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Acțiunile provocatoare din ultima perioadă din regiunea transnistreană și așa-zisele decrete
emise de regimul separatist de la Tiraspol privind unele localități aflate sub jurisdicția
Chișinăului, pot fi explicate prin implicarea Rusiei și vizita lui Kozak la Chișinău și Tiraspol.
Experții în conflictul transnistrean atenționează că toate aceste acțiuni au loc în timp ce la
Chișinău persistă incertitudinea politică, relatează Radio Chișinău, preluat de Romanian Global
News.

În timp ce Procuratura de la Moscova recunoaște regiunea transnistreană ca pe un stat
suveran, Tiraspolul își relansează pretențiile asupra unor localități aflate sub controlul
Chișinăului. Într-un nou decret, semnat marți, chiar în timpul vizitei lui Kozak la Tiraspol, liderul
separatist menționează mai multe sate, printre care Varniţa, Copanca, Molovata Nouă, ca pe un
„teritoriu al RMN aflat temporar sub controlul R. Moldova". Biroul Politici de Reintegrare de la
Chișinău nu a comentat oficial situația din regiune și noul decret al liderului separatist Vadim
Krasnoselski.

Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, afirmă că această problemă este
una veche, însă a fost reactualizată acum, inclusiv în contextul vizitei vicepremierului rus, Dmitri
Kozak, și a implicării Rusiei în reglementarea conflictului.

„De fiecare dată când Rusia manifestă o atitudine mai evidentă față de reglementarea într-un
mod sau altul a diferendului transnistrean, Tiraspolul se ridică în două labe, el vrea să
demonstreze că e unicul regim care poate asigura interesele Federației Ruse în acest colț al
pământului și nu poate fi văduvit. Și decretul vizavi de administrarea Varniței și cel de trecere
simplificată a unor anumitor localități au fost prilejuite sosirii lui Kozak aici și implicării Rusiei în
procesul de reglementare. Rusia de multe ori, l-a primit pe Dodon, i-a promis ceva, iar la
Tiraspol aceste lucruri sunt privite bolnăvicios și din acest motiv ei au reacționat astfel (...)
Tiraspolul nu face niciodată jumătate de pas și regimul secesionist niciodată nu s-a oprit de
bunăvoie din aplicarea armelor, dacă asta le va oferi favoruri. Trebuie să ținem permanent cont
de asta."

La începutul acestui an, administrația din stânga Nistrului a decis să declare nule actele
eliberate de autoritatea publică locală din Varnița, astfel, obligând localnicii să le perfecteze la
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reprezentanțele transnistrene. Ulterior, Biroul politici de reintegrare a anunțat că Tiraspolul a
renunțat la deciziile unilaterale care vizau administrația locală și cetățenii din satul Varnița,
raionul Anenii Noi.

Expertul în politici de securitate, Rosian Vasiloi, atrage atenția că toate aceste acțiuni pe malul
Nistrului au loc în timp ce la Chișinău persistă incertitudinea politică. El consideră că principala
problemă o constituie lipsa reacțiilor din partea autorităților de la Chișinău.

„Nu vedem reacții din partea autorităților nici la acea scrisoare a procuraturii de la Moscova, nici
la aceste derapaje din stânga Nistrului și acest pretins decret al liderului separatist face parte
dintr-o strategie mai amplă. Pe noi toate aceste acțiuni ne prind într-o situație de incertitudine
politică și când R. Moldova nu are o strategie clară referitor la reintegrarea țării. Toate
guvernările în 27 de ani declarau că vor reintegrarea țării, dar nu spuneau cum se face, de
aceea aveam planuri Kozak, documente comprehensive ale lui Igor Dodon."

Săptămâna trecută, Comisia Unificată de Control atenționa asupra unor noi tensiuni provocate
de Tiraspol, care încearcă să creeze „o frontieră" în Zona de Securitate, prin înlocuirea trupelor
de milițieni cu cele de grăniceri.
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