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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 26.03.2022წ. 

საგარეო პოლიტიკა. უკრაინაში ვიზიტიდან ერთი კვირის შემდეგ, პოლონეთი, სლოვენია და ჩეხეთი მოითხოვენ 
ძირითად ქმედებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ომის შესაჩერებლად. ოფიციალურმა პირებმა მოამზადეს 
ქმედებების 10 პუნქტიანი სია, რომელიც ევროკავშირმა უნდა განახორციელოს უკრაინაში ომის შესაჩერებლად. 
სიაში შედის ყველა რუსული ბანკის გათიშვა SWIFT-დან, რუსული პროპაგანდის შეჩერება ევროპაში, რუსული 
გემების და საგზაო ტრანსპორტის ბლოკირება რუსეთში/რუსეთიდან, სანქციები მთელი ბიზნეს 
საზოგადოებისთვის და ა.შ. სრული სია წაიკითხეთ POLITICO- ზე . 

ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ისაუბრა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, 
სადაც ისაუბრა რუსეთის თავდასხმაზე უკრაინაზე - „ ჩვენი კონტინენტი შეძრწუნებულია ტექტონიკური 
ცვლილებით, რომელიც არ ყოფილა ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ. ამ ომის შედეგები ევროპის 
უსაფრთხოების არქიტექტურაზე შორსმიმავალი იქნება. და მე არ ვსაუბრობ უსაფრთხოებაზე მხოლოდ სამხედრო 
თვალსაზრისით. მაგრამ ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოება და სასურსათო უსაფრთხოებაც კი სასწორზეა . თავის 
გამოსვლაში მან ყურადღება გაამახვილა ენერგეტიკასა და სასურსათო უსაფრთხოებაზე, მოითხოვა განახლებადი 
ენერგიის სწრაფი მიკვლევა, ასევე ინვესტიციები ენერგოეფექტურობაში. 2024 წლამდე 2,5 მილიარდი ევრო 
გამოიყოფა სასურსათო დაუცველობის წინაშე მყოფი რეგიონებისთვის, ასევე 500 მილიონი ევრო „ყველაზე მეტად 
დაზარალებულებისთვის“. 
 
ბულგარეთი იწვევს თავის ელჩს რუსეთში კონსულტაციებისთვის ბულგარეთში რუსეთის ელჩის 
"არადიპლომატიური, მკვეთრი და უხეში" კომენტარების შემდეგ, განაცხადა ხუთშაბათს პრემიერ-მინისტრმა 
კირილ პეტკოვმა. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . რუსეთმა პარასკევს დაასრულა უკრაინის წინააღმდეგ თავდასხმის პირველი 
ეტაპის ძირითადი შედეგები და განაცხადა, რომ უკრაინის საბრძოლო ძალა შერყეული იყო. შემდეგი ეტაპი 
ფოკუსირებული იქნება დონბასის რეგიონის "განთავისუფლებაზე" , რადგან უფრო ძლიერი მხარდაჭერა მოდის 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ეს შეიძლება აიხსნას უკრაინული მხარის უფრო ძლიერი წინააღმდეგობით, 
ვიდრე ადრე მოსალოდნელი იყო, ან შეცდომაში შემყვანი შეტყობინებებით მორიგი გადაჯგუფებისთვის 
მოსამზადებლად. უკრაინის არმია თანდათან უბრუნდება უკრაინის მიმდებარე ტერიტორიების კონტროლს. 
თუმცა აქტიური დაბომბვა რჩება რეგიონში და მთელი ქვეყნის მასშტაბით. კიევის ოლქის სლავუტიჩში , დე-ფაქტო 
ბლოკირებულია რუსული ჯარით, როცა ისინი ქალაქს მიუახლოვდნენ. ქალაქი ცნობილია იმით, რომ ჩერნობილის 
ატომური ელექტროსადგურის რამდენიმე ყოფილი მუშაკი ცხოვრობდა. შაბათს დილით ადგილობრივი 
მოქალაქეები შეუერთდნენ მშვიდობიანი აქციას ერთობლივი წინააღმდეგობის გამოსავლენად. ხარკოვში, 
რუსეთის ჯარებმა დაბომბეს ქალაქის კლინიკა, სადაც ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრია განთავსებული. 7 
დაჭრილი, მათგან 4 გარდაიცვალა. ოჰტირკა, სუმის რეგიონი კიდევ ერთხელ მოხვდა დაბომბვის ქვეშ - რასაც 
მოჰყვა აფეთქებები და მასიური ზარალი. ასე გამოიყურება ოხტირკა ამ დღეებში. რუსმა ჯარებმა გუშინ ვინიცას 
ექვსი კრუიზული რაკეტა გაუშვეს. რუსულმა გემმა ესროლა ოდესის ოლქის სოფელ სანჟიკას და სამი საათის 
შემდეგ გამოაცხადა ე.წ. უსაფრთხოების გარანტიები გემების გავლისთვის. ჩერნიხოვში განადგურდა უკრაინის 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (SBU) არქივი . არქივში იყო დოკუმენტები, რომლებიც უკრაინელების 
წინააღმდეგ საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებს ეხებოდა. პარასკევს ჰუმანიტარული დერეფნებით ევაკუირებული იქნა 
7331 ადამიანი, სულ : 1 კვირაში 37606 ადამიანი. 

მარიუპოლი. მარიუპოლის ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება, რომ დაახლოებით 300 ადამიანი დაიღუპა 
რუბლის ქვეშ მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე აფეთქების გამო, სადაც დაახლოებით 1500 ადამიანი იყო 
თავშესაფარი. ამჟამად რუსმა დამპყრობლებმა მარიუპოლის სავაჭრო ცენტრი თავიანთ შტაბ-ბინად, ერთიანი 
რუსეთის ოფისად აქციეს, იუწყება ქალაქის საკრებულო მოსახლეობაზე მითითებით . რუსეთის 
წარმომადგენლები ფენიქსის სიმ ბარათებთან ერთად ამზადებენ და ავრცელებენ პროპაგანდისტულ გაზეთებს, 
რომლებიც ოკუპირებულ დონბასში 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. მარიუპოლის ბავშვთა სარეაბილიტაციო 
ცენტრი ახლახანს რეკონსტრუქციის შემდეგ განადგურდა. გაერომ დაადასტურა, რომ ალყაში მოქცეულ 
მარიუპოლში მასობრივი დაკრძალვები მიმდინარეობს. ორგანიზაციამ მიიღო ერთ-ერთი მათგანის სატელიტური 
სურათები, წერს CNN უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელ მატილდა 
ბოგნერზე მითითებით. გაეროს შეფასებით, 200-მდე ადამიანის ცხედარი დაკრძალეს. 
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გატაცებები. რუსული ჯარები აგრძელებენ მშვიდობიანი მოსახლეობის დევნას და გატაცებას. ბოლო სამიზნეები 
არიან ადგილობრივი ოფიციალური პირები, არჩეული მრჩევლები, ჟურნალისტები, აქტივისტები, მღვდლები, 
ბიზნესმენები ან შემთხვევითი მშვიდობიანი მოქალაქეები - ყველა, ვინც გარკვეულ წინააღმდეგობას ავლენს. 
გუშინ გაიტაცეს ჩერნიგოვის რეგიონის სნოვსკის გაერთიანებული ტერიტორიული თემის ხელმძღვანელი და 
ადგილობრივი ბიზნესმენი . დროებით ოკუპირებული ნიჟნი სიროგოზის სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე 
იძულებითი გადადგომის შესახებ განცხადების შემდეგ გაუჩინარდა . სლავუტიჩში პროუკრაინული მიტინგის 
დროს ქალაქის მერი იური ფომიჩივი გაიტაცეს . 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. 24 მარტის მდგომარეობით, ომის დროს უკრაინის ინფრასტრუქტურისთვის 
მიყენებულმა ზარალმა მიაღწია 63 მილიარდ დოლარს ან 1,8 ტრილიონ გრაფს, ნათქვამია კიევის ეკონომიკის 
სკოლის ანგარიშებში. ომის დაწყებიდან დღემდე დაზიანდა მინიმუმ 4431 საცხოვრებელი კორპუსი, 92 საწარმო, 
378 სასწავლო დაწესებულება, 138 ჯანდაცვის დაწესებულება, 8 სამოქალაქო აეროპორტი და 10 სამხედრო 
აეროდრომი, 7 თბოელექტროსადგური და ჰიდროელექტროსადგური. 

ენის საკითხი . სოციოლოგიურმა სააგენტო „რეიტინგმა“ მორიგი ეროვნული გამოკითხვა ამჯერად ენობრივ 
საკითხებზე გაამახვილა. სააგენტო იუწყება, რომ მუდმივი ზრდა შეინიშნება იმათ რიცხვში, ვინც უკრაინულს 
მშობლიურ ენად თვლის: 2012 წლის 57%-დან 2022 წელს 76%-მდე. აბსოლუტური უმრავლესობა (83%) მხარს უჭერს 
უკრაინულს, რომ იყოს ერთადერთი სახელმწიფო ენა უკრაინაში. ომამდე რუსულის სახელმწიფო ენის სტატუსის 
მინიჭების კუთხით ცვლილება შეიმჩნევა და დღეს - ახლა ამ იდეას მხოლოდ 7% უჭერს მხარს. უმრავლესობა (67%) 
მიიჩნევს, რომ უკრაინის უკრაინულ და რუსულენოვან მოქალაქეებს შორის არანაირი პრობლემა არ არსებობს. 

ომის დანაშაულების გამოძიება. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ირინა ვენედიქტოვამ აცნობა ომის 
დაწყებიდან 2700-ზე მეტი სამხედრო დანაშაულის დაწყების შესახებ. იდენტიფიცირებულია 205 ეჭვმიტანილი. 
უკრაინამ, ლიტვამ და პოლონეთმა შექმნეს ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი უკრაინაში რუსეთის მიერ 
განხორციელებული სამხედრო დანაშაულების შესახებ. იმავდროულად, ყველა სამხედრო დანაშაულის 
რეგისტრაცია შესაძლებელია ვებგვერდზე . 

ციფრული წინააღმდეგობა. ანონიმუსმა გატეხა რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკი, რომელიც აქვეყნებს 
28 გბ მონაცემს. 15-22 მარტის განმავლობაში, უკრაინის სასწრაფო დახმარების კომპიუტერულმა ჯგუფმა (CERT-UA) 
დააფიქსირა 60 კიბერშეტევა, 11 მოხდა მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ვებსაიტებზე, რვა 
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სექტორში, ექვსი ფინანსურ და კომერციულ სექტორში, ოთხი. ტელეკომის და 
პროგრამული უზრუნველყოფის სექტორში და ორი ენერგეტიკის სექტორში, ამბობს ინტერფაქსი . 
 
უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა აცნობა , რომ SAP შეიმუშავებს რუსეთის 
ციფრულ ბლოკადას და თანდათან შეწყვეტს მისი პროდუქტების მხარდაჭერას ოკუპანტის ბანკებში, თავდაცვის, 
ნავთობისა და მეტალურგიულ კომპანიებში. და ჩვენი გამარჯვების შემდეგ SAP გახსნის R&D ცენტრს უკრაინაში.  
 
პირველი NFT ომის მუზეუმი ამოქმედდა უკრაინაში. NFT მუზეუმის მიზანია გლობალურ ციფრულ საზოგადოებაში 
ჭეშმარიტი ინფორმაციის გავრცელება და უკრაინის მხარდასაჭერად თანხების მოძიება. ნამუშევრები ასახავს 
უკრაინელების მიერ განცდილ სამხედრო მოვლენებს - რუსული შემოჭრის დაწყებიდან უკრაინის გამარჯვების 
მომენტამდე. ყველა ნამუშევარი წარმოდგენილია ციფრულად, როგორც NFT ტოკენები და მისი შეძენა ნებისმიერს 
შეუძლია. კოლექციის პირველი ნაწილი უკრაინელი მხატვრების ნამუშევრებს შეიცავს. შემდეგ მუზეუმს მთელი 
მსოფლიოდან ჩამოსული მხატვრების ნამუშევრები დაემატება. 

კულტურა. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ყოველდღიურად საშუალოდ ორი რელიგიური 
ინფრასტრუქტურის ობიექტი ნადგურდება . ომის დაწყებიდან მან 8 რეგიონში მინიმუმ 59 ობიექტი დააზიანა. 
სანამ რუსული ბომბები მოხვდება უკრაინის ქალაქებში, უკრაინული კულტურა მაინც გადარჩება, ამბობს მწერალი 
ანდრეი კურკოვი Guardian-ისთვის თავის მოსაზრებაში . ვილნიუსის რკინიგზის სადგური მოსკოვი-კალინინგრადის 
მატარებლის მგზავრებს უპირისპირდება უკრაინაში რუსეთის ომის სურათებით და ასევე ომის შესახებ 
სპეციალური განცხადებებით. 

სტატისტიკა: 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
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ტანკები - 575, APV - 1,640, საარტილერიო სისტემები - 293, MLRS - 90, ანტი. საჰაერო ხომალდის საბრძოლო 
სისტემები – 51, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 117, შვეულმფრენები – 127, რბილობიანი 
მანქანები – 1,089, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 72, ოპერატიულ-
ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 56, სპეცტექნიკა – 19. . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არ უნდა მცირე! 
● ამ შაბათ-კვირას მოგიწოდებთ მხარი დაუჭიროთ უკრაინის ნაციონალურ სკაუტურ ორგანიზაცია 

პლასტს . ორგანიზაცია დახმარებას უწევს უკრაინელ ჯარისკაცებს ფრონტის ხაზზე, ახორციელებს და 
აწვდის ჰუმანიტარულ დახმარებას გაჭირვებულთათვის, ასევე სამედიცინო მარაგებს 
საავადმყოფოებისთვის. შეამოწმეთ უახლესი აქტივობის ანგარიში . 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, 
ადგილობრივ მედიას ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 
● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი 

ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 
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