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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

К Р У П Н А  П Е Р С О Н А Л Н А  Г Р Е Ш К А      В О  В Л А Д АТА  Н А  Р МК Р У П Н А  П Е Р С О Н А Л Н А  Г Р Е Ш К А   

Министерот за одбрана, Лазар Еле-
новски ќе биде запомнет како 
прв министер, кој градејќи соп-

ствена политичка кариера повеќе беше 
во странство, отколку што беше при су-
тен дома за да се занимава со про бле-
мите поврзани со трансформацијата на 
АРМ за влез во НАТО. Оние кои го бра-
нат неговиот став за надворешна про-
моција ќе потенцираат дека постојат 
низа аргументи за патешествијата во 
Бри сел, во Хрватска или во Соединетите 
Американски Држави, бидејќи тие се 
одвивале во рамките на динамиката ко-
ја се наметнува со приближувањето на 
да тумот кога Република Македонија во 
Букурешт 2008 година можеби ќе го до-
бие статусот за сигурна членка на НАТО. 
Меѓутоа, критичарите имаат сосема 
друга слика за неговата работа, бидејќи 
во меѓувреме неколку крупни армиски 
афери му ја разнишаа позицијата, која 
повеќе му е гарантирана од надвор, от-
колку тоа што го посакуваат домашните 
фактори. Имено, добрите познавачи на 
македонската политичка сцена знаат 
дека тој стана член на НСДП преку ноќ, 
односно два месеца пред парла мен тар-
ните избори во 2006 година Еленовски 
се појави во Титовото јато. Неговата пре-
селба во јатото на ластовичките на Тито 
Петковски беше неизвесна сè до по сле-
ден момент, иако тој се надеваше дека 

Зошто Еленовски им 
одговара на многу политички 
фактори во земјава и во 
странство да биде министер 
за одбрана? Како прво, на 
Албанците им одговара тоа 
што мајка му по 
националност е Албанка. 
Второ, во моментот на 
составувањето на Владата на 
РМ, претходниот факт му 
одеше во прилог на 
премиерот Никола Груевски, 
кој со ова персонално 
решение ги замолча 
апетитите на партнерот ДПА 
за оваа министерска фотелја. 

Стратегиски гледано, од 
македонски национален и 
државен аспект, овој потег е 
привремено решение, кое не 
донесе квалитетно 
издигнување на нивото на 
реформите во АРМ и во МО. 

суровата климатска промена, за која 
уште тогаш се насетуваше дека набрзо 
ќе финишира во СДСМ и со тоа ќе заврши 
неговиот стенд-бај аранжман, сепак 
мораше итно да се прешалтува. Бла го-
дарение на милоста и на немилоста на 
Црвенковски, Бучковски и Шекеринска, 
Еленовски експресно влета во новата 
партија. Но, исто така, тој мораше да ја 
почитува наредбата на својот ментор 
од Брисел, кој му го обезбеди ми нис тер-
ското место во одбраната. Со тоа ги ис-
тисна неколкуте сигурни кандидати, 
меѓутоа при составувањето на Владата 
на РМ персоналното решение за ми нис-
тер за одбрана на РМ го понуди НАТО, а 
не највисокото партиско тело на НСДП.

Западноевропските центри на моќ 
го притиснаа премиерот Никола Груев-
ски и тој се најде во небрано, така што 
интелектуалниот и стручен капацитет 
на Еленовски беа ставени во заден план. 
Но, "детето" што дојде да си игра ми нис-
тер веќе беше приучено во Бри сел, како 
да врзува вратоврска, како да се ракува 
и притоа да се фотографира итн. Тоа 
значи дека членувањето во Ев ро-Ат-
лант скиот клуб на Македонија пр ет-
ставуваше семинарска работа, која 
всушност беше сигурен доказ дека се-
гашниот македонски министер за од-
бра на е џокер на меѓународната и на до-
машната политика.  

"СЛАТКИТЕ ЗБОРОВИ"
Оваа теза може да се брани врз ос-

нова на неговата приватна и про фесио-
нална кариера, која ниту има "драс тич-
ни" падови, а уште помалку брзи поли-
тички скокови. Примерот го елабо ри-
раме низ следниве факти:   

Лазар Еленовски е роден на 19 март 
1971 година во Скопје, каде и дипло ми-
ра на Економскиот факултет при Уни-
верзитетот "Св. Кирил и Методиј". За ми-
нистер за одбрана на Република Маке-
донија е назначен на 26.8.2006 година, 
како член на Нова социјалдемократска 
партија на Македонија (НСДП), чиј член 
е од 2006 година. Според податоците 
од веб-сајтот на Министерството за од-
брана, тој бил еден од најголемите по-
борници на атлантизмот во Македонија, 
а во раните 90-ти години, како основач 
на НВО "Млади Европјани за безбедност - 
Македонија" (Young Europeans for Securi-
ty) во 1995 година почнува со работа на 
промовирање и имплементација на 
евроатлантската идеја и вредности во 
македонското општество. Понатаму се 
истакнува дека тој спроведува повеќе 
кампањи и иницијативи за промоција и 
поддршка на НАТО и на ЕУ интегра тив-
ните процеси на Македонија, цивили-
зациските вредности на атлантизмот и 
демократскиот развој на земјата. Исто-

"ДЕТЕТО ДОЈДЕ    ДА СИ ИГРА МИНИСТЕР""ДЕТЕТО ДОЈДЕ   
Оваа состојба во Министерството за одбрана најмногу му од-

говара на претседателот Бранко Црвенковски, кој преку на чал ни-
кот на ГШ на АРМ, генералот Мирослав Стојановски, вр ши големо 
политичко и секакво друго одбранбено влијание во земјава.

 СПОРЕД УСТАВОТ НА РМ, МИНИСТЕРОТ ЕЛЕНОВСКИ СЕКОГАШ  СПОРЕД УСТАВОТ НА РМ, МИНИСТЕРОТ ЕЛЕНОВСКИ СЕКОГАШ 
МОРА ДА ОДИ ПО ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА МОРА ДА ОДИ ПО ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕВООРУЖЕНИТЕ  
СИЛИ (АРМ), ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИСИЛИ (АРМ), ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ
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времено во "пофалбите" и слатките збо-
рови се истакнува дека министерот е 
голем промотор на регионалната со-
работка и интегративните процеси на 
регионот. Преку соработката со цивил но-
то општество и локалните власти, спро-
ведува бројни регионални и меѓуна-
родни проекти и иницијативи за за-
цврстување на регионалната сора бот-
ка, подобрување на стабилноста и без-
бедноста во земјава и во регионот и е 
еден од основачите на Форумот за без-
бедност на Централна и Југоисточна Ев-
ропа - Балкан Мозаик (Central and South 
Eastern European Security Forum - Balkan 
Mosaic). Како што веќе потенциравме, 
неговата досегашна политичка кариера 
нема метеорска "величина" и по многу 
нешта е слична на примерот на поја-
вувањето во политиката на трагично 
загинатиот претседател Борис Трајков-
ски, кој како "феникс" одеднаш се по-
јави во 1999 година и при бегалската 
криза со една реченица стана легенда и 

Сепак, најелоквентен доказ за од ви-
вањето на политичката кариера на ми-
нистерот Еленовски претставува про-
бивањето низ редовите на СДСМ. Дали 
може да се препознаат пипалата на 
Бранко Црвенковски или на сегашната 
лидерка Радмила Шекеринска? Всуш-
ност, чие "дете" е Лазар Еленовски? Кој 
му "менуваше политички пелени", а по-
доцна се грижеше за негувањето на се-
гашниот министер за одбрана на РМ?
Тој политички е активен од 1992 година. 
Се потенцира дека во 1992 г. бил еден 
од основачите на Социјалдемократската 
младина на Македонија (СДММ), а функ-
цијата генерален секретар ја извршува 
во периодот 1996/1999 г. Подоцна, во 
периодот 1999/2001 г. е претседател на 
младината на СДСМ, како и член на Пр ет-
седателството на СДСМ (1997-2003). Од 
април 2001 г. до мај 2005 г. е заменик-
генерален директор на ЈСП-Скопје. Ла-
зар Еленовски зборува маке донски, ал-
бан ски, англиски, српски и хрватски ја зик. 

дите, сепак и генералите и политичарите 
во Брисел направиле крупна грешка. 
Трето, оваа позиција во Министерството 
за одбрана најмногу му одговара на 
претседателот Бранко Црвенковски, 
кој преку началникот на ГШ на АРМ, ге-
нералот Мирослав Стојановски, врши 
го лемо политичко и секакво друго од-
бранбено влијание во земјава. Овој факт 
укажува на сериозната ситуација во ко-
ја се наоѓа Министерството за од брана, 
односно АРМ. Двете институции се дел 
од системот на одбраната, но се дири-
гираат од два различни центра на моќ 
во земјава, односно се контро ли раат од 
туторите во Брисел, кои во ме ѓувреме 
можат да си играат мижитатара со сите 
политички опоненти во Репуб лика Ма-

сериозен кандидат за претседателската 
функција. Подоцна овој пример се по-
кажа како најголема национална "утка" 
во македонската политика, иако прет-
седателот беше светски човек, кој на-
ивно им веруваше на волците, кои го 
изедоа и го пеплосаа. Тоа значи дека во 
двата примера има сличности, но и 
различности во политичката кариера. 
Од март 2001г. до декември 2005 го ди-
на, Еленовски  ја извршува функцијата 
генерален секретар на Евро-Атлантски-
от клуб на Македонија, а во декември 
2005 г. е избран за претседател на Евро-
Атлантскиот совет на Македонија, членка 
на Атлантската асоцијација (АТА), која 
обединува 40 национални атлантски 
асоцијации од Северна Америка до 
Централна Азија. Тој е и иницијатор и 
потписник на Декларацијата за Евро-
Атлантско партнерство и соработка ме-
ѓу атлантските асоцијации од Албанија, 
Хрватска и Македонија, која е реали зи-
рана во мај 2004 година.

СЕРИОЗНА 
СИТУАЦИЈА

Зошто Лазар Еленовски им одговара 
на многу политички фактори во земјава 
и во странство да е министер за од бра-
на? Како прво, на Албанците им од го-
вара тоа што мајка му по националност 
е Албанка. Второ, во моментот на со-
ставувањето на Владата на РМ, прет ход-
ниот факт му одеше во прилог на пре-
миерот Никола Груевски, кој со ова пер-
сонално решение ги замолча апетитите 
на партнерот ДПА за оваа министерска 
фотелја. 

Стратегиски гледано, од македонски 
национален и државен аспект, овој 
потег е привремено решение, кое не 
донесе квалитетно издигнување на ни-
в ото на реформите во АРМ и во МО. Тоа 
значи, по заминувањето на Јован Ма-
насиевски од власта за министер за од-
брана добивме несоодветен менаџер, 
кој иако е школуван по НАТО стан дар-

кедонија. Имено, ваквата по ставеност 
на силите му одговара на ме ѓуна род-
ниот фактор, кој во овој момент е си гу-
рен дека нашава земја ќе "цапа" во та ли-
банските предели во Авганистан а, исто 
така, најдобрите македонски вој ници 
ќе можат да го голтаат пустинскиот ве-
тер кој дува од сунитските предели на 
Ирак. Според ова, професионалните 
вој ници на АРМ се ставени во небрано, 
иако министерот Еленовски прво нив 
ги посети, а дури потоа седна на фо-
телјата во Скопје. Освен тоа, друго по-
зитивно и не може да се забележи од 
раководењето со Министерството за 
одбрана. Аферата со продажбата на оруж -
је ги покажа сите слабости на системот, 
односно го покажа мена џер скиот и ин-
телектуалниот капацитет на сегашниот 
министер за одбрана. Исто така, му се 
провлече аферата со рефор мата на Вое-
ната болница, како и на мерите за дис-
локација на касарната "Илинден", како 
и на воените капаци тети од градот Те-
тово. Тоа значи дека иа ко оваа идеја за 
пре селба на касарните е стара и й при-
паѓа на времето на Буч ковски и на Ма-
насиевски, која се чуваше во најстрога 
тајност, сепак инфор ма ци јата за тоа ја 
шокира јавноста, затоа што ми нистерот 
не умее ше да им ја пренесе на изби-
рачите, од носно на консументите на ма-
кедонската политика.

Ако на ова се додадат состојбите со 
исхраната на војниците, потоа платите 
итн. тогаш проблемите околу сегашното 
персонално решение на позицијата ми-
нистер за одбрана на Република Ма ке-
донија ќе се зголемуваат или ќе ник ну-
ваат како печурки. Меѓутоа, добро е 
што сè уште има овци во македонската 
политика, па затоа кариерата на Еле-
новски е статус-кво. 

"ДЕТЕТО ДОЈДЕ    ДА СИ ИГРА МИНИСТЕР"ДА СИ ИГРА МИНИСТЕР"  

По заминувањето на Јован Ма-
на сиевски од власта, за министер 
за одбрана добивме несоодветен 
менаџер, кој иако е школуван по 
НАТО стандардите, сепак и ге-
нералите и политичарите во Бри-
сел направиле крупна грешка со 
неговото протежирање.

МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЛАЗАР ЕЛЕНОВСКИ МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЛАЗАР ЕЛЕНОВСКИ 
ВО ИСТАНБУЛ, ЕДНО ОД ПОСЛЕДНИТЕ ВО ИСТАНБУЛ, ЕДНО ОД ПОСЛЕДНИТЕ 
ПАТУВАЊА НАДВОР ОД ЗЕМЈАВАПАТУВАЊА НАДВОР ОД ЗЕМЈАВА


