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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 74-75 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. ლუგანსკის ოლქში, ბილოგოროვკაში, რუსმა ოკუპანტებმა ავიაბომბი ჩამოაგდეს 
სკოლას , სადაც 90 ადამიანი იყო თავშესაფარი. ნანგრევების ქვეშ 60-მდე ადამიანი დაიღუპა, 30-მდე კი დაშავდა. 
ლისიჩანსკის დაბომბვისას ერთ-ერთი რაკეტა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას მოხვდა. მაშველებმა ცეცხლი ვერ 
გაარჩიეს, როგორც აფეთქების საშიშროების, ასევე საარტილერიო ცეცხლის დაუყოვნებლივ დაწყების გამო. 
ლუგანსკის რაიონის სოფელ შიპილოვეს დაბომბვის გამო საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, წინასწარი ინფორმაციით, 
ნანგრევების ქვეშ 11 ადამიანი იმყოფებოდა. ლუგანსკის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის მეთაური სერხიი 
ჰაიდაის ხელმძღვანელობით , რუსული ჯარები ცდილობენ ლუგანსკის რეგიონის მოკვეთას უკრაინას ლისიჩანსკ-
ბაჰმუტის გზაზე კონტროლის აღებით. ასევე მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს რუბიჟნესა და ბილოჰორივკაში. იმის 
გათვალისწინებით, რომ მიმდინარეობს მძიმე ბრძოლები, მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია აღარ არის 
შესაძლებელი. დონეცკის ოლქში რუსეთის სამხედრო ძალებმა მშვიდობიანი მოქალაქეებისკენ ცეცხლი გაუხსნეს . 
კრამატორსკს, დრუჟკივკას, კონსტანტინივკას, ბახმუტს დაესხნენ თავს. შაბათ-კვირას ოდესა დაბომბვის ქვეშ იყო. 
ოდესის რაიონში სტრატეგიული თვითმფრინავების გამოყენებით 4 საკრუიზო რაკეტა გაისროლეს, სარაკეტო 
თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 252 ბინა. კვირას ორი რაკეტა მოხვდა ოდესის საცხოვრებელ რაიონში, ერთი 
ჩამოაგდეს საჰაერო თავდაცვამ. უკრაინის საზღვარზე თავდასხმები გრძელდება. რუსეთის ძალებმა დაბომბეს 
სასაზღვრო დასახლებები ჩერნიგივისა და სუმის რეგიონში. ჩერნიგოვის რაიონში საზღვრიდან დაახლოებით 1,5 
კილომეტრის დაშორებით რამდენიმე ნაღმი აფეთქდა, ჩერნიგოვის რაიონში კი ავიაიერიში 7 დასახლებულ პუნქტში 
მოხვდა. 
 
მარიუპოლი. აზოვის პოლკმა ონლაინ პრესკონფერენცია გამართა აზოვსტალში შექმნილი ვითარების შესახებ. 
რამდენიმე მთავარი მესიჯი ინტერვიუდან. ვითარება კვლავ კრიტიკულია, რადგან ბრძოლები გრძელდება და 
რუსული ძალები ფოლადის ქარხნის პერიმეტრზე შედიან. მათი შეფასებით, თითქმის 2500 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა 
და 5000-მდე დაიჭრა. 60-ზე მეტი ტანკი განადგურდა და 30 დაზიანდა. მარიუპოლში დაიღუპა 25 000-მდე ადამიანი, 
უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქე. იყო დღეები, როცა ქალაქს 150 ავიაბომბი ესროლეს. უკრაინელი 
სამხედროებიდან არავინ აიძულებდა ან არ აკავებდა სამოქალაქო პირებს ქარხანაში მიზანმიმართულად. ხალხს 
გასვლის ეშინოდა და ირგვლივ გამუდმებული დაბომბვისა და ბრძოლების გამო ვერ ტოვებდნენ. დარჩენილმა 
ჯარისკაცებმა პირობა დადეს, რომ გააგრძელებენ ბრძოლას, სანამ ცოცხლები არიან, რუსი ოკუპანტების 
მოსაგერიებლად. ტყვეობაში ჩაბარება არ არის საქმე, რადგან რუსული ჯარები მოკლავენ მათ, რაც მოხდა ერთ-ერთ 
დატყვევებულ მებრძოლთან. ამიტომ მესამე ქვეყანაში მოპოვების პროცედურა შესაძლებელია მხოლოდ. ამჟამად 
ქარხანაში ასობით დაჭრილი და დაღუპული ჯარისკაცი რჩება. 
 
8 მაისის მდგომარეობით, ყველა სამოქალაქო ქალი, ბავშვი და მოხუცები ევაკუირებული იქნა ფოლადის ქარხნიდან. 
აზოვსტალიდან სულ 300 მშვიდობიანი მოქალაქე იქნა ევაკუირებული. თუმცა, ქარხნის ნანგრევების ქვეშ 
მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპულთა რაოდენობა უცნობია. ფილტრაციის ბანაკის შემდეგ, რომელიც ევაკუაციის 
ნაწილია, ყველა მშვიდობიანი მოქალაქე ვერ მიაღწია ზაპორიჟჟიას. ბავშვი _ დაშორდა დედას, რადგან ქალი 
ქარხანაში ჯარისკაცებს მკურნალობდა. ქალი რუსულმა ძალებმა ბანაკში შეინახეს, ბავშვი კი ზაპორიჟიაში გაგზავნეს. 
 
ოკუპირებული ქალაქები. დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ხელისუფლება აიძულებს ხალხს 9 
მაისს აღნიშნონ გამარჯვების დღე. ენერგოდარში, ზაპორიჟჟიას რაიონებში რუსული ძალები მიზანმიმართულად 
იმყოფებიან. მოქალაქეებისგან საბუთების აღება, აღლუმის შემდეგ დაბრუნების მტკიცებით. ხერსონის რეგიონში 
გაერთიანებული თემების ხელმძღვანელები იძულებულნი არიან სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ მხარი დაუჭირონ და 
მოაწყონ გამარჯვების დღის აღნიშვნა. იგივე ეხება ბიზნესს, რადგან მათ სადღესასწაულო თანხის გამოყოფით 
დაემუქრნენ. ყველა დიდ ქალაქში ოკუპანტებმა საბჭოთა სიმბოლიკით გამოსახული ბილბორდები და ქალაქის 
განათება დაყენეს და „უკვდავი პოლკის“ მსვლელობაში შეერთებისკენ მოუწოდეს. თავად ხერსონში დამპყრობლებმა 
თავისუფლების მოედანზე სცენა და საბჭოთა პერიოდის ფოტოები მოაწყვეს. არის ინფორმაცია, რომ რუსები 
მასისთვის სიმფეროპოლიდან მსახიობებს და ე.წ. მელიტოპოლში რუსი ოკუპანტები 9 მაისს ქალაქში პროვოკაციებს 
გეგმავენ. ქალაქის მერი, ივან ფედოროვი, რუსული ძალები გეგმავენ ხალხის დახვრეტას, გამარჯვების დღის 
აღნიშვნის დროს მომიტინგეების დაშლას და ამაში უკრაინელი სამხედროების დადანაშაულებას. 
 
ხანძარი ხერსონის რაიონში 130 ჰექტარ ტყეს შეეხო. თუმცა რუსული ძალები ხანძრის ჩაქრობის საშუალებას არ 
აძლევენ. 
 
საგარეო პოლიტიკა. G7-მა კვირას, 8 მაისს გამართა შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა უკრაინის შემდგომ მხარდაჭერას. 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიმართა ჯგუფს განცხადებით, სადაც ხაზი გაუსვა უკრაინის საბოლოო მიზანს, 
უზრუნველყოს რუსეთის სამხედრო ძალებისა და აღჭურვილობის სრული გაყვანა უკრაინის მთელი ტერიტორიიდან 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/08/ukraine-luhansk-school-bomb-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2444
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2444
https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-high-precision-missiles-hit-airfields-odesa-region-2022-05-07/
https://youtu.be/GmRWPOoESGQ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-08/mariupol-steel-plant-s-dead-men-defenders-call-for-rescue-plan
https://nyti.ms/3kNhRtQ
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/na-hersonshini-goryat-lisi-ale-rosijski-okupanti-zaboronyayut-yih-gasiti
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და უზრუნველყოს მისი შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი თავი მომავალში. შეხვედრის შედეგად გამოცხადდა 
შემდეგი გადაწყვეტილებები : (1) G7 ეტაპობრივად მოხსნის დამოკიდებულებას რუსულ ენერგიაზე, მათ შორის 
რუსული ნავთობის იმპორტის ეტაპობრივი შეწყვეტით ან აკრძალვით; (2) ის მიიღებს ზომებს, რათა აიკრძალოს ან 
სხვაგვარად აღკვეთოს ძირითადი სერვისების მიწოდება, რომლებზეც რუსეთი დამოკიდებულია სანქციების 
დაწესებით ყველა სექტორზე; (3) ჯგუფი გააგრძელებს მოქმედებებს რუსული ბანკების წინააღმდეგ, რომლებიც 
დაკავშირებულია გლობალურ ეკონომიკასთან და სისტემურად კრიტიკული რუსული ფინანსური სისტემისთვის; (4) ეს 
ხელს შეუშლის კერძო კომპანიებს რუსული რეჟიმის მხარდასაჭერად შემოსავლების მოპოვებაში; (5) ერთობლივი 
ძალისხმევა მიმართული იქნება ფინანსურ ელიტასა და ოჯახის წევრებზე, რომლებიც მხარს უჭერენ პრეზიდენტ 
პუტინს . 
 
კვირას კიევსა და ირპინს კანადის პრემიერ მინისტრი ჯასტინ ტრუდო ეწვია . გამოუცხადებელი ვიზიტის დროს 
პრემიერ-მინისტრმა გამოავლინა მეტი სამხედრო დახმარება, მათ შორის თვითმფრინავის კამერები, სატელიტური 
სურათები, მცირე იარაღი, საბრძოლო მასალა და სხვა მხარდაჭერა, როგორიცაა განაღმვის ოპერაციების 
დაფინანსება. ასევე, დაწესდება მეტი სანქციები, ისევე როგორც დებულებები გლობალური სასურსათო 
უსაფრთხოების შეზღუდვის შესახებ. 
 
გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტი ბაერბელ ბასი კიევში ჩავიდა ხსოვნის დღის ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მისაღებად და პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო გერმანიის მიერ უკრაინას 
შემდგომი სამხედრო დახმარების გარანტიას. 
 
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი დუნია მიატოვიჩი ოთხდღიანი ვიზიტით ეწვია კიევს და ეწვია 
უკრაინის დედაქალაქის გარეუბნებს, რომლებიც დანგრეულია რუსული ჯარების მიერ. 
 
აშშ-ის პირველი ლედი ჯილ ბაიდენი გაუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა უჟგოროდში, სადაც ევაკუირებულთა ცენტრი 
მოინახულა და უკრაინის პრეზიდენტის მეუღლეს, ოლენა ზელენსკას შეხვდა. მანამდე დოქტორი ბაიდენი შეხვდა 
უკრაინელ ლტოლვილებს რუმინეთში შაბათ-კვირის ვიზიტის დროს. 
 
კიევში კანადისა და აშშ-ის საელჩოები გაიხსნა. უკრაინაში აშშ-ის საქმეთა დროებითი რწმუნებული კრისტინა ქუინი 
დაბრუნდა კიევის საელჩოში და კანადის ელჩი ლარისა გალაძა. 
 
საგარეო დახმარება. G7-მა უკვე გამოყო 24 მილიარდი აშშ დოლარი 2022 წლისთვის, როგორც ფინანსური, ასევე 
მატერიალური საშუალებებით, ასევე გააძლიერებს კოლექტიური მოკლევადიანი ფინანსური მხარდაჭერით, რათა 
დაეხმაროს უკრაინას დაფაროს ფინანსური ხარვეზები და მიაწოდოს ძირითადი სერვისები თავისი ხალხისთვის, 
ასევე გრძელვადიანი განვითარება. პარამეტრები. 
 
შეერთებულმა შტატებმა ასევე გამოაცხადა უკრაინის ახალი ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც გააძლიერებს 
მოკლევადიან ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს უკრაინას თავისი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში და 
ხალხისთვის ძირითადი სერვისების უწყვეტი მიწოდების უზრუნველსაყოფად. უკრაინის ხელისუფლებასთან და 
საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, ჩვენ მხარს დავუჭერთ უკრაინის ადრეულ აღდგენასა 
და აღდგენას. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინას კიდევ 150 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარებას 
გაუწევს . 
 
დიდი ბრიტანეთი უკრაინას დამატებით 1,3 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს გაუწევს სამხედრო დახმარებას. ახალი 
დაპირება თითქმის აორმაგებს ბრიტანეთის წინა ვალდებულებებს უკრაინაზე და მთავრობამ თქვა, რომ ეს არის 
ერაყისა და ავღანეთის ომის შემდეგ კონფლიქტზე დახარჯული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა ამ 
გაანგარიშების დეტალები არ ასახელებს. 
 
კანადის პრემიერ-მინისტრმა ასევე განაცხადა , რომ აპირებს დროებით მოხსნას სავაჭრო ტარიფები უკრაინულ 
იმპორტზე ერთი წლის ვადით. გარდა ამისა, კანადა გვთავაზობს 1 მილიარდი დოლარის სესხის გაცემას სავალუტო 
ფონდის მიერ ადმინისტრირებული უკრაინის ანგარიშის მეშვეობით კანადიდან, ასევე 500 მილიონი აშშ დოლარის 
დამატებით სამხედრო დახმარების სახით. 
 
სანქციები. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა . პაკეტი მოიცავს 
პროკრემლის მედიის (პირველი არხი, რუსეთ-1 და NTV) მოწყვეტას ამერიკელი რეკლამის განმთავსებლებისგან და 
წარმოების ტექნოლოგიებისგან, აკრძალავს რუსეთს ისეთი სერვისების გამოყენებას, როგორიცაა მენეჯმენტი ან 
კორპორატიული კონსულტაცია და ბუღალტერია, ახალი ექსპორტის კონტროლის შემოღება რუსეთის ინდუსტრიული 
სექტორის წინააღმდეგ. და ბოლოს 2600 სავიზო შეზღუდვა რუსი და ბელორუსიელი ჩინოვნიკებისთვის, ასევე 
პირველი სანქციები გაზპრომბანკის აღმასრულებლების წინააღმდეგ. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/08/g7-leaders-statement-2/
https://www.reuters.com/world/europe/canadian-pm-justin-trudeau-visits-irpin-town-ukraine-says-mayor-2022-05-08/
https://www.reuters.com/world/europe/canadas-trudeau-announces-new-weapons-ukraine-visit-kyiv-2022-05-08/
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-bundestagu-nimechchi-74897
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/visit-to-ukraine-commissioner-mijatovic-calls-for-continuous-support-and-justice-for-victims-of-the-war
https://www.state.gov/150-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/
https://www.state.gov/150-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/uk-provide-13-billion-pounds-further-military-support-ukraine-2022-05-07/
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/08/us-unveils-new-sanctions-on-russia
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გაერთიანებულმა სამეფომ ასევე დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორიგი რაუნდი 1,7 მილიარდი ფუნტის 
საქონლის საერთო ოდენობით. პაკეტი გაზრდის იმპორტის ტარიფებს პლატინისა და პალადიუმზე 35%-ით და 
დანერგავს ექსპორტის აკრძალვას, რომელიც გამიზნულია ისეთ ძირითად მასალებზე, როგორიცაა ქიმიკატები, 
პლასტმასი, რეზინი და მანქანები. 
 
კანადა სანქციებს აწესებს დამატებით 21 რუს პირს, მათ შორის ოლიგარქებს და რუსეთის რეჟიმის ახლო 
მოკავშირეებს, ასევე 19 ფიზიკურ პირს რუსეთის თავდაცვის სექტორში და ხუთ სუბიექტს რუსეთის 
სამხედროებისთვის არაპირდაპირი ან პირდაპირი მხარდაჭერისთვის. 
 
ბოლო გამოკითხვები. რეიტინგმა გამოაქვეყნა ეროვნული გამოკითხვის შედეგები საბჭოთა წარსულისადმი ხალხის 
დამოკიდებულების, მეორე მსოფლიო ომში უკრაინელების როლისა და მონაწილეობის, ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის, ისტორიული ფიგურების აღქმის, საბჭოთა კავშირის აკრძალვისადმი 
დამოკიდებულების შესახებ. სიმბოლოები და ძეგლების დემონტაჟი. ცალ-ცალკე იქნა შესწავლილი ეროვნების, ენისა 
და სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფისადმი დამოკიდებულების საკითხები. 2022 წლის აპრილის ბოლოსთვის, უკრაინაში 
დაფიქსირდა სსრკ-ს დაშლის ნოსტალგიის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი დაკვირვებების ისტორიაში (11%). არ 
გეწყინოს საბჭოთა კავშირის დაშლა - უკრაინელების აბსოლუტური უმრავლესობა - 87%. უფრო მეტიც, ყველაფერი 
„საბჭოთა“ ხშირად აღიქმება როგორც რუსული და, შესაბამისად, მტრულად. მთავარი მიზეზი არის რუსული 
პროპაგანდის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომში საბჭოთა სიმბოლოების გამოყენება და სპეკულაციები „საერთო“ 
ისტორიულ წარსულზე. 
 
ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებებია რუსული და უკრაინული ენების გამოყენებაში. სარეიტინგო ჯგუფი იტყობინება 
უკრაინელების რუსულენოვანი სეგმენტის მუდმივი კლება: 2012 წელს ასეთი რესპონდენტთა დაახლოებით 40% იყო, 
2021 წლის ბოლოს – 26%, სრულმასშტაბიანი ომის დასაწყისში – 18%. 2022 წლის აპრილის ბოლოს – 15%. 2022 წელს 
რუსულენოვანი ადამიანები ძირითადად თავს „ორენოვანებად“ ასახელებენ (15-დან 33%-მდე). მათ რიცხვი, ვინც 
სახლში მუდმივად იყენებს მხოლოდ უკრაინულს, ოდნავ გაიზარდა 44%-დან 51%-მდე. გამოკითხულთა 80% 
უკრაინულს მშობლიურ ენად მიიჩნევს 
 
მთავარ ძვრებს შორისაა 9 მაისს გამარჯვების დღისადმი დამოკიდებულების გადაფასება. 2022 წლამდე ეს დღე 
ზრდასრული მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა (80%) აღიქმებოდა, როგორც მნიშვნელოვანი პიროვნული 
სიმბოლიზმის მქონე, 2022 წელს გამოკითხულთა დიდი ნაწილისთვის. იგი გახდა წარსულის რელიქვია (36%), ან 
ჩვეულებრივი დღე (23%). გარდა ამისა, დღის „გამარჯვებული“ სიმბოლიკა შეიცვალა „მემორიალში“: გამოკითხულთა 
80% მას ასახელებს ხსოვნის დღეს, ხოლო მხოლოდ 15% - გამარჯვების დღეს. 
  
Საკვების უსაფრთხოება. რუსები ახორციელებენ ზეთს პოლოჰის მზესუმზირის ზეთის მოპოვების ქარხნიდან, - თქვა 
ადამიანის უფლებათა კომისარმა ლუდმილა დენისოვამ. 
 
ჯასტინ ტრუდომ გამოაცხადა 25 მილიონი დოლარის გამოყოფა მსოფლიო სასურსათო პროგრამაზე, როგორც 
სურსათის უსაფრთხოების დაცვის მცდელობის ნაწილი. ასევე, კანადა დაეხმარება უკრაინას შეიმუშაოს 
გადაწყვეტილებები შენახული მარცვლეულის ექსპორტის შესახებ გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების 
შესანარჩუნებლად. 
 
კულტურა. ჰლუხივში, სუმის რეგიონში, რუსულმა რაკეტებმა გაანადგურეს ებრაული სასაფლაო , სადაც დაკრძალეს 
1918 წლის პოგრომის მსხვერპლნი. 
 
ჯგუფ U2-ის ლეგენდარული ბონო კიევის მეტროში მოულოდნელი კონცერტით ეწვია უკრაინას. ასევე ბონო და ეჯი 
ეწვივნენ ბუჩას და ირპინს, რათა გაეგოთ რუსეთის შემოჭრის შედეგები კიევის რეგიონში. ირპინ ბონოში ვიზიტისას 
განიხილეს საქველმოქმედო კამპანია კიევის გარეუბნების აღდგენისთვის. 
 
კითხვის კუთხე. 

● „გამარჯვების დღეს“ შეგახსენებთ ილია ლევჩენკოს სტატიას „დიდი გამარჯვებისა და უკრაინის რუსული 
მითი“ . ბოლო თვეების განმავლობაში კრემლი ცდილობდა მოეპოვებინა ისეთი გამარჯვებები, რომლებიც 
დღეს მოსკოვში გამართულ აღლუმზე იქნებოდა წარმოდგენილი. ილია ლევჩენკო დეტალურად განიხილავს 
პუტინის სურვილის სათავეებს უკრაინის "კოლონიზაციისთვის", საზოგადოების მხარდაჭერაზე და იმაზე, თუ 
როგორ მეორდება რუსული დიქტატურის ისტორია კიდევ ერთხელ. 

● „სიძულვილით ვარ სავსე“: ხარკოვის ბრძოლა აღვიძებს მოგონებებს მეორე მსოფლიო ომის შესახებ | The 
Guardian - უკრაინის მოხუცთა თავშესაფრის მაცხოვრებლები იხსენებენ, როგორ დაეხმარნენ რუსულ არმიას 
ხარკოვში ნაცისტურ გერმანიასთან ბრძოლისას. 

https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
https://www.reuters.com/world/americas/canada-help-ukraine-find-options-export-grain-ease-supply-worries-trudeau-2022-05-09/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344914/
https://www.euronews.com/2022/05/08/bono-of-u2-gives-a-show-in-the-metro-of-kyiv
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/ukraine-kharkiv-battle-evokes-memories-second-world-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1652028553
https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/ukraine-kharkiv-battle-evokes-memories-second-world-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1652028553
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● გამარჯვების დღე არის ადამიანის უფლებების გაფრთხილება ევროპისთვის - POLITICO 
● რუსეთის ხელისუფლებამ ლუგანსკს ვოროშილოვგრადი დაარქვეს. ათი წლის წინ გამოჩენილმა 

უკრაინელმა მწერალმა დაწერა წიგნი "ვოროშილოვგრადი", სადაც ახსნიდა ადგილობრივ ცხოვრებას და 
წესებს. წაიკითხეთ თემა , რომ გაიგოთ მეტი ლუგანსკის ახალი ძველი სახელის „პატრონის“ კლიმენტ 
ვოროშილოვის შესახებ. 

 
სტატისტიკა. 

● კიევში ომის დაწყებიდან დაბომბვის შედეგად დაზიანდა 200-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი, 46 სკოლა, 30 
საბავშვო ბაღი და 70-ზე მეტი ქალაქის ინფრასტრუქტურა. 

● შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელ ხაზზე შემოვიდა 32 000 თხოვნა რუსებისგან, რათა დაეხმარონ 
ჯარისკაცების პოვნაში. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო 
სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 9 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 25 650, 
ტანკები ‒ 1145, APV ‒ 2764, საარტილერიო სისტემები - 513, MLRS - 185, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 87, 
ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 199, ვერტმფრენები – 158, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 1970 წ., კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 12, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 377, სპეცტექნიკა – 41, საკრუიზო რაკეტები – 94. ასევე, მიჰყევით რუსული 
დანაკარგების ინტერაქტიულ მრიცხველს . 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ "Kryivka Vilnykh" (თავისუფალთა თავშესაფარი) - საქველმოქმედო ორგანიზაცია, 
რომელიც ეხმარება ჰუმანიტარულ დახმარებას და ევაკუაციას დონბასში. არასამთავრობო ორგანიზაცია 
იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას უწევდა ჩერნიგოვისა და კიევის 
რეგიონის დროებითი ოკუპაციის დროს. იხილეთ მათი საბანკო ანგარიშის დეტალები . 

● მხარდაჭერა Prytula Foundation. Serhii Prytula-ს ფონდი ახორციელებს სამხედრო აღჭურვილობის, 
აღჭურვილობის, სამედიცინო აღჭურვილობისა და მანქანების შეძენას. მათი საქმიანობის კიდევ ერთი 
სფეროა ჰუმანიტარული დახმარება. 

● 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://www.politico.eu/article/victory-day-russia-human-rights-warning-europe/
https://twitter.com/BohdanaNeborak/status/1522952425111494656?t=EKeHy4xjoITLGcD_TOIlvg&s=09
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3478581-mvs-otrimalo-ponad-32-tisaci-zvernen-vid-rosian-sodo-rozsuku-svoih-vijskovih-v-ukraini.html?fbclid=IwAR3ds31yjSN0VG_4UM_ROPx31EX476sgWLh3_xvAmIrg_sQGVS82fknqBxg
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

