
Dear President Volodymyr Zelensky, 

The President of Ukraine, Volodymyr Zelenski, stated: 

"We cannot sit indefinitely in the EU-NATO waiting room" 

"The time has come to increase speed, to be invited to join the EU    

and NATO," he added, denouncing Russia's "violent aggression" 

against his country. 

https://www.bursa.ro/presedintele-ucrainean-reclama-aderarea-

tarii-sale-la-ue-si-nato-87119244  

Please note the actual cessation of World War II. According to the 

Pact between Nazi Germany and the USSR (Molotov-Ribbentrop Pact) 

following the Moscow Ultimatum (declaration of war), given to 

Romania on June 26, 1940, the USSR Army annexed eastern Romania. 

Moscow imposes a new border between Romania and the USSR, on 

the Prut River, inside Romania. The eastern part of Romania, 

occupied according to this Pact, consists of the provinces (territories) 

of Bessarabia and northern Bukovina. We specify that also now, 

together with the annexation of Bessarabia and northern Bukovina, 

the USSR annexes the Herta Land, which it re-annexes in 1944. 

A war between the Russian Federation and Ukraine would have 

catastrophic consequences. 

To avoid such a possibility, a diplomatic effort is needed. For this 

geographical area, the Pact between Nazi Germany and the USSR is 

still active, because for this area it was not actually abolished. The 

Second World War began with the Treaty between the USSR and Nazi 
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Germany, so it is your duty, Mr. President Volodymyr Zelensky, to 

end this war. 

The pact between Stalin and Hitler, by the vote of the State Duma 

(USSR Parliament) in December 1989, is declared null and void. 

Thanks to this vote, Ukraine - until then part of the USSR - declared 

its independence and also thanks to this vote, Mikhail Gorbachev, 

President of the USSR, recognized its independence. 

 

Also due to this vote, the annexation of the eastern part of Romania 

(northern Bukovina and Bessarabia), in 1940, by the last date given to 

Romania by the USSR (declaration of war) is also annulled. As a 

consequence of the annulment of the Pact between Nazi Germany 

and the USSR, the eastern part of Romania, annexed by this Pact, 

definitely belonged to Romania. And Herta Land, now in Ukraine, 

indisputably, must return to the interior of Romania. 

  Ukraine is abusively keeping the eastern part of Romania inside 

Ukraine. The USSR has not disappeared. Ukraine is in fact the 

western Soviet empire. With this Ukraine, do you want and insist and 

do your best to be accepted in the European Union and in NATO !? 

The Ribbentrop-Molotov Treaty actually means the annexation of the 

eastern part of Romania, the eastern part of Poland, the annexation 

of Finland and the Baltic States. Mikhail Gorbachev will recognize the 

independence of both the Baltic States-Estonia, Latvia and Lithuania, 

and Ukraine. Mikhail Gorbachev, in recognizing the independence of 



the Baltic States, began, in fact, to liquidate the consequences of the 

Pact between Nazi Germany and the USSR. 

The Helsinki Treaty approves the peaceful modification of borders. 

The borders imposed by the Ribbentrop-Molotov Treaty have been 

changed, as well as other borders. Federal Germany reunited with DR 

Germany, the Baltic States became independent, the Republic of 

Moldova became independent, Ukraine became independent, 

Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia, but also 

the eastern part of Romania must return to Romania, thus 

disappearing the border imposed inside Romania by the USSR. And 

Herta Land, now in Ukraine, indisputably, must return to the interior 

of Romania. 

Ukraine is the heir of the USSR. Due to this legacy, which she did not 

get rid of, she is not a member of the EU and NATO and risks a 

devastating war with the Russian Federation. The countries of the 

European Union know very well the consciences of the Pact between 

Nazi Germany and the USSR. This Pact is one of the most shocking 

crimes against humanity. 

Bucharest-Chisinau Cultural Society 

President, Gheorghe-Gavrilă Copil 

bucuresti.chisinau@gmail.com 

We, Getodacs Party! 

 (Partidul Noi, Getodacii!) 

President, Gheorghe-Gavrilă Copil 

partidulnoigetodacii@gmail.com  
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Mult stimate domnule președinte Volodimir Zelenski, 

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, declara:  "Nu putem sta 

la nesfârşit în sala de aşteptare a UE şi NATO" 

"A sosit timpul să mărim viteza, să fim invitaţi să aderăm la UE şi 

NATO", a adăugat el, denunţând o "agresiune violentă" a Rusiei 

împotriva ţării sale. 

https://www.bursa.ro/presedintele-ucrainean-reclama-aderarea-

tarii-sale-la-ue-si-nato-87119244  

Vă rugăm să aveţi în vedere încetarea în fapt al celui de al doilea 

război mondial. Conform Pactului dintre Germania nazistă şi URSS 

(Pactul Molotov-Ribbentrop)  în urma Ultimatului Moscovei 

(declarație de război), dat României, la 26 iunie 1940, Armata URSS 

anexează răsăritul României. Moscova impune o nouă graniţă între 

România şi URSS, pe râul Prut, în interiorul României. Partea de 

răsărit a României, ocupată conform acestui Pact, este constituită din 

provinciile (teritoriile ) Basaraba şi nordul Bucovinei. Precizăm că tot 

acum, deodată cu anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, URSS 

anexează și Ținutul Herța, pe care îl reanexază în 1944. 

Un război între Federația Rusă și Ucraina ar avea urmări catastrofale. 

Pentru a evita o astfel de posibilitate, mai e nevoie de un efort 

diplomatic. Pentru această zonă geografică, Pactul dintre Germania 

nazistă și URSS mai este activ , pentru că pentru această zonă nu a 

fost desfiinţat în fapt. Prin Tratatul dintre URSS și Germania nazistă a 

început Cel de al II-a Război Mondial, deci Dvs, domnule Președinte 

Volodimir Zelenski vă revine datoria de a pune sfârșit acestui război. 

Pactul dintre Stalin şi Hitler, prin votul Dumei de stat (Parlamentul 

URSS), din decembrie 1989, este declarat nul.  

Datorită acestui vot, Ucraina -până atunci făcea parte din URSS-și-a 

declarat independența și tot datorită acestui vot, Mihail Gorbaciov, 
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Președintele URSS, i-a recunoscut independența. Tot  datorită acestui 

vot  este lovită de nulitate și anexarea  părţii de răsărit a României 

(nordul Bucovinei și  Basarabia), în anul 1940, prin ultimatul dat 

României de către URSS (declarație de război). Consecinţă a anulării 

Pactului dintre Germania nazistă şi URSS, partea de răsărit a 

României, anexattă prin acest Pact, revenea, în mod categoric, 

României.  Ucraina păstrează partea de răsărit a României, în mod 

abuziv, în interiorul Ucrainei. URSS nu a dispărut . Ucraina este în 

fapt imperiul sovietic de apus.  Cu această Ucraină doriţi şi insistaţi 

şi faceţi demersuri după demersuri, să fie acceptată în Uniunea 

Europeană şi în NATO!? 

Tratatul Ribbentrop-Molotov, înseamnă în fapt anexarea părţii de 

răsărit a României, a părţii de răsărit a Poloniei, anexarea Finlandei şi 

a Ţărilor Baltice. Mihail Gorbaciov va recunoaşte independenţa atât 

aŢărilor Baltice-Estonia, Letonia şi Lituania, cât şi a Ucrainei. Mihail 

Gorbaciov, prin recunoaşterea independenţei Ţărilor Baltice, a 

început, în fapt, lichidarea consecinţelor Pactului dintre Germania 

nazistă și URSS. 

Tratatul de la Helsinki aprobă modificarea graniţelor pe cale paşnică. 

S-au modificat graniţe impuse prin tratatul Ribbentrop-Molotov, dar 

şi alte graniţe. Germania Federală s-a reîntregit cu RD Germania, 

Ţările Baltice au devenit independente, Republica Moldova a devenit 

independentă, Ucraina a devenit independentă, Cehoslovacia s-a 

divizat în Cehia şi Slovacia, dar şi partea de răsărit a României trebuie 

să revină în România, în felul acesta dispărând granița impusă în 

interiorul României, de către URSS. Și Ținutul Herța, acum în Ucraina, 

în mod indiscutabil, trebuie să revină în interiorul României. 

Ucraina este moștenitoarea URSS . Datorită acestei moșteniri,  de 

care nu s-a debarasat, nu este membră  a UE și NATO și riscă un 

război devastrator, cu Federația Rusă. Țările din Uniunea European 

cunosc foarte bine  conscințele Pactului dintre Germania nazistă și 



URSS. Acest Pact este una din cele mai cutremurătoare crime la 

adresa umanității.  
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