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დაიჯესტი, 2 დეკემბერი - დასავლური ნარატივი 

კრემლის გაფრთხილება ვაშინგტონს 

კრემლის პრესსპიკერის, დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ფაქტი, რომ ვაშინგტონი არ 

ცნობს ანექსირებულ უკრაინის რეგიონებს რუსეთის ნაწილად, გაართულებს აშშ-ის 

პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და ვლადიმერ პუტინს შორის მოლაპარაკებებისას 

ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევას.1 

უკრაინაში 80 000-ზე მეტი გენერატორი ჩავიდა 

უკრაინის პარლამენტის წევრის, იაროსლავ ჟელეზნიაკის თქმით, ბოლო კვირების 

განმავლობაში უკრაინაში 80 000-ზე მეტი გენერატორი ჩავიდა. „9 ნოემბრიდან 30 

ნოემბრის ჩათვლით უკრაინაში 82 124 დენის გენერატორი და 3 075 

ელექტროტრანსფორმატორი შემოვიდა“, - განაცხადა მან. ამავე პერიოდში შემოვიდა 

266 596 პორტატული დამტენი და აკუმულატორიც.2 

დასავლეთის პოზიცია უკრაინის საკითხის მიმართ „დამანგრეველია“ 

ვლადიმერ პუტინსა და გერმანიის კანცლერს, ოლაფ შოლცს შორის პარასკევს 

განხორციელებულ სატელეფონო საუბარში რუსეთის პრეზიდენტმა გერმანელ 

კოლეგას განუცხადა, რომ დასავლეთის სახელმწიფოების პოზიცია უკრაინის მიმართ 

არის „დამანგრეველი“, ხოლო გერმანიამ საკუთარ მიდგომას უნდა გადახედოს ამ 

მხრივ. დასავლეთის მიერ უკრაინის ყოვლისმომცველი პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მხარდაჭერის შედეგად, მივედით ფაქტამდე, რომ კიევი ყველანაირ 

მოლაპარაკების იდეას უარყოფს. გარდა ამისა, ეს ასტიმულირებს რადიკალ უკრაინელ 

                                                           
1 https://www.bbc.com/news/world-europe-63832151 
2 https://www.bolnews.com/world/russia-ukraine/2022/12/deliveries-of-over-80000-generators-to-ukraine/ 

https://www.bbc.com/news/world-europe-63832151
https://www.bolnews.com/world/russia-ukraine/2022/12/deliveries-of-over-80000-generators-to-ukraine/
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ნაციონალისტებს, ჩაიდინონ სულ უფრო მეტი სისხლიანი დანაშაული მშვიდობიანი 

მოსახლეობის წინააღმდეგ“, - აცხადებენ კრემლში.3 

უკრაინის საელჩომ ესპანეთში სისხლიანი ამანათი მიიღო 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ოლეჰ ნიკოლენკომ განაცხადა, რომ პარასკევს 

უკრაინის საელჩომ ესპანეთში მსგავსი სისხლიანი ამანათები მიიღო, როგორებიც 

უკრაინის სხვა საელჩოებმა უნგრეთში, ჰოლანდიაში, პოლონეთში, ხორვატიასა და 

იტალიაში, ასევე საკონსულოებმა ნეაპოლში, კრაკოვსა და ბრნოში.  

საეჭვო ამანათის მიღების საპასუხოდ მოხდა სასწრაფო ევაკუაცია, თუმცა შემდგომ 

დადგინდა, რომ შეფუთვა არ შეიცავდა ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. საგულისხმოა, 

რომ ეს უკვე მეორე ევაკუაციის შემთხვევა იყო ამ კვირაში, სულ რაღაც ორი დღის 

შემდეგ, რაც საელჩოს თანამშრომლის ხელში ქაღალდის ბომბი ამოქმედდა. ცნობების 

მიხედვით, იგი მსუბუქად დაშავდა. მსგავსი შემთხვევების შემდგომ გამკაცრდა 

უსაფრთხოების ზომები.4 

 

©Violeta Santos Moura/Reuters 

 

ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსული ნავთობის ფასის ზედა ზღვარი დაამტკიცეს  

ევროკავშირის ოფიციალური პირის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნები ერთი 

ბარელი რუსული ნავთობის 60 დოლარად შესყიდვის ზღვარზე შეთანხმდნენ. გეგმის 

განსახორციელებლად ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს თანხმობაა საჭირო. 

ევროკომისიის პრეზიდენტმა, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ რუსული 

                                                           
3 https://www.reuters.com/world/russias-putin-tells-germanys-scholz-that-western-line-ukraine-is-destructive-2022-

12-02/ 
4 https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-embassy-madrid-receives-bloody-package-2022-12-02/ 

https://www.reuters.com/world/russias-putin-tells-germanys-scholz-that-western-line-ukraine-is-destructive-2022-12-02/
https://www.reuters.com/world/russias-putin-tells-germanys-scholz-that-western-line-ukraine-is-destructive-2022-12-02/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-embassy-madrid-receives-bloody-package-2022-12-02/
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საზღვაო ნავთობის იმპორტის აკრძალვა 5 დეკემბრიდან შევა ძალაში. მის მიხედვით, 

ფასების ლიმიტი სამ ძირითად მიზანს ემსახურება: 1) გააძლიეროს ევროკავშირის 

სანქციების ეფექტები; 2)კიდევ უფრო შეამციროს რუსეთის შემოსავალი და 3)ხელი 

შეუწყოს ენერგიის გლობალური ფასების სტაბილიზაციას, რაც სარგებელს მოუტანს 

განვითარებად ეკონომიკებს მთელს მსოფლიოში.5 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

დაიჯესტი, 4 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

არტიომოვსკის მიმართულება 

რუსული ძალები წარმატებულ შეტევას ახორციელებენ არტიომოვსკის (უკრაინული 

სახელი - ბახმუტი) მიმართულებით, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა. ბოლო დღე-

ღამეში განადგურებულია 50 უკრაინელი მებრძოლი და 6 ჯავშანტექნიკა.  

ბოლო კვირებში არტიომოვსკი ფრონტის ყველაზე ცხელ წერტილად იქცა. 

უკრაინული ძალები პანიკაში ტოვებენ ქალაქს. ზელენსკის განცხადებით, დონეცკის 

მიმართულება „ყველაზე მტკივნეულია“ (Селиванова 2022).  

იტალიელები უკრაინაში შეიარაღების გაგზავნის წინააღმდეგ გამოვიდნენ 

რომში მთავრობის პოლიტიკის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები გაიმართა. 

ხუთშაბათს მთავრობამ სპეციალური დეკრეტი მიიღო, რომელიც 2023 წელს 

                                                           
5 https://edition.cnn.com/2022/12/02/energy/russia-oil-price-cap-europe/index.html 

https://edition.cnn.com/2022/12/02/energy/russia-oil-price-cap-europe/index.html
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უკრაინისთვის ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაწევას ითვალისწინებს. 

იტალიელები კიევის რეჟიმისთვის დახმარების შეწყვეტასა და საშინაო პრობლემებზე 

ყურადღების გადატანას მოითხოვენ. „დაწიეთ იარაღი, გაზარდეთ ხელფასები!“ - 

დემონსტრანტების ერთ-ერთი ლოზუნგი (Известия 2022).  

 

 

უკრაინულმა ძალებმა „გრადებით“ დონეცკი დაბომბეს 

უკრაინულმა ძალებმა „გრადებით“ დონეცკის ცენტრი დაბომბეს, სულ გაშვებულ იქნა 

8 რაკეტა (ЕРУСАЛИМСКИЙ 2022).  

კადიროვმა ხერსონის ოლქში დივერსანტების დაკავების შესახებ განაცხადა 

ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ ხერსონის ოლქში ჯგუფია 

დაკავებული, რომელიც გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე დივერსიული 

საქმიანობის განხორციელებას გეგმავდა. მან აღნიშნა, რომ ამ წუთებში ხერსონის 

რაიონში დასახლებების გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. დაკავებული 

დივერსანტებისგან ღირებული ინფორმაცია მიიღეს (RT 2022). 

ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთს ბირთვულ საფრთხეებში ადანაშაულებს 

„მთავარი ფაქტორი, რამაც აიძულა ფინეთი მიემართა ნატოსთვის, რუსეთის მხრიდან  

ბირთვული საფრთხე იყო“, - განაცხდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეკა 

ხაავისტომ. 

ამ დროისთვის, ალიანსის 30 ქვეყნიდან 28 ქვეყანამ, დადებითად შეაფასა შვედეთისა 

და ფინეთის წევრობა. დარჩნენ უნგრეთი და თურქეთი (РИА Новости 2022). 
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მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 
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დაიჯესტი, 4 დეკემბერი- დასავლური ნარატივი 

ბრიტანული მხარის ინფორმაციით, რუსეთში ომის მხარდაჭერა მცირდება 

ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის 

მიხედვითაც დამოუკიდებელი რუსული მედიის მიერ ჩატარებული გამოკითხვები 

მიუთითებს, რომ რუსეთის საზოგადოებაში სამხედრო კამპანიის მხარდაჭერა 

მნიშვნელოვნად იკლებს. ბრიტანეთის უახლესი სადაზვერვო ინფორმაციით, ასევე 

ირკვევა, რომ რუსეთის მოსახლეობის 55% მხარს უჭერს უკრაინასთან 

მოლაპარაკებების დაწყებას, ხოლო 25% ომის გაგრძელებას. ეს მონაცემები 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება 2022 წლის აპრილის მაჩვენებლისგან, როდესაც 

რუსეთის მოსახლეობის 80% მხარს უჭერდა ომს.6 

ოპეკი + არ აპირებს ნავთობის მოპოვების შესახებ დასახული გეგმის შეცვლას  

ოპეკი პლუსმა, რომელიც დაკომპლექტებულია ნავთობმომპოვებელი ქვეყნებით, მათ 

შორის რუსეთის ფედერაციით, კვირას, 4 დეკემბერს, გამართა შეხვედრა, რომელზეც 

განიხილეს სამომავლო გეგმები ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე 

ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ოპეკი+ არ შეცვლიდა პოზიციას. ეს ინფორმაცია 

განსაკუთრებით, საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ 2022 წლის ოქტომბერში ოპეკმა 

ნავთობის მოპოვება შეამცირა, რასაც აშშ-ისა და დასავლელი პარტნიორების მხრიდან 

კრიტიკა მოჰყვა. აშშ-ის აზრით, ოპეკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ოპეკის 

წევრები რუსეთს უჭერენ მხარს უკრაინის წინააღმდეგ ომში.7  

 

                                                           
6 https://twitter.com/DefenceHQ/status/1599295144825704448?s=20&t=rY64CNBzLz3CGnQHzeFrzA  
7 https://www.reuters.com/business/energy/opec-heading-no-policy-change-sunday-talks-sources-2022-12-04/  

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1599295144825704448?s=20&t=rY64CNBzLz3CGnQHzeFrzA
https://www.reuters.com/business/energy/opec-heading-no-policy-change-sunday-talks-sources-2022-12-04/
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  REUTERS/Issac Urrutia 

 

რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს უკრაინის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე 

თავდასხმას  

უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მედიასთან ინტერვიუსას ხაზი 

გაუსვა, რომ უკრაინის 500-ზე მეტი დასახლება ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. 

კვირას, მას შემდეგ რაც, რუსულმა ავიაციამ უკრაინის ელექტროქსელზე იერიში 

მიიტანა. აღსანიშნია, რომ ხარკოვის რეგიონი ყველაზე მეტად დაზარალდა, ვინაიდან 

112 სოფელია იზოლირებული. ელექტროენერგიის განმეორებითმა  შეწყვეტამ 

მილიონობით ადამიანი დატოვა უკრაინაში გათბობისა და განათების გარეშე, მაშინ 

როდესაც ტემპერატურა ბოლო დღეებში ნულ ცელსიუსზე დაეცა.8 

გაეროში რეზოლუციაზე მუშაობენ, რომელიც რუსეთის ლიდერებისათვის 

ტრიბუნალის მოწყობას მოითხოვს  

 

 

  https://diplomatist.com 

                                                           
8 https://www.theguardian.com/world/series/ukraine-live/2022/dec/04/all  

https://www.theguardian.com/world/series/ukraine-live/2022/dec/04/all
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ამერიკული მხარის ინფორმაციით, გაეროში აქტიურად მიმდინარეობს 

მოლაპარაკებები რეზოლუციაზე, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინაში ჩადენილი 

სამხედრო დანაშაულების გამო რუსეთის ლიდერებისათვის ნიურნბერგის მსგავსი 

სპეციალური სამხედრო ტრიბუნალის მოწყობას. უკრაინის წარმატებული 

დიპლომატიური მუშაობის შედეგად, ევროკომისიის პრეზიდენტმა გასულ კვირას 

პირველად დაუჭირა მხარი სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას. ამასთანავე, 

ტრიბუნალის შექმნას მხარს უჭერენ საფრანგეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები და 

ნიდერლანდები. აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის პოზიცია ნაკლებად მკაფიო იყო 

გასული კვირის მანძილზე, მაგრამ გლობალურ სისხლის სამართლის საკითხებში აშშ-

ის ელჩის განცხადებებიდან ირკვევა, რომ აშშ მხარს დაუჭერს ტრიბუნალის შექმნის 

იდეას გაეროს გენერალურ ასამბლეაში.9 

უკრაინა სანქციებს დაუწესებს სასულიერო პირებს 

უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ უკრაინა 

სანქციებს უწესებს 10 სასულიერო პირს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 

პრომოსკოვურ ეკლესიასთან, კერძოდ, ისინი მხილებულნი არიან რუსეთის 

საოკუპაციო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობასა და რუსეთის უკრაინაში შეჭრის 

გამართლებაში.10 

 

დაიჯესტი მოამზადა მარიამ ალადოშვილმა 

 

 

                                                           
9 https://www.theguardian.com/law/2022/dec/04/russian-war-crimes-draft-resolution-circulated-un-ukraine-

zelenskiy  
10 https://www.voanews.com/a/latest-developments-in-ukraine-dec-4/6861492.html  

https://www.theguardian.com/law/2022/dec/04/russian-war-crimes-draft-resolution-circulated-un-ukraine-zelenskiy
https://www.theguardian.com/law/2022/dec/04/russian-war-crimes-draft-resolution-circulated-un-ukraine-zelenskiy
https://www.voanews.com/a/latest-developments-in-ukraine-dec-4/6861492.html
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დაიჯესტი, 6 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

ჩინეთი ამერიკას დაემუქრა უკრაინის კონფლიქტში ჩარევის გამო 

ჩინეთი ამერიკას განადგურებით ემუქრება უკრაინის კონფლიქტში ჩარევის გამო. ამის 

შესახებ ჩინური Global Times-ი წერს. გამოცემის თანახმად, აშშ აქტიურად ერევა 

უკრაინის კონფლიქტში და ცდილობს ამისგან სარგებელი იპოვოს. ასევე, იგი  ევროპის 

ქვეყნებს იმავე ნაბიჯების გადადგმისკენ აიძულებს. ამის გამო საჭიროა ამერიკული 

ჰეგემონიის განადგურება (РИА Новости 2022).  

კურსკის აეროდრომს დრონი დაეცა 

კურსკის აეროდრომს უპილოტო საფრენი აპარატი დაეცა. დაზიანებულია ნავთობის 

რეზერვუარი. ადგილზე სპეცსამსახურები მუშაობენ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში 

ეს უკვე მესამე თავდასხმა უკრაინის მხრიდან (Тадтаев 2022).  

უკრაინამ დონეცკის ცენტრი ისევ დაბომბა  

უკრაინამ „გრადებით“ დონეცკი დაბომბა. სულ ქალაქის ცენტრში 14 რაკეტა 

ჩამოვარდა. დაზიანებულია სავაჭრო ცენტრი, სპორტის სასახლე, ტაძარი, შენობები და 

ავტომობილები. დაიღუპა 3 მშვიდობიანი მოქალაქე (ТАСС 2022). 

შოიგუმ უკრაინის დანაკარგებზე ისაუბრა 

რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ნოემბრის განმავლობაში უკრაინის 

დანაკარგებზე ისაუბრა: 8,3 ათასი სამხედრო, დაახლოებით 150 ტანკი, 300-ზე მეტი 

ჯავშანტექნიკა. "დიდი ზიანი მიადგა ადამიანურ ძალასა და აღჭურვილობას", - 

განაცხადა მინისტრმა (Шимаев 2022). 
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უკრაინის ტყვეობიდან 60 რუსი სამხედრო დაბრუნდა 

უკრაინულ მხარესთან მოლაპარაკების შედეგად ტყვეობიდან 60 რუსი ჯარისკაცი 

დაბრუნდა. ტყვეობაში მათ სიკვდილის საფრთხე ემუქრებოდათ. ამჟამად, 

გათავისუფლებულები საჭირო სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას გადიან 

(Максимова 2022). 

უკრაინელი სამხედროები სასულიერო პირებს აწამებდნენ 

რუსი უფლებადამცველი ორგანიზაციის თანახმად, უკრაინის შეიარაღებული 

ძალების სამხედროები სპეცოპერაციის ზონის დაკავებულ ტერიტორიებზე უკრაინის 

მართლმადიდებლური ეკლესიის (მოსკოვის პატრიარქატი) სასულიერო პირებს 

აწამებდნენ (РИА Новости 2022).  

 

გამოყენებული წყაროები 

Максимова, Ксения. 2022. Минобороны подтвердило возвращение 60 российских 
военных из украинского плена. 12 6. Accessed 12 6, 2022. 

https://www.gazeta.ru/army/news/2022/12/06/19204519.shtml. 

РИА Новости. 2022. В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в 
конфликт на Украине. 12 6. Accessed 12 6, 2022. https://ria.ru/20221206/razgrom-

1836550589.html?fbclid=IwAR16u8mRjuUM3h3ufl2KdQz73_CB4GkOA33OTWNon

Y5oPrxiCoJWhRpaI8I. 

—. 2022. Прихожан УПЦ пытали в районах, занятых ВСУ, заявили правозащитники. 12 

6. Accessed 12 6, 2022. https://ria.ru/20221206/pytki-

1836715009.html?fbclid=IwAR1gck37L98mODXJ4g377Q04c1ZvZrbjUoIKRY9B_io_e

rPry2J69r9qAVE. 
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Тадтаев, Георгий. 2022. В Курске беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе 
аэродрома. 12 6. Accessed 12 6, 2022. 

https://www.rbc.ru/politics/06/12/2022/638ec5ae9a79471d4d7da005. 

ТАСС. 2022. ВСУ обстреляли центр Донецка. 12 6. Accessed 12 6, 2022. 

https://tass.ru/proisshestviya/16512359. 

Шимаев, Роман. 2022. «Нанесён значительный урон живой силе и технике»: Шойгу 
рассказал о потерях ВСУ в ноябре. 12 6. Accessed 12 6, 2022. 

https://russian.rt.com/ussr/article/1082887-minoborony-shoigu-poteri-vsu-noyabr. 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

 

 

დაიჯესტი, 6 დეკემბერი -დასავლური ნარატივი 

 

რუსეთის თავდასხმები დონეცკში 

უკრაინის ოფიციალური პირების განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები 

კვლავ კონცენტრირებულია დონეცკის ბახმუტის რაიონში. 

ლუგანსკის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, უკრაინის 

ტელევიზიით თქვა, რომ "დონეცკის სექტორი ყველაზე რთულია, რადგან რუსები 

ბახმუტის ხელში ჩაგდებას ცდილობენ - და ყველა დასახლება ლისიჩანსკიდან 
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ბახმუტამდე მათთვის მნიშვნელოვანია". უკრაინელი სამხედროების განცხადებით, 

დაზიანდა ბახმუტის ცენტრი და ადმინისტრაციული შენობა, საერთო საცხოვრებელი 

და საცხოვრებელი კორპუსი. კირილენკოს თქმით, რუსებმა ასევე დაბომბეს ქალაქი 

ვუჰლედარი, ასევე კურახოვე და ჰოსტრე - დაზიანდა საბავშვო ბაღი, ოთხი 

მაღალსართულიანი კორპუსი და შვიდი კერძო სახლი.11 

რუსეთის პოზიცია ატომური ელექტროსადგურის დემილიტარიზაციის შესახებ 

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო ატომური ენერგიის საერთაშორისო 

სააგენტოს (IAEA) წინადადება ზაპორიჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო 

დემილიტარიზებული ზონის შექმნის შესახებ, რომელიც მარტიდან ოკუპირებულია 

რუსეთის ძალების მიერ. 

„არავითარი საუბარი არ შეიძლება იყოს ზაპორიჟიეს ატომური ელექტროსადგურის 

რუსული კონტროლიდან გაყვანაზე ან მასზე კონტროლის გადაცემაზე რომელიმე 

„მესამე მხარისთვის“, - თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია 

ზახაროვამ.12 

რუსეთის თავდასხმები და მათი გავლენა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე 

რუსული დაბომბვა დაფიქსირდა 6 დეკემბერს, ღამით უკრაინის სამხრეთ 

ზაპორიჟიესა და ცენტრალურ დნეპროპეტროვსკის რეგიონებში, განაცხადეს 

ოფიციალურმა პირებმა Telegram-ის საშუალებით. დაზიანდა კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი შენობები ქალაქ ზაპორიჟიეს გარეუბანში. 

წინასწარი ინფორმაციით, არავინ დაშავებულა. 

ვალენტინ რეზნიჩენკოს განცხადებით, დნეპროპეტროვსკის მახლობლად, დაბომბვა 

გაგრძელდა ღამით. ნიკოპოლის რაიონში გაზსადენები, ელექტროგადამცემი ხაზები 

და 10-ზე მეტი სახლი დაზიანდა, თქვა რეზნიჩენკომ. 9000-ზე მეტი ოჯახი დარჩა 

წყლის გარეშე.13 

რუსეთი უკრაინას ,,ბირთვულ ტერორიზმში“ ადანაშაულებს 

უკრაინის სავარაუდო თავდასხმები ზაპორიჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე (ZNPP) 

წარმოადგენს "ბირთვულ ტერორიზმს", - განაცხადა სამშაბათს რუსეთის თავდაცვის 

მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. 

                                                           
11 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_5310c6252d3547164c683eaf84e59124 

 
12 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_c43319d49eeb8eb7f591841127825b0f 

 
13 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_bc19bf5147e252ba52e170992228307d 

 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_5310c6252d3547164c683eaf84e59124
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_5310c6252d3547164c683eaf84e59124
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_c43319d49eeb8eb7f591841127825b0f
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_c43319d49eeb8eb7f591841127825b0f
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_bc19bf5147e252ba52e170992228307d
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_bc19bf5147e252ba52e170992228307d
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”მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 

[ატომურ ელექტროსადგურზე] 33 დიდი კალიბრის ჭურვი გაისროლეს”, - თქვა მან.14 

 

 

 

უკრაინასა და რუსეთს შორის ტყვეების გაცვლა მოხდა 

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, „კიევის მიერ კონტროლირებადი 

ტერიტორიიდან“ 60 რუსი სამხედრო დაბრუნდა. უკრაინა სანაცვლოდ 60 პატიმარს 

მიიღებს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსმა ანდრიი ერმაკმა. 15 

უნგრეთის ვეტო ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე 

უნგრეთმა სამშაბათს ვეტო დაადო ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებულ თითქმის 19 

მილიარდი დოლარის, 2023 წლის უკრაინის დახმარების პაკეტს, ხაზი გაესვა 

ალტერნატიული გადაწყვეტილების საჭიროებას.16 

დაიჯესტი მოამზადა ნიტა ქოჩიშვილმა 

 

 

 

  

                                                           
14 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_328fd60b6a9dcbbdab09df0ac9b36055 

 
15 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_2f050ea3a986690b7b5190b06178ffdd  
16 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-

22/h_46aab14d93b87521918bb3350bb92db5  

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_328fd60b6a9dcbbdab09df0ac9b36055
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_328fd60b6a9dcbbdab09df0ac9b36055
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_2f050ea3a986690b7b5190b06178ffdd
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_2f050ea3a986690b7b5190b06178ffdd
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_46aab14d93b87521918bb3350bb92db5
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-06-22/h_46aab14d93b87521918bb3350bb92db5
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დაიჯესტი, 7 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

 

ბირთვული ომის საფრთხე იზრდება 

ოთხშაბათს სახელმწიფოს მეთაურმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადამიანის 

უფლებათა განვითარების საბჭოს სხდომა გამართა. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, 

რომ მსოფლიოში ბირთვული ომის საფრთხე იზრდება (РИА Новости 2022). 

 

პუტინმა არ გამორიცხა რუსეთის ინტერესებისთვის ბრძოლა "ყველა ხელმისაწვდომი 

მეთოდით". „რუსეთი ჯერ გამოიყენებს მშვიდობიან ხერხებს, შემდეგ - ყველა 

დანარჩენს“ (РБК 2022).  

იტალია არ გადასცემს უკრაინას იარაღს წლის ბოლომდე 
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იტალია უარს ამბობს წლის ბოლომდე კიევის რეჟიმისთვის იარაღის მიწოდებაზე. 

ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა გვიდო კროზეტტომ განაცხადა (REGNUM 

2022).  

სპეცოპერაციის გმირები ისტორიის სახელმძღვანელოებში შევლენ 

უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო სპეცოპერაციის გმირების ღვაწლი ისტორიის 

სახელმძღვანელოებში შევა. „ახალ პროგრამებში ეს თემა სავალდებულო იქნება“, - 

განუცხადა ჟურნალისტებს განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელმა სერგეი 

კრავცოვმა (ШАКИРОВ 2022).  

 

ავსტრიაში ანტისამთავრობო აქციები გაიმართა 

ვენის ქუჩებში ასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ მთავრობისგან უკრაინის 

მხარდაჭერის შეწყვეტა და ქვეყნის ეკონომიკაზე ზრუნვა მოსთხოვეს. მომიტინგეების 

თქმით, ავსტრიაში პროდუქტებსა და საწვავზე ფასი რამდენჯერმე გაიზარდა. 

ბევრისთვის ყველაზე მოკრძალებული ცხოვრებაც კი შუძლებელი ხდება (РИА 

Новости 2022). 

უკრაინამ არაოფიციალურად დაადასტურა თავდასხმა რუსეთის აეროდრომებზე 

უკრაინის მაღალჩინოსანმა, ანონიმურობის პირობით, აღიარა, რომ სწორედ კიევის 

რეჟიმი ცდილობდა რუსეთის აეროდრომებზე თავდასხმას რიაზანში, სარატოვსა და 

კურსკში. ამის შესახებ Washington Post-ი იტყობინება (ПАНЧЕНКО 2022). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

REGNUM. 2022. Италия отказалась от планов поставки оружия Украине. 12 7. Accessed 

12 7, 2022. https://regnum.ru/news/society/3758267.html. 

ПАНЧЕНКО, ЛИНА. 2022. WP: Украина неофициально подтвердила причастность к 
атакам на российские аэродромы. 12 7. Accessed 12 7, 2022. 

https://www.mk.ru/politics/2022/12/07/wp-ukraina-neoficialno-podtverdila-

prichastnost-k-atakam-na-rossiyskie-aerodromy.html. 
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РБК. 2022. Путин допустил борьбу за интересы России «всеми имеющимися 
средствами». 12 7. Accessed 12 7, 2022. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6390ad7d9a79474d18110c79. 

РИА Новости. 2022. Жители Австрии против политики правительства. 12 7. Accessed 12 

7, 2022. https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=5755229604575235. 

—. 2022. Путин: угроза ядерной войны нарастает. 12 7. Accessed 12 7, 2022. 

https://ria.ru/20221207/putin-

1837039834.html?fbclid=IwAR0WxjnBIstE7dbLotLUmAHsVV6O4dt1SIVZJOO8F_ir

q6wWz4utKqBijfQ. 

ШАКИРОВ, Абдулла. 2022. Героев спецоперации включат в учебники истории. 12 7. 

Accessed 12 7, 2022. https://www.kp.ru/online/news/5045197/. 

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

 

დაიჯესტი, 9 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

აშშ-ში აღიარეს რომ მათ არ აწყობთ 

უკრაინის გამარჯვება.  

19FortyFive: აშშ-ს არ აწყობს უკრაინის 

გამარჯვება, რადგან ამას მოჰყვება 

ბირთვული ომი. ამერიკას არ სჭირდება 

კიევის რეჟიმის გამარჯვება ამ 

კონფლიქტში, რადგან ამას შეიძლება 

მოჰყვეს ომი რუსეთთან, ხოლო 
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ვაშინგტონს სურს სტაბილური ურთიერთობების შენარჩუნება მოსკოვთან, წერს 

ანალიტიკოსი ბრაიან კლარკი.  

© РИА Новости / Максим Богодвид 

 

https://ria.ru/20221210/ukraina-1837687565.html 

თურქმენეთის პრეზიდენტმა 

მოკავშირეთა სიაში რუსეთი პირველ 

ადგილზე დააყენა. 

ბერდიმუხამედოვმა აშხაბადის 

მოკავშირეთა შორის რუსეთს 

პირველი ადგილი მიუჩინა. ამის 

შესახებ რუსულენოვანი გაზეთი 

„ნეიტრალური თურქმენეთი“ წერს.  

„ჩვენი ურთიერთობები სტრატეგიულ ხასიათს ატარებს. ივნისში ჩატარებული 

შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას ორმხვრივი ურთიერთობების 

გაღრმავების შესახებ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: უსაფრთხოება, ენერგეტიკა, 

ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, საფინანსო-საბანკო სისტემა, განათლება, 

კულტურა და მედიცინა“.-აღნიშნა თურქმენეთის ლიდერმა.  

© РИА Новости / Михаил Климентьев 

 

https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html 

უკრაინის შეირაღებულმა ძალებმა 

გაუშვეს სამი რაკეტა ნოვოპსკოვის 

მიმართულებით HIMARS-დან. 

უკრიანის შეიარაღებულმა ძალებმა 

დაბომბეს ნოვოპსკოვი ლუგანსკის 

ოლქში. ინფორმაცია 

დაზარალებულების შესახებ 

ზუსტდება.  

© Фото : US Army / Sgt. Katie 

Grandori 

https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html 

 

https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/20221210/ukraina-1837687565.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html
https://www.dvidshub.net/image/2189927/arkansas-artillerymen-prove-their-worth-new-mission
https://www.dvidshub.net/image/2189927/arkansas-artillerymen-prove-their-worth-new-mission
https://ria.ru/20221210/novopskov-1837661321.html
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ევროპა შტატებთან კაპიტულირდა და 

ემზადება რუსეთთან ომისთვის.  

ბრიუსელის პოზიცია არ იცვლება. 

ბრიუსელში თვლიან, რომ თუ 

შეწყდება უკრაინის სამხედრო 

დახმარება, კონფლიქტი მალე 

დასრულდება, მაგრამ დასრულდება 

რუსეთის გამარჯვებით, რაც 

კატეგორიულად მიუღებელია, ეს კი 

იმას ნიშნავს, რომ უნდა გაგრძელდეს უკრაინის მხარდაჭერა. გაცილებით უფრო 

საინტერესო იყო ბორელის განცხადება ევროპის სამხედრო საქმეებზე. მისი თქმით „არ 

არსებობს ევროპული ჯარი, არსებობს 27 ქვეყნის სხვადასხვა ჯარი“. ცივი ომის 

დასრულების შემდეგ ევროპამ შეამცირა სამხედრო ხარჯები, ახლა მან უნდა 

გამოასწოროს ეს შეცდომა და მოახდინოს სამხედრო ინვესტიციების დანაკლისის 

კომპენსაცია. ბორელმა აღნიშნა, რომ 2025 წლისთვის ევროკავშირის სამხედრო 

ხარჯები უნდა გაიზარდოს და საუბარია დაახლოებით 70 მლრდ. ევროზე.  

© AFP 2022 / Bartek Sadowski 

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html 

დაიჯესტი მოამზადა ალისა ოვესოვმა 

 

 

 

https://ria.ru/docs/about/copyright_afp.html
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დაიჯესტი, 9 დეკემბერი - დასავლური ნარატივი 

დიდი ბრიტანეთის ცნობით, რუსეთმა, სავარაუდოდ, ირანული დრონების მარაგი 

შეავსო 

დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, რამდენიმე კვირის შემდეგ 

განახლდა ცნობები რუსეთის თავდასხმების შესახებ უკრაინაზე ირანის უპილოტო 

დრონების მეშვეობით, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთის შენაერთებს იარაღი 

გამოლეული ჰქონდათ, თუმცა მარაგი შეავსეს. აგრეთვე, უკრაინული მხარის ცნობით, 

მათ რამდენიმე ირანის მიერ უზრუნველყოფილი ცალმხრივი შეტევის უკიპაჟო 

საჰაერო მანქანა გასული დღეების მანძილზე წარმატებულად ჩამოაგდეს. ასეთი 

ანგარიში მათი მხრიდან ბოლოს ნოემბრის შუა რიცხვებში იყო.17 

დიდი ბრიტანეთი რუს პირებზე ახალ სანქციებს აწესებს 

დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჯეიმს კლევერლიმ განაცხადა, რომ 

მისი მთავრობა დამატებით სანქციებს აწესებს რუსეთისა და 10 სხვა ქვეყნების ისეთ 

მოქალაქეებზე, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან წამების, საპროტესტო აქციების 

ჩახშობისა და სექსუალური დანაშაულის ქმედებებთან.18 

 

                                                           
17 https://kyivindependent.com/news-feed/uk-defense-ministry-russia-likely-started-using-new-batch-of-iranian-

drones-in-ukraine 
18 https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-target-30-corrupt-political-figures-human-rights-violators-

and-perpetrators-of-conflict-related-sexual-violence-around-the-world 

https://kyivindependent.com/news-feed/uk-defense-ministry-russia-likely-started-using-new-batch-of-iranian-drones-in-ukraine
https://kyivindependent.com/news-feed/uk-defense-ministry-russia-likely-started-using-new-batch-of-iranian-drones-in-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-target-30-corrupt-political-figures-human-rights-violators-and-perpetrators-of-conflict-related-sexual-violence-around-the-world
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-target-30-corrupt-political-figures-human-rights-violators-and-perpetrators-of-conflict-related-sexual-violence-around-the-world
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პუტინის თქმით, ახალი მობილიზაციის საჭიროება არ დგას 

რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინაში გასაგზავნად 

მობილიზაციის ახალი რაუნდის გამოცხადება საჭირო არ არის, რადგან 150 000 

წვევამდელი ჯარისკაცი საბრძოლველად ჯერაც არ არის გაგზავნილი.19 

პუტინის თქმით, რუსეთი უკრაინასთან შეთანხმებისთვის მზადაა, თუმცა 

პარტნიორებმა წარსულში კრემლს უღალატეს 

რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს მომავალში, 

სავარაუდოდ, უკრაინასთან დაკავშირებით შეთანხმებების დადება მოუწევს, მაგრამ 

მინსკის შეთანხმებების დარღვევის შემდეგ კრემლი თავს ღალატის მსხვერპლად 

მიიჩნევს. მისი თქმით, გერმანიამ და საფრანგეთმა ითამაშეს შუამავლების როლი 

ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევისას ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში, თუმცა 

მათ უღალატეს რუსეთს და ახლა უკრაინას ამარაგებენ იარაღით.20 

რუსეთმა შესაძლოა დასავლეთის „სულელური“ ფასის ლიმიტის გამო ნავთობის 

წარმოება შეამციროს 

ვლადიმერ პუტინი გაფრთხილებას ავრცელებს, რომ რუსეთს შეუძლია შეამციროს 

ნავთობის წარმოება დასავლეთის მიერ კოორდინირებული ნავთობის ფასის ლიმიტის 

ფონზე. აგრეთვე, რუსეთს შეუძლია უარი თქვას ნავთობის მიყიდვაზე ნებისმიერი 

ქვეყნისათვის, რომელიც დააწესებს ფასის ლიმიტს რუსულ ნავთობზე, თქვა მან, 

თუმცა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.21 

ბულგარეთის პარლამენტმა უკრაინის სამხედრო დახმარებას დაუჭირა მხარი 

ბულგარელმა კანონმდებლებმა დაამტკიცეს ქვეყნის პირველი სამხედრო დახმარების 

პაკეტი უკრაინისათვის, რომელიც მოიცავს მთავრობის მიერ მომზადებული იარაღის 

კლასიფიცირებულ სიას. ამის მიუხედავად, თავდაცვის მინისტრმა, დიმიტარ 

სტოიანოვმა სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ დახმარება „სრულიად 

შეესაბამება უკრაინის პრიორიტეტებს“, თუმცა ასევე დაამატა, რომ ბულგარეთი 

უკრაინას არც S-300 სარაკეტო სისტემებს მიაწვდის და არც MiG-29-ის მოიერიშე 

თვითმფრინავებს.22 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

                                                           
19 https://www.cnbc.com/2022/12/09/russia-ukraine-live-updates.html 
20 https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-loss-trust-west-will-make-future-ukraine-talks-harder-2022-12-

09/ 
21 https://www.reuters.com/business/energy/putin-russia-will-not-lose-out-oil-price-cap-2022-12-09/ 
22 https://yourvalley.net/stories/bulgarian-parliament-approves-military-aid-to-ukraine,348772 
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