
1 

 

ИЗЈАВА ак. проф. др Сергеј Николајевич Бабурин – Председник Руског 
општенародног савеза (скраћено: РОС) и Међународне словенске 
академије (скраћено: МСА), град Москва, држава Русија - РФ, дана 28. 
Фебруара 2022. године (преузето са извора на Руском језику: 
Телеграм канал Бабурин_информ) 

На тириторији некада братске Украјине у току је Руска војна 
операција, предузета ради заштите РУСКОГ МИРА, ради 
заустављања осмогодишљег геноцида укранијских неонациста 
над становницима Донбаса, ради заштите Русије од војних 
претњи лукавих држава-чланица НАТО, а грађана Украјине – од 
уништавања њиховог антифашистичког народног јединства.  

Стрељају тенкови и оруђа, гину војници, но рата у Украјини нема: 
Руска армија веома родитељски, ризикујући животима својих 
војина, штити мирна цивилна насеља у Украјини и животе тих 
украјинских граничара и војних лица који не пружају оружани напад 
и противљење. 

РУСКИ ОПШТЕНАРОДНИ САВЕЗ изјављује о својој пуној подршци 
речима и делима Председника РФ В.В.Путина, решењима 
Федералне Скупштине по питању признавања ДНР и ЛНР, и 
предузимању мера позваних за трајно установљавање и 
утврђивање, у Донбасу и на земљи Украјинској, мира који се 
заснива на јединству нашег народа.  

Данашњи оружани конфликт био је прецизно испрограмиран 
демонтажом СССР, а постао је неизбежан после тога, када су САД 
и НАТО поверовали, да Русију могу избрисати са лица историје и 
када су они подстрекавали од 2008. године руководство Украјине, 
потпомогнуто неонацистичким наслеђем Бандере и Шухевича, на 
чланство у НАТО, када су благословили свргавање 2014.г. 
председника В.Јануковича који је прикочио кретање Украјине ка 
Западу, када су новопридошле силе у украјинску власт учиниле да 
РУСОФОБИЈА постане официјелна државна политика, и не само да 
су забранили комуиникацију на Руском језку и учење Руског језика и 
његово коришћење у државним установама и на јавном месту, већ 
су забранили основно право на постојање и развитак Руског језика. 
Убиства или трагично нестајање неподобних политичара, 
општедруштвених мислилаца, наовинара, постали су у 
савременој Украјини свакодневица. Милиони људи, грађана и 
држављана Украјине, осећају да у сопственој државе живе под 
окупацијом. 
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Украјина није сама и самостално постала таква. Њу су дуже време 
ка томе водили европски политичари и политичари САД, 
одвајајући Украјину од добрих комшијских односа са Русијом. 

Фактички постојећа војина операција на Украјини – јесте, заправо, 
рат између Русије, с једне стране, и САД са њиховим сателитима, 
с друге стране.  

Лицемерје и двојни стандарди одавно су за Запад постали основне 
норме живота. Агресија НАТО против европске државе Југославије 
остала је некажњена. Благородна Европа је заћутала, а у Хагу су 
судили Српске лидере који су радили и ратовали против те 
америчке агресије. Независност и дипломатско признавање 
Косова – резултат је америчко-европске преваре с међународним 
правом. Планирали су да Русију ликвидирају на исти начин као и 
Југославију. И то није преувеличавање. Сетите се оснивање под 
предлогом „противудејства Ирану“ нових војних база у Пољској, 
Румунији, државама Прибалтике, планови оснивања и 
распоређивање система ПРО и база НАТО у Украјини, и у Закавказју. 
Наводно „против Ирана“, а непосредно на границама са Русијом. 

Ми знамо историју. Подсећамо и Запад, да управо, такав исти 
начин запоседања совјетских граница војним објектима, опремом 
и оруђима примењивала је хитлеровска Немачка пред сам напад на 
СССР, и то у периоду од 14. Јуна до 14. Новамбра 1940.г., тзв. 
АУФБАУ-ОСТ или „Концентрисање на Исток“. Предсдтавници 
НАТО, не знам зашто, сматрали су да Русија мора кукавички и 
кротко да посматра припремање оружаног напада против Ње. Они 
су се преварили. 

 Русија је данас другачија, у поређењу са временом Горбачова и 
Јељцина. Русија је намерена да чврсто и крепко штити своје 
националне интересе, своје цивилизацијске тековине, сопствено 
право на достојан живот. И Русија је спремна и способна да узме у 
заштиту све народе који су братски Руском народу. 

Данас се против Русије, њене економике и социјалне свере, уводе 
беспрецедентне санкције са намером изазивања глади и 
немаштине, ради принуђивања Руског народа или на извршење 
државног удара или на тотално умирање. То нећете дочекати !!! 

Уверени смо да одговор Русије на те санкције морају бити 
адекватне и жестоке. Управо због тога, што се већ дуже времена 



3 

 

треба осврнути на Исток, осазнавајући Евроазијску суштину 
Русије.  

Бесполни свет са транснационалном управом урушава се 
човечанством, у време када се, још увек, није формирао. 

Русија, јачајући своју државност, мора коначно да уништи тај 
противприродни порођај транснационалних корпорација. 

Русија је, подсећамо, два пута добијала рат са Европом. Први пут 
када је Европа, предвођена Наполеоном, напала на Русију. Други 
пут је то било у време када је Европа била уједињена Хитлером. И 
данас ће се Русија носити са непријатељима и њиховим 
сателитима. Но, да ли су Европљани сами спремни за невоље??? 

РУСКИ ОПШТЕНАРОДНИ САВЕЗ позива европске државе, лидере и 
политичаре да се одрекну од брзих, хистеричних, неразумних, 
непријатељских дејстава против Русије, од којих ће економика и 
сам Европски поредак настрадати више него Русија. Не треба 
гајити илузије да ће уништењем РУСКОГ МИРА, Европски дом 
ојачати. Неће ојачати. Гарантујемо. 

Будућност грађана-становника Украјине је у њиховим рукама. Но, 
спашавање становника Украјине од ненонацистичке диктатуре, и 
наметнуте од споља Русофобије, обезбеђује Русија. На томе је 
била, јесте и биће утврђена Руска земља.  

С.Н.Бабурин  

Председник РОС и МСА и народни посланик РФ 1990-1993.г.. 

Превод ак. проф. др Александар Б. Ђурић, моб. 063325799, е.пошта: alardur@yahoo.com 

 


