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ОГЛЕДАЛО

Станислав ПЕТКОВСКИ КРАВАТА НА СОСЕДОТ?   
рвиот дел од об-
јаснувањето дека 
ние Македонците 
имаме синдром за 
самоуништ ување 
преку "да му умре 
кравата на сосе-
дот", го анали зи рав 

пред два броја, или во првиот дел 
од трите. Ова е вториот дел.

Ваков синдром има речиси кај 
сите припадници на сите народи. 
Едноставно кажано, ова се на ре-
кува ЗАВИСТ. Но, тврдењето дека 
само ние тоа го имаме, е ин те лек-
туална обработка на недостаток 
на идеи и РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА на 
сопствената неспособност за еман-
ципација на еден народ. Вака, тој, 
народот, си ги рационализира сво и-
те неуспешни потфати, војни, ре-
ферендуми, деловни и други про-
екти, обвинувајќи го тој другиот 
до себе, дека тој, ДРУГИОТ, а не тој, 
придонел за неговиот пораз. Кога 
би погледнале наназад, излегува 
дека од осамостојувањето на Ма-
кедонија, Македонците во сопс т-
вената држава доживуваат само 
ПОРАЗИ, нема победа. Ако не ја 
сметаме победата и европската ти-
тула на КОМЕТАЛ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, 
што е спортска победа, ние друга 
победа немаме. Народот живее 
уш    те понесигурно, во сопствената 
држава ги губи своите права и 
како ВРВ НА ЦИНИЗМОТ, прог ла-
сен е како ЗАГРОЗУВАЧ НА ПРА-
ВАТА НА ДРУГИТЕ НАРОДИ ВО ДР-
ЖАВАВА. Не знам како изгледа на 
други места, но во Македонија, 
един ствено Македонецот е загро-
зен како мнозински народ, се тре-
тира како малцинство. Нормално 
е дека ваква слика не е пријатна за 
нашите луѓе. Нормално е дека 
оние кои го водат и кои се негови 
припадници, не му донеле НИТУ 
ЕДНА ПОБЕДА, а го убедуваат, не-
го народот, дека е на добар пат. 
Нормално е тогаш  да се прибегне 
во ПОТРАГА по ваков вид СИН-
ДРОМ, во потрага на НЕПРИЈА ТЕ-
ЛОТ ВЕДНАШ ДО СЕБЕ, а на тој на-
чин ќе ги објасни работите и ќе 

придонесе за колективен зак лу-
чок: "НЕ БЕ, НЕ НÈ БИВА!" А пат рио-
тизмот? Љубовта кон својот на-
род? Зарем ја нема? И ... доколку 
свој за својот мисли дека тој дру-
гиот, или тој првиот, или било кој 
сака нешто негово да му умре, до 
каде е патриотизмот во нашава 
држава? До каде е патриотското 
чувство на Македонецот? Дали е 
тоа сегментирано до ниво на ло-
кално, од каде што нема враќање? 
Како можеме да го мериме па трио-
тизмот? Патриотизмот не за гро зу-
ва друга нација. Кај нас нè "учат" 
дека патриотизмот на Маке до не-
цот е национализам. Кога и да из-
лезе некој со патриотска изјава, го 
третираат како националист, бу да-
ла или, пак, како човек од мина то-
то кој не е за ЕВРОПА, автоматски 
не е за НАТО, автоматски ... да си 
седи и да си ... ЌУТИ! 

Ќе прикажам неколку тврдења 
низ кои може да се види пат рио-
тизмот на еден народ:

1. ПОДГОТВЕНОСТ ДА СЕ ЖРТ-
ВУВА ЗА СВОЈОТ НАРОД - Најсилна: 
Оваа подготвеност оди од чин на 
самоубиство за интересите на сво-
јот народ, независно од оправ да-
носта на идеологијата која тоа го 
направила. Значи, од фанатизам и 
церемонијално самоуништување, 
како израз на најсилен патриотски 
чин. Незначително послаб: преку 
борба, или војна за интересите на 
својот народ, во која може да биде 
повреден или да погине. Потоа,  со 
декларации за својот народ, лоби-
рање, застапување и влијание, па 
сè до благо "мрчење" и неза до вол-
ство, искажано во тесни другарски 
кругови, семејство, или на некакви 
манифестации (политички или 
спортски). Најслаб патриотизам, 
или апатриотизмот е игнорирање 
на потребите на својот народ, до-
минација на сопствениот интерес, 
подсмешлив однос кон потребите 
на својот народ и воопшто, било 
какво  апатично помирливо гле-
дање на активностите кои го упро-
пастуваат народот.

2. ПОДГОТВЕНОСТ ТУЃОТО ДА 

СЕ ПРИФАТИ КАКО ПОДОБРО, НАС-
ПРОТИ СВОЕТО - Најслабо: Низ ак-
тивности кои ги игнорираат сопс-
твените потенцијали, а глори фи-
цираат постапки на другите низ: " 
абе, тие можат, кај ние можеме 
ееее...", или, пак, без поговор при-

фаќање обуки и предавања од 
стручњаци за "БОЈЛЕР" и "ТОПЛА 
ВОДА", а уште повеќе, тоа да се 
плати дебело и плус да се фали. 
Тука оди и потребата својот народ 
да го прикажеш како прост и при-
митивен во однос на друг. Или за 
да се прикажеш себе способен го 
критикуваш сопствениот народ, а 
себе како негов изданок се при ка-
жуваш како редок исклучок.

3. ПОДГОТВЕНОСТ НАРОДОТ ДА 
ГО КАЗНИ ПРИПАДНИКОТ НА СВО-
ЈОТ НАРОД, ДОКОЛКУ МУ НАШ ТЕ-
ТУВА, ИЛИ КОАЛИЦИРА СО НЕ ГО-
ВИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ - Најсилно: 
Ваквите казни оделе од егзекуции  
(повеќето идеолошки и неоп рав-
дани) до наштетување на угледот 
и имотот, па сè до бојкотот на так-
виот припадник. Најслабо:  Но, до-
колку оној, кој работи против ин-
тересите на својот народ и тоа од 
позиција на моќ, а тие при пад ни-
ци, дури и му се "улизуваат", по-
прво препознавајќи ја моќта нас-
проти колективната штета, та му има 
недостаток на патриотизам, или 
љубов кон сопствениот народ.

4. ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕНИОТ 
НА    РОД ДА НАПРАВИШ КРЕАТИВНО 
ДЕЛО И ДА МУ ПРАВИШ МОЌНИ 
ПРИЈАТЕЛИ - Најсилно: тоа може 
да биде уметничко, спортско, кул-
туролошко дело. Може да се зало-
жува кај другите нации за пре зен-
тација на сопствените вредности и 
достигнувања на народот, а да не 
зборува за недостатоци и не ус-
песи. Најслабо: Потоа, потребата 
народните богатства да ги униш-
тува, или да ги препушта на за-
боравот. А како врв на апат рио-
тизмот, уништувањето на сопс тве-
ните вредности, дела, цркви и дру-
го да се игнорира.

Каде сме ние?
Крај на вториот од трите дела. 
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