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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 67-68 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
აზოვსტალი. პირველი ოფიციალური ევაკუაციის დერეფანი აზოვსტალიდან შაბათ-კვირას შედგა, რადგან ცეცხლის შეწყვეტა 
თითქმის ორი დღე გაგრძელდა. შაბათს აზოვსტალის ქარხანაში ნანგრევებიდან 20-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე იქნა 
ევაკუირებული. კვირას ზელენსკიმ დაადასტურა 100 მშვიდობიანი მოქალაქის ევაკუაცია, ძირითადად ქალები და ბავშვები, 
ალყაშემორტყმული მარიუპოლიდან უკრაინის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. აზოვსტალში კიდევ 20-მდე ბავშვი რჩება. 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ხელი შეუწყო მშვიდობიანი მოსახლეობის 
ევაკუაციას, რომლებიც შემდგომ გადაიყვანეს ზაპორიჟჟიაში. დაჭრილ ჯარისკაცებს ევაკუაციაში ჩართვის უფლება არ მისცეს. 
ნაწილობრივი ევაკუაციის დასრულების შემდეგ, დაბომბვა კიდევ ერთხელ განახლდა. მარიუპოლიდან მშვიდობიანი 
მოსახლეობის ევაკუაცია სავარაუდოდ ორშაბათს გაგრძელდება. 
 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად ოდესის აეროპორტის ასაფრენი ბილიკი დაზიანდა. შაბათ-
კვირას ხარკოვის დაბომბვა გაგრძელდა საარტილერიო და მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებიდან. ხარკოვის ოლქის სულ 
მცირე სამი მცხოვრები დაიღუპა დაბომბვისას, კიდევ 8 დაიჭრა. 2 მაისს რუსეთის სარაკეტო დარტყმა მოხვდა მარცვლეულის 
ლიფტს დნეპროპეტროვსკის ოლქში, სინელნიკოვის რაიონში, რის შედეგადაც განადგურდა მარცვლეულის საწყობი. 
ზაპორიჟჟიას რაიონში რუსეთის ჯარებმა ორიხოვში მაღალსართულიან შენობებს ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც ორი 
ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა. 1 მაისს დონეცკის ოლქის ლიმანში რუსული დაბომბვის შედეგად ოთხი მშვიდობიანი 
მოქალაქე დაიღუპა . დაშავდა თერთმეტი ადამიანი: შვიდი ლიმანში, სამი ვოლოდიმიროვკაში და ერთი იაროვაში. მარიუპოლსა 
და ვოლნოვახაში მსხვერპლის ზუსტი რაოდენობის დადგენა ამჟამად შეუძლებელია. 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინის 
მიერ კონტროლირებად დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე, გარდა ვოლნოვახასა და მარიუპოლისა, დაიღუპა 290 მშვიდობიანი 
მოქალაქე, ხოლო 903 დაიჭრა. 1 მაისს, მიკოლაივის რაიონში , რუსული დაბომბვის შედეგად აფეთქდა სასოფლო-სამეურნეო 
საწყობი, რომელშიც 600 კგ სასუქი იყო. კასეტური საბრძოლო მასალები გამოიყენეს მიკოლაივის გარეუბანში. რუსული ჯარები 
აგრძელებენ შეტევას უკრაინის საზღვარზე ჩერნიგოვის რეგიონში . რუსეთის ჯარებმა 30 აპრილს საღამოს სენკოვკაში უკრაინის 
საგუშაგოზე ნაღმტყორცნები ისროლეს. 
 
ოკუპირებული ქალაქები . ხერსონის რეგიონში მობილური კომუნიკაცია და ყველა ოპერატორის ინტერნეტი გაქრა. კავშირის 
გარეშე დარჩა ხერსონი, კახოვკას რაიონი, ნოვოტროიცკისა და ჩაპლინის თემები და ნაწილობრივ ზაპორიჟჟია. მობილური 
ოპერატორები აცხადებენ, რომ ეს არ არის ტექნიკური პრობლემა მათ მხრივ, რაც გულისხმობს უკრაინული მობილური 
ოპერატორების საკომუნიკაციო არხების მიზანმიმართულ შეწყვეტას. 
 
დროებითი ოკუპაციის გამო, უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა ბერდიანსკის, მარიუპოლის, სკადოვსკის 
და ხერსონის საზღვაო პორტების დროებითი დახურვა ამ ტერიტორიების რუსული ოკუპაციისგან გათავისუფლებამდე. 
 
მარიუპოლის ოკუპირებული ნაწილები და უბნები უცნობი ადამიანებით არის დასახლებული. მარიუპოლის ხელისუფლება და 
მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მარიუპოლის მაცხოვრებლების სახლები რუსეთის ხელისუფლების მიერ იქნა 
ექსპროპრიირებული. მარიუპოლის სოფელ სტარი კრიმის მკვიდრმა განაცხადა, რომ მის სახლში უცნობები ცხოვრობენ. უფრო 
მეტიც, ე.წ. სოფლის საბჭომ, რომელიც ფუნქციონირებს „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის“ დროშით, მისცა მათ ამის უფლება. 
 
უკრაინის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ შაბათს დაიბრუნა კონტროლი ხარკოვის რეგიონში მდებარე ოთხ სოფელზე და 
ამტკიცებდა, რომ რუსეთის ჯარებს „არ გამოუვიდათ“ გეგმები სწრაფად დაემორჩილებინათ ტერიტორიის დიდი ნაწილი 
აღმოსავლეთში. 
 
საგარეო პოლიტიკა. აშშ- ის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი დემოკრატ დეპუტატებთან ერთად გაემგზავრა 
კიევში და შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკის უკრაინაში კონგრესის პირველი ოფიციალური დელეგაციის 
შემადგენლობაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ში განცხადებაში , სპიკერმა პელოსიმ გამოაცხადა შემდგომი უპრეცედენტო " 
უსაფრთხოების, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარება შეერთებული შტატებისგან, რათა გადაწყდეს უკრაინელი ხალხის 
დამანგრეველი ზარალი, რომელიც პუტინის ეშმაკურმა შემოჭრამ გამოიწვია ". 
 
პოლონეთის სახელმწიფო მდივანი, საერთაშორისო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელი, პოლონეთის სახელმწიფო მდივანი 
იაკუბ კუმოხი გახდა პირველი პოტენციური გარანტორი სახელმწიფოებიდან, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ არ მიიღებს 
მონაწილეობას ისეთ სამშვიდობო შეთანხმებაში, რომელიც მოითხოვს უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის დათმობას. . 
 
გერმანიის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ფრიდრიხ მერცი ორშაბათს კიევს ეწვევა. 
 
სამხრეთ კორეის ელჩი კიმ ჰიუნ ტე სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად კიევში დაბრუნდა. ის დღეს იწყებს მუშაობას და უკვე 
განიხილავს თანამშრომელთა ეტაპობრივ დაბრუნებას. მანამდე ავსტრიის ელჩი თანამშრომლების ნაწილთან ერთად კიევში 
დაბრუნდა. 
 
უკრაინა გეგმავს კითხვარის მეორე ნაწილის დასრულებას, რათა შეაფასოს უკრაინის კანონმდებლობის ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობა მომავალი კვირის ბოლომდე, რათა ზაფხულში მოიპოვოს კანდიდატის სტატუსი, განაცხადა 

https://www.reuters.com/world/europe/civilians-evacuated-mariupol-pelosi-meets-ukraines-zelenskiy-2022-05-02/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520774213728190468?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520774213728190468%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-evacuee-recounts-heart-stopping-terror-bunkers-azovstal-2022-05-01/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0F5SYSQJ1smdUv_m1tzW2Kw8reP0XAU9LD-JPMgBTuTE5_yrVhTkJRfoc
https://www.politico.eu/article/us-house-speaker-nancy-pelosi-meets-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-in-kyiv/
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28392058,kumoch-ukraina-proponuje-polsce-dolaczenie-do-gwarantow-jej.html#do_w=155&do_v=418&do_st=RS&do_sid=718&do_a=718&s=BoxNewsImg6
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3471731-vstup-do-es-ukraina-planue-vidpovisti-na-drugu-castinu-opituvalnika-do-kinca-tizna.html
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ვიცე-პრემიერმა ოლჰა სტეფანიშინამ. კითხვარი შემდგომში გადაეცემა განსახილველად. 
 
Ადამიანის უფლებები. უკრაინამ და რუსეთმა შაბათ-კვირას სამხედრო ტყვეების გაცვლის მორიგი რაუნდი განაგრძეს. უკან 
დაბრუნდა 14 უკრაინელი, მათ შორის 7 სამხედრო და 7 მშვიდობიანი მოქალაქე. მათ შორის იყო ხუთი თვის ორსული სამხედრო 
მოსამსახურე. 
 
ამის შესახებ უკრაინის მოქალაქეები უკრაინაში დაბრუნების შემდეგ აცხადებენ რუსული ძალების მიერ ტყვეობის დროს მათ 
პირობებზე. ისინი საუბრობენ დამცირებასა და არაადამიანურ პირობებზე. გადარჩენილთა შორის არიან მძიმედ დაჭრილები, 
სეფსისით და კიდურების ამპუტაციით. ტყვეობაში უკრაინელ მამაკაცებს აწამებდნენ, გადაჰყავდათ რუსეთის ბანაკებში, შემდეგ 
დაკავების ცენტრებში, სადაც ისინი სამედიცინო დახმარების გარეშე რჩებოდნენ ყინვაგამძლე კიდურებით და თვალდახუჭულნი. 
ისინი პატიმართა ფორმაში იყვნენ გამოწყობილი, თავები გადაპარსული. ისინი აცხადებენ, რომ დღეში სამჯერ დაკითხავენ. 
 
ჯანმრთელობის დაცვა თავდასხმის ქვეშ. რუსული ძალები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის 
განადგურებას განაგრძობენ. ლუგანსკის ოლქში, სტარობილსკში და დონეცკის ოლქში, მარიუპოლში, საოკუპაციო ძალებმა 
დარჩენილი სამედიცინო ვენტილატორები ამოიღეს. მარიუპოლში საავადმყოფოებმა დათვალეს თითქმის 60 ვენტილატორი. 
 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამედიცინო პერსონალი იძულებულია იმუშაოს ოკუპანტებისთვის, საავადმყოფოები ივსება 
დაჭრილი ჯარისკაცებით. ექიმები გადიან პოლიგრაფიული გამოკვლევის პროცედურას. ვინც არ გაივლის, იძულებით აგზავნიან 
ფრონტზე. ვოვჩანსკში ტუბერკულოზის რეგიონალურ დისპანსერში ხარკოვის რეგიონში, უკრაინის დაზვერვის თანახმად , 
ტუბერკულოზის ღია ფორმის მქონე პაციენტებს უბრალოდ ქუჩაში აგდებდნენ. ოლეშკისა და ჰოლა პრისტანში, ხერსონის 
რეგიონში, სამედიცინო პერსონალი იძულებულია იზრუნოს საავადმყოფოებში მიყვანილ რუს ჯარისკაცებზე. 
 
სანქციები. ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ მეექვსე სანქციების პაკეტს იწყებს. მოსალოდნელია, რომ შემდეგი პაკეტი 
გამიზნული იქნება რუსული ნავთობის, რუსული და ბელორუსული ბანკების, ასევე მეტი ფიზიკური პირებისა და კომპანიების 
მიმართ. სიაში, სავარაუდოდ, სბერბანკი, რუსეთში უმსხვილესი ბანკი იქნება, რაც ნიშნავს, რომ ის SWIFT-დან გათიშულია. 
ევროკომისია ითვალისწინებს რუსეთის ნავთობზე უარის თქმის სტრატეგიას წლის ბოლომდე. ცალკე სტრატეგია იქნება 
უნგრეთი და სლოვაკეთი, რომლებიც კრიტიკულად არიან დამოკიდებულნი რუსულ ნავთობზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა დმიტრო კულებამ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან ხოსეპ ბორელთან საუბრისას მოუწოდა რუსეთის ნავთობის 
აკრძალვის შემდეგ სანქციების სიაში შეტანას. ამასობაში უნგრეთი დაემუქრა ვეტოს დადებით ნებისმიერ წინადადებას, 
რომელიც მიზნად ისახავს რუსული ენერგიის იმპორტის შეზღუდვას. 
 
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანნალენა ბაერბოკმა განაცხადა , რომ არ მოხსნის სანქციებს რუსეთისგან უკრაინის 
ტერიტორიიდან, მათ შორის დონბასის რეგიონიდან და ყირიმიდან მისი ჯარების სრულ გაყვანამდე. სანქციები, ამბობს საგარეო 
საქმეთა მინისტრი, დაეხმარება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რუსეთის ძალების შემდგომი სამხედრო ოპერაციები სხვა 
რეგიონებში მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში შეუძლებელი იყოს“. 
 
რუსეთის კოსმოსური პროგრამის ხელმძღვანელმა დიმიტრი როგოზინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი გაიყვანს საერთაშორისო 
კოსმოსურ სადგურს, იტყობინება სახელმწიფო მედია, იგი ამ ნაბიჯს უკრაინაში შეჭრის გამო დაწესებულ სანქციებს 
ადანაშაულებს - იუწყება Bloomberg. 
 
დეკოლონიზაცია. ხელოვნების დარბაზები არის პლატფორმები არა მხოლოდ ხელოვნების პრეზენტაციისთვის, არამედ 
წარსულისა და აწმყოს ისტორიული ნარატივების გადახედვისთვის. თუმცა, რუსული კვალი შეიძლება შეინიშნოს საგამოფენო 
დარბაზებში მთელს მსოფლიოში. მარია ნაზარენკო, ფილოსოფოსი და ხელოვნებათმცოდნე, ათვალიერებს რუჟის გამოფენას 
პარიზის გრანდ პალეში, " რუსული დადაები " დედოფალ სოფიას მუზეუმში მადრიდში, " მოროზოვის კოლექციის " საკმაოდ 
ბოლო გამოფენა Louis Vuitton-ში და " Repin "- ში. Petit Palais-ში. წაიკითხეთ მეტი რუსული კოლონიალიზმის შესახებ ხელოვნების 
სივრცეში სტატიაში " რუსული უტოპიის ეთიკური პარადოქსები ევროპის მუზეუმებში ". 
 
კითხვის კუთხე. 

● ხარკოვში, უკრაინაში, სამედიცინო სამაშველო ჯგუფი მკურნალობს დაჭრილებს - The Washington Post - მიჰყევით 
მოხსენებას ხარკოვში სამედიცინო სამაშველო ჯგუფთან ერთად. 

● უკრაინის მუსლიმები უარყოფენ რუსეთის შემოჭრას - The Washington Post - უკრაინა მუსლიმი მოსახლეობის 
დაახლოებით 1%-ს ითვლის. მიჰყევით რეპორტაჟს ლვოვის მუსლიმთა სათემო ცენტრიდან. 1-2 მაისს მუსლიმური 
საზოგადოება ზეიმობს ეიდ ალ-ფიტრს. დღესასწაულის ფონზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების გუნდმა მილოცვის 
ვიდეო ჩაწერა  

 
სტატისტიკა. 

● წამება, გაუპატიურება და ძარცვა. უკვე გახსნილია 9000-ზე მეტი ომის დანაშაულის საქმე. 
● 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინის მიერ კონტროლირებად დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე, გარდა ვოლნოვახასა 

და მარიუპოლისა, დაიღუპა 290 მშვიდობიანი მოქალაქე, ხოლო 903 დაიჭრა. 
● 1 მილიონზე მეტი უკრაინელი კვლავ გადავიდა უკრაინაში პოლონეთის საზღვრის გავლით ომის დაწყებიდან. შაბათს 

23,500 ადამიანი გადავიდა პოლონეთში, ხოლო 26,800 დაბრუნდა უკრაინაში, პოლონეთის სასაზღვრო ხელისუფლების 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exchanges-prisoners-with-russia-14-people-coming-home-deputy-pm-2022-04-30/
https://t.me/denisovaombudsman/5645
https://t.me/denisovaombudsman/5645
https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://www.reuters.com/world/europe/eu-leans-towards-russian-oil-ban-by-year-end-diplomats-say-2022-05-01/
https://www.politico.eu/article/eu-phaseout-russia-oil-by-end-of-year/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1520778815760445442
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/baerbock-sanctions-will-only-be-lifted-after-russian-withdrawal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-30/russia-will-quit-international-space-station-over-sanctions
https://sharethetruths.org/2022/05/02/ethical-paradoxes-of-russian-utopia-in-european-museums/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/01/ukraine-kharkiv-medical-rescue-squad-treats-wounded/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/28/ukraine-muslims-decry-russian-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.youtube.com/watch?v=JyhfojomfVY
https://www.youtube.com/watch?v=JyhfojomfVY
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1520643611192619008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520643611192619008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1520643611192619008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520643611192619008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
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ცნობით. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 

დანაკარგები 2022 წლის 2 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 23 800, ტანკები ‒ 1048, APV ‒ 2519, 
საარტილერიო სისტემები - 459, MLRS - 152, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 80, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 194, შვეულმფრენები – 155, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 1824, კატარღები და მსუბუქი 
სიჩქარის კატარღები – 8, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 271, სპეცტექნიკა – 38, საკრუიზო 
რაკეტები – 84. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● 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! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

https://minusrus.com/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

