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Судански министар одбране Авед Ибн Оуф именован је на чело Прелазног војног савета
чиме је заменио председника Омара ел Бешира кога је у четвртак свргнула војска, јавила
је државна телевизија.

  

  

Начелник Генералштаба војске, генерал Камал Абделмаруф именован је за заменика
шефа Савета, пренела је телевизија заједно са снимцима двојице генерала како полажу
заклетву.

  

Суданска војска је збацила и ухапсила дугогодишњег аутократског председника Омара
ел Башира и преузела контролу над земљом за наредне две године, саопштио је
министар одбране Авад Мохамед Ибн Оуф. Он је рекао да ће "слободни и поштени
избори" у Судану бити одржани за две године.

  

Оуф је навео да је војска увела ванредно стање за наредна три месеца, да је
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суспендовала устав, затворила границе и вазушни простор земље. У наредне две године
земљом ће управљати прелазни војни савет, казао је и додао да је влада распуштена и
да је уведен полицијски час током ноћи. Башир, који је на власти био 30 година,
последњих готово четири месеца био је суочен с масовним демонстрацијама на којима је
тражена његова оставка.

  

Оуф под америчким санкцијама

  

Судански министар одбране, иначе, има замрзнуту имовину у САД од 2007. због
подржавања милиција оптужених за геноцид у сукобу у Дарфуру.

  

Ибн Оуф је дугогодишњи инсајдер за време ал Баширове 30-огодишње владавине. Он је
напредовао и постао шеф суданске војне обавештајне службе, а затим и министар
одбране 2015. Ал Башир га је именовао за потпредседника у фебруару.

  

Он се налази међу другим суданским званичницима против којих су САД увеле санкције
због његове улоге у крвопролићу у западној области Дарфур.

  

Ал Башира је оптужио Међународни кривични суд за геноцид због тог сукоба у коме је
убијено 200.000 људи. ;

  

Америчко министарство финансија је 2007. замрзло Оуфову имовину као и имовину још
двојице суданских званичника због њихове улоге у подстицању насиља и кршењу
људских права у Дарфуру.

  

Џорџ Клуни и Џон Прендергаст, суоснивачи истражне иницијативе Сентри (The Sentry)
формиране да открије финансијске мреже иза сукоба у Африци издвојили су Ибн Оуфа
због његове улоге у Дарфуру и рекли да свргавање ал Башира није довољно.

  

"Смена вође насилног корумпираног система без расформирања тог система није
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довољно. Следећи кораци су пресудни", написала су њих двојица у саопштењу. Они су
позвали међународну заједницу да помогне Судану да има новог председника који
одражава вољу народа.

  

САД и ЕУ позвале на укључивање цивила у власт

  

САД су позвале суданску војску да укључе цивиле у владу.

  

"САД настављају да позивају прелазне власти на уздржаност и да направе места за
учествовање цивила у влади", рекао је порптарол Стејт департмента Роберт Паладино.
Он је додао да је судански народ јасно рекао да жели транзицију под вођством цивила, и
оценио да та транзиција треба да буде бржа од две године.

  

Шефица европске дипломатије Федерика Могерини је такође затражила од суданске
војске да брзо пребаци власт на прелазну цивилну владу, и указала на жељу народа за
променом. "Само веродостојан и инклузиван политички процес може да задовољи
Суданце и донесе политичке и економске реформе потребне земљи", рекла је Могерини
у саопштењу. Она је додала да се то може остварити само брзим пребацивањем власти
на прелазну цивилну владу.

  

(Бета)

  

Видети још:  Судан: Извршен војни пуч, председник Омар ал Башир уклоњен након
30 година на власти
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