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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 12.03.2022წ. 

 
ბელორუსია. გუშინ, 14:30 საათზე, უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 
რუსულმა თვითმფრინავებმა დატოვეს ბელორუსიის დუბროვიცის აეროპორტი, შეფრინდნენ 
უკრაინის საჰაერო სივრცეში, შემოტრიალდნენ ჩვენი ქალაქების ჰოროდიჩისა და თუმენის თავზე, 
რის შემდეგაც ცეცხლი გაუხსნეს ბელორუსის ქალაქ კოპანს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს შესაძლო 
პროვოკაციად ბელორუსის ჯარების ჩართულობის გასამართლებლად. მანამდე თავდაცვის 
სამინისტრომ უკვე გაგვაფრთხილა, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა გარკვეული პროვოკაციები 
გამოჩნდეს. თუმცა, ინციდენტების შემდეგ , ბელორუსის თავდაცვის სამინისტრომ მათ ყალბი უწოდა. 
იმავე დღეს მოგვიანებით, უკრაინელ სამხედროებსა და საჯარო მოსამსახურეებს შეატყობინეს, რომ 
ბელორუსია ემზადებოდა უკრაინაში 11 მარტის 21:00 საათისთვის შემოჭრილიყო. რაც შეეხება 2022 
წლის 12 მარტის დილის 10:00 საათს, არანაირი სამხედრო ქმედება უკრაინის მიმართ არ 
განხორციელებულა. 
 
საგარეო პოლიტიკა. გაერო ამბობს, რომ არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომელიც 
დაადასტურებს რუსეთის პრეტენზიას უკრაინის ბიოლოგიური იარაღის პროგრამაზე რუსული 
ბრალდებების გარდა. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის  წარმომადგენლის ვასილი ნებენზიას 
მეშვეობით, მტკიცებულებების გარეშე, კიდევ ერთხელ წამოაყენეს ბრალდება, რომ უკრაინა აშშ-ს 
თავდაცვის დეპარტამენტის მხარდაჭერით აწარმოებდა ბიოლოგიური იარაღის ლაბორატორიებს. 
გაეროს აქვს მტკიცებულება რუსეთის მიერ აკრძალული კასეტური ბომბების გამოყენების შესახებ, 
როგორც იტყობინება ლიზ ტროსელი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი. 
ვერსალის სამიტი. უკრაინის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ სამიტის შედეგები უკრაინას 
აახლოებს ევროკავშირთან, თუმცა სწრაფი პროცესი მაინც აქტუალურია, ასევე კანდიდატის 
სტატუსიც. ურსულა ფონ დერ ლეიენმა სამიტის დასკვნით პრესკონფერენციაზე მოითხოვა რუსეთის 
მხრიდან შესაძლო ომის დანაშაულების გამოძიება, მათ შორის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის 
ქალაქ მარიუპოლში სამშობიარო საავადმყოფოს დაბომბვის ფაქტიც. რუსეთმა 15-კაციანი შეხვედრა 
დანიშნა. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები: ოკუპანტები ტერორის ახალ ეტაპზე გადავიდნენ,ისინი 
ლეგიტიმური ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ფიზიკურ ლიკვიდაციას 
ცდილობენ. მელიტოპოლის მერი ივან ფედოროვი რუსულმა ჯარებმა გაიტაცეს, რადგან მან ადრე 
რუს დამპყრობლებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა. მერის გათავისუფლების მოთხოვნით 
აქციაზე 2000-მდე ადამიანი მივიდა. პარასკევს რუსულმა ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს ქალაქ 
მიკოლაივის სამოქალაქო ობიექტებს , კერძოდ, ონკოლოგიურ საავადმყოფოს. ყველა პაციენტი 
გადარჩა. ჩერნიგოვის ცენტრში რუსმა ჯარებმა სასტუმრო „უკრაინას“ დაარტყეს . ხარკოვის ოლქში 
რუსმა ტერორისტებმა ფსიქონევროლოგიურ პანსიონატს ცეცხლი გაუხსნეს . მეზობელ პანსიონატში 
73 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, თავდასხმის დროს კი პანსიონატში 330 ადამიანი 
იმყოფებოდა. პანსიონატში 50 საწოლს მიჯაჭვული ადამიანი იყო და კიდევ ათი ადამიანი ინვალიდის 
ეტლში. ხარკოვი ამ დღეებში - ფოტოები . მსხვერპლთა რაოდენობა ზუსტდება. კიევის ოლქის 
ვასილკოვსა და კრიაჩკიში დილის საჰაერო თავდასხმის შემდეგ ნავთობის საცავი იწვის. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება . უკრაინის უშიშროების სამსახურების ცნობით , რუსეთი ამზადებს 
ყალბ „მტკიცებულებებს“ ჩერნობილის რაიონში უკრაინელი სამხედროების ჩართვის 
იმიტაციისთვის. ეს ითვალისწინებს ორ შესაძლო სცენარს - პირველი ეხება რადიოაქტიური ტყეების 
ფართომასშტაბიან დაწვას, ქარის მიმართულების შემდეგ რადიოაქტიური ღრუბელი ამოდის. მეორე 
არის ბირთვულ საცავზე არტილერიის გამოყენება. შედეგი იგივე იქნება. ორივე სცენარში უკრაინულ 
„ნეონაცისტურ“ და „ნაცისტურ“ ორგანიზაციებს დაადანაშაულებენ. 
 
რუსებმა უკვე უარი თქვეს უკრაინელი შემკეთებლების სადგურზე წვდომის მიცემაზე. რუსი 
დივერსანტები ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე შედიან „ბელორუსი 
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სპეციალისტების“ საფარქვეშ. ამჟამად, CNPP მთლიანად გათიშულია ატომური ენერგიის 
საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) მონიტორინგის სისტემებიდან. სადგური გათიშულია. 
ხელმისაწვდომი დიზელის გენერატორებს შეუძლიათ უზრუნველყონ უსაფრთხოების სისტემების 
მხოლოდ 48 საათის განმავლობაში ფუნქციონირება. რუსული ჯარები სამხედრო ბაზად იყენებენ 
ზაპორიჟჟიას ატომურ ელექტროსადგურს. პლატფორმაზე ჯერ კიდევ ხუთასამდე რუსი ჯარისკაცია 
ავტომატებით და ორმოცდაათი ცალი სატანკო და სხვა ტექნიკით. IAEA-ს ინფორმაციით, ზაპორიჟჟას 
ატომური ელექტროსადგურის მონიტორინგის სისტემებიდან მონაცემთა გადაცემა განახლდა. 
ზაპორიჟჟიას რუსულმა „სამოქალაქო პოლიციის ადმინისტრაციამ“ შეკრიბა უკრაინელი მენეჯმენტი, 
რომლებიც მძევლები არიან და განაცხადეს, რომ სადგური ახლა „როსატომის“ საკუთრებაა და აღარ 
ეკუთვნის უკრაინას. 
 
ბიზნესი ომის დროს. 11 მარტის განმავლობაში რუსეთი 17-მა კომპანიამ და 30-მდე ბრენდმა 
დატოვა. საერთო ჯამში, ეს გადაწყვეტილებები რუსეთის ეკონომიკას კიდევ 47000 სამუშაო ადგილი 
დაუჯდება . ევროკავშირი შეაჩერებს მოსკოვი ს პრივილეგირებულ სავაჭრო და ეკონომიკურ 
მოპყრობას, შეაჩერებს კრიპტოაქტივების გამოყენებას და აუკრძალავს რუსეთში ევროკავშირის 
ფუფუნების საქონლის ექსპორტს და რკინისა და ფოლადის საქონლის იმპორტს, განაცხადა 
პარასკევს ევროკომისიის ხელმძღვანელმა. 
 
სანქციები. დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა დუმას 386 წევრს უკრაინის სეპარატისტული 
რეგიონების ლუგანსკისა და დონეცკის მხარდაჭერისთვის. 
 
ჰუმანიტარული კრიზისები. მიუხედავად იმისა, რომ ევაკუაცია კვლავ გამოწვევად რჩება, რუსი 
სამხედროები მოძრაობენ ჯავშანტექნიკით წითელი ჯვრის დროშის ქვეშ. დღეს მშვიდობიანი 
მოსახლეობის ევაკუაციისთვის 14 ჰუმანიტარული დერეფანი გაიხსნება. მარიუპოლი რჩება 
დაბლოკილას და საარსებო რესურსის გარეშე. ქალაქის 12 დღის ბლოკადისა და საცხოვრებელი 
უბნების დაუნდობელი დაბომბვისას, რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა მარიუპოლის 1582 მშვიდობიანი 
მოქალაქე დაიღუპა. 
 
ციფრული უსაფრთხოება. სიძულვილის ენის პოლიტიკის დროებითი ცვლილებისას Meta Platforms 
საშუალებას აძლევს Facebook-ისა და Instagra m-ის მომხმარებლებს ზოგიერთ ქვეყანაში გამოხატონ 
ძალადობა რუსებისა და რუსი ჯარისკაცების წინააღმდეგ უკრაინაში შეჭრის კონტექსტში. პოლიტიკის 
ცვლილების საპასუხოდ, რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ უკვე გაუგზავნა მოთხოვნა 
როსკომნადზორს ინსტაგრამზე წვდომის შეზღუდვის შესახებ და სასამართლოს სთხოვა მეტა 
ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ეღიარებინა და აეკრძალა მისი საქმიანობა რუსეთში.  YouTube- მა 
დაუყონებლივ დაიწყო რუსული სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედია არხების დაბლოკვა 
მთელს მსოფლიოში. მანამდე YouTube დაბლოკა წამყვანი რუსეთის სახელმწიფო მხარდაჭერილი 
არხები RT და Sputnik ევროპის მასშტაბით. ლონდონის ინტერნეტ ბირჟა (LINX) წყვეტს რუსეთის 
მთავარ პროვაიდერებს (როსტელეკომი, მეგაფონი) საერთაშორისო ტრაფიკის ბირჟიდან, რამაც 
შეიძლება გამოიწვიოს არეულობა, შეფერხება და პინგების დაცემა რუსი მომხმარებლებისთვის. 
კიბერუსაფრთხოების ფირმა Avast აჩერებს რუსეთსა და ბელორუსის ოპერაციებს. 
 
დეზინფორმაცია. რუსეთი აცხადებს, რომ კიევის ხელისუფლებამ უკრაინის ქალაქების მერებს 
რუსეთთან ჰუმანიტარული კონტაქტი აუკრძალა. ამავდროულად, რუსული მხარე აცხადებს, რომ 
„ყველა, ვინც არ ეთანხმებოდა ამას, უბრალოდ დახვრიტეს“. რუსეთი აგრძელებს ინფორმაციის 
გავრცელებას უკრაინაში ბიოლოგიური, ქიმიური და ბირთვული იარაღის განვითარების შესახებ. ასე 
რომ, თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ: ”ნაციონალებმა ააფეთქეს ხარკოვში ფიზიკისა და 
ტექნოლოგიების ინსტიტუტის შენობა ბირთვულ თემებზე მუშაობის დასამალად”. 
 
სტატისტიკა: 

● გაერო-ს ცნობით, უკრაინა ომის დაწყებიდან 2,5 მილიონმა უკრაინელმა დატოვა. 

https://sharethetruths.org/
https://t.me/hromadske_ua/17789
https://t.me/hromadske_ua/17789
https://www.reuters.com/markets/europe/eu-unveils-fourth-set-sanctions-against-russia-2022-03-11/
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-sanctions-386-russian-lawmakers-who-supported-putins-invasion-of-ukraine
http://t.me/operativnoZSU%20/12909
http://t.me/operativnoZSU%20/12909
http://t.me/operativnoZSU%20/12909
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/youtube-blocks-russian-state-funded-media-channels-globally-2022-03-11/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/youtube-blocks-russian-state-funded-media-channels-globally-2022-03-11/
https://twitter.com/nexta_tv/status/1502423816898818058
https://www.reuters.com/technology/cybersecurity-firm-avast-suspends-russia-belarus-operations-2022-03-11/
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● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 
ჯამური სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 12 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 12000-
ზე მეტი, ტანკები ‒ 362, APV ‒ 1,205, საარტილერიო სისტემები - 135, MLRS - 62, საზენიტო 
საბრძოლო სისტემები - 33 თვითმფრინავი - 57, ვერტმფრენები - 83, მანქანები - 585, მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები - 3, საწვავის ავზები - 60, UAV ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 7. 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , არანაირი წვლილი არ არის ძალიან მცირე! 

● გაავრცელეთ ღია წერილი მსოფლიოს მერებსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველობებთან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. თუ გსურთ 
უკრაინის ქალაქების დახმარება ან მხარდაჭერა, გთხოვთ, კოორდინაცია გაუწიოთ 
ჩვენთან მერების საერთაშორისო სამიტს 

● მიჰყევით ბმულს , რომ ნახოთ სანდო ორგანიზაციების სია, რომლებიც მხარს უჭერენ 
უკრაინას. 

● გააზიარეთ თქვენი ისტორია უკრაინის შესახებ - თუ გიმოგზაურიათ აქ  ანთუ გყავთ 

მეგობრები. გაავრცელეთ ინფორმაცია უკრაინის შესახებ. 

● გააზიარეთ სიმართლე - გაავრცელეთ ინფორმაცია ამ განახლებისა და ვებსაიტის 

შესახებ. 

 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 
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