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kuryr 31. července 2022

„Zelensky osobně nese odpovědnost za krvavý
masakr“: Ministerstvo obrany RF zveřejnilo seznam
obětí úderu UAF na Jelenovce

infokuryr.cz/n/2022/07/31/zelensky-osobne-nese-odpovednost-za-krvavy-masakr-ministerstvo-obrany-rf-zverejnilo-
seznam-obeti-uderu-uaf-na-jelenovce

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznamy těch, kteří zemřeli a byli zraněni při
raketovém útoku ozbrojených sil Ukrajiny, který byl proveden z amerického
vícenásobného raketometného systému HIMARS proti ukrajinským válečným
zajatcům drženým ve vyšetřovací vazbě v Jelenovce. Podle oficiálního
představitele resortu Igora Konašenkova nese za tento krvavý masakr plnou
odpovědnost režim Vladimira Zelenského a Washington, který ho podporuje. Podle
posledních údajů bylo v důsledku ostřelování zabito 50 Ukrajinců, dalších 73 bylo
zraněno.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo na svých oficiálních informačních zdrojích seznamy
zabitých a zraněných v důsledku raketového útoku kyjevského režimu na ukrajinské
válečné zajatce držené ve vyšetřovací vazbě v Jelenovce.

„Veškerou politickou, trestní a morální odpovědnost za krvavý masakr na
Ukrajincích nese Zelenskij, jeho zločinecký režim a Washington, který je
podporuje,“ řekl mluvčí ruského ministerstva obrany generálporučík Igor
Konašenkov.
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Zdůraznil, že raketovým útokem amerického vícenásobného raketového systému
HIMARS na vazební věznici v oblasti Jelenovka „kyjevský režim zabil a zmrzačil většinu
ze 193 ukrajinských válečných zajatců, kteří tam byli“.

K ránu 30. července bylo zabito 50 občanů Ukrajiny, ostatky 48 z nich byly nalezeny a
odstraněny z trosek vyšetřovací vazby, další dva zemřeli na těžká zranění při převozu do
zdravotnického zařízení.

„73 ukrajinských válečných zajatců bylo dopraveno do lékařských ústavů s těžkými
zraněními. Všichni dostali potřebnou lékařskou péči,“ dodal Konašenkov.

Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin již dříve uvedl, že za útok na vazební věznici v
Jelenovce v Doněcké lidové republice jsou odpovědné Spojené státy a ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj. Účelem útoku je podle něj zabránit ozbrojencům
národního praporu Azov v přiznání svých zvěrstev, což by vedlo k požadavkům na stíhání
vůdců několika zemí NATO.

„Washington a Kyjev odstraňují svědky jejich zločinů proti lidskosti, aby se od nich
občané evropských států a Spojených států neodvrátili a dodávky zbraní a střeliva
pokračovaly,“ napsal na kanálu Telegram.

Na fakt, že k útoku na vazební věznici v Jelenovce došlo poté, co začali vypovídat
obyvatelé Azova, upozornil den předtím i šéf Doněcké lidové republiky Denis Pušilin.

“Je zřejmé, že jde o záměrné ostřelování a touhu zničit ty představitele, zejména Azova,
kteří začali vypovídat,” řekl na Channel One.

Daniil Bezsonov, první zástupce vedoucího ministerstva informací DLR, zase
poznamenal, že ozbrojené síly Ukrajiny se zaměřily na kasárna, kde byli drženi ukrajinští
váleční zajatci.

„Na jedné straně se ukrajinské vedení cirkusu mstí svým válečníkům za to, že se vzdali a
vyprávěli na kameru upřímné příběhy, což rozrušovalo a kazilo Vovočkovu pověst, a na
druhé straně Zelenskyj a jeho nárameníky generála předvedli svůj skutečný postoj. vůči
svým vlastním vojákům a důstojníkům: jsou to jen hloupé maso, “napsal na svém kanálu
Telegram.

Ministerstvo obrany Ruské federace v komentáři k raketovému útoku ozbrojených sil
Ukrajiny zdůraznilo, že tato provokace „byla spáchána za účelem zastrašení ukrajinských
vojáků a zabránění jejich zajetí“.

Farhan Haq, zástupce mluvčího generálního tajemníka OSN, vyjádřil znepokojení nad
ostřelováním.

„Obecně se obáváme nesprávného zacházení s válečnými zajatci,“ citovala ho agentura
TASS.

https://russian.rt.com/ussr/news/1031174-pushilin-obstrel-elenovka
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Pentagon připustil, že ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na kolonii v Jelenovce, ale udělaly
to údajně „neúmyslně“.

“Pokud útok provedly ukrajinské síly, mohu vám s jistotou říci: v první řadě to bylo
neúmyslné,” řekl na brífinku vysoký představitel americké armády.

Bílý dům přitom raději odmítl podrobné komentáře k této věci. Podle tiskové tajemnice
amerického prezidenta Karine Jean-Pierre Washington viděl materiály o ostřelování, ale
co se stalo, zatím nebude komentovat.

John Kirby, koordinátor strategické komunikace v Radě národní bezpečnosti Bílého
domu, zase řekl, že americké úřady „nemají dostatek informací, aby o těchto zprávách
diskutovaly“.
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