=Scrisoare Deschisa=
19 Decembrie 2008
E.S. Vladimir Vladimirovich Putin
Prim Minister al Guvernului Federatie Ruse
Biroul Primului Ministru al Federatiei Ruse
Casa Guvernului Rus
2, Krasnopresnenskaya Embankment
Moscova 103274
RUSIA
Birou. Tel. Nr: (+7-495) 925 3581
(+7-495) 205 8153

Stimate D-le Putin:
Inainte de toate permiteti-mi sa ma prezint.Numele meu este Constantin
Burlacu si sunt un nationalist, anti-comunist si luptator pentru libertate original
din Romania. In 1980 am venit cu familia in Statele Unite ale Americii, ca
refugiat politic, pentru a scapa de persecutiile indurate sub regimul dictaturii
comuniste din fosta Republica Socialista Romania. Venind in aceasta noua tara,
am continuat lupta contra tiraniei regimului comunist din patria mea natala care
continua sa persiste si astazi. Datorita activitatii depuse de marele patriot si
erou american Ronald Reagan, pentru care am o mare admiratie si respect,
regimurile anti-umane ale imperiului diabolic comunist din fosta Uniune Sovietica
si fostele tari comuniste din estul Europei au fost zdrobite. Eu mi-am sacrificat
multi ani din viata mea in lupta cu monstru comunist, iar ranile suferintelor
indurate sub regimul totalitar comunist,nu sunt inca vindecate. Din exil, in 1985
impreuna cu alti patrioti, noi am reactivat Liga Apararii Nationale, o organizatie
romaneasca ultranationalista fondata in 1924 in Iasi, Romania, pentru a apara
cauza nationala si de a lupta contra conspiratiei Judeo-comuniste. Si dvs. nu va
puteti imagina cat de bucuros sunt, ca mi-am facut datoria de onoare, de a
contribui la distrugerea imperiului diabolic comunist din Romania si alte foste tari
comuniste, iar lumea din tara mea natala poate respira astazi aerul libertatii si al
democratiei.
Am aflat prima data despre dvs.in 1998, cand ca, un veteran al KGB-lui (dvs. ati
slujit KGB-ul pentru 15 ani si ati ajuns la gradul de Locotenent Colonel), ati fost numit
de catre primul presedinte al Federatiei Ruse, Boris Nikolayevich Yeltsin (1991-1999),
ca director al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Din cate stiu acest organism s-a
numit inainte FSK, dar a fost rebotezat si reorganizat in FSB in baza legii din 3 Aprilie
1995 si este principalul serviciu de securitate domnestic al Federatiei Ruse si principalul
succesor al agentilor din timpul erei Sovietice -- Ceeka, NKVD si KGB. Sediul FSB-lui
este in Piata Lubyanka din Moscova in acelasi sediu in care a fost locat KGB-ul. “In
timpul Uniunii Sovietice, era un ofiter pentru 428 de cetateni. In timpul lui Putin, in
Rusia este un ofiter FSB pentru 297 cetateni” , a spus un fost agent al KGB-lui si fost
Sef al Serviciului Secret de Securitate din Romania care a defectat in Statele Unite.
In 1999, dvs. l-ati inlocuit pe Yeltsin ca presedinte al Federatiei Ruse si
prima grija a fost sa creasca puterea FSB-lui pentru conducerea statului,
suprimarea Cecenilor si al altor separatisti si sa dati “dreptul de monitorizarea
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electronic a populatiei , sa controlati gruparile politice, sa perchezitionati casele si
birourile de afaceri, sa va infiltrati in structurile guvernului federal, sa creati
planuri personale, sa investigati cazuri si sa conduceti sistemul de inchisori
personale “, cum a spus acelasi sef al serviciului de securitate din Romania.
Asadar FSB-ul este acum mai puternic decat a fost KGB-ul.
In 2000 si din nou in 2004, dvs. ati fost ales presedinte al Federatiei Ruse
si aceasta a fost una dintre cele mai inalte realizari pe care ati putut sa le
dobanditi in viata si cred ca ati fost foarte fericit pentru aceasta onoare si
gratitudine misterioasa. In Enciclopedia Columbia Copyright © 2001-08,
Columbia University Press, se spune ca: “Putin s-a indreptat rapid sa impuna
autoritatea guvernului central asupra varioaselor republici, regiuni si altor unitati
administrative si a fost preocupat sa exercite controlul asupra elementelor din
media independent. De asemenea, el a lucrat sa remenajeze si reduca
dimensiunea militara. El a elaborate legi de reforme economice liberale si a
ratificat acordurile internationale privind armamentul, a reluat legaturile cu fostele
state cliente sovietice si mentine o puternica opozitie a Rusiei, la propunerea
SUA referitor la rachetele baslistice de aparare… In al doilea termen, Putin s-a
remarcat prin cresterea controlului guvernamental asupra petrolului si gazului
rusesc, si trecerea treptata la reducerea libertatii presei”.
Dvs.aveti tot dreptul sa va opuneti instalarii rachetelor balistice de aparare
ale SUA-lui in Europa, ori expansiunii NATO-lui in granitele tarii dvs. Marea
greseala a fost a lui Mikhail Sergeyevich Gorbachev, care a fost ultimul Secretar
General al Partidului Comunist din Uniunea Sovietica, incepand din 1985 pana in
1991, si ultimul sef de stat al URSS-lui, incepand din 1988 si pana la prabusiea
in 1991, si a presedintelui Yeltsin ca n’au cerut desfiintarea NATO-lui
concomitent cu dezmembrarea Tratatului Militar de la Varsovia. Acum Rusia
plateste consecintele. Si asa NATO, n’a fost capabil sa traga un singur cartus
asupra Cortinei de Fier, pentru a elibera natiunile europene subjugate de
comunism, dar acum se da mare putere militara si invadeaza anumite tari, la
insistenta globalismului jidanesc. Este o ironie faptul ca in anumite privinte ,
Statele Unite si NATO, au preluat rolul Uniunii Sovietice, si au devenit jandarmul
lumii pentru apararea intereselor jidanesti si aceasta nu face parte din legenda lui
Reagan,iar aceasta procedura compromitatoare trebuie eliminata din politica
americana. De asemenea, nu sunt de accord cu dvs. sa le rapiti drepturile si
libertatea unor republici si regiuni din Asia, la autoderminare si independenta,ori
de a le forta sa stea in componenta Federatiei Ruse. Aceasta inseamna ca
dvs.aveti tendinte colonialiste si totalitare ca si predecesorii dvs. de la Kremlin.
Oare acesti oameni, cu ochi de mongolo-tatari din aceste republici si regiuni
ocupate de Rusia seamana cu slavii rusi ? Nicicum ! Si atunci de ce-i obligati
sa stea in Federatia Rusiei, sa-i exploatati si sa le luati petrolul, gazul si alte
resurse naturale ?!
Conform termenului constitutional de limitarea mandatului dvs. n’ati mai
avut dreptul de a candida pentru al treilea termen consecutiv ca presedinte. In
alegerile presedintiale din 2 Martie 2008, prietenul dvs. Dmitry Anatolyevich

2

Medvedev, a devenit al treilea si actual presedinte al Rusiei, a carui inagurare a
avut loc in 7 Mai 2008. Ca prieten si ca sef al lui, succesorul dvs, va numit Prim
Ministru al Rusiei in 8 Mai 2008.
D-le Prim Ministru Putin,motivul principal pentru care va scriu este in
legatura cu articolul “Nationalism of Putin’s Era Veils Sins of Stalin’s ” de catre
Clifford J. Levy, publicat in the New York Times in 26 Noiembrie 2008.
Continutul acestui articol m-a deceptionat si revoltat foarte mult. In articolul sau,
Dl Clifford J. Levy a spus: “Asa ca un istoric numit Boris P.Trenin a facut un apel
la oficiali. Poate ei sa-i permita sa examineze arhivele secrete pentru a confirma
ca acolo au fost gropi comune prin purificarea lui Stalin ? Ii vor ajuta ei sa
spuna istoria a mii de oameni inocenti despre care se spune ca au fost scosi din
puscarie si adusi la o ravina, impuscati in cap si aruncati in ea ? Raspunsul a fost
nu,iar D-l Trenin intelege de ce foarte multi istorici in Rusia au ajuns la concluzia
ca: Sub Vladimir V.Putin, atitudinea fata de trecut s-a schimbat. Arhivele pe care
D-l Trenin le-a cercetat depozitate la etajul patru la blocul din Tomsk, in baxe
marcate “K.G.B. al U.S.S.R.”, raman sigilate. Kremlinul in timpul erei lui Putin a
fost frecvent framantat de a mentine cat a putut de mult o balanta asupra
descrierii istoriei ca si guvernarea tarii. In cautarea de a reface stabilitatea
Rusie, D-l Putin si alte oficialitati intretine un nationalism care glorifica triumful
Sovietic care-l pune jos ori care albeste oroarea sistemului. Ca rezultat, in
intreaga Rusie, multe arhive care dovedesc uciderea, persecutiile si alte acte
asemantoare comise de catre autoritatile Sovietice au devenit tot mai limitate.
Rolul serviciilor de securitate par a fi in special delicate, pentru ca D-l Putin, este
fost ofiter de KGB care a condus succesorul agentiei FSB, in 1990”.
Citind intregul articolul am ajuns la concluzia ca dvs. nu sunteti un democrat si un om
onest, asa cum vreti sa lasati impresia, ci sunteti un monstru anti-uman cum a fost Lenin, Stalin si
alti judeo-bosevici sovietici. Am crezut ca in timpul presidentiei dvs. va veti distanta de
conceptiile retrograde Marxist-Leniniste si veti demasca metodele anti-umane folosite de
imperiului diabolic communist, precum persecutiile si crimele comise de catre Uniunea Sovietica
contra oamenilor inocenti asa cum au procedat predecesorii dvs.Gorbachev si Yeltsin,dar nu s-a
intamplat asa. In timp ce am fost anchetat de catre Serviciul Secret (Securitate) din Romania
(sora KGB-lui), pentru motive politice nationaliste si anti-judeo-comuniste, am intalnit ofiteri ai
politiei secrete comuniste care urau regimul dictaturii comuniste ca si mine si, am crezut la
inceput ca sunteti din aceasta categorie speciala, dar m-am inselat. Si in loc sa va debarasati de
metodele diabolice judeo-comuniste ale Cheka,N.K.V.D. si K.G.B. si sa incepeti procesul
comunismului, pentru a scoate adevarul la lumina,dvs.ati interzis timp de 75 de ani, accesul la
dosarele politice din arhivele secrete ale FSB, cum se numeste mai nou KGB-ul. De ce ?
Probabil ca dvs. ati fost sfatuit de catre Israel si elita suprematiei sioniste sa nu permiteti accesul
la nici o informatie despre dosarele politiei secrete sovietice pentru ca ei, nu doresc ca lumea sa
afle ca diavolii jidani , care in mod fals se autointituleaza “Oamenii alesi ai lui Dumnezeu” au
fost in spatele aparatului represiunii comuniste si au ordonat persecutarea, arestarea, deportarea,
intemnitarea si executarea oamenilor inocenti ?! Jidanii au facut aceasta cu scopul sa fuga de
justitie, si sa nu fie fortati sa plateasca daune morale si materiale pentru crimele lor impotriva
umanitatii in timpul erei comuniste, asa cum ei i-au fortat pe germani sa plateasca despagubire
pentru pretinsele crime comise in timpul erei naziste. Ei disperati vor sa schimbe povestea, pentru
a poza in victime ale comunismului si acuza poporul rus si alte natiuni pentru holocaustul rosu
impotriva oamenilor ne-jidani. In interesul lor personal, jidanii s-au infiltrat in toate organizatiile
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politice, sociale, economice, militare si religioase. Dar ei asteapta ca altii sa-si ia responsabilitatea
pentru influienta lor antipatica si actiunile ilegale.

Dupa cum a scos in evidenta un istoric israelian Brayan Mark Rigg, in
cartea sa “Soldatii lui Hitler”, foarte multi jidani au avut pozitii inalte in Armata
Nazista si in Partidul Nazist,dar jidanii nu-i acuza pe acestia jidani-nazisti pentru
ce s-a intamplat cu jidanii in timpul “holocaustului” Nazist. Ei nu doresc sa discute
desprea aceasta, dar ei ii acuza numai pe descendentii germani ca sunt
responsabili pentru “holocaustul” Nazist. Un alt isoric jidan Norman G.Finkelstein
in cartea lui “Industria Holocaustului (Reflectii asupra exploatarii suferintelor
jidanilor) a scris ca supravietuitorii holocaustului nazist,au primit mici
despagubiri, din zecile de miliarde de dolari platiti de Germania, iar restul marilor
sume de bani au fost retinute de catre organizatiile jidanesti ale sionismului, care
nu au nimic comun cu holocaustul.Pentru a stoarce bani de la Germania, jidanii
au spus ca 6 milioane de jidani au fost ucisi de catre nazisti. Dar niciodata ei n’au
dovedit aceasta prin numaratoare jidanilor dupa numele lor oficial rezultat din
documentele aflate in arhive, si aceasta este neacceptabila ca o fapta
adevarata. Nu ma indoiesc ca pretinsul Holocaust Nazist este o industrie pentru
a colecta cat mai multi bani,dar aceasta este total injust.
Eu nu neg ca jidanii n’au suferit ori n’au fost ucisi in timpul nazismului,
pentru ca ei au ruinat economia si industria Germaniei, ori ca ei au instalat
regimul comunist in Rusia si intentionau sa-l instalze in Germania si alte tari
europene, motiv pentru care Adolf Hitler a pornit razboi contra judeo-bolsevicilor
sovietici, dar eu resping pretentiile jidanilor ca in Romania a fost un holocaust
impotriva lor. Din contra judeo-comunistii au facut un holocaust rosu impotriva
Natiunii Romane, pacii si umanitatii.
Din sursele prezentate de reprezentantii organizatiile jidanesti din
Romania dupa cel de-al doilea razboi mondial, rezulta clar ca circa 40 000 de
jidani au murit in Romania in timpul regimului militaro-fascist al Maresalului
Antonescu si al Garzii de Fier. Acum, pentru a stoarce bani din Romania,
cercurile elitei sioniste, au adaugat un zero la cele 40 000 de mii de jidani morti si
pretend ca 400 000 de jidani au murit. Aceasta este inacceptabila ca o fapta
adevarata ! Marele preot al “holocaustului”, Elie Wiesel, care vaneaza memoria
eroilor si martirilor Romaniei, pentru a intari aceste acuzatii false ale suprematiei
sioniste, a spus ca “Romania a ucis, a ucis, a ucis”, si aceasta este ceva insein.
Istoricii si oamenii de rand, au frica sa verifice aceasta ori sa vorbeasca depre
aceast subiect, pentru ca ei au teama sa nu fie acuzati de catre jidani de antisemetism si pedepsiti de legile introduse de jidani in multe tari, inclusive in
Romania.
Oricum, sa nu credeti nici pentru o secunda ca eu sunt un anti-semit pentru ca eu
spun toate acestea. Nu, eu nu sunt un anti-semit, ci doar impotriva anumitor jidani si sunt
anti-sionist pentru ca ei sunt fondatorii socialismului si comunismului si sunt
responsabili pentru abuzurile,teroarea, crimele, genocidul si holocaustul rosu comis de
catre regimul judeo-sionisto-comunist din tara mea natala Romania, impotriva Natiunii
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Romane, pacii si umanitatii. De asemenea, jidanii sunt responsabili pentru holocaustul
impotriva populatiei palestinene. Anti-Semiti sunt jidanii prin faptul ca au sters Palestina
de pe fata Pamantului si au o ura fanatica si criminala impotriva celor peste 300 de
milioane de arabi-semiti, care sunt cei mai indreptatiti sa reprezinte rasa semita, nu
jidanii, a caror majoritate sunt descendenti din Kazaria, niste oameni semi-nomadici turci
care s-au convertit la Judaism. Poate ca dvs. nu sunteti de acord cu mine, dar acesta este
adevarul istoric, iar jidanii nu pot ascunde la infinit aceasta realitate, ori sa rescrie
propria lor versiunea istorica dupa bunul lor plac. Ca un lider al unei mari natiuni, o tara
supraputernica ca Rusia, ati putea dvs. sa fiti amabil si sa introduceti o rezolutie la ONU,
sa-i stopeze pe jidani de a-i numi “anti-semiti”, pe oamenii care spun adevarul despre
conspiratia international jidaneasca ? Puteti dvs. sa faceti aceasta ori va este frica ! Jidanii
sunt doar o mica parte a rasei semite, iar omenirea este impotriva lor pentru raul pe care-l
fac umanitatii, nu pentru ca sunt de rasa semita.Este bine de tinut minte, ca majoritatea
rasei-semite, nu recunoaste Israelul ori organizatiile judeo-sioniste.
Asa dupa cum probabil stiti comunismul si socialismul international nu a
fost inventat de catre poporul dvs. rus, ci este opera jidanilor de sclavizarea si
dominarea lumii. Si dovada este ca cei mai marcanti lideri ai ideologiei comuniste
si international socialiste ca: Adam Weisshaupt – fondatorul Ordinului Iluminatii,
o societate secreta a Noului Ordin Mondial: Friedrich Engeles si Karl Marx
(Kissel Mordekay)- teoreticienii sefi ai internationalei comuniste; Homosexualul
Vladimir Ilyich Lenin (Israel Blank) – fondatorul Judeo-Bolsevismului si primul
conducator al Republicii Socialiste Sovietrice Ruse din 1917 pana in 1924 ; Leon
Trotsky (Lev Davidovich Bronstein) – fondatorul Armatei Rosii; I.V.Stalin
(Dzhugashvili)- arhitectul sef al totalitarismului sovietic din 1929 pana in 1953;
Felix Edmundovich Dzerzhinsky –fondatorul politiei secrete bolsevice Cheka;
Lavrentiy Pavlovich Beria- sef al securitatii sovietice si al politiei secrete sub
Stalin, NKVD; Ivan Aleksandrovich Serov –sef al politiei secrete sovietice KGB si
multi altii, au fost in exclusivitate jidani sadea ori casatoriti cu jidauce.
Lenin si clica lui au instalat comunismul la puterie in Rusia cu suportul finaciar al
jidanilor bogati din vest ca, Jacob Schiff, fratii Wartburg si alti bancheri jidani, precum si
cu ajutorul moral si fizic a sute de jidani socialisti din New York (Manhattan West Side),
care voluntar s-au deplasat in Russia sa instaleze comunismul si sa-l expermienteze. In
numele comunismului si socialismului, acesti judeo-comunisti, au comis cele mai sinistre
si sangeroase acte de teroare, crime, genocid si holocaust rosu, contra natiunii ruse si a
altor natiuni. Si nu inteleg de ce dvs. tineti secret aceste fapte anti-humane si glorificati
sistemul Sovietic ? Sunteti cumva jidan de origine ori un indragostit al sionistilor ? Daca
nu, cum explicati ca majoriatea populatiei din Rusia, a dus-o greu sub fosta Uniune
Sovietica si o duce greu si acum, iar in timpul presidentiei dvs. au aparut peste noapte
mai multi miliardari in Moscova decat in New York (majoritatea lor sunt jidani, aceiasi
jidani care au controlat si condus dictatura comunista) ?! Pana in 1990, intreaga avutie a
acestor miliardari din Rusia era doar carnetul rosu de comunist ori KGB-ist, iar acum prin
afaceri de tip mafiot, isi freaca mainele in miliarde de dolari americani, nu de ruble. De
ce tolerati aceasta coruptie, numai pentru simplu motiva ca va accepta ca sef ? Am vazut
ca la parada de inagurare a noului dvs. succesor la Kremlin, Dmitry Medvedev la care ati
participat, au aparut drapele comuniste cu insemnele U.S.S.R-lui. Ce ati vrut sa
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demonstrati prin aceasta ca, sunteti la un pas de restaurarea Uniunii Sovietice ? Daca da,
atunci sa nu mai pretindeti ca sunteti nationalist, ori democrat, ca nu sunteti. Un adevarat
nationalist ori democrat, niciodata nu va elogia imperiul diabolic communist de trista
amintire. Noi cei care am privit de la distanta la acea parada militara de tip stalinist de la
Moscova, am zambit ironic de naivitate si stupiditatea celor care au organizat acel
cortegiu funeral al fostului U.S.S.R. Este foarte trist ca dupa circa 20 de ani de la
prabusirea Uniunii Sovietice, simbolul sovietic cu secerea si ciocanul sunt inca vizibile
pe cladirile guvernului, parlamentului si presidentiei din Moscova si alte orase rusesti. Si
de ce tineti mumia lui Vladimir Ilici Lenin in mausoleul aflat in Piata Rosie din Moscova
pentru ca el a fost un opresor al regimul “burghezo-mosieresc", ori pentru ca a fost
homosexual ?
De asemenea, D-l Levy, a mentonat in articol ca: “Oficialii de la arhivele securitatii, care
acum in majoritatea lor sunt controlate de catre F.S.B. si de catre Ministerul de Interne, resping
tipical cererea de acces, citand ca trebuie sa protejeze secretele statului si privatia
personala…Directorul arhivei FSB din Moscova,Vasily Khristoforov, a spus ca toate recordurile
relative la “ caile si metodele activitatii operatilor de investigatie “, niciodata nu vor fi
declasificate”. Una din ratiunile ca FSB pastreaza secret aceste documente este pentru ca foarte
multi ofiteri si informatori ai KGB-lui sunt inca activi in FSB, si ei nu doresc sa permita
oamenilor sa cunoasca ca ei folosesc aceleasi metode si tactici folosite in timpul Uninii
Sovietice. Alt motiv pentru care FSB nu permite accesul la arhivele Serviciilor Secrete este ca, nu
doresc ca istoricii si opinia publica sa afle din arhivele Naziste luate de Armata Rosie de la
Auschwitz si alte lagare de concentrare naziste, ca nu exista suficienta evidenta de a dovedi ca
Nazistii au ucis 6 milioane de jidani in timpul celui de al doilea razboi mondial. Filmele
industriale din Hollywood, despre Holcaustul nazist contra jidanilor fiind facute dupa WW II, nu
sunt dovezi istorice autentice, ci surse de propaganda sionista.

Tot D-l Levy, a spus: “Arhivele de la politia secreta a lui Stalin au devenit
un punct luminos pentru ca a crescut miscarea care face sa-l idolizeze pe Stalin
ca un lider care a invins Germania Nazista, a impins industrializarea si a facut din
Uniunea Sovietica o supraputere”. Aceasta glorificare a lui Stalin este total
ridicola si absurda. Si va rog sa tineti minte, ca Uniunea Sovietica nu putea sa
rezise si sa supravietuiasca Germaniei Naziste si fortelor Axei in cel de al
doilea razboi mondial , daca Statele Unite nu-i dadea gratuit o enorma suma de
bani, alimente, imbracaminte, incaltaminte, inalta tehnologie, armament si
munitie. Si aceasta poate fi dovedita cu documente autentice din arhivele
nationale americane. Fara ajutorul financiar, material si moral al Statelor Unite si
Angliei, Uniunea Sovietica era invinsa de catre Germania Nazista si puterile
Axei, si niciodata nu devenea o supraputere mondiala. Dar oamenii cu
mentalitate comunista si fara credibilitate ca Gennady Zyuganov, Garry Kasparov
(Weinstein) si altii, vorbesc aiurea despre “victoria”lui Stalin si marele razboi
patriotic” asupra Germanei Naziste si AXE-i. In ce consta acest mare eroism al
lui Stalin,in faptul ca soldatii rusi care abandonau lupta contra armatei naziste
erau impuscati in cap de catre comisarii politici judeo-bolsevici sovietici ? Omul
este nascut pe pamant, sa se bucure de viata, nu ca viata lui sa-i fie luat de
banditi ca Stalin. Asadar, oamenii care-l idolizeaza pe Stalin pentru ca a luat
viata la zeci de milioane de oameni, si spunea “Nu om, Nu problema” (Niet
celovec, Niet problem), sunt iresponsabili si mediocri.
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Ca un revisionist al istorie, eu am o veste pentru dvs. D-le Putin. Daca regele
romanilor Mihai Hohenzollern ( un agent secret si periculos al conspiratiei sionistocomunista) nu-l aresta pe Maresalul Ion Antonescu – Comandantul Sef al Armatei
Romane si seful Statului Roman, in August 1944,Armata Rosie care ajunse la raul Prut,
era gata sa se retraga, si in loc sa vada Berlinul,vedea Moscova. Pentru acest rusinos act
de tradare nationala comis de regelui Mihai Kohenzollern, dictatorul communist Stalin,
la decorat cu cea mai inalta medalie comunista “Pobeda”. Adevarul este ca fara
interventia militara a Statelor Unite si Mariei Britanei, Germania Nazista niciodata nu se
preda si niciodata nu era invinsa. Foarte multi oameni in Rusia cu creierii spalati de teoria
comunista sustain ca Stalin si communistii au modernizat Rusia. Stalin si comunistii au
stiut doar sa bea votca si sa de ordine,iar modernizarea Uniunii Sovietice dupa cel de-al
doilea razboi mondial a fost facuta de catre prizonerii de razboi germani,romani, japonezi
si de alte nationalitati, precum si de milioanele de oameni deportati de la casele lor si
fortati sa presteze munci grele in lungul si latul U.S.S.R. Dar acel timp este acum istorie
si oamenii care au gustat libertata, nu se vor intoarce niciodata la acel calvar de dragul
unor adepti ai comunismului cu mintea bolnava. Sa fim drepti, cum poti sa compari
luxoasele orase din lumea capitalista ca: New York City, Honolulu, Paris, Tokyo,
Bangkok, Hong Kong, Dubai, Rio de Janiero, ca sa numesc doar cateva, cu saracele
orase socialiste ale Uniunii Sovietice in care domnea intunericul, cu toata “lampa” lui
Ilici Lenin ? Ce au avut orasele din fosta Uniune Sovietica de mare valoare si prêt, au fost
cladirile construite in timpul Rusiei tariste, nu al socialismului. Pot spune ca, dupa
caderea comunismului, Rusia a inceput sa progreseze si modernizeze, iar in orase sa
apara cladiri faimose si laminate, cu magazine comerciale de lux, supermarketuri,
restaurante, discoteci.
Vorbind despre activitatea depusa de istoricul rus, Vasily A. Khanevich,de
a afla adevarul din arhivele securitatii sovietice, in articol D-lui Levy a spus:
“Rusia se situiaza singura pe pozitia ca o tara democratica complet diferita cu
valori democratice, dar in acelasi timp, ea nu respinge, ea nu se disasociaza
singura si nu condamna regimurile precedente.”. “Din contra, le apara pe ele” si “
Acestia sunt oameni cu epoleti, si ei trebuie sa execute ordinele, dar ordinele nu
sunt intodeauna umane si de multe ori ei sunt criminali”, a spus D-l Khnanevich.
“Ei trebuie sa se gandeasca daca este bine ce fac indeplinindu-le. Desigur, ei
poate sa-si piarda epoletii . Dar ei vor ramane fiinite umane, cu demnitatea
intacta”. De asemenea,D-l Levy a citat: “Un proeminet istoric, Sergei A.
Krasilnikov din Novosibirsk State University din Siberia, a spus ca oficialii prin
ordine stabilite citeaza privatia personala si alte reguli sa blocheze accesul. Dar
acesta este un viclesug”, a spus Krasilnikov. “Ordinul a fost dat sa reabiliteze
Rusia si suveranitatea Sovietica in toate epocile si in toate timpurile – de la toti
tarii si secretarii generali”, si “Aceasta este de ce, noi avem toate aceste restrictii
de aceces la arhive, pentru ca arhivele ne permite noua sa ne arate mult mai
profund mecanismul de putere, mecanismul de luat decizii, consecintele acestor
decizii, care sunt foarte tragice pentru societate”, a mai spus. Pana si bunicul
paternal al lui Gorbachev a fost condamnat la noua ani inchisoare in gulagul
sovietic de catre Stalin pentru activitate anti-sovietica. De asemenea, tatal lui
Yeltsin a fost declarat vinovat pentru agitatie anti-sovietica si condamnat la
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munca grea in gulag pentru trei ani. Pentru aceasta ei au urat tirania comunista
si au descompus Uniunea Sovietica.
Referindu-se la o declaratie pe care ati facut-o la o conferinta unde studiile
de ghidare au fost prezentate, D-l Levy v-a citat: “Noi avem capitole triste in
istoria noastra ; priviti la evenimentele incepand din 1937… Si noi nu trebuie sa
uitam aceste momente din trecutul nostru…Dar si alte tari deasemenea cunosc
tristetea si momentele teribile… In orice eveniment, noi niciodata n’am folosit
armele nucleare impotriva civililor, si noi n’am aruncat chimicale pe mii de
kilometrii de pamant, ori arunca mai multe bombe pe o tara mica, decat au fost
aruncate in timpul cel de al doilea razboi mondial in intregime…”. Este adevarat
ca Statele Unite au folosit bomba atomica pentru a ucide sute de mii de civili
inocenti in cateva secunde, dar in acel timp tara dvs., D-le Putin, a fost aliata cu
SUA si U.K., asa ca este direct responsabila pentru acest oribil si anti-uman
nuclear atac. Eu inteleg ca dvs. vreti sa substrageti atentia de la faptul ca in
Uniunea Sovietica au fost ucisi peste 60 de milioane de oameni inocenti, dar
dvs. nu puteti sa ascundeti acest adevar pentru totdeauna D-le Putin, si este bine
sa va respectati cuvantul :“Si noi nu trebuie sa uitam aceste momente din
trecutul nostru ”, asa cum ati spus. Stramosii mei sunt moldoveni, si eu doresc
ca fratii mei moldoveni si romani, care au indurat persecutii, infometare,revolta,
masacre, deportari, inchisori ori au fost asasinati de catre Politia Secreta
Sovietica sa aiba acces la dosarele arhivei FSB si sa fie recompensati pentru
suferinte si pierderi.
Cu aceasta ocazie doresc sa aduc in atentia dvs. si alte probleme critice
si nerozolvate: - Teritoriile Moldovei din Ukraina si Tezaurul Romaniei de la
Moscova. Istoric si geografic Moldova si Romania au fost pamantul fostului
Imperiu Geto-Dac de la Nistru si pana la Tisa. De la fondare in secolul al 14-lea,
Moldova este limitata la est de catre raul Nistru si Dunarea, Marea Neagra la
sud, Muntii Carpati la vest si raul Cereus la nord. Suprafata tarii este de
94,301km. patrati (36,409 sq.miles) care a fost stabilita in anul 1412 A.D.sub
conducerea lui Alexandru cel Bun (1400-1432). Bastinasii acestui pamant sunt
in general considerati ca apartinand natiuniei trace. Ca un initial independent si
mai tarziu stat autonom, a existat din secolul al 14-lea pana in 1918, cand
jumatate din Moldova a fost ocupata si anexata ilegal de catre Imperiul Rus. Cu
scopul de a schimba indentitatea moldovenilor din Moldova, Rusia i-a dat
denumirea de Basarabia. Aceste teritorii moldovenesti au fost redobandite partial
ori integral, dar adevarul este ca in timpuri variate Rusia si apoi Uniunea
Sovietica au ocupat Moldova de 13 ori.
In anul 1924,Uniunea Sovietica a creat in spatele raului Nistru, intr-o
regiune numita Transnistria, o republica arificiala proclamand-o Republica
Socialista Sovietica Autonoma Moldova. In Transnistria majoriatea etnica este
compusa din moldoveni si romani, dar acest teritoriu n’a apartinut Moldovei. Unul
din motive de a creea RSSA Moldova la timpul respectiv, a fost ca eventual sa
incorporeze jumatate din Moldova (Basarabia) la Uniunea Sovietica. Dar
Basarabia a ramas in componenta patriei mama Romania pana in 1940. In 1939,
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a fost semnat Pactul Molotov-Ribbentrop care prevedea ca Bassarabia si Nordul
Bucovinei intrau in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. In urma acestui act
injust, Romania a fost fortata sa cedeze Uniunii Sovietice, intreaga Basarabie si
nordul Bucovinei, in Iunie 1940. Teritoriul central si nordul Basarabiei au format
central noii Republici Socialiste Sovietica Moldova, iar partea de sud si nordul
Bucovinei, inclusiv tinutul Herta au fost repartizate RSS Ukraina si aceasta s-a
intamplat la 28 Iunie-4 Iulie, si 7 August 1940.
In June 1941, Führerul Adolf Hitler a rupt pactul, si dupa ce fortele Axei
au invadat Uniunea Sovietica in cursul celui de al doilea razboi mondial, au invins
trupele sovietice din regiune, iar Romania care s-a alaturat Axei lui Hitler, a
redobandit Basarabia si nordul Bucovinei, eliberand astfel toate teritoriile
Moldovei ocupate de catre Armata si Guvernul de la Moscova in Iunie 1940. Cu
suportul Stalelor Unite si al Angliei, trupele sovietice a reluat teritoriile in 1944 de
la Romania, care a fost sub ocupatia sovietica pana in 1957 si a reinfiintat RSS
Moldova. Cand Uniunea Sovietica s-a prabusit in 1991, RSS Moldova care a fost
formata in 1940 si restabilita din nou in 1944, a devenit tara independent cu
numele de Republica Moldova. Dar partea de sud , cunoscuta acum ca Budjak,
insula Serpilor din Marea Neagra, regiunea Herta si nordul Bucovinei, care au
fost administrate ilegal de catre RSS Ukraina, au devenit parte din Ukraina la 24
August 1991. Astazi partea de Vest a Moldovei face parte din Romania (42%),
partea de Est alcatuieste Republica Moldova (33%), iar partea de Nord si SudEst sunt teritorii ilegal anexate de Ukraina ( 25%), din 1940, 1944 si din 1991.
Retinerea acestor teritorii moldovenesti in componenta Ucrainiei, este un act
ilegal, o provocare impotriva Moldovei si Romaniei,si o crima contra adevarului
istoric, pacii si civilizatiei umane. Pentru a corecta aceasta nedreptate , va cer ,
asa cum Guvernele de la Moscova in 1940 si in 1944, a ocupat cu forta aceste
teritorii Moldovenesti, pentru interesul lor, tot asa sa forteze Ucraina sa inapoieze
Romaniei, Nordul Bucovinei, regiunea Herta, Sudul Basarabiei si Insula Serpilor
(cu suprafata de 17 hectare) din Marea Neagra. Aceste teritorii apartin istoric,
geografic si de drept Romaniei.
De asemenea,va cer ca Rusia sa restituie Tezaurul Romaniei, care este o colectie de
obiecte de valoare a Guvernului Roman trimisa in Rusia in primul razboi mondial, in urma unei
conventii protocolare intre Guvernul Rus si Roman pentru a fi salvat la Kremlin in Moscova,
pana la terminarea razboiului. Primul transport a plecat la 14-15 Decembrie 1916 din gara Iasi si
era compus din 17 vagoane care continea un numar de 1738 casete pline cu monede de aur si
lingouri de aur (in jur de 97 tone de aur ). La acestea s-au mai adăugat două casete, conţinând
bijuteriile Reginei Maria, evaluate la 7.000.000 lei aur.Al doilea transport a plecat la Moscova, in
vara anului 1917, si era compus din 24 de vagoane care contineau cele mai pretioase obiecte ale
Statului Roman, arhiva Academiei Romane, foarte multe obiecte antice de valoare, ca: bijuteri de
aur cu o vechime de 3, 500 de ani si alte bijuterii antice dacice, mii de picturi, obiecte pretuioase
de cult si alte valori. Valorile Casei de Depuneri ocupau 21 de vagoane, respectiv 1.661 de casete,
al căror conţinut era estimat la circa 7,5 miliarde lei.

Aceste Tezaure ale Romaniei au ajuns nevatamate la Moscova si depozitate la
Kremlin.Incepand insa revolutia bolsevica, Lenin a sechestrat tezaurul Romaniei si a
promis ca va fi restituit in momentul cand Romania va fi eliberata de sub regimul
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“burgezo-mosieresc”. Intr-o telegrama din 1918 adresata lui Vladimir Alexandrovich
Antonov-Ovseenko– comisar al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Militare
V.I.Lenin, i-a transmis : "Bogatele valori ale Guvernului roman trebuie pastrate cu cea
mai are grija spre a fi predate in buna stare poporului roman dupa doborarea
contrarevolutiei romane". Deci daca in 1918, Lenin era in posesea Tezaurului Romaniei
intact, nu se poate pune problema ca acel tezaur a fost descompus de catre monarhia
Muscovita ori Armata Alba, cum in mod eronat au circulat unele speculatii bizare.
Guvernul Romaniei a facut nenumarate demersuri pentru revendicarea acestor
tezaure,care reprezinta o mare valoare istorica si a civilizatiei umane, dar au fost restituite
in doua transe, doar o mica parte. Prima restituire a avut loc in 1935, cand au fost
inapoiate o parte din documentele de arhiva, harti de valoare si acte de proprietate. A
doua restituire a avut loc in 1956,iar lista bunurilor restituite continea Tezaurul de la
Petroasa, 33 kg aur, 690 kg argint, gravuri si desene, printre care 120 de picturi ale
marelui pictor roman Nicolae Grigorescu, cărţi şi miniaturi vechi, bijuterii. Guvernul
Uniunii Sovietice a refuzat sa restituie tezaurului inclusive cele 91 de tone de bani de aur
si cele 2,4 tone de lingouri de aur. Dimpotriva, dupa cel de-al doilea razboi mondial spre
Rusia a plecat al treilea Tezaur al Romaniei, constituit din peste 200.000 de dosare cu
acte din arhivele statului, inclusive arhiva Cancelariei maresalului Ion Antonescu. In
timpul celor treisprezece ani de ocupatie sovietica a Romaniei (1944-1957) sub pretextul
despagubirilor de razboi, Rusia a luat al patrulea tezaur romanesc, care era constituit din
petrol, lemn, ceriale,vite si alte produse. Datoria ceruta de Kremlin ca daune de razboi in
valoare de 300 milioane de dolari, care echivala cu 274 tone aur, a fost achitata integral,
dar Rusia a continuat sa care in Rusia bogatiile naturale ale Romaniei in valoare de peste
doua miliarde de dolari,si aceasta este incorect , o escrocherie condamnabila. De fapt,
Guvernele de la Moscova, din toate timpurile monarhiste, sovietice, ori democrate, ar
trebui sa plateasca daune Romaniei mii de tone de aur,pentru ca din 1812 incoace au
invadat ilegal Moldova si Romania de 13 ori.
La 3 iunie 2004 a fost infiintata o Comisia mixta romano-rusa pentru studierea si
restituirea Tezaurului Romaniei, depus la Moscova in timpul primului razboi mondial.
Aceasta comisie este condusa din partea romana de catre istoricul Ioan Scurtu,iar din
partea rusa de catre academicianul Alexandr Oganivici Ciubarian, care nu pot rezolva
aceasta problema din motivul ca dvs. ca si predecesorii dvs. de la Kremlin din 1917
incoace refuzati sa restituiti Tezaurul Romaniei. De ce ? Sunteti dvs. un hot D-le Putin,
nu un om onest si civilizat ?! Si de ce Rusia nu intelege nici dupa 90 de ani ca Tezaurul
Romaniei, depus la Moscova in timpul primului razboi mondial pentru a fi salvat, nu-i
apartine Rusiei, ci trebuie restituit Romanie ? Rusia nu poate sa se mandreasca cu un
tezaur strain care nu-i apartine legal, cultural si istoric.Acest sabotaj din partea rusa este
rusinos si ridicol ! Astfel de manifestari lipsite de respect reciproc si demnitate, nu pot
imbunatati relatiile intre Romania si Rusia, ori face dovada ca Rusia face parte din randul
tarilor civilizate. Din contra, iriteaza ranile inca vii provocate moldovenilor si romanilor,
fie de catre Rusia Tarista, fie de catre Uniunea Sovietica, ori mai nou de catre Federatia
Rusa.Asa ca ganditi pozitiv D-le Putin, nu numai negativ, ca si alti oameni au dreptul la
viata pe pamant, nu numai pretinsele supraputeri mondiale care slujesc suprematia elitei
sioniste si unelteste sa incalece lumea. Sper ca veti da dovada de intelegere si omenie,si
veti permite accesul la dosarele secrete ale Politei Secrete Sovietice aflate in arhivele
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FSB-lui, veti forta Ucraina sa retrocedeze Romaniei teritoriile romanesti din sudul si
nordul Moldoviei si veti restitui Tezaurul Romaniei de la Moscova.
Va multumesc pentru timpul acordat si sper sa primesc raspuns curand.
Al d-voastra sincer,
Constantin Burlacu, PhD
Presedinte al Ligii Apararii Nationale
P.O. Box 292
Brooklyn, NY 11237
Tel/Fax: 718-381-3804
E-mail: DACIALAN@AOL.COM
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