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Љубомир КЕКЕНОВСКИ

Просто е неверојатно како не се нај а-
доа, не се напија по деценија ипол, па на 
дневен ред да стават нешто и од оп-
штите места на нашиот заеднички дом -
татковината. Такви какви се идеолошки 
празни или залутани а национално из-
дишани и незаинтересирани, во време 
кога глобализацијата бара комуникација 
со лични и колективни идентитети, тие 
себе си се гледаат и се претставуваат ка-
ко граѓани на светот. Која нација и кој 
идентитет е тоа само тие си знаат, по-
точно го вадат како скриен кец од ракав 
кога пред сите ќе ја изложат сета своја 
вистинска духовна беда и мизерија. Тоа 
им е најдобар изговор кој барем при-
времено ги спасува, до следното само-
залажување. 

Политичките близнаци се исто такви 
како претходниве само заради прове-
рената максима дека "ВЛАСТА КО РУМ-
ПИРА А АПСОЛУТНАТА ВЛАСТ КО РУМ-

Сите анализи покажуваат дека доследната заштита на сопственичките права и сигурниот амбиент 
се основен предуслов за раст. Обврските се поделени, па амбиентот треба да го обезбедат поли-
тичките а растот економските елити во општеството. Логично е да се прашаме до каде се и како се 
нашиве стопански елитисти. Фала на прашање, тие се одлично, ние за никаде. 

Наместо како што е секаде во успешните економии, да бидат динамичен промотор на економскиот 
и на културниот развој, тие живеејќи од монополи а не на пазар, место во највитални општествени 
суштества се претворија во диносауруси со мала глава, уште помал мозок и преголем стомак. Се-
како дека ќе исчезнат како и нивните претходници од животинското царство, само е опасно што не 
забележуваат дека со целиот габарит и дебелиот задник седнале на главата на младата маке донска 
државна рожба, па од невнимание/незнаење се стремат да ја угушат и неа. 

ПИРА АПСОЛУТНО" СЕ УШТЕ ПО-
СТРАШ  НИ, ПОДЕМБЕЛИ, НЕЧУВСТВИ-
ТЕЛНИ И АРОГАНТИ. Сè уште веруваат 
дека можат со евтини маѓионичарски 
трикови да го зашеметат народот дека 
ни е супер за ич да не му ја мисли. До-
душе, тоа и не е невозможно само треба 
уште повеќе да го осиромашат за да 
може до крај да го заглупават. Потоа е сè 
лесно. 

Загрижувачка е потребата од не раз-
бирањето или намерното заборавање 
кои сме, што сме, кои биле нашите др-
жавни интереси и кои (треба да) се де-
нес. Сè тоа е со цел, помалку од над-
ворешни кругови да нè изместат од 
националното лежиште, многу повеќе 
од нашиот краткотраен политички ум, 
за да се оствари дисконтинуитет и не-
спо редливост со сите претходни на ци о-
нални борби и застапувања. ИЗ ГЛЕДА 
НЕ РАЗБИРААТ ИЛИ НЕ САКААТ ДА 

РАЗБЕРАТ НАШИВЕ ПРВЕНЦИ, ДЕ КА 
ОВАА ШАНСА ДА СИ ИГРААТ ДР ЖАВА 
Е ПЛАТЕНА СО НАЈУМНИТЕ, НАЈ СИЛ-
НИТЕ, И НАЈХРАБРИТЕ ГЛАВИ МАКЕ-
ДОНСКИ, КОИ СЕ ПРИЛОЖЕНИ КАКО 
КУРБАН ВО ОВАА НАША ДР ЖАВНА 
КУЌА.  

Само со толкав степен на бес чувст-
вителност/незнаење може да се ре ла-
тивизира сè што е претходно направено 
и кажано, за да може да се владее во 
иделошки и културно безбоен а на цио-
нално празен простор, неограден од 
никакви правила на игра, следење на 
дефинирана стратегија или визија за 
тоа каде и како ќе одиме. 

ТАКА, ПЛИВААТ НАШИВЕ ПОЛИТ-
ИДЕОЛОШКИ ПРАЗНОГЛАВЦИ ПО АВЕ-
НИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ТРАН ЗИ-
ЦИЈА, КОИ ИЗГЛЕДА НЕ НИ ЗА БЕ ЛЕ-
ЖУВААТ ОТИ СО СВОЕТО НЕ ПРИ МЕР-
НО ПОВЕДЕНИЕ/ДРЖАЊЕ ВО ПОС ЛЕД-
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НИВЕ ГОДИНИ, САКАЈЌИ ИЛИ НЕ СА-
КАЈЌИ, ЗНАЕЈЌИ ИЛИ НЕЗНА ЕЈ ЌИ, ЈА 
ПРЕТСТАВУВААТ ЦЕЛАТА ИДЕ ЈА ЗА УС-
ТАНОВУВАЊЕ НА МАКЕ ДОН СКАТА ДР-
ЖАВА КАКО ПОТПОЛНА СЛУ ЧАЈНОСТ 
ИЛИ НАМЕРНА ГРЕШКА.

Работниците најнапред ги осиро маш и-
ја, па ги заглупеа/заслепеа до таму за да 
се конфронтираат меѓусебно, намес то 
заедно да си го бранат она што един-
ствено го имаат - трудот. Во секоја по-
стапка и потег се коментира политичката 
позадина на човекот/функционерот 
правејќи ги обична навивачка група, ко ја 
чопоративно треба да гласа и да се 
пресмета со спротивниот табор. 

БИЗНИСМЕНИТЕ ПОРАДИ НЕЗА-
ВРШЕНАТА ИЛИ НЕЧИСТАТА ПРИВА-
ТИЗАЦИЈА СЕ РЕКЕТИРАНИ ОД ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ПАРТИИ. Даваат на сите по 
нешто за да бидат раат. Се поделија по 
табори во кои место заедничкиот/
единствениот интерес на капиталот го 
бранеа/служеа посебниот партиски ин-
терес, па до денес останавме без реле-
вантна стопанска комора. 

Партиите ја дополнуваат нашава ис-
кривена/превртена слика, бидејќи и тие 
не живеат од пазарот, поточно не се 
финансираат од гласачите, па си го ре-
шаваат финансирањето со тропање на 
врата кај добрите фирми. Сè потаму е 

прашање на цена, поточно на договор/
пазар.

Кај нас се покажува на дело дека ду-
ри и опозицијата не ја прима пораката 
како опомена од граѓаните, туку се под-
готвува кога ќе се врати да ја доврши 
распределбата на имотот што ја започ-
нале. ВО ТАКВА ДЕБЕЛА ОПОЗИЦИОНА 
СЕНКА СТОЈАТ/ЧЕКААТ УШТЕ ПОБЕ-
СНИ И НАСТРВЕНИ КОГА ЌЕ ДОЈДАТ 
ДА НЕ ГУБАТ ВРЕМЕ НА НАРОДОТ ТУ КУ 
ДА СИ ГИ ПРОДОЛЖАТ СВОИТЕ "ПЕТ 
МИНУТИ" КОИ ИМ ТРААТ ЕВЕ ВЕЌЕ 
ПЕТНАЕСЕТ ГОДИНИ. 

Една деценија сме заглавени во клинч 
меѓу две крајно примитивни и опасни 
тези на кои, демек, би требало да пра-
виме разлики. Како, на пример, "ние ре-
грутиравме глупи/послушни кадри ама 
другиве се уште поглупи". Твр доглавоста 
не стивнува, па по сите пре дупредувања, 
регрутацијава никако да запре и пак се 
најавуваат старите фор мули за кон тин-
генти, уфрлање гласови... ПОСТРАШНА 
ОД ПРЕТХОДНАТА Е ВТОРАТА КОЈА 
БЕСРАМНО ВЕЛИ "НИЕ КРАДЕВМЕ 
АМА ВИЕ КРАДЕТЕ ПОВЕЌЕ ОД НАС". 
Оваа боли дупло повеќе, прво заради 
тоа што е непродуктивна и бед на так-
вата споредба и второ затоа што е точ-
на. А вистината најмногу боли.

Така, всушност го создадовме нашиот 
оригинално македонски бином на квад-
рат: ПРЕСИЛНИ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ 
А ПРЕСЛАБИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕ БО-
ГАТИ ПОЕДИНЦИ А БЕДНА ДРЖАВА. 
Типично латино-американска сапуница 
на европскиот континент.  

Во меѓувреме на нашава изгребана 
лонг-плеј плоча сè уште се врти една 
погубна/погрешна расправа за тоа кој 
повеќе украл, кој е поголем предавник, 
кој повеќе излажал... наместо како во 
напредниот свет да се мери кој повеќе 
направил, кој повеќе извезува, кој пла-
тил поголем данок, кој колку вработил... 
Никако да се разбере/прифати оти е 
невозможно и понатаму да се владее со 
старите флоскули од типот, сетете се 
кога ви беше поарно, под турско или 
под српско, под грчко или бугарско, со 
нас или со нив... Бидејќи,   ОНА ШТО ТРЕ-
БА ДА ГО НАУЧИМЕ НЕ Е ТОА ДЕКА НИ 
БИЛО ПОАРНО ПОД ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ 
ТУКУ ДЕКА РОПСТВОТО НЕ ЧИНИ И 
ТРЕБА ПО СЕКОЈА ЦЕНА ДА СЕ СМЕНИ. 
Значи, не е решението во некоја пое-
динечна хокеарска замена во лошиот 
тим, за да видиме кој "нов" ќе скокне на 
политичкиот рингишпил од старото 
друштво, туку да се смени и тимот и иг-
рачката. Најточно моделот кој го ре про-
дуцираме.  


