
Минск: Специјалне снаге полиције пуцале на грађане који који су са својих балкона говорили демонстрантима где да се сакрију; Локални полицајац одбио наредбе, изјавио да „чека наређења од председнице Тихановскаје“
четвртак, 13 август 2020 02:00

Белоруска полиција отворила је данас по први пут ватру и на грађане који су са својих
прозора виком подржавали демонстранте и говорили им где да беже и сакрију се од
специјалаца који су их јурили.

  

  

Специјалне снаге су из сачмарица пуцале на људе у Минску који су са балкона говорили
демонстрантима где да се сакрију.

  

Наиме, специјалци ОМОН у пуној борбеној опреми, током потраге за демонстрантима у
једном белоруском насељу, отворили су ватру из сачмара и пиштоља на грађане који су
са прозора викали људима да се склоне и где да беже.

  

 1 / 6



Минск: Специјалне снаге полиције пуцале на грађане који који су са својих балкона говорили демонстрантима где да се сакрију; Локални полицајац одбио наредбе, изјавио да „чека наређења од председнице Тихановскаје“
четвртак, 13 август 2020 02:00

Неки који су били мало смелији, снимили су тренутак кад је полиција пуцала по
прозорима зграде у коју су спас пронашли одбегли демонстранти.

  

„Поред метро станице 'Грушевка' из полицијских аутомобила је излетела специјална
полиција. Демонстранти су почели да беже. Са балкона околних зграда људи су викали
где да се сакрију, а као одговор на то на 'координаторе", наводе новинари Спутњика.

  

  

Подсетимо, хиљаде људи је демонстрирало током три ноћи у главном граду Минску и
неколико других градова, оспоравајући изборне резултате.
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    В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты:https://t.co/m8677IQtCF pic.twitter.com/GrTRHjMXwL  — lifenews_ru (@lifenews_ru) August 12, 2020    У Белорусији су 9. августа одржани председнички избори. Према подацима Централнеизборне комисије, на изборима је победио актуелни председник Александар Лукашенко,који се налази на челу земље вец́ 26 година. Опозиција није признала резултате избора.  Локални полицајац Иван Колос изјавио је да неће послушати криминалне наредбе коједобија. "Светлана Тихановскаја, ви сте мој председник и ја чекам наређења од вас",рекао је он на крају изјаве.    That's HUGE  Local policeman Ivan Kolos has declared that he will not obbey criminal orders.  "Sviatlana Tsikhanouskaya, you are my president and I am waiting for orders from you", - hetold at the end of the statement. #Belarus pic.twitter.com/kgxnQLxtlx  — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 12, 2020     Police shooting at people watching them from the windows of their own houses in #belarus #BelarusProtestpic.twitter.com/r6EI2zK5FK  August 12, 2020    Шеф полиције у Боровљану поручио демонстрантима: "Ми, полиција Боровљана, нећемовас дирати, јер сви живимо заједно. Све најбоље!"    Head of police in Borovlyany to the protesters: "We, Borovlyany police, won't touch you, we alllive together. All the best to you!" #ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway #Belarus pic.twitter.com/RBymWMXGev  — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020     In every town, in every house, in every flat! People have had enough! #ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belaruspic.twitter.com/eTmaomMr4s  — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020     Lukashenko called these people 'criminals and freeloaders'.    Look at them #Belarus #Minsk #BelarusProtest pic.twitter.com/knL6fBTH3E  — that guy (@str2183) August 12, 2020     #Belarus  | About 250 women came out in white clothes with flowers in #Minsk  to protestagainst the regime violence and show solidarity with the victims of peaceful demonstrations pic.twitter.com/5QHDd9Judg  — Balki Begumhan Bayhan (@bbbayh) August 12, 2020    Увече истог дана, грађани незадовољни организацијом и резултатима гласања изашлису на улице, а масовни неодобрени протести настављају се сваки дан.    In #Grodno , the first child - a 5-year old girl - became victim of the regime brutality.  The army RAMMED the family car after hitting its windows with clubs and shields.  Lukashenko is turning #Belarus  into another #Syria  quickly ... https://t.co/rst5tmfTUq pic.twitter.com/lJufgyqkcU  — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2020    За разбијање демонстраната снаге безбедности користе водене топове, сузавац,шок-бомбе и гумене метке. Једна особа је погинула, а многи су због повредахоспитализовани.    [SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger.Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls.Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb  — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020    Иако су светски медији пренели да је 10. августа "једна особа погинула када сеактивирала експлозивна направа коју је покушао да баци на специјалне снагеБелорусије", међутим, на друштвеним мрежама се појавио снимак у којем полиција пуца иубија демонстранта, који у рукама нема ништа и нема никаве експлозије.  На друштвеној мрежи „Телеграм“ појавило се много снимака у којима припаднициспецијалних једниница „Спецназ“ бацају у контејнер, или пале своје униформе и капе нежелећи да се „срамоте и служе режиму који пребија свој народ“.    “I’m ashamed to have served with troops who now beat and maim people.” pic.twitter.com/JTX17vUeZC  — Glenn Kates (@gkates) August 12, 2020     “Shame on you. I never thought this would happen, but I’m eager to destroy this. I served fornothing.” pic.twitter.com/pljNsPHZmB  — Glenn Kates (@gkates) August 12, 2020    (Нова.рс, Курир.рс, Спутник, НСПМ)  Видети још:  Белорусија: У центру Минска одјекују експлозије, демонстранти дижубарикаде, бакљом запаљен аутобус, брутално премлаћивање грађана, једна особапогинула када јој је у рукама експлодирала експлозивна направа  
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