
Светлана Тихановскаја: Поздрављам белоруско буђење својих сународника пре избора, људи поново почињу себе да цене
петак, 07 август 2020 20:13

Неочекивана ривалка белоруског шефа државе Александра Лукашенка на предстојећим
председничким изборима, Светлана Тихановскаја, поздравила је "буђење" својих
сународника, мобилисаних у великом броју за њену кандидатуру, истовемено
процењујући да ће избори бити лажирани.

  

  

Та професорка енглеског по образовању која је била непозната јавности још пре
неколико месеци успела је у земљи која никад није видела појављивање солидне
опозиције да окупи масе које никад нису виђене у Белорусији и позове их да не страхују
у недељу да гласају против режима који је на власти 26 година.

  

"Људи се буде, поново почињу себе да цене...'зашто је мој глас бачен у ђубре, зашто ме
не чују, не желе да ме чују, зашто не могу ништа да кажем јер ће ме одмах после
затворити", рекла је она у интервјуу за Франс прес у Минску два дана пред изборе.
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Она ипак мисли да "нема наде" да се очекују да ће избори бити слободни и праведни,
обзиром да независни међународни посматрачи нису чак ни позвани.

  

"Не можемо спречити преваре", рекла је она за нерегуларности које су се већ појавиле у
превременом гласању у уторак.

  

"Треба бити реалиста", закључила је она.

  

Упркос њеној способности да окупи толики број људи који никад није виђен у новијој
историји земље она је рекла да не жели да позове на протестне демонстрације које би
власти оштро сузбиле.

  

"Они горе не знају шта су то мирне демонстрације. Они би све учинили да то претворе у
крвопролиће", оптужила је она.

  

Тихановаскаја је рекла да сваки држављанин Белорусије треба сам да направи избор да
ли ће изаћи на улицу или не и додала да се многи још нису пробудили.

  

Демантовала је да прима било какву помоћ или новац из Русије за шта је оптужује
Лукашенко.

  

Нова акција за подршку опозицији предвиђена је за вечерас у Минску.

  

(Бета) 
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