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În orice problemă privind securitatea europeană, de la viitorul Ucrainei la cel al Europei, dar și cel 
al Rusiei, decisive acum sunt armele. Rezultatul războiului din Ucraina va dicta nu numai 
viitorul ucrainenilor, dar și pe cel al occidentalilor, în primul rând pe cel al europenilor, dar și pe cel 
al rușilor.  
 
Deși sunt departe de o victorie militară (care ar fi reprezentată de o stopare completă a ofensivei 
ruse), ucrainenii par să fi reușit să încetinească ofensiva rusă, dar pericolul căderii Mariopolului, 
precum și dezvoltarea ofensivei ruse prin Hersonul ocupat spre Mikolaev și Odessa, respectiv 
Zaporojie, este îngrijorătoare. Începerea asediului asupra Kievului, asedierea Mariopolului, 
Harkovului, Cernihovului și, mai grav, căderea Hersonului (rușii au trecut Niprul în sud) reprezintă 
tot atâtea motive de îngrijorare. 
 
Ucrainenii au obținut, deja, victoria morală, fiind dificil pentru Kremlin să-și imagineze cum va arăta 
victoria politică în Ucraina. Este greu de văzut o putere politică pro-rusă care să controleze Ucraina 
în condițiile în care toți ucrainenii se opun fățiș ocupantului rus, chiar și cu Ianukovici ... parcat la 
Minsk, în condițiile în care nepicând nici un mare oraș ucrainean, nu se poate anunța guvernul 
„Ucrainei eliberate de Kremlin”.  
 
Ajutorul acordat de Vest este vital, dar crucială este viteza cu care ajutorul militar occidental 
ajunge la apărătorii ucraineni. Aceasta este cursa principală acum: viteza cu care ucrainenii își 
consolidează apărarea și sunt aprovizionați de occidentali versus viteza de relansare a ofensivei 
ruse (regruparea trupelor ruse și reluare ofensivei, iar rușii vor învăța rapid din eșec, mai ales că 
presiunea pe lanțul de comandă este imensă, cu un Putin ajuns la paroxism că nu i-a reușit uciderea 
rapidă a victimei). 
 
Rușii au alocat, deja, majoritatea trupelor dislocate anterior la frontiera ucraineană, dar nu au 
ajuns în punctul în care nu mai au trupe cu care să întărească rapid ofensiva. Se pare că au fost, 
deja, alocate (nu este clar în ce măsură) trupele de elită ruse. Astfel, în cele mai importante 
puncte ale înfruntării, avem angajate trupele aeropurtate, elita armatei ruse: 1) la Herson sunt 
trupele Diviziei Aeropurtate 7 Novorassisk; 2) la Kiev au fost observate trupele Diviziei Aeropurtate 
Pșkov; 3) la Harkov au fost desantate (practic, transportate și parașutate în proximitatea frontului;  
nu a fost un desant tactic, în cadrul unei acțiuni de luptă) trupele unei alte unități aeropurtate (divizia 
din Ivanovo, regimentul din Riazan?). Indiferent de ce rezerve are Rusia (care sunt mari), ne 
apropiem de momentul în care alocare masivă de trupe nu va mai putea fi făcută într-un ritm rapid, 
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încetând să mai reprezinte un element determinant pe câmpul de luptă. Întrebarea este dacă se 
va ajunge acolo înainte ca apărea ucraineană să fi cedat într-unul din punctele esențiale (Kiev, 
Harkov, Mariopol, Odessa).  
 
Astfel, ne apropiem de punctul culminant, cel în care una din părți va realiza că nu își mai 
poate realiza integral obiectivele esențiale. De urmărit: 1) ofensiva din sud, Odessa fiind 
obiectivul vizat de ofensiva spre vest (și amenințată de un desant naval, eventual unul aerian și de 
trupele GOTR); 2) ofensiva din sud, la Mariopol (centrul de rezistență al apărării ucrainene pe 
culoarul Crimeea - Donbass); 3) ofensiva asupra Kievului, centrul de greutate al întregului război; 
4) ofensiva din est, de la Harkov și Sumii. 
 
Întrebările majore: Vor face rușii vreo joncțiune? Vor cucerii vreun mare oraș? Iar dacă nu ating 
nici un obiectiv, în condițiile în care pierderile sunt mari, se va prăbuși moralul trupe lor și se va 
ajunge la o împotmolire a ofensivei? Esențial, cât vor mai rezista ucrainenii, asediați, în inferioritate 
numerică și la multe categorii de armament, cu o vizibilă superioritatea aeriană rusă (dar nu 
supremație)?  
 
Să sperăm că superioritatea calitativă (demonstrată!) și morală ucraineană, la care trebuie 
să se adauge aprovizionarea puternică, rapidă și continuă occidentală, va prevala.  
 
În acest moment, mai aproape de atingerea unui obiectiv, fie și intermediar (ocuparea unui 
mare oraș) sunt rușii, mai degrabă decât ucrainenii, care vor trebui să ia în calcul retragerea 
în fața pericolului încercuirii din sud și să reziste, în primul rând la Kiev. 
 
Însă, simpla desfășurare a luptelor arată că ucrainenii pot deveni Davidul care îl poate bloca 
pe Goliat. Iar Kremlinul nu este izolat numai de restul lumii, ci chiar de propriul popor. Este 
o chestiune de timp până când cei din jurul lui Vladimir Putin vor aprecia că acest ultim 
pericol este existențial pentru Kremlin. De aceea, Putin va cere imperativ lui Gherasimov 
(Șoigu este decorativ, ca orice amator aflat în mijlocul unor evenimente cruciale) câștigarea 
războiului. Urmează lupte grele în Ucraina. 
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