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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 8.04.2022, დილის 10:00 საათი. 

 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ქალაქის ოკუპაციის დროს დაღუპული ბუჩას მაცხოვრებლების 90% ნანგრევებში კი არ 
დაიღუპა, არამედ დახვრიტეს რუსმა ოკუპანტებმა. გათავისუფლებულ ბოროდიანკაში, კიევის რეგიონში , სამი სახლის 
ნანგრევებში 26 დაღუპული მოსახლის ცხედარი იპოვეს. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ეს არის ყველაზე 
დანგრეული დასახლება კიევის რეგიონში, სადაც გამოყენებულია 250 კილოგრამიანი ძლიერ ფეთქებადი ბომბები – 
ქარიშხლები და ტორნადოები . 
 
ლუგანსკის რეგიონში არც ერთი დაუზიანებელი საავადმყოფო არ არის . რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის 
დაწყებიდან ლუგანსკის რეგიონის ყველა სამედიცინო დაწესებულება დაბომბილია, განაცხადა ლუგანსკის 
რეგიონალური სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა. დნეპროს მერმა ბორის ფილატოვმა დონბასში 
გამწვავების გამო ქალაქიდან ქალების, ბავშვებისა და მოხუცების ევაკუაცია რეკომენდაცია გაუწია. რაკეტებმა კიდევ 
ერთხელ დაარტყა ოდესის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. რუსებმა დაბომბეს გზა დონეცკის ოლქში , გადაკეტეს 
ევაკუაციის მატარებლები სლოვიანსკიდან და კრამატორსკიდან. 8 აპრილის დილის 10 საათისთვის მატარებლები 
უკრაინის დასავლეთით ახორციელებდნენ ხალხის ევაკუაციას. პროკურატურის ცნობით, ხარკოვის რაიონის სოფელ 
ჰუსარივკას ოკუპაციის დროს რუსმა ჯარებმა აწამეს და ცეცხლი წაუკიდეს სამ ადგილობრივი მცხოვრებს . დანაშაულის 
კვალის დასამალად ოკუპანტებმა მშვიდობიანი მოქალაქეების ცხედრებს მანქანის საბურავები გადააფარეს სანამ 
დაწვავდნენ. კარგი ამბავი: სუმის რეგიონში რუსული ჯარი აღარ რჩება. 
 
ხერსონის რეგიონში ვითარება ჰუმანიტარულ კატასტროფას უახლოვდება, გვაფრთხილებენ ადგილობრივი 
ხელისუფლება და ადგილობრივი აქტივისტები. ადგილობრივი აქტივისტები სოფლებში გაუარესებულ ვითარებას 
აცხადებენ, სადაც მოსახლეობა შიმშილობს და საჭირო სამედიცინო მარაგს არ ფლობს . ადამიანებს, რომლებსაც 
მცირე მეურნეობის წყალობით ჰქონდათ დაზოგილი საკვები, შესაძლოა დარჩენილი ჰქონდეთ შეზღუდული მარაგი. 
მათ, ვისაც ჯერ კიდევ აქვს ნაღდი ფული რაიმეს შესაძენად, ემუქრება მაღალი რისკები და გამოწვევები მის 
მოსაპოვებლად. იქ არ არის საევაკუაციო დერეფნები და რუსული ჯარები ალყაში აქცევენ დასახლებებს, რათა ხალხი 
მძევლად დარჩეს. შეფერხებულია ელექტროენერგია და წყალმომარაგება. ზოგიერთი ადგილობრივი დასახლების 
მერები იძულებულნი არიან დატოვონ იქაურობა მმათ სიცოცხლეზე არსებული საფრთხისა და დევნის გამო. ყველაზე 
კრიტიკული მდგომარეობა მედიკამენტების ნაკლებობას ეხება. ხუთშაბათს, რუსეთის ჯარებმა BM 21 Grads-ით 
დაბომბეს ნავი ბავშვებთან ერთად ხერსონის რეგიონში, კახოვკას წყალსაცავში. ხერსონის რაიონის სოფელ 
პერვომაივკაში გაქცევა სცადა 14 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 3 ბავშვი - დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სამი 
ზრდასრული და 12 წლის ბავშვი. 
 
გაერო. "ჩვენ დღეს რუსებს პასუხისმგებლობა დავაკისრეთ", - თქვა ხუთშაბათს გაეროში აშშ-ის ელჩმა ლინდა თომას-
გრინფილდმა. და კიდევ იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც დასრულდება ამ ფრაზით. ხუთშაბათს 
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რუსეთს შეუჩერა ადამიანის უფლებათა საბჭოში მონაწილეობა უკრაინაში რუსი 
ჯარისკაცების მიერ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებებზე ბრალდებების გამო. რუსეთი მეორე ქვეყანაა, ლიბიის 
შემდეგ 2011 წელს, რომელსაც ჩამოერთვა ადამიანის უფლებათა საბჭოში წევრობის უფლებები 2006 წელს საბჭოს 
დაარსების შემდეგ. კენჭისყრის შემდეგ, რუსეთის ელჩმა გაეროში გენადი კუზმინმა განაცხადა , რომ რუსეთმა მიიღო 
გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა საბჭო მთლიანად დატოვოს.  
 
ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია , რომელიც მოითხოვს დამატებით სადამსჯელო ზომებს, მათ შორის 
„დაუყოვნებლივ სრული ემბარგოს რუსეთის ნავთობის, ნახშირის, ბირთვული საწვავის და გაზის იმპორტზე“. 
ევროპარლამენტის წევრები ასევე მოითხოვენ ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და მიწოდების 
დივერსიფიკაციის გეგმას, რუსეთის გამორიცხვას G20-დან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რუსული 
პორტების დახურვას, SWIFT-ისგან რუსული ბანკების გათიშვას და რუსი ოფიციალური პირების აქტივების 
ჩამორთმევას. და პუტინის რეჟიმთან დაკავშირებული ოლიგარქებისთვის სანქციების დაწესებას. 
 
ნატო. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ნატო-მ განაცხადა, რომ გააძლიერებს უკრაინის 
მხარდაჭერას. უკრაინას ექნება დაცვა ქიმიური ან ბიოლოგიური თავდასხმისგან და მიიღებს მხარდაჭერას ქვეყნის 
კიბერუსაფრთხოებისთვის. მინისტრმა კულებამ დამსწრე საზოგადოებას მიმართა სამმაგი დღის წესრიგით „იარაღი, 
იარაღი, იარაღი“ და გააფრთხილა, რომ დონბასში ომი მეორე მსოფლიო ომის მსგავსი იქნება . აქამდე ნატოს ქვეყნებმა 
მზარდი შეიარაღება მიაწოდეს, მათ შორის საზენიტო რაკეტები, ტანკები და კამიკაძე დრონები. თუმცა, ისინი კვლავ 
უარს ამბობენ მოიერიშე თვითმფრინავების მიწოდებაზე და უკრაინის თავზე აკრძალული ზონის შექმნაზე, რათა 
დაიცვან რუსული თავდასხმები. 
 
პარასკევს კიევს ეწვევა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეიენი, ევროკავშირის უმაღლესი 
წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში იოსებ ბორელი სლოვაკეთის პრემიერ-
მინისტრთან ედუარდ ჰეგერთან ერთად. 

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/serge.danylov/posts/10224265279153841
https://www.dw.com/en/un-votes-to-suspend-russia-from-its-human-rights-council-despite-opposition/a-61392741
https://www.reuters.com/world/un-vote-suspending-russia-human-rights-council-over-ukraine-2022-04-07/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26524/meps-demand-full-embargo-on-russian-imports-of-oil-coal-nuclear-fuel-and-gas
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/07/nato-ukraine-brussels-russia-war-weapons/
https://www.theguardian.com/world/video/2022/apr/07/donbas-battle-will-be-like-second-world-war-ukraine-tells-nato-video
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დიპლომატები კიევში ბრუნდებიან. ლიტვა გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც ელჩი კიევში დააბრუნა. იქ ექვსი 
ლიტველი დიპლომატი და კიდევ რამდენიმე თანამშრომელი იმუშავებს. ლატვიისა და ესტონეთის ელჩები კიევში 
მალე დაბრუნდებიან. ამჟამად თურქეთისა და სლოვენიის საელჩოებმა მუშაობა უკვე განაახლეს. 
 
სანქციები. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოლო სამი დღის განმავლობაში დაწესებული სანქციების შედეგად 
რუსეთის ეკონომიკას 10 ძირითადი დარტყმა გამოაქვეყნა . ზოგიერთი მათგანია: აშშ-მ, ბრიტანეთმა, ევროკავშირმა და 
G7-მა აკრძალეს ყველა ახალი ინვესტიცია რუსეთში; შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და G7-მა დააწესეს 
სანქციები უმსხვილესი რუსული ბანკების წინააღმდეგ (Sberbank და Alfabank), რომლებიც შეადგენენ მთელი საბანკო 
ბაზრის ორ მესამედს; ევროკავშირის 18 წევრი ქვეყნიდან 318 რუსი დიპლომატი გააძევეს; პუტინის რეჟიმის ოჯახს და 
მოკავშირეებს ჩვენ სანქციები გავუწოდეთ, მათ შორის მათი აქტივების გაყინვა. 
  
აშშ-ის კონგრესმა მხარი დაუჭირა რუსული ნავთობისა და გაზის იმპორტის აკრძალვას ბუჩაში მომხდარი სისასტიკით. 
გარდა ამისა, ახლა შეჩერებულია ყველა სავაჭრო ურთიერთობა რუსეთთან და ბელორუსთან. კიდევ ერთი 
ერთსულოვანი გადაწყვეტილება მოიცავდა მოსკოვს შეღავათიანი სავაჭრო სტატუსის ჩამორთმევას და შეერთებულ 
შტატებში რუსული ენერგიის იმპორტის აკრძალვას, უკრაინაში შეჭრის საპასუხოდ რუსეთის ეკონომიკის შემდგომი 
დაჯარიმებას. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დაწესდეს უფრო მაღალი ტარიფები რუსულ საქონელზე და, 
შესაბამისად, შეწყვიტოს მნიშვნელოვანი შემოსავლის ნაკადი რუსეთში. 
 
ჯანმრთელობის დაცვა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია უკრაინაში პოტენციური ქიმიური თავდასხმებისა თუ 
უბედური შემთხვევებისთვის ემზადება . ”ჯანმო განიხილავს ყველა სცენარს და ახორციელებს საგანგებო სიტუაციებს 
სხვადასხვა სიტუაციებისთვის, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს უკრაინის მოსახლეობაზე, მასობრივი 
მსხვერპლის განგრძობითი მოპყრობიდან ქიმიურ თავდასხმებამდე”, - თქვა ჰანს კლუგემ, ჯანმო-ს ევროპის 
გენერალურმა დირექტორმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გააფრთხილა , რომ უკრაინაში ადამიანები 
იღუპებიან საერთო მიზეზებით, როგორიცაა დიაბეტი და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ხოლო ბავშვები - 
წითელა, პნევმონია და დიარეა, ძირითადი სამედიცინო დახმარებისა და ჰუმანიტარული დახმარების არარსებობის 
გამო. 
 
ციფრული უსაფრთხოება. მაიკროსოფტი იტყობინება ბოლო დროს დაფიქსირებული თავდასხმების შესახებ, 
რომლებიც მიზნად ისახავს უკრაინულ სუბიექტებს Strontium-ისგან, რუსეთის GRU-სთან დაკავშირებულ აქტორთან. ამ 
კვირაში, Microsoft-მა მოახერხა სტრონციუმის ზოგიერთი შეტევის ჩაშლა, შვიდი ინტერნეტ დომენის კონტროლით, 
რომლებიც გამოიყენებოდა ამ თავდასხმების განსახორციელებლად. სტრონციუმი იყენებდა ამ ინფრასტრუქტურას 
უკრაინული ინსტიტუტების, მათ შორის მედია ორგანიზაციების სამიზნედ. ის ასევე მიზნად ისახავდა სამთავრობო 
ინსტიტუტებს და ანალიტიკურ ცენტრებს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ საგარეო პოლიტიკაში აშშ-სა და 
ევროკავშირში. 
 
უკრაინელი ჰაკერების ჯგუფი CyberPan Ukraine ამბობს, რომ იპოვა რუსული სამხედრო შენაერთების ნავიგაციის 
შეფერხების გზები და მუშაობს საარტილერიო ცეცხლის ჩაშლის გზებზე, სულ მცირე, იმ სისტემებიდან, რომლებიც 
იყენებს ზუსტი მართვის სისტემებს, იუწყება Defenceone. 
 
დეზინფორმაცია. სამხედრო შეტევასთან ერთად, რუსეთი აგრძელებს აქტიურ დეზინფორმაციულ კამპანიას. 
ყალბების მწვერვალი განსაკუთრებით ყოველ ჯერზე მოდის, როცა რუსული დანაშაულის რაიმე ახალი მტკიცებულება 
ვლინდება. ჩვენმა ექსპერტებმა შეაგროვეს მარტის ხუთი ყველაზე გავრცელებული ყალბი ჩვენს ახალ ბროშურაში " 5 
მთავარი დეზინფორმაციული ყალბი რუსეთიდან უკრაინის ომის შესახებ ". 
 
კითხვის კუთხე. 

● რუსეთზე უკრაინის გამარჯვებით მთელი მსოფლიო ისარგებლებს | ატლანტიკური საბჭო 
● მითი დაკარგული კიბერომის შესახებ | საგარეო საქმეთა 

 
პინკ ფლოიდმა გამოუშვა ახალი ჩაწერა " Hey Hey Rise Up ", 30 წლიანი პაუზის შემდეგ. ნამუშევარი არის პირველი 
მსოფლიო ომის საპროტესტო სიმღერის "Oh, Red Viburnum in the Meadow" გადამუშავება და მონაწილეობს უკრაინელი 
როკ ვარსკვლავი ანდრეი ხლივნიუკი, Boombox band. შეიტყვეთ მეტი უკრაინის მუსიკალური სცენის შესახებ და უყურეთ 
ვიდეოს 1 8 ანდერგრაუნდ ჯგუფის შესახებ უკრაინიდან . 
 
სტატისტიკა: 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 8 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 19 0 00, ტანკები ‒ 70 0 
, APV ‒ 1891, საარტილერიო სისტემები - 333, MLRS - 108, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 55, ფიქსირებული 
ფრთების თვითმფრინავი – 150, შვეულმფრენები – 135, რბილობიანი მანქანები – 1361, ნავები და მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი 
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– 11 2 , სპეცტექნიკა – 25, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით ინტერაქტიული რუსული დანაკარგების 
მრიცხველი . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მიზეზი მხარდაჭერისა და ინფორმაციის გაზიარების შესახებ - UAnimals ცხოველთა უფლებების დაცვის 
ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს ცხოველთა გადარჩენას უკრაინაში. 

● მხარი დაუჭირეთ Krovospas-ს - უკრაინაში დაფუძნებული ჰემოსტატიკური სახვევების მწარმოებელი, რომელიც 
მიეწოდება უკრაინის არმიას და ტერიტორიული თავდაცვის დანაყოფებს. 

● გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენი საიტი . 
● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი 

ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინას! დიდება უკრაინას! 
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