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Љубомир КЕКЕНОВСКИ

Пооддамна уште упатив на тоа дека кога се нема доволно љубов и став да го одбраниш своето во 
оваа балканска крчма, во која сите се коцкаат, не можеш да останеш ни ќар ни зијан. Вообичаено е 
насилниците да тргуваат со туѓото а не со она што е нивно, па сите посегнуваат по нешто што е наше 
било тоа да е територија, историја, фолклор, црква.  

Додека сите јадат и пијат на рабуш по овие баханалии, сметката вообичаено ни ја испорачуваат 
на нас како на најслаби. Па, така по еден обичен судир на албанските елити, за освојување на власта 
и прераспределба на богатството/моќта во 2001 година, настрада Македонија ни крива ни должна. 
За да разбереме поарно еве ни пуштаат уште една реприза која се одвива сега во Кондово, но и во 
исламската заедница. Сите од Европа и Америка знаеја дека исламот пооддамна во Македонија 
добива радикални, само нашиве  власти останаа зачудени, па како и изневерениот сопруг најдоцна 
дознаваат. 

Дека во таа шема нема ништо ново покажува предизборната кампања кај северниот сосед каде 
што преку дување на црковниот балон, пак ние ќе станеме колатерална штета. Сите ни тропнаа на 
врата за да ни го затријат носот, од Европската унија, ОБСЕ, преку Хелсиншкиот парламент до 
рускиот патријарх.  

Ова бегање од себе и своето е ис пол-
нето со неподнослива импровизација. Во 
нашава вера и богато минато, дал Гос под 
има бајаги празници. Најнезгоден праз   -
ник последниве години станува Илин  -
ден. Не може да се избрише нела год нос-
та на првенциве кога се потсетуваат ка-
ко ги бранеле идеалите нашите предци. 
Актуелниве претставници го прес кок ну-
ваат сè ова со исплакнати говори и ве-
тувања во кои и самите не веруваат, а 
целиот карневал на кобајаги славење се 
претвора во процесија во која децата се 
откажуваат од родителите. Всушност, ако 

размислат поарно и подлабоко ќе сфа-
тат дека тие се само формално избрани 
од оној беден и изманипулиран народ, 
кој го довлечкале таму, но дека суш тин-
ски/вистински се изгласани од старите 
херои и борци кои го откупија со нив-
ните жртви правото да имаме држава. 
ОТКАЖУВАЊЕТО ОД НИВ САМО ПО-
КА  ЖУВА ДЕКА ИМ Е ПОВАЖЕН ПРИВ Р-
ЕМЕНИОТ ПРЕСТОЈ ВО  ВЛАСТА, ТУР-
КАЈЌИ НÈ ВО ОПАСНОСТ И ДРЖА ВАТА 
ДА НИ СТАНЕ ПРИВРЕМЕНА.  

Па, ни САД, ни Русија, ни било која 
земја не може да издржи волку потко-

пување на државноста на редот и на по-
редокот, која извира директно  од најви-
соките структури на власта. При тоа, бла-
городниот народ лојален на државата е 
нем сведок и запрепастен од непри др-
жувањето на било какви принципи, или 
ветувања на државна власт.  

Ако не може да ги видиме вековните 
маки и страдања на Курдите и Палес тин-
ците кои се големи народи/популации а 
без држави, ајде да погледнеме што сè 
прават околу нас Црна Гора и Косово за 
да станат држави. ПА ДА НАУЧИМЕ ДЕ-
КА Е ГОЛЕМА ГРЕОТА И СРАМОТА ДА 
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СЕ ОДНЕСУВАМЕ ВАКА НАИВНО КАКО 
ДА СМЕ ЈА ДОБИЛЕ ДРЖАВАТА НА 
БИН ГО. Наместо по секој случај на ко-
рупција, безбедносен пораз, или црков-
на недоследност/неорганизираност да 
ни биде предзивик на кој ќе научиме 
неш то и поттик да почнеме со внат реш-
на реорганизација, ние по секој пораз 
глупаво бараме изговор или евтино оп-
равдување за сите наши недоветности.

Најумните веќе избегаа кај што ги 
почитуваат/плаќаат повеќе од овде, а 
безумните владеат на домашен терен со 
сите берзи овде од највредните држав-
ни ресурси, земја, преку рудни богат-
ства, до слатководни извори на вода. Сè 
топтан го продаваат за багателни цени, 
сосема несвесно/несовесно за нашите 
долгорочни интереси однесувајќи се 
краткоумно како Индијанците што им го 

продавале Менхетен на новодојдените.  
Не само во село Челопек сега, туку по-

долго време во татковинава се воспос-
тави практика во која судовите и по ли-
цијата, се прогласуваат за ненадлежни, 
па највеќе што може да направат е да 
дојдат на увид. Судовите, исто така, со го-
дини ги разгледуваат случаите, па имај-
ќи предвид дека еден стечај се одолго-
влекува просечно по шест години, се 
пра  шуваме дали ние имаме судови и по-
лиција или се тоа консалтинг агенции кои 
само бележат а не разрешуваат проб ле-
ми ниту спроведуваат закони. 

КОГА ВЕЌЕ ГИ ИМАМЕ ЗАПУСТЕНО 
СТАРИТЕ РЕЛИГИСКИ ВРЕДНОСТИ, А 
НЕМАМЕ НАСЛЕДЕН МОРАЛ ОД ПРЕТ-
ХОДНИОТ ПОРЕДОК КОЈ ВО МЕЃУ ВРЕ-
МЕ СЕ СТОПИ КАКО СНЕЖНА ТОПКА 
НА РИНГЛА, НАЈГОЛЕМАТА ПРОВА ЛИ-

ЈА ВО КОЈА ПРОПАДНАВМЕ КАКО 
ТРАН    ЗИЦИОНИ ГРАЃАНИ/ПАТНИЦИ Е 
ТОКМУ НЕМАЊЕТО ПАЗАР, НЕ САМО 
ВО ЕКОНОМИЈАТА ТУКУ И ВО ОПШ-
ТЕСТВОТО. Пазар како медиум кој ги 
валоризира сите професии, производи 
и услуги и служи како гравитациона си-
ла што ги принудува учесниците на ко-
ректно однесување. Во отсуство на еко-
номска и политичка конкуренција, со 
години се одомаќини политичката кул-
тура во која опозицијата може да се 
трес не од земја и никој да не ја земе 
предвид. Така, за да се спречи/исправи 
било која ординарна глупост, лага, или 
кражба единствена надеж остана дека 
меѓународниот фактор може да биде не-
кој коректор за да влијае за поод го вор-
 но однесување на монополската власт. 

Не пројде многу време и се виде дека 
(бело)светските институции и не биле 
така непријателски настроени кон нас 
како што ни се прикажуваше и како што 
нè плашеа. Дури испадна и сосема об-
ратно од она што се мислеше. Имено, 
откако нашиве се заборавија/зајдоа на 
власт, дојде време Светска банка со ука-
жувањето за намалување на време трае-
њето на концесиите за вода и Европ ска-
та комисија со дополнителните пра ша-
ња за непосредните спогодби, најди-
ректно да ги бранат нашите интереси и 
да се постават меѓу ограбениот народ и 
неодговорната власт.

ГЛОБАЛНИОТ КЛОКОТ СКОРО ЌЕ 
ФОРМИРА/ПОКАЖЕ СЛИКА И ЌЕ ГИ 
ПОДЕЛИ ЛУЃЕТО, НЕ ПО ВЕРИ И НА-
ЦИИ, ИЛИ ПО БОИ И ПО РАСИ, ТУКУ 
САМО НА ДОБРИ И ЛОШИ. ВСУШНОСТ 
СВЕТОТ И ВЕКОТ ОТСЕКОГАШ ВО  КУЛ-
ТУРНА СМИСЛА ТАКА И СЕ ОЦРТУВАЛ 
ОД ОНИЕ КОИ СОЗДАВАЛЕ, И ДРУГИ 
КОИ РУШЕЛЕ, НА ЕДНИ КОИ ИМААТ 
СЕНЗИБИЛИТЕТ И ДАР ДА ТВОРАТ И 
ДРУГИ КОИ ТОА НЕ ГО ПОЧИТУВААТ. 
Во економска смисла веќе одамна све-
тот не се дели на национални пазари, 
кои ги создале овие неколку стотини 
нации туку, со понудата на еднакви шан-
си сè повеќе глобалниот свет ќе се по-
дели на половина, поточно на два вида 
луѓе/народи - на брзи и на бавни. Доб-
рите, сензибилните/надарените и брзи-
те ќе се натпреваруваат и оние што нај-
квалитетно и највеќе создаваат, се стек-
нуваат и со правото да ги прибираат тан  -
тиемите во оваа глобална игра. НЕ СЕ 
СОМНЕВАМ ДЕКА ЗА ЧОВЕК/НАРОД 
КОЈ НЕ ЗНАЕ ШТО ДА ПРАВИ СО СЕБЕ 
УБАВО Е ДА СИ СПИЕ, ПА И ДА СЕ 
ЗАДРЕМЕ ВО НЕКОЈА ДЕБЕЛА СЕНКА 
НА ОВИЕ ЛЕТНИ ГОРЕШТИНИ. УШТЕ 
ПОУБАВО Е ПРИТОА ДА СЕ СОНУВА, 
НО ТОКМУ СЕГА ЗА НАС МАКЕ ДОН ЦИ-
ТЕ КРАЈНО ВРЕМЕ Е ЗА БУДЕЊЕ. 


