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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00 am, 9.04.2022.
'Sayın Volodımır, bugünkü mesajım çok açıktır. Ukrayna Avrupa ailesine aittir. Yüksek sesli talebinizi net bir
şekilde duyduk. Ve bugün, size ilk, olumlu cevabı vermek için buradayız. Bu zarfta, sevgili Volodımır, AB üyeliği
yolunda önemli bir adım atıldı. Bu anket, önümüzdeki aylarda yapacağımız tartışmanın temelini oluşturuyor.
Avrupa Birliği'ne giden yolunuz burada başlıyor. Bu ortak zeminde çalışmak için 7 gün 24 saat hizmetinizde
olacağız'

Başkan Ursula von der Leyen Kyiv'de, 8 Nisan 2022

8 Nisan Cuma günü Ukrayna, AB aday ülke statüsünü elde etmek için AB'den bir anket aldı. Anket, üyelik
kararına hazırlık için bir başlangıç noktası olarak hizmet edecektir. Ukrayna 28 Şubat'ta Avrupa Birliği'ne katılmak
için başvurdu ve 1 Mart'ta Avrupa Parlamentosu AB üye ülkelerini Ukrayna'ya aday ülke statüsü vermek için
çalışmaya çağıran bir kararı kabul etti. Belge, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna ziyareti sonucunda Ukrayna'ya teslim
edildi. Ziyaret sırasında AB liderliği, Cumhurbaşkanı Zelenskıy ile bir araya geldi ve durumu yerinde görüşmek ve
vahşetin boyutunu değerlendirmek için Buça'yı ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Konseyi'nin 30 ve 31 Mayıs'ta Versailles'da yapılacak toplantısını duyurdu.
Toplantının gündeminde AB savunması, enerji ve Ukrayna konuları yer alacak.

Kramatorsk, Donetsk bölgesi. 8 Nisan'da öğle saatlerinde bir Rus füzesi Kramatorsk Tren İstasyonu'nu vurdu.
5'i çocuk 52 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı ve sayıları giderek artıyor. Şehrin belediye başkanı, o sırada
istasyonda tahminen 4000 kişinin toplandığını bildirdi. Tren istasyonunun bombalanmasının ardından tüm
Kramatorsk vatandaşlarının toplu taşıma ve özel taşıma araçlarıyla acil tahliyesi başladı. Tren istasyonu, havada
patlayan ve daha geniş bir alana küçük ölümcül bombalar püskürten küme mühimmatları içeren kısa menzilli bir
Tochka-U balistik füzesi tarafından vuruldu. Misket bombası 2008 Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasaklanmıştır.

Rus medyası daha sonra Rus yetkililerin saldırının sorumluluğunu reddettiğini ve sorumluluğu Ukrayna birliklerine
kaydırdığını bildirdi. Orada gösterilen füzenin enkazında, Ukraynalı askerler tarafından Rus dilinde yazıldığı iddia
edilen el yazısı 'За детей' ('Çocuklar için') ifadesi yer aldı. 9 Nisan'da 'Ukrzaliznıtsia' Kramatorsk tren
istasyonunun hasar nedeniyle çalışmalarını askıya aldığını ve Donetsk bölgesinden sivillerin tahliyesinin
Slovyansk, Pokrovsk ve Novozolotarivka'dan devam edeceğini bildirdi.

Volodımır Zelenskıy, Kramatorsk'taki grevi sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı olarak nitelendirdi. Kramatorsk,
Donetsk bölgesindeki sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayan en önemli demiryolu merkezlerinden biridir. Son
haftalarda, yerel yetkililer, Rusya'dan yaklaşan saldırı ışığında sivilleri bölgeyi derhal terk etmeye çağırıyorlardı.

Şehirlere Saldırılar. Donetsk ve Luhansk bölgeleri sürekli bombardıman altında. Severodonetsk bölgesindeki
başka bir apartman binası, gece yarısı füze bombardımanında ateşe verildi. Yerel halk, Rubijne'de Rus
birliklerinin sivilleri zorla Rusya'ya sınır dışı ettiğini bildiriyor. Mariupol'daki durum değişmedi, şehir sürekli
bombardıman altında ve Rus birlikleri tarafından kuşatıldı. Bu arada Rus kuvvetleri, yaptıkları zulümlerin
kanıtlarını ortadan kaldırmak için sokaklardan cesetleri topluyor. Cesetler, endüstriyel bir depo bölgesindeki
seyyar krematoryuma götürülür. Ölü yakma alanı geliştirilmiş koruma altındadır, bu da aslında içeriden görsel
doğrulama almayı imkansız kılmaktadır. Herson bölgesinde, BM-21 Grad sistemleri Herson banliyölerinden
bombardıman yaparken durum kritik olmaya devam ediyor. Gıda ve ilaca erişim, özellikle bölgedeki köylerde kıt
olmaya devam ediyor. İşkence ve adam kaçırma olayları yerel aktivistler tarafından rapor ediliyor. Poltava
bölgesindeki Mırhorod'un altyapısına füze saldırısı düzenlendi. Büyük hasar meydana geldi, iki kişi yaralandı.
Energodar, Zaporijjya bölgesinde, işgalci birlikler ulusal telekomünikasyon sağlayıcısı Ukrtelecom'un binasını
işgal etti. Şirket telefon ve internet bağlantıları konusunda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle bina tehditlerinin ele
geçirilmesi, yerel halk için iletişim kanallarını kesti. Odesa bölgesi Çornomorsk'a isabet eden bir füze, şehrin
kritik altyapısını hedef aldı. Ukrayna'daki savaş gelişmelerinin tam haritası.

Rus birliklerinin Ukrayna yerleşim birimlerinden çekilmesinin ardından suçlar kamuoyuna açıklanıyor. Kyiv'in
Makariv bölgesinde bir ay süren işgalde 132 kişi vurularak öldürüldü. Ombudsman Liudmıla Denisova, Rus
ordusu tarafından kaydedilen çocuklara tecavüz vakalarını bildirdi. Çernihiv'de şehir için yapılan savaşlarda hem
sivil hem de asker olmak üzere 700 kişi öldürüldü.
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Dış Politika. AB, Cuma günü beşinci yaptırım paketini kabul etti. Günlerce süren görüşmelerden ardından,
pakette kömür yasağı, mali önlemler, nakliye kısıtlamaları, hedeflenen ihracat ve ithalat yasağı yer alıyor ve
Rusların AB kamu sözleşmelerine erişimi dışında tutuluyor. Japonya, Rusya'nın sivillerin öldürülmesi de dahil
olmak üzere Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak Cuma günü sekiz Rus diplomatı sınır dışı etti. Bunu Rusya'ya
karşı bazı yaptırımlar da takip edecek. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Cumartesi günü Kyiv ve Buça'yı
ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Kyiv Belediye Başkanı ile görüşecek. Ukrayna Dışişleri
Bakanı Kuleba, eylemleri Helsinki Yasası'nın temellerini ihlal ettiği için Rusya'nın AGİT'e katılımını askıya almaya
çağırıyor.

Enerji Güvenliği. Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra, elektrik santrali ofis binasındaki durum hakkında
bilgi ortaya çıktı. Çornobıl Nükleer Santrali'nin yıllardır toplanan arşivi yok edildi ve çöpe atıldı. Çernobil bölgesi
topraklarındaki tesislerdeki tüm ofis alanları önemli ölçüde hasar gördü, yıkıldı ve yağmalandı.

Son Anketlemeler. Sosyolojik grup Rating, sekizinci Ukrayna ulusal anketinin sonuçlarını yayınladı. Geçen ay,
Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki dostane ilişkileri yeniden kurmanın imkansız olduğuna inananların
oranı 1,5 kat arttı (%42'den %64'e). Yaklaşık %10'u bu tür bir uzlaşmayı 15 yıla kadar tahmin ediyor. Ukrayna'nın
güney ve doğu bölgelerinde bile, ankete katılanların yarısından fazlası iki ülke arasındaki dostluğun yeniden
kurulmasına inanmıyor. Ankete katılanların %41'i savaş sırasında işini kaybetti (Mart'ta %53). Şu anda
savaştan önce iş sahibi olanların %58'i çalışmaya devam ediyor (Mart ayında bu pay %46 idi). Moskova
Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlarını kesmesi fikrine yönelik
destek artıyor. %74'ü bu girişimi destekliyor (Mart başında %63'ü).

Okuma Listesi:
● Ukrayna'nın 'demir generali' bir kahraman ama yıldız değil | POLİTİKO - 'Rusya'nın işgalcilerine karşı

savaşa sessizce liderlik eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı Valeriy Zalujnıy ile tanışın'. Ukrayna
savunma stratejisinden sorumlu kişiye genel bir bakış.

● Ukrayna'nın Yeniden İnşası: AB, savaş sonrası toparlanmaya öncülük etmeye hazırlanmalı |
Atlantic Council - 'Ukrayna'nın yeniden inşası, yirmi birinci yüzyılın en zorlu ve iddialı girişimlerinden biri
olmayı vaat ediyor. Önümüzdeki görev, Ukrayna'nın harap olmuş altyapısının ve harap şehirlerin yeniden
inşasını finanse etmenin çok ötesine geçen kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ukrayna'nın yeniden
inşasının finansmanı Batı için manevi bir borçtur’.

● Görüş | Almanya Nasıl Putin'in Sağlayıcısı Oldu | The New York Times (nytimes.com)

2 Nisan'da savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçan Kyivli besteci Valentın Silvestrov'un hikayesini paylaştık. Valentın
Sylvestrov, bu güzel eseri Kyiv'den ayrılmak zorunda kaldığı yolda besteledi. Hafta sonunda dinleyebilirsiniz.

İstatistikler:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 9 Nisan 2022 sabahı saat 10.00 itibariyle Rus

ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 19 100 asker, 705 tank, 1895 ZPT, 335 topçu
sistemi, 108 çok namlulu roketatar, 55 uçaksavar savaş sistemi, 151 uçak, 136 helikopter, 1363 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!

● Yaralı çocuklara bakan Kyiv merkezli en büyük çocuk hastanesi Ohmadıt'ı destekleyin.
● Başkan Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından Varşova'da düzenlenen

Küresel Vatandaş hareketi ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın katılımıyla düzenlenen Global
Citizen etkinliğine katılın.

● 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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