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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 13 Mart 2022

Şehirlere Saldırılar. Rusya, Kırım ve L/DNR senaryosunun ardından Herson'da yasa dışı referandum
için zemin hazırlama girişimlerine başladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba’nın dediği gibi Ruslar,
2014'teki senaryoyu takip ederek Herson'da şimdi umutsuzca sahte bir 'halk cumhuriyeti' için sahte bir
'referandum' düzenlemeye çalışıyor. Sıfır halk desteği verildiğinde tamamen sahnelenmiş olması
anlaşılacaktır. Devam etmeleri halinde Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Herson Ukrayna'dır
ve öyle kalacaktır. Bu sırada Herson’da her gün insanlar Rus işgalcilerine karşı mitinglerine çıkıyor.
Polonya sınırına 25 km uzaklıktaki Lviv bölgesin, Yavoriv'daki Ukrayna askeri üssüne hava saldırısı
düzenlendi. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne 8 füze ateşlendi. 57 kişi yaralandı, 9 kişi
hayatını kaybetti. Ön hazırlık olarak 30 füze Rusya'nın Saratov bölgesinden fırlatıldı. Ivano-Frankivsk
havaalanı, savaşın başlamasından bu yana üçüncü kez bombalandı. Severodonetsk, Rubijne, Lısıçansk
ve Popasna kentleri sürekli ateş altında. Lugansk bölgesindeki Popasna'ya işgalciler yasaklı fosfor
mühimmatlarını düşürdü. Bir gecede Çernihiv'de üç hava saldırısı daha yaşandı. Rus ordusu, Donetsk
bölgesi Svyatogorsk'ta 200'den fazla çocuk olmak üzere yaklaşık bin kişinin sığındığı Svyatogorsk
Lavra Klisesi'nin çocuk bölgesel sağlık merkezini ve iki odasını bombaladı. Birkaç kişi yaralandı.
Dniprorudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev, barışçıl mitinglere katıldıktan sonra kaçırıldı.

13 Mart itibariyle saldırıların güncel haritası.

İnsani Krizler. Cumartesi günü Kyiv bölgesinden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Kyiv bölgesindeki
Peremoha köyünden insanları üzerinde anlaşmaya varılan 'yeşil' bir koridordan tahliye etme girişimi
sırasında Rus birlikleri, yalnızca kadın ve çocuklardan oluşan bir sivil konvoyu vurdu. Biri çocuk 7 kişi
hayatını kaybetti. Saldırının ardından Rus birlikleri, konvoydan geriye kalanları köye dönmeye zorladı ve
köyden dışarı çıkmalarına izin vermedi. Mariupol, yaşam için gerekli kaynaklardan mahrum kalıyor. İnsani
yardım şehir yönünde yavaş yavaş ilerliyor ama henüz ulaşamadı. Mariupol Camii Rus birlikleri
tarafından bombalandı. Aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk
caminin içinde bombardımandan saklanıyor. Rus askerleri Donetsk bölgesinde bir yolcu tahliye trenine
ateş açtı. Bir tren kondüktörü öldü, diğeri yaralandı. Tren, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin sakinlerini
almak için Lıman şehrine tahliye seferi yapıyordu.

Rus Birlikleri. 11 Mart'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Orta Doğu'dan 16.000'den fazla
"gönüllü"nün Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri için "kurtuluş hareketine" katılmakla
ilgilendiğini açıkladı. Şoygu, gönüllülerin çoğunun IŞİD'e karşı savaşta Rusya'nın yanında savaştığını
söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mıhaylo Podolyak, IŞİD'i işe almanın ve Ukrayna ordusu
tarafından kullanılan kimyasal silahların iddia edilmesinin, Ukrayna'da 'Suriye senaryosunu' uygulama
girişimine tanıklık ettiğini söylüyor.

Rus ordusu liderliği, birliklerini 'kendi kendine yeterlilik' moduna yönlendirerek yağmalamayı yasallaştırdı.
Rus askerlerinin yaşamak için yeterli kaynağa sahip olmadığına ve uzman savaşının bu kadar uzun
sürmediğine dair sayısız rapor göz önüne alındığında, yağmalamanın yasallaştırılması, sivillerden ve
mevcut sivil altyapıdan kaynak elde etmelerini sağlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivillere karşı cinayet,
işkence, tecavüz olmak üzere çok sayıda ciddi suç vakası olduğunu iddia ediyor.

Belarus. Belarus Savunma Bakanlığı, sadece sınırı korumak için ordunun yerini almak üzere Ukrayna
sınırına beş tabur-taktik grubu göndereceklerini açıkladı. Bilgi Güvenliği Merkezi, Belarus askerlerinin
kesin bir şekilde Ukrayna'ya karşı savaşta yer almayı reddettiğini bildirdi. Askerler, Ukrayna'ya
konuşlanmamak için aileleriyle birlikte ülkeyi terk ediyor. Askeri protestoları bastırmak için komutanlık,
Rus subaylarını ordudaki üst düzey görevlere atamaya başladı.

Enerji Güvenliği. Rosatom'dan 11 sivil Zaporijya NS'e ulaştı. Bu grubun bir temsilcisinin sözlerine
santalin bombalanması ve ele geçirilmesinden sonra nükleer ve radyasyon güvenliğini değerlendirmek ve
onarımlara yardımcı olmak için gönderildiler. Görünüşlerinin bir başka nedeni de Ukrayna liderliğinin ve
ZNS personelinin işgalcilerle işbirliği yapmayı reddetmesidir. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihachev,
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre Güneydoğu Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde
sınırlı sayıda uzmanın bulunduğunu doğruladı, ancak Rosatom'un operasyonel kontrolü ele geçirdiğini
veya tesisin Rosatom'un ‘’Yönetim Sistemi" altına almasını amaçladığını reddetti.

Dış Politika. Lviv şehri, Litvanya, Almanya, Romanya, Slovakya ve İspanya'yı temsil eden Avrupa
Parlamentosu Üyelerini ağırladı. Onlar, Ukraynalı parlamenterler ve Avrupa Ukrayna Forumu'ndaki Lviv
Sivil-askeri yönetimlerin temsilcileri ile mevcut durumu görüşmek ve desteklerini ifade etmek için bir
araya geldiler.

Pazar Okuması:
● Atlantik Konseyi, Putin'in Rusya'daki halk desteğini analiz etti. Bu, '’Rusların açık bir çoğunluğu

tarafından coşkuyla benimsenen dış politika hedefleri ve uzun süredir devam eden kamu
açıklamaları ile tamamen tutarlıdır. Bu, Putin'in olduğu kadar onların da savaşı". “Z” simgesi,
Paraolimpiyatlar veya sokaklar da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde her yerde hazır bulunan
bir işaret haline geldi. Milli üniversiteleri Ukrayna'da “özel harekatı” destekliyor. Tam metni
okuyun.

Pazar İzleme Listesi: bu ülkedeki mevcut durumu anlamak için 20 Ukrayna filmi.

Pazar Okuması:
● Ukrayna ve Rusya'ya Bakmak İçin Neden Sömürgecilik Sonrası Bir Objektife İhtiyacımız Var,

Ukraynalı film eleştirmeni, gazeteci Daria Badiour. Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu
FIPRESCI'nin üyesi. 2016-2018 yıllarında Ukrayna Oscar Komitesi üyesi.

● Ukraynalı film yönetmeni (Ukrayna Şerifleri, Volkan), Docudays UA Uluslararası İnsan Hakları
Belgesel Film Festivali'nin (19. festifali henüz ertelnmiş - makaleyi okuyun) sanat yönetmeni,
Ukrayna Film Akademisi yönetim kurulu üyesi Roman Bondarçuk'tan uluslararası toplumun
dikkatine bir açıklama.

● Ukrayna-Rusya Savaşı Geçmişe Dayanıyor, Ukraynalı Filozof Volodımır Yermolenko, PhD
● Ukraynalı Filozof PhD Volodımır Yermolenko tarafından açıklanan Ukrayna Ulusal Kimliği

İstatistikler:
● Savaşın 17 günü boyunca 1.300 Ukrayna askeri öldürüldü.
● Savaşın başlangıcından bu yana 79 çocuk hayatını kaybetti ve 100'den fazla yaralandı.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 13 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle

Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 12.000'den fazla asker, 374 tank, 1226 ZPT,
140 topçu sistemi, 62 çok namlulu roketatar, 34 uçaksavar savaş sistemi, 74 uçak, 86 helikopter,
600 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 7 operasyonel-taktik düzeydeki İHA.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Güvenilir kuruluşların bir listesiyle Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğinizle ilgili bağlantıya
tıklayın.

● Ukrayna’ya seyahat etmiş olduysanız veya Ukraynalı arkadaşlarınız varsa, Ukrayna
hakkındaki hikayelerinizi paylaşın. Ukrayna hakkında bilgiler yayalım.

● Bu güncelleme ve web sitesi hakkında bilgi paylaşarak gerçekleri paylaşın.

Ukrayna’yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Slava Ukraini! Yaşasın Ukrayna!
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