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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 საათი, 13.04.2022წ. 

 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. დონეცკის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი პავლო კირილენკო 
იუწყება მარიუპოლში საცხოვრებელი კორპუსების 40% სრულად განადგურებულია. სამოქალაქო საზოგადოების 
აქტივისტების თქმით, რუსული ჯარები აგრძელებენ ხერსონის ოლქის სოფლების ტერორს - ეძებენ ყოფილ ATO-ს 
ვეტერანებს ან აქტიური პრო-უკრაინული პოზიციის მქონე ადამიანებს, ამოწმებენ ადამიანებს ტატუებზე, რომლებიც 
შესაძლოა უკრაინის არმიასთან იყოს დაკავშირებული. ხალხი მოჰყავთ და აწამებენ ნოვა კახოვკასა და ხერსონის 
გარეუბანში. საკვები და სამედიცინო რესურსები მწირია, ოკუპანტები ასევე იპარავენ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას. 
ხერსონის ოლქის 100-მდე დასახლება ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე რჩება. ორი სარაკეტო თავდასხმა 
მიზნად ისახავდა მირგოროდს , პოლტავას რეგიონში, გაანადგურა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. რაკეტა დაეჯახა 
ინფრასტრუქტურულ ობიექტს ჟიტომირის რაიონის ქალაქ ჩუდნივში . ლუგანსკის რეგიონში ვითარება 
შენარჩუნებულია ინტენსიურად  - რუსული ჯარი ყველაფერს ესვრის, სამოქალაქო თუ კრიტიკულ (წყალი, გაზი, 
ელექტროენერგია და სხვა) ინფრასტრუქტურის დიფერენცირების გარეშე. ლუგანსკის ოლქის გუბერნატორის 
თქმით, დაახლოებით 400 მშვიდობიანი მოქალაქე დაკრძალეს ქალაქ სევეროდონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, 
ფრონტის ხაზის მახლობლად. მორგები გადატვირთულია გვამებით, ასევე სასაფლაომდე მისვლა შეუძლებელია 
მუდმივი დაბომბვის შედეგად, რის გამოც ადგილობრივები ცხედრებს შენობების უკანა ეზოებში ასაფლავებენ. 
ხარკოვის რაიონში მუდმივი დაბომბვის გამო 17 ადამიანი დაშავდა და 1 დაიღუპა. რუსული რაკეტა ცენტრალურ 
უკრაინაში სარკინიგზო გზაზე მოხვდა, რისგამოც სარკინიგზო განრიგი 3 საათამდე შეფერხდა. დღეს 13 
ჰუმანიტარული დერეფანი შეკავდა მისი გაშვება ვერ მოხერხდა, რადგან რუსეთის ჯარებმა დაბლოკეს ევაკუაციის 
ავტობუსები ზაპორიჟჟიას რეგიონში, ასევე მუდმივი დაბომბვაა ლუგანსკის რეგიონში. 
 
საგარეო პოლიტიკა. უკრაინამ უარყო გერმანიის პრეზიდენტის შტაინმაიერის ვიზიტი კიევში. ინფორმაცია 
პირველად გერმანულ გაზეთ Bild-ში გამოჩნდა, თუმცა მოგვიანებით თავად შტაინმაიერმა დაადასტურა. 
შტაინმაიერი ოთხშაბათს ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვისა და პოლონეთის პრეზიდენტებთან ერთად კიევში 
გამგზავრებას გეგმავდა. თუმცა, მისი შეხვედრის მოთხოვნა უკრაინის პრეზიდენტმა უარყო. ვიზიტის უარყოფის 
სავარაუდო მიზეზი რუსეთთან მჭიდრო კავშირებითა და Nord Stream 2-ის მხარდაჭერით არის განპირობებული. 
უკრაინის ელჩმა გერმანიაში განაცხადა , რომ გარკვეულწილად კიევი ძალიან მიესალმება გერმანიის კანცლერ 
შოლცს. 
 
ამასობაში ესტონეთის , ლატვიის , ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები კიევისკენ მიემართებიან. როგორც 
ლიტვის პრეზიდენტმა განაცხადა, ის კიევისკენ მიემართება „პოლიტიკური მხარდაჭერის ძლიერი გზავნილის“ 
გამოსახატავად. 
 
აშშ-ის პრეზიდენტმა საჯაროდ დაადანაშაულა პუტინი უკრაინაში გენოციდის ჩადენაში. პუტინის ქმედებები 
მიუთითებს უკრაინის იდეის განადგურების მცდელობებზე, თქვა ბაიდენმა. „ ჩვენ მივცემთ იურისტებს უფლებას, 
გადაწყვიტონ საერთაშორისო დონეზე, კვალიფიცირდება თუ არა, მაგრამ მე ნამდვილად ასე მეჩვენება“ . 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიულოცა აშშ-ს პრეზიდენტს ქმედებებისთვის ნამდვილი სახელის დარქმევა. 
 
უკრაინამ მუშაობა დაიწყო პრეზიდენტ ზელენსკის გასულ პარასკევს გადაეცა კითხვარის შევსება ევროკავშირის 
კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. პრემიერ-მინისტრმა შმიჰალმა განაცხადა, რომ ისინი იმედოვნებენ, რომ 
უკრაინა შეძლებს ასეთი სტატუსის მიღებას არაუგვიანეს მიმდინარე წლის ივნისისა. იმავდროულად , 
ევროპარლამენტის EPP ჯგუფმა მოუწოდა დაუყოვნებლივ მიეღოთ კანდიდატის სტატუსი. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ევროპამ დაიწყო უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენაში 
დახმარება. უკრაინაში სასწრაფო დახმარების ტექნიკის პირველი ტვირთი ჩავიდა . ტექნიკა დაეხმარება უკრაინაში 
მიმდინარე რუსეთის ომის დროს დაზიანებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ტვირთის მიწოდებას 
მხარი დაუჭირა ენერგეტიკული თანამეგობრობის სამდივნომ. შემდეგი პარტია მოჰყვება უკრაინის ენერგეტიკის 
სამინისტროს საჭიროებების ჩამონათვალს , კრიტიკული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ოპერატორი 
კომპანიების გადაუდებელი მოთხოვნით. 
 
რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ცნობილია როგორც Sandworm, სცადა უკრაინის 
ელექტრო ქსელის გათიშვა. ჯგუფი ცდილობდა მაღალი ძაბვის ელექტრო ქვესადგურების, კომპიუტერების და 
ქსელური აღჭურვილობის დაზიანებას, ნათქვამია სამშაბათს უკრაინის კომპიუტერული სასწრაფო დახმარების 
ჯგუფის განცხადებაში. თავდამსხმელებმა დაარღვიეს ენერგოპროვაიდერის ქსელი "არაუგვიანეს 22 თებერვლისა", 
უშიშროების რჩევის თანახმად, და დაგეგმეს ელექტროენერგიის გათიშვა უკრაინის რეგიონში 8 აპრილს. უკრაინის 
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ელექტრო ქსელი ადრე ორჯერ იყო გათიშული , 2015 და 2016 წლებში რამაც გამოიწვია ფართო გათიშვა. ამიტომ 
დაგეგმილმა თავდასხმამ შესაძლოა 2 მილიონამდე დატოვოს ელექტროენერგია და კავშირი. 
 
პროვოკაციები. რუსული სპეცსამსახურები ემზადებიან რუსეთსა და ოკუპირებულ ყირიმში ტერაქტების სერიის 
მოსაწყობად ანტიუკრაინული ისტერიის გასაღვივებლად. გასული კვირის განმავლობაში, რუსეთის ხელისუფლებამ 
გამოაცხადა ტერორისტული თავდასხმების გაზრდილი რისკი უკრაინის მეზობელ ოთხ რეგიონში და ოკუპირებულ 
ყირიმში. კერძოდ, ბელგოროდისა და კურსკის რაიონებში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა თხრილების 
გათხრის შესახებ, რათა მომზადდეს სავარაუდო უკრაინული მოხალისეთა ბატალიონებისა და დივერსიული 
ჯგუფების თავდასხმის შემთხვევაში. 
 
დეზინფორმაცია. პუტინმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ სიტყვით გამოვიდა, ახლა უკვე იშვიათი გამოჩენა 
ბელორუს ამხანაგთან ერთად. პუტინმა თქვა, რომ მოსკოვს სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ ჩაერიოს 
სეპარატისტების დასაცავად, ნეონაცისტების დასამარცხებლად და ხალხის დასახმარებლად. დონბასის დაცვის 
სპეცოპერაციის მიზანი კეთილშობილურია და ის მიღწეული იქნება. რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა , რომ 
კიევმა საჯაროდ თქვა უარი მინსკის შეთანხმებების შესრულებაზე და "შეუძლებელი იყო გენოციდის ატანა ". მისი 
კამპანია ახლა მიზნად ისახავს სეპარატისტების სახელით მეტი ტერიტორიის ხელში ჩაგდებას ორ აღმოსავლეთ 
პროვინციაში, რეგიონში, რომელიც ცნობილია როგორც დონბასი. მასში შედის მარიუპოლის პორტი, რომელიც 
რუსეთის ალყის ქვეშ გადაიქცა უდაბნოდ. 
 
რუსეთის მეხუთე სვეტი . უკრაინის საიდუმლო სამსახურმა პუტინის მთავარი მოკავშირე ვიქტორ მედვედჩუკი 
დააკავა . მედვედჩუკი არის პარტიის "ოპოზიციური პლატფორმა - სიცოცხლისთვის" ლიდერი, პრორუსული 
პოლიტიკური პარტია უკრაინაში, ასევე პუტინის ქალიშვილების ნათლია. თებერვალში ის გაიქცა 
შინაპატიმრობიდან და გუშინ დააკავეს უკრაინიდან გაქცევის მცდელობისას, უკრაინის არმიის ფორმა ეცვა. 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ შესთავაზა განრისხების გაცვლა ის, როგორც სამხედრო ტყვე უკრაინელი ჯარისკაცებისა 
და მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, რომლებიც რუსებმა ტყვედ აიყვანეს. 
 
ეკლესია „პოლიტიკის მიღმა“. ვატიკანი გეგმავდა უკრაინელი ქალისა და რუსი ქალის მოწვევას ჯვრის გადასატანად 
პაპის მსახურების დროს რომის კოლიზეუმში 15 აპრილს. თუმცა, იდეამ აღაშფოთა უკრაინული საზოგადოება, 
რადგან ეს იდეა განიხილებოდა როგორც "შერიგების" მოწოდება. რუსეთთან. დიპლომატებმა და უკრაინის 
კათოლიკური ეკლესიის არქიეპისკოპოსმა პაპს უკვე მიმართეს იდეის გადახედვის მიზნით. არქიეპისკოპოსმა 
შევჩუკმა განაცხადა , რომ გეგმას უწოდა " არათანმიმდევრული და თუნდაც შეურაცხმყოფელი, განსაკუთრებით 
რუსეთის ჯარების მოსალოდნელი მეორე, კიდევ უფრო სისხლიანი თავდასხმის კონტექსტში ჩვენს ქალაქებსა და 
სოფლებზე ". 
 
კითხვის კუთხე. 

● რა დროს კვალიფიცირდება რუსული ომის დანაშაულები უკრაინაში, როგორც გენოციდი? | 
ატლანტიკური საბჭო - ბოჰდან ვიტვიცკი, ყოფილი მუდმივი იურიდიული მრჩეველი კიევში აშშ-ს საელჩოში 
და უკრაინის გენერალური პროკურორის სპეციალური მრჩეველი, თვლის, რომ აღიარება იმისა, რომ 
გენოციდური კამპანია მიმდინარეობს ევროპის გულში, ყველანაირი გეოპოლიტიკური განგაშის ზარს 
გამოიწვევდა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მოქმედებისთვის. 

● რატომ არის რუსული სატელევიზიო პროპაგანდა გადამწყვეტი უკრაინაში ომის გასაგებად - CNN - ხედავს, 
თუ როგორ აყალიბებს რუსული პროპაგანდა ომის იმიჯს რუსეთის საჯარო დისკურსში. 

● შეგვიძლია ვიყოთ უკრაინის ღირსი? - ატლანტიკური - ჯორჯ პაკერი თვლის, რომ უკრაინაში ომის 
პარალელურად, ამერიკელებს უნდა განკურნონ ის, რაც ტანჯავს დემოკრატიას, თავიდან აიცილონ თავი 
დაწყებული რუსიფიკაციისგან. 

 

პოდკასტი. 

● მოუსმინეთ მოხსენებას "უკრაინელი ფილოსოფოსი იმის შესახებ, რაც პუტინს არასოდეს ესმოდა 

უკრაინის შესახებ" – ვოლოდიმირ ერმოლენკო The Ezra Klein Show-ზე განიხილავს, თუ როგორ შეცვალა 

რუსეთის შეჭრამ უკრაინული იდენტობა. 

● მოუსმინეთ Economist-ის საუბარს ლი ტუანიას პრემიერ-მინისტრთან, ინგრიდა სიმონიტესთან: 

„ემუქრება თუ არა დღევანდელი რუსეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნებს?  

 

სტატისტიკა: 
● უკრაინის წინააღმდეგ ომის დროს 1540 რუსული რაკეტა იქნა გაშვებული. 
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● რუსეთის შემოჭრის შემდეგ საზღვარგარეთ გაქცეული 870 000-ზე მეტი ადამიანი დაბრუნდა უკრაინაში. 
ამჟამად ყოველდღიურად 25000-დან 30000-მდე უკრაინელი ბრუნდება. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 13 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 19 800, 
ტანკები - 739, APV - 1964, საარტილერიო სისტემები - 358, MLRS - 115, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 64, 
ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 158, შვეულმფრენი – 143, რბილობია – 1429, ნავები და მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი 
აპარატი – 132, სპეცტექნიკა – 25, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების 
ინტერაქტიული მრიცხველი . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 
● მხარი დაუჭირეთ ComeBackAlive.ua- ს და Prytula Foundation-ს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა 

საერთაშორისო პარტნიორებს იარაღის მიწოდებისკენ მოუწოდებს, ორი უდიდესი ფონდი ყიდულობს 
ყველა შესაძლო აღჭურვილობას და აღჭურვილობას უკრაინის არმიისა და ტერიტორიული თავდაცვის 
დანაყოფებისთვის. 

● 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! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 
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