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რეზიუმე. სტატია ეძღვნება რუსეთ-უკრაინას შორის ურთიერთობებს, რომელიც გამომდინარეობს 

ღრმა ისტორიული წარსულიდან და მოიცავს ურთიერთობის ბევრ მნიშვნელოვან ასპექტს. რუსეთი 

უკრაინას განიხილავს როგორც საკუთარი სტრატეგიული ორბიტის ნაწილად, რაც მას საშუალებას არ 

აძლევს დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოდ ფორმირებაში. სტატიაში საკვანძო საკითხად 

განხილულია დასავლეთის როლი და მნიშვნელობა, რაც რუსეთ-უკრაინას შორის არსებულ კრიზისს 

მეტად გლობალურ ასპექტში განიხილავს. კვლევაში უკრაინის რუსეთთან ურთიერთობის 

გამწვავების მთავარ მიზეზებად დასახელებულია ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის უკრაინის 

ნატოში გაწევრიანების სწრაფვა და ზოგადად ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, ასევე ორ 

ქვეყანას შორის ასიმეტრიული დამოკიდებულება, და რუსეთის აღქმა როგორც ჩამოუყალიბებელ და 

არშემდგარი სახელმწიფოს მიმართ. ურთიერთობის გამწვავების მთავარი მიზეზი რუსეთის 

ფედერაციის უსაფრთხოების შეზღუდვის შიშია, რომელიც უკრაინის დაკარგვიდან მომდინარეობს. 

სტატიაში ასევე საუბარია ისეთ მნიშვნელოვან კონცეფციაზე, როგორიც არის ურთიერთდამოკი-

დებულების და ძალთა ბალანსის თეორია. აღნიშნული თეორიების ჭრილში გაანალიზებულია 

როგორც უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობა, ასევე სხვა დაინტერესებული სახელმწიფოთა მიზნები და 

ამოცანებიც. კვლევით დგინდება, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის არსებული კრიზისის დარეგულირება 

შესაძლებელია უკრაინის, როგორც ნეიტრალურ სახელმწიფოდ გამოცხადება, რაც შესაძლებელი 

იქნება უკრაინაში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. 

საძიებო სიტყვები: რუსეთ-უკრაინის კრიზისი, სამშვიდობო ფორმატი, ნეიტრალიტეტი, უკრაინა 

და დასავლეთი 

 

 

შესავალი 

რუსეთ-უკრაინას შორის არსებული ურთიერთობა, უახლესი გეოპოლიტიკური და 

საერთაშორისო ტენდენციების გათვალისწინებით ნათლად ასახავს სამუელ ჰანთიგტონის 

ცნობილ ნაშრომში განხილულ პრობლემას, ცივილიზაციათა შეჯახების და დაპირისპირე-

ბის შესახებ. ცივილიზაციური შეჯახების თეორია გამოუსადეგარია თუ მას მივუსადაგებთ 

რუსეთ-უკრაინას, როგორც კულტურულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და მენტალურად ძალიან 

ახლოს მდგომ ხალხებს. ამ შემთხვევაში აუცილებლად მივალთ მცდარ დასკვნამდე, თუმცა 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ცივილიზაციური შეჯახების არედ, უკრაინის სივრცე 

მოიაზრება, ხოლო მხარეებად რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. უკრაინაში 

2013-2014 წელს დაიწყო უმნიშვნელოვანესი პროცესები, რომელიც მიზნად ისახავდა 

რუსეთის სახელმწიფოს პოლიტიკური გავლენებისგან განთავისუფლებას, დასავლური 

ვექტორის არჩევით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის რიგი ქვეყნები, რომლებიც 

გავლენას ახდენდნენ ევროკავშირის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაზე 
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მნიშვნელოვან გავლენას განიცდიდნენ რუსულ ენერგომატარებლებზე, რაც საბოლოოდ 

იწვევდა მათი რუსეთისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებას.  

აღნიშნული ტენდენციები მკაფიოდ ისახებოდა გერმანიის პოლიტიკურ მოქმედებებში და 

რუსეთთან ურთიერთობის ასპექტებში, რაც მნიშვნელოვნად ასუსტებდა აშშ-ის გავლენას 

ევროკავშირზე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნები თავიანთი ეკონომიკით მნიშვნელოვნად 

უსწრებენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რაც მათ პოლიტიკურ და საერთაშორისო 

გავლენებზეც აისახება. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მზარდი ეკონომიკური პოტენციალი 

და დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა დამოუკიდებლობის თვალსაზ-

რისით. მაგალითად თუ ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ სჭირდებოდა ამერიკის 

შეერთებული შტატები, როგორც სახელმწიფო, რომელიც მას დაიცავდა და ფინანსურად 

უზრუნველყოფდა, აღნიშნული საკითხი სულ უფრო და უფრო კარგავდა აქტუალობას.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე აშშ-ის საგარეო პოლიტიკის მთავარ დასაყრდენს ევროპაში 

წარმოადგენენ ის ქვეყნები, რომლებიც განეკუთვნებიან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, 

რაც დიდწილად უზრუნველყოფს აშშ-ის გავლენის შენარჩუნებას ევროპაში. უკრაინაში 

2013-2014 წლებში დაწყებულმა პროცესებმა ლოგიკური გაგრძელება ჰპოვა 2022 წელს 

რუსეთ-უკრაინას შორის დაწყებულ მსხვილმასშტაბიან ომში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

2022 წლის 24 თებერვალს დაწყებულმა რუსეთ-უკრაინის ომმა და რუსეთისთვის 

დაწესებულმა სანქციებმა, მნიშვნელოვანი და შეუქცევადი პროცესები გამოიწვია როგორც 

ევროკავშირის ქვეყნებში და სტრუქტურებში, ასევე მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში. 

უკრაინაში მიმდინარე საომარმა ვითარებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა აშშ-ის როლი და 

გავლენა ევროპის კონტინენტზე, როგორც სამხედრო ისე პოლიტიკური კუთხით, ასევე 

უნდა ითქვას, რომ 2022 წლის 24 თებერვლიდან მიღებული ეკონომიკური სანქციები 

ევროკავშირის ქვეყნებისთვის მძიმე ეკონომიკურ გამოცდად იქცა, რაც პირველ რიგში 

ენერგომატარებლებზე ფასთა უკონტროლო ზრდაში გამოვლინდა.  

აღნიშნულმა ფაქტორებმა მკვეთრად უარყოფითი ასახვა ჰპოვა ევროკავშირის იმ ქვეყნების 

ეკონომიკებზე, რომლებიც რუსეთისგან იღებდნენ ენერგომატარებლებს. რუსეთ-უკრაინის 

ომის შედეგად აშშ მკვეთრად აძლიერებს თავის დასაყრდენს აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც 

უკვე აღვნიშნეთ ახანგრძლივებს შტატების ევროპაში ჰეგემონიას, ხოლო ამ ფონზე რუსეთ- 

უკრაინის ურთიერთობა გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარდება მწვავე კრიზისების 

ფონზე, რაც აშშ-ის მუდმივ სამხედრო და პოლიტიკურ მხარდაჭერით იქნება უზრუნველ-

ყოფილი, ეს კი მნიშნელოვნად შეუწყობს ხელს ევროპაში აშშ-ის სამხედრო და პოლიტიკურ 

გავლენას. 

უკრაინის სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გლობალური უსაფრთხოების 

წესრიგში. დღესდღეობით ქვეყანა იმყოფება დიდი ძალების განახლებული მეტოქეობის 

წინა ხაზზე, რომელიც მრავალი ანალიტიკოსის თქმით, მომდევნო ათწლეულებში 

საერთაშორისო ურთიერთობებში დომინანტურ მდგომარეობას მოიპოვებს (1). აღსანიშნა-

ვია, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე უკრაინა საბჭოთა კავშირის მნიშვნელოვან 

დასაყრდენს და ქვაკუთხედს წარმოადგენდა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა 

ცივი ომის დროს. დამოუკიდებლობის სამი ათწლეულის განმავლობაში, უკრაინა 
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ცდილობდა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობას და რუსეთის გავლენისგან 

დისტანცირებას. უკრაინაში მომხდარი რევოლუციის შემდეგ, ხელისუფლება ცდილობდა 

დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციის პროცესი დაჩქარებული და წარმატებული 

ყოფილიყო, რაც ქვეყანას შეუქმნიდა ერთი მხრივ თავდაცვის გარანტიებს, ხოლო მეორე 

მხრივ დაეხმარებოდა უკრაინის ეკონომიკას ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევასა და 

დამკვიდრებაში, რაც უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობისათვის 

მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენდა. უკრაინისა და რუსეთის ურთიერთობის 

განხილვა ასევე მნიშვნელოვანია იმ ისტორიული მსოფლმხედველობრივი პარადიგმიდან 

სადაც უკრაინელები და რუსები განხილულია ერთ ხალხად.  

რუსეთის სახელმწიფოს იდეოლოგია თანმიმდევრულად ცდილობს დაამკვიდროს 

საზოგადოებაში რუსეთის იმპერიული იდეოლოგია, ამას მოწმობს 2020 წელის 21 

თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტის ვ. პუტინის განცხადება, რომელიც გაკეთდა რუსეთის 

სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ТАСС-ისთვის. აღნიშნულ განცხადებაში პუტინმა 

მკაფიოდ ჩამოაყალიბა აზრი, რომ უკრაინელები და რუსები ერთ ხალხს წარმოადგენდნენ, 

რაც იმით მტკიცდება, რომ მე-13 საუკუნემდე არანაირი ენობრივი განსხვავება არ 

არსებობდა, ხოლო მე-15 საუკუნემდე რუსებად მოიხსენიებდნენ აღმოსავლეთ სლავები 

საკუთარ თავს. აღნიშნული განცხადება და შემდგომ 2022 წელს რუსეთის მიერ საომარი 

ოპერაციის დაწყებამდე უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც ის 

საუბრობდა უკრაინაში დენაციფიკაციაზე და წესრიგის აღდგენაზე მკაფიოდ წარმოაჩენს 

რუსეთის პოლიტიკურ მზაობას (2).  

რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის კრიზისის ერთ-ერთ მთავარ გამომწვევ ფაქტორად 

გეოპოლიტიკური ინტერესები უნდა დავასახელოთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 

რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის მიმართულებით პირველი ნაბიჯი ყირიმის ოკუპაციით 

დაიწყო, რაც უკრაინისთვის მნიშვნელოვან სტრატეგიულ დანაკარგს წარმოადგენდა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უკრაინის ტერიტორიაზე რამდენიმე სახელმწიფოს გეოპოლი-

ტიკური ინტერესები იკვეთება. დასავლეთის გეოპოლიტიკური ინტერესები, რომელიც 

გულისხმობს რუსეთის მაქსიმალურ იზოლაციას და შევიწროებას საჭიროებს რუსეთის 

ფედერაციის ირგვლივ სტრატეგიული სივრცეების არსებობას, რაც მნიშვნელოვნად 

შეზღუდავს რუსეთიდან მომდინარე აგრესიას, ხოლო მეორე მხრივ კონტროლირებადს 

გახდის რუსეთის ფედერაციის ქმედებებს და გავლენებს მსოფლიოზე.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე ერთ-ერთ ასეთ სტრატეგიულ სივრცედ უკრაინა 

მოიაზრება. აღნიშნული მიზანი რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის ასევე 

საშინაო ამოცანებთან მკვეთრ წინააღმდეგობაშია, რაც იწვევს რუსეთის მხრიდან 

რადიკალური ქმედებების გადადგმის აუცილებლობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

უნდა დავასკვნათ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი და შემდგომი მშვიდობა დაფუძნებული 

იქნება თუ რომელი სახელმწიფო შეძლებს უპირატესობის მოპოვებას, აშშ თუ რუსეთის 

ფედერაცია. დღეის მდგომარეობით დარღვეულია ძალთა ბალანსის პრინციპი, რომლის 

აღდგენა მსოფლიო მშვიდობის გარანტს წარმოადგენს. ძალთა ბალანსის თეორიის 

თანახმად თითოეული სახელმწიფო იბრძვის თვითგადარჩენისა და დამკვიდრებისთვის. 
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მთავარ აუცილებელ პირობას კი დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება წარმოადგენს. 

უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მიზნით სახელმწიფოები, 

მოქმედებენ ერთად, რათა დაუპირისპირდნენ იმ სახელმწიფოს ან სახელმწიფოთა ჯგუფს, 

რომლებიც ქმნიან საფრთხეს სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოებისათვის (3). 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ურთიერთობა გამომდინარე-

ობს ძალთა ბალანსის თეორიის მნიშვნელოვანი პრინციპებიდან, რაც გულისხმობს 

სუვერენულ სახელმწიფოთა მიერ საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვას, ამის ნათელ 

მაგალითს რუსეთის აგრესიული ქმედებები წარმოადგენს. უკრაინისა და რუსეთის 

ფედერაციის ურთიერთობა ასევე საყურადღებოა განვიხილოთ მცირე სახელმწიფოს 

კონცეფციის ფარგლებში, მცირე სახელმწიფოები ზოგადად უპირატესობას ანიჭებენ 

მულტილატერალიზმს, როგორც გავლენის გზას, ასევე უფრო დიდი სახელმწიფოების 

შეკავების საშუალებას. გავლენიანი მცირე სახელმწიფოების კვლევებმა აჩვენა, რომ მათ 

შეუძლიათ განავითარონ საკითხისადმი სპეციფიკური ძალა, რათა შეცვალონ ის, რაც მათ 

აკლიათ საერთო სტრუქტურულ ძალაში (4).  

ასევე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ურთიერთდამოკიდებულების თეორია (5), რომელიც 

წარმოდგება პლურალისტური ხედვიდან. აღნიშნული ხედვის თანახმად თანამედროვე 

საერთაშორისო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები მნიშვნელოვნად არის 

ერთმანეთზე დამოკიდებული, აღნიშნულიდან გამომდინარე ეკონომიკური და პოლიტი-

კური პროცესები რთული და მრავალგანზომილებიანია, რომლებიც ქმნიან ურთიერთ-

კავშირის და დამოკიდებულების ერთიან ჯაჭვს. ამის ნათელ მაგალითს რუსეთ-უკრაინის 

ომი და შემდგომში რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებების შეკავების მიზნით 

რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები წარმოადგენს, რომელიც თავისი 

პოლიტიკური და ეკონომიკური შინაარსით გავლენას ახდენს, არა მხოლოდ რუსეთის 

ფედერაციაზე, არამედ სრულიად მსოფლიოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე უკრაინასა და რუსეთს შორის გაფუჭებული ურთიერთობა 

და მათი ნორმალიზება გარკვეულწილად დამოკიდებულია მსოფლიოს წამყვანი 

ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე და მათ პოლიტიკურ ნებაზე. 

 

რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობა 1991 წლიდან 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკრაინა და რუსეთი დამოუკიდებელი სახელმწი-

ფოები გახდნენ მას შემდეგ რაც 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა რესპუბლიკები იყვნენ. 

უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული 

სოციალისტური რესპუბლიკის გამოყოფა საბჭოთა კავშირისგან და გორბაჩოვის 

წინააღმდეგ მათი საერთო ალიანსის შექმნა იყო გადამწყვეტი ფაქტორი საბჭოთა 

სახელმწიფოს დაშლისათვის, 1991 წლის დეკემბერში. მოსკოვი კიევთან ერთად იბრძოდა 

საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის წინააღმდეგ. თუმცა, რუსი საზოგადოება და რუსი 

პოლიტიკოსები როდესაც მიხვდნენ, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობ-

რობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ გახდა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე, რომელსაც 
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რუსეთი სათავეში ედგა, აღნიშნულმა ფაქტმა მნიშვნელოვანი გაურკვევლობა გამოიწვია. 

მათ უკვირდათ ის ფაქტი, რომ უკრაინა ახლა დამოუკიდებელი სახელმწიფო იყო 

რეალურად და არა მხოლოდ ფორმალურად (როგორც უკრაინის ყოფილი საბჭოთა 

რესპუბლიკა). რუსეთის ფედერაციას არ სურდა უკრაინის თანასწორ სახელმწიფოდ და 

ცალკე ერად აღიარება. მეორე მხრივ, უკრაინის მთავრობა მიზნად ისახავდა სახელმწიფოს 

სუვერენიტეტის შენარჩუნებას და გაფართოებას და რუსეთთან ურთიერთობებს 

თანასწორობის საფუძველზე (6). უნდა აღინიშნოს, რომ ორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს 

შორის ურთიერთობა თავიდანვე რთული იყო. თითქმის ყველა საკითხს თავისი ფესვები 

იმპერიულ წარსულში აქვს. რუსეთ-უკრაინას შორის ურთიერთობის პრობლემებიდან 

უნდა გამოვყოთ შემდეგი: 

• ყირიმის საკითხი, რომელიც ეკუთვნოდა რუსეთის საბჭოთა რესპუბლიკას 1954 

წლამდე, როდესაც ნიკიტა ხრუშჩოვმა გადაწყვიტა, რომ ყირიმი უნდა ყოფილიყო 

უკრაინის საბჭოთა რესპუბლიკის ნაწილი, თუმცა მისი მაცხოვრებლების უმრავლესობა 

ეთნიკურად რუსია. საბჭოთა პერიოდში აღნიშნულ საკითხს მცირე მნიშვნელობა 

ჰქონდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი გახდა 1991 წლის შემდეგ, როდესაც საზღვრებმა 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ერთმანეთისგან გამოყო. ყოფილ ავტონომიურ 

საბჭოთა რესპუბლიკას ყირიმი 1992 წელს ეწოდა, ყირიმის რესპუბლიკა იყო 

ერთადერთი ავტონომიური ტერიტორია უკრაინის შიგნით. 2014 წლის 18 მარტს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირებულ იქნა; 

• რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის საკითხი, რომელიც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 

ყირიმის საკითხთან. 1991 წლის შემდეგ საბჭოთა შავი ზღვის ფლოტი გაიყო რუსეთსა 

და უკრაინას შორის (7). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 1997 წელს უკრაინამ საზღვაო ბაზა 

დაუთმო რუსეთს 20-წლიანი განახლებადი იჯარის პირობებით. 2010 წელს რუსეთთან 

და უკრაინის შიგნით პოლიტიკური დავის შემდეგ, რუსეთის საზღვაო ძალების მიერ 

სევასტოპოლის ბაზის იჯარა 2042 წლამდე გაგრძელდა; 

• ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების განხილვისას ასევე მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოთ, უკრაინაში მცხოვრები დაახლოებით 8 მილიონი ეთნიკური რუსი 

(მოსახლეობის 17%) და უკრაინის მოქალაქეების დაახლოებით 50%, რომლებიც 

რუსულ ენაზე უფრო მეტყველებენ ვიდრე უკრაინულად. რუსულენოვანი მოსახლეობა 

კონცენტრირებულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინის ქალაქებში. დაახლოებით 3 

მილიონი უკრაინელი ცხოვრობს რუსეთში, რაც სიდიდით მეორე ეთნიკური 

უმცირესობაა თათრების შემდეგ; 

• უკრაინის რეგიონული მრავალფეროვნების საკითხი, რომელიც ასახავს სხვადასხვა 

ისტორიებს უხეშად რომ ვთქვათ, ოთხი რეგიონია. 1. დასავლეთში არის ტერიტორიები, 

რომლებიც მე-19 საუკუნეში ჰაბსბურგის მონარქიას ეკუთვნოდა, კერძოდ, გალიცია 

თავისი ძირითადად უკრაინულ-კათოლიკური მოსახლეობით და მისი პოლონური 

წარსულით, ბუკოვინა და სუბკარპატების უკრაინა, რომლებსაც აქვთ ხანგრძლივი 

რუმინული და ოსმალური გავლენა. 2. ცენტრალური უკრაინა საუკუნეების მანძილზე 

ეკუთვნოდა პოლონეთ-ლიტვის სამეფოს, მე-16-დან მე-18 საუკუნემდე იგი იყო უკრაი-
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ნელი კაზაკების სამშობლო. იგი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა XVII 

საუკუნის შუა ხანებში და XVIII საუკუნის ბოლოს. 3. სამხრეთ უკრაინის სტეპები შავი 

ზღვის ჩრდილოეთით მხოლოდ მე-18 საუკუნის ბოლოდან იყო დასახლებული ძირი-

თადად უკრაინელი და რუსი გლეხებით. 4. აღმოსავლეთ უკრაინა მე-19 საუკუნიდან 

იქცა სამთო და მძიმე მრეწველობის მნიშვნელოვან ცენტრად და მიიზიდა მრავალი 

რუსი მუშაკი. დღემდე, მოსახლეობის პოლიტიკური ორიენტაციები ასახავს მათი რეგი-

ონების ისტორიას, ეთნო-ენობრივ შემადგენლობას და გეოგრაფიულ მდებარეობას (8); 

• ენერგორესურსების (განსაკუთრებით გაზის) მიწოდების საკითხი რუსეთის მიერ 

უკრაინას და უკრაინის გავლით ცენტრალურ ევროპაში. უკრაინა რუსეთიდან გაზზეა 

დამოკიდებული და რუსული გაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინის გავლით 

ცენტრალურ ევროპაში ტრანსპორტირდება. 2005 წლიდან იყო რეგულარული დავა 

გაზის ფასზე და ტრანზიტის ხარჯებთან დაკავშირებით, რუსეთი იყენებდა გაზის 

ფასებს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, ხოლო მიმდინარე ომის პერიოდში ენერგო-

რესურსებით ზეწოლა როგორც უკრაინის ისე ევროპის წინააღმდეგ გახდა მთავარი 

ინსტრუმენტი რუსეთის ფედერაციის ხელში; 

• უკრაინის ადგილის საკითხი, ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და ნატო-ს, მეორე მხრივ, 

რუსეთსა და მის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მოკავშირეებს შორის. ეს პოზიცია ასახავს 

უკრაინის ისტორიას მართლმადიდებელ რუსეთსა და კათოლიკურ ცენტრალურ 

ევროპას შორის. ოფიციალურმა რუსეთმა მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინის ნატოსთან 

თანამშრომლობა და უკრაინის ნატოში შესაძლო შესვლის გეგმები. 2004 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტმა პუტინმა ღიად დაუჭირა მხარი პრორუს 

კანდიდატს ვიქტორ იანუკოვიჩს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღნიშნულ პრობლემას 

ბოლო პერიოდში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, როდესაც რუსეთი ახორციელებდა 

ძლიერ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას უკრაინაზე, ხოლო ევროკავშირი 

უკრაინას პოლიტიკურ და სამართლებრივ რეფორმებს ითხოვდა; 

• აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად, აშკარაა ასიმეტრია ორ ქვეყანასა და ხალხს შორის 

ურთიერთობებში (9), რუსეთი არის დიდი ძალა, რომელიც ამტკიცებს რუსეთის 

იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობას, აქვს დიდი რესურსები და 

შედარებით მძლავრი ეკონომიკა. უკრაინა მეორეხარისხოვანი სახელმწიფოა უწყვეტი 

სახელმწიფო ტრადიციის გარეშე, მცირე რესურსებით და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

პრობლემებით. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური რუსეთი აღიარებს დამოუკიდე-

ბელი უკრაინის სახელმწიფოს, რუსების უმრავლესობა არ ცნობს უკრაინას, როგორც 

თანასწორ პარტნიორს და არ განიხილავს უკრაინელებს სრულ და თანასწორ ერად. 

დამოუკიდებელი უკრაინის ეროვნული სახელმწიფო განიხილება, როგორც რაღაც 

დროებითი, ხელოვნური, რომელიც რუსეთის მოქალაქეთა აზრით მალე გაერთიანდება 

რუსეთთან. რუსეთი უკრაინას უყურებს, როგორც საკუთარი სტრატეგიული ორბიტის 

ნაწილს, ხოლო უკრაინას არ აქვს ამბიციები რუსეთზე დომინირებისა - რაც წარმოად-

გენს ტიპიურ ასიმეტრიულ ურთიერთობას; 
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• აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემას ართულებდა ის ფაქტიც, რომ უკრაინის 

მრავალი მოქალაქე იზიარებდა აღნიშნულ შეხედულებებს ნაწილობრივ მაინც. 

ხანგრძლივი სახელმწიფო ტრადიციის ნაკლებობამ, სხვა ხალხებითა და განვითარებუ-

ლი კულტურების დომინირებულ სახელმწიფოებთან მიკუთვნებამ გამოიწვია მრავალი 

უკრაინელის ერთგვარი უმცირესობის კომპლექსი რუსეთთან მიმართებაში. არა 

მხოლოდ უკრაინელების ნაწილი, არამედ ბევრი უცხოელიც ფიქრობდა, რომ უკრაინა 

რუსეთის ნაწილია, უკრაინული ენა რუსული დიალექტია და უკრაინის ისტორია 

შერწყმულია რუსეთის ისტორიასთან, თუმცა დღეის მდგომარეობით აღნიშნული 

სიტუაცია გარკვეულწილად შეცვლილია, რასაც მოწმობს ევროპის და აშშ-ის მტკიცე 

მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს მიმართ. 

რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის სირთულეები, რაც დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ, განსაზღვრა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული და გეოპოლიტიკური, ასევე 

ეკონომიკური ურთიერთმიმართება, რაც როგორც უკვე აღვნიშნეთ დიდ გავლენას ახდენს 

ევროპაზე. 

 

რუსეთ-უკრაინის კრიზისი 

ცარისტული იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა ერთ-ერთი გადამწყვეტი 

ფაქტორია პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენების გაგებისა და ახსნისთვის. ეს 

განსაკუთრებით ეხება უკრაინას და რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობებს. რუსეთი უკრაინას 

განიხილავს როგორც საკუთარი სტრატეგიული ორბიტის ნაწილად, ხოლო ბევრ 

უკრაინელს სურს განთავისუფლდეს რუსული ჰეგემონიისგან და გახდეს ევროკავშირის 

წევრი. რუსეთ-უკრაინას შორის დაპირისპირებამ კულმინაციას 2013 წლის ბოლოს 

მიაღწია, როდესაც რუსეთის ზეწოლამ გამოიწვია უკრაინის პოლიტიკის გადახედვა და 

რუსეთთან დაახლოება.  

რუსეთი თავისი პოლიტიკის ინსტრუმენტად იყენებდა მართლმადიდებლურ ეკლესიას 

და რუსული ენის ტრადიციულ დომინირებას უკრაინაში. არა მხოლოდ რუსი ისტორიკო-

სები, არამედ პოლიტიკოსები და თვით რუსეთის პრეზიდენტიც კი ცდილობდა უკრაინის 

იმპერიული ნარატივის გავლენის ქვეშ მოქცევას. რუსეთის ფედერაცია ეყრდნობოდა რა 

წარსულის გამოცდილებას და ურთიერთობას უკრაინასთან, იგი ასევე მოხერხებულად 

იყენებდა უკრაინაში რუსულენოვანი მოსახლეობის მხარდაჭერას, რაც მიმდინარე ომის 

პირობებში მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენდა უკრაინისთვის. ევროკავშირსა და 

უკრაინას შორის ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების დადება 

იყო 2013 წლის 28/29 ნოემბერს ვილნიუსში გამართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამიტის დღის წესრიგში. უკრაინის მთავრობამ, როგორც ჩანს, გააკეთა არჩევანი უკრაინის 

სტრატეგიული დაახლოების სასარგებლოდ ევროკავშირთან და რუსეთის სტრატეგიულ 

და ეკონომიკურ სფეროში მისი ინტეგრაციის წინააღმდეგ. ამ მოვლენის შედეგს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა პოსტსაბჭოთა სივრცის მომავალი განვითარებისთვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინამ არ შეასრულა შეთანხმების ყველა პირობა, მათ შორის 
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საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ვიქტორ იანუკოვიჩის 

კონკურენტის, იულია ტიმოშენკოს ციხიდან გათავისუფლება, როგორც ჩანს, ორივე მხარე 

მზად იყო ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის.  

ჰარვარდის უნივერსიტეტის უკრაინის ისტორიის გამოჩენილმა პროფესორმა სერხიი 

პლოხიმ შენიშნა, რომ რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის, დონეცკის და ლუგანსკის 

ოკუპაციამ წარმოშვა ფუნდამენტური კითხვები უკრაინის, როგორც ერთიანი 

სახელმწიფოს არსებობის, მისი, როგორც ერის დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური 

ინსტიტუტების დემოკრატიული საფუძვლების შესახებ (6). აღნიშნულიდან გამომდინარე 

შეიქმნა ახალი და საშიში ვითარება არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ მთლიანად 

ევროპაშიც. რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ საფრთხეს უქმნიდა საერთაშორისო 

წესრიგის საფუძვლებს - თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინა-რუსეთის 2022 წლის 

ომამდე ექსპერტთა დიდი ნაწილი და პოლიტიკოსები ფიქრობდნენ, რომ ევროკავშირი და 

მსოფლიოს უმეტესობა მზად არ იყო რუსეთისთვის პასუხის გასაცემად.  

უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინის მთავრობა დაემორჩილა რუსეთის ძლიერ ზეწოლას, 

რომელიც ეწინააღმდეგებოდა უკრაინის შეთანხმებას ევროკავშირთან და სანაცვლოდ 

მიიწვია უკრაინა ბელორუსთან და ყაზახეთთან რუსეთის ხელმძღვანელობით საბაჟო 

კავშირში გაწევრიანებისთვის. 2013 წლის ივლისიდან რუსეთმა რამდენიმე უკრაინულ 

საქონელზე იმპორტის შეზღუდვა გამოაცხადა და უკრაინას გაზის შეწყვეტით დაემუქრა. 

იანუკოვიჩის ორ არაოფიციალურ შეხვედრაში პუტინთან და აზაროვის შეხვედრაში 

რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევთან სანქტ-პეტერბურგში 20 ნოემბერს, 

მოულოდნელ დეკლარაციამდე სულ რაღაც ერთი დღით ადრე, გარიგება შედგა. რუსეთის 

მთავრობა დაჰპირდა, რომ შესთავაზებდა იაფ გაზს და კრედიტებს და ორივე ქვეყანა 

შეთანხმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების 

განახლებაზე. ასე რომ, უკრაინის ხელისუფლებამ დროებით მაინც შეცვალა სტრატეგიუ-

ლი პრიორიტეტები რუსეთის სასარგებლოდ.  

უკრაინის ხელისუფლების მანევრებს და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე 

უარის თქმას უკრაინაში მასიური პროტესტი მოჰყვა, რამაც გამოიწვია უკრაინაში 

ხელისუფლების ცვლილება. ახალი ხელისუფლების პირობებში უკრაინა კვლავ 

დაუბრუნდა დასავლურ გავლენას და მნიშვნელოვნად გაუმწვავდა ურთიერთობები 

რუსეთთან. როგორიც არ უნდა იყოს ამ კონფლიქტის შედეგი, 2013 წლის ნოემბრისა და 

დეკემბრის მოვლენებმა აჩვენა, რომ რუსეთის პოლიტიკა უკრაინის მიმართ მიჰყვებოდა 

ტრადიციულ იმპერიულ მოდელს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთი ახორციელებდა 

მძიმე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებზეც, 

განსაკუთრებით საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთზე (7).  

უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინის ომს აქვს შორს მიმავალი გავლენა, ცვლის არა მხოლოდ 

ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას, არამედ გავლენას ახდენს გეოპოლიტიკაზე 

თითქმის გლობალურად. უნდა აღინიშნოს ასევე ისიც, რომ 1997 წელს ამერიკის რუსი 

ექსპერტების დეკანმა, ჯორჯ ფ. კენანმა, ნატოს გაფართოებას უწოდა „ამერიკული 

პოლიტიკის ყველაზე საბედისწერო შეცდომა მთელი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში“. 
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ნაციონალისტური, ანტიდასავლური და მილიტარისტული ტენდენციები რუსული 

აზრით, უარყოფითი გავლენა მოახდინოს რუსული დემოკრატიის განვითარებაზე (12). 

დღეს პუტინი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ სწორედ ნატომ აიძულა ვარშავის პაქტის 

ყოფილი წევრები გახდნენ ნატოს წევრები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ მნიშვნელოვნად 

უარყოფით გავლენას ახდენს რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობაზე ნატო-ს ფაქტორი, 

რადგან წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკასთან, რაც გამორიცხავს უკრაინის ტერიტორიაზე ნატოს ბაზების არსებობას. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის ასპექტები დასკვნის სახით უნდა შეფასდეს, როგორც 

მკვეთრად კრიტიკული, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ისეთ მსხვილ 

მოთამაშეებთან, როგორიც არის ევროკავშირი და აშშ, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთის ფედე-

რაცია. თუმცა ურთიერთდამოკიდებულების და ჩართულობის ფაქტორი უფრო ღრმა და 

ყოვლისმომცველია, როგორც ეკონომიკურ ისე პოლიტიკურ და სამხედრო თვალსაზრისით, 

რაც ასევე მოიცავს აზიურ ქვეყნებსაც. რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომში რუსეთისთვის 

დამარცხება ასოცირდება განადგურებასთან, როგორც ფიზიკურ დონეზე ისე რეპუტაციუ-

ლი თვალსაზრისით, რაც გამოიწვევს დასავლური სამხედრო ძალების მასიურ განლაგებას 

უკრაინულ ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის განცხადებებსა თუ მოქმედებას არანაირი 

გავლენა და ფასი არ ექნება. აღნიშნულიდან გამომდინარე რუსეთის სახელმწიფოსთვის 

მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს უკრაინაზე გამარჯვება, რაც გულისხმობს რუსეთის 

დასავლეთზე გამარჯვებას. ნაშრომში განხილულია, ასევე რუსეთ-უკრაინის ისტორიული 

ნარატივი, სადაც გააზრებულ იქნა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის წარსული 

გამოცდილებისა და ეთნიკური თუ რელიგიური ფაქტორები, რაც გავლენის მომხდენია 

როგორც ხალხთა შორის ურთიერთობებზე, ასევე პოლიტიკურ პროცესებზე.  

ასევე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, მაიდნის ფენომენზე, როგორც დასავლეთის მიერ 

ინსპირირებული ღონისძიება, რათა შეცვლილიყო უკრაინის რუსული გავლენა 

დასავლურით, რამაც გამოიწვია რუსეთ-უკრაინას შორის ღრმა კრიზისი. კვლევით 

დგინდება, რომ უკრაინის სწრაფვა ნატოში, როგორც რუსული ძალის სამხედრო გზით 

დაბალანსების საშუალება უახლოეს პერსპექტივაში მიუღწეველ ამოცანას წარმოადგენს, 

ხოლო უკრაინის მკვეთრი დასავლური რიტორიკა და სწრაფვა ნატოში გამოიწვევს ქვეყნის 

კიდევ უფრო მეტ დაზიანებას, თუ არ მოხდება უკრაინის შესაბამისი სამხედრო ძალით 

უზრუნველყოფა. რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის დაბალანსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

მიმართულებას წარმოადგენს უკრაინის პოლიტიკური და სამხედრო ნეიტრალიტეტი, 

რომელიც უკრაინის ახალი ხელისუფლების პირობებშია შესაძლებელი, რაც ქვეყანას 

წარმატებული საგარეო პოლიტიკის შესაძლებლობას მისცემს, ასევე რუსეთთან კონსტ-

რუქციული დიალოგის დაწყების შესაძლებლობას, როგორც ძლიერ სახელმწიფოსთან. 
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Abstract. The article is dedicated to the Russian-Ukrainian relations, that finds its roots from the deep historical 

past and issues number of important aspects of these relations. Russia views Ukraine as a part of its own 

strategical objective, which does not give the ability to the latter to form itself as an independent and sovereign 

nation. The key issue in the article is dedicated to the western role and its importance, which brings the 

occurring Russian-Ukrainian crisis on the global scale. In the article, main reasons of the escalation of Russian-

Ukrainian relations are factors, such as Ukrainian aspiration of joining NATO and the general integration 

process in the European Union, as well as the asymmetrical attitude between the two nations including Russian 

perception of Ukraine as underdeveloped and failed state. The main reason of these intensified relations is the 

fear of insecurity by the Russian Federation, which finds its roots from its loss of influence on Ukraine. 

Meanwhile, the article also stipulates such a formidable conception as the theory of mutual dependance and 

the balance of power. In the section of above-mentioned theories is analyzed not only Russian-Ukrainian 

relations but objectives and missions of other nations with the state-of-interest as well. Research proves that 

the regulation of current crisis between the Russian Federation and Ukraine is possible in case of declaring 

Ukraine as the neutral state, which can become a possibility after the governmental changes in Ukraine. 
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