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დაიჯესტი, 16 დეკემბერი - დასავლური ნარატივი 

უკრაინაში სარაკეტო თავდასხმები დაფიქსირდა 

უკრაინის მასშტაბით სარაკეტო თავდასხმები დაფიქსირდა, მათ შორის, კიევზე, 
ოდესაზე, ჟიტომირზე, ხარკოვზე, პოლტავასა და სუმიზე, რის შემდეგაც შეწყდა 
ელექტროენერგიის მიწოდება. შეტევების განხორციელებამდე უკრაინის 
პრეზიდენტის ოფისის უფროსის მოადგილემ მოსახლეობას ურჩია, რომ ყურადღება 
მიექციათ საჰაერო თავდასხმების სირენებისთვის და არ დაეტოვებინათ 
თავშესაფრები.1 

პუტინი ლუკაშენკოს მინსკში შეხვდება 

კრემლის განცხადებით, ვლადიმერ პუტინი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრე 
ლუკაშენკოს ორშაბათს მინსკში შეხვდება. ლიდერები აპირებენ, განიხილონ რუსეთ-
ბელარუსის სტრატეგიული ურთიერთობები, პარტნიორობისა და ალიანსის 
შემდგომი განვითარების ძირითადი საკითხები, აქცენტით კავშირის სახელმწიფოს 
ფარგლებში ინტეგრაციის თანამშრომლობაზე, ისევე, როგორც საერთაშორისო და 
რეგიონული დღის წესრიგის აქტუალურ თემებზე.2 

FIFA-მ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნას უარით უპასუხა 

FIFA-მ უარით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნას, 
რომ კვირას მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის დაწყებამდე მსოფლიო მშვიდობის 
შესახებ გაკეთებულიყო გზავნილი. წყაროს ცნობით, ზელენსკის ადმინისტრაცია 
კატარში სტადიონზე შეკრებილი გულშემატკივრებისთვის ვიდეომიმართვის 

 
1 https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/16/russia-ukraine-war-latest-updates/ 
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-16/belarus-announces-putin-to-make-first-visit-in-years-to-
war-ally 



 2 

ინიციატივით გამოვიდა და გაკვირვებული დარჩა უარყოფითი პასუხით. არ 
კონკრეტდება, ზელენსკის მიმართვა პირდაპირ ეთერში უნდა ყოფილიყო თუ 
ჩანაწერის სახით.3 

 

უკრაინის მიმართულებით სულ მცირე 76 რუსული რაკეტა იქნა გასროლილი 

უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის, ვალერი ზალუჟნის ცნობით, 
წინასწარი მონაცემების მიხედვით, პარასკევს რუსეთის მხრიდან ქვეყნის 
მიმართულებით სულ მცირე 76 რუსული რაკეტა იქნა გასროლილი. მისივე თქმით, 60 
რაკეტა განდგურებულ იქნა.4 

CIA-ს არ სჯერა, რომ რუსეთი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულადაა განწყობილი 

აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს (CIA) დირექტორი, ბილ ბერნსი 
აცხადებს, რომ მას სჯერა, რომ რუსეთის შეტევები უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე 
კვლავ გაგრძელდება, თუმცა, ამასთან, მოელის, რომ ომის ტემპი ზამთრის 
განმავლობაში შემცირდება. ამის მიუხედავად, ბერნსის თქმით, ამ დროისათვის არაა 
მკაფიო სიგნალი იმისა, რომ კონფლიქტი მოლაპარაკებების საშუალებით 
დასრულდება. „ჩვენი შეფასება არ არის, რომ რუსები ამ ეტაპზე სერიოზულად არიან 
განწყობილნი რეალური მოლაპარაკებების მიმართ“ - განაცხადა მან.5 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11546015/FIFA-REJECTS-Zelenskys-request-share-video-
message-global-peace-World-Cup-final.html 
4 https://www.reuters.com/world/zelenskiys-talks-with-other-leaders-signal-diplomatic-flurry-around-ukraine-
2022-12-11/ 
5 https://kyivindependent.com/news-feed/cia-director-russians-not-serious-about-a-real-negotiation 
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დაიჯესტი, 18 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

რუსულმა ძალებმა კიდევ ერთი დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს 

რუსეთის არმიამ კონტროლი დაამყარა დონეცკის რესპუბლიკის სოფელ 
იაკოვლევკაზე. ამის შესახებ იგორ კონაშენკოვი იუწყება. მისი სიტყვებით, ამჟამად 
დასახლებულ პუნქტში დარჩენილი უკრაინელი სამხედროებისგან გაწმენდა 
მიმდინარეობს. განადგურებულია 40-ზე მეტი მებრძოლი, 2 საბრძoლო ჯავშანმანქანა 
და 3 ავტომობილი (Запольская 2022).  

კადიროვმა გამოაქვეყნა მიმართვა ჩინურ ენაზე  

ჩეჩნეთის ლიდერი ჩინურ ენაზე ნატოს წინააღმდეგ გაერთიანებისკენ მოწოდება 
გაავრცელა. თავის მიმართვაში კადიროვმა აღნიშნა, რომ დასავლეთი საფრთხეს 
უქმნის მთელ მსოფლიოს არა მარტო იარაღით, არამედ ტრადიციული 
ღირებულებების განადგურებით. ბოლო 100 წლის განმავლობაში ამერიკამ და ევროპამ 
მთელ მსოფლიოში ასობით ომი, სამხედრო გადატრიალება და შეჭრა განახორციელეს. 
ამის შედეგად მილიონობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა.  

"მათ სურთ ცხოველებად გვაქციონ, რომელთა მართვა მარტივი იქნება. ეს არ მოხდება! 
ჩვენ მოვუწოდებთ მთელ ისლამურ სამყაროს, ყველა გონიერ ადამიანს, გაერთიანდნენ 
ჩვენი საერთო მტრის წინააღმდეგ!" - ნათქვამია ტექსტში (РИА Новости 2022).  
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ლუჰანსკში 50-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო გაანადგურეს 

ლუჰანსკის რესპუბლიკაში, ბოლო დღე-ღამეში, სახალხო მილიციამ 50-ზე მეტი 
უკრაინელი სამხედრო და საბრძოლო ტექნიკა გაანადგურა (REGNUM 2022).  

ვლადიმერ პუტინი ახალგაზრდებს მიმართა 

პრეზიდენტმა პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი თავისი ქმედებებით მსოფლიოს უფრო 
სამართლიანს ხდის. „ყველა ცვლილება, რაც ახლა ხდება, უკეთესობისკენ მიგვიყვანს“, 
- თქვა მან (ЖУКОВ 2022). 

აფეთქებები ბელგოროდში 

დღეს უკრაინამ ბელგოროდი დაბომბა. ქალაქსა და მთელ ოლქში ჰაერსაწინააღმდეგო 
სისტემა მუშაობდა, ისმოდა აფეთქებების ხმა. დაცხრილვის შედეგად, დაზიანებულია 
60 ბინა, 2 კერძო სახლი და 32 ავტომობილი. 8 მოქალაქე დაშავდა, ერთი - დაიღუპა 
(РИА Новости 2022). 

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 
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დაიჯესტი, 18 დეკემბერი-დასავლური ნარატივი 

უკრაინის პრეზიდენტმა გლობალური სამშვიდობო სამიტის გამართვის სურვილი 
გამოთქვა  

 

ã  REUTERS 

კვირას, 18 დეკემბერს, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისმა გაავრცელა ვიდეო-მიმართვა, 
რომელშიც ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოთქვამდა სურვილს, რომ ჩატარდეს ზამთარში 
გლობალური სამშვიდობო სამიტი- „მე ვაცხადებ ინიციატივას, რომ ამ ზამთარში 
გლობალური მშვიდობის ფორმულის სამიტი ჩატარდეს. სამიტი, რომელიც 
აერთიანებს მსოფლიოს ყველა ერს გლობალური მშვიდობის საქმის გარშემო. მატჩის 
შემდეგ სტადიონების ტრიბუნები ცარიელია, ომის შემდეგ კი ქალაქები ცარიელი 
რჩება“. უკრაინის ხელისუფლება იმედოვნებდა, რომ აღნიშნული მიმართვა ასევე 
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გადაიცემოდა კატარში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალამდე, თუმცა, ფიფამ 
უკრაინული მხარის მიმართვას არ უპასუხა.6 

უკრაინული მხარე საბრძოლო ველზე წარმატებით იყენებს კომპიუტერულ პროგრამა 
DELTA-ს 

დელტა, რომელიც პროგრამული პაკეტია, შემუშავებულია უკრაინელი 
პროგრამისტების მიერ, რათა მათ შეიარაღებულ ძალებს უპირატესობა მიანიჭონ ომში. 
პროგრამას შეუძლია უფრო ნათლად წარმოაჩინოს ბრძოლის ველი და, შესაბამისად, 
იწინასწარმეტყველოს მტრის ძალების მოძრაობა, რაც ამარტივებს ზუსტი დარტყმების 
მიტანას. დელტას მართავს ინოვაციების ცენტრი, რომლის პერსონალი დიდწილად 
მოზიდულია დრონის ოპერატორებისა და პროგრამისტების მოხალისე 
ორგანიზაციისგან, სახელწოდებით Aerorozvidka (საჰაერო დაზვერვა). უკრაინული 
მხარის განცხადებით, დელტა ეხმარებათ მათ რათა უკეთ გაიგონ რუსეთის ჯარის 
მარშრუტები და როგორ იცვლება ისინი.7 

ბრძოლის ეპიცენტრად უკრაინის აღმოსავლეთი, დონეცკი რჩება 

უკრაინის აღმოსავლეთში, დონეცკის ქალაქ ბახმუტში აქტიურად მიმდინარეობს  
ბრძოლები, რის შედეგადაც 72 000-მდე მცხოვრებიდან დღეს ქალაქში მხოლოდ  12 000-
მდე მშვიდობიანი მოსახლეობა რჩება. ამავე დროს, რუსეთის სამხედრო ძალებმა 
კვირას დაბომბეს ხერსონის ცენტრი, მთავარი ქალაქი, რომელიც რუსმა ჯარისკაცებმა 
დატოვეს. თავდასხმების შედეგად სამი ადამიანი დაიჭრა, განაცხადა პრეზიდენტის 
შტაბის უფროსის მოადგილემ კირილო ტიმოშენკომ. საგულისხმოა, რომ უკრაინის 
სამხრეთ ქალაქები და მისი მიმდებარე რეგიონი რუსეთის უკან დახევის შემდეგ ხშირი 
თავდასხმის ქვეშ არის.8 

 
6 https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-leader-calls-global-peace-summit-video-message-2022-12-18/  
7 https://www.theguardian.com/world/2022/dec/18/our-weapons-are-computers-ukrainian-coders-aim-to-gain-
battlefield-edge  
8 https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/18/russia-ukraine-war-power-restored-to-6-million-
ukrainians-after-strikes-says-zelenskiy-live?filterKeyEvents=false&page=with:block-
639f56108f085e6820542ab7#block-639f56108f085e6820542ab7  
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ã  REUTERS 

ბრიტანული მხარე იტყობინება, რომ რუს სამხედროებს ბრძოლის შემართება არ აქვთ  

დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ 18 დეკემბრის სადაზვერვო 
ინფორმაციაში ხაზი გაუსვა, რომ რუსი ჯარისკაცების მყიფე მორალი კვლავ რჩება 
რუსეთის არმიის მთავარ პრობლემად ომის ფრონტზე. Twitter-ზე გამოქვეყნებულ 
ყოველდღიურ ბრიფინგში ხაზგასმულია, რომ ჯარისკაცების შეშფოთებას იწვევს 
მსხვერპლის ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, ცუდი ლიდერობა, ანაზღაურების 
პრობლემები, აღჭურვილობის, საბრძოლო მასალის ნაკლებობა და ომის მიზნების 
სიცხადე.9 

 

ანგლიკანური ეკლესიის სასულიერო ლიდერმა რუსეთის უკრაინაში შეჭრაზე 
ისაუბრა  

ანგლიკანური ეკლესიის სასულიერო ლიდერმა, კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა 
ჯასტინ ველბიმ კვირას BBC-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, განაცხადა, რომ როდესაც 
უკრაინა ვლადიმერ პუტინის შეჭრის ობიექტი  გახდა „ჯოჯოხეთის კარი გაიხსნა და 
ყველა ბოროტი ძალა გამოვიდა მთელ მსოფლიოში“.  მან თქვა, რომ გაოგნებული იყო 
ბუჩაში მასობრივი საფლავებისა და ჩადენილი სისასტიკეების ნახვის შემდეგ. 10 

დაიჯესტი მოამზადა მარიამ ალადოშვილმა 

 

 
9 https://twitter.com/DefenceHQ/status/1604355132983910402?s=20&t=vTjNIvpG7cLBVR8ZDr8JNQ  
10 https://www.france24.com/en/live-news/20221218-putin-s-invasion-of-ukraine-opened-gates-of-hell-anglican-
leader  
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დაიჯესტი, 20 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

 

სახელმწიფო დუმამ მიიღო კანონი წმინდა გიორგის ლენტის შეურაცხყოფისთვის 
დასჯის შესახებ 

სახელმწიფო დუმამ წმინდა გიორგის ლენტის შეურაცხყოფისთვის დასჯის შესახებ 
ახალი კანონი მიიღო. იგი 5 მილიონამდე რუბლის  ჯარიმას ითვალისწინებს. 
ფიზიკური პირი დაჯარიმდება - 3 მილიონი რუბლითი, ან 3 წლის პატიმრობა 
შეეფარდება. იურიდიული პირისთვის ჯარიმის ოდენობა 3-დან 5 მილიონამდე 
შეიძლება იყოს (РБК 2022).  

 

უკრაინამ ვერ დაამტკიცა რუსეთის მიერ  ირანული დრონების გამოყენება 

ვასილი ნებენზიამ გაეროში სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ კიევმა არ 
წარმოადგინა მტკიცებულება რუსეთის მიერ ირანული წარმოების უპილოტო საფრენი 
აპარატების გამოყენების შესახებ (БУСЛАЕВА 2022).  

პუტინმა რუსეთის გმირები დააჯილდოვა 

კრემლში, ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის გმირები, დონბასის ხელმძღვანელები და 
გმირი-დედები დააჯილდოვა. დონეცკისა და ლუჰანსკის რესპუბლიკების ლიდერებმა, 
დენის პუშილინმა და ლეონიდ პასეჩნიკმა, უმაღლესი ჯილდო მიიღეს - „სამშობლოს 
წინაშე დამსახურებისათვის“ პირველი ხარისხის ორდენი. ცნობილი სამხედრო 
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კორესპოდენტი სემენ პეგოვი სიმამაცის ორდენით დაჯილდოვდა. „რაშა 
თუდეის“ მთავარმა რედაქტორმა, მარგარიტა სიმონიანმა ღირსების ორდები მიიღო 
(ТАСС 2022).  

 

უკრაინამ დონეცკი დაბომბა 

ღამით, კიევმა დონეცკი ისევ დაბომბა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, 
საბავშვო ბაღი და მაღაზიები. ერთ-ერთი ჭურვი საავადმყოფოს დაეცა (RG 2022).  

რუსეთის არმიამ დონეცკის მიმართულებით 100-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო 
გაანადგურა 

ბოლო დღე-ღამეში, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დონეცკის მიმართულებით 
100-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო გაანადგურეს (РИА Новости 2022).  

 დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
RG. 2022. ВСУ обстреляли больницу в Донецке. 12 20. Accessed 12 20, 2022. 

https://rg.ru/video/2022/12/20/vsu-obstreliali-bolnicu-v-donecke.html. 

БУСЛАЕВА, ИНЕССА. 2022. Небензя: Украина не может доказать применение Россией 
иранских БПЛА. 12 20. Accessed 12 20, 2022. 
https://www.mk.ru/politics/2022/12/20/nebenzya-ukraina-ne-mozhet-dokazat-
primenenie-rossiey-iranskikh-bpla.html. 

РБК. 2022. Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. 12 20. 
Accessed 12 20, 2022. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63a16cf19a79477e2abc377f. 

РИА Новости. 2022. ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных 
за сутки. 12 20. Accessed 12 20, 2022. https://ria.ru/20221220/nastuplenie-
1840001187.html?fbclid=IwAR3yFiYvB1SnIChTt08KqnU2m-
O3VU2Exxj41AS5oqBsbq4STs7a8k28_sg. 

ТАСС. 2022. Путин в Кремле награждает Героев России, руководителей Донбасса и 
матерей-героинь. 12 20. Accessed 12 20, 2022. https://tass.ru/obschestvo/16639975. 
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დაიჯესტი, 20 დეკემბერი-დასავლური ნარატივი 

რუსეთი და ჩინეთი გაერთიანდნენ იაპონიის მახლობლად მდებარე წყლებში 
ცეცხლსასროლი იარაღის სწავლების მიზნით 

ჩინეთი და რუსეთი ოთხშაბათს დაიწყებენ ერთობლივ სამხედრო საზღვაო წვრთნებს 
აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 
განცხადებაში, ორი პარტნიორი აძლიერებს თანამშრომლობას წყნარი ოკეანის 
დასავლეთ ნაწილში.11 

პუტინი აღიარებს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას უკრაინის ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე "უკიდურესად რთული" სიტუაცია აქვს 

უკრაინაში რუსეთის ომიდან ცხრა თვის შემდეგ, პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 
აღიარა, რომ სიტუაცია უკრაინის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში ოთხ ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე „უკიდურესად რთულია“.12 

 

 

ზელენსკი ბახმუტს ეწვია 

 
11 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-20-
22/h_29552693949acb4b79fab9ae6bc2f212 
 
12 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-20-
22/h_e2c19489d9d3da1a43f828ede1ca4bb5 
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უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმირ ზელენსკი ეწვია ქალაქ ბახმუტს, აღმოსავლეთ 
უკრაინაში, სადაც უკრაინელი და რუსული ძალები თვეების განმავლობაში სასტიკ 
ბრძოლაში იმყოფებოდნენ. 

ბახმუტმა გამოიარა ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ბრძოლა მას შემდეგ, რაც მაისში 
რუსულმა ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს და ის ნანგრევებად აქციეს.13 

პუტინმა უკრაინის უკანონოდ ანექსირებული რეგიონების რუსეთის მიერ დანიშნულ 
გუბერნატორებს სახელმწიფო ჯილდოს მიანიჭა 

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა 
სამხრეთ და აღმოსავლეთ უკრაინის ოთხი ოკუპირებული ტერიტორიის 
გუბერნატორს.14 

ომის მესამასე დღეს დონეცკის ოლქში ბრძოლები მძვინვარებს 

 უკრაინის გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ რუსებმა ორშაბათს განახორციელეს 
80-ზე მეტი მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემის (MLRS) თავდასხმა. ზოგიერთი 
ყველაზე ინტენსიური ბრძოლა იყო დანგრეულ ქალაქ მარიინკაში და მის გარშემო, 
რომლის დასაყრდენად გამოყენებასაც რუსები ცდილობენ შემდგომი შეტევითი 
მოქმედებებისათვის.15 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა ნიტა ქოჩიშვილმა 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-20-
22/h_00deb5891042c0ad4a5a28c8a71bdd5c 
 
14 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-20-
22/h_a0cbc70fa5279ec3ad213cc45227cf46 
 
15 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-20-
22/h_c887f3146240fe5ffedcfbcb5ad03a8a 
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დაიჯესტი, 21 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

ამერიკა უკრაინას Patriot-ებს გადასცემს 

აშშ უკრაინისთვის $1,8 მლრდ სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს გამოჰყოფს, 
რომელში სარაკეტო კომპლექსი Patriot-ი და JDAM-ი (Joint Direct Attack Munition) შევა. 
ამის შესახებ ამერიკელ ჩინოვნიკებზე დაყრდნობით Associated Press-ი წერს (Ведомости 
2022).  

ამერიკელმა პოლიტიკოსმა CIA-ს "საშიში ტერორისტული ორგანიზაცია" უწოდა 

პოლიტიკოსმა ჯეფრი მ. იანგმა ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურს „საშიში 
ტერორისტული ორგანიზაცია“ უწოდა. „ახლავე გაანადგურეთ ის“ - წერს იანგი 
„ტვიტერზე“. 

„ნატოსთან ერთად!“, „მისი ბინძური თითები ყველგანაა“ - აღნიშნავენ გამომწერები 
კომენტარებში (РИА Новости 2022).  

ამერიკელმა ტელეწამყვანმა ზელენსკის ვიზიტი დამამცირებელი უწოდა 

Fox News-ის წამყვანმა ტაკერ კარლსონმა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი 
ვაშინგტონში „დამამცირებელი“ უწოდა. მან აღნიშნა, რომ ზელენსკი არა მშვიდობის 
დამყარებას, არამედ ამერიკული ეკონომიკიდან ფულის ამოტუმბვას ცდილობს. 
კარლსონმა გააკრიტიკა პრეზიდენტის გარეგნობა, რომელიც არცხვებს ქვეყნის იმიჯს. 
კერძოდ, ტელეწამყვანმა აღნიშნა ხაკისფერი სვიტრი და სამხედრო შარვალი, 
რომლითაც იგი კონგრესში მივიდა. "ჩვენ, ამერიკელებს იმდენად მცირე პატივისცემა 
გვაქვს აშშ-ს მიმართ, რომ მივესალმებით და ტაშს ვუკრავთ ამას", - თქვა ტაკერ 
კარლსონმა (ТАСС 2022). 
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ხორვატიის პრეზიდენტი: უკრაინა არაა ჩვენი მოკავშირე 

პრეზიდენტმა ზორან მილანოვიჩმა განაცხადა, რომ ისინი ძალით ცდილობენ აქციონ 
უკრაინა ხორვატიის მოკავშირედ. „მას ცინიკურად ანიჭებენ ევროკავშირის 
კანდიდატის სტატუსს“, - აღნიშნა მან.  

მილანოვიჩმა ასევე გააკრიტიკა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ანდრეი პლენკოვიჩი: 
„წადით უკრაინაში და იქ იომეთ“ (Иванова 2022).  

უნგრეთის პარლამენტის სპიკერი უკრაინასა და დასავლეთის შესახებ 

უნგრეთის პარლამენტის თავმჯდომარე გულწრფელად ისაუბრა უკრაინასა და 
დასავლეთზე: „დასავლეთმა დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა, როდესაც  მოსკოვის 
ინტერესთა სფეროდან უკრაინის გამოყვანა სცადა, და ქვეყანა სამხედრო ბაზად აქცია“. 

პოლიტიკოსის თქმით, სანქციებმა ევროპას ბევრად მეტი ზიანი მოუტანა, ვიდრე 
რუსეთს (RT 2022). 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

გამოყენებული წყაროები  
RT. 2022. Спикер парламента Венгрии назвал ошибкой попытки Запада сделать из 

Украины военную базу. 12 21. Accessed 12 21, 2022. 
https://russian.rt.com/world/news/1088840-ukraina-zapad-vengriya. 

Ведомости. 2022. AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета 
военной помощи на $1,8 млрд. 12 21. Accessed 12 21, 2022. 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/12/21/956284-ssha-zrk-patriot. 

Иванова, Анна. 2022. Президент Хорватии: Украина нам не союзник, но ее насильно 
пытаются им сделать. 12 21. Accessed 12 21, 2022. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/12/20/19316473.shtml. 

РИА Новости. 2022. Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической 
организацией". 12 21. Accessed 12 21, 2022. https://ria.ru/20221221/tsru-
1840143438.html. 

ТАСС. 2022. Ведущий Fox News назвал визит Зеленского в Вашингтон "унизительным" 
для США. 12 21. Accessed 12 21, 2022. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/16659205. 
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დაიჯესტი, 23 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

ბაიდენსა და ზელენსკის შორის 
სერიოზული უთანხმოებებია. 

ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ 
ზელინსკისა და ბაინდენს შორის 
სერიოზული უთანხმოებებია უკრაინის 
მომავალთან დაკავშირებით. Washington 
Post-ის მიმომხილველი დევიდ იგნატიუსი 
წერს, რომ „ზელენსკის ვიზიტი 

ვაშინგტონში იყო სამხედრო სამიტი. და როგორც ჩანს, ის დასრულდა ორ პარტნიორს 
შორის ურთიერთობების ჩამოშლით, რადგან მათი ხედვები კონფლიქტის 
დასრულებასთან დაკავშირებით ერთმანეთთან თანხმედრაში ვერ მოდის“. 
იგნატიუსის სიტყვებით, ზელენსკიმ თავის გამოსვლაში 11ჯერ ახსენა „აბსოლუტური 
გამარჯვება“ კონფლიქტში, მაშინ როდესაც ბაიდენი ამ ტერმინის გამოყენებას 
გაურბოდა. ამის მაგივრად მან პირობა დადო, რომ გააგრძელებს კიევის დახმარებას. 
ამერიკელმა ლიდერმა დაამატა, რომ ძალზედ ძლიერი იარაღის მიწოდება, რომელსაც 
კიევი ითხოვს, გახლეჩს ნატო-ს. მან დაამატა, რომ დასავლეთის ერთ-ერთ მიზანს 
წარმოადგენს რუსეთთან კონფლიქტის თავიდან აცილება.  

© AP Photo / Andrew Harnik 

https://ria.ru/20221224/vizit-1841009790.html 
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აშშ უკრაინის ბანკად გადაიქცა. American 
Thinker: აშშ უკრაინის ბანკად გადაიქცა 
და საკუთარი მოსახლეობის პრობლემები 
დაივიწყა. ამერიკა უკრაინისთვის 
დაფინანსების უშრეტი წყარო გახდა. ის 
გამოყოფს მილიარდებს უკრაინისთვის, 
რაც იწვევს პრობლემებს ამერიკის 
შიგნით, წერს მიმომხილველი ენტონი 
გონსალესი. „ჩვენ ვართ ბანკი 

უკრაინისთვის, ვაძლევთ ფულს მაშინ, როდესაც ამას კიევი ითხოვს, მაგრამ ამავე 
დროულად ყურადღებას არ ვაქცევთ საკუთარი მოსახლეობის თხოვნებს“, - აღნიშნა 
მან.  

© AP Photo / Jacquelyn Martin 

https://ria.ru/20221224/ssha-1841032745.html 

 

ორბანმა ილაპარაკა იმაზე, თუ რამდენ 
ხანს გაუძლებს კიევის რეჟიმი.  

უნგრეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, 
რომ მშვიდობა უკრაინაში 
დამოკიდებულია აშშ-ს ქმედებებზე. 
უკრაინის კრიზისი გაგრძელდება 
მანამდე, სანამ კიევის რეჟიმს აქვს 
ფინანსური და სამხედრო დახმარება 
აშშ-ს მხრიდან. ორბანმა ასევე 

განაცხადა, რომ არსებობს კრიზის გაჭინაურების საფრთხე, მაგრამ ესკალაციაზე 
პასუხისმგებელი მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებია.  

© РИА Новости / Алексей Витвицкий 

https://ria.ru/20221224/orban-1841073147.html 

 

დაიჯესტი მოამზადა ალისა ოვესოვმა 
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დაიჯესტი, 23 დეკემბერი-დასავლური ნარატივი 

კრემლი „ხანგრძლივ“ ომზე გაფრთხილებას იძლევა 

უკრაინის პრეზიდენტის ვაშინგტონში ვიზიტის შესახებ ოფიციალურმა მოსკოვმა 
განაცხადა, რომ კიევი და მისი დასავლელი მოკავშირეები „რუსეთთან ხანგრძლივი 
კონფრონტაციისთვის არიან განწყობილნი“. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 
მტკიცედ გააკრიტიკა უკრაინა და ფაქტი, რომ აშშ-ის პრეზიდენტმა ზელენსკის 
დამატებით სამხედრო დახმარებაზე პირობა აღუთქვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს სპიკერმა, მარია ზახაროვამ აღნიშნა, რომ აზრი არ აქვს, რა ოდენობის 
სამხედრო დახმარებას აღმოუჩენს აშშ უკრაინას - „უკრაინა ვერაფერს მიაღწევს“.16 

ჩრდილოეთ კორეა რუსეთისთვის შეიარაღების გაგზავნას უარყოფს 

იაპონურმა გამოცემამ, Tokyo Shimbun-მა ინფორმაცია გაავრცელა, რომ გასულ თვეს 
ჩრდილოეთ კორეამ რუსეთს სარგინიგზო საშუალებებით შეიარაღება მიაწოდა. 
ჩრდილოეთ კორეამ პარასკევს აღნიშნული ინფორმაცია უარყო. საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის 
იარაღზე შეთანხმება „არასდროს მომხდარა“. თუმცა Tokyo Shimbun კვლავ იტყობინება, 
რომ ჩრდილოეთ კორეიდან რუსეთისთვის დამატებითი მარაგისა და იარაღის 
მიწოდება უახლოეს კვირებში იგეგმება.17 

ზელენსკი უკრაინელებს შესაძლო თავდასხმებზე აფრთხილებს სადღესასწაულო 
დღეებში 

უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი პარასკევს უკრაინელებისადმი 
გაფრთხილებით შემოიფარგლა, რომ ფრთხილად იყვნენ სადღესასწაულო დღეებში, 

 
16 https://edition.cnn.com/2022/12/22/europe/zelensky-biden-kremlin-reaction-russia-ukraine-intl/index.html 
17 https://egyptindependent.com/north-korea-denies-report-claiming-it-sent-arms-to-russia/ 
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რადგან არის საშიშროება იმისა, რომ „რუსი ტერორისტები კვლავ გააქტიურდებიან“. 
მოსახლეობას მან ასევე სთხოვა, რომ გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს, და იზრუნონ 
ერთი მეორეზე. განცხადება პრეზიდენტმა დაასრულა სიტყვებით: „რუსეთის 
მოქალაქეებმა კარგად უნდა გაიგონ, რომ ტერორი არასდროს რჩება უპასუხოდ“.18 

 

აშშ-ში რუსეთის ელჩის თქმით, რუსეთსა და აშშ-ს შორის პირდაპირი შეტაკების რისკი 
„ძალიან მაღალია“ 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩის, ანატოლი ანტონოვის განცხადებით, 
ვაშინგტონი რუსეთის წინააღმდეგ „მარიონეტულ ომს“ აწარმოებს და რისკი იმისა, 
რომ მხარეები ერთმანეთს პირდაპირ დაუპირისპირდებიან, „ძალიან მაღალია“. მისი 
თქმით,  პრობლემურია ფაქტი, რომ უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიაში რუსეთ-აშშ-
ის მოლაპარაკებები ნახსენებიც კი არაა.19 

 

კიევის რეგიონის ნახევარს ელექტროენერგია არ მიეწოდება 

კიევის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ოლექსი კულებამ 
ტელეგრამზე თქვა, რომ კიევის რეგიონის 50% ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. 
„როგორც პრიორიტეტები, საავადმყოფოები, სითბოსა და წყალმომარაგების, აგრეთვე 
სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები ელექტროენერგიით 
უზრუნველყოფილები არიან“, თუმცა ბუჩაში, ბროვარისა და ბორისპილის რაიონებში 
მდგომარეობა კვლავაც საგანგაშოა - იქ ელექტროენერგიის მიწოდება დღეში მხოლოდ 
2-4 საათით ხერხდება. 20 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

 

 

 
18 https://apa.az/en/europe/zelensky-warns-ukrainians-against-complacency-ahead-of-holiday-season-392420/ 
19 https://www.reuters.com/world/russian-ambassador-washington-says-risk-clash-between-us-russia-high-2022-
12-23/ 
20 https://ukranews.com/en/news/904016-electricity-deficit-in-kyiv-region-about-50-regional-military-
administration 
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დაიჯესტი, 25 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

 

ამერიკელმა ტელეწამყვანმა 2022 წლის ყველაზე დიდი სიცრუე დაასახელა 

Fox News-ის წამყვანმა ტაკერ კარლსონმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ 
ბრალდებები „ჩრდილოეთი ნაკადისა“ და „ჩრდილოეთი ნაკადი 2-ის“ გაზსადენების 
აფეთქებაში არის ამ წლის ყველაზე სულელური ტყუილი. ტელეწამყვანის თქმით, 
მილსადენის აფეთქებები არის "აშშ-ს პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის 
ხრიკები“ (Мустафа 2022). 
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პუტინმა რუსეთის მიზანი დაასახელა 

„რუსეთის მიზანია - რუსი ხალხის გაერთიანება, მოსკოვი ყოველთვის ცდილობდა 
ყველა დავის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას“, - ამის შესახებ ვლადიმირ პუტინმა 
ინტერვიუში განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა შეახსენა, რომ 2014 წლიდან მოსკოვი 
ცდილობდა უკრაინაში სიტუაციის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. მან დაამატა, რომ 
დასავლეთი ქვეყნების სწრაფვა გაანაწილოს რუსეთის ისტორიული მიწები უკრაინის 
კონფლიქტის საფუძველს წარმოადგენს (ТАСС 2022). 

უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაშია ჩართული 

უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაშია გამოცხადებული. კიევში 
აფეთქებების ხმა ისმის.  

10 ოქტომბრიდან უკრაინაში საჰაერო განგაში რეგულარულად ისმის. ამ დღეს, 8 
ოქტომბერს ყირიმის ხიდზე მომხდარი აფეთქებისა და კურსკის ატომური 
ელექტროსადგურის გადამცემი ხაზების დაბომბვის საპასუხოდ, რუსეთის არმიამ 
მასიური დარტყმები დაიწყო უკრაინის სამხედრო ობიექტებსა და ენერგეტიკულ 
სისტემებზე (РБК 2022). 

 

 

 

რუსეთის დუმა კიევს რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას სთავაზობს 

სახელმწიფო დუმის დეპუტატმა მიხაილ შერემეტმა შესთავაზა გეგმა, რომლის 
თანახმად, კიევი რუსეთის შემადგენლობაში შევა. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის სწრაფვა 
დაიბრუნოს ყირიმი შეუძლებელია. 

მანამდე, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა, ანდრეი იერმაკმა The 
Guardian-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინა 2023 წელს რუსეთის 
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დამარცხებასა და ყირიმის დაბრუნებას გეგმავს. იგი თვლის, რომ მომდევნო წელი 
გადამწყვეტი იქნება (РИА Новости 2022).  

 

უკრაინამ მიხაილოვკა დაბომბა 

უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა HIMARS-ებით მიხაილოვკა დაბომბეს (ლუჰანსკის 
სახალხო რესპუბლიკა) (Совина 2022).  

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 
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