
Dragi ucrainieni, 

Ştim cu toţii că sunteţi într-o situaţie gravă şi complicată. Planul Federaţiei Ruse 

de a înconjura Ucraina din răsărit, din sud şi din apus, de a o prinde ca într-un 

cleşte, reiese fără nici o îndoială prin faptul că Moscova nu renunţă la 

Transnistria. Dacă Ucraina ar atenta la integritatea R. Moldova, încercând să 

ocupe Transnistria, există o mare probabilitate ca Federaţia Rusă să reacţioneze 

în forţă, ocupând sudul Basarabiei, ajungând astfel până la Transnistria,  

înglobând în Federaţia Rusă, Transnistria, răsăritul, sudul şi apusul Ucrainei, 

ceea ce ar duce la o confruntare totală între Federaţia Rusă  şi Ucraina. 

După opinia noastră doar intrarea rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană şi în 

NATO poate stopa marele pericol care o ameninţă. Pentru salvarea poporului 

ucrainian de la nimicire, considerăm că Uniunea Europeană şi NATO pot  

facilita intrarea rapidă a Ucrainei în U E şi în NATO. Vă rugăm să citiţi cu 

răbdare aceste rânduri, pentru a constata că acceptând propunerea noastră, nu 

aveţi de pierdut nimic, numai de câştigat. Războiul poate fi evitat şi Ucraina 

salvată. În partea de sud şi de răsărit a Ucrainei trăiesc milioane de rusi. În 

partea de apus a Ucrainei, ucrainienii şi-au păstrat  aspectul etnic şi când 

Ucraina se învecina  cu România Mare, îl păstrează şi azi în partea de răsărit a 

României (Basaarabia, Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei) anexat de către URSS 

şi alipit Ucrainei. Etnicitatea ucrainienilor se  poate constata şi pentru ucrainienii 

care trăiesc azi în România. E vorba de profilul sufletesc al românilor, de 

oameni prietenoşi. Pentru a evita războiul, care ar pune în pericol existenţa 

poporului ucrainian, vă rugăm, să fiţi cu luare a minte la propunrea noastră. 

Renunţaţi  la partea de răsărit a României, cu o declaraţie clară, că aceasta nu 

aparţine Ucrainei, ci României. În felul acesta considerăm că veţi fi primiţi cu 

prioritate şi în UE. În UE graniţele nu există, funcţionează libera circulaţie a 

persoanei şi vom trăi în bună pace, românii cu ucrainienii şi poporul ucrainian 

va fi salvat de la un dezastru.  
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