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Пред америчким војним судом у Гвантанаму настао је хаос када су се појавила петорица
оптужених за наводно ковање завере за нападе од 11. септембра на Њујорк и
Вашингтон.

  

Сва петорица оптужених међу којима је Халид Шеик Мухамед који је наводно био "мозак
операције", најпре су одбијали да се појаве пред судом.

  

Потом су тројица оптужених одлучила да се појаве у судници војног суда да би се читава
расправа фокусирала на то да ли су двојица ментално способни да заступају сами себе.

  

Адвокат једног од њих рекао је да његов брањеник, Рамзи Биналшиб, пати од параноје.

  

Када је адвокат почео да износи детаље о томе како Биналшибу није било допуштено да
спава у притвору у бази Гвантанамо, његов микрофон је искључен.

  

Оптужени Шеик Мухамед одбио је да се појави на саслушању пред војним судом.

  

Америчке обавештајне службе су га својевремено описале као "једног од
најозлоглашенијих терориста".

  

Шеик Мухамед је претходно признао да је одговоран од "А до Ш" за нападе на Њујорк и
Вашингтон 11. септембра у којима је погинуло око 3 хиљаде људи.

  

Веровало се да је он био трећи по значају лидер Ал Каиде пре него што је ухваћен у
Пакистану 2003. године.
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На саслушању у децембру 2008. изјавио је да жели да се изјасни кривим по свим тачкама
оптужнице.

  

Обамина администрација требало би да саопшти како ће се судити петорици оптужених,
као и у ком ће притвору бити смештени уколико се остваре планови о затварању базе
Гвантанамо у јануару 2010. године.

  

Амерички председник Барак Обама наредио је да се обустави рад војних комисија у бази
Гвантанамо, али су припреме за војна суђења настављена.

  

Тужилаштво је спремно за почетак процеса против 66 притвореника.

  

(BBC)
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