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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

МЕСТЕНКА ИЛИ ШВЕРЦ 
СО ДРЖАВНО ОРУЖЈЕ!? 

Пристигна и тоа. По првите сто де-
на на Владата на Република Ма-
кедонија исполнети со проекти, 

и со ритам без запирање, дојде на ред и 
афера. И тоа не било што, туку шверц со 
оружје!? 

Истрагата ќе треба да го 
даде одговорот на клучното 
прашање, дали се работи за 
шверц на оружје или, пак, не, 
иако првичните сознанија, 
односно снимките на МВР, 
покажуваат дека постои ново 
оружје, кое било скриено меѓу 
старите минофрлачи, што 
дефинитивно фрла сомневање 
на констатациите на генералот 
Мирослав Стојановски, кој 
тврдеше дека во овој случај 
нема ништо спорно. Но, откако 
МВР излезе со факти и со 
докази, генералот Стојановски 
молчи, иако за целата оваа 
постапка бил надлежен токму 
тој, за разлика од министерот 
за одбрана Лазар Еленовски, 
кој делуваше како буквално да 
паднал од Марс. Очигледно 
цврсто верувајќи му на 
генералот Стојановски, 
Еленовски си дозволи да 
излезе во јавноста и цврсто да 
ги брани ставовите на 
генералот, иако подоцна 
снимките на МВР покажаа 
нешто сосема друго, што 
првиот човек на одбраната на 
Република Македонија, 
дефинитивно го стави во шах-
мат ситуација.

Останува да лебди во воздух 
прашањето за можното 
криумчарење на оружје, кое се 
одвива пред очите на 
Министерството за одбрана, а 
првиот човек на ова 
Министерство, Лазар Еленовски, 
при тоа не знае ништо. Кој тоа 
околу него плете мрежа, во која 
министерот треба да падне? 
Дали неговите луѓе во 
Министерството, вклучувајќи го 
и Генералштабот, му ја 
подготвија првата стапица, или 
ова е само обид за целосна 
дискредитација на Еленовски, а 
со тоа и работата на 
Министерството за одбрана? 
Или, пак, можеби е целосен атак 
на работата на Владата на 
Република Македонија?

Звучи како приказна?  
Веројатно!? Но, факт е дека тоа се слу-

чува во изминативе неколку дена. А сè 
почна со акцијата на припадниците на 
Министерството за внатрешни работи, 
кои направија претрес на трите камио-
ни во кои се наоѓаше оружјето. Оние 
исти бугарски камиони, кои и прет ход-
но изнесувале оружје од АРМ, со таа 
разлика што тогаш никој не се обидувал 
да проверува што има во нив, односно 
дали го има токму она што било запи-
шано во записникот - стари парчиња. 
Некој навистина стопроцентно верувал 
во исправноста на работата на Гене-
ралштабот, на Армијата, на Минис тер-
ството за одбрана или, пак, можеби не 
смеел да проверува? 

Но, како и да е, се претпоставува де-
ка со оваа акција МВР влезе во трага на 
криумчарење на оружје, кое било ск ри-
ено меѓу постарите парчиња, кои би ле 
евидентирани во приложената доку-
ментација, иако министрите Еленовски 
и Јанкуловска и натаму не го спомнуваат 

МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЕЛЕНОВСКИ СЕ НАЈДЕ ЗАТЕЧЕН МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЕЛЕНОВСКИ СЕ НАЈДЕ ЗАТЕЧЕН 
ВО ЦЕЛАТА СИТУАЦИЈА СО ЕВЕНТУАЛНИОТ ШВЕРЦ СО ВО ЦЕЛАТА СИТУАЦИЈА СО ЕВЕНТУАЛНИОТ ШВЕРЦ СО 
ОРУЖЈЕ. ДОПРВА ЌЕ ИСТРАЖУВА ЗА НЕДОСЛЕДНОСТИТЕ ОРУЖЈЕ. ДОПРВА ЌЕ ИСТРАЖУВА ЗА НЕДОСЛЕДНОСТИТЕ 
ВО СВОЈОТ РЕСОРВО СВОЈОТ РЕСОР
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зборот шверц, бидејќи велат, тоа тре ба-
ло да го докаже истрагата која веќе е 
поч ната, но и судската завршница, која 
се надеваат дека наскоро ќе следува. 
Дотогаш бугарските возачи остануваат 
во притвор, но не е исклучено да бидат 
приведени и нови лица, за кои во мо-
мен тов постои сомневање дека можеби 
се вмешани во оваа афера. Се испи ту-
ваат правилата, процедурите, коман-
дната линија во Генералштабот, сора-
ботката со МЗТ-Скопје, со Република Бу-
гарија. 

Афера како афера. Не е ниту прва 
ниту, пак, последна во Република Маке-
донија. Но, тензијата која се создаде со 
оваа е очигледниот недослух на двете 
клучни министерства - одбрана и вна-
трешни работи, кои од самиот старт из-
легоа со комплетно различни приказни 
за неа. Еленовски звучеше како тоа да 
не се случило во неговото Минис тер-
ство, додека Јанкуловска целата работа 
му ја препушти на директорот за Јавна 
безбедност, Љупчо Тодоровски. Епи ло-
гот сè уште е непознат, но се навестува. 
А дали се навестува и заладување во 
владината коалиција?

Сè уште е рано да се шпекулира, 
иако лидерот на НСДП, Тито Петковски, 
на годишнината на својата партија, де-

мантираше дека се работи за нефунк-
ционирање, односно за проблеми на 
релација ВМРО-ДПМНЕ-НСДП, додека 
блиски до владините кругови велат де-
ка е прашање на време кога овој про б-
лем ќе добие на интензитет!?  

КОЈ ГО МЕСТИ 
ЕЛЕНОВСКИ?

Специјалците на Министерството за 
внатрешни работи јавно покажаа 300 
нови, неупотребени и прв пат отпа ку-
вани митралези, на кои се изгравирани 
ознаките на американската армија. Ста-
нува збор за оружје, кое беше пронај-
дено во трите камиони со бугарски та б-
лички, кои полицијата ги заплени ми-
натиот четврток вечерта во бли зина на 
Металски завод-Тито. Случајот сè уште 
се истражува, по што дефи ни тивно тре-
ба да биде познато, дали се работи за 
шверц на оружје, како што по сочуваат 
снимките на Министерството за внат-
решни работи, од кои може да се за-
бележи дека станува збор за ново и 
неупотребено оружје или, пак, за рутин-
ска постапка за пренос на старо оружје, 
како што на самиот почеток тврдеше 

Генералштабот, односно генералот Ми-
рослав Стојановски. Сепак, откако МВР 
излезе со факти и со докази, односно 
откако ја почна целата акција, генералот 
Стојановски молчи, иако за целата оваа 
постапка за пренос на наводно старо 
оружје, бил надлежен токму тој, за раз-
лика од министерот за одбрана Лазар 
Еленовски, кој делуваше како буквално 
да паднал од Марс. Очигледно цврсто 
верувајќи му на генералот Стојановски, 
Еленовски си дозволи да излезе во јав-
носта и цврсто да ги брани ставовите на 
генералот, што дефинитивно го стави 
во шах-мат ситуација. Токму затоа, како 
што посочуваат нашите извори, по ба-
рал средба со министерката за вна треш-
ни работи Гордана Јанкуловска, на која 
биле разменети информации, но во ис-
то време министерот Еленовски веќе 
на редил целосна истрага во соп стве-
ното Министерство, но и во Гене рал-
штабот. 

И додека одбраната, односно ми-
нистерот Еленовски се соочува со соп-
ствените проблеми, Министерството за 
внатрешни работи бара Судот да им до-
зволи да направат проверка на доку-
ментите и за претходните два конвоја, 
бидејќи од прегледот на последната до-
кументација, доставена од МЗТ - Скопје, 
може да се забележи дека било запи-
шувано количеството старо оружје. 
Овие веќе очигледни констатации мо-
жеби ќе можат да ги потврдат и бу гар-
ските возачи, кои се во притвор, но мо-
жеби дополнителни одговори ќе дадат 
и информациите на ВМРО-Народна, ко-
ја на прес-конференција излезе со ин-
формација дека запленетото оружје е 
дел од разработен канал на шверц на 
оружје меѓу Македонија и Бугарија.

ЗОШТО ГЕНЕРАЛОТ 
МОЛЧИ?

Приказната сè уште трае. Дали имало 
шверц со оружје или, пак, не ќе се от-
крие наскоро, иако првичните ин фор-
мации велат дека токму тоа се случу ва-
ло, за што дополнително ќе биде от-
крие но во чија режија се одвива оваа 
драмолетка. Генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија, кој очи-
гледно досега никој не го контролирал, 
се однесува како држава во држава 
или, пак, е толку многу аут од соп стве-
ната работа што не знае каде сè се ис-
праќа оружјето од македонските воени 
магацини. Според првичните инфор ма-
ции, како и според она што можело ка-
ко ознака да се забележи, станува збор 
за оружје од НАТО, кое е добиено по 
пат на донации, но нашите информации 
велат дека НАТО не може да подарува 
оружје, туку тоа може да го прави секоја 
земја-членка поединечно. Како и да е, 
клучното прашање кое се поставува во 

РАСКИНАТ СКАНДАЛОЗНИОТ ДОГОВОР
Истрагата со оружјето добива на замав. Веќе сосема е јасно дека 

купувач на новото оружје, кое е донација од 1999 година, е бугарска 
фирма, која подоцна, според не потврдени информации, требала да 
го трансферира на пазарот во Казакстан. Потписник на договорот 
од 2005 година е поранешниот ми нистер за одбрана Јован Ма наси-
евски, а целата зделка одела преку  МЗТ-Скопје, со кој Армијата на 
Ре публика Македонија требала да се ослободи од старото оружје. 
Но, во него нема ниту збор за новото оружје. Проценката е дека тие 
трис та митралези вредат по 300 долари за еден, иако експертите 
потвр ду ваат дека се работи за ново оружје, чија реална цена на 
пазарот из несува 3.000 долари за еден ми тра лез.

Овој скандалозен договор го ра скина министерот за одбрана Ла-
зар Еленовски, и го разреши од функ цијата командант за логистичка 
поддршка, Илија Шкордовски. Се пак, сè уште нема информации ка-
де завршиле претходните три пратки на оружје и што сè имало во 
нив.

ОРУЖЈЕТО ТРЕБАЛО ДА ЗАВРШИ НЕКАДЕ?ОРУЖЈЕТО ТРЕБАЛО ДА ЗАВРШИ НЕКАДЕ?
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моментов, е зошто Република Маке до-
нија се ослободува од ново оружје, кое 
е според НАТО стандардите, и зошто 
тоа го прави со земја која е дел од НАТО 
структурите, и која за неколку дена ќе 
стане и официјална членка на Европ-
ската унија? 

Одговори сигурно ќе следуваат. Но, 
останува во воздух да лебди прашањето 
за можното криумчарење на оружје, 
кое се одвива пред очите на Минис тер-
ството за одбрана, а првиот човек на 
ова Министерство Лазар Еленовски 
при тоа не знае ништо. Кој тоа околку 
не го плете мрежа, во која министерот 
треба да падне? Дали неговите луѓе во 
Министерството, вклучувајќи го и Ге не-
ралштабот, му ја подготвија првата ста-
пица или, ова е само обид за целосна 
дискредитација на Еленовски, а со тоа и 
работата на Министерството за од бра-
на? Или, пак, можеби е целосен атак на 
работата на Владата на Република Ма-
кедонија?

Факт е дека Генералштабот е вклучен 
во овој трансфер на оружје. Но, дали на-
вистина врвот на Армијата не знаел де-
ка меѓу старото оружје се наоѓа и 
"гланц" ново, останува да одговори ис-
трагата, која доколку се проширува тре-
ба да дојде и до врвот, односно до ге-
нералот Мирослав Стојановски, кој на 

јавноста й тврдеше дека се работи за ле-
гална пратка на старо оружје. До колку, 
пак, се работи за местенка наменета за 
министерот Лазар Еленовски, таа де-
лумно и успеа, пред сè, поради фактот, 
дека министерот си дозволи без да из-
врши проверка да ја уверува јавноста 
во зборовите на Стојановски, но ако се 
работи за целосен атак на Владата на 
Република Македонија, е тука при каз-
ната добива сосема поинаков тек. Тој ди-
ректно навлегува во односите на коа-
лиционите партнери, особено меѓу од-

носите на ВМРО-ДПМНЕ и НСДП, кои уш-
те на самиот почеток од страна на по-
големиот дел аналитичари беа скеп-
тично оценети, пред сè, поради нивната 
комплетно различна идеолошка мат ри-
ца. На вакво нешто особено преду пре-
дува ВМРО-Народна, која неколку пати, 
а сега веќе по овој случај со оружјето, и 
јавно упати повик до премиерот на Ре-
публика Македонија, Никола Груевски, 
да ја преиспита коалицијата со НСДП, 
односно со Тито Петковски, кој според 
нив му работи зад грб на Груевски.

МИРОСЛАВ МИРОСЛАВ 
СТОЈАНОВСКИ СТОЈАНОВСКИ 
ТВРДЕШЕ ДЕКА ТВРДЕШЕ ДЕКА 
СÈ Е ЧИСТО, СÈ Е ЧИСТО, 
А ПОТОА МОЛК!А ПОТОА МОЛК!


