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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 5.04.2022, დილის 10:00 საათი. 

 

ბუჩას ხოცვა-ჟლეტა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს შეიკრიბება, რათა განიხილოს "ბუჩას ხოცვა-ჟლეტა" და ზოგადად 

უკრაინაში არსებული ვითარება. პრეზიდენტი ზელენსკი მათ  შეუერთდება ონლაინ რეჟიმში, რათა მიმართოს 

ადგილზე ნანახ ანგარიშებზე. იმავდროულად, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა , რომ „რუსეთის 

ადგილი არ არის გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში“. აშშ-ის ელჩი გაეროში რუსეთის მიმართულებით ამბობს რომ 

მათი გაეროს_ადამიანის უფლებათა საბჭოში მონაწილეობა ფარსია , ამიტომ იგი ეძებს გზებს რუსეთის შემდგომი 

გაძევებისთვის. 

 

გუშინ ბუჩას ეწვია უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი და მას გენოციდი უწოდა - „ რას ვხედავთ ჩვეენს ირგვლივ. იმას, 
რაც გაკეთდა ამ თანამედროვე ქალაქთან, არის რუსი სამხედროების მახასიათებელი, რომელიც ადამიანებს 
ცხოველებზე უარესად ეპყრობოდა. ეს არის ომის დანაშაული და მსოფლიომ გენოციდად უნდა აღიაროს. ჩვენ ვიცით 
ათასობით ადამიანი, ვინც მოკლეს და აწამეს: კიდურების მოკვეთით, გაუპატიურებული ქალებით და მოკლული 
ბავშვებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გენოციდი ". 
 

უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურად მოუწოდებენ რუსეთის 10 -წლიანი დუმილისკენ. 

მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა უნდა მოხდეს არა ერთი წუთით, არამედ წლების განმავლობაში, ხოლო რუსული 

კულტურა ჩადენილი დანაშაულისთვის წლების განმავლობაში უნდა დადუმდეს. 

 

ადამიანის უფლებათა დარღვევის დევნა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა გაავრცელა ინფორმაცია კიევის 

რეგიონში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპულების შესახებ, რეგიონზე სრული კონტროლის მოპოვების შემდეგ. 

წინასწარი შეფასებით ეს ცხადყოფს, რომ ადამიანთა მსხვერპლის მხრივ ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა კიევის 

რეგიონში, ბოროდიანკაში. 

 

პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა „სპეციალური სამართლებრივი მექანიზმის“ შექმნა, რათა გამოიძიოს ნებისმიერი 

ადამიანი, ვინც ჩაიდინა ან მონაწილეობა მიიღო რუსეთის ომში უკრაინის წინააღმდეგ. ორშაბათს ევროკავშირმა 

დაადასტურა მზადყოფნა გაგზავნოს ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფები ომის დანაშაულების დოკუმენტაციისთვის 

უკრაინის გენერალურ პროკურორთან, ევროპოლთან და ევროჯუსტთან კოორდინირებულად. 

 

იმავდროულად, რუსეთმა დაიწყო მძიმე დეზინფორმაციის კამპანია იმის მტკიცებით, რომ ბუჩაში მკვლელობები 

მოხდა მათ მიერ ჯარების გაყვანის შემდეგ. თუმცა, New York Times-მა შეისწავლა ბუჩას სატელიტური სურათები და 

აღმოაჩინა, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის ცხედრები რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მარტის შუა რიცხვებიდან, 

ქუჩებში ეგდო. 

 

უკრაინის თავდაცვის დაზვერვამ გამოაქვეყნა ბუჩაში დისლოცირებული რუსი ჯარისკაცების სია, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან იქ მომხდარ სისასტიკეში. 

 

დეზინფორმაცია და რუსული პროპაგანდა. რუსეთის სახელმწიფო მედიასაშუალება "რია" აქვეყნებს სტატიას, სადაც 

ამართლებს რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ უკრაინაში ჩადენილ სისასტიკეს. ზოგიერთი მთავარი მესიჯი - 

თითქმის ყველა უკრაინელი ნაცისტია და ისინი უნდა მოკვდნენ. ამრიგად, რუსეთი ახორციელებს „დენაციფიკაციის“ 

და „დეუკრანიზაციის“ მისიებს ქვეყანაში ბალანსის აღსადგენად. უკრაინა უნდა განადგურდეს როგორც 

ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად, რათა გამოისყიდოს თავისი დანაშაული რუსეთის წინაშე. 

 

"აზოვის" ბატალიონი რჩება რუსეთის ხელისუფლების ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ სპეკულაციურ პუნქტად. რუსეთი 

ცდილობს გაამართლოს თავდასხმები სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, როგორიცაა მარიუპოლის სამშობიარო 

საავადმყოფო ან მარიუპოლის დრამატული თეატრი, ამტკიცებს, რომ მიზეზი  "აზოვის" არსებობაა. რუსეთის მიზანი 

ქვეყნის „დენაციფიკაციის“ შესახებ ხშირად დაკავშირებულია კონკრეტულ ჯარებთან. მაგრამ არის თუ არა 

სინამდვილეში ასე? უკრაინულმა უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ Euromaidan SOS- მა მოამზადა 

პასუხები ყველაზე გავრცელებულ კითხვებზე „აზოვის“ ბატალიონის შესახებ. მოკლე თიზერი - არა, აზოვის 

ბატალიონი არ არის ნეონაცისტური პოლკი. 

 

თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები . დონეცკისა და ლუგანსკის რაიონებში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ამჟამად რუსეთი 

გადაასახლებს ძალების ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ხარკოვში კონტროლის მოპოვებას, ასევე ხერსონზე 

კონტროლის გაძლიერებას. ამ ოთხ რეგიონში ვითარება საკმაოდ კრიტიკულია. ხერსონში აფეთქებების ხმა ისმის. 
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https://www.nytimes.com/2022/04/04/world/europe/bucha-ukraine-bodies.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm4eiPsSGYyMvErQf617apw5wj-bTZpcM6UmRfp_i-VYM01gUE-ovp6A0twjEhkClLiSDCkwzo6fGvcx6yPrZW20b-wmzuK050nXdTO-WaTA1X12IBJuqcRjaV2t3HECk6rAEuN-08Jsnqt0XuAMTj8FbSSOuPHsAgwve4nVK0GBtXRlHr1RSjrRntWD6r8fcQg0CVLOTHN34mZU-8oLcZpMf_65d0h8DZK41bYBCWVoL5OrA4kzQuXXn7Zpub3NoX-c2VfgWciBDDNdaaMJf77NF9Q&smid=tel-nytimes
https://gur.gov.ua/content/voennye-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-voennykh-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-voennosluzhashchye-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
https://medium.com/@kravchenko_mm/what-should-russia-do-with-ukraine-translation-of-a-propaganda-article-by-a-russian-journalist-a3e92e3cb64
https://medium.com/@kravchenko_mm/what-should-russia-do-with-ukraine-translation-of-a-propaganda-article-by-a-russian-journalist-a3e92e3cb64
https://texty.org.ua/fragments/106226/russia-justifies-genocide-state-publication-explains-why-ukraine-and-ukrainians-must-be-destroyed/
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-honest-answers-to-the-most-common-questions-about-azov-in-the-west/
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მიკოლაივის მერი ალექსანდრე სენკევიჩი იტყობინება კასეტური ჭურვებით ქალაქის დაბომბვის შესახებ. შედეგად 10 

ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ასევე დაშავდა 61 ადამიანი. მარიუპოლში 130 000-ზე მეტი ადამიანი რჩება. 

ევაკუაციის კოლონა და ჰუმანიტარული დახმარებებმა კვლავ ვერ მიაღწიეს ალყაში მოქცეულ სამხრეთ ქალაქ 

მარიუპოლამდე ორშაბათს, მცდელობის მეოთხე დღეს, განაცხადა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 

სპიკერმა. იმავდროულად, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა გაათავისუფლეს ჟიტომირის რეგიონი რუსეთის 

ჯარებისგან. ჩერნიგოვის გზა გადაკეტილია და ჰუმანიტარული დახმარება მოვიდა. 

 

საგარეო პოლიტიკა. ლიტვამ და ლატვიამ "ბუჩას ხოცვა-ჟლეტის" საპასუხოდ იწვევენ თავიანთ ელჩებს რუსეთიდან. 

რუსეთის საელჩო ლიტვაში, კლაიპედაში დაიხურება. ამასობაში გერმანია 40 რუს დიპლომატს აძევებს, ასევე 

საფრანგეთი 35 რუს დიპლომატს. გადაწყვეტილება განიმარტა, როგორც ქმედებები, რომლებიც ძირს უთხრის 

ქვეყნების უსაფრთხოებას. მანამდე 100-ზე მეტი დიპლომატი გააძევეს ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნიდან. 

 

სანქციები. კანადამ განაცხადა, რომ სანქციებს დაუწესებს ცხრა რუს და ცხრა ბელორუსს იმის გამო, რომ ხელი შეუწყეს 

მოსკოვის უკრაინაში შეჭრას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა , რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები, 

რომლებიც მიმართულია ქვანახშირისა და ნავთობის მიმართ, უნდა გამკაცრდეს უკრაინულ ბუჩაში მშვიდობიანი 

მოსახლეობის მკვლელობის გამო. დანიამ რუსული ნავთობის შესყიდვაზე მორატორიუმი დააწესა. თუმცა, ევროპის 

მასშტაბით განხეთქილება რჩება ადგილზე, რადგან ავსტრია ამბობს, რომ არ გააგრძელებს რუსული ნავთობის 

აკრძალვას, ისევე როგორც გერმანია და უნგრეთი შიშობენ რეცესიას. 

 

ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები დღეს ლუქსემბურგში განიხილავენ შემდგომ სანქციებს, ამბობს POLITICO. ახალი 

პაკეტი შესაძლოა ითვალისწინებდეს მეტ შეზღუდვას მაღალტექნოლოგიური ექსპორტზე, უფრო მეტ სანქციებს 

ფიზიკურ პირებზე, მეტ სანქციებს ოთხი რუსული ბანკისთვის, რომლებიც უკვე გათიშული არიან SWIFT 

საერთაშორისო გადახდების ქსელიდან, მაგრამ რომლებიც ევროკავშირს ცალ-ცალკე ჯერ არ დაუწესებია. 

 

EBRD- ის საბჭომ მხარი დაუჭირა გააგრძელოს თავისი გეგმები, რათა გამორიცხოს რუსეთის ფედერაცია და ბელორუსია 

პროექტების დაფინანსებისგან. გადაწყვეტილება არცერთ ქვეყანაში არ ითვალისწინებს პროექტების ან ტექნიკური 

თანამშრომლობის ახალი დაფინანსებას. გარდა ამისა, ბანკი სარგებლობს ყველა უფლებით შეაჩეროს ან გააუქმოს 

არსებული პროექტების დაფინანსების შემდგომი გაცემა. 

 

უკრაინის მომავლის ინსტიტუტმა მოამზადა მიმოხილვა სანქციების შესახებ, რომელსაც რეალურად შეუძლია გავლენა 

მოახდინოს რუსეთზე. ფაქტორები , რომლებმაც შეიძლება კრიტიკულად იმოქმედონ საბიუჯეტო სტაბილურობაზე , 

არის (1) ნავთობის ფასები (მათი კლება); (2) ემბარგო ევროპიდან და/ან ჩინეთიდან ნავთობის შესყიდვებზე, ასევე 

მეორადი სანქციები ემბარგოს დარღვევისთვის. სანქციების ყველაზე დიდი ეფექტი იქნება საავიაციო სექტორში, 

საავტომობილო სექტორში, მანქანათმშენებლობაში, ელექტრონიკის სექტორში, ნავთობისა და გაზის სექტორში (მისი 

მოდერნიზაცია) და მეტალურგიაში. საგარეო პოლიტიკაში, რუსეთის გამძლეობა დამოკიდებულია ნეიტრალიტეტზე / 

თანამშრომლობაზე უმეტეს არადასავლურ ქვეყნებთან, მათ შორის „მძიმე წონით“ ქვეყნებთან, როგორიცაა ჩინეთი, 

ინდოეთი, თურქეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, საუდის არაბეთი და ა.შ. სანქციების ეფექტი 

გრძელვადიანი იქნება . ტენდენცია, რომელთაგან არც ერთი არ წარმოადგენს საფრთხეს რეჟიმს 1-2 წელიწადში. 

 

ეკონომია. უკრაინა კარგავს მშპ-ს 35%-დან 50%-მდე რუსეთის შემოჭრის გამო, ამბობს პრემიერ-მინისტრი შმიჰალი. 

ომის ღირებულების შესახებ გუშინდელი ინფორმაციის გარდა (თვეში დაახლოებით $10 მილიარდი) კიდევ რამდენიმე 

რიცხვი მოდის. პრემიერ-მინისტრმა გვაცნობა, რომ ბიუჯეტს დღეში დაახლოებით 2 მილიარდი UAH კარგავს, 

ინფრასტრუქტურა - 4,25 მილიარდი დოლარს დღეში. 

 

საკვების უსაფრთხოება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით , მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების გამო 

3,5 მლნ ჰექტარ ფართობზე თესვა შეუძლებელია . ამიტომ, თესვის პოტენციური ზარალის კომპენსაციის მიზნით, 

სამინისტრო ფერმერებს რეკომენდაციას უწევს მზესუმზირის, რაფსის და სოიოს თესვას. 

 

მედია. უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინის გენერალური 

პროკურატურის მონაცემებით, მედიის წარმომადგენლების მიმართ 74 დანაშაულია ჩადენილი, მათ შორის 19 

უცხოელი ჟურნალისტების მიმართ. დაიღუპა 18 ჟურნალისტი, 8 გაიტაცეს, 13 დაშავდა, 3 დაიკარგა, 15 ჟურნალისტი 

კი დაშინდა. გარდა ამისა, დაბომბვის სულ მცირე 7 შემთხვევამ გამოიწვია სატელევიზიო ანძებისა და მაუწყებლების 

დაზიანება ან განადგურება. დაფიქსირდა 22 ბლოკირება და კიბერშეტევა მედიაზე. 

 

https://sharethetruths.org/
https://www.rferl.org/a/lithuania-latvia-germany-diplomats-bucha/31785565.html
https://www.reuters.com/world/canada-impose-sanctions-nine-russian-nine-belarusian-individuals-2022-04-04/
https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-new-sanctions-russia-needed-after-killings-ukraines-2022-04-04/
https://www.politico.eu/article/pressure-mounts-on-berlin-to-block-russian-oil/
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/sanctions-coming-vdl-to-kyiv-corporate-tax/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.ebrd.com/news/2022/board-of-governors-vote-for-firm-action-against-russia-and-belarus.html
https://www.ebrd.com/russia.html
https://www.ebrd.com/belarus.html
https://www.ebrd.com/belarus.html
https://uifuture.org/publications/sanctions-against-russia-what-can-actually-break-the-putin-regime/
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1510969734258384906?t=m_5IphIYJGRa99tx9uF-1w&s=09
https://minagro.gov.ua/news/mikola-solskij-nazvav-najbilshi-vikliki-yaki-stoyat-pered-agrariyami-cherez-vijnu
https://mkip.gov.ua/news/7026.html
https://mkip.gov.ua/news/7026.html
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საკითხავი სია. ჩვენ ვაგრძელებთ სტატიების სერიას რუსეთის დეკოლონიზაციისა და იმპერიული დისკურსის შესახებ. 

ამ დღეებში სულ უფრო ხშირად გვესმის, რომ პუტინმა უკრაინაში ომის ვადად 9 მაისი, გამარჯვების დღე დააწესა. ასე 

რომ, მოსკოვის ტიპურ აღლუმს შეუძლია კიდევ ერთი "დიდი" გამარჯვების აღნიშვნა. ჩვენს დღევანდელ სტატიაში 

"დიდი გამარჯვებისა და უკრაინის რუსული მითი" , ილია ლევჩენკო, ხელოვნებათმცოდნე, განიხილავს პუტინის 

სურვილის საფუძვლებს უკრაინის "კოლონიზაციისთვის", საზოგადოების მხარდაჭერაზე და იმაზე, თუ როგორ 

მეორდება რუსული დიქტატურის ისტორია კიდევ ერთხელ. 

 

სტატისტიკა: 

● 80 000 კმ კვ (შედარებით ომამდელ პერიოდში 16 000 კმ კვ) ნაღმებით არის დაბინძურებული. უკრაინა ერთ-

ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქვეყანაა მსოფლიოში, რადგან რვა წლის განმავლობაში 1,8 მილიონზე მეტი 

ადამიანი უკვე ნაღმებით გარშემორტყმული ცხოვრობდა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 5 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 18 500, ტანკები - 676, 

APV - 1858, საარტილერიო სისტემები - 332, MLRS - 107, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 55, ფიქსირებული 

ფრთიანი თვითმფრინავი – 150, შვეულმფრენი – 134, რბილი მანქანა – 1322, ნავები და მსუბუქი სიჩქარის 

კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 94, 

სპეცტექნიკა – 25, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით ინტერაქტიული რუსული დანაკარგების 

მრიცხველი . 

 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდ ამცირე! 

 

● Გთხოვ გააზიარე EUROMAIDAN SOS მოუწოდებს მარიუპოლიდან დაჭრილებისა და ავადმყოფების სასწრაფო 

ევაკუაციას. 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან 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! 

 

https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnya-prosviti-z-pitan-minnoyi-nebezpeki-ta-dopomogi-v-rozminuvanni
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1510978244077658112
https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1510978244077658112
https://minusrus.com/en
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-emergency-aid-action-immediate-evacuation-of-the-wounded-and-sick-from-mariupol-needed/
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-emergency-aid-action-immediate-evacuation-of-the-wounded-and-sick-from-mariupol-needed/
https://twitter.com/truth_sharethe
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https://sharethetruths.org/about/

