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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 3-4.04.2022 10:00 სთ. 

 
ბუჩა, ირპინი, მოტიჟინი. ამ ომმა უკრაინის რამდენიმე ქალაქი მთელ მსოფლიოს გააცნო. სამწუხაროდ, არა მათი 
სილამაზის ან ისტორიის გამო, არამედ იქ მომხდარი სისასტიკის გამო. ბუჩა, ირპინი, მოტიჟინი - ეს არის სახელები, 
რომლებიც გავრცელდა ყველა გლობალურ საინფორმაციო გამოშვებაში შაბათ-კვირას. სამი ქალაქი, კიევიდან 30 
კილომეტრზე ნაკლები დაშორებით. ერთი წუთით იფიქრეთ თქვენი დედაქალაქების გარეუბნებზე 30 წუთზე ნაკლებ 
სავალზე. 2022 წელს, სულ რაღაც ერთ თვეში, თითქმის 400 ადამიანი მოკლეს ევროპის დედაქალაქიდან სულ რაღაც 30 
კილომეტრში. ზოგი მას "ომის დანაშაულს", "ხოცვა-ჟლეტას" ან "გენოციდს" უწოდებს. სიმართლე კი ის არის რომ - ეს არის 
ვიღაცის ოჯახის წევრები, მეგობრები, მეზობლები და კოლეგები. დახოცეს ნამდვილი ხალხი. სიტყვები არ მყოფნის 
ტკივილის აღსაწერად. უფრო მეტი ტკივილი მოვა, როცა სიმართლე გაირკვევა მარიუპოლისა თუ სხვა დროებით 
ოკუპირებულ ქალაქებზე. 
 
შაბათს ყველა განიხილავდა კიევის რეგიონის განთავისუფლებას. შეიძლება პატარა გამარჯვებაზე იფიქრო აღსანიშნავად. 
პირიქით - რუსული ჯარების უკან დახევამ გამოავლინა მათ მიერ ჩადენილი სისასტიკე ოკუპაციის ერთ თვეში. ხალხი 
ჩამოაგდეს გზის პირებზე, მათი სახლების გვერდით, თავშესაფრების შიგნით. ბევრს ხელები ჰქონდა შეკრული. კაცები, 
ქალები, ბავშვები. მასობრივი საფლავის სურათი, სადაც 280 ადამიანი იყო, მოგვიანებით მოჰყვა სატელიტური სურათი . 
კვირა საღამოს მდგომარეობით, უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა აცნობა , რომ ექსპერტიზაზე 410 ცხედარია 
გაგზავნილი. 
 
რუსეთი აშკარად უარყოფს მკვლელობის ფაქტს და მას პროვოკაციას უწოდებს, ასევე ჩქარობს გაეროს უშიშროების საბჭოს 
გამოძახებას "უკრაინელი რადიკალების პროვოკაციებზე". რუსეთი ამტკიცებს , რომ მკვლელობებზე პასუხისმგებლობა 
უკრაინის არმიას ეკისრება, რომელმაც ქალაქი დაბომბა მას შემდეგ, რაც რუსულმა ჯარებმა უკან დაიხიეს. 
 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავის ყოველდღიურ მიმართვაში სიტუაციას უწოდა "გენოციდი, ერის განადგურება, ხალხის 
განადგურება - ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ უკრაინა არ სურს დაექვემდებაროს რუსეთის პოლიტიკას". საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა დმიტრო კულებამ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მისიას მოუწოდა ჩავიდნენ ბუჩაში 
მტკიცებულებების შესაგროვებლად. „მოვუწოდებ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, გაგზავნონ თავისი მისიები ბუჩაში და კიევის რეგიონის სხვა განთავისუფლებულ 
ქალაქებსა და სოფლებში, რათა მაქსიმალურად შეაგროვონ რუსეთის სამხედრო დანაშაულების ყველა მტკიცებულება 
უკრაინის სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობით.  
 
ევროკავშირის ლიდერებმა გამოხატეს შოკი რუსეთის ძალების მიერ ჩადენილ სისასტიკეზე ბუჩასა და უკრაინის სხვა 
ახლახან განთავისუფლებულ რაიონებში და რუსეთი გააფრთხილეს, რომ შემდგომი სანქციები მზადდება . ამას უფრო 
მეტი სანქციები მოჰყვება როგორც ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა . რუსულ გაზზე უარის თქმა რჩება ყველაზე 
მნიშვნელოვან სანქციად,  თუმცა, ევროკავშირში ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი პოზიცია. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა 
განაცხადა , რომ ევროკავშირმა უნდა განიხილოს რუსული გაზის იმპორტის აკრძალვა, თუმცა დანარჩენი გერმანიის 
ხელმძღვანელობა ნაკლებად გამოხატავს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისკენ მიდრეკილებას. ოთხშაბათს, 
სანქციების პოტენციური მეხუთე რაუნდი იქნება განხილვის მაგიდაზე. 
 
„ ჩვენ არ შეგვიძლია ამის ნორმალიზება. ეს არის რეალობა იმისა, რაც ხდება ყოველდღე, სანამ რუსეთის სისასტიკე უკრაინის 
წინააღმდეგ გაგრძელდება “, - აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი. 
 
ადამიანის უფლებების დარღვევა. ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესახებ მეტი სიმართლე მჟღავნდება მას შემდეგ, 
რაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა პირველი გამოძიების ანგარიშები . მოხსენებებში წარმოდგენილია რუსეთის 
სამხედრო ძალების მიერ ომის კანონების დარღვევის მტკიცებულებები, მათ შორის განმეორებითი გაუპატიურების 
შემთხვევა, შემაჯამებელი სიკვდილით დასჯის ორი შემთხვევა, უკანონო ძალადობის და მშვიდობიანი მოსახლეობის 
წინააღმდეგ მუქარის შემთხვევები ომის პირველი სამი კვირის დასაწყისში. ჯარისკაცები ასევე მონაწილეობდნენ 
სამოქალაქო ქონების, მათ შორის საკვების, ტანსაცმლისა და შეშის ძარცვაში. ანგარიშში წარმოდგენილია ინტერვიუების 
შედეგები ჩერნიგოვის, ხარკოვისა და კიევის რეგიონების ოკუპირებულ რაიონებში. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . მთელი კიევის რეგიონი და გავრცელებული ინფორმაციით , ჩერნიგოვის რაიონი 
გათავისუფლდა რუსული ჯარებისგან შაბათ-კვირას. რამდენიმეთვიანი წინააღმდეგობის შემდეგ კიევი უკრაინის 
კონტროლის ქვეშ რჩება. გადახედეთ რუსეთისმიერ  დედაქალაქზე თავდასხმის ინტერაქტიულ რუკას . ჩერნიგოვი, 
ქალაქის მერის თქმით, დანგრეულია ან დაზიანებულია 70%-ით. 
 
რუსმა ოკუპანტებმა დაარტყეს ხარკოვის ოლქის ბალაკლიას რაიონულ ჰოსპიტალს, სადაც იმყოფებოდა 70-მდე პაციენტი 
და სამედიცინო პერსონალი. მოგვიანებით რუსულმა ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს კოლონას, რომელიც აპირებდა ხალხის 
ევაკუაციას დანგრეული საავადმყოფოდან ხარკოვის რეგიონში, დროებით ოკუპირებულ ბალაკლიაში, იყო მსხვერპლი. 

https://sharethetruths.org/
http://reuters.com/world/europe/satellite-images-show-45-foot-long-trench-grave-site-bucha-maxar-2022-04-03/
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/361435205994154
https://www.reuters.com/world/europe/russia-asks-un-security-council-discuss-bucha-provocation-2022-04-03/
https://www.nytimes.com/live/2022/04/03/world/ukraine-russia-war/russia-debunk-claims-civilians-bucha
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1510547460875243529
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu-leaders-condemn-bucha-massacre-and-say-more-sanctions-on-their-way/
https://twitter.com/eucopresident/status/1510542585454022660?s=21
https://www.reuters.com/world/europe/russia-must-pay-war-crimes-bucha-germany-says-2022-04-03/
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
https://www.hrw.org/news/2022/03/30/devastation-and-loss-bucha-ukraine
https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/02/world/europe/kyiv-invasion-disaster.html
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სამრეწველო ინფრასტრუქტურაზე სარაკეტო თავდასხმების სერია გრძელდება. იზიუმი, ხარკოვის რეგიონი, რჩება ერთ-
ერთ ყველაზე ცხელ წერტილად. ამჟამად დანგრეულია საცხოვრებელი კორპუსების 80%. იზიუმში და ქალაქთან ახლოს 
მდებარე სოფლებში 15-დან 20 ათასამდე ადამიანი ბლოკირებულია და ჰუმანიტარული დახმარება სჭირდება. რუსულმა 
სამხედროებმა ხარკოვის სლობოდსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსებს ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც ათამდე 
სახლი და ტროლეიბუსის საცავი დაზიანდა. დაიღუპა 7 ადამიანი, დაშავდა 34, მათ შორის 3 ბავშვი. რაკეტამ დაარტყა 
სამრეწველო ობიექტს შეპეტივკასა და სლავუტას მახლობლად, ხმელნიცკის რაიონში შაბათ-კვირას, საზღვაო პორტის 
ქალაქები ოდესა და მიკოლაივი სარაკეტო თავდასხმის საგნები იყვნენ. კვირას გვიან საღამოს აფეთქებები ისმოდა 
ტერნოპილში, რივნეში, ივანო ფრანკოვსკში, ხერსონში . თავდასხმების რაოდენობა ლუგანსკსა და დონეცკში კვლავ 
მაღალი და ხშირია. იმავე საცხოვრებელ კორპუსში, სევეროდონეცკის ცენტრში , კვირაში მესამედ მოხვდა ბომბი. ქალაქში 
გაზსადენი დაზიანდა, რის გამოც ლუგანსკის მთელი რეგიონი გაზის გარეშე დარჩა. სუმის რეგიონის კონოტოპში, შაბათ 
-კვირას მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსული ჯარების რაოდენობა . სავარაუდოდ, ისინი ქმნიან დერეფნებს რუსული 
ჯარების გასაყვანად, თუმცა სროლები ამ დროისთვის გრძელდება. დამპყრობლებმა ააფეთქეს ხიდი მდინარე სეიმზე. ის 
აკავშირებდა ქალაქ პუტივლს ქალაქ სუმისთან. 
უკრაინის სამხრეთ რეგიონებში წინააღმდეგობა გრძელდება. ენერგოდარში, კახოვკაში, ხერსონში რუსული ოკუპაციის 
წინააღმდეგ გამართულ მშვიდობიან აქციას ადგილობრივი მოსახლეობა შეუერთდა. თუმცა, ძლიერი აფეთქებები გაისმა 
ენერგოდარში, ასევე სროლა მომიტინგეებზე კახოვკაში. აქციის შემდეგ რუსმა ძალებმა ოთხი აქტივისტი დააკავეს. ამ 
დროისთვის მათი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. უკრაინაში არსებული ვითარების 
სავარაუდო რუკა . 
 
საგარეო პოლიტიკა. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია შაბათს ოდესას, სამხრეთ რეგიონებში 
ჰუმანიტარული დახმარების მისიას. ვიზიტი ოდესაში საბერძნეთის საკონსულოს ხელახლა გახსნას მოჰყვა 
ჰუმანიტარული ძალისხმევის მხარდასაჭერად, ისევე როგორც ბერძნული ეთნიკური თემის დახმარებას. მნიშვნელოვანი 
ბერძენი ეთნიკური საზოგადოება ადრე ცხოვრობდა მარიუპოლში, თუმცა ამ დროისთვის ოდესა გადასახლების შემდეგ 
შესაძლო ზონად გამოიყურება. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აფრთხილებს , რომ მარიუპოლი არის 
რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული მიზნის მიღწევა, რადგან ის უზრუნველყოფს ყირიმის სახმელეთო დერეფანს. 
გაეროს უშიშროების საბჭო სამშაბათს შეიკრიბება, რათა განიხილოს რუსეთის მიერ მოხსენებული ომის დანაშაულებები 
ბუჩასა და სხვა ქალაქებში. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. აპრილის დასაწყისიდან ლიტვამ მთლიანად შეწყვიტა გაზის იმპორტი რუსეთიდან და 
გახდა ევროკავშირის პირველი ქვეყანა, რომელმაც გადადგა ასეთი ნაბიჯი. გადაწყვეტილებას მიჰყვნენ ლატვია და 
ესტონეთი, რომლებიც შეაჩერებენ რუსული გაზის იმპორტს. უკრაინულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა მოამზადა მიმოხილვა 
ენერგეტიკასთან დაკავშირებული რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულებისა და საფრთხეების შესახებ. მათ შორის 
მთავარია თავდასხმების სიხშირე გაზისა და ნავთობის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, დარჩენილი საფრთხე ატომური 
ელექტროსადგურებისთვის. ელექტროენერგიის შეფერხება აქტიური დაბომბვის შემდეგ, 
 
ციფრული უსაფრთხოება. კვირას ანონიმუსმა გაჟონა უკრაინაში მებრძოლი 120 000 რუსი ჯარისკაცის პირადი 
მონაცემები. "ყველა ჯარისკაცი, რომელიც მონაწილეობს უკრაინაში შეჭრაში, უნდა დაექვემდებაროს ომის დანაშაულის 
ტრიბუნალს". ინფორმაცია კიევის რეგიონში რუსეთის ჯარისკაცების ხოცვა-ჟლეტის შესახებ გავრცელდა.  
 
მედია. 13 მარტს გაუჩინარებული ფოტორეპორტიორის მაქს ლევინის ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ პოლიციამ მისი 
ცხედარი კიევის რეგიონის სოფელ გუტა მეჟიჰირსკასთან იპოვა. ფოტოჟურნალისტი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ორი 
გასროლით მოკლეს. ის იყო ომის ერთ-ერთი გამოჩენილი ფოტოგრაფი, რომელიც აშუქებდა დონბასის ცხელ 
წერტილებიდან, მხარს უჭერდა და იღებდა სოციალურ ინიციატივებს. მისი ერთ-ერთი პროექტი ეხებოდა ილოვაისკის 
ტრაგედიის დოკუმენტირებას და მეხსიერების შენარჩუნებას - AfterIlovaysk . „ რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ 
აცხადებენ, რომ ომის დაწყების შემდეგ ეს მედიის წარმომადგენლის მეექვსე დადასტურებული მკვლელობაა. 2 აპრილს 
მარიუპოლში მოკლეს ცნობილი ლიტველი რეჟისორი და დოკუმენტალისტი მანტას კვედარავიჩიუსი. ის არის 
დოკუმენტური ფილმის „ მარიუპოლისის “ ავტორი , რომელიც ასახავს სტრატეგიული საზღვაო-პორტის ქალაქის 
ცხოვრებას. 
 
საკითხავი სია:  

● უკრაინის ფილმების შემქმნელები იარაღს ვერ იღებენ, მაგრამ მათი კამერები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 
იარაღია | დარია ბასელი | მცველი 

● ყველა კრიტიკა არ არის რუსოფობიური: რუსული კულტურის დეკოლონიურ მიდგომაზე | ლია დოსტლიევა, 
უკრაინელი მხატვარი, კულტურული ანთროპოლოგი და ანდრიი დოსტლიევი, უკრაინელი მხატვარი, მკვლევარი. 

● რა ხდის ბიოლოგიურ იარაღს ასე საშიშს და აქვს თუ არა ის რუსეთს? | Ეკონომისტი 

სტატისტიკა: 
● უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული აგრესიის შედეგად 158 ბავშვი დაიღუპა. დაახლოებით 258 

დაშავდა. 
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● უკრაინის ფინანსთა სამინისტრო იუწყება, რომ უკრაინა საომარ მოქმედებებზე თვეში დაახლოებით 10 მილიარდ 
დოლარს ხარჯავს . 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 4 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 18 300, ტანკები ‒ 647, APV 
‒ 1844, საარტილერიო სისტემები - 330, MLRS - 107, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 54, ფიქსირებული ფრთის 
თვითმფრინავი – 147, შვეულმფრენი – 134, რბილობია – 1273, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, 
საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 92, სპეცტექნიკა – 25, 
მობილური SRBM სისტემა - 4. ასევე დაიცავით ინტერაქტიული რუსული დანაკარგების მრიცხველი . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 
 

● გააზიარეთ ინფორმაცია ბუჩაში, მარიუპოლში, ხარკოვში და სხვა უკრაინულ სისასტიკეში. 
● დაეხმარეთ უკრაინას: ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინელებს, შემოწირეთ უკრაინელი ხალხისთვის 

(ukraine-helpers.com) — კონსოლიდირებული რესურსი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ 
უკრაინას საზღვარგარეთიდან. 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, 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! 
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