ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
СОВЕТОТ НА ЕВРОПА БАРА ОДГОВОРИ ОД МАКЕДОНИЈА

Е

вропа инсистира на одговори. Чека брзи и точни информации од неколку источноевропски земји, меѓу кои и Република Македонија, тие да кажат на каков начин соработувале со
американската разузнавачка
агенција - ЦИА. Односно, дали таа соработка се движела
во постојните рамки за откривање на тероризмот и гонење на терористите на Балканот или, пак, постојат сериозни прекршувања на правата и на слободите на секој
граѓанин. Одговорот на овие
и на многу други слични прашања ќе мора да биде познат
наскоро, пред сè, поради фактот дека Република Македонија, по јавното обелоденување на случајот "Ел Масри", повеќе нема простор за
маневар. Советот на Европа,
вклучувајќи го и Европскиот
парламент, сериозно има намера да ги открие сите траги,
кои велат дека во неколку
источноевропски земји ЦИА
направила сериозни прекршувања на правата и на слободите на неколкумина странски државјани.
Во оваа афера Македонија
се вмеша со случајот "Ел Мас-

во Македонија бил нелегално
киднапиран.
Одмотувањето на клопчето за нелегалните киднапирања од страна на ЦИА, кои
се случиле на територијата
на неколку источноевропски
земји, претставува сериозна
афера, од која земјите, посочени дека учествувале во
неа, можат да имаат далекусежни последици.

ЕВРОПА ИСПРАЌА
ИСТРАЖИТЕЛИ ВО
МАКЕДОНИЈА?

ЕЛ МАСРИ ГО ОДМОТА КЛОПЧЕТО!

Наскоро Советот на Европа повторно ќе отвори дебата за постоење тајни центри
за притворање на осомничени терористи, со кои
раководела ЦИА. Специјалниот известувач на Комисијата за правни прашања и човекови права во Советот на
Европа, Швајцарецот Дик
Марти, на последната седница јасно ја посочи Република
Македонија како една од неколкуте земји, кои киднапирале граѓани. Случајот "Ел

ДАЛИ И КОЛКУ ЛИ
БЕСПРАВНО КИДН

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА
ри", за кој и почна дебата, чиј
крај сè уште лебди во воздухот од повеќе причини. Првенствено, поради тоа што
Советот на Европа сè уште
собира информации за него,
контактирајќи со адвокатот
на Масри, а во случајов Македонија не само што не се обидува да се одбрани, туку уште толку ја заматува целата
работа, испраќајќи извештаи
кои постојано се одбивани
од Европа како нецелосни.
Ваквиот несериозен однос
на македонските власти му
одат на рака на Ел Масри, во
идејата да го убеди Советот
на Европа, дека навистина

Наводното откривање нови и нови
случаи сериозно може да й наштети на
Република Македонија, особено сега
откако го доби статусот кандидат земја
за членка на Европската унија. Ваквите
случаи би можеле да предизвикаат серија реакции од земјите-членки на Европската унија, со што патот до неа би
ни бил значително отежнат. Или, пак,
од друга страна тоа е само добар изговор на Европа да ни оневозможи пристап до елитното друштво.
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Масри" повеќе не е само афера, туку е сериозна тема за
која се говори и која сè повеќе добива замав. Информациите кои доаѓаат до европските парламентарци детаљно се разгледуваат, при
што се посочува за незаконско апсење и приведување
од страна на македонската
Дирекција за безбедност и
контраразузнавање. Сепак,
за македонските власти очигледно тоа не претставува
доволно црвен сигнал да сторат нешто повеќе, сè со цел
да најдат начин да излезат од
оваа каша, во која влегоа
комплетно неподготвено. И
што е уште поважно, несмас-

но се трудат да го заташкаат
целиот случај, несметајќи на
фактот дека би можело наскоро во Република Македонија од Советот на Европа да
пристигнат истражители,
кои на терен би го истражувале случајот.
Нивно присуство, според
нашите информации, би било забележано по добивањето на петтиот извештај за
случајот "Ел Масри" од страна на Министерството за внатрешни работи, од кој и не се
очекува ништо спектакуларно, ако се има предвид дека
претходните четири беа оценети негативно. Тоа би било
доволен сигнал за Советот
на Европа да испрати свои
истражители во Република
Македонија, кои би разговарале со сите оние лица, кои
непосредно се инволвирани
во овој случај. Поаѓајќи од
вработените во Дирекцијата
за безбедност и контраразузнавање, кои според Ел
Масри, и го извеле киднапирањето, потоа со Силјан Аврамовски, како личност посочена дека е одговорна за

делина можат да излезат и
многу други случаи, за кои
веќе се шпекулира. Односно,
случајот "Ел Масри" може да
биде само појдовна точка за
истражување.

творање турската Амбасада
во Скопје била известена дури по седум дена, односно
откако тој й бил предаден на
турската полиција, всушност
откако македонската поли-

КАКО СОРАБОТУВА ЦИА СО БАЛКАНОТ?

ЦА СЕ
АПИРАНИ?
контактите со ЦИА, па сè до
вработените на скопскиот
аеродром "Петровец", каде
наводно пристигнал специјалниот авион со кој Ел Масри бил испратен за Авганистан. Не е исклучено, велат
нашите извори, во истражната постапка да биде вклучено и македонското Собрание, односно Комисијата за
европски прашања, во која
членуваат пратеници, со кои
адвокатот на Ел Масри веќе
остварил контакт.
Евентуалното доаѓање на
овие истражители, како што
посочуваат нашите извори,
може да предизвика сериозен проблем, бидејќи на ви-

две години, откако се случило наводното киднапирање,
се говори во јавноста. Токму
овој случај, велат нашите извори, може да биде почеток
на лавината случаи за кои би

СТАРИ СЛУЧАИ ВО
НОВО РУВО!
Комитетот за превенција
од тортура и нехумано однесување при Советот на Европа веќе неколку години
наназад на Република Македонија й дава негативни
оценки за постапувањето на
македонската полиција. Наспроти нив, полицијата и
натаму продолжува со истиот начин на постапување со
странските државјани, кои
се сомничат дека се занимаваат со тероризам. Еден од
нив е германскиот државјанин со либанско потекло Калед Ел Масри, за кој дури по

можел да дебатира Советот
на Европа.
Како еден од случаите за
кој, како што дознаваме, постои интерес кај неколкумина европски парламентарци,
а за кој дознале неодамна,
односно по отворањето на
аферата - затвори на ЦИА, е
оној од 1998 година, кога наводно од страна на македонската полиција во Македонија, а по налог на ЦИА бил
киднапиран турски државјанин? Според информациите
кои Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање
наводно ги добила од ЦИА,
ова лице било осомничено
дека се занимава со тероризам, односно дека при престојот во Република Македонија имало намера да подметне бомби во американската Амбасада во Скопје.
Токму затоа од страна на нашата тајна полиција бил уапсен и седум дена држен во
притвор, при тоа без да се
почитува Законот за внатрешни работи - да не се држи лице во притвор повеќе
од 24 часа. За неговото при-

15 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 606 / 10.2.2006

ција не успеала да обезбеди
дефинитивни информации и
докази дека ова лице навистина се занимавало со тероризам.
Дали овој случај е вистинит или, пак, е само надоврзување на аферата "Ел Масри", со кој се инсистира Република Македонија да се
стави на црниот список на
земји кои, по налог на ЦИА,
киднапирале лица, наводно
осомничени за тероризам,
можеби ќе се знае наскоро,
доколку Советот на Европа
сериозно почне да истражува. Во секој случај наводното
откривање нови и нови случаи, сериозно може да й наштети на Република Македонија, особено сега откако го
доби статусот кандидат земја
за членка на Европската унија. Ваквите случаи би можеле
да предизвикаат серија реакции од земјите-членки на Европската унија, со што патот
до неа би ни бил значително
отежнат. Или, пак, од друга
страна само добар изговор
на Европа да ни оневозможи
пристап до елитното друштво.

