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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 57 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
მარიუპოლი. კიევში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ 

უკრაინა მზადაა მარიუპოლში თავისი მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და რუსეთის მიერ სამხედრო ბლოკადის 

რუსებისთვის გაცვლის ნებისმიერი ფორმატისთვის. ჩვენ მზად ვართ ჩვენი ხალხის გაცვლის სხვადასხვა ფორმატისთვის 
რუს ხალხთან, რუს სამხედროებთან, რომელიც მათ დატოვეს. დატოვეს კორპუსი და დაჭრილები. ამიტომ, ჩვენი ხალხის 
გულისთვის, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო, ჩვენ მზად ვართ გაცვლის ნებისმიერი ფორმატისთვის “, - განაცხადა 

მან ზელენსკი. 20 აპრილს ოთხმა საევაკუაციო ავტობუსმა მოახერხა მარიუპოლის დატოვება. 

 

მიხაილო პოდოლიაკმა და დავიდ არაჰამიამ გამოთქვეს მზადყოფნა ჩავიდნენ მარიუპოლში რუსულ მხარესთან 

ქალაქიდან ევაკუაციის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის. ადრე შეთანხმებული იყო, რომ მარიუპოლიდან ჰუმანიტარული 

დერეფანი გუშინ ჩაიშალა, რადგან რუსული ჯარები აგრძელებდნენ დაბომბვას. სვიატოსლავ პალამარმა, აზოვის პოლკის 

მეთაურის მოადგილემ, მხარი დაუჭირა მარიუპოლიდან სამხედროებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას 

მესამე მხარის დახმარებით. 

 

მარიუპოლში რუსმა ჯარებმა დაიწყეს მშვიდობიანი მოქალაქეების სროლით მუქარა იმის გამო, რომ უარი თქვეს 

მკლავებზე თეთრი ლენტების დადებაზე რუსული ჯარების მიერ „ნებართვის“ ნიშნად. ამავდროულად, თეთრ ზოლებს 

რუსული ჯარებიც იყენებენ, რაც დამაბნეველს ხდის მშვიდობიანი მოსახლეობის რუსული ჯარებისგან გარჩევას. 

 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ხარკოვში, სულ მცირე, ორ კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა საცხოვრებელი უბნის სალტივკას 

დაბომბვის შემდეგ. ხარკოვის 40 ადგილზე ნანგრევებიდან 112 დაღუპულის ცხედარი ამოიღეს. უკრაინის ჯარებმა 

შეაჩერეს რუსული ძალების წინსვლა ხარკოვის ოლქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ იზიუმიდან, მიმდებარე 

სლოვიანსკის მიმართულებით. 20 აპრილს მიკოლაივში სროლების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. 

რაკეტა ასევე მოხვდა მიკოლაევში სახელმწიფო ტელემაუწყებლობის ოფისს. რუსეთის ჯარებმა ასევე დაბომბეს 

ზელენოდოლსკი, დნეპროპეტროვსკის რეგიონი, სამიზნე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. 

 

ოკუპირებული ქალაქები. ხერსონის ოლქში ოკუპანტებმა ფსევდორეფერენდუმის თარიღი 27 აპრილი დანიშნეს. 

ლუგანსკის ოლქის 80% ამჟამად დროებით ოკუპირებულია რუსეთის არმიის მიერ. რუსებმა სევეროდონეცკში ყველა 

საკვების საწყობი გაანადგურეს, რითაც დარჩენილ მოქალაქეებს მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება მოუწევთ თავის 

გატანა. მეტიც, პოპასნა, რუბიჟნე, ჰირსკის გაერთიანებული თემის ზოგიერთი სოფელი ომის დასრულებამდე 

ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის გარეშე დარჩება . იქ ინფრასტრუქტურა თითქმის დანგრეულია და აქტიური 

დაბომბვის დროს მისი აღდგენა შეუძლებელია. 

 

უკრაინის დაზვერვის ცნობით , რუსეთი ფსევდორეფერენდუმების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ზაპორიჟჟისა 

და ხერსონის რეგიონებში იძულებით მობილიზაციას გეგმავს. უკრაინელები უნდა გაგზავნონ ფრონტის ყველაზე ცხელ 

წერტილებში უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოზიციებზე თავდასხმისთვის. 

 

ადამიანის უფლებები. რუსეთის ხელისუფლება უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოზარდებს 

უკრაინის ომში მონაწილეობისთვის ჩართავს. უკრაინის ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა იტყობინება , რომ LDNR 

მომუშავე პარტნიორი უფლებადამცველი ორგანიზაციებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სამხედრო-

პატრიოტული კლუბის „ნოვოროსიის ახალგაზრდები“ არასრულწლოვნები უერთდებიან სამხედრო საქმიანობას. კლუბი 

ავარჯიშებს 10-დან 18 წლამდე ბავშვებს შემდეგ მიმართულებებში: სამხედრო მომზადება, ფიზიკური მომზადება, 

მედიცინა, ისტორია, ტაქტიკა. კლუბში 90-ზე მეტი ბავშვია გაწევრიანებული. დადგენილია, რომ ბავშვების უმრავლესობა 

მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფებია. 

 

Human Rights Watch- მა წარმოადგინა ახალი ანგარიში ბუჩაში ჩადენილი სისასტიკეების შესახებ. HRW-ის მკვლევართა 

ჯგუფი მუშაობდა ბუჩაში 4-დან 10 აპრილამდე და იპოვა ფართო მტკიცებულებები მასობრივი სიკვდილით დასჯის, სხვა 

უკანონო მკვლელობების, იძულებითი გაუჩინარებისა და წამების შესახებ, რაც წარმოადგენს ომის დანაშაულს და 

პოტენციურ დანაშაულს კაცობრიობის წინააღმდეგ. 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-ready-hold-special-talks-with-russia-mariupol-negotiator-2022-04-20/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340861/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-forces-stop-russian-advance-towards-sloviansk-presidential-aide-2022-04-20/
https://suspilne.media/230923-mikolaivska-filia-suspilnogo-potrapila-pid-raketnij-obstril-rosijskih-vijsk/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/psevdoreferendum-v-hersonskiy-oblasti-provedut-27-kvitnya-novini-ukrajini-50235625.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/psevdoreferendum-v-hersonskiy-oblasti-provedut-27-kvitnya-novini-ukrajini-50235625.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340894/
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295521419425952
https://t.me/denisovaombudsman/5289
https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
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ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ვანდა სემიონოვნა ობიედკოვა 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა მარიუპოლის სარდაფში. 

ქალბატონი ობიედკოვა გადაურჩა ნაცისტურ ოკუპაციას მარიუპოლში, როდესაც ის 10 წლის იყო, მაგრამ 81 წლის შემდეგ 

გარდაიცვალა სარდაფში რუსული ოკუპაციის დროს. 

 

საგარეო პოლიტიკა. ევროსაბჭოს ხელმძღვანელი შარლ მიშელი კიევსა და ბოროდიანკას ეწვია. ევროპული საბჭოს 

პრეზიდენტმა ჩარლზ მიშელმა განაცხადა , რომ 5 მაისს ამოქმედდება უკრაინასთან სოლიდარობის ფონდი. პრეზიდენტი 

ზელენსკი მიესალმა მომავალი სანქციების მეექვსე პაკეტის იდეას და ასევე მოუწოდა ბრიუსელს გააძლიეროს სანქციების 

პაკეტი, ნავთობისა და გაზის ჩათვლით.  

 

G7-ის ფინანსთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ მათ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად დამატებითი დახმარება 

გაუწიეს უკრაინას, რომელიც აღემატება 24 მილიარდ დოლარს 2022 წლისთვის და მის შემდგომ. G20 მინისტრები დაგმო 

მოსკოვი უკრაინაში სამხედრო დანაშაულებისთვის. თუმცა, ადრე დიდი დებატები იყო შეხვედრაში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებით, რის შედეგადაც რუსეთის ფინანსთა მინისტრი პირადად დაესწრო შეხვედრას. რუსეთის 

წარმომადგენლის გამოსვლისას ოთახიდან გამოვიდნენ აშშ-ს, ევროპის ცენტრალური ბანკის, კანადის , უკრაინის და სხვა 

წარმომადგენლები. 

 

გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მოითხოვა ცალკე შეხვედრები პრეზიდენტ ვლადიმირ 

ზელენსკისთან კიევში და პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მოსკოვში ომის დასრულების ერთობლივი ძალისხმევის 

ფარგლებში. გენერალური მდივანი გუტერეში, რასაც მოჰყვება ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ხოსეპ ბორელი, ასევე 

მოუწოდებს აღდგომის ზავის, რადგან მართლმადიდებლებისთვის აღდგომის შაბათ-კვირა ახლოვდება. თუმცა რუსეთმა 

უკვე უარყო წინადადება. 

 

იაპონიამ კანონი მიიღო ოფიციალურად გააუქმოს რუსეთის „ყველაზე უპირატესი ერის“ სავაჭრო სტატუსი უკრაინაში 

შეჭრის გამო, რადგან ტოკიო აძლიერებს სანქციებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო 

სისასტიკის გამოვლენის ფონზე. სავაჭრო სტატუსის გაუქმება მოიცავს ტარიფებს რუსეთიდან იმპორტის უმეტეს 

ნაწილზე, ასევე რუსულ პროდუქტებზე უფრო მაღალი გადასახადების დაწესებას. გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს 

ნედლი ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის, ასევე პალადიუმის იმპორტის გატარებას, რომელიც ტარიფში არ 

შედიოდა. 

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ევროკავშირი გეგმავს რუსული ნავთობის ფაქტობრივი აკრძალვის გაგრძელებას . 

გათვალისწინებული გეგმა ითვალისწინებს ეტაპობრივ გადასვლას, რადგან წევრ სახელმწიფოებს შორის ზოგიერთი 

უგულებელყოფა დაუყოვნებელი აკრძალვის შესახებ რჩება ოთახში. ეტაპობრივი გაუქმება განიხილავს ქვეყნის 

სპეციფიკას, ასევე მიწოდების გზებს. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია და უნგრეთი რუსული გაზისა და ნავთობის 

აღდგენის კუთხით ყველაზე ხმაურიანი იყვნენ, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანნალენა ბაერბოკმა თქვა , რომ 

გერმანია გეგმავს ნავთობის განახევრებას ზაფხულისთვის და წლის ბოლომდე 0-ზე იქნება. ევროკავშირის აკრძალვის 

დეტალები შეიძლება წარედგინოს ევროკავშირის ელჩებს მომავალ კვირას. 

 

ციფრული უსაფრთხოება. შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ავსტრალიის, კანადისა და ახალი ზელანდიის 

კიბერუსაფრთხოების სააგენტოები - რომლებიც ერთად ქმნიან Five Eyes დაზვერვის გაზიარების ალიანსს - 

გვაფრთხილებენ . რუსეთის მხრიდან კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე გაზრდილი კიბერშეტევის პოტენციური 

საფრთხის შესახებ, როგორც უკრაინაში მისი შეჭრისთვის დაწესებული სანქციების საპასუხოდ. მსგავსი თავდასხმები 

უკვე ხდებოდა, თუმცა რუსეთი პირდაპირ არ იყო ნახსენები, როგორც პასუხისმგებელი. სრულმასშტაბიანი ომის 

დაწყებამდე რუსეთმა დაიწყო მკაცრი და ხშირი მცდელობები უკრაინის საკომუნიკაციო და კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის დამიზნებისთვის. ამიტომ, უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის სამინისტრომ შექმნა IT არმია 

კიბერ ფრონტის შესანარჩუნებლად. 

 

იმავდროულად, ციფრული ინოვაცია უკრაინაში ყვავის. შეიქმნა ახალი აპლიკაცია, Rescue from Explosion, რომელიც 

დაეხმარება აფეთქებამდე მანძილის იდენტიფიცირებას. ადრე Air Raid Alarm აპლიკაცია გახდა ყოველდღიური 

გამოყენების ერთ-ერთი განუყოფელი აპლიკაცია. 

 

სპორტული საზოგადოება. უიმბლდონის ორგანიზატორები ამ ზაფხულიდან ტურნირში მონაწილეობას რუსეთისა და 

ბელორუსის ყველა ჩოგბურთელს აუკრძალავს . ზეწოლა ხდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობისა და საერთაშორისო 

სპორტული საზოგადოების მხრიდან მზარდი ზეწოლის შემდეგ, რომელიც აგრძელებს რუსი და ბელორუსიელი 

სპორტსმენების კარების დახურვას საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. პროფესიონალ 

https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1516466983075823626
https://twitter.com/eucopresident/status/1516841874358734852
https://www.reuters.com/world/europe/eu-councils-michel-makes-surprise-visit-kyiv-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/g7-finance-ministers-pledge-more-than-24-bln-ukraine-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/yellen-boes-bailey-others-walk-out-g20-meeting-russians-speak-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/yellen-boes-bailey-others-walk-out-g20-meeting-russians-speak-2022-04-20/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/yellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&fbclid=IwAR1PPbxypmbWVtRwi2R-ph8hGfp9Rb8k6PmmWZIgb-eDCzq4M88H7ksI0Ns
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/yellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&fbclid=IwAR1PPbxypmbWVtRwi2R-ph8hGfp9Rb8k6PmmWZIgb-eDCzq4M88H7ksI0Ns
https://twitter.com/cafreeland/status/1516821378288308225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516821378288308225%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-04-20%2Fyellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116562
https://twitter.com/antonioguterres/status/1516446278082826250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516446278082826250%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F4%2F20%2Fun-urges-pause-in-fighting-in-ukraine-during-orthodox-easter
https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1516917508879663104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516917508879663104%7Ctwgr%5Ehb_2_10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Frosiya-vidmovila-u-velikodnomu-peremir-ji-ostanni-novini-50235637.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-tokyo-europe-moscow-e264ff718a4c998fe66c67e687864b12
https://www.politico.eu/article/eu-closes-in-on-russian-oil-ban-vladimir-putin-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5fdcf56b04-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_21_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5fdcf56b04-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/west-warns-russian-cyberattacks-critical-infrastructure-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/west-warns-russian-cyberattacks-critical-infrastructure-2022-04-20/
https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/v-ukrajini-stvorili-programu-rescue-from-explosion-yaka-dopomagaye-viznachiti-vidstan-do-vibuhu-50235480.html?%20utm_source%20=%20telegram
https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/v-ukrajini-stvorili-programu-rescue-from-explosion-yaka-dopomagaye-viznachiti-vidstan-do-vibuhu-50235480.html?%20utm_source%20=%20telegram
https://www.nytimes.com/2022/04/20/sports/tennis/wimbledon-ban-russia-belarus-players.html
https://www.nytimes.com/2022/04/20/sports/tennis/wimbledon-ban-russia-belarus-players.html
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ჩოგბურთელთა ასოციაციამ და მსოფლიო ჩოგბურთის ასოციაციამ გადაწყვეტილებას უსამართლო და ძალიან 

იმედგაცრუებული უწოდა, ხოლო რამდენიმე ჩოგბურთელი მიესალმა გადაწყვეტილებას. 

 

ამასობაში, უკრაინის ნაკრებმა კიდევ სამი მედალი მოიპოვა სამხედრო ვეტერანთა შეჯიბრზე " Invictus Games ". იჰორ 

ჰალუშკამ ოქროს მედალი მოიპოვა სიმულატორზე ნიჩბოსნობაში 4 წუთის განმავლობაში, ასევე ვერცხლის მედალი 

მოიპოვა სიმულატორზე 1 წუთის განმავლობაში . ვიქტორ ლეჰკოდუხმა კიდევ ერთი "ვერცხლი" მოიგო, ასევე 

სიმულატორზე კაშხალში წავიდა. 

 

საკითხავი სია. 

● უკრაინა ჩქარობს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთის შეტევა წინ მიიწევს - 

WSJ 

● ომით გაყალბებული: უკრაინის ეროვნების ახალი გრძნობა - POLITICO 

 

სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 21 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 21 000, ტანკები - 829, 

APV - 2118, საარტილერიო სისტემები - 393, MLRS - 136, საზენიტო საბრძოლო სისტემები - 67, ფიქსირებული 

ფრთების თვითმფრინავი - 172, ვერტმფრენები - 151, რბილი მანქანები - 1508, კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის 

კატარღები - 8, საწვავის ტანკერები - 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის UAV - 166, სპეციალური აღჭურვილობა 

- 27, მობილური SRBM სისტემა - 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიული მრიცხველი . 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა ComeBackAlive.ua და თავშესაფრის ფონდი . მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა საერთაშორისო 

პარტნიორებს იარაღის მიწოდებისკენ მოუწოდებს, ეს არის ორი ყველაზე დიდი საფუძველი, რომლებიც, 

მიუხედავად სირთულეებისა, უკრაინის არმიისა და ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფებისთვის ყველა 

შესაძლო აღჭურვილობასა და აღჭურვილობას ყიდულობენ. 

● მიეცით უკრაინელ თავისუფლების დამცველებს რაც მათ სჭირდებათ. ყველას შეუძლია სთხოვოს თქვენს არჩეულ 

ოფიციალურ პირებს აშშ-ში იარაღის მიცემა უკრაინაში. Როგორ გავაკეთო ეს? შეამოწმეთ https: // pro 

tectuakids.com/ - მოაწერეთ ხელი პეტიციას, გაგზავნეთ წერილი ან დაწერეთ პოსტი Twitter-ზე. თუ თქვენ ხართ 

მსოფლიოს სხვაგან - მხარი დაუჭირეთ გლობალურ გამოწვევას სოციალურ მედიაში #ArmUkraineNow . 

● 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! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 

https://babel.ua/en/news/77895-ukrainians-won-gold-and-two-silver-medals-at-the-invictus-games#:~:text=Ukrainians%20won%20gold%20and%20two%20silver%20medals%20at%20the%20Invictus%20Games&text=Ukrainians%20won%20three%20more%20medals,the%20simulator%20for%201%20minute.
https://babel.ua/en/news/77849-a-ukrainian-lehkodukh-won-gold-at-the-invictus-games
https://www.wsj.com/articles/ukraine-rushes-to-evacuate-civilians-in-east-as-russias-offensive-pushes-forward-11650363570
https://www.wsj.com/articles/ukraine-rushes-to-evacuate-civilians-in-east-as-russias-offensive-pushes-forward-11650363570
https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-sense-of-nationhood/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://protectuakids.com/
https://protectuakids.com/
https://protectuakids.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

