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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 22.03.2022წ. 

მოლაპარაკებები. 21 მარტს უკრაინისა და რუსეთის ოფიციალურ დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებები საათნახევარი 

გაგრძელდა. შემდგომი მუშაობა გრძელდება ქვეჯგუფებში შეთანხმების პოლიტიკურ, სამართლებრივ, სოციალურ 

ასპექტებზე. ამჟამად მოლაპარაკების გუნდები პოტენციური შეთანხმებების დეტალებს არ ამხელენ. კრემლი აცხადებს 

, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესი არ არის მიღწეული და ადანაშაულებს უკრაინას სამშვიდობო მოლაპარაკებების 

შეფერხებაში, რადგან მათი წინადადებებს რუსეთისთვის მიუღებელია. უკრაინამ განაცხადა, რომ მზად არის 

მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ უკან არ დაიხევს ძირითად საკითხებზე და არ მიიღებს რუსეთის ულტიმატუმებს. 

იმავდროულად, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ეროვნული საზოგადოებრივი მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, 

რომ შეთანხმების ძირითადი პუნქტები შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ ეროვნული რეფერენდუმის გზით. თუმცა, ამ 

დროისთვის რეფერენდუმის ჩატარება საკმაოდ შეუძლებელი ჩანს, მაშინ როცა საომარი მდგომარეობა ჯერ კიდევ 

მოქმედებს. 

 

საგარეო პოლიტიკა. ევროკავშირი . ხოსეპ ბორელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში / ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა უკრაინაში შექმნილი ვითარებას „ომის 

დანაშაული“ უწოდა : „ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის, რაც უკრაინაში ხდება, არის ომის დანაშაული, მასიური ომი. რუსეთის 

შეიარაღებული ძალების მიერ უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულია “. 21 მარტს ევროკავშირის 

საბჭომ ოფიციალურად დაამტკიცა სტრატეგიული კომპასი - 2030 წლისთვის ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის პოლიტიკის გაძლიერების უპრეცედენტო სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს (1) ევროკავშირის 

განლაგების შესაძლებლობების გაზრდას და სამხედრო ძლიერების გაუმჯობესებას; (2) მისი უნარის გაძლიერება, 

წინასწარ განსაზღვროს, შეაჩეროს და უპასუხოს მიმდინარე და სწრაფად განვითარებად საფრთხეებსა და გამოწვევებს, 

და დაიცვას ევროკავშირის უსაფრთხოების ინტერესები; (3) წევრი ქვეყნების თავდაცვის ხარჯების გაზრდა; (4) 

სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერება და ორმხრივი თანამშრომლობა თანამოაზრე 

ქვეყნებთან. "ეს სტრატეგიული კომპასი გააძლიერებს ევროკავშირის სტრატეგიულ ავტონომიას და პარტნიორებთან 

მუშაობის უნარს მისი ღირებულებებისა და ინტერესების დასაცავად" , - ნათქვამია ოფიციალურ პრესრელიზში. 

 

იაპონია . რუსეთმა გამოაცხადა იაპონიასთან სამშვიდობო ხელშეკრულების მოლაპარაკებებიდან გასვლა და კურილის 

სადავო კუნძულებთან დაკავშირებული ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების გაყინვა, ტოკიოს მიერ უკრაინაში 

რუსეთის შეჭრის გამო დაწესებული სანქციების გამო. ომის პირველივე კვირებიდან იაპონია აყენებს კურილის 

კუნძულების, იაპონიის ჩრდილოეთ ტერიტორიების გადაუჭრელ საკითხს. წლების განმავლობაში, ტერიტორიების 

სტატუსი მწვავე თემა იყო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მეორე მსოფლიო ომის დროს ისინი ოკუპაციაში მოაქცია. 
 

სანქციები. რუსეთის წინააღმდეგ შემდგომი სანქციები ევროკავშირის დღის წესრიგშია ამ კვირაში, თუმცა გარკვეული 

დაღლილობა ჰაერშია. პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები ითხოვენ გამკაცრებულ სანქციებს, კერძოდ, სავაჭრო 

ემბარგოს რუსეთთან, ასევე ნავთობისა და გაზის სექტორის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიას გარკვეული 

ქვეყნები მხარს უჭერენ პაუზას, რათა გადახედონ აქამდე დაწესებული სანქციების ეფექტს, ამბობს Politico. გერმანიის 

საგარეო საქმეთა მინისტრი ანნალენა ბაერბოკი ამბობს : „ საკითხი ნავთობის ემბარგოს შესახებ არ არის ის საკითხი, 

გვინდა თუ არ გვინდა ეს. ეს არის საკითხი, თუ რამდენად ვართ დამოკიდებული ნავთობზე და ეს განსხვავდება 
ევროპის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოს შორის და ეს არის ის. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთად ვისაუბროთ 

მდგრადობაზე და როგორ შევამციროთ ჩვენი დამოკიდებულება იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ნავთობის იმპორტს 

ახორციელებენ“ . პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააფრთხილა რუსეთის შესაძლო კიბერშეტევების ახალი ნიშნების 

შესახებ, რამაც კვირების განმავლობაში მზარდი შეშფოთება გამოიწვია უკრაინაში შეჭრის გამო სანქციების 

გამანადგურებელ კრემლის შესაძლო პასუხის შესახებ. 

 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . კვირას ღამით კიევის სავაჭრო ცენტრზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმამ ის მდუღარე 

ნანგრევად აქცია . სულ მცირე რვა ადამიანი დაიღუპა, თუმცა აფეთქების შედეგად სავარაუდო რიცხვი გაიზრდებოდა. 

დანგრეული სავაჭრო ცენტრები 41 მლნ ევროს ინვესტიციას უტოლდება. ოკუპირებულ ტროსტიანეცში, სუმის 

რაიონებში, რუსული ჯარები ძარცვავენ ბინას და სახლებს, კლავენ მშვიდობიანი მოსახლეობა და ანადგურებენ 

სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. ოკუპანტები ადგილობრივ მოსახლეობას ცხოველურ ფარად იღებენ უკრაინის 

არმიისგან დასამალად. რუსებმა ქალაქის საავადმყოფოდან ბოლო ხელმისაწვდომი სასწრაფო დახმარების მანქანა 

მოიპარეს, რის გამოც საავადმყოფოსთვის სამედიცინო ტრანსპორტი არ იყო ხელმისაწვდომი. დონეცკის ოლქის 

სევეროდონეცკში ბავშვთა საავადმყოფო რუსმა ჯარებმა შენობის სახურავი ცეცხლში გაახვიეს. რუსმა სამხედროებმა 

მარიუპოლისკენ მიმავალ საევაკუაციო ავტობუსებს ცეცხლი გაუხსნეს. შედეგად 4 ბავშვი დაშავდა. ისინი 
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საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ერთი ბავშვის მდგომარეობა მძიმეა. ომის დაწყების შემდეგ პირველად ჟიტომირის 

რაიონი დაბომბეს BM-21 (გრადით). სოფელ სელეტს თავს დაესხნენ, დაიღუპა 4 ადამიანი. იგივე სამხედრო ტექნიკა 

გამოიყენეს ქალაქ ზელენოდოლსკის წინააღმდეგ, კრივიის რიგთან ახლოს . რივნეს რაიონში ოთხი რაკეტა იქნა 

გაშვებული , მათგან სამი განადგურდა საჰაერო თავდაცვის სისტემებით. რუსმა სამხედროებმა ახალი Tornado-C MLRS 

რაკეტებით დაარტყეს დონეცკის ოლქის ავდიივკას. თავდასხმის შედეგად 15 შენობა განადგურდა. 
 

გუშინ ჰუმანიტარული დერეფნებით 8057 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, მარიუპოლიდან ზაპორიჟიაში 3007. 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა , რომ ქალაქ ჩერნიგოვის მოსახლეობის ნახევარზე მეტმა დატოვა ქალაქი . 

285 000 მოქალაქიდან 130 000-მდე დარჩა. რუსული ჯარები დონეცკის ოლქში , კრამატორსკში თეთრი ფოსფორის 

საბრძოლო მასალებს იყენებენ . 

 

წაიკითხეთ Associated Press-ის გუნდის რეპორტაჟი " 20 დღე მარიუპოლში: გუნდი, რომელმაც დააფიქსირა ქალაქის 

აგონია" . გუნდი რჩება ერთადერთ საერთაშორისო ჟურნალისტებად უკრაინის ქალაქში და ჩვენ ვიყავითიმისი ალყის 

დოკუმენტირების მომსწრე რუსული ჯარების მიერ ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. 

 

გატაცებები. რუსეთი ადგილობრივი ხელისუფლებისა და აქტივისტების გატაცების სტრატეგიას აგრძელებს. ბოლო 

რამდენიმე დღის განმავლობაში ჯარებმა ადგილობრივ აქტივისტთან ერთად, ხერსონის ოლქის ბერისლავის მერი 

გაიტაცეს. ცირკუნივსკი ხარკოვის ოლქის სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე პირდაპირ მისი სახლიდან გაიტაცეს. 

საგარეო საქმეთა მინისტრმა კულებამ განაცხადა, რომ მარიუპოლიდან რუსეთში ათასობით ბავშვი გადაიყვანეს. 

როგორც მისმა წარმომადგენელმა დაადასტურა „მხოლოდ 19 მარტს რუსეთმა დონბასიდან 2389 ბავშვი იძულებით 

გადაასახლა. მშვიდობიანი მოსახლეობის გატაცება მკაცრად აკრძალულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონით . 

” მელიტოპოლში ადგილობრივი მედიის „Melitopolskie vesti“-ს ჟურნალისტები გაიტაცეს, მაგრამ მოგვიანებით 

გაათავისუფლეს. 

 

მშვიდობიანი აქციები. რუსულმა ჯარებმა ენერგოდარის ირგვლივ 600 სპეცრაზმელი განათავსეს, რათა 

გააკონტროლონ მომავალი აქციები. პირველივე დღეებიდან ადგილობრივი მოქალაქეები აქტიურად გამოდიან 

ქუჩებში, და დგანან აქციებზე რუსეთის ჯარის მიერ ქალაქის ოკუპაციის წინააღმდეგ. დანიშნულმა სპეცრაზმმა 

თავიდან უნდა აიცილოს წინააღმდეგობის შემდგომი აქტები და თუნდაც მცირე ხალხმრავლობისას. ხერსონში 

გამართულ მშვიდობიან აქციაზე რუსმა სამხედროებმა რუსული აგრესიის წინააღმდეგ პროტესტანტი ხალხის მიმართ 

ძალა გამოიყენეს და რამდენიმე მათგანი დაჭრეს. 

 

აქტივების მართვა. პოლონეთი აპირებს გააუქმოს საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული არსებული შეზღუდვები, 

რათა დაუშვას ქვეყანაში რუსული ქონების კონფისკაცია. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის მოხსენების 

პროექტმა (OCCRP) და პარტნიორებმა აღმოაჩინეს ათობით აქტივი, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთის მმართველ 

კლასთან. მიუხედავად იმისა, რომ მმართველი ელიტები წლების განმავლობაში მალავდნენ თავიანთ აქტივებს 

ოფშორებში და არეგისტრირებდნენ მათ სხვადასხვა სახელებით, პროექტები მიზნად ისახავს წარმოადგინოს რეალური 

მფლობელების და მათი აქტივების დასკვნები. იახტების, სასახლისა და თვითმფრინავების საკუთრების დამტკიცება 

ადვილი არ არის. ეს ვებგვერდი შეიცავს ინფორმაციას აქტივების შესახებ. 

 

კიბერ ფრონტის ხაზი. რუსეთი აგრძელებს ბრძოლას უკრაინაში ომის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების უმცირესი 

შანსის მოსაკლავად. რუსეთის სასამართლომ დაადგინა, რომ Meta, რომელიც ფლობს Facebook-ს, Instagram-სა და 

WhatsApp-ს, არის ექსტრემისტული ორგანიზაცია და აუკრძალა მას რუსეთის ტერიტორიაზე ოპერირება. ამასობაში, 

ანონიმური , ჰაქტივისტურმა ჯგუფმა რუსეთთან თანამშრომლობის 40 საერთაშორისო ორგანიზაციას 48 საათი მისცა 

ქვეყნიდან გასასვლელად. ჯგუფმა ბიზნესს მოუწოდა რუსეთიდან მათი ბიზნესის გაყვანა, რადგან მათი გადასახადები 

პუტინის რეჟიმს აფინანსებს. 

 

დეზინფორმაცია. გერმანიის ქალაქ ბონის პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო ინტერნეტში უკრაინელების სავარაუდო 

თავდასხმის შესახებ 16 წლის რუსულენოვან მოხალისეზე ეუსკირხენის რაიონში, რომელსაც ექსპერტები აფასებენ, 

როგორც ყალბს და მიზნად ისახავს მტრობის გაღვივებას. პროკრემლის მედია „კომსომოლსკაია პრავდამ“ გამოაქვეყნა 

სტატია , რომელშიც ნათქვამია რუსეთის დანაკარგების შესახებ უკრაინის წინააღმდეგ ომში. მითითებული 

მონაცემებით, 9,861 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა და 16,153 დაიჭრა, ეს ინფორმაცია უფრო რეალური იყო, ვიდრე ადრე 

გამოაცხადეს რუსეთის ხელისუფლებამ. თუმცა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ყველა ფიგურა წაიშალა. 
 

https://sharethetruths.org/
https://hromadske.ua/posts/z-chernigova-cherez-vijnu-viyihala-ponad-polovina-naselennya-mer
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede?fbclid=IwAR3ahALG2aiy9TIsUKvvFYzu6MFOGjQ4Amsrqu_uWj_QrGfPnLlNHjeOYP8
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede?fbclid=IwAR3ahALG2aiy9TIsUKvvFYzu6MFOGjQ4Amsrqu_uWj_QrGfPnLlNHjeOYP8
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-mariupol-descends-into-despair-708cb8f4a171ce3f1c1b0b8d090e38e3
https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1505869315811291137
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3435865-russian-troops-use-force-at-peaceful-rally-in-kherson-injuring-protesters.html
https://twitter.com/OCCRP/status/1505945876308672514
https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/
https://twitter.com/YourAnonTV/status/1505679705797713927?s=20&t=7odGAsQKSx-T6agJ1mRUeA
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/03/21/russian-casualties-ukraine-put-almost-10000-hacked-online-article/
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/03/21/russian-casualties-ukraine-put-almost-10000-hacked-online-article/
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ისტორიები ომიდან. 96 წლის ბორის რომანჩენკო, რომელიც გადაურჩა 4 ნაცისტურ საკონცენტრაციო ბანაკს, მოკლეს 

საკუთარ ბინაში ხარკოვში. 

 

სტატისტიკა: 

● ომის დაწყებიდან ოკუპანტებმა ცეცხლი გაუხსნეს 135 საავადმყოფოს, აქედან 9 მთლიანად განადგურდა. 

● უკრაინაში შეჭრის შედეგად, რუსეთის ეკონომიკა 8%-ით შემცირდება 2022 წელს, ხოლო 1998 წლის 

დეფოლტი ქვეყანას მშპ-ს 5,4%-ით შემცირებას დაუჯდა. ეს შეფასება სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა 

გაავრცელა. 

● უკრაინის გამნაღმველთა ასოციაციის შეფასებით , 21 მარტისთვის უკრაინის სახიფათო ტერიტორიების 

საერთო ფართობი, რომელიც განაღმვის მოქმედებებს მოითხოვს, არის მინიმუმ 82,525 კვადრატული 

კილომეტრი; 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 22 მარტის დილის 6 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 15,300, ტანკები ‒ 509, 

APV ‒ 1,556, საარტილერიო სისტემები - 252, MLRS - 80, ანტი. საჰაერო საბრძოლო სისტემები - 45, 

ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი - 99, შვეულმფრენი - 123, რბილი მანქანა - 1000, მსუბუქი სიჩქარის 

კატარღები - 3, საწვავის ტანკერები - 70, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი - 35, 

სპეცტექნიკა - 15. 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არ უნდა მცირე ! 

● ჰუმანიტარული დახმარების ვებგვერდი (help.gov.ua) 

● მხარი დაუჭირეთ კიევში დაფუძნებულ საცხობას „კარგი პური კარგი ადამიანებისთვის“, რომელიც ასაქმებს 

გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და პურს უზრუნველყოფს ქალაქში დარჩენილ კიევის 

მოქალაქეებს. 

● 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 მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

 
 

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/buchenwaldmemorial/photos/a.181280525295383/4937813036308751/
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https://www.unian.ua/war/v-ukrajini-ponad-80-tisyach-kvadratnih-kilometriv-potrebuye-rozminuvannya-asociaciya-saperiv-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11754196.html?_ga=2.42055973.1231933005.1647935298-1386862927.1647935298
https://help.gov.ua/
https://www.facebook.com/123146998270463/posts/1032385430679944/?d=n
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