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Satelitní snímky jsou uváděny jako konečný důkaz údajného masakru ruské armády v Buči, ale jsou více než pochybné.

Není neobvyklé, že média uvádějí satelitní snímky jako údajný důkaz nějakého zvěrstva. Stejně je tomu i tentokrát v případě
údajného masakru v Bucha, ale Pentagon žádnou vlastní zdrojovou informaci nemá.

Satelitní snímky
Podle západního vyprávění provedli ruští vojáci masakr v Buči v polovině března a těla byla veřejnosti představena 3. dubna,
stále ležela na ulici. Buča je městečko se zhruba 30 000 obyvateli a mluví se o zhruba o 300 mrtvých, z nichž mnozí prý leží na
ulici už týdny.

Protože to je zvláštní a vyvolává to otázku, proč jejich příbuzní nezachránili těla a protože ruská armáda by těla odstranila ve
vlastním zájmu (vezměte v úvahu riziko onemocnění, které představují rozkládající se těla), byly poté prezentovány satelitní
snímky, že údajně jsou z 19. a 21. března a mají ukazovat mrtvoly v ulicích. Obrázky nejsou z Pentagonu, ale od Maxar
Technologies. Ale pokud je věc tak zřejmá a byla tak zřejmá i v polovině března, člověk se diví, proč nebyl masakr hlášen dříve.

Pentagon nic neví
Na pravidelné tiskové konferenci pořádané mluvčím Pentagonu Johnem Kirbym 4. dubna byly události Buča jedním z
dominantních témat a bylo položeno mnoho otázek. Zajímavé je, že mluvčí Pentagonu odpověděl velmi vyhýbavě, ačkoliv by
bylo snadné potvrdit, že Pentagon má také své informace a především své satelitní snímky, které potvrzují obvinění Ukrajiny
vůči Rusku. Ale Kirby to neudělal. To vyvrcholilo následující otázkou a Kirbyho odpovědí na konci tiskové konference:

„Otázka: Děkuji. The New York Times uvádí, že satelitní snímky zachycují vraždění lidí v Buchu už týdny. Zajímalo by mě, může
MO říci, zda také viděli důkazy, když byli Rusové ještě v Buči – z těl, masových hrobů, dokazujících, že Rusové tyto popravy
prováděli?

PAN. KIRBY: Jeffe, myslím, že jsem o tom dnes mluvil. Chci říct, určitě jsme viděli spoustu stejných obrázků, jaké jste viděli
vy. S našimi ukrajinskými partnery jsme samozřejmě v kontaktu. Rozhodně nejsme v pozici, abychom vyvrátili, že se tato
zvěrstva odehrála, že se stala v rozsahu, o kterém Ukrajinci tvrdili, že ano, a že za to mohou Rusové. A myslím, že to tak
nechám.”

Během tiskové konference Kirby odkazoval na obrázky zobrazené v médiích a na obvinění z Kyjeva. Ale ani jednou neřekl, že
Pentagon má své vlastní důkazy nebo zpravodajské informace.

Chronologie
Ruská armáda evakuovala Buču 30. března a 31. března starosta Buchy s radostí oznámil osvobození města, aniž by se zmínil o
tělech nebo údajném masakru. 2. dubna se ukrajinská policie přesunula do Buči a zdokumentovala zkázu na osmiminutovém
videu a hovořila s civilisty. Znovu, těla nebyla ukázána na ulicích, ani se o nich nikdo z civilistů nezmínil. Ruská televize 4.
dubna odvysílala chaty z města , které si každý zájemce s potřebnou znalostí jazyka najde, a ani tam se po celé ty dny
nemluvilo o masakru nebo mrtvolách v ulicích, šlo o docela banální otázky všedního dne.

Jak to, že desítky nebo více těl leželo dva týdny v ulicích města, aniž by to někdo ukázal nebo nahlásil? Místo toho byly
následně zveřejněny satelitní snímky, které prý byly pořízeny v polovině března a údajně ukazují mrtvoly přesně v místech, kde
je nyní Ukrajina předkládá světovému tisku. Ale takové obrázky lze snadno zfalšovat.

A otázkou zůstává: jak moc je věrohodné, že lidé nechali své mrtvé příbuzné dva týdny hnít na ulici, i když zlí Rusové už dávno
odešli?

Kdo střílel
Připomínám, že prvořadým cílem Ruska je odstranit Ukrajinu jako „protiruskou“, jak to řekl Putin. Aby toho bylo dosaženo,
Rusko nesmí rozhněvat lid země více, než je nevyhnutelné ve vojenské operaci.

Sám jsem navštívil oblasti pod ruskou kontrolou a viděl jsem, jak se ruská humanitární pomoc distribuuje všude. Pro novináře
to nebyla show ruské armády, konvoje jsou vidět po celém Rusku a Ruskem kontrolovaných ukrajinských oblastech a lidé říkali,
že konvoje přijíždějí každý den a rozdávají to nejnutnější.

Nesedí to s tím, že Rusko naopak na soudní příkaz lidi prostě střílí a mrtvoly nechává celé týdny bezstarostně hnít na
ulicích. Navíc, jak můžete vidět z fotogra�í, mnoho z těchto lidí nosí bílé pásky.

Ruští vojáci nosí bílé pásky jako identi�kaci, zatímco ukrajinští vojáci nosí modré pásky. Mrtví jsou tedy s největší
pravděpodobností ruští příznivci. Proč by ruští vojáci stříleli do lidí, kteří se identi�kují jako příznivci Ruska?

Objevilo se také video, které ukazuje, jak se do Buči stěhuje skupina z nacistického oddělení. Tam je jasně slyšet vojáka, který
se ptá svých nadřízených, jestli může střílet lidi bez ukrajinských pásek, což má následně povoleno.

Radikální síly na Ukrajině nesnáší všechny muže ve vojenském věku za to, že se nepřihlásili dobrovolně do takzvaných
organizací pro obranu území. Tyto jednotky jsou všeobecnou mobilizací, kterou lze přirovnat k Volkssturmu v závěrečné fázi
Třetí říše.

Podle všeho, co se ví, za mrtvé v Buču mohou nacistická vojska, která šíří strach na Ukrajině. Sám jsem tento strach zažil při
svých návštěvách jižní Ukrajiny, kdy mnoho lidí prosilo ruské vojáky, aby neodcházeli v obavě z pomsty nacistických
praporů. Nespočet lidí mi to samo řeklo .

Thomas Röper
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