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Билјана ВАНКОВСКА

Сите се со полна уста мир. Човек страв го фаќа и сомневање дека нешто не е в ред кога почнува (пре)многу 
да се говори за нешта кои како да се родени за манипулација! Ах, тој Орвел, убаво рече: "Мирот е војна, војната 
е мир!" Уште повеќе ме фаќа јанѕа кога ќе чујам за херои, јунаци, ордени и заслуги - бидејќи, простете, ама 
таквите епитети не се стекнуваат во време на мир. Барем не во светот на "реал-политик"... Летово мина во 
знакот на колнење во вечен мир. Дали ќе е на арно?

Ајде да погледнеме глобално, пред да стасаме до нашево локално село, кое толку многу претендира дека е 
дел од светската заложба за мир, сфатен како бескрајна војна против тероризмот. 

Штом го слушнете Буш како говори 
колку е загрижен за мирот во светот и за 
средствата за масовно уништување, знае-
те колку е 'часот': веќе е јасно дека на-
редната дестинација на американската 
војска е Иран! А со тоа ќе се потврди те-
зата (која е и научно докажана) дека на 
американската политика, а особено на 
нејзиниот воено-индустриски комплекс, 
й е како трансфузија нужно потребна вое-
на операција од поголеми размери на 
секои 2-3 години. Не треба човек да е 
многу умен за да ги нареди настаните, 
следејќи ја оваа логика: НАТО интер вен-
ција (со 90 проценти учество на САД) во 
1999 година, војната против Авганистан 
во 2001, војната против Ирак во 2003, 
па, кај и да е - ќе мора да почне наскоро 
уште една... ТОА ЗНАЧИ ДЕКА НАШИВЕ 
ВОЈНИЦИ-МИРОВНИЦИ ИЧ ГАЈЛЕ НЕ 
ТРЕБА ДА ИМААТ ДЕКА ЌЕ ИМ СНЕМА 
МОЖНОСТИ ДА ШИРАТ МИР ВО СВЕ-
ТОТ И ТАКА ДА ЈА АФИРМИРААТ СВО-
ЈАТА ЗЕМЈА КАКО ЗАСЛУЖНА ЗА ВЛЕЗ 
ВО НАТО, ПА ТАМАН ЕДВАЈ ДА КУ БУ-
РАТ СО БЕДНИТЕ ПЛАТИ ИЛИ СО НИ-
КАКВИТЕ ЖИВОТНИ ОСИГУРУВАЊА, 
КОИ ИМ ГИ ОБЕЗБЕДИЛА РОДНАТА 
ДРЖАВА.  

И Јапонија испрати пораки за мир по 

повод 60-годишнината од Хирошима и 
Нагасаки. Можете ли да пресметате кол-
ку епизоди на "11 септември", споредено 
според бројот на жртвите, содржеше хо-
ророт од двата града? Американците 
поч наа две војни (засега) инспирирани 
од загубата на животите на (само) 2.800 
жртви, а видете ги Јапонците со нивните 
200.000 загинати (и неброен биланс на 
деца родени со деформитети), што пра-
ват!? Им се извинуваат јавно и бараат 
прошка од сите оние кои страдале од 
нивната воена сила во Втората светска 
војна, без ич да им текне да побараат 
извинување од САД. Токму така, јапон-
скиот премиер јавно вети дека неговата 
земја никогаш повеќе нема да оди во 
војна, истовремено замижувајќи пред 
фактот дека истата таа Влада со години 
ги отфрла барањата на мировното дви-
жење во Јапонија за дислокација на аме-
риканските воени бази, но и дека про-
активната политика на поддршка на Бу-
шовата администрација (финансиска, ако 
не воена) не е баш во согласност со ус-
тата полна со мир.

Туку, да си се вратиме дома и да си го 
погледнеме нашево дереџе... И онака, 
интелектуалците со државничка смисла 
ќе ви речат да не ги лутите нашиве моќ-

ни сојузници со ваква антиамериканска 
критика, затоа што Бушовата адми нис-
трација била на "наша страна". За поли-
тичарите, пак, со клиентелистички мен-
талитет и да не зборувам... А ШТО ФАЈ-
ДЕ ВИДОВМЕ ДОСЕГА, СÈ УШТЕ НЕ МО-
ЖАМ ДА ОТКРИЈАМ, НИТУ НИЗ АНА-
ЛИЗАТА НА ДЕЛАТА НА НАШИТЕ НИ КО   -
ГАШ ЗАБОРАВЕНИ ПРИЈАТЕЛИ - ФРО-
ВИК, ФЕЈТ ИЛИ ПЕРДЈУ ОД 2001 - НИ ТУ 
ВО ИЗЈАВИТЕ ПО ПОВОД ЧЕ ТИ РИ ГО-
ДИШНИНАТА НА ОХРИДСКИОТ  НИ.

Туку, ај да видиме кој овде зборува за 
мир и за јунаци. Рака под рака, АХМЕТИ 
МИРОТВОРЕЦОТ И ЉУПЧО СОНУ ВА-
ЧОТ ГО ОДБЕЛЕЖАА НАШИОТ ДЕН НА 
МИРОТ. БИ РЕКЛА, БАРЕМ ЗА МА КЕ-
ДОНСКАТА СТРАНА, ЕДНАКВО НА КО-
СОВСКА ЕПИКА - ИЛИ АКО ПРЕФЕ РИ-
РАТЕ, ЕДНАКВО НА МАЗОХИЗАМ! До-
сега мислевме дека само соседите ни се 
шампиони во славење порази (било да 
се оние од пред 600 години, како кај Ср-
бите, или оние од неодамна кај Вуковар, 
кај Хрватите). Ама, тие барем од тоа нап-
равија национални митови на обе ди ну-
вање, непокор, пркос... За момент оста-
нав без текст на прашањето на еден но-
винар што мислам за идејата 13 август 
да стане државен празник. Нашиот са-
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монаречен циник и сонувач високо ин-
телигентно (речиси во стилот на поз на-
тите бисери наречени "бушизми"), го 
смис ли тоа кога рече дека 13 август ќе 
си го нашол местото во историјата. Не-
сомнено, господине Мартин Лутер, би-
дете уверени дека ќе го помниме за се-
когаш, како и сите оние кои дотуркаа до 
тој ден - ама ПРАШАЊЕ Е НА ШТО ЌЕ 
НÈ ПОТСЕТУВА? Едно време помислив 
дека човекот има перфидна и мали ци-
озна намера кога, токму во присуство 
на Ахмети, гласно кажа дека НА 13 АВ-
ГУСТ ПОБЕДИЛ РАЗУМОТ НАД ЛУ ДИ-
ЛОТО И МИРОТ НАД ВОЈНАТА. Ама не 
било така, човекот си е уште во својот 
филм - тој и не помислува дека НИЕ ОВ-
ДЕ УШТЕ НЕ ЗНАЕМЕ КОЈ БЕШЕ ПОЛУД 
- ОНИЕ ШТО ПОЧНАА СО ОРУЖЈЕТО 
ИЛИ ОНИЕ ШТО (КАО) НÈ БРАНЕА. НА 
КРАЈОТ САКААТ ДА НÈ УБЕДАТ ДЕКА 
СИ   ТЕ СМЕ ПОБЕДНИЦИ, НЕЛИ?! 

Ако сакаат 13 август, а и целото она 
бесмислено насилство да добијат смис-

ла и историска димензија ќе мораат да 
се потрудат малку повеќе. Гледам некои 
веќе размислуваат за тоа дека догодина 
немало да биде обична годишнина, туку 
(замислете!) петгодишнина па, ќе сме 
требале да смислиме како ќе прос ла-
виме. Е, па, ако е така, тогаш ќе го за мо-
лам јавно Претседателот на државата за 
следната година да смисли убаво јавно 
обраќање до нацијата и да застане све-
чено во својот кабинет пред ТВ-каме-
рите и да ни се обрати лично, а не да ис-
праќа абери преку новински агенции. 
Освен тоа, нека смисли поинакво пле-
доаје за доделување ордени на при пад-
ниците на нашите вооружени сили за 
придонесот кон мирот. Каква иронија! 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМ ГИ ОД ЛИ-
КУВААТ ЗА БОЖЕМЕН МИР ВО ЗЕМЈА, 
КОЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА ПОДАЛЕКУ 
ОД МИРОТ, ВО КОЈА ДОСЕГА ЗАГИНАА 
ПОВЕЌЕ ОД 100.000 ГРАЃАНИ НА ИРАК, 
И ЗА УСПЕСИТЕ ВО ВОЈНАТА ПРОТИВ 
ГЛОБАЛНИОТ ТЕРОРИЗАМ, КОЈА КА-

КО ДОПРВА ДА СЕ ЗАГРЕВА. А ЗА НИВ-
 НОТО УЧЕСТВО И ПРИДОНЕС ВО СОП-
СТВЕНАТА ЗЕМЈА - НИ ЗБОР! ШТАМА! 
ТАКА, ЕДНИТЕ - КОИ ПО СИЛА НА ДР-
ЖАВНИОТ ПОВИК И МОБИЛИЗАЦИЈА 
СТАПИЈА ВО ОДБРАНА НА ДРЖАВАТА 
- ОСТАНУВААТ БЕЗИМЕНИ И НЕ ПРИЗ-
НАТИ. ЗАРАДИ (ПОВТОРНО НЕКАКОВ 
БОЖЕМЕН) МИР ВО КУЌАТА (Т.Е. КОА-
ЛИЦИЈАТА), ЌЕ РЕЧАТ. ТАКА, ОФИ ЦИ-
ЈАЛНО - ПОБЕДИЛ РАЗУМОТ, ПОЛИ-
ТИКАТА, МЕЃУНАРОДНАТА - СИТЕ, ОС-
ВЕН ОНИЕ КОИ ЈА СТАВИЈА ГЛАВАТА 
ВО ТОРБА (ИЗЛЕГУВА ДЕКА ТИЕ ШТО 
БЕА МОБИЛИЗИРАНИ УЧЕСТВУВАЛЕ 
ВО НЕКАКОВ МАНЕВАР ЗА СВОЈ 
КЕИФ)?! ДРУГИТЕ, ПАК, СИ ИЗГРАДИЈА 
МЕМОРИЈАЛИ И СИ ГИ ИСПИШАА 
ИМИЊАТА НА КАМЕН, ОРДЕНИ НИТУ 
ФОТЕЛЈИ НЕ ИМ ДАДОА ЗОШТО НЕ-
МАШЕ ДОВОЛНО ЗА СИТЕ. 

А премиерот ќе биде добро уште от-
сега да си го испланира следниот годи-
шен одмор, така што ќе биде оправдано 
присутен на прославата која така еле-
гантно умее да му ја изорганизира коа-
лициониот партнер. А господинот АХ-
МЕТИ ЌЕ МОРА ДА СФАТИ ДЕКА НЕ-
ГОВАТА ПРОЕВРОПСКА РЕТОРИКА НЕ 
ВРЕДИ НИ ГРОШ, ДОКОЛКУ ЈАВНО НЕ 
ИЗРАЗИ КАЕЊЕ ЗА ПОСЕГНУВАЊЕТО 
ПО ОРУЖЈЕ - КАКО АМАНЕТ КОН ИД-
НИТЕ ГЕНЕРАЦИИ АЛБАНЦИ. Освен тоа, 
нека прославата ја организира на еден 
посемеен начин, па нека си го при бере 
вујко му, да стои до него кога ќе се од-
бележува Денот на мирот.

Сосема се согласувам дека 13 август 
мора да се одбележува, ама не на три-
умфалистички начин, особено не на на-
чин кој некому му создава политички 
кре дит и лажен меѓународен имиџ. ТОЈ 
ДЕН Е СИМБОЛ НА ИСТОРИСКА ОПО-
МЕНА "ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ"! Праз ни-
ците се одбележуваат во душите на гра-
ѓаните, пред сè, и најмногу од сè. Некои 
од нив будат радост и гордост, други 
тага и покајување. ЌЕ БИДЕ РАМНО НА 
ИСТОРИСКА ИРОНИЈА АКО 13 АВГУСТ 
ГО ПРОГЛАСИМЕ ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗ-
НИК ЗАРАДИ МИРОТ ВО КОАЛИ ЦИ-
ЈАТА, ЗА ДА МОЖЕ НА СВЕТОТ УШТЕ 
ЕДНАШ ДА МУ КАЖЕ КОЛКУ НАПРА-
ВИЛА ЗА МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ УС-
ПЕШНА ПРИКАЗНА. СЕПАК, 2001 Е 
НАЈ ГОЛЕМИОТ СИМБОЛ НА НЕМИРОТ, 
НА ПОБЕДАТА НА НАСИЛСТВОТО НАД 
ДЕМОКРАТСКИТЕ МЕТОДИ НА УРЕ ДУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВОТО, А НЕ ОБ-
РАТНО. Мирот не е отсуство на војна, а 
ден на мирот не може да слави земја во 
која раселените лица не смеат да се вра-
тат во своите домови. Ниту, пак, е прис-
тојно ордени да се доделуваат за ми ро-
творење во земја која самите Ирачани, 
во својата бескрајна болка по нај блис ки-
те, ја нарекуваат "Ирак, Ирак, Земјата на 
крвопролевањата!"


