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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 73 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 

Ადამიანის უფლებები. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში , რომელშიც მტკიცებულებებია 
ადამიანის უფლებათა დაცვის დანაშაულები, რომლებიც ჩადენილია კიევის რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთში . 1 და 
2 მარტს რუსეთმა დაარტყა ავიაიერიშების სერია ქალაქ ბოროდიანკაში, კიევიდან ჩრდილო-დასავლეთით 60 
კილომეტრში, რვა საცხოვრებელ კორპუსზე. ამ სახლებში 600-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობდა. საჰაერო თავდასხმას სულ 
მცირე 40 ადამიანი ემსხვერპლა და გაანადგურა თავად დაბომბვის შენობები და მათ გარშემო ათობით სხვა სახლი. 
მსხვერპლთა უმეტესობა იმ სახლების სარდაფებში დაიღუპა, სადაც ისინი დაბომბვისგან იმალებოდნენ. სხვები 
ბინებში დაიღუპნენ. ბოროდიანკაში სულ მცირე 40 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა არაპროპორციული და 
განურჩეველი თავდასხმების შედეგად, რამაც გაანადგურა ტერიტორია და ათასობით ადამიანი უსახლკაროდ 
დატოვა. ბუჩასა და კიევის ჩრდილო-დასავლეთით რამდენიმე სხვა ქალაქსა და სოფელში, Amnesty International-მა 
დააფიქსირა რუსული ძალების მიერ უკანონო მკვლელობის 22 შემთხვევა, რომელთა უმეტესობა აშკარა იყო 
არასამართლებრივი სიკვდილით დასჯა. 
 
ხუთშაბათს პატიმართა გაცვლის მორიგი რაუნდი გაიმართა, იუწყება ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშჩუკი. სახლში 41 
უკრაინელი დაბრუნდა, მათ შორის 11 ქალი. სულ გათავისუფლდა 28 სამხედრო და 13 მშვიდობიანი მოქალაქე. 
 
მესამე ჰუმანიტარული დერეფანი მარიუპოლიდან , აზოვსტალის ჩათვლით, გაიმართა. უკრაინის ოფიციალური 
პირები აცხადებენ, რომ აზოვსტალის ფოლადის ქარხნიდან 50 მშვიდობიანი მოქალაქის ევაკუაცია მოხდა , 
ძირითადად ქალები, ბავშვები და მოხუცები. როიტერმა დაადასტურა 25 ადამიანის ევაკუაცია, მათ შორის ბავშვები, 
მარიუპოლის აზოვსტალის ქარხნიდან სოფელ ბეზიმენში, რომელიც რუსული ჯარების კონტროლს ექვემდებარება. 
ყველა ადამიანის ევაკუაცია ვერ მოხერხდა, რადგან ევაკუაცია მნიშვნელოვნად შენელდა რუსული უწყვეტი 
დაბომბვის გამო . ხალხს გამუდმებული ცეცხლის ქვეშ მოუწია ქარხნიდან გაქცევა, ამასობაში ერთი უკრაინელი 
ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 დაშავდა. უკანა გზაზე პორტ-სიტის შემგროვებელ პუნქტში უფრო მეტ ადამიანს უნდა 
შეეგროვებინა ხალხი, თუმცა მუდმივი დაბომბვით გამოწვეული შეფერხებების გამო ჯგუფის აყვანა ვერ მოხერხდა, 
ამიტომ ევაკუაცია შაბათს გაგრძელდება. მიუხედავად ამისა, დაჭრილი უკრაინელი ჯარისკაცების და სამხედრო 
პერსონალის ევაკუაცია არ არის შეთანხმებული რუსულ ჯარებთან. 
 
ხერსონში დაახლოებით 500 ადამიანი იმყოფება „სარდაფებში“, სადაც მათ აწამებენ, ამბობს თამილა ტაშევა, 
უკრაინის პრეზიდენტის მუდმივი წარმომადგენელი ყირიმში. როგორც ხერსონში, ასევე ყირიმთან ადმინისტრაციულ 
საზღვარზე, მაგალითად, სოფელ ნოვოლექსიივკაში და ქალაქ ჰენიჩესკში, ოკუპანტ ლიდერებს ან რუს სამხედროებს 
აქვთ იმ აქტივისტების სიები, რომლებიც, კერძოდ, მონაწილეობდნენ ყირიმის სამოქალაქო ბლოკადაში 2015 წელს. , 
ან მსახურობდა ანტიტერორისტულ ოპერაციაში. ამიტომ რუსული ძალები აგრძელებენ სახლების შემოწმებას და 
ადამიანების სახლებიდან გატაცებას. 
 
დეზინფორმაცია. ლუგანსკის რეგიონში რუსებმა დაიწყეს სოციალური ქსელების, მათ შორის Facebook-ისა და 
უკრაინული ინტერნეტ საიტების დაბლოკვა - იუწყება ლუდმილა დენისივა . ეს ქმედებები მიზნად ისახავს 
ადგილობრივ მოსახლეობას შეაგროვოს და გააანალიზოს უკრაინაში და დამოუკიდებელ მედიაში გამოქვეყნებული 
ახალი ამბები. რუსეთის ხელისუფლება რუსულ და "რესპუბლიკურ" (" ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა ") მედიას 
ალტერნატივად აქცევს და მათ "სანდო წყაროებს" უწოდებს. 
 
საგარეო პოლიტიკა. ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვია კიევი ოფიციალური 
ვიზიტის ფარგლებში. ვიზიტი მიზნად ისახავდა უპრეცედენტო მხარდაჭერის გამოვლენას უკრაინას, მაგრამ ასევე 
დაასრულებდა ადრე ჩაშლილ ვიზიტს, რომელიც დაგეგმილი იყო 24 თებერვალს. ლატვია მზადაა მხარი დაუჭიროს 
უკრაინის კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირის მომავალ სამიტზე, როგორც ეს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 
განაცხადა. . 
 
შვიდი ჯგუფის (G7) შეხვედრა კვირას, 8 მაისს გაიმართება. შეხვედრა სიმბოლურად ერთი დღით ადრე რუსეთი 
გამარჯვების დღეს აღნიშნავს და აღლუმს გამართავს. თეთრი სახლის სპიკერი ამბობს, რომ შეხვედრა სიმბოლურად 
იმართება გამარჯვების დღის წინა დღეს, რათა აჩვენოს G7 ბლოკის ერთიანობა და სოლიდარობა უკრაინის 
მხარდასაჭერად. შეხვედრის დღის წესრიგში საუბარია რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის ბოლო მოვლენებზე, ქვეყნის 
გაძლიერების მცდელობებზე. ბლოკის ლიდერები კვირას ასევე ვიდეო ზარს გამართავენ უკრაინის პრეზიდენტ 
ვლადიმირ ზელენსკისთან. 
 
რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან, გაეროს უშიშროების საბჭომ, მათ შორის რუსეთმა, 
მიიღო განცხადება, რომელშიც გამოხატულია „ღრმა შეშფოთება უკრაინის მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/hes-not-coming-back.-war-crimes-in-northwest-areas-of-kyiv-oblast.pdf
https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/1899079153611932
http://t.me/ermaka2022%20/467
http://t.me/ermaka2022%20/467
http://pravda.com.ua/eng/news/2022/05/6/7344537/
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/535379567943320
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://www.reuters.com/world/europe/g7-leaders-ukraines-zelenskiy-hold-talks-sunday-white-house-2022-05-06/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117742
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შენარჩუნების შესახებ“. ტექსტი _ ნორვეგიისა და მექსიკის მიერ შემუშავებული კონსენსუსით იქნა მიღებული. 
მანამდე რუსეთმა ვეტო დაადო 25 თებერვალს განცხადებას, რომელიც დაგმო რუსეთის შემოჭრა. ბოლო დოკუმენტი 
თავიდან აიცილებს ტერმინებს „სპეციალური ოპერაცია“, „ომი“, „კონფლიქტი“ და „შეჭრა“. 
 
აშშ-ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გეგმავს ხელი მოაწეროს უკრაინის ცნობილ Lend-Lease კანონპროექტს ორშაბათს, 9 
მაისს. ხელმოწერა მოსკოვში გამარჯვების დღის აღნიშვნას დაემთხვევა. გარდა ამისა, ბაიდენმა გამოაცხადა 
უკრაინის უსაფრთხოების დახმარების კიდევ ერთი პაკეტი , რომელიც უზრუნველყოფს დამატებით საარტილერიო 
საბრძოლო მასალებს, რადარებს და სხვა აღჭურვილობას. პაკეტის ღირებულება 150 მილიონი დოლარია. 
 
უკრაინის, ფინეთისა და შვედეთის შტაბების უფროსები 19 მაისს ბრიუსელში ნატოს სამხედრო კომიტეტის სხდომაში 
მიიღებენ მონაწილეობას . შეხვედრას სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე ადმირალი რობ ბაუერი უძღვება. ნატოს 
სამხედრო კომიტეტის სხდომაზე ყურადღება გამახვილდება ალიანსისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის 
საკითხებზე ივნისში მადრიდის სამიტის წინ. მეორე ნაწილი კი რუსეთის ომს დაეთმობა უკრაინაში, რომელშიც 
უკრაინის, ფინეთის და შვედეთის წარმომადგენლები შეუერთდებიან. 
 
Საკვების უსაფრთხოება. ავსტრია ხელს შეუწყობს მარცვლეულის სარკინიგზო ექსპორტს უკრაინიდან 
ყოველთვიურად. მატარებლები ყოველთვიურად უკრაინიდან ავსტრიაში 60 000 ტონამდე მარცვლეულს გადაიყვანენ, 
რაც დაემატება მსგავს გადაზიდვებს გერმანიაში. ეს ექსპორტი ხელს უშლის რუსეთის მიერ ოდესის ბლოკადას, 
უკრაინის უდიდეს პორტს, შავ ზღვაზე. 
 
იმავდროულად, გაეროს სურსათის ინდექსი აპრილში 1%-ზე ნაკლებით შემცირდა მას შემდეგ, რაც სურსათზე ფასები 
რუსეთის შემოჭრის დაწყებიდან რეკორდს მიუახლოვდა. აპრილში ფასების უმნიშვნელო კლება ნაწილობრივ 
მცენარეულ ზეთზე მოთხოვნის დაქვეითებით და სიმინდის ფასების შესუსტებით იყო განპირობებული. სურსათის 
ფასის შეშფოთება გამოწვეულია რუსეთის შემოჭრით, რომელიც ზღუდავს მიწოდებას უკრაინიდან, მსოფლიოში 
მარცვლეულისა და მცენარეული ზეთის ერთ-ერთი უდიდესი გამგზავნი. სასუქის მაღალი ფასები და ამინდის 
შეშფოთება საფრთხეს უქმნის გლობალური მოსავლის მარაგს, მათ შორის გვალვას, რომელიც ზღუდავს აშშ-ს 
ხორბლის მოსავალს, ამბობს ბლუმბერგი. 
 
მიუხედავად ამისა, მსოფლიო სასურსათო პროგრამა აფრთხილებს , რომ მარცვლეულის უკრაინის პორტების 
ბლოკადა, მათ შორის ოდესიდან, მხოლოდ ხელს შეუწყობს გლობალური კრიზისების გაუარესებას მთელს 
მსოფლიოში. 
 
დაზიანებები. 2 მაისის მდგომარეობით, ინფრასტრუქტურის პირდაპირი დოკუმენტირებული ზიანის ჯამური 
ოდენობა, მხოლოდ საჯარო წყაროებზე დაყრდნობით, არის თითქმის 92 მილიარდი დოლარი ან 2,7 ტრილიონი UAH, 
ნათქვამია კიევის ეკონომიკის სკოლაში. გასული კვირის განმავლობაში, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის პირდაპირი 
ზარალი, რომელიც დოკუმენტირებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, გაიზარდა 
თითქმის 4,5 მილიარდი დოლარით. არსებული თანხა, სავარაუდოდ, უფრო დაბალი იქნება, ზარალის შეფასების 
შეზღუდვის გამო, განსაკუთრებით დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 
 
ბოლო შეფასება ასევე მოიცავს გათვლილ ზარალს კიევის ოლქის სოფელ მოსჩუნში, სადაც აქტიური ბრძოლები 
მიმდინარეობდა. ზარალი სულ თითქმის 1,1 მილიარდი UAH ან 37,3 მილიონი დოლარია. რუსეთის უკრაინის 
წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან მოშუნში დაზიანდა ან განადგურდა 921 კერძო სახლი, ფერმის შენობები და 
ნაგებობები. საომარი მოქმედებების შედეგად ასევე განადგურდა და დაზიანდა 20 სამრეწველო შენობა, 18 სათბური, 
3 მაღაზია, 2 სასტუმრო, სკოლა, ეკლესია, კულტურის სახლი, ფოსტა. 
 
კულტურა. კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტრომ რუსეთთან ომის გამო უკრაინის კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურების 300 შემთხვევა დააფიქსირა. პარასკევს უკრაინელი ფილოსოფოსისა და 
მწერლის ჰრიჰორი სკოვოროდას ეროვნული მუზეუმი მთლიანად განადგურდა . ხარკოვის რეგიონში დაბომბვის გამო. 
შენობაში რაკეტის მოხვედრის შემდეგ ხანძარი გაჩნდა. 
 
კითხვის კუთხე. 

● რას ამოიღებს პუტინი "გამარჯვების დღის" ქუდიდან? -პოლიტიკური 
● ვიდეო გვიჩვენებს რუსული "ფილტრაციის ბანაკი" მარიუპოლთან, უკრაინა - The Washington Post 

 
სტატისტიკა. 

● სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან დღემდე 90 000 -ზე მეტი ასაფეთქებელი ნივთიერება განადგურდა. 
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
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https://www.rferl.org/a/ukraine-un-security-council-first-statement/31838086.html
https://www.rferl.org/a/ukraine-un-security-council-first-statement/31838086.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/05/06/press-gaggle-by-press-secretary-jen-psaki%EF%BF%BC/
https://www.reuters.com/world/europe/biden-announces-new-security-aid-ukraine-2022-05-06/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195081.htm
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-austria-blockades-23003e43bf5cca4a2527bcd1c548f6d0
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-austria-blockades-23003e43bf5cca4a2527bcd1c548f6d0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-06/food-prices-hold-near-record-as-ukraine-war-upends-global-trade
https://twitter.com/WFP/status/1522220180545232896?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://kse.ua/russia-will-pay/
https://hromadske.ua/posts/na-harkivshini-rosijska-raketa-znishila-nacionalnij-muzej-skovorodi-ye-poranenij?tg_group
https://hromadske.ua/posts/na-harkivshini-rosijska-raketa-znishila-nacionalnij-muzej-skovorodi-ye-poranenij?tg_group
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-victory-day-parade-march-military-great-patriotic-war-ukraine-nato/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/06/ukraine-mariupol-russian-filtration-camp-video/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA?__cft__%5B0%5D=AZUYZhxXwTY9Id1YOIZxTv_opQ72MQGAZCHXZHPIr0XJQinaXxrMVM6-T-zMthp60dstFpKkQlT0b7lB2dIxoS8s_KBh0nSz8nr-kJQebgdhwYwJceFZbc7tzz0oIBcSHAuXdsoMpHwoSEebTphgVnBW&__tn__=-%5DK-R
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ტანკები ‒ 1122, APV ‒ 2713, საარტილერიო სისტემები - 509, MLRS - 172, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 84, 
ფიქსირებული ფრთის თვითმფრინავი – 199, შვეულმფრენი – 155, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები 
– 1934 წ., კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 11, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო 
საფრენი აპარატი – 312, სპეცტექნიკა – 38, საკრუიზო რაკეტები – 90. ასევე, მიჰყევით რუსული დანაკარგების 
ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარდაჭერა # ველოსიპედები უკრაინისთვის საერთაშორისო კამპანია, რომელიც ინიცირებულია ოთხი 
უკრაინული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ: კიევის ველოსიპედისტთა ასოციაცია aka U-Cycle, Eco 
Misto (Chernihiv), Youth Association Extreme Style (Sumy) და Urban Reform (ხარკოვი). კამპანია ცდილობს 
გაზარდოს უკრაინელი მოხალისეების მობილურობა და ჰუმანიტარული დახმარება უფრო 
ხელმისაწვდომი გახადოს მათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. 

● 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://u-cycle.org.ua/projects/bikesforukraine/?fbclid=IwAR12EsNsHyKTgZeFFJsw9n7r2rGNzgGGcxKJyjSbsK5vf0hpJyLdI_n4PME
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

