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У америчкој држави Кентаки ухапшена Азра Башић,  осумњичена за ратни злочин над
Србима. Терети се да је, као припадница  хрватске војске, учествовала у застрашујућим
злочинима над цивилима  логору у Дервенти. Хапшење и изручење тражили званични
органи БиХ.

  

Америчке власти ухапсиле су у Кентакију Азру Башић (51) која  је оптужена за ратне
злочине почињене над Србима током сукоба у БиХ,  јављају амерички медији. Дневник Б
остон хералд
 пише да је Азра Башић, која живи у граду Стентону, у Кентакију,  оптужена за мучење и
убиства Срба у логору у Дервенти, од априла до јуна  1992. године.

  

Извор дневника наводи да су захтев за хапшење  упутили званичници БиХ, који траже
да осумњичена буде изручена, да би се  против ње покренуо судски процес. Званичница
америчке полиције Лорен Кајл потвдила је да је Азра Башић ухапшена. У  документима
предатим Окружном суду у Лексингтону, наведени су  затрашујући детаљи о мучењима и
убиствима које је Башићева починила као  припадник војне бригаде хрватске војске.

  

Наведене су изјаве  сведока Радојице Гарића и Драгана Ковачевића, који тврде да је
Башићева  заклала Благоја Ђураша, којег су претходно претукли хрватски полицајци и 
војници. Сведоци су Башићеву оптужили за невероватну свирепост и до танчина
описали садистичка мучења којима је подвргавала логораше.

  

"То  су изузетно озбиљне оптужбе, тако да захтева изузетан ниво пажње с моје  стране.
По свему судећи, тај рат је био веома компликован, са  религијским елементима, чак
нисам сигуран да данашњи историчари имају  увид у то шта се све дешавало током тог
рата", ракао је адвокат Патрик  Неш, који заступа Башићеву пред судом у Лексингтону.
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На сајту  удружења логораша Дервенте пише да за страдање Срба из тог  града
оптужују општинско хрватско-бошњачко руководство, које је  омогућило формирање
логора за Србе, као и уништавање и пљачку њихове  имовине. Први логор у Дервенти,
формиран 12. априла 1992. годин у  некадашњем Дому ЈНА, а кроз њега је прошло више
од 200 Срба, пише сајт,  наводећи и имена убијених Срба и иницијале силованих жена.
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