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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 69 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  

 
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. ლისიჩანსკში , ლუგანსკის რეგიონში , ადგილობრივი გიმნაზია, რომელიც 
მდებარეობს ისტორიულ შენობაში, რომელიც გადაურჩა ორ მსოფლიო ომს, მთლიანად დაიწვა რუსული დაბომბვის 
შედეგად. რუსული ძალები ამჟამად ორიენტირებულია რუბიჟნესა და პოპასნაზე კონტროლის დამყარებაზე. ორშაბათს 
საღამოს რუბიჟნეს ძლიერი დაბომბვა მოხდა, სამშაბათს დილით - ნოვოდრუჟესკა. ოდესაში სარაკეტო დარტყმა 
განხორციელდა - დაზიანდა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტები. ერთ-ერთი რუსული რაკეტა უკრაინის 
მართლმადიდებლური ეკლესიის ეკლესიას მოხვდა. კიდევ ერთი რაკეტა საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა, რის შედეგადაც 
დაიღუპა 15 წლის ბიჭი, რომელიც დაღუპული იყო, ასევე 17 წლის, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ხიდი დნესტრის 
შესართავზე, ოდესის ოლქის ზატოკას მიმართულებით, რაკეტებით მესამედ მოხვდა. ხიდი კრიტიკული სამიზნეა , 
რადგან ის კვეთს სანაოსნო შესასვლელს, რომელიც შავი ზღვიდან დნესტრისპირეთში შესვლის საშუალებას იძლევა. 
ასევე, ის უზრუნველყოფს კავშირს ოდესის რეგიონის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილსა და დანარჩენ ქვეყანას შორის. სამი 
ლითონის საყოფაცხოვრებო მანქანა დაიწვა მიკოლაევის უბნის დაბომბვის გამო . მარიუპოლში ფოლადის ქარხნის 
Azovstal-ის დაბომბვა გრძელდება. რუსული ძალები იყენებენ სხვადასხვა იარაღს, რაც იწვევს. კიდევ ერთი 
დაფიქსირებული ხანძარი გაჩნდა. აზოვსტალის ევაკუაციის კოლონა, რომელიც 1 მაისს გაემგზავრა, ზაპორიჟჟიაში ჯერ 
კიდევ ორშაბათს არ მისულა, თუმცა, დღეს მოსალოდნელია. კაპიტანი სვიატოსლავ პალამარი, უკრაინის აზოვის პოლკის 
მეთაურის მოადგილე, ამბობს , რომ ბუნკერში რუბლის ქვეშ 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქეა ჩარჩენილი. ხარკოვის 
დაბომბვა გრძელდება, თუმცა ძირითადი ძალები კონცენტრირებულია ზოლოჩივის, დერგაჩისა და ბარვინკოვის გარშემო. 
მიკოლაივის რაიონი: საღამოს მოხდა ტერიტორიის დაბომბვა, დარტყმა ქალაქ ოჩაკოვის წყლის არეალზე მოხდა. ასევე 
განხორციელდა დაბომბვა ქალაქ ნიკოლაევის მასშტაბით. დღეს დილის მდგომარეობით არავინ დაშავებულა. დეტალები 
ზუსტდება. 
 
ფრონტის ხაზზე სიტუაციის სავარაუდო რუკა . ომის კვლევების ინსტიტუტი მიუთითებს ჯარების გადაჯგუფებაზე, რათა 
განაგრძონ შეტევა მიკოლაივის, კივი რიჰის, ხერსონის მიმართულებით. 
 
ოკუპირებული ქალაქები . ხერსონის რეგიონში ვითარება კვლავ რთულია, აფეთქებები და დაბომბვები მთელს 
რეგიონში. გუშინ ქალაქში ძლიერი აფეთქება დაფიქსირდა. მობილური კავშირი აღდგენილია ხერსონის ოლქში, 
სკადოვსკში, ხოლო რეგიონის უმეტესობაში კავშირი არ იყო, რადგან ხერსონელებმა დაიწყეს მობილური კავშირის 
დაბრუნების შესახებ შეტყობინება. 
 
'Გამარჯვების დღე'. 9 მაისი პუტინისთვის გადამწყვეტი თარიღია . მისი წინასწარი გეგმის მიხედვით, ის გეგმავდა 
გრანდიოზულ აღლუმს თავისი "სპეციალური ოპერაციის" წარმატების აღსანიშნავად. უკრაინაში მნიშვნელოვანი 
მიღწევების არქონისა და სამხედრო ხომალდის „მოსკვას“ დაკარგვის გამო, აღლუმის გეგმა ცვლილებას მოითხოვს. 
ამგვარად, უკრაინის დაზვერვაც და CNN- იც, რომლებიც აშშ-ს ოფიციალურ პირებზე მიუთითებენ, ვარაუდობენ, რომ 
გამარჯვების დღეს პუტინი "გამოაცხადებს" რეალურ ომს, მაგრამ აღარ "სპეციალურ ოპერაციას". უკრაინის დაზვერვის 
თანახმად, რუსეთის მიერ ომის გამოცხადება მათ საშუალებას მისცემს სრულმასშტაბიანი სამხედრო მობილიზაცია 
დაიწყოს. კიდევ ერთი მიზანია დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ანექსია , მაგრამ არა მხოლოდ მათი დროებით 
ოკუპაცია. ამის შემდეგ, განაგრძეთ შემდგომი თავდასხმები ხერსონის რეგიონზე და ოდესის რეგიონის მიმართულებით. 
 
საგარეო პოლიტიკა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი ბორის ჯონსონი დღეს უკრაინის პარლამენტში 
ვირტუალურად სიტყვით გამოვა. გაერთიანებული სამეფო უკრაინას გადასცემს ახალ 375 მილიონი დოლარის სამხედრო 
დახმარების პაკეტს, ასევე ახალ სპეციალიზებულ მანქანას გაუგზავნის მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას ფრონტის 
ხაზიდან. 
 
კიევსა და ირპინს დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია . ვიზიტის დროს მან დაარწმუნა, რომ დანია არა მხოლოდ 
შეუერთდება ანტირუსულ სანქციებს, არამედ მიაწვდის უკრაინას იარაღის სისტემებს და დაეხმარება რუსეთის ომის 
დანაშაულების შესახებ მტკიცებულებების შეგროვებაში, მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის რეკონსტრუქციაში, კერძოდ, 
წარმართავს მიკოლაივის რეკონსტრუქციას. და განაგრძობს უკრაინას ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას. პრემიერ-
მინისტრი დენის შმიგალი ამბობს , რომ განხილვის ერთ-ერთი თემა გაზის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაციის 
საკითხი იყო და ასევე შესთავაზა უკრაინაში ნავთობპროდუქტებისა და ნედლეულის მიწოდების შესაძლებლობის 
განხილვა. მთავრობის მეთაურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსები შეგნებულად ცდილობენ თესვის ჩაშლას და საწვავის 
დეფიციტის გამოწვევას. 
 
უკრაინაში 29-მა უცხოურმა წარმომადგენლობამ განაახლა მუშაობა - განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავის 
ვიდეომიმართვაში. 2 მაისს კიევში დანიისა და უნგრეთის საელჩოები გაიხსნა. კიევში შვედეთის საელჩო 4 მაისს გაიხსნება. 
 

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1521220611489554433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521220611489554433%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F2%2F7343606%2F
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1521220611489554433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521220611489554433%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F2%2F7343606%2F
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-02/ukraine-latest-sanctions-can-end-when-russia-goes-germany-says
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-fighter-says-civilians-remain-trapped-mariupol-steel-works-2022-05-02/
https://twitter.com/War_Mapper/status/1521279018070429697
https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1521256404937412608
https://edition.cnn.com/2022/04/29/opinions/may-9-putin-victory-war-nixey/index.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-02-22/h_ad6f9ff8d8584e644209e37b4f5819e2
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/02/russian-annex-territory-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://twitter.com/JeppeKofod/status/1521089075444391936
https://www.kmu.gov.ua/en/news/daniya-dopomozhe-u-vidnovlenni-ta-vidbudovi-ukrayini-premyer-ministr
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Ადამიანის უფლებები. რუსეთის პრეზიდენტის ბავშვთა უფლებების კომისრის დარია გერასიმჩუკის განცხადებით, 
რუსეთმა დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 181 000 უკრაინელი ბავშვის უკანონოდ დეპორტაცია მოახდინა . რიცხვში 
შედის 2000 ობოლი ან მშობლის მზრუნველობა მოკლებული. რუსეთში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს კანონმდებლობაში 
ცვლილებების მომზადება, რომელიც გაამარტივებს უკანონოდ დეპორტირებული ბავშვების შვილად აყვანის 
პროცედურას. 
 
ომის დანაშაულები. 2 მაისის მდგომარეობით, კიევის ოლქის დასახლებებში, რომლებიც რუსეთის ჯარებისგან 
გათავისუფლებულ იქნა, აღმოაჩინეს მშვიდობიანი მოსახლეობის რვა მასობრივი საფლავი - იუწყება კიევის ოლქის 
პოლიციის დეპარტამენტი. ამ დროისთვის სამართალდამცავებმა რუსმა დამპყრობლების მიერ მოკლული უკრაინის 
მოქალაქის 1202 ცხედარი უკვე იპოვეს . გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად ცხედრები სასამართლო სამედიცინო 
დაწესებულებებს გადასცეს. 280 ადამიანი ამ დროისთვის უცნობია. 
 
Საკვების უსაფრთხოება. ზელენსკი ამბობს , რომ რუსული ძალების მიერ საზღვაო ბლოკადის გამო შესაძლოა ათობით 
ათასი მარცვალი დაიკარგოს. უკრაინის პორტებში დაახლოებით 4,5 მილიონი ტონა მარცვლეული დაბლოკილია. მარტინ 
ფრიკი, გაეროს WFP-ის გერმანიის დირექტორი ამბობს , რომ უკრაინის პორტებში კონტეინერებში მარცვლეულის 
გადატანა ვერ მოხერხდა არაუსაფრთხო ან ოკუპირებული საზღვაო მარშრუტების გამო, რომელთა ნაწილი დანაღმული 
იყო, ასევე მიუწვდომელი პორტების გამო. ასევე, ამ პროდუქციის ექსპორტი ახლა შეუძლებელია რუსული ფლოტის მიერ 
პორტების ბლოკირების გამო. 
 
რუბიჟნეში, ლუგანსკის რეგიონში, პლანეტის ლაბორატორიის სატელიტური სურათები აჩვენებს, რომ მძლავრი რუსული 
ბომბები ჩამოაგდეს შპს Golden AGRO-ს ტერიტორიაზე, ამბობს უკრაინის ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა. ლიფტების 
კომპლექსს შეეძლო ერთდროულად 30000 ტონა მარცვლეულის შენახვა. ლიფტების კომპლექსი, რომელიც 2020 წელს 
გაიხსნა, ახლა მთლიანად განადგურებულია. 
 
ასევე, მეტი ინფორმაცია მოდის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გატაცების 
შესახებ. ტექნიკის ქურდობის პირველი შემთხვევები მარტის შუა რიცხვებში დაფიქსირდა. მოგვიანებით, GPS სერვისების 
დახმარებით, აღჭურვილობა ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში აღმოაჩინეს. მფლობელმა მოახერხა აღჭურვილობის დაბლოკვა, 
რამაც შეუძლებელი გახადა შემდგომი გამოყენება, თუმცა შესაძლოა გაყიდულიყო ნაწილებად. 
 
დნეპროპეტროვსკის რაიონში, სინელნიკოვსკის რაიონში, რაკეტა მოხვდა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების საწყობებს. 
ორივე საწყობი დაინგრა - ერთი ცარიელი იყო, მეორე მარცვლეულით. 
 
კულტურა. ხერსონის რაიონში რუსები ანადგურებენ სკვითურ კურგანებს (სამარხებს). ხერსონის ოლქის დროებით 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსი სამხედროები ანადგურებენ არქეოლოგიურ ადგილებს, სკვითური ტომების 
მემკვიდრეობას, რომლებიც ცხოვრობდნენ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VII საუკუნიდან ძვ.წ III საუკუნემდე. 
 
სპორტი. უეფამ რუსეთის საფეხბურთო კლუბებს მომავალ სეზონში ევროპის თასებზე მონაწილეობა შეუჩერა. გარდა 
ამისა, უარყოფილი იქნა რუსეთის განაცხადი ევრო-2028/32-ის მასპინძლობის შესახებ. და ბოლოს, რუსეთის ქალთა 
საფეხბურთო ნაკრები ევრო 2022-ზე ადგილს დაკარგავს - მას პორტუგალია ჩაანაცვლებს. 
 
სოციოლოგიური გამოკითხვები. Washington Post და ABC News ჩაატარა სოციოლოგიური გამოკითხვა უკრაინისადმი აშშ-
ის მხარდაჭერის დონის შესაფასებლად. 73% ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ან სწორ თანხას ან ძალიან ცოტას 
აკეთებს უკრაინის მხარდასაჭერად. ამავდროულად, 72% ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების პირდაპირი სამხედრო 
ქმედებების განხორციელებას რუსული ძალების წინააღმდეგ, ხოლო 21% მხარს უჭერს იდეას. 66% ამბობს, რომ 
შეშფოთებულია სანქციებით, რაც ხელს უწყობს საკვებისა და ენერგიის მაღალ ხარჯებს სახლში. 81%-მა განაცხადა, რომ 
შიშობს, რომ ომი ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გავრცელდება. 50% ამბობს, რომ ისინი "ძალიან შეშფოთებულია" ბირთვული 
იარაღით. 
 
კითხვის კუთხე. 

● მტკივნეული ისტორიები ჩნდება მარიუპოლიდან, სანამ ბრძოლა მძვინვარებს აღმოსავლეთში - The New York 
Times (nytimes.com) 

 
ლექცია. 

● ვინ გითხრა, რომ შეიძლება სუსტი ვიყო? უკრაინის წინააღმდეგობის ისტორიები 
 
სტატისტიკა. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
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https://ua.interfax.com.ua/news/general/828882.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/828882.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3472880-1202-bodies-of-civilians-killed-by-russian-troops-already-found-in-kyiv-region.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-lose-tens-millions-tonnes-grain-zelenskiy-2022-05-02/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/millions-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-wfp-official-germany
https://t.me/denisovaombudsman/5664
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/02/poll-ukraine-support-biden/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NL2gd4GbF4w&fbclid=IwAR2zGkeo9P6SBqnSKnW0puHFvFvBoirB3xq-TTn0rp1ImQMNoIFmQcqOU_U
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‒ 2567, საარტილერიო სისტემები - 475, MLRS - 162, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 80, ფიქსირებული ფრთების 
თვითმფრინავი – 194, შვეულმფრენები – 155, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 1843, კატარღები და 
მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 10, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 291, 
სპეცტექნიკა – 38, საკრუიზო რაკეტები – 84. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● არასამთავრობო ორგანიზაცია "ჰალაბუდა " არის მარიუპოლის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ომამდე ისინი 
იყვნენ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია, რომელიც ეხებოდა სოციალურ ინიციატივებს, 
განათლებას, სოციალურ ბიზნესს და ა.შ. თუმცა ამ დროისთვის გუნდის ნაწილმა მოახერხა ზაპოროჟჟიაში 
გადასვლა, ზოგი კვლავ მარიუპოლშია. მიუხედავად ამისა, მათ თავიანთი ძალისხმევა მიმართეს ევაკუაციაზე, 
გაქცეულთა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე და ადგილობრივი არმიის მხარდაჭერაზე. 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, 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://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

