
Η CIA προετοίμαζε τον πόλεμο στο Ντονμπάς ήδη από το 1957 στο πλαίσιο μιας αντισοβιετικής
εξέγερσης, αναφέρει ο αρθρογράφος επί στρατιωτικών θεμάτων, Αλεξάντρ Αρταμόνοφ.
 
Τη δεκαετία του 1960, η CIA σχεδίαζε ειδικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με 
Αμερικανούς αναλυτές, η αντισοβιετική εξέγερση θα είχε υποστηριχθεί σε πολλές περιοχές της 
ΕΣΣΔ και ο διαχωρισμός υπέρ και κατά της Μόσχας θα περνούσε περίπου κατά μήκος των ίδιων 
συνόρων που σήμερα χωρίζουν την Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ, την Λαϊκή Δημοκρατία 
του Λουγκάνσκ και την Κριμαία από την υπόλοιπη Ουκρανία. Τέτοια συμπεράσματα μπορούν 
να εξαχθούν από μια μελέτη με τίτλο «Παράγοντες αντίστασης και ζώνες επιχειρήσεων των ειδικών
δυνάμεων στην Ουκρανία» («Resistance Factors and Special Forces Zones of Operation, in 
Ukraine») από το 1957.  
Η CIA αποχαρακτήρισε πρόσφατα τη μελέτη και το BBC την παραθέτει λεπτομερώς.
 
Η μελέτη διαιρεί την Ουκρανία σε 12 ζώνες με βάση την αφοσίωση των δυνητικών ακτιβιστών στις
αμερικανικές αντιλήψεις. Το καθήκον των ακτιβιστών ήταν να ξεσηκώσουν τον τοπικό πληθυσμό 
σε εξέγερση εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως ήταν αναμενόμενο, το δυτικό τμήμα της 
χώρας - και συγκεκριμένα η περιοχή του Βόλιν και η περιοχή του Λούτσκ, η οποία περιλαμβάνει 
πόλεις όπως το Κόβελ, το Λούτσκ, την Κοστόπολη και το Βλαντιμέρετς - αναγνωρίζεται ως τη 
πλέον «πρόσφορες».
 
Η Κριμαία και το Ντονμπάς, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζονται ήδη από τότε ως «μη 
πρόσφορες», δεδομένου ότι ο τοπικός πληθυσμός υποστήριζε την κεντρική κυβέρνηση και, 
στην πραγματικότητα, θεωρούσε τον εαυτό του Ρώσο και όχι Ουκρανό (Ζώνες Ι και ΙΙ).

Η σύγκρουση των Ζωνών 3-12 με τις Ζώνες 1-2, ήταν το σενάριο που περιγράφηκε το 1957 ως η 
πιο πιθανή και δυνητικά εφικτή μέθοδος, προκειμένου να κλιμακωθεί η εξέγερση περαιτέρω στο 
εσωτερικό της ΕΣΣΔ με σκοπό την κατάρρευσή της.

Εν προκειμένω, υπάρχουν επίσης οι ζώνες 3, 4, 5 (Οδησσός, Χάρκοβο, Ζαπορόζιε), για τις οποίες η 
CIA το 1957 πίστευε ότι θα τάσσονταν στο πλευρό του Ντονμπάς ως αποτέλεσμα της έναρξης 
της σύγκρουσης.

Ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε τον χάρτη της Ουκρανίας που δημιούργησε η 
CIA το 1957. Όπως βλέπουμε, το αμερικανικό σχέδιο εφαρμόστηκε 60 χρόνια αργότερα...

Μπορείτε να μελετήσετε ολόκληρη την 216σέλιδη έκθεση της CIA στον σύνδεσμο:
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP81-01043R002300220007-1.pdf

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικούς χάρτες, με εντυπωσιακές για την εποχή εκείνη λεπτομέρειες.
Ολόκληρη η έκθεση είναι πλήρως εμπεριστατωμένη, γεγονός που δείχνει το υψηλό επίπεδο 
προετοιμασίας και τη σαφέστατη πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν την παρέμβασή τους για την 
ανατροπή του καθεστώτος της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP81-01043R002300220007-1.pdf

