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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 84 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
აზოვსტალი. აზოვსტალიდან ჯარისკაცების ევაკუაცია გრძელდება. გუშინ კიდევ 7 ავტობუსი ფოლადის ქარხნიდან რუსეთის მიერ 
კონტროლირებად ტერიტორიებზე დონეცკის რეგიონში დარჩა. წინასწარი ყველა დაჭრილი ჯარისკაცი საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას 
შემდგომი გაცვლამდე. თუმცა, შეშფოთება ჯარისკაცების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რჩება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი 
აზოვსტალიდან გაყვანილ უკრაინელ სამხედროებს დაკითხავს. მათ სურთ გამოავლინონ მათი იდენტიფიცირება და დაადასტურონ მათი 
მონაწილეობა " მოქალაქეების წინააღმდეგ დანაშაულებებში ". რუსეთის დუმის (რუსეთის პარლამენტის) ზოგიერთი წევრი განიხილავს 
კანონების მიღებას, რომელიც კრძალავს პატიმრების გაცვლას " ნაციზმში " ბრალდებულ პირებზე. ამიტომ, ყალბი ბრალდებების 
მიხედვით, რუსეთმა შესაძლოა მარიუპოლის დამცველები ჩაითვალოს ომის დანაშაულებში ბრალდებულად და არ შეიძლება მათი გაცვლა 
რუს სამხედრო ტყვეებზე. უკრაინის ხელისუფლება მოუწოდებს, თავი აარიდონ დეტალების სპეკულირებას, რადგან შემდგომი 
მოლაპარაკებები ევაკუაციის შესახებ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. 

მარიუპოლის დამცველებმა რუსეთთან ომის მიმდინარეობა შეცვალეს 82 დღის განმავლობაში წინააღმდეგობის გაწევით, - განაცხადა 
უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა. თქვა და დასძინა, რომ მათ შეწყვიტეს რუსეთის ოპერაცია აღმოსავლეთ და 
სამხრეთ უკრაინაში ტერიტორიის მიტაცების მიზნით. მათი მუდმივი წინააღმდეგობის გამო, რუსულმა ძალებმა ვერ დაიკავეს რეგიონების 
სხვა ნაწილები, ასევე ოპერატიულად განაგრძეს შეტევა. 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. რუსული ძალები აგრძელებენ გაძლიერებულ საარტილერიო დაბომბვას უკრაინის სასაზღვრო დასახლებების 
ჩერნიგოვსა და სუმის რეგიონში. ომის შესწავლის ინსტიტუტის ცნობით , უკრაინის ჩრდილოეთ ოპერატიული სარდლობის ცნობით, 17 
მაისს რუსულმა ძალებმა დაბომბეს სუმის რეგიონსა და რუსეთს შორის საზღვარი 70-ჯერ. სუმის რეგიონალური ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელმა დმიტრო ჟივიცკიიმ თქვა, რომ რუსი დივერსანტები წარუმატებლად ცდილობდნენ უკრაინის საზღვრის გარღვევას. 17 
მაისს. რვა ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა ჩერნიგოვის რაიონის სოფელ დესნაზე რუსული ავიაიერიშის შედეგად, განაცხადა რეგიონულმა 
სასწრაფო სამსახურმა. დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტს რუსული სარაკეტო დარტყმა მიაყენა. ისინი ხუთსართულიან საცხოვრებელ 
კორპუსს შეეჯახა, რის გამოც 9 წლის ბავშვი მძიმედ დაშავდა, ერთი კი გარდაიცვალა. ასევე რუსული რაკეტა მოხვდა "კნაუფის" ქარხნის 
შენობას. დილით, სარაკეტო თავდასხმა დნიპროს დაუმიზნა, როდესაც ქალაქზე ორი რაკეტა გაუშვეს. საჰაერო თავდაცვის სისტემამ მათი 
განადგურება მოახერხა, თუმცა ქალი მაინც დაშავდა. 

ხერსონის რეგიონი. რუსეთის ვიცე-პრემიერი მარატ ხუსნულინი ხერსონის რეგიონს ეწვია . რია ნოვოსტი იტყობინება, რომ ხუსნულინმა 
თქვა, რომ რეგიონი დაიკავებს " ღირსეულ ადგილს ჩვენს რუსულ ოჯახში ". 1 მაისს მოსკოვმა რეგიონში ოფიციალურ ვალუტად რუსული 
რუბლი შემოიღო. რამდენიმე დღის წინ, რუსეთის მიერ დაყენებულმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხერსონში განაცხადა, რომ აპირებს 
მიმართოს მოსკოვს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გახდომის უფლებისთვის. ხერსონი დახურულია ოფიციალური 
შესვლის/გასვლისთვის, რათა მოხდეს რეგიონის იზოლაცია და თანამდებობის პირების მუქარა. რუსული ძალები საათობით გააჩერეთ 
ხალხი საგუშაგოების რიგებში ქალაქიდან გასვლის მცდელობისას. ასეთ ნაბიჯს თანხმობის პროპაგანდა მოჰყვება, მიმდინარე პროპაგანდა, 
რომელიც ხელს უშლის ხალხის რეგიონის დატოვებას, ასევე მათ მუქარას. ერთის მხრივ, შიშობენ, რომ რუსული ძალები ქალაქიდან 
წასულთა ბინებს აიღებენ. გუშინ ქალაქში ჰუმანიტარული დახმარების მიტანისას მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 16 მაისს რუსმა 
სამხედროებმა გაიტაცეს ოლექსი ვორონცოვი, უკრაინული მაუწყებლის "სუსპილნე ხერსონის" ინჟინერი, საკუთარი სახლიდან დროებით 
ოკუპირებულ ხერსონში. ამჟამად უცნობია უკრაინული მაუწყებლის "Suspilne" თანამშრომლის ადგილმდებარეობა . 
 
საგარეო პოლიტიკა. ფინეთის პარლამენტმა საპარლამენტო დებატების შემდეგ აბსოლუტური უმრავლესობით დაამტკიცა წინადადება 
ნატოში გაწევრიანების შესახებ. ამ გადაწყვეტილებით მთავრდება ქვეყნის ნეიტრალიტეტის ათწლეულის პოლიტიკა. სავარაუდოდ, 
ფინეთი და შვედეთი წარადგენენ ნატოში გაწევრიანების განაცხადები დღეს, ოთხშაბათს. 

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა ხელმძღვანელმა ხოსეპ ბორელმა განაცხადა , რომ ევროკავშირი არ დაუშვებს უკრაინას იარაღის 
ამოწურვას. “ ამჟამად კონფლიქტი კრიტიკულ ეტაპზეა. ჩვენ არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ უკრაინის სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება 
ამოიწუროს “, - განაცხადა ხოსეპ ბორელი ევროკავშირის თავდაცვის საბჭოს შეხვედრის შემდეგ. იმავდროულად, ევროკომისია წამოაყენებს 
გეგმას , რათა შეიძინოს ახალი თავდაცვის როლი წევრი ქვეყნების დახმარების კოორდინაციაში მათი მზარდი სამხედრო ხარჯების 
კოორდინაციაში. 

მომავალში G7-ის შეხვედრაზე , ფინანსთა მინისტრებმა უნდა განიხილონ კიდევ ერთი პაკეტი, რომელიც მოიცავს სამ თვეს, მოკლევადიანი 
დაფინანსების შეთანხმებით, ძირითადად გრანტების სახით, რომელიც სესხებისგან განსხვავებით არ უნდა დაიფაროს, განაცხადა 
ოფიციალურმა წარმომადგენელმა და დასძინა, რომ დახმარება იყო. საჭიროა, რადგან უკრაინის შემოსავლები ჩამოიშალა. პაკეტის ჯამური 
ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 15 მილიარდ ევროს (15,8 მილიარდი აშშ დოლარი). 

"მარშალის გეგმა" უკრაინაში. აშშ-ის ფინანსთა მინისტრს ჯანეტ იელენს უჩივიან მოწოდება უკრაინას ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური 
დახმარებისკენ. უკრაინის აღსადგენად მეტი ფინანსური მხარდაჭერის მზარდი საჭიროება ემთხვევა მიმდინარე თანხების შეფასებას, 
რომელიც, როგორც ის ამბობს, ვერც კი დააკმაყოფილებს მოკლევადიან საჭიროებებს, რადგან ერი ებრძვის განადგურებას რუსეთის 
შემოჭრის გამო. აშშ ემზადება. 40 მილიარდი დოლარის პაკეტი უკრაინისთვის, რომელიც მოსალოდნელია ოთხშაბათს სენატში საბოლოო 
გადასასვლელად. 

გერმანიის მმართველი კოალიცია შეთანხმდა, რომ ბერლინი ითამაშებს კონსტრუქციულ როლს დებატებში, თუ როგორ გადაეცეს 
მილიარდობით ევრო უკრაინაში, იუწყება Bloomberg . ეს საკითხი განიხილება შვიდი ჯგუფის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე ბონში 
18-20 მაისს. ბერლინის უპირატესობა იქნება სახსრების მობილიზება ევროპის საინვესტიციო ბანკის მეშვეობით. უკრაინის მოკლევადიანი 
ფინანსური საჭიროებების დასაფარად - დაახლოებით 5 მილიარდი ევრო (5,2 მილიარდი დოლარი) თვეში, რაშიც გერმანია მზად არის 
შეიტანოს წვლილი, თუ სხვა ქვეყნებიც დაამატებენ თავიანთ წილს. 
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ადამიანის უფლებები . მარიუპოლში 3000 - ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე იმყოფება "ფილტრაციის ციხეში" - ყოფილი № 52 
გამოსასწორებელი კოლონია დონეცკის ოლქის სოფელ ოლენივკაში. მძევლებს შორის არის 30-მდე მოხალისე, რომლებიც მარიუპოლში 
ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას და მაცხოვრებლების გადარჩენას ცდილობდნენ. კოლონიაში გაგზავნამდე, ოკუპანტები დაკავებულ 
მოქალაქეებს მრავალსაათიან დაკითხვასა და ელექტროშოკით აწამებდნენ. "ფილტრაციის" ხანგრძლივობა, კერძოდ, კოლონიაში ყოფნის 
ხანგრძლივობაა 30 დღე. „განსაკუთრებით არასანდო“ - აქტივისტებისთვის, ყოფილი სამხედროებისთვის, სამართალდამცავებისთვის ეს 
კიდევ ერთი თვე გრძელდება. 

მოლაპარაკებები. უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებები ოფიციალურად შეჩერებულია. თავდაპირველად, რუსეთის ფედერაციის 
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი რუდენკომ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. 
მოგვიანებით ეს თეზისი დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა : 
„მოლაპარაკების პროცესი უკრაინასა და რუსეთს შორის შეჩერებულია. თუმცა, ის აღდგება და მეჩვენება, რომ მოდერატორი ზელენსკი იქნება 
. მან დასძინა, რომ უკრაინა არ აპირებს არაფრის გაცემას "პუტინის სახის გადასარჩენად ". 

ჯანმრთელობის დაცვა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აფრთხილებს , რომ მარიუპოლში დანგრეული წყალმომარაგების სისტემის 
გამო ინფექციური დაავადებები შესაძლოა გავრცელდეს. “ იქ მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 
მარიუპოლში ქუჩები ჭაობია, კანალიზაციის წყალი კი სასმელ წყალშია შერეული. ეს არის მრავალი ინფექციის გავრცელების დიდი საფრთხე, 
მათ შორის ქოლერის. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქოლერის შემთხვევები იყო მარიუპოლში 2011 წლამდე და ვემზადებით ”, - თქვა დორიტ ნიცანმა, 
ჯანმო-ს რეგიონალურმა დირექტორმა საგანგებო სიტუაციებში. ჯანმო ამზადებს ქოლერის კომპლექტებს და ვაქცინებს და 
თანამშრომლობს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა დასახმარებლად. 
 
ომის დანაშაულთა დევნა. ორ რუს ჯარისკაცს ხუთშაბათს სასამართლო პროცესი წარუდგინეს ხარკოვის რეგიონში სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ რაკეტების გასროლისთვის. სამშაბათს, უკრაინის მთავარმა პროკურატურამ ტვიტერში გამოაქვეყნა , რომ 
მან დაარეგისტრირა 11 846 შემთხვევა " აგრესიის და ომის დანაშაულების " და 5644 " დანაშაული ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ ", 
რომელშიც მონაწილეობდა 623 ეჭვმიტანილი. 
 
Კიბერ დაცვა. პირველად, უკრაინამ მიიღო ორი მნიშვნელოვანი CYBERSEC ჯილდო კიბერუსაფრთხოების სფეროში: რუსული აგრესიის 
წინააღმდეგ გმირული წინააღმდეგობისთვის და დემოკრატიული სამყაროს ციფრული საზღვრების დაცვისთვის, ამბობს ციფრული 
ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი. უკრაინამ გაუძლო რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ კიბერშეტევებს სახელმწიფო 
რესურსებზე, ვებგვერდებზე, საბანკო სისტემებსა და მედიაზე. სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებისთანავე, უკრაინამ არა მხოლოდ დაიწყო 
საკუთარი თავის დაცვა, არამედ შექმნა სრულფასოვანი IT არმია ქვეყნის დასაცავად. 

მეცნიერება. უკრაინამ დაკარგა მცენარეთა ჯიშების უნიკალური მარაგი მას შემდეგ, რაც რუსეთის შემოტევამ ეროვნული ბიორეპოზიტორი 
„ფერფლში“ დატოვა. რუსმა სამხედროებმა ხარკოვში მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ეროვნული ცენტრი გაანადგურეს. ეს იყო 
ერთადერთი მცენარეთა გენეტიკური ბანკი უკრაინაში. ბანკმა ინახავდა 160 000-ზე მეტი ჯიშისა და მცენარეების ჰიბრიდს მთელი 
მსოფლიოდან. როგორც ჩანს, განადგურება იყო მიზანმიმართული, ამბობს სერხი ავრამენკო , მცენარეთა გენეტიკური რესურსების 
ეროვნული ცენტრის კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი და დასძინა, რომ მათ (რუსულმა ძალებმა) განსაკუთრებული სიზუსტით დაუმიზნეს 
ობიექტი. უნიკალური კოლექცია, რომელიც გადაურჩა გერმანელმა ფაშისტებმა მეორე მსოფლიო ომში, ვერ გადარჩა დღევანდელი 
აგრესორების თავდასხმის დროს. 

ყირიმი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყირიმელი თათრების საკუთრება დარბევა ხდება და აქტივისტების შეკრება და დაპატიმრება იწყება. 
ათობით ყირიმელი თათარი აქტივისტი, ადვოკატი და მოქალაქე გახდა რუსეთის უშიშროების სამსახურების სამიზნე ყირიმში , ხოლო 
მრავალი სხვა გაიქცა უკრაინის მატერიკზე უსაფრთხოების საძიებლად. ამჟამინდელმა შემოჭრამ და მასთან დაკავშირებულმა „ჰიტთა 
სიის“ შესახებ ცნობებმა კიდევ უფრო გააჩინა ყირიმელი თათრების უსაფრთხოების შესახებ შიში. ყირიმის, როგორც ომის დასადგმელი 
პუნქტის გამოყენებასთან ერთად სამხედრო ყოფნის გაზრდასთან ერთად, ყირიმიდან ინფორმაციის მიღება სულ უფრო რთული ხდება. 
მიუხედავად ამ სირთულისა , რამდენიმე შემაშფოთებელი ინფორმაცია გამოდის. მაგალითად, ყირიმიდან ვრცელდება ინფორმაცია იმის 
შესახებ, რომ უფლებადამცველები იღებენ გაფრთხილებებს, რომ არ ჩაერთონ თავიანთ საქმიანობაში, დარბევენ პოლიციას და ართმევენ 
მათ IT აღჭურვილობას. გარდა ამისა, 2022 წლის 10 მარტს ხუთ ყირიმელ თათარს - რამზი ბექიროვს, რიზა იზეტოვს, შაბან უმეროვს, რაიმ 
აივაზოვს, ფარხოდ ბაზაროვს - მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 15-დან 19 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით ჰიზბ უტ- ტაჰრირში 
, ისლამურ უფლებადამცველ ორგანიზაციაში მონაწილეობისთვის. რომელიც ღიად აქტიურობდა ყირიმში უკანონო ოკუპაციის შემდეგ 
რუსეთის მიერ აკრძალვამდე. 

დეკოლონიზაციის კითხვა – დეპორტაციები. საბჭოთა მასობრივი დეპორტაციები 1918 წელს დაიწყო და 30 წელზე მეტ ხანს გაგრძელდა. 
მათ შეეხო 6 მილიონზე მეტი ადამიანი, რომლებიც წარმოადგენდნენ სხვადასხვა ეთნიკურ, სოციალურ და რელიგიურ ჯგუფს. 2022 წელს 
ისტორია მეორდება - რუსეთი ისევ იყენებს იმავე ინსტრუმენტს, დეპორტაციას, უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
რუსეთის ტერიტორიებზე, ძირითადად ეკონომიკურად დეპრესიულ ტერიტორიებზე იძულებით გადაადგილებას. ანა იაცენკო, 
მემორიალური კულტურის მკვლევარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია დუმილის შემდეგ, წარმოგიდგენთ 70 წელზე მეტი ხნის წინ 
გამოყენებული და ამ დღეებში კიდევ ერთხელ განმეორდა დეპორტაციის რუსული „გაიდლაინების“ ანალიზს. დაწვრილებით წაიკითხეთ 
სტატიაში " საბჭოთა კავშირში მასობრივი დეპორტაციები: ასიმილაციის სახელმძღვანელო რუსეთის ხელისუფლებისათვის ". 

კითხვის კუთხე. 
● ყველაზე დიდი საფრთხე პუტინის მიერ ყირიმის კონტროლისთვის - ატლანტიკური - 1944 წლის მაისში, სამი დღის 

განმავლობაში, სტალინმა მთელი ყირიმელი თათარი ერი - დაახლოებით 200 000 ადამიანი - დეპორტირებულია სამშობლოდან. 
ყირიმულ თათრულ ენაზე დეპორტაციას ახსოვს როგორც Sürgün („გადასახლება“), სასტიკი განადგურებისა და მასობრივი 
სიკვდილის მოვლენა. 2014 წელს ისტორია თითქმის განმეორდა - როგორც კი რუსებმა ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინეს, 
ყირიმელი თათრების დევნა დაბრუნდა. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ყირიმელი თათრული ერის უკანონო დეპორტაციის 78 წლისთავს. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MwVykMZQ7n4
https://www.youtube.com/watch?v=MwVykMZQ7n4
https://unpo.org/article/22186
https://unpo.org/article/22186
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https://sharethetruths.org/2022/05/18/soviet-mass-deportations-guidelines-for-assimilation-for-the-russian-authorities-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://sharethetruths.org/2022/05/18/soviet-mass-deportations-guidelines-for-assimilation-for-the-russian-authorities-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/ukraine-war-crimean-tatars-stalin-soviet-union/629824/?utm_content=edit-promo&utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_term=2022-05-17T08%3A06%3A42
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/ukraine-war-crimean-tatars-stalin-soviet-union/629824/?utm_content=edit-promo&utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_term=2022-05-17T08%3A06%3A42
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სტატისტიკა. 

● უკრაინის პრემიერ-მინისტრის, დენის შმიჰალის თქმით, 300 000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი განივილება, რაც თითქმის 
იტალიის მთლიან ფართობს უდრის. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო დანაკარგები 2022 
წლის 18 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 28 300, ტანკები - 1251, APV - 3043, საარტილერიო სისტემები - 
586, MLRS - 199, საზენიტო საბრძოლო სისტემები – 91, ფიქსირებული ფრთების თვითმფრინავი – 202, შვეულმფრენები – 167, 
რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 2137, კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 13, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის 
უპილოტო საფრენი აპარატი – 441, სპეცტექნიკა – 43, საკრუიზო რაკეტები - 97. 

 
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 

● მხარი დაუჭირეთ „ სისხლის აგენტებს “ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ბოლო 6 წელია სისხლის დონაციის 
აქტიური პრომოუტერია. ომის დროს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს კამპანიას პირველადი სამედიცინო 
დახმარების ნაკრებისთვის ტერიტორიული თავდაცვის ჯარისკაცებისთვის, მეხანძრეებისთვის და მოხალისეებისთვის, 
რომლებიც მონაწილეობენ ხალხის ევაკუაციაში. მთავარი მიზანია ჰემოსტატიკური მარლის, გულმკერდის ბეჭდების, 
სახვევებისა და ტურნიკების შეძენა. 

● 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! 

http://en.bloodagents.com.tilda.ws/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

