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Leonid Kuczma podejrzanym ws. śmierci dziennikarza

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma (1994-2005) jest już formalnie
podejrzanym w sprawie śmierci dziennikarza śledczego Georgija
Gongadzego. Decyzję tę ogłosił wczoraj Pierwszy Zastępca Prokuratora
Generalnego Ukrainy Renat Kuźmin.

Kuczmie zarzuca się nadużycie władzy i wydanie bezprawnych rozkazów, które doprowadziły do
porwania dziennikarza 16 września 2000 roku i jego zamordowania.

W lipcu  2009  roku  Ukraińska  Służba  Bezpieczeństwa aresztowała  generała  Aleksieja  Pukacza,
jednego  z  urzędników MSW,  który  przyznał  się  do  uduszenia  dziennikarza.  Ten  wskazał  jako
zleceniodawcę zabójstwa szefa ukraińskiego MSW Jurija Krawczenkę. Jego ciało z dwiema ranami
postrzałowymi głowy znaleziono w 2005 roku. Oficjalna przyczyna śmierci – samobójstwo.

Dla władzy decydujący był artykuł Gongadzego, który ukazał się 16 kwietnia 2000 roku, opisujący
wątpliwe  zdobywanie  głosów  podczas  kwietniowego  referendum  konstytucyjnego.  Jego  wynik
pozwolił prezydentowi Kuczmie rozszerzyć swoją władzę.

Jeden z bliskich współpracowników Kuczmy, Mykoła Melniczenko, zeznał, że w maju 2000 roku były
szef administracji prezydenta, Wołodymyr Łytwyn, systematycznie donosił Kuczmie o publikacjach
Gongadzego i próbował nastawić go wrogo do dziennikarza.

Mielniczenko nagrał bardzo ważną rozmowę między Kuczmą i Łytwynem, w której Kuczma kazał
rozprawić się z  Gongadze i  wyznaczył  do tego szefa Policji  Krawczenkę.  Taśmy były głównym
dowodem w sprawie i doprowadziły do upadku Kuczmy.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Biuro Prokuratora Generalnego wszczęło śledztwo w spawie śmierci Gongadzego 27 lutego 2001
roku, kiedy potwierdzono, że ciało znalezione w lesie należy do dziennikarza.

Georgij Gongadze urodził się w Gruzji. Był założycielem gazety internetowej "Ukrainskaja Prawda.
Publikowano w niej  również  artykuły  dziennikarzy  z  innych  opozycyjnych  wydawnictw.  Gazeta
skupiała  się  na  ujawnianiu  przypadków korupcji  wśród  najwyższych  urzędników państwowych.
Gongadze wcześniej pracował jako dyrektor Radia Kontynent i znany był ze swojego krytycznego
nastawienia  do  prezydenta,  o  czym  skłonny  był  głośno  mówić.  Pod  koniec  1999  roku,  na
międzynarodowym spotkaniu dziennikarzy odczytał oświadczenie przedstawiające żałosną kondycję
wolnej prasy na Ukrainie.

Na Ukrainie śmierć Gongadzego spowodowała poważny kryzys polityczny, a obywatele domagający
się ujawnienia prawdy o śmierci  dziennikarza stworzyli  ukraińską opozycję,  która doprowadziła
później do Pomarańczowej Rewolucji.
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