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

საგარეო პოლიტიკა. აშშ-ის პრეზიდენტი ბაიდენი პარასკევს ჩავიდა პოლონეთში, რათა შეხვდეს ამერიკელ 

ჯარებს, უკრაინელ ლტოლვილებს და უამრავ ოფიციალურ პირს, მათ შორის უკრაინის საგარეო საქმეთა და 

თავდაცვის მინისტრებს. კვირას საღამოს ის ოფიციალური სიტყვით გამოვიდა ვარშავაში  შეტყობინებაში 

ნათქვამია: „ რაც ხდება უკრაინაში შეცვლის 21-ე საუკუნეს. ეს არ არის რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, 

ეს არის ტირანიის ომი მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები აბსოლუტურად ყველაფერში 

მტკიცე იქნება უკრაინის მიმართ უკრაინის გამარჯვებამდე. ვერაფერი აიძულებს შეერთებულ შტატებს 

გვერდი აუაროს უკრაინას და შეასუსტოს მხარდაჭერა, პირიქით, ორ ქვეყანას შორის მხოლოდ კავშირების 

გაძლიერება იქნება. ამავე დროს, არ იქნება სწრაფი გამარჯვება. ცხადი უნდა ვიყოთ: ამ ბრძოლა არც დღეებში 

და არც თვეებში მოიგებს. ჩვენ გვჭირდება საკუთარი თავის გამაგრება მომავალი ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. 

თუმცა, ბაიდენის გამონათქვამმა, რომ პუტინი „ვერ დარჩება ხელისუფლებაში “, გამოიწვია გარკვეული 

დისკუსიები უფრო ახლო წრეებშიც კი. რამდენიმე ოფიციალურმა პირმა მოგვიანებით განმარტა, რომ არც აშშ-

ს და არც ევროკავშირს არ სურთ რუსეთში რეჟიმის შეცვლა. იმავდროულად, აშშ-ს პრეზიდენტმა გამოაცხადა 

დამატებითი სანქციები, კერძოდ, ამერიკული და ევროპული პორტების დახურვა რუსული გემებისთვის. 

უკრაინის პოზიცია უცვლელი რჩება: სანქციებთან ერთად, საჭიროა მეტი იარაღი, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული შემდგომი საჰაერო თავდასხმები და სარაკეტო თავდასხმები. 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . შაბათს, თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ოკუპანტები კიევს  35-70 კმ-ით 

დაშორდნენ . თუმცა, რეგულარული საარტილერიო დარტყმები გრძელდება.რუსული სამხედრო ძალები 

შაბათს შეიჭრნენ ქალაქ სლავუტიჩში და იქ აიღეს ქალაქის საავადმყოფო. ადგილობრივი მშვიდობიანი აქციის 

დროს რუსმა ჯარებმა მომიტინგეებს ყუმბარები დაუშინეს. მათ ასევე გაიტაცეს ქალაქის მერი, რომელიც 

რამდენიმე საათის შემდეგ გაათავისუფლეს. მოგვიანებით, იმავე დღეს, გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ქალაქი 

რუსეთის კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ ქალაქში იარაღის შემოწმების შემდეგ, რუსული ჯარები 

გადაჯგუფდნენ და დაიკავეს ყველა ბლოკპოსტი ქალაქის შესასვლელთან. შაბათ-კვირას რუსეთმა რამდენიმე 

რაკეტა გაუშვა ნავთობისა და გაზის გადამამუშავებელ ქარხნებზე . ლვოვში საკრუიზო რაკეტები მოხვდა 

ნავთობისა და გაზის გადამამუშავებელ ქარხანას , რომელიც ეკუთვნის უკრაინის რკინიგზას და ქალაქის ერთ-

ერთ ქარხანას. ეს რაკეტები გაშვებული იყო სევასტოპოლიდან. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა ქარხანაში 

ხანძარი თითქმის 16 საათის შემდეგ ჩააქრეს . ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა 

თავდასხმა ლვოვზე. ლვოვში დაბომბვა დაემთხვა პრეზიდენტ ბაიდენის ვიზიტს პოლონურ ქალაქში 

საზღვართან ახლოს, სადაც ის ხვდებოდა უკრაინელ ლტოლვილებს, დღის ბოლოს ვარშავაში მის 

შეხვედრებამდე. იმავე დღეს რაკეტა მოხვდა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დუბნოში, რივნეს მახლობლად 

. ქარხანა მთლიანად განადგურდა. ანალოგიური თავდასხმა მოხდა კვირას ლუცკში - ბელორუსიიდან 

გაშვებული რაკეტები იქ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაშიც მოხვდა. კვირას საღამოს ძლიერი აფეთქებები 

თითქმის ერთდროულად დაფიქსირდა ლუცკში, კიევში, რივნეში, ხარკოვსა და ჟიტომირში. ჩერნიხოვში 

ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით , დაუზიანებელი სახლების დათვლა უფრო ადვილია, რადგან 

ქალაქების ინფრასტრუქტურის უმეტესობა ან დაზიანებულია ან განადგურებულია. ხარკოვში ბირთვული 

კვლევის ობიექტს კიდევ ერთხელ დაესხნენ თავდასხმა. ხარკოვის ოლქის იზიუმის კონტროლისთვის მძიმე 

ბრძოლები გრძელდება . დონეცკის ოლქის ავდიივკას მახლობლად , რუსები აკრძალულ ფოსფორის საბრძოლო 

მასალებს იყენებენ . 

მარიუპოლი. მარიუპოლის საკრებულოს ცნობით, რუსმა ოკუპანტებმა №1 საქალაქო საავადმყოფოდან ექიმები 

და პაციენტები, მათთან ერთად, ვინც დაბომბვისგან იმალებოდნენ იქ, სულ დაახლოებით 700 ადამიან, 

იძილუებული გახადეს სარდაფებში დამალულიყვნენ. ამასობაში ქალაქის მერი  იუწყება რომ ქალაქიდან 

ევაკუირებული იქნა მოსახლეობის 50% (ომამდე 540 ათასი მკვიდრიდან), მათ შორის არის დაახლოებით 60 

ათასი ადამიანი, ვინც ჰუმანიტარული დერეფნით გაემგზავრა უკრაინის მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე. წინასწარი შეფასებით, მარიუპოლის 20-30 ათასი მოქალაქე დეპორტირებულია ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე ან რუსეთში. ქალაქების ინფრასტრუქტურის 90% ან დაზიანებულია ან განადგურებულია. 

ორშაბათს, 28 მარტს, ჰუმანიტარული და საევაკუაციო დერეფნები არ იმუშავებს, რადგან უკრაინის დაზვერვა 

გვაფრთხილებს რუსეთის ჯარების პროვოკაციებზე. 
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განთავისუფლება. ტროსტიანეც, სუმის ოლქი, განთავისუფლდა რუსული არმიისგან რამდენიმე დღის 

ოკუპაციის შემდეგ. ზაპოროჟიას რაიონში ტერიტორიულმა თავდაცვის ნაწილებმა გაათავისუფლეს ორი 

სოფელი დამპყრობლებისგან - პოლტავკა და მალინივკა. 

გატაცებები და დეპორტაციები. მელიტოპოლში რუსულმა ჯარებმა შეკრიბეს ამხანაგობების ხელმძღვანელები 

და შესთავაზეს ეცნობებინათ ბინები „სადაც ცხოვრობენ ფაშისტები“. კერძოდ, ეს ეხება ყველას, ვინც რუსეთის 

ძალების ოპოზიციაშია და მხარს უჭერს უკრაინის ხელისუფლებას. ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი, 

Euromaidan SOS, იუწყება რომ ომის დაწყებიდან 36 ადამიანი მაინც გაიტაცეს ან გაუჩინარდა. ორგანიზაცია 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა გასათავისუფლებლად მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს, რადგან აქტივისტებზე და 

ოპოზიციაზე თავდასხმები გრძელდება. 

ამის შესახებ დროებითი ოკუპირებული ტერიტორიების მინისტრმა ირინა ვერშჩუკმა განაცხადა რომ რუსული 

ჯარები გეგმავენ ეთნიკური სომხების, აზერბაიჯანელების და თურქ-მესხების დეპორტაციას რუსეთის მიერ 

ოკუპირებული ხერსონიდან დროებით ოკუპირებულ ყირიმში. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. CERN, ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაცია, აჩერებს CERN-ის 

მეცნიერთა მონაწილეობას რუსეთის ფედერაციასა და ბელორუსის რესპუბლიკაში მდებარე დაწესებულებების 

ყველა სამეცნიერო კომიტეტში და პირიქით; აჩერებს ყველა მომავალ მოვლენას, ისევე როგორც ახალ 

ხელშეკრულებებს, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთთან ან ბელორუსთან. 

შეიტყვეთ მეტი ევროპის (არა)დამოკიდებულების შესახებ რუსულ გაზზე ჩვენს ახალ  ფაქტების ფურცელში .  

მედია. უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 12 ჟურნალისტი დაიღუპა და 10 დაშავდა 

. გენერალური პროკურორი ირინა ვენედიქტოვა: რუსეთმა უკრაინაში ჟურნალისტებისა და მედიის 

წინააღმდეგ 148 დანაშაული ჩაიდინა. 70-ზე მეტი მედიასაშუალება იძულებული გახდა დახურულიყო 

სარედაქციო ჩამორთმევის, მუქარისა და დროებითი ოკუპაციის გამო. ჟურნალისტების გატაცებისა და წამების 

ექვსი შემთხვევა დაფიქსირდა. 

საერთაშორისო მედია მწვავე კრიტიკის ქვეშ მოექცა, მათ შორის. CNN-მა და Sky News-მა გააგრძელეს ლვოვის 

დაბომბვის პირდაპირი ტრანსლაცია შაბათს აფეთქებასთან ახლოს მდებარე შენობიდან. ამჟამად, არსებობს 

შეზღუდვები მოხსენებაზე, ფოტოების გამოქვეყნებაზე ან სარაკეტო თავდასხმის პირდაპირი სტრიმინგის 

შესახებ ოფიციალური ხელისუფლების განცხადებებით, რადგან ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს მიზნის 

კორექტირებას და განმეორებითი შეტევების ჩართვას. 

პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ვირტუალური გადაცემა გააკეთა ინტერვიუ რუსულ ოპოზიციურ მედიასთან - 

"ზიგარი", "დოჟდი", "მედუზა", "კომერსანტი" და "ნოვაია გაზეტა". ინტერვიუს შემდეგ რუსულმა 

მარეგულირებელმა როსკომნადზორმა მედიას ინტერვიუს გამოქვეყნებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. 

რუსეთის ფარგლებს გარეთ მყოფმა ჟურნალისტებმა მაინც გაავრცელეს. მთავარი მესიჯები იყო: 

- მოლაპარაკებებზე პრიორიტეტი უსაფრთხოების გარანტიებია. 

- უკრაინა მზადაა ტყვეებისა და დაღუპულების გაცვლისთვის. თუმცა, რუსეთი არ იჩენს ინტერესს მათი 

ცხედრების უკან დაბრუნებით: „ ეს საშინელებაა. როცა ასეთი დამოკიდებულებაა საკუთარის მიმართ – 

როგორია სხვების მიმართ. ' 

- პუტინმა რუსული ენა შეარცხვინა უკრაინაში და უკრაინელებს შერცხვებათ მისი გამოყენება. 

რუსებისადმი დამოკიდებულება უპრეცედენტოდ გამწვავდა. იყო გლობალური, ისტორიული, 

კულტურული განხეთქილება, რაც ომზე ბევრად უარესია. 

- უკრაინის გამარჯვების ხედვა - შეძლებისდაგვარად შეამციროს მსხვერპლთა რაოდენობა, შეამციროს ამ 

ომის ხანგრძლივობა. რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები უკან, როგორც ეს იყო 24 თებერვლამდე, 

თავდასხმამდე. 

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158563571242304&set=a.10150913768247304&type=3
https://t.me/vereschuk_iryna/1195
https://home.cern/news/news/cern/cern-council-takes-further-measures-response-invasion-ukraine
https://home.cern/news/news/cern/cern-council-takes-further-measures-response-invasion-ukraine
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/03/7-facts-on-european-energy_en-1.pdf
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/356258723178469
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/356258723178469
https://youtu.be/mQRTKvoLAEM
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კულტურა. ჰოლოკოსტის მემორიალი დრობიცკის იარში ხარკოვის მახლობლად დაზიანდა რუსული 

საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ხარკოვის სახელმწიფო არქივის მონაცემებით, იქ დახვრიტეს 16 000-დან 

20 000-მდე ჰოლოკოსტის მსხვერპლი. ეს არის მეორე ჰოლოკოსტის მემორიალი, რომელიც დაიბომბა - 1 მარტს 

რუსული რაკეტები დაეჯახა კიევში ბაბინ იარს. უკრაინის მთავრობამ შექმნა მონაცემთა ბაზა ქვეყნის 

მემკვიდრეობის წინააღმდეგ სავარაუდო სამხედრო დანაშაულების შესახებ , რათა მოხდეს ზარალის აღრიცხვა 

- და ისინი, ვინც მათ მიზნად ისახავდნენ, ერთ დღეს შეიძლება აგონ პასუხისმგებლობა. წაიკითხეთ , როგორ 

ცდილობენ მუზეუმების კურატორები და მოხალისეები უკრაინაში გადაიტანონ ან დაიცვან ხელოვნების 

ნიმუშები, კულტურული ნიმუშები და საჯარო ძეგლები რუსული შემოჭრის დროს. 

მოლაპარაკებები. უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი 29 მარტს თურქეთში 

გაიმართება. უკრაინის დღის წესრიგის პუნქტები უცვლელი რჩება - უსაფრთხოების გარანტიები, 

ტერიტორიული მთლიანობა და სახელმწიფოს სუვერენიტეტი. 

სტატისტიკა: 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 28 მარტის დილის 6 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 17 

000, ტანკები - 586, APV - 1,694, საარტილერიო სისტემები - 302, MLRS - 95, საზენიტო საბრძოლო 

სისტემები – 54, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 123, ვერტმფრენები – 127, რბილი მანქანები 

– 1150, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 73, ოპერატიულ-ტაქტიკური 

დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 66, სპეცტექნიკა – 21. 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● 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! დიდებაა უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/DefenceU/status/1507670577456332804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507670577456332804%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fsociety%2F2022%2F03%2F26%2F511135_rosiya_obstrilyala_memorial_golokostu.html
https://mkip.notion.site/mkip/e9a4dfe6aa284de38673efedbe147b51?v=f43ac8780f2543a18f5c8f45afdce5f7
https://mkip.notion.site/mkip/e9a4dfe6aa284de38673efedbe147b51?v=f43ac8780f2543a18f5c8f45afdce5f7
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-03-26/ukraine-s-museums-are-leading-a-cultural-rescue-mission
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

