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ომი  უკრაინაში . ყოველდღიური განახლება . დილის 10:00 საათი , 20-21.03.2022წ. 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. ვინაიდან რუსი ოკუპანტები ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვანი სამხედრო მიღწევების 

მოპოვებას, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები ყოველდღიურად გრძელდება. რუსეთი ახორციელებს ქალაქებისა 

და მშვიდობიანი მოსახლეობის რეგულარულ დაბომბვას,  ოკუპირებულ ქალაქებში ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. 

მარიუპოლი. შაბათ-კვირას რუსმა ოკუპანტებმა ბომბები ჩამოაგდეს მარიუპოლის სამხატვრო სკოლაში, სადაც 400-მდე 

მცხოვრები იმალებოდა თავშესაფარში, შენობა დაინგრა და ხალხი ხაფანგში დარჩა. შეამოწმეთ მარიუპოლის დრონის ვიდეო .  

რუსეთის არმიამ უკრაინის ხელისუფლებას ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მარიუპოლის ჩაბარებისკენ 

მოუწოდა. ქალაქის ოფიციალური პირებისა და თვითმხილველების თქმით, უკრაინამ უარყო მოთხოვნა ორშაბათს დილის 5 

საათისთვის ქალაქ მარიუპოლის გადაცემის შესახებ, რადგან რუსეთის ძალებმა გააფართოვეს სტრატეგიული პორტის 

დაბომბვა და იძულებით გადაასახლეს ათასობით მოსახლე. აქტიური დაბომბვა გაგრძელდა ლუგანსკის რეგიონში, როდესაც 

რუსეთის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს სევეროდონეცკს, ლისიჩანსკს, ჰირსკეს, კრემინას, პრივილას და ზოლოტეს. 

დაზიანებულია 19-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი, 19 კერძო სახლი, 2 ობიექტი ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა. ლუგანსკის 

ოლქის კრემინაში მოხუცთა თავშესაფრის დაბომბვას 56 ადამიანი ემსხვერპლა. თხუთმეტი ადამიანი გადარჩა, მაგრამ 

იძულებით გადაიყვანეს სვატოვოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რეგიონალურ გერიატრიულ ცენტრში. ხარკოვში შემოჭრის 

დაწყებიდან რუსმა ჯარებმა დააზიანეს ან გაანადგურეს 600-ზე მეტი სახლი. ეს არის საცხოვრებელი კორპუსები, ასევე სამხარეო 

ადმინისტრაციის, საკრებულოს, პოლიციის, საიდუმლო სამსახურის ბიუროს და ისტორიული შენობები. შაბათ-კვირას 5 

ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 წლის ბავშვი,  ხარკოვის უბნების დაბომბვისას. ივანო-ფრანკოვსკის რეგიონში რუსული არმიამ 

გამოაცხადა, რომ იყენებს ჰიპერბგერით იარაღს იარაღის საწყობების გასანადგურებლად. ინფორმაცია ჯერ არ არის 

გადამოწმებული. კიევის რეგიონი. შაბათ-კვირას კიევში სარაკეტო დარტყმა მოხდა საცხოვრებელ კორპუსებზე, ასევე სავაჭრო 

ცენტრზე. სოფელ მაკარივზე ავიაიერიშის შემდეგ შვიდი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა. ომის პირველივე დღეებში 

რუსმა ჯარებმა დაანგრიეს კაშხლის ნაწილი კიევის წყალსაცავზე და მდინარე ირპინკაზე. ერთის მხრივ, სიტუაცია ხელს უშლის 

რუსეთს თავისი ჯარების დედაქალაქთან მიახლოებისკენ, რადგან წყალი ნელ-ნელა ადიდებს ტერიტორიას მათ გზაზე. თუმცა, 

მეორე მხრივ, ის დატბორავს ახლომდებარე სოფლებს, როგორიცაა დემიდივი, და ხელს უშლის ჰუმანიტარული დახმარების 

მიწოდებას და რეგიონში მოსახლეობის ევაკუაციას. მიკოლაევში 40-ზე მეტი საზღვაო ქვეითი დაიღუპა ყაზარმზე პარასკევის 

საჰაერო თავდასხმის შემდეგ. რივნეში, ორშაბათს დილით, ორი სარაკეტო დარტყმა მოხდა პოლიგონზე. სუმის რაიონში 

რუსეთის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს ელექტრო და ქიმიურ ქარხანას "Sumyhimprom", ამიაკის გაჟონვა დაფიქსირდა 2,5 

რადიუსზე, თუმცა ორ საათში სიტუაცია კონტროლის ქვეშ მოექცა. 

 

თვალი ადევნეთ ბელინგკატის რეალურ რუკას სადაც ასახულია რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ომის  

დოკუმენტირებული ზიანი.  

  

აქტივისტების გატაცება. რუსული ჯარები აგრძელებენ ადგილობრივი აქტივისტის გატაცებას. ზაპორიჟჟიის ოლქის ქალაქ 

ენერგოდარში რუსმა ოკუპანტებმა მერის პირველი მოადგილე ივან სამოიდიუკი გაიტაცეს. ვოლნოვახაში 20-ზე მეტი 

უკრაინელი აქტივისტი რუსულმა ჯარებმა "დააკავეს". მრავალი დასავლური მედია იტყობინება, რომ ისინი "მოკლეს ან 

ბანაკებში გაგზავნეს" უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. 

 

დეპორტაციები. მარიუპოლის მერმა ვადიმ ბოიჩენკომ განაცხადა, რომ რუსული ჯარები აიძულებდნენ ხალხს უკრაიინიდან 

რუსეთში გადავიდნენ. გასული კვირის განმავლობაში მარიუპოლის რამდენიმე ათასი მცხოვრები გადაიყვანეს ფილტრაციის 

ბანაკებში, სადაც ხალხის ტელეფონები და დოკუმენტები შემოწმდა. შემოწმების შემდეგ, მარიუპოლის ზოგიერთი მკვიდრი 

გადაიყვანეს რუსეთის შორეულ ქალაქებში, სხვების ბედი უცნობია. 

 

ჰუმანიტარული კრიზისები. რუსული ჯარები ჰუმანიტარულ დახმარებას მშვიდობიანი მოსახლეობამდე მისვლის საშუალებას  

არ აძლევენ. მარიუპოლის მახლობლად მდებარე მანგუშისა და მელექინოს მაცხოვრებლები შიმშილით იხოცებიან საკვების 

ნაკლებობის გამო. ქალაქი ჩერნიგოვი კვირებია ელექტროენერგიის, გათბობსთ, წყლის გარეშეა და ჰუმანიტარული დერეფნები 

ჯერ არ არის შემუშავებული. რუსულმა ჯარებმა ხერსონის რაიონში ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული 14 სატვირთო 

მანქანა არ შეუშვეს. 14 სატვირთო მანქანა საკვებითა და მედიკამენტებით დნეპროს რეგიონიდან ხერსონის რეგიონში 

გაემგზავრა, მათ ინსულინი გადაჰქონდათ, რომელიც ხერსონის რეგიონის პაციენტებს სჭირდებათ. მაგრამ ოკუპანტებმა 

დახმარება არ შეუშვეს. ასევე, ჰუმანიტარული დახმარება ვერ აღწევს დასახლებებს, სადაც საომარი მოქმედებები გრძელდება 

ლუგანსკის, დონეცკის და კიევის რეგიონებში. მშვიდობიანი მოსახლეობის საკვებისა და მედიკამენტების ჩამორთმევა სხვა 

არაფერია, თუ არა წამება და ჟენევის კონვენციის პირდაპირი დარღვევა ომის დროს სამოქალაქო პირების დაცვის შესახებ, 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესახებ. 

 

Საერთაშორისო საზოგადოება. აშშ-ის პრეზიდენტი ბაიდეანი ევროპაში გაემგზავრება ამ კვირაში. ევროპაში მოგზაურობის 

დაწყებამდე ის ორშაბათს გეგმავს ზარის გამართავს საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიისა და ბრიტანეთის ლიდერებთან. ის 

https://sharethetruths.org/
https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/18/drone-video-shows-destroyed-residential-buildings-and-shopping-centre-in-ukraine-video
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ხუთშაბათს გაემგზავრება ბრიუსელში, შემდეგ კი ვარშავაში, სადაც პარასკევს შეხვდება პოლონეთის პრეზიდენტს. უკრაინაში 

ვიზიტი არ არის მოსალოდნელი. გაერომ უარყო რუსეთის ბრალდებები უკრაინაში ეგრეთ წოდებული ბიოლოგიური იარაღის 

პროგრამების სავარაუდო არსებობის შესახებ. ამის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გაეროს გენერალური 

მდივნის მოადგილემ განიარაღების საკითხებში იზუმი ნაკამიცუმ განაცხადა. მისი პრეზიდენტის განცხადებით, შვეიცარია 

მზად არის შუამავლის როლი შეასრულოს უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებებში. უკრაინის გენერალურმა 

პროკურორმა ირინა ვენედიქტოვამ განაცხადა, რომ უკვე 6 ქვეყანამ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე რუსეთის ომის 

დანაშაულებთან დაკავშირებით: ესტონეთი, ლიტვა, გერმანია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, შვედეთი. რუსული ელიტების, 

მარიონეტებისა და ოლიგარქების (REPO) მრავალმხრივი სამუშაო ჯგუფი. ავსტრალია, კანადა, ევროკომისია, გერმანია, 

იტალია, საფრანგეთი, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი და აშშ, თანხმდებიან თანამშრომლობის გაზრდაზე. აშშ-ს იუსტიციის 

დეპარტამენტის ახლად დაარსებული სამუშაო ჯგუფი KleptoCapture, რომელიც გენერალურმა პროკურორმა 2 მარტს დააარსა, 

დაეხმარება ამ საერთაშორისო ძალისხმევის მხარდაჭერაში. ხაზინის მდივანს აქვს კანონიერი უფლებამოსილება, შესთავაზოს 

ჯილდოები მაქსიმუმ $5,000,000         ინფორმაციისთვის. უკრაინა საბერძნეთს სლოვაკეთის მაგალითზე მითიტებით საჰაერო 

თავდაცვის სისტემების მიწოდებისკენ მოუწოდებს. 

 

ბელორუსია. 11 ბელორუსი დიპლომატისგან შემდგარმა ბოლო ჯგუფმა უკრაინა შაბათს დატოვა. წასვლის მიზეზად დაძაბული 

სამუშაო გარემო და უსაფრთხოებისთვის საფრთხე დასახელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბელორუსია ოფიციალურად 

აცხადებს, რომ ისინი ომში არ ჩაერთვებიან, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურები აცხადებენ, რომ ბელორუსის ინტერვენციის 

რისკი კვლავ მაღალია. იმავდროულად, პარტიზანული მოძრაობა ანადგურებს სარკინიგზო კავშირებს, რაც ხელს უშლის 

სამხედრო მარაგით მატარებლებს უკრაინის საზღვრებთან მდებარე ჯარებთან მისვლას. პოლონეთ-ბელორუსიის საზღვარზე 

კოზლოვიჩი-კუკურიკის საგუშაგოზე აქტივისტებმა განაახლეს სატვირთო მანქანების ბლოკადა, რომლებიც ევროპიდან 

ბელორუსიასა და რუსეთში ბრუნდებოდნენ შაბათ-კვირას. ეს "ბლოკადის" პირველი დღე არ არის. თუ გასულ შაბათ-კვირას ორ 

ათეულამდე აქტივისტი იყო, ახლა ასიდან რამდენიმე ასეულამდე ადამიანია 

 

ფარული მობილიზაცია. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ გამოსცა ბრძანება "უკრაინაში სპეცოპერაციის 

ჩატარებაში სამხედრო-პატრიოტული საზოგადოებრივი მოძრაობის "უნარმიას" წევრების ჩართვის ორგანიზების შესახებ. 

Unarmiya არის რადიკალური სამხედრო ორგანიზაცია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. მისი წევრები 

არიან  ბავშვები 8 წლის ასაკიდან. ბრძანება ითვალისწინებს 17-18 წლის მოზარდების ჩართვას. იმის გამო, რომ ოკუპანტებს არ 

გააჩნიათ ცოცხალი ძალა, კრემლი განიხილავს არასრულწლოვანთა ომში ჩართვას და მათ მომზადების წინადადებებს. საკითხს 

რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარი სამხედრო-პოლიტიკური დეპარტამენტის უფროსი გენადი ჟიდკო აკონტროლებს. 

 

დაემშვიდობეთ პრორუსულ პარტიებს. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭომ საომარი მდგომარეობის დროს 

მთელი რიგი პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა შეაჩერა. მათ შორისაა ოპოზიციური ბლოკი სიცოცხლისთვის, შარიის 

პარტია, ნაში, ოპოზიციური ბლოკი და სოციალისტური პარტიები. ეს მარგინალიზებული პარტიები წლების განმავლობაში 

ახორციელებდნენ პრორუსულ საქმიანობას უკრაინაში და მხარს უჭერდნენ უკრაინის რუსეთთან ინტეგრაციას. 

 

ციფრული უსაფრთხოება. ერთი თვის განმავლობაში უკრაინამ განიცადა 3000-ზე მეტი DDoS შეტევა, რომლებიც მიმართული 

იყო კრიტიკულ საინფორმაციო ინფრასტრუქტურ  აზე. ჰაკერები უპირველეს ყოვლისა თავს ესხმიან სახელმწიფო ორგანოების, 

ინსტიტუტებისა და კომპანიების საინფორმაციო რესურსებს ფინანსურ და სატელეკომუნიკაციო სექტორში. ამის მიუხედავად, 

ყველა სერვისი მუშაობს და ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის პერსონალის ნაწილმა საბოლოოდ მოახერხა 

როტაცია 25 დღეზე მეტი ტყვეობის შემდეგ. უსაფრთხოების საშუალებებთან დაკავშირებით, სააგენტომ განაცხადა, რომ 

სიტუაცია უცვლელი დარჩა ადრე მოხსენებულისგან. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA) ჯერ კიდევ არ იღებს 

მონაცემთა დისტანციურ გადაცემას ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე დაყენებული მისი მონიტორინგის 

სისტემებიდან, მაგრამ ასეთი მონაცემები გადაეცემა IAEA-ს შტაბ-ბინას უკრაინის სხვა ატომური ელექტროსადგურებიდან. 

 

ვატიკანის ამბები. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანის პედიატრიულ საავადმყოფოში უკრაინელი ბავშვები მოინახულა. ამჟამად 

იქ ჰოსპიტალიზებულია 19 ბავშვი, რომლებიც უკრაინიდან ჩამოვიდნენ რუსეთის ფართომასშტაბიანი შემოჭრის დაწყების 

შემდეგ. ისინი მკურნალობენ კიბოს და ნევროლოგიურ დაავადებებს, ასევე აფეთქების შედეგად მძიმე დაზიანებებს. ასევე, 

რომის პაპმა ფრანცისკემ ტვიტერზე სამ ენაზე გამოაქვეყნა შეტყობინება უკრაინისადმი მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით. 

 

CNN ინტერვიუ. პრეზიდენტი ზელენსკი CNN-ის ჟურნალისტს ფარედ ზაჰარიას კვირას უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე 

ესაუბრა. „მზად ვარ მოლაპარაკებისთვის. მოლაპარაკებების გარეშე ჩვენ ვერ დავასრულებთ ამ ომს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ 

ნებისმიერი ფორმატი, ნებისმიერი შანსი, რომ შევძლოთ პუტინთან საუბარი. თუ ეს მცდელობები წარუმატებელი აღმოჩნდა, 

მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მესამე მსოფლიო ომი. ” მოლაპარაკებების განხილვისას ზელენსკიმ თქვა, რომ მისი ერი მზად 

https://sharethetruths.org/
https://news.un.org/en/story/2022/03/1114272
https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1505593414787739648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505593414787739648%7Ctwgr%5Ehb_2_8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F03%2F20%2F7333127%2F
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0659
https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program
https://www.eurointegration.com.ua/eng/experts/2022/03/21/7136316/
https://twitter.com/franakviacorka/status/1505691787280670723?t=l3ss7xoJ1y-Xpuh0mhXGYg&s=09
https://t.me/DIUkraine/171
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-27-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-03/pope-francis-bambino-gesu-pediatric-hospital-ukraine-children.html
https://twitter.com/Pontifex/status/1505556694239227904
https://edition.cnn.com/audio/podcasts/fareed-zakaria-gps/episodes/7487b62e-0995-40ea-9f76-ae5e016f51b6
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არის მხოლოდ შეზღუდული კომპრომისების წასასვლელად, მაგრამ არა ტერიტორიის გადაცემაზე, რომლის შესანარჩუნებლად 

მისი მოქალაქეები ასე იბრძვიან. წაიკითხეთ Politico ძირითადი პუნქტების მიმოხილვისთვის. 

 

კულტურა. ევროპული კინოინდუსტრია უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას ეხმაურება. აქ მოცემულია კინოს პროფესიონალების 

რეაქციების მიმოხილვა, რომელიც შემოსევის დაწყებიდან მოყოლებული იყო. წაიკითხეთ კიევის იმ ურბანული სივრცეების 

შესახებ, რომლებიც საფრთხეშია. 

 

სტატისტიკა . 

● ომის დაწყებიდან რუსმა ოკუპანტებმა უკრაინაზე 1403 საჰაერო თავდასხმა განახორციელეს. 

● შეჭრის შემდეგ მტერმა განხორციელდა 291 სარაკეტო დარტყმა, ასევე გამოიყენა 459 მიწის-ზედა, საზღვაო საჰაერო 

ხომალდი. 

● სავარაუდოა, რომ 12 მილიონზე მეტი ადამიანია დაზარალებულ რაიონებში რომლებსაც არ შეუძლიათ დატოვონ 

სახლები უსაფრთხოების გაზრდილი რისკების, ხიდებისა და გზების განადგურების, აგრეთვე რესურსების ან 

ინფორმაციის ნაკლებობის გამო.  

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 21 მარტის დილის 6 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 15000, ტანკები ‒ 498, APV ‒ 1,535, 

საარტილერიო სისტემები - 240, MLRS - 80, საზენიტო საბრძოლო სისტემა - 45, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი 

- 97, შვეულმფრენი - 121, რბილი მანქანა - 969, მსუბუქი სიჩქარის კატარღა - 3, საწვავის ტანკერი - 60, ოპერატიულ-

ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი - 24, სპეცტექნიკა - 13. 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია რაც არ უნდა მცირე! 

 

● მხარი დაუჭირეთ უკრაინის მოხალისეების სერვისის, არა-სამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის 

ყველაზე დაუცველ მოსახლეობას. 

● 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. 

მადლობა უკრაინის მხარდამჭერისათვის! დიდება უკრაინას ! დიდება უკრაინას ! 

https://sharethetruths.org/
https://www.politico.com/news/2022/03/20/zelenskyy-ukraine-zakaria-interview-00018716
https://cineuropa.org/en/newsdetail/422483/#l10gfp1y3avrgv859wd
https://www.theatlantic.com/culture/archive/2022/03/ukraine-war-kyiv-urban-spaces/627098/?fbclid=IwAR2I1u4hr4i3l8IybGwgNXFCA3Z2JKpaiX4zUPaABhyHcJdLKCof--z1B3Y
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iom-regional-ukraine-response-external-sitrep-07032022-final.pdf
https://secure.wayforpay.com/payment/uvs_support
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
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