
Минск: Хиљаде људи на сахрани демонстранта Александра Тарајковског који је страдао током протеста под неразјашњеним околностима
субота, 15 август 2020 19:56

Хиљаде присталица опозиције окупиле су се у Минску на сахрани 34-годишњег
Александра Тарајковског, који је страдао под неразјашњеним околностима током
протеста у Белорусији, који се одржавају свакодневно након председничких избора.
Осим у Минску, протести се настављају и у мањим градовима и селима у Белорусији.

  

  

Присталице опозиције су се окупиле на сахрани Александра Тарајковског, али и у
близини метро-станице, где је преминуо, јавља Гардијан.Окупљање је почело минутом
ћутања, а људи су стигли са цвећем, заставама и балонима. Александра Тихановског су
последњи пут испратили аплаузима и узвицима „Живела Белорусија“, „Слава хероју“.
Окупило се неколико хиљада људи.

  

Околности смрти Тарајковског су неразјашњене.

  

Белоруска полиција саопштила је да је Тарајковски умро кад му је у руци експлодирала
направа коју је намеравао да баци на полицајце.
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  Међутим, његова партнерка Елена Герман је изјавила за АП да, када је у петак виделатело, на рукама није било повреда, док је на грудима видела рупу, за коју верује да јерана од метка.  
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    Novi snimak streljanja Aleksandra Tarajkovskog, protestanta iz Minska. Vidi se da je držaopodignute ruke. #Belorusija pic.twitter.com/bnH32rV16N  — Čarli Vafls (@CharlieWafflees) August 15, 2020    Агенција АП објавила је фотографију на којој, како тврди аутор, је ухваћен моменатпогибије демонстранта у Минску.    AP опубликовало стоп-кадр из видео, на котором, как утверждает автор записи,запечатлен момент гибели протестующего в Минске https://t.co/SZPtr48b77 pic.twitter.com/lkoYRLMORK  — РИА Новости (@rianru) August 15, 2020    „Tренутaк смрти Александра Тарајковског кога је полиција убила. Јунак је пришаополицији с подигнутим рукама - и једноставно су га упуцали без икаквог разлога“, наводисе на снимку смрти објављеном на друштвеним мрежама.     The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the policewith his hands up — and they simply shot him for no reason at all. #Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd  — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2020    Медији преносе да се протести настављају и у мањим градовима и селима Белорусије, апочели су истовремено са опроштајном церемонијом у Минску.  Тренутно се демонстранти налазе и испред зграде државне белоруске телевизијске ирадио компаније.    У Белорусији су избили масовни протести након што је Лукашенко прогласио победу наизборима одржаним 9. августа.  Централна изборна комисија је саопштила да је Лукашенко, који је на власти од 1994.године, освојио 80,1 одсто гласова, а главна кандидаткиња опозиције СветланаТихановскаја 10,12 процената.    Она, међутим, инсистира да је тамо где су гласови правилно пребројани, добила подршкуизмеђу 60 до 70 процената.  Тихановскаја је позвала грађане на мирне протесте широм земље, а за сутра је планиранМарш слободе у центру града.  (Нова.рс, Спутњик)  Видети још:  Супруга страдалог белоруског демонстранта: Убила га је полицијахицем у груди, неистина је да је „погинуо када му је у руци експлодирала бомба“  
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