În ziua de 2 iunie 1997-patrioți români, grevă la Ministerul de Externe- se
aunțase semnarea Tratatului de bază cu statul vecin, Ucraina
Adevărații patrioți români, în special, originari din teritoriile românești ocupate
de regimul sovietic, s-au adunat la sediul Ministerului de Externe din București
și-au declarat o grevă pe termen nelimitat, în sala mică de conferință a
Ministerului.
Motivația:
1. Textul Tratatului să fie publicat în mass-media și suspus discuțiilor întregului
popor român din actualele fruntarii și din teritoriile ocupate.
2. Un Tratat de bază cu statul Ucrainian, vecin, poate fi semnat de comun acord
3. Aderarea la NATO și Uniunea Europeană nu este condiționată, în mod
obligatoriu, de semnarea , în prealabil, a Tratatului de bază cu Ucraina, aducând
ca exemplu Polonia, în situație similară, care a semnat doar un șir de acorduri,
cu țara vecină, Ucraina: comerciale, de trecere a frontierei, etc.
Printre cei peste douăzeci de greviști s-au aflat:
1. V aleriu Graur, secretar general al Asociației Pro Basarabia și Bucovina,
originar din orașul Reni, fost deținut politic (Grupul Usatiuc-Ghimpu din
Basarabia), profesor.
2. Ion Gherman, președintele Societății Ținutul Herța, originar din orașul herța,
medic.
3.George Galan, președintele filialei București a ” Societății de Cultură și
Literatură din Bucovna”, originar din județul Rădăuți, desființat abuziv în
perioada comunistă a României, colonel în rezervă.
4. Alexandru Șoltoianu, fost deținut politic (Șaisprezece ani de Gulag), originar
din Basarabia, stabilit la Moscova, diplomat de profesie.
5. Lazăr Băciucu, reprezentant al ”Ligii culturale pentru unitatea românilor de
pretutindeni”București.
6. Mihai Prepeliță, scriitor, ziarist, redactor la Revista Reîntregirii Neamului
Românesc-Glasul Națiunii (Prima publicație în grafie latină din
R:S.S.Moldovenească, primele numere publicate clandestin la Riga; redactot șef, poeta deputat leonida Lari),membru al Uniunilor scriitorilor din România,
din R. Moldova și din Rusia, originar din nordul Bucovinei, fiu de țărani români
deportați în Kazahstan, Siberia și la Onega.
7. Ziarista Iulia Scutaru, originară din Basarabia, lider al Asociației Pro Basarabia
și Bucovina, București.
8. Anatol Ciobanu, originar din Basarabia, ziarist și și alții.
Grupul grevist a cerut o întâlnire cu Ministrul de Externe, domnul Adrian
Severin.
Ca rezultat al grevei , semnarea Tratatului a avut loc nu a avut loc la București,
ci la Constanța (Neptun).

Semnatari:Emil Costantinescu (România) și Leonid Kucima (Ucraina).
Detaliu rușinos, transmis în direct la Televiziune: După semnarea Tratatului,
președintele României s-a aplecat să-l îmbrățișeze și să- sărute călduros pr
Președintele Uceainei, care s-a ferit, accentuat, de parcă românul ar fi fost
ciumat. Act de vădită umilință din partea conducerii de vârf a României și de
demonstrație arogantă a ucrainianului, fericit de ”afacerea politică” încheiată.
Pe tot parcursul zilei, greviștii au fost ”potoliți”, explicați și chiar amenințați de
către secretarul de stat al Ministerului de Externe. Domnul Gabriel Gafița.
A doua posibilitate de blocare a Tratatului cu Ucraina (Prin care ” România
n-a cerut nimic, iar Ucraina a obținut totul”, după cum aveau să se exprime
patrioții ucrainieni din Cernăuți, martor Mihai Prepeliță, participant la Ziua de
comemorare a poetului național Mihai Eminescu, 15 iunie 1997, Cernăuți) a
fost ratificarea în parlamentul României, de la tribuna căruia s-a luptat în mod
vehement, cu argumente convingătoare, poeta deputat Leonida Lari (Partidul
România Mare), dar la vot, Tratatul a fost votat și la 16 iulie1997 publicată înst
votat și la 16 iulie 1997, ratificarea a fost publicată în Monitorul oficial al
României.
La o ședință a Societății Culturale ”Vatra Românească”(filiala din București),
scriitorul Mihai Prepeliță l-a atacat și l-a învinuit direct pe diplomatul Dumitru
Ciaușu, dirctorul direcției ”Tratate...” a Ministerului de externe al României,
care fusese învitat să se ”laude” cât de corect și grabnic a fost semnat Tratatul.
Menționăm:
1. Ministrul de externe Adrian Severin, ca mulțumire pentru aportul nemijlocit
al semnării Tratatului, a fost trimis în Parlamentul European( unde a fost
judecat pentru corupție).
2. Dumitru Ciaușu, trimis și el ca mulțumire, ambasador în Franța. Scriitorul
Mihai Prepeliță, în continuare, pd parcursul anilor, până în 2005 între timp
devenise vicepreședinte al Mișcării Europene, secțiunea națională română)-a
tot pledat pentru rediscutarea Tratatului, cu un an înainte de închiderea
termenului de zece ani(procedură folosită, mai rar, între satatele vecine, dar
absolut legală, din punct de vedere juridic al dreptului internațional). ; A pus
problema și la Chișinău, la sediul Uniunii Scriitorilor ( Președinte, Acad. Mihai
Cimpoi, vicepreşedinte, Arcadie Suceveanu, originar din nordul Bucovinei), în
cadrul unei delegaţii a Ligii culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni,
în capitala R. Moldova.A fost susţinut, argumentat de scriitorul Serafim Saka,
originar şi el din nordul Bucovinei, născut în anul 1939, în fostul judeţ Hotin, al
României Regale şi de către alţi patrioţi români din Basarabia.
Oricum, și astăzi problema numărul unu a României, în componenta NATO și
U.E. este Anularea consecințelor Pactului criminal Molotov- Ribbentrop și
elaborarea și semnarea unor tratate corecte și de bună vecinătate, pe

principiile adevărului istoric, al dreptului internațional și al parității (1).
Cităm din scrisoarea către deputatul Eugen Tomac, președintele PMP, despre
summitul propus la Bruxelles, și mai actual actual din 19 septembrie 2019,
declarația lui Traian Băsescu(președinte de onoare):” Eurodeputatul Traian
Băsescu denunță Pactul Ribbentrop-Molotov în plenul Parlamentului
European: ”România trăiește încă după voința lui Hitler și Stalin”
Grupul de inițiativă al patrioților români
din actualele fruntarii ale României și din
din teritoriile ocupate, pentru anularea
consecințelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop
(1)Pop Iftene, Basarabia din nou la răscruce, 1999- carte primită cu entuziasm și
speranță la Chișinău și necesară patrioților din România.
Pop Iftene, Vecinătate și bună vecinătate în dreptul internațional, Editura
stiințifică și enciclopedică, 1986- tratat de referință în relațiile internaționale
dintre state.

