
Леонид Млечин

ЮГОСЛАВСКАТА ТРАГЕДИЯ
БАЛКАНИТЕ В ПЛАМЪЦИ



Леонид Млечин2

Всички права са защитени. Никаква част от тази книга не
може да бъде възпроизведена в каквато и да е форма, без

писменото разрешение на притежателя на авторските права.

 ISBN 978-619-153-237-7

Леонид Млечин

ЮГОСЛАВСКАТА ТРАГЕДИЯ
БАЛКАНИТЕ В ПЛАМЪЦИ

© Леонид Млечин
© Издателство „Паритет“
Петя Талева – превод
Лиляна Мандаджиева – редакция

През ХХ век Балканите потънаха в кръв. Пред очите ни
Югославия, тогава процъфтяваща държава, най-развитата в
социалистическия лагер, се саморазруши. Религиозните и
етническите разногласия, необузданите амбиции на полити-
ците превърнаха този благодатен и изумително красив край
на земята в бойно поле, доведоха до гибелта на хиляди хора.

В книгата си „Югославската трагедия. Балканите в пла-
мъци“ Леонид Млечин въз основа на факти и спомени на
непосредствени участници в събитията ни показва скритите
механизми на военните действия и чии интереси са стояли
зад тях, разкрива истинските причини за въоръжените кон-
фликти и предупреждава в какво може да се обърне това в
бъдеще. И макар че кървавата трагедия и безчислените
невинни жертви на югославска земя да са останали в мина-
лото, злото продължава да съществува.
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СМЪРТТА НА СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЧ

В петък, 10 март 2006 година, Миряна (Мира) Маркович
се чула по телефона със съпруга си. Слободан Милошевич
обещал да º се обади сутринта. В събота, 11 март, около девет
сутринта, надзирателят в затвора в Схевенинген, предградие
на Хага, правел редовната обиколка на килиите. Той открил
Милошевич мъртъв в леглото – бившият президент на Сър-
бия умрял в съня си. Според инструкцията надзирателят уве-
домил началника на затвора и извикал полицейския лекар.

„Лекарят потвърди, че Слободан Милошевич е мъртъв
– се казва в декларация на пресслужбата на Международния
трибунал за бивша Югославия. – Спешно бяха извикани
холандската полиция и холандски следовател, който извърш-
ва разпит в случаи на насилствена или скоропостижна смърт.
Те наредиха да се направи аутопсия и токсикологичен анализ.

В съответствие с устава на Трибунала и правилата на
задържане в затвора председателят на Трибунала, италиан-
ският съдия Фаусто Покар, нареди да се извърши всестранно
разследване.“

Слободан Милошевич тогава е на 64 години. Съобще-
нието за неговата смърт разтърси две страни – Сърбия и
Русия. В двете страни започнаха да говорят, че бившият пре-
зидент е бил убит. Разбирайки какъв отзвук ще има тази смърт
в затворническата килия, ръководителите на Международ-
ния трибунал настояваха да се направи по-бързо аутопсия,
и то максимално прецизно, за да не останат у никого някакви
съмнения.
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По молба на секретариата на Международния трибунал
аутопсията била извършена от холандски патоанатоми от
Института за съдебна медицина. Трима съдебни лекари осем
часа изяснявали причините за смъртта. Присъствали също
експерт от Белгия и двама експерти от военномедицинската
академия в Белград, изпратени от сръбското правителство.
Сръбските медици потвърдили, че аутопсията е извършена
на високо професионално ниво. Тя била записана на видео.

Заключението за причините за смъртта на Милошевич
излезе на следващия ден, в неделя, 12 март. В него се посоч-
ваше, че причината за смъртта е инфаркт на миокарда, развил
се вследствие на коронарна недостатъчност. До леталния
изход е довела тромбоза на двете коронарни артерии.

В същото време журналистите вече започнаха да обсъж-
дат нова версия – Милошевич се е самоубил. Във всички
килии имало бутон за спешно повикване и, ако Милошевич
се е почувствал зле, защо не е натиснал копчето и не е изви-
кал помощ?

– Не изключвам версията за самоубийство – каза главният
обвинител в Трибунала Карла дел Понте. – Господин Мило-
шевич преминаваше редовни медицински прегледи, и е
много странно, че лекарите не са установили влошаване на
здравето на затворника.

В неделя вечерта се заговорило, че в кръвта на Мило-
шевич били открити „странични химически вещества“. Това
става сензация.

„Направените преди няколко месеца анализи на кръвта
на Милошевич показаха наличието на странични вещества
в нея – съобщи холандската телевизия. – Това са следи от
лекарства, каквито се използват при лечение на проказа и
туберкулоза. Тези вещества са неутрализирали действието
на лекарствата, които е вземал Милошевич за понижаване
на налягането и за лекуване на сърцето.“
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Юридическият съветник на покойния президент Зденко
Томанович потвърди, че в организма на Милошевич са от-
крити следи от препарат, с който „се лекуват проказа и тубер-
кулоза“.

В понеделник, 13 март, се появи информация от първо-
източника. Холандският токсиколог Роналд Юхес от Грьо-
нинген разказваше, че преди два месеца е направил анализ
на кръвта на Милошевич и е открил следи от препарата
рифампицин. Това е силен антибиотик. Той трябвало да на-
прави анализ, тъй като секретариатът на Международния
трибунал бе поискал от лекарите да изяснят защо продъл-
жителното лечение на Милошевич не е дало резултат, и арте-
риалното налягане не е спадало.

Роналд Юхес представи доклад, в който доказваше, че
Милошевич или не е вземал предписаните му препарати,
или умишлено е вземал други, които повишават налягането.

Пред журналистите Юхес каза:
– Милошевич е вземал по своя инициатива препарати,

които не са му били предписани и които са пречели на лече-
нието на хипертонията. Той е вземал този препарат специал-
но, за да получи разрешение да замине за Москва.

Всички си задаваха въпроса: Милошевич действително
ли е вземал препарат, който е обезсмислял действието на
препаратите за намаляване на кръвното? Какво означаваше
наличието на този препарат в кръвта? Това опит за убийство
на Милошевич ли е? Или е опит за самоубийство?

Хора, които са го познавали, твърдяха, че той не е бил
склонен към самоубийство, макар че навремето неговите
родители са се самоубили. А и как е могъл самостоятелно да
взема някакви лекарства? На обвиняемите е забранено да
държат лекарства в килията. Те вземат препарати в медицин-
ския пункт в присъствието на надзиратели.

Смъртта на Слободан Милошевич
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Представител на Трибунала категорично изключи, че е
възможно на Милошевич да са му били предадени тайно
някакви медицински препарати – всички посетители се про-
верявали. Но се изясни, че началникът на затвора Тимоти
Макфаден вече се оплаквал на Трибунала, че неговите под-
чинени не могат да контролират какви лекарства взема Мило-
шевич, тъй като той имал възможност да общува свободно с
посетителите.

Напрежението нарастваше. Оказа се, че Милошевич е
знаел за резултатите от анализа на кръвта. Зденек Томанович
разказа, че един ден преди да умре, Милошевич му предал
лично обръщение до руския министър на външните работи
Сергей Лавров.

Милошевич пишел, че му дават ненужен препарат и мо-
лел руския министър за помощ. Зденек Томанович уверено
каза на журналистите:

– Опитаха се да отровят Милошевич и този опит успя.
Бившият президент написал писмото на сръбски, само

обръщението към министъра на външните работи било на
английски. Зденек Томанович веднага занесъл писмото в рус-
кото посолство в Холандия. То веднага станало предмет на
особен интерес. Какво е писал Милошевич непосредствено
преди смъртта си? Дали е предчувствал нещо?

Ето пълния текст на обръщението на Слободан Мило-
шевич, поместен във в. „Известия“:

„Смятам, че упоритите усилия да не бъда допуснат до
лечение в Русия са мотивирани на първо място от опасе-
нията, че едни прецизни експертни изследвания може да
разкрият активни и преднамерени действия, които през ця-
лото време подкопават здравето ми. Това не би могло да оста-
не незабелязано за руските лекари.
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Като потвърждение за това твърдение ще посоча след-
ния пример. От документ, който ми беше представен на 7
март т.г., се вижда, че на 12 януари (т.е. преди два месеца) в
кръвта ми е намерен изключително силен лекарствен пре-
парат, който, както те казват, се използва за лечението на
проказа и туберкулоза, макар че през всичките пет години в
затвора аз не съм вземал антибиотици. Нещо повече, през
това време не съм имал никакви инфекциозни заболявания
(освен грип).

А и инфекцията, която откриха преди два месеца, не
може да се нарече другояче, освен манипулация. Във всички
случаи онези, които ми дават лекарства срещу проказа, без-
спорно не могат да ме лекуват. И онези, от които защитавах
моята страна през войната, имат интерес аз да замлъкна. Ува-
жаеми господа, вие добре знаете, че руските лекари, които
заслужено се смятат за най-авторитетните в света, устано-
виха, че ми е необходимо неотложно лечение на съдови забо-
лявания на главата. Добре зная, че е именно така, защото
наистина се чувствам много зле.

Обръщам се към вас с надеждата, че ще ми помогнете
да намеря защита от престъпните действия на учреждения,
действащи в рамките на ООН.“

Трибуналът стана мишена на най-остра критика. Той
беше обвинен за смъртта на Милошевич. Някои руски поли-
тици настояваха да бъде закрит Трибуналът.

През 1993 година и Русия гласува в Съвета за сигурност
на ООН да бъде създаден Международен трибунал за разслед-
ване на престъпленията на територията на бивша Югосла-
вия.

В Хага правосъдието осъществяваха двадесет и пет неза-
висими съдии, които се избираха за срок от четири години
от Общото събрание на ООН по предложение на генералния

Смъртта на Слободан Милошевич
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секретар. Кандидатури за съдии предлагат страните-членки
на ООН. Щатът на Трибунала беше повече от 1000 души,
които представляваха 77 страни.

През тези години под съд бяха дадени повече от сто ду-
ши. Сред тях имаше твърде високопоставени в миналото лич-
ности. През февруари 2003 година Биляна Плавшич, бившият
президент на република Сръбска в Босна, беше осъдена на
единадесет години затвор. Тя се призна за виновна в престъп-
ления срещу човечеството.

Понякога обвинението се проваля.
Генерал Сефер Халилович командвал армията на боснен-

ските мюсюлмани през 1992-1995 година. През септември
1993 година бошнаците извършвали чистка в Босна и в села-
та Грабовица и Уздол и разстреляли шестдесет и двама хър-
вати, предимно жени и деца. Обвинението доказа, че генерал
Халилович е знаел, че се подготвя разстрел, но не е попречил.
Но на съдебния процес не успя да докаже, че той е ръководил
тази операция. През ноември 2005 година генералът беше
освободен.

През май 1999 година Международният трибунал обви-
ни Милошевич (тогава се още президент на Съюзна репуб-
лика Югославия) в престъпления срещу човечеството –
убийства, депортиране, нарушаване на законите и обичаите
на войната в автономната област Косово от 1 януари до 22
май 1999 година „по политически, расови и религиозни съоб-
ражения“.

На 8 октомври 2001 година срещу Милошевич беше пов-
дигнато още едно обвинение – че е участвал в масови „етни-
чески чистки“, убийства и преследване на хървати на терито-
рията на Хърватия в периода от 1 август 1991 до юни 1992
година.
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На 22 ноември 2001 година беше повдигнато още едно
обвинение – в геноцид по време на войната в Босна и Херце-
говина в периода 1992-1995 година.

Съдебният процес над Милошевич започна на 12 фев-
руари 2002 година. Той се гледаше от трима съдии – от Анг-
лия, Ямайка и Южна Корея.

Слободан Милошевич се отказа от адвокат. Според обви-
нението това бил опит да се провали процесът – естествено,
един човек не може да извърши огромна работа – да прегледа
десетки хиляди документи, свидетелски показания, видео-
и аудиозаписи, представени на Трибунала. Но Милошевич
получи възможност да произнася политически речи, като
твърди, че Югославия е станала жертва на заговор.

Обвинението настоя да му бъде назначен защитник, но
съдът отхвърли това искане, смятайки, че обвиняемият има
право сам да се защитава. Тактиката на Милошевич му позво-
ляваше да бави процеса. Обвинението загуби две години,
представяйки доказателства за неговата виновност. Същевре-
менно съдът изслушваше показанията на 300 свидетели. Това
беше титанична работа. Милошевич настояваше за още две
години, за да представи своите свидетели.

В Белград влиятелни сили се стараеха да помогнат на
бившия президент. На 30 март 2004 година парламентът на
Сърбия прие закон за правата на обвиняемите от Между-
народния трибунал в Хага и членовете на техните семейства.
Съгласно него на Слободан Милошевич, лидера на крайните
националисти Воислав Шешел и на други обвиняеми се из-
плащаха от хазната месечни помощи в размер на 15 000
динара (около 300 долара) – колкото тогава беше заплатата
на среден белградски чиновник. Плащаха им се разходите за
адвокати, за телефонните разговори, роднините им пътуваха
при тях на държавни разноски. Сръбският парламент прояви

Смъртта на Слободан Милошевич
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тази щедрост при положение, че според изчисленията на
белградски журналисти семейството на Милошевич е спече-
лило най-малко един милиард долара и не е имало никаква
нужда от помощ.

Процесът над Милошевич беше прекъсван двадесет и
два пъти във връзка с неговото здравословно състояние. Още
през 2003 година руски лекари от Научния център за сърдеч-
носъдова хирургия „А.Н.Бакулев“ правиха обстоен преглед
на Милошевич. Те намериха исхемична болест на сърцето,
висок холестерол, стесняване на съдовете на главния мозък.
От 2004 година той се оплаквал от болки в сърцето. Съдеб-
ните заседания се провеждаха три пъти в седмицата само
по четири часа, за да не се изморява Милошевич.

На 12 декември 2005 година Милошевич помоли предсе-
дателя на Трибунала Патрик Робъртсън да му бъде разрешено
да замине за Москва за лечение. Научният център за сър-
дечносъдова хирургия „А.Н.Бакулев“ беше изразил готовност
да го приеме.

На 16 януари 2006 година Министерството на външните
работи на Русия предаде в секретариата на Трибунала офи-
циални гаранции, че след лечението Милошевич ще се върне
в Хага.

На 25 февруари Трибуналът отговори с отказ, като отбе-
лязва, че юристите на Милошевич не са могли да докажат,
че в Холандия техният клиент не може да получи необходи-
мата медицинска помощ. А Милошевич, „обвиняем в много
сериозни престъпления, се намира в последния етап на дълъг
съдебен процес; ако бъде признат за виновен, го заплашва
доживотен затвор…“

На 17 март представители на Трибунала в Хага публику-
ваха резултатите от токсикологична експертиза, извършена
от холандския Институт за съдебна медицина. Експертите
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