
 1 

 

დაიჯესტი, 11 დეკემბერი, რუსული ნარატივი 

თეთრი სახლი არ არის დაინტერესებული უკრაინაში ესკალაციით 

თეთრ სახლში ამტკიცებენ, რომ ვაშინგტონი არ არის დაინტერესებული უკრაინაში 
სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციით. ჯონ კირბიმ აღნიშნა, რომ ეს ფაქტი არც 
რუსეთის მოსახლეობის ინტერესებში არ შედის (РИА Новости 2022).  

 

უკრაინულმა ძალებმა დონეცკი დაბომბეს 

ღამით, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ დონეცკის დაბომბვის შედეგად 
დაზიანდა საცხოვრებელი სახლი, საავადმყოფო და ოპერის თეატრი (ИЗВЕСТИЯ 
2022).  

შუადღეს კიევმა ქალაქის ცენტრზე ახალი დარტყმა განახორციელა. „მაიაკის“ ბაზრის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ბოლო 24 საათში, უკრაინულმა 
ძალებმა სულ ოთხჯერ დაბომბეს „გრადებით“ დონეცკი. დაშავდა ორი ქალი 
(ИЗВЕСТИЯ 2022).  
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თურქეთმა ბოსფორზე ტანკერები გაატარა 

როგორც Bloomberg-ი იუწყება, თურქეთმა დაიწყო ბოსფორზე ნავთობით 
დატვირთული ტანკერების გატარება. მანამდე არხი დაბლოკილი იყო (RT 2022).  

ოდესაში რუსეთის გმირი ქალაქის ერთ-ერთი მემორიალი დაანგრიეს 

ოდესაში, უცნობმა პირებმა „დიდების ხეივანზე“ ერთ-ერთი მემორიალი დაანგრიეს, 
რომელიც რუსეთის გმირ ქალაქს ეძღვნებოდა. 

მანამდე, ქალაქის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება იმპერატორი ეკატერინესა და 
ალექსანდრ სუვოროვის ძეგლების დემონტაჟის შესახებ (Рябинина 2022).  

მელიტოპოლის დასასვენებელი ბაზის დაბომბვის შედეგად 2 სამხედრო დაიღუპა 

ღამით უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა მელიტოპოლის დასასვენებელ ბაზაზე 
სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა. სულ დაშავდა 10 და დაიღუპა 2 რუსი სამხედრო 
(ВЫШЕСЛАВСКИЙ 2022).  

რუსული ძალები აგრძელებენ წინსვლას დონეცკის მიმართულებით 

რუსულმა ძალებმა, დონეცკის მიმართულებით წინსვლის დროს, უკრაინელების 
რამდენიმე კონტრშეტევა მოიგერიეს. ბოლო დღე-ღამეში, განადგურებულია 40 
უკრაინელი სამხედრო, 2 ჯავშანმანქანა და 3 პიკაპი.  

კიევის დანაკარგი სხვა მიმართულებით: კუპიანსკი - 30-ზე მეტი, წითელი ლიმანი - 
69, ვლადიმეროვკა - 40-მდე (РИА Новости 2022). 

 

სანდუმ რუსეთი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობაში დაადანაშაულა 

პრეზიდენტმა მაია სანდუმ რუსეთი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობაში 
დაადანაშაულა. მისი სიტყვებით, კორუმპირებულმა ჯგუფებმა პრორუსულ 
პოლიტიკურ ძალებთან ერთად ქვეყანაში საპროტესტო აქციები დააორგანიზეს 
(Абрамов 2022).  
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დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 
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დაიჯესტი, 11 დეკემბერი-დასავლური ნარატივი 

უკრაინამ სარაკეტო იერიში მიიტანა მელიტოპოლზე  

უკრაინამ 11 დეკემბრის ღამეს Himars-ის მეშვეობით სარაკეტო იერიში მიიტანა 
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ქალაქ მელიტოპოლზე, რის შედეგადაც, უკრაინის 
ოფიციალური პირების განცხადებით ათობით რუსი დაიღუპა და დაშავდა. 
თვითმხილველების თქმით, 10 აფეთქების ხმა გაისმა, თუმცა ზოგიერთი მათგანი 
შესაძლოა რუსული საზენიტო სისტემებიდან ყოფილიყო. სოციალურ მედიაში 
გამოქვეყნებულმა ვიდეომასალამ კი აჩვენა რომ, სავარაუდოდ, რუსული ყაზარმები 
იყო განთავსებული მელიტოპოლში, რომელსაც  იყენებდა ვაგნერის დაქირავებული 
ჯგუფი. კვირას ღამით აფეთქებები ასევე დაფიქსირდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 
ყირიმში, მათ შორის სევასტოპოლსა და სიმფეროპოლში. 1 

იურიდიულ მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფი ხერსონში ჩავიდა 

მას შემდეგ რაც უკრაინამ ხერსონზე კონტროლი დაიბრუნა, იურიდიულ მრჩეველთა 
საერთაშორისო ჯგუფი ჩავიდა ხერსონში, რათა დაეხმარონ უკრაინის პროკურატურას  
რუსული ძალების მიერ სავარაუდო სექსუალური დანაშაულების შესახებ 
მტკიცებულებების შეგროვებაში.  ჟულიან ელდერფილდის განცხადებით, რომელიც 
იურიდიულ ექსპერტთა ჯგუფის წევრია ხერსონში მათი სამდღიანი ვიზიტის მიზანია 
დაეხმარონ პროკურატურის ოფისს.2 

 

 
1 https://edition.cnn.com/2022/12/11/europe/ukraine-crimea-melitopol-odesa-intl-hnk/index.html  
2https://www.reuters.com/world/international-legal-experts-assist-ukraine-sexual-violence-investigation-2022-
12-11/  
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ã  REUTERS/Anna Voitenko  

 

დიდი ბრიტანეთის ცნობით რუსეთის ფედერაცია არ არის მზად 
მოლაპარაკებებისთვის  

დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჯეიმს კლევერლიმ თქვა, რომ მას არ 
მიუღია ცნობები იმის შესახებ, რომ პუტინს სურს უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარება 
მოლაპარაკებების გზით, რადგან რუსეთის ზოგადი რიტორიკა ჯერ კიდევ ძალიან 
კონფრონტაციულია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად 
იმისა, რომ ბრიტანეთს სურდა სამშვიდობო მოლაპარაკებების ხილვა "ადრე, ვიდრე 
გვიან", მან გაიმეორა, რომ უკრაინის გადასაწყვეტია თუ როდის და რა გარემოებებში 
წარმართავენ რუსეთთან მოლაპარაკებებს. 3 

 

 

Aaron Chown/PA  

 
3 https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/11/russia-ukraine-war-ukraine-reportedly-attacks-russian-
occupied-melitopol-with-himars?page=with:block-6395a1b88f080e98882a4511&filterKeyEvents=false  
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ოლაფ შოლმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ აპირებს უკრაინის ტერიტორიის დაპყრობის 
გეგმაზე უარის თქმას  

გერმანიის კანცლერმა, ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინს მტკიცედ 
აქვს გადაწყვეტილი დაიპყროს უკრაინის ტერიტორიის ნაწილები-„როდესაც მე 
ვესაუბრები პუტინს, ის ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ მისთვის ეს არის რაღაცის 
დაპყრობა“, - თქვა შოლცმა შაბათს ღონისძიებაზე პოტსდამში. აღსანიშნია, რომ სხვა 
ლიდერებისგან განსხვავებით იგი პირდაპირ ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს 2 
დეკემბერს. შოლცის თქმით, უცნობია რამდენი რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა აქამდე 
შეჭრაში, მაგრამ მათი რიცხვი შეიძლება იყოს 100 000-მდე. მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ 
მიუხედავად რადიკალური აზრთა სხვადასხვაობისა იგი აპირებს მაინც გააგრძელოს 
ვლადიმერ პუტინთან საუბარი, რათა იპოვოს გამოსავალი.4 

ოდესის პორტმა ვერ შეძლო მუშაობა  

უკრაინის  სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მიკოლა სოლსკიმ განაცხადა,რომ ოდესის 
პორტი კვირას არ მუშაობდა რეგიონის ენერგოსისტემაზე რუსეთის ბოლო 
თავდასხმის შემდეგ,  მაგრამ დასძინა, რომ მარცვლეულით მოვაჭრეები ექსპორტის 
შეჩერებას არ გეგმავენ.5 

 

დაიჯესტი მოამზადა მარიამ ალადოშვილმა 

 
4 https://www.euronews.com/2022/12/11/ukraine-crisis-scholz-putin  
5 https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/11/russia-ukraine-war-ukraine-reportedly-attacks-russian-
occupied-melitopol-with-himars?filterKeyEvents=false&page=with:block-63961ce78f08e1ad7296ff24#block-
63961ce78f08e1ad7296ff24  
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დაიჯესტი, 13 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

ხერსონის ოლქის გენიჩესკის რაიონში ახალ ქალაქს ააშენებენ 

ვლადიმერ სალდომ ტელეარხ „როსია-24“-ის ეთერში ხერსონის ოლქის გენიჩესკის 
რაიონში ახალი ქალაქის აშენება დააანონსა. ეს ინიციატივა რუსეთის პრეზიდენტს 
ეკუთვნის. სალდო ამბობს, რომ აღნიშნული ადგილი ძალიან მიმზიდველია, „აქ კარგი 
ბუნებრივი პირობებია, არის რკინიგზის და საავტომობილო კავშირები“ (Кошечкина 
2022).  

მარიენკას მალე გაათავისუფლებენ 

დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელის დენის პუშილინის განცხადებით, 
რუსეთის არმია მალე გაათავისუფლებს ქალაქ მარიენკას. პოლიტიკოსის თქმით, 
სიტუაცია ძალიან რთულია, თუმცა სამხედროებმა უკრაინელ ნაციონალისტებს 
მომარაგების გზები გადაუჭრეს (Плавская 2022). 

ხერსონში ცხოვრება გაუარესდა 

ხერსონის მაცხოვრებლები ბრიტანულ მედიას უჩივიან, რომ უკრაინის შეიარაღებული 
ძალების მოსვლის შედეგად, ქალაქში ცხოვრება გაუარესდა. ამის შესახებ Sky News-ი 
იუწყება. ამჟამად ქალაქში მძიმე მდგომარეობაა, პრობლემებია ელექტროენერგიასა და 
წყალმომარაგებასთან. ბოლო დღეებში, ხერსონი ბევრმა ადამიანმა დატოვა (РИА 
Новости 2022). 
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კრასნოიარსკში დააკავეს კაცი, რომელსაც უკრაინის არმიაში უნდოდა გაწევრიანება 

კრასნოიარსკის ოლქის ქალაქ აბაკანში, რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა 
კაცი, რომელიც ტერორისტული კიევის რეჟიმის შეიარაღებულ ძალებში უნდა 
შესულიყო. იგი კრასნოიარსკის აეროპორტში დააკავეს. კაცს სახელმწიფო ღალატში 
ედება ბრალი (REGNUM 2022). 

ამერიკამ უკრაინაში ენერგომოწყობილობის პირველი პარტია ჩაიტანა 

ამერიკამ უკრაინაში ენერგომოწყობილობის პირველი პარტია ჩაიტანა. მისი 
ღირებულება $13 მლნ შეადგენს (ТАСС 2022).   

დაიჯესტი მოამზადა მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

გამოყენებული წყაროები 
REGNUM. 2022. ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося вступить 

в ВСУ. 12 13. Accessed 12 13, 2022. https://regnum.ru/news/polit/3760409.html. 

Кошечкина, Варвара. 2022. Анонсировано строительство нового города в Херсонской 
области. 12 13. Accessed 12 13, 2022. https://lenta.ru/news/2022/12/13/new_hers/. 

Плавская, Елена. 2022. Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки. 12 13. 
Accessed 12 13, 2022. https://iz.ru/export/google/amp/1439872. 

РИА Новости. 2022. Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ 
стала хуже. 12 13. Accessed 12 13, 2022. https://ria.ru/20221213/kherson-
1838376529.html?fbclid=IwAR2yaFOs0arE_OwUQbnFl1FJPoDS6BH3Ux2hIbVbCmn9Jl52
rqcytK46lq4. 

ТАСС. 2022. Reuters: США отправили Киеву первую партию энергооборудования на $13 
млн в качестве помощи. 12 13. Accessed 12 13, 2022. 
https://tass.ru/ekonomika/16575191. 
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დაიჯესტი, 14 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

დაზიანებული ტაძრები კიევის ოლქში 

წელს, კიევის ოლქში, დაბომბვის შედეგად უკრაინული მართლმადიდებლური 
ეკლესიის (მოსკოვის პატრიარქატი) 15 ტაძარი დაზიანდა, 4  კი მთლიანად 
განადგურდა. ამის შესახებ კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტმა ონუფრიმ 
განაცხადა (РИА Новости 14).  

კიევი დივერსიისთვის ემზადება 

სახალხო მილიციის ოფიცრის, სერგეი მაროჩკოს თქმით, კიევის რეჟიმი სვატოვოს 
მიმართულებით ახალი დივერსიისთვის ემზადება. მას ვაშინგტონის 
სპეცსამსახურები ეხმარება. დივერსიის სამიზნე შეიძლება იყოს სახელმწიფო 
დაწესებულებები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურული ობიექტები და ლოგისტიკური 
კვანძები (Анастасия 2022). 

პუშილინმა დონეცკისთვის მიყენებული ზიანი შეაფასა 

დონეცკის ლიდერმა დენის პუშილინმა, 2014 წლიდან უკრაინის მიერ 
განხორციელებული დაბომბვის შედეგად რესპუბლიკისთვის მიყენებული ზიანი 
შეაფასა. იგი 1,3 ტრლნ რუბლს აღემატება. „თანხა საკმაოდ სერეოზულია“, - აღნიშნა 
მან. ქალაქში განადგურებულია საწარმოები და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
ობიექტები (Громова 2022). 
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საპროტესტო აქცია ნიურნბერგში 

გერმანულ ნიურნბერგში მასობრივი მიტინგი გაიმართა. მონაწილეების მთავარი 
მოთხოვნა - ანტირუსული სანქციების გაუქმება და უკრაინისთვის იარაღის 
მიწოდების შეწყვეტა.  

ადგილობრივი მედიის თანახმად, ქვეყანაში ენერგეტიკული კრიზისი და ინფლაციაა. 
მოქალაქეები მკაცრი ეკონომიის რეჟიმზე გადადიან (ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2022). 

პესკოვმა კიევთან შერიგების პერსპექტივაზე ისაუბრა 

რუსეთის პრეზიდენტის ოფისის სპიკერმა დმიტრი პესკოვმა კიევთან საახალწლო 
შერიგების პერსპექტივაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. „არავისგან ეს წინადადება არ 
მოსულა. აღნიშნული თემა არ დგას დღის წესრიგში“, - თქვა მან (REGNUM 2022). 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
REGNUM. 2022. Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с 

Киевом. 12 14. Accessed 12 14, 2022. https://regnum.ru/news/polit/3760856.html. 

Анастасия, Ермакова. 2022. В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на 
сватовском направлении. 12 14. Accessed 12 14, 2022. 
https://iz.ru/export/google/amp/1440438. 

Громова, Виктория. 2022. Пушилин оценил ущерб, нанесенный Украиной ДНР с 2014 года. 
12 14. Accessed 12 14, 2022. 
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2022/63995bd09a79473dba46fd94. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. 2022. В Нюрнберге требуют отменить антироссийские санкции и 
прекратить поставки оружия на Украину. 12 14. Accessed 12 14, 2022. 
https://www.1tv.ru/news/2022-12-14/443447- 
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დაიჯესტი, 16 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

ზელენსკისთვის ბიუჯეტის გაზრდით 
კონგრესმა აშშ-ს ტოტალური ომი 
გამოუცხადა. 

კონგრესის გადაწყვეტილება გაუზარდოს 
დახმარების პაკეტი უკრაინას ემუქრება 
აშშ-ს ეროვნულ ინტერესებს. ასე თვლის 
The American Conservative-ის 
მიმომხილველი ბრედლი დევლინი.  

© AP Photo / Jacquelyn Martin 

https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html 
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ლუკაშენკოს აქვს იმედი, რომ რომის 
პაპთან ერთობლივი ძალისხმევით 
შესაძლებელი გახდება მშვიდობის 
დამყარება რეგიონში.  

ბელარუსის პრეზიდენტმა 
ლუკაშენკომ რომის პაპს დაბადების 
დღე მიულოცა. თავის მილოცვაში 
მან ასევე აღნიშნა, რომ მინსკმა და 
ვატიკანმა ერთობლივად ხელი უნდა 

შეუწყონ მშვიდობის დამყარებას ევროპულ რეგიონში. 

© AP Photo / Andrew Medichini 

https://ria.ru/20221217/vatikan-1839349754.html?rcmd_alg=slotter 

ზელენსკიმ თქვა რომ რუსეთთან 
მოლაპარაკებები უაზრობაა. 

ზელენსკიმ აღიარა, რომ ზოგმა 
ქვეყანამ მოუწოდა რუსეთთან 
მოლაპარაკებებისკენ. „მე ვიცი, 
რომ ზოგი მოგვიწოდებს 
მოლაპარაკებებისკენ პუტინთან, 
მაგრამ მე არ ვიცი რას უნდა 
განვიხილავდე მასთან. მას სურს 

ისეთი მშვიდობა, რომელიც მის წარმოდგენებს შეესაბამება, მაგრამ ჩვენი 
წარმოდგენები სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან“, - განაცხადა ზელენსკიმ 
ფრანგულ ტელეარხ LCI -თან ინტერვიუში.  

© Фото : Офис президента Украины 

https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html 
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ყირიმში მუდმივმა 
წარმომადგენელმა 
განაცხადა, რომ აშშ-ს 
პოზიცია 
ნახევარკუნძულთან 
დაკავშირებით ომის 
გამოცხადების ტოლფასია.  

გიორგი მურადოვის 
თქმით, ამერიკელებმა ომი 
გამოუცხადეს, მაგრამ ამ 
ომში მონაწილეობენ 

„ნაცისტების ხელებით“. უფრო ადრე აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს 
სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ აშშ 
აღიარებს უკრაინის უფლებას დაგეგმოს და ჩაატაროს სამხედრო ოპერაციები 
ყირიმში, რადგან თვლიან რომ ყირიმი უკრაინულია.  

© РИА Новости / Константин Михальчевский 
https://ria.ru/20221217/krym-1839347383.html 

დაიჯესტი მოამზადა ალისა ოვესოვმა 

 


