Vyhlásenie ministerstva obrany Ruska (3.4.2022)
Ministerstvo obrany Ruskej federácie vyvracia obvinenia kyjevského
režimu z údajnej vraždy civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti.
Všetky fotografie a videá zverejnené kyjevským režimom, ktoré údajne
svedčia o akýchsi „zločinoch“ ruského vojenského personálu v meste Buča
Kyjevskej oblasti, sú ďalšou provokáciou.

1. Počas doby, keď bola táto osada pod kontrolou ruských ozbrojených
síl, ani jeden miestny obyvateľ netrpel žiadnymi násilnými činmi. Ruskí vojaci
dodali a vydali 452 ton humanitárnej pomoci do osád v Kyjevskej oblasti.
Po celý čas, kým bolo mesto pod kontrolou ruských ozbrojených síl, až
dodnes, sa v Buči miestni obyvatelia voľne pohybovali po meste a využívali
mobilnú komunikáciu.
Odchod z mesta Buča nebol zablokovaný. Všetci miestni obyvatelia mali
možnosť voľne opustiť osadu severným smerom, vrátane mohli ísť do
Bieloruskej republiky. V rovnakom čase ukrajinské jednotky nepretržite
ostreľovali južný okraj mesta vrátane obytných štvrtí z veľkokalibrového
delostrelectva, tankov a viacnásobných odpaľovacích raketových systémov.
Osobitne by sme chceli poznamenať, že všetky ruské jednotky sa úplne
stiahli z Buče 30. marca, deň po osobnom kole rokovaní medzi Ruskom a
Ukrajinou v Turecku.

2.

Primátor mesta Buča Anatolij Fedoruk navyše 31. marca vo svojej

videospráve potvrdil, že v meste nie sú žiadni ruskí vojaci, ale nespomenul ani
žiadnych miestnych obyvateľov zastrelených v uliciach so zviazanými rukami.

3. Preto neprekvapuje, že všetky takzvané „dôkazy o zločinoch“ v Buči
sa objavili až na 4. deň, keď do mesta dorazili dôstojníci SBU a predstavitelia
ukrajinskej televízie.
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4.

Znepokojivý je najmä fakt, že všetky telá ľudí, ktorých zábery

zverejnil kyjevský režim, po minimálne štyroch dňoch nestuhli, nemajú
charakteristické kadaverózne škvrny a nezrazenú krv v ranách.
To všetko nevyvrátiteľne potvrdzuje, že fotografie a videozáznamy z Buče
sú ďalšou inscenáciou kyjevského režimu pre západné médiá, ako to bolo v
Mariupole s pôrodnicou, ale aj v iných mestách.

Zdroj: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=1241
5918@egNews
Prejav stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE Alexandra
Lukaševiča na mimoriadnom zasadnutí Stálej rady OBSE o zinscenovanej
obludnej provokácii kyjevského režimu v Buči a nemiestnych príslušných
opatreniach poľského úradujúceho predsedníctva OBSE (5.04.2022).
A.K.Lukaševič: Kategoricky nesúhlasíme s hodnoteniami poľského
úradujúceho predsedníctva v súvislosti so situáciou v meste Buča v Kyjevskej
oblasti. Sú založené výlučne na propagandistických fejkoch kyjevského režimu,
ktorým uveril aj celý rad účastníckych štátov OBSE.
Zodpovedne

vyhlasujeme,

že Kyjevom

zverejnené

fotografie

a

videomateriály, ktoré údajne svedčia o údajných „zločinoch“ ruských vojakov v
Buči, sú zinscenovanou provokáciou a nemajú nič spoločné s realitou. Cieľ je
zrejmý – ohovoriť Ozbrojené Sily Ruska za účelom dosiahnutia praktických
cieľov kyjevského režimu na medzinárodnej scéne. Ukrajinský minister
zahraničných vecí D. Kuleba už tieto ciele otvorene formuloval: treba dosiahnuť
prerušenie obchodných a ekonomických stykov medzi Európou a Ruskom a
zabezpečiť nové dodávky smrtiacich zbraní na Ukrajinu. Jedným slovom, vzťahy
medzi Ruskom a európskymi krajinami sa opäť raz stali obeťou cynicky
vykonštruovanej lži.
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Teraz sa na vás obraciam s výzvou, aby sme odložili emócie a impulzívne
úsudky a analyzovali fakty na základe dôkladnej úvahy.
A fakty sú takéto: Deň po rusko-ukrajinských konzultáciách v Istanbule,
ktoré sa konali 29. marca, sa jednotky ruských ozbrojených síl stiahli z Buče. Ešte
v ten istý deň, teda 30. marca, to oznámilo na brífingu ruské ministerstvo obrany
(https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=1…). O deň neskôr sa do
Buče vrátil starosta Anatolij Fedoruk, ktorý tam predtým zanechal svojich
spoluobčanov a ušiel. Stojac pred budovou mestského úradu nahral videoodkaz
(https://t.me/vityzeva/52988), v ktorom referoval o obhliadke celého mesta a o
žiadnych mŕtvolách na uliciach nepovedal ani slovo. Potvrdil tiež, že z Buče
odišli všetci ruskí vojaci. V tých istých dňoch mesto navštívil poslanec Najvyššej
rady Žan Beleňuk, ktorý na svojich sociálnych sieťach zverejnil fotografie z ulíc
mesta a v komentároch k nim neuviedol žiadne informácie o telách na uliciach.
Čo sa teda naozaj stalo?

5.

Dňa 2. apríla Národná polícia Ukrajiny zverejnila na svojich

oficiálnych

zdrojoch

(https://www.youtube.com/watch?v=Z7ylyNBMpQY

video
),

ako

špeciálne

jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny vstupujú do Buče. Na záberoch nie sú mŕtvoly
civilného obyvateľstva. Video obsahuje konštatovanie, že ukrajinské ozbrojené
formácie začali mesto „čistiť“.

6.

V inom videu, ktoré uverejnil vodca

predstaviteľov „domobrany“ Sergej Korotkich („Bocman“), je jasne počuť, ako
sa príslušníci domobrany po vstupe do mesta navzájom radia, či je možné strieľať
na ľudí neoznačených modrými páskami. Počuť aj kladnú odpoveď, teda že
takýchto ľudí možno strieľať. Neskôr S. Korotkich toto video vymazal, ale jeho
kópie zostali verejne prístupné (https://t.me/vityzeva/53030).
Nečudujeme sa, že všetky takzvané „dôkazy o ruských vojnových
zločinoch“ v Buči sa objavili o pár dní neskôr po takejto „čistke“, keď do mesta

4

dorazili príslušníci Bezpečnostných síl Ukrajiny a predstavitelia ukrajinskej
televízie. Títo zosmolili aj vyslovene zinscenované zábery.

7. Napríklad na

televíznej stanici Espresso.TV bola 2. apríla o 19:03 odvysielaná videoreportáž
(https://youtu.be/Mx9JlNu_H1Y), kde môžete vidieť, ako sa jedna „mŕtvola“
zdvihne hneď po tom, ako okolo nej prešlo auto s kameramanom (dá sa to vidieť
v spätnom zrkadle auta). Zjavný hrubý prešľap ukrajinskej propagandy.

8. Ďalšie zinscenované videá ukazujú ľudí údajne zastrelených „v pivnice
jedného domu“ v Buči (https://t.me/sashakots/30762?single). Na zábere sú
najmenej štyri telá, o ktorých sa hovorí, že ich v tej pivnici zabili strelou zozadu
do hlavy. Kľačia tvárou k stene. Zároveň nikde nablízku nie sú žiadne stopy krvi
– ani na stene, ani na podlahe. Ako je to možné? Ide o ďalší fejk ukrajinskej
propagandy.

9. Boli prezentované aj zábery, na ktorých boli ľudia údajne zabití na
uliciach, vyzlečení a umučení, spustení do studní. Tieto fotografie uverejnil
ukrajinský minister zahraničných vecí D.Kuleba. Znepokojujúca je najmä
skutočnosť, že všetky telá ľudí, ktorých zábery zverejnil kyjevský režim, po
niekoľkých dňoch nestuhli, nemajú charakteristické mŕtvolné škvrny a v ich
ranách je nezrazená krv.

10.

Správy o Buči sa objavili súčasne v niekoľkých zahraničných

publikáciách, predovšetkým britských a amerických, čo naznačuje, že táto
informačná a propagandistická kampaň bola pripravená, naplánovaná a
koordinovaná. Pritom také materiály neexistovali ani bezprostredne po stiahnutí
ruských jednotiek z Buče, ani bezprostredne po tom, ako tam vstúpili ukrajinské
ozbrojené formácie.
Informačná provokácia so zinscenovanými masovými vraždami v Buči,
ktoré údajne spáchala ruská armáda, predstavuje priamu hrozbu pre
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medzinárodný mier a bezpečnosť. Upozorňujeme, že po spustení koordinovanej
mediálnej kampane v západných médiách ohľadom údajných „masových vrážd v
Buči“ Ruská federácia dvakrát požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia
Bezpečnostnej rady OSN, ktoré by sa zaoberalo situáciou v tomto meste v
Kyjevskej oblasti. Veľká Británia, ktorá nedávno prevzala predsedníctvo v
Bezpečnostnej rade OSN, však ruskú žiadosť zamietla. Čoho sa bojí? Pravdy a
odhalenia podvodov s videami? Mimochodom, odporúčame, aby ste sa
oboznámili s obsahom tlačovej konferencie, ktorú stály predstaviteľ Ruska pri
OSN V. A. Nebenzia usporiadal 4. apríla v New Yorku. Na tlačovej konferencii
Nebenzia prezentoval videá, ktoré svedčia o zinscenovanej povahe kyjevskej
informačnej provokácie.
Za zmienku stojí niekoľko dôležitých vecí. Počas obdobia, keď bola Buča
pod kontrolou ruských ozbrojených síl, výstupné komunikácie z mesta neboli
blokované. Všetci miestni obyvatelia mohli slobodne odísť z Buče severným
smerom, a to aj do susedných štátov. Južný okraj mesta, vrátane obytných štvrtí,
zároveň

ukrajinská

armáda

nepretržite

ostreľovala

veľkokalibrovým

delostrelectvom, tankami a salvovými raketometmi.
Počas doby, keď bola Buča pod kontrolou ruských ozbrojených síl, nebol
z ich strany spáchaný žiadny násilný čin voči nijakému miestnemu obyvateľovi.
Naopak, ruská armáda dopravila do Kyjevskej oblasti viac ako 452 ton
humanitárnej pomoci, ktorú aj rozdala civilistom. Obyvatelia sa po meste voľne
pohybovali.
Mimochodom, rovnaké známky zinscenovaného šírenia falošných správ o
„ruských vojnových zločinoch“ pozorujeme, keď ukrajinské a západné médiá
opisujú situáciu v iných obciach v kyjevskej oblasti, z ktorých sa stiahla ruská
armáda.

11.

Napríklad správy o „hromadných hroboch popravených

civilistov“ v mestách Irpin, Borodianka, či dedinách Motyžin a Moščun boli
pripravené podľa rovnakej schémy.
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Vyššie uvedené falošné správy nie sú prvé zo série ukrajinských
propagandistických snáh o očierňovanie pôsobenia ruskej armády a vytváranie
potrebného emocionálneho zázemia pre prijímanie protiruských politických
rozhodnutí. Nevylučujeme, že zmyslom takýchto informačných provokácií je
pokus narušiť diplomatické snahy Ruska v rámci bilaterálneho dialógu s
predstaviteľmi Kyjeva.

13. Stačí pripomenúť takzvaný „ruský nálet na pôrodnicu v Mariupole“,
ktorý nám v tejto sále 10. marca farbisto opísali predstavitelia Ukrajiny a ich
zahraniční mecenáši. Spomeňte si, ako bola západná tlač plná fotografií dievčaťa,
ktoré stálo neďaleko od tejto pôrodnice.
Nedávno bolo uverejnené interview (https://t.me/smotri_media/11188),
ktoré nezávislým médiám poskytlo spomínané dievča, volá sa Marianna
Vyšemirskaja. To, čo povedala, potvrdzuje, že príbeh prezentovaný
predstaviteľmi Ukrajiny má znaky plánovanej informačnej provokácie. Z jej slov
vyplýva, že k leteckému útoku na túto pôrodnicu nedošlo a priamo v budove
pôrodnice si zriadili svoje stanovište príslušníci ukrajinských ozbrojených
formácií, ktorí väčšinu pacientov vyhnali a tým, čo zostali, brali jedlo. Dievča
počulo výbuchy a hneď potom ju priamo pri budove čakal fotoreportér
spolupracujúci s agentúrou Associated Press (ako sa neskôr ukázalo, jeho meno
je Jevgenij Maloletka). Náhoda? Dievča sa navyše otvorene obrátilo na
prezidenta V. Zelenského so žiadosťou, aby vydal ukrajinským ozbrojeným
formáciám rozkaz, nech prestanú používať civilné obyvateľstvo ako „živý štít“.

12. Mimochodom, k šíreniu fejkov o „zverstvách ruskej armády“ prispel
aj Alexej Arestovič, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, ktorý
zverejnil fotografiu „umučeného dievčaťa z Gostomeľu“ s vypáleným hákovým
krížom na chrbte. V skutočnosti sa ukázalo, že použil fotografiu obyvateľky
Mariupolu so stopami mučenia spáchaného na nej na základni ukrajinských
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ozbrojených formácií v suteréne mariupolskej školy. Video tohto zavraždeného
dievčaťa zverejnil už predtým 27. marca americký novinár Patrick Lancaster na
svojom kanáli na sociálnej sieti Youtube. Pozoruhodné je, že keď na to A.
Arestoviča upozornili samotní ukrajinskí novinári z agentúry Unian, svoj
príspevok zmazal. Za šírenie dezinformácií sa ale neospravedlnil.
Podobné inscenácie a manipulácie sme po dlhé roky mali možnosť
pozorovať v Sýrii. Spomeňte si na hnutie Bielych prilieb, ktoré si usilovne
odpracovávalo zahraničné financovanie. Alebo na radikálnych fundamentalistov
nepohŕdajúcich ani teroristickými metódami, ktorým zanovite pripisovali imidž
„bojovníkov za slobodu a demokraciu“. Vzniká silný dojem, že všetky tieto
informačné kampane majú rovnakých režisérov.
Cynické podvodné provokácie používajú bezcharakterní politici na
Ukrajine a v mnohých západných krajinách predovšetkým na roztočenie špirály
rusofóbie. Metóda nie je nová, v histórii už bola použitá, a to neraz. Na tomto
mieste si môžeme pripomenúť najhoršie príklady nacistickej propagandy,
napríklad podobným spôsobom šírené obvinenia, že Červená armáda 21.
„znásilňovala a masakrovala“ civilné obyvateľstvo v obci Nemmersdorf 21.
októbra 1944 alebo v ďalších obciach oslobodených od nacizmu.

14. Ako je

známe, falošné obvinenia proti sovietskym vojakom využívala nacistická
propaganda na mobilizáciu obyvateľstva do boja proti takzvaným „červeným
ruským beštiám“.
A dnes v rovnakom duchu počúvame o zámeroch ničiť všetko ruské.
Napríklad starosta Dnepropetrovska Boris Filatov 3. apríla na svojom oficiálnom
účte vyhlásil, že teraz „nastal čas na chladnokrvnú zúrivosť“ a vyzval na zabíjanie
Rusov „už na celom svete po neobmedzene dlhú dobu a v čo najväčšom
množstve.“
Poznamenávame, že výzvy na násilie voči Rusom a ruským štátnym
občanom vôbec, vrátane tých, ktoré zaznievajú z obrazoviek ukrajinských
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celoštátnych televíznych staníc, medziiným o potrebe pobitia všetkých ruských
detí, sa na pôde OBSE nestretávajú so žiadnym odsúdením. Neodsudzuje ich ani
poľské úradujúce predsedníctvo, ani špecializované výkonné štruktúry našej
organizácie.
Naopak, poľskí predstavitelia nielenže šíria falošnú ukrajinskú propagandu
vytvorenú v nacistickom štýle, ale sa aj pripojili k rusofóbnym akciám. Nie je to
tak dávno, čo poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že rusofóbia sa stáva
„európskym mainstreamom“, a poľský podpredseda vlády, minister kultúry Piotr
Glinsky nedávno vyhlásil, že „ruská kultúra by mala zmiznúť z verejného
priestoru“. Mrzí nás, že nezodpovedné politikárčenie víťazí nad zdravým
rozumom. A tiež, že súťaž v rusofóbii sa uprednostňuje pred analýzou faktov.
Zdôrazňujeme, že pravda o udalostiach na Ukrajine raz vyjde na svetlo
sveta. Falzifikáty budú odhalené. Spravodlivosť určite zvíťazí.
Žiadam, aby toto vyhlásenie bolo priložené k Žurnálu z dnešného
mimoriadneho zasadnutia Stálej rady.
Zdroj: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1808098/
Prejav a reakcia stáleho predstaviteľa V.A. Nebenziu na zasadnutí
BR OSN k humanitárnej situácii na Ukrajine (6.4.2022)
Pani predsedníčka,
To nás nepribližuje k záveru dnešného zasadnutia, ale keďže téma, o ktorej
dnes diskutujeme, je mimoriadne dôležitá, je potrebné povedať, čo bolo príčinou
tohto zasadnutia. Včera sme nemali možnosť to povedať, pretože nám nebolo
umožnené zorganizovať samostatné zasadnutie Rady k tejto otázke. Žiaľ, naši
západní kolegovia sa včerajšiemu stretnutiu snažili pravdami aj nepravdami
vyhnúť. Získali sme teda novú, názornú ilustráciu toho, ako vyzerá „poriadok
založený na pravidlách“.
Chcem sa ešte raz vrátiť k udalostiam v Buči, ktoré sa stali dôvodom
dnešného zasadnutia a ďalekosiahlych záverov, ktoré mnohí z vás už vyvodili.
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Všetky jednotky Ozbrojených síl Ruska sa úplne stiahli z Buči ako gesto dobrej
vôle, 30. marca, na nasledujúci deň po ďalšom kole rokovaní medzi Ruskom a
Ukrajinou v Turecku. Správa o tom bola uverejnená v ten istý deň na oficiálnych
stránkach Ministerstva obrany Ruska.
V období, keď bolo mesto pod kontrolou ruských jednotiek, ani jeden
miestny civil neutrpel v dôsledku žiadnych násilných akcií. Ľudia sa voľne
pohybovali po meste a využívali mobilnú komunikáciu. Okrem toho ruský
vojenský personál dodal a vydal civilistom v obciach a mestách Kyjevskej oblasti
452 ton humanitárnej pomoci. Existujú dôkazy, ktoré to potvrdzujú. Výjazdy z
mesta neboli blokované, všetci obyvatelia mohli voľne odísť severným smerom.
V tom istom čase bol južný okraj Buči vrátane obytných štvrtí nepretržite
ostreľovaný ukrajinskými jednotkami z veľkokalibrových diel, tankov a
salvových raketometov.
Už po stiahnutí ruských síl z mesta primátor Buči Anatolij Fedoruk to vo
svojom video prejave z 31. marca prezentoval ako hrdinské oslobodenie mesta
ukrajinskými ozbrojenými silami. Nechajme na jeho svedomí klamstvo o
okolnostiach takzvaného oslobodenia. Zamerajme sa na to, že potvrdil samotný
fakt: už 31. marca sa v meste nenachádzal nikto z radov ruskej armády. Starosta
navyše nespomenul , že by sa na uliciach nachádzali nejakí zastrelení miestni
obyvatelia so zviazanými rukami. Verili by ste, že by si starosta nevšimol na
uliciach, ako sa hovorilo, 280 mŕtvych tiel?
Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Buči Katerina Ukraincevová 1.
apríla v dvojminútovom videu opakovane varuje svojich spoluobčanov, že do
mesta vstúpili zástupcovia Bezpečnostnej služby Ukrajiny, robia začisťovanie a
žiada ich, aby boli maximálne opatrní. K dispozícii sú aj takmer osemminútové
videá zo dňa 2. apríla o začisťovaní Buči Národnou políciou Ukrajiny, ktoré
ohlasovali Ukrajinci. Na tomto videu nie sú na uliciach žiadne telá civilistov.
Navyše v tomto videu Národná garda Ukrajiny robí rozhovory s miestnymi
obyvateľmi, ktorí tiež nespomínajú ani telá, ani hromadné popravy. Aj na jednej
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zo

stránok

ukrajinského

spravodajstva

bolo

zverejnené

varovanie

o

nadchádzajúcom začisťovaní Buči 2. apríla od ruských prisluhovačov. Teraz je
toto video odstránené, ale užívateľom sa ho podarilo zachovať. Takzvané dôkazy
o zločinoch ruských ozbrojených síl v Buči sa objavili až 3. apríla – na štvrtý deň
po tom, ako prišli do mesta ukrajinské ozbrojené sily.
Opäť sa bez dôkazov a len na základe „prezumpcie viny“ pokúšajú pripísať
nejaké zverstvá príslušníkom ruských ozbrojených síl. My sme si, samozrejme,
nemohli nevšimnúť s akou rýchlosťou sa záberov ukrajinských novinárov chopili
západní politici a známe ľudskoprávne organizácie, ktoré o sebe tvrdia, že sú
nestranné a nezaujaté.
Zároveň sa demonštratívne ignorujú zjavné nezrovnalosti vo verzii
udalostí, ktoré podsúva Ukrajina a západniari. Ak by totiž telá ľudí naozaj ležali
niekoľko dní pod holým nebom, nepochybne by boli na nich vidieť
zodpovedajúce prejavy, dobre známe odborníkom z oblasti súdneho lekárstva.
Zdá sa, že to našim západným kolegom vôbec neprekáža. Inak by The New York
Times nezašiel ešte ďalej a netvrdil, že mŕtvoly ležali na uliciach od 20. marca.
Viete si predstaviť, v akom stave by potom boli? Navyše na záberoch, ktoré šírili
Ukrajinci, mali mnohí mŕtvi na rukách identifikačné znamenie – bielu stuhu.
Takú, akú nosili civilisti po príchode ruskej armády.
Na jednom z videí zverejnených ukrajinskými radikálmi na sieti je zreteľne
počuť výzvu strieľať do každého, kto nemá modré stužky na rukávoch. Toto
video z priebehu „začisťovania“ v Buči zverejnil na internete jeden z vodcov
takzvaných územných práporov, ktorým ukrajinské úrady nekontrolovateľne
rozdávali zbrane.
Okrem toho Katerina Ukraincevová, poslankyňa mestského zastupiteľstva
v Buči, o ktorej som sa už zmienil, v rozhovore pre ruské spravodajstvo Meduza
priznala, že ruskí vojaci v jej prítomnosti ľudí nestrieľali. V tom istom rozhovore
potvrdzuje, že ukrajinská armáda je zodpovedná za hlavné porušenia
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medzinárodných dohôd. Aj tieto momenty, samozrejme, zostávajú v podaní
našich ukrajinských a západných kolegov „mimo hru“.
Zdroj: https://russiaun.ru/ru/news/050422_b

