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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 17.03.2022წ. 

 

უკრაინა თავის მიწებზე ომის მეოთხე კვირაში შედის. ომი 22 დღეა გრძელდება. 
 

მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებების მე-4 რაუნდი გრძელდება ვირტუალური მოლაპარაკებების მეოთხე 

დღეა. ერთის მხრივ, ორივე მხარე მიუთითებს, რომ არის გარკვეული პროგრესი მოლაპარაკებისთვის 

მზადყოფნის გამოვლენის კუთხით. მეორეს მხრივ - რუსულმა ძალებმა გააძლიერეს თავდასხმები 

მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. კრემლის თქმით , მოლაპარაკებები განიხილავდნენ უკრაინის 

სამხედრო ნეიტრალიტეტის სტატუსს, როგორც ავსტრიის ან შვედეთის სტატუსს - ორივე ქვეყანა 

ევროკავშირის წევრია, მაგრამ ნატოს სამხედრო ალიანსის მიღმაა. თუმცა, თავის ვიდეომიმართვაში 

ზელენსკიმ უპასუხა, რომ უკრაინის პრიორიტეტები აშკარაა - ომის დასრულება, უსაფრთხოების 

გარანტიები, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ჩვენი ქვეყნის რეალური დაცვა. 
 

საერთაშორისო მხარდაჭერა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ  ოთხშაბათს სიტყვით მიმართა აშშ-ს კონგრესს . 

თავის გამოსვლაში მან მოუწოდა უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერისკენ, ისაუბრა პერლ-ჰარბორში და 

11 სექტემბერს განვითარებულ მოვლენებზე. ზელენსკიმ მოუწოდა ცის დახურვისკენ, შემდგომი 

სამხედრო მხარდაჭერისა და საჰაერო თავდაცვის სისტემების, ასევე ახალი გაერთიანების შექმნისკენ. 

"U-24. გაერთიანებული მშვიდობისთვის". გაერთიანებამ თავი უნდა აარიდოს ბიუროკრატიულ 

პროცედურებს და მის წევრებს 24 საათის განმავლობაში დაუყოვნებელი დახმარების გაწევის უფლება 

მისცეს. საღამოს შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა 800 მილიონი აშშ დოლარის სამხედრო 

დახმარება, გარდა 13,6 მილიარდი დოლარისა, რომელიც უკვე დამტკიცებული იყო.  

 

ჰააგა. ჰააგის გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ დაავალა რუსეთს დაუყონებლივ შეწყვიტოს 

საომარი მოქმედებები უკრაინაში დაწესებული წინასწარი ზომების შესაბამისად. სასამართლომ ვერ 

იპოვა მტკიცებულება რუსეთის მიერ უკრაინაში გენოციდის შესახებ ბრალდებების შესახებ. ასევე, 

რუსეთი არ გამოცხადდა პირველად მოსმენებზე, ასევე წინასწარი გადაწყვეტილების წაკითხვაზე, რაც 

აშკარად აჩვენებს კანონის უზენაესობის სრულ უპატივცემულობას. სასამართლოს წინასწარი ბრძანება 

სავალდებულოა საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. გადაწყვეტილება გადამწყვეტია იმ 

პერსპექტივიდან, რომ გახდეს საწყისი წერტილი შემდეგი სასამართლო პროცესისთვის. 

 

მარიუპოლი. რუსული ჯარები განზრახ უტევდნენ ინფრასტრუქტურას მარიუპოლში მშვიდობიან 

მოსახლეობასთან ერთად. გუშინ ბომბი ესროლეს მარიუპოლის დრამატულ თეატრს , სადაც 1200 

მშვიდობიანი მოქალაქე იყო. რუსული ჯარები მიზანმიმართულად ურტყამდნენ შენობას, იცოდნენ 

შენობაში დამალული ბავშვების შესახებ. MAXAR-ის სატელიტური სურათზე ნაჩვენებია თეატრის წინ 

დაწერილი აბრა „ბავშვები“. ამის შემდეგ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა საცურაო აუზის კომპლექსი 

„ნეპტუნის აუზს“ ესროეს, სადაც ბავშვები და ორსული ქალები იმალებოდნენ. დაბომბვის გაგრძელების 

შემდეგ შეუძლებელი იყო ორივე ბლოკირების დემონტაჟი. ბავშვები და ორსული ქალები კვლავ 

ნანგრევების ქვეშ არიან. მსხვერპლთა რაოდენობა უცნობია. 
 

ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩმა მოითხოვა რუსეთისთვის 

ნიურნბერგის ან ჰააგის ტრიბუნალი ხარკოვსა და მარიუპოლში ჩადენილი დანაშაულებისთვის. 
 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები: კიევში, ქალაქში სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაზიანდა ორი 

მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი. ჩერნიხოვში რუსმა ჯარებმა პურის რიგში მდგარ ხალხს 

ცეცხლი გაუხსნეს . დაიღუპა 10 ადამიანი. ომის დაწყებიდან ჟიტომირის რეგიონში 57 საჰაერო 

თავდასხმა მოხდა , რის შედეგადაც დაიღუპა 43 ადამიანი, მათ შორის 20 მშვიდობიანი მოქალაქე. 

სარაკეტო დარტყმა მოხვდა სარნიში, რივნეს რეგიონში. რუბიჟნეში , ლუგანსკის ოლქში, სულ მცირე 27 
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შენობას ცეცხლი გაუჩნდა და მთელი ქუჩები ცეცხლმა მოიცვა. ხარკოვის რაიონი მერეფა ღამით 

დაბომბეს. შედეგად დაინგრა სკოლა და კულტურის ცენტრი, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული შენობები. ზაპორიჟჟიაში რუსმა ჯარებმა მარიუპოლიდან ხალხის ევაკუაციის მანქანების 

კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს . თუმცა 3207-მა მარიუპოლიდან გვიან ღამით მოახერხა ზაპორიჟჟიაში 

ჩასვლა. 3000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 772 ბავშვი, უკვე გადასახლებულია. 
 

მელიტოპოლის ტყვე მერი ივან ფედოროვი დღეს გაათავისუფლეს 9 წვევამდელის სანაცვლოდ. 

სკადოვსკის მერი და მისი მოადგილე რუსმა ჯარებმა გაიტაცეს, თუმცა მოგვიანებით ვიდეომიმართვაში 

მან განაცხადა, რომ ის გაათავისუფლეს. თუმცა, ინფორმაცია გადამოწმების პროცესშია. 
 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უკრაინა ხდება ევროპის ენერგეტიკული კავშირის წევრი. ოთხშაბათს 

ტექნიკურმა ექსპერტებმა დაასრულეს უკრაინისა და მოლდოვის ელექტროგადამცემი ქსელების 

სინქრონიზაცია კონტინენტური ევროპის ქსელებთან, რომლებიც აკავშირებენ მათ ENTSO-e-სთან. 

ადრე ქსელები დაკავშირებული იყო რუსეთისა და ბელორუსის ენერგეტიკულ ქსელებთან, რაც 

აწესებდა პოტენციური გათიშვისა და პოლიტიკური საფრთხეების რისკს. ევროკომისიამ განაცხადა , 

რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდების უზრუნველსაყოფად. 

 

რუსული ჯარები აგრძელებენ ჭურვებისა და ნაღმების აფეთქებას ზაპორიჟჟიას ატომური 

ელექტროსადგურის წინ, რაც ძირს უთხრის ქარხნის უსაფრთხოებას. უკრაინელი პერსონალი ქარხანაში 

როტაციის გარეშე რჩება 21 დღის განმავლობაში, რათა თავიდან ააცილოს რუსული პერსონალის მიერ 

ქარხნის ხელში ჩაგდებას. ფორმალურად, ოკუპანტები არ ერევიან ატომური ელექტროსადგურების 

მუშაობაში, მაგრამ პერსონალი იძულებულია დაეთანხმოს დამპყრობლების მეთაურის ყველა 

ტექნიკურ გადაწყვეტილებას. 
 

სანქციები . რუსეთის წინააღმდეგ 6000 -ზე მეტი სანქციაა დაწესებული. შვეიცარია რუსი პირების 

წინააღმდეგ სანქციებს აწესებს . ფედერალურმა მრჩეველმა გაი პარმელინმა დაამტკიცა სანქციების 

დაწესება 200-ზე მეტი ფიზიკური პირისა და სუბიექტის მიმართ უკრაინაში რუსეთის მიერ 

საერთაშორისო სამართლის სერიოზულ დარღვევასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება ეხება 

ოლიგარქებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომელთა აქტივები, გავრცელებული ინფორმაციით, 

გაიყინება. ამიერიდან სანქციები შეესაბამება ევროკავშირის მიერ ადრე შემოღებულ ჩამონათვალს. 

კანადამ აუკრძალა რუსულ და ბელორუსულ თვითმფრინავებს კანადის საჰაერო სივრცეში შესვლა. 

AirSerbia ახორციელებს ფრენებს სერბეთსა და რუსეთს შორის მუდმივი ზეწოლის შემდეგ. 

 

დეზინფორმაცია. რუსეთმა განაცხადა, რომ მარიუპოლიდან ევაკუირებული თითქმის ყველა მოქალაქემ 

უარი თქვა კიევის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე გადასვლაზე. ფაქტობრივად, ერთ დღეში 

მარიუპოლიდან ზაპოროჟიაში 11000-მდე ადამიანი გაემგზავრა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 

განაცხადა, რომ მათ მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე საჰაერო თავდასხმა არ განხორციელებულა. 

ისინი ირწმუნებიან, რომ აზოვის ეროვნული ბატალიონის ბოევიკებმა ჩაიდინეს „ახალი სისხლიანი 

პროვოკაცია“ მათ მიერ დანაღმული თეატრის შენობის აფეთქებით. რუსეთი აგრძელებს ყურადღების 

გადატანას თავისი სამხედრო დანაშაულებიდან უკრაინაში ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის 

შემუშავების შესახებ პრეტენზიებით. რუსული მედია იუწყება, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახური 

დასავლეთის ქვეყნების მხარდაჭერით მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მომწამვლელი 

ნივთიერებების გამოყენებით პროვოკაციას ამზადებს. მათ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ 

დატყვევებულ უკრაინულ საბრძოლო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილია ქვეყნის ტერიტორიის 

დეტალური რუკა შენახული მომწამვლელი ნივთიერების ობიექტებითა და ტიპებით. მიუხედავად 

იმისა, რომ თითქმის მთელი ჩერნიგოვი დაბომბვის შედეგად განადგურდა, რუსეთის თავდაცვის 

სამინისტრო ამბობს, რომ ჩერნიგოვში რუსული ჯარები არ არის და არც არასდროს ყოფილა. ისინი 

აცხადებენ, რომ "რუსეთის შეიარაღებული ძალების ყველა ქვედანაყოფი ჩერნიგოვის გარეთაა, ბლოკავს 
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გზებს და ისინი არ აწარმოებენ არანაირ შეტევითი ოპერაციებს ქალაქში". ამასთან, ცოტა ხნის წინ მათ 

განაცხადეს, რომ გზის გადაკეტვა არ ყოფილა, მაგრამ ისინი სავარაუდოდ უკრაინელმა სამხედროებმა 

განახორციელეს. რუსული მედია ამტკიცებს, რომ ყველა გარდაცვლილი "უკრაინელი 

ნაციონალისტების" მსხვერპლია, ან ეს ვიდეო კადრები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 

არის დადგმული. 

 

კულტურა. შესაძლო დაბომბვისათვის მოსამზადებლად უკრაინის კულტურული ინსტიტუტები 

მუშაობენ ხელოვნების დაცვაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სანამ მუზეუმის კოლექციები სარდაფში 

იმალება, ქუჩებში ქანდაკებები და შენობები დაფარულია ქვიშის პარკებითა და ხით. წაიკითხეთ მეტი 

Washingpost Port-ის რეპორტაჟში.   

 

ბერლინის კინოფესტივალი არ უმასპინძლებს რუსულ დელეგაციებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტების 

წარმომადგენლებს, ხოლო რუს დამოუკიდებელ მხატვრებს დაუშვებენ. 

 

მხარი დაუჭირეთ უკრაინულ კულტურას - გზავნილი ოლესია ოსტროვსკა-ლიუტას, Mystetskyi Arsenal-

ის გენერალური დირექტორისგან. „ 24 თებერვალს რუსეთმა დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინისა 
და მთელი ევროპის წინააღმდეგ. მას შემდეგ რუსული არმია ყოველდღიურად ბომბავდა უკრაინის 
ქალაქებსა და სოფლებს, ანადგურებდა ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას. სწორედ ამიტომ, ჩვენ 
გადავწყვიტეთ ერთობლივად დაგვეწყო უკრაინის საგანგებო ხელოვნების ფონდი. ჩვენი ორი მთავარი 

პრიორიტეტია უკრაინული კულტურის, როგორც მძლავრი ინსტრუმენტის პოპულარიზაცია უკრაინის 
პოზიციის გასაძლიერებლად მსოფლიოს დემოკრატიულ ერებს შორის და უკრაინაში დამოუკიდებელი 

ხელოვანების, კურატორების, ხელოვნების მენეჯერების, მკვლევარების, ხელოვნების მწერლებისა და 
კულტურული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა . შეიტყვეთ მეტი, თუ როგორ დაუჭიროთ 

მხარდაჭერა, მიჰყევით ბმულს.   

 

სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების 

ჯამური სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 17 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - 

დაახლოებით 14000, ტანკები ‒ 444, APV ‒ 1435, საარტილერიო სისტემები - 201, MLRS - 72, 

ანტი. - საჰაერო საბრძოლო სისტემები - 43, თვითმფრინავი - 86, შვეულმფრენები - 108, 

მანქანები - 864, მსუბუქი სიჩქარის კატარღები - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი 

აპარატების ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 11, სპეცტექნიკა - 10. 

 

ყველა ქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არუნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ თქვენს გვერდით ჰუმანიტარულ ცენტრს . 

● გაუზიარეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უახლესი ინფორმაცია, სოციალურ მედიაში 

ან ადგილობრივ მედიას. 

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

● გააზიარეთ სიმართლე - გააზიარეთ ინფორმაცია ამ განახლებისა და ვებსაიტის შესახებ. 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინა! დიდება უკრაინას! 
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