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 Опозициони лидер Зимбабвеа Нелсон Чамиса рекао је да је изборна победа актуалног
председника Емерсона Мнангагве лажна и да су гласови "украдени од народа".

  

  Председнички, парламентарни и локални избори у Зимбабвеу, први од одласка с
власти дугогодишњег председник Роберта Мугабеа, почели су у понедељак с мирним
гласањем, али су после 48 сати протести опозиције прерасли у насиље, када је полиција
пуцала на демонстранте и шест људи је погинуло.   

Јутрос је полиција у опреми за разбијање демонстрација стигла у три камиона и
покушала да растера око 100 међународних и локалних новинара окупљених да чују
конференцију за новинаре опозиционара Чамисе. С камерама које снимају сваки њихов
потез, полиција се на крају повукла и дозволила Чамиси да жестоко осуди Мнангагвину
победу.

  

"Ми смо победили на овим изборима", рекао је Чамиса и додао да је намештање гласова
дало Мнангагви победу. Он је прогласио "дан жалости за демократију".

  

Изборна комисија је ноћас објавила да је председник Зимбабвеа Емерсон Мнангагва
победио у првом кругу председничких избора, одржаних у понедељак. Према тим
резултатима, Мнангагва је добио 50,8 одсто гласова, а Чамиса 44,3 одсто.

  

Опозиција је потом навела да ће "лажне" резултате избора оспорити на суду.
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Чамиса је рекао да је било насиља и малтретирања његових присталица и манипулација
изборним резултатима. Он је рекао да његова опозициона партија има доказе о
намештању гласова али да изборна комисија није желела да их саслуша.

  

Војска није била видљива данас на улицама Харареа, међутим, полиција и водени топови
јесу испред седишта главне опозиционе партије, дан пошто је полиција претресла
просторије и ухапсила 18 људи.

  

Мнангагва је рекао да је почаствован победон и у објави преко Твитера позвао своје
сународнике да остану мирни.

  

(Бета)
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