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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 60-61 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
უკრაინაში მართლმადიდებლური აღდგომა აღნიშნეს უკრაინაში რუსეთის შემოჭრის 60 დღეს და ასევე უწყვეტი დაბომბვის 
ჩვეულებისამებრ. 
 
საგარეო პოლიტიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი და თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი 
ეწვივნენ კიევს პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად. დახურულ შეხვედრაზე აშშ-ს წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს 
სამხედრო დახმარების მორიგი რაუნდი, ასევე აშშ-ს საელჩოს თანამშრომლების ეტაპობრივი დაბრუნება და, როგორც 
ცნობილია, უკრაინაში აშშ-ის ახალი ელჩი. ბრიჯიტ ბრინკი, აშშ-ის მოქმედი ელჩი სლოვაკეთში, ვაშინგტონში უკრაინაში ელჩად 
გამოცხადდება. ვიზიტამდე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აღნიშნა მისი მომავალი მცდელობები უფრო ძლიერი იარაღის 
მოთხოვნის მიზნით. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე შალენბერგი უკრაინის შემდგომი განვითარების სხვა 
გზას ხედავს , მაგრამ არ შუთავაზებია ევროკავშირში გაწევრიანება. იმავდროულად, ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ტვიტერზე 
დაწერა , რომ ყველა, ვინც მხარს არ უჭერს უკრაინის ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ამ ზაფხულს, 
მუშაობს ევროპის ინტერესების წინააღმდეგ. კვირას პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ გამართა სატელეფონო საუბარი 
თურქეთის პრეზიდენტ ტაიპ ერდოღანთან. პრეზიდენტებმა განიხილეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული საპორტო ქალაქ 
მარიუპოლიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის დაუყოვნებლივი ევაკუაციის აუცილებლობა. 
 
პოლონეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს სარკინიგზო სექტორში თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ. 
მემორანდუმი ორი ქვეყნის ერთობლივ ლოჯისტიკურ კომპანიას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრმა შმიჰალმა აღნიშნა, რომ 
ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის უკრაინული ექსპორტის სარკინიგზო ტრანსპორტირების მოცულობას ევროკავშირისა და მსოფლიო 
ბაზრებზე ევროპის გავლით. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. უკრაინაში სააღდგომო ზავი არ არის, მაშინ როცა რუსული რაკეტები უკრაინას მოხვდა. 
ოდესა დაბომბეს შაბათს, როგორც მანამდე რუსული მედია "განაცხადა". დაბომბვის შედეგად დაიღუპა დაახლოებით 8 
ადამიანი, მათ შორის სამი თვის ბავშვი, 18 კი დაშავდა. ხარკოვის საცხოვრებელი უბნების მორიგი დაბომბვა მოხდა შაბათ-
კვირას, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა . ხარკოვის რეგიონში, ჩუგუივში, რუსეთის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს 
მაღალსართულიან კორპუსს და კერძო საკუთრებას ჩუჰუივში, რის შედეგადაც დაიღუპა 59 წლის. მამაკაცი და დაშავდა კიდევ სამი, 
მათ შორის 11 წლის ბავშვი. შაბათ-კვირას რუსულმა ჯარებმა დაბომბეს უკრაინის სასაზღვრო პუნქტები ჩერნიგოვში . სუმის 
რეგიონი, რომელიც რუსეთს ესაზღვრება, შაბათ-კვირას დაბომბეს. ლუგანსკის რაიონში უწყვეტი დაბომბვის გამო, ლუგანსკის 
ოლქში წყლის სატუმბი სადგურს ელექტროენერგია შეეზღუდა. ლისიჩანსკის ცენტრი, ასევე ქალაქები ნოვოდრუჟესკი და 
პრივილია წყლის გარეშე დარჩა. ჰირკეს, ზოლოტესა და ლისიჩანსკის აქტიური დაბომბვა გრძელდება - რვა დაიღუპა, ორი 
დაიჭრა, სულ მცირე შვიდი სახლი და პოლიციის განყოფილება განადგურდა. პოლტავას რაიონში ცხრა რაკეტა გაუშვეს - 
დაზიანდა კრემენჩუკის თბოელექტროსადგური და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის 
პავლოგრადში სამი რაკეტა მოხვდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურასა და სამრეწველო საწარმოში. რკინიგზის სადგურები კიდევ 
უფრო დამიზნებულია რუსული რაკეტებით - ორშაბათს დილით ხუთი რკინიგზის სადგური მოხვდა რაკეტებით. არის მსხვერპლი, 
მინიმუმ 16 სამგზავრო მატარებელი შეფერხდება. 
 
დიდი ბრიტანეთის დაზვერვა იუწყება რომ მიუხედავად თავდასხმების გაძლიერებისა, რუსეთის ჯარებმა მიაღწიეს მცირე 
წარმატებას დონბასის ოკუპაციის მცდელობის გამოცხადების შემდეგ, უკრაინული კონტრშეტევები კვლავ აფერხებს მათ 
ძალისხმევას. მიუხედავად მოსკოვის განცხადებებისა მარიუპოლის აღების შესახებ, სასტიკი ბრძოლები გრძელდება. ეს კიდევ 
უფრო ანელებს რუსული ჯარების სასურველ წინსვლას დონბასში. მიუხედავად რუსების გარკვეული „წარმატებისა“ 
დასახლებების აღებაში, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენეს რუს ჯარებს. რუსეთის 
თავდაცვის სამინისტრო გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახებს კომპენსაციას სთავაზობს. ვითომ მათ გაჩუმებას. 
 
ოკუპირებული ქალაქები. უკრაინის დაზვერვის ცნობით , რუსულმა ჯარებმა განახორციელეს სამედიცინო მუშაკების 
იძულებითი მობილიზაცია ხარკოვის ოლქის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რათა სამედიცინო დახმარება გაუწიონ დაშავებულ 
რუსი ჯარისკაცებს ფრონტის ხაზზე. უკრაინელი ახალგაზრდების იძულებითი მობილიზაცია ხარკოვის, ზაპორიჟჟისა და 
ხერსონის ოლქების ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა. სამობილიზაციო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად, ხერსონის რეგიონის 
უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე დატოვების შესაძლებლობა იზღუდება მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. 
 
Ადამიანის უფლებები. აღდგომის შაბათ-კვირას მარიუპოლიდან საევაკუაციო დერეფნები კიდევ ერთხელ ჩაიშალა. 
მარიუპოლის 200-მდე მცხოვრები აპირებდა გამგზავრებას ზაპორიჟჟიაში, მაგრამ როდესაც ისინი შეკრების პუნქტთან მივიდნენ, 
რუსმა სამხედროებმა უთხრეს, რომ დაშლილიყვნენ მოახლოებული დაბომბვის გამო. გარდა ამისა, რუსული ჯარები 
ავრცელებდნენ ინფორმაციას რუსეთში ევაკუაციის შესაძლებლობის შესახებ. 
 
რუსული ჯარები ასუფთავებენ მარიუპოლის დრამატული თეატრის ნანგრევებს, რათა შეაგროვონ გვამები მტკიცებულებების 
გასასუფთავებლად. ცხედრები გადაასვენეს მანჰუშში, მასობრივ საფლავში. 20 აპრილის ახალი სატელიტური სურათები 
აჩვენებს მეორე მასობრივ საფლავს მარიუპოლის მახლობლად. საფლავის ზომებია 45 x 25 მეტრი და მინიმუმ 1000 მარიუპოლი 
შეიძლება დამარხული იქნეს. 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-derzhavnim-sekretarem-t-74537
https://www.nytimes.com/live/2022/04/24/world/ukraine-russia-war-news/zelensky-austin-blinken-ukraine?smid=url-copy
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-heavy-weapons-us-kyiv-talks-zelenskiy-2022-04-23/
https://www.foxnews.com/world/austrian-foreign-minister-ukraine-europe
https://twitter.com/Pabriks/status/1518146723759235072
https://twitter.com/Pabriks/status/1518146723759235072
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1518192558756802561
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1518192558756802561
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/23/686169/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341564/
https://twitter.com/DefenceHQ
https://twitter.com/DefenceHQ
https://twitter.com/DefenceHQ
https://t.me/DIUkraine/395
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-united-nations-6dd0269cf17fdb64e9b7e5ab482b1d43
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ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მარიუპოლის მახლობლად ფუნქციონირებს ოთხი ფილტრაციის ბანაკი . დეპორტაციის 
განხორციელებისას, რუსული ჯარები პირველ რიგში მიჰყავთ ადამიანებს ფილტრაციის ბანაკებში საფუძვლიანი 
შემოწმებისთვის. ბანაკში ხალხის დაკითხვა ხდება მრავალი საათის განმავლობაში, რადგან ბანაკის პერსონალი ამოწმებს მათ 
დოკუმენტებს, ტელეფონებს, პირად ნივთებს, იღებენ ფოტოებს და თითის ანაბეჭდებს. მთავარი მიზანია საჯარო მოხელეების, 
უკრაინის შეიარაღებული ძალების, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და პოლიციის წარმომადგენლების იდენტიფიცირება. 
თუ შემოწმების შედეგები დადებითია, ხალხი იღებს დოკუმენტებს და იგზავნება რუსეთში. დეპორტირებულ უკრაინელებს 
რუსეთის დეპრესიულ ჩრდილოეთ რეგიონებში აგზავნიან . 21 აპრილს რუსებმა ვლადივოსტოკში 308 დეპორტირებული 
მარიუპოლის მცხოვრები წაიყვანეს, მათგან 90 ბავშვი იყო. ხალხი სკოლებში და საერთო საცხოვრებლებში მოათავსეს. შემდეგ 
იგეგმება მისი განთავსება პრიმორსკის მხარის სხვადასხვა დასახლებაში. ამჟამად რუსეთში დეპორტირებულია 915 000 
უკრაინელი, მათ შორის 160 000 ათასი ბავშვი და 2000 ობოლი. 
 
ჟურნალისტები Slidstvo.info-ს ჟურნალისტებმა დაადგინეს მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია 
ეხმარებოდა რუსეთის უშიშროების ძალებს უკრაინელების რუსეთში დეპორტაციაში. ჟურნალისტებმა იპოვეს მტკიცებულება 
იმისა, რომ ეკლესია დეპორტირებულ უკრაინელებს ქვეყნის მასშტაბით მათი მონასტრების ტერიტორიაზე ინახავდა. ასევე 
ოთახებში დამონტაჟებულია სათვალთვალო კამერები, რათა უწყვეტი მეთვალყურეობა იყოს. ინფორმაცია ყველას შორის 
მოდის ანონიმური ჯგუფის მიერ გაჟონილი ელ.წერილების ანალიზიდან. 
 
სურსათის უსაფრთხოება . უკრაინის ომბუდსმენი იტყობინება რუსული ჯარების მუდმივ ძალისხმევაზე უკრაინაში სამკერვალო 
სეზონის ჩაშლისა და საკვების მიწოდების შეფერხების მიზნით. ხერსონის ოლქის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ჯარები 
მარცვლეულს ართმევენ და ყირიმში ატარებენ. ფერმერები იძულებულნი არიან იმუშაონ საოკუპაციო ჯარებზე, იმუქრებიან 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის წართმევით, როგორც მაგალითად განიჩესკის რაიონში. ხერსონის რაიონის სოფელ 
ნოვოლექსიევკაში ოკუპანტებმა მარცვლეულის საწყობი დაიცალა და მთელი მარცვლეული ოკუპირებულ ყირიმში წაიყვანეს. 
ომმა უკვე გაანადგურა გარკვეული პროგრესი, რომელსაც უკრაინამ მიაღწია სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიის გაზრდის 
ათწლეულების განმავლობაში. მისი ხორბლის მოსავალი 2021 წელს ყველაზე დიდი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამი 
ათეული წლის წინ. საბოლოო ჯამში, ფერმერებს მოუწევთ აღადგინონ და გაათავისუფლონ თავიანთი მიწა ჭურვისაგან და 
ქიმიური დაბინძურებისგან. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გააფრთხილა „პოტენციურად 
დამღუპველი“ გარემოზე ზემოქმედება, მათ შორის ცუდი სასმელი წყლის, ქიმიური გაჟონვის და წყალდიდობის გამოწვევა - 
ამბობს Bloomberg . 
 
დეზინფორმაცია. ქიმიური იარაღის შესახებ დეზინფორმაციის მორიგი ტალღა ვრცელდება. რუსული მედია უკრაინის 
ქალაქებზე სავარაუდო ქიმიურ თავდასხმებს ავრცელებს, რომ რუსეთი დაადანაშაულოს. მედია ეხება პროვოკაციას ხარკოვისა 
და კიევის ქიმიურ და ბიოლოგიურ ობიექტებზე, ზაპორიჟჟიას ატომურ ელექტროსადგურზე, კამიანსკეში. მათი „ტრადიციის“ 
დაცვით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა შემდგომი თავდასხმები ოდესაზე . შაბათს ქალაქზე სარაკეტო დარტყმის 
შემდეგ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ "გამოაცხადა" ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება სამხრეთ ოდესის პორტის 
მიდამოში. რუსეთი წინასწარ დაადანაშაულეს უკრაინის სპეცსამსახურების შესაძლო ქიმიურ თავდასხმაში. ყველაზე სავარაუდო 
ვარიანტია პროვოკაცია ხარკოვისა და კიევის ქიმიურ და ბიოლოგიურ ობიექტებზე, არ არის გამორიცხული პროვოკაცია 
ზაპორიჟჟიას ატომურ ელექტროსადგურზეც. ასევე შესაძლებელია თავდასხმები კამიანსკეზე. 
  
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ მოამზადა მოკლე გზამკვლევი იმის შესახებ, თუ 
როგორ შეიძლება მოქალაქეებმა შეამცირონ ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე და არ გაზარდონ თავიანთი ხარჯები. 
 
დეკოლონიზაცია. ენერგეტიკული თავისუფლება რუსეთის სამიზნე ერთ-ერთი ფრონტია. წლების განმავლობაში რუსეთი 
აძლიერებდა ძალისხმევას მეზობელი ქვეყნების ენერგეტიკული დამოკიდებულების გაზრდის მიზნით, იქნება ეს გაზზე, 
ბირთვულ ან განახლებად ენერგიაზე. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების 36 წლისთავის წინ, 
გარემოსდაცვითმა ჟურნალისტმა ალექსეი ოვჩინნიკოვმა მოამზადა ძირითადი ენერგეტიკული სექტორების ანალიზი და 
რუსეთის მზარდი დამოკიდებულების ისტორია. შეამოწმეთ ჩვენი ახალი სტატია " ატომური ჩახუტების დარღვევა " 
 

რუსული საფრთხე უკრაინის ფარგლებს გარეთ. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების სამეფო გაერთიანებული 
სერვისების ინსტიტუტმა 22 აპრილს გამოაქვეყნა მოხსენება " ოპერაცია Z: იმპერიული ბოდვის სიკვდილი" . 
იმავდროულად, რუსული საზოგადოება აგრძელებს რადიკალიზაციას და მხარს უჭერს რუსეთის შეტევას უკრაინაში. გარდა 
ძირითადი შეტევისა დონბასში და უფრო ფართომასშტაბიანი ზაფხულის შეტევისა უკრაინაში, არსებობს რისკი იმისა, 
რომ რუსეთის ოპერაციებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მოლდოვაში და შემდეგ სერბეთში და მის ფარგლებს გარეთ. 
ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნატო. 
 
კითხვის კუთხე. 

● რუსეთის ფედერაცია მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე აწარმოებდა ომებს - ყოველთვის ეშმაკურად და ბოროტად 
(zaborona.com) - რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ომების მიმოხილვა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. 

● უკრაინის ომმა ახალი სიტყვა გაავრცელა - The New York Times (nytimes.com) - თავის ბოლო პრესკონფერენციაზე 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ახსენა ახალი სიტყვა, რომელიც, სავარაუდოდ, მომავალში გამოჩნდება ისტორიის წიგნში - 
"რუსიზმი" . ტიმოთი სნაიდერი ამუშავებს ახალ სიტყვას, მის ეტიმოლოგიასა და ისტორიულ მნიშვნელობას. 

https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5388
https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/
https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/
https://t.me/denisovaombudsman/5362
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-24/replacing-ukraine-sunflower-oil-is-one-thing-food-crisis-is-a-bigger-issue-now?srnd=premium-europe
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://twitter.com/IEA/status/1518209402905538562
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://static.rusi.org/special-report-202204-operation-z-web.pdf?fbclid=IwAR2J2Mkm5JVb7FYwIJMQq1uof8Y0jLDH3fvOOeQvpphWBuI68oQGS-LoX1A
https://static.rusi.org/special-report-202204-operation-z-web.pdf?fbclid=IwAR2J2Mkm5JVb7FYwIJMQq1uof8Y0jLDH3fvOOeQvpphWBuI68oQGS-LoX1A
https://zaborona.com/interactive/russias-wars-en/
https://zaborona.com/interactive/russias-wars-en/
https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html?smid=tw-share
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სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 25 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 21 900, ტანკები ‒ 884, APV ‒ 
2258, საარტილერიო სისტემები - 411, MLRS - 154, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 69, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 181, შვეულმფრენი – 154, რბილობია – 1566, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის 
ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 201, სპეცტექნიკა – 28, მობილური SRBM 
სისტემა – 4. ასევე დაიცავით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიული მრიცხველი . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა ComeBackAlive.ua და პრიტულის 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 . 
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https://www.comebackalive.in.ua/
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