
2022 წ ლი ს  18 მ ა რტი  - https://sharethetruths.org/  

1 

ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 18.03.2022წ. 

 
მოლაპარაკებები. უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციების მოლაპარაკებები ვირტუალურ ფორმატში და 
სამუშაო ქვეჯგუფებში გრძელდება. თუმცა, ჩნდება ინფორმაცია  პრეზიდენტ ზელენსკისა და რუსეთის 
პრეზიდენტის შესაძლო შეხვედრის შესახებ უახლოეს კვირებში. საგარეო საქმეთა მინისტრი კულება 
ამბობს , რომ ზელენსკი მზადაა შეხვედრისთვის "ხვალაც" - "მისი პოზიცია ნათელია, ყველა საკითხზე არის 
ჩამოყალიბებული და უკრაინა მზად არის ამ საუბრისთვის". მიხაილო პოდოლიაკმა აღნიშნა , რომ 
მაგიდაზე არის კითხვების სია, რომლებიც სახელმწიფოს მეთაურების ჩართულობის გარეშე ვერ 
გადაიჭრება. 
 
საგარეო პოლიტიკა. გერმანიის ბუნდესტაგი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ხუთშაბათს სიტყვით მიმართა 
გერმანელ პარლამენტარებს. უკრაინის პრეზიდენტმა მკაცრი კრიტიკა გამოთქვა,მხოლოდ სანქციები არ 
არის საკმარისი და ახლა უკვე გვიანია, გერმანიამ უნდა შეწყვიტოს რუსეთის ფინანსური მხარდაჭერა. 
თავის მიმართვაში მან მოუწოდა, არ გადადოს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება, რუსეთის 
წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციების შემოღებასა და შემოსავალზე წინ მშვიდობა დააყენოს. 
 
ლიტვის სეიმმა ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს გაერო-ს სასწრაფო ზომების მიღება 
უკრაინის საჰაერო სივრცეში დახურული ზონის უზრუნველსაყოფად მშვიდობიანი მოსახლეობის 
მასობრივი დაღუპვის შესაჩერებლად . ეს არის მესამე ქვეყანა, რომლის პარლამენტმა მოუწოდა გაეროს 
ქვეყნებს დაუყოვნებლივ შეთანხმდნენ უკრაინის თავზე აკრძალული საფრენი ზონის შექმნის ზომებზე, 
ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. 
 
იარაღის ბიზნესი. Investigate Europe- ის ახლახან გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ 
ევროკავშირის 10 წევრმა ქვეყანამ განაგრძო რუსეთთან იარაღის ბიზნესი, მიუხედავად 2014 წლიდან 
რუსეთში იარაღის მიყიდვის ემბარგოს დაწესებისა. იარაღის ექსპორტის ოფიციალური რეგისტრები 
გამოძიების ევროპის მიერ გაანალიზებული საჯარო მონაცემების თანახმად, მთლიანი ექსპორტის თანხა 
შეადგენს 346 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობას. საფრანგეთმა, გერმანიამ, 
იტალიამ, ავსტრიამ, ბულგარეთმა, ჩეხეთმა, ხორვატიამ, ფინეთმა, სლოვაკეთმა და ესპანეთმა - 
სხვადასხვა ზომით - მიყიდეს "სამხედრო ტექნიკა" რუსეთს. გამოძიებამ აჩვენა, რომ ტერმინი „სამხედრო 
ტექნიკა“ ფართოა და შეიძლება მოიცავდეს რაკეტებს, ბომბებს, ტორპედოებს, იარაღს და რაკეტებს, 
სახმელეთო მანქანებს და გემებს, აგრეთვე სამხედრო აღჭურვილობის დეტალებს. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, კიევის ერთ-ერთ უბანს ყოველ 
დღე ხვდება რაკეტის ნარჩენები. დღეს კიდევ ერთი საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანდა. მძიმე 
თავდასხმები გრძელდება კიევის გარშემო ბუჩასა და ვიშგოროდის რაიონებში, ასევე ბროვარის ოლქის 4 
თემში. სამი აფეთქება გაისმა ლვოვის გარეუბანში გამთენიისას, სამიზნე თვითმფრინავების სარემონტო 
ქარხანაზე. ჩერნიგოვის რეგიონი კვლავ აქტიური ცეცხლის ქვეშ რჩება, ხოლო რუსული ჯარები თავიანთ 
ტექნიკას სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას შორის ათავსებენ. მორიგი თავდასხმა მშვიდობიანი 
მოსახლეობაზე მოხდა ჩერნიხოვში, მაღაზიის მახლობლად. დაღუპულთა შორის არის აშშ-ის მოქალაქეც. 
მარიუპოლის მერის მოადგილე სერხი ორლოვი ამბობს, რომ ქალაქში არ არსებობს შენობა, რომელიც არ 
დაზიანებულია. ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 80-90% დაზარალდა სამხედრო მოქმედებებით. 
ქალაქში ყოველდღიურად 50-100-მდე ბომბი ვარდება. დაახლოებით 100-მა ადამიანმა მოახერხა 
დაზიანებული მარიუპოლის დრამატული თეატრის შენობის დატოვება, დანარჩენი კი ნანგრევების ქვეშ 
დარჩა. მუდმივი დაბომბვის გამო თეატრის ტერიტორიიდან ევაკუაცია შეუძლებელია. ლუგანსკის ოლქის 
სევეროდონეცკსა და რუბეჟნეში რუსებმა ღამით 20-ზე მეტი სახლი დაანგრიეს. ხარკოვში დაბომბვის 
შემდეგ , აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ უმსხვილეს ბაზარს, ბარაბაშოვოს ბაზარს ცეცხლი გაუჩნდა. 
ხარკოვის რაიონში, მერეფაში გასულ ღამეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა და 25 
დაშავდა. ხერსონში ვითარება კვლავ კრიტიკულია, რადგან ხალხი შეზღუდულია საარსებო რესურსებით 
და ჯერ არ არის შეთანხმებული ევაკუაციის დერეფანი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში "ცხელი 
წერტილებიდან" 3810 ადამიანი იქნა ევაკუირებული - მარიუპოლის 2000-მა მაცხოვრებელმა შეძლო 
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ზაპორიჟჟიაში მისვლა, ვორცელის, ბუჩას, გოსტომელის, შევჩენკოვისა და ბოროდიანკას კიდევ 1810 
მცხოვრები. მიჰყევით უახლეს რუკას . მიმდინარე მოვლენებისათვის თვალის სადევნელად.  
 
ომის ღირებულება. ერთ კვირაში რუსეთის მიერ უკრაინაში დაზიანებული ინფრასტრუქტურის საერთო 
ღირებულება 8,3 მილიარდი დოლარით გაიზარდა . ამჟამად ზარალის მიახლოებითი ჯამი დაახლოებით 
62,6 მილიარდი დოლარია. კიევის ეკონომიკის სკოლამ პრეზიდენტის ოფისთან და ეკონომიკის 
სამინისტროსთან ერთად შექმნა ვებ რესურსი ინფრასტრუქტურის დაზიანების შესახებ ინფორმაციის 
შესაგროვებლად . 
 
სირია. უკრაინის გენერალური შტაბი  გაფრთხილებას ავრცელებს, რომ რუსეთმა დაიქირავა დაახლოებით 
1000 სირიელი დაქირავებული ჯარისკაცი, რათა შეუერთდეს მათ ჯარს უკრაინაში საბრძოლველად. 
უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ცნობით, უახლოეს მომავალში იგეგმება იარაღის, სამხედრო ტექნიკის და 
სხვა რესურსების გადატანა სირიიდან რუსეთსა და ბელორუსიაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების 
მხარდასაჭერად. სავარაუდოდ, სირიელმა ბოევიკებმა შესაძლოა გამოიყენონ შესაძლებლობა, რომ 
დატოვონ თავიანთი ქვეყანა და გადავიდნენ ევროპის ქვეყნებში, რეალური ბრძოლის ნაცვლად. 
 
ბიზნესი. PayPal იწყებს მუშაობას უკრაინაში. Nestle არ ტოვებს რუსეთს და განაგრძობს შემდგომ მუშაობას. 
პრემიერ-მინისტრმა შმიჰალმა სასწრაფოდ მიმართა Nestle-ს აღმასრულებელ დირექტორს, თუმცა 
კომპანიის პოზიცია უცვლელი რჩება. 
 
ბოიკოტი. შვედეთის ნავსადგურის მუშაკთა კავშირმა გამოაცხადა რუსული გემების და საქონლის 
ბლოკადის დაწყება 28 მარტიდან. ევროპის კოსმოსური სააგენტო (ESA) უარს ამბობს როსკოსმოსთან 
თანამშრომლობაზე ExoMars-ის მისიის შემუშავებაზე უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო. . 
 
რუსეთის ომის საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. მიხაილო პოდოლიაკმა უპასუხა გერმანიის კანცლერის, 
ოლაფ შოლცის მოწოდებას, „არ შეურაცხყოთ რიგითი რუსები: „ოფიციალურად, რუსების 71% მტკიცედ 
უჭერს მხარს უკრაინის წინააღმდეგ ომს და ჩვენი მოქალაქეების მასობრივ მკვლელობას. გაითვალისწინე ეს'. 
VoxUkraine-სთვის თავის სტატიაში ილონა სოლოგოუბი ამბობს: „ პუტინი ასახავს რუსეთის აგრესიულ ომს 
უკრაინაში. მაგრამ უდანაშაულო უკრაინელების სისხლი ასევე მილიონობით რუსის ხელშია, რომლებიც 
პუტინს უჭერენ მხარს. იხილეთ ამ სტატიაში რუსეთის ომის საზოგადოების მხარდაჭერის დონე . 
 
კულტურა. კულტურული მემკვიდრეობა რჩება თავდასხმის ქვეშ. ხარკოვის ოლქში, იზიუმში, ოკუპანტებმა 
გაანადგურეს მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი კრემიანეცის ბუნების ძეგლი. ძეგლის ერთ-ერთი სტელა 
საჰაერო დაბომბვის შედეგად დაეცა. ამასობაში, იტალიის მთავრობა მზადაა მარიუპოლში დანგრეული 
თეატრის აღსადგენად. იტალიის კულტურის მინისტრმა Twitter-ზე დაწერა, რომ მინისტრთა კაბინეტმა 
მხარი დაუჭირა მის წინადადებას. ლონდონში MyArtBroker- მა წამოიწყო ბენქსის ნამუშევრების „CND 
Soldiers“ ჩუმი საქველმოქმედო აუქციონი. მთელი შემოსული თანხა გადაეცემა კიევის, უკრაინის 
ოჰმატდიტის ბავშვთა საავადმყოფოს . 
 
უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოების ცენტრი ბრიუსელში. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა 
მესოლამ გადასცა სადგურ ევროპის შენობის გასაღები უკრაინულ სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციას „ხელშეწყობა უკრაინას“ . სივრცე გამოყენებული იქნება უკრაინის სამოქალაქო 
საზოგადოების მოქმედებების კოორდინაციისთვის (დემონსტრაციების ორგანიზება, პრესკონფერენციები 
და ა.შ.) და ფსიქოლოგიური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად უკრაინიდან ახლა 
ბელგიაში ჩასულ ლტოლვილებისთვის (სამუშაოს ძიება, რეგისტრაცია მუნიციპალურ ოფისებში). 
 
სტატისტიკა. 

● ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინაში 320 000-ზე მეტი მოქალაქე დაბრუნდა. 
● უკრაინის არასრულწლოვანთა პროკურატურის ცნობით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შედეგად 109 

ბავშვი დაიღუპა და 130 დაშავდა. 

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/War_Mapper/status/1504593984311771142?t=jZ-Uwy0MR0kGFtfR0WXfNQ&s=09
https://kse.ua/about-the-school/news/za-tizhden-zbitki-naneseni-v-hodi-viyni-infrastrukturi-ukrayini-zrosli-shhonaymenshe-na-8-3-mlrd/
https://damaged.in.ua/
https://damaged.in.ua/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274825134830572
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1504384528806297604
https://twitter.com/podolyak_m/status/1504723391877636124?s=21
https://voxukraine.org/en/it-s-not-putin-it-s-russia/
https://twitter.com/dariofrance/status/1504499779136544775
https://www.myartbroker.com/abanksy4ukraine?fbclid=IwAR3yLIXVpMnRrCsBYueHFMw8idNBufrH7C9hfRTRsZFPG8APaZyuMMRdmx0
https://ohmatdyt.com.ua/
https://twitter.com/EP_President/status/1504407090655342599?s=20&t=haBY9NYMf0b1lQQp6WmWhg
https://twitter.com/EP_President/status/1504407090655342599?s=20&t=haBY9NYMf0b1lQQp6WmWhg
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220316IPR25611/inauguration-of-the-ukrainian-civil-society-hub
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● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 18 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი - დაახლოებით 14200, 
ტანკები - 450, APV - 1448, საარტილერიო სისტემები - 205, MLRS - 72. საჰაერო საბრძოლო სისტემები 
- 43, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი - 93, მბრუნავი ფრთიანი თვითმფრინავი - 112, 
ჯავშანტექნიკა - 879, მსუბუქი სიჩქარის კატარღები - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი 
აპარატების ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 12, სპეციალური აღჭურვილობა - 11. 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არუნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ თქვენს გვერდით ჰუმანიტარულ ცენტრს . 
● გაუზიარეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უახლესი ინფორმაცია, სოციალურ 

მედიაში, 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! 

 

https://sharethetruths.org/
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

