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Valse vlag – Rusland: het bloedbad is nep 
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Het Kremlin ontkent nu dat er burgers zijn gedood zijn door Russische troepen in Butya, 

meldtBoetsja, schrijft het Russische persbureau Tass. 

 Berichten dat burgers dood zijn aangetroffen er in de straten van ButjaBoetsja, ten noordwesten van 

Kiev, burgers dood zijn aangetroffen, hebben zondag ruimeveel aandacht gekregen in de media en 

hebben heftige reacties uitgelokt. 

"Gruwelijke beelden van vernielingen en berichten over executies van burgers in Butya, Oekraïne, in 

de nasleep van de Russische agressie. Doet denken aan de donkerste beelden uit de Europese 

geschiedenis," schreef de Zweedse premier Magdalena Andersson (S) op Twitter. 

Maar het Russische ministerieMinisterie van defensie beweert nuDefensie zegt dat de Russische 

strijdkrachten geen enkele inwoner van ButyaBoetsja aan geweld hebben blootgesteld. 

Het Russische leger verliet Butjaheeft Boetsja al op 30 maart verlaten, volgens het Kremlin. Dit werd 

naar verluidt op 31 maart bevestigd door Butja'sBoetsja’s eigen burgemeester. Pas vier dagen later, 

toen de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) in de stad aankwam, kwam er volgens het Russische 

ministerie van Defensie informatie naar buitenvoren dat er mishandelingen hadden 

plaatsgevondenwaren gepleegd, aldus het Russische Ministerie van Defensie. 

"Gedurende de hele“Al die tijd dat de stad onder de controle stond van de Russische strijdkrachten 

stond, en nog meer daarna, tot op de dag van vandaag, bewogenhebben de inwoners van 

ButyaBoetsja zich vrij door de stad bewogen en maakten zij gebruik gemaakt van mobiele 

communicatie," schrijft het ministerie. 

Alle foto’s en video’s die door het Kievse regime zijn gepubliceerd en die zouden getuigen van enkele 

“misdaden” begaan door Russische militairen in de stad Boetsja in de regio Kiev, zijn de zoveelste 

provocatie,” schrijft het ministerie. 

In de periode dat ButyaBoetsja onder controle van de Russische strijdkrachten stond, werden de 

zuidelijke buitenwijken van de stad de klok rond beschoten door de Oekraïense 

troepenstrijdkrachten, aldus het Kremlin. 

 

    So the inevitable, major false flag turns out to be "The New Srebenica" in Bucha. 

   Bucha-Butcher-Butchery-Boucher-Boucherie. 

Works on 2 top Western languages. Peddled by a Murdoch rag. Will be in synch on ALL Western front 

pages tomorrow. https://t.co/wTntx0rB5I 

— Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) April 3, 2022 

 

https://t.co/wTntx0rB5I


    So, instead of a #Russia "chemical attack", the western community is pushing forward the "war 

crime" rhetoric.  Why I am not surprised?  So predictable because it comes from the same playbook. 

  — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) April 3, 2022 

 

 

Sputnik: 

Waarom het Westen Poetin haat 

Eerder beweerden Oekraïense autoriteiten dat zij de lichamen van burgers hebben gevonden die in 

de straten van de stad Boetsja in de regio Kiev lagen, waarbij zij beweerden dat zij gedood waren 

door Russische troepen, die tot enkele dagen geleden in de stad gelegerd waren geweest. 

Het Russische Ministerie van Defensie heeft de beweringen van Kiev, dat Russische troepen burgers 

zouden hebben gedood in de Oekraïense stad Boeka, verworpen. Het ministerie verklaarde dat de 

beelden en video’s die beweren dode burgers in de straten van Boetsja af te beelden, in scène 

gezette foto’s en video’s waren, speciaal gemaakt om via de westerse media te verspreiden. Hier is 

een duidelijk vervalste foto: 

“[Deze beelden zijn] de zoveelste provocatie. Gedurende de tijd dat deze nederzetting onder 

controle van de Russische strijdkrachten was, is er geen enkele plaatselijke inwoner verwond of 

gekwetst […][Dit is] weer een voorbeeld van het verstrekken van in scène gezet materiaal van het 

regime in Kiev voor de consumptie van de westerse media, zoals dat ook het geval was met de 

kraamkliniek in Mariupol, om nog maar te zwijgen van andere steden”, aldus het ministerie. 

Het ministerie van defensie benadrukte dat de Russische troepen de stad op 30 maart verlaten 

hebben en herinnerde eraan dat de burgemeester van de stad, Anatoly Fedoruk, dit feit de volgende 

dag bevestigd heeft. Bovendien heeft de burgemeester op 31 maart nooit gezegd dat er burgers met 

gebonden handen op straat waren neergeschoten, zoals Kiev beweert. 

Het ministerie merkte verder op dat de beelden van de lichamen op straat opdoken vier dagen nadat 

de Russische troepen de stad hadden verlaten en onmiddellijk nadat de Oekraïense veiligheidsdienst 

(SBU) en de Oekraïense media ter plaatse waren gekomen. De lichamen die gefilmd en 

gefotografeerd zijn vertonen geen tekenen van rigor mortis of lijkbleekheid, en het bloed op de 

wonden is vers. 

Oekraïne begint Russische krijgsgevangenen te executeren: "Zullen als varkens worden afgeslacht" 

Op Telegram heeft het Russische ministerieMinisterie van Defensie ook de video van ButjaButya 

geplaatst, die online wijd verspreid is, met de opmerking dat men een van de lijken op straat zijn arm 

ziet bewegen. 

    @ennolenze war heute im Space und hab aufmerksam zugehört. Was sagen sie zu solchen Videos? 

Bei 0.12 bewegt eine Leiche einen Arm und bei 0.30 steht sie im Rückspiegel auf. Soll in Bucha/Kiev 

gefilmt worden sein. pic.twitter.com/ymghRI4O6k 

 met zijn arm. De beweging lijkt echter meer een illusie te zijn, veroorzaakt door de lage resolutie van 

de video en het vuil op de voorruit van de auto van waaruit wordt gefilmd. Op    — Lucky Luke 

(@desantnik9191) April 3, 2022 

 



Een ander lijk zou op de sociale media zou een ander lijk zijn gezien zijn, dat in de zijspiegel van de 

filmende auto opstaat als, terwijl de auto voorbij rijdt:. 

@ennolenze war heute im Space und hab aufmerksam zugehört. Wat zeggen ze over deze video's? 

Om 0.12 beweegt een lijk een arm en om 0.30 staat het op in de achteruitkijkspiegel. Naar verluidt 

gefilmd in Bucha/Kiev    New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals 

for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind 

their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes 

pic.twitter.com/outzejdidO 

    — Defence of Ukraine (@DefenceU. pic.twitter.com/ymghRI4O6k 

- Lucky Luke (@desantnik9191) April 32, 2022 

De burgemeester van Boeka Anatolij Fedoroek zei dat de stad was bevrijd van Russische orcs dankzij 

de strijdkrachten van de Strijdkrachten! De echte oorlog #Oekraïne #Oekraïneoorlog #Rusland 

#Oekraïne-invasie pic.twitter.com/qbtZrdDSV3 

- Oekraïne Oorlog SitRep (@UKRWarSitRep) 1 april 2022 
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