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Demilitarizace a denacifikace
Ukrajiny
Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je
chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany
kyjevského režimu.

Lavrov: Rusko bude odhalovat
všechny jasné fake news
spojené s ruskou speciální
operací na Ukrajině
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00:01 USA oklamaly Rusko a neomluvily se, píše The Global
Expert předpověděl návrat ke zlatému standardu
Rusko bude odhalovat všechny jasné fake news spojené s
Times
ruskou speciální operací na Ukrajině, řekl ruský ministr zahraničí
Sergej Lavrov na tiskové konferenci s kontaktní skupinou Ligy
arabských států.

„Takové fake news budeme odhalovat stejně, jako jsme začátkem března
odhalili situaci, kterou chtěli prezentovat jako tragédii v mariupolské
porodnici. Stejně i teď, když ruské ozbrojené síly v rámci rekonfigurace
své přítomnosti 30. března opustily oblast města Buča, a během dalších
tří dnů tam starosta mluvil v televizi, že se město vrací do normálního
života, objevily se tam i ozbrojené síly Ukrajiny, ukazovaly ulice, na
kterých nebyly žádné mrtvoly. A o tři dny později se pravděpodobně
rozhodly zorganizovat podobnou inscenaci,“ řekl Lavrov.

Zprávy

Ruský ministr zahraničí si myslí, že Západ bude zkoušet utopit pravdu o
událostech ve městě Buča v demagogii o charakteru ukrajinské krize.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že protiruské sankce velice
bolestivě zasahují světovou ekonomiku.

„Samozřejmě, že tyto vztahy neovlivňuje samotná situace, ale
ty naprosto nelegitimní, nezákonné sankce, které Západ uvalil
proti Rusku, a které velmi bolestivě zasahují především
světovou ekonomiku, včetně těch zemí, které jsou spotřebiteli
zemědělských produktů, hnojiv a atd.“ uvedl Lavrov na tiskové
konferenci s kontaktní skupinou Ligy arabských států.

Druhý pokus Ruska svolat zasedání Rady bezpečnosti OSN o ukrajinské
otázce opět nebyl úspěšný, řekl ruský ministr zahraničí.

Svět

Bulharsko: Neměli bychom náhodou zakázat písmena
„R“ a „P“, abychom nevyslovovali „Rusko“ a „Putin“?
16:09

Lavrov se během tiskové konference vyjádřil k otázce rusko-ukrajinských
jednání. Rusko uvidělo po jednání v Istanbulu více realismu v pozici
Ukrajiny co se týče statusu Krymu, Donbasu a otázky jaderných zbraní,
uvedl Lavrov. Rusko doufá, že se Ukrajina bude během jednání řídit
vlastními zájmy a nebude poslouchat poradce.
Rusko je připraveno vést upřímný dialog se Západem, ale oni poskytují
Moskvě pouze značené karty, aby potvrdili svoji vlastní velikost, tvrdí
Lavrov.

„Jsme připraveni na upřímný rozhovor, ale pouze na upřímný.
Když nám naši partneři ukazují značené karty, ačkoliv jsme si
už na to zvykli, tohle není fér, je to obyčejná hra na hledání
viníka a potvrzení vlastní velikosti,“ konstatoval Lavrov.

Lavrov se rovněž vyjádřil k výroku Bidena, ve kterém označil Putina za
válečného zločince. „U spousty amerických politiků něco není v pořádku
se svědomím,“ řekl Lavrov.
Povýšenost, která podle Lavrova ovládla USA, neskončí dobře.

„Tato povýšenost, která ovládla všechny úrovně, neskončí
dobře, čestně vám říkám, že to není v zájmu žádných národů
světa, včetně toho, že to není v zájmu samotných západních
zemí,“ řekl Lavrov.

Svět

„Všichni jsou pod silným tlakem Američanů.“ Peskov
prohlásil, že sankce přesahují rámec racionality
Včera, 16:50

Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny
24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu.
Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm
let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.
Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude
snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných
zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.
Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty,
okamžitě složili zbraně a odešli domů.
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Demilitarizace a denacifikace
Ukrajiny
Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je
chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany
kyjevského režimu.

Pentagon: Američtí vojáci
nemají nezávislé údaje o
tragické události v Buči
19:08 04.04.2022
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Vysoký představitel Pentagonu uvedl, že Spojené státy nemají
nezávislé potvrzení informací o četných obětech mezi civilním
obyvatelstvem z městečka na předměstí Kyjeva, které ruské
ministerstvo obrany označilo za ukrajinskou informační
provokaci.
Představitel Pentagonu ukrajinskou provokaci v Buči komentoval
následovně:

„Nemůžeme nezávisle potvrdit zprávy o zvěrstvech v Buči...
Nemůžeme to nezávisle a samostatně potvrdit,“ prohlásil.

Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že všechny fotografie a
videomateriály zveřejněné kyjevským režimem, které údajně svědčí o
jakýchsi „zločinech“ ruského vojenského personálu ve městě Buča v
Kyjevské oblasti, jsou „další provokací“.
Jak uvedlo Ministerstvo obrany RF, během doby, kdy bylo toto městečko
pod kontrolou ruských ozbrojených sil, ani jeden místní obyvatel nebyl
vystaven násilí. Ministerstvo podotklo, že všechny ruské jednotky 30.
března zcela opustily Buču a výjezdy z města severním směrem nebyly
blokovány, zatímco jižní okraje včetně obytných čtvrtí byly ukrajinskými
jednotkami nepřetržitě ostřelovány z děl velkých ráží, tanků a
vícenásobných odpalovacích raketových systémů.

Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil situaci
kolem ukrajinské Buči za další fejkový útok
Včera, 12:29

Ukrajinská provokace v Buči
Připomeňme, že dříve se v médiích objevily informace o tom, že po
stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů.
Předseda Evropské rady Charles Michel rovněž uvedl, že Ukrajině pomůže
shromáždit důkazy o válečných zločinech ruských vojáků. Ruské
ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa
zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských
vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající
ukrajinské informace.
Takovou reakci vyvolalo video s údajnými oběťmi masakru, které šířily
ukrajinské úřady a média. Uživatelé si přitom všimli, že „mrtví“ hýbou
rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve
zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává,
jakmile auto projede.

Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny
24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu.
Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm
let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.
Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude
snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných
zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.
Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty,
okamžitě složili zbraně a odešli domů.
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Kreml: Rusko kategoricky odmítá jakákoli nařčení z
podílu na smrti lidí v ukrajinské Buči
Včera, 12:46
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