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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 2.04.2022, დილის 10:00 საათი. 

საგარეო პოლიტიკა. ქალაქში იმყოფება ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. ევროპარლამენტის 

პრეზიდენტი კიევში უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრეზიდენტ ზელენსკის შეხვდა. უკრაინის პარლამენტის 

თავმჯდომარესთან ერთობლივ განცხადებაში მან ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მზადყოფნას დაეხმაროს უკრაინის 

ქალაქების აღდგენაში. პრეზიდენტმა მეცოლამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მხარდაჭერას უკრაინის 

მიმართ: „ევროკავშირი აღიარებს თქვენს ევროპულ ამბიციებს და თქვენს მისწრაფებას იყოთ მემკვიდრეობის კანდიდატი 

ქვეყანა. თქვენ შეგიძლიათ იმედი გქონდეთ ევროპარლამენტის სრულ მხარდაჭერაზე ამ მიზნის მისაღწევად. მან დასძინა, 

რომ ჰუმანიტარული და სამხედრო დახმარება, რომელიც ბლოკიდან უკრაინაში მიედინება, გაიზრდება. 

 
კანადის პრემიერ მინისტრი ჯასტინ ტრუდო მოუწოდებს რუსეთის გამორიცხვას G20-დან. თუმცა ამას ჩინეთი 

ეწინააღმდეგება. G20-ის შეხვედრა 15-16 ნოემბერს, ინდონეზიაში, ბალიშია დაგეგმილი. 
 
პრეზიდენტმა ერდოღანმა კიდევ ერთხელ შესთავაზა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს მოლაპარაკებებისთვის 

სტამბულში შეხვედრა. 

 
ევროკომისიამ გაავრცელა განცხადება ყირიმსა და სევასტოპოლში რუსული არმიის გაწვევის შესახებ საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევით. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საღამოს გამოსვლაში ასევე დაგმო გაწვევა. 

არალეგალურად ანექსირებულ ყირიმში ყველა უფლებამოსილი მამაკაცის გაწვევა ნიშნავს ადგილობრივების, ყირიმელი 

თათრების ჩათვლით, გაწვევას უკრაინელების წინააღმდეგ საბრძოლველად. 

 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . რუსეთის ჯარებმა, სავარაუდოდ, დატოვეს კიევის რეგიონი, თუმცა ბრძოლები კიევის 

გზებზე და მის გარეუბანში გაგრძელდა. ასევე, პარასკევს უკრაინის არმიამ 30-მდე დასახლება გაათავისუფლა. მიუხედავად 

იმისა, რომ კიევის რეგიონში რუსული ჯარების რაოდენობა შემცირდა, რაკეტები და საჰაერო თავდასხმები კვლავ 

გრძელდება მშვიდობიანი მოქალაქეების თავზე. პარასკევს ბელორუსის ტერიტორიიდან უკრაინის მიმართულებით 30-

მდე რაკეტა გაუშვეს. დაბომბვების სერია დნიპროს, კრემენჩუკს, პოლტავას, ოდესის ოლქში მოხვდა . უკრაინის 

დატოვებისას რუსმა ჯარებმა დანაღმეს საკონდიტრო ნაწარმის ქარხანა ბუჩაში, კიევის რეგიონში , ასევე მოწამლეს იქ 

დარჩენილი საქონელი. ყველაზე აქტიური ბრძოლები ხარკოვის რეგიონში, იზიუმში გრძელდება . კრივი რიჰში გასროლილი 

იქნა BM-21 "გრადიდან". ხერსონის, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში მძიმე დაბომბვა გრძელდება. 

 
ქვეყნის ჩრდილოეთიდან ჯარების გაყვანა ყველას დაძაბულობაში აქცევს და ელოდება აღმოსავლეთში შესაძლო 

გადანაწილებას ან გაძლიერებულ შეტევას აზოვის ზღვამდე. უკრაინის პრეზიდენტმა და ეროვნული უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელმა გუშინდელ გამოსვლებში გააფრთხილეს, რომ წინ მძიმე ბრძოლებია, იმის 

გათვალისწინებით, რომ რუსეთი მიზნად ისახავს ომის დასრულებას 9 მაისს გამარჯვების აღლუმით. 

 
მარიუპოლიდან ევაკუაცია რუსეთის არმიამ დაბლოკა უსაფრთხოების შეთანხმებებისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო 

კომიტეტის (ICRC) ჩართულობის მიუხედავად. ICRC-მ თავდაპირველად გვაცნობა ალყაში მოქცეული მარიუპოლიდან 2000 

მშვიდობიანი მოქალაქის ევაკუაციის გეგმის შესახებ. თუმცა, რამდენიმე საათის შემდეგ საევაკუაციო მანქანები უნდა 

დაბრუნებულიყვნენ , რადგან არ არსებობდა უსაფრთხო გადასასვლელის გარანტია, ნათქვამია ორგანიზაციის 

განცხადებაში. ამასთან, ხუთშაბათს 3000-მდე ადამიანმა მაინც მოახერხა ქალაქის დატოვება სხვა გზით. კიდევ ერთი 

ევაკუაციის მცდელობა შაბათს იქნება. 

 
მელიტოპოლში რუსმა ჯარებმა სამი სკოლის დირექტორი გაიტაცეს , მათი მოსწავლეები კი ქალაქში ცხოველთა ფარად 

რჩებიან. მანამდე სკოლის ყველა დირექტორმა თანამდებობა დატოვა პროტესტის ნიშნად, რუსებთან თანამშრომლობაზე 

უარის თქმის გამო. ოკუპირებულ მელიტოპოლში დაახლოებით 70-75 ათასი ადამიანი რჩება. რუსული ჯარები 

მოქალაქეებს უკრაინაში ევაკუაციის საშუალებას არ აძლევენ , თუმცა ყირიმში თავისუფლად უშბენ. 

 
სამხედრო ტყვეების მეორე გაცვლა ზაპორიჟჟიის რაიონში მოხდა. 86 უკრაინელი სამხედრო, მათ შორის 15 ქალი, 86 რუს 

მებრძოლზე გაცვალეს. 

 
ოკუპაციის სტრატეგიები. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ძალები ამზადებენ ნიადაგს უკანონო რეფერენდუმის 

ჩასატარებლად. ყველა, ვინც საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგია, დაკავებულია ან სისხლისსამართლებრივ დევნაშია. 

ტოკმაკში, ზაპორიჟჟიას ოლქში, სავარაუდოდ, უკანონო რეფერენდუმია დაგეგმილი 4 აპრილს. მელიტოპოლში 

მშვიდობიანი მოსახლეობა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა ადამიანთა ფარად გამოიყენება. ქალაქის მერის 

ინფორმაციით , რუსული ჯარები ცდილობენ ქალაქის დაკავშირებას ყირიმელ ინტერნეტ პროვაიდერთან, რათა შეზღუდონ 
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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-z-bilorusi-zapustili-ponad-30-raket-novini-ukrajini-50230388.html
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და გააკონტროლონ ინფორმაციის ნაკადი. რუსული ჯარები უკრაინიდან შემოსულ ჰუმანიტარულ დახმარებას იპარავენ 

და ისე ანაწილებენ, თითქოს რუსული იყოს. 

 
ადამიანის უფლებების დარღვევა და ომის დანაშაულებები . Amnesty International-მა მოიპოვა ახალი ჩვენებები და 

მტკიცებულებები ადამიანის უფლებებისა და ომის კანონების დარღვევის შესახებ. ბოლო კვირების განმავლობაში, 

რუსულმა ძალებმა გამოიყენეს არაკონვენციური იარაღი, როგორიცაა კასეტური საბრძოლო მასალები და არაზუსტი 

იარაღი ფართო დიაპაზონით, როგორიცაა უმართავი „ბლაგვი“ ბომბები და მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები სროლების 

(MLRS) შეტევები მჭიდროდ დასახლებულ სამოქალაქო რაიონებზე. თავდასხმები არათანმიმდევრული და 

არაკოორდინირებულია, რაც მიზნად ისახავს მაქსიმალურ ზიანს და დაზიანებებს. ამჟამად მშვიდობიანი მოქალაქეები 

განიცდიან კომუნიკაციის ხელმიუწვდომობას, რადგან ცხელ წერტილებში არის ცუდი ან საერთოდ არ არის ინტერნეტი ან 

სატელევიზიო ოპერაციული სისტემები. მანამდე მარტში ხშირი იყო თავდასხმები სატელეკომუნიკაციო ანძებზე. 

მოწყვლადი ჯგუფები განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ არიან მედიკამენტებისა და სამედიცინო დახმარების არ 

არსებობის გამო ან მობილობის შეფერხების გამო. 

 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რაფაელ გროსი, ატომური ენერგიის საერთაშორისო ასოციაციის (IAEA) ხელმძღვანელი 

,უხელმძღვანელებს IAEA-ს დახმარებისა და მხარდაჭერის მისიას ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე. 

გადაწყვეტილება ამ კვირაში უკრაინასა და რუსეთში მისი ვიზიტის შემდეგ გახდა ცნობილი. ეს იქნება პირველი 

ბირთვული უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების მისიების სერიიდან #უკრაინაში. 

 
ს აკვების უსაფრთხოება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა აცნობა , რომ სათესი სეზონი დაიწყო უკრაინის 21 რეგიონში, 

ქვეყნის მასშტაბით სამხედრო აქტივობების მიუხედავად. თუმცა, საერთო მასშტაბი შეიძლება იყოს დაახლოებით 25-30%-

ით დაბალი წინა წელთან შედარებით მიმდინარე ბრძოლებისა და ირგვლივ  ბრძოლების გამო. 

 
კულტურა. AFP და UNESCO-ს ცნობით, სულ მცირე 53 უკრაინის ისტორიული ადგილი , რელიგიური შენობა და მუზეუმი 

დაზიანდა რუსეთის მიერ ქვეყანაში შეჭრის დროს. იუნესკოს პირველ წინასწარ ჩამონათვალში მთლიანად ან ნაწილობრივ 

დაზიანებული ადგილი იყო 29 რელიგიური ადგილი, 16 ისტორიული შენობა, ოთხი მუზეუმი და ოთხი ძეგლი. უკრაინის 

კულტურის სამინისტრო იუწყება რუსების მიერ უკრაინის ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ ჩადენილი 135 დანაშაულის 

შესახებ. 

 
ციფრული უსაფრთხოება. რეგულარული განახლება ანონიმუსისგან. ჰაკერებმა გაავრცელეს რუსეთის 

მართლმადიდებლური ეკლესიის საქველმოქმედო ფრთიდან მოპარული 15 გბ მონაცემები და გაავრცელეს დაახლოებით 

57,500 ელ.წერილი, ასევე ინფორმაცია ლიპეცკის მექანიკური ქარხნიდან.( რუსული სატანკო და საზენიტო მწარმოებელი). 
 
დეზინფორმაცია . უკრაინის საჰაერო ძალებმა უარყვეს მედიაში გავრცელებული ზოგიერთი ყველაზე გავრცელებული 

ყალბი ინფორმაცია.  შეიტყვეთ მეტი ამ ბმულზე . 

 
● მითი 1: უკრაინის წარმატებები ადგილზე მოიგებს ომს. სიმართლე: საჰაერო უპირატესობა არის გადამწყვეტი 

ფაქტორი ამ ომში. საჰაერო უპირატესობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ყველა ომში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 

● მითი 2: უკრაინის საჰაერო ძალები აღჭურვილია ქვეყნის ეფექტურად დასაცავად რუსეთის წინააღმდეგ. 

სიმართლე: რუსეთის საჰაერო ძალები ბევრჯერ აღემატება უკრაინას და აქვს წვდომა უფრო მოწინავე სარადარო და 

სარაკეტო ტექნოლოგიებზე. 

 
საკითხავი სია:  

● ბუნება და ომი: როგორ ანადგურებს რუსეთის შემოჭრა უკრაინის ველურ ბუნებას - Ecoaction უკრაინაში 

დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა მიმოხილვა რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის პირველი 

თვის განმავლობაში განხორციელებული ეკოლოგიური დანაშაულებისა და ზიანის შესახებ. 

● უკრაინის ყველაზე ცნობილი ცოცხალი კომპოზიტორი ახლა ლტოლვილია - The New York Times (nytimes.com) 

ომის გამო უკრაინიდან გაქცეული კიეველი კომპოზიტორის ლამაზი და სევდიანი ისტორია. სიუჟეტი ასახავს მის 

ზოგიერთ ნამუშევარს, რომლებიც პასუხი იყო მაიდანის რევოლუციაზე და მიმდინარე ომზე. 

ვიდეო ინფორმაციის სია: 

● "საშინელება": ჯარისკაცი აღწერს შეტაკებას რუს მებრძოლებთან - CNN-ის ჟურნალისტი ერინ ბერნეტი ესაუბრება 

უკრაინელ კინორეჟისორს და ჯარისკაცს ვლადიმირ დემჩენკოს, იმის შესახებ, თუ რას ხედავს იგი ადგილზე, 

რუსეთის პრეტენზიების ფონზე, ძალების შემცირების შესახებ. 

● ზამთარი ცეცხლში: უკრაინის ბრძოლა თავისუფლებისთვის - Netflix-ის ეკრანიზაცია "ღირსების რევოლუციის" 

(ევრომაიდანი) უკრაინაში 2013-2014 წლებში, რომელიც ასახავს ფონს ამჟამინდელ უკრაინაში: რაც დაიწყო 

https://sharethetruths.org/
https://www.amnesty.org.ua/novi-svidchennya-zhyttya-v-oblozi-amnesty-international-vpershe-v-ukrayini-pereviryly-rechovi-dokazy-zaboronenyh-kasetnyh-boyeprypasiv/?fbclid=IwAR2i3HFppdDYhUPSqczHDVW1CmpPJVC_hdxYPpK2zy1juWSfIZu-e2edFpI
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1509832578408329217
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1509832578408329217
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3445955-posivna-kampania-rozpocalasa-u-21-oblasti-ukraini-smigal.html
https://www.ukrinform.net/rubric-society/3446162-unesco-more-than-50-cultural-heritage-sites-in-ukraine-affected-by-russian-invasion.html
https://www.reuters.com/world/europe/world-heritage-risk-amid-ukraine-war-un-cultural-agency-says-2022-04-01/
https://twitter.com/LatestAnonPress
https://en.ecoaction.org.ua/nature-and-war.html
https://www.nytimes.com/2022/03/30/arts/music/valentin-silvestrov-ukraine-war.html
https://www.youtube.com/watch?v=XfgFGe8ujA8
https://www.youtube.com/watch?v=yzNxLzFfR5w
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მშვიდობიანი სტუდენტური დემონსტრაციებით, გახდა სრულფასოვანი სამოქალაქო უფლებების  მოძრაობა 

უკრაინაში. ფილმს ნეტფლიქსი იუთუბის უფასოდ უზრუნველყოფს. 

 
სტატისტიკა: 

● ცხელ წერტილებიდან დღეს 6 266-ის ევაკუაცია განხორციელდა 

● დაზიანდა 869 სასწავლო დაწესებულება, აქედან 83 მთლიანად განადგურდა 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 2 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 17,800, ტანკები - 631, APV 

- 1,776, საარტილერიო სისტემები - 317, MLRS - 100, ანტი. საჰაერო ხომალდის საბრძოლო სისტემები – 54, 

ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 143, შვეულმფრენები – 134, რბილობიანი მანქანები – 1,236, ნავები და 

მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი 

აპარატი – 87, სპეცტექნიკა – 24. , მობილური SRBM სისტემა - 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების 

ინტერაქტიული მრიცხველი . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● არასამთავრობო ორგანიზაცია "ჰალაბუდა" არის მარიუპოლის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ომამდე ისინი იყვნენ 

ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია, რომელიც ეხებოდა სოციალურ ინიციატივებს, განათლებას, სოციალურ 

ბიზნესს და ა.შ. თუმცა ამ დროისთვის გუნდის ნაწილმა მოახერხა ზაპოროჟჟიაში გადასვლა, ზოგი კვლავ 

მარიუპოლშია. მიუხედავად ამისა, მათ თავიანთი ძალისხმევა მიმართეს ევაკუაციაზე, გაქცეულთა ჰუმანიტარულ 

დახმარებაზე და ადგილობრივი არმიის მხარდაჭერაზე. 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, ადგილობრივ მედიას 

ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე . 

● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი ინფორმაცია 

აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

https://sharethetruths.org/
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

