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დაიჯესტი, 13 იანვარი - დასავლური ნარატივი 

საფრანგეთი უკრაინას ტანკებს მიაწვდის 

საფრანგეთი უკრაინას 2 თვეში AMX 10-RC-ის ტიპის ტანკებს მიაწვდის. ამის შესახებ 
საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა, სებასტიან ლეკორნუმ განაცხადა. გარდა ამისა, 
მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა საფრანგეთის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ რუსეთის 
აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში.1 

უკრაინა უარყოფს რუსეთის მტკიცებას, რომ მათ სოლედარი აიღეს 

13 იანვარს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ ქვეყნის 
ჯარებმა სრული კონტროლის ქვეშ აიღეს აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქის 
მარილისმომპოვებელი ქალაქი სოლედარი. გენერალ კონაშენკოვის თქმით, ეს 
სტრატეგიული პუნქტია და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს შემდგომი წარმატებების 
მიღწევაშიც. 

საპასუხოდ, უკრაინული მხარე რუსეთის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას 
უარყოფს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთის ჯგუფის 
წარმომადგენლის, სერჰი ჩერევატის თანახმად, უკრაინის შეიარაღებული ძალები ამ 
დრომდე ქალაქში იმყოფებიან.2 

 

ნატო-ს თვითმფრინავები რუსეთის მოქმედებების საპატრულირებლად რუმინეთში 
გაიგზავნებიან 

 
1 https://kyivindependent.com/news-feed/france-to-deliver-light-wheeled-tanks-to-ukraine-within-2-months 
2 https://www.cbsnews.com/news/ukraine-news-russia-war-kyiv-denies-soledar-caputured-today/ 
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სამხედრო ალიანსის განცხადებით, იგი რუმინეთში სამი სათვალთვალო 
თვითმფრინავის განლაგებას გეგმავს, სადაზვერვო ოპერაციების განხორციელების 
მიზნით. ნატო-ს AWACS-ის სადაზვერვო თვითმფრინავებს საჰაერო ობიექტების 
აღმოჩენა ასობით კილომეტრის დაშორებით შეუძლიათ, რაც ორგანიზაციის 
თავდაცვისა და შეკავების კომპონენტების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. 
მისია, სავარაუდოდ, რამდენიმე კვირის მანძილზე გაგრძელდება.3 

ბლინკენი კიდევ ერთხელ ადასტურებს აშშ-ის მხარდაჭერას უკრაინისადმი 

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს, ენტონი ბლინკენსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა 
მინისტრს, დმიტრო კულებას შორის პარასკევს სატელეფონო ზარი შედგა. მხარეებმა 
უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური დახმარების გაზრდის დამატებითი საშუალებები 
განიხილეს. სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის შეერთებული შტატების უკრაინისადმი 
მუდმივ და ურყევ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი.4 

 

©U.S. Department of State/UPI 

 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

 
3 https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-politics-romania-government-bucharest-
c167477589e9cce154f2e2d074489527 
4 https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-ukrainian-foreign-minister-kuleba-36/ 
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დაიჯესტი, 15 იანვარი - რუსული ნარატივი 

საქართველოს ვიცე-პრემიერი მკაცრად პასუხობს უკრაინის თხოვნას 

საქართველოს ვიცე-პრემიერი თეა წულუკიანი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების 
გაწევას გამორიცხავს. თბილისი უარს ამბობს კიევისთვის ნებისმიერი სახის იარაღის 
მიწოდებას. „საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს სახელმწიფოს სამხედრო 
დაპირისპირებაში ჩართვას“, - ამბობს თეა წულუკიანი (Половинин 2023). 

 

არესტოვიჩმა პირველად აღიარა სიმართლე უკრაინის საჰაერო თავდაცვის შესახებ 

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩევლის ალექსეი არესტოვიჩის თქმით, 
დნეპროპეტროვსკის თავზე მფრინავი რაკეტა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ 
ჩამოაგდო.  

უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ ჩამოგდებული ჭურვი შენობის სადარბაზოს 
შესასვლელზე დაცემის შედეგად აფეთქდა. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა  შაბათს, 14 
იანვარს, Feygin Live YouTube არხის სტრიმზე განაცხადა. 
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იმავე დღეს, უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა ჰერმან გალუშჩენკომ ქვეყნის 
რამდენიმე რეგიონში  ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაზიანების 
შესახებ განაცხადა. საუბარია ხარკოვის, ლვოვის, ივანო-ფრანკოვსკის, ზაპოროჟიეს, 
ვინიცას და კიევის რეგიონებზე. (Известия 2023). 

 

 

პუტინმა უკრაინაში მიმდინარე სპეცოპერაციის დადებითი დინამიკის შესახებ 
ისაუბრა 

„სიტუაცია სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში რუსეთის ფედერაციის 
თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის გეგმის ფარგლებში ვითარდება, 
სპეცოპერაციის დინამიკა დადებითია“, - განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა 
ვლადიმერ პუტინმა. სოლედარის გათავისუფლებაზე კომენტარის გაკეთებისას, 
სახელმწიფოს მეთაურმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსი სამხედროები "კიდევ 
არაერთხელ გაახარებენ საბრძოლო მუშაობის შედეგებით". ამავდროულად, ქვეყნის 
თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა 
მიაღწიეს წარმატებას არტიომოვსკის (ბახმუტის) ჩრდილოეთ გარეუბანსა და სოლის 
სარკინიგზო სადგურის მიმართულებით (დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა) (Шимаев 
2023). 

დიდი ბრიტანეთი უკრაინას Challenger 2  ტიპის 14 ტანკს გადასცემს 

„უახლოეს კვირებში, 14 ტანკისგან შემდგარი ესკადრილია უკრაინაში გაიმგზავრება“, 
- ნათქვამია ქვეყნის მთავრობის ოფიციალურ საიტზე (РИА Новости 2023).  

ლუჰანსკის რესპუბლიკაში უკრაინის თავდასხმას ორი ადამინის სიცოცხლე 
ემსხვერპლა 

კვირას უკრაინელი ნაციონალისტების მიერ დაბა ნოვოპსკოვი დაბომბეს შედეგად 
ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ასევე განადგირდა საცხოვრებელი სახლი. 
თავდასხმა ამერიკული HIMARS-ებით განხორციელდა (Лебедев 2023). 
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დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

გამოყენებული წყაროები 
Известия. 2023. Арестович заявил, что летевшую над Днепропетровском ракету сбила ПВО 

Украины. 01 15. Accessed 01 15, 2023. https://iz.ru/1454725/2023-01-15/arestovich-zaiavil-
chto-letevshuiu-nad-dnepropetrovskom-raketu-sbila-pvo-ukrainy. 

Лебедев, Сергей. 2023. При обстреле украинскими боевиками Новопскова в ЛНР погибли два 
человека. 01 15. Accessed 01 15, 2023. https://tvzvezda.ru/news/20231151345-fYRoP.html. 

Половинин, Иван. 2023. Вице-премьер Грузии исключила возможность военной поддержки 
Украины. 01 15. Accessed 01 15, 2023. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/01/15/19489765.shtml. 

РИА Новости. 2023. Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. 01 15. Accessed 01 
15, 2023. https://ria.ru/20230115/challenger-1844919950.html. 

Шимаев, Роман. 2023. «Всё развивается в рамках плана»: Путин заявил о положительной 
динамике в спецоперации на Украине. 01 15. Accessed 01 15, 2023. 
https://russian.rt.com/russia/article/1097634-putin-dinamika-svo-minoborony-udar. 
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დაიჯესტი, 15 იანვარი - დასავლური ნარატივი ნარატივი 

დნიპროში გარდაცვლილი უკრაინელი მოქალაქეების რიცხვი 29-მდე გაიზარდა 

მას შემდეგ რაც, რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის ქალაქ დნიპროში 
მდებარე საცხოვრებელ კორპუსზე, ათობით ბინა განადგურდა, რის შედეგადაც 100-
დან 200-მდე ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა, 73 კი დაიჭრა. კვირას აღნიშნულთან 
დაკავშირებით დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორმა ვალენტინ რეზნიჩენკომ 
ტელეგრამის მეშვეობით განაცხადა, რომ სულ მცირე 29 მოქალაქე დაიღუპა, 43 
ადამიანის ბედი კი ჯერ კიდევ უცნობია.5 

 

 

Ó Evgeniy Maloletka/AP 

 

გერმანიის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს ომის 
დანაშაულებზე  

 
5 https://guardian.ng/news/world/toll-from-strike-on-tower-block-in-dnipro-rises-to-20-ukrainian-official/  



 7 

გერმანიის თავდაცვის სამინისტრომ ტვიტერზე გაავრცელა განცხადება, რომლიდანაც 
ცნობილი ხდება, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ანალენა ბაერბოკი, 
ჰააგაში მიემგზავრება სამუშაო ვიზიტით, რისი ერთ-ერთი მიზეზიცაა უკრაინაში 
რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულების განხილვა. განცხადებაში6 მკაფიოდაა 
ხაზგასმული, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობამ და ძალებმა, რომლებიც 
პასუხისმგებელნი არიან უკრაინაში ომის დანაშაულებზე („დაწყებული რუსი 
ჯარისკაცების მიერ მოსახლეობის გაუპატიურებით, ძარცვითა და დნიპროზე 
რაკეტების სროლით“ ) პასუხი უნდა აგონ.  

ნატოს გენერალური მდივნის ცნობით, უკრაინა უახლოეს მომავალში უნდა ელოდოს 
ახალი იარაღის მიწოდებას  

ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კვირას გერმანულ გაზეთ 
Handelsblatt-თან მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა უკრაინის სამხედრო დახმარებაზე 
და აღნიშნა, რომ მალე უკრაინა დასავლეთის ქვეყნებისგან მეტ მძიმე იარაღის 
მიწოდებას უნდა ელოდოს- "ჩვენ ომის გადამწყვეტ ფაზაში ვართ. ამიტომ, 
მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინას მივაწოდოთ ის იარაღი, რომელიც მას სჭირდება 
გასამარჯვებლად“. 7საგულისხმოა, რომ ამ კვირაში გერმანიაში, რამშტაინის ბაზაზე, 
გაიმართება უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც 
კოორდინაციას უწევს კიევისთვის იარაღის მიწოდებას.  

 

ã AFP/ John Thys 

გერმანია ვერ შეძლებს 2024 წლამდე უკრაინისათვის საბრძოლო ტანკების მიწოდებას  

 
6 https://twitter.com/GermanyDiplo/status/1614640622304133121?s=20&t=2CLQweDMCA18mDLGNkarsQ  
7 https://twitter.com/AFP/status/1614656838326181890?s=20&t=_1daOHHc-najAiiJYr8AiA  
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ცნობილი გახდა, რომ გერმანიის სამრეწველო რეზერვებში არსებული საბრძოლო 
ტანკები, რომელთა მიღებაც უკრაინას სურს, მზად ვერ იქნება მიწოდებისთვის 2024 
წლამდე. იარაღის მწარმოებელი Rheinmetall-ის მიერ ტანკების მიწოდების გადავადება 
ასუსტებს უკრაინის იმედებს, რომ დიდი ბრიტანეთის დაპირება Challenger 2-ის 
ტანკების მიწოდებაზე წაახალისებს სხვა ევროპულ ქვეყნებსაც, რომ იარაღი მიაწოდონ 
უკრაინას.8 

დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინისათვის სამხედრო 
დახმარების მიწოდების დაჩქარებაზე ისაუბრა 

დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჯეიმს კლევერლიმ ბრიტანულ 
ტაბლოიდ Sun-თან ინტერვიუში ისაუბრა, რომ „ახლა არის დრო, როცა უნდა 
დაჩქარდეს და უფრო წინ წავიწიოთ“ უკრაინისათვის საჭირო დახმარების 
მიწოდებაში. სწორედ ამით ახსნა ჯეიმს კლევერლიმ, დიდი  ბრიტანეთის 
გადაწყვეტილება დააჩქაროს უკრაინისათვის 14-მდე Challenger 2-ის მთავარი 
საბრძოლო ტანკის მიწოდება, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი 
საბრძოლო ტანკია.9 

 

დაიჯესტი მოამზადა მარიამ ალადოშვილმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/15/russia-ukraine-war-live-rescuers-work-though-night-after-
deadly-russian-missile-attack-on-dnipro-apartment-block  
9 https://www.reuters.com/world/europe/uk-has-ambition-send-tanks-ukraine-pm-sunak-tells-zelenskiy-2023-01-14/  
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დაიჯესტი, 17 იანვარი -რუსული ნარატივი 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სერბეთი მხარს დაუჭერს რუსეთის წინააღმდეგ 
დასავლეთის სანქციებს 

სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუიჩიჩმა ინტერვიუში თქვა, რომ ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ ქვეყნის წარმომადგენლები შეუერთდებიან რუსეთის წინააღმდეგ 
დასავლეთის სანქციებს.   მან განმარტა, რომ სერბეთის ხელისუფლება დაიცავს თავის 
პოზიციას, რომელიც ეროვნული უშიშროების საბჭომ დაადგინა. 

ვუიჩიჩმა გაიხსენა, რომ 1990-იან წლებში სერბეთმა თავად განიცადა საერთაშორისო 
სანქციების ტვირთი (ЦЫГАНОВ 2023). 

დრონების ბოლო თავდასხმები ყირიმზე ოდესიდან განხორციელდა 

დუმის დეპუტატის დმიტრი ბელიკის თქმით, უკრაინული უპილოტო საფრენი 
აპარატების ბოლო თავდასხმები ყირიმზე ოდესის ტერიტორიიდან განხორციელდა.  

წლის დასაწყისიდან, უკრაინულმა ძალებმა დრონებით რამდენჯერმე შეუტიეს 
ყირიმს. ბოლო მასიური შეტევა  16 იანვარს განხორციელდა, როდესაც საჰაერო 
თავდაცვის სისტემამ 11 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო (РИА Новости 2023). 
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წარმატებები მარიენკაში 

დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა მარიენკაში 
მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების წარმატებებზე ისაუბრა. „სოფელ მარინკაში არის 
გარკვეული წარმატებები და საკმაოდ მნიშვნელოვანი“, - თქვა მან. პუშილინმა იმედი 
გამოთქვა, რომ დასახლებული პუნქტი მოკლე ხანში გათავისუფლდება (REGNUM 
2023). 

არესტოვიჩი გადადგა 

უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის მრჩეველმა ალექსეი არესტოვიჩმა თანამდებობა 
დატოვა. „დავწერე განცხადება თანამდებობის დატოვების შესახებ. მინდა ვაჩვენო 
ცივილიზებული ქცევის მაგალითი: ფუნდამენტური შეცდომა გადადგომას ნიშნავს", - 
დაწერა ჩინოვნიკმა „ფეისბუკზე“.  

არესტოვიჩმა 14 იანვრის საღამოს განაცხადა, რომ დნეპროპეტროვსკში სახლის 
ნაწილი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის მიერ ჩამოგდებული რაკეტის გამო ჩამოინგრა. 
ამას უკრაინული საზოგადოების მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. 16 იანვარს უზენაესი რადას 
დეპუტატმა ალექსეი გონჩარენკომ არესტოვიჩის თანამდებობიდან გათავისუფლების 
ხელმოწერების შეგროვების დაწყება გამოაცხადა. პარლამენტარმა იგი ღალატში 
დაადანაშაულა (ТАСС 2023). 

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
REGNUM. 2023. Пушилин заявил о весомых успехах ВС России в Марьинке. 01 17. Accessed 01 17, 

2023. https://regnum.ru/news/society/3771443.html. 

РИА Новости. 2023. Последние атаки дронов на Крым шли из Одессы, заявил депутат Госдумы. 
01 17. Accessed 01 17, 2023. https://ria.ru/20230117/krym-
1845390727.html?chat_room_id=1845390727. 

ТАСС. 2023. Арестович подал в отставку. 01 17. Accessed 01 17, 2023. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16815025. 

ЦЫГАНОВ, ОЛЕГ. 2023. Вучич: Сербия вряд ли поддержит западные санкции в отношении России. 
01 17. Accessed 01 17, 2023. https://www.mk.ru/politics/2023/01/17/vuchich-serbiya-vryad-li-
podderzhit-zapadnye-sankcii-v-otnoshenii-rossii.html. 
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დაიჯესტი, 18 იანვარი -რუსული ნარატივი 

ლავროვმა საქართველოს დასავლეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევის 
შესაძლებლობაზე ისაუბრა 

"ჩვენ ვხედავთ, როგორ იმყოფება საქართველო, ისევე როგორც თითქმის ყველა სხვა 
ქვეყანა, დასავლეთის ზეწოლის ქვეშ, რომელიც მოითხოვს... შეუერთდეს რუსეთის 
ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებს. და ის ფაქტი, რომ არც ისე დიდი ქვეყანას და მის 
მთავრობას აქვს გამბედაობა, თქვას, რომ [ისინი] იხელმძღვანელებენ საკუთარი 
ინტერესებითა და მათი ეკონომიკის ინტერესებით, პატივსაცემია" - თქვა სერგეი 
ლავროვმა.  

ასევე, საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი მალე შეძლებს 
საქართველოსთან პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის განახლებას (Громова 2023). 

ბროვარიში ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 18-მდე გაიზარდა 

ბროვარიში (კიევის ოლქი) ვერტმრენის ჩამოვარდნის შედეგად გარდაცვლილთა 
რიცხვი 18-ს მიაღწია. ავიაკატასტროფა საბავშვო ბაღის მახლობლად მოხდა. 
დაღუპულთა შორის არიან კიევის რეჟიმის შინაგან საქმეთა მინისტრი დენის 
მონასტირსკი და მისი პირველი მოადგილე დენის იენინი. დაღუპულთა შორის სამი 
ბავშვია (REGNUM 2023). 
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რუსულმა ძალებმა სოლი გაათავისუფლეს 

თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რუსულმა ძალებმა დონეცკის სახალხო 
რესპუბლიკის დასახლება სოლი გაათავისუფლეს (ТАСС 2023). 

უკრაინამ ქალაქ მიხაილოვკას სკოლა დაბომბა 

ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქი მიხაილოვკა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ 
დაიბომბა. დარტყმის ქვეშ სკოლა მოიქცა. ამის შესახებ ადგილობრივი მოძრაობის 
„ჩვენ რუსეთთან ერთად ვართ“ ხელმძღვანელმა ვლადიმერ როგოვმა განაცხადა 
(АКОПЯН 2023). 

ბულგარეთი ფარულად აწვდიდა უკრაინას საბრძოლო მასალასა და საწვავს 

ბულგარეთი ყოველთვის ამბობდა, რომ ის არანაირ სამხედრო დახმარებას არ უწევს 
უკრაინას, მაგრამ ეს ტყუილი აღმოჩნდა. Politico-ს ცნობით, გაირკვა, რომ სოფია კიევს 
აწვდიდა საწვავს და საბჭოთა პერიოდის საბრძოლო მასალას, მაგრამ საიდუმლოდ 
ინახავდა ამას. 

„ჩვენი შეფასებით, კონფლიქტის საწყის ეტაპზე, უკრაინის არმიისთვის საჭირო 
საბრძოლო მასალის დაახლოებით მესამედი ბულგარეთიდან შემოდიოდა“, - თქვა ექს-
პრემიერმა კირილ პეტკოვმა. 

„კირილ პეტკოვმა გამოიჩინა კეთილსინდისიერება და მე სამუდამოდ მადლობელი 
ვიქნები მისი“, - აღნიშნა დმიტრო კულებამ (RT 2023). 
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პუტინმა რუსეთის ქმედებებს დონბასში ომის დასრულების მცდელობა უწოდა 

"სპეციალური ოპერაცია, ამ ომის დასრულების მცდელობაა. ეს არის ჩვენი ოპერაციის 
მიზანი. ასევე დავიცვათ ჩვენი ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს", - თქვა რუსეთის 
პრეზიდენტმა სამამულო ომის ვეტერანებთან შეხვედრის დროს (Шейкина 2023).  

მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
REGNUM. 2023. Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18. 01 18. Accessed 

01 18, 2023. https://regnum.ru/news/3771802.html. 

RT. 2023. Politico: Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и топливо. 01 18. Accessed 01 
18, 2023. https://russian.rt.com/inotv/2023-01-18/Politico-Bolgariya-tajno-postavlyala-Ukraine. 

АКОПЯН, ЕВГЕНИЙ. 2023. ВСУ обстреляли школу в Михайловке Запорожской области. 01 18. 
Accessed 01 18, 2023. https://www.mk.ru/politics/2023/01/18/vsu-obstrelyali-shkolu-v-
mikhaylovke-zaporozhskoy-oblasti.html. 

Громова, Виктория. 2023. Лавров заявил о надежде на скорое возобновление авиасообщения с 
Грузией. 01 18. Accessed 01 18, 2023. 
https://www.rbc.ru/politics/18/01/2023/63c7c3259a794722703533ea. 

ТАСС. 2023. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР. 01 18. 
Accessed 01 18, 2023. https://tass.ru/armiya-i-opk/16826395. 

Шейкина, Анастасия. 2023. Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в 
Донбассе. 01 18. Accessed 01 18, 2023. https://lenta.ru/news/2023/01/18/donbasputin/. 
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დაიჯესტი, 20 იანვარი-რუსული ნარატივი 

მილიონი ადამიანი მაკრონის 
წინააღმდეგ. საპროტესტო აქციების 
ფონზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა 
ქვეყანა დატოვა. 

ფრანგები შეშფოთებული არიან საპენსიო 
რეფორმით და დაიწყეს საყოველთაო 
საპროტესტო აქციები. ხალხი 
რადიკალურადაა განწყობილი, მაგრამ 

არც მთავრობა აპირებს დათმობებზე წასვლას.  

© AP Photo 

https://ria.ru/20230121/protesty-1846224888.html 

 

ბალტიის ქვეყნებმა მიმართეს შოლცს. 

ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის 
საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 
მოუწოდებენ გერმანიას დაიწყონ 
კიევის მომარაგება Leopard-ის 
ტანკებით. მათი სიტყვებით ეს 
აუცილებელია იმისთვის, რომ 
დამთავრდეს რუსული აგრესია და 

აღდგეს მშვიდობა ევროპაში. გერმანიას, როგორც წამყვან ევროპულ ძალას 
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განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აქვს აღნიშნულ საკითხში. გერმანია ჯერ თავს 
იკავებს, ხოლო ზეწოლა კანცლერ შოლცზე სულ უფრო და უფრო იზრდება.  

© Фото : U.S. Army / Alun Thomas 

https://ria.ru/20230121/sholts-1846456407.html 

დასავლეთი აგებს ბრძოლას აფრიკისთვის. 

აფრიკა განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. და არა იმიტომ, რომ იქ 54 ქვეყანაა და 
საჭიროა მათი ხმები გაეროში, განსაკუთრებით რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ 
რეზოლუციებში (ხაზგასასმელია, რომ აფრიკული სახელმწიფოების უმრავლესობამ 
ჯერ კიდევ მარტში უარი თქვა რუსეთის წინააღმდეგ მიეცათ ხმა, რითაც „დასავლეთი 
გააკვირვა), არამედ იმიტომაც, რომ ეს არის ბრძოლა მომავალი მსოფლიო 
წესრიგისთვის. რომელშიც აფრიკა იქნება არა სხვისი მანიპულაციების ობიექტი, 
არამედ სერიოზულად ეცდება დაიცვას საკუთარი ინტერესები. სწორედ ამიტომაა 
მნიშვნელოვანი ვინ გახდება აფრიკის სტრატეგიული პარტნიორი უახლოეს 
ათწლეულებში-დასავლეთი თუ აღმოსავლეთი. აშშ და ევროპა, თუ ჩინეთი და 
რუსეთი. არის, რა თქმა უნდა, ასევე მესამე ძალაც, ისლამური სამყაროს სახით, მაგრამ 
ისიც იხრება დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ.  

 

დასავლეთი იწყებს რუსეთის 
წინააღმდეგ ოპერაცია „ბარბაროსა-2“.  

აშშ-ს ბაზაზე გერმანულ რამშტაინზე 
შეკრებილები განიხილავდნენ 
სრულმასშტაბიანი საომარი 
მოქმედებების დაწყებას რუსეთის 
წინააღმდეგ. ეს ომის გამოცხადებაა. 
არანაირი პრაქტიკული შეზღუდვების 

გარეშე ამა თუ იმ იარაღზე. ამას ასევე მოწმობს ის, რომ იარაღი, რომელიც მომავალში 
უკრაინას მიაწოდებენ არის მძიმე და შეტევითი სახის შეიარაღება.  

© AFP 2023 / Andre Pain 

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html 

დაიჯესტი მოამზადა ალისა ოვესოვმა 
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დაიჯესტი, 22 იანვარი -რუსული ნარატივი 

არესტოვიჩის თქმით, უკრაინას სპეცოპერაციაში გამარჯვების გარანტიები არ აქვს 

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილმა მრჩეველმა, ალექსეი არესტოვიჩმა თქვა, 
რომ მას უკრაინის "გარანტირებული გამარჯვების" არ სჯერა.  

”თუ ყველა ფიქრობს, რომ ჩვენ გარანტირებული გვაქვს ომში გამარჯვება, მაშინ ჩვენ 
ვცდებით, 14 რიცხვიდან ეს ასე მთლად აღარა. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ანჯეი 
დუდას შეფასება გადამყვეტი თვეების შესახებ, ეს უბრალოდ ითქვა, თუ რაიმე 
ინფორმაციის საფუძველზე?“ - ამბობს არესტოვიჩი. 

 

ალექსეი არესტოვიჩმა 17 იანვარს დატოვა თანამდებობა (ТАСС 2023). 

 

სამხრეთ აფრიკის ელჩმა პუტინის მაღალ პოპულარობაზე ისაუბრა 
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სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ელჩმა „რია ნოვოსტისთან“ ინტერვიუში ქვეყანაში 
რუსეთის პრეზიდენტის მაღალ პოპულარობაზე ისაუბრა. მზუვუკილე მაკეტულა 
ამბობს, რომ მის სამშობლოში ყველა ბავშვმა იცის თუ ვინ არის ვლადიმერ პუტინი. 
„ჩემმა 10 წლის შვილიშვილმაც კი იცის ვინ არის პუტინი“, - თქვა ელჩმა (РИА Новости 
2023).  

რუსეთის ძალებმა ზაპოროჟიეს მიმართულებით ახალი პოზიციები დაიკავეს 

რუსეთის ჯარებმა ზაპოროჟიეს მიმართულებით შეტევითი ოპერაციების დროს უფრო 
ხელსაყრელი პოზიციების დაკავება შეძლეს. ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის 
თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს. 

საბრძლო მოქმედებები ძირითადად ორეხოვოსა და გულიაიპოლეს მიმართულებით 
გრძელდება (Ханенева 2023).  

ვოლოდინი დასავლეთს აფრთხილებს 

რუსეთის დუმის სპიკერის ვიაჩესლავ ვოლოდინის თქმით, თუ დასავლეთი 
გააგრძელებს კიევისთვის იარაღის მიწოდებას, ეს გლობალური კატასტროფით 
დასრულდება (Громова 2023).  

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 
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