
2022 წ ლი ს  14 ა პ რილი  - https://sharethetruths.org/  

1 

ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 საათი, 14.04.2022წ. 

 
საგარეო პოლიტიკა. ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები 13 მარტს კიევს ეწვივნენ. უკრაინაში 
პრეზიდენტები ეწვივნენ ბოროდიანკას, კიევის რეგიონს, ქალაქი, რომელიც თითქმის მთლიანად განადგურდა რუსეთის 
ოკუპაციის თვის განმავლობაში. ერთობლივ განცხადებაში პრეზიდენტებმა მოუწოდეს გაზრდილი სამხედრო 
მხარდაჭერაზე უკრაინისთვის და რუსეთს მოეთხოვოს პასუხისმგებლობა ადგილზე მისი ჯარების ქმედებებისთვის. 
 
კანადის პრემიერ მინისტრმა ტრუდომ განაგრძო სარჩელი აშშ-ს პრეზიდენტის შემდეგ და უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს 
გენოციდი უწოდა. იმავდროულად, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უარი თქვა ნივთებს თავისი სახელის 
დარქმევაზე და მიუთითა, რომ სიფრთხილეა საჭირო ასეთი ძლიერი ტერმინის გამოყენებისას „ძმურ“ ერებთან 
მიმართებაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ოლეგ ნიკოლენკომ დაგმო განცხადება და აღნიშნა, რომ 
„ძმური“ ხალხი „არ კლავს ბავშვებს, არ ესვრიან მშვიდობიანი მოქალაქეებს, არ აუპატიურებენ ქალებს, არ დასახიჩრებენ 
მოხუცებს და არ ანგრევენ სხვა „ძმური“ ადამიანების სახლებს“. . 
 
პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ოთხშაბათს დაამტკიცა უკრაინას 800 მილიონი დოლარის ახალი სამხედრო დახმარება. 
პაკეტში შედის არტილერია და ვერტმფრენები, რათა გაიზარდოს უკრაინის თავდაცვა ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის 
გაძლიერებული შეტევისგან. 
 
OSCE/ODIHR არ განიხილავს ბელორუსს, როგორც საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის ნაწილს. ქვეყანა 
უზრუნველყოფს თავის ტერიტორიას, რათა გამოიყენოს რუსული რაკეტები უკრაინაზე სამიზნედ, თუმცა „ ის თავად არ 
ჩადის ძალადობრივ აქტებს ან სხვა ქმედებებს, რომლებიც წარმოადგენენ უშუალო მონაწილეობას საომარ მოქმედებებში 
ბელორუსისადმი მიკუთვნებული პირების მიერ“. 
 
გაერო . რუსეთმა დაკარგა წევრობის ადგილი გაეროს ოთხ ორგანოში. ასევე, რუსეთი ვერ აირჩიეს წევრად არასამთავრობო 
ორგანიზაციების კომიტეტში, გაეროს ქალთა აღმასრულებელ საბჭოში, UNICEF-ის აღმასრულებელ საბჭოში და 
ადგილობრივ საკითხებზე მუდმივ ფორუმში. ვინაიდან რუსეთი აღარ არის მკვიდრი ხალხების მუდმივი ფორუმის წევრი, 
უკრაინა მას ყირიმელი თათრების წარმომადგენლით შეცვლის. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. ხარკოვის დაბომბვა საგრძნობლად გაიზარდა ბოლო დღეებში. ამბობს ხარკოვის 
მერი. სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა რუსული ჯარების ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. დაფიქსირდა ინტენსიური 
საარტილერიო დარტყმები პივნიჩნა სალტივკაზე, 602-ე მიკრორაიონში, KhTZ , სოფელ ჟუკოვსკი. შედეგად 4 ადამიანი 
დაიღუპა და 10 დაშავდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გააფრთხილა ხალხი თავშესაფრებში დარჩენაილიყვნენ 
როდესაც საჰაერო თავდასხმის განგაში გამორთული იყო, რადგან ქალაქში აქტიური სროლა იყო. მძიმე ბრძოლები 
გრძელდება ხარკოვის რეგიონში მდებარე ქალაქ იზიუმისთვის, რომელსაც რუსეთი სტრატეგიულ ქალაქად განიხილავს 
შემდგომი წინსვლისთვის. ვრცელდება ინფორმაცია ზაპორიჟჟიას რეგიონში ფოსფორის ბომბებით შემდგომ 
თავდასხმებზე . რეგიონული ხელისუფლება იტყობინება, რომ პოლოგივის რაიონის სოფელ ნოვოდანილივკაში 
ფოსფორის საბრძოლო მასალის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად საცხოვრებელ კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა. დონეცკის 
ოლქის ჩერკასკეში რაკეტა მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს დაეჯახა . სულ მცირე შვიდი ადამიანი დაშავდა 
დონეცკის ოლქის ჩერკასზე რუსი ოკუპანტების სარაკეტო დარტყმის შედეგად. დონეცკის რეგიონში ერთი დღის 
განმავლობაში დაზიანდა ან განადგურდა 34 შენობა, მათ შორის 22 საცხოვრებელი. იმავდროულად, ოკუპირებულ 
მელიტოპოლში პარტიზანული ჯარები წარმატებით ეწინააღმდეგებიან ოკუპაციას - ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 70 
რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა "გაურკვეველი" მიზეზების გამო. 
 
მარიუპოლი. რუსული ჯარები მარიუპოლში 9 მაისს გამარჯვების დღის აღლუმს ამზადებენ . ამ მიზნით ქალაქის ცენტრი 
გაწმენდილია ნამსხვრევებისა და გვამებისგან. მარიუპოლის საქალაქო საბჭო იუწყება, რომ რუსეთი განზრახ ქმნის 
ჰუმანიტარულ კატასტროფას ყველა მომზადებული ევაკუაციის ავტობუსების განადგურებით და ხალხის ქალაქიდან 
გასვლის თავიდან აცილებით. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რუსეთმა მნიშვნელოვნად გაამკაცრა კონტროლი 
მარიუპოლის გარშემო და დაყო იგი სამ ნაწილად . 
 
იმავდროულად, მარიუპოლში შენიშნეს 13 მობილური კრემატორია, რომლებიც ქუჩებს ასუფთავებდნენ დაღუპული 
მშვიდობიანი მოსახლეობის ცხედრებისგან. დამპყრობლები ფილტრაციის ბანაკების მეშვეობით ცდილობენ სისასტიკის 
ყველა პოტენციური მოწმის ამოცნობას და მათ მოკვლას. უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ არაერთხელ დააფიქსირა 
მობილური კრემატორიის გამოყენება ჩერნიგოვის რეგიონში, ნოვოიდარში, ლუგანსკის ოლქში. რუსეთის შეიარაღებული 
ძალები ასევე იყენებენ მოძრავ კრემატორიას საკუთარი სამხედრო მოსამსახურეების ცხედრების გასანადგურებლად, 
მათი მსხვერპლის რეალური რაოდენობის დასამალად. 
 
ომის დანაშაულთა დევნა. უკრაინაში რუსეთის მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება დაიწყო. სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს (ICC) მთავარი პროკურორი უკრაინის გენერალურ პროკურორთან ერთად 
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უკრაინის ქალაქ ბუჩას ეწვია. ICC-ის პროკურორმა აღნიშნა , რომ „ უკრაინა დანაშაულის ადგილია. ჩვენ აქ ვართ იმიტომ, 
რომ გვაქვს გონივრული საფუძველი ვირწმუნოთ, რომ ჩადენილია დანაშაულები ICC-ის იურისდიქციის ფარგლებში “. 
 
 უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა (SBU) უკვე აღძრა 2882 სისხლის სამართლის საქმე რუსეთის 
წინააღმდეგ რუსეთის ომთან დაკავშირებით. სასამართლოში უკვე გაიგზავნა 29 სისხლის სამართლის საქმე, ომის 
კანონებისა და ჩვეულებების დარღვევისთვის 1694 საქმე. ასევე, SBU ამჟამად ადასტურებს ბუჩას, ირპინის, გოსტომელის, 
სუმის, ჩერნიჰივის, ხარკოვის, მარიუპოლის, მიკოლაივის და სხვა დასახლებების მაცხოვრებლების მასობრივი 
განადგურების ფაქტებს. დამპყრობლების დანაშაულები ხასიათდება მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ არასათანადო 
მოპყრობით, წამებითა და განზრახ მკვლელობებით, უკანონო იარაღის გამოყენებით, სამოქალაქო და კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის დაბომბვით და განადგურებით და სხვა. 
 
ეუთომ გამოაქვეყნა თავისი პირველი მოხსენება 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაში ჩადენილი საერთაშორისო 
ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა სამართლის დარღვევის, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ 
დანაშაულებზე. ეუთო იუწყება, რომ მან აღმოაჩინა სანდო მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ 
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა განხორციელდა ძირითადად რუსეთის ეფექტური კონტროლის ქვეშ 
მყოფ ადგილებში. ეუთომ უფრო დეტალურად განიხილა ორი ინციდენტი, რომელიც მოხდა ალყაში მოქცეულ და ძლიერ 
განადგურებულ ქალაქ მარიუპოლში , სადაც დაახლოებით 150,000-300,000 მშვიდობიანი მოქალაქე რჩება ხაფანგში, 
რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაძლის პირობებში - თავდასხმები მარიუპოლის სამშობიარო სახლსა და ბავშვთა 
საავადმყოფოსა და მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე . ეუთო ასკვნის, რომ ორივე ინციდენტი, დიდი ალბათობით, 
წარმოადგენს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევას და მათ, ვინც მისი ბრძანება გასცა ან 
აღასრულა, ჩაიდინა ომის დანაშაული. 
 
Ადამიანის უფლებები. ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ განაცხადა , რომ ხერსონის რეგიონი, რომელიც უკვე ერთი 
თვეა ოკუპირებულია, ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. როგორც ადრე იტყობინება, რუსულმა ჯარებმა 
ჰუმანიტარული ცენტრი წაართვეს და მედიკამენტები, ბავშვთა საკვები და საფენები ჩამოართვეს. პროუკრაინელი 
აქტივისტების დევნა და გატაცება გრძელდება. რაიონული პროკურატურის ინფორმაციით, რუსების მძევლად 137 
ადამიანი, მათ შორის 4 ჟურნალისტი იმყოფება. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ისინი, ვინც არ ეთანხმება საოკუპაციო 
რეჟიმს, აწამებენ. ამ დროისთვის რეგიონში უკრაინული საინფორმაციო არხები იკეტება, ამიტომ მძიმე დეზინფორმაცია 
გრძელდება საკუთარი მედიით და სოციალური ქსელებით. მიუხედავად ამისა, ათასობით ადამიანი კვლავ რჩება რეგიონში 
და არ გეგმავს სახლების მიტოვებას. 
 
რუსეთი, სავარაუდოდ, ამზადებს კანონპროექტს უკრაინიდან და L/DNR-დან გატაცებული ბავშვების შვილად აყვანის 
გამარტივებული პროცედურის შესახებ. ჯერ კიდევ მარტში პუტინმა მოუწოდა საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანას, 
რომელიც საშუალებას მისცემს რუსეთის მოქალაქეებს იშვილონ დონბასიდან ობლები, რომლებსაც არ აქვთ რუსეთის 
მოქალაქეობა. ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ იტყობინება , რომ 121,000-ზე მეტმა ბავშვმა დატოვა უკრაინა და, 
გავრცელებული ინფორმაციით, შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც გაამარტივებს და დააჩქარებს შვილად აყვანის 
პროცედურებს ობლებისთვის და თუნდაც მათთვის, ვისაც ჰყავს მშობლები და სხვა ნათესავები. 
 
ეკონომიკური უსაფრთხოება. გაერო თავის ბოლო მოხსენებაში აფრთხილებს, რომ რუსეთის ომი უკრაინაში გავლენას 
მოახდენს 1,7 მილიარდამდე ადამიანზე - კაცობრიობის მეხუთედზე მეტს - სიღარიბეში, სიღარიბეში და შიმშილში 
ჩააგდოს. სიღარიბის დონე მთელ მსოფლიოში გაუარესდება კვების, ენერგიისა და ფინანსური კრიზისების გამო. 2022 
წლის დასაწყისიდან ხორბლისა და სიმინდის ფასები გაიზარდა 30 პროცენტით, ნავთობის ფასი გასულ წელს 60 
პროცენტზე მეტით გაიზარდა, ხოლო ბუნებრივი აირისა და სასუქის ფასები გაორმაგდა. გაერო მოუწოდებს 
საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთობლივ ძალისხმევას ისედაც დაუცველ ქვეყნებში შემდგომი სიღარიბის თავიდან 
ასაცილებლად. 
 
სანქციები. დიდმა ბრიტანეთმა გააცნო სანქციები რუსეთის ფედერაციის 206 ფიზიკური და იურიდიული პირის 
წინააღმდეგ. შვეიცარიამ მიიღო ევროკავშირის სანქციების ბოლო რაუნდი რუსეთისა და ბელორუსის წინააღმდეგ და ახლა 
სრულად ასახავს ევროკავშირის სანქციების სიას. აქედან გამომდინარე, სამიზნე - კიდევ 200 ფიზიკური და სუბიექტი, მათ 
შორის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ორი ქალიშვილი. 
 
კითხვის კუთხე. 

● რუსული დანაშაულებები გენოციდამდე გადაიზარდა. იმის დამტკიცება, რომ ამას შეუძლია შეცვალოს 
მსოფლიო | ევროპული პრავდა (eurointegration.com.ua) 

 
ნახეთ აუდიო პროექტი " მოუსმინეთ მარიუ პოლის ხმას " - ისტორიების სერია იმ ადამიანების შესახებ, რომლებმაც 
მოახერხეს გაქცევა ალყაშემორტყმული ქალაქ მარიუპოლიდან. 
 
სტატისტიკა: 

● 19 7 ბავშვი, დაიჭრა 548. 
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● აპრ. უკრაინის ტერიტორიის 300 000 კვ.კმ განაღმვაა საჭირო. შეამოწმეთ SES-ის ვებ -გვერდი განაღმვის 
სამუშაოების მიმდინარე სტატუს-კვოს შესახებ. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 14 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 19 900, ტანკები - 753, APV 

- 1968, საარტილერიო სისტემები - 366, MLRS - 122, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 64, ფიქსირებული ფრთების 

თვითმფრინავი – 160, შვეულმფრენი – 144, რბილობია – 1437, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, 

საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 134, 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! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 
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