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Summary 

The Eurasian Union was created under the initiative of the Russian President 
Vladimir Putin. It is provided for rehabilitation of the Soviet empire. 

Vladimir Putin called the disintegration of the Soviet Union a “Geopolitical 
Tragedy”. Disintegration of the Soviet Union was the result of weak governors and 
the absence of ideology; the significant momentum was given by the United States, 
which led to the collapse of the system and caused its crash. 

The idea of the Eurasian Union is based on the ideology, which is known as 
Eurasianism.  The founders of the Eurasianism are Nikolai Trubetskoi and Peter 
Savitsky. The Eurasianism doctrine is based on the following thesis: Russia, which 
is located between Europe and Asia, is a unique space in geographical and cultural 
point of view. It is a kind of synthesis of Europe and Asia and, at the same time, 
belongs to none of them. As for the followers of the ideology, "Russia" and 
"Eurasia" are the synonymous in fact for them. 

Alexander Dugin is a philosopher and the author of the book "Foundations of 
Geopolitics," as used in this work. We can say that his aim and the aim of Putin is 
to join the post-Soviet states at first and recover the former Soviet Union, further 
they aim at extension the scopes and ultimately conquer the whole of Europe and 
its accession. 

Commonwealth of Independent States, the Collective Security Treaty 
Organization, the Customs Union, the Single Economic Space and the Eurasian 
Economic Community had the certain specific goal: to lead the post-Soviet 
countries to join the Eurasian Union. 

The agreement on creation of the Customs Union was specifically signed in 
October 2007. The three members established the Customs Union Commission 
while the Code of the Customs Union came into force in July 2010. The Eurasian 
Union started to operate from January 1, 2015. Its members now increased to 5 
(Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia). 

Putin's new project in the form of the Eurasian Economic Union has 
confronted fairly large obstacles. The main problem should be searched in the 
disagreement between the leading country - Russia and other members, but no less 
importance is given to the impact of external factors, such as the sanctions and the 
division of the post-Soviet space within the frames of the Association Agreement 
and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. West was forced to 
impose sanctions on Russia. PACE also has imposed sanctions against Russia. As a 
result of economic sanctions, Russia appeared to be in critical conditions, but it is 
not in a hurry to settle the conflict of Ukraine by peaceful means. 

Russia and former Soviet Union countries have stretched some yarns; the 
Kremlin wants to keep these yarns as they are the leverages Russia is manipulating 
with towards the mentioned countries. Energy and gas are the main means of 
manipulation, as they are supplied by Russia to those countries. 
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As for Georgia, it has signed the EU-Georgia Association Agreement on 27 June 
2014 including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which 
means that Georgia will not deviate from the path taken towards Europe. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

ნაშრომის აქტუალობა. კოალიციები, კავშირები, გაერთიანებები, 

ორგანიზაციები _ უამრავი სახელწოდება აქვთ ე.წ. შექმნილ ერთობებს და 

ისინი დღესაც ინარჩუნებენ აქტუალობას. მათი მთავარი ამოსავალი წერტი-

ლი პოლიტიკაა. როგორც აღვნიშნეთ, მსოფლიოში სახელმწიფოებსა თუ იმ 

ინდივიდებს შორის, რომლებიც ამ ქვეყნებს წარმოადგენენ, მამოძრავებელი 

სწორედ პოლიტიკაა. სხვა საკითხი არა მაცოცხლებელი ძალა გააჩნია მას და 

რამდენად არის იგი ეკონომიკაზე ან სხვა ფაქტორებზე დამოკიდებული. 

ფაქტია, რომ ნებისმიერი გაერთიანების შექმნის საფუძველს ეს უკანასკნელი 

წარმოადგენს, შეიცავს იგი თუ არა უსაფრთხოების, ეკონომიკურ, თავ-

დაცვის და სხვა ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომლებიც სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, უბრალო მოკვდავი ხალხისთვის და ამა თუ იმ 

სახელმწიფოს მკვიდრი მოსახლეობისათვის.  

შეგვიძლია გავიხსენოთ ყველასათვის ცნობილი და ამაზრზენი მსოფ-

ლიო ომები, რომელთაც სარჩულად სახელმწიფოების პირადი ინტერესები 

უდევს, ესეც ხომ პოლიტიკაა? ძალადობრივი პოლიტიკა, რომელსაც სამ-

წუხაროდ ბევრი სისხლისღვრა მოჰყვა. აი, სწორედ ამიტომ წარმოიშვა თავ-

დაპირველად იდეა, შექმნილიყო გაერთიანება _ ერთა ლიგა _ რომელიც 

მშვიდობას უზრუნველყოფდა მსოფლიოში. ეს პირველი მსოფლიო ომის 

შემდეგ მოხდა, 1919 წელს, მაგრამ ალბათ, იქედან გამომდინარე, რომ, რო-

გორც აღვნიშნეთ, პირველი მცდელობა იყო მსოფლიო მშვიდობისა და 

უსაფრთხოების შენარჩუნების საქმეში, ვერ აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი 

ბერკეტების მქონე, როგორსაც საჭიროებდა იმდროინდელი მსოფლიო, 

ამიტომ დაიშალა, თუმცა იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წინა-
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მორბედად იქცა. ერთა ლიგის მარცხი მეტწილად განპირობებული იყო 

გამოუცდელობით და ერთობის პრაქტიკის არქონით. 

დღესდღეობით სრულიად სხვა ვითარება გვაქვს მსოფლიოში. არსე-

ბობენ ორგანიზაციები, რომლებიც შექმნილნი არიან ერთიანი ეკონომიკუ-

რი, პოლიტიკური თუ კულტურული ნიშნით. აღნიშნულ პოლიტიკურ 

კავშირებსა და კოალიციებს საინტერესო ისტორიული პრაქტიკა გააჩნიათ 

მსოფლიოში. მათ შორის აღსანიშნავია უახლოეს წარსულში შექმნილი 

ევრაზიული კავშირი. ამ უკანასკნელის ჩამოყალიბების იდეა და მისი მო-

მავალი პერსპექტივები დღეს მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. 

მოკლედ მიმოვიხილავ, თუ რა მდგომარეობაშია საკვლევი საკითხი 

თანამედროვე მეცნიერებაში და მსოფლიოში არსებული ვითარების ფონზე, 

რაც მის აქტუალობას განაპირობებს. რამდენიმე წლის წინ, მიუნხენის 

საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას, პუტინმა განაცხადა, რომ 

საბჭოთა კავშირის დანგრევა, მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლი-

ტიკური კატასტროფა იყო. 2011 წლის 10 ოქტომბერს, გაზეთ „იზვესტიაში“ 

კი გამოქვეყნდა მისივე სტატია, რომელშიც მან პირველად წარადგინა 

ევრაზიის პროექტი, როგორც პოსტ-საბჭოთა სივრცის ინტეგრაციის ახალი 

ინიციატივა. 

ევრაზიული კავშირი, კერძოდ კი, ევრაზიის საბაჟო კავშირი 2010 

წლიდან იღებს სათავეს, თუმცა იგი საბოლოოდგაფორმდა 2015 წელს. საინ-

ტერესოა, არსებული იდეა, პუტინის ეს „გენიალური შემოქმედება“ ხელის 

ერთი მოსმით არ დაბადებულა. 

ვლადიმერ პუტინის აღნიშნული მოსაზრებები საფუძველს ჯერ კიდევ 

1920-იან წლებში იღებს, როდესაც ჩამოყალიბდა ევრაზიელთა იდეოლო-

გიური მიმდინარეობა ევრაზიანიზმი. შესაბამისად, შეგვიძლია ვიფიქროთ, 

რომ ევრაზიული კავშირის იდეაც დასაბამს სწორედ ამ პერიოდიდან 

ჰპოვებს.  

რათქმაუნდა, იდეა სათავეს ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის რუსი 

ფილოსოფოსების ნაშრომებიდან იღებს. ესენია: ვასილი კლიუჩევსკი, 
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ნიკოლოზ ტრუბეცკოი, პეტრე სავიცკი. თუმცა ეს მხოლოდ ნაწილია იმ რიგ 

ავტორთა შორის, რომლებიც ევრაზიანიზმის იდეოლოგიის ჩამოყალი-

ბებაზე ზრუნავდნენ. ევრაზიანიზმი- დიახ, ის პოლიტიკური  იდეოლოგია 

გახლავთ, რომელსაც რუსეთი დღესდღეობით ნათლად ცდილობს გაატაროს 

საგარეო პოლიტიკაში. აღნიშნული მსოფლმხედველობის ამოსავალ 

წერტილად რუსეთის ევრაზიის კონტინენტზე გამორჩეული მდებარეობა და 

ალბათ ტერიტორიული სიდიდეც ითვლებოდა. 1989 წელს კი საბჭოთა 

ფიზიკოსმა, დისიდენტმა და ადამიანთა უფლებების დამცველმა ანდრია 

(ანდრეი) სახაროვმა სსრკ-ს სახალხო დეპუტატთა ყრილობას წარუდგინა 

ეგრეთწოდებული საბჭოთა კავშირის „ახალი კონსტიტუცია“, რომელიც 

ითვალისწინებდა  ევროპისა და აზიის საბჭოთა რესპუბლიკების (50-მდე 

სუბიექტის) გაერთიანებას. ესენი იყო ყველა ის ტერიტორია, ავტონომია თუ 

რესპუბლიკა, რომელიც საბჭოთა კავშირში შედიოდა. 

ალბათ, სწორედ ამ პროექტის გამოძახილი იყო დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა  თანამეგობრობა,  რამაც  გაგრძელება  სათანადოდ  ვერ 

ჰპოვა, დღეს კი რუსეთის პრეზიდენტი ცდილობს ამ იდეის ამოქაჩვასა და 

მისთვის მეტი ეფექტურობის შეძენას. სავარაუდოა, რომ პუტინი მარტო ვერ 

გაუმკლავდებოდა და გაუმკლავდება ამ იდეის დამუშავებასა და ხორც-

შესხმას. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის, ფილოსოფოს და „ევრაზიული 

კავშირის“ სახით 21-ე საუკუნის რუსული იმპერიის აღდგენის კონცეფციის 

ჩამომყალიბებელ ალექსანდრე დუგინს.მას ეკუთვნის წიგნი „გეოპოლი-

ტიკის საფუძვლები“, რომელშიც დაწვრილებით არის გადმოცემული 

გეოპოლიტიკური მეცნიერების საფუძვლები, მისი ისტორია, გეო-

პოლიტიკური თეორიები და წარმოდგენილია გეოპოლიტიკურ სკოლათა 

და შეხედულებათა ფართო სპექტრი. ჩამოყალიბებულია რუსეთის გეოპო-

ლიტიკური დოქტრინა. ასევე პრესაში ვხვდებით მის მწვავე განცხადებებს 

რუსეთის იმპერიის აღდგენასთან და „ევროპის დაპყრობასთან“ დაკავში-

რებით.  
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ალექსანდრე დუგინის იდეოლოგია ეფუძნება მოსაზრებას, რომ რუ-

სეთმა უნდა შექმნას გავლენის სფერო, დიდი იმპერია, რათა დაუპირისპირ-

დეს დასავლეთს. იგი რუსეთს მოიაზრებს ბიზანტიური, ქრისტიანული 

ტრადიციების მემკვიდრედ სლავურ და განსაკუთრებით მართლმადიდებ-

ლურ იდენტობას კი ევრაზიულთან აიგივებს. იდეოლოგიის თანახმად 

დასავლეთს სურს საბოლოოდ დაასუსტოს რუსეთი, შესაბამისად კი 

ევრაზიაშიდასავლეთის გავლენის შეჩერება  გადამწყვეტია ამ სამკვდრო-

სასიცოცხლო ბრძოლაში გამარჯვების მოსაპოვებლად.ევრაზიანიზმის მო-

ძღვრება ეფუძნება შემდეგ თეზისს: რუსეთი, რომელიც ევროპასა და აზიას 

შორის მდებარეობს გეოგრაფიული და კულტურული თვალსაზრისით 

უნიკალურ სივრცეს წარმოადგენს. იგი ევროპისა და აზიის ერთგვარი 

სინთეზია და, ამავე დროს, არცერთს არ მიეკუთვნება. 

როგორც ვიცით, ჯერ კიდევ 1904 წელს ცნობილმა ბრიტანელმა 

გეოგრაფმა ჰელფორდ მაკინდერმა შექმნა ჰართლენდის თეორია, რომელშიც 

„ჰართლენდი“ (შუაგული მიწები) რუსეთთან ასოცირდება და ამ 

ტერიტორიის მფლობელი კი ევრაზიის გაკონტროლებას შეძლებდა. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ რუსეთს აქამდეც ჰქონდა მცდელობა 

შეექმნა მსგავსი გაერთიანებები, რომელიც დასახულ მიზნამდე მიიყვანდა, 

თუმცა თუ გადავხედავთ პრაქტიკას არც ისე სახარბიელოა, შეიძლება 

ითქვას წევრობის კუთხით გაუარესებულიც კი: დსთ-ს წევრი 12 ქვეყანა 

გახლდათ, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის 

_ 6, ევრაზიული ეკონომიკური საზოგადოების _ 5. საბაჟო კავშირის და ერ-

თიანი ეკონომიკური სივრცის _ 5. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ პროექ-

ტებში მონაწილე სახელმწიფოთა რიცხვის კლების პარალელურად ინტეგ-

რაციის ხარისხი იმატებს. 

ევრაზიის კავშირის, როგორც ვლადიმერ პუტინის ეკონომიკური და 

პოლიტიკური პროექტის გაცხადებას, რამდენიმე წლით უსწრებდა 

სკანდალური რუსი ნაციონალისტის, პოლიტმეცნიერისა და იდეოლოგის 

ალექსანდრ დუგინის მიერ იმავე თემაზე საკუთარი იდეების პუბლიკაცია. 
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რას წარმოადგენს დუგინის იდეოლოგია? იგი ეფუძნება მოსაზრებას, რომ 

რუსეთმა, როგორც ბიზანტიური და, შესაბამისად, ჭეშმარიტად ქრისტია-

ნული ტრადიციების მემკვიდრემ, საკუთარ განსაკუთრებულ, სლავურ და 

მართლმადიდებლურ იდენტობაზე დაყრდნობით, რომელსაც იგი ევრაზი-

ულთან აიგივებს, უნდა შექმნას გავლენის სფერო (ანუ იმპერია) იმისათვის, 

რომ დაუპირისპირდეს დასავლეთს. ამ იდეოლოგიის თანახმად, დასავ-

ლეთს რუსეთთან მიმართებაში ერთადერთი მოტივაცია _ მისი საბოლოოდ 

დასუსტება და დაკნინება ამოძრავებს. რუსეთის ყოფილ იმპერიაში, ანუ 

ევრაზიაში, დასავლეთის გავლენის შეჩერება კი, დუგინის იდეოლოგიის 

თანახმად, გადამწყვეტია ამ სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში გამარჯვე-

ბის მოსაპოვებლად. ხაზგასასმელია, რომ დუგინამდე დიდი ხნით ადრე, 

ჯერ კიდევ 1904 წელს, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტეროტორიას „ევრაზიის 

გული“ უწოდა ცნობილმა ბრიტანელმა გეოგრაფმა ჰალფორდ მაკინდერმა 

და განაცხადა, რომ ის, ვინც ამ რეგიონს დაეპატრონება, შეძლებს ევრაზიის 

კონტინენტის სრულად გაკონტროლებას. 

რუსეთის გეგმის თანახმად, ევრაზიის კავშირის პოტენციური ტერი-

ტორია, რუსეთის გარდა, უკრაინას, მოლდოვას და ბელორუსს, კავკასიის 

სამ და ცენტრალური აზიის ხუთ რესპუბლიკას მოიცავს. ევრაზიული 

იდეოლოგიის თანახმად, უკლებლივ ყველა ამ ქვეყანაში რუსეთის გავ-

ლენის აღდგენა გახლავთ რუსეთის კეთილდღეობის მთავარი გარანტია. ის, 

რომ თანამედროვე სამყაროში მხოლოდ სამხედრო დომინირება ვერ იქნება 

გრძელვადიანი გავლენის შენარჩუნების გარანტია, რუს იდელოგებს კარგად 

ესმით. შესაბამისად, სამხედრო გავლენის შენარჩუნების პარალელურად, 

აუცილებელი გახდა აღნიშნულ ქვეყნებზე ეკონომიკური და იდეოლოგიუ-

რი გავლენის მექანიზმების შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ დუგინს სა-

კუთარ იდეოლოგად კრემლი არასდროს აღიარებს, სინამდვილეში, თანა-

მედროვე რუსეთში ევრაზიული კავშირის იდეოლოგიური საფუძველი 

პირველმა სწორედ მან გააჟღერა. 
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აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად, ევრაზიის კავშირის იდეის 

მიმართ ევროპის საკმაოდ ფრთხილი დამოკიდებულების გასანეიტრალებ-

ლად, პრეზიდენტი პუტინი იმაზეც კი საუბრობდა, რომ ორი კავშირის _ 

ევრაზიის და ევროკავშირის ჰარმონიული გაერთიანება ერთიან ეკონომი-

კურ სივრცეს შექმნიდა ვლადივოსტოკიდან ლისაბონამდე. რა თქმა უნდა, 

მალევე აშკარა გახდა, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან რუსეთი არ აღმოჩნდა 

მზად, რომ მიეღო ის თამაშის წესები, რომელიც მსგავსი ეკონომიკური 

ალიანსისთვის არის აუცილებელი. ევროპასთან საერთო ეკონომიკური 

სივრცის შესაქმნელად საჭირო სტანდარტები რუსეთს დაავალდებულებს იმ 

ეკონომიკური და სავაჭრო პირობების გაუქმებას, რომელიც მორგებულია 

რუსეთის მმართველი ელიტის ეკონომიკურ ინტერესებს. კრემლის კატეგო-

რიულმა უარმა ევროპული სტანდარტების ნაწილობრივ დანერგვაზეც კი, 

ნათლად გამოაჩინა, რომ ევრაზიის კავშირის იდეის უკან მხოლოდ 

რუსეთის მმართველი ელიტის ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები 

დგას. 

საინტერესოა შესაძლებელია თუ არა ერთპოლუსიან მსოფლიოში 

გამოჩნდეს მეორე ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც დააბალანსებს მსოფლიო 

წესრიგს და გახდის ორპოლუსიანს? რატომაც არა, როდესაც მსოფლიო 

პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, რაც არ  უნდა ვთქვათ ამერიკის ძლიერებაზე, 

არსებობს საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე _ რუსეთი, რომელიც მნიშვნელო-

ვან როლს ასრულებს სახელმწიფოთა თამაშში. მიუხედავად მეორე მსოფ-

ლიო ომში განცდილი სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისისა, საბჭოთა 

კავშირის დაშლისა, რუსეთმა დაიწყო გაძლიერება და საინტერესო და 

მნიშვნელოვანი საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკის გატარება, რაც პრეზი-

დენტ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობის  პერიოდში მოხდა. დიმიტრი 

მედვედევის პრეზიდენტობის დროსაც კი სახელმწიფო ბერკეტები პუტინის 

ხელში იყო, დღეს კი იგი კვლავ გვევლინება რუსეთის პრეზიდენტად. 

რუსეთი, თავის მხრივ, არ ჩამორჩება ევროპის ქვეყნებსა თუ ამერიკას. 

არსებობს ორგანიზაცია – დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, 
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რომელიც შედგება ცხრა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისაგან. ესენია: 

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, თურქმენეთი, მოლდოვა, სომხეთი, რუსეთი, 

ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი (თურქმენეთი 2005 წლიდან ასოცირე-

ბული წევრია). დსთ-ს შექმნა საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად მოხდა, 

შესაბამისად  მარტივი მისახვედრია, რომ ეს იყო მცდელობა იმისა, რომ 

რუსეთს საკუთარი ბერკეტები ბოლომდე არ გაეშვა ხელიდან და შეენარ-

ჩუნებინა გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თანამეგობრობის ჩამოყალი-

ბების დღიდან მისმა წევრებმა მრავალ საერთო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი 

ეკონომიკის, თავდაცვის, საგარეო პოლიტიკის ინტეგრაციისა და კოოპე-

რაციის თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველომ 2009 წელს დატოვა დსთ, 

რასაც წინ უძღოდა ცნობილი რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს 

ომი.  

შესაძლებელი არის თუ არა ევროკავშირთან გავაიგივოთ დსთ? სავა-

რაუდოდ არა, ვინაიდან არსებობს შემდეგი დიდი განსხვავება მათ შორის: 

ევროპაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში, ერები უკვე დიდი ხანია 

რაც ჩამოყალიბდნენ, აქვთ საკუთარი სახელმწიფოებრიობა და ეროვნული 

საზღვრები. ამ ერების პოლიტიკურ ელიტებს არ აქვთ იმის შიში, რომ უკუპ-

როცესი დაიწყება და ქვეყნები დაიშლებიან წვრილ შემადგენელ ნაწილებად 

(რეგიონები), ან მოხდება ასიმილაცია საერთო ევროპულ გაერთიანებაში. 

ასევე ევროკავშირში არ არისერთი, მკვეთრად გამოხატული ,,ბირთვული“ 

ტერიტორია და ხალხი, როგორც ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეშია. შესაბამისად 

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დსთ-ს არასრულყოფილი ფუნქციონირებისა 

და რიგი პრობლემების გამო პოსტსაბჭოთა სივრეში რუსეთი არ აპირებს 

დანებებას და კვლავ ცდილობს ალტერნატიულ კავშირთა შექმნის ინიცია-

ტორად მოგვევლინოს. ევრაზიული კავშირის იდეა კი სწორედ დსთ-ს 

უშუალო გაგრძელებას წარმოადგენს.  

კარგად მოგვეხსენება, რომ მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს შესაქმნე-

ლად და შესაბამისად რუსეთის გასაძლიერებლად, ისევე როგორც ნების-

მიერი სხვა ერთობის შესაქმნელად მნიშვნელოვანი ფაქტორები არის 
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კულტურა, ეკონომიკა და სამხედრო ძლიერება. აქვე აღვნიშნოთ, რომ ყო-

ფილი საბჭოთა რესპუბლიკები სწორედ რომ ამ სამი ფაქტორით არიან 

რუსეთთან დაკავშირებულნი. კულტურის კუთხით შეგვიძლია გამოვყოთ 

ენა და დემოგრაფია. მარტივ მაგალითზე დაყრდნობით შეგვიძლია ამის 

ახსნა: ბელორუსი და ყაზახეთი სწორედ რუსული ენითა და რუსი 

მოსახლეობით გადაჯაჭვულნი არიან რუსეთთან. მთავარია არ მოხდეს 

რუსი ხალხის რაოდენობის შემცირება აღნიშნულ ქვეყნებში ან მათი 

მიგრაცია, ვინაიდან ეს რუსეთს არასახარბიელო სიტუაციამდე მიიყვანს. 

ასევე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორიდან შეგვიძლია გამოვყოთ 

ფრიად მნიშვნელოვანი საერთო ეროვნული ვალუტა, ხოლო სამხედრო-

ძალისმიერი კუთხით კი მუდმივმოქმედი სამხედრო ბაზები, საზღვრების 

ერთობლივიდაცვა და მზადყოფნა როგორც საზღვარზე ისე მის შიგნით 

რაიმე წინააღმდეგობის აღსაკვეთად. 

თემა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ევრაზიული კავშირი 

წარმოადგენს ახალ იდეას, რომელიც მომდინარეობს რუსეთიდან. მოგეხ-

სენებათ, რუსეთი ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფოა მსოფლიოში, რომე-

ლიც, თუ ისტორიას გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ საუკუნეების 

განმავლობაში ამბობდა თავის სიტყვას მსოფლიო ასპარეზზე და მრავალი 

ცდა ჰქონია მსოფლიო ჰეგემონობისათვის. რუსეთი ყოველთვის გამჭრიახი 

გონებით გამოირჩეოდა. ევრაზიული კავშირის შექმნა წარმოადგენს მის 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მცდელობას მსოფლიო პირველობის მოსაპოვებ-

ლად. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იგი გახლავთ იმპერიის აღორძინების 

პოლიტიკური გეგმა. პუტინმა თავად უწოდა საბჭოთა კავშირის დაშლას 

მასშტაბური გეოპოლიტიკური კატასტროფა, რაც მის ამბიციებზე ნამდვი-

ლად მეტყველებს. სანამ ევროპა დაკავებული იყო საკუთარი ეკონომიკური 

პრობლემებით, ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ახლო აღმოსავ-

ლეთის კონფლიქტებში იყო ჩართული, ხოლო ჩინეთი ფოკუსირებული 

გახლდათ შიდა ტრანსფორმაციაზე, რუსეთი საკუთარი გეგმების ხორცშესხ-

მას ცდილობდა ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომ 
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დაასახელა პუტინმა 2015 წელი, როგორც აღნიშნული კავშირის საბოლოო 

შექმნის ვადა.  

ევრაზიის საბაჟო კავშირი რუსეთის პრეზიდენტის მთავარ საგარეო-

პოლიტიკურ ინიციატივას წარმოადგენდა, რაც ითვალისწინებდა აღნიშ-

ნული საბაჟო კავშირის ეკონომიკურ კავშირად გარდაქმნას. მისი წევრები 

თავდაპირველად რუსეთი, ბელორუსი და ყაზახეთი იყვნენ. ის ყოფილი 

საბჭოთა რესპუბლიკები კი რომელთაც სურდათ ევროკავშირის წევრები 

გამხდარიყვნენ, არჩევანის წინაშე იდგნენ, ვინაიდანევრაზიის საბაჟო კავ-

შირში გაერთიანება და ევროკავშირთან ინტეგრაცია შეუთავსებელი ცნე-

ბებია. 

ევრაზიული საბაჟო კავშირი თავის თავში გულისხმობს ეკონომიკურ 

თემატიკას, მაგრამ კარგად ვიცით, რომ მისი შექმნის მიზანი ფრიად 

პოლიტიკურია. მისი მიზანი არის თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში 

კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე, საგარეო პოლიტიკის კოორ-

დინაცია რუსეთთან, 2022 წლისთვის ერთიანი ვალუტის შექმნა, ერთიანი 

პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ერთიანი საგანმანათლებ-

ლო სივრცე, ერთიანი საბანკო, საბაჟო და ეკონომიკური სივრცე. 

ფაქტობრივად მოხდება ზემოთ აღნიშნულის პოლიტიკური მიზნე-

ბისათვის გამოყენება. ეს კი თავისთავად რუსეთის მძაფრ ინტერესებზე 

მეტყველებს. 

ევრაზიული კავშირის, შესაბამისად ევრაზიის საბაჟო კავშირის 

შექმნის იდეის წარმოშობას გარკვეული პოლიტიკური რეალიები და 

ისტორიული ასპექტები განაპირობებდა. 

რუსეთის პრეზიდენტისათვის ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პრემიერ-

მინისტრი გახლდათ და კვლავ პრეზიდენტად ინაუგურაციის მოლოდინში 

იყო, ჩამოყალიბებული ჰქონდა ,,ხუთი პრიორიტეტი“, რომელთა განხორ-

ციელებასაც აპირებდა აღნიშნულ ვადაში. მათგან უკანასკნელი ეხებოდა 

ევრაზიულ სივრცეში თანამშრომლობის გაძლიერებას, რაც თავის მხრივ 

მოიცავს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების ინტეგრაციის გზით რუსეთის 
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საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერებასა და განმტკიცებას. ამ ქვეყნების 

ინტეგრაცია კი, რასაკვირველია, ევრაზიულ კავშირში უნდა მომხდარიყო. 

მოგვეხსენება რუსეთმა ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო და იგი ყაზახეთთან 

და ბელორუსთან ერთად არის ევრაზიის საბაჟო კავშირის წევრი. მისი 

წევრები ასევე გახდნენ სომხეთი და ყირგიზეთი, რომელთაც 2014 წელს 

ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ევრაზიულ კავშირში შესვლის შესახებ. 2015 

წლიდან ისინი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სრულუფლებიანი 

წევრები არიან. 

ვლადიმერ პუტინს თავისი საპრეზიდენტო ვადისა და პრემიერ-

მინისტრის პოსტზე მუშაობის განმავლობაში, მკაფიო ,,ევრაზიული ხედვა“ 

გააჩნდა და რუსეთს ლოგიკურია რეგიონის ცენტრად განიხილავდა. 

ევრაზიული კავშირი არის რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესების 

გამტარებელი და კრემლის პრინციპების მიხედვით ჩამოყალიბებული 

ეკონომიკური თანამეგობრობა. მის წევრებს გააჩნიათ რუსეთთან ვაჭრობის 

პრივილეგირებული სტატუსი, თუმცა პოლიტიკურ პრიორიტეტებს მოს-

კოვი აწესებს. მისთვის მთავარია, რომ ევრაზიული კავშირის საშუალებით 

შეინარჩუნოს კონტროლი მისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ტერი-

ტორიულ ერთეულებზე, რომელთა შორის უპირველესია ყირიმი და სევას-

ტოპოლი, სადაც რუსეთის სამხრეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო-

საზღვაო ბაზა მდებარეობს. 

მოსკოვმა თვალსაჩინო წარმატებებს მიაღწია საგარეო პოლიტიკის 

სფეროში. 2007 წელს, თებერვალში, როდესაც მიუნხენის კონფერენციაზე 

გამოსვლისას ვლადიმერ პუტინმა ჩამოაყალიბა რუსული საგარეო პოლიტი-

კის ახალი კურსი, იგი ითვალისწინებდა აგრესიულ და გაბედულ ნაბიჯებს 

ყოფილ საბჭოთა კავშირის, ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და 

არქტიკასთან დაკავშირებით. საქართველოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომი 

მნიშვნელოვანი დასტურია რუსეთის თვითდამკვიდრების აგრესიული 

გზის არჩევისა, რომლითაც ჩანაფიქრისკენ აღებული გეზით მიემართება. 
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რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი რუსეთის მხრიდან მისი საგარეო პოლიტი-

კის შემდეგ ორ ძირითად მიზანს ემსახურება:  

 რუსეთმა განამტკიცა დომინანტური პოზიცია ყოფილ საბჭოთა 

სივრცეში და ყველას აჩვენა ევროპული კავშირის უსუსურობა; 

 ევროკავშირს პოლიტიკური ლიდერი არ ჰყავს და ეკონომიკურ 

ერთობას წარმოადგენს. მისი წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილის 

ეკონომიკა კი მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია რუსეთში ნა-

ყიდ ენერგორესურსებზე. ამიტომ ევროკავშირს ფაქტობრივად არ 

გააჩნია ბერკეტი, რაც აიძულებს რუსეთის გადაწყვეტილებაზე ზე-

მოქმედებას. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის მთავრობა საშინაო თუ 

საგარეო პოლიტიკაში უამრავი პრობლემის წინაშე დადგა, თუმცა ბორის 

ელცინის პრეზიდენტობის პერიოდში არ მომხდარა რაიმე მნიშვნელოვანი 

ცვლილება ამ კუთხით. ვლადიმერ პუტინის ქვეყნის სათავეში მოსვლამ კი 

დიდი ცვლილებებიც მოიტანა. მისი გამჭრიახი გონების მეშვეობით მან 

თავდაპირველად საშინაო პოლიტიკაზე იზრუნა და რუსეთისა და პირადი 

ინტერესების სასიკეთო რეფორმებიც გაატარა. 

საგარეო პოლიტიკაზე მძაფრად ზრუნვა იმ დროს დაიწყო, როდესაც 

რიგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ე.წ. რევოლუციები განხორციელდა და 

ევროპისაკენ მავალ გზაზე მორიგი ნაბიჯები გადადგეს. როგორც უკვე 

ავღნიშნე, ვლადიმერ პუტინის მიზნები აღნიშნულ სივრცესთან დაკავში-

რებით იმთავითვე ცხადი გახლდათ. რუსეთი მისთვის ევრაზიის შუაგულს 

წარმოადგენს, რომელიც არც ევროპას მიეკუთვნება და არც აზიას. ის მათი 

ერთგვარი სინთეზია. მას იდეალური მდებარეობა გააჩნია მთელს მსოფ-

ლიოზე კონტროლის დასამყარებლად. დამადასტურებელ უამრავ მაგა-

ლითს კი ამ დროიდან დღემდე ბევრს შევხვდებით თემაში. ევრაზიული 

კავშირის შექმნაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. საინტერესოა ევრაზიული 

კავშირისა და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ურთიერთობა, მათი 
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დამოკიდებულება რუსეთის ქმედებებისადმი, რომელსაც იგი ახორციელებს 

საკუთარი მიზნის განხორციელებისაკენ მავალგზაზე.  

ევრაზიული კავშირის სამომავლო წარმატებისა თუ პერსპექტივების 

განსაზღვრისთვის თანამედროვე მოვლენების აღქმაა აუცილებელი, თუ 

როგორ მიმდინარეობს მისი განვითარების პროცესი. თითქოს, უკრაინასთან 

დაკავშირებით მომხდარი ფაქტები მის არსებობას სერიოზული საფრთხეს 

უქმნიდა, ამას ემატება თავად კავშირის შიგნით მიმდინარე შიდა დაპირის-

პირებები და პოსტ-საბჭოთა პრო-დასავლური ვექტორის მქონე ქვეყნებთან 

ევროკავშირის ნიერ გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა (AA), ასევე 

მასთან არსებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულების (DCFTA) პირობებში მისი წარმატების საეჭვოობა. თუმცა, 

ფაქტია, ის ჯერ კიდევ სიცოცხლისუნარიან ორგანიზაციად გვევლინება და 

ფართოვდება კიდეც. 

თემის აქტუალობა ასევე გამოიხატება ევრაზიული კავშირის მსგავ-

სებაში ევროპის კავშირთან და მის მომავალ პერსპექტივებში, რაც დღეს-

დღეობით არ არის შესწავლილი. თემის აქტუალობას განსაზღვრავს 

რუსეთის სახელმწიფოებრიობა. როგორც ვიცით, იგი წარმოადგენს ეკონო-

მიკურად, პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერ ქვეყანას 

და არის მრავალი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრი 

(გაეროს უშიშროების საბჭო, G20, შანჰაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია). 

აქედან გამომდინარე საინტერესო და საჭიროა ევრაზიული კავშირის, 

როგორც რუსეთის ბერკეტის, პერსპექტივებისა და მიზნების განსაზღვრა 

მომავალი მსოფლიო წესრიგისათვის. 

ნაშრომის მიზანს  წარმოადგენს ევრაზიული კავშირის პერსპექტი-

ვების კვლევა, ანალიზი, თუ რა დაბრკოლებები არსებობს და რა სარგებელი 

შეიძლება მოუტანოს აღნიშნულ კავშირში გაწევრიანებულ და შესვლის 

მსურველ ქვეყნებს. 

ნაშრომში წარმოდგენილი დასკვნები და რეკომენდაციები, ევრაზიუ-

ლი კავშირის იდეის ხორცშესხმისა და მისი პერსპექტივების შეფასება–
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ანალიზი, გადაწყვეტილების მიღებაში პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს 

სახელმწიფოებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ რგოლებს, ასევე მეცნიერ 

მკვლევარებს შემდგომი კვლევებისათვის. 

მეცნიერული სიახლე. თემის სიახლეარის მცდელობა შესწავლილ 

იქნას ევრაზიული კავშირის ჩაბმის საკითხი საერთაშორისო პოლიტიკურ 

თამაშში, გაანალიზება მოხდეს ისეთი თანამედროვე პროცესებისა, როგორი-

ცაა ევრაზიული კავშირის იდეის პოლიტიკური რეალიებისა და ისტორი-

ული ასპექტების მიმოხილვა; ევრაზიული კავშირის სიცოცხლისუნარია-

ნობა; ევრაზიული კავშირის, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის შექმ-

ნისა და გაფართოებისაკენ მავალი გზის შეფასება პოსტსაბჭოთა სახელმწი-

ფოების მაგალითზე; ევრაზიული კავშირის პერსპექტივები და საქართვე-

ლოსთვის, როგორც პოსტსაბჭოთა სისტემაში შემავალი ქვეყნისათვის, 

დასკვნების გამოტანა არსებული გამოცდილების მაგალითზე. აქედან გა-

მომდინარე დაისახოს გზები მომავალში ევრაზიული კავშირის ჩამოყალი-

ბების ხელშეწყობის, ხელის შეშლისა თუ ცვლილებების შეტანის კუთხით. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ქართულ ენაზე არ 

მოიძებნება სპეციალური ნაშრომი. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ საინტერესო 

სიახლეს წარმოადგენს. 

კვლევაში გამოყენებულია როგორც სამეცნიერო-ისტორიული მეთო-

დი, რაც მოიცავს ფაქტებს, წარსულ ან თანამედროვე მოვლენებს, აგრეთვე 

შედარებითი მეთოდი, რაც საშუალებას გვაძლევს წარსული ფაქტი გავაა-

ნალიზოთ აწმყოში და განვახორციელოთ მომავალში.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშნელობა. საერთაშორისო პოლიტიკურ 

სისტემაში ორგანიზაციების როლი გაზრდილია, როგორც პოლიტიკური 

ისე ეკონომიკური კუთხით. მათი რაოდენობაც შესაბამისად იმატებს, რაც 

სახელმწიფოებს უადვილებს საგარეო თუ საშინაო საქმეებში მანევრირებას. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე პოლიტიკაში ერთ–ერთი 

უახლესი საერთაშორისო ორგანიზაციის – ევრაზიული კავშირის – მნიშვნე-

ლობისა და პერსპექტივების წარმოჩენა, მისი იდეის წარმოშობა და ამავე 
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იდეის რეალიზების გზაზე განხორციელებული ქმედებების შეფასება. 

საერთაშორისო ეკონომიკური თუ პოლიტიკური სისტემის შიგნით განხორ-

ციელებული სახეცვლილებების პირობებში შეუძლებელია სახელმწიფოე-

ბის ურთიერთთანამშრომლობის გარეშე რაიმე წამოჭრილი პრობლემის 

მოგვარება. შესაბამისად, კვლევა მეცნიერულ წვლილს შეიტანს აღნიშნული 

საკითხის შესწავლა-გაანალიზებაში.   

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და პრაქტიკული მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის 

ობიექტი და კვლევის მიზანი. ასევე დასაბუთებულია კვლევის მეცნიერუ-

ლი  სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება. 

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს ორ თავს: 

პირველი თავი „ევრაზიული კავშირის იდეა“ შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში „საბჭოთა კავშირის დაშლა და მასთან 

დაკავშირებული პოლიტიკური ბატალიები“ განხილულია თუ რას 

წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი, რა მიზნები ამოძრავებდა მას, ასევე აღ-

ნიშნულია, რომ მისი წნეხის ქვეშ საქართველოც იმყოფებოდა და მისი 

ტანჯვა 1991 წელს დასრულდა, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და 

მასში შემავალმა სახელმწიფოებმა დამოუკიდებლობა მოოიპოვეს. განხი-

ლულია, თუ რას წარმოადგენდა 1955 წლის ვარშავის პაქტი ზოგადად და 

რუსეთისათვის. რუსეთი კარგად იყენებდა ვარშავის პაქტს აღმოსავლეთ 

ევროპაში კონტროლის დასამყარებლად და მრავალი ქვეყნის საშინაო საქმე-

ებში ჩარევის შესანიღბად. ვარშავისპაქტიუპირისპირდებოდანატოს, რომე-

ლიც 1949 წელს ჩამოყალიბდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას არ წარმოადგენდა და მას ჰქონდა საბჭოთა კავშირის, 

თავდაცვის სამინისტროს ნაწილის ფუნქციები. საბჭოთა კავშირი იყენებდა 
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ვარშავის პაქტს ამ უკანასკნელის დაარსებიდან 30 წლის მანძილზე როგორც 

მთავარ მექანიზმს აღმოსავლეთ ევროპაში საომარი და პოლიტიკური კონტ-

როლის დამყარებისათვის. მას სჭირდებოდა ვარშავის პაქტი, რათა შეექმნა 

შთაბეჭდილება ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებისა და დაემალა 

სიმართლე თავისი პოლიტიკური დომინირების და საომარი ჩარევის შესა-

ხებ მრავალი ქვეყნის საშინაო საქმეებში. 

საინტერესოა, აგრეთვე, მოდელსკისა და ტომფსონის მსოფლიო ლიდე-

რობის გრძელი ციკლების თეორია, რომლებიც თავის თეორიაში ემყარებიან 

ამ სქემას და აცხადებენ, რომ თითოეულ ციკლში ოთხი ფაზაა გამოყოფილი: 

პირველი, გლობალური ომი; მეორე, მსოფლიო ბატონობა; მესამე, დელე-

გიტიმაცია; მეოთხე, დეკონცენტრაცია. განხილულია ოთხივე ფაზა. 

ასევე, ხაზგასმულია, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა სისტემისათვის 

ძირის გამოთხრის გარეშე არ მომხდარა. და, რომ სტალინის გარდაცვალების 

შემდეგ სისტემა კრიზისისკენ იქნა წყვანილი.  

მოკლედ აღწერილია აღნიშნული სისტემის სათავეში მყოფი პიროვნე-

ბების მმართველობა, რომლებმაც ეს კრიზისი გამოიწვიეს. ესენია ნიკიტა 

ხრუშჩოვი, ლეონიდ ბრეჟნევი, იური ანდროპოვი და კონსტანტინე ჩერ-

ნენკო, მიხეილ გორბაჩოვი. ასევე საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზები და 

საბოლოოდ საბჭოთა სოციალისტური ბანაკის დაშლა. 

მეორე ქვეთავში „ევრაზიანიზმი, როგორც იდეოლოგიური 

მიმდინარეობა  და მისი ფუძემდებლები“ აღნიშნულია, რომ ვლადიმერ 

პუტინის მოსაზრებები ევრაზიულ კავშირზე საფუძველს ჯერ კიდევ 1920-

იან წლებიდან იღებს, როდესაც ჩამოყალიბდა ევრაზიელთა იდეოლოგიური 

მიმდინარეობა ევრაზიანიზმი. 

აგრეთვე განმარტებულია თეზისი, რომელსაც ეფუძნება ევრაზიანიზ-

მი: რუსეთი, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის მდებარეობს გეოგრაფი-

ული და კულტურული თვალსაზრისით უნიკალურ სივრცეს წარმოადგენს. 

იგი ევროპისა და აზიის ერთგვარი სინთეზია და, ამავე დროს, არცერთს არ 

მიეკუთვნება. იდეოლოგიის მიმდევრებისათვის „რუსეთი“ და „ევრაზია“ 
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ფაქტობრივად სინონიმებია. ევრაზიანისტები არც „ზაპადნიკებისა“ და 

„სლავიანოფილების“ იდეებს არ იზიარებდნენ. ფიქრობდნენ, რომ რევო-

ლუცია და იმპერიის კრახი პეტრესშემდგომი რუსეთის განვითარების ლო-

გიკური დასასრული იყო და თუ რუსეთის იმპერია ოდესმე აღდგებოდა, 

მხოლოდ როგორც სრულიად ახალი ტიპის და ევრაზიული კულტურის 

მატარებელი სახელმწიფო. 

წარმოჩენილია, თუ რას ეფუძნება პეტრე სავიცკის მსოფლმხედვე-

ლობა. მისი აზრით, რუსეთი წარმოადგენს ევრაზიის „შუაგულ” განსაკუთ-

რებულ ცივილიზაციურ წარმონაქმნს. შუაგული მიწის (Heartland) გეოპო-

ლიტიკური კონცეფცია შეიმუშავა ჰელფორდ მაკინდერმა, რომელიც ეყრდ-

ნობა შემდეგ მოსაზრებას: მსოფლიოს მასშტაბით სამყაროს ცენტრში მდე-

ბარეობს ევრაზიის კონტინენტი, ხოლო მის ცენტრში „შუაგული მიწა“, 

რომელიც არის გეოგრაფიულად ამოსავალი წერტილი მთელს მსოფლიოზე 

კონტროლის დასამყარებლად. მაკინდერმა  ჩამოაყალიბა უმნიშვნელო-

ვანესი გეოპოლიტიკური პრინციპი: „ის ვინც აკონტროლებს აღმოსავლეთ 

ევროპას, ბატონობს „შუაგულ მიწაზე“, ის ვინც ბატონობს „შუაგულ მიწაზე“, 

ბატონობს მსოფლიო კუნძულზე, ის ვინც ბატონობს მსოფლიო კუნძულზე, 

ბატონობს მსოფლიოზე“. ასეთ სახელმწიფოდ კი რუსეთი მიიჩნეოდა და 

მიიჩნევა. 

ქვეთავი შეიცავს ინფორმაციას ნიკოლაი ტრუბეცკოის, როგორც ევრა-

ზიული მიმდინარეობის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, კვლევაზე. იგი იკვლევ-

და თურქი ხალხის კულტურის გავლენას რუსეთის ისტორიის განვითა-

რებაზე. მიიჩნევს, რომ სწორედ თურანული კულტურის ელემენტების ათ-

ვისების წყალობით, სლავური და თურანული ელემენტის შერწყმით შეძლო 

რუსეთმა ერთიან და ძლიერ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება. ყოველივემ კი 

დადებითი როლი ითამაშა რუსეთის სახელმწიფოს ძლიერებასა და სტაბი-

ლურობაზე. იგი ასკვნის, რომ თურანული გავლენა რუსეთისთვის უფრო 

სასარგებლო იყო ვიდრე ევროპული. 
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აქვე, აღსანიშნავია, დოქტრინა, რომელიც რუსმა ფილოსოფოსმა, საზო-

გადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა „ევრაზიის“ ხელმძღვანელმა ალექ-

სანდრ დუგინმა შეიმუშავა და მას ევრაზიულობა უწოდა. დოქტრინას 

საფუძვლად უდევს ტრუბეცკოი, გუმილიოვი, ლეონტიევის ნაშრომები. იგი 

მოიაზრებს პოსტსაბჭოთა სივრცეს, როგორც ახლო აღმოსავლეთსა და სამხ-

რეთ აზიის პოლიკულტურებზე დამყარებულ ერთიან პოლიტიკურ, 

კულტურულ და ეკონომიკურ ბლოკს, რომელიც ევროატლანტიკური 

ალიანსის საპირწონე იქნება. ევრაზიის კავშირში მოიაზრება საქართველოც. 

დუგინის კონცეფციაში საქართველო დესუვერენიზებულ და დანაწევრე-

ბულ მდგომარეობაში არის მხოლოდ მისაღები. ალექსანდრ დუგინი, რო-

მელმაც 1996 წელს გამოაქვეყნა თავისი ფუნდამენტური ნაშრომი „გეოპო-

ლიტიკის საფუძვლები“, დაუფარავად აცხადებს რუსეთის პოლიტიკურ 

ინტერესებსა და სახავს კრემლის მიზნებს. რუსეთის მოკავშირე ქვეყნებად 

მოიაზრებს სამ სახელმწიფოს, რომლებთანაც ალიანსი უფრო პერსპექტიუ-

ლია რუსეთისათვის: გერმანია, იაპონია და ირანი. ვინაიდან გერმანია და 

იაპონია არიან მეორე მსოფლიო ომში დამარცხებული სახელმწიფოები, 

ბუნებრივია აქვთ რევანშის სურვილი. აშშ-ის ნომერ პირველ მტერს კი 

ახლო აღმოსავლეთში _ ირანი წარმოადგენს. 

მესამე ქვეთავში „ პოლიტიკური ასპექტები, რომელიც განაპირობებ-

და ევრაზიის საბაჟო კავშირის შექმნის იდეას“ განხილულია ის პოლი-

ტიკური ასპექტები, რომლებიც განაპირობებდა ევრაზიული საბაჟო კავში-

რის შექმნას, მაგალითად როგორიცაა ის მრავალისაშუალება, რომელსაც 

რუსეთი იყენებს გავლენის სფეროს შესანარჩუნებლად თუ მოსაპოვებლად. 

მათგან უმთავრესი როლი ინტეგრაციულ პროექტებს აკისრია. რუსეთმა პო-

ლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და კულტურული ინტეგრაციული 

პროექტების განხორციელებაზე დაიწყო მუშაობა. აღნიშნული პროექტები 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შეზღუდული სუვერენიტეტის შენარჩუნების საშუა-

ლებას მისცემდა და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანებით ისინი გარკვეულ 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო სარგებელსაც მიიღებდნენ. ეს გა-
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ნაპირობებდა მათი ღრმა ინტეგრაციისაკენ არა იძულებით, არამედ ნება-

ყოფლობით მიმავალი გზის გავლას.  

ასევე მოყვანილია ალექსანდრე დუგინის ინტერვიუ, რომელშიც იგი 

პირდაპირ აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა დაიპყროს ევროპა. დუგინი სამ 

ფაზას გამოყოფს ევრაზიული კონტინენტისა: 

„ – ბირთვული ინტეგრაცია – თანამედროვე რუსული ფედერაცია (ე.წ.  

«heartland», დედამიწის შუაგული); 

– ევრაზიული კავშირის ზონა (დსთ-ს ქვეყნების ტერიტორია, სავა-

რაუდო შესვლა ერთიან პოლიტიკურ გაერთიანებაში, კონფედერაციაში);  

_  პოლიტიკური სივრცე მთლიანი ევრაზიისა, ჩამოყალიბებული 

ძლიერი სახელმწიფოების ირგვლივ (ჩინეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ირანი, 

თურქეთი, ავღანეთი და სხვა.)” 

მეოთხე ქვეთავში  „ევრაზიული კავშირი – განხორციელებული იდეა“ 

განხილულია ევრაზიული კავშირის იდეიდან რეალობამდე ქცევისაკენ 

გავლილი გზა, აგრეთვე გაანალიზებულია უახლოეს წარსულში მომხდარი 

ცვლილებები.  

1995 წელი _ რუსეთის, ბელარუსიისა და ყაზახეთის ხელმძღვანე-

ლებმა, მოგვიანებით კი ყირგიზეთის უზბეკეთის და ტაჯიკეთის პირველმა 

პირებმა ხელი მოაწერეს პირველ შეთანხმებას საბაჟო კავშირის შექმნაზე, 

რომელიც შემდგომში ტრანსფორმირდა ევრაზიის ეკონომიკურ თანამეგობ-

რობად. 

2000 წელი _ ქვეყანათა აღნიშნული ჯგუფი ევრაზიის ეკონომიკურ 

თანამეგობრობად გარდაიქმნა. 

2007 წლის ოქტომბერი _ კონკრეტულად საბაჟო კავშირის შექმნაზე 

შეთანხმებას ხელი მოეწერა.  

2010 წლის ივლისი _ საბაჟო კავშირის კოდექსი ძალაში შევიდა. 

 2011 წლის ივლისი _ გაკეთდა განცხადება წევრ ქვეყნებს შორის სა-

საზღვრო კონტროლის გაუქმების შესახებ. 

2012 წლის 1 იანვარი _  შეიქმნა საერთო ეკონომიკური სივრცე. 
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2015 წლის 2 იანვარი- სომხეთი და 12 აგვისტო _ ყირგიზეთი 

ევრაზიული კავშირის წევრები გახდნენ. 

მეორე თავი „ევრაზიული კავშირის პოლიტიკური პერსპექტივები“. 

აღნიშნული თავის პირველ ქვეთავში „ევრაზიული კავშირის განვითარების 

ხელის შემშლელი ფაქტორები“ განხილულია ის ფაქტორები და პრობ-

ლემები, რომლებიც ხელს უშლის ევრაზიული კავშირის უფრო განვითა-

რებას. ასეთია შიდა დაპირისპირებები რუსეთსა და ბელორუსიას, რუსეთსა 

და ყაზახეთს შორის ურთიერთობების დაძაბვა. ასევე სანქციიები, რომლე-

ბიც ამერიკამ დაუწესა რუსეთს. აღსანიშნავია მთიანი ყარაბაღის მოუგვარე-

ბელი და გამწვავებული პრობლემა, უკრაინასთან დაძაბული ურთიერთობა. 

მეორე ქვეთავი „ევრაზიული ინტეგრაცია და პოსტსაბჭოთა სივრცე“ 

მოიცავს პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებისა და რუსეთის ურთიერთობას, 

აგრეთვე მათ წევრობას თუ გაუწევრიანებლობის საკითხს ევრაზიულ კავ-

შირში. იგი მოიცავს ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, რომელიც შედგება ხუთი 

ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისაგან: ყაზახეთი – ჩრდილოეთით, ყირგი-

ზეთი – ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ტაჯიკეთი – სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 

თურქმენეთი – კასპიის ზღვიდან ამუდარიის შუა წელამდე და უზბეკეთი, 

რომელიც მოქცეულია ამუდარიასა და სირდარიას შორის. აგრეთვე უკრა-

ინა, ბელორუსია, მოლდავეთი და კავკასიის რეგიონი, რომელიც აღმოსავ-

ლეთისა და დასავლეთის გზაჯვარედინზე მდებარეობს. იგი ენერგორესურ-

სებით მდიდარ კასპიის აუზთან და ცენტრალურ აზიასთან დასავლეთის 

დამაკავშირებელ ხიდს წარმოადგენს. მას უდიდესი გეოსტრატეგიული 

მნიშვნელობა აქვს. აქ ბატონობდნენ ოსმალები, ირანელები, უფრო ადრე 

პართია, ბიზანტია, არაბები და სხვა. მე-18 საუკუნეში კავკასიის დაუფლები-

სათვის ბრძოლაში ჩაება რუსეთის იმპერია, რომელიც ოსმალეთზე და 

ირანზე ძლიერი აღმოჩნდა და მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან საბოლოოდ 

მოახერხა კავკასიის ხელში ჩაგდება. რუსეთის თითქმის ორსაუკუნოვანი 

ბატონობის შემდეგ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებმა ნანატრი დამოუკი-
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დებლობა მიიღეს 1991 წელს. გამოყოფილია სომხეთი, აზერბაიჯანი და 

საქართველო. 

მეორე ქვეთავის პირველი ქვეთავი „საქართველოს არჩევანი და 

ევრაზიული კავშირი“განხილულია „ვარდების რევოლუცია“, როგორც 

მტკიცებულება ქვეყნის დასავლეთისა და ევროპისაკენ აღებული გეზის 

სიმყარისა. აგრეთვე საქართველოს დსთ-დან გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვი-

ლის ქვეყნის სათავეში მოსვლის შემდეგ დაძაბული ურთიერთობები რუ-

სეთთან, როდესაც ქართულმა მხარემ მოითხოვა რუსული ბაზების გაყვანა 

საქართველოს ტერიტორიიდან. 

საქართველოს, მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული ადგილი უკავია. 

იგი კასპიისპირეთის თითქმის ყველა ენერგოპროექტის მონაწილეა, რო-

გორც სატრანზიტო ქვეყანა. მისი მნიშვნელობა უფრო იზრდება სომხეთის 

უარით აზერბაიჯანთან თანამშრომლობაზე და აღნიშნულ პროექტებში 

ჩართვაზე. საქართველოს ენერგოპროექტებში ჩართვამ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობამ, კიდევ უფრო დაახლოვა იგი დასავ-

ლეთის სახელმწიფოებთან. მისთვის პრიორიტეტულია NATO-სთან ურ-

თიერთობა, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში კიდევ უფრო აქტიურად 

ჩართვა, რეგიონული თანამშრომლობა, კასპიისა და შავი ზღვის რეგიონში 

მიმდინარე სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ პროექტებში აქტიური მონა-

წილეობა და ევროკავშირთან ურთიერთობა. 

საქართველოსთვის ერთ მხარეს არის ევროკავშირი თავისი განვითარე-

ბულობით, ეკონომიკური წინსვლის მაღალი ტემპით, პოლიტიკური პლუ-

რალიზმითა და დემოკრატიულობით, სტაბილურობით, მშვიდობით, უსა-

ფრთხოებით, საერთაშორისო სამართლის ძირეული პრინციპებისადმი 

ერთგულებით, სამართლიანობით, თავისუფლებით, ადამიანის უფლებების 

დაცვით, მეორე მხარეს კი არის ევრაზიული კავშირი. კიდევ ერთი გაერთია-

ნების სახელისა და სტრუქტურის ქვეშ ამოფარებული რუსული მექანიზმი 

პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების ძალით გაერთიანებისა და დამორჩილების 

მიზნით, „უფროსი ძმის“ ფენომენით განმსჭვალული ეკონომიკური კავშირი 
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პოლიტიკური სარჩულით და რომ ამ ორ გაერთიანებას შორის საქართვე-

ლოსათვის მეტად ხელსაყრელი და წარმატების მომტანი იქნება ევროკავ-

შირზე არჩევანის შეჩერება და იმ კურსით სვლა, რომელიც აღებული გვაქვს. 

უნდა გავითვალისწინოთ დროითი გამოცდილება, ეკონომიკურ სფეროში 

მიღწეული წარმატებები და წინსვლა, პოლიტიკური სამართლიანობა და 

დემოკრატიული ღირებულებები ევროკავშირისა. 

მესამე ქვეთავი „ევრაზიული კავშირის გამოწვევები და 

პერსპექტივები“ განხილულია ვლადიმერ პუტინის სახელმწიფოს სათავეში 

მოსვლის შემდგომ განხორციელებული საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა, 

როგორიცაა ის საკითხი, რომ რუსეთი მძიმე გამოწვევების წინაშე იდგა. გა-

დასაწყვეტი იყო სეპარატისტთა საკითხი და ყოფილ სატელიტებზე გავლე-

ნის შენარჩუნება, 90-იანი წლების ბოლოს აშშ-მა და ბრიტანეთმა გადაწყვი-

ტეს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის განხორციელება. ამ პროექტის 

განხორციელების შემთხვევაში დასავლეთი კასპიისპირეთის ენერგორესურ-

სებს მიიღებდა რუსეთის გვერდის ავლით. აგრეთვე, ეს გამოიწვევდა 

ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დაახლოებას დასავლეთთან. 

რუსეთი ცდილობსპოსტსაბჭოთა ქვეყნებიჩართოს ისეთ კავშირში, 

როგორიცაა, მაგალითად, „ევრაზია“. ამ კუთხით ბალტიისპირა სახელმწი-

ფოები დაზღვეულნი არიან, რადგან ისინი უკვე არიან NATO-სა და ევრო-

კავშირის წევრი ქვეყნები. ასევე რუსეთს პრობლემები აქვს უკრაინასთან, 

სადაც გავლენის შესანარჩუნებლად ომის წარმოება უწევს. რაც შეეხება 

სამხრეთ კავკასიას, აქ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს საქართველო, რო-

მელსაც კურსი დასავლეთისკენ აქვს აღებული. რუსეთის მმართველ წრეებს 

კარგად ესმით, რომ საქართველოზე კონტროლის დაკარგვის შემთხვევაში, 

ისინი კონტროლს დაკარგავენ აზერბაიჯანზე, რომელიც კასპიური ნავ-

თობის საკმაოდ დიდ მარაგს ფლობს. ამიტომ რუსეთისათვის სასიცოცხ-

ლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოზე გავლენის შენარჩუნება. ნიკოლაი 

ტრუბეცკოი თავის წიგნში „ჩინგიზ ყაენის მემკვიდრეობა“, სომხეთს რუ-

სეთის ბუნებრივ მოკავშირეს უწოდებს, რადგან სომხეთისთვის, რომელსაც 
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რეგიონში არანაირი ბუნებრივი სიმდიდრე და გეოგრაფიული მნიშვნელობა 

არ გააჩნია, მისთვის ერთადერთ გზას რუსეთთან დაახლოება წარმოადგენს. 

დასავლეთთან ურთიერთობები კვლავაც რჩება რუსეთის საგარეო 

პოლიტიკაში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. 

დასავლეთის შეზღუდვის მიზნით მოსკოვი აქტიურად იყენებს 

ენერგორესურსებს და დაუფარავად მიანიშნებს ევროპას, რომ მისთვის მიუ-

ღებელი პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში გადაუკეტავს ბუნებრივ აირს.   

რუსი პოლიტიკოსები საკმაოდ ფრთხილად მოქმედებენ ჩინეთთან 

მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპას ხშირად ემუქრებიან ბუნებ-

რივი აირის ჩინურ ბაზარზე გატანით, ეს თვით რუსეთისთვისაც საშიშია. 

რადგან ეს ხელს შეუწყობს ჩინეთის კიდევ უფრო სწრაფ აღმავლობას. 

პუტინმა, რომელიც საკმაოდ ჭკვიან და ნიჭიერ პოლიტიკოსად მოიაზ-

რება, შეძლო რუსეთის გამოყვანა იმ კრიზისიდან, რომელიც მას დაშლით 

ემუქრებოდა XX საუკუნის 90-იან წლებში. მისი მეშვეობით რუსეთი კვლავ 

აგრესიულ ძალად მოგვევლინა საერთაშორისო არენაზე. იგი ანგარიშგასა-

წევი ძალაა გლობალურ პოლიტიკაში, ეს კი უდავოდ ვლადიმერ პუტინის 

დამსახურებაა. 

ევრაზიული კავშირი ჯერჯერობით არ წარმოადგენს იმ დასრულებულ 

სახეს, რაც პუტინს სურს და ცხადია, ეს გარკვეულ დროსა და ნაბიჯებს 

მოითხოვს. იგი წარმოადგენს ხუთ სახელმწიფოს ალიანს და ძირითადად 

შემოიფარგლება ეკონომიკური საკითხებით. საქართველო და უკრაინა ამ 

სივრცისთვის მნიშვნელოვან ელემენტებს წარმოადგენს. ამ ქვეყნებთან 

მიმართებაში კი რუსეთს სერიოზული პრობლემები აქვს და მათი ჩართვა 

აღნიშნულ კავშირში ნებაყოფლობით გაუჭირდება. საქმე ისაა, რომ ყველა 

ევროპულ და აზიურ სახელმწიფოს რუსეთთან ურთიერთობის საკმაოდ 

დიდი გამოცდილება აქვს და ყველამ კარგად იცის, რომ რუსეთისათვის 

ხელშეკრულება არაფერს ნიშნავს და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან 

გამომდინარე მოქმედებს. რუსეთისადმი ნდობის კოეფიციენტი დაბალია 

და იგი ამ ნდობას ძალიან ძნელად თუ დაიბრუნებს, თუმცა ისეთი ხისტი 
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პოლიტიკით, როგორსაც ის დღეს ატარებს, ვფიქრობ, ნდობის მოპოვებას 

ვერ შეძლებს.  

დ ა ს კ ვ ნ ა 

 

ამგვარად, როგორც ვხედავთ, ევრაზიის იდეა თავის გეოპოლიტიკურ 

მნიშვნელობას არ კარგავს. როგორც ევროპა, ისე აზია რჩება მსოფლიო 

პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების ცენტრად. 

მსოფლიოში დაწყებულმა გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა კიდევ 

უფრო აქტუალური გახადა ევრაზიის საკითხი, სადაც პოსტსაბჭოთა 

სივრცის სახელმწიფოებს საკვანძო ადგილი უკავიათ. 

პუტინის საგარეო პოლიტიკა მიმართული გახლდათ დსთ-ის სივრ-

ცეში ეკონომიკური ფაქტორის გაუმჯობესებისაკენ, განსაკუთრებით კი 

ენერგორესურსების გამოყენებით საკუთარი გავლენის განვრცობისა და 

საჭირო ბერკეტების მომარაგებისაკენ. ენერგორესურსების საგარეო პოლი-

ტიკის იარაღად გამოყენება დღესაც გრძელდება. როგორც ევროპისა და 

ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მიმართ რუსეთის მიერ გატარებული პოლი-

ტიკის ანალიზმა გვიჩვენა, „ენერგეტიკული ხელკეტის“ გამოყენებამ რუ-

სეთს ხშირ შემთხვევაში წარმატება მოუტანა. აქტიური და ღია კონფ-

რონტაცია დასავლეთთან დაიწყო. კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებამ, 

ჩეხეთსა და პოლონეთში აშშ-ის რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების განთავ-

სებისა და ნატო-ს კიდევ უფრო აღმოსავლეთით გაფართოების გეგმებმა 

კატალიზატორის როლი ითამაშეს. 

პუტინის ახალი პროექტი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სახით 

საკმაოდ დიდ დაბრკოლებებს შეეჭიდა. ძირითადი პრობლემა წამყვანი 

ქვეყნის რუსეთსა და დანარჩენ წევრებს შორის არსებულ უთანხმოებებშია 

საძიებელი, თუმცა არანაკლებ დიდი დატვირთვა ენიჭება გარე ფაქტორების 

ზემოქმედებას, ისეთს, როგორიცაა სანქციები და პოსტსაბჭოთა სივრცის 

დაყოფა ასოცირების ხელშეკრულებისა და ღრმა და ყოვლისმომცვლელი 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ფარგლებში.  უკრაინის კრიზისის 
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გამო,დასავლეთი იძულებული გახდა სანქციები დაეწესებინა რუსეთისათ-

ვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ასევე დააწესა სანქციები რუ-

სეთის წინააღმდეგ. ეკონომიკური სანქციების შედეგად რუსეთი მძიმე 

მდგომარეობაში აღმოჩნდა, თუმცა უკრაინის კონფლიქტის მშვიდობიანი 

გზით დარეგულირებას არ ჩქარობს. 

ეჭვგარეშეა, რომ რუსეთი დანებებას არ აპირებს და ჩანაფიქრის გან-

ხორციელებაში არათუ ხელს უშლის დაწესებული სანქციები, არამედ, კონფ-

ლიქტის გამწვავებაზე პასუხისმგებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც 

კი ასახელებს. 

როდესაც რუსეთის გეგმებსა და მისი განხორციელებისთვის გადაგ-

მულ ნაბიჯებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ მისი ქმე-

დებებისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და შესაბამისად 

საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულებას. 

ამერიკის შეერთებული შტატები ლოგიკურია მთავარ მოწინააღმ-

დეგედ განიხილავს ჩინეთს და ხელს არ აძლევს მისი გაძლიერება. ვინაიდან 

თავად არ შეუძლია შუა აზიის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ფეხი 

მყარად მოიკიდოს მითუმეტეს, რომ მალე ამერიკა ავღანეთიდან გავა, 

ჩინელები კი შეუფერხებლად მიიწევენ წინ, ისინი უმსხვილესი ინვეს-

ტორები გახდნენ პაკისტანსა და ავღანეთში.  

ჩინეთი ენერგომატარებლების უდიდესი მომხმარებელია და ვინაიდან 

ინფრასტრუქტურული პროექტებითა და ულევი კრედიტებით კარგად არის 

შეიარაღებული, შეუძლია გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოფილ საბჭოთა 

რესპუბლიკებს რუსეთზე გაცილებით მეტი შესთავაზოს. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ფაქტობრივად, აწყობს ხელი 

შეუწყოს რუსეთს რესპუბლიკებთან ურთიერთობაში, რადგან თუ ჩინელებს 

რუსეთი არ შეაკავებს, მათი წინსვლის შეჩერებას შუა აზიაში, სავარაუდოდ, 

სხვა ვერავინ მოახერხებს. 

შესაძლოა, ამერიკელების მიერ ავღანეთის დატოვება ამძაფრებდეს 

კრემლის სურვილს იქ წარმოქმნილი ქაოსის ტალღა საბჭოთა კავშირის 
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ყოფილ საზღვართან შეაჩეროს, რაც დღის წესრიგში დააყენებს შუა აზიის 

ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისა და რუსეთის თანამშრომლობას 

უსაფრთხოების სფეროში. 

„ცივი ომის“ პერიოდში გეოპოლიტიკური მდგომარეობა დამოკიდე-

ბული იყო ორ ზესახელმწიფოს შორის დაპირისპირებაზე, რაც ქმნიდა 

ბალანსს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. „ცივი ომი“-ს 

დასრულების შემდეგაუცილებელი გახდა, რომ დამყარებულიყო ახალი 

წონასწორობა და ახალი წესრიგი საერთაშორისო პოლიტიკაში. ამჯერად 

გამოიკვეთა მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს _ აშშ-ის გეოპოლიტიკური 

ლიდერობა. ამ ფაქტს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხელი შეუწყო საბჭოთა 

კავშირის დაშლამ და რუსეთის ფედერაციაში მიმდინარე შიდაპოლი-

ტიკურმა კრიზისმა XX საუკუნის 90-იან წლებში. ჩვენი აზრით, აშშ-ის 

დომინანტ სახელმწიფოდ ქცევას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ელცინის 

დროინდელი რუსეთი იდგა პროდასავლურ გზაზე. თუმცა ვითარება 

მკვეთრად შეიცვალა ვლადიმერ პუტინის ხელისუფლების სათავეში 

მოსვლის შემდგომ. პუტინს პრეტენზია აქვს მსოფლიო ჰეგემონობაზე.  

ამგვარად, აშშ-რუსეთს შორის დაპირისპირება მოვლენათა ლოგიკურ 

გაგრძელებას წარმოადგენს. ამ ორ სახელმწიფოს შორის დაპირისპირებამ 

გამოიწვია ორი იდეოლოგიური ბლოკის „ატლანტიკისა“ და „ევრაზიის“ 

დაპირისპირება. ყოველივე ეს კი ქმნის ახალ გეოპოლიტიკურ სიტუაციას 

და, შესაბამისად, ახალი მსოფლიო წესრიგის მოწყობის აუცილებლობას, 

რამაც უნდა შეუწყოს ხელი პოლიტიკურ სტაბილურობასა და ეკონომიკურ 

განვითარებას. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ პუტინი არ გაახმაურებდა თავის ინიცია-

ტივას, თუ ეცოდინებოდა, რომ ამის შემდეგ მთელი დასავლური სამყარო 

აუმხედრდებოდა და რუსეთის წინააღმდეგ ქმედითი შემაკავებელი 

პოლიტიკის გატარებას დაიწყებდა. 

თუმცა, ზემოთ გამოთქმული ვარაუდების პარალელურად დღეს-

დღეობით სიტუაცია შემდეგნაირია: რუსეთი აშკარა ზეწოლას ახდენს აღ-



 

29

მოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, რათა მათ გვერდი აუარონ ევრო-

ინტეგრაციის კურსს და პირდაპირ შეუერთდნენ საბაჟო კავშირს. უკრაინაში 

რუსეთი, ძალისმიერ მოქმედებებზე გადავიდა, რომელსაც ჯერჯერობით 

დასასრული არ უჩანს.  

ევრაზიული კავშირის წევრების რაოდენობა იზრდება და მთავარი 

გამომწვევი მიზეზი სწორედ ზემოთაღნიშნული ბერკეტებია, რომელსაც 

რუსეთი პოსტსაბჭოთა სივრცის თითოეული ქვეყნის წინააღმდეგ ფლობს. 

ამ მექანიზმების საშუალებით კრემლი კარგად მანიპულირებს.  

ევრაზიულ ინტეგრაციას შეუძლია ხელი შეუწყოს სტაბილურობას და 

კეთილდღეობას ამ რეგიონის დიდ ნაწილში, მაგრამ მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი ინტეგრაცია იქნება ნებაყოფლობითი, არ მოსწყვეტს მის 

წევრებს გარე სამყაროს და სასარგებლო იქნება ყველა მისი წევრი-

სახელმწიფოსთვის. ჯერჯერობით, უცნობია, პასუხობს თუ არა პუტინის 

მიერ შემოთავაზებული ევრაზიის კავშირი ამ კრიტერიუმებს. დასავლეთმა 

უნდა იფრთხილოს, იმავდროულად, მკაფიოდ განაცხადოს, რომ ის 

სრულიად სერიოზულად ეკიდება რუსეთის მეზობლების უფლებას - 

თავად აირჩიონ, ვისთან სურთ საერთაშორისო თანამშრომლობა. 

საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებული ახლადწარმოქმნილი თუ 

სტაჟიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების შესწავლა აფართოებს საზო-

გადოების ცოდნის არეალს სახელმწიფოების პოლიტიკური თუ ეკონო-

მიკური გაერთიანებების, ქვეყნის მიერ ამავე სფეროში საქმიანობისა და 

მონაწილეობის შესაძლებლობის გათვითცნობიერების შესახებ. ეს წარმოდ-

გენას აძლევს საზოგადოებას არსებული რეალობის შესახებ და შესაბამისად, 

ნათელი ხდება თუ რა ქმედებები უნდა დაისახოს მიზნად სახელმწიფომ 

წარმატებული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კურსის განხორციელე-

ბისათვის.  

ევრაზიული კავშირის იდეარეალურად გასული საუკუნის 20-იანი 

წლებიდან მომდინარეობს.  
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ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი აგრძელებს არსებობას და ჯერ 

კიდევ ბევრ საინტერესო პოლიტიკურ ცვლილებას გამოიწვევს, გრძელ-

ვადიან პერსპექტივაში კი დრო უკვე ნათლად გვიჩვენებს, წარმატებით 

განხორციელდება თუ არა ეს პროექტი. 

დასავლეთის სახელმწიფოები ყველანაირად ცდილობენ რუსეთის 

გვერდის ავლით მიიღონ ენერგორესურსები კასპიისპირეთიდან და ცენტ-

რალური აზიიდან. ეს კი რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ეწინა-

აღმდეგება. გარდა ამისა, რუსეთი სერიოზულ საფრთხედ აღიქვამს ევრო-

კავშირისა და NATO-ს გაფართოებას სამხრეთ კავკასიისაკენ. იგი არაფრით 

არ დაუშვებს დასავლეთის გავლენის ზრდას რეგიონში და ამიტომ იგი არ 

მოერიდება სიტუაციის დესტაბილიზაციას აქ. 

მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი რუსეთის სტრატეგიული პარტნი-

ორია, საქართველო რეგიონში კვლავ მნიშვნელოვან მოთამაშედ რჩება. ამას 

განაპირობებს ის რომ, საქართველოს გაკონტროლებით რუსეთი, ფაქტობ-

რივად, მთელ კავკასიას გააკონტროლებს. ვფიქრობთ, რუსეთს სერიოზუ-

ლად აშინებს რეგიონალური დაახლოება, რადგან მას დაქსაქსული კავკასი-

ის ჩაყლაპვა უფრო გაუიოლდება, ვიდრე _ ერთიანი კავკასიის. ამიტომ 

რუსეთისათვის ხელსაყრელია კავკასიური ომები და არა ერთიანი კავკასია. 

როგორც ვხედავთ, რუსეთი ნაცად ხერხს _ „დაყავი და იბატონე“-ს კვლავ 

აქტიურად იყენებს. 

საქართველო, ცხადია, არ აპირებს ევრაზიული კავშირის წევრი გახ-

დეს. უფრო მეტიც მისი მიზანია ევროკავშირისა და შორეულ პერსპექ-

ტივაში ნატო-ს წევრობა. გარკვეული ნაბიჯებიც, რომელიც ქვეყანამ გა-

დადგა ევროპისაკენ, მეტყველებს მის უცვლელ კურსზე.  
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

მოხსენებულია ორ სემინარში: 
1. „რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი (2014–2015 წელი)“ – 10.02.2015 
2. „საერთაშორისო ორგანიზაციები – დამოუკიდებელი 
     თუ მართვადი აქტორები“ –  06.07.2015 

 
სამ კოლოქვიუმში: 

1. „ევრაზიული კავშირის იდეა“ –  10.02.2015 
2. „ევრაზიული კავშირის პერსპექტივები“ – 06.07.2015 
3. „ევრაზიანიზმი და ევრაზიული ინტეგრაცია“ – 03.02.2015 

 

სტატიები: 

1. „ევრაზიული კავშირი _ იდეა და პერსპექტივები“. საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №30, 2014, გვ. 

169-179. 

2. „საქართველოს არჩევანი და ევრაზიული კავშირი“.  საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №33, 2016. გვ. 

131-137. 

3. „ევრაზიული კავშირის გამოწვევები და პერსპექტივები“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, 

№33, 2016. გვ. 220-227. 
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