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დაიჯესტი, 27 დეკემბერი-რუსული ნარატივი 

რუსულმა ძალებმა უკრაინული ჰაუბიცა გაანადგურეს 

სოფელ ნეტაილოვოში, რუსულმა ძალებმა ამერიკული წარმოების ჰაუბიცა M777 
გაანადგურეს. უკრაინის შეიარაღებული ძალები ამ ჰაუბიცით ინტენსიურად 
ბომბავდნენ დონეცკს. ამის გარდა, რუსულმა ჯარებმა ზალპური ცეცხლის 
რეაქტიული სისტემა „ურაგანი“ და ორი „გრადი“ გაანადგურეს (Известия 2022).  

 

მარიუპოლის მცხოვრებლებმა ახალი ბინების გასაღები მიიღეს 

ახალ წლამდე მარიუპოლის მცხოვრებლებმა ახალი ბინების გასაღები მიიღეს. სულ 
მალე ისინი შეძლებენ შესახლებას. დენის პუშილინმა და ირეკ ფეიზულინმა 
მოქალაქეებს გასაღები საზეიმოდ გადასცეს. მათ ასევე დაათვალიერეს ობიექტები, 
დააჯილდოვეს მშენებლები და ყველას შობა-ახალი წელი მიულოცეს (РИА Новости 
2022). 

 

ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ელჩი დაიბარა 
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ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ჰრისტო გროზევისა და ისტორიული 
ფიგურების პორტრეტებზე სასაუბროდ, რუსეთის ელჩი დაიბარა. მიზეზი კი რუსეთის 
შსს-ის მიერ ბულგარელი ჟურნალისტის ჰრისტო გროზევის ძებნაში გამოცხადებაა 
(Цветаев 2022).  

კიევი ხარკოვის ოლქში სამხედრო დაჯფუფებებს ზრდის 

სახალხო მილიციის ოფიცერმა ანდრეი მაროჩკომ, სადაზვერვო მონაცემებზე 
დაყრდნობით, ამბობს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები სამხედრო 
დაჯგუფებებს ზრდის სოფელ ჩერნეშჩინაში (ხარკოვის ოქლი) (ЦЫГАНОВ 2022). 

რუსეთი ნავთობზე ფასების ზედა ზღვრის შემოღებას პასუხობს 

ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც ნავთობისა და 
ნავთობპროდუქტების ექსპორტს კრძალავს ქვეყნებში, რომლებსაც ზღვრული ფასი 
აქვთ დაწესებული. შესაბამისი დოკუმენტი რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის 
პორტალზე გამოქვეყნდა. განკარგულება 2023 წლის პირველი თებერვლიდან შევა 
ძალაში (Прошина 2022). 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
Известия. 2022. Российские войска уничтожили расчет ВСУ и гаубицу М777 в районе 

Нетайлово. 12 27. Accessed 12 27, 2022. https://iz.ru/1447285/2022-12-27/rossiiskie-
voiska-unichtozhili-raschet-vsu-i-gaubitcu-m777-v-raione-netailovo. 

Прошина, Елена. 2022. Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен 
на нефть . 12 27. Accessed 12 27, 2022. 
https://news.rambler.ru/politics/49946824/?utm_content=news_media&utm_medium
=read_more&utm_source=copylink. 

РИА Новости. 2022. Мариупольцы получили ключи от новых квартир. 12 27. Accessed 12 
27, 2022. https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2842301082572625. 

Цветаев, Леонид. 2022. МИД Болгарии вызвал посла РФ для разговора о Христо Грозеве и 
портретах исторических деятелей. 12 27. Accessed 12 27, 2022. 
https://www.gazeta.ru/politics/2022/12/28/16010047.shtml. 

ЦЫГАНОВ, ОЛЕГ. 2022. Марочко: Киев наращивает группировку в Харьковской области. 
12 27. Accessed 12 27, 2022. https://www.mk.ru/politics/2022/12/27/marochko-kiev-
narashhivaet-gruppirovku-v-kharkovskoy-oblasti.html. 
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დაიჯესტი, 27 დეკემბერი-დასავლური ნარატივი 

ზელენსკის მოწოდება ინდოეთის მიმართ 

ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ 
ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრისას, უკრაინაში სამშვიდობო ძალისხმევის 
მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ინდოეთს დახმარება 
სთხოვა „მშვიდობის ფორმულის“ განხორციელებაში.1 

ზელენსკის მრჩევლის განცხადება 

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა განუცხადა CNN-ს, რომ სამშვიდობო 
მოლაპარაკებების შესახებ კრემლის კომენტარები მხოლოდ საშუალებაა დროის 
მოსაპოვებლად და მათი ნდობა შეუძლებელია. ზელენსკის ეკონომიკური მრჩევლის, 
ალექსანდრე როდნიანსკის თქმით: 

”ბლიცკრიგი მათთვის საშინლად არასწორად წარიმართა და მათ ეს იციან, ამიტომ 
მეტი დრო სჭირდებათ, რათა გადაჯგუფონ და აღადგინონ ჯარები.”2 

რუსეთის უზარმაზარ რეზერვები კრემინაში საბრძოლველად 

უკრაინის მთავრობის განცხადებით, რუსეთი უზარმაზარ რეზერვს უზრუნველყოფს 
კრემინაში საბრძოლველად. უკრაინის ქალაქი კრემინა, ლისიჩანსკის ჩრდილო-

 
1 https://www.amerikiskhma.com/a/6893638.html 
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-27-
22/h_fddc25c0f33b0ce132addf44240dda51 
 
2 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-27-
22/h_68dadab118bc8773bcbef3b958034c3e 
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დასავლეთით, აგრძელებს მძიმე ბრძოლებს, რადგან იქ რუსი სამხედროები 
აგრძელებენ ძალების განახლებას.3 

 

ვითარება ბახმუტში 

უკრაინის დონეცკის რეგიონში მდებარე ქალაქი ბახმუტი "გაბედულად" უძლებს 
თავდასხმებს, მიუხედავად რუსული ძალების უპირატესობის მოპოვების 
მცდელობისა , განაცხადა სამშაბათს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჰანა 
მალიარმა. 

 

"ბახმუტი ახლა მართლაც ჩვენი აღმოსავლეთის ციხეა.  მტრის სამხედრო 
აღჭურვილობისა და იარაღის უდიდესი ნაწილი სწორედ იქ არის 
კონცენტრირებული."4 

 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა ნიტა ქოჩიშვილმა 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-27-
22/h_fdc9dad85904ddfacb8814888eea904b 
 
4 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-27-
22/h_dbd2718114bd8f14980e3f02adb167d1 
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დაიჯესტი, 28 დეკემბერი- რუსული ნარატივი 

რუსეთზე კიბერშეტევები გახშირდა 

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთზე განხორციელებული 
კიბერშეტევების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. მაჩვენებელმა 80% შეადგინა. 
„გასულ წელს თავდამსხმელების მთავარი სამიზნე ფინანსური ინსტიტუტები იყო, 
წელს მთავარი დარტყმა საჯარო სექტორმა მიიღო, მათ შორის კრიტიკული 
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტები და სოციალურად მნიშვნელოვანი 
ინსტიტუტები“, - თქვა ილეგ სირომოლოტოვმა (РИА Новости 2022).  

მედვედევი „მოღალატეების“ შესახებ 

დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთის „მოღალატეებს“ არ უნდა მიეცეს 
უფლება დაბრუნდნენ სამშობლოში. მედვედევის თქმით, ხელისუფლების 
კრიტიკოსებს, რომლებმაც რუსეთი დატოვეს, ქვეყანაში შემოსვლის ნებართვა უნდა 
ჩამოერთვათ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათ წინააღმდეგ არაა აღძრული სისხლის 
სამართლის ან ადმინისტრაციული საქმე. გამონაკლისი შესაძლებელია მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ისინი საჯაროდ მოინანიებენ თავის საქციელს (Гордеев 2022).  
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„გაზპრომი“ ჩინეთში გაზის მიწოდების ახალი რეკორდის დამყარებაზე იუწყება 

„გაზპრომი“ ჩინეთში ყოველდღიური გაზის მიწოდების რეკორდს დაამყარებს. 
ალექსეი მილერი ამბობს, რომ ჩინეთში გაზის ექსპორტის მოცულობა უახლოეს 
მომავალში წელიწადში 48 მლრდ მ3 შეადგენს. ზრდა 18,7%-ს იქნება. (ТАСС 2022).  

რუსეთში უცხოური ლეპტოპების იმპორტის აკრძალვა შესთავაზეს 

რუსული კომპიუტერების მწარმოებლები უცხოური ტექნოლოგიებისგან დაცვას 
ითხოვენ. ქვეყნის მთავრობა Dell, HP, HPE, Acer, MSI და სხვა უცხოური 
მწარმოებლების კომპიუტერებისა და ლეპტოპების რუსეთში იმპორტის აკრძალვის 
შესაძლებლობას განიხილავს (Королев და Корнев 2022). 

უკრაინის დანაკარდი ლუჰანსკში 

ლუჰანსკის რესპუბლიკის სახალხო მილიციის განცხადებით, ბოლო დღე-ღამეში, 
უკრაინის დანაკარგი 85 მებრძოლი შეადგინა. ასევე, რუსულმა ძალებმა სამი დრონი 
და 17 სპეციალური ავტომობილი გაანადგურა (RT 2022).  

 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
RT. 2022. Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе до 85 человек и два 

танка. 12 28. Accessed 12 28, 2022. https://russian.rt.com/ussr/news/1091750-vsu-
tanki-lnr. 

Гордеев, Владислав. 2022. Медведев предложил не пускать «предателей» в Россию и 
лишить их заработка. 12 28. Accessed 12 28, 2022. 
https://www.rbc.ru/politics/28/12/2022/63ac005f9a7947982be38b5d. 

Королев, Никита , and Тимофей Корнев. 2022. Кэшбэк разыгрывают как по ноутам. 12 28. 
Accessed 12 28, 2022. 
https://www.kommersant.ru/doc/5748753?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p. 

РИА Новости. 2022. В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию. 12 28. Accessed 12 
28, 2022. https://ria.ru/20221228/ataki-
1841809073.html?fbclid=IwAR2rCgsw1D2kPOCeBvsW90LrxdcPbpRxEBlzyqoL-
RBsr4eZOZWz3BeA0yw. 

ТАСС. 2022. "Газпром" установит новый рекорд суточных поставок газа в Китай. 12 28. 
Accessed 12 28, 2022. https://tass.ru/ekonomika/16706655. 
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დაიჯესტი, 30 დეკემბერი - დასავლური ნარატივი 

თავდასხმების გამო საკვანძო რეგიონებში ელექტროენერგიის მიწოდება შეიზღუდა 

რუსეთის უახლესმა თავდასხმებმა უკრაინაზე დააზიანა ელექტროსადგურები და 
ქვეყნის საკვანძო რეგიონები ელექტროენერგიის შეზღუდული მიწოდების რეჟიმში 
დატოვა. ამჟამად ინჟინრები უკრაინის მასშტაბით ელექტროენერგიის აღდგენაზე 
მუშაობენ.5 

უკრაინამ 16 ირანული დრონი ჩამოაგდო 

უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალების ცნობით, წარმატებით იქნა ჩამოგდებული 16 
ირანული "შაჰიდის" ტიპის დრონი. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უპილოტო 
თვითმფრინავებმა უკრაინას სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან 
შეუტიეს. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის გასანეიტრალებლად, მტერი 
დნეპროს კალაპოტის გამოყენებას ცდილობდა.6 

რუსეთ-ჩინეთის პარტნიორობა - უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ოდესმე 

პარასკევს ვიდეო ზარით საუბრისას, რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა და 
ჩინეთის პრეზიდენტმა, სი ძინპინმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ორ სახელმწიფოს 
შორის ორმხრივი პარტნიორობა. პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციასა და 
ჩინეთს შორის ურთიერთობები „საუკეთესო რამაა ისტორიაში“ და რომ მას შეუძლია 

 
5 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-30-
22/h_56cc374c9f2836fdbd5d7dc626276a17 
6 https://egyptindependent.com/ukraine-shoots-down-16-iranian-made-drones-air-force-command-says/ 
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„ყველა გამოცდას გაუძლოს“. ამასთან, რუსეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინი 
გაზაფხულზე მოსკოვში მიიწვია.7 

რუსეთის ოკუპაციისგან 1800-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი გათავისუფლდა 

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ცნობით, რუსული ოკუპაციისაგან სულ 1884 
უკრაინული დასახლება განთავისუფლდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 24 თებერვალს 
უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა დაიწყო. „ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი 
პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურაა“, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის 
უფროსის მოადგილემ, კირილო ტიმოშენკომ პარასკევს Telegram პოსტში.  

ტიმოშენკოს თანახმად, უკრაინამ პოლონეთისგან კიდევ ერთი პარტია მიიღო Starlink-
ის სატელიტური ინტერნეტ სერვისის ტერმინალებისა, რომელთა ნაწილიც 
„უძლეველობის პუნქტებში გაიგზავნა, ნაწილიც კი ენერგეტიკისა და სამედიცინო 
სექტორის მხარდაჭერისთვისაა განკუთვნილი.  

უკრაინამ, საერთო ჯამში, პოლონეთისგან Starlink-ის სამი პარტია და, შესაბამისად, 
დაახლოებით 20 000 ტერმინალი მიიღო.8 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

 
7 https://www.theguardian.com/world/2022/dec/30/vladimir-putin-invites-xi-jinping-moscow-russia-alliance-china 
8 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-30-
22/h_9db73fb771e1cb3f4e97c0937c611c25#:~:text=45%20min%20ago-
,Ukraine's%20presidential%20office%20says%20more%20than%201%2C800%20settlements,taken%20back%20fro
m%20Russian%20occupation&text=A%20total%20of%201%2C884%20Ukrainian,invasion%20of%20Ukraine%20on
%20Feb. 
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დაიჯესტი, 1 იანვარი -რუსული ნარატივი 

 

კიევმა დონეცკისა და ლუჰანსკის რესპუბლიკები დაბომბა 

უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა პერვომაისკის (ლუჰანსკის რესპუბლიკა) 
საავადმყოფო დაბომბეს. ერთი ჭურვი შენობის სახურავს დაეცა. დაღუპულია 6 
მშვიდობიანი მოქალაქე (Соколов 2023).  

ასევე, კიევმა დონეცკის ცენტრი დაბომბა. ამის შესახებ ქალაქის მერი იტყობინება. 
დარტყმის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი, დაზიანებულია მუზეუმის შენობა და 
ბიბლიოთეკა (РБК 2023).  

 

რუსეთი ზრდის შეიარაღებული ძალების რაოდენობას 

1 იანვარს ძალაში შევიდა რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულება რუსეთის 
ფედერაციის შეიარაღებული ძალების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ის 
დაახლოებით 2 039 758 ადამიანიანს მიაღწევს, ანუ რაოდენობა 137 ათასი ადამიანით 
გაიზრდება (Гусаров 2023).  

 

რუსულმა ძალებმა კიევის გეგმა ჩაშალეს 

რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა კიევის მიერ ტერორისტული აქტების 
განხორციელების გეგმა ჩაშალეს. 31 დეკემბერს რუსულმა ძალებმა უკრაინის 
ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოების ობიექტები გაანადგურა. 
თავდაცვის სამინისტროს თანამხად, კიევის რეჟიმი მასიურ ტეროტისტულ 
დარტყმების განხორციელებას გეგმავდა (РИА Новости 2023).  
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ენერგოსისტემის უპრეცედენტო დაზიანება უკრაინაში 

„უკრენერგო“ ენერგოინფრასტრუქტურის უპრეცედენტო დაზიანების შესახებ 
იუწყება. ობიექტების დიდი ნაწილი განადგურებული ან დაზიანებულია (Кошечкина 
2023).  

კიევის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, კიევის 
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი დაზიანებულია.  

მანამდე, კიევის ხელისუფლება სარაკეტო დარტყმებსა და აფეთქებების შესახებ 
იტყობინებოდა (РИА Новости 2023). 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
Гусаров, Сергей. 2023. На 137 тысяч человек: вступил в силу указ Путина об увеличении 

штатной численности Вооружённых сил РФ. 01 1. Accessed 01 1, 2023. 
https://russian.rt.com/russia/article/1093174-chislennost-vooruzhyonnyh-sil-rf. 

Кошечкина, Варвара. 2023. На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях 
энергоинфраструктуры. 01 1. Accessed 01 1, 2023. 
https://lenta.ru/news/2023/01/01/besprr/. 

РБК. 2023. При обстреле Донецка повреждения получили здания музея и библиотеки. 01 
1. Accessed 01 1, 2023. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63b12dcf9a79478d834a8697. 

РИА Новости. 2023. В Киевской области сообщили о повреждении объекта 
инфраструктуры. 01 1. Accessed 01 1, 2023. https://ria.ru/20230101/ukraina-
1842704377.html?fbclid=IwAR2_88A2ybplUMJOAEJMwPKpceZKlEBQS_xII9ewH-
jgpexRB8_-U4pqFIY. 

—. 2023. ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак. 01 1. 
Accessed 01 1, 2023. https://ria.ru/20230101/spetsoperatsiya-
1842731622.html?fbclid=IwAR3GDITbwAujO53ZPN7lJPqpguY5RJ0ID4TbbKwIBARLK-
ebv8U_oPJSnPw. 

Соколов, Кирилл. 2023. При обстреле ВСУ больницы в ЛНР погибли шесть человек. 01 1. 
Accessed 01 1, 2023. 
https://www.rbc.ru/society/01/01/2023/63b103819a79478021682156. 
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დაიჯესტი, 1 იანვარი-დასავლური ნარატივი 

რუსეთმა სარაკეტო დარტყმა მიაყენა კიევს 

 

რუსეთმა ახალი წლის ღამეს უკრაინაზე 20-ზე მეტი სარაკეტო დარტყმა 
განახორციელა, რომლის შედეგადაც სამი ადამიანი დაიღუპა და დაზიანდა შენობები. 
რაკეტა მოხვდა ბავშვთა საავადმყოფოსაც. უკრაინის ოფიციალური პირები აცხადებენ, 
რომ რუსეთი მიზანმიმართულად აგრძელებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინებას.  
რუსული მხარის განცხადებით, სარაკეტო დარტყემის ამოცანა იყო უკრაინის მიერ 
დრონების წარმოებისათვის ხელის შეშლა. 9 

 

Ó Sergei Supinsky/ AFP 

 

 
9 https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/01/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-vows-to-keep-up-fight-
amid-new-wave-of-russian-missile-attacks?filterKeyEvents=false&page=with:block-
63b19aaa8f083ad0940b36ac#block-63b19aaa8f083ad0940b36ac  
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დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთისაგან თხევადი გაზის იმპორტი შეწყვიტა 

1 იანვარს, დიდი  ბრიტანეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ სრულად შეწყვიტა 
რუსეთის ფედერაციისაგან თხევადი გაზის შესყიდვა, ეს ყოველივე მას შემდეგ რაც, 
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 28 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ 2023 
წლის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთი შეწყვეტდა რუსული თხევადი გაზის  იმპორტს. 
„ჩვენ ვუწყვეტთ პუტინს მისი უკანონო ომის დაფინანსებას და მხარს ვუჭერთ ქვეყნებს 
მთელს მსოფლიოში, რათა შეამცირონ საკუთარი დამოკიდებულება“- ნათქვამია 
ბრიტანეთის ხელისუფლების ტვიტერის პოსტში. Financial Times-ის ინფორმაციით, 
დღესდღეობით, მხოლოდ დიდმა ბრიტანეთმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა 
შეწყვიტეს რუსული LNG-ის სრულად შესყიდვა. 10 

ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საახალწლო მიმართვაში 2023 წელს „დაბრუნების წელი“ 
უწოდა  

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ  საახალწლო მიმართვაში 
მოსახლეობას უსურვა გამარჯვება და გამოთქვა იმედი, რომ უკრაინა წელს 
დაიბრუნებს საკუთარ ტერიტორიებს- „ჩვენ მზად ვართ ვიბრძოლოთ ამისთვის. 
ამიტომ თითოეული ჩვენგანი აქ ვართ. ამიტომ ვარ აქ." მანვე აღნიშნა, რომ 2022 წელი 
იყო ის წელი, როდესაც უკრაინამ შეცვალა მსოფლიო  და „მსოფლიომ აღმოაჩინა 
უკრაინა“. 2023 წელს კი უწოდა დაბრუნების წელი- "დაე, ეს წელი იყოს დაბრუნების 
წელი. ჩვენი ხალხის დაბრუნებისა“ და "ჩვენი მიწების დაბრუნების". ზელენსკიმ ასევე 
დასძინა, რომ ყველა ტერიტორია, მათ შორის უკრაინის აღმოსავლეთი დონბასი და 
ყირიმი, რომლებიც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ 2014 წლიდან, "სამუდამოდ 
თავისუფალი გახდება".11 

 

ã https://api.kyivindependent.com/storage/604a2f8b5142c7104ec1c59826f3fc71-
1672415342-extra-large-1672551738N94Ml-1080x1080.jpeg  

 

 
10 https://kyivindependent.com/news-feed/uk-stops-importing-russian-lng-on-jan-1  
11 https://kyivindependent.com/national/zelensky-says-2022-the-year-ukraine-changed-the-world-in-new-years-
address  
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უკრაინულმა ძალებმა რუსეთის მიერ გასროლილი ირანული წარმოების დრონები  
ჩამოაგდეს 

 

კიევის პოლიციის წარმომადგენელმა, ანდრეი ნებიტოვმა 1 იანვარს, გამოაქვეყნა 
ფოტო, სადაც ნაჩვენებია, იმ უპილოტო თვითმფრინავის, დრონის ნაწილი, რომელიც 
კიევში ჩამოაგდეს და რომელსაც რუსულ ენაზე ეწერა „გილოცავთ ახალ წელს“. „ეს 
ნამსხვრევები არ არის ფრონტზე [ხაზთან], სადაც სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობს; 
ეს არის აქ, სპორტულ მოედანზე, სადაც ბავშვები თამაშობენ“, - განაცხადა ანდრეი 
ნებიტოვმა. 12 

 

დაიჯესტი მოამზადა მარი ალადოშვილმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.voanews.com/a/latest-developments-in-ukraine-jan-1/6899554.html  
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დაიჯესტი, 3 იანვარი -რუსული ნარატივი 

 

პრიგოჟინმა არტემოვსკში რუსული ჯარების წინსვლის სირთულეებზე ისაუბრა 

არტემოვსკში (ბახმუტში) უკრაინელმა სამხედროებმა შექმნეს „თავდაცვის ხუთასი 
ხაზი“, ამიტომ წინსვლა დიდი სირთულეებით ხორციელდება. ამის შესახებ „ვაგნერის“ 
ჯგუფის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა ისაუბრა. „არტიომოვსკის ყველა სახლი 
ციხესიმაგრეს წარმოადგენს“ (РИА Новости 2023).  

 

დრონებით თავდასხმის გამო, კიევში ელექტროენერგია გაითიშა 

კიევში, ღამის საათებში, დრონებით განხორციელებული თავდასხმის გამო, 
ელექტროენერგიის გადაუდებელი გათიშვა მოხდა.  

ქალაქის ხელისუფლებამ აღნიშნა, რომ ენერგეტიკოსებმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა 
კიევის მაცხოვრებლები ახალ წელს დენით შეხვედროდნენ. თუმცა, ახლა კვლავ 
საჭირო გახდა ელექტროენერგიის გამორთვა (ВЫШЕСЛАВСКИЙ 2023). 
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სამარას ოლქში სამხედრო სპეცოპერაციაში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას 
პატაივი მიაგეს 

სამარას ოლქში პატაივი მიაგეს სამხედრო სპეცოპერაციაში დაღუპული რუსი 
მებრძოლების ხსოვნას. მათ შორის იმათი, ვინც მაკეევკაში (დონეცკის სახალხო 
რესპუბლიკა) უკრაინული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა.  

დაღუპული სამხედროების ხსოვნის ღონისძიება ჩატარდა სამარაში, ტოლიატიში, 
ნოვოკუიბიშევსკში, სიზრანსა და ჟიგულევსკში.  

2 იანვარს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, უკრაინული ძალლების მიერ 
ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემით განხორციელებული დარტყმის შედეგად, 
მაკეევკაში რუსი სამხედროების დისლოკაციის ცენტრი გაანადგურეს. დაღუპულია 63 
მებრძოლი. დარტყმა ახალი წლის ღამეს მოხდა (ТАСС 2023). 

 

პუტინმა ხელი მოაწერა ახალ ბრძანებას 

ვლადიმირ პუტინმა სამხედროებისთვის დამატებითი სოციალური გარანტიების 
შესახებ ბრძანებას ხელი მოაწერა. პირები, რომლებსაც აქვთ პოლიციის სპეციალური 
წოდება ან რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ გვარდიაში მხასურობენ, სპეცოპერაციის 
ფარგლებში მიღებული ტრამვის ან კანტუზიის შემთხვევაში 3 მლნ რუბლს მიიღებენ 
(Интерфакс 2023). 

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები 
ВЫШЕСЛАВСКИЙ, АЛЕКСАНДР. 2023. В Киеве ввели экстренные отключения света после 

ночной атаки дронов. 01 3. Accessed 01 3, 2023. 
https://www.mk.ru/politics/2023/01/02/v-kieve-vveli-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-
posle-nochnoy-ataki-dronov.html. 

Интерфакс. 2023. Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях 
военнослужащим. 01 3. Accessed 01 3, 2023. https://www.interfax.ru/russia/879569. 

РИА Новости. 2023. Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в 
Артемовске. 01 3. Accessed 01 3, 2023. https://ria.ru/20230103/artemovsk-
1842897830.html. 

ТАСС. 2023. В Самарской области почтили память погибших в ходе СВО военнослужащих. 
01 3. Accessed 01 3, 2023. https://tass.ru/obschestvo/16737065. 
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დაიჯესტი, 4 იანვარი -რუსული ნარატივი 

 

დნიპროში საბჭოთა კავშირის გმირის ძეგლი დაანგრიეს 

უკრაინის ქალაქ დნიპროში, საბჭოთა კავშირის გმირის, ალექსანდრ მატროსოვის 
ძეგლი დაანგრიეს. იგი ქალაქის მკვიდრია, მსახურობდა წითელ არმიაში. მატროსოვი 
მეორე მსოფლიო ომში, 19 წლის ასაკში დაიღუპა.  

ალექსანდრ მატროსოვი (იურის გაგარინთან, ალექსანდრ პუშკინთან, მიხაილ 
ლერმონტოვთან, ვლადიმირ მაიაკოვკისა და სხვა პირებთან ერთად) უკრაინის 
კულტურის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ადამიანთა სიაში შევიდა, რომელთა 
სახელები რეკომენდირებულია წაიშალოს უკრაინული ტოპონიმებიდან. უწყების 
თანახმად მათ „არანაირი კავშირი არ აქვთ უკრაინასთან“ და ტოტალიტარიზმის 
მემკვიდრეობას წარმოადგენენ (РБК 2023).  

 

კიევმა ვასილიევკა დაბომბა 

ზაპოროჟიეს ოლქის გუბერნატორის ევგენი ბალიცკის განცხადებით, უკრაინის 
შეიარაღებული ძალების მიერ განხორციელებული დაბომბვის შედეგად, 
ვასილიევკაში 5 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა - 15. ქალაქში დაძაბული მდგომარეობაა. 
„კიევის რეჟიმის ცინიზმს საზღვარი არ აქვს“, - ამბობს ბელიცკი (ПАНЧЕНКО 2023). 
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საჰაერო თავდაცვამ ორი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურა 

ყირიმში, საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ორი უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი 
გაანადგურა (ТАСС 2023).  

 

პუტინმა ფრეგატ „ადმირალ გორშაკოვის“ მსახურების დაწყების ცერემონიას დაესწრო 

ვლადიმირ პუტინმა ფრეგატ „ადმირალ გორშაკოვის“ სამხედრო მსახურების დაწყების 
ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა.  

სერგეი შოიგუმ დააზუსტა, რომ „ადმირალ გორშაკოვი“ გაემგზავრება ატლანტიკურ 
და ინდოეთის ოკეანებში, ასევე ხმელთაშუა ზღვაში (РИА Новости 2023).  

 

მაკეევკაში დაღუპული რუსი სამხედროების რიცხვი 89-ს მიაღწია 

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, უკრაინული ძალების მიერ ქალაქ 
მაკეევკაში განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპული რუსი სამხედროების 
რიცხვი 89-ს მიაღწია. მობილიზებულების ძირითადი ნაწილი სამარის ოლქიდან იყო 
(Николаев 2023). 
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დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

 

გამოყენებული წყაროები  
Николаев, Петр. 2023. МО РФ: число погибших солдат в Макеевке выросло до 89 человек. 

01 4. Accessed 01 4, 2023. 
https://www.gazeta.ru/army/2023/01/04/16039237.shtml?updated. 

ПАНЧЕНКО, ЛИНА. 2023. Балицкий: при украинском обстреле Васильевки погибли пять и 
пострадали 15 человек. 01 4. Accessed 01 4, 2023. 
https://www.mk.ru/politics/2023/01/04/balickiy-pri-ukrainskom-obstrele-vasilevki-
pogibli-pyat-i-postradali-15-chelovek.html. 

РБК. 2023. В Днепре снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. 01 
4. Accessed 01 4, 2023. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63b56da89a7947646abdaae4. 

РИА Новости. 2023. Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата 
"Адмирал Горшков". 01 4. Accessed 01 4, 2023. https://ria.ru/20230104/fregat-
1843042063.html?fbclid=IwAR2Md8bHQptuWAMoVje-wFdqK6-nYVYNn-
_4DPK6FgoKfluB1GV7jO1j-Kw. 

ТАСС. 2023. Системы ПВО сбили два беспилотника вблизи Севастополя. 01 4. Accessed 01 
4, 2023. https://tass.ru/proisshestviya/16739253. 

 

 


