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Размислите на авторот 
за претходно кажаното 
воопшто немаат цел некого 
неаргументирано да го 
обвинуваат или, пак, да 
го оправдуваат, а уште 
помалку да даваат конечен 
суд за проблемите кои се 
разгледуваат.

КНИГАКНИГА

"НЕ СМЕЕМЕ ДА ДОЗВОЛИМЕ 
МАКЕДОНСКИОТ 'АВТОБУС' 
ДА ГО ВОЗИ 'СЛЕП' ЧОВЕК"

Книгата "Македонски крстопати" од 
проф. д-р Бранислав Сина ди нов-
ски беше промовирана во Домот 

на АРМ. Во својата најнова 27 по ред 
книга за "Македонските крстопати", како 
непосреден учесник во создавањето на 
македонската држава во 1991 година, 
авторот раскажува една вистинска, из-
ворна, емпириска научна приказна не 
само за сè она што ни се случувало во 
изминатите два века, за тоа што ни се 
случува денес, а веројатно ќе ни се 
случува и во иднина. За значењето на 

книгата говореа проф. д-р Кирил Тем-
ков, проф. д-р Љубо Петковски и пи са-
телот Ким Мехмети. Објаснување за 
кни гата имаше и самиот автор Сина-
ди новски.

Промовираната книга е научна сту-
дија, која се обидува да даде одговор на 
бројни наши дилеми, како и на поста-
вени, а никогаш до крај одговорени пра-
шања: за лажните вредности, хи по кри-
зијата, моралната ерозија, за на сил но вса-
дениот или можеби вроден син дром на 
вина за сè и сешто, за нашата само убис-
твена улога, за себеистре бу ва њето, за-
висноста, несамостојноста, за бројните 
бели историски петна и за нашата 
мисловна и творечка импо тен ција од 
Илинден (а и пред него), па сè до денес.

"Истовремено, тоа е книга - истакна 
проф. д-р Синадиновски - за катастро-
фалните последици на антимаке дон-
ската политика, непосредно по 1991 го-
дина и за нејзините натчовечки на по ри 
за зачувување на Југославија по секоја 
цена, за маргинализацијата на албан-
скиот народ и за кршењето на неговите, 

лидери и лидерчиња со политички де-
фект, медиокритети, полтрони и под-
лизурковци, за основните карактерни 
црти на македонските политичари и 
нивната постојана потреба за власт и 
богатење за сметка на осиромашу ва ње-
то на народот, за митото, корупцијата, 
бедата и сиромаштијата".

Понатаму, во книгата проф. д-р Сина-
диновски пишува и за организираниот 
криминал и корупцијата, кои ги соз да-
доа самите политички партии, за коруп-
цијата во судството и извршната власт, 
и за повеќе од катастрофалните по сле-
дици на разграбувањето на општест-
вениот капитал и неговата незаконска 
приватизација. 

Според авторот, исто така, книгата е 
научна студија за албанско-маке дон-
ските односи, како основен темел за ид-
нината и стабилноста на македонската 
држава, за нерешените и за отворените 
проблеми со соседите, за виртуелната 
стварност и за дилемите околу нашите 
напори за зачленување во евро атлант-
ските структури и др.

Професорот Темков истакна 
дека не е лесно да се чита кни-
гата на проф. д-р Синадиновски, 
но е предизвик, затоа што тоа е 
човек полн со идеи. Во книгата, 
како што вели проф. д-р Темков, 
авторот пишува за Македонија во 
која се случувале, се случу ваат и 
ќе се случуваат многу на стани, 
поттикнати од многу лич ности 
полни со барања, полни со вриеж 
во политиката. 

"Оваа книга се однесува на ма-
кедонските реалности, за неш то 
што е наше, нешто што се слу чи-
ло, се случува и ќе се случи, ви-
дено од авторовата визура", ис-
такна проф. д-р Темков.

"МАКЕДОНСКИ КРСТОПАТИ" ОД "МАКЕДОНСКИ КРСТОПАТИ" ОД 
ПРОФ. Д-Р БРАНИСЛАВ СИНАДИНОВСКИПРОФ. Д-Р БРАНИСЛАВ СИНАДИНОВСКИ

но и на нашите основни човекови пра-
ва и слободи, за невидениот меѓуна-
роден политички галиматијас и за соз-
давањето антидемократски систем, кој 
самиот произведува перманентна криза, 


