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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 13.03.2022წ. 

 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. რუსეთმა დაიწყო მცდელობა მოამზადოს საფუძველი 
ხერსონში უკანონო რეფერენდუმის ჩასატარებლად , ყირიმის და L/DNR სცენარის მიხედვით. 2014 
წლის სტრატეგიის შემდეგ, რუსები ახლა უიმედოდ ცდილობენ მოაწყონ ყალბი „რეფერენდუმი“ 
ხერსონში ყალბი „სახალხო რესპუბლიკისთვის“ . ნულოვანი მხარდაჭერის გათვალისწინებით, ეს 
პროცესი სრულად იქნება დადგმული. ხერსონი არის და ყოველთვის იქნება უკრაინა “ , - განაცხადა 
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრო კულებამ. ამასობაში ხალხი ყოველ დღე გამოდის 
ხერსონის მიტინგებზე რუსი დამპყრობლების წინააღმდეგ. საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა 
უკრაინის სამხედრო ბაზაზე , იავორივზე, ლვოვის რეგიონში , პოლონეთის საზღვრიდან 25 
კილომეტრში. წინასწარი ცნობებით 8 რაკეტა გაისროლეს სამშვიდობო და უსაფრთხოების 
საერთაშორისო ცენტრზე. დაშავდა 134 ადამიანი, დაიღუპა 35. წინასწარი ცნობებით 30 რაკეტა 
რუსეთში, სარატოვის ოლქიდან იყო გაშვებული. ივანო-ფრანკოვსკის აეროპორტი ომის დაწყებიდან 
მესამედ დაიბომბა . მუდმივი ცეცხლის ქვეშაა სევეროდონეცკის, რუბიჟნე ლისიჩანსკის და პოპასნას 
საცხოვრებელი უბნები. პოპასნაში , ლუგანსკის ოლქში, ოკუპანტებმა აკრძალული ფოსფორის 
საბრძოლო მასალები ჩამოაგდეს. კიდევ სამი საჰაერო თავდასხმა ჩერნიხოვში ერთი ღამის 
განმავლობაში. დონეცკის ოლქში, სვიატოგორსკში, რუსმა სამხედროებმა დაბომბეს ბავშვთა 
რეგიონალური ჯანმრთელობის ცენტრი და სვიატოგორსკის ლავრას ორი ოთახი, სადაც 
დაახლოებით ათასი ადამიანი ცხოვრობდა, მათ შორის 200-ზე მეტი ბავშვი. არის რამდენიმე 
დაჭრილი. დნეპროუდნის მერი ევგენ მატვეევი მას შემდეგ გაიტაცეს, რაც მანამდე მშვიდობიან 
აქციებში მონაწილეობდა. 
 
ამჟამინდელი რუკა 13 მარტის მდგომარეობით. 
 
ჰუმანიტარული კრიზისები. კიევის რეგიონში ცხელ წერტილებიდან შაბათს 2000-მდე ადამიანის 
ევაკუაცია განხორციელდა. კიევის რეგიონის სოფელ პერემოჰადან ხალხის ევაკუაციის 
მცდელობისას შეთანხმებული „მწვანე“ დერეფნის გასწვრივ, რუსმა ჯარებმა მოკლეს მშვიდობიანი 
მოსახლეობის კოლონა, რომელიც შედგებოდა ექსკლუზიურად ქალებისა და ბავშვებისგან. დაიღუპა 
შვიდი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. სროლის შემდეგ რუსმა ჯარებმა კოლონაში დარჩენილი 
მოსახლეობა აიძულეს სოფელში დაბრუნებულიყვნენ და სოფლიდან არ გაუშვეს. მარიუპოლი კვლავ 
მოწყვეტილია საარსებო რესურსებს. ჰუმანიტარული დახმარება ნელ-ნელა მოძრაობს ქალაქის 
მიმართულებით, მაგრამ ჯერ არ მიუღწევია. მარიუპოლის მეჩეთი რუსულმა ძალებმა დაბომბეს. 
დაბომბვისგან იქ იმალებოდა 80-ზე მეტი ზრდასრული და ბავშვი, მათ შორის თურქეთის 
მოქალაქეები. დონეცკის რეგიონში რუსმა სამხედროებმა სამგზავრო ევაკუაციის მატარებელს 
ცეცხლი გაუხსნეს. მატარებლის ერთი კონდუქტორი დაიღუპა, მეორე კი დაშავდა. მატარებელი ქალაქ 
ლიმანში საევაკუაციო რეისით მიდიოდა ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების მაცხოვრებლების 
მისაღებად. 
 
რუსული ჯარები. 11 მარტს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ გამოაცხადა, რომ 16000-
ზე მეტმა „მოხალისემ“ ახლო აღმოსავლეთიდან გამოთქვა დაინტერესება დონეცკის და ლუგანსკის 
სახალხო რესპუბლიკების რუსეთის „განმათავისუფლებელ მოძრაობაში“ გაწევრიანების შესახებ. 
შოიგუს თქმით, ბევრი მოხალისე იბრძოდა რუსეთთან ერთად ISIS-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 
უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ამბობს , რომ ISIS-ის დაქირავება და 
უკრაინელი სამხედროების მიერ გამოყენებული ქიმიური იარაღის მტკიცება მოწმობს უკრაინაში 
„სირიული სცენარის“ განხორციელების მცდელობას. 
 
რუსეთის არმიის ხელმძღვანელობამ მოახდინა ძარცვის ლეგალიზება, რითაც თავისი 
ჯარები„თვითკმარობის“ რეჟიმში მიიყვანა. მრავალრიცხოვან ინფორმაცაზე დაყრდნობით,რუს 
ჯარისკაცებს არ აქვთ საარსებო რესურსი და არ აქვთ გამოცდილი ომი შესაბამისად ბრძოლები კიდევ 
ამდენი ხანი შეუძლებელია გაგრძელდეს. ამიტომ, ძარცვის ლეგალიზაცია საშუალებას აძლევს მათ 
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მიიღონ რესურსები მშვიდობიანი მოსახლეობისგან და არსებული სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურისგან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს უამრავ მძიმე დანაშაულზე 
რომელიც მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩაიდინეს რუსებმა: მკვლელობა, წამება, 
გაუპატიურება. 
 
ბელორუსია. ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა , რომ ისინი უკრაინის საზღვარზე 5 
ბატალიონურ-ტაქტიკურ ჯგუფს გაგზავნიან, რათა სამხედროები შეცვალონ მხოლოდ საზღვრის 
დასაცავად. ბელორუსი სამხედროები კატეგორიულ უარს ამბობენ უკრაინის წინააღმდეგ ომში 
მონაწილეობაზე, იუწყება საინფორმაციო უსაფრთხოების ცენტრი. ჯარისკაცები ოჯახებთან ერთად 
ტოვებენ ქვეყანას, რათა თავიდან აიცილონ უკრაინაში გაგზავნას. სამხედრო პროტესტის 
ჩასახშობად სარდლობამ დაიწყო რუსი ოფიცრების დანიშვნა ჯარში მაღალ თანამდებობებზე. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ზაპორიჟჟიას ატომურ ელექტროსადგურზე როსტომიდან 11 
მშვიდობიანი მოქალაქე მივიდა. ამ ჯგუფის წარმომადგენლის თქმით, ისინი გაგზავნეს ბირთვული 
და რადიაციული უსაფრთხოების შესაფასებლად სადგურის დაბომბვისა და დაკავების შემდეგ, ასევე 
რემონტში დასახმარებლად. მათი გამოჩენის კიდევ ერთი მიზეზი არის უკრაინის 
ხელმძღვანელობისა და ZNPP-ის პერსონალის უარი დამპყრობლებთან თანამშრომლობაზე. 
როსტომის გენერალურმა დირექტორმა ალექსეი ლიხაჩოვმა დაუდასტურა IAEA-ს, რომ კომპანიის 
ექსპერტების შეზღუდული რაოდენობა იმყოფებოდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში, 
ზაპორიჟჟიას ატომურ ელექტროსადგურზე, მაგრამ მან უარყო, რომ როსტომმა აიღო ოპერატიული 
კონტროლი და არც ის აპირებდა, რომ ქარხანა როსტომის ქვეშ ყოფილიყო“ . 
 
საგარეო პოლიტიკა. ლვოვმა უმასპინძლა ევროპარლამენტის წევრებს, რომლებიც 
წარმოადგენდნენ ლიტვას, გერმანიას, რუმინეთს, სლოვაკეთს და ესპანეთს. ისინი შეხვდნენ 
უკრაინელ პარლამენტარებს და ლვოვის სამოქალაქო-სამხედრო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს ევროპული უკრაინის ფორუმის ფარგლებში, რათა განეხილათ მიმდინარე 
სიტუაცია და გამოეხატათ მხარდაჭერა.  
 
კვირის საკითხავი. ატლანტიკურმა საბჭომ გააანალიზა პუტინის საჯარო მხარდაჭერა რუსეთში. ეს 
სრულად შეესაბამება გრძელვადიან საჯარო განცხადებებს და საგარეო პოლიტიკის მიზნებს, 
რომლებსაც ენთუზიაზმით ხვდება რუსების აშკარა უმრავლესობა. ეს მათი ომია ისევე, როგორც 
პუტინის. ნიშანი "Z" ხდება ყველგანმყოფი ნიშანი სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის პარაოლიმპიურ 
თამაშებში ან ქუჩებში. ეროვნული უნივერსიტეტები მხარს უჭერენ "სპეციალურ ოპერაციას" 
უკრაინაში. წაიკითხეთ სრული ტექსტი . 
 
კვირას საკონტროლო სია: უყურეთ 20 უკრაინული ფილმს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის 
გასაგებად. 
 
კვირას საკითხავი: 

● რატომ გვჭირდება პოსტკოლონიალური ობიექტივი უკრაინასა და რუსეთს რომ შევხედოთ? 

დარია ბადიური, უკრაინელი კინოკრიტიკოსი, ჟურნალისტი. FIPRESCI-ს წევრი. 2016-2018 

წლებში იყო უკრაინის ოსკარის კომიტეტის წევრი. 

● მესიჯი საერთაშორისო საზოგადოების საყურადღებოდ უკრაინელი კინორეჟისორის რომან 
ბონდაჩუკისგან ( უკრაინელი შერიფები , ვულკანი ), Docudays UA ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი 
(რომლის მე-19 გამოცემა ახლახან გადაიდო - წაიკითხეთ სტატია ) და უკრაინის 
კინოაკადემიის საბჭოს წევრი. 

● ერმოლენკოს მეცნიერებათა დოქტორი უკრაინა-რუსეთის სტრ. 
● უკრაინის ეროვნული იდენტობა, ახსნილი უკრაინელი ფილოსოფოსის ვოლოდიმირ 

ერმოლენკოს მიერ, დოქტორი 
 

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269120212066073
https://t.me/modmilby/12319
https://spravdi.gov.ua/rosiyany-komandyry-ta-masovyj-vyyizd-za-kordon-shho-vidbuvayetsya-v-armiyi-bilorusi/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3427422-russian-power-engineers-claim-zaporizhzhia-npp-under-rosatoms-control.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3427422-russian-power-engineers-claim-zaporizhzhia-npp-under-rosatoms-control.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-19-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1502748532658380802
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/not-just-putin-most-russians-support-the-war-in-ukraine/
https://www.theguardian.com/film/2022/mar/04/20-of-the-best-films-to-help-understand-whats-happening-in-ukraine?fbclid=IwAR2F7y7AGZBpw2Qf6RasYUoq13pXcjtJXLcnNA8sUVGfL_yzW-lB719sqAk
https://hyperallergic.com/716264/why-we-need-a-post-colonial-lens-to-look-at-ukraine-and-russia/?fbclid=IwAR1prpr_xCLuZ_5zpUsYsoRd4dok6aabtW3CVbVRJD7Zh58gYbssecd6CvA
https://cineuropa.org/en/newsdetail/422803/?fbclid=IwAR1q3IgNK47FZ9WM8GDb5qINXSY2SKn-BvSbmLIRUCwx39V1uoOFPeSoc9U_aem_AeFeAOKlZVWVkwi5F_PIMYgGvaNLuoerEdK168MVWM505pf7xZfKSfxZktSXLRSHgz167Jd4eS3n_3U_0faS-G9Q2pQCAN6SktBvwWpL4iwUWTbutG68Yod9ESC4D3iBFX8
https://cineuropa.org/en/newsdetail/422803/?fbclid=IwAR1q3IgNK47FZ9WM8GDb5qINXSY2SKn-BvSbmLIRUCwx39V1uoOFPeSoc9U_aem_AeFeAOKlZVWVkwi5F_PIMYgGvaNLuoerEdK168MVWM505pf7xZfKSfxZktSXLRSHgz167Jd4eS3n_3U_0faS-G9Q2pQCAN6SktBvwWpL4iwUWTbutG68Yod9ESC4D3iBFX8
https://cineuropa.org/film/318619/
https://cineuropa.org/film/355286/
https://docudays.ua/
https://docudays.ua/
https://cineuropa.org/newsdetail/422483/
https://uafilmacademy.org/
https://uafilmacademy.org/
https://www.newsweek.com/ukraine-russia-struggle-goes-way-back-opinion-1682325?fbclid=IwAR2bowZywQsdQOn-zSbne1sn9FpF7vnxdpPSb2Rwt4po1IfXvcxQyeD0Ruw
https://www.newsweek.com/ukraine-russia-struggle-goes-way-back-opinion-1682325?fbclid=IwAR2bowZywQsdQOn-zSbne1sn9FpF7vnxdpPSb2Rwt4po1IfXvcxQyeD0Ruw
https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/ukraine-explained
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სტატისტიკა: 
● ომის 17 დღის განმავლობაში 1300 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 
● ომის დაწყებიდან 79 ბავშვი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 

ჯამური სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 13 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 12000-
ზე მეტი, ტანკები ‒ 374, APV ‒ 1,226, საარტილერიო სისტემები - 140, MLRS - 62, საზენიტო 
საბრძოლო სისტემა - 34, თვითმფრინავი - 74, შვეულმფრენი - 86, მანქანა - 600, მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღა - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი აპარატების ოპერატიულ-
ტაქტიკური დონე - 7. 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, მიუხედავად მისი სიმცირისა! 

● 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! 

 

https://sharethetruths.org/
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