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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"АМНЕСТИ" ТВРДИ -  
ДВА СЛУЧАЈА НА К Е!

СЛУЧАЈОТ "ЕЛ МАСРИ" ГО ОДМОТУВА КЛОПЧЕТО ВРЗАНО ЗА 
ВРАТОТ НА БУЧКОВСКИ

иректорот на ЦИА, 
Џон Негропонте, приз  -
на дека околу 35 од 
главните терористи на 

Ал Каида се наоѓаат во тај-
ните затвори на ЦИА, и ве-
ројатно таму ќе останат до 
крајот на војната против те-
роризмот. Според првиот 
"цијаш", причина за нивното 
апсење е тоа што тие луѓе 
биле најлоши!

И додека трае оваа си ту-
ација, односно додека трае 
војната против тероризмот 
(која никој не знае кога ќе 
заврши), тој не е сигурен как-
ва ќе биде крајната судбина 
на тие затвореници!

Оваа изјава на директорот 
на ЦИА е првото официјално 
признание дека САД имаат 
систем на тајни центри за 
уап сени лица, кои се ди рект-
но или индиректно вмешани 
во случувањата од 11 сеп тем-
ври, поради што почна го-
лемата глобална борба про-

Премиерот Бучковски, враќајќи се од 
Стразбур, на македонската јавност поч-
на да й раскажува басни, велејќи дека 
сведочењата на Калед Ел Масри за 
пратениците во Советот на Европа би-
ле тема за анегдота. За него един-
ствената вистина е дека во Македонија 
не може да има тајни затвори. Уште по-
малку тоа да биде кафеаната "Скопски 
мерак" и тоа за Нова година кога, ако 
не сме знаеле, Бучковски нè потсети, 
нашиот народ по дефиниција сла вел 
Стара и Нова година, пет до шест дена. 
Тоа за него е доволен доказ дека "Скоп-
ски мерак" не може да биде таен зат-
вор!

Д

тив тероризмот. А, Република 
Македонија, како стратешки 
партнер на САД, веднаш се 
вклучи во борбата против 
глобалното зло, обидувајќи 
се на секој начин да им по-
могне на Соединетите Аме-
рикански Држави. Но, очи-
гледно дека ги надмина и 
соп ствените можности!

По речиси едногодишно 
криење, на површина ис-
плива случајот "Ел Масри", 
кој Македонија ја смести во 
групата сомнителни бал кан-
ски земји, кои на барање на 
ЦИА ќе ги отворат портите 
на своите држави за тајни за-
твори!?

Но, за разлика од САД, од-
носно од шефот на ЦИА, Не-
гропонте, како и од една ев-
ропска држава, чиј идентитет 
сè уште не се спомнува, Ма-
кедонија иако натоварена со 

безброј обвинувања од Со-
ветот на Европа, до крај не го 
признава случајот "Ел Мас-
ри", велејќи дека кидна пира-
ње не се случило. Сепак, при-
казната за тајните затвори на 
ЦИА во Европа, и во овој дел 
на таканаречениот Западен 
Балкан, не завршува, на про-
тив под притисок на јавноста 
и на медиумите таа секој-
дневно се зголемува, што до-
веде до тоа една од 46 земји-
членки на Советот на Европа 
минатата седмица да при-
знае дека на странски агенти 
им предавала лица осом-
ничени за тероризам. Гене-
ралниот секретар на Советот 
на Европа, Тери Дејвис, одби 
да каже за која земја станува 

збор, но сепак потенцира де-
ка се работи за случаи на 
кршење на човековите пра-
ва, за што Европскиот суд на-
скоро треба да преземе ак-
ција. 

Иако се работи за ком-
плетно нарушување на стан-
дардите на Конвенцијата и 
на другите правни стандарди 
на Советот на Европа, ин сти-
туција која е особено важ на 
за нашава земја, Македонија, 
односно државниот врв се-
пак се однесува како овие 
пораки да не допираат до 
неа. Македонската поли тич-
ка владејачка елита и натаму 
ја убедува јавноста дека слу-
чајот "Ел Масри" е измислица 
и конструкција, или како што 
самиот премиер Владо Буч-
ковски вели - анегдота!

Но, по сè изгледа дека пра-
шање на време е кога оваа 
анегдота на Бучковски ќе 
може да му се претвори во 
реална приказна, која скапо 
ќе нè чини сите нас.  

ЕЛ МАСРИ - ТЕЖОК СЛУЧАЈ ЗА МАКЕДОНИЈА
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  МАКЕДОНИЈА ИМА 
ИДНАПИРАЊЕ!Е! 

ЗА НОВА ГОДИНА 
НЕМА АПСЕЊЕ - ТУКУ 

СЛАВЕЊЕ!

Премиерот на Република 
Македонија, Владо Бучков-
ски, за Стразбур замина си-
гурен дека на маса, во раз-
говорите со европските ав-
торитети, нема да биде ста-
вена темата "Ел Масри". Но, 
24 часа подоцна првиот чо-
век на Парламентот на Со-
ветот на Европа, Рене Ван 
дер Линден, не само што ја 
отвори оваа тема, туку многу 
јасно му соопшти на маке-
донскиот прв министер дека 
ако Македонија сака да стане 
членка на Европската унија, 
на Советот мора да му ги да-
де сите информации врзани 
за овој случај. Советот веќе 

изготвува и извештај кој, ка-
ко што посочуваат од таму, 
доколку не ги содржи сите 
информации може да пре-
дизвика незгодна реакција, 
чии последици Македонија 
допрва би ги почувствувала. 

Со цел да не се случи тоа, 
премиерот Бучковски до Со-
ветот испратил и допол ни-
телен извештај, кој во мо мен-
тов е подложен на анализа, а 
од кој натаму ќе знаеме како 
ќе биде третирана нашата 

земја за овој случај, кој во Со-
ветот на Европа сè уште е топ 
тема.

Но, тоа очигледно не го 
загрижува премиерот Буч-
ковски, кој враќајќи се од 
Стразбур, на македонската 
јавност почна да й раскажува 
басни, велејќи дека сведо-
чењата на Калед Ел Масри за 
пратениците во Советот на 
Европа биле тема за анег до-
та. За него и натаму оста ну-
ваат виновни медиумите, 
кои од овој случај направиле 
спектакл, кој сепак не можел 
да и наштети на иднината на 
европска Македонија, би-
дејќи единствената вистина 
била дека во Македонија не 
може да има тајни затвори. 
Уште помалку тоа да биде 
кафеаната "Скопски мерак" и 
тоа за Нова година кога, ако 
не сме знаеле, Бучковски нè 
потсети, нашиот народ по 
дефиниција славел Стара и 
Нова година, пет до шест де-
на. Тоа за него е доволен до-
каз дека "Скопски мерак" не 
може да биде таен затвор!

Сепак, иако Бучковски та-
ка не размислува, Светската 

СКОПЈЕ ВИА ДУБРОВНИК!?

"Амнести Интернационал", светската организација за 
заштита на човековите права, во својот извештај за афе-
рата тајни затвори, Република Македонија ја спомнува за 
случајот "Ел Масри". Во него децидно се спомнува дека 
авиони на ЦИА два пати слетале на скопскиот аеродром. 
Првиот пат во 2004 година, кога од Скопје во Кабул бил од-
веден Калед Ел Масри, и вториот пат, за кој не го соопштува 
датумот. 

Според наши информации, "Амнести Интернационал" 
работи на тоа да го објави и вториот лет кој, според нив, е 
регистриран на скопскиот аеродром, но и децидно да со-
општи кое лице се наоѓало во него. Засега нема инфор ма-
ции за кого се работи, но според наши неофицијални ин-
формации, истиот авион кој го ангажирала ЦИА наводно 
слетал и на Дубровничкиот аеродром во Република Хр-
ватска.

Додека не се добијат официјални информации оста-
нуваат да бидат во оптек претпоставките дека во овој ави-
он се наоѓало лице, кое од страна на ЦИА е окарак те ри-
зирано како терорист.

Доколку се докаже дека постоела врска меѓу скопскиот 
и дубровничкиот аеродром за случаите "тајни затвори на 
ЦИА", дефинитивно и оваа земја, претендент за Европската 
унија, ќе биде ставена на списокот на земји, кои наводно 
киднапирале лица за потребите на ЦИА. 

ДАЛИ И МАКЕДОНИЈА Е НА СПИСОКОТ НА ЦИА?

ЕВРОПА ПРАШУВА: КИДНАПИРАВТЕ ЛИ?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

орга низација за заштита на 
чо вековите права "Амнести 
Ин тернационал", која Маке-
до нија ја вброи меѓу земјите 
кои за сметка на ЦИА иле-
гално апселе и испорачувале 
затвореници, кои биле ма-
чени. Според извештајот на 
"Амнести Интернационал", 
авиони најмени од ЦИА два 
пати слетале на скопскиот 
аеродром, од кои со едниот 
во 2004 година, од Скопје во 
Кабул бил однесен Гер ма-
нецот со либанско потекло 
Калед Ел Масри. За вториот 
лет, кој веќе е регистриран, 
нема информации зошто 
слетал во Македонија?

За него нема информации 
ниту Владата на Република 
Македонија, која тврдо ос та-
нува на ставот дека немало 
ниту еден ваков лет!

Каде е вистината? 
Некаде помеѓу или мо же-

би во листинзите на при-
ватните компании, кои биле 
најмени од ЦИА? Токму за 
нив "Амнести Интерна цио-
нал" вели дека тие треба да 
осигураат дека нивните авио-
ни се користат исклучително 

ректорот на Комерцијална 
банка, Хари Костов, кој во 
тоа време, кога се случило 
евентуалното киднапирање 
на Ел Масри, беше прв по ли-
цаец. 

Европа ја интересира вис-
тината, но бара и одговор на 
прашањето дали во име на 
борбата против тероризмот, 
се киднапирани невини луѓе, 
при тоа без да им се даде 
шанса да се бранат, односно 
да добијат право на од бра-
на!

Европарламентот кој, ис-
то така, е заинтересиран за 
оваа приказна со тајните за-
твори, веќе испита три жртви 
на ЦИА, чие сведочење го 
карактеризира како ужасно. 
Македонија, заедно со Рома-
нија, Бугарија, Албанија, Гру-
зија, Турција и протекторатот 
Косово, се наоѓа на списокот  
на земји кои имале тајни за-
твори на ЦИА, и дозволувале 
слетување на нивни авиони, 
со лица осомничени за те-
роризам. Ова срамно посо-
чување на Македонија како 
земја која се оглушува на 

ЌЕ СЕ БАРА ОТШТЕТА И ОД 
МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА!?

Германскиот државјанин со либанско потекло Калед Ел 
Масри го тужи поранешниот шеф на ЦИА, Џорџ Тенет, за 
негово наводно префрлување од Република Македонија 
во Авганистан, каде тврди дека САД го држеле во затвор 
со месеци, како осомничен терорист. 

Во докажувањето на вис-
тината на Ел Масри му по-
магаат група германски об-
винители кои, исто така, 
како што велат нашите из-
во ри, имаат намера да ба-
раат отштета и од маке дон-
ската Влада. 

Во Советот на Европа 
Калед Ел Масри ја раскажа 
својата вистина, која вели 
дека на 31 декември 2004 
година бил киднапиран од 
страна на македонската по-
лиција, која најнапред го 
испрашувала во просторија 
на граничниот премин Та-
ба новце, а потоа бил од не-
сен во скопскиот хотел 

"Скоп   ски мерак", каде е за-
држан 23 дена. Прашањата 

кои му биле поставувани се однесувале, пред сè, на врс-
ките кои тој евентуално ги имал со исламистичките орга-
низации во Германија. 

ЕЛ МАСРИ ЗАМЕНЕТ СО ЕЛ МАСРИ!

Случајот "Ел Масри" очигледно дека е тежок камен на 
вратот на премиерот на Република Македонија, Владо Буч-
ковски, кој допрва ќе ја бранува македонската јавност.

Според наши извори, уапсениот во Македонија Калед 
Ел Масри е заменет со истоимениот, вистински Калед Ел 
Масри кој, пак, според документите на ЦИА, како што до-
знаваме, е единаесеттиот пилот кој бил на обука во кам-
повите на Осама бин Ладен.

Вистинскиот Калед Ел Масри е Египќанец, кој поседувал 
фалсификувана европска патна исправа, и кој се наоѓа на 
списокот на бараните терористи. Додека "нашиот" Калед 
Ел Масри е германски државјанин со либанско потекло 
кој, исто така, од страна на германските странски служби е 
обработуван за контактите кои ги имал со некои  исламски 
организации во Германија.   БУЧКОВСКИ ПРЕД ТЕЖОК ИСПИТ

МАСРИ БАРА ОТШТЕТА ОД 
ЏОРЏ ТЕНЕТ

во легални цели, додека во 
спротивно можат да бидат 
обвинети за прекршување на 
човековите права. 

 ЕВРОПСКИ 
ИСТРАЖИТЕЛИ ЌЕ ГО 

"ИСТРАЖУВААТ" 
ЏАНГО

Бучковски го чекаат две 
неизвесни седмици, кога се 

очекува генералниот се кре-
тар на Советот на Европа, 
Тери Дејвис, да даде извештај 
за тоа што се случувало со 
Германецот со либанско по-
текло во Македонија. Дали 
бил киднапиран или, пак, 
ова е само добра шанса за 
Калед Ел Масри да направи 
ѕвезда од себе. Дефи ни тив-
ниот одговор ќе го добиеме 
за две седмици, откако на 
гости ќе ни дојдат истра жи-

тели од Советот на Европа, 
кои најнапред треба да ос т-
варат разговор со минис-
терот за внатрешни работи 
Љубомир Михајловски-Џан-
го, кој не баш добро се снао-
ѓа во овој случај. Не е исклу-
чено, според наши извори, 
списокот да биде дополнет и 
со некои други политички 
имиња како, на пример, ди-

правата и слободите на чо ве-
кот, може скапо да ја чини, 
пред сè, поради фактот што 
Европската унија строго вни-
мава на тоа, но и поради фак-
тот што главната политика на 
Владата на Република Маке-
донија се движи во насока на 
постојано замајување на јав-
носта, дека нашиот пат кон 
ЕУ веќе е истрасиран.  


