Kvar homoj akuzitaj pri sufoki?o
de 53 migrantoj en Usono

Migrantoj mortintaj en kamiono, Teksaso, Usono. Foto: lopezdoriga.com

Va?ingtono, jun 30 (RHK) Kvar homoj estis akuzitaj ?i-merkredon rilate al la sufoka morto de 53 migrantoj
ene de kamiono ?e la urbo San Antonio, Teksaso (Usono), la? lokaj amaskomunikiloj.
Homero Zamorano Jr, 45, Christian Martinez, 28, Juan Claudio D'Luna-Méndez, 23, kaj Juan Francisco
D'Luna-Bilbao, 48, alfrontas krimajn akuzojn pro sia kvaza?a impliki?o en la drogkontrabanda operacio la
migrantoj. Zamorano kaj Martinez havas usonan naciecon, dum D'Luna-Méndez kaj D'Luna-Bilbao estas
meksikaj kaj estas en Usono kontra?le?e.
Zamorano alfrontas unu akuzon de eksterlanda kontrabando rezultiganta morton kaj, se kondamnita,
alfrontas vivon en malliberejo a? eble la mortopunon, kiel faras Martinez, kiu alfrontas akuzojn de
komploto transporti enmigrintojn kontra?le?ajn.
Dume, D'Luna-Méndez kaj D'Luna-Bilbao alfrontas akuzon de armilposedo kiel eksterlandanoj en
neregula situacio en usona teritorio. Se kondamnite, ili povus ricevi ?is 10 jarojn en malliberejo.

La? tribunalaj dokumentoj, la a?toritatoj alvenis al la loko de la okaza?o post kiam la krizservoj ricevis
plurajn vokojn. Post trovado de la migrantoj, ili kaptis personon ka?antan en la arbaro, kiu poste estis
identigita kiel Zamorano. Enketistoj poste trovis ke li estis la ?ajna ?oforo de la veturilo, post komparado
de sia vesta?o kaj ?apelo kun la vesta?o portita fare de la kamionisto en filma?o kaptita per la landlima
polica gvatkamerao instalita ?e transirejo inter la limo kun Meksiko kaj San Antonio.
Siaflanke, Martínez estis arestita en la urbo Palestino, Teksaso, post kiam ser?mandato efektivigita sur
po?telefono apartenanta al Zamorano rivelis komunikadojn inter amba? pri homa kontrabandado.
Lunde, 53 migrantoj estis trovitaj mortaj ene de forlasita kamiono ?e la flanko de a?tovojo proksime de
San Antonio en unu el la plej malbonaj tragedioj implikantaj migrantojn en Usono en la lastaj jaroj.
La a?toritatoj indikis ke, el la totala nombro da viktimoj, kiuj sufoki?is kiel rezulto de la varmego kaj
trolo?ateco en la transportsekcio, 40 estis viroj kaj 13 estis virinoj.
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