
Војска Буркине Фасо саопштила да је свргла са власти председника Рока Кабореа
понедељак, 24 јануар 2022 22:10

Војска Буркине Фасо саопштила је данас да је свргла са власти председника Рока
Кабореа.

  

  

Они су такође саопштили да су суспендовали Устав, распустили Владу и националну
скупштину, и затворили границе.

  

У саопштењу, које је потписао потпуковник Пол-Анри Сандаого Дамиба, а прочитао га
други официр на државној телевизији, наводи се да је преузимање власти извршено без
насиља и да су сви ухапшени на безбедној локацији, пренео је Ројтерс.
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Председник Каборе претходно је позвао на свом Твитер налогу оне који су узели оружје
да га положе, што се очигледно односи на побуњене војнике.

  

Ројтерс није могао да провери да ли је Каборе аутор тог поста.

  

"Наша нација пролази кроз тешке тренутке. Морамо у овом тренутку сачувати наше
демократске норме", наводи се у посту који је потписан са РК.

  

На налогу председника Буркине Фасо је и његов позив за све који су узели оружје да га
положе "зарад вишег интереса нације".

  

Владајућа партија је, у међувремену, саопштила да је спречен покушај убиства
председника.

  

Каборе се, иначе, није појавио у јавности од како је избила пуцњава у неколико касарни
у Уагадугуу, када су војници захтевали смене војних шефова и више средстава за борбу
против милитантних исламиста.

  

Влада је тада негирала да је војска преузела власт.
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  Након жестоке пуцњаве током ноћи око Кабореове резиденције у главном градуУагадугуу четири безбедносна извора и један дипломата рекли су Ројтерсу да супредседника притворили побуњени војници у једном војном кампу.  Међутим, два друга безбедносна извора, укључујући и један близак Кабореу, навели суда је он ''одведен на безбедну локацију ради заштите''.  Побуна после демонстрација  Побуна војника уследила је иначе дан после демонстрација на којима се позивало заоставку Кабореа, у најновијем у серији протеста због незадовољства како се владаобрачунава са насиљем исламистичких екстремиста у земљи.    #BREAKING  Soldiers seen outside Burkina Faso state TV after mutinies pic.twitter.com/CEWArkqQl7  — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2022     Burkina Faso President Kabore detained at military camp, sources tell Reuters https://t.co/kDSBLdA16e  — Akajiakú (@WilliamsXL) January 24, 2022    Влада од јуче није давала изјаве.  Министар одбране Еме Бартелеми Семпоре рекао је раније за државну телевизију да јенеколико касарни погођено немирима, не само у Уагадугуу него и у другим градовима.Он је тада демантовао да побуњени војници држе у заточеништву председника Кабориако није било познато где се налази. У земљи расте фрустрација око неспособностипредседника да заустави ширење екстремистичког насиља. Напади везани за Ал Каидуи Исламску државу ескалирају, хиљаде људи је убијено а више од 1,5 милиона расељено.Председник Каборе дошао је на власт 2015. и поново је изабран 2020. на основуобећања да ће његов приоритет бити борба против екстремиста. Јуче је председникКаборе увео полицијски час од 20.00 до 5.30 ујутро.  (Тањуг, Бета, АП)  
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