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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 სთ, 10-11.04.2022წ. 

 
საგარეო პოლიტიკა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი ბორის ჯონსონი შაბათს ეწვია კიევს პრეზიდენტ 
ზელენსკისთან შესახვედრად. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა ფინანსური და სამხედრო 
დახმარების ახალი პაკეტი, რომელიც მოიცავს 120 "ჯავშანტექნიკას", ახალ "სარაკეტსაწინააღმდეგო სარაკეტო 
სისტემებს", ასევე 100 მილიონი ფუნტის სამხედრო აღჭურვილობის გაგზავნას. იხილეთ პრემიერ-მინისტრისა 
და პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ გასეირნება კიევის ცენტრში.  
 
ავსტრიის კანცლერი კარლ ნეჰამერი შაბათს კიევს ეწვია პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად. თუმცა, 
ორშაბათს, 11 აპრილს, კანცლერი შეხვდება ვლადიმერ პუტინის მოსკოვში. ის იქნება ევროკავშირის პირველი 
ლიდერი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს პირისპირ შეხვდება მას შემდეგ, რაც მან 24 თებერვალს უკრაინაში 
სრულმასშტაბიანი შეჭრა დაიწყო. 
 
დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის „მთავრობამ“ თავის ტერიტორიაზე ეუთოს SMM-ის საქმიანობა უკანონოდ 
გამოაცხადა და განაცხადა, რომ მისიის წარმომადგენლებმა რესპუბლიკის ტერიტორია 30 აპრილამდე უნდა 
დატოვონ. განცხადება ეუთო-ში მომუშავე ადგილობრივმა მცხოვრებმა მას შემდეგ გააკეთა რაც SMM დააკავეს 
DNR-ში „მისიის მანდატთან შეუთავსებელი ქმედებებისთვის“. 
 
ესტონეთმა დაიწყო ვიზების გაუქმება მათთვის, ვინც საჯაროდ იყენებს ასოებს "Z" და "V" რუსეთის ომის 
მხარდასაჭერად უკრაინაში, ასევე წმინდა გიორგის ლენტები რუსეთიდან ესტონეთის საზღვრის გადაკვეთისას. 
ასეთი სიმბოლოების მფლობელები იგზავნება დამატებითი გადამოწმებისთვის, რომლის დროსაც 
ოფიციალური პირები წყვეტენ, როგორ გააგრძელონ ისინი. 
 
გლობალური დაფინანსების კამპანია Stand Up for Ukraine, რომელიც შაბათს გაიმართა ვარშავაში, უკრაინელი 
ლტოლვილებისთვის 9,1 მილიარდი ევრო შეგროვდა . ფონდის მოზიდვის ღონისძიებამ შეაგროვა 1,8 
მილიარდი ევრო უკრაინის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდასაჭერად, ხოლო 7,3 მილიარდი 
ევრო ლტოლვილებისთვის, რომლებიც ქვეყნიდან მეზობელ ქვეყნებში გაიქცნენ. 
 
უკრაინაში რუსეთის შემოჭრის შემდეგ, შვედეთი და ფინეთი განიხილავენ ნატოში გაწევრიანებას ზაფხულში, 
იუწყება The Time . 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. შაბათ-კვირას სულ მცირე 10 რაკეტა გაისროლეს ქალაქ დნიპროზე . 
დნიპროს აეროპორტი მეორედ დაიბომბა. დაბომბვის შედეგად მთლიანად განადგურებულია შენობის ფართი 
და ინფრასტრუქტურა. რუბიჟნეში , ლუგანსკის რეგიონში , რუსულმა ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს და 
გაანადგურეს ტანკერი აზოტის მჟავით . ლუგანსკის ოლქის ხელმძღვანელმა სერგი ჰაიდაიმ აცნობა, რომ 
რეგიონში აღარ არის დარჩენილი კრიტიკული ან სხვა ინფრასტრუქტურა, რადგან დაბომბვის დროს ის 
მთლიანად განადგურდა. თუმცა, თავდასხმები საკვებისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მქონე 
საწყობებზე გრძელდება. კვირას მიკოლაივში ძლიერი აფეთქება დაფიქსირდა . ხერსონის ოლქში რუსეთი 
კვლავ გეგმავს ე.წ. რეფერენდუმის ჩატარებას „ხერსონის სახალხო რესპუბლიკის“ გამოცხადების მიზნით. 
„რეფერენდუმის“ პრომო მასალები და კითხვარის ფორმები იბეჭდება ნოვა კახოვკას სტამბებში, იუწყება 
უკრაინის გენერალური შტაბი. იმავდროულად, ადგილობრივი მოქალაქეები ქუჩებში გამოდიან პროუკრაინულ 
მიტინგებზე, რათა წინააღმდეგობა გაუწიონ ოკუპაციას. ხერსონში ხალხი შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე, 
მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც რუსეთის ჯარებმა დაარბიეს, ხალხი პროტესტს არ შეუერთდა. ნოვა კახოვკაში 
მოჩვენებითი პრორუსული აქცია იმართებოდა, სადაც სულ რამდენიმე ათეული მამაკაცი იდგა რუსული 
დროშებით. 
 
Ადამიანის უფლებები. ომის ტყვეების გაცვლის მესამე რაუნდი გაიმართა 2022 წლის 10 აპრილს: 26 
უკრაინელი, მათ შორის თორმეტი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის ოფიცერი ქალი, ასევე ტყვეობიდან 14 
მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 9 ქალი, დაბრუნდნენ უკან, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშჩუკმა. 
უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა დაადასტურა 1222 მშვიდობიანი მოქალაქე კიევის რეგიონში რუსული 
ოკუპაციის დროს . ამის შესახებ ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ განაცხადა რომ რუსეთის ფედერაციის 
პენზას რეგიონში უკრაინიდან იძულებით დეპორტირებულთა ბანაკი შეიქმნა. ბანაკში 400-ზე მეტი უკრაინის 
მოქალაქეა - ძირითადად ქალები და 147 ყველა ასაკის ბავშვი, მათ შორის ჩვილები. მსგავსი ბანაკების 
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უმეტესობა მდებარეობს რეგიონის გარშემო. უკრაინელები, რომლებიც უკანონოდ დააკავეს ხერსონის ოლქში 
და მელიტოპოლში, ყირიმის წინასწარი დაკავების ცენტრებში გადაჰყავთ, ამბობს მუსტაფა ძემილევი 
ყირიმელი თათრების ვეტერანი ლიდერი და უკრაინელი დეპუტატი. 
 
გაეროს ქალები და CARE International იუწყებიან , რომ უკრაინიდან იძულებით გადაადგილება და ლტოლვილთა 
ნაკადი ძირითადად გენდერულია, ქალების წინაშე დგას ბევრი გამოწვევა საზღვარზე და ადამიანების 
ზოგიერთი ჯგუფი, მათ შორის ქალები, კაცები, ბიჭები და გოგონები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეები, 
ვერ ახერხებენ ქვეყნიდან გასვლას. ეს, თავის მხრივ, იწვევს დაცვის ბევრ შეშფოთებას, როგორიცაა გენდერული 
ძალადობის (GBV) გაზრდილი რისკები, რაც არაპროპორციულად მოქმედებები ქალებსა და გოგოებზე, 
განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებიდან. ეს განსაკუთრებით მოიცავს: (1) უსაფრთხოების საკითხებს 
გენდერულ, კონფლიქტთან დაკავშირებულ სექსუალურ ძალადობას (CRSV) და ტრეფიკინგთან დაკავშირებით; 
(2) ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქოსოციალური დახმარების გაზრდილი საჭიროება (MHPSS). 
გრძელვადიან პერსპექტივაში უმუშევრობის დონეები მოსახლეობის ყველა კატეგორიაში, სავარაუდოდ, 
გაიზრდება და გააგრძელებს ქალების უბიძგებს ეკონომიკის დაუცველ არაფორმალურ სექტორებში. 
 
სანქციები. საზღვარი. სატვირთო მანქანებმა რუსეთიდან და ბელორუსიდან უნდა დატოვონ ევროკავშირი 16 
აპრილამდე და ევროკავშირში შესვლის უფლების გარეშე. ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის სანქციების 
ახალი პაკეტის ნაწილია. ადრე აქტივისტები იბრძოდნენ რუსეთსა და ბელორუსში სატვირთო მანქანების 
აკრძალვისთვის თითქმის ერთი თვის განმავლობაში პოლონურ-ბელორუსულზე. საფრანგეთი. კრამატორსკის 
რკინიგზის სადგურზე თავდასხმის შემდეგ საფრანგეთმა გამოაცხადა მზადყოფნა განაგრძოს რუსული 
ნავთობის შემდგომი აკრძალვა, განუცხადა საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა ბრუნო ლე მაირმა CNN-ს . 
 
Საკვების უსაფრთხოება. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO) გამოაცხადა , რომ 
გლობალური ფასები ძირითად საკვებ პროდუქტებზე, როგორიცაა მარცვლეული, შაქარი და მცენარეული 
ზეთები, უფრო მაღალია, ვიდრე ოდესმე. ამ თვის ზრდამ აისახა ხორბლისა და უხეში მარცვლეულის მსოფლიო 
ფასების ზრდა, რაც ძირითადად გამოწვეულია უკრაინიდან ექსპორტის შეფერხებით რუსეთის თავდასხმის 
გამო და, უფრო მცირე ზომით, რუსეთის ფედერაციაზე, ნათქვამია მოხსენებაში. უკრაინის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო მიზნად ისახავს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 80%-ის დათესვას. თუმცა, ეს ყველაფერი 
დამოკიდებულია ჩერნიგოვისა და სუმის რეგიონის მიწების განაღმვის სიჩქარეზე. პესიმისტურ სცენარში 
შესაძლებელია მიწების წინასწარი 70% დათესვა. ყველაზე კრიტიკული ფაქტორი ამ დროისთვის არის საწვავი 
და დიზელის მიწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო ცდილობს სიტუაციის კონტროლის ქვეშ მყოფს, 
შეფერხებები საკმაოდ სავარაუდოა, განსაკუთრებით რუსული ჯარების მიერ ნავთობის საწყობების აქტიური 
დაბომბვის გამო. 
 
დეკოლონიზაცია. ამ კვირაში ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს სტატიების სერიას დეკოლონიზაციის შესახებ მესამე 
სტატიით, რომელიც ეძღვნება კინოინდუსტრიას - "(ნეო)კოლონიალიზმის ორმოცდაათი ელფერი რუსულ 
კინემატოგრაფში". იულია კოვალენკო, კინოკრიტიკოსი და Docudays UA-ს პროგრამისტი, იკვლევს, თუ როგორ 
მსახურობდა რუსული კინოინდუსტრია კრემლის იდეოლოგიისა და საერთოდ რუსული კულტურის მეგაფონად, 
ისევე როგორც მახრჩობელა სამეზობლო კინოინდუსტრიაში. 
 
კითხვის კუთხე. 

● აზრი | როგორ შეაჩერა რუსეთის შეჭრამ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები - POLITICO 
● რუსული ბომბები არღვევს ბერძნულ საზოგადოებას, რომელიც იბრძვის თავისი ისტორიისთვის - 

POLITICO . მარიუპოლი და მისი სამეზობლო წლების განმავლობაში ეთნიკური ბერძნული თემის სახლი 
იყო. თუმცა, ომის გამო, საზოგადოება იფანტება  მათი სიცოცხლის გადასარჩენად. 

● უკრაინის კულტურის 40 საკულტო ფიგურა – PEN Ukraine. სია, რომელიც შედგება უკრაინის კულტურის 
40 ყველაზე საკულტო ფიგურისგან და მოკლე ბიოგრაფიების მიმოხილვებისაგან, მოიცავს ინოვაციურ 
მხატვრებს, ძვირფას ავტორებს და სახელგანთქმულ მუსიკოსებს. მათ შორის არიან მსოფლიოში 
ცნობილი მხატვრები, გრაფიკოსები, არქიტექტორები და მოქანდაკეები; პოეტები, პროზაიკოსები და 
დრამატურგები; მსახიობები და კინორეჟისორები; კომპოზიტორები და მომღერლები. 
 

რას უნდა უყუროთ. 
● ჩემი უკრაინული მოგზაურობა . ვალდემარ იანუშჩაკი მიდის უკრაინაში, რათა ნახოს, როგორ 

ინარჩუნებენ უკრაინულ ხელოვნებას ომის დროს. 

https://sharethetruths.org/
http://ua/rubric-crimea/3453154-zahoplenih-v-ukraini-aktivistiv-rasisti-vivozat-do-krimskih-sizo-dzemilev.html
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2022-04/RGA%20of%20Ukraine.pdf
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-08-22/h_b5e6545a3d4ebe0ba29f72fb49712e6d
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.unian.ua/economics/agro/viyna-v-ukrajini-u-minagropolitiki-nazvali-naykritichnishiy-chinnik-ciyeji-posivnoji-novini-11780850.html
https://sharethetruths.org/2022/04/11/fifty-shades-of-neocolonialism-in-russian-filmmaking/
https://sharethetruths.org/2022/04/11/fifty-shades-of-neocolonialism-in-russian-filmmaking/
https://www.politico.com/news/magazine/2022/04/10/france-elections-immigration-french-identity-crisis-00023897
https://www.politico.eu/article/russia-ukraine-war-greece-roumeans-mairupol/
https://www.politico.eu/article/russia-ukraine-war-greece-roumeans-mairupol/
https://pen.org.ua/en/publications/40-iconic-figures-of-ukrainian-culture/?fbclid=IwAR1JAUTD4Q4pxoFaOMRQ_aeaJMrxlCSM4oDsM-VWBQ4_ufMx9XwBiWIWmb8
https://www.youtube.com/watch?v=e1nCCeUMxmc
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სტატისტიკა: 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 11 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 19 
500, ტანკები - 725, APV - 19235, საარტილერიო სისტემები - 347, MLRS - 111, საზენიტო საბრძოლო 
სისტემა – 55, ფიქსირებული ფრთიანი თვითმფრინავი – 154, შვეულმფრენი – 137 რბილი ტიპის მანქანა 
– 1387, კატარღა და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური 
დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 119, სპეცტექნიკა – 25. , მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე 
დაიცავით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიული მრიცხველი . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა! 
● მხარი დაუჭირეთ ოჰმადიტს , კიევში დაფუძნებულ ყველაზე დიდ ბავშვთა საავადმყოფოს, 

რომელიც ზრუნავს დაჭრილ ბავშვებზე . 
● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენი საიტი . 
● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. 

მეტი ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

https://sharethetruths.org/
https://minusrus.com/en
https://ohmatdyt.com.ua/dopomagati/dopomogti-viddilennyu/finansovo-dopomogti/
https://www.dw.com/en/kyiv-childrens-hospital-staff-works-around-the-clock/av-61193020
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

