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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 62
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. ორშაბათს, რუსული ძალები აქტიურად უმიზნებდნენ სარკინიგზო კავშირებს მთელი
ქვეყნის მასშტაბით, იარაღის მიწოდების შეფერხების მიზნით. მინიმუმ 5 თავდასხმა დილით, რასაც მოჰყვა მთელი დღის
განმავლობაში დაბომბვის სერია, რკინიგზის მარშრუტებს შეეჯახა, რის შედეგადაც რკინიგზის ერთ-ერთი თანამშრომელი
დაიღუპა. თავდასხმები მოჰყვა პოლონეთსა და უკრაინას შორის მემორანდუმის გამოცხადებას , რათა ხელი შეუწყოს
მიწოდების ჯაჭვებს ქვეყნებს შორის, განსაკუთრებით შავი ზღვის დაბლოკვისა და საჰაერო სივრცის დახურვის გამო.
რაკეტები ზაპორიჟჟიას სამშაბათს დილით ადრე მოხვდა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს , რომ
ზაპორიჟია არის ერთ-ერთი სამიზნე სამხრეთ უკრაინაში მიმდინარე შეტევაში. ხარკოვში დაბომბვა ორშაბათს გაგრძელდა
. დაინგრა საცხოვრებელი კორპუსი და საცხოვრებელი სახლი. 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა, 4 კი დაიღუპა. რეგიონში
ასევე 5 დაჭრილია. რუსებმა პროვოკაცია მოაწყვეს , რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან სუმის რაიონში ბილოპილიას
დაბომბვით. 25 აპრილს დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანის დაბომბვის შედეგად 9 და 13 წლის ორი ბავშვი დაიღუპა .
ლუგანსკის რეგიონი კვლავ იტანჯება რეგულარული სარაკეტო რაკეტებით - 25 აპრილს მშვიდობიანი მოქალაქეები 17-ჯერ
ისროლეს. პოპასნამ, რომელმაც გაუძლო 4 მძლავრ საარტილერიო თავდასხმას, ლისიჩანსკმა - 2 შეტევა და ყველაზე მეტად
დაზარალდა ჰირსკის თემი. რუსული ჯარები აგრძელებენ ბრძოლას რუბიჟნეს მიდამოში და არ კარგავენ პოპასნას აღების
მცდელობებს - ბრძოლა არ წყდება. ხერსონსა და დონეცკში დაბომბვა და აფეთქებები დაფიქსირდა მთელ ტერიტორიაზე.
მარიუპოლი. ორშაბათს მარიუპოლიდან ევაკუაციის კორპორაცია არ განხორციელებულა. ვიცე-პრემიერმა ვერეშჩუკმა
განაცხადა, რომ აზოვსტალის ფოლადის ქარხნიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციაზე შეთანხმება არ მიღწეულია,
რადგან რუსული მხარე არ დათანხმდა დაბომბვის შეჩერებას. ამიტომ, უკრაინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისკენ
მოუწოდებს, იყოს ნებისმიერი ასეთი გარიგების „ინიციატორი და გარანტი“. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა მესამე
მასობრივი საფლავი აღმოაჩინეს მარიუპოლის მახლობლად. სატელიტური სურათები აჩვენებს გათხრილ თხრილებს Staryi
Krym-ის სასაფლაოზე, რომელიც გამოჩნდა 24 მარტს - მას შემდეგ, რაც სოფელი რუსული ძალების მიერ იყო ოკუპირებული.
ერთ თვეში მისი ზომა 50-60 მეტრიდან 200 მეტრამდე გაიზარდა. უკრაინის უშიშროების სამსახურები აცხადებენ, რომ
რუსეთი აზოვსტალში მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედროების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებას გეგმავს.
ბოლო მონაცემებით, რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს შორის მსხვერპლის თავიდან აცილების
მიზნით, შესაძლოა განხორციელდეს უკრაინელი დამცველებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების ე.წ. ამიტომ შესაძლოა
მოხდეს ქიმიური დაბომბვა.
ოკუპირებული ქალაქები. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დაიპყრეს ხერსონის საქალაქო საბჭო. "შეიარაღებულმა
ადამიანებმა წაიღეს გასაღებები და შეცვალეს მცველები", - განაცხადა ხერსონის მერმა იჰორ კოლიხაევმა . რუსეთმა მარტის
დასაწყისში დაიპყრო ხერსონი, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ოკუპაციის ქვეშ აგრძელებდა მუშაობას. რუსული
ჯარები ხერსონის რაიონის სოფელ ველიკა ოლექსანდრივკას მცხოვრებლებს აიძულებენ დატოვონ დასახლება,
წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი იძულებით ევაკუაციას (დეპორტაციას) ემუქრებიან. რუსეთის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს
ორი გაერთიანებული ტერიტორიული თემის ზაპორიჟჟიის რეგიონში, ნოვოუსპენივსკა და კირილივსკა. ოკუპირებულ
მელიტოპოლში, ზაპორიჟჟიას რეგიონში, რუსული ჯარები ბლოკავენ ქალაქების გასასვლელებს , რათა გააგრძელონ
„გაწვევის კამპანია“. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მოქალაქეებს მოეთხოვებათ შეატყობინონ
მშვიდობიანი მოსახლეობის დაგეგმილი ევაკუაციის შესახებ.
Ადამიანის უფლებები. რუსეთის შემოჭრის შემდეგ, უკრაინაში ოჯახების ფართომასშტაბიანმა იძულებით გადაადგილებამ
გამოიწვია არასაიმედო ვითარება დაუცველი ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით შეშფოთებას იწვევს რუსეთში იძულებითი
დეპორტაციისა და უკანონო გაშვილების შესახებ ცნობები. უკრაინელი ოფიციალური პირების ცნობით, რუსეთმა აიძულა 150
000-ზე მეტი ბავშვი დაეტოვებინა აღმოსავლეთ უკრაინა და შესულიყო რუსეთის შვილად აყვანის სისტემაში - თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებლები ეფუძნება შეზღუდული ინფორმაციას ბავშვების ადგილსამყოფელის შესახებ.
„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანურობის ძირითადი სტანდარტების დარღვევით, რუსეთი ეწევა
სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ ბავშვების გატაცებას“, - ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
განცხადებაში . რუსული მედია იტყობინება , რომ უკრაინელი ბავშვები დონბასის რეგიონიდან არიან ინტეგრირებული მათ
შვილად აყვანის სისტემაში. აარონ გრინბერგმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის უფროსმა რეგიონალურმა მრჩეველმა ევროპასა
და ცენტრალურ აზიაში, ხაზი გაუსვა ამ ომის დროს ქვეყნებს შორის შვილად აყვანის შეჩერების აუცილებლობას.
საგარეო პოლიტიკა. აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ აპირებს ბრიჯიტ ბრინკის წარდგენას უკრაინაში
ელჩად, რომელიც ამჟამად სლოვაკეთში მსახურობს. სამშაბათს, აშშ უმასპინძლებს 40-ზე მეტი ქვეყნის შეხვედრას
რამშტეინის საავიაციო ბაზაზე უკრაინასთან დაკავშირებული თავდაცვის საკითხების განსახილველად. შეკრება მოჰყვა აშშის თავდაცვის მდივნის ლოიდის ვიზიტს კიევში გასულ შაბათ-კვირას. მთავარი იდეა არის განხილვა და კოორდინაცია
უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შემდგომი მიწოდების შესახებ, ხოლო რუსული ჯარები გადანაწილდნენ
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აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფლანგებზე, რათა შემდგომი საარტილერიო შეტევა მოხდეს ადგილზე.
რუსეთმა 40 გერმანელი დიპლომატიური თანამშრომელი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.
25 აპრილს დნესტრისპირეთის მოლდოვის რეგიონში სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში აფეთქებები მოხდა. ეს
მოჰყვება რუსეთის მუქარას, რომ ის შეიძლება ჩაერთოს უკრაინასთან ომში, რათა დნესტრისპირეთი უკრაინის
სანაპიროების გავლით რუსეთს შეუერთდეს.
სურსათის უსაფრთხოება . დიდი ბრიტანეთის დაზვერვა ადასტურებს რომ 2022 წლისთვის უკრაინული მარცვლეულის
მოსავლის შემცირება, სავარაუდოდ, დაახლოებით 20%-ით ნაკლები იქნება, ვიდრე 2021 წელთან შედარებით, შეჭრის
შემდეგ სათესი ფართობის შემცირების გამო. ვითარება გამოიწვევს გლობალური ფასების ზრდას, რაც საფრთხეს უქმნის
ეკონომიკურად დაუცველი ქვეყნების სასურსათო უსაფრთხოებას.
თეთრი სახლი განიხილავს გლობალური სასურსათო დახმარების მოთხოვნის მიმაგრებას უკრაინის სამხედრო დახმარების
პაკეტს, რომელსაც პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ემზადება გაუგზავნოს კონგრესს, როგორც დახმარების სწრაფი გადატანის
საშუალება, ამბობს ბლუმბერგი . ინიციატივა ეხმაურება მთელ მსოფლიოში სურსათის სიღარიბის მზარდ შეშფოთებას
უკრაინიდან და რუსეთიდან მარცვლეულის იმპორტის, ასევე სასუქების წარმოების შეფერხების გამო. დახმარების
სააგენტოები მიუთითებენ, რომ დასავლეთ აფრიკაში დამატებით 11 მილიონი ადამიანი შეიძლება შიმშილის წინაშე
აღმოჩნდეს მომდევნო სამი თვის განმავლობაში.
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. უკრაინაში ბირთვული უსაფრთხოების საფრთხე გრძელდება. ორშაბათს დილით ორი
რუსული საკრუიზო რაკეტა დაფიქსირდა ხმელნიცკის ატომური ელექტროსადგურის გაგრილების რეზერვუარზე. თუმცა
ხმელნიცკის ატომური ელექტროსადგურების უსაფრთხოების პროტოკოლების დარღვევა არ დაფიქსირებულა. თუმცა,
რაკეტების სიახლოვე ძირს უთხრის მთლიან უსაფრთხოებას.
იმავდროულად, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ხაზგასმით აღნიშნა , რომ არსებობს ბირთვული
კონფლიქტის "სერიოზული" საფრთხე. რუსეთს რეგულარულად ემუქრება პოტენციური ბირთვული თავდასხმა, თუ
დასავლეთის ქვეყნები გააგრძელებენ უკრაინის "მილიტარიზაციას". ლავროვის თვალში „ნატო, არსებითად, მარიონეტული
პირის მეშვეობით ომშია რუსეთთან და ამ მარიონეტულ მხარეს იარაღებს. ომი ნიშნავს ომს”.
დანია გახდა პირველი დონორი ფონდში, რომელიც შეიქმნა ენერგეტიკული თანამეგობრობის მიერ უკრაინის ომის შედეგად
განადგურებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. კონსოლიდირებული თანხები გამოყენებული იქნება
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად, რომელიც დაზიანდა ან განადგურდა უკრაინაში რუსეთის ომის გამო.
ეკონომიკური უსაფრთხოება. დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა უკრაინასთან სავაჭრო ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული იმპორტის ტარიფების მოხსნა. გადაწყვეტილება მიღებულია ერთი წლით ადრე, ვიდრე ადრე იყო
მოსალოდნელი. სატარიფო ზომები უკრაინისადმი დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკური მხარდაჭერის ნაწილია, მათ შორის 1
მილიარდი ფუნტი სესხის გარანტია. ეს ღონისძიება გაზრდის უკრაინის პროდუქტების ექსპორტს, მათ შორის ქერის,
თაფლის, დაკონსერვებული პომიდვრის და ფრინველის. იმავდროულად, დაწესდა შემდგომი აკრძალვები რუსეთში
ექსპორტზე, კერძოდ, „პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებზე“, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თვალთვალისა და
მონიტორინგის აღჭურვილობისთვის.
კულტურა. კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის ლაბორატორიამ, ვირჯინიის ბუნების ისტორიის მუზეუმში,
მარტინსვილში, გამოაქვეყნა უკრაინის კულტურულ ლანდშაფტზე ზარალის ზემოქმედების შეჯამება - იუწყება The Guardian.
მას დაფიქსირდა 191 კულტურული ღირსშესანიშნაობისა და ადგილის დაზიანების ნიშნები. განადგურების უმეტესი ნაწილი
- როგორც ვარაუდობენ, განხორციელდა რუსული ჯარების შემოჭრის შედეგად - კონცენტრირებული იყო უკრაინულ
მემორიალებსა და სალოცავ ადგილებზე. ახლა ჩამოთვლილია 58 ეკლესია, მეჩეთი, ტაძრები და ტაძრები, 111
მემორიალური ადგილი და ცხრა საჯარო ძეგლი. ომის დროს ასევე დაესხნენ თავს ხელოვნების ორ ობიექტს - მათ შორის
მარიუპოლის თეატრს, რომლის სურათებმა მთელი მსოფლიო მოიარა - და ერთი არქეოლოგიური ადგილი. ნებისმიერი
დაზარალებული ადგილის შესახებ ახალი ამბები კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის ლაბორატორიიდან
დაუყოვნებლივ გადადის უკრაინაში, იმ შემთხვევაში, თუ არტეფაქტების დაზიანება შეიძლება მინიმუმამდე შემცირდეს, ან
მინიმუმ ადგილზე იყოს დოკუმენტირებული. რელიგიური და კულტურული ობიექტების მიზანმიმართული დამიზნება ასევე
აკრძალულია 1954 წლის ჰააგის კონვენციით.
ფრანგი რეჟისორი მიშელ ჰაზანავიციუსი უკრაინელების თხოვნას გამოეხმაურა მისი ახალი ფილმის სახელის გადარქმევის
შესახებ. კომედიურ ფილმს ზომბებზე ერქვა 'Z' და წელს კანის კინოფესტივალი უნდა გახსნილიყო. ახლა სხვა სახელით
გაიხსნება - კუპე!
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კითხვის კუთხე.
● რუსული პროპაგანდა ძალას იბრუნებს დასავლეთ ევროპაში | .coda — Disinfo Matters, ყოველკვირეული გაზეთი,
რომელიც ყალბი ამბების მიღმა გამოიყურება, აჩვენებს, თუ როგორ აღიდგინა ძალა ევროპაში რუსული
პროპაგანდამ, რომელიც ომის დაწყებისას მნიშვნელოვნად დასუსტებული ჩანდა .
სტატისტიკა.
● სოციალური პოლიტიკის სამინისტროს ცნობით , უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2
მილიონზე მეტი ადამიანი იძულებით გადაადგილებული გახდა. უკრაინაში 3,4 მილიონიდან, დაახლოებით 1,9
მილიონი პირველად იყო იძულებით გადაადგილებული.
● გენერალური პროკურატურის ცნობით , 25 აპრილის მდგომარეობით უკრაინაში დაიღუპა 3818 მშვიდობიანი
მოქალაქე და დაიჭრა 4000-ზე მეტი. მონაცემები არ შეიცავს ინფორმაციას მარიუპოლიდან ან დროებით
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
● 25 აპრილის მდგომარეობით, უკრაინაში 843-მდე დასახლება ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, ჯამში ეს
დაახლოებით 712,4 ათასი მოქალაქეა. გაზმომარაგების გარეშე 226 000-ზე მეტი მოქალაქეა დარჩენილი.
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო
დანაკარგები 2022 წლის 26 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 22 100, ტანკები ‒918, APV
‒ 2308, საარტილერიო სისტემები - 416, MLRS - 154, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 69, ფიქსირებული ფრთიანი
თვითმფრინავი – 184, შვეულმფრენი – 154, რბილობია – 1643, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 8, საწვავის
ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 201, სპეცტექნიკა – 31, მობილური
SRBM სისტემა – 4. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს .
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