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Domnului VLADIMIR PUTIN 
Preşedinte al Federaţiei Ruse 

 
 
 
Stimate domnule Preşedinte,  
 
La începutul acestui an, în contextul primei vizite a președintelui Republicii Moldova, Igor 
Dodon, la Moscova, i-ați făcut cadou harta istorică a unei provincii românești, Moldova. 
Aceasta este locuită de români, dar divizată astăzi, în urma înțelegerii secrete a doi criminali, 
Stalin și Hitler.  
 
La sfârşitul lui iunie 1940, în urma acelei decizii, şi anume Pactul Ribbentrop-Molotov, 
cetăţenii români s-au trezit peste noapte cetăţeni sovietici, iar, un an mai târziu, aveau să 
trăiască o tragedie. Sute de mii de români, de la nou-născuți la bătrâni neajutorați, din 
Basarabia și Bucovina de Nord, au fost deportați în condiții inumane. 
 
În vara lui 1941, URSS declanşează primul val de deportări în masă a populaţiei din Basarabia 
şi Bucovina de Nord. Au fost trei valuri de acest fel. În total, peste 100.000 de români au fost 
deportaţi. Foarte mulţi dintre ei şi-au găsit acolo sfârşitul.  
 
Aceasta este, stimate domnule Preşedinte, istoria adevărată. Cea pe care o negaţi, cea pe 
care o falsificaţi în manualele de istorie, cea pe care o acoperiţi prin minciună şi sfidare.  
 
Pentru a vă reîmprospăta memoria, vă transmitem imaginea exactă a ororii staliniste, cea 
adevărată. Mai exact, o hartă a lagărelor de concentrare în care milioane de români au fost 
chinuiţi, schingiuiţi, omorâţi.  
 
Sunt răni încă deschise, sunt adevăruri care trebuie spuse. Recunoașterea și asumarea 
istoriei reprezintă primul pas pentru a ne asigura că ororile secolului trecut nu se vor mai 
repeta. 
 
Autoritățile Federației Ruse au obligația, cel puțin, să ceară scuze tuturor familiilor celor care 
au avut de suferit în urma deportărilor, iar pe viitor, să aibă demnitatea de a respecta 
dreptul popoarelor de a-și decide viitorul fără intervenţii străine. 
 
Cu respect pentru istorie,  
 
Oganizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară 


