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КОМЕНТАР

Постоењето на тајните 
локации официјално им е 

познато само на 
претставниците на Белата 

куќа, ЦИА, Министерството 
за правда и Конгресот. Тие 
се нарекуваат црни места, 
за нив знаат само неколку 

луѓе во САД, а најмногу 
претседателот и 

разузнавачите од највисок 
ранг во земјата "домаќин" 
на тие затвори. Ако ова е 

точно, како што тврдат 
анонимни извори од 

американската 
дипломатија, тогаш се 

поставува прашањето дали 
за наводните тајни затвори 

во Македонија знае 
претседателот Бранко 

Црвенковски? Официјално 
Скопје многу ризикува.

ЗАТВОРЕНИ  ВО  СОПСТВЕНИТЕ  

Веќе не се нови и изненадувачки 
ин формациите дека ЦИА имала 
тај  ни затвори на Косово, дека ба-

зата Бондстил е втор Гвантанамо на Аме-
риканците. Останува уште овие открие-
ни податоци да се верификуваат или да 
се демантираат. Но, од ден на ден сè по-
веќе европски дипломати и парла мен-
тарци излегуваат во јавноста со нови мо-
менти околу тие скандали, напишани во 
добро составени извештаи, кои потоа се 
пласираат пред европските институции. 
Во нив е наведено дека преку разузна-
вачката служба САД се обидуваат во сен-
ка да владеат со Европа. За многумина 
Косово е во приватнa сопственост на Ва-
шингтон, па оттука тие го поставуваат 
прашањето кој сè живее во Бондстил? 
Одборот на Советот на Европа против 
тортура има право да ги прегледува си-
те затвори на земјите-членки на оваа ин-
ституција, што важи и за затворите на 
КФОР на Косово, но НАТО тоа не го доз-
волува. Генералниот секретар Тери Деј-
вис искажа голема разочараност по тоа 
прашање. Пристапот до затворите на Ко-
сово е оневозможен, пред сè, затоа што 
агенти на ЦИА таму ги мачат затво ре ни-
ците, кои се осомничени за тероризам. 

Минатата седмица, пред Парламен тар-
ното собрание на Советот на Европа, 
швајцарскиот сенатор Дик Марти на ве-
де дека станува збор само за тези кои не 
се потврдени и дека е рано да се збо-
рува за нешто поконкретно. Сепак, екс-
перти тврдат дека такви работи постојат 
на Косово. Дел од нив пренесуваат и сто-
рии на луѓе кои ги посетиле тие места. 
Се применувале нови методи на испра-
шување, пред сè, психолошка тортура, 
која доведува до неиздржливост на ор-
ганизмот. Почнуваат со пуштање гласна 
музика, силно светло, често будење, наг-
ли промени на температурата во прос-
торијата каде се сместени затворе ници-
те. Сè тоа предизвикува оштетување на 
мозокот, а при тоа не можат да се от-
кријат траги од физичко малтретирање. 
Според некои сознанија, во затворот во 
Бондстил најмногу затвореници имало 
во периодот од 2000 до 2002 година. Та-
му се нашле и Срби кои по пуштањето 
од базата Бондстил го напуштале Косово 
и со нив тешко се доаѓало во контакт. 
Пред сè, станува збор за луѓе кои се уап-
сени во текот на 1999 година и за нив 
веќе немало место на Косово. Од по-
четокот на 2002 година дел од нив биле 

немаат. Блеф или...? И потоа ќе ги слуш-
нете тезите дека ЕУ не е надлежна за 
испитување на активностите на аме ри-
канската тајна служба во поедини член-
ки на Унијата. Прашањата за почитување 
на човековите права и слободи им се 
препуштени на националните законо-
давства, но доколку се прекршат одред-
бите на Европската конвенција за чове-
кови права, тогаш за тоа е задолжен Со-
ветот на Европа, кој може да наложи ис-
трага. Вака правно стојат нештата. Но, и 
телата на Советот на Европа практично 
се немоќни кога станува збор за вршење 
инспекција на сомнителните локации 
т.е. затвори во европските земји. Сове-
тот со седиште во Стразбур не е орган 
на Европската унија туку значително ла-
бава заедница на држави која, пред сè, 
се грижи за почитување на Конвенцијата 
за човекови права и Конвенцијата про-
тив мачењето. Таму се вклучени 46 зем-
ји, меѓу кои Романија, Бугарија, Маке до-
нија, Србија и Црна Гора и Украина, 
значи и оние земји кои се осомничени 
дека имаат тајни простории за ис пра-
шување или за мачење на затвореници 
за кои се претпоставува дека се вклу-
чени во терористички дејства. Советот 

на Европа веќе именува свој истражител, 
Швајцарецот Дик Марти, кој пред де сет-
тина дена го поднесе извештајот. Тео-
риски сите земји-членки се обврзани да 
соработуваат со него, но генералниот 
секретар Тери Дејвис веќе ги искри ти-
кува властите на Косово дека не го пра-
ват тоа. Според уверувањето на Марти, 
во целиот случај се вмешани и ме ѓу на-
родните мировни сили на Косово. До-
колку се докаже дека Романија, Бугарија, 
Македонија или Полска навистина учес т-
вувале во незаконски операции во со-
работка со ЦИА, тогаш неминовно ќе 
следуваат остри казни кон овие држави. 
Доколку се пронајдат докази дека не-
која членка на Унијата или кандидат за 
членка дозволил воспоставување тајни 
кампови или затвори кои не ги почи-
туваат стандардите во односот кон зат-
ворениците, во тој случај се констатира 
сериозна повреда на договорот со ЕУ. 
Сега-засега им се верува само на де-
мантите кои пристигнуваат од Варшава, 
Софија, Скопје и од Букурешт, затоа што 
претставуваат службена и официјална 
верзија. Во Италија и во Германија ис-
трагата ја водат и јавните обвинителства 
во постапките кои имаат врска со на-
водните киднапирања на нивните гра-
ѓани од страна на американската тајна 
служба. Низ цела Источна Европа има 
тајни локации кои потекнуваат од ста-

испраќани во Митровица на 
одлежување на затворската 
казна. Во Бондстил се ис пра-
ќани луѓе за кои е проценето 
дека претставуваат опасност 

по безбедноста на Косово. Проценките 
ги врши КФОР, но и специјалниот пра-
теник на ООН т.е. цивилниот админис-
тратор. За третманот на затворениците 
сè уште не може да се зборува затоа што 
никој не може да биде сведок на фак-
тичката ситуација.

ЦРНИ МЕСТА ОД 
СОВЕТСКАТА ЕРА

 
Најновите информации за затворите 

на ЦИА, не само на Косово, туку и во уш-
те неколку земји на Централна и на Ис-
точна Европа, ги пласираат египетски 
извори, кои пристигнаа до европските 
гласила. Апсурдот е поголем затоа што 
за сè тоа влијателните европски полити-
чари дознаваат од медиумите, читаат од 
весниците. Наводно, официјален извор 

ЗАТВОРИ!
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Не се знае 
вис тинската 
бројка на зат-
в о р е н и т е 
осом ничени 
терористи во 
тајните зат во-
ри, но се твр-
ди дека таму 
има око лу 70 
затвореници, 
кои се од ви-
сок ранг во Ал 
Каида и неј зи-
ните со јузнич-
ки орга низа-

ции. Се анализира дали европските земји знаат за овие слу-
чувања и уште полошо - дали ги под држуваат? Коми сијата 
при Со ве тот на Европа ќе сака да знае дали и нашава земја би-
ла вклу чена во иле гал ните опе рации. Веро јатно ќе се посе-
туваат и ќе се наб љу ду ваат од редени ло ка литети кај нас, за кои 
се прет пос тавува де ка во нив се врши тор тура или испра-
шување од странски служби. Доколку пода тоците за ова се 
точни, дали Македонија е способна да ги покрие трагите од 
валканата работа? Не смееме да градиме пријателство, а ис-
товремено на сметка на тоа пријателство да создаваме друго 
непријателство.

НЕПРИЈАТЕЛСТВО ПОРАДИ ВАЛКАНИТЕ РАБОТИ ОД "ПРИЈАТЕЛСТВОТО"

рата советска ера. Станува збор за цел 
систем на тајни затвори, кои цен трал-
ната разузнавачка агенција ги има вос-
поставено во осум земји уште пред 
четири години, по нападите на 11 сеп-
тември. Постоењето на тајните локации 
официјално им е познато само на прет-
ставниците на Белата куќа, ЦИА, Минис-
терството за правда и Конгресот. Тие се 
нарекуваат црни места, за нив знаат 
само неколку луѓе во САД, а најмногу 
претседателот и разузнавачите од нај-
висок ранг во земјата "домаќин" на тие 
затвори. Ако ова е точно, како што твр-
дат анонимни извори од американската 
дипломатија, тогаш се поставува праша-
њето, дали за наводните тајни затвори 
во Македонија знае претседателот Бран-
ко Црвенковски? Според принципот на 
работа, во однос на ова прашање Цр-
венковски би требало најмногу да биде 
информиран за целата работа. Досега 
кај нас се огласи само премиерот Буч-
ковски и тоа само за изолираниот случај 
на Ел Масри, за кој рече дека светлината 
на настанот треба да ја дадат МВР и Јав-
ното обвинителство. Не се знае вис тин-
ската бројка на затворените осомничени 
терористи во тајните затвори, но се твр-
ди дека во нив има околу 70 затво ре ни-

ци, кои се од висок ранг во Ал Каида и 
нејзините сојузнички организации. Како 
доказ дека оваа работа навистина се 
случува е презентираниот извештај пред 
Советот на Европа, во кој се опишува 
киднапирањето на Абу Омар, египетски 
свештеник, обвинет за тероризам во 2003 
година, додека тој се шетал низ улиците 
на Милано. Веднаш потоа со авион бил 
префрлен во Германија, а потоа во Еги-
пет. Според извештајот, ЦИА досега кид-
напирала 150 лица. Сега се анализира 
прашањето дали европските земји зна-
ат за овие случувања и уште полошо - 
дали ги поддржуваат? Дик Марти рече: 
Сега е вистинското време европските 
земји да одлучат дали и натаму ќе ги то-
лерираат илегалните операции на ЦИА. 
Во еден извештај кој пристигнал до 
швајцарските служби е наведено дека 
23 Ирачани и Авганистанци исцрпно се 
испрашувани во романската база во 
Констанца на брегот на Црното Море. 
Во истиот документ се наведува дека 
Владата во Берн од Вашингтон службено 
побарала објаснување за четири утвр-
дени случаи на слетување на авион на 
ЦИА на аеродромот во Женева и уште 
30 утврдени прелетувања преку швај-
царската територија. Во Германија, пак, 

досега се регистрирани 437 случаи на 
тајно слетување или прелетување на 
авион на ЦИА.

 
МОНИТОРИНГ ЗА ИЛЕГАЛНИТЕ 

ОПЕРАЦИИ

Наскоро, покрај изборниот, Маке до-
нија ќе се соочи со уште еден мони то-
ринг од европските институции. Коми-
 сијата при Советот на Европа ќе сака да 
знае дали и нашава земја била вклучена 
во илегалните операции на американ-
ските служби. Веројатно ќе се посе ту-
ваат и ќе се набљудуваат одредени ло-
калитети кај нас, за кои се претпоставува 
дека во нив се врши тортура или ис пра-
шување од странски служби. Доколку 
податоците за ова се точни, дали Ма-
кедонија е способна да ги покрие тра-
гите од валканата работа? Дали Маке-
донија може да остане сама во тој про-
цес и колку САД би можеле да ја заш-
титат од таквата проверка? Дали вис-
тинскиот виновник за тој процес ќе си ја 
завитка опашката како лисицата и ќе си 
замине во ноќта како ништо да не било, 
како ништо да не се правело? Офици-
јално Скопје многу ризикува. Успешно 
излезе од наметнатите кризи на патот 
кон ЕУ, а сега се отвора нова која може 
кобно да се одрази кога е во прашање 
нашата евроинтеграција. Пред три месе-
ци, поточно во ноември минатата го ди-
на, делегација на Советот на Европа ги 
посети македонските затвори. Тоа се 
случи веднаш по покренатата истрага за 
Македонија, која дојде по информациите 
дека и овде нелегално се апсело. Посе-
тата се објаснуваше како помош за теш-
ките услови во македонските зат вори. 
Посетителите од Советот на Европа из-
јавија само дека го забележале она што 
им било претставено, но и она што сами 
сакале да го забележат. Оттогаш па на-
ваму од таа посета во јавноста ништо не 
беше обелоденето. Никакво сомневање. 
Како и да е, потребна е претпазливост. 
Не од Советот на Европа, тоа е тело кое 
сака да ги спречи античовечките методи 
на истерување на правдата. Претпаз ли-
вост е потребна со оние индивидуи и ор-
ганизации кои свесно ја туркаат др жа-
вата во изолација, која може скапо да нè 
чини. Лабавата и кревка демократија во 
Македонија и ветувањата кои ни се да-
ваат однадвор за некои проекти во ко-
рист на нашата иднина најмалку треба 
да се наплатуваат на таков или на сли-
чен начин. Домашното политичко рако-
водство не смее ништо да й препушти 
на случајноста. Не смееме да градиме 
пријателство, а истовремено на сметка 
на тоа пријателство да создаваме друго 
непријателство. Ако сме мудри, ако сме 
сериозна држава, како што многу пати 
знае некој да рече, тогаш не е време за 
луксузирање.


