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У Руском дому у Београду данас је одржана промоција руског превода књиге
„Наоружавање истином“ Милана Љепојевића, у организацији Представништва
Републике Српске у Србији и уз подршку Руског дома. На промоцији су, поред аутора,
говорили амбасадор Русије у Србији Александар Боцан Харченко и шеф
Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.
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  Боцан Харченко је рекао да не сумња да ће ова књига у Русији бити прихваћена нанајбољи начин као једна од најзанимљијих и најактуелнијих.  „Јасно је да је наоружавње истином, како каже и наслов ове књиге, задатак свима уРуској Федерацији, јер је борба за истину постала основни проблем Европе и широмсвијета“, истакао је Боцан Харченко.  Он је оцијенио да се у данашњем свијету пуно лаже, наводећи да се све више презентујеизопачена историја, прије свега о Другом свјетском рату, па и о другим локалнимсукобима, укључујучи рат у бившој Југославији и БиХ.  
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  Цицовић је рекао да Љепојевићева књига говори о томе да само народ који поштујесвоју прошлост зна на прави начин да дефинише и своју будућност.  „Српски народ је народ који треба да буде поносан на своју прошлост, која га обавезуједа његује културу сјећања“, нагласио је Цицовић.  Подсјетивши да књига говори и о оригиналном Дејтонском споразуму и покушајимањеговог урушавања, односно фалсификовања, он је оцијенио да дјело „Наоружавањеистином“ јача увјерење да ће лажи и обмане о улози Срба и Руса у два свјетска рата, каои о дешавањима деведесетих година 20. вијека бити разоткривене и побијеђене, јер је,како каже, истина увијек јача од лажи.  
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  Љепојевић је указао да је вишедеценијско скривање геноцида над Србима у НДХдовело и до сталних покушаја да се промијени и фалсификује Дејтонски споразум, јер јеЗапад почео да оптужује Србе за наводни геноцид, не признајући стварни геноцид надсрпским народом у Другом свјетском рату, као ни велико страдалништво и херојствоСрба у Првом свјетском рату.  Љепојевић сматра да су томе кумовала два разлога, од којих је први то што, како каже,модерни Запад истина не интересује, а други је то што се српски народ сврстао настрану вјековних пријатеља Руса.  
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