Ukraina-Vene 2014. aasta sõja üks strateegilisi eesmärke Vene
maa poole pealt võib olla Ukraina tükeldamine ja venemeelsete
“rahvavabariikide” moodustamine endistel Novorossija aladel
või nende alade liitmine Venemaaga. Algust tehti juba 1990.
aastal, kui moodustus Transnistria.

Mis maa oli Novorossija?

Kui see ambitsioon ellu viidaks, kaotaks Ukraina 30–40% oma territooriumist.

Novorossija (“Uus-Venemaa”) kubermang moodustati Tsaari-Venemaa
koosseisus peale Krimmi, Musta mere põhjaranniku ja osa Moldova alade
vallutamist Ottomani Türgi impeeriumilt 1768–1774. aasta Vene-Türgi
sõjas.
Ajaloolis-etniliselt kuulusid need maad sküütidele, ukraina kasakatele,
tatari ja moldova hõimudele. Tuntumad riiklikud moodustised sellel alal olid
kasakate Zaporožje Setš, Krimmi khaaniriik ja Leedu-Poola Suurvürstiriik.
Odessa 1850

1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni tulemusena moodustatud Nõukogude
Liidus jagati kunagised Novorossija kubermangu alad algselt Ukraina ja
Venemaa vahel. Bessaraabia (Moldova) alad olid kuni 1940. aastani Rumeenia
koosseisus, välja arvatud Dnestri jõe vasakkalda alad, kus 1924–1940 eksisteeris Moldaavia ANSV Ukraina koosseisus.

Potjomkini trepp Odessas
Maailmast leiame paralleele, kuidas hõivatud territooriume koloniseerides
kasutati liidest “uus”: New York, New Orleans, Uus-Meremaa, Nova Scotia jne.
Vene keisrinna Katariina II alustas vallutatud alade aktiivset koloni
seerimist. Suurematest linnadest rajati Odessa, Zaporožje, Tiraspol,
Mariupol, Dnipropetrovsk, Simferoopol, Sevastoopol. Maad jagati heldelt nii
aadlikele kui ka talupoegadele ning erusõjaväelastele. Ümberasunute põhimass olid venelased, lisaks ukrainlased, serblased, rumeenlased, poolakad,
albaanlased, sakslased jt. Sinna asustati ümber ka Hiiumaa rannarootslased.
19. sajandil moodustati Novorossija aladele Jekaterinoslavi, Hersoni ja Tauria
kubermangud, mis koos 1812. aastal Venemaaga liidetud Bessaraabiaga
(Moldova) moodustasid Novorossija-Bessaraabia kindralkubermangu keskusega Odessas. Novorossija kindralkubermang likvideeriti 1874.

Internetiavarustest võib leida hulgaliselt “rahvaalgatuslikke” kavandeid
uute “rahvavabariikide” lippudest

Transnistria Moldova
Vabariigi vapp ja lipp

Ukraina-Vene piir püsis pärast
Nõukogude Liidu jagamist
muutu
matuna kuni Krimmi
annek
teerimiseni 2014. mais.
Moldovas tekkis 1990. aastal
Venemaa nn “rahuvalvevägede”
toel “Transnistria Moldova
Vaba
riik”, tunnustamata riiklik moodustis, mis püsib Vene
armee najal.
Hiiglasliku gaasivõlaga “riik”
palus end peale Krimmi sündmusi samuti vastu võtta Vene
maa koosseisu, kuid seda ei ole
juhtunud.

2014. kevadel algatasid venemeelsed rahutusi paljudes Lõuna-Ukraina
linnades ja piirkondades, endise Novorossija aladel. Nõuti liitumist
Venemaaga. Kuulutati välja kaks “rahvavabariiki”: Donetski ja Luganski,
Odessa märulis hukkus 48 inimest. Maikuus 2014 puhkesid reaalsed
lahingud Ukraina valitsusvägede ja mässajate relvarühmituste vahel.
Venemaa varustab mässulisi relvarühmitusi, jagab nendega luureinfot
ning osaleb alates augustist 2014 oma relvajõududega sõjategevuses.
Vähemalt ühel korral on Venemaa president Vladimir Putin väitnud, et
Ukrainal ei olevat õigust omada endisi Novorossija alasid ning need kuuluvat “põliste Vene territooriumite” hulka, “unustades” asjaolud, et:
1. osa neist olid Ukraina kasakate maad.
2. omaaegse tsaaririigi koosseisu kuulus ka Ukraina.

