
Москвa: Велика прослава и концерт на Црвеном тргу поводом присаједињења Русији четири региона Донбаса. Путин: Русија не само да отвара врата нашег родног дома за нашу браћу и сестре - она им отвара своје срце. Добро дошли кући!
петак, 30 септембар 2022 20:24

Прослава присаједињења ДНР, ЛНР, Херсонске и Запорошке области Русији одржава
се у Москви. На концерт на Црвеном тргу дошао је и председник Русије Владимир Путин.

  

  

Путин о уласку нових територија у састав Русије: Добро дошли кући!

  

Председник Русије Владимир Путин дошао је на митинг-концерт на Црвеном тргу који се
одржава у знак подршке резултатима референдума о присаједињењу ДНР, ЛНР,
Херсонске и Запорошке области Русији.
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  Обраћајући се окупљенима, Путин је рекао да је дан потписивања споразума оприсаједињењу четири нова региона Русији – историјски.  „Данас нам је посебан, свечан и, без икаквог претеривања, историјски дан – дан истинеи правде“, истакао је шеф државе.  Како је истакао, савремена Русија је људима који живе у ДНР, ЛНР, Херсонској иЗапорошкој области пружила право избора – и они су направили избор да буду саРусијом.  Right now in Red Square #Moscow #Russia pic.twitter.com/oX1ng7nb8M— stellasevas (@SgforgoodStella) September 30, 2022    „И тек сада је савремена Русија дала право избора људима који живе у ЛуганскојНародној Републици, Доњецкој, Запорожју и Херсону. Људи су изашли на референдум инаправили овај избор – да буду уз своју историјску домовину. Са Русијом!“, истакао јеПутин.  Деценијама су покушавали да искорене историјску свест код становника Донбаса, алиони су сачували љубав према отаџбини.  Путин је истакао да ће Русија учинити све да побољша безбедност, оживи економију иобнови инфраструктуру на новим територијама које су у њу укључене.  
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  „Учинићемо све да подржимо нашу браћу и сестре – и у Запорожју, и у Херсону, и уДоњецку, и у Луганску. Учинићемо све да осигурамо безбедност, повећамо нивобезбедности на овим територијама и за ове људе. Учинићемо све да оживимо привреду,обновимо инфраструктуру, изградимо нове школе и друге образовне установе, болницеи клинике“, обећао је он.  Председник је подсетио на странице историје, истакавши да је Русија створиласавремену Украјину.  „Не могу, а да се не сетим како је стваран Совјетски Савез, када је Русија ствараласавремену Украјину. Управо Русија је створила савремену Украјину, предавши тамозначајне територије, историјске територије саме Русије заједно са становништвом“,објаснио је шеф државе.  
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  Током специјалне операције борци јуначки штите Донбас, учинићемо све да подржимонове територије и њихову безбедност, додао је руски лидер.  Русија је постала снажнија, снага је у истини, поручио је Путин.  „Русија не само да отвара врата нашег родног дома за нашу браћу и сестре, она имотвара своје срце. Добро дошли кући!“ рекао је Путин.  

  Путин је своје обраћање завршио речима: „Постали смо јачи, јер смо заједно. Уз насје истина, а у истини – сила. Значи, победићемо!".    Председник Русије Владимир Путин и лидери Доњецке и Луганске Народне Републике,Запорошке и Херсонске области потписали су споразуме о приступању ових регионаРусији. Церемонија је одржана у московском Кремљу.  (Спутњик)  
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