Planul Păcii pentru Ucraina, Federația Rusă și Republica Moldova

Peace Plan for Ukraine, the Russian Federatio and the Republic of
Moldova
Un conflict militar între Federați Rusă și Ucraina se va extinde și pe tritoriul
Republicii Moldova. Singura cale de salvare pentru Repubica Moldova este
Unirea necondiționată cu România. În fapt este vorba de Reîntregirea
României. Conform acestui Plan de Pace, Transnistria, care face parte din
Republica Moldova și are parlamentarii săi în Parlamentul Republicii
Moldova, prin votul Parlamentului Republicii Moldova, face parte din Unirea
necondiționată. Președintele Vladimir Putin știe că războiul se va extinde și
pe teritoriul Republicii Moldova, denumit Transnistria, din care va rămâne
doar cenușă. Să avem în vedere că și orașul Tighina (Bender ) cap de pod al
Federației Ruse în Republica Moldova va avea aceeași soartă ca Tiraspolul din
Transnistria. Găgăuzia, în caz de război este expusă unor nimiciri majore.
Votul necondiționat pentru Unirea cu România este singura cale de salvare a
vieții găgăuzilor. Se pare că Unirea necondiționată a întregii Republici
Moldova cu România nu va fi acceptată de către Președintele Vladimir Putin.
Doar se pare. Ucraina are și ea o șansă uriașă. Nordul Bucovinei, nordul
Basarabiei, sudul Basarabiei,teritorii ale României au fost anexate de către
Moscova, conform Tratatului dintre URSS și Germania Nazistă. Au fost alipite
de Ucraina, pe atunci țară componentă a URSS. Prin Ucraina, URSS se învecina
cu România. Prin revenirea acestor teritorii în interiorul României se va pune
capăt Celui de al doilea Război Mondial. Așa ceva se poate realiza printr-un
efort comun dintre SUA și Federația Rusă. Tot în interiorul României, tot
acum, trebuie să revină Ținutul Herța și Insula Șerpilor. Încheierea Celui de al
Doilea Război Mondial nu e negociabilă, dar oferă Ucrainei o mare șansă în
cadrul negocierilor cu Federația Rusă. Marea dorniță a Moscovei este să
unească pe uscat Federația Rusă cu peninsula Crimeia. Acum e rândul
Ucrainei să propună Moscovei să accepte concesionarea unui teritoriu
ucrainian, pe un timp determinat de ani. Kievul vine astfel în întâmpinarea
dorinței Moscovei. Ucraina este proprietarul care concesionează un teritoriu
pe un număr de ani. Pentru semnarea unui astfel de acord Ucraina trebuie să
redevină stăpâna de facto, asupra regiunilor Donețk și Luhansk. Federalizarea

Ucrainei, conform proiectului Moscovei, limitează Ucraina să redevină
stăpâna de facto a acestor regiuni. Ura, dușmănia nu pot rezolva astfel de
situații. Să avem în vedere că limba ucrainiană și limba rusă, pe tritoriul
Ucrainei, se reliefează ca limbă comună, cu diferențe nesemnificative. Un
cuvânt tradus din ucrainiană în limba rusă este la fel cu cel tradus din rusă în
ucrainiană. Situația se va normaliza cu timpul printr-o Politică a Păcii, în
manualele școlare din Ucraina, din clasele primare până în universități. Acum
singura posibilitate corectă constă în renunțarea la separatismul teritorial din
Ucraina.
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Peace Plan for Ukraine, the Russian Federation
and the Republic of Moldova
A military conflict between the Russian Federation and Ukraine will extend to
the territory of the Republic of Moldova. The only way out for the Republic of
Moldova is the unconditional Union with Romania. In fact, it is about the
Reunification of Romania. According to this Peace Plan, Transnistria, which is
part of the Republic of Moldova and has its parliamentarians in the
Parliament of the Republic of Moldova, by the vote of the Parliament of the
Republic of Moldova, is part of the Unconditional Union. President Vladimir
Putin knows that the war will spread to the territory of the Republic of

Moldova, called Transnistria, of which only ashes will remain. Let's keep in
mind that the city of Tighina (Bender), the bridgehead of the Russian
Federation in the Republic of Moldova, will have the same fate as Tiraspol in
Transnistria. Gagauzia, in case of war, is exposed to major destruction.
Unconditional voting for the Union with Romania is the only way to save the
lives of Gagauzians.
It seems that the unconditional union of the entire Republic of Moldova with
Romania will not be accepted by President Vladimir Putin. It just seems.
Ukraine also has a huge chance. Northern Bukovina, northern Bessarabia,
southern Bessarabia, territories of Romania were annexed by Moscow,
according to the Treaty between the USSR and Nazi Germany. They were
annexed by Ukraine, then part of the USSR. Through Ukraine, the USSR
borders Romania. The return of these territories inside Romania will put an
end to the Second World War. This can be achieved through a joint effort
between the United States and the Russian Federation. Also inside Romania,
right now, the Land of Herta and the Island of Snakes must return. The end of
World War II is not negotiable, but it offers Ukraine a great chance in
negotiations with the Russian Federation. Moscow's great desire is to unite
the Russian Federation on land with the Crimean peninsula. It is now
Ukraine's turn to propose to Moscow to accept the concession of Ukrainian
territory for a set period of years. Kiev is thus fulfilling Moscow's desire.
Ukraine is the owner who leases a territory for a number of years. In order to
sign such an agreement, Ukraine must regain de facto dominion over the
Donetsk and Luhansk regions. The federalization of Ukraine, according to the
Moscow project, limits Ukraine from becoming the de facto master of these
regions again. Hatred, enmity cannot solve such situations. Let us keep in
mind that the Ukrainian language and the Russian language, on the territory
of Ukraine, stand out as a common language, with insignificant differences. A
word translated from Ukrainian into Russian is the same as a word translated
from Russian into Ukrainian. The situation will be normalized over time
through a Peace Policy, in textbooks in Ukraine, from primary school to
university. Now the only correct possibility is to give up territorial separatism
in Ukraine.
Good understanding between Ukrainians and Russians is the only way that
will lead, for the first time, to a stable and prosperous Ukraine. For a time,

peacekeeping units belonging to the UN will coexist with the citizens of the
former separatist regions.
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