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BREAKING: Oekraïense TochkaTochaka-U rakentreft Kramatorsk in een anderenieuwe bloedige
provocatie. – Tientallen burgers gedood (Foto's 18+)dood (Waarschuwing! Schokkende beelden)
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Op 8 april trofheeft een Oekraïense Tochka-U raket het treinstationspoorwegstation in de stad
Kramatorsk geraakt. Als gevolg daarvan zijn er burgerslachtoffers gevallen.
Het hoofd van de Oekraïense spoorwegenSpoorwegen, Alexander Kamyshin, meldde dat twee
raketten het treinstationstation van Kramatorsk hebben geraakt, bericht Southfront.org.
Volgens voorlopige gegevens werdenzijn er ongeveer 30 burgers gedood en raakten ongeveer 100
anderenandere gewond geraakt.
Te oordelen naar de beelden waren burgers zich aan het voorbereiden op evacuatie uit de stad. Op
de brokstukken van de raket staat geschreven "(“(wraak) Voor de kinderen".”.
Oekraïne beweerde onmiddellijk dat de aanval was uitgevoerd door Russische troepenstrijdkrachten
met een Iskander raket met een cluster kernkop.
Uit beelden die ter plaatse werden gedeeld, gedeelde beelden bleek echter dat de aanval werdwas
uitgevoerd met een "“Tochka-U"” raket, die alleen door de AFU wordt gebruikt.
De Kievse autoriteiten zijn nu al de weg kwijt met hun beweringen. Terwijl de beruchte heren
ArestovichArestovitsj en Kirilenko beweerden dat het om een Russische Iskander-raket ging,
veranderde president Zelenski vervolgensZelensky daarna van mening en verduidelijkte dat het niet
om een Iskander-raket ging, maar om een Tochka-U- raket ging, alleen dan de Russische.
De strijdkrachten van de Russische Federatie hebben jaren geleden officieel alle Tochka-U raketten
verwijderd, ze werden vervangen door moderne Iskanders. Bovendien is er geen enkele video die het
gevechtsgebruik van Tochka-U raketten door de strijdkrachten van de Russische Federatie of de
legers van de DPR en de LPR in de Donbass bevestigt.
Ondertussen“Alle verklaringen van vertegenwoordigers van het nationalistische regime in Kiev over
de “raketaanval” die Rusland op 8 april bij het station in de stad Kramatorsk zou hebben uitgevoerd,
zijn de MSM al bezig met het een provocatie en zijn absoluut onwaar.
Wij benadrukken dat Tochka-U tactische raketten, waarvan fragmenten werden gevonden in de
buurt van het station van Kramatorsk en die door ooggetuigen zijn gepubliceerd, alleen door de
Oekraïense strijdkrachten worden gebruikt,” zei het Russische Ministerie van Defensie vrijdag in een
verklaring.
Intussen verspreiden vande MSM al beweringen over de Russische Iskander-raket, waarbijen geven
ze de Russische strijdkrachten de schuld geven van weer een nep-in scene gezette slachting onder
burgers.
De stad Kramatorsk blijft onder controle van de AFU.het Oekraïense leger. Een dergelijke provocatie
van Oekraïense zijde heeft een aantal redenen die voor het nazi-regime in Kiev winstgevend zijn voor
het naziregime in Kiev.. De bevolking van Donbass, met inbegrip van SlavyanskSlavjansk en
Kramatorsk, wordt door de AFU als ontrouw beschouwd, zodat zij gemakkelijk kan worden geofferd.
kunnen worden. Een ander mediaschandaal tegen de Russische strijdkrachten is bedoeld om

medelijden op te wekken metbij de westerse bondgenoten van het Kievse regime en de militaire
leveranties aan de AFU op te verhogenvoeren, en ook om de Europese landen ervan te verzekeren
dat er meer sancties nodig zijn tegen de "“wrede"” Russische bevolking, ondanks het feit dat deze
sancties de bevolking van de Europese landen schadenpijn doen.
Dit is niet het eerste geval van aanvallen van de AFU op burgers in de Donbass-regio, die opzettelijk
massa'sdoelbewust op massa’s burgers treffengericht waren.
Op de ochtend van 14 maart, rond 11.20 uur plaatselijke tijd, troffenhebben Oekraïense eenheden
het centrum van Donetsk getroffen met een Tochka-U tactische raket, uitgerust met clustermunitie.
Tientallen mensen werden gedood. De aanval was gericht op het centrum van de stad, waar zich
geen militaire infrastructuur of materieeluitrusting bevindt. Burgers werden opzettelijk als doelwit
gekozen. De nationalistische eenheden van het Kievse regime probeerden met clustermunitie zoveel
mogelijk inwoners van de stad in het centrale deel van de stad te treffen.
Tientallen Oekraïense Tochka-U raketten zijn dagelijks gerichtafgevuurd op steden en nabijgelegen
gebieden die onder controle staan van de DPR en de LPR staan. Deze zakengevallen worden echter
door de MSM tot zwijgen gebracht.

Het bloedbad van vandaag onder burgersde burgerbevolking in Kramatorsk is geen toevalongeluk,
maar een nieuwhet zoveelste geval van oorlogsmisdaden van het Kievse regime tegen de bevolking.

