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БЕЈРУТ – Сиријска војска гранатирала је град Хирак, на југу земље, и убила најмање
осам људи, међу којима једну девојчицу, у најновијој акцији режима сиријског
председника Башара ал-Асада против демонстаната, саопштио је данас активиста групе
за заштиту људских права Мустафа Осо.

  

Осо је додао да је у војним операцијама у централним градовима Таблисеху, Растану и
Теир Малеху, које су почеле у суботу, убијено још 16 људи.

  

Он је рекао да је војска заузела Хирак, близу Даре, пошто га је најпре три дана гађала
из тенкова и артиљеријског оружја.

  

Побуна против Асадовог режима почела је у том граду средином марта, подсетио је АП.

  

Према Осовим речима, током напада је убијено осам људи, међу којима је једна
11-годишња девојчица, а откад је војска преузела контролу над Хираком, приведен је
већи број грађана. Питање злостављања и убиства деце у Сирији избило је у први план
после извештаја о наводном мучењу и убиству једног 13-годишњег дечака.

  

Сиријска државна телевизија известила је да је министар унутрашњих послова Мухамед
Шар наредио истрагу о смрти дечака Хамзе ал-Хатиба, која је изазвала опште
згражавање пошто је снимак његовог тела, на којем се, наводно, виде трагови мучења и
рана од ватреног оружја, приказан на арапској сателитској телевизији Ал Џазира и
интернет сајту ЈуТјуб.

  

На снимку постављеном на ЈуТјубу види се да је дечаку поломљен врат и одсечен полни
орган. На његовом телу и глави виде се бројне модрице и повреде.
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Опозиција је за дечакову смрт оптужила снаге безбедности.

  

Лекар који је обавио аутопсију, Акрам Шар, изјавио је синоћ да је дечак убијен с три хица
из ватреног оружја, а за оно што изгледа као модрице и повреде рекао је да је
последица природног распадања тела пошто је Хатиб страдао 29. априла, а његово тело
је предато породици 21. маја.

  

Групе за заштиту људских права тврде да је у операцији сузбијања побуне против
Асадове 40-годишње владавине убијено више од 1.000 људи.

  

Организација „Хјумен рајтс воч” оценила је да систематска убијања и мучења, која
сиријске снаге спроводе од почетка протеста, спадају у злочине против човечности, и
позвала је Савет безбедности УН да уведе санкције Сирији.

  

Влада је за побуну оптужила исламске ектремисте и оружане банде.

  

(Танјуг)
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