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Обраќање на Амбасадорот Арсим Зеколи 
По повод промоцијат на книгата “Во потрага по подобар свет” 

Скопје, 14 декември 2012 
 
 
 

 
Читајќи ја книгата на Амбасадорот Керим, потсвесно исплива на површина мала епизода 
на интересен краток разговор за време на мојот престој во Туркменистан. 
  
“Навистина искрено мислите дека демократијата е можна во нашиот регион”, праша 
стaриот службеник од Туркменистан. “Секако”, беше мојот одговор, даден склад со мојот 
мандат. Неговата реакција беше искажана низ поглед со смешани чувства на постмев кон 
мојата наивност и доза на самосожалување. Без премногу размислување, во надеж да се 
поправи взаемниот впечаток, додадов - ”но не демократија од западен модел”. Лицето на 
соговорникот се озари во насмевка, проследено со восклик и испружена рака “Ну, 
господин Посол, Ви молодец”.  
 
Би сакал да кажам дека одговорот беше внимателно промислен, вдахновен па дури и 
дипломатски соодветно скроен. Но искрено, морам да признам дека во суштина 
реакцијата беше едноставно инстиктивна реторична реплика на соодветно реторичко 
прашање. Сепак, понекогаш инстинктите се поважни од разумот, од проста причина што 
не присилуваат да се навратиме кон изворот на човечката природа, размислување и 
поредок на нештата.  
 
Реакцијата на пријателот од Ашгабат со која тој сепак го прифаќа концептот на 
демократија ме прогонуваше долго време во моите промислувања. Гледано од дистанца, 
неговото отфрлање на можноста за префрлање на западниот модел во регион како 
Централна Азија не содржеше идеолошки мотивирани наклоности или одбојности, туку, 
на своевиден начин – повторно, инстиктивно – потсетување дека во крајниот, голем 
дизајн на современото човештво не постои западна или источна, либерална или 
конзервативна, суверена или корпоративна туку само една, единствена, историјски 
докажана формула на парламентарна демократија, родена во кругот на античката агора, 
базирана врз премисите на правото и одговорноста на слободниот човек како столб и 
движечка сила на општеството.       
  
Со таа мисла на ум, Амбасадорот Керим прецизно и концизно ја сумира корелацијата на 
односите помеѓу локалното и глобалното, подвлекувајќи  дека современите “прашања не 
можат сеопфатно да се решат без да се создаде една нова култура на меѓународните 
односи. А за да го постигнеме тоа треба да покажеме поголема храброст и да се 
издигнеме над самите себе”. Токму во ова, би рекол аксиоматично подвлекување на 
важноста на храброста и отсаството на тесноградоста се крие базичниот предуслов за 
прогрес на човештвото. Историјата не подучува дека најголемите грешки се прават 
поради страв од правење грешки, додека пак најголемите подвизи се оние во кои нема 
однапред гарантиран успех, но се засновани врз желбата за усовршување и градење на 
уште подобар свет, похармонично општество и посреќна личност.   
 
Големите потреси на глобалната сцена од 20 век го доживеаја своето крешендо преку 
крајот на идеолошки, блоковски и воено-политички поделениот современ свет. Свет кој 
изроди мачна, тегобна и крвава историја која започна од зачетоците на мултиполарните 
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политики на стариот континент во својата современа форма на пост-воени конференции 
па се до современите наследства на институционализирани мултилатерални организации 
во служба на превенција на конфликти. Настрана нашата кратковида опседнатост со 
маните, недостатоците и потфрлувањата на глобалните организации како ООН или 
бројните регионални посестрими, Амбасадорот Керим е сосема во право во својот 
благопријтен поглед и став кон нивната севкупна улога и досегашните постигнати 
резултати. Бидејќи, во крајна инстанца, со своето доброволно и активно учество во овие 
организации човештвото сепак направи грандиозен чекор напред во прифаќањето на 
логиката дека пред-конфликтниот компромис на разумните е без никакво сомнение 
поцелисходен од пост-воените триумфални договори во кои се кријат корените на новите 
судири.    

Но, како и со се друго во природата на нештата, добрата страна на крајот на глобалните 
поделби ги има и своите негативни нус-ефекти, кои сами по себе се проблем единствено 
доколку нема храброст за нивно диагностицирање и навремено лечење. Како што е 
реалноста на новиот век на изместена гравитации на носење одлуки во класичната 
етаблирана корелација помеѓу политичкото граѓанство, парламентарната легислатива, 
владината екзекутива и корпоративната реалност на современата економија. Живееме во 
времиња на изместени единечни улоги и општествени одговорности, што пак неминовно 
резултира и со нарушување на етаблираниот систем на носење одлуки. Систем заснован 
врз веќе застарениот блоковски менталитет на поделби по идеолошки, национални, 
верски, културни особености, чија базична природа е презумцијата на загроза и 
последичниот изговор на одбрана. Искуствата од историјата докаживаат дека успесите на 
политиките засновани врз такви премиси се тешко остварливи, бидејќи и 
најдобронамерните билатерални договори склучени во тајност, се осудени на пропаст 
поради со сомнеж вдахновени  интерпретации во јавноста.  Што пак е во директна 
контрадикција со современата реалност на глобализацијата, медиумите и – најважно од 
се – глобално осознаената важност за подем на образованието. Токму овие две 
категории се клучни за разбирање на правецот во кој се движи човештвото, и умерениот 
оптимизам дека хаосот на денешнината се само породилни маки на еден нов свет. Дека 
неуспесите на денешнината се само катализатори на динамиката која води кон 
поуспешна и поравична иднина.       

Впрочем, токму во тоа се сотои и привлечноста на ова дело. Не замижувјќи пред 
непријатните реалности на современата глобална политика, туку напротив – токму врз 
таквата реалност градејќи ја солидно аргументирана кауза и заложба за градење на “упте 
посовршена унија”, авторот убедливо ја гради тезата дека мотивитите во прилог на 
оптимизмот се поцврсти од аргументите на денешните двоумења. И повторно, клучот за 
разбирање на пораката е во храброста да се соочиме со денешните предизвици како 
мотив за надградба.  

Светот денес минува низ само една од своите циклични премрежија. Блискиот исток ги 
лечи своите пост-колонијални рани, додека пак стариот континент се престројува и 
приспособува кон новата глобална реалност. Сите ги знаеме случувањата пренесени 
преку средствата за јавно информирање. Но во позадината на тие случувања се одвиваат 
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нови процеси кои даваат причина за надеж дека навистина, секоја криза е воедно и 
можност, дека во секоја потешкотија се крие поука за иднината. И покрај тековните, врз 
претерани очекувања базирани разочарувања од Арапската пролет, населението 
постепено се прилагодува кон благодета и одговорноста за самостојно владеење, дека 
падот и подемот на демократијата е во нивни раце. Растечката невработеност во Европа 
денеска принудува иљадници високо образовани млади професионалци со либерални 
сфаќања да ја бараат својата шанса и иднина ширум светските меридијани. Но, за 
разлика од поранешните искуства засновани врз колонијална доминација, овие нови аџии 
од Европа се приклучуваат кон средните слоеви на домашните општества, влиаејќи на тој 
начин врз постоечките и новите политички и општествени трендови. Иљадници млади 
Европјани веќе работат и живеат ширум Африка, Азија, Јужна Америка, со себе 
разнесувајќи го поленот на европското искуство од образованието, половата 
рамноправност, уметноста на политичкиот компромис, славењето и култивирањето на 
различитоста како богатство итн. Демографските промени во САД, така илустративно 
демонстрирани за време на последните избори, навестуваат уште посвежа и 
подинамична политичка борба, која привлекува се повеќе млади и образовани лица, за 
кои политиката веќе не е приказна од телевизијските екрани, туку можност за вистински 
промени во населбата и светот. Јакнењето на економската благосостојба и растечкиот 
конзумеризам во Азија ги принудува сеуште претпазливите властодршци постепено да ја 
елиминираат политиката на контрола преку сила, и постепено ја заменуваат со влијание 
преку економски инциентиви.  

Не потценувајќи ја силата на современите националистички трендови, не треба да се 
заборават поуките од минатото дека нивната предност е воедно и нивното проклетсво –
емблематичната гласност и униформираност која дава привид на бројност, порано или 
подоцна потклекнува пред неминовната смена на генерацијски приоритети. Не 
занемарувајќи ги последиците од глобалната утрка во обезбедување ресурси, освојување 
нови пазари и натпреварот во обезбедување членство во друштвото на привилегираните, 
сеуште присатните цивилизацијски разлики, наведените и безброј други странични 
примери на тековните процеси даваат надеж дека подоброто утре не е прашање на 
идеализам, туку на историјски докажана способност на човештвото за регенерација. 
Овојпат во современа форма на глобализација како процес низ кој разумот на западот и 
мудроста на истокот, ефикасноста на северот и духовноста на југот се претопуваат во 
универзална, сплотена филозофија на човештво базирано врз споделени вредности на 
рамноправност. Рамнправност – тоа е зборот кој ќа је обликува и дефинира нашата 
иднина. Или според Тони Џад “навраќање на вербата во силата на еднаквоста. Еднаковст 
во приод кон информации, знаење, образование, моќта и политиката.” И најважно, 
едноквост како инспирација лесно препознатлива и лесно разбирлива желба на секое 
човечко суштество на оваа планета. За жал, низ сеуште премногу меридијани прикриена 
желба, која со задоцнување ја препознав во зборовите на стариот човек од Туркменистан. 

Со својот сеопфатна интелектуална, гео-политичка, економска, цивилизацијска 
разноврсност, илсутративно богатство на примери и дискретно сплотување на 
историјските лекции и лични, професионални искуства, делото на Амбасадорот Керим е 
допринос кон спознавањето на денешницата. Со својата храброст да предизвика на 
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наклонети размислувања и дубиозни преиспитувања за правецот во кој ќе се одвива 
текот на историјата во рожба, книгата е предизвик за критички соочувања и интимни 
размислувања.  Во секој случај, едно е неоспорно. Дури откога ќе ја прочитате, почнувате 
да ја живеете.   

Честитки до вас, Амбасадоре.  

Ви благодарам на вниманието! 

      

  


