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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 8.04.2022.

Şehirlere Saldırılar. Şehrin işgali sırasında ölen Buça sakinlerinin %90'ı enkazdan ölmedi, Rus işgalciler tarafından
vuruldu. Kyiv bölgesinin kurtarılan Borodyanka bölgesinde, üç evin enkazı altında 26 kişinin cesedi bulundu. Ukrayna
Başsavcılığına göre 250 kilogramlık yüksek patlayıcılı bombaların - Kasırgalar ve Hortumların - kullanıldığı Kyiv
bölgesindeki en çok tahrip edilen yerleşim yeri.

Luhansk bölgesinde hasarsız tek bir hastane kalmadı. Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı, tam ölçekli Rus
işgalinin başlangıcından bu yana Luhansk bölgesindeki her tıbbi tesisin bombalandığını söyledi. Dnipro Belediye
Başkanı Borıs Filatov, Donbas'taki şiddet nedeniyle kadın, çocuk ve yaşlıların şehirden tahliye edilmesini tavsiye etti.
Füzeler bir kez daha Odesa'daki altyapı nesnelerini vurdu. Ruslar, Donetsk bölgesindeki yolu bombalayarak
Slovyansk ve Kramatorsk'tan tahliye trenlerini engelledi. 8 Nisan sabahı saat 10.00 itibariyle trenler insanları
Ukrayna'nın batısına tahliye ediyordu. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri Harkiv bölgesine bağlı
Husarivka köyünün işgali sırasında üç yerel sakine işkence yaptı ve ateşe verdi. İşgalciler, işledikleri suçların izlerini
gizlemek için yakmadan önce sivillerin cesetlerini araba lastikleriyle kapladı. Ve bazı iyi haberler de var: Sumı
bölgesinde artık Rus askeri kalmadı.

Yerel yetkililer ve yerel aktivistler, Herson bölgesindeki durumun insani bir felakete yaklaşmak üzere olduğu
konusunda uyarıyor. Yerel aktivistler, insanların açlıktan ve gerekli tıbbi malzemelerin olmadığı köylerde kötüleşen
durum hakkında bilgi veriyor. Küçük çiftçilik sayesinde bir miktar erzak biriktirmiş olan kişilerin bazı sınırlı erzakları
kalmış olabilir. Hala bir şey satın almak için nakit parası olanlar, onu elde etmek için yüksek riskler ve zorluklarla karşı
karşıyadır. Orada tahliye koridorları yok ve Rus birlikleri insanları rehin tutmak için yerleşim yerlerini kuşatıyor. Elektrik
ve su temininde kesintiler var. Bazı yerel yerleşim birimlerinin belediye başkanları, yaşamlarına yönelik devam eden
tehditler ve kovuşturmalar nedeniyle ayrılmak zorunda kalıyor. En kritik durum ilaç eksikliği ile ilgilidir. Perşembe günü,
Rus birlikleri BM 21 Grad sistemleri ile Kahovka Rezervuarında bir tahliye botunu bombaladı - gemide Pervomaivka
köyünden kaçmaya çalışan 3 çocuk da dahil olmak üzere 14 sivil vardı - üç yetişkin ve 13 yaşında bir çocuk öldü, 7'si
hastaneye kaldırıldı ve 2'si kayıp.

BM. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bugün
Rusları sorumlu tuttuk" dedi. Bu cümleyle sonuçlanacak daha çok karar alınsın. Perşembe günü, BM Genel Kurulu
Rusya'yı Ukrayna'da Rus askerleri tarafından işlenen savaş suçları iddiaları nedeniyle İnsan Hakları Konseyi'nden
askıya aldı. Rusya, 2011 yılında Libya'dan sonra, Konseyin 2006 yılında kurulmasından bu yana İnsan Hakları
Konseyi üyelik haklarından mahrum bırakılan ikinci ülke oldu. Oylamanın ardından Rusya'nın BM Büyükelçisi Gennady
Kuzmin, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden tamamen ayrılma kararı aldığını duyurdu. Oh çok iyi.

AB. Avrupa Parlamentosu, 'Rusya'nın petrol, kömür, nükleer yakıt ve gaz ithalatına derhal tam ambargo uygulanması'
dahil olmak üzere ek cezai tedbirler çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. AP üyeleri ayrıca AB enerji güvenliği ve
arz çeşitlendirmesi, Rusya'nın G20 ve diğer uluslararası kuruluşlardan dışlanması, Rus limanlarının kapatılması, tüm
Rus bankalarının SWIFT'den ayrılması ve Rus yetkililerin ile Putin rejimiyle bağlantılı oligarkların varlıklarına el
konulması konusunda bir plan çağrısında bulunuyor.

NATO. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO, Ukrayna'ya desteğini artıracağını duyurdu. Ukrayna'ya kimyasal
veya biyolojik saldırılara karşı koruma sağlanacak ve ülkenin siber güvenliği için destek alacak. Bakan Kuleba,
seyircilere 'silah, silah, silah' gündemiyle üçlü bir konuşma yaparak, Donbas'taki savaşın 2. Dünya Savaşı gibi olacağı
uyarısında bulundu. Şimdiye kadar NATO ülkeleri, uçaksavar füzeleri, tanklar ve kamikaze insansız hava araçları da
dahil olmak üzere artan bir dizi silah sağladı. Bununla birlikte, Rus saldırılarından korunmak için savaş uçağı
sağlamayı ve Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayı hala reddediyorlar.

Cuma günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile birlikte Kyiv'i ziyaret edecek.

Diplomatlar Kyiv'e dönüyor. Litvanya, büyükelçisini Kyiv'e dönen ilk ülke oldu. Altı Litvanyalı diplomat ve diğer birkaç
personel orada çalışacak. Letonyalı ve Estonyalı Amabassadortlar yakında Kyiv'e dönecekler. Halihazırda Türkiye ve
Sloven Büyükelçilikleri çalışmalarına yeniden başlamışlardır.

Yaptırımlar. Ukrayna Dışişleri Bakanı, son üç günde uygulanan yaptırımların Rus ekonomisine yönelik 10 temel
darbeyi sıraladı. Bunlardan bazıları: ABD, İngiltere, AB ve G7, Rusya'daki tüm yeni yatırımları yasakladı; ABD, AB ve
G7, tüm bankacılık pazarının üçte ikisini oluşturan en büyük Rus bankalarına (Sberbank ve Alfabank) karşı yaptırımlar
uyguladı; 18 AB Üye Devletinden 318 Rus diplomat sınır dışı edildi; Putin rejiminin ailesi ve müttefikleri, bazı
varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere yaptırım uyguladı.
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ABD Kongresi, Buça'daki zulümlerin ardından Rus petrol ve gaz ithalatının yasaklanmasını destekledi. Ek olarak,
Rusya ve Belarus ile tüm ticari ilişkiler şu anda askıya alındı. Oybirliğiyle alınan bir diğer karar, Moskova'nın tercihli
ticaret statüsünden çıkarılmasını ve Rusya'dan ABD'ye enerji ithalatının yasaklanmasını ve Ukrayna'nın işgaline tepki
olarak Rusya ekonomisini daha da cezalandırmayı içeriyordu. Bu nedenle, Rus mallarına daha yüksek tarifeler
uygulanacak ve sırasıyla Rusya'ya önemli bir gelir akışını kesecektir.

Sağlık Güvenliği. Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da olası kimyasal saldırılar veya kazalar için hazırlanıyor. DSÖ
Avrupa Genel Direktörü Hans Kluge, "DSÖ, kitlesel kayıpların devam eden tedavisinden kimyasal saldırılara kadar
Ukrayna halkını etkileyebilecek farklı durumlar için tüm senaryoları düşünüyor ve beklenmedik durumlar yaratıyor"
dedi. DSÖ, Ukrayna'daki insanların diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi yaygın nedenlerden ve temel tıbbi
bakım ve insani yardıma erişim eksikliği nedeniyle kızamık, zatürree ve ishal gibi çocuklardan ölme riski altında olduğu
konusunda uyardı.

Siber Güvenlik. Microsoft, Rus GRU bağlantılı bir aktör olan Strontium'dan Ukraynalı varlıkları hedef alan yakın
zamanda gözlemlenen saldırılar hakkında rapor verdi. Bu hafta Microsoft, bu saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan
yedi internet etki alanının kontrolünü ele geçirerek Strontium'un bazı saldırılarını engellemeyi başardı. Strontiyum bu
altyapıyı medya kuruluşları da dahil olmak üzere Ukrayna kurumlarını hedef almak için kullanıyordu. Aynı zamanda
ABD ve Avrupa Birliği'nde dış politikayla ilgili hükümet kurumlarını ve düşünce kuruluşlarını da hedef aldı.

Bir grup Ukraynalı bilgisayar korsanı CyberPan Ukraine, Rus askeri birimlerinin navigasyonunu bozmanın yollarını
bulduğunu ve en azından hassas yönlendirme sistemleri kullanan sistemlerden topçu ateşini bozmanın yolları
üzerinde çalıştığını söylüyor Defenceone.

Yalan Bilgilendirme. Rusya, askeri saldırının yanı sıra aktif bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Rus
suçlarının bazı yeni kanıtlarının ortaya çıktığı her seferinde, sahtecilik artışı özellikle ortaya çıkıyor. Uzmanlarımız,
Mart ayında "Ukrayna Savaşı hakkında Rusya'dan 5 Temel Yanlış Bilgi Sahtekarlığı" adlı yeni broşürümüzde Rusya
sahtekarları tarafından en aktif olarak tanıtılan beş kişinin bir listesini topladı.

Okuma listesi:
● Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanacağı zaferden tüm dünya yararlanacak | Atlantic Council
● Kayıp Siber Savaş Efsanesi | Dışişleri

Pink Floyd, 30 yıllık bir aradan sonra yeni kaydı 'Hey Hey Rise Up'ı yayınladı. Bu, yakın zamanda Boombox'tan
Ukraynalı rock yıldızı Andriy Hlıvnyuk tarafından kuşatılmış Kyiv sokağında seslendirilen, Birinci Dünya Savaşı'ndan
kalma bir protesto şarkısı olan 'Oy u Luzi Çervona Kalına'nın (Oh, Çayırdaki Kırmızı Viburnum) yeniden işlenmesidir.
Ukrayna'nın müzik ortamı hakkında daha fazla bilgi edinin ve Ukrayna'dan 18 Underground Bands ile ilgili videoyu
izleyin.

İstatistikler:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 7 Nisan 2022 sabahı saat 10.00 itibariyle Rus ordusunun

toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 19 000 asker, 700 tank, 1891 ZPT, 333 topçu sistemi, 108 çok
namlulu roketatar, 55 uçaksavar savaş sistemi, 150 uçak, 135 helikopter, 1361 araç, 7 sürat teknesi, 76 yakıt
tankı, 112 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!

● Desteklemek ve şu konularda bilgi paylaşmak için bir neden: UAnimals hayvan hakları örgütü, Ukrayna'da
hayvanları kurtarıyor.

● Ukrayna ordusuna ve bölgesel savunma birimlerine teslim edilen hemostatik bandajların Ukrayna merkezli
üreticisi Krovospas'ı destekleyin.

● 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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