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Откривена још једна "крвава епизода" из Мјанмара. На друштвеним мрежама освануле су
фотографије сурове ликвидације Рохинджа муслимана у Мјанмару.

  
  

Special Report - How Myanmar forces burned, looted and killed in a remote village https://t.co/
Pk7Dkgi6us
pic.twitter.com/NQN7EkHGSI

  — Reuters UK (@ReutersUK) February 9, 2018    

О убиству десеторице везаних припадника Рохинджа мањине сведочио је један
мештанин села у ком се злочин одиграо, који је био задужен да ископа плитак гроб у који
су бачени ликвидирани мушкарци, пренео је Ројтерс.

  

Како наводи та агенција, сурова ликвидација догодила се у једном забаченом селу у
Мјанмару. Становницима тог села и мјанмарским војницима је наређено да ископају један
плитак гроб.

  

Десеторица везаних мушкараца, спуштених на колена, морало је да посматра копање.
Они су били заробљени припадници Рохинджа муслимана и чим је гроб ископан убијени
су. Пуцано им је у леђа, и по неколико пута. Затрпани су земљом док су неки давали
знаке живота. Међу њима су била и два средњошколца.

  

Све се одиграло у септембру 2017, у селу Дин ин насељеном Рохинджама. Данас, од око
6.000 Рохинджа у том селу нема ни једног наводи Ројтерс. та агенција реконструисала је
овај масакр и навела да до сада нико директно није оптужио мјанмарске снаге за
ликвидације Рохинџа. Све до сада није ни било сведока, а да нису сами припадници
Рохинджа муслимана, који би потврдили да се та мањина у Мјанмару убија на
немилосрдан начин.

  
  

Massacre in Myanmar: These 10 Rohingya men killed were fishermen, shopkeepers, high
school students and an Islamic teacher. Here’s @Reuters  on the sequence of events. https://t
.co/47EJy0pSET
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@specialreports
pic.twitter.com/sw8hHU5sIT

  — Reuters Top News (@Reuters) February 9, 2018    

Новинари Ројтерса нашли су породице ликвидираних у кампу у Бангладешу, где иначе
борави више од пола милиона избеглих Рохинджа муслимана. Они су их
идентификовали.

  

Истрага о овом масакру разлог је што су у Мјанмару ухапшени новинари Ројтерса.

  

Подсетимо, из Уједињених нација више пута је упозорено да је Мјанмар на ивици
геноцида над Рохинджа муслиманима и да насиље над том мањином има облике
етничког чишћења.

  

(Б92, Ројтерс)
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