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A nu spune adevărul  în istoria țării tale, în desfășurare, în actualitate, în timpul vieții tale, este 

extrem de periculos. Nepoții, când vor citi arhivele străine, dar și cele interne,  când vor avea acces la 

ele...Numai adevărul consolidează legătura între generații. 

Partidul Noi, Getodacii! 

 

Why did US soldiers die fighting Hitler? 

Did their sacrifice mean nothing to US leaders? 

Pentru ce au murit ostașii SUA luptând împotriva lui Hitler? 

Jertfa lor nu a mai însemant nimic pentru conducătorii SUA? 

 

Conducătorii SUA și-au dat mâna cu Hitler postmortem! 
Oficialitățile SUA au sfidat Congresul din decembrie 1989, prin care URSS a 
anulat Tratatul Molotov-Ribbentrop.Toți delegații la Congres au votat pentru 
anularea Tratatului.  Delegații Ucrainei au votat și ei în unanimitate anularea 
acestui Tratat, deci oficialitățile SUA au sfidat și Ucraina. Ucraina și-a dobândit 
independența atât prin votul său cât și al celorlalte delegații. Aplicarea în fapt a 
anulării Tratatului, pentru România, era o simplă formalitate.  
Pentru că SUA s-a opus anulării în fapt, este de vină că al doilea război mondial 
nu a luat sfârșit. Războiul a început prin acest Pact, război ce a cuprins întreaga 
lume. În felul acesta a dat drum liber Federației Ruse să nu respecte nici ea 
încheierea războiului. S-a mobilizat militar, a învins forțele militare ucrainiene și 
a ocupat o parte din Ucraina. 
România avea tot tot dreptul de a fi primită în NATO. Între Dictatul de la Viena 
și Trataul de la Trianon nu se poate face nici o legătură. Trianonul înseamnă 
Pacea, de după Primul război mondial, semnat de țările Europei și de Ungaria. 
Ungaria nu are nici  o legătură cu Tratatul Molotov-Ribbentrop. Nu a fost 
afectată de Tratatul Ribbentrop- Molotov. România ar fi fost în NATO, Ungaria 
nu, până nu renunța la la poziția sa neprietenoasă față de România.  
Hitler din motive strategice, decide anexarea unei părți din România  la 
Ungaria. Culoarul românesc cedat Ungariei de câtre Hitler a ajuns până în 
zona petrolieră a României. Hitler :”Fără contribuţia a cel puţin 4 până la 5 
milioane de tone de petrol românesc, nu am putea duce războiul.” „România 
va trebui micşorată şi din motive politice europene, deoarece poporul român, 
democrat din fire, a rămas sufleteşte alături de Anglia şi Franţa şi, în 
consecinţă, Axei nu-i convine o Românie mare care să aibă în Balcani rolul de 
diriguitoare”(Vezi click pe link). 
De-ndată după ce Hitler a dăruit Ungariei, nord-vestul României, Ungaria, din 
acest teritoriu anexat, a început lichidarea autohtonilor(românilor civili) și 
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golirea Ungariei de evrei (Soluția finală), prin împușcarea unora, iar majoritatea 
au fost înghesuiți în trenuri și trimiși la Auschwitz. Ungaria știa unde-i trimite și 
de ce! 
Pactul Molotov-Ribbentrop s-a semnat la 23 august 1939-la 28 iunie 1940 URSS 

ocupă răsăritul României. Dictatul de la Viena a fost semnat la 30 august 1940  

Două coaliții criminale-Germania nazistă-URSS, Germania nazistă (și Italia 

fascistă) și Ungaria hortistă. Germania nazistă a semnat două Pacturi, cu URSS 

și cu Ungaria hortystă.  

„Actul de la Viena este un act de război și nu un act de pace. Ați avut nevoie să 

pătrundeți în Balcani. V-a fost teamă de invazia rusă în Europa și voiați să aveți 

o stavilă sigură în Carpați, și, în sfârșit, ați avut neapărat nevoie și de petrolul 

românesc. Iată trei explicațiuni ale acestui fapt“, i-a spus ministrul român lui 

Killinger în 1943. (A.N.I.C., fond P.C.M.)  

Pactul dintre Richtul german și URSS, dintre Richtul german și Ungaria hortistă 

au produs o catastrofă umanitară și teritorială de la Marea Baltică, până la 

Marea Neagră și în Europa centrală. 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anularea-dictatului-de-la-

viena 

 În continuare click pe link.  

http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi%20Do

nald%20Trump.pdf  

SUA decide,în secret (tot secret a fost Actul adițional al Pactului) sfidând Pactul  

Molotov-Ribbentrop, anexarea la Ucraina a nordului Bucovinei, în loc să revină 

României.  

Implicarea oficialităților SUA este înfara oricărei îndoieli: 

Mircea Pașcu, 

Extinderea NATO-cazul României 

Raport personal 

2007, p. 56 

”La începutul anului 1996  efectuam încă o vizită  în Statele Unite...Firește, cu 

acest prilej aveam din nou discuții cu factori decizionali americani, în principal 

de la Pentagon și Departamentul de Stat, dar și câte un prânz de lucru cu   

Zbigniew Brzezinski și Frank Carlucci, fost secretar al apărării...În ce privește 

primul tratat (cu Ucraina-n.n), s-a sugerat abandonarea insistenței pentru 

includerea clauzei de condamnare a Pactului Molotov-Ribbentrop ( insistență 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anularea-dictatului-de-la-viena
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/anularea-dictatului-de-la-viena
http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi%20Donald%20Trump.pdf
http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi%20Donald%20Trump.pdf
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considerată nejustificată în condițiile în care, în Tratatul cu Ungaria, România 

nu ar accepta o clauză similară referitoare la Tratatul de la Trianon?!) 

( Referitor la tratatul cu Ungaria ni se recomanda o abordare frontală și nu una 

indirectă, prin referiri la reconcilierea francol-germană). 

 

Pactul Molotov-Ribbentrop protejat 

 În anul semnării Tratatului dintre România şi Ucraina, care era poziţia SUA? 

Aceeaşi. D-l E. S. Alfred Moses, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti a 

declarat „Ceea ce voiam să spun este că e prea târziu pentru modificarea 

frontierelor. Frontierele dintre România şi Ucraina sunt stabilite. Ele sunt 

recunoscute prin Acordul de la Helsinki, semnat de România. Problema 

modificării frontierelor în Europa   s-a închis, fără posibilităţi de redeschidere“. 

D-l Alfred Moses şi-a exprimat speranţa că România, Rusia şi Ucraina vor 

ajunge la un acord în ceea ce priveşte denunţarea Pactului, „odios, detestabil, 

convenit între două regimuri totalitare“. Nici preşedintele României, nici 

diplomaţii români nu au reţinut au atenţie aceste declaraţii. Este clar că d-l 

Alfred Moses trebuia să facă această declaraţie, de rămânere a graniţelor aşa 

cum sunt, deci în favoarea Ucrainei, pentru a satisface dorinţele Ucrainei. Dar 

 d-l Alfred Moses, diplomat de carieră, a lăsat două căi legale de pledare a 

cauzei româneşti, dacă oficialităţile româneşti, aşa, după cum, totuşi, se 

presupunea, s-ar fi angajat pe acest drum 

1) Frontierele sunt recunoscute prin Actul de la Helsinki, semnate şi de 

România. Ambasadorul SUA face referire la acest acord. Se ştie că tocmai acest 

acord oferă posibilitatea modificării frontierelor prin înţelegere între părţi. 

2) Pactul Molotov-Ribbentrop este declarat fără nici o reţinere, odios şi 

detestabil. Exprimarea speranţei că România, Rusia şi Ucraina vor ajunge la un 

acord în ceea ce priveşte denunţarea Pactului, exprimă direcţia 

tratativelor.România era blindată. Îi trebuia tact, fermitate și să rămână protejată 

în fața întregii lumi, de Acordul de la Helsinki și de Pactul Molotov 

Ribbentrop”(Gheorghe Gavrilă Copil, Societatea Culturală București-Chișinău, 

Dacia Eternă,București, 1999, p.67, 68). 

Este imposibil să nu reținem” D-l Alfred Moses şi-a exprimat speranţa că 

România, Rusia şi Ucraina vor ajunge la un acord în ceea ce priveşte denunţarea 

Pactului, „odios, detestabil, convenit între două regimuri totalitare“. Praf în ochi, 

formulare  abuzivă, cu efect blocant. Rusia condamnase Pactul Molotov-  
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Ribbentrop, la fel și Ucraina, la Congresul de la Moscova. Chiar și această 

poziționare a unui ambasador al SUA demască intervenția SUA, cu efect de 

complicitate cu autorii Pactului Molotov-Ribbentrop . 

Traian Băsescu:  

Potrivit NewsIn, seful statului a lansat un atac dur impotriva celor care, in 

pragul aderarii tarii noastre la NATO, au semnat un document impotriva 

intereselor nationale. Fără a-i numi, seful statului s-a referit la fostul 

presedinte Emil Constantinescu si la fostul sef al diplomatiei, Adrian Severin, 

spunand ca va veni o vreme cand vor trebui discutate conditiile semnarii 

acestui Tratat. Presedintele a spus ca politicienii din vremea respectiva nu au 

stiut sa negocieze cu Ucraina si au semnat in graba si dupa dictare un Tratat 

dezavantajos, desi alte documente similare nu au fost semnate cu alte tari.” 

http://stirile.rol.ro/basescu-cei-care -au-semnat-tratatul-cu-ucraina-si-au-

dat-tara-pe-nerasuflate-117666.htm  

Cine era Adrian Severin? 

Adrian Severin era deputat  PSD când a semnat Tratatul cu Ucraina. Era 

vicepreședinte al PSD( 1997). Era  Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor 

Externe, 1996-1997, în Guvernul Ciorbea-miniștri de la mai multe partide). 

Primele alegeri din România pentru Parlamentul European s-au desfășurat pe 

25 noiembrie 2007.  

Adrian Severin - Partidul Social Democratt  

Tratatul cu Ucraina, semnat pe data de 2 iunie, publicat   în Monitorul Oficial 

pe data de 16 iulie 1997. Domnul Adrian Severin este răsplătit de către 

Partidul Social Democrat cu statutul de europarlamentar (25 noiembrie 

2007).În iunie 2009, PSD îi acordă un  nou mandat de europarlamentar. 

Vicepreședinte, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe, 

Europalamentar, un nou mandat de europarlamentar... 

Cine a fost președintele PSD în perioada Tratatului? 
Ion Iliescu, preşedinte PDSR (ianuarie 1997- decembrie 2000) 

http://stirile.rol.ro/basescu-cei-care%20-au-semnat-tratatul-cu-ucraina-si-au-dat-tara-pe-nerasuflate-117666.htm
http://stirile.rol.ro/basescu-cei-care%20-au-semnat-tratatul-cu-ucraina-si-au-dat-tara-pe-nerasuflate-117666.htm
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Social_Democrat_(Rom%C3%A2nia)
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http://stiri.tvr.ro/cei-6-care-au-condus-psd-ul-cine-si-cand-a-detinut-sefia-

partidului_29529.html#view 

 

Cine era Președintele României( nov.1996-2000)? 

Emil Costantinescu. A candidat în calitate de Președinte al Convenției 

Democrate Române( Mai multe partide, poziție dominantă PNȚCD) 

Cine era Prim-ministru? 

 Victor Ciorbea (PNȚCD) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ciorbea 

Tovarăși programați să-și dea mâna.Poate că nu citiți... 

Președintele Emil Costantinescu a declarat că a demisionat, pentru că a fost” 

învins de sistem”. Adevărul e altul: A predat ștafeta lui Ion Iliescu, pentru un 

nou mandat de Președinte 

  Emil Constantinescu: 
 
” l-am invitat pe presedintele Iliescu la o intalnire intre patru ochi, la biblioteca 
de la Cotroceni. 
Fac azi aceasta marturisire istorica, dl presedinte Iliescu este prima persoana 
careia i-am spus ca nu voi candida pentru un nou mandat, nu am spus nici 
colaboratorilor mei, nici familiei. Am banuit ca va fi urmatorul presedinte si am 
discutat foarte serios asupra viitorului tarii in NATO sau in afara NATO pentru 
ca atunci era proba pe care Romania trebuia sa o dea. I-am propus 
presedintelui Iliescu pentru ca PSD aproape avea majoritate in Senat, i-am 
propus sa se abtina chiar daca CDR votau pentru propunere si grupul lui Vadim 
Tudor se opunea cu violenta. La sfarsitul discutiilor, presedintele Iliescu a spus 
Da. Si cand spuneau Da, oamenii politici se tineau de cuvant”, a relatat Emil 
Constantinescu”.https://www.capital.ro/emil-constantinescu-rupe-tacerea-

dezvaluiri-inedite-despre-ion-iliescu.html 

 
Ion Iliescu  -președinte , 22 decembrie 1989 – 20 mai 1990 ; 20 mai 1990 –  11 
octombrie 1992 ; 11 octombrie 1992 – 17 noiembrie 1996 
Emil Constantinescu – președinte în perioada 
17 noiembrie 1996 – 10 decembrie 2000 
Ion Iliescu – președinte în perioada 10 decembrie 2000 – 20 decembrie 2004 
Președintele Emil Costantinescu a declarat că a demisionat, pentru că a fost” 

învins de sistem”. Adevărul e altul: A predat ștafeta lui Ion Iliescu, pentru un 

nou mandat de Președinte.  Și, tot așa și iar așa, PSD din 22 decembrie 1989, 

http://stiri.tvr.ro/cei-6-care-au-condus-psd-ul-cine-si-cand-a-detinut-sefia-partidului_29529.html#view
http://stiri.tvr.ro/cei-6-care-au-condus-psd-ul-cine-si-cand-a-detinut-sefia-partidului_29529.html#view
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Victor_Ciorbea
https://www.capital.ro/emil-constantinescu-rupe-tacerea-dezvaluiri-inedite-despre-ion-iliescu.html
https://www.capital.ro/emil-constantinescu-rupe-tacerea-dezvaluiri-inedite-despre-ion-iliescu.html
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până azi, cu România, în captivitatea sa. Opoziția, veche tovarășe de drum a 

PSD-ului. 

Ce e de făcut? Să constituim filialele Partidului Noi, Getodacii! Să pătrundem în 

Parlament și acționăm pentru binele țării. Țara noastră are dreptul la 

prosperitate, la demnitate, la beneficiile unei democrații autentice. Altă cale 

nu-i! Am ajuns în incapacitate de a ne solidariza . Ce imagine vom avea în 

mentalul copiilor și nepoților noștri, dar acum, în opinia publică a țărilor vecine 

și nu numai, dar în mentalul celor care își exercită puterea politică din 1989 

până azi?.Trebuie să credem că a sosit vremea să acționăm! Activitatea politică 

este garantată de Constituție. Beneficiază de ea, din 1989, corupții și trădătorii 

de țară. A-ți iubi țara și a te mobiliza pentru binele oamenilor, e un act de 

demnitate. 

Eurodeputatul Traian Băsescu denunță Pactul 
Ribbentrop-Molotov în plenul Parlamentului 
European: ”România trăiește încă după voința 
lui Hitler și Stalin” 
„Pactul Ribbentrop-Molotov este unul dintre cele mai ticăloase pacte politice 

din ultimele secole, care au avut efecte pe teritoriul Europei. Foarte mulți spun 

că a trecut, că a fost acum 80 de ani. Vă pot spune că astăzi România trăiește 

încă după voința lui Hitler și Stalin. Poporul român a fost împărțit în două: o 

parte în România și o parte în Republica Moldova”, a declarat Traian Băsescu 

în plenul Parlamentului European, la dezbaterile asupra Rezoluției 

Parlamentului European privind 80 de ani de la începerea celui de-al Doilea 

Război Mondial și importanța amintirii europene pentru viitorul Europei, 

rezoluție care va fi votată joi, în plenul Parlamentului European. 

https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-traian-basescu-denunta-pactul-ribbentrop-molotov-

in-plenul-parlamentului-european-romania-traieste-inca-dupa-vointa-lui-hitler-si-stalin/ 

 

Poziția geostrategică a României este de importanță majoră. 

A fost un Pact, Ribbentrop Molotov și mai este! 

Germania și URSS, la înarmare maximă, față în față.  

A început al doilea război mondial. 

SUA și Federația Rusă, la înarmare maximă, față în față. 

Începe al treielea război mondial? 

Se poate să nu fie și al treielea? Noi credem, da, se poate! 

Un nou Pact, tot secret? 

https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-traian-basescu-denunta-pactul-ribbentrop-molotov-in-plenul-parlamentului-european-romania-traieste-inca-dupa-vointa-lui-hitler-si-stalin/
https://www.caleaeuropeana.ro/eurodeputatul-traian-basescu-denunta-pactul-ribbentrop-molotov-in-plenul-parlamentului-european-romania-traieste-inca-dupa-vointa-lui-hitler-si-stalin/
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Partidul Noi, Getodacii! 
Gheorghe Gavrilă COPIL, 
Președinte 
partidulnoigetodacii@gmail.com  
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