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Авганистански председник Хамид Карзаи победник је председничких избора, а
прелиминарни резултати гласања показују да нема потребе за одржавањем другог
круга, рекао је данас шеф његовог изборног тима.

  

"Према првим резултатима, председник је освојио већину гласова. Нећемо ићи у други
круг. Ми већ имамо већину", рекао је Дин Мухамед Ројтерсу.

  

Мухамед је напоменуо да је, ипак, задатак изборне комисије да саопшти званичне
резултате јуче одржаних избора. Он је објаснио и да су прелиминарни резултати
засновани на оценама око 29.000 посматрача које је Карзаи распоредио на гласачким
местима широм земље, пренео је Ројтерс.

  

С друге стране, главни Карзаијев ривал Абдулах Абдулах тврди да ове процене нису
тачне.

  

Званични прелиминарни резултати гласања биће објављени најраније за две недеље,
иако је пребројавање гласова почело још синоћ, одмах по затварању бирачких места.
Званични резултати очекују се две седмице касније, а евентуални други круг је
предвиђен за почетак октобра.

  

Истраживања јавног мњења пре избора, показала су да Карзаи има највећу подршку
грађана, али и да је бивши министар спољних послова Абдулах такође озбиљан
кандидат, који би могао да доведе актуелног председника у други круг гласања.

  

Председнички и локални избори у Авганистану протекли су релативно мирно, упркос
инцидентима талибанских бораца, а обележио их је велики одзив грађана.

  

Према подацима Независне изборне комисије, право гласа имало је 15 милиона од
укупно 35 милиона становника. Савет безбедности Уједињених нација честитао је
авганистанском народу излазак на изборе и осудио талибане и Ал каиду због "насиља" и
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"терористичких активности".

  

Током јучерашњег дана, талибани су извели више напада широм земље, али то, према
извештајима медија, није значајно утицало на ток гласања и већина бирачких места била
су отворена. До инцидената је долазило углавном на југу и истоку земље, а припадници
талибанског покрета раније су више пута претили да ће ометати изборе и напасти
сваког ко на њима буде учествовао.

  

(Танјуг)
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