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ომი უკრაინაში, ყოველდღიური განახლებები 07.03.2022. 10-საათი
ჰუმანიტარული დერეფნები.რუსული ძალები აგრძელებენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესების დარღვევას:გრძელდება
„მწვანე დერეფნების“დაბომბვა, ტექნიკა და საბრძოლო მასალა განთავსდეულია ქალაქების საცხოვრებელ მოაკვეთებში, ოკუპირებული
დასახლებების რიგ ქალაქებში, ჰუმანიტარული კრიზისია. იპრინში, კიევის ოლქში, რუსმა ძალებმა გამიზნულად დაბომბეს ხიდი რომელიც
მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისათვის გამოიყენებოდა, ასევე მშვიდობიანი მოსახლეობა იბომბებოდა ევაკუაციის დროს დაშავდა 8
ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. სამ დღეზე მეტია რაც, ქალაქში მოსახლეობას არ მიეწოდება დენი, სასმელი წყალი და გათბობა.
იასნოროდკაში, კიევის რეგიონი, მშვიდობიანი მოქალაქეები, სოფლის დატოვებისას საგუშაგოსთან დახვრიტეს. მიმდინარე დაბომბვის
გამო მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაციის მეორე მცდელობა ჩაიშალა. ამჟამად ოფიციალური კიევი აწარმოებს მოლაპარაკებებს,
მოსახლეობის ბუჩა და ჰოსტომელიდან ევაკუაციის თაობაზე,როგორც იპრინში ბუჩაშიც, კიევის რეგიონი, მოსახლებას არ აქვს სასმელი
წყალი და საკვები, ასევე მათ არ აქვთ საშუალება დატოვონ თავშესაფრები. ჰოსტომელის მერი დახვრიტეს მოხალისეებთან ერთად
მოსახლეობის საკვებით მომარაგების დროს.

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. საჰაერო განგაში 17 რეგიონში ერთად ისმოდა კვირას საღამოს 20:00დან. დღის განმავლობაში
ვინიცის აეროპორტი და ჰავრიშივკაში მდებარე სამხედრო ბაზა დაბომბეს 8 რაკეტით. რაკეტები შავი ზღვის ტერიტორიიდან გაეშვა.
ხარკოვზე თავდასხმა ისევ მიმდინარეობს. კვირას მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემები დაუმიზნეს ხარკოვის ფიზიკისა და
ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ეროვნული სამეცნიერო ცენტრი. აქტიურ საბრძოლო ზონაში ექცევა ბირთვული ენერგო ცენტრი, სადაც
37 ბირთვული საწვავის ცენტრია თავმოყრილი. ბირთვული ენერგო ცენტრის დაზიანება ან განადგურებამ შეიძლება მასობრივი
ეკოლოგიური კატასტროფა გამოიწვიოს. ღამით რუსული ძალები თავსდაესხნენ სამხრეთ სანაპიროს-თავდასხმამდე პრეზიდენტმა
ზელინსკიმ გააკეთა განცხადება ოდესაზე შესაძლო თავდასმის შესახებ, მას ეს ინფორმაცია მტრის ტაქტიკური რუკების მოპოვებისშემდეგ
ჰქონდა. ოდესის რეგიონში, სოფელი ტულზე დაიბომბა, ამ ლოკაციაზე ტაქტიკური ინფრასტრუქტურის არსებობისგამო. მიკოლაევში
მშვიდობიანი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურა დაიბომბა BM-30 smerch სარაკეტო სისტემით. მიკოლაიევზე თავდასხმა მნიშვნელოვანია
სამხრეთ-უკრაინის ატომური ელექტროსადგურისკენ წინსვლისთვის. კრამატორსკში მინიმუმ 2 ადამიანი დაიღუპა და მრავალი დაზიანდა
როდესაც რუსულმა ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს საცხოვრებელ კომპლექსს.

რუსულმა მედია საშუალება, „რია ნოვოსტიმ“ ღიად გამოაცხადა რუსლი თავდაცვის სამინისტროს მიერ უკრაინის თავდაცვის
ინდუსტრიაზე თავდასხმის შესახებ. თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა და მუშები
„ევაკუირდნენ“ საწარმოებიდან და წინააღმდეგობა გაუწიონ უკრაინის ხელისუფლების კონტროლს.

თვლიადევნეთ უკრაინაზე რუსეთისმიერ უკანასკნელი თავდასხმის რუკას.

აქციები ოკუპაციის წინააღმდეგ. ხერსონის ოლქში ხალხი რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ გამოვიდა ხერსონში, ნოვა კახოვკაში,
ნოვოლექსიევკასა და კალანჩაკში, ასევე ლუგანსკის ოლქის ტროიცკის მცხოვრებლები. ჩონგარში ყირიმელი თათრები ქუჩებში გამოვიდნენ
და რუსებს ყირიმის დატოვებისკენ მოუწოდეს.

პროვოკაციები. ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის მხრიდან უკრაინა-რუსეთის საზღვართან რუსული ქალაქების დაბომბვის შესახებ,
გავრცელებული ცნობებით იგეგმება დაბომბილი ქალაქებიდან ვიდეო ტრანსლაცია და სამოქალაქო მსხვერპლის ჩვენება რათა აღნიშნული
ფაქტი უკრაინის სამხედრო ძალებს დაბრალდეს. ეს რუსეთის მხარეს მისცემს საბაბს უფრო ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ძალების
მობილიზებისათვის. რუსულმა მხარემ მსგავსი ტაქტიკა უკვე გამოიყენა, ავღანეთში, ჩეჩნეთში და აფხაზეთში. ლიპცში, ხარკოვის
რეგიონი, მაოკუპირებელი ძალები მშვიდობიან მოსახლეობას აიძულებენ წითელი და თეთრი სამკლაურები ატარონ და მათ საცხოვრებელ
სახლებზე აღმართონ თეთრი ალამი. რუსი ჯარისკაცები წითელ და თეთრ ფერებს იყენებენ მაიდენტიფიცირებელ სიმბოლოებად.

მედია. ხარკოვის სატელევიზიო ანძას მოხვდა ბომბი რის შემდეგაც ტრანსლაცია დროებით შეჩერდა. იგივე სცენარი განმეორდა კიევში,
ხერსონში და მელიტპოლში. კომუნიკაციის შეჩერების თავიდან ასარიდებლად ციფრული ტრანსფორმაციის სამინისტრომ სატელევიზიო
ტრანსლაციის სერვისი ჩაუშვა ეროვნულ აპლიკაციაში. ეროვნული Diia აპლიკაციის მომხმარებლებს ახალ შეუძლიათ უკრაინულ
სატელევიზიო არხებს ადევნონ თვალი. კვირას რუსი ჯარისაცები თავს დაესხნენ და გაქურდეს შვედი ჟურნალისტი, გულიაუმე ბირქეთი,
მას წაართვეს მასზედ არსებული ფული, ჩაფხუტი, შეგროვებული ვიდეო მასალა და პირადი ჟურნალი. ასევე ბრიტანული სქაი ნიუსის
ჟურნალისტები მოხვდნენ სროლისქვეშ და დაშავდნენ როდესაც თავდასხმისგან თავისდაღწევას ცდილობდნენ.

დეზინფორმაცია. რუსეთი უკრაინულ მხარეს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის შეფერხებაში ადანაშაულებს. ამრიგად, რუსული
მედია ირწმუნება, რომ აზოვის ბოევიკებმა ჩამოაგდეს მშვიდობიანი მოქალაქეების კოლონა, რომლებიც მარიუპოლის დატოვებას
ცდილობდნენ დერეფნის გასწვრივ, არიან დაღუპულები და დაჭრილები. მათი თქმით, მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაციის მეორე
მცდელობა ჩაიშალა უკრაინის ხელისუფლების დუმილის რეჟიმის გადაცემის შესახებ, დეზინფორმაციის გამო. რუსეთი ასევე იუწყება, რომ
უკრაინული მხარე კატეგორიულად უარყოფს თანამშრომლობას ხარკოვისა და სუმის მაცხოვრებლების ევაკუაციის საკითხზე. გარდა
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ამისა, რუსეთი ამტკიცებს, რომ უკრაინაში "რადიკალები" ახორციელებენ ეთნიკურ წმენდას: "ბოევიკებს გაურკვეველი მიმართულებით
მიჰყავთ ადამიანები, რომლებსაც უკრაინული პასპორტები არ აქვთ".

ჯანდაცვა. ომის დაწყებიდან უკრაინაში 34 საავადმყოფო დაზიანდა, რომელთაგან ზოგიერთი ვეღარ შეძლებს ფუნქციონირებას.
საავადმყოფოზე თავდასხმები არღვევს ჟენევის კონვენციას 6 დებულებას. საკრუიზო რაკეტა უკრაინის ყველაზე დიდ ბავშვთა ჰოსპიტალს
„ოჰმატდიტს“ მოხვდა. შედეგად დაზიანდა ფანჯრები და კარები. არავინ დაშავებულა. გარდა ამისა, ოკუპანტები აფერხებენ
საავადმყოფოში დაზარალებულების გადაყვანას. საომარი მოქმედებების შედეგად მძიმედ დაჭრილ ბავშვებს ევაკუაციის მცდელობა იყო,
მაგრამ დაბომბვის საფრთხის გამო ვერ მოხერხდა. ამასობაში COVID-19 პანდემია აგრძელებს გავრცელებას, თუმცა ტესტირება და
მონაცემთა შეგროვება ძალიან შეზღუდული და არაზუსტია. ყოველდღიურად 6-7 ათასი შემთხვევა ფიქსირდება, მათ შორის
ჰოსპიტალიზებულია 600-700 ადამიანი.

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. პუტინმა გამოაცხადა მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს ატომური ენერგიის საერთაშორისო
ასოციაცია-რუსეთი-უკრაინის სამმხრივ შეხვედრაში. შეხვედრა შეიძლება ჩატარდეს ონლაინ ან მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე.

ბიზნესი ომის დროს. ევროპის ბიზნეს ასოციაციის მონაცემებით, უკრაინული ბიზნესების ნახევარზე მეტი აგრძელებს მუშაობას ომის
დროს. ბიზნესის 63% აგრძელებს თანამშრომელთა ხელფასების სრულად გადახდას, ხოლო 45% დამატებით გადახდას. თანამშრომლების
მხარდასაჭერად, ბიზნესი იხდის ხელფასს ერთი თვით ან მეტით ადრე,ასევე უნაზღაურებენ თანამშრომლებს გადაადგილების ხარჯებს,
საცხოვრებელ ქირას დასავლეთ უკრაინაში ან მის ფარგლებს გარეთ, ასევე უზრუნველყოფენ დაზღვევას მათთვის, ვინც აგრძელებს
სამსახურში სიარულს. უკრაინაში დაფუძნებული ბიზნესი ცდილობს უკრაინას ომის დროს ფინანსურად დაუჭიროს მხარი, ასევე მხარს
უჭერენ თანამშრომლებს, რომლებიც იცავენ ქვეყანას, აწვდიან საქონელს, მომსახურებას, მედიკამენტებს ან დაცვის/თავდაცვის
საშუალებებს.

საკვების უსაფრთხოება. უკრაინა დროებით აჩერებს სასურსათო უსაფრთხოებისთვის გადამწყვეტი პროდუქციის ექსპორტს: ჭვავი,
შვრია, წიწიბურა, ფეტვი, ხორცი, შაქარი, მარილი. ეკონომიკის სამინისტრომ ხორბლის, სიმინდის, ზეთის, ფრინველის და ქათმის
კვერცხის ექსპორტზე სპეციალური ნებართვები უნდა გასცეს.

აგრესორის იზოლაცია გრძელდება. American Express-მა გამოაცხადა რუსეთში ყველა ოპერაციების შეჩერება, რითაც მათი ბარათები
აღარ იმუშავებს სავაჭრო ქსელებსა და ბანკომატებში რუსეთის ტერიტორიაზე. ასევე, კომპანიამ გამოაცხადა ოპერაციების შეჩერება
ბელორუსიაში. ასევე Financial Time-სის ინფორმაციით PwC და KPMG დატოვა რუსეთის და ბელორუსიის ბაზარი. სამხრეთ კორეამ
შეაჩერა ტრანზაქციები რუსეთის ცენტრალურ ბანკთან. ეს არის რუსეთის ფედერაციის მიმართ დაწესებული ფინანსური სანქციების
ნაწილი. რადიო თავისუფლების კორპორაციამ (RFE/RL) შეაჩერა საქმიანობა რუსეთის ფედერაციაში. TikTok-მა შეაჩერა მუშაობა
რუსეთის ფედერაციაში „ყალბები ახალი ამბების შესახებ“ რუსეთის კანონის გამო. Spotify-მა გამოაცხადა, რომ Premium გამოწერა აღარ
არის ხელმისაწვდომი რუსეთში Mastercard-ისა და Visa-ს გამოსვლის გამო. კომპანიამ ოფისი ქვეყანაში ორი დღის წინ დახურა. Netflix
აღარ ემსახურება მომხმარებლებს რუსეთში უკრაინის შემოჭრის ფონზე.

ხელოვნება: სოლიდარობის ნიშნად, დღეს 40-ზე მეტი მხატვარი შეიკრიბა რიგაში და ქალაქის კედლები მოხატეს უკრაინის მხარდასაჭერი
ნამუშევრებით (ვესეტასის ქუჩა). სიმბოლური სპექტაკლი გაიმართა სოლომონ რ. გუგენჰაიმის მუზეუმში, რომელიც მოუწოდებდა
უკრაინის საჰაერო სივრცეში ფრენების აკრძალვას.

მომავალი ღონისძიებები:

● მოლაპარაკებების 3 რაუნდი, 7 მარტი.
● 7-8 მარტს, უკრაინის დელეგაცია გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში, ჰააგაში, სიტყვით გამოვა, რათა

რუსეთი სასამართლოს წინაშე წარდგეს უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის.

სტატისტიკა:

● ბავშვთა უფლებეის დაცვის ომბუდსმენის ინფორმაციით, რუსეთის ომში 38 ბავშვი დაიღუპა, 71 დაიჭრა.
● 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში 211 სკოლა განადგურდა.
● 650 000 უკრაინელი რჩება ელექტროენერგიის გარეშე მიმდინარე ომის გამო, ამბობს MinEnergo.
● ომის დროს უკრაინაში თითქმის 4000 ახალი ოჯახი დარეგისტრირდა და 4311 ბავშვი დაიბადა, ამბობს MinJustice.
● ომის დაწყებიდან უკრაინაში 140 000 მოქალაქე დაბრუნდა, მეტი.
● დაახლოებით 20 000 უცხოელმა 52 ქვეყნიდან, მათ შორის ყოფილმა ბრიტანელმა საზღვაო ქვეითებმა, გაწევრიანდა უკრაინის

ტერიტორიული თავდაცვის საერთაშორისო ლეგიონში.
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო დანაკარგები

2022 წლის 7 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 11 000-ზე მეტი, ტანკები ‒ 290, APV ‒ 999, საარტილერიო სისტემები - 117,
MLRS - 50, საზენიტო საბრძოლო სისტემა - 23, თვითმფრინავი - 46, შვეულმფრენი - 68, მანქანები - 454, მსუბუქი სიჩქარის
კატარღები - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი აპარატების ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 7.

https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421633-rosijski-zagarbniki-poskodili-34-likarni-v-ukraini.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/6/7328844/
https://eba.com.ua/en/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-5-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-grudnya-2021-r-1424-207
https://about.americanexpress.com/all-news/news-details/2022/American-Express-Suspends-Operations-in-Russia-and-Belarus/default.aspx
https://twitter.com/TikTokComms/status/1500535434610368518?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500535434610368518%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-03-06%2Ftiktok-says-it-is-suspending-livestreaming-in-russia
https://variety.com/2022/digital/news/netflix-suspends-service-russia-ukraine-invasion-1235197390/#recipient_hashed=b92941641788d15805f03b377d572994d12bdade7478975c93d0143007f01373
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1500553894375657479
https://www.president.gov.ua/documents/1102022-41573
https://media.un.org/en/asset/k1s/k1s308hjlg
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/497128648435079
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/324810583010228
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0c3674NY6CpVJPxoQbn3k8UCd6oFdgsCfgU6fRjLp8T9NUMDU319Ho12U3pSA2zQDl
https://www.kmu.gov.ua/en/news/vid-pochatku-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-bilshe-140-tisyach-ukrayinciv-povernulisya-dodomu
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/297717915793540?locale=ru_RU
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ყველა ქმედება მნიშნელოვანია, რაც არუნდა მცირე!!

● ტარტუს უნივერსიტეტმა დააარსა სასტიპენდიო ფონდი უკრაინელი სტუდენტების სწავლის მხარდასაჭერად. გაიღეთ
შემოწირულობა უკრაინელი სტუდენტებისმიერ სწავლის გასაგრძელებლად.

● გამოაქვეყნეთ შეტყობინებები უკრაინის საჰაერო სივრცის საფრენად აკრძალული ზონად გამოცხადების შესახებ, რათა
შეწყდეს რუსეთის მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და უზრუნველყოს ისეთი მნიშვნელოვანი
ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება, როგორიცაა ატომური ელექტროსადგურები. გამოიყენეთ #closethesky.

● გაუზიარეთ ბრიფინგის ჩანაწერი თქვენს ადგილობრივ მედიასა და გადაწყვეტილების მიმღებები ორგანოების
წარმომადგენლებს.

მადლობას გიხდით უკრაინის მხარდაჭერისათვის! დიდება უკრაინას!

https://sharethetruths.org/
https://sihtasutus.ut.ee/support-the-university/university-of-tartu-scholarship-fund-for-ukrainian-students
https://sihtasutus.ut.ee/support-the-university/university-of-tartu-scholarship-fund-for-ukrainian-students

