Пакистан: Смењени премијер Имран Kан предводи своје присталице у маршу ка Исламабаду
четвртак, 26 мај 2022 10:53

Свргнути пакистански премијер Имран Kан предводио је више хиљада присталица из
разних делова земље према главном граду Исламабаду, што је довело до сукоба
полиције и демонстраната.

Након што је 10. априла смењен изгласавањем неповерења у парламенту, када је за
премијера изабран шеф опозиционе Пакистанске муслиманске лиге Шехбаз Шариф, Кан
је организовао свакодневне масовне протесте, повећавајући притисак на нову крхку
коалициону владу, известио је АФП.

Он је позвао присталице Покрета правде Пакистана, странке чији је лидер, да се окупе
данас у Исламабаду и да се не разилазе док не буду раписани нови избори.

Врховни суд Пакистана одобрио је демонстрације у главном граду и наложио главном
комесару Исламабада да обезбеди место за митинг Канових присталица, а Влади и
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Кановој партији да започну дијалог о ситуацији у земљи која подсећа на ратну, објавила
је "Аај ТВ" на Твитеру.

Прилази Исламабаду су блокирани, наводи АФП, уз појачано присуство снага
безбедности, а затворене су и кључне улазне и излазне тачке оближњих већих градова,
укључујући Лахоре, Мултан и Пешавар.

Полиција је користила сузавац против стотина Канових присталица који су покушали да
уклоне блокаде путева у Лахореу и Фајзабаду. Премијер Шариф изјавио је да ће
спречити долазак Канових присталица у Исламабад и оценио да је посреди покушај
"поделе нације и стварања хаоса".

Школе у Исламабаду и оближњем Равалпиндију су затворене, а све болнице су
прогласиле ванредно стање и особље је у стању приправности.

Због кршења јавног реда полиција је протекле ноћи привела више од 200 Канових
присталица у Лахореу, током рација је убијен један полицајац, а владини званичници и
полиција су саопштили да су демонстранти планирали да се придруже маршу на
Исламабад са оружјем.

За Кана, који тврди да је смењен услед стране завере коју су водиле Сједињене
Државе, гласало је бирачко тело уморно од династичке политике две главне странке у
земљи, наводи АФП.

Кан је смењен, како се верује, због сукоба са пакистанским генералима, а делимично и
због немогућности да побољша тешко економско стање у земљи, укључујући њен
огроман дуг, смањење девизних резерви и нагли пораст инфлације.
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