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Dea agent killed in mexico 1980s

Kiki Camarena disiksa selama lebih dari 30 jam. Pada 15 Maret 1985, di La Angostura, daerah pedesaan di negara bagian Michoacán, Meksiko, mayat laki-laki dewasa ditemukan terbungkus plastik. Di tubuhnya ada berbagai luka serius. Rahang, hidung, tulang pipi, tulang rusuk, tenggorokan hancur, dan di kepala ada gerowak besar sebagai benda tumpul
yang ditusuk. Itu adalah tubuh Enrique Camarena Salazar, yang sering disebut Kiki Camarena, seorang pria berusia 37 tahun yang merupakan agen rahasia Dari Drug Enforcement Administration (DEA): lembaga milik AS yang menindak perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Kiki meninggal setelah disiksa oleh kartel Guadalajara - kartel
terbesar Meksiko pada saat itu - dipimpin oleh Miguel Ángel Félix Gallardo.Kki penyiksaan hampir tak terbayangkan menyakitkan. Selama lebih dari 30 jam ia disiksa sambil terus-menerus menyuntikkan amfetamin dan obat-obatan lain untuk membuatnya sadar. Dengan kata lain: untuk membuatnya kesakitan. Setelah kematian Kiki, DEA meluncurkan
operasi penyelidikan pembunuhan terbesar yang pernah mereka lakukan. Unit DEA khusus dikirim ke Meksiko dan bekerja sama dengan beberapa pejabat di negara itu, seperti Manuel Ibarra Herrera, mantan direktur Kepolisian Yudisial Federal Meksiko, dan Miguel Aldana Ibarra, mantan direktur Interpol di Meksiko. Nama operasi: Operacion Leyenda.
Setelah penyelidikan intensif, Operacion Leyenda akhirnya berhasil mengidentifikasi tiga orang yang diduga kuat sebagai otak pembunuhan Kiki: Miguel Gallardo dan dua rekan dekat, Ernesto Fonseca Carrillo dan Rafael Caro Quintero. Di bawah tekanan dari otoritas AS, Miguel de la Madrid, seorang presiden Meksiko, dengan cepat menangkap Fonseca
dan Quintero. Namun, Félix Gallardo masih berhasil mendapatkan perlindungan politik. Hanya saja sejak pembunuhan Kiki terungkap, hal-hal menjadi semakin rumit. Yang pertama adalah karena pemerintah AS mengalami kesulitan mengekstradisi orang Meksiko. Untuk itu, DEA menyewa pemburu bayaran untuk menangkap Humberto Álvarez Machaín -
dokter yang diduga memperpanjang hidup Kiki sehingga penyiksaan dapat berlanjut - dan kepala keamanan kartel Guadalajara Javier Vásquez Velasco.As sebagai hasilnya, pemerintah Meksiko menyampaikan protes keras. Namun demikian, Álvarez diadili di Los Angeles pada tahun 1992. Selama persidangan, hakim memutuskan bahwa tidak ada cukup
bukti untuk memberikan vonis bersalah terhadap Alvarez. Ini juga mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah AS karena diduga melanggar perjanjian ekstradisi AS-Meksiko. Ketika kasus ini sampai ke Mahkamah Agung AS, diputuskan bahwa Alvarez tidak berhak atas bantuan hukum terkait gugatannya. Sementara itu, empat terdakwa lainnya,
Vásquez Velasco, Juan Ramón Matta-Ballesteros, Juan José Bernabé Ramírez dan Rubén Zuno Arce (yang merupakan kakak ipar dari mantan Presiden Meksiko, Luis Echeverría) secara resmi Bersalah atas pembunuhan Kiki. Arce juga menyebutkan beberapa nama pejabat pemerintah Meksiko lainnya yang korup dan terlibat dalam kasus ini, termasuk
bagaimana mereka mencoba menutupinya. Bertahun-tahun kemudian, pada Oktober 2013, dua mantan agen federal dan seorang mantan kontraktor CIA mengatakan CIA juga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Camarena. Mereka adalah Phil Jordan, Héctor Berrellez dan Tosh Plumlee. Kepada El Pais (15/10/2013), ketiga orang itu mengatakan
CIA bekerja sama dengan kartel di Meksiko dan beberapa petugas lain dalam bisnis kokain dan ganja ke Amerika Serikat. Hasil dari bisnis ini kemudian digunakan oleh CIA untuk mendanai pemberontak Contra Nikaragua untuk menggulingkan pemerintahan Sandinista di Nikaragua. Seorang juru bicara CIA menyadari rumor itu, mengatakan kepada Fox
News, Untuk mengatakan bahwa CIA terlibat dalam pembunuhan agen federal AS atau berusaha menyembunyikan pelakunya konyol. Kiki Camarena adalah orang Meksiko-Amerika yang lahir di Mexicali, Meksiko, pada 26 April 1945. Keluarga itu kemudian pindah ke Calexico, sebuah kota kecil di California. Di sana Kiki bersekolah di SMA Calexico dan
lulus 1966.In 1968, Kiki bergabung dengan Korps Marinir AS. Dua tahun di Marinir, Kiki terdaftar beberapa kali berganti profesi: menjadi pemadam kebakaran, seorang perwira polisi, menjadi agen khusus di Satgas Narkotika Imperial County (ICNTF), sebuah badan pengawas narkoba di bawah payung kepolisian setempat. Kiki bergabung dengan DEA pada
Juni 1974. Dia masih ditempatkan di Calexico pada saat itu. Empat tahun kemudian, Kiki ditawari bertugas di Guadalajara, Mekisko, salah satu kota yang juga ditempatinya ketika masih kecil. Kiki menerima tawaran itu, dan dia melakukan yang terbaik. Selama lima tahun memantau, memantau, dan memeriksa bagaimana pola jaringan kartel di Meksiko, Kiki
akhirnya berhasil mengungkap pusat tanah (serta yang terbesar) di mana ganja dan opium diproduksi oleh kartel nomor satu negara itu pada saat itu: kartel Guadalajara. Lahan ini lebih dari 1000 hektar (dalam catatan Atlantik, ukuran itu 168 kali lebih besar dari lapangan sepak bola di Stadion Azteca) dan terletak di perbukitan Sinaloa. Ini menghasilkan
sekitar 6.000 ton ganja siap saji dan heroin, dengan perkiraan keuntungan mencapai $ 8 miliar per tahun. Orang-orang menyebut negara itu sebagai Rancho Bufalo.Setelah mengetahui tentang Rancho Bufalo, Kiki segera menyiagakan militer Meksiko. Sebuah operasi kilat dipanggil untuk menghancurkan negara. Informan kartel Guadalajara yang tahu ada
sebagian besar Kiki dalam operasi, malah mengatakan kepada bos mereka. Sejak itu, hidup Kiki tidak akan pernah sama lagi. Terutama saat ia terus Ingin membongkar jaringan bisnis kartel Guadalajara. Tercatat beberapa kali kiki telah percobaan pembunuhan. Bahkan, seorang informan juga tewas karena ditembak delapan kali oleh senapan otomatis.
Mobil Kiki juga terkena peluru saat diparkir di depan rumahnya. Kiki, bagaimanapun, tidak pernah takut. Dia memegang teguh niatnya untuk mengeluarkan kartel. James Kuykendall, mantan kepala DEA di Guadalajara ketika Kiki bertanggung jawab, bersaksi kepada BBC: Pekerjaan menyamar biasanya bertujuan untuk mencari tahu obat apa yang dijual,
berapa banyak, siapa yang melakukannya. Agen lain di DEA melakukan pekerjaan yang sama, tetapi Kiki cenderung menjadi lebih baik. Dia lebih termotivasi. Namun, sikap Kiki yang keras kepala dan tak kenal takut akhirnya menghilang pada 7 Mei 1945. Shahdan, ketika ia meninggalkan Konsulat AS untuk makan siang dengan istrinya, menculik lima orang
Kiki dan membawanya ke sebuah rumah di antah berantah dengan mata tertutup. Setibanya di sana, Kiki dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Sudah menunggu seseorang yang sudah sangat marah dengan agen DEA. Dia adalah Rafael Caro Quintero, salah satu pemimpin kartel Guadalajara lainnya yang terkenal suka menyiksa musuh-musuhnya.
Kalimat pertama yang dia ucapkan setelah penutup mata Kiki adalah: Aku bilang, bukan aku, kau bajingan, bahwa suatu hari aku akan mendapatkanmu? Dan siksaan dimulai. Oleh Will GrantBBC News, Guadalajara Gambar caption Penangkapan dan pembunuhan Enrique Kiki Camarena adalah momen kurang ajar dalam obat kutilTjutwenty tujuh tahun
yang lalu, penculikan, penyiksaan dan pembunuhan agen Administrasi Penegakan Narkoba AS oleh penyelundup narkoba Meksiko melepaskan salah satu perburuan terbesar yang pernah diluncurkan pemerintah AS di Amerika Utara. Ini juga menawarkan peringatan yang tidak menyenangkan tentang hal-hal yang akan datang. Kota Guadalajara di
Meksiko yang indah disibukkan dengan kehidupan. Pada siang hari, alun-alun yang ramai dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan anak laki-laki sepatu. Pada malam hari, mariachis berbaris untuk bermain untuk para wisatawan. Kekerasan narkoba di negara ini terasa sangat jauh dari sini, dan sebagian besar waktu itu. Tapi itu tidak selalu terjadi. Pada tahun
1985, Guadalajara adalah basis operasi untuk sebagian besar penyelundup narkoba utama di Amerika Utara, kata James Kuykendall, yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor Guadalajara dari Administrasi Penegakan Narkoba AS (DEA). Banyak penyelundup utama dari bagian lain Meksiko, terutama negara bagian Sinaloa, telah bermigrasi ke
Guadalajara baik untuk alam maupun untuk politik: jika mereka tidak memiliki kekebalan penuh, sama sekali tidak ada yang kacau dengan mereka di sana. Di antara agen yang bekerja di luar kantor kecil adalah seorang amerika kelahiran Meksiko berusia 37 tahun, Enrique Kiki Camarena. Ayah tiga anak itu terlibat dalam beberapa pekerjaan yang
menyamar, menyamar sebagai pembeli potensial bagi para pengedar narkoba. Mantan bos Camarena ini ingat bahwa ia sangat mahir dalam peran tersebut. Dia adalah terlibat dalam pekerjaan penyamaran yang mendalam seperti yang akan saya definisikan, Mr Kuykendall mengatakan dari Texas, di mana dia sekarang tinggal dan bekerja. Pekerjaan
menyamar yang dilakukan sebagian besar untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa, jenis obat apa yang harus mereka lakukan, berapa jumlah ... Agen lain di kantor melakukan hal yang sama, tetapi Kiki hanya sedikit lebih baik dalam hal itu. Sedikit lebih termotivasi. Itu adalah pekerjaan yang akhirnya akan membuatnya terbunuh. Pada 15 Februari
1985, Enrique Camarena dibungkus dengan mobil di jalan di luar kantor DEA di Guadalajara saat ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu istrinya untuk makan siang. Keterangan gambar tentara Meksiko, seperti ini di Monterrey, hari ini berpatroli di jalan-jalan kota paling kejam di MeksikoDia hampir sebulan tersisa di posnya ke Meksiko sebelum dia
dipindahkan ke San Diego. Tapi dia tidak akan pernah terlihat hidup lagi. Saya yakin sesuatu telah terjadi, kata Kuykendall saat istri Camarena menelepon untuk mengatakan agen itu hilang. Kami telah diancam oleh penyelundup besar, dan tidak mungkin Kiki akan keluar dan tersesat tanpa memberi tahu salah satu dari kami. Kami semua sangat dekat
pada saat itu. Apa yang diikuti adalah pencarian besar untuk Camarena dan pilot Meksiko yang digunakan oleh DEA, Alfredo Zavala Avelar, yang juga menghilang pada hari yang sama. Pemerintahan Reagan memberikan tekanan besar kepada pemerintah Meksiko untuk menemukan orang-orang yang hilang, dengan Bea Cukai dan Patroli Perbatasan AS
mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari semua tetapi menutup perbatasan dari lalu lintas dari Meksiko. Dengan perdagangan lintas batas dikurangi menjadi tetesan, hubungan bilateral pada titik terendah sepanjang masa dan semua kantor berita utama AS bepergian ke Guadalajara untuk menutupi penculikan, DEA berada di mata
badai diplomatik besar. Sayangnya bagi Kiki Camarena semuanya tidak berhasil. Tiga puluh hari setelah dia tertangkap, tubuhnya, bersama dengan pilot, muncul di negara bagian Michoacan Meksiko. Mereka dibuang di pinggir jalan dan menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Apa yang telah menjadi pencarian kedua orang itu menjadi pencarian pembunuh
mereka, ketika DEA meluncurkan penyelidikan pembunuhan terbesar yang pernah ada: Operacion Leyenda. Keterangan gambar penangkapan Enrique Camarena di dekat konsulat AS menandai era baru ness kurang ajar oleh kartelSidentifikasi telah memerintahkan penculikan dan pembunuhan: para pemimpin kartel Guadalajara yang saat itu mahakuasa.
Nama mereka selamanya identik dengan perdagangan narkoba di Meksiko: Ernesto Don Neto Fonseca, Miguel Angel Felix Gallardo dan Rafael Caro Quintero. Fonseca ditangkap pada bulan April tahun itu, seperti halnya Quintero, yang telah melarikan diri ke Kosta Rika setelah dugaan tip-off dari seorang tokoh senior di kepolisian Meksiko. Dia akhirnya
ditangkap dalam operasi penyadapan. Gallardo mampu menghindari penangkapan hingga tahun 1989. Meskipun ketiga gembong tertangkap, ada unsur penangkapan mereka yang masih menempatkan Mr Kuykendall. Amerika Serikat menarik kakinya, dia ingat. Aku cukup yakin Caro Quintero akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara di Meksiko, tapi
itu akan menjadi untuk membawanya ke Amerika Serikat untuk keadilan sehingga kita bisa belajar siapa di pemerintah Meksiko telah melindunginya. Bagi banyak analis, pembunuhan Camarena menandai titik balik penting dalam perang melawan perdagangan narkoba di Meksiko.Pertama, itu memecah kartel Guadalajara menjadi kelompok sempalan,
membentuk fondasi organisasi narkoba yang kuat saat ini. Di antaranya adalah kartel Sinaloa, yang dipimpin oleh mantan anak didik Felix Gallardo, Joaquin El Chapo Guzman, yang saat ini dianggap sebagai penyelundup narkoba paling kuat di dunia. Kedua, dan mungkin lebih signifikan, itu menandai tingkat kekasaran baru oleh kartel. Penculikan agen
DEA di siang bolong dari luar gedung konsulat AS yang sangat dilindungi, dan menyiksa dan membunuhnya, lebih lama dari yang pernah mereka lalui sebelumnya. Namun, bagi mantan bos Camarena, skala kekerasan yang saat ini dialami di Meksiko hanyalah bukti bahwa pelajaran pertengahan 1980-an, tentang memecah hubungan antara lembaga
negara dan pengedar narkoba, tidak pernah dipelajari. Sangat tragis bahwa [kekerasan] telah mengubah negara yang begitu indah menjadi tempat di mana orang takut untuk berani keluar dari rumah mereka dan takut untuk melakukan perjalanan antar kota. Ini bukan Meksiko, kata Kuykendall. Sayangnya, kematian Kiki tidak berpengaruh seharusnya.
Lebih lanjut tentang kisah Enrique Camarena dapat didengar di program BBC World Service Witness. Saksi.
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