
Белорусија: У центру Минска одјекују експлозије, демонстранти дижу барикаде, бакљом запаљен аутобус, брутално премлаћивање грађана, једна особа погинула када јој је у рукама експлодирала експлозивна направа
понедељак, 10 август 2020 23:27

Демонстранти постављају барикаде на улицама Минска и бацају Молотовљеве коктеле
на полицију. Једна особа је погинула када је покушала да баци експлозивну направу на
специјалне снаге Белорусије. Међутим, експлозив му се активирао у рукама.

  

  

У центру Минска се чују експлозије, јавља дописник Спутњика. Бакљом је запаљен
аутобус. Једна особа је погинула.

  

Грађани Белорусије неустрашиво одговарају на бруталну употребу силе снага
безбедности.
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  Демонстранти бацају Молотовљеве коктеле и пале гуме у главном граду Белорусије.  У центру белоруске престонице се налази велики број демонстраната. Они су нештораније почели да дижу барикаде. Током сукоба са специјалним снагама, једна особа јепогинула када је покушала да баци експлозивну направу на њих, саопштио је МУПрепублике. Међутим, експлозив му је активирао у рукама.    

  У правцу овог дела града креће се колона возила специјалних снага. Међутим,блокирали су их аутомобили грађана.  Полиција користи сузавац и светлеће гранате како би растерала масу.  Неколико хиљада демонстраната се окупило на улицама главног града са опозиционимпреставницима, а из аутомобила многи свирају и носе заставе.  
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  Преко 20.000 аутомобила у колони блокира саобраћај у Минску.  
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  Једног од демонстраната погодила је граната, коју је полиција бацила како би растераламасу.  Неки узвикују "Срамота" и "Живела Белорусија", јавља репортер АФП-а.  
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  Док демонстранти постављају барикаде на улицама Минска и беже од од светлећихграната, на белоруској телевизији приказују се идилични снимци са пољима, шумама,пчелама и срећном породицом.    
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В Беларуси сосуществуют две параллельные реальности: пока на улицах Минска строятбаррикады и убегают от шумовых гранат, на белорусском телевидении – идиллия сполями, лесами, пчелами и счастливой семьей pic.twitter.com/yrr449hNGu  — Дождь (@tvrain) August 10, 2020    

    At least one protester dead in #Belarus ’ Minsk, Interior Ministry says, in escalation of protestspost-election. https://t.co/KOBEaa9BhQ  — The Wolf Report (@thewolfreports) August 10, 2020     #BREAKING . Near Pushkinskaya metro station in #Minsk , #Belarus , one protesterconfirmed dead in clashes with the police:https://t.co/YwriWIHFnkpic.twitter.com/eahz7QRgPC  — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 10, 2020    Белоруска полиција поново користи бруталну силу. Ухапшено је најмање 30 особа, аполиција користи сузавац и светлеће гранате како би растерала демонстранте.  Како јавља репортер те агенције, полиција је употребила сузавац и гумене метке, аповређена је једна новинарка.  

    Минск, универсам Рига. 23:35. Почти 2 часа здесь удалось беспрепятственно провестимитинг. Но подлетели шакалы с разных направлений, забросали свето-шумовыми. Быломного машин медиков, подъезжали по тротуарам. pic.twitter.com/GxWZnDIxvg  — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020     #BREAKING : Just happened in 
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#Belarus : #Lukashenko  regime forces running away fromthe protestors. Some defended themselves with pepper spray and batons. But in the end theywere pushed back! #Minsk #BelarusStrong#BelarusProtest#Belarusrevolution#Belarús#Russia#Putin#Minskapic.twitter.com/cizKTT32EO  — Faruk Firat (@FarukFirat1987) August 10, 2020     Help!!!! SOS!!!  We are unarmed!!! They are killing us right this moment!!! #Belarus #BelarusProtest @UN@UNICEF@UNHumanRights@UNHumanRightsEU@amnesty@amnestypress@washingtonpostpic.twitter.com/QcniDVKuEw  — Kathy (@Kathy_Minsk) August 10, 2020     #BREAKING : New mass protest and clashes in #Minsk , #Belarus ! Protesters being targetedwith stun grenades by #Lukashenkoregime forces!#BelarusStrong#BelarusProtest#Belarusrevolution#Belarús#Brest#Lukashenka#Russia#Putin#Belaruselection#Belarusian#Weissrusslandpic.twitter.com/OJH42a3pCR  — Faruk Firat (@FarukFirat1987) August 10, 2020     Силовики, самое время ПЕРЕХОДИТЬ НА СТОРОНУ ЛЮДЕЙ. pic.twitter.com/y2mhpI1YQ3  — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020     Police using pepper spray to disperse protesters at Vostochniy bus station in Minsk https://t.co/2jKBPokD85#Belaruspic.twitter.com/V6dv9kxE2P  — Liveuamap (@Liveuamap) August 10, 2020     Партизанский проспект стоит! pic.twitter.com/pl6aYoKQPP  — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020     #Belarus #Minsk  police beating people pic.twitter.com/DnguIpZHlt  — Yes but... (@fresh_asbestos) August 10, 2020    Белоруска полиција ухапсила је данас најмање 19 људи током протеста демонстраната,који се други дан заредом окупили у Минску, јавља Ројтерс позивајући се нанеименованог сведока.  Раније је било саопштено да је полиција употребила силу у растеривању демонстрацијакоје су организоване у више градова у Белорусији. У Витепску је већ мирно. Полицијапатролира градом.  (Спутњик, Танјуг)  

 9 / 9

https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lukashenko?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Minsk?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusStrong?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusStrong?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarusrevolution?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belar%C3%BAs?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Minska?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/cizKTT32EO
https://twitter.com/FarukFirat1987/status/1292926811136024577?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/UN?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/UNICEF?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/UNHumanRights?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/UNHumanRightsEU?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/amnesty?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/amnestypress?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/washingtonpost?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/QcniDVKuEw
https://twitter.com/Kathy_Minsk/status/1292924792014872576?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Minsk?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lukashenko?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lukashenko?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusStrong?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BelarusProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarusrevolution?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belar%C3%BAs?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Brest?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lukashenka?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belaruselection?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarusian?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Weissrussland?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OJH42a3pCR
https://twitter.com/FarukFirat1987/status/1292922383662231552?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/y2mhpI1YQ3
https://t.co/y2mhpI1YQ3
https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292917577191129088?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/2jKBPokD85
https://t.co/2jKBPokD85
https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/V6dv9kxE2P
https://twitter.com/Liveuamap/status/1292875018733584384?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pl6aYoKQPP
https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292894290675404803?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Minsk?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/DnguIpZHlt
https://twitter.com/fresh_asbestos/status/1292868206789632003?ref_src=twsrc%5Etfw

