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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 საათი, 12.04.2022წ. 

მარიუპოლი. მარიუპოლის მერმა განაცხადა, რომ ომის დაწყებიდან ქალაქში დაახლოებით 10 000 

მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლებამ, ისევე როგორც მარიუპოლში მებრძოლმა 

აზოვის ბატალიონმა, განაცხადეს, რომ ორშაბათს გვიან ღამით რუსულმა უპილოტო თვითმფრინავმა 

მარიუპოლზე ტოქსიკური ნივთიერება ჩამოაგდო მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. აზოვის 

ბატალიონის სამ პირი ამ ქიმიური ნივთიერებით მოიწამლა. ნივთიერება იწვევს სუნთქვისა და მოძრაობის 

სირთულეებს. პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ სავარაუდოა, რომ რუსული ჯარები ქიმიურ იარაღს 

იყენებენ. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ საზოგადოებას აცნობა ნივთიერების გამოძიების პროცესის 

დაწყება, რათა დაზუსტდეს, იყო ეს ფოსფორის ბომბი თუ სხვა. ბრიტანული დაზვერვა იუწყება, რომ 

რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს ფოსფორის ჭურვები მარიუპოლის დასაბობად, მათი განლაგების წინა 

მცდელობის შემდეგ. 

 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ხარკოვი ორშაბათს ძლიერი დაბომბვის ქვეშ მოექცა - დაბომბვის სამიზნე იყო 

საცხოვრებელი ადგილები, პარკი ჰორკოგო და ინფრასტრუქტურის ობიექტები, დაიღუპა რვა ადამიანი, მათ 

შორის ერთი ბავშვი. დროებით ოკუპირებულ ხერსონში რუსმა სამხედროებმა სამედიცინო პერსონალის 

მიერ ორგანიზებული ჰუმანიტარული დახმარების განაწილების ცენტრი დაიკავეს . ლუგანსკის რეგიონში 

აქტიური დაბომბვა გრძელდება - 12 საცხოვრებელი სახლი ძლიერ დაზიანდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 

რუბიჟნე, ლისიჩანსკი, სევერედონსკი და ნოვოდრუჟესკის დასახლებები. ლისიჩანსკში ერთი ადამიანი 

დაიღუპა და სამი დაშავდა. ხმელნიცკის რაიონში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტს რაკეტა 

მოხვდა. 
 

ბუზოვაში რუსული ოკუპაციის ერთი თვის შემდეგ კიდევ ერთი მასობრივი საფლავი აღმოაჩინეს . ამ 

დროისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხედრები გროვდება და იდენტიფიკაციისთვის იგზავნება. New 

York Times- მა გამოაქვეყნა თავისი საგამოძიებო ანალიზი ბუჩაში მომხდარი ტერორის ერთი თვის შესახებ. 

 

დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ რუსული თავდასხმები კვლავ 

კონცენტრირებულია უკრაინის პოზიციებზე დონეცკისა და ლუგანსკის მახლობლად. 

 

საგარეო პოლიტიკა. ავსტრიის კანცლერი კარლ ნეჰამერი შეხვდა ვლადიმერ პუტინს ორშაბათს. ტეტ-ა-

ტეტის შეხვედრა გაიმართა დახურულ კარს მიღმა ერთობლივი შემდგომი პრესკონფერენციის გარეშე. 

კანცლერმა ნეჰამერმა თქვა, რომ მიზანი იყო ინფორმირება რეალურად მიმდინარე სიტუაციის შესახებ, მათ 

შორის ბუჩასგან საკუთარი მტკიცებულებებისა და შემდგომი სანქციების შესახებ. თუმცა, საუბარი იყო 

"ძალიან პირდაპირი, ღია და მკაცრი" და არ მოჰყოლია მნიშვნელოვანი გარღვევა. ავსტრიის კანცლერი იყო 

პირველი საერთაშორისო ლიდერი, რომელიც პუტინს პირადად შეხვდა უკრაინაში რუსეთის მიერ ომის 

დაწყების შემდეგ. 

 

ლიტვის პრემიერ მინისტრი ინგრიდა სიმონიტე უკრაინას ეწვია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან ერთად 

ისინი ეწვივნენ ბოროდიანკას, კიევის რეგიონს, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში იყო ოკუპირებული 

რუსული ძალების მიერ. არც ერთი ხელუხლებელი შენობა არ არის დარჩენილი. 

 

ხორვატია აძევებს 18 დიპლომატს და ადმინისტრაციული პერსონალის ექვს წევრს. იმავდროულად, 

საფრანგეთი აძევებს ექვს რუს აგენტს, რომლებიც მუშაობდნენ დიპლომატიური დაფარვის ქვეშ, მას შემდეგ, 

რაც მანამდე უკვე 35 რუსი დიპლომატია გააძევა. 
 

საფრანგეთიდან გაგზავნილია 17 ტექნიკური და სამეცნიერო ჟანდარმისგან შემდგარი გუნდი, რომელიც 

გამოიძიებს რუსეთის სამხედრო დანაშაულებებს უკრაინაში. გუნდი ლვოვში ორშაბათს ჩავიდა და შემდგომ 

კიევში გაემგზავრება. 
 

პოლონეთმა რუსეთი დაადანაშაულა სმოლენსკის ტრაგედიის პასუხისმგებლობაში. ბრალდება მოდის 

სმოლენსკის კატასტროფის მე-12 წლისთავთან დაკავშირებით, სადაც დაახლოებით 90 პოლონელი 

მაღალჩინოსანი დაიღუპა. 
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ევროკავშირი განიხილავს დამატებით სანქციებს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის 

წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს განიხილავენ. რუსული ნავთობის აკრძალვა ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე 

საკითხად რჩება. ბუჩასა და კრამატორსკში მომხდარი სისასტიკის შემდეგ, გახშირდა მოწოდებები რუსული 

ნედლი ნავთობის აკრძალვის შესახებ. ნავთობის შემდეგი სანქციების სიაში შეტანის წინადადება მოდის 

ირლანდიის, ლიტვის და ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრების მხრიდან. 
 

ეკონომიკური უსაფრთხოება. ომის გამო უკრაინის მშპ 2022 წელს 45,1%-ით შემცირდება - მსოფლიო ბანკის 

პროგნოზი . შეკუმშვის მასშტაბები დიდწილად იქნება დამოკიდებული ომის ხანგრძლივობაზე, ისევე 

როგორც ზარალის მასშტაბზე. ეს პოტენციურად მოიცავს უკრაინის სამხრეთით მდებარე შავი ზღვის 

პორტების ბლოკადას და აღმოსავლეთში მრეწველობას გამოწვეულ განადგურებას. არსებული სანქციების 

გამო, ფაქტობრივად, 2022 წელს რუსეთის მშპ 11,2%-ით დაიკლებს. კიევის ეკონომიკის სკოლამ ომის 

შედეგად მთლიანი ეკონომიკური ზარალი 600 მილიარდ დოლარამდე შეაფასა . დღემდე, ომის შედეგად 

უკრაინის ეკონომიკის პირდაპირი ზარალი დაახლოებით 80 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. 
 

საკითხავი რჩევა: "უკრაინის დაღლილობა" იპყრობს ბაზრებს, მაგრამ ამ ომის იგნორირება არ შეიძლება. 

ბლუმბერგმა გააანალიზა უკრაინის სიტუაციისადმი ინტერესის მკვეთრი ზრდა და ასევე მისი გლობალური 

ვარდნა. კლება მიდის უკრაინის მიღმა გარდაუვალი პირდაპირი საფრთხის არარსებობაზე. თუმცა, 

„უსაფრთხოების“ აღქმა შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი, რადგან ომის გრძელვადიანი გავლენა 

სოლიდურ გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზე. 
 

ადამიანის უფლებები. ამჟამად, დაახლოებით 1700 ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქეა ტყვედ აყვანილი 

რუსეთისა და პრორუსი სეპარატისტების მიერ, იუწყება ვიცე-პრემიერი ვერეშჩუკი . ტყვეების მიმართ 

მუდმივად ხდება წამება და არაადამიანური მოპყრობა. ვერშჩუკმა ასევე განაცხადა , რომ მღვდლები, 

ჟურნალისტები, აქტივისტები, მერები და ზოგადად მშვიდობიანი მოქალაქეებს ხშირად აპატიმრებენ 

უკრაინის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ რუსეთის რეგიონებში, როგორიცაა კურსკი, ბრაიანკი, როსტოვი. 

ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა მარიუპოლის საზღვაო კომერციული პორტის ტერიტორიაზე რუსული 

ჯარების მიერ სატვირთო გემის SMARTA-ს დაკავების შესახებ იუწყება. 18 მოქალაქე, მათ შორის 1 ეგვიპტის 

მოქალაქე მძევლად აიყვანეს და დროებით ოკუპირებული დონეცკის მიმართულებით გადაადგილდნენ. 

გაეროს მოსმენის დროს იტყობინება უკრაინის უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია La Strada 

უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების მხრიდან სექსუალური ძალადობის, კერძოდ გაუპატიურების მზარდ 

შემთხვევებზე. ასევე ომბუდსმენმა დენისოვამ გვაცნობა ბუჩაში გაუპატიურების მინიმუმ 25 

დოკუმენტირებული შემთხვევის შესახებ. 

 

რუსეთში არასასურველნი. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთში მოქმედი 15 უცხოური 

ორგანიზაციის რეგისტრაცია გააუქმა . სიაში შედის Amnesty International და Human Rights Watch, ასევე 

ცხრა გერმანული ორგანიზაცია, ასევე სამი შეერთებული შტატებიდან, ერთი ბრიტანეთიდან, ერთი 

პოლონეთიდან და ერთი შვეიცარიიდან. 

 

უკრაინასავით მამაცი. უკრაინამ დაიწყო გლობალური საკომუნიკაციო კამპანია Brave . ვებსაიტი 

გთავაზობთ ვიზუალურ მასალებს, როგორიცაა მოკლე ვიდეოები, პლაკატების განლაგება, სტიკერები და 

საქონელი ჩამოსატვირთად, გასაზიარებლად და ჩვენებისთვის. #მამაცი უკრაინა . 
 

კითხვის კუთხე. 

● რუსეთის გენოციდის სახელმძღვანელო - ტიმოთი სნაიდერის (substack.com) რამდენიმე კვირის წინ, 

RIA Novosti-მ გამოაქვეყნა თავისი სკანდალური სტატია, რომელიც ამართლებს მის წმენდის 

პოლიტიკას უკრაინის მიმართ. იელის ისტორიკოსი ტიმოთი სნაიდერი აანალიზებს, თუ რატომ 

ნიშნავს "დენაციფიკაცია" ოფიციალურ რუსულ გამოყენებაში მხოლოდ უკრაინის სახელმწიფოსა და 

ერის განადგურებას. ლეგალურად , გენოციდი ნიშნავს ორივე ქმედებას, რომელიც ანადგურებს 
ჯგუფს მთლიანად ან ნაწილობრივ, შერწყმულია ამის განზრახვასთან. რუსეთმა ჩაიდინა ქმედება და 
აღიარა განზრახვა “. 

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/business/energy/russian-oil-embargo-could-be-part-next-eu-sanctions-package-ministers-say-2022-04-11/
https://www.reuters.com/business/energy/russian-oil-embargo-could-be-part-next-eu-sanctions-package-ministers-say-2022-04-11/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year
https://www.theguardian.com/business/2022/apr/10/ukraine-economy-gdp-russia-invasion-world-bank-forecast
https://www.ft.com/content/46622383-d75c-4a08-b909-fbf1279b3814
https://biz.nv.ua/ukr/economics/skilki-stanovlyat-vtrati-infrastrukturi-ta-ekonomiki-ukrajini-vid-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika-50233045.html
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-11/-ukraine-fatigue-is-taking-over-markets-but-this-war-can-t-be-ignored?sref=2o0rZsF1
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-11/-ukraine-fatigue-is-taking-over-markets-but-this-war-can-t-be-ignored?sref=2o0rZsF1
https://www.reuters.com/world/europe/army-experience-drives-ukraines-vereshchuk-secure-prisoner-release-2022-04-11/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-holding-many-civilians-prisons-deputy-pm-2022-04-11/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-rights-group-tells-top-un-body-that-rape-used-weapon-war-2022-04-11/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-rights-group-tells-top-un-body-that-rape-used-weapon-war-2022-04-11/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-rights-group-tells-top-un-body-that-rape-used-weapon-war-2022-04-11/
https://hromadske.ua/posts/ombudsmenka-zafiksuvala-priblizno-25-divchat-yakih-rosijski-vijskovi-zgvaltuvali-u-buchi
https://www.euronews.com/2022/04/09/uk-ukraine-crisis-russia-rights
https://brave.ua/en.html
https://snyder.substack.com/p/russias-genocide-handbook?s=r
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● ზელენსკი: „ეს არ არის ფილმი. ეს არის რეალური ცხოვრება“ - POLITICO 

 

პოდკასტის რეკომენდაცია: 

● კვლევა უკრაინაში: სად წავიდა? უკრაინელი მეცნიერები ომის დროს მოუსმინეთ საუბარს დოქტორ 

ნატალია ოტრიშჩენკოსთან, სოციოლოგთან და მკვლევართან ურბანული ისტორიის ცენტრიდან, 

რომელიც მდებარეობს ლვოვში, უკრაინა. მან ყურადღება გადაიტანა ურბანული მედიის არქივის 

პროექტის „ურბანული ისტორიების“ ხელმძღვანელობიდან ომის ზეპირ ისტორიაზე მუშაობაზე. 
 

სტატისტიკა: 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 

სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 12 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - 

დაახლოებით 19 600, ტანკები - 732, APV - 1946, საარტილერიო სისტემები - 349, MLRS - 111, 

საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 63, ფიქსირებული ფრთის თვითმფრინავი – 157, შვეულმფრენი – 

140, რბილობიანი მანქანა – 1406, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები 

– 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 124, სპეცტექნიკა – 25, 

მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიული მრიცხველი 

. 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ ივანო-ფრანკოვსკის მოხალისეებს და აქტივისტებს " პორტ ფრანკოვსკი " მიაწოდეთ 

აღჭურვილობა ისეთ წერტილებში, როგორიცაა მარიუპოლი. ყოფილმა კულტურის აქტივისტებმა, 

მხატვრებმა და ყველაზე დიდი რეივ წვეულებების ორგანიზატორებმა მოაგროვეს და გაუწიეს 

სამხედრო დახმარება (მაგ. ტყვიაგაუმტარი ჟილეტები, დრონები, თერმოხედვის სისტემები და ა.შ.) 

დაახლოებით 250 000 აშშ დოლარის ოდენობით. 

● 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! 
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https://researchinukraine.buzzsprout.com/1966667/10405114?fbclid=IwAR3XbJGj6LQdy9Dmffpoldv4l6rBFIS6SZnkacg2V2DJ2QO9LJfpJJmMb_M
https://www.lvivcenter.org/en/
https://www.lvivcenter.org/en/
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https://minusrus.com/en
https://portif.org/
https://twitter.com/truth_sharethe
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