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J. Mrkalj Kadmus 
 

 
 

BALKANSKO PREBAVLJANJE HAGA 

 

Že četrt stoletja države, ki so nastale iz bivše Juge, prebavljajo svojo 

polpreteklost v Hagu in Bruslju. Največje prebavne težave imajo tiste 

države, ki so prepričane, da so njihove vojne bile pravične, mitske in 

etične odločitve. Iste so prepričane v heroizem in svetost vojnih zločincev. 

In ravno to tudi težko in z muko prebavijo same. Pravičnih vojn ni. 

Ustvarjanje mitov je samo še eno mračno poglavje blodnih umov. 

Največje prebavne težave imajo države in sosede Bosne in Hercegovine. 

Ljudje, ki so zagrešili vojne zločine ne morejo biti heroji. In ravno to se 

dogaja., da so heroji in zločinci. Mnogi se nočejo zavedati, da ni je vojne, 

pa če je še tako pravična, ki ne povzroči trpljenja in stradanja nedolžnih. 

Najbolj neumno in bebavo je, ko današnji voditelji krivdo za zločine 

svojih vojnih herojev in zločincev iščejo v zmotah sodišč. Iščejo neko 

zgodovinsko resnico, ki v vojni nikoli ni enoznačna in po njihovi volji. Ne 

priznavajo ugotovljena dejstva sodišč, iščejo toda ne najdejo 

brezmadežnost svojih generalov in vojakov. Iščejo zgodovinske resnice, 
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ki so samo zmagovalcem, poražencem in zločincem jasne. Drugim ostaja 

samo sklicevanje na krivičnost časa in ne pravdo na sodiščih za vojne 

zločine. Če zločinov ne bi bilo, bi bila sodišča za vojne zločine 

nepotrebna. Žal so  dva desetletja morala delati in obsojati. Če so zaradi 

obsodb mnogi nezadovoljni in še vedno branijo svoje obsojene zločince je 

to pokazatelj, da niso zmožni pietete  za žrtve. Niso sposobni sprejeti 

dejstva, da je potreben mir in spokoj za nedolžne žrtve in trpinčene še 

živeče logoraše. Balkan ne pozna katarze, in ne pozna zmote ter 

usmiljenja. 

Kako je možno, da se ničesar niso naučili iz druge svetovne vojne, kjer še 

vedno poskušajo rehabilitirati zločince izpred 70 let, in jim celo 

postavljajo obeležja. Neumnost je sestra zablode, obe pa so vnukinji 

nevednosti. 

Ta balkanska folklora se veleče in vleče v nedogled. Do kdaj?! 

Naj vsaj v prazničnem času zavlada mir, spokojnost in kesanje za vse 

ljudi v državah na hribovitem Balkanu. 

Prebavljanje Dejtona še ni končano zdaj je na vrsti prebavljanje HAGA. 

 

Modra ptica 2017 

 

Vsako leto založba, Mladinska knjiga podeli nagrado za najboljši roman 

v višini 12.000 eurov bruto. 
 

Letos je nagrajenka novinarka, Mojca Širok, na sliki spodaj, za 

kriminalni roman, Pogodba. Avtorica obravnava kriminalno tematiko, ki 
se odvija v Italiji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 M. Širok 
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Auforizmi 

 
#  Alkohol mnogim pomaga, da ponovno postanejo opice. 

 

# Vera že dolgo ni opij ljudstva. Zdaj imajo nacionalizem, šovinizem in    

politiko. 

 

#   Mnogi ljubijo male živali bolj, kot svoje bližnje. 
 

 

Vsem bralcem in ustvarjalcem srečno 2018 in naj bo boljše kot  

minulo leto! 
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