Корейският комитет на юристите осъди
недружелюбното поведение на Малайзия
На 13 февруари гражданин на КНДР с дипломатически паспорт
изпадна в състояние на шок преди качване на самолет и почина на път за
болницата.
Отначало Министерството на външните работи на Малайзия и
болницата уведомиха нашето посолство в Малайзия, което осигурява
консулска защита на гражданите на КНДР, за смъртта като потвърдиха, че
тя е настъпила от сърдечен удар и ще предадат тялото на посолството за
кремация.
Посолството на КНДР индентифицира и потвърди личността на
покойника и поиска предаването на тялото.
Същата нощ обаче реакционните средства за информация на Южна
Корея разпространиха новината, че покойника е бил «отровен», цитирайки
«източник от правителството на Южна Корея», веднага след което се
намеси секретната полиция на Малайзия, която прие това за установен
факт и поиска да се извърши аутопсия на тялото.
Посолството на КНДР изясни, че аутопсия не е необходима тъй като
има медицинско заключение, че смъртта е настъпила от сърдечен удар и в
съответствие с Виенската конвенция починалият има екстериториални
права като притежател на дипломатически паспорт поради което не трябва
да му се извършва аутопсия.
Въпреки това Малайзия пренебрегна позицията на КНДР и
международното право и извърши аутопсия без съгласието и без
присъствието на представител на КНДР. Нещо повече Малайзия не само не
публикува резултатите от аутопсията но започна да говори за втора
аутопсия.
По този повод представител на Корейския комитет на юристите, в
публикувана на 22 февруари декларация за печата, осъди тези действия на
малайзийските власти които открито нарушават суверенитета на КНДР,
грубо погазват правата на човека и противоречат на етиката и морала.
В декларацията на комитета на юристите се подчертава следното:
Това което е привлича особенно внимание е, че незаконните и
недружелюбни действия на малайзийските власти бяха извършени така, че
да обслужат организираната от южнокорейските власти пропагандна
кампания срещу КНДР.
Реакционните медии на Южна Корея, още преди да са известни

резултатите от аутопсията, започнаха да разпространяват измислици, че
гражданинът на КНДР е бил «отровен от две жени агенти на Главното
разузнавателно бюро на Северна Корея».
В следващите дни южнокорейските власти развиха трескава активност
във връзка с инцидента като проведоха заседание на Министерския съвет
на 16 февруари и дори обсъждаха разполагането в Южна Корея на
американската противоракетна система ТААД, въпрос който няма нищо
общо със смъртта на гражданина на КНДР.
Това поведение е безспорно доказателство, че южнокорейските власти
са разработили сценария за кампанията срещу КНДР и Малайзия не може
да скрие този очевиден факт.
Властите в Малайзия обаче трябва да си дават сметка, че нашият
гражданин почина на територията на Малайзия и затова главната
отговорност за неговата смърт лежи върху правителството на Малайзия.
Недружелюбното отношение на Малайзия още по-ясно пролича по
въпроса за предаване на тялото на починалия. Малайзия беше длъжна
незабавно да предаде тялото на починалия на КНДР тъй като незаконно и
против нормите на морала извърши аутопсия и съдебно-медицинска
експертиза. Въпреки това тя и досега не е направила това под абсурдния
претекст, че според законите на Малайзия, близките на починалия трябвало
да предоставят образци на ДНК за да получат тялото. Това поведение
доказва, че Малайзия се опитва да постигне някава нечиста цел и да
политизира въпроса без да се съобразява с международното право, етиката
и морала. В първите дни след инцидента Малайзия шумно обяви, че е
арестувала заподозрените убийци, но след това дълго пази мълчание по
въпроса. Още по-абсурдни са разпространяваните от малайзийските власти
показания на заподозрените, че те са отровили нашия гражданин като са
намазали отровата на ръцете си. При това жената която е намазала ръцете
си с отровата е останала жива, а нашият гражданин е починал?
КНДР вече предложи съвместно разследване на този инцидент и заяви,
че има готовност да изпрати за тази цел екип от юристи. Задачата на
нашите юристи ще е да се срещнат със заподозрените, да изслушат техните
показания и да установят кой ги е ръководил, да се срещнат с арестувания
наш гражданин, внимателно да огледат мястото на инцидента и
видеоматериала и да гарантират, че разследването е обективно.
КНДР никога няма да позволи какъвто и да е опит да се очерни нейния
образ на достойна независима държава и ще разкрие цялата истина за този
инцидент. Ще следим внимателно бъдещото поведение на Малайзия.

