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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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Разликата на вкусовите и на 
интересите кај младите и кај 
возрасните, односно 
пензионерите во Македонија е 
толку дијаметрално 
спротивна, колку што Земјата 
е оддалечена од Јупитер. 

Оваа идеја "лебди во 
облаци", затоа што за нејзина 
реализација е потребна 
заокружена финансиска 
конструкција, која јавно не е 
објавена, а исто така, не е 
наведена и бројката на 
Интернет-кафулиња. 

Во овој момент, концептот 
паѓа во вода поради 
старосната граница на целните 
групи, кои се разликуваат 
дури и во флертот преку 
Интернет. Едните слушаат 
фолк и класика, а другите 
техно и рап. Тоа значи дека 
комуникацијата со светот ќе 
мора да ги разбие овие 
бариери, кои сепак одговараат 
на балканските навики.

За што можат да разговараат 
младите, а на што можат да се 
радуваат старите? 
Пубертетлиите сигурно ќе 
сурфаат по порно веб-
страниците, додека 
"пензионерите" ќе се 
претплатат на "вијагра". Дали 
на овој начин сакаме да го 
пребродиме проблемот со 
визите, или преку Интернетот  
Европа да се укотви во 
Македонија? 

Очигледно, ниту владината 
идеја може да ги укине визите 
за Македонците, а уште повеќе 
младите да се приближат до 
своите врсници од ЕУ, кои 
уживаат во благодетите од 
Болоњскиот процес. Поради 
овие и многу други причини 
Владата на РМ треба сериозно 
да се чукне по глава и 
повторно да го преиспита 
концептот за бесплатни 
Интернет-кафулиња, кој 
секако ќе биде поврзан и со 
набавката на 100.000 
компјутери за училиштата во 
Македонија.

нуваат мудроста на Диоген, кој живеел 
во буре и притоа сред бел ден со фенер 
барал некој разумен човек во стара 
Македонија, кој се одликувал со памет 
или со проницливост. 

На овој чин дури и големиот им пе-
ратор Александар Македонски му се 
воодушевувал на филозофот: "Доколку 
би имал избор да ја менувам мојата 
судбина, тогаш би се менувал за суд-
бината и комотноста на Диоген!" 

Во овој момент, премиерот Никола 
Груевски може да каже дека се пиш-
манел за проектот, бидејќи доне сува-
њето на одлуката за отворање бес-
платни Интернет кафулиња за млади и 
за стари е донесена без "акл".

Но, како по обичај, македонските 
политичари секогаш виновникот ќе го 
бараат кај друг, односно мора да се ба-
ра нова жртва. Меѓутоа, може ли да се 
бара друга жртва кога авторот на про-
ектот немал при тоа "свеж" памет. Затоа 
и да се крпи идејата, таа нема така лес-
но да помине преку вода. 

Што се однесува до целта, таа веќе 
може и да се заборави, бидејќи наместо 
да бараме младите да се дообразуваат, 
тие и натаму ќе талкаат по улиците, ба-
рајќи го сопствениот изгубен иденти-
тет, кој во конкретниот случај допол-
нително им е поткопан со проектот за 
"титови пионери". Поради сите овие 
слабости на проектот, тој треба да се 
ревидира и да се концентрира само на 
младите, кои сè уште можат да се нат-
преваруваат со своите врсници во Ев-
ропа и во светот, затоа што талентот е 
природна дарба на овие простори. А 
брзоплетоста сепак нам ќе ни остане 
во наследство, бидејќи технолошкиот 
бум сè повеќе создава временски про-
цеп меѓу земјите на Балканот и за пад-
ноевропските држави.  

ПЕНЗИОНЕРИТ   Е ЌЕ ФЛЕРТУВААТ СО ПЕНЗИОНЕРИТ 
РУСИНКИ, А М   ЛАДИТЕ ЌЕ ОСТАНАТРУСИНКИ, А М  
БЕЗ КОМПЈУТ   ЕРСКИ "ЕКСТАЗИ"БЕЗ КОМПЈУТ 
Најавата на Владата на Република 

Македонија да отвори бесплатни 
Интернет-кафулиња за пен зио-

нери и за помлади лица од 26 години 
предизвика бурна реакција не само од 
стручната фела, туку и од јавноста, би-
дејќи непромислената, неизваганата 
иде  ја доаѓа како гром од ведро небо. 

Имено, Интернет врската со светот 
ниту ќе придонесе за создавање на до-
мино ефект кај младите, за тие да бидат 
во тренд со светските случувања во мо-
дерната технологија, а уште повеќе 
пензионерите ќе бидат "ладни" или кул 
во пребарувањето информации за из-
бирање скромни, жилави невести, кои 
претходно од руската тајга се пре се ли-
ле на американскиот континент, каде 
направија копнена инвазија.

Тоа значи дека проектот прво тре-
баше да биде осмислен па дури потоа 
да се раздели во две фази, бидејќи раз-
ликата на вкусовите и интересите меѓу 
младите и старите е како оддалеченоста 
на Земјата од Јупитер.

Идејата која падна од Марс лебди во 
облаци, затоа што прво ниту е зао кру-
жена финансиската конструкција, а вто-
ро и во флертот на младите и во chat на 
постарите лица, кои наместо да кон су-
мираат информации или да се дообра-
зуваат, повеќе им се потребни акции за 
набавка на евтини таблети со "ни тро-
глицерин".

Поради тоа, проектот може од на-
пред да се прогласи за фијаско или да 
претставува најглуп џумбус, кој мо же-
ше да се направи од сегашната Влада 
на РМ, за проширување на инфор ма-
тичкото општество во Македонија. До-
колку подлабоко се анализираат ра-
ботите, тогаш може да се сфати дека со 
забрзаното "сурфање" по Интернет не 
се добива мотика в рака, а уште по-
малку некој доблесен политички поен 
со тоа што на нашите генерации ќе им 
се помогне да растат како квасец. 

Тоа значи дека не треба да се брза со 
идеите, бидејќи ниту старите и новите 
дрски филозофи не за џабе ја ис так-
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ПЕНЗИОНЕРИТ   Е ЌЕ ФЛЕРТУВААТ СО Е ЌЕ ФЛЕРТУВААТ СО 
РУСИНКИ, А М   ЛАДИТЕ ЌЕ ОСТАНАТЛАДИТЕ ЌЕ ОСТАНАТ  
БЕЗ КОМПЈУТ   ЕРСКИ "ЕКСТАЗИ"ЕРСКИ "ЕКСТАЗИ" 


