Тамара Бенія розповіла, як спецслужби РФ завербували її для здійснення теракту в Грузії
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Тамара Бенія і Абесалом Чхетія були арештовані 2 червня, в день, коли Путін приїхав до
Абхазії на похорони Багапша. Затримали їх на трасі Зугдіді — Сенаки, під містечком
Читацкарі, повідомляє «Нова газета».
За твердженням грузинського МВС, це — п'ята група терористів, направлена після
2008 року до Грузії. Одна з попередніх груп — група майора Борисова, зокрема, несе
відповідальність за вибух у офісу лейбористської партії в Тбілісі і біля американського
посольства.

Остання обставина призвела до того, що Борисовим цікавиться ФБР. За твердженням
грузинської влади, на початку квітня держсекретар США Хіларі Клінтон заявила голові
МЗС РФ Лаврову, що грузинська сторона представила їм неспростовні докази
причетності російської влади до теракту проти посольства США 22 вересня 2010 року і
зажадала припинити практику, що склалася.
При Тамарі Бенія було виявлено професійно виготовлений вибуховий пристрій з двома
запалами. «Нова газета» наводить слова представника МВС Грузії Шота Утіашвілі:
«Коли вибухотехніки провели лазерне сканування, вони з'ясували, що вона напхана
вражаючими елементами. Ця бомба була призначена для того, щоб викликати жертви. З
вибухами ніколи точно не скажеш, але вони могли убити будь-кого в радіусі 10 метрів»
Як розповіла в інтерв'ю оглядачеві «Нової газети» Юлії Латиніній заарештована Тамара
Бенія, вона втекла з Абхазії в 1993-му, але пізніше повернулася і навіть відкрила в Галі
невелику їдальню (пацху), в якій харчувалися, в основному, російські військовослужбовці.
За її словами, вона нічого не знала про те, що бомба може заподіяти шкоду людям, їй
сказали, що це холостий заряд, мета якого викликати шум.
Завербували її двоє російських офіцерів (у військовій формі), які представилися:
Власов Ігор і Кузьмін Сергій. Як показала Тамара, обидва вони часто заходили в її
їдальню.
На питання журналіста про те, як все відбулося, Тамара розповіла:
«З'явилися через мого знайомого. Він мені говорить: «Є росіяни, які хочуть з тобою
поговорити. Здається, ти їх теж знаєш». Я: «Що вони хочуть?» Він: «Я сам не знаю, вони
самі тобі пояснять, що їм треба». Призначив мені місце і час, коли я повинна була з ними
зустрітися, і дав гроші на таксі. Я узяла таксі і поїхала в це місце, до Галіцги. Річка там
проходить, за деревами нічого не помітно. Таксист виїхав, а я туди пішла.
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Як звали посередника?
-Вальмір Бутба.
Хто він?
— Він був начальник спецназу в Галі, контролював все (під час грузинсько-абхазької
війни. — Ю. Л.). Потім він сам розформував свою групу, а сам він за званням полковник.
Тепер він ніде не працює. Я у нього підробляла, вдома бувала.
Отже, ви спустилися до обумовленого місця.
— За три хвилини джип під'їжджає, і, як вони вийшли з машини, я їх відразу впізнала.
Але я їх прізвища і імена не знала, я тільки пам'ятала, що вони ходили до мене в пацху.
Ось вони вийшли з машини — біля машини вони не розмовляли, відійшли на три метри
(тут Тамара починає сильно хвилюватися, тягне час).
Почали: «Як твої справи?» — ну просто дружньо розмовляти, неначе ми давно знайомі
були. Я, чесно кажучи, здивувалася. І ось вони мене затягнули в розмову, а потім цей,
який представився як Власов, Ігор, — він сів і взяв маленьку галузку.
А там, в цьому місці, трава і пісок. І ось він так цією галузкою креслить і говорить,
дивлячись вниз: «Ти можеш одну справу зробити?» Я говорю: «Що за справу?» Він: «Ну
от так ось, йди на грузинську сторону, у нас там справа є.
Якщо ти зможеш цю справу зробити, просто без жертв. Така справа — хочемо, щоб
жертв не було».
Він уточнив, яка справа?
— Вони мені пакет показали, маленький, ну от як з ваш телефон (показує на мій
фотоапарат). Маленький пакетик, і показали, де пружина, а де кільце, щоб висмикнути.»
Після інтерв'ю з Тамарою Бенія, Юлія Латиніна зустрілася з представником МВС Грузії
Шота Утіашвілі, який зробив деякі коментарі:
Хто такий Бутба?
— Бойовик. Це один з двох посередників, який вербує гальськіх грузин. Іншого
посередника звуть Цхадая. Вони обидва були оперативниками ГРУ ще з часів
афганської війни. І коли ГРУ потрібні місцеві агенти-грузини, які повинні щось висадити,
вони виходять на них через нього або через Цхадаю. Принципи вербування прості —
гроші і шантаж. Дуже часто шантажують долею родичів, які у багатьох на тій стороні.
Говорять, якщо ви не погодитеся, у родичів будуть проблеми.
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Кого ще завербував Бутба?
— Кутаїська група була завербована Бутбою. (Кутаїська група була заарештована в
березні 2011-го. За версією грузинської поліції, вона повинна була висадити в Кутаїсі
Будинок уряду, Будинок юстиції і офіс лейбористської партії.Людей забрали в Зугдіді,
щойно вони перейшли річку. — Ю. Л.) Батумська група була завербована Бутбою.
(Батумська група висадила в травні 2010 року колишнього поліцейського, підклавши
бомбу під сидіння машини. За версією грузинської поліції, це коштувало 50 тис. дол. У них
був цілий загін, який довго за ним стежив, і, коли один з учасників вбивства попався за
інший злочин і йому «засвітили» 20 років, він розповів все. — Ю. Л.) Група Гогити Арканії,
яка влаштовувала вибухи в Тбілісі і, зокрема, вибух біля американського посольства, була
завербована Цхадаєю.», — повідомляє «Нова газета».

Відділ моніторингу КЦ, http://kavkazcenter.com/ukr/content/2011/06/06/19178.shtml
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