Σουδάν: Χιλιάδες πολίτες
διαδήλωναν με αίτημα να
παραδώσει ο στρατός την εξουσία
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Για11η ημέρα χθες Τρίτη οι Σουδανοί που αξιώνουν την παράδοση της εξουσίας από τον στρατό
πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στο αρχηγείο του στρατού, την ώρα που η Αφρικανική
Ένωση προειδοποιεί ότι το Σουδάν έχει διορία δύο εβδομάδων για να εγκαταστήσει μια πολιτική
κυβέρνηση ειδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπο με τον κίνδυνο αποπομπής από την ένωση.
Οεδώ και τριάντα χρόνια πρόεδρος του Σουδάν Όμαρ αλ Μπασίρ ανατράπηκε και συνελήφθη την
Πέμπτη έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Μια μέρα μετά, ο επικεφαλής του
μεταβατικού στρατιωτικού συμβουλίου Άουαντ Ιμπν Αουάντ Αούφ παραιτήθηκε καθώς οι
διαδηλωτές υποστήριζαν ότι είχε πολύ στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση του Μπασίρ.
ΣτοΧαρτούμ, χιλιάδες διαδηλωτές παρέμειναν και χθες έξω από το αρχηγείο του στρατού,
φωνάζοντας: "Δεν φεύγουμε έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας!" και "Θέλουμε μια
κυβέρνηση πολιτών!".
Ταμέλη του μεταβατικού στρατιωτικού συμβουλίου ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να
ικανοποιήσουν τα αιτήματα του λαού.
Κάποιααπό αυτά ικανοποιήθηκαν χθες, σύμφωνα με το σουδανικό πρακτορείο ειδήσεων SUNA,
το οποίο μετέδωσε ότι ο γενικός εισαγγελέας, ο επικεφαλής της δημόσιας υπηρεσίας διώξεων και
ο επικεφαλής των κρατικών μέσων ενημέρωσης απομακρύνθηκαν όλοι από τα καθήκοντά τους.
"Τομεταβατικό στρατιωτικό συμβούλιο ικανοποίησε πολλά αιτήματα των διαδηλωτών, αλλά
ορισμένα αιτήματα των διαδηλωτών χρειάζονται χρόνο", δήλωσε ο στρατηγός και μέλος του
συμβουλίου Τζαλάλ αλ Ντιν αλ Σέιχ έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της
Αιθιοπίας Αμπί Άχμεντ στην Αντίς Αμπέμπα τη Δευτέρα το βράδυ.
ΟΑλ Σέιχ δεσμεύτηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επέμβουν για να διαλύσουν τη διαδήλωση
έξω από το αρχηγείο του στρατού και αναφέρθηκε σε αλλαγή της θέσης του συμβουλίου όσον
αφορά μια έκδοση του Μπασίρ στη Χάγη.
"Ηαπόφαση για το αν θα εκδοθεί ο Μπασίρ στο (Διεθνές Ποινικό) Δικαστήριο στη Χάγη θα ληφθεί

από μια δημοφιλή κυβέρνηση που θα εκλεγεί και όχι από το μεταβατικό στρατιωτικό συμβούλιο",
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αντίς Αμπέμπα.
Τομεταβατικό στρατιωτικό συμβούλιο είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο Μπασίρ, ο οποίος
συνελήφθη μετά το πραξικόπημα της Πέμπτης, δεν θα εκδοθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για
να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο Νταρφούρ.
Οιδυτικές χώρες έχουν παροτρύνει το στρατιωτικό συμβούλιο να παραδώσει την εξουσία το
ταχύτερο δυνατό σε μια κυβέρνηση πολιτών, ενώ ο Άμπι της Αιθιοπίας δήλωσε ότι υποστηρίζει τις
νέες αρχές στο Σουδάν. Χθες έκανε το ίδιο και η Ρωσία.
"Ναι, βεβαίως", δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ
Μπογκντάνοφ, απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου αν η Ρωσία υποστηρίζει τις
σουδανικές αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
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