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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10:00 საათი, 15.04.2022წ. 

მოსკოვი დაეცა. ახლა ოფიციალურია თუ კრემლის მედია RIA-News იუწყება, რომ მათი $750 მილიონიანი კრეისერი 
„მოსკვა“ ჩაიძირა. ხუთშაბათს უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ უკრაინის წარმოების ორი რაკეტა 
„ნეპტუნი“ მოხვდა რუსულ კრეისერ „მოსკვას“. გემის სახელწოდების სიმბოლიკა განსაკუთრებულია, რადგან 
რუსულად ის ისევე ჟღერს, როგორც რუსული კაპიტალის სახელი. თავიდან რუსეთი უარყოფდა გემის დარტყმას. 
თუმცა, ხუთშაბათს საღამოს დადასტურდა, რომ ბორტზე მომხდარი ინციდენტის გამო მოხდა საბრძოლო 
მასალის აფეთქება, რამაც გემი დააზიანა. ეს არის რუსეთის ყველაზე ძვირადღირებული დანაკარგი უკრაინის 
წინააღმდეგ გაჩაღებულ ომში. ანალიტიკოსები ამბობენ, მართალია, აფეთქება ომის მსვლელობას არ დაარღვევს, 
მაგრამ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ეს მძიმე შლაპაა, რადგან კაპიტალური სახელწოდების ფლაგმანია. 
გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო ამბობს , რომ „ინციდენტი ნიშნავს, რომ რუსეთმა ახლა 
განიცადა ორი ძირითადი საზღვაო აქტივის დაზიანება უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, პირველი იყო რუსეთის 
„ალიგატორის“ კლასის სადესანტო ხომალდი სარატოვი 24 მარტს. ორივე მოვლენა სავარაუდოდ მიიყვანს რუსეთს 
შავ ზღვაში საზღვაო პოზიციის გადახედვისკენ. 
 
საგარეო პოლიტიკა. პოლონეთისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეები უკრაინას ეწვივნენ. 
კიევში ვიზიტთან და უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრასთან ერთად, პარლამენტის 
თავმჯდომარეები ირპინს, ბუჩას, ბოროდიანკას ესტუმრნენ. 
 
ევროკომისია ამჟამად აანალიზებს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების ორ ძირითად კრიტერიუმს: მოქმედი 
დემოკრატია და მოქმედი საბაზრო ეკონომიკა. " ჩვენ ვაპირებთ მზად ვიყოთ ამ სამუშაოსთვის ივნისისთვის ", - 
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა მათი მასიკასმა . 
 
სანამ ფინეთი და შვედეთი განიხილავენ ნატოში გაწევრიანებას, რუსეთმა ნატოს მკვეთრი გაფრთხილება მისცა, 
რომ ბალტიისპირეთი არ შეიძლება დარჩეს „არაბირთვული“ თუ ფინეთი და შვედეთი შეუერთდებიან ალიანსს. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. აფეთქებები და დაბომბვა დაბრუნდა ჩრდილოეთ უკრაინაში ჯარების 
გაყვანისა და გადაჯგუფებიდან მხოლოდ ერთი კვირის შემდეგ. ღამით აფეთქების ხმა გაისმა კიევში . დღეს 
დილით, ეროვნულმა ხელისუფლებამ აცნობა, რომ ეს იყო საზენიტო ომი. ეროვნული ხელისუფლება 
აფრთხილებს, რომ კიევში დაბრუნება ჯერ კიდევ ნაადრევია, რადგან კიევი კვლავ რჩება რუსეთის სარაკეტო 
დარტყმის სამიზნედ. მანამდე დაფიქსირდა ჩერნიგოვისა და სუმის რაიონებში საზღვრის გადაკვეთის და 
სასაზღვრო სოფლების დაბომბვა . საღამოს ხარკოვში ინტენსიური დაბომბვა კვლავ განახლდა . ქალაქ დნიპროში 
რაკეტა არასაცხოვრებელ შენობას მოხვდა. ლუგანსკის რეგიონში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 24 დაბომბვა 
დაფიქსირდა. დაიღუპა 2 და დაიჭრა 2 ადამიანი. დონეცკის რეგიონში დაბომბვა გაგრძელდა ნოვოსილკაში, 
ზარიჩნეში, ვუგლედარში, კრამატორსკში და კრამატორსკის რაიონში, ბახმუტში. დაიღუპა 3 და დაშავდა 7 
ადამიანი. კრასნოჰორივკაში დაბომბვის გამო საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. 
 
მარიუპოლში რუსული ჯარები ე.წ გეტოების შექმნას ცდილობენ. ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ 
მკლავზე ატარონ საიდენტიფიკაციო ლენტი. თეთრი ლენტი ემსახურება საოკუპაციო ჯარების საიდენტიფიკაციო 
ნიშანს, რომ ეს „მათი“ მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. თუმცა, თეთრი მკლავის ლენტები არის რუსული არმიის 
იდენტიფიკატორი ბრძოლის ველზე, რითაც აიძულებს მშვიდობიანი მოქალაქეებს მათ ჩაცმას, მათ უკრაინის 
არმიის სამიზნედ აქცევს. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ოკუპანტების მიერ ქალაქში გადაადგილების 
ნებართვების შემოღების შესახებ, ამბობს ქალაქის მერის მრჩეველი. მარიუპოლის საკრებულოს ცნობით , რუსმა 
ჯარებმა ქალაქში არსებული საფლავებიდან გვამების ექსჰუმაცია დაიწყეს. ასევე რუსული ჯარები არ აძლევენ 
დაღუპული უკრაინელების ცხედრების დაკრძალვის საშუალებას. სავარაუდოა, რომ რუსი სამხედროები 
მარიუპოლში მოკლული უკრაინელების ცხედრებს წვავენ.  
 
ოლეშკის გაერთიანებული თემის მერმა აცნობა , რომ ქალაქში რუსული ჯარები შევიდნენ და ახლა საკრებულოზე 
რუსეთის დროშაა. ოლეშკი ოკუპირებული ხერსონიდან დაახლოებით 20 კილომეტრითაა დაშორებული. ამ 
დრომდე ევაკუაციის დერეფნები არ გასულა. სკადოვსკის მერმა აცნობა , რომ რუსმა ჯარებმა დაიკავეს საკრებულო 
და შენობაზე რუსული დროშები დადეს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უარი თქვა საოკუპაციო ჯარებთან 
თანამშრომლობაზე. ხერსონის რეგიონის ტავრისკის გაერთიანებული თემის მერი რუსული ტყვეობიდან 
გათავისუფლების შემდეგ გადადგა. ოფიციალური მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. 
 

https://sharethetruths.org/
https://t.me/rian_ru/158794
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/ukraine-russian-missile-cruiser-moskva-warship/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/ukraine-russian-missile-cruiser-moskva-warship/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1514832157872640003
https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1514640683365285895
https://www.reuters.com/world/europe/powerful-explosions-heard-kyiv-after-russian-warship-sinks-2022-04-15/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/14/7339508/
https://interfax.com.ua/news/general/824344.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiyskyy-prapor-v-oleshkakh/31803775.html
https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/pfbid0d7aXDHsK3mQc4bTjd9w3ZpHvgDsV8LkTU5AFki3VAMC1gLAD5F4gvQPaGBStTtQrl


2022 წ ლი ს  15 ა პ რილი  - https://sharethetruths.org/  

2 

გამოვიდა UNOSAT უკრაინის ქალაქების განადგურების მასშტაბის სატელიტური სურათები. რუქებიდან ჩანს, რომ 
სოფელი ჰორენკა , კიევის ოლქი განადგურდა 77%-მდე, ირპინი -71%, ჰოსტომელი - 58% , ბუჩა - 26%, კიევის 
დასავლეთი რაიონები - 1,4% . 
 
დეზინფორმაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ახალი თეორია უკრაინაში „აშშ-ის 
ბიოლაბორატორიების“ შესახებ. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ასეთი ლაბორატორიები 
ამუშავებდნენ გეგმას რუსების დაინფიცირების მიზნით ჰაერის სახიფათო დაავადებებით, რუსეთს ახლა წყლის 
საფრთხე ემუქრება. 
 
"ტერორისტული თავდასხმები". სულ რამდენიმე დღის წინ რუსეთმა უკრაინის მეზობელ ოთხ რეგიონში 
საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა უკრაინელი "ნაციონალისტების" პოტენციური ტერაქტების გამო. გუშინ 
რუსულმა მედიამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ორი რეგიონის - ბელგოროდისა და ბრაიანკის ოლქის 
საზღვრისპირა სოფლებში აფეთქებების შესახებ ახალი ამბების გავრცელება დაიწყო. ადრე ბელგოროდის 
რაიონის სოფელ ჟურავლიოვკადან, სადაც აფეთქება დაფიქსირდა, ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე იქნა 
გამოყვანილი. თუმცა რეგიონში ავიაიერიშის შემდეგ, სავარაუდოდ, ერთი ადამიანი დაშავდა. ბრიანსკის 
რეგიონში, ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ექვსი შენობა დაზიანდა და შვიდი ადამიანი დაშავდა. 
უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია რუსი ჯარისკაცის ზარი ამბობს, რომ დაბომბვა 
რუსეთის ტერიტორიიდან იყო. 
 
Ადამიანის უფლებები. უკრაინაში დაახლოებით 2,7 მილიონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი 
რისკის ქვეშ იმყოფება, ნათქვამია გაეროში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტში 
წარმოდგენილი ანგარიშში ნათქვამია , რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბევრი ადამიანი სახლებში, 
მოვლის ცენტრებსა და ბავშვთა სახლებში არის ჩარჩენილი ან მიტოვებული ძირითადი მარაგებისა და 
მედიკამენტების გარეშე. 
 
უკრაინის უმაღლესმა რადამ (უკრაინის პარლამენტმა) მიიღო რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს რუსეთის 
შეიარაღებული ძალების, მისი პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის ქმედებებს უკრაინის წინააღმდეგ 
აგრესიის ბოლო ფაზაში, რომელიც დაიწყო 2022 წლის 24 თებერვალს, როგორც უკრაინელი ხალხის გენოციდი. 
იპოვეთ რეკომენდებული საკითხავი ამ თემაზე ჩვენს განყოფილებაში „კითხვის კუთხე“. 
 
ციფრული ფრონტი. უკრაინის IT არმიამ მიიღო წვდომა საკურიერო სამსახურის მონაცემებზე, რომლითაც 
რუსული არმია უკრაინული სახლებიდან გაძარცული ნივთების გაგზავნას იყენებდა. კიევის რეგიონებიდან 
გაყვანის შემდეგ რუსმა ჯარისკაცებმა მოპარული ნივთები გაგზავნეს ბელორუსის მოზირიდან, რუსული 
კურსკიდან და ჟელეზნოგორსკიდან და სხვა სასაზღვრო ქალაქებიდან. საინფორმაციო ტექნოლოგიების არმიამ 
მოამზადა რუკა , რომელშიც მოცემულია სრული ინფორმაცია რუსი მარაუდების არმიის შესახებ - სად ცხოვრობენ 
ისინი და სად გაგზავნეს გაძარცული ნივთები. 
 
კულტურა. Artists Support Ukraine მოამზადა მზა გამოფენა უკრაინელი მხატვრების ნამუშევრებით. ყველას 
შეუძლია გამოფენის დაბეჭდვა ან ციფრულად წარდგენა საკუთარ ქალაქში. ორგანიზატორები მოუწოდებენ 
გახსნათ კუთხის #ArtistsSupportUkraine თქვენს ქალაქში, გალერეაში, მუზეუმში, ფესტივალში მზა პლაკატების 
გამოფენების დაბეჭდვით. 
 
კითხვის კუთხე. 

● ახსნა: რატომ არის მნიშვნელოვანი ტერმინი „გენოციდი“ უკრაინის ომში | AP News 
● East West Street ფილ იპე სენდსის მიმოხილვა – გენოციდის სიტყვებით გადმოცემა | ბიოგრაფიის 

წიგნები | მცველი 
● East West Street by Philippe Sands | Penguin Random House Ca nada 
● მამა ანდრეი ზელინსკი, SJ, კონფლიქტის აღმოჩენის შემაშფოთებელ მორალურ კითხვებზე | 

Ეკონომისტი 
● ბალკანეთში ომის დანაშაულების შესახებ წიგნების ავტორი ასახელებს ოკუპანტების სისასტიკის 

მიზეზებს / უკრაინის ახალი ხმა (nv.ua) 

 
უყურეთ პოპულარული უკრაინელი მოგზაურობის ბლოგერის ვიდეოს, თუ როგორ იცავენ მოხალისეები უკრაინას . 
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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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