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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БАЛКАНОТ ПРЕД Н 
ПОЛИТИЧКИ ПРЕДИ 

ДАЛИ СО СМРТТА НА СРПСКИОТ ВОЖД ЗАВРШИ И НЕГОВАТА ЕРА?

На големо изнена ду ва-
ње на целата меѓуна-
родна јавност нена-

дејно почина српскиот та ка-
наречен вожд Слободан Ми-
лошевиќ. Име кое најчесто 
беше спомнувано во изми-
нативе петнаесет години, ка-
ко едно од оние кое имаше 
можност да ја креира бал кан-
ската политика, во која него-
вата земја Србија, некогашна 
Југославија, имаше неспорно 
најголемо влијание. Балкан-
ската одисеја од раните де-
ведесетти години, која по-
доцна прерасна во класична 
касапница, што комплетно го 
промени целосниот изглед 
на југословенската федера-
ција, почнува токму со името 
Слободан Милошевиќ, кое 
со години, речиси сè до не-
говата смрт, ќе биде нај спо м-
нуваното име во вока бу ла-
рот на меѓународните по ли-
тичари. 

За неговата непредвид-
ли вост, остроумност, прагма-

тич ност, практичност, лаж ли-
вост, манипулативност..., го -
вореа многубројни меѓу на-
родни фактори, кои во тоа 
вре ме се трудеа да најдат 
мир  но решение за големата 
криза, што го зафати овој ре-
гион по распаѓањето на СФРЈ. 
Но, и денес, по неговата смрт 
не може да се најде целосна 
дефиниција за личноста со 
многу личности во себе - Сло-
бодан Милошевиќ. Тој и на-
таму ќе остане најконтро-
верз ната личност од новата 
балканска политика, која со 
себе ќе однесе многу тајни, 
за тоа што всушност (не) на-
прави за неговата земја, за 
ко ја велеше дека е подготвен 
на сè.

Во меѓувреме, ќе си спом-
нуваме за многуте политички 
промашувања, кои Гебелски 
умееше на народот да му ги 

претстави како исклучителна 
победа на Србите, постојано 
повторувајќи: "Ние Србите сме 
напатен народ". Токму оваа 
фраза и беше основата со ко-
ја тој го натера својот соп-
ствен народ да војува на три 
фронта. Во Хрватска, Бос на и 
на крај во историското за Ср-
бите - Косово, кое всуш ност 
беше и последната кап ка во 
морето од трпеливост на све-
тот, на кој тој му пр ко сеше. 
Од миленик на меѓу народ-
ната заедница по пот пишу-
вањето на Дејтонскиот миро-
вен договор, и исклу чителен 
партнер на Соеди нетите Аме-
рикански Држави, во новото 
рекомпонирање на балкан-
скиот регион, во 1999 година 
да стане "бал кански крвник", 
кој на свои плеќи го навлече 
гневот на цел свет. 

Точката на топење ќе ја по-
чувствува од она место од 
кое и стана голем лидер и 
заш титник на својот народ. 
Од историското Косово, кое 
со воена интервенција одлу-
чи да го брани од целата ме-
ѓународна заедница, која не-
говата земја ја бомбардираше 
со седмици. Остана цврст на 
ставот дека Косово е дел од 
Србија, дури и во моментите 
кога половина од неговата 
земја, заедно со речиси сите 
индустриски капацитети, де-
ноноќно беа уништувани од 
безбројните бомби и гра на-
ти. Звукот на воените бом-
бардери го толкуваше како 
шепот, а под урнатините на 
она што некогаш беше Бел-
град, без трошка сомневање 
изјави дека Србија го по бе-
дила НАТО. 

И токму тоа Косово го од-
несе таму каде што и почина. 
Во темните соби на затворот 
"Шевенинген" во Хаг, каде ве-

ЌЕ ИМА ЛИ НОВО ЧИТАЊЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ГРАНИЦИ?ЌЕ ИМА ЛИ НОВО ЧИТАЊЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ГРАНИЦИ?

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЌ НЕ ГО ДОЧЕКА СУДЕЊЕТО ВО ХАГСЛОБОДАН МИЛОШЕВИЌ НЕ ГО ДОЧЕКА СУДЕЊЕТО ВО ХАГ
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 ОВИ ТУРБУЛЕНТНИ 
ЗВИЦИ

Новонастанатата ситуација во Србија 
за радикалните струи, предводени од 
партијата на Воислав Шешељ, прак-
тично е како измислена за нив, а таа 
неспорно ќе ја зголеми нивната попу-
ларност, но значајно ќе ја намали де-
мократијата, што може да доведе до 
тоа оваа земја да се врати назад некол-
ку години или, пак, да се претвори во 
црна дупка на Балканот. Преземањето 
на државата од страна на радикалните 
струи и политички партии, што би мо-
жело да се случи на наредните пар ла-
ментарни избори, или уште поизвесно 
на вонредните, може значајно да ја 
промени политичката клима во регио-
нот, и да донесе нова нестабилност, од 
која и Република Македонија би имала 
негативни последици.    

ќе пет години, сам се обиду-
ваше да ја докаже својата не-
виност, за која цел свет има-
ше поинаква вистина од не-
говата. Речиси на самиот крај 
од петгодишното исцрпно 
сослушување на милион све-
доци од едната или од дру-
гата страна, односно на са-
миот крај од донесувањето 
на пресудата за него, за која 
се шпекулираше дека ќе би-
де осуда од најмалку 40 го ди-
ни робија, тој одлучи да ја на-
пушти судницата, оста вај ќи 
отворени милион пра ша ња.

Пред сè, за тајните на вое-
ната валкана дипломатија во 
која (не)сакајќи се вовлече. 
Не стигна искрено да од го-
вори за тоа што му се случи 
на Балканот, додека тој беше 
во негови раце? Или, пак, да 
напише мемоари, во кои ќе 
можевме да прочитаме дали 
успеа да ја исполни соп стве-

ЌЕ УСПЕЕ ЛИ 
ДЕМОКРАТИЈАТА ДА СЕ 

НАМЕТНЕ НАД
РАДИКАЛИЗМОТ?

Дефинитивно, Слободан 
Милошевиќ останува да би-
де енигма на балканската по-
литичка сцена, кој многу па-
ти во изминативе петнаесет 
години умееше целосно да 
се носи со светските лидери, 
покажувајќи им ја дрскоста 
на балканскиот менталитет. 
Резултатите од неговите од-
луки и натаму кај многумина 
Срби, Бошњаци и Хрвати, ќе 
предизвикуваат  восхит или, 
пак, гадење, чии последици 
се чувствуваат и денес во 
семеј ствата на многу мајки. 
Не можат да се заборават че-
корите за погазување на соп-
ствениот народ, кој во даден 
момент одлучи да размис-
лува поинаку од него. Токму 
затоа пренесувањето во не-
говата крајна дестинација - 
Шевенинген, всушност тре-
баше да претставува крај за 
лошото менаџирање на др-

ната агенда или, пак, кришум 
исполнуваше туѓи агенди, 
како и повеќето балкански 
политичари, и одеднаш од-
лучи да ја заврти воденицата 
во спротивна насока, а со тоа 
предизвика поплава!? 

МИЛОШЕВИЌ ПОЧИНАЛ ОД СРЦЕВ УДАР

Обдукцијата на телото на поранешниот југосло-
венски и српски претседател, Слободан Милошевиќ, 
утврдила дека тој починал од срцев удар. Според па-
толозите, причина за смртта на Милошевиќ е инфаркт 
на миокардот. Како што наведуваат од Холандскиот 
институт, каде е направена обдукцијата на телото, тој 
имал две срцеви заболувања, поради што и се случил 
инфарктот.

Сепак, по повод смртта на Милошевиќ се води двој-
на истрага: интерна, наредена од претседателот на 
Судот, и втората, која ја извршуваат холандските вл ас-
ти, како резултат на писмото кое тој го испратил до 
шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, а во кое 
бара помош, тврдејќи дека некој во затворот се оби-
дува да го отруе со лекови за лепра. 

Сепак, едно од најважните 
прашања, кое и натаму ќе 
остане да лебди во воздухот, 
е дали Слободан Милошевиќ 
беше херој или балкански 
крвник, кој го разора регио-
нот за да докаже дека целата 
моќ беше во негови раце?   

ЗАМИНА СРПСКИОТ ВОЖДЗАМИНА СРПСКИОТ ВОЖД
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

жавата од негова страна, но 
и ставање крај на една по-
литика која Србија ја однесе 
во амбис, од кој по 1999 го-
дина постојано се обидува 
да излезе. Но, дали со смртта 
на Слободан Милошевиќ за-
вршува и неговата ера? 

Доколку се суди според 
првичните изјави, дадени по 
објавувањето за смртта на 
Ми лошевиќ, на дел од по ли-
тичарите во Србија, мала е 
веројатноста дека во оваа 
земја може да надвладее де-
мократијата. Инсталациите 
кои тој ги остави во неговата 
земја се чини дека, за жал, се 
доволно големи за да про-
дол жат со политиката, таму 
каде што тој застанал. Поа-
ѓајќи од третирањето на Хаш-
киот трибунал како Суд, кој 
Милошевиќ до крај одлучи 
да го прогласува за ненад-
лежен, потенцирајќи дека тој 
е политички, кој има цел да 
ги уапси сите српски херои. 
Неговата смрт поради несо-
одветната лекарска заштита 
од страна на хашките лекари, 
односно нивното неанга жи-
рање за подобрување на 
здравствената состојба, која 
подолго време беше нару ше-
на, само ќе ја зголеми анти-
патичноста на Србите кон 
овој Суд, што на рака им оди 
на сите оние политичари кои 
постојано повторуваат дека 
Србија не смее да соработува 
со Хашкиот трибунал. 

Новонастанатата ситуа ци-
ја, за радикалните струи во 
оваа земја, предводени од 
пар  тијата на Воислав Ше-
шељ, практично е како из-
мис  лена за нив, а таа не спор-
но ќе ја зголеми нивната по-
пуларност, но значајно ќе ја 
намали демократијата, што 
може да доведе до тоа Ср-
бија да се врати назад не-
колку години или, пак, да се 
претвори во црна дупка на 
Балканот. Преземањето на 
др жавата од страна на ра-
дикалните струи и политички 
партии, што би можело да се 
случи на наредните парла-
ментарни избори, или уште 
поизвесно на вонредните 
кои, пак, би се случиле како 
резултат на смртта на Ми ло-
шевиќ, и обвинувањата ад-

ресирани до оваа власт дека 
е виновна за тоа што се слу-
чи со некогашниот срп ски 
прет седател, може значајно 
да ја промени политичката 
клима во регионот, и да до-
несе нова нестабилност, од 
која и Република Македонија 
би имала негативни по сле-
дици.    

сè, поради тоа што го за вр-
шува животот пред да биде 
донесена осудата за него, но 
и поради начинот на кој по-
чина. Развојот на евентуал но-
то херојство, може на голема 
врата да го врати нацио на-
лиз мот во оваа држава, што 
сериозно ќе го промени те-
кот на преговорите за ста ту-

телно да се зголемува, се раз-
бира, заедно со оној на Со-
цијалистичката партија на 
Ми  лошевиќ. 

Тоа би било проблем за де-
мократијата во Србија, која 
очигледно нема да може да 
се наметне над радикализмот, 
проблем поради кој ќе трпат 
граѓаните на оваа земја. Но, 
вистинскиот проблем, барем 
оној кој би се однесувал на 
нас, би произлегол од пра-
шањето: 

Што доколку радикализ-
мот излезе од границите на 
Србија и директно влета во 
преговорите за Косово? 

Со оглед на тоа дека Ре-
публика Македонија, по пра-
шањето на Косово, и натаму 
сака да остане настрана, без 
при тоа на било кој начин да 
покаже дека има некаков 
став, експанзијата на ради ка-
лизмот би можела да биде 
погубна за нашава земја од 
повеќе причини. Пред сè, по-
ради фактот што нашата др-
жава по дифолт не е под гот-
вена за некое евентуално 
воено сценарио, но исто вре-
мено не е и подготвена ниту 
политички да може да ги из-
носи сите дискусии, кои би 
се одвивале на релација Бел-
град-Скопје-Приштина. 

Но, тука не е само Косово. 
Смртта на Милошевиќ може 
да направи и тектонски на-
рушувања во целиот Балкан, 
каде клучна коска во грлото 
на меѓународната заедница 
е Босна и Херцеговина, по-
точно Република Српска, ко-
ја и натаму опстојува како 
држава во држава, без из ве-
сен статус. Евентуалното ре-
дефинирање или прекро ју-
вање на просторот на по ра-
нешна СФРЈ не може да ја од-
мине "Српска", каде Мило-
шевиќ, како политичар, има-
ше најголем рејтинг, и каде 
во моментов е забележана 
најголема потресеност меѓу 
населението поради него ва-
та смрт. Токму затоа меѓу на-
родната заедница мора брзо 
да дејствува, бидејќи секое 
одолговлекување може да 
до несе сериозна дестабили-
зација на и онака кревкиот 
Балкан. 

СЛОБО ПИЕЛ ЛЕКОВИ КОИ НЕ МУ БИЛЕ 
ПРЕПИШАНИ!?

Поранешниот југословенски претседател Слободан Ми-
лошевиќ се напил лек, кој не му бил препишан, а со кој бил 
неутрализиран ефектот на лекувањето на високиот крвен 
притисок, соопшти холандскиот токсиколог Роналд Угес, 
додавајќи дека Милошевиќ лекот го земал своеволно. 

Според Угес, Милошевиќ земал лекарство кое содржи 
ри фампицин, кој го неутрализира ефектот на лекувањето 
на високиот крвен притисок, бидејќи сакал да добие до з-
вола од Трибуналот да оди да се лекува во Москва. 

НОВА НЕИЗВЕСНОСТ 
ЗА "ИЗВЕСНОТО" 

РЕШЕНИЕ ЗА КОСОВО!

Смртта на контроверзниот 
Милошевиќ дефинитивно 
доаѓа во незгоден момент. 
Не говото заминување од по-
литичката сцена, и тоа пред 
самиот крај од донесувањето 
на пресудата во Хаг, може да 
направи целосно рекомпо-
нирање на политиката во 
оваа земја, и истовремено од 
него да направи херој. Пред 

сот на Косово, имајќи пред-
вид што за премиер на оваа 
Покраина е избран Агим Че-
ку, кој во Србија се наоѓа на 
листата на злосторници.

Токму затоа меѓународ на-
та заедница се наоѓа во по-
зиција будно да го следи раз-
војот на настаните во оваа 
земја, бидејќи е свесна дека 
уште една "балканска поли-
тичка бомба" нема да може 
да спречи, иако точно знае 
де ка во државата најголем 
рејтинг има партијата на Во-
ислав Шешељ, кој по смртта 
на Милошевиќ може значи-

ДОГОВОРОТ КОЈ ТРЕБАШЕ ДА ДОНЕСЕ МИР


