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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 19.03.2022წ. 

 
საგარეო პოლიტიკა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ურსულა ფონ დერ 
ლაიენთან საუბრის შესახებ გვაცნობა : „ ევროკავშირის წევრობაზე უკრაინის განაცხადის შესახებ 
ევროკომისიის დასკვნა რამდენიმე თვეში მომზადდება “ . იმავდროულად , პოლონეთის პრემიერ- 
მინისტრმა მატეუშ მორავიეცკიმ გამოაცხადა "ანტიპუტინის ფარის" პროგრამა. პროგრამა ფოკუსირებული 
იქნება პოლონეთის და ევროპის ეკონომიკის დერუსიფიკაციაზე, ენერგიის დივერსიფიკაციაზე, სამუშაო 
ადგილების შექმნისა და ფერმერების მხარდაჭერაზე. 
 
"არასასურველი სტუმრები". ევროპარლამენტი კრძალავს რუსი და ბელორუსი დიპლომატებს მის 
შენობებში შესვლას, - ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ განაცხადა . ასევე 
, ბულგარეთი აძევებს 10 რუს დიპლომატს, რასაც მიჰყვება ასევე ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი ისინი 72 
საათს აძლევენ რუს დიპლომატებს თავიანთი ქვეყნების  დასატოვებლად.  
 
აშშ-ჩინეთი. აშშ-ს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ორსაათიან ვიდეოკონფერენციაზე შეხვდა ჩინეთის 
პრეზიდენტ სი ძინპინგონს, სადაც გააფრთხილა " იმ შედეგებზე რაც მოყვება იმ ფაქტს, თუ ჩინეთი 
მატერიალურ დახმარებას გაუწევს რუსეთს ". ჩინეთი კვლავ ირწმუნება, რომ მათი მხრიდან არავის 
ინტერესშია ომში ჩაბმა, ასევე უარყოფს კრემლის მხარდაჭერას. 
 
პუტინი სცენაზე. პუტინი პირველად გამოჩნდა საჯაროდ უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ. მისი გამოჩენა 
მიეძღვნა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის მერვე წლისთავს და მიმდინარე ომის მოწონებას. მან მოსკოვის 
უდიდეს სტადიონზე რუსების ათიათასიან ბრბოს მიმართა. რუსეთის ოფიციალური გამოკითხვები და 
რუსეთის საზოგადოებრივი მიტინგი პარასკევს უნდა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რადგან რუსეთს აქვს 
მონაცემთა მანიპულირების კარგად ორგანიზებული სისტემა, ასევე ხშირად ახორციელებს ზეწოლას 
ეროვნული საწარმოების მუშაკებზე, თუმცა ბოლო დროს . გამოკითხვა დამოუკიდებელი კვლევითი 
ორგანიზაციების ჯგუფის მიერ ჩატარებული პუტინის გადაწყვეტილებების საზოგადოების სულ მცირე 58% 
მხარდაჭერას აჩვენებს. 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. უკრაინის გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარებმა 
ნაწილობრივ მიაღწიეს წარმატებას დონეცკის საოპერაციო ზონაში - დროებით ჩამოართვეს უკრაინას 
წვდომა აზოვის ზღვაზე. მარიუპოლი და ბერდიანსკი ერთ-ერთი მთავარი საპორტო ქალაქებია, 
რომლებსაც აქვთ წვდომა აზოვის ზღვაზე, რომელიც აკავშირებს შავ ზღვას და უკრაინისთვის დიდი 
დანაკარგი იქნება. ხარკოვში რუსულმა რაკეტამ გაანადგურა უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული საჯარო 
ადმინისტრირების ეროვნული აკადემიის ხარკოვის რეგიონალური საჯარო მართვის ინსტიტუტის შენობა. 
სუმიში , 6000 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობზე საღებავებისა და ლაქების პროდუქტებით საწყობის 
შენობას საარტილერიო დაბომბვის გამო ცეცხლი გაუჩნდა. ტროსტიენტში , სუმის რეგიონში , რუსეთის 
ჯარებმა დაბომბეს საავადმყოფო. კიევში რუსულმა მძიმე არტილერიამ სვიატოშინსკის რაიონში კერძო 
საცხოვრებელი სახლების სექტორი დაბომბა. კრამატორსკი, დონეცკის ოლქი ძლიერი დაბომბვის 
შემდეგ. დილის დაბომბვისა და საჰაერო თავდასხმის შემდეგ მიკოლაივში ათობით მსხვერპლია. 
მიკოლაივის მერმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდასხმის განგაშის სისტემების გაშვება ვერ მოხერხდა, 
რადგან დაბომბვა განხორციელდა ახლო მანძილიდან, ხერსონიდან ან ყირიმიდან. 

რუსეთის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ველიკობურლიცკის გაერთიანებული თემის ხელმძღვანელი. 
თუმცა, ნოვა კახოვკას საკრებულოს მდივანი მეორე დღეა რუსეთის ტყვეობაში რჩება. მისი ცოლი 
იტყობინება , რომ მას აწამებენ და მოუწოდებენ რუსეთისადმი ლოიალობის უზრუნველსაყოფად. 

ჰუმანიტარული მდგომარეობა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს ჰუმანიტარული 
დერეფნებით დღეს 9145 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა - 4972 მარიუპოლიდან, მათგან 1124 ბავშვი 
იყო . უკრაინის ომბუდსმენმა დენისოვამ განაცხადა, რომ მარიუპოლის დრამატული თეატრის 
ნანგრევებიდან 130 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ხოლო იქ 1000-ზე მეტი რჩება. საბერძნეთის 
პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა მზადყოფნა მარიუპოლის სამშობიარო სახლის აღდგენისთვის. 
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გადაწყვეტილება უკავშირდება იმ ფაქტს , რომ უკრაინელი ბერძნების უმრავლესობა დონეცკის ოლქში 
ცხოვრობს , განსაკუთრებით მარიუპოლთან.  

მედია თავდასხმის ქვეშ. რუსული ჯარები აგრძელებენ სამიზნე მედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც 
ხმელეთიდან ავრცელებენ ინფორმაციას. " ჟურნალისტი ვიქტორია როშჩინა რუსი ოკუპანტების 
ტყვეობაშია. ის რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში ცხელ 
წერტილებიდან აშუქებდა. 12 მარტს ვიქტორიას ვერ დავუკავშირდით" . განაცხადა Hromadske Int. ამასობაში, 
ამ კვირაში დაბომბვის ქვეშ მოხვდნენ უკრაინული ტელეარხების (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia) 
ჟურნალისტები. თვალყური ადევნეთ უკრაინაში მედიის წარმომადგენლებთან სიტუაციის ყოველდღიურ 
მონიტორინგს . 

ბიზნესი. ომის დაწყებიდან 220-ზე მეტმა საერთაშორისო ბიზნესმა დატოვა რუსეთი . თუმცა, ისეთი 
გლობალური კომპანიები, როგორიცაა Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW 
(https://twitter.com/BMW), Mercedes აგრძელებენ მუშაობას. უხეში საზოგადოებრივი კრიტიკა 
განსაკუთრებით Danone-სა და Nestle-ზე მოდის იმ არგუმენტებით, რომ ისინი მოგებას იღებენ ომზე და 
ბავშვების კვებაზე. 

კულტურა. ომის დაწყებიდან რამდენიმე უკრაინელი ხელოვანი მოკლეს რუსულმა ჯარებმა. უკრაინელი 
ბალეტის მოცეკვავე არტემ დაციშინი კიევში რუსი დამპყრობლების ცეცხლის ქვეშ დაიჭირეს. მძიმედ 
დაიჭრა და საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ცნობილი მსახიობი ოქსანა შვეცი სარაკეტო თავდასხმის 
შედეგად დაიღუპა 

შეიტყვეთ მეტი მარიუპოლის შესახებ. უკრაინულმა სტრიმინგის სერვისმა Takflix- მა მარიუპოლის 
ადგილობრივების მიერ 2017-2021 წლებში გადაღებული 4 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამოუშვა. 
ბილეთების გაყიდვის 50% გაიგზავნება მარიუპოლის საკრებულოს ანგარიშზე რუსეთის შემოჭრის ფონზე 
გადაუდებელი ჰუმანიტარული საჭიროებისთვის. უყურე აქ . 

სტატისტიკა: 
● პენტაგონის ცნობით, 1080-ზე მეტი რაკეტა უკრაინაზე რუსეთის მიერ იქნა გასროლილი უკრაინაში 

სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან. 
● კიევში ომის დაწყებიდან 222 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 60 მშვიდობიანი მოქალაქე, 4 ბავშვი. 

დაშავდა 889 ადამიანი, მათ შორის 241 მშვიდობიანი მოქალაქე, 18 ბავშვი. 
● თითქმის 10 მილიონი უკრაინელი იძულებული გახდა დაეტოვებინა სახლები, დაახლოებით 6,5 

მილიონი უკრაინელი გახდა იძულებით გადაადგილებული და 3,2 მილიონმა დატოვა უკრაინა. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 19 მარტის დილის 6 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 
14400, ტანკები ‒ 466, APV ‒ 1470, საარტილერიო სისტემები - 213, MLRS - 72, ანტი. -საჰაერო 
საბრძოლო სისტემები - 44, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი - 95, ვერტმფრენები – 115, 
რბილი ტყავის მანქანები – 914, მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 3, საწვავის ტანკერები – 60, 
ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 17, სპეცტექნიკა – 11. 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არუნდა მცირე! 

● შეწყვიტეთ ყიდვა იმ კომპანიებისგან, რომლებიც ჯერ კიდევ ოპერირებენ რუსეთში (ნესტლე, 
დანონი, უნილევერი) – მათი პროდუქციის შეძენით ხელს უწყობთ რუსეთის არმიას და რუსეთის 
შეჭრას უკრაინაში. მხარი დაუჭირეთ თქვენს ადგილობრივ მწარმოებლებს, ისინი დააფასებენ 
ამას. 

● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ერთი დაწკაპუნებით City pf Goodness (ეხმარება დედებს და 
მათ შვილებს), დაეხმარეთ უკრაინის დახმარების ცენტრს , Lesia Ukrain ka თეატრს Lvi v-ში 
(მასპინძლობს და მხარს უჭერს ლტოლვილებს) 

● მხარი დაუჭირეთ თქვენს ახლოს ჰუმანიტარულ ცენტრს . 

https://sharethetruths.org/
https://ukrainer.net/greeks-of-ukraine/
https://ukrainer.net/greeks-of-ukraine/
https://ukrainer.net/greeks-of-ukraine/
https://twitter.com/Hromadske/status/1504831775830335488
https://twitter.com/Hromadske/status/1504831775830335488
https://imi.org.ua/monitorings/medijni-zlochyny-rosiyi-u-vijni-proty-ukrayiny-onovlyuyetsya-i44098
https://imi.org.ua/monitorings/medijni-zlochyny-rosiyi-u-vijni-proty-ukrayiny-onovlyuyetsya-i44098
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/340274611476344
https://twitter.com/vorozhbyt/status/1504950712589078532
https://twitter.com/vorozhbyt/status/1504950712589078532
https://www.facebook.com/takflix/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC57SDuMfqRMdHtorM0KNSBa7GV_fjNLG6aESXr_HSNYgSR6bht9TDAviePRVY5svvexEaUCgxlGQqMhkArZcIfVCDi98IRWwKJCjNJOl-MszlvygLu7C3CZYr3qwXqvYLJRCkaTQ-9mINdynP6R2DJLHgy5K6Gqcx2EHcxStygvvBMeFjkiz7C1X9dRmjT8QV9I187O0uGpTYR-g&__tn__=K-R
https://takflix.com/en/collections/mariupol-i-love-you
https://misto-dobra.com.ua/english/
https://helpukraine.center/
https://www.facebook.com/lesia.theatre
https://www.facebook.com/lesia.theatre
https://eu-ua.com/
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● გაუზიარეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უახლესი ინფორმაცია, სოციალურ 
მედიაში, ადგილობრივ მედიას. 

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

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

 

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

