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În urma cu câteva ore, la reședința președintelui Cehiei Miloș ZEMAN din Praga, a avut loc o
întalnire de suflet.
Președintele Cehiei i-a primit cu mult respect pe capii rutenilor subcarpatici.
Această întălnire de suflet a fost în atenția presei internaționale, știre care a stărnit un real
interes și a facut înconjurul lumii, numai în câteva ore.
Pe 24 februarie a.c., a avut loc întălnirea președintelui ceh M. Zeman cu președintele
Congresului Mondial al Rutenilor Subcarpatici (CMRS) V. Dzhuhan și vice-președintele
organizației M. Tyasko. Principalul subiect al discuțiilor a fost criza din Ucraina, în special din
Transcarpatia și evoluțiile din jurul acestei regiuni.

M. Tyasko, M. Zeman, V. Dzhuhan

Părțile au fost de comun acord cu privire la necesitatea încetării confruntărilor militare, a
rezolvării crizei în mod pașnic, doar pe baza respectării stricte a Acordului de la Minsk.
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De asemenea, a fost exprimată susținerea declarațiilor conducerii ucrainene, în special a
președintelui Poroșenko, în ceea ce privește începerea procesului de descentralizare a
Ucrainei, ca fiind cea mai eficientă măsură, care poate oferi o situație stabilă în țară. În acest
sens, M. Zeman și-a exprimat sprijinul pentru aspirațiile CMRS, precum și a comunităților rutene
și maghiare din Transcarpatia, în cautarea legitimării rezultatelor referendumului din 1991,
realizat în regiunea Transcarpatia, când aproximativ 80% din populație, de fapt, au votat pentru
autonomie în regiune.
Președintele Republicii Cehe, este de acord, de asemenea, să dea curs dorințelor
exprimate, în a acorda a doua cetățenie (cehă) rutenilor, în familiile cărora există persoane,
care s-au născut sau au trăit în Transcarpatia, în perioada 1919-1938, când regiunea a făcut
parte din fosta Cehoslovacie.

M. Zeman a fost de acord cu poziția și eforturile CMRS de a-i convinge pe membrii
comunității rutene din Transcarpatia să refuze participarea în orice grupări armate din Ucraina,
indiferent de tabăra beligerantă.
Președintele ceh și liderii CMRS, care sunt și foarte cunoscuți oameni de afaceri cehi,
și-au împărtășit opinia comună, că interesele țării lor nu corespund cu creșterea tensiunilor
dintre UE și Rusia. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri corespunzătoare pentru a stabili
relații economice noi, mai active și eficiente între Republica Cehă și Rusia. Pentru a rezolva
aceste probleme, a fost susținută ideea constituirii unei structuri speciale de cooperare și
colaborare între diferite cercuri de afaceri, asociații, precum și anumite companii și întreprinderi
din cele două țări.

În acest context, cele două părți sunt de părere, că un exemplu pentru realizarea acestor
obiective și un punct de plecare, îl constituie dezvoltarea comerțului maghiar-rus și a relațiilor
economice, după recenta vizita a lui Putin la Budapesta.
Președintele Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România, Mihai LAURUC, un membru
marcant în Consiliul Mondial al Rutenilor Subcarpatici, sprijină în totalitate acest gen de inițiative
pașnice care să ducă la detensionarea situațiilor conflictuale din Ucraina.
&quot;Noi rutenii subcarpatici milităm pentru pace, buna conviețuire, prietenie și respect
reciproc, dezvoltarea relațiilor culturale, economice cu toate țările, în mod deosebit cu Federația
Rusă.
Trebuie să fim lucizi, să nu slujim interesele meschine ale străinilor în detrimentul propriului
nostru interes. Că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem forța Rusiei și inteligența
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președintelui V. Putin, un bun creștin. Nu trebuie să uităm că Rusia este o forță mondială reală,
greu de egalat, atât sub aspect militar cât și economic și că, de-a lungul timpului, niciodata nu a
pierdut vreun război. Singura soluție este pacea și prietenia cu Rusia și respect pentru V. Putin,
chiar dacă unii amăgindu-se nu văd astfel lucrurile&quot;, a spus Mihai LAURUC.
Șef Departament Comunicare și Mass-Media
Jurnalist Liviu ȘIMAN.

Mihai Lauruc in vizita la Moscova &quot;ADMINISTRAȚIA PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI
RUSE&quot;
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