До посолството на Малайзия, Букурещ
Измина повече от месец, от смъртта на Ким Чол, гражданин на КНДР,
притежаващ дипломатически паспорт, починал в Малайзия на път за
болницата. Отначало Министерството на външните работи на Малайзия и
болницата информираха посолството на КНДР в Куала Лумпур, че той е
починал от сърдечен удар.
Но след като южнокорейски медии публикуваха лъжливата информация, че
той е "отровен", малайзийската полиция прие това за установен факт и беше
намесена в случая.
В нарушение на международното право беше извършена аутопсия на тялото,
без предварително съгласие и присъствие на представител на КНДР.
Повече от месец след смъртта му тялото на гражданина на КНДР не е
предадено на посолството под абсурдния предлог, че от семейството на
починалия не са представени на ДНК проби. Това не е само незачитане на
международното право, но и нарушение на елементарните норми на
човешкия морал.
Освен това, разследването предизвиква все по-голям брой въпроси, които
могат да бъдат обобщени, както следва:
• Защо слуховете, разпространявани от медиите на Южна Корея се приемат
като факти от малайзийските власти, а предложеното от КНДР съвместно
разследване е отхвърлено?
• Защо е предполагаемото "убийството" е извършено на място пълно с
камери и свидетели каквото е едно съвременно международно летище? Но
дори в едно летище има много по-подходящи места за извършване на
нападение залата за заминаващи, винаги пълна с хора.
• Защо като извършители са използвани случайни момичета от съмнителни
среди?
• Защо тези момичета не бързат напуснат мястото на престъплението?
Камерите показват, че те си тръгват с обществения транспорт, без да се
крият.

• Защо те са облечени в толкова неподходящо облекло? Те можеха
например да носят фередже, което е популярно в Малайзия и би затруднило
в голяма степен идентификацията им?
• Откъде и как пресата в Южна Корея научи за смъртта на гражданин на
КНДР, когато самоличността на починалия още не беше потвърдена и
известно дори на властите в Малайзия?
• Защо случаят не беше докладван на международната организация за
забрана на химическото оръжие и съответната проба не беше изпратена за
анализ в лаборатория, посочена от тази организация?
• Връх на абсурда е да се твърди, че такова опасно вещество като VX, което е
най-мощното известно химическо оръжие, е било използвано на толкова
многолюдно място, но никой не е бил засегнат с изключение на един човек.
• Ако VX е бил открит по очите и устните на Ким Чол, то неизбежно
медицинския персонал на летището и в линейката с която той беше откаран,
както и полицаите с които е контактувал би трябвало да показват признаци
на отравяне.
Най-важното обаче е да се отговори, кой има полза от всичко това? Разбира
се, никаква полза няма КНДР и делото на мира и независимостта в света.
Ясно е, че зад тази клеветническа кампания, стоят властите на САЩ и Южна
Корея и тяхната цел е международна изолация и обсада срещу КНДР.
Призоваваме властите на Малайзия, за да предадат незабавно тялото на
починалия гражданин на КНДР, да прекратят преследването и абсурдните
обвинения срещу граждани на КНДР и да приемат предложението на КНДР
за съвместно разследване и за изясняване на инцидента.
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