
2022. gada 19. aprīlis - https://sharethetruths.org/

Karš Ukrainā. Apskats par aizvadīto diennakti. 10:00, 19.04.2022.
Kauja par Donbasu. “Šobrīd mēs varam ziņot, ka Krievijas spēki ir sākuši cīņu pret Donbasu, kam gatavojušies jau ilgu
laiku”, savā vakara uzrunā sacīja prezidents Zelenskis. Paziņojums seko Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības
padomes sekretāra iepriekšējam ziņojumam, kurā norādīts, ka ofensīva ir notikusi gandrīz visā frontes līnijā. Īpaša
eskalācija novērota Harkivas, Luhanskas un Doņeckas apgabalu virzienā. Pēc divu nedēļu ilgām karaspēka
pārgrupēšanās ir sagaidāms, ka ofensīva Donbasā būs viena no nežēlīgākajām kaujām. Zelenskis informēja, ka pēc
pārgrupēšanās Krievijas karaspēks ir modrāks savos nākamajos pasākumos un rīkojas stratēģiskāk. Pienāk ziņas, ka
tikai dienas laikā Krievijas karaspēks vienlaicīgi iesaistīja visus ieroču veidus, lai virzītos tālāk. Pilsētas kaujas lauks
galvenokārt pāries uz līdzenumiem un atvērtajiem kaujas laukiem. Tagad vairāk kā nekad agrāk vajadzīgi vēl vairāk
smagie ieroči.

Uzbrukumi turpinās. Spraigas cīņas Mariupolē ap vienu no lielākajām tērauda rūpnīcām Azovstal turpinās. Rūpnīcas
telpās tika nomestas bumbas. Metalurģijas rūpnīcas pazemes patvertnēs ir vismaz 1000 civiliedzīvotāju, lielākoties
sievietes ar bērniem un gados vecāki cilvēki. Mariupolē klātesošo bataljonu komandieri aicināja sākt humānās palīdzības
koridorus, lai ļautu vismaz civiliedzīvotājiem pamest pilsētu. Mariupoles mērs Petro Andruščenko vēsta, ka Krievijas
karaspēks turpina apšaudīt dzīvojamos rajonus, kur civiliedzīvotājiem bija atļauts atgriezties iepriekš. Luhanskas
apgabalā galvenās kaujas turpinās pie Rubižnes, Lisičanskas, Severodoneckas, ziņo apgabala gubernators. Smagas un
nepārtrauktas cīņas pirmdien notika Kreminnā, Luhanskas apgabalā, kas šobrīd ir īslaicīgi okupēta. Krievijas karaspēks
nošāva četrus cilvēkus, kas mēģināja pamest pilsētu. Rubižne un Popasna ir nākamie galvenie mērķi apgabalā.
Doņeckas apgabalā kaujas turpinājās ap Limanu, Marinku, Kramatorsku, Torecku. Harkivas apgabalā smagākās kaujas
turpinās Izjumas virzienā. Tikai aizvadītajā diennaktī tika ievainoti 15 cilvēki un nogalināti 5 cilvēki. Apdzīvotās vietas
Krivorizki rajonā, Dņipropetrovskas apgabalā, tika apšaudītas ar BM-21 Grad. Aktīvas cīņas turpinās Huļajpolē,
Zaporižjas apgabalā. Pilsēta tiek apšaudīta ne tikai ar artilēriju, bet arī ar aizliegtajām fosfora bumbām. Irpiņas policija pēc
pārbaudes fiksējusi, ka Krievijas okupanti nogalinājuši 269 civiliedzīvotājus. Pilsētas nomalēs parādījušies desmitiem
jaunu kapu. Šonakt Mikolajivā bija dzirdami vairāki sprādzieni.

Pašreizējā karte par situāciju frontē.

Cilvēktiesības. Bērni no okupētajām teritorijām tālāk tiek deportēti uz Krieviju. Tiesībsardze ziņo par vēl 13 bāreņiem,
kuri nelegāli pārvietoti uz Krieviju. Seši bērni no ģimenes tipa bērnu nama tika aizvesti no Mariupoles uz Rostovu pie
Donas Krievijā. Viens no bērnu nama bērniem spēja nokļūt Zaporižjā un ziņoja, ka bērni tiek aizvesti uz Krieviju.

Aptuveni 155 civiliedzīvotāju nolaupīšanas gadījumi reģistrēti Zaporižjas apgabalā.

Humānās palīdzības koridori no karadarbības skartajām teritorijām un uz laiku okupētajām teritorijām uz divām dienām
tika pārtraukti nepārtraukto uzbrukumu dēļ un nenotiks arī šodien.

Ārpolitika. 16 vēstniecības atjaunoja savu darbu Kijivā: ES delegācija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija,
Turcija, Čehija, Slovēnija, Vatikāns, Moldova, Gruzija, Irāna, Kazahstāna, Tadžikistāna un Turkmenistāna.

Vides aizsardzība. Ķimikāliju noplūde, proti, amonija, 163 reizes pārsniedz limitus Ikvas upū, pēc tam, kad Krievijas
raķetes šķembas sabojāja rezervuāru ar minerālmēsliem Ternopiļas apgabalā, upe iet cauri Ternopiļas, Rivnas un Ļvivas
apgabaliem. Pēc tam, kad beigtas zivis tika pamanītas upē Dubno, Rivnas apgabalā, 6. aprīlī, Ukrainas Valsts Ekoloģiskā
inspekcija paņēma paraugu un vēlāk apstiprināja noziegumu pret vidi.

Plašsaziņas līdzekļi. Ukrainas parlamenta Vārda brīvības komiteja ziņoja par 21 dokumentētu mediju pārstāvju nāves
gadījumu kopš pilna mēroga kara sākuma. Reuters Institute ir sagatavojis pārskatu ar nogalināto mediju pārstāvju
profiliem.

Digitālā drošība. Google karšu serviss pavēra skatu uz Krievijas militāro infrastruktūru. Parasti šādi skati kartēs ir
izplūduši vai sniegti sliktākā kvalitātē. Tomēr tagad ir iespējams sīki izpētīt to militārās bāzes.

Gadskārtējās kiberdrošības kaujas, kas pazīstams kā Locked Shields vingrinājums, sākās 19. aprīlī Tallinā, Igaunijā.
NATO Kooperatīvās kiberaizsardzības izcilības centrs organizē notikumu, kas ietver simulētus kiberuzbrukuma
vingrinājumus, kuri testa komandām jāiznīcina noteiktā laikā. Šogad vienas komandas sastāvā piedalās eksperti no
Ukrainas un Igaunijas. “Līdzīgi domājošām valstīm ir jāstrādā kopā, lai sevi aizsargātu”, sacīja Igaunijas Aizsardzības
ministrijas kiberpolitikas vienībā strādājošais starptautiskās politikas padomnieks Anets Numa.

Dekolonizācija. Krievu ortodoksālā baznīca jau gadiem ilgi ir bijusi viena no skaļākajām “brālīgo nāciju” stāstījuma balsīm.
Šonedēļ Anna Melnijenko, teoloģe, pārdomā, kā Maskavas patriarhāts varētu nepalikt “aiz” politikas, bet drīzāk palikt
viens no tuvākajiem Kremļa sabiedrotajiem. Uzzini vairāk par Krievijas pareizticīgo baznīcu mūsu jaunajā rakstā “Trešā
Roma” jeb Stāsts par krievu pareizticīgo baznīcu kā ieroci “Krievu pasaulei” un tās mīlestību pret atombumbu”.
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Lasāmviela:

● sharethetruths: Krievu Pareizticīgā baznīca jau gadiem ilgi ir bijusi viena no skaļākajām “brālīgo nāciju” stāstījuma
balsīm. Šonedēļ Anna Melnijenko, teoloģe, dalās pārdomās, kā Maskavas patriarhāts varētu nebūt “aiz” politikas,
bet drīzāk būt viens no tuvākajiem Kremļa sabiedrotajiem. Uzzini vairāk par Krievijas pareizticīgo baznīcu mūsu
jaunajā rakstā “Trešā Roma” jeb Stāsts par krievu pareizticīgo baznīcu kā ieroci “Krievu pasaulei” un tās mīlestību
pret atombumbu”.

● POLITICO: Vientuļais Anatolijs: Krievijas vēstnieks ir Vašingtonas nepopulārais cilvēks. Krievijas mērķis ir daudz
grandiozāks kā iegrožot kaimiņus. Tas ir par to, lai novērstu jebkuras citas valsts dominēšanu pasaulē.

● Washington Post: Maskavas patriarhs Kirils aizstāv Putina karu, izraisot krahu Krievijas pareizticīgo baznīcā.

Statistika:

● UNHCR OHCA ziņo, ka kopš 24. februāra nogalināti 2072 civiliedzīvotāji, ievainoti 2818. Tomēr patiesie skaitļi,
iespējams, ir lielāki, jo pašlaik nav pieejama pilnīga informācija par intensīvo cīņu teritorijām.

● 84,8 miljardi dolāru, lai gan kopējie zaudējumi sasniedz 600 miljardus, ir kopējais tiešo postījumu apjoms
infrastruktūrai Krievijas sāktā kara rezultātā.

● 91 izglītības iestādes ir iznīcinātas un 923 bojātas kopš kara sākuma.
● Saskaņā ar Finanšu ministrijas teikto civilajai infrastruktūrai ir nodarīti zaudējumi jau 270 miljardu ASV dolāru

apmērā.
● Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo par Krievijas armijas kopējiem zaudējumiem 2022. gada 19. aprīļa

6:00 (Dati tiek papildināti): Karavīri – virs 20800, Tanki – 802, Bruņutransportieri – 2063, Lielgabali – 386, Gaisa
aizsardzības sistēmas – 67, Gaisa kuģi – 169, Helikopteri – 150, Transportlīdzekļi – 1495, MLRS (tālās darbības
artilērijas raķešu sistēma) – 132, Kuģi/laivas – 8, Degvielas cisternas – 76, UAV (bezpilota lidaparāti) – 158,
speciālais aprīkojums – 27, tuvas darbības rādiusa ballistiskā raķešu palaišanas sistēmas – 4. Šeit tiešsaistes
informācijas rīks par Krievijas zaudējumiem.

Ikviena rīcība ir svarīga, lai cik maza tā būtu!

● Sniedz atbalstu ģimenēm, kas cietušas kara laikā, lai tās savos piemājas dārzos var izaudzēt sev pārtiku.
● Par nepieciešamo un jau sniegto humāno palīdzību šeit. Ja vēlies atbalstīt uzticamas organizācijas ieskaties

tīmekļa vietnē Stand For Ukraine un valdības sagatavotajā tīmekļa vietnē. Apvienota vietne par iespējām palīdzēt
Ukrainai no visas pasaules.

● Pieseko mums Twitter @truth_sharethe un dalies ar publicēto informāciju mājaslapā https://sharethetruths.org/.
Runā par notiekošo karu Ukrainā. Stāsti par Ukrainu, saviem piedzīvojumiem Ukrainā vai draugiem no Ukrainas.
Atbalstīt šo iniciatīvu var ar ziedojumiem Paypal, šeit vairāk informācija.

● Ja vēlies sniegt palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā - palidziukrainai.lv.

Paldies par atbalstu Ukrainai! Слава Україні! Slava Ukrainai!
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