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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

АРКАН Е ЖИВ - АРКАН Е ЖИВ - 
ВИСТИНА ИЛИ ВИСТИНА ИЛИ 
ШПЕКУЛАЦИЈА!?ШПЕКУЛАЦИЈА!?
Грчки и холандски медиуми не кол-

ку пати досега објавија дека Жељ-
ко Ражнатовиќ-Аркан е жив и дека 

тој се наоѓа во Амстердам. Всушност, 
тоа е градот во кој тој ја поминал својата 
младост. За време на новогодишните 
празници, туристичките водичи во Ам-
стердам на своите посетители од Бал-
канот им ги покажувале луксузните 
продавници за часовници од марката 
"Ролекс", со зборовите дека токму тоа 
се продавниците кои тринаесет пати ги 
ограбил "најголемиот холандски кри-
миналец" Аркан. Меѓу другото, тие ка-
жувале и дека денес Аркан се крие во 

Осум години по убиството 
на Жељко Ражнатовиќ-
Аркан продолжуваат 
шпекулациите за 
веродостојноста на неговата 
ликвидација во Белград. 
Дали тој навистина е убиен? 
Кој можел да има толкава 
храброст да го егзекутира 
најголемото лице од 
српското подземје? Дали 
некој измисли убиство за да 
се сопре налетот на Хашкиот 
суд кој трагаше и по него? 
Овие прашања се сè уште 
неодговорени. Неговото 
"животно дело" уништи 
многу ликови, нему блиски 
ривали или подалечни 
непријатели. Едноставно, тој 
беше нескротлив. Од него се 
плашеше и државата. За 
Аркан затворските ѕидини 
беа шупливо швајцарско 
сирење, кои лесно ги 
прескокнуваше. Но, она што 
седмици наназад ја 
изненадува балканската 
јавност, не се неговите 
филмски акции за бегство од 
затворите низ Европа, туку 
информациите дека Аркан 
воопшто не е убиен. 
Навистина ли тој е жив, каде 
се крие, кој го штити, зарем е 
недопирлив? Можеби сè е 
утопија, полициска или 
новинарска патка, но дел од 
податоците кои се најдоа и 
во јавноста имаат 
официјална или 
полуофицијална поткрепа. 
Но, тука се поставува 
прашањето: ако некој ги 
официјализирал тие 
полуфакти, зошто тогаш 
докрај не се расветли 
случајот? Куриозитетот и 
апсурдот се уште поголеми 
кога ќе се дознае дека 
наводното скривалиште и 
престојувалиште на Жељко 
Ражнатовиќ е една 
западноевропска држава.

истиот град. Кон крајот на минатата го-
дина слична сторија објавија и некои 
други списанија во кои, покрај другото, 
беше напишано дека инспекторите на 
Интерпол и на Европол од Амстердам 
долго време трагаат по српскиот бан-
дит. Дека Аркан е жив тврдат и многу 
пензионирани белгиски полицајци и 
затворски чувари. Тие сè уште се сеќа-
ваат на неговите спектакуларни акции 
низ цела Холандија во 70-тите години 
на минатиот век. Јоб Хансен, автор на 
книга за српската мафија, тврди дека 
има веродостојни сознанија дека сега 
Аркан се наоѓа во Амстердам. Ова го 

"ПОДОБРО ЕДЕН ДЕН ДА ЖИВЕЕШ КАКО ЛАВ, "ПОДОБРО ЕДЕН ДЕН ДА ЖИВЕЕШ КАКО ЛАВ, 
ОТКОЛКУ СТО ГОДИНИ КАКО ЦРВ" - ОТКОЛКУ СТО ГОДИНИ КАКО ЦРВ" - АРКАНАРКАН
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потврдува и Микан Ковач, сопственик 
на туристичката агенција "Таргус" од Хо-
ландија.

СПЕКТАКУЛАРНИ 
БЕГСТВА КАКО ВО 

ХОЛИВУДСКИ ФИЛМ
На почетокот на 70-тите години од 

минатиот век, своите први сензации 
Аркан ги направил во Шведска, а потоа 
во Белгија. Во досието на Интерпол бил 
заведуван под неколку имиња - Жељко 
Ражнатовиќ, Паул Бетега, Роберто Бе-
тега, Марсел де Кок, Родољуб Кали ча-
нин, Марио Валентини и многу други. 
Набрзо по првите инциденти тој бил 
уапсен во Белгија. По вооружениот на-
пад на една банка во Брисел, во 1974 
година полицијата го фатила. Судот му 

изрекол затворска казна со време трае-
ње од 15 години. Во 1977 година, додека 
се наоѓал во белгискиот затвор, нов на-
лог за апсење до европските земји об-
јавиле и југословенските власти. Две го-
дини подоцна Аркан успеал да побегне 
од затворската установа во Белгија. По 
еден вооружен грабеж, заедно со уште 
двајца соучесници, бил уапсен во Хо-
ландија. Во 1980 година на Ражнатовиќ 
му била изречена казна затвор од седум 
години. Една година по издржувањето 
на пресудата, овој пат во Амстердам, 
пов торно побегнал од затвор. Додека 
шетал во затворскиот двор неговите 
пријатели, двајца Италијанци, му додале 
револвер преку ѕидот, со кој им се за-
канувал на стражарите. Така, по втор 
пат успеал да се најде на слобода. Ин-

тересно е тоа што неколку пензио ни-
рани затворски чувари во Холандија 
Аркан го доживуваат како пријатен чо-
век, кој се дружел со нив и им оставил 
впечаток на голем човек. Денес еден од 
нив тврди дека Аркан повторно е во 
Амстердам и дека никој ништо не му 
може.

АРКАН САМ СИ ГО 
ОРГАНИЗИРА 
УБИСТВОТО!?

Се шпекулира дека денес најголеми 
заштитници на Аркан во Амстердам се 
српските цркви. Тие постојано се под 
надзор на полициските служби и на 

од еден шовинистички говор на Аркан на почетокот на војната

"Нема веќе да бидеме овци. 
Ќе бидеме волци или подобро 
тигри. Во мене тече крвта на 
Обилиќ, која не ми дозволува 
да седам дома и да гледам како 
фашистичката ламја се надвила 
над српските села и како ус-
ташката кама повторно ги коле 
српските деца и нивните мајки. 
Србија се наоѓа во стравично 
непријателско опкружување. 
Со помош на нашите непри ја те-
ли, пред нашите очи се созда-
ваат голема Албанија на српско 
Косово, голема Хрватска во срп-
ска Краина, голема Бугарија во 
српска Македонија. Муслиманите се повампирија во Босна, а не сфаќаат 
дека се Срби кои се потурчиле и ја примиле исламската вера. Задар, 
Шибеник, Дубровник и Сплит се српски градови во кои насила се населија 
католици. Дојде време да ги истераме оттаму. И Словенија е српска затоа 
што таму сум роден. Но, Словенците се здружија со нашите непријатели и 
затоа ќе треба војнички да ги поразиме. Ако нè нападнат усташите, ќе ги 
гониме до Загреб и ќе влеземе во Загреб, за да се пресметаме со усташката 
идеологија. Таму ќе отворам и своја слаткарница. Чесните Хрвати ќе ги 
ослободиме од римокатоличката хипноза и ќе ги вратиме во реалноста, а 
не да им се додворуваат на Германците пеејќи им ја 'Данке Дојчланд'".

На балканската јавност Аркан й е 
познат по настаните од пора нешна 
Југославија, за време на рас паѓањето 
на федерацијата. За вре ме на по че-
токот на војната во Хрватска тој го 
основал центарот за обука во Ердут, од 
каде неговите, популарно наречени 
"Тигри", за ми нале на воените полигони 
во Ву ковар. Кон крајот на 1991 година, 
"Тигрите" се преселиле од Сла во нија 
во Босна, каде учествувале во бор-
бените дејства во Зворник и во Бје ли-
на. Жељко Ражнатовиќ имал кратка 
политичка кариера. Пред изборите во 
1993 година ја основал Партијата за 
српско единство, но на изборите не 
добил ниту еден пратенички мандат. 
Аркан се женел три пати и од тие 
бракови има мно гу синови и ќерки. 
Последна жена му беше контро верз-
ната српска турбофолкерка, Светлана 
Цеца Ражнатовиќ, со која ги има синот 
Вељко и ќерката Анастасија, родена 
непосредно пред трагичното убис тво.

ГРОБОТ НА АРКАН НА ГРОБИШТАТА ВО БЕЛГРАДГРОБОТ НА АРКАН НА ГРОБИШТАТА ВО БЕЛГРАД
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Интерпол а, исто така, и тајно се сни-
маат нивните објекти за да се следи со-
стојбата. Дека полувистинитите при-
казни добиваат на публицитет говори и 
сторијата на грчката тв-куќа "Мега". Кон 
крајот на минатата година таа објави 
дека Жељко Ражнатовиќ сам си го ор-
ганизирал убиството во Белград и вед-
наш потоа заминал во странство. Гр ци-
те, пак, имаат сознанија дека тој се нао-
ѓа на некој остров во Егејското Море. 
Која била целта за смислената соп стве-
на егзекуција? Постоел ли страв од неш-
то? Дали некој посегнувал по неговиот 
идентитет? Според некои анализи, нај-
основаните тези одат во насока дека 
изрежираното убиство било со цел да 
се прикријат доказите за злосторствата 
кои ги направиле српските паравоени 
сили предводени од Аркан, за време на 
крвавото распаѓање на југословенската 
федерација. Повод за вакви написи во 
грчките пишани медиуми се најавите за 
снимање на дури два филма посветени 
на српскиот криминалец. Една амери-
канска продукциска куќа веќе го  под-
готвила сценариото за филмот "Валкана 
војна", во кој главен јунак ќе биде токму 
ликот на Жељко Ражнатовиќ. Друга про-
дукција, пак, се подготвува за почеток 
на снимањето на филмот "Командантот 
Аркан", чија цел ќе биде да се отфрлат 
стереотипите кои го следат Ражнатовиќ 
дека тој е воен профитер, најприземен 
криминалец и злосторник. Во филмот 
би се појавиле Тито, Слободан Мило-

шевиќ и Стане Доланц. Можно е Аркан 
да го игра Роберт де Ниро. Авторот на 
филмот вели дека и сценариото е 
скроено на тој начин што Аркан го при-
кажува како жив, се наоѓа на јахтата 
"Тигар", која плови меѓу грчките остро-
ви и пристаништа. Од Средоземното 

Море филмскиот Аркан често со хидро-
авион патува во Лондон, Париз и Чи-
каго. Дали сè ова е само сценарио за 
филм или постојат индиции дека во да-
чот на Српската доброволна гарда на-
вис тина е жив, ќе покаже времето и, 
пред сè, органите на прогонот, пред-
водени од Интерпол и од Европол.

УБИЈЦИТЕ НА АРКАН 
СÈ УШТЕ НА 

СЛОБОДА
Жељко Ражнатовиќ-Аркан е убиен 

на 15 јануари 2000 година пред хотелот 
"Интерконтинентал" во Белград, кога 
во неговата глава биле испукани три 
куршуми. Беше водач на српската па-
рамилитарна структура "Тигри", која во-
јуваше на боиштата низ Хрватска и Бос-
на. Покрај Аркан, ги убиле и неговите 
пријатели Миленко Мандиќ-Манда и 
Драган Гариќ. Убијците на Аркан сè 
уште се наоѓаат на слобода, иако Вр хов-
ниот суд на Србија им изрече пра во-
силна пресуда за чинот кој го на пра-
виле. Тие се во бегство. Во затвор се нао-
ѓа само осомничениот и обвинет за со-
учество, Драган Николиќ-Гага. Него го 
очекува затвор од 30 години. Убиецот 
Добросав Гавриќ го чека казна од 35 

И ХАГ НЕ ВЕРУВА ДЕКА АРКАН Е МРТОВ

"Сè уште има луѓе кои не веруваат дека Ар-
кан е мртов. Во една прилика дури и истра-
жителот на Хашкиот трибунал, Владимир Џи-
ро, ми кажа дека ниту во Хаг никој не верува 
оти тој е убиен. Тој човек едноставно имаше 
енергија, која му даваше за право да говори 
дека е подобро еден ден да живееш како лав, 
отколку сто години како црв. Социолозите го-
вореа дека Аркан е новиот српски јунак, кри-
минолозите го доживуваа како последниот 
бас тион на југословенското подземје. Ги при-
знаваше само победите, затоа што со поразите 
не се справуваше најдобро. Верував дека Ар-
кан е способен да си ја предодреди соп стве-
ната судбина... Беше еден од најпознатите де-
сет Срби во светот. Кај луѓето едноставно по-
стоеше стравопочит од неговото појавување. 
На латински името Аркан значи таинствен чо-
век. Тој тоа беше во буквална смисла на збо-
рот. Од обичен слаткар израсна во борец, биз-
нисмен, човек на војната и на улицата. Во до-
сиејата на странските полиции имаше дури 17 

имиња, а во домашната само 5. Неговиот живот навистина е контроверзен. 
На едно новинарско прашање дали знае дека некои подготвуваат негова 
ликвидација, тој ладнокрвно им одговори дека баш му е гајле, дека илјада 
пати го ризикувал сопствениот живот, бил на боиштата, па оттука тие за-
кани тешко можеа да го вознемират. Луѓето кои му се закануваа ги на-
рекуваше лудаци. Умре во пазувите на својата сопруга Цеца на 48 години. 
Луѓето околу него повеќе се исплашија од неговата смрт, отколку тој са-
миот. Се прашувам дали Аркан е жив?"

Марко Лопушина, аналитичар и публицист

На денот на поменот за осум годиш-
нината од смртта на Аркан, познатата пе-
јачка Јелена Карлеуша ја обвини Цеца 
Ражнатовиќ за убиство на неј зиното по-
ранешно момче, Зоран Да видовиќ-Чан-
да. Карлеуша тврди дека присуствувала 
на телефонски раз говор, веднаш по 
убиството на Аркан, а во кој Цеца му се 
заканила на Да видовиќ. Имено, тој й се 
јавил на Цеца да й изрази сочувство по-
ради смртта на Жељко, но наместо бла-
годарност таа му возвратила со зборо-
вите: "Ќе ти се влечат цревата низ Бел-
град". Неполни два месеца по заканата 
на Давидовиќ му бил разнесен мозокот. 
Карлеуша додава дека Цеца била во 
кумовски врски со луѓето кои го убиле 
нејзиното момче. Таа не вели дека токму 
Цеца го повлекла пиштолот, но смета дека влијаела врз некои 
лица за да го убијат. Тоа й го кажала на полицијата, но органите на 
прогонот ништо не презеле против Цеца. Вдовицата Ражнатовиќ 
на овие обвинувања дава краток коментар: "Тоа се болни из јави".

години. Но, и осум години по лик ви-
дацијата сè уште останува неразјаснето 
кој е нарачателот на убиството. Дали 
случајот бил политички мотивиран или 
станува збор само за обична крими нал-
на пресметка меѓу белградските под-
земни кланови?


