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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 6.04.2022, დილის 10:00 საათი. 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რუბიჟნეში, ლუგანსკის ოლქში, რუსებმა აზოტის მჟავით სავსე ავზს დაარტყეს, 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა. ღამით ლუგანსკის რაიონში 
11 სახლი დაინგრა. ხარკოვის ოლქის იზიუმიდან ადგილობრივი მოქალაქეები რუსეთში იძულებით არიან 
დეპორტირებული. ომბუდსმენის დენისოვას თქმით, ოკუპანტები ქმნიან ფილტრაციის ბანაკებსა და დერეფნებს, 
რომლებითაც უკრაინელები რუსეთში დეპორტირდებიან. მსგავსი ქმედებები ადრე უკვე დაფიქსირდა მარიუპოლში, 
როდესაც ათასობით ადამიანი დეპორტირებული იქნა რუსეთში. დნეპროპეტროვსკის ოლქში რუსეთმა დაბომბა ნავთობის 
საცავი და ერთ-ერთი ქარხანა. საწვავის საცავი განადგურდა. მაშველები ქარხანაში ხანძრის კონტროლს ამ დრომდე 
ცდილობენ. ხარკოვში კერძო ფელდმანის ეკონოპარკი განადგურდა იმდენად, რამდენადაც დარჩენილ ცხოველებს არ 
შეუძლიათ იქ დარჩენა და გადარჩენა. ცხოველების ევაკუაცია მოხდება ქალაქ დნიპროში. ღამით, ვინიცის რაიონში, 
კოზიატინში სარაკეტო დაბომბვისას ინფრასტრუქტურული ობიექტები განადგურდა. ხერსონის რაიონში დასახლებების 
უმეტესობა ჰუმანიტარული კატასტროფის პირასაა გარშემო აქტიური ბრძოლებისა და რესურსების ნაკლებობის გამო. 
 
ბუჩას ხოცვა-ჟლეტა. რუსი სამხედროები, რომლებმაც ჩაიდინეს ომის დანაშაულები ბუჩაში, გავრცელებული 
ინფორმაციით , უკრაინაში დაბრუნდებიან უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო. 64-ე მოტომსროლელ ბრიგადას რუსული 
სარდლობა კვლავ ფრონტის ხაზზე როტაციის გარეშე გადააგდებს. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება 
მიიღება არასაჭირო მოწმეების „გასანადგურებლად“. პოტენციური გადანაწილება ფრონტის იმ მონაკვეთზე, სადაც მათ 
გადარჩენის შანსი არ ექნებათ, შეუძლებელს ხდის ჩვენების მიცემას მომავალ სასამართლოებში. Slidstvo.Info, 
დამოუკიდებელი უკრაინული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანგარიშებში აჩვენებს, რომ ბუჩაში განლაგებული რუსული 
ჯარის ყოველი მესამედი ადრე იყო განლაგებული და იბრძოდა სირიაში. 
 
ადამიანის უფლებების დარღვევა. კიევის რეგიონის განთავისუფლებულ ჰოსტომელში, ქალაქის მერის თქმით, ამჟამად 
400 მშვიდობიანი მოქალაქე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება . უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 
კომისრის, ლუდმილა დენისოვას განცხადებით, რუსული ტყვეობიდან გათავისუფლებული უკრაინელი ქალ ჯარისკაცებს 
აწამებდნენ და ცუდად ეპყრობოდნენ დამპყრობლები . ICRC-ის ევაკუაცია და ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა 
ბლოკირებულია მარიუპოლში შესასვლელთან. 
 
საგარეო პოლიტიკა. გაერო. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სიტყვით მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე 2022 
წლის 5 აპრილი. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მკვეთრად გამოხატა უშიშროების საბჭოს წარუმატებლობა 
რუსეთის აგრესიის დასასრულებლად. ან გარიცხეთ რუსეთი , როგორც აგრესორი და ომის წყარო, რათა მან ვერ დაადოს 
ვეტო გადაწყვეტილებებზე საკუთარი აგრესიის, საკუთარი ომის შესახებ და შემდეგ ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია 
გავაკეთოთ მშვიდობის დასამყარებლად. ან სხვა ვარიანტია, გთხოვთ გვაჩვენოთ, როგორ შეგვიძლია რეფორმირება ან 
შეცვლა, საკუთარი თავის დაშლა და მშვიდობისთვის მუშაობა . მან აღნიშნა, რომ უკრაინა მზადაა უმასპინძლოს 
გლობალურ კონფერენციას შემდგომი გლობალური უსაფრთხოების სისტემის შესახებ. დიდი ბრიტანეთი და აშშ აყენებენ 
რუსეთის გარიცხვის იდეას გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოდან. საკითხის განხილვა დღეს გაგრძელდება. 
 
ევროკავშირი იწყებს შემცირების პროცესს უნგრეთის სახსრების მიწოდება კანონის უწყვეტი დარღვევის ფონზე. უნგრეთი 
პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ახალი ძალაუფლების პირობებში სამართალწარმოება შეექმნა. გადაწყვეტილება 
მიღებულია ბოლო არჩევნების შედეგებიდან რამდენიმე დღეში და აიხსნება როგორც Fidesz-ის და ევროკავშირის 
სახსრებით უშუალოდ მომგების მიმღები წრეების პასუხი. 
 
ევროკავშირის მოკავშირეები აძევებენ ბუჩას მკვლელობებიდან ორ დღეში 200 რუსი დიპლომატს. 325-ზე მეტი 
დიპლომატი და საელჩოს თანამშრომელი გააძევეს მას შემდეგ, რაც მოსკოვი უკრაინაში შეიჭრა. სამშაბათს იტალიამ, 
შვედეთმა, დანიამ, ესპანეთმა, პორტუგალიამ, რუმინეთმა დიპლომატების გამძევებელი ქვეყნების სიას დაემატა . 
ლატვიამ დახურა რუსეთის ორი საკონსულო დაწესებულება დაუგავპილსა და ლიეპაიაში, ასევე ესტონეთმა დახურა 
რუსეთის საკონსულო ნარვაში. 
 
ევროკავშირის პრეზიდენტი ფონ დერ ლაიენი და უმაღლესი წარმომადგენელი ხოსეპ ბორელი მიიღებენ მონაწილეობას 
პარასკევს ვიზიტში კიევში პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად. ვიზიტი ხდება StandUpForUkraine- ის ღონისძიებამდე 
ერთი დღით ადრე , რომელიც გაიმართება ვარშავაში 9 აპრილს. ევროკავშირის ლიდერებს პოლონეთის პრეზიდენტი და 
კანადის პრემიერ-მინისტრი შეუერთდებიან. ღონისძიება იქნება შესაძლებლობა მსოფლიო ლიდერებისთვის და 
კორპორაციებისთვის, გააძლიერონ ჰუმანიტარული დაფინანსება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მშვიდობიანი 
მოსახლეობისთვის და სხვა გლობალური ჰუმანიტარული პრიორიტეტებისთვის. ავსტრიის ფედერალურმა კანცლერმა 
პრეზიდენტ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ უკრაინაში ვიზიტის შესახებ განაცხადა . 
 
Economist Intelligence Unit-მა გამოაქვეყნა უკრაინის ომის შესახებ მსოფლიო განხეთქილების უახლესი მიმოხილვა . 
ანალიზი აჩვენებს, რომ სულ 131 ქვეყანა არ უჭერს მხარს რუსეთს, მათ შორის ჩრდილოეთ ამერიკისა და ევროპის 
მდიდარი ქვეყნების უმეტესობა. მაგრამ მსოფლიოს მოსახლეობის ორი მესამედი ცხოვრობს ნეიტრალურ ან რუსეთისკენ 
მიდრეკილ ქვეყნებში, მათ შორის ჩინეთი, ვენესუელა, მიანმარი და ა.შ. 
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სანქციები. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეხუთე პაკეტი გამოაცხადა. მომავალი პაკეტი მიზნად ისახავს 
სხვადასხვა სფეროებს, მაგრამ არა რუსულ ნავთობს, რომელიც რჩება ევროკავშირის ერთ-ერთ მთავარ იმპორტად 
რუსეთიდან - იხილეთ დიაგრამა . გერმანია, ავსტრია და უნგრეთი თავს არიდებენ რუსული ნავთობის აკრძალვის 
მხარდაჭერას, ამართლებენ მას ინფლაციის პოტენციური ზრდით. ამიტომ მომავალი სანქციების პაკეტი მხოლოდ 
მოიცავს რუსეთიდან ნახშირის აკრძალვას, ტრანზაქციის სრული აკრძალვა ოთხ მთავარ რუსულ ბანკზე, მათ შორის VTB-
ზე, რუსული გემებისა და რუსეთის მიერ მართული გემებისთვის ევროკავშირის პორტებზე წვდომის აკრძალვა, კვანტური 
კომპიუტერების და მოწინავე ნახევარგამტარების ექსპორტის შემდგომი აკრძალვა, ხისგან დამზადებული პროდუქტები. 
ცემენტი, ზღვის პროდუქტებიდან დაწყებული ალკოჰოლით დამთავრებული, ევროკავშირის აკრძალვა სახელმწიფო 
შესყიდვებში რუსული კომპანიების მონაწილეობის შესახებ და რუსეთის სახელმწიფო ორგანოებისთვის ყოველგვარი 
ფინანსური მხარდაჭერის გამორიცხვა. 
აშშ ამზადებს სანქციების მორიგ რაუნდს, ასევე მიზნად ისახავს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათი 
ოჯახის წევრებს, რუსეთის საკუთრებაში არსებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს და სახელმწიფო საწარმოებს. 
 
სანქციებს შეუერთდა ახალი ზელანდიაც . ის გამოიყენებს 35%-იან ტარიფებს რუსეთიდან ყველა იმპორტზე და 
გაავრცელებს ექსპორტის არსებულ აკრძალვებს ინდუსტრიულ პროდუქტებზე, რომლებიც მჭიდროდ არის 
დაკავშირებული რუსეთის სტრატეგიულ ინდუსტრიებთან. 
 
მედია. უკრაინაში ჩნდება შეშფოთება მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. რადიომაუწყებლობის, რადიოსა და 
ტელევიზიის ეროვნულმა კონცერნმა (RRT) 4 აპრილის ღამეს დახურა ციფრული მაუწყებლობა ტელეარხებისთვის 
"Pryamyi", "Espresso", "Channel 5". ამ დროისთვის არხები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ონლაინ Youtube-ზე. მთლიანობაში 
არხები ტრადიციულად ოპოზიციურად ითვლებოდა. სამოქალაქო საზოგადოება და მედია ომის დროს გამოხატვის 
თავისუფლების შეზღუდვის გადაწყვეტილებას მიუღებლად მიიჩნევს . 
 
დეზინფორმაცია. რუსეთი ახალ ყალბ კამპანიას ამზადებს, რათა თავი დააღწიოს ბუჩაში გავრცელებული სისასტიკისგან, 
ნათქვამია უსაფრთხოების სამსახურის განყოფილებაში (SSU). დამატებით ინფორმაციას რუსული მედია მარიუპოლში 
უკრაინის არმიის სავარაუდო დანაშაულებებზე ავრცელებს. სუს-ის არსებული მონაცემებით, რუსული ჯარები ემზადებიან, 
რომ ერთ ადგილას მოაგროვონ რუსების მიერ მოკლული მარიუპოლის მცხოვრებლების ცხედრები და წარმოადგინონ 
ისინი, როგორც უკრაინული ჯარების მასობრივი მსხვერპლი. ეს მათ საშუალებას მისცემს გადაიტანონ აუდიტორიის 
ყურადღება 'ბუჩას ხოცვა-ჟლეტისგან'. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აშკარა ბოდვაა. ფაქტობრივად, მარიუპოლის უწყვეტი 
დაბომბვა გრძელდება, ასევე ევაკუაცია ხშირად ირღვევა. 
 
ბოლო გამოკითხვა : ბოლო გამოკითხვის მიხედვით სოციოლოგიური ჯგუფის „რეიტინგი“ უკრაინაში, გამოკითხულთა 95% 
თვლის, რომ უკრაინა შეძლებს რუსეთის შეტევის მოგერიებას , მაგრამ ნდობა სწრაფი გამარჯვების მიმართ „რამდენიმე 
კვირაში“ შემცირდა: 47%-დან 35%-მდე. ახლა გაიზარდა მათი წილი, ვინც მხარს უჭერს "რამდენიმე თვემდე ან ერთ 
წლამდე". ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერის დონე შემცირდა. სრულმასშტაბიანი ომის პირველ დღეებში უკრაინის 
ალიანსში გაწევრიანების მხარდაჭერა 62%-დან 76%-მდე გაიზარდა. ახლა ის კვლავ დაეცა 62%-მდე, ამავდროულად 
იზრდება ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა. ომის პირველ დღეებში ის 68%-დან 86%-მდე გაიზარდა, შემდეგ მისი 
ზრდა გაგრძელდა და მარტის ბოლოსთვის 91% მხარს უჭერს უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში - აბსოლუტური 
რეკორდი ჩვენი კვლევების მთელი წლების განმავლობაში. 
 
შეიტყვეთ მეტი უკრაინის შესახებ: 

● უფასო ისტორიის გაკვეთილი - უკრაინა: ისტორია, კულტურა და იდენტობები | Udemy - მოკლე მრავალენოვანი 
შესავალი კურსი უკრაინის ისტორიაში, კულტურასა და საზოგადოებაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე. 

● ისწავლეთ უკრაინული Duolingo-ით. დუოლინგო იუწყება, რომ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დაწყების 
შემდეგ, მსოფლიოში Duolingo აპლიკაციის საშუალებით უკრაინული სწავლის მსურველთა რიცხვი 577%-ით 
გაიზარდა. აშშ-ში მოსწავლეთა რაოდენობა გაიზარდა 554%-ით, ხოლო პოლონეთში 2677%-ით 24 თებერვლიდან 
[მონაცემები მოქმედებს 2022 წლის 20 მარტის მიხედვით]. 
 

სტატისტიკა: 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 6 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 18 600, ტანკები - 684, APV 
- 1861, საარტილერიო სისტემები - 332, MLRS - 107, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 55, ფიქსირებული ფრთიანი 
თვითმფრინავი – 150, შვეულმფრენი – 134, რბილობია – 1324, 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 უნდა მცირე! 
 

https://sharethetruths.org/
https://www.politico.eu/article/eu-sanction-russia-oil-war-crime-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2281
https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-apply-trade-sanctions-response-russian-atrocities
https://detector.media/rinok/article/198132/2022-04-05-zeonbud-ne-znaie-prychyny-vidklyuchennya-espreso-pryamogo-ta-5-kanaliv/
https://babel.ua/ru/news/77556-shabunin-the-head-of-the-antac-criticized-the-disconnection-of-espresso-pryamiy-and-channel-5-tv-channels
https://t.me/SBUkr/4065
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/sedmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_30-31_marta_2022.html
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/sedmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_30-31_marta_2022.html
https://www.udemy.com/course/ukraine-history-culture-and-identities/
https://blog.duolingo.com/ukrainian-phrases-english-translation/
https://blog.duolingo.com/ukrainian-phrases-english-translation/
https://minusrus.com/en
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● ახლახან მოკლული ლიტველი რეჟისორის მანტას კვედარავიჩიუსის ფილმს " მარიუპოლისი ". ბილეთების 
გაყიდვის 50% გადაეგზავნება ადგილობრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც ეხმარებიან მარიუპოლიდან 
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://www.facebook.com/108891267264465/posts/513525536801034/?d=n
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

