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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОТКРОВЕНИЕ Н   А "СВЕТИОТ ГРАЛ" ВООТКРОВЕНИЕ Н   
АРМИЈАТА НА РЕ   ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈААРМИЈАТА НА РЕ 

Инволвирањето на пензио нира-
ниот генерал и поранешен на чал-
ник на Генералштабот на АРМ, 

Методи Стамболиски, во судската и во 
политичката афера за купување резерв-
ни делови, за сега веќе стопените тен-
кови Т-55, повеќе димензионален и ком-
плексен проблем, кој попрво ќе ја удри 
по глава Армијата и Република Маке до-
нија, отколку што ќе го повреди егото, 
угледот, дигнитетот или рејтингот на 
премиерот Никола Груевски.

Наспроти ова, целата шарада која со 
денови активно се прави, се мани фес-
тира и й се сервира на јавноста, а е по-
врзана со коруптивните односи во ку-
попродажните договори меѓу Минис-
терството за одбрана и МЗТ ФОП, нема 
да го врати значењето на правниот ста-
тус презумпција на невиност, кој како 
симбол на демократијата одамна им е 
одземен на многу небитни единки или 
граѓани на нашата држава.

Тоа значи дека ова право за ситните 
души е мртво новороденче, додека за 
останатите, особено за граѓаните кои 
чувствуваат дека во себе носат сина 
пра теничка крв, презумпцијата за неви-
ност претставува "свет грал".

Во значењето на 
поранешната позиција на 
пратеникот Владо Бучковски, 
кој втренчен меѓу чеканот 
(судот и правдата) и 
наковалната (политиката и 
внатрешните односи во СДСМ), 
владејачката партија бара 
политичко алиби за слабите 
параметри во другите области 
во државата.

Според ова, генералот 
Методи Стамболиски би 
требало да претставува 
колатерална штета, која е 
предизвикана од страна на 
амбициозните случувања и 
препукувања на релација СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ. 

Поради медиумскиот ефект 
се занемарува улогата на судот, 
кој треба да оцени дали има 
или нема криминал во 
купувањето резервни делови 
за тенковите Т-55.

Значи, во овој политички скандал 
никој не зборува за поимот презумпција 
на невиност или за состојбата во пра-
восудството, туку за тоа дали генералот 
ќе излезе од затворот "Шутка" или за 
Владо Бучковски, кој според една пра-
теничка од Тетово наместо да одговара 
за многу други поважни национални и 
државнички настани од 2001 година, 
тој преку ноќ, без испукан куршум ста на 
херој. Но, пред сè, херој кој со умисла го 
создаде ВМРО-ДПМНЕ.   

АМБИЦИОЗНИ 
ПРЕПУКУВАЊА

Во значењето на личноста и на по-
ранешната позиција на пратеникот Вла-
до Бучковски, кој втренчен меѓу че ка-
нот (судот и правдата) и наковалната 
(по литиката и внатрешните односи во 
СДСМ), владејачката партија бара по-
литичко алиби за слабите параметри во 
другите области во државата, кои одат 
во контекст на севкупните состојби во 
земјава.

Според ова, генералот Методи Стам-
болиски би требало да претставува ко-
латерална штета, која е предизвикана 
од страна на амбициозните случувања 
и препукувања на релација СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Меѓутоа, поради големиот медиум-
ски ефект се премолчува или намерно 
се занемарува улогата на судот, кој тре-

ба да оцени дали има или нема кри-
минал во купувањето резервни делови 
за тенковите Т-55.

Со дефокусирањето на проблемот, 
кој инволвира три високи позиции - по-
ранешен министер за одбрана, генерал 
и директор на фирма, се дислоцираат 
условите за коруптивно однесување во 
Министерството за одбрана и во АРМ, 
кое одамна треба добро да се про чеш-
ла, бидејќи сомневањата многу од по-
рано тропаат на нивни врати. Но, во ме-
ѓувреме никој немаше политичка храб-
рост да ги открие аргументите за ло-
шото коруптивно работење во МО и во 
АРМ.  

Имено, ниту една досегашна поли-
тичка елита не одговори каде и зошто 
заминаа тенковите Т-55. Колку пари беа 
потрошени за купување оружје од Ук-
раина во 2001 година и во чии џебови 
отиде провизијата од оваа зделка?

Доколку се пронајде политичка вол-
ја за да се одговори на ова прашање, 
тогаш не само што ќе бидат затворени 
многу побитни и поголеми риби од ма-
кедонската политика, туку ќе се од го-
вори и на прашањето кој го измисли 
воениот конфликт од 2001 година и кој 
сè профитира од неа. 

Во секој случај, генералот немаше да 
биде осамен, туку и многумина други 
соборци ќе му правеа друштво, бидејќи 
претходно никој не одговори што стана 
со договорите со фирмата "Миле Дра-
гиќ" од Србија, за која веќе се води ме-

ГЕНЕРАЛОТ МЕТОДИ СТАМБОЛИСКИ ГИ ГЕНЕРАЛОТ МЕТОДИ СТАМБОЛИСКИ ГИ 
НАДГЛЕДУВА НАДГЛЕДУВА ВЕЖБОВНИТЕВЕЖБОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА  АКТИВНОСТИ НА 
ЕДИНИЦИТЕ НА АРМ ВО КРИВОЛАКЕДИНИЦИТЕ НА АРМ ВО КРИВОЛАК
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галомански судски спор во дотичната 
држава. Во нивниот случај - државата 
беше оштетена за милионски суми. За-
тоа мора прецизно да се анализира ра-
ботата на секое инволвирано лице во 
скандалот и притоа не смееме да ра-
судуваме по принципот на "бабите и  
стриковците", бидејќи горепосочените 
лица не се надвор од законот.     

Генералот Методи Стамболиски го 
напушти притворот, но откако Судот ја 
прифати неговата гаранција - патната 
ис права и станот кој вреди 100.000 ев-
ра.

Во врска со аферата, Стамболиски 
муд ро молчи, единствено неговиот ад-
вокат ја изразува позицијата на пензио-
нираниот началник на ГШ на АРМ.

"Стамболиски е невин и сигурно тоа 
ќе го докаже во судскиот процес. Ме-
тоди Стамболиски требаше и можеше 
да биде пуштен многу порано и без да 
се дава гаранција со недвижности, за-
тоа што тој е човек на 60-годишна воз-

нералот во пензија Методи Стамболиски 
беше донесен пред истражен судија со 
лисици на раце. Одговорот дали во 
октомври или во ноември 2001 година 
ја оштетил државната каса за 1,8 ми лио-
ни евра ќе биде даден на суд.

Според кривичната пријава на МВР, 
Стамболиски склучил штетен договор 
со МЗТ ФОП, за набавка на резервни де-
лови за бугарските тенкови Т-55, чие 
количество било четири пати поголемо 
од реалните потреби.

"Ваквата набавка не била во негови 
ингеренции, туку во ингеренции на на-
чалникот на секторот Г4. Инаку, обез-
бедени се и потврди од 2002 година, со 
кои е констатирано дека поголемиот 
дел од резервните делови воопшто не 
биле вградени во тенковите и тогаш ни-
от министер за одбрана донел наредба 
за нивно раздолжување", изјави порт-
паролот на МВР, Иво Котевски.

По приведувањето на генералот 
Стам болиски, во судот беше донесен и 

беше претпоследен началник од ста-
рата ЈНА гарда, која ги мина сите воени 
школи на поранешната војска. Тој, како и 
многу други, им пречеше на тогашните 
американски консултанти (МПРИ), кои 
наместо да ја подготват Армијата за 
влез во НАТО, ја обезглавија. Подоцна 
се потврдија информациите дека МПРИ 
шуруваше и со ОНА, така што сите 
планови кои тогаш се подготвуваа за 
одбрана на земјава им беа давани на 
"тацна" на членовите на ОНА.

Генералот Стамболиски е во добри 
односи и со сегашниот началник на ГШ, 
Мирослав Стојановски кој, пак, го сме-
таат за ученик на сега починатиот ге-
нерал Панде Петровски. Во биогра фи-
јата на обвинетиот генерал се наведува 
дека е роден на 10.4.1947 година во с. 
Мачево - Берово. Основното и средното 
образование го завршува во Берово. Во 
1966 година се запишува на Воената 
академија за Копнените сили на ЈНА во 
Белград и ја завршува во 1970 година, 

раст, со профил и кариера кои се општо 
познати и немаше потреба да се бара и 
гаранција во облик на недвижности", из-
јави Трајче Китановски, адвокат на ге-
нералот.

Во врска со скандалот се огласи и 
сегашниот началник на ГШ на АРМ, ге-
нерал Мирослав Стојановски.

"Луѓето кои се инволвирани во таа 
активност веќе не се во оваа инсти ту ци-
ја и од тие причини сметам дека и ст ра-
нците не ги упатуваат своите оцен ки за 
случувањата на адреса на оваа ин сти-
туција", истакна генерал Стоја нов ски.

"Во овој момент јас немам сознанија 
дека било кој од присутните од меѓу-
народната заедница во РМ го ком ен-
тирал тоа, а особено да го адресирал на 
сметка на Министерството за одбрана".

Инаку, пред петнаесеттина дена ге-

Нелко Менкиновски, кој веќе е осуден 
за армиското оружје продавано во Бу-
гарија, а притоа во тоа време бил главен 
на логистиката во МО.

КАРИЕРАТА НА 
НАЧАЛНИКОТ

Генералот Методи Стамболиски бе-
ше началник на Генералштабот на АРМ 
во периодот од 19.9.2001 година до 
12.3.2004 година. На оваа позиција тој 
дојде по оставката на генералот Панде 
Петровски, кој трагедијата кај Карпалак 
ја оцени како свој морален и етички 
пад, иако одговорноста за незгрижениот 
воен конвој требаше да ја понесе друг 
висок соработник од ГШ. Стамболиски 

при што е произведен во чин пот по-
ручник. Исто така, во 1988 година тој ја 
завршува и Командно-штабната ака де-
мија на Високата школа за операции на 
ЈНА. Како артилерец ги минува сите чи-
нови и унапредувања во една армија. 
Стамболиски учествува и во фор мира-
њето на АРМ. Од март 1992 до 1995 го-
дина е шеф на Секторот за операции 
при ГШ на АРМ. Во 1995 година е на зна-
чен за командант на Третиот армиски 
корпус, кој тогаш е стациониран во 
Скоп је. Во 1996 година е командант на 
Вториот армиски корпус во Битола. На 
18 август тогашниот претседател Киро 
Глигоров го произведува во бригаден 
генерал. Стамболиски е првиот коман-
дант на Првата гранична бригада,  која 
тогаш е формирана според стандардите 
на НАТО, а на таа позиција останува до 

Неколку години НАТО упорно инсистираше Ма-
кедонија да се ослободи од деведесетте тенкови, кои 
како подарок ги доби од Бугарија. Според пр вите 
анализи, тогаш беше договорено да се уништат 60 
тенка Т-55, додека другите 30 тенка, кои во меѓувреме 
беа ремонтирани во Украина, како и 31 тенк Т-72, кои 
Македонија ги набави за време на кризата во 2001 
година, некако да бидат вклопени во новата струк-
тура на Армијата, како дел од тен ковскиот баталјон 
составен според НАТО стан дарди.

СТАРИТЕ ТЕНКОВИ Т-55 ЈА СПАСИЈА СТАРИТЕ ТЕНКОВИ Т-55 ЈА СПАСИЈА 
МАКЕДОНИЈА ОД РАСПАЃАЊЕ, ИАКО НЕКОИ МАКЕДОНИЈА ОД РАСПАЃАЊЕ, ИАКО НЕКОИ 
САКААТ ДА ГИ ЗАКОПААТ ВО "ЗАБОРАВОТ"САКААТ ДА ГИ ЗАКОПААТ ВО "ЗАБОРАВОТ"
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11.2.2000 година. По првата посериозна 
трансформација на АРМ за влез во 
НАТО тој во 2001 година е назначен за 
шеф на секторот Г-3. Истовремено ги 
извршува и задачите на заменик-на-
чалник на ГШ на АРМ, по што од оваа 
позиција ја презема одговорноста за 
функционирањето на АРМ и за тран с-
фор мацијата на Армијата за влез во 
Алијансата. Пред неколку години, во 
Брисел, се одржа состанок на ЕАПВК, 
началниците на ГШ на земјите кои пре-
ферираат за влез во Алијансата.

"Во рамките на планот за алокација 
на ресурсите почнат е развој на сис-
темот за долгорочно планирање, про-
грамирање и буџетирање (ППБС) и 
преглед на тековните проценки на бу-
џетот. Во областа на Министерството за 
одбрана е извршено ревидирање на 
политиката кон донираната опрема, 
изработен е преглед за приоритетно 
опремување и почнат е процесот за 
ослободување од тенковите Т-55 и авио-
ните СУ-25", изјави генералот Стамбо-
лиски во седиштето на НАТО во 2004 
година, додавајќи дека Проектот за ин-
тегрирано гранично управување и пре-
несување на надлежностите за гра-
ничното обезбедување на МВР во 2005 
година, бил во напредна фаза.

"Со заокружување на Програмата за 
реформите во 2007 година - потенцирал 
генералот - планираната мирновре мен-
ска сила ќе изнесува 12.858 лица, од 
кои 70 проценти професионалци и 30 
проценти регрути. Исто така, планирано 
е резервниот состав да брои околу 
16.000 лица, или вкупна воена сила од 
околу 29.000 лица. Со изработка на Ст ра-
тегискиот одбранбен преглед можна е 
понатамошна редукција на персо налот 
во согласност со можностите и по тре-
бите. Изработена е долгорочна про-
грама за привлекување на при пад ни-
ците на етничките заедници во од бран-
бените структури". 

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
АРМ

Но, од тогаш до денес се случија мно-
гу крупни промени, како на профе-
сионален така и на политички план. 

Она што во овој момент е актуелно, а 
тоа се резервните делови за подарените 
бугарски тенкови Т-55, минаа низ не-
колку чудни политички, воени и еко-
номски одлуки.

Овие тенкови Бугарија ни ги подари 
во 1999 година. Меѓутоа, како на аспи-
рант за членство во НАТО, Брисел ни 
нареди да се ослободиме од вишокот 
стари тенкови. Во текот на транс фор-
мацијата на Армијата, политичкото ра-
ководство на земјава луташе во своите 
проценки, така што подарокот не успеа 
да го обнови или да го продаде на трети 
земји. Поради ова пред некое време 
тие делумно беа уништени. Во овој про-
цес само Словенија, која има слични 
економски и демографски параметри, 
успеа да се избори да ги задржи старите 
југословенски тенкови и да ги модер-
низира, а не да ги уништи. Целиот про-
цес на модернизација на тенковите, кој 
траел осум години "дежелата" ја чинел 
53 милиони евра. Тој е изведен во со-
работка со израелска фирма специја-
лизирана за модернизација на орудија. 
Словенечкиот 74. Оклопно-механи зи-
ран баталјон, стациониран во Марибор, 
целосно е опремен и модернизиран, 
така што старите тенкови носат ново 
име М-55 С1, кое во овој момент прет-
ставуваат модел од третата генерација 
на југословенскиот модел на тенк. Во 
нив сега има британски топ Л7 од 105 
мм, нови пошироки гумени гасеници, 
нишанско-сензорски систем, поинаков 
израелски оклоп, нова радиоопрема, 
внатрешна комуникација итн. Модер-
низираните тенкови овозможија Сло-

венија да добие дозвола од НАТО ста-
рото оружје да го вклопи во својата 
армиска структура. Но, во текот на овој 
процес ниту еден лош глас не се слушна 
за некоја малверзација при преструк-
туирањето на Словенечката армија. Ме-
ѓутоа, Република Македонија не успеа 
да издејствува модернизирање на ору-
дијата, туку под постојан притисок се 
согласи на препораките на т.н. бри сел-
ски учители. Во меѓувреме сè се сведува 
на волшебната моќ на парите. Имено, 
таму каде што не може да се пробие дуп-
чалката, тоа го прават паричките. Дали 
Словенците беа помудри од Маке дон-
ците? Не, туку поразумни. Нивниот 
"скан динавски карактер на однесување 
и германско работење" од секогаш ги 
издвојувале од останатите балкански 
народи, кои на маргините од гео стра-
тешките воени поместувања го изедоа 
јадецот на моќните планери. Словенија 
паметно потроши 53 милиони евра. Таа 
поднови 30 стари тенкови, иако  со нив 
можеше да купи нови 10 тенка Т-84, или 
да купи од постарите Т-72. Зошто Сло-
венија се одлучи за оваа варијанта? Па, 
сметката е јасна. Оваа варијанта далеку 
е поевтина и пологична за оптова ру-
вањето на нивниот буџет. Ме ѓу тоа, во 
Македонија проблемот со старите тен-
кови беше сфатен од друга страна. Па-
рите врзаа во клопче многу актери од 
2001 година, така што сè друго е при-
родна последица на карактерот на ма-
кедонските политичари, но и на ста ре-
шините на АРМ, кои ете дојдоа на удар 
на политичките дејствија. 

ДОДЕКА БЕШЕ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА ВЛАДО БУЧКОВСКИ ДОДЕКА БЕШЕ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
ПРИМАШЕ ВОЈНИЧКИ "РАПОРТИ", НО СЕГА ТОЈ ЌЕ ТРЕБА ПРИМАШЕ ВОЈНИЧКИ "РАПОРТИ", НО СЕГА ТОЈ ЌЕ ТРЕБА 
ДА ДА ЙЙ РАПОРТИРА НА ПРАВДАТА, БИДЕЈЌИ САМО ТАА ЌЕ  РАПОРТИРА НА ПРАВДАТА, БИДЕЈЌИ САМО ТАА ЌЕ 
ОЦЕНИ ДАЛИ Е ВИНОВЕН ИЛИ НЕОЦЕНИ ДАЛИ Е ВИНОВЕН ИЛИ НЕ


