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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 3-4.04.2022.

Buça, İrpin, Motıjın. Bu savaş, bazı Ukrayna şehirlerini tüm dünyaya tanıttı. Ne yazık ki güzellikleri veya tarihleri
nedeniyle değil, orada yaşanan vahşet nedeniyle. Buça, İrpin, Motıjın, bunlar hafta sonu tüm küresel haber kanallarında
duyulmuş adlar. Üç şehir, bazıları Kyiv'e 30 km'den daha yakın. Bir düşünün, başkentin civarlarından 30 dakikadan daha
kısa bir sürüş mesafesinde. 2022'de sadece bir ayda bir Avrupa başkentinin sadece 30 km dışında yaklaşık 400 kişi vahşi
şiddetle öldürüldü. Bazıları buna “savaş suçu”, “katliam” veya “soykırım” diyor. Gerçek şu ki, bunlar birinin aile üyeleri,
arkadaşları, komşuları ve meslektaşlarıdır. Gerçek insanlar öldürüldü. Acıyı tarif edecek kelime kalmadı. Mariupol ve
geçici olarak işgal altındaki diğer şehirler hakkındaki gerçekler ortaya çıktığında daha fazla acı gelecek.

Cumartesi günü herkes Kyiv bölgesinin kurtuluşunu dile getirdi. Biri, küçük bir zaferi kutlamak düşünebilir. Aksine Rus
birliklerinin geri çekilmesi, işgalin bir ayında yaptıkları vahşeti ortaya çıkardı. Yol kenarlarında, evlerinin yanında,
barınakların içinde insanlara ateş açıldı. Birçoğunun eli kolu bağlıydı. Erkekler, kadınlar, çocuklar. İçinde yaklaşık 280
kişinin bulunduğu toplu mezarın fotoğrafının ardından uydu görüntüsü geldi. Pazar akşamı itibarıyla Ukrayna Başsavcılığı,
adli muayene için 410 cesedin gönderildiğini bildirdi.

Rusya, bu cinayetleri provokasyon olarak nitelendirerek açıkça inkar ederken, BM Güvenlik Konseyi'ne 'Ukraynalı
radikallerin provokasyonları' hakkında seslenmek için acele ediyor. Rusya, cinayetlerin Rus birliklerinin geri çekilmesinin
ardından kenti bombaladığı iddia edilen Ukrayna ordusunun sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy günlük akşam konuşmasında durumu "soykırım, ulusun yok edilmesi, halkın yok
edilmesi, hepsi Ukrayna'nın Rus siyasetine tabi olma isteksizliği yüzünden" olarak nitelendirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı
Dmıtro Kuleba, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni delil toplamak için Buça'ya gelmeye çağırdı. 'Uluslararası Ceza
Mahkemesi'ni ve uluslararası örgütleri, Ukrayna kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde Rus savaş suçlarına ilişkin tüm kanıtları
mümkün olduğunca yakından toplamak için Buça'ya ve Kyiv bölgesinin diğer kurtarılmış kasaba ve köylerine misyonlarını
göndermeye çağırıyorum' dedi.

AB liderleri, Rus kuvvetlerinin Buça'da ve Ukrayna'nın yakın zamanda kurtarılan diğer bölgelerinde işlenen vahşet
karşısında duydukları şoku dile getirerek yeni yaptırımların yolda olduğuna dair güvence verdi. Avrupa Konseyi Başkanı
tarafından daha fazla yaptırım da açıklandı. Rus gazının reddi, en kritik ve en çok beklenen yaptırım olmaya devam
ediyor. Ancak, AB'de hala birleşik bir pozisyon eksikliği var. Almanya savunma bakanı, Avrupa Birliği'nin Rus gazının
ithalatını yasaklamayı görüşmesi gerektiğini, ancak Alman liderliğinin geri kalanının enerji bağımsızlığı konusunda daha
az açık sözlü olduğunu söyledi. Çarşamba günü, görüşmeler için masada potansiyel bir beşinci yaptırım turu olacak.

ABD dışişleri bakanı Antony Blinken: 'Bunu normalleştiremeyiz. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşeti devam ettiği
sürece her gün olup bitenlerin gerçeğidir' diya yazdı.

İnsan Hakları İhlali. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ilk soruşturma raporlarından birini yayınlamasıyla insan hakları
ihlalleriyle ilgili daha fazla gerçek ortaya çıkıyor. Rapor, savaşın ilk üç haftasında bir tekrarlanan tecavüz vakası, iki
yargısız infaz vakası, yasadışı şiddet vakaları ve sivillere yönelik tehditler dahil olmak üzere Rus askeri güçleri tarafından
savaş kanunu ihlallerinin kanıtlarını sunuyor. Askerler ayrıca yiyecek, giyecek ve yakacak odun da dahil olmak üzere sivil
mülkün yağmalanmasıyla da ilişkilendirildi. Rapor, Çernihiv, Harkiv ve Kyiv bölgelerinin işgal altındaki bölgelerinde yapılan
görüşmelerden elde edilen bulguları sunuyor.

Şehirlere Saldırılar. Tüm Kyiv bölgesi ve kısmen Çernihiv bölgesi, hafta sonu Rus birliklerinden kurtarıldı. Bir aydan
fazla süren direnişin ardından Kyiv, Ukrayna kontrolü altında kaldı. Rusya'nın başkente yönelik saldırılarının interaktif
haritası. Kentin belediye başkanına göre Çernihiv, %70 oranında yıkılmış veya hasar görmüştür.

Rus işgalcilerin Harkiv bölgesindeki Balakliya ilçe hastanesine saldırdığı, tesiste yaklaşık 70 hasta ve sağlık
personelinin bulunduğu bildirildi. Daha sonra Rus askerleri, yıkılan hastaneden insanları tahliye edecek bir konvoya ateş
açtı, can ve mal kaybı yaşandı. Sanayi altyapıya yönelik bir dizi füze saldırısı devam ediyor. Harkiv bölgesindeki Üzüm,
en aktif noktalardan biri olmaya devam ediyor. Şu anda, konut binalarının %80'i yıkılmış durumda. Üzüm'de ve kente
yakın köylerde 15 ila 20 bin kişi engelli ve insani yardıma muhtaç. Rus birlikleri, Harkiv'in Slobodskıy semtindeki
konutlara ateş açarak yaklaşık on eve ve bir troleybüs deposuna zarar verdi. 7 kişi öldü, 3'ü çocuk 34 kişi yaralandı.
Hmelnytskıy bölgesindeki Şepetivka ve Slavuta yakınlarındaki sanayi tesisine füze isabet etti. Hafta sonu boyunca
liman kentleri Odesa ve Mıkolaiv füze saldırılarına maruz kaldı. Pazar akşamı geç saatlerde Ternopil, Rivne,
Ivano-Frankivsk, Herson'da patlamalar duyuldu. Luhansk ve Donetsk'teki saldırıların sıklığı yüksek olmaya devam
ediyor. Severodonetsk şehir merkezindeki aynı apartman bir hafta içinde üçüncü kez vuruldu. Gaz boru hattı şehirde
hasar gördü ve tüm Luhansk bölgesini gaz arzı olmadan bıraktı. Sumı bölgesindeki Konotop'ta hafta sonu boyunca Rus
birliklerinin sayısı önemli ölçüde arttı. Açıklamalara göre Rus birliklerinin geri çekilmesi için koridorlar oluşturuyorlar, ancak
bu arada çekimler devam ediyor. İşgalciler Seym Nehri üzerindeki ve Putivl kasabasını Sumı şehrine bağlayan köprüyü
havaya uçurdu.
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Ukrayna'nın güney bölgeleri direnmeye devam ediyorlar. Yerel sakinler, Energodar, Kahovka, Herson'da Rus işgaline
karşı barışçıl mitingler düzenlediler. Ancak Energodar'da yüksek sesli patlamalar duyuldu ve Kahovka'da protestoculara
ateş açıldı. Daha sonra dört eylemci oradaki mitingin ardından Rus güçleri tarafından gözaltına alındı. Şu anda nerede
oldukları hakkında bilgi yok. Ukrayna'daki mevcut durumun yaklaşık bir haritası.

Dış Politika. Yunanistan Dışişleri Bakanı Cumartesi günü Odesa'yı ziyaret ederek güney bölgelerine insani yardım
misyonuna gitti. Ziyaret, insani çabaların yanı sıra Yunan etnik topluluğuna yapılan yardımları desteklemek için
Odesa'daki Yunan konsolosluğunun yeniden açılmasını da içeriyordu. Önemli Yunan etnik topluluğu daha önce
Mariupol'da yaşamıştı, ancak şu anda Odesa yer değiştirme için bir sonraki olası alan gibi görünüyor. Birleşik Krallık
Savunma Bakanlığı, Mariupol'un Kırım'a bir kara koridoru sağlayacağı için Rusya'nın ulaşması gereken kilit stratejik
hedeflerden biri olduğu konusunda uyarıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Buça ve diğer şehirlerde işlediği bildirilen
savaş suçlarını görüşmek üzere Salı günü toplanacak.

Enerji Güvenliği. Nisan ayının başından bu yana Litvanya, Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durdurarak böyle bir adım
atan ilk AB ülkesi oldu. Kararı, Rus gazının ithalatını da durduracak olan Letonya ve Estonya izledi. Ukraynalı araştırma
merkeezi, Rusya tarafından işlenen enerjiyle ilgili suçlar ve tehditlere ilişkin bir genel bakış hazırladı. Kritik gaz ve petrol
altyapısına yönelik saldırıların sıklığı, nükleer santrallere yönelik tehditler ve aktif bombardıman nedeniyle elektrik
kesintileri en önemli olanlar arasındadır.

Siber Güvenlik. Pazar günü Anonymous, Ukrayna'da savaşan 120 bin Rus askerinin kişisel verilerini "Ukrayna işgaline
katılan tüm askerler bir savaş suçları mahkemesine tabi olmalıdır" başlığıyla sızdırdı. Bilgiler, Rus birliklerinin Kyiv
bölgesinde gerçekleştirdiği katliamla ilgili haberlerin ardından ortaya çıktı.

Medya. 13 Mart'ta kaybolan foto muhabiri Max Levin'i uzun süredir arayan polis, cesedini Kyiv bölgesine bağlı Guta
Mejıhirska köyü yakınlarında buldu. Foto muhabiri, küçük kalibreli bir ateşli silahtan iki el ateş edilerek öldürüldü.
Donbas'ın sıcak noktalarından haber yapan ve çeşitli sosyal girişimleri destekleyen ve fotoğraflayan önde gelen savaş
fotoğrafçılarından biriydi. Projelerinden biri İlovaysk trajedisini belgeledi ve bilgilerini korudu - AfterIlovaysk. Sınır
Tanımayan Gazeteciler, bunun savaşın başlangıcından bu yana medya temsilcisinin doğrulanmış altıncı cinayeti
olduğunu bildirdi. 2 Nisan'da ünlü Litvanyalı yönetmen ve belgesel yapımcısı Mantas Kvedaravičius Mariupol'da
öldürüldü. Stratejik liman kentinin yaşamını anlatan 'Mariupolis' belgeselinin yazarıdır.

Okuma listesi:
● Ukraynalı film yapımcıları silah alamıyor, ancak kameraları hayati silahlar | Darya Bassel | The Gardiyan
● Eleştirilerin tümü Rus düşmanı değildir: Rus kültürüne dekolonyal yaklaşım üzerine | Lia Dostlieva, Ukraynalı

sanatçı, kültürel antropolog ve Andrii Dostliev, Ukraynalı sanatçı, araştırmacı
● Biyolojik silahları bu kadar tehlikeli yapan nedir ve Rusya'da var mı? | The Ekonomist

İstatistikler:
● Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırganlığı nedeniyle Ukrayna'da 158 çocuk öldü. Yaklaşık 258 çocuk yaralandı.
● Ukrayna Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın savaş ayında yaklaşık 10 milyar UAH harcadığını bildirdi.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 4 Nisan 2022 sabahı saat 10.00 itibariyle Rus ordusunun

toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 18 300 asker, 647 tank, 1,844 ZPT, 330 topçu sistemi, 107 çok
namlulu roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 147 uçak, 134 helikopter, 1273 araç, 7 sürat teknesi, 76 yakıt
tankı, 92 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 25 özel teçhizat, 4 Kısa menzilli balistik füze. Ayrıca Rus kayıplarının
etkileşimli sayacını da takip edin.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Bucha, Mariupol, Harkiv ve diğer Ukrayna şehirlerindeki zulümler hakkında bilgi paylaşın.
● Ukrayna'daki durumla ilgili güncel bilgileri ister sosyal medya üzerinden, ister yerel medya ile

ya da bu kısa notu etrafa yayarak paylaşın.
● Güncel heberleri okumak için Twitter ve web sitemizi takib edin.
● Projemize PayPal üzerinden bağış yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi.

Ukrayna’yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Slava Ukraini! Yaşasın Ukrayna!
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