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დაიჯესტი, 6 იანვარი - დასავლური ნარატივი 

ზელენსკიმ პუტინის შეთავაზებული დროებითი ზავი უარყო 

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გააკრიტიკა რუსეთის 
პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის წინადადება მართლმადიდებლური შობის 
დროს ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის შესახებ და განაცხადა, რომ პუტინი ე.წ. 
„ზავს“ უკრაინის შეიარაღებული ძალების წინსვლის ცოტა ხნით მაინც 
შეჩერებისათვის იყენებს.1 

უკრაინა რუსეთის თავდასხმების შესახებ იტყობინება „ზავის“ მიუხედავად 

უკრაინის ხელისუფლება აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილებში ახალი თავდასხმების 
თაობაზე იუწყება, მიუხედავად რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცალმხრივი 
დროებითი ზავისა.2 

ესტონეთი საბჭოთა ძეგლების დემონტაჟისთვის მილიონ ევრომდე თანხას 
გამოყოფს 

ესტონეთი 900 000 ევროზე მეტს გამოყოფს, რათა აღებულ იქნას საბჭოთა კავშირის 
დროინდელი ძეგლები, როგორც საბჭოთა კავშირის ნაწილი. ამაზე პოლონურ-
ბელარუსული საინფორმაციო სააგენტო Nexta იტყობინება.3 

უკრაინის ვიცე-პრემიერის მოწოდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთ 

უკრაინის ვიცე-პრემიერმა, ირინა ვერეშჩუკმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას საეკლესიო მსახურებაზე 
არდასწრებისაკენ მოუწოდა. მიზეზი ეკლესიებზე რუსეთის სავარაუდო 

 
1 https://www.aljazeera.com/news/2023/1/5/russia-announces-cease-fire-on-orthodox-christmas 
2 https://www.japantimes.co.jp/news/2023/01/07/world/russia-ukraine-war-ceasefire/ 
3 https://twitter.com/nexta_tv/status/1611359053178863618?cxt=HHwWhICwpbCh2dwsAAAA 
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ტერორისტული თავდასხმებია. მან მოქალაქეებს სიფრთხილის დაცვა და 
ხალხმრავალ ადგილებში გასვლისგან თავი შეკავება ურჩია.4 

 

აშშ ირანს დამატებით სანქციებს უწესებს 

ბაიდენის ადმინისტრაციამ ოფიციალურ თეირანს ახალი სანქციები და 
დამატებითი ზომები დაუწესა, რომლებიც საავიაციო და თავდაცვით სექტორს 
ეხება. მიზეზი კვლავ უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის უპილოტო საფრენი 
აპარატებით მომარაგებაა.5 

 

დამატებითი იარაღისთვის ზელენსკიმ გერმანიას მადლობა გადაუხადა 

ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერს, ოლაფ შოლცს მადლობა 
გადაუხადა, რომ დათანხმდა უკრაინის მომარაგებას Marder-ის ტიპის ქვეითთა 
საბრძოლო მანქანებითა და Patriot-ის საზენიტო-სარაკეტო სისტემებით. 

 

 

დაიჯესტი მოამზადა სოფიკო თავშავაძემ 

 

 

 

 

 
4 https://www.theweek.in/news/world/2023/01/06/russia-planning-church-attacks-during-orthodox-christmas-
accuses-ukraines-deputy-pm.html 
5 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-targets-supply-iranian-drones-russia-new-sanctions-
2023-01-06/ 
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დაიჯესტი, 8 იანვარი -რუსული ნარატივი 

უკრაინის ტყვეობიდან 50 რუსი სამხედრო დაბრუნდა 

რუსეთისი თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მოლაპარაკებების პროცესის 
შედეგად, კიევის რეჟიმის კონტროლირებადი ტერიტორიიდან 50 რუსი სამხედრო 
დაბრუნდა. „ტყვეობაში მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა“, - ნათქვამია 
უწყებაში. სამხედროები სამედიცინო დაწესებულებებში რეაბილიტაციასა და 
მკურნალობას გაივლიან (RT 2023).  

რუსეთმა ოპერაცია „ანგარიშსწორება“ განახორციელა 

1 იანვარს მაკეევკაზე სარაკეტო დარტყმის საპასუხოდ, რუსეთმა ოპერაცია 
„ანგარიშსწორება“ გამოაცხადა. რუსულმა ძალებმა კრამატორსკში  მასიური 
სარაკეტო დარტყმები განახორციელა. ოპერაციის შედეგად 600 უკრაინელი 
სამხედრო დაიღუპა. უკრაინის მიერ მაკეევკას დაბომბვას 89 რუსი მებრძოლი 
ემსხვერპლა (Калюков 2023). 

კიევმა დონეცკი დაბომბა 

ბოლო 24 საათში, უკრაინულმა ძალებმა 33-ჯერ დაბომბეს დონეცკის სახალხო 
რესპუბლიკის ტერიტორია. სულ გამოყენებულია 178 საბრძოლო მასალა. ცეცხლის 
ქვეშ რესპუბლიკის 9 რაიონის დასახლებული პუნქტი მოიქცა (Франс 2023). ასევე, 
უკრაინამ ნოვო სვეტი დაბომბა (დონევკის რესპუბლიკა). სულ დასახლებაზე 
გაშვებულიქნა 6 რაკეტა (Рамблер 2023).  

რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ნაღმტყორცნი 
გამოიყენა. 

რუსეთის არმიამ უკრაინული ძალების წინააღმდეგ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი 
თვითმავალი ნაღმტყორცნი „ტიულპანი“ გამოიყენა. „ტიულპანი“ - მსოფლიოში 
ერთადერთი 240 მმ კალიბრის ნაღმტყორცნია. სროლის სიშორე 20 კმ-მდე აღწევს. 
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დასავლეთი აფრიკაზე გავლენას კარგავს 

ერითრეის ელჩი რუსეთში, „რია ნოვოსტისთან“ ინტერვიუში, ამბობს, რომ 
საფრანგეთი და დასავლეთის სხვა ქვეყნები აფრიკაზე გავლენას კარგავენ. პეტროს 
ცეგაის სიტყვებით, ასეთ აზრს კონტინენტის ბევრი ქვეყანა იზიარებს. „ადრე, 
ამერიკისა და საფრანგეთის ბატონობისას, აფრიკელებს არ შეეძლოთ 
წინააღმდეგობის გაწევა... ახლა კი შეიძლება თავისუფლად სუნთქვა სუნთქვა“, - 
ამბობს დიპლომატი (РИА Новости 2023).  

 

ლუჰანსკის რესპუბლიკაში იპოვეს ბაზა, სადაც რუსეთის წინააღმდეგ 
დივერსიებისთვის უკრაინელ ბავშვებს ამზადებდნენ 

ლუჰანსკის სახალხო რესპუბლიკის სოფელ პურდოვკაში იპოვეს ბაზა, სადაც 
უკრაინელ ბავშვებს რუსეთის წინააღმდეგ დივერსიებისთვის ამზადებდნენ. ბაზა 
ბანაკი „ტყის ზღაპრის“ ტერიტორიაზე მდებარეობდა. აღნიშნულ ადგილას 
უკრაინელი ჯარისკაცები და უცხოელი ინსტრუქტორები ბავშვებს დივესრიულ 
საქმიანობას ასწავლიდნენ (РИА Новости 2023).  

დაიჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

გამოყენებული წყაროები: 
RT. 2023. Минобороны: из украинского плена возвращены 50 российских военных. 01 8. 

Accessed 01 8, 2023. https://russian.rt.com/ussr/news/1094867-minoborony-rossiya-
vernula-50-voennye. 

Калюков, Евгений. 2023. Минобороны объявило об «операции возмездия» за удар ВСУ по 
Макеевке. 01 8. Accessed 01 8, 2023. 
https://www.rbc.ru/politics/08/01/2023/63bab7ce9a7947f2ae37796e. 

Рамблер. 2023. ВСУ обстреляли Новый Свет в ДНР . 01 8. Accessed 01 8, 2023. 
https://news.rambler.ru/conflicts/49990647-vsu-obstrelyali-novyy-svet-v-dnr/. 

РИА Новости. 2023. В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к диверсиям против России. 01 
8. Accessed 01 8, 2023. https://ria.ru/20230108/deti-1843535716.html. 

—. 2023. Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России. 01 8. 
Accessed 01 8, 2023. https://ria.ru/20230108/afrika-
1843442106.html?fbclid=IwAR0LNDRXNddIViL7Wq1dbErutBVd2oHPdjVadx9Al3XkmSSc2mZ
PJmk8Amk. 
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დაიჯესტი, 8 იანვარი -დასავლური ნარატივი 

რუსეთის ფედერაცია ახანგრძლივებს ბელარუსში ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს 

რუსეთმა და ბელარუსმა გააფართოვეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები, 
რომელიც ბელარუსში მიმდინარეობს, კერძოდ, რუსული ჯარების სამხედრო 
აქტივობის მონიტორინგის არაოფიციალური ტელეგრამის არხები იუწყებიან, რომ 
8 იანვარს 1400-დან 1600-მდე რუსი ჯარისკაცი ჩავიდა ქალაქ ვიტებსკში, 
ბელორუსის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. 6  ამ ყოველივეს წინ უძღოდა პარასკევს 
ალექსანდრე ლუკაშენკოს ვიზიტი სამხედრო ბაზაზე, სადაც რუსეთის ჯარები 
არიან განლაგებული, რა დროსაც იგი შეხვდა სამხედროებს და განიხილეს 
ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. 

 

Ó Russian defence ministry/AFP/Getty 

სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის სარაკეტო 
თავდასხმის შედეგად  

უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ 8 იანვარს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც 
ნათქვამია, რომ რუსეთმა დაარღვია ე.წ. ცეცხლის შეწყვეტის პირობა შობას და 
გასული დღის განმავლობაში 40-მდე შეტევა განახორციელა სარაკეტო 

 
6 https://www.theguardian.com/world/2023/jan/08/russia-belarus-extend-military-drills-fears-new-push-ukraine  
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გამშვებებიდან. რუსეთის აგრესიის შედეგად, ორი უკრაინელი დაიღუპა, ცხრა კი 
დაიჭრა, "რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 
რვა დაიჭრა დონეცკის აღმოსავლეთ რეგიონში ბოლო 24 საათის განმავლობაში, 
ამავე პერიოდში კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა ხარკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
რეგიონში, მეორე კი დაიჭრა სამხრეთ ხერსონის რეგიონში" - განაცხადა კვირას 
უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მოადგილემ კირილო ტიმოშენკომ.7 

რუსეთმა სარაკეტო დარტყმა მიაყენა ქალაქ კრამატორსკს  

8 იანვარს, რუსეთის ფედერაციამ სარაკეტო დარტყმა მიიტანა ქალაქ კრამატორსკზე 
და  განაცხადა, რომ შედეგად დაიღუპა 600-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი.  რუსეთის 
თავდაცვის სამინისტრომ აღნიშნული ქმედება საპასუხო რეაქციად წარმოადგინა 
უკრაინის მხრიდან ქალაქ დონეცკზე იერიშზე. Reuters-ის რეპორტიორებმა 
მოინახულეს ორი კოლეჯის საერთო საცხოვრებელი, რომელზეც რუსეთის 
თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სარაკეტო დარტყმის დროს უკრაინელი 
სამხედროები თავს აფარებდნენ. შედეგად, Reuters იტყობინება, რომ არც ერთი 
საცხოვრებელი არ დაზიანებულა სერიოზულად 8 იანვარს და არ არის აშკარა 
ნიშნები იმისა, რომ უკრაინელი ჯარისკაცები იქ ცხოვრობდნენ, ასევე არ არის 
აღმოჩენილი სისხლის კვალი.8 

 

ã Clodagh Kilcoyne/Reuters  

რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს  

8 იანვარს, რუსეთის ფედერაციამ და უკრაინამ ურთიერთშეთანხმების შედეგად 
სამხედრო ტყვეები გაცვალეს, ამის შესახებ ინფორმაცია რუსეთის თავდაცვის 
სამინისტრომ გაავრცელა, რაც უკრაინამ დაადასტურა და განაცხადა, რომ რუსეთმა 
იმავე შეთანხმების ფარგლებში 50 უკრაინელი სამხედრო გაათავისუფლა. 9 
რუსეთის განცხადებით, გათავისუფლებული ჯარისკაცები სამედიცინო და 
ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას მოსკოვში გაივლიან.  

დაიჯესტი მოამზადა მარი ალადოშვილმა 

 
7 https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/08/russia-ukraine-war-moscows-ceasefire-ends-with-no-let-
up-in-fighting-ukraine-strikes-power-plants-in-donetsk-officials-say-live  
8 https://www.reuters.com/world/europe/moscow-ends-self-proclaimed-ceasefire-vows-press-ahead-ukraine-
2023-01-08/  
9 https://www.france24.com/en/europe/20230108-live-russia-bombs-eastern-ukrainian-regions-overnight-
ukraine-strikes-power-plants-in-donetsk  
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დაიჯესტი, 10 იანვარი-დასავლური ნარატივი 

ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადება 

უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთი დიდ 
ძალისხმევას მიმართავს ქალაქ სოლედარის ასაღებად. "ძალიან რთული სიტუაციაა 
- თითქმის არ არის დაუზიანებელი კედლები".10 

 

                                          

 

ტატიანა მოსკალკოვას განცხადება 

რუსეთის ადამიანის უფლებათა კომისარმა ტატიანა მოსკალკოვამ განაცხადა, რომ 
აპირებს უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრას ამ კვირის ბოლოს თურქეთში. ასევე, 
უკრაინის ადამიანის უფლებათა ომბუდსმენმა დმიტრო ლუბინეცმა კვირას 

 
10 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_b05fb7a3dd85130818de865aa28635cb 
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Telegram-ზე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკალკოვასთან შეხვედრა "რამდენიმე 
დღეში თურქეთში გაიმართება".11 

კრემლის განცხადებით, ნატო და აშშ ,,ამ კონფლიქტის არაპირდაპირი მხარეა“ 

„მიუხედავად იმისა, რომ ბრიუსელიც და ვაშინგტონიც ხაზს უსვამენ, რომ ისინი არ 
აპირებენ გახდნენ კონფლიქტის მხარეები, დე ფაქტოდ, ისინი უკვე არიან ამ 
კონფლიქტის არაპირდაპირი მხარე, რომლებიც უკრაინას იარაღით, 
ტექნოლოგიებით და სადაზვერვო ინფორმაციით უზრუნველყოფენ“, - განაცხადა 
დიმიტრი პესკოვმა. 12 

რუსული საბრძოლო ხომალდი ჰიპერბგერითი რაკეტებით წვრთნებს ატარებს 
ნორვეგიის ზღვაში რუსეთის ერთ-ერთმა ყველაზე თანამედროვე ხომალდმა, 
რომელიც აღჭურვილია მოწინავე ჰიპერბგერითი რაკეტებით, წვრთნები ჩაატარა 
ნორვეგიის ზღვაში, განაცხადა სამშაბათს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ.13 

ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინელები შეერთებულ შტატებში წვრთნას 
მომავალ კვირას დაიწყებენ 

სასწავლო პროგრამა ჩატარდება ოკლაჰომაში, ფორტ სილში, სადაც აშშ ატარებს 
ტრენინგს მოწინავე საჰაერო თავდაცვის სისტემის ოპერირებისა და შენარჩუნების 
შესახებ.14 

ნატოს ხელმძღვანელის განცხადებით, ის „გააძლიერებს“ უკრაინის მხარდაჭერას 
ევროკავშირთან ერთობლივ დეკლარაციაზე ხელმოწერის შემდეგ 

ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ 
"სტრატეგიული პარტნიორობა" ევროკავშირსა და ნატოს შორის "მეტად 
მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე". „ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ნატოსა და 
ევროკავშირს შორის პარტნიორობის გაძლიერება და კიდევ უფრო უნდა 
გავაძლიეროთ მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ“, - განაცხადა სტოლტენბერგმა.15 

დაიჯესტი მოამზადა ნიტა ქოჩიშვილმა 

 
11 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_c4e49e9b3d1104bb2b0c94084f5f7d37 
 
12 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_a98fb56e24f2dc0d0fb3f8acc7a3e45b 
 
13 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_60cac3b9cfc9b7f4656ca080f945efe4 
 
14 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_12d6499cdec45d20ecbbe48623032f3d 
 
15 https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-10-
23/h_bb824a1edd451d559f1219acb898f21d 
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დაიჯესტი, 11 იანვარი 2023 წელი, რუსული ნარატივი 

შოიგუმ გენერალური შტაბის უფროსი  ჯარების გაერთიანებული ჯგუფის 
მეთაურად დანიშნა 

თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, უკრაინაში შეიარაღებული ძალების 
გაერთიანებული ჯგუფის მეთაურად გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი 
გერასიმოვი დაინიშნა. სერგეი შოიგუმ არმიის გენერალი სერგეი სუროვიკინი 
გერასიმოვის მოადგილედ დანიშნა (Филипенок 2023). 

პრიგოჟინი სოლედარის გათავისუფლების შესახებ იუწყება 

„ვაგნერის“ დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი დონეცკის რესპუბლიკის ქალაქ 
სოლედარის სრული გათავისუფლების შესახებ იუწყება. დარჩენილი უკრაინელი 
სამხედროები, რომლებმაც არ ისურვეს ტყვედ ჩაბარება, განადგურებულები არიან. 
მშვიდობიანი მოსახლეობა ქალაქიდან გაყვანილია. პრიგოჟინმა აღნიშნა, რომ 
ჰუმანიტარულ დერეფნებზე „არანაირი საუბარი არ მიმდინარეობს“.  

დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი დენის პუშილინი ასევე ადასტურებს 
სოლედარის აღებასა და უკრაინელების დიდ დანაკარგს (Ведомости 2023). 

ახალი ტანკები უკრაინისთვის 

დღეს პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა ლვოვში ჩავიდა და ვოლოდიმერ 
ზელენსკის შეხვდა. მან განაცხადა, რომ ქვეყანა, საერთაშორისო კოალიციის 
ფარგლებში, უკრაინას Leopard-ის ტიპის ტანკებს გადასცემს (ТАСС 2023). 
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დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ასევე დაადასტურა კიევისთვის ტანკების 
გადაცემის გეგმა. „ჩვენ ვაჩქარებთ უკრაინის მხარდაჭერას შემდეგი თაობის 
სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდებით, რომელიც დაეხმარება ქვეყანას ამ ომში 
გამარჯვებაში“, - ამბობს მთავრობის წარმომადგენელი (Кошечкина 2023).  

მარიენკა 

ქალაქი მარიენკა თითქმის მთლიანად გათავისუფლდა. უკრაინული ძალები 
გარეუბნის საცხოვრებელ სექტორში გამაგრებულები არიან (Известия 2023).  

რუსეთი ტალინის მტრულ ქმედებებს უპასუხებს 

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ტალინის მტრულ ქმედებებს უპასუხებს. 
მარია ზახაროვმა კომენტარი გააკეთა ესტონეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე 
შეამციროს რუსეთის საელჩოში მომუშავე დიპლომატების რაოდენობა. „ტალინის 
ეს მტრული ქმედებები უპასუხოდ არ დარჩება“, - ამბობს ზახაროვა (РИА Новости 
2023). 

დაჯესტი მოამზადა თენგიზ ჯანანაშვილმა 

გამოყენებული წყაროები 
Ведомости. 2023. Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. 01 11. Accessed 01 11, 

2023. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/01/11/958721-prigozhin-polnom-
osvobozhdenii-soledara. 

Известия. 2023. Пушилин заявил о практически полном контроле ВС России над Марьинкой. 
01 11. Accessed 01 11, 2023. https://iz.ru/1452939/2023-01-11/pushilin-zaiavil-o-
prakticheski-polnom-kontrole-vs-rossii-nad-marinkoi. 

Кошечкина, Варвара. 2023. Британия подтвердила намерение поставить Украине танки. 01 
11. Accessed 01 11, 2023. https://lenta.ru/news/2023/01/11/podtv/. 

РИА Новости. 2023. МИД России пообещал ответить на враждебные действия Таллина. 01 
11. Accessed 01 11, 2023. https://ria.ru/20230111/estoniya-1844193959.html. 

ТАСС. 2023. Польша передаст Украине роту танков Leopard. 01 11. Accessed 01 11, 2023. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16778953. 

Филипенок, Артем. 2023. Шойгу назначил главу Генштаба командующим объединенной 
группировкой войск. 01 11. Accessed 01 11, 2023. 
https://www.rbc.ru/politics/11/01/2023/63bed6ed9a7947ad8bf7c4e6. 
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დაიეჯესტი, 13 იანვარი-რუსული ნარატივი 

სერბეთის პრეზიდენტი ვუჩიჩი: 
კოსოვოს პრემიერ კურტის ტყუილად 
ჰგონია, რომ მეორე ზელენსკია. 

„ტყუილად ცდილობს წარმოაჩინოს ისე, 
თითქოს თვითონ მეორე ზელენსკია, 
ხოლო სერბეთი-რუსეთია“. ასე 
გამოეხმაურა სერბეთის პრეზიდენტი 

ვუჩიჩი კურტის გამოსვლას, იმასთან დაკავშირებით, რომ სერბეთის და კოსოვოს 
საზღვრები ნატო-ს და რუსეთის საზღვრებად გადაიქცა. ვუჩიჩმა ხაზი გაუსვა 
იმას, რომ სერბეთს აქვს თავისი საზღვრები, რაც მიღებულია და დამტკიცებულია 
გაეროს წესდებით და რეზოლუციით 1244, და არა კოსოვოს მთავრობით. 

© AFP 2023 / Georg Hochmuth 

https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html 

უკრაინული არტილერიის დარტყმების მერე სოლედარის ცენტრი სრულად 
განადგურებულია. 

სოლედარის ცენტრში პრაქტიკულად არ დარჩა ერთი შენობაც კი, წერს РИА 
НОВОСТИ-ის კორესპონდენტი. „აფთიაქები, მაღაზიები, ეს ყველაფერი იყო, ახლა 
კი არაფერი დარჩა, ყველაფერი განადგურებულია“, - ყვება „ვაგნერის“ დაჯგუფების 
მებრძოლი. მისი სიტყვებით უკრაინული არტილერია მიზანმიმართულად უტევდა 
საცხოვრებელ სახლებს.  

https://ria.ru/20230114/soledar-1844876291.html 
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რეიგანის ექს-მრჩეველი 
მიიჩნევს, რომ რუსული 
ჯარები პარიზსა და 
ბერლინშია მოსალოდნელი. 
მისი აზრით კიევის 
დახმარებამ დაასუსტა 
ევროპა.  

„თუ იმ დახმარებას, რა 
დახმარებასაც ჰპირდებიან 

ზელენსკის მართლა აღმოუჩენენ, მაშინ ნატოსა და აშშ-ს ბრძოლისუნარიანობა 
ნულოვან დონეზე ჩავა. გარდა უკრაინისა, სადაც მთელი ეს იარაღი იქნება 
კონცენტრირებული. რუსეთს შეეძლო გარკვეული ძალისხმევის შედეგად 
გადაეკვეთა ბალტიისპირეთის და ფინეთის საზღვრის გადაკვეთა, რომლებიც 
იარაღის გარეშე არიან დარჩენილები, გერმანიის გავლით გასულიყო საფრანგეთში, 
იქიდან სერბეთში, და ამით ალყაში მოაქცევდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ 
ევროპას“.  
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