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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 14.03.2022წ. 

 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. დაბომბვის არეალში კიევში 9 -სართულიანი საცხოვრებელი 

კორპუსი მოხვდა. კიევში „ანტონოვის“ საავიაციო ქარხანა რუსულმა ჯარებმა დაბომბეს. პუშჩა-

ვოდიცის ფსიქონევროლოგიური ბავშვთა სახლი, კიევის რეგიონი, კვირას დაბომბეს . დაბომბვის 

დროს ყველა თანამშრომელი უსაფრთხო ადგილას იყო გადაყვანილი. ერთი ჭურვი სათბობ ოთახს 

მოხვდა. მეორე ჭურვი მორგში მოხვდა. აფეთქების ტალღის შედეგად დაწესებულების 

საცხოვრებელი კორპუსი ნაწილობრივ დაინგრა. ჟიტომირის ოლქის ადმინისტრაციულ შენობებს 

სარაკეტო დარტყმა მიაყენა , რის შედეგადაც ოთხი ადამიანი დაშავდა, წინასწარი ინფორმაციით, 

შვიდი შენობა განადგურდა. საჰაერო იერიშის დროს რივნესთან ახლოს განადგურდა ტელევიზია 

და რადიოსადგური . უკრაინის უმსხვილესი ფოლადის კომპანია Metinvest-ი იტყობინება , რომ 

დაიბომბა მისი ავდიივკას კოქსის ქარხნის ტერიტორია, რამაც დააზიანა მისი ზოგიერთი ობიექტი. 

Avdiivka ითვლება ერთ-ერთ უმსხვილეს კოქსის ქარხანად ევროპაში და უკრაინაში ფოლადის 

წარმოებისთვის კოქსის მთავარ მწარმოებლად. მანამდე გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, 

რომ ქარხანას ხუთი რაკეტა მოხვდა, რომელმაც უკვე შეაჩერა მუშაობა უკრაინაში რუსეთის 

შეჭრის გამო. საჰაერო იერიში მიკოლაივის ოლქის სკოლაში მოხდა , რის შედეგადაც ოთხი 

ადამიანი დაიღუპა. რუსული ჯარები აგრძელებენ ადგილობრივი ხელისუფლების გატაცებას 

წინააღმდეგობის ქალაქებიდან - კვირა დილით გაიტაცეს მელიტოპოლის საოლქო საბჭოს 

ხელმძღვანელი სერხიო პრიიმა.  226 სოფელი და დაბა ჩერნიგოვის რაიონში ელექტროენერგიის 

გარეშე რჩება. ოკუპირებული ტროსტიანეც, სუმის რეგიონი რჩება რუსული ჯარების სამხედრო 

ბაზის ბანაკად, რომელსაც ისინი იყენებენ მეზობელი ტერიტორიების დაბომბვისთვის. 

ლუგანსკის ოლქის სევეროდონეცკში სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის აქტიური დაბომბვა 

გრძელდება .  
 

რუსეთის ჯარების დროებით კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქებში უკრაინის მოსახლეობა მათ 

წინააღმდეგ აქტიურ საპროტესტო აქციას აწარმოებს. მასიური აქციები ხერსონში კვირას 

გაგრძელდა. 

 

New York Times-ის თანახმად, უკრაინის სულ მცირე 67 ქალაქი და ქალაქი დარტყმულია - 

ზოგიერთზე თავდასხმა მოხდა რამდენიმე დღის განმავლობაში - დაბომბვით, საჰაერო 

დარტყმებით და სხვა ჭურვებით. მიჰყევით რუკას თავდასხმების მასშტაბის 

ვიზუალიზაციისთვის. 

 

ჰუმანიტარული კრიზისები. ომის დაწყებიდან მარიუპოლში 2187 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქმა 24 

საათის განმავლობაში 22 საჰაერო თავდასხმა განიცადა . ჰუმანიტარულმა დახმარებამ კვლავ ვერ 

მიაღწია ქალაქს, ის ბერდიანსკში დაბლოკილია დაბომბვის გამო. ქალაქში მისასვლელი კიდევ 

ერთი მცდელობა ორშაბათს იქნება. 
 

მოლაპარაკებები. უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციები მოლაპარაკებებს კიევის დროით 10:30 

საათზე ვიდეოკონფერენციის საშუალებით განაახლდება. იმავდროულად, მიხაილო პოდოლიაკმა 

გამოთქვა გარკვეული ოპტიმიზმი, რომ რუსეთი „ულტიმატუმებს კი არ აყენებს, არამედ 

ყურადღებით ისმენს ჩვენს წინადადებებს“. ის ამტკიცებდა, რომ უკრაინა „არ დათმობს არცერთ 

პოზიციას. ჩვენი მოთხოვნებია ომის დასრულება და [რუსული] ჯარების გაყვანა. მე ვხედავ 

გაგებას და არის დიალოგი“. თუმცა, UA-ს ექსპერტი აფრთხილებს, რომ " დუმილის რეჟიმმა ", ანუ 

სამხედრო მოქმედებების გაყინვამ შეიძლება გამოიწვიოს რუსული ჯარების შემდგომი შეჭრა და 

შესაბამისი დასახლება. ამიტომ, რუსული ჯარები უნდა დაიბრუნდნენ რუსეთის საზღვრამდე,  

ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რაც შეიძლება მალე. 
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ჩინეთი. აშშ-ის დაზვერვა FT, NYT, CNN-ის საშუალებით იტყობინება, რომ რუსეთმა ჩინეთს 

მიმართა სამხედრო დახმარებისთვის, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის 

მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი. ამასობაში , ჯეიკ სალივანი და ჩინელი იანგ ჯიეჩი ორშაბათს 

რომში შეხვდებიან, რათა განიხილონ რუსეთ-უკრაინის ომი. შეხვედრაზე განიხილება 

"რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების" შედეგები. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უკრაინამ რუსული ძალების მიერ კონტროლირებად ჩერნობილის 

ელექტროსადგურზე ელექტრომომარაგების აღდგენა მოახერხა. გაგრილების სისტემა მუშაობს 

ისე, როგორც ამას პროტოკოლები მოითხოვს. პოლონეთი უფრო მტკიცე პოზიციას იკავებს 

რუსული გაზის დამოუკიდებლობის შესახებ - პოლონეთსა და გაზპრომს შორის ხელშეკრულება 

არ განახლდება მისი ვადის გასვლის შემდეგ, 2022 წლის ბოლოს. ნოემბრის დასაწყისში 

ამოქმედდება ბალტიის მილების პროექტი ნორვეგიიდან პოლონეთში გაზის მიწოდებისთვის. 

 
 

ციფრული ფრონტი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიულოცა მეტას საინფორმაციო სივრცეში 

ბრძოლაში გაწეული ძალისხმევა. თუმცა, მან მოუწოდა Microsoft-ს, SAP-ს, ORACLE-ს, რომ 

ეთამაშათ ორმაგი თამაში და შეწყვიტონ თავიანთი პროდუქტების მხარდაჭერა რუსეთში. 

ამერიკულმა სტარტაპმა Clearview შესთავაზა გამოიყენოს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მქონე 

სახის ამოცნობის ტექნოლოგია რუსი თავდამსხმელების გამოსავლენად, დეზინფორმაციასთან 

საბრძოლველად და დაღუპულების იდენტიფიცირებისთვის. უკრაინის თავდაცვის 

სამინისტროში ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. 

 

მედია. რუსეთის ჯარებმა კიდევ ერთი ჟურნალისტი მოკლეს - 51 წლის ამერიკელი ჟურნალისტი 

ირპინში დაჭრეს, მეორე კი დაშავდა და ოპერაციის შემდეგ გამოჯანმრთელდა. 
 

დეზინფორმაცია. რუსეთი ცდილობს გადაიტანოს ყურადღება უკრაინის დიდ ქალაქებში 

განხორციელებული სამხედრო დანაშაულებისგან, მუდმივად ავრცელებს სხვადასხვა ცნობებს 

დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების შესახებ. კერძოდ, რუსული მედია იტყობინება, რომ LPR-

ის ე.წ. სახალხო პოლიციამ პოპასნას რკინიგზის მიდამოში უკრაინელი სამხედროების მიერ 

მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტის ადგილები აღმოაჩინა. რუსეთის თავდაცვის 

სამინისტრო დარწმუნებულია, რომ აიდარის ბოევიკებმა აღჭურვეს საცეცხლე პოზიციები 

ნიკოლსკეში ზუსტად მონასტრის ტერიტორიაზე და მძევლად ჰყავდათ 300-მდე მშვიდობიანი 

მოქალაქე და ბერი. გარდა ამისა, რუსულმა მედიამ თქვა, რომ რუსმა სამხედროებმა 

პოლოვინკინში სამხედრო ტყვეებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის საიდუმლო ციხე 

აღმოაჩინეს, რომელიც "უკრაინელმა რადიკალებმა" მოაწყვეს. ისინი აცხადებენ, რომ 

ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა უპრეცედენტო ტერორის მოწყობის შესახებ „რადიკალების“ 

შესახებ ისაუბრეს. კლავდნენ, ძარცვავდნენ, აუპატიურებდნენ და აწამებდნენ. მოსკოვში ვიზიტის 

დროს ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ ვლადიმერ პუტინს განუცხადა, რომ 

უკრაინა ბელარუსზე თავდასხმას ამზადებს. 
 

ომის საწინააღმდეგო პროტესტი. ათიათასობით ადამიანი გამოვიდა უკრაინაში რუსეთის ომის 

წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებზე. ძალზე მნიშვნელოვანია რუსეთისა და ბელორუსიის 

მოქალაქეების ინფორმირება აგრესიული ომის შესახებ, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ მათი 

ლიდერების თანხმობის გარეშე მიმდინარეობს. შეზღუდული რაოდენობით რუსი და ბელორუსი 

ხალხი აპროტესტებს უკრაინაზე თავდასხმას, თუმცა დაკავებები ასევე გავრცელებულია ორივე 

ქვეყანაში. 

 

სტატისტიკა. 

https://sharethetruths.org/
https://www.politico.com/news/2022/03/13/jake-sullivan-china-yang-jiechi-russia-ukraine-00016831
https://www.politico.eu/article/poland-russia-energy-gas-pipeline/
https://www.politico.eu/article/poland-russia-energy-gas-pipeline/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503046528071618562
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503072834909790213
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- 2,7 მილიონზე მეტი უკრაინელმა დატოვა უკრაინა რუსეთთან ომის გამო. ეს არის ყველაზე 

დიდი მიგრაციის ტალღა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 

- უკრაინაში ომის შედეგად 7 მილიონი ბავშვია დაზარალებული, 369 სასწავლო 

დაწესებულებამ განიცადა დაბომბვა, აქედან 57 მთლიანად განადგურდა. მიჰყევით 

ვებსაიტს, რომ გაიგოთ მეტი UA სკოლებისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ.  

- უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 

საერთო სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 14 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 

12000-ზე მეტი, ტანკები - 389, APV - 1,249, საარტილერიო სისტემები - 150, MLRS - 64, 

საზენიტო საბრძოლო სისტემა - 34, თვითმფრინავი - 77, შვეულმფრენი - 90, მანქანა - 617, 

მსუბუქი სიჩქარის კატარღა - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი აპარატების 

ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 8. 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არუნდა მცირე! 
 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 

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

უკრაინას. 

● გააზიარეთ ინფორმაცია ომის რეალური ისტორიების შესახებ. ომი. 

ისტორიები.უკრაინიდან. 

● გააზიარეთ თქვენი ისტორია უკრაინის შესახებ - იმოგზაურეთ აქ თუ გყავთ მეგობრები 

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 უკრაინა! დიდება უკრაინას! 
 
 
. 
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