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seful spionajului SUA: Putin vrea sa mute
razboiul dincolo de Donbas, catre Transnistria
Serviciile de informatii americane cred ca razboiul presedintelui rus Vladimir
Putin in Ucraina va deveni „mai imprevizibil” si ca va escalada in lunile
urmatoare, a declarat marti directoarea comunitatii de informatii din SUA,
Avril Haines, citata de CNN. Ea spune ca o victorie a Rusiei in Donbas s-ar
putea sa nu puna capat razboiului si ca Putin ar putea incerca sa ajunga in
Transnistria, scrie Digi24.
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Rusia, care sustine ca invazia este „o operatiune militara speciala”, a mobilizat mai multe trupe in
estul Ucrainei, dar avansul pe teren a fost lent.
„Evaluam ca presedintele Putin se pregateste pentru un conflict prelungit in Ucraina, in timpul
caruia inca intentioneaza sa atinga obiective dincolo de Donbas”, a spus Haines. Ea se referea la
Transnistria, regiunea separatista prorusa din Republica Moldova.
„Urmatoarea luna de razboi va fi semnificativa, deoarece Rusia incearca sa-si revigoreze fortele.
Dar chiar daca au succes, nu avem incredere ca lupta din Donbas va pune capat razboiului”, a
spus ea.
Pe termen scurt, Putin vrea sa captureze cele doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, sa
controleze orasul Herson si, eventual, sa extinda un pod pe uscat in sudul Ucrainei pana in

Transnistria, a spus Haines.
Dar pentru a ajunge in Transnistria, comunitatea de informatii considera ca Putin ar trebui sa
lanseze o mobilizare totala in Rusia, pas pe care nu l-a facut pana acum.
„Deoarece atat Rusia, cat si Ucraina cred ca pot continua sa faca progrese din punct de vedere
militar, nu vedem o cale de negociere viabila, cel putin pe termen scurt”, a spus Haines.
Ea a adaugat ca Putin spera ca unitatea comunitatii occidentale sa slabeasca in timp.
„Faptul ca Putin se confrunta cu o nepotrivire intre ambitiile sale si actualele capacitati militare
conventionale ale Rusiei inseamna ca in urmatoarele cateva luni ne putem astepta la o traiectorie
mai imprevizibila si cu potential de escaladare”, a adaugat Haines.
Ea spune ca luptele sunt acum intr-un impas: „Rusii nu castiga, ucrainenii nu castiga”.
Putin i-a indemnat pe rusi sa lupte, in discursul sustinut luni, de Ziua Victoriei, dar nu a vorbit
despre planurile sale pentru Ucraina, desi mai multi lideri si analisti occidentali se asteptau ca
presedintele rus sa se foloseasca de discursul din Piata Rosie a Moscovei pentru a ordona o
mobilizare nationala.
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