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«Про ненависть до росіян ніхто й
не говорив. Почуття, яке відчували
всі чеченці від малого до великого,
було сильнішим за ненависть. Це
була не ненависть, а невизнання цих
російських собак людьми і така оги-
да, бридкість і здивування перед без-
глуздою жорстокістю цих істот, що
бажання винищення їх, як бажання
винищення щурів, отруйних павуків
і вовків, було таким самим природ-
ним почуттям, як почуття самозбе-
реження»

Лев Толстой, «Хаджи-Мурат»

«Русизм – це особлива форма
людиноненависницької ідеології, за-
снована на великодержавному шові-
нізмі, повній бездуховності та амо-
ральності.

Відрізняється від відомих форм
фашизму, расизму, націоналізму,
особливої   жорстокістю як до люди-
ни, так і до природи. Принцип дії –

знищення всього і вся, тактика ви-
паленої землі. Відрізняється шизоф-
ренічною формою манії світового
панування. Володіючи рабською пси-
хологією, паразитує на хибній істо-
рії, на окупованих територіях та при-
гноблених народах. Русизму прита-
манний постійний політичний, юри-
дично-правовий та ідеологічний те-
роризм».

Джохар Дудаєв
В інтерв’ю, записаному в 1995

році, лідер чеченського народу, пер-
ший президент Чеченської Респуб-
ліки Ічкерія Джохар Дудаєв розмір-
ковує про те, що являє собою Росія і
які підступи криються в її діях: «Нам
пропонують дикого, виловленого у
лісі ведмедя. Його посадили в кліт-
ку, нас туди впускають і кажуть:
«Ось, йди та дружи з ведмедем, по-
дай йому лапу і живи дружно». Ось
що таке Росія».

Дудаєв розповідав про те, як ке-
рівництво РФ навмисно створило
«опозицію» в республіці Ічкерія:
«Весь світ знає, що жодної опозиції
тут не було і немає донині. Вона по-
винна мати свою програму, вона має
бути визнана у правовому полі. Ні-
чого подібного немає. Росія збирає
карних злочинців, бандформування,
які називає «опозиціонерами», оз-
броює їх, відпускає на це незліченні
кошти, немислимі простій людині.
Танки, БТРи, літаки, «Гради», «Смер-
чі», «Урагани», військові фахівці,
підготовлені російськими спец-
службами на спеціальних базах у Ро-
сії, розбавлені кількома карними зло-
чинцями чеченської національності.
Весь цей вінегрет називають «опо-
зицією». 

За словами Дудаєва, ця «опози-
ція» російська, а, по суті – русизм.
«Звичайний русизм, страшніший за
фашизму, нацизму, всіх людиноне-
нависницьких ідеологій, зведений у
вищий ранг державної політики Ро-
сії, – акцентував Дудаєв. – Упро-
довж всієї своєї історії Росія вибирає
найбезпораднішу жертву аби по-
вністю стерти її з лиця землі та за-
лякати весь світ, мовляв, ось які ми
сильні, підступні, злі, хижі. Вичле-
нували Нагірний Карабах і далі піш-
ло повне знищення, затим Абхазію
вичленували з Кавказу, знищили весь

потенціал Грузії. Війна з Грузією,
Азербайджану з Вірменією – це спра-
ва рук російських спецслужб. Пів-
денна Осетія, Північна Осетія, Інгу-
шетія … Фізичне знищення цілих на-
родів, смерть, кров, цілеспрямоване
знищення народного потенціалу».

Дудаєв наголошував, що вірити

російському керівництву не можна за
жодних обставин: «Російське керів-
ництво всю свою історію, коли їй
було важко, бігло на підписання до-
говорів, але воно ніколи не дотри-
мувалося їх і ніколи не дотримува-
тиметься, вона не мислить, а як тіль-
ки зміцніє, так починає знову зну-
щатися над найслабшим. Такою є Ро-
сія – імперія зла, якою була, такою і
залишається. Хижа, жадібна, безду-
ховна, аморальна».
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