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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 9.04.2022, დილის 10:00 საათი. 

 

„ძვირფასო ვოლოდიმირ, ჩემი დღევანდელი გზავნილი ნათელია: უკრაინა ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის. ჩვენ 
მოვისმინეთ თქვენი მოთხოვნა, ხმამაღლა და ნათლად. და დღეს ჩვენ აქ ვართ, რათა მოგცეთ პირველი დადებითი 
პასუხი. ამ კონვერტში, ძვირფასო ვოლოდიმირ, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირის წევრობისკენ. ეს 
კითხვარი არის ჩვენი განხილვის საფუძველი უახლოეს თვეებში. აქედან იწყება თქვენი გზა ევროკავშირისკენ. ჩვენ 
ვიქნებით თქვენს განკარგულებაში 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე, რომ ვიმუშაოთ ამ საერთო 
საფუძველზე . 

პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეიენი კიევში, 2022 წლის 8 აპრილი 
 
პარასკევს, 8 აპრილს, უკრაინამ მიიღო კითხვარი ევროკავშირისგან, რათა მიეღო ევროკავშირის კანდიდატი 
ქვეყნის სტატუსი. კითხვარი უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი წევრობის შესახებ გადაწყვეტილების 
მოსამზადებლად. უკრაინამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი 28 თებერვალს გააკეთა, ხოლო 1 მარტს 
ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, იმუშაონ უკრაინის 
კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებისთვის. დოკუმენტი უკრაინას ვიზიტის დასასრულს გადასცეს 
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა 
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ხოსეპ ბორელმა უკრაინაში. ვიზიტის ფარგლებში 
ევროკავშირის ხელმძღვანელობა შეხვდა პრეზიდენტ ზელენსკის, ასევე ეწვია ბუჩას ადგილზე არსებული 
ვითარების განსახილველად და სისასტიკის მასშტაბის შესაფასებლად. 
 
ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა გამოაცხადა ევროსაბჭოს მოახლოებული შეხვედრა 30 და 31 მაისს ვერსალში. 
შეხვედრის დღის წესრიგში იქნება ევროკავშირის თავდაცვა, ენერგეტიკა და უკრაინა. 
 
კრამატორსკი. 8 აპრილს, დაახლოებით შუადღისას, რუსული რაკეტა დონეცკის ოლქში, კრამატორსკის 
რკინიგზის სადგურზე მოხვდა . დაიღუპა 52 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი, 100-ზე მეტი დაიჭრა და რიცხვი 
იზრდება. ქალაქის მერის ინფორმაციით, იმ დროს სადგურზე დაახლოებით 4000 ადამიანი იყო შეკრებილი. 
კრამატორსკის ყველა მოქალაქის გადაუდებელი ევაკუაცია საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტით რკინიგზის 
სადგურის დაბომბვის შემდეგ დაიწყო. რკინიგზის სადგურს დაარტყა მოკლე მოქმედების ბალისტიკური რაკეტა 
"ტოჩკა-უ", რომელიც შეიცავდა კასეტურ საბრძოლო მასალას, რომელიც აფეთქდა ჰაერში და ასხურებდა პატარა 
ლეტალურ ბომბებს უფრო ფართო ტერიტორიაზე. კასეტური საბრძოლო მასალები აკრძალულია 2008 წლის 
ჟენევის კონვენციის მიხედვით. 
 
რუსეთის ხელისუფლებამ, მოგვიანებით იტყობინება რუსული მედია, უარყო პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე და 
პასუხისმგებლობა უკრაინის ჯარებზე გადაიტანა. რაკეტის ნამსხვრევებში იყო ხელნაწერი „За детей“ („ 
ბავშვებისთვის “), რომელიც სავარაუდოდ უკრაინელი ჯარისკაცების მიერ იყო დაწერილი. 9 აპრილს 
"უკრზალიზნიციამ" გაავრცელა ინფორმაცია , რომ კრამატორსკის სარკინიგზო სადგური აჩერებს მუშაობას 
დაზიანების გამო და დონეცკის რეგიონიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია გაგრძელდება 
სლოვიანსკიდან, პოკროვსკიდან და ნოვოზოლოტარივკადან. 
 
პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კრამატორსკში განხორციელებულ თავდასხმას მშვიდობიანი 
მოსახლეობაზე მიზანმიმართული თავდასხმა უწოდა. კრამატორსკი დონეცკის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სარკინიგზო კვანძია, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის 
ევაკუაციას. ბოლო კვირების განმავლობაში ადგილობრივი ხელისუფლება მოუწოდებდა მშვიდობიან 
მოსახლეობას, სასწრაფოდ დაეტოვებინათ რეგიონი რუსეთის მხრიდან მოახლოებული შეტევის ფონზე. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონები მუდმივი დაბომბვის ქვეშ რჩება. კიდევ 
ერთი საცხოვრებელი კორპუსი სევეროდონეცკის ლოკაციაში, რომელიც ხანძარი გაჩნდა შუაღამის რაკეტების 
დაბომბვის გამო. რუბიჟნეში რუსული ჯარები იძულებით ასახლებენ მშვიდობიანი მოქალაქეებს რუსეთში, 
იუწყებიან ადგილობრივები . მარიუპოლში ვითარება უცვლელი რჩება - ქალაქი მუდმივი დაბომბვის ქვეშაა და 
გარშემორტყმულია რუსული ჯარების მიერ. იმავდროულად, რუსული ძალები აგროვებენ მიცვალებულებს 
ქუჩებიდან, რათა ამოიღონ დანაშაულის ნიშნები. ცხედრები გადაყვანილია საწყობების ინდუსტრიულ ზონაში 
მოძრავ კრემატორიუმში. კრემაციის ტერიტორია გაძლიერებული დაცვის ქვეშაა, რაც ფაქტიურად შეუძლებელს 
ხდის შიგნიდან ვიზუალური დადასტურების მიღებას. ხერსონის რაიონში ვითარება კვლავ კრიტიკულია, რადგან 
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BM-21 Grads ხერსონის გარეუბნიდან დაბომბავს. საკვებისა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა დაბალია, 
განსაკუთრებით რეგიონის მასშტაბით სოფელში. წამებისა და გატაცებების შესახებ იტყობინებიან ადგილობრივი 
აქტივისტები. პოლტავას რაიონში , მიროროდის ინფრასტრუქტურას სარაკეტო დარტყმა მიაყენა . 
მნიშვნელოვანი ზარალი იყო, ორი ადამიანი დაშავდა. ენერგოდარმა, ზაპორიჟჟიას რაიონში, დამპყრობელმა 
ჯარებმა დაიკავეს ეროვნული სატელეკომუნიკაციო პროვაიდერის „უკრტელეკომის“ შენობა. კომპანია 
უზრუნველყოფს სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირებს. ამიტომ შენობის ხელში ჩაგდებამ ადგილობრივებს 
საკომუნიკაციო არხები შეუწყვიტა. შეამოწმეთ უკრაინაში ომის მოვლენების სრული რუკა . 
 
უკრაინის დასახლებებიდან რუსული ჯარების გაყვანის შემდეგ დანაშაულები საჯაროდ ცხადდება. კიევის ოლქის 
მაკარივში ოკუპაციის ერთი თვის განმავლობაში 132 ადამიანი მოკლეს. ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ რუსი 
სამხედროების მიერ ბავშვების გაუპატიურების დაფიქსირებულ შემთხვევებზე ისაუბრა . ჩერნიგოვში ჩერნიგოვის 
ბრძოლებში დაიღუპა 700 ადამიანი , როგორც მშვიდობიანი მოქალაქე, ასევე სამხედრო მოსამსახურე . 
 
საგარეო პოლიტიკა. პარასკევს ევროკავშირმა მეხუთე სანქციების პაკეტი მიიღო . დღეების განხილვის შემდეგ, 
პაკეტი მოიცავს ნახშირის აკრძალვას, ფინანსურ ზომებს, ტრანსპორტის შეზღუდვებს, ექსპორტისა და იმპორტის 
მიზანმიმართულ აკრძალვას, რუსების გამორიცხვას ევროკავშირის საჯარო კონტრაქტებზე წვდომისგან. იაპონია 
განდევნილი რვა რუსი დიპლომატია პარასკევს უკრაინაში რუსეთის ქმედებების საპასუხოდ, მათ შორის 
მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობაზე. რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ რამდენიმე სანქცია მოჰყვება. ავსტრიის 
კანცლერი კარლ ნეჰამერი შაბათს ეწვევა კიევსა და ბუჩას, სადაც შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტს, პრემიერ-
მინისტრს და კიევის მერს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყულება ზარები შეაჩეროს რუსეთის 
მონაწილეობა ეუთო -ში , რადგან მისი ქმედებები არღვევს ჰელსინკის აქტის ძირითად საფუძვლებს. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რუსული ძალების უკან დახევის შემდეგ, ელექტროსადგურის ოფისში არსებული 
ვითარების შესახებ ინფორმაცია გაჩნდა. წლების განმავლობაში შეგროვებული ჩერნობილის ატომური 
ელექტროსადგურის არქივი განადგურდა და ნაგავში გადაიტანეს. ჩერნობილის ზონის ტერიტორიაზე არსებული 
ყველა საოფისე ფართი მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული, დანგრეული და გაძარცვული. 
 
ბოლო გამოკითხვები. სოციოლოგიურმა ჯგუფმა „რეიტინგმა“ მერვე ეროვნული გამოკითხვის შედეგები 
გამოაქვეყნა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 1,5-ჯერ გაიზარდა იმ რესპონდენტთა წილი, რომლებიც მიიჩნევენ, 
რომ უკრაინელებსა და რუსებს შორის მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა შეუძლებელია . დაახლოებით 
10% პროგნოზირებს ასეთ შერიგებას 15 წლამდე. უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებშიც კი 
გამოკითხულთა ნახევარზე მეტს არ სჯერა ორ ერს შორის მეგობრობის აღდგენის. ომის დროს სამსახური 
დაკარგა გამოკითხულთა 41%-მა (მარტში 53%). ამჟამად ომამდე სამუშაოს მქონეთა 58% აგრძელებს მუშაობას 
(მარტში ეს წილი 46% იყო). იზრდება იმ იდეის მხარდაჭერა, რომ მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის 
მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა გაწყვიტოს კავშირი რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან . 74% 
მხარს უჭერს ამ ინიციატივას (63% - მარტის დასაწყისში). 
 
კითხვის კუთხე. 

● უკრაინის "რკინის გენერალი" გმირია, მაგრამ ის არ არის ვარსკვლავი - POLITICO - " გაიცანით ვალერი 
ზალუჟნი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, რომელიც მშვიდად უძღვება ბრძოლას 
რუსეთის დამპყრობლების წინააღმდეგ" . უკრაინის თავდაცვის სტრატეგიაზე პასუხისმგებელი პირის 
მიმოხილვა. 

● უკრაინის აღდგენა: ევროკავშირი უნდა მოემზადოს ომის შემდგომი აღდგენისთვის - ატლანტიკური 
საბჭო - ” უკრაინის აღდგენა გვპირდება, რომ იქნება ოცდამეერთე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და 
ამბიციური წამოწყება. მომავალი ამოცანა მოითხოვს ყოვლისმომცველ მიდგომას, რომელიც სცილდება 
უკრაინის განადგურებული ინფრასტრუქტურისა და დანგრეული ქალაქების რეკონსტრუქციის 
დაფინანსებას. უკრაინის აღმშენებლობის დაფინანსება დასავლეთისთვის მორალური ვალია “. 

● აზრი | როგორ გახდა გერმანია პუტინის დამხმარე - New York Times (nytimes.com) 
 
2 აპრილს ჩვენ გავუზიარეთ ისტორია ვოლოდიმირ სილვესტროვის , კიევის კომპოზიტორის შესახებ, რომელიც 
ომის გამო გაიქცა უკრაინიდან . ვალენტინ სილვესტროვმა შეასრულა ეს ლამაზი ნაჭერი კიევიდან მიმავალს, 
რომელიც უნდა დაეტოვებინა. შეამოწმეთ ეს თქვენი შაბათ-კვირის განმავლობაში. 
 
სტატისტიკა: 

https://sharethetruths.org/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://nv.ua/ukr/kyiv/makariv-rosiyski-okupanti-vbili-132-miscevih-zhitelya-novini-kiyeva-50232318.html?utm_source=telegram
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/517529726394971
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/517529726394971
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338136/
https://www.nytimes.com/2022/04/08/world/europe/ukraine-train-station-kramatorsk.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-expels-eight-russian-diplomats-condemns-situation-ukraine-2022-04-08/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-expels-eight-russian-diplomats-condemns-situation-ukraine-2022-04-08/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1512490972562829334
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1512490972562829334
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1512490972562829334
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/8/685448/
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
https://www.politico.com/news/2022/04/08/ukraines-iron-general-zaluzhnyy-00023901
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/rebuilding-ukraine-eu-must-prepare-to-lead-the-post-war-recovery/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAGDpQsRvwvzD4huaiJJ3z6iE5N93mUERXO06b_oXSiJ2rDaloMiD2XdkEcOxMz2rxcQi37TjPFXxEs21UAfBCO4ZhqZ0JRF9CitEO-m56B1TA
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/rebuilding-ukraine-eu-must-prepare-to-lead-the-post-war-recovery/?mkt_tok=NjU5LVdaWC0wNzUAAAGDpQsRvwvzD4huaiJJ3z6iE5N93mUERXO06b_oXSiJ2rDaloMiD2XdkEcOxMz2rxcQi37TjPFXxEs21UAfBCO4ZhqZ0JRF9CitEO-m56B1TA
https://www.nytimes.com/2022/04/07/opinion/germany-russia-ukraine-energy.html?smid=tw-share
https://sharethetruths.org/2022/04/02/war-in-ukraine-daily-update-day-38-10-00-am-2-04-2022%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7/
https://m.youtube.com/watch?v=wcoK2WaEd-g&fbclid=IwAR1KJilklXU1TksEXibEFzLFK5Ax6IAeJnb1qcL-ZxeG3uVHNsTYQSwxZUE
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● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 9 აპრილის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 19 100, 
ტანკები ‒ 705, APV ‒ 1895, საარტილერიო სისტემები - 335, MLRS - 108, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 55, 
ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 151, შვეულმფრენი – 136, რბილი მანქანა – 1363, ნავები და 
მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 7, საწვავის ტანკერები – 76, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო 
საფრენი აპარატი – 112, სპეცტექნიკა – 25, მობილური SRBM სისტემა – 4. ასევე დაიცავით ინტერაქტიული 
რუსული დანაკარგების მრიცხველი . 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, არანაირი წვლილი არ არის ძალიან მცირე! 
● მხარი დაუჭირეთ ოჰმადიტს , კიევში დაფუძნებულ ყველაზე დიდ ბავშვთა საავადმყოფოს, რომელიც 

ზრუნავს დაჭრილ ბავშვებს . 
● შეუერთდით გლობალურ დაპირებების ღონისძიებას, ჯასტინ ტრუდოს, ურსულა ფონდერ ლინისა და 

ანდრეი დუდას ორგანიზებით 𝟵 აპრილს_ . 
● 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! 

https://sharethetruths.org/
https://minusrus.com/en
https://ohmatdyt.com.ua/dopomagati/dopomogti-viddilennyu/finansovo-dopomogti/
https://www.dw.com/en/kyiv-childrens-hospital-staff-works-around-the-clock/av-61193020
https://www.facebook.com/GLBLCTZN/?__cft__%5B0%5D=AZUCYKgso8VEdax-4SIKMnAGBCmL4d6wV45rTFK7dp6CnAi0IFduhafd1-8GzqUpNLAlesE1RfAPN5Uo4nsHZg5ZliqSJmVHJf2d34_FHB6yLa-Gr-mFY_Rn0pLfjb0Uh6tjwHCIX4VeID1fi6KsI6cb8RQSj5AQuD101nZW3ET30BsU85nrihvjb4M4aN1lrYI&__tn__=kK-R
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

