Mułła Krekar skazany na 12
lat więzienia
Najmuddin Faraj Ahmad, lepiej znany jako mułła Krekar, został
oskarżony razem z pięcioma innymi osobami o planowanie
zamachów terrorystycznych w Europie i na Bliskim Wschodzie.
W poniedziałek 15 lipca został skazany na 12 lat więzienia
(czyli na dwa lata więcej niż wnioskował prokurator) przez sąd
w Bolzano we Włoszech.
W tym samym dniu Krekar został na wniosek włoskich organów
ścigania zatrzymany przez norweskie policyjne służby
bezpieczeństrwa (PST). W czasie aresztowania Krekar krzyczał:
”Tylko islam! Islam do was przyjdzie!”, a w środę, na
posiedzeniu aresztowym w sądzie w Oslo uściślił swoje
przesłanie: ”Islam nie jest taki jak inne religie. Mamy też
program polityczny. Naszą konstytucją jest prawo szariatu.
Islam przyjdzie do Norwegii, czy to się wam podoba, czy nie”.
W poniedziałkowej, kończącej proces rozprawie, prokurator
Pasquale
Profiti
szczegółowo
opisywał
działania
terrorystycznego i powiązanego z Państwem Islamskim
ugrupowania Rawti Shax, na czele którego stoi Krekar. Według
włoskich organów ścigania Krekar kierował 16 innymi osobami –
irakijskimi Kurdami oraz Albańczykami z Kosowa. Dane
wywiadowcze, m.in. nagrania podsłuchów, zostały zebrane przez
norweską policję. W tym samym dniu aresztowany również został
w Wielkiej Brytanii 36-letni zięć mułły Krekara; również on
skazany został za działalność w organizacji Rawti Shax.
Mułła Krekar, który przyjechał do Norwegii w 1991 roku jako
uchodźca, odmawiał stawiania się w sądzie we Włoszech na
rozprawach, prawdopodobnie obawiając się, że nie będzie mógł
wrócić do Norwegii, gdzie ma zapewnionego darmowego adwokata,
tłumaczy i utrzymanie na koszt norweskiego podatnika.

Chociaż uznany został przez PST (policyjną służbę
bezpieczeństwa) za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i
mimo podejmowanych licznych prób wydalenia go z Norwegii do
ojczystego
Iraku,
dotychczas
żadnemu
ministrowi
sprawiedliwości to się nie udało. Głównym powodem jest fakt,
że w Iraku grozi mu kara śmierci, między innymi za kierowanie
organizacją Ansar al-Islam, odpowiedzielną za przeprowadzenie
wielu masakr i zamachów terrorystycznych, a prawo norweskie
nie zezwala na ekstradycje do krajów, w których osobie
wydalonej grożą tortury lub śmierć.
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