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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 58
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ
საგარეო პოლიტიკა. კიევს ესპანეთისა და დანიის პრემიერ-მინისტრები ეწვივნენ . დანიისა და ესპანეთის პრემიერმინისტრებმა ხუთშაბათს პირობა დადეს, რომ უკრაინას მეტი იარაღი გაუგზავნეს კიევში მოგზაურობის დროს, სადაც ისინი
შეხვდნენ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდაჭერის ჟესტით. სამხედრო მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარული
დახმარების გარდა, დანიის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა დანიის მზადყოფნა აღადგინოს საპორტო ქალაქი მიკოლაივი.
ლატვიისა და ესტონეთის პარლამენტებმა უკრაინაში რუსეთის ქმედებები გენოციდად აღიარეს . ლატვიისა და ესტონეთის
კანონმდებლებმა ხუთშაბათს ერთხმად დაუჭირეს მხარი უკრაინის ოკუპირებულ უკრაინის რაიონებში მშვიდობიანი
მოსახლეობის მკვლელობას გენოციდად გამოცხადებას. ამასობაში რუსეთი დიპლომატების გაძევებაზე სარკისებურ
ქმედებებს აგრძელებს. ხუთშაბათს რუსეთმა გასცა ბრძანება ლატვიის, ლიტვის და ესტონეთის საკონსულოების დახურვის
შესახებ და სთხოვა მათ თანამშრომლებს საპასუხო ნაბიჯის გადადგმა.
გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა გამორიცხა ყველა მძიმე იარაღი უკრაინის სამხედრო
დახმარების სიიდან, 48-დან 24 გვერდამდე შემცირებით. შპიგელი იმავდროულად ავრცელებს ინფორმაციას "ნდობის
კენჭისყრის" შესაძლებლობის შესახებ, მათ შორის, უკრაინის მძიმე შეიარაღების მიწოდებაზე უარის თქმას. პირიქით,
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანნალენა ბაერბოკი ამბობს , რომ გერმანიიდან უკრაინაში მძიმე იარაღის
გაგზავნისთვის არანაირი დაბრკოლება არ არსებობს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა უკრაინისთვის 800 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების კიდევ ერთი პაკეტი გამოაცხადა.
სამხედრო დახმარების კიდევ ერთი რაუნდი მოიცავს საარტილერიო სისტემებს, ჰაუბიცებს და საბრძოლო მასალას და
ტაქტიკურ თვითმფრინავებს. ასევე, დამატებით 500 მილიონი აშშ დოლარი გამოიყოფა პირდაპირი ეკონომიკური
დახმარების სახით. სამხედრო და ეკონომიკურ მხარდაჭერასთან ერთად, აშშ იწყებს ლტოლვილთა პროგრამას
„გაერთიანებული უკრაინისთვის“. გუშინ ვაშინგტონში უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიჰალი აშშ-ის პრეზიდენტს
შეხვდა . შეხვედრაზე საუბარი შეეხო უკრაინისადმი ადრე გამოცხადებულ დახმარებას და მხარდაჭერის შემდგომ
ვალდებულებას.
ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი პლენკოვიჩმა განაცხადა , რომ ის ყოველგვარ კონტაქტს წყვეტს პრორუს
ხორვატიის პრეზიდენტ ზორან მილანოვიჩთან. მანამდე პრეზიდენტმა მილანოვიჩმა განაცხადა , რომ უკრაინაში სისასტიკე
არ მომხდარა
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეხვედრის დროს, ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი რიში სუნაკი და მისი კანადელი
კოლეგა კრისტია ფრილანდი ოთახიდან გამოვიდნენ, როდესაც რუსეთის დელეგატმა ისაუბრა. მსგავსი საპროტესტო აქცია
ერთი დღით ადრე G20-ის შეხვედრაზე გაიმართა.
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რკინიგზაზე თავდასხმების ტალღა გრძელდება. ზაპორიჟჟიას ორი სარაკეტო დარტყმა მიაყენა .
ფეთქებადი ტალღამ და ნამსხვრევებმა ზაპორიჟჟია-ლვოვის მატარებლის ოთხი ვაგონის მინები ჩაამსხვრია. სამი სარაკეტო
დარტყმა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე დნეპროპეტროვსკის ოლქის ნოვომოსკოვსკის რაიონში , განაცხადა
დნეპროპეტროვსკის რეგიონალური სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვალენტინ რეზნიჩენკომ.
მნიშვნელოვნად დაზიანებულია რკინიგზის ნაწილი. ხარკოვში რუსმა ჯარებმა MLRS, BM-21 Grad, BM-30 Smerch და
არტილერიით დღეში 50-ჯერ დაბომბეს ქალაქი . დონეცკის ოლქში დონეცკის კონტროლირებადი ტერიტორიების
მოსახლეობის 75%-მა დატოვა რეგიონი. ლუგანსკის რეგიონში , რუსეთის ჯარებმა ბოლო 24 საათის განმავლობაში 11
დასახლება დაბომბეს. ხერსონის რაიონში ბერისლავის რაიონის ოთხივე გაერთიანებული ტერიტორიული თემი და
ხერსონის რაიონის ზოგიერთი სოფელი ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. მარიუპოლი. ამის შესახებ რუსეთის
პრეზიდენტმა განაცხადა გამარჯვება უკრაინის ომის უდიდეს ბრძოლაში, რის შედეგადაც მარიუპოლის პორტი
"განთავისუფლებულად" გამოცხადდა თითქმის ორთვიანი ალყის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ასობით დამცველი
მაინც იყო ჩაფლული ფოლადის ქარხანაში. "წარმატებული" ოპერაციის განხილვით, პუტინმა გასცა "ბრძანება არ
განეხორციელებინათ თავდასხმა" ქარხანაზე, თუმცა არ დაუშვათ არც ერთი ადამიანი გაქცეულიყო გეგმიდან. მიუხედავად
„ბრძანებისა“, რუსული ჯარები განაგრძობდნენ აზოვსტალის ტერიტორიის დაბომბვასა და დაბომბვას. იხილეთ
მარიუპოლის აზოვსტალის ფოლადის ქარხნის ციხე მშვიდობის დროს და შემდეგ თითქმის ორთვიანი ომის შემდეგ.
მარიუპოლი რჩება გადამწყვეტი როლი რუსეთისთვის ომში, რადგან განიხილავს მის მდებარეობას ყირიმის სახმელეთო
დერეფნის უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც მისი ე.წ. „დენაზიფიკაციის“ პოლიტიკის პრაქტიკაში განსახორციელებლად.
ოკუპირებული ქალაქები. რუსული ჯარები მიზნად ისახავს უკრაინისგან ოკუპირებული დასახლებების სრულად
იზოლირებას. ამიტომ, ისინი არ აძლევენ ევაკუაციას უკრაინაში ან დახმარების მქონე მოხალისეების მოსვლას და
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დაუყონებლივ მოკვლით ემუქრებიან. ამჟამად, მიკოლაივის რეგიონში დაახლოებით 20 ოკუპირებული სოფელია. ხარკოვის
რეგიონში 22 გაერთიანებული ტერიტორიული თემი ოკუპირებულია. ხერსონის რეგიონში თვითგამოცხადებულმა
საოკუპაციო ხელისუფლებამ გამოაცხადა დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების ტერიტორიიდან ყველა მამაკაცის
მობილიზება. გარდა ამისა, ე.წ. "რეფერენდუმის" მომზადებისას, რუსული ჯარები ჩაატარებენ "აღწერას". ამავდროულად,
ადგილობრივ მოქალაქეებს დასახლებებს შორის გადაადგილება აეკრძალებათ . პოპასნაში , ლუგანსკის რეგიონში, რუსეთის
შემოჭრის შემდეგ 100-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ქალაქი ჯერ კიდევ 2500-ზე მეტ მოსახლეს ითვლის.
ამჟამად რუსული ჯარები აკონტროლებენ ქალაქის ნახევარს და ქალაქის ოკუპირებული ნაწილიდან ხალხი
დეპორტირებულია პერვომაისკში. სატელიტმა მასობრივი საფლავი აღმოაჩინა დონეცკის ოლქში, რუსეთის მიერ
ოკუპირებულ სოფელ მანჰუშში, მარიუპოლიდან 20 კილომეტრზე ნაკლებ მანძილზე. ეს არის 300 მეტრზე მეტი სიგრძის
თხრილი. რუსეთმა ასევე აკრძალა უკანონოდ ანექსირებულ ყირიმში შესვლა და გამოსვლა ნახევარკუნძულის გენერალური
შტაბის საგაზაფხულო გაწვევის უზრუნველსაყოფად .
Ადამიანის უფლებები. უკრაინა რუსეთს მარიუპოლში მდებარე აზოვსტალის ქარხნიდან ჰუმანიტარულ დერეფანს ითხოვს.
ამჟამად დაახლოებით 1000 მშვიდობიანი მოქალაქე და 500 დაჭრილი ჯარისკაცი საჭიროებს ევაკუაციას.
გუშინ პატიმართა მორიგი გაცვლა მოხდა. "დღეს ჩვენ სახლში ვბრუნდებით 19 ადამიანი, მათ შორის 10 სამხედრო
მოსამსახურე (მათ შორის 2 ოფიცერი) და 9 მშვიდობიანი მოქალაქე", - თქვა ვერეშჩუკმა .
ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა იუწყება , რომ საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ უკრაინელი ბავშვების რუსეთში
დეპორტაციას. მეორე დღეს 14-15 წლის უკრაინელი მოზარდების ჯგუფი დონეცკიდან და ლუგანსკიდან რუსეთის
ფედერაციის ერთ-ერთ საქველმოქმედო ფონდში (ვლადიმირი) მიიყვანეს. რეგიონები. არსებული ინფორმაციით, ბავშვების
მშობლები მოკლეს.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ იძულებით გადაადგილებულ პირებთან არსებული მდგომარეობის შესახებ
ახალი ანგარიში წარადგინა. 1-17 აპრილს დაახლოებით 600 000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული იყო. დევნილების
პროცენტული მაჩვენებელი 9%-ით გაიზარდა აპრილის ბოლო ანალოგიური შეფასების შემდეგ და 19%-ით მარტის შუა
რიცხვებიდან. მოხსენებაში მითითებულია, რომ ომის დაწყებიდან 7,7 მილიონზე მეტი იძულებული გახდა დაეტოვებინა
სახლები, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 17%-ს შეადგენს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) 60% ქალია.
ომის დანაშაულების გამოძიება. Human Rights Watch-მა გამოუშვა ა 2022 წლის 4-დან 31 მარტამდე რუსული ძალების
სამხედრო დანაშაულების შესახებ რუსული ძალების ოკუპაციის დროს, ქალაქი ბუჩა, დაახლოებით 30 კილომეტრში
ჩრდილო-დასავლეთით, 2022 წლის 4-დან 31 მარტამდე . არტილერია. უსაფრთხო სკოლების დეკლარაციაში , რომელსაც
უკრაინა და 113 სხვა ქვეყანა უჭერენ მხარს, მაგრამ არა რუსეთს, ნათქვამია, რომ ქვეყნებმა არ უნდა გამოიყენონ
საგანმანათლებლო დაწესებულებები სამხედრო მიზნებისთვის და უნდა მიიღონ სხვა ნაბიჯები განათლების დასაცავად
თავდასხმისგან. HRW მოუწოდებს უკრაინის მთავრობას სასწრაფოდ მოახდინოს ICC ხელშეკრულების რატიფიცირება და
ოფიციალურად გახდეს სასამართლოს წევრი. უკრაინა არ არის ICC-ის წევრი, მაგრამ მან მიიღო სასამართლოს იურისდიქცია
მის ტერიტორიაზე ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზე 2013 წლის ნოემბრიდან.
ესპანეთი გამოგზავნის 39 სასამართლო და სხვა ექსპერტთა ჯგუფს, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო სისხლის
სამართლის სასამართლოს პროკურორის მუშაობას რუსი ოკუპანტების მიერ კიევის რეგიონში ჩადენილი დანაშაულების
გამოსაძიებლად.
ეკონომიკური უსაფრთხოება. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი დევიდ მალპასი იტყობინება, რომ რუსეთის შემოჭრის
შედეგად უკრაინის შენობებსა და ინფრასტრუქტურაზე მიყენებულმა ფიზიკურმა ზარალმა მიაღწია დაახლოებით 60
მილიარდ დოლარს და კიდევ გაიზრდება ომის გაგრძელებისას . უკრაინის მხრიდან პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიჰალმა
თქვა, რომ უკრაინის მშპ შეიძლება შემცირდეს 30%-დან 50%-მდე, პირდაპირი და არაპირდაპირი ზარალით ამ დროისთვის
560 მილიარდი დოლარია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ეს ჯამი სამჯერ აღემატება უკრაინის ეკონომიკას, 2020 წელს
$155,5 მილიარდს. გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკი ითვლის სურსათზე ფასის დაახლოებით 37% -ს.
სანქციები. გაერთიანებული სამეფოს უახლესი სანქციები მიზნად ისახავს გენერლებს, რომლებიც სჩადიოდნენ სისასტიკეს
უკრაინის ფრონტზე, და კერძო პირებსა და ბიზნესებს, რომლებიც მხარს უჭერენ პუტინის სამხედროებს. ახალ პაკეტში
შედიოდა რუსეთის არმიის ძირითადი ლიდერები, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ მათ, ვინც წინა ხაზზე მეთაურობდნენ
სისასტიკეს. ასევე, სიაში მყოფი 19 პირი სამხედრო და თავდაცვის სფეროსთან დაკავშირებულია, ასევე ბიზნესმენები.
კითხვის კუთხე.
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●

შეუშვით უკრაინა - ატლანტიკაში . ივო ჰ.დაალდერი, აშშ-ს ყოფილი ელჩი ნატოში, განმარტავს, რატომ უნდა
მიესალმოს ნატო კიევს.

●

ჩქარობს ომისა და დროის წინააღმდეგ, უკრაინა მიდის ბიენალში e - The New York Times (nytimes.com) . სანამ
ვენეციის ბიენალე მიმდინარეობს, შეამოწმეთ ხუთი ხელოვანი უკრაინიდან .

ყურების სია.
● უყურეთ დოკუმენტურ ფილმს " ძაღლების შორეული ყეფა ", რომელიც მოგვითხრობს 10 წლის ბიჭზე, რომელიც
ცხოვრობს მარიუპოლის მახლობლად მდებარე სოფელში, 2015 წელს. ოჯახმა სოფელი დატოვა 23 თებერვალს და
მათ ჰქონდათ ბილეთები მარიუპოლიდან, რათა წასულიყვნენ უსაფრთხოში. ადგილი. მაგრამ დაიწყო რუსების
შემოსევა და მათ ქალაქი ვერ დატოვეს. ოჯახიდან ბოლო შეტყობინება 17 მარტს მოვიდა, შემდეგ მათთან კავშირი
დაიკარგა. ვიმედოვნებთ, რომ ისინი ცოცხლები არიან. თქვენ მაინც შეგიძლიათ უყუროთ ფილმს და მხარი
დაუჭიროთ უკრაინელ ბავშვებს.
სტატისტიკა.
● კიევის რეგიონში რუსმა ჯარებმა 1126 უკრაინელი მოკლეს , მათ შორის 40 ბავშვი.
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო
დანაკარგები 2022 წლის 22 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 21 200, ტანკები - 838, APV
- 2162, საარტილერიო სისტემები - 397, MLRS - 138, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 69, ფიქსირებული ფრთების
თვითმფრინავი – 176, შვეულმფრენი – 153, რბილობია – 1523, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის
ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 172, სპეცტექნიკა – 27, მობილური
SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიული მრიცხველი .
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე მცირე!
● მხარდაჭერა ComeBackAlive.ua და პრიტულას ფონდი . მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა საერთაშორისო
პარტნიორებს იარაღის მიწოდებისკენ მოუწოდებს, ეს არის ორი უდიდესი საფუძველი, რომლებიც, მიუხედავად
სირთულეებისა, უკრაინის არმიისა და ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფებისთვის ყველა შესაძლო
აღჭურვილობასა და აღჭურვილობას ყიდულობენ.
● 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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