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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 85 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
აზოვსტალი. რუსეთი დაახლოებით ამტკიცებს აზოვსტალის ფოლადის ქარხნის 959 უკრაინული ლეღვი "ჩაბარდა" და 
გადაიყვანეს რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე. რუსული მედია იუწყება რომ მარიუპოლის აზოვსტალის 
ქარხნიდან გაყვანილი 89 უკრაინელი დამცველი რუსეთში, ტაგანროგში გადაიყვანეს. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ 
უკრაინა მას არ უწოდებს "დაცემას", მას დაევალა გარნიზონის დატოვება ქარხანა, რათა გადაერჩინა სიცოცხლე უკრაინის 
ტერიტორიების დაცვის წინა ბრძანებების დასრულების შემდეგ. 

თუმცა, იზრდება შეშფოთება , დაიცავს თუ არა რუსეთი სამხედრო ტყვეების გაცვლის შეთანხმებულ პროცედურას. Amnesty 
International მიუთითებს , რომ მარიუპოლის დასაცავად, უკრაინელი სამხედროები დეჰუმანიზაციას ახდენდნენ რუსული 
მედიის მიერ და პუტინის მიერ „ნეონაცისტებად“ წარმოჩენილნი იყვნენ რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ ომის დროს. 
ასეთი გარემოებები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს უკრაინელი მებრძოლების, როგორც სამხედრო ტყვეების ბედზე 
დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 

ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. გუშინ რუსმა სამხედროებმა ავდიივკის სკოლა აკრძალული ფოსფორიანი ბომბებით 
გაანადგურეს. ლუგანსკის რეგიონში ელექტროენერგია გაითიშა . ლისიშანსკის მახლობლად აქტიური სამხედრო 
ბრძოლების გამო ელექტროგადამცემი ხაზი დაზიანდა. ამგვარად, თუ ადრე რეგიონს გაზი ჰქონდა გათიშული, ახლა 
ელექტროენერგია აღარ არის. რუსული ჯარები არ წყვეტენ სუმისა და ჩერნიგოვის სასაზღვრო ტერიტორიების დაბომბვას. 
ყველაზე გრძელი დაბომბვა დაახლოებით ერთ საათს გაგრძელდა. რუსებმა ნაღმტყორცნებიდან სუმის რაიონის შოსტკას 
რაიონის ერთ-ერთ სასაზღვრო დასახლებას ესროდნენ. რუსული ძალები აგრძელებენ დნეპროპეტროვსკისა და ხერსონის 
ოლქის საზღვარზე ზელენოდილსკის თემის დაბომბვას. გუშინ კიდევ ერთხელ დაბომბეს BM 21 და BM 27-დან. 10-ზე მეტი 
სახლი დაინგრა. დონეცკის რეგიონის დაბომბვა გრძელდება და არ მცირდება. გუშინწინ 10 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. 
სოფელი ნიუ-იორკი გაზის გარეშე დარჩა. ავდიივკაში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა დაზიანებულია. კოსტიანტინივკაში 
სკოლა, სამშენებლო ლიცეუმი და საბავშვო და ახალგაზრდული სპორტული სკოლა კოსტიანტინივკაში დაინგრა. 

წინააღმდეგობა. პარტიზანული მოძრაობა ინარჩუნებს წინააღმდეგობას რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ. 
მელიტოპოლში, ზაპორიჟჟიას ოლქში, პარტიზანებმა გაანადგურეს რუსი მაღალჩინოსნები, ნათქვამია ზაპორიჟჟიის 
სამხედრო ადმინისტრაციაში. ასევე პარტიზანებმა მელიტოპოლში ააფეთქეს ჯავშანტექნიკა რუსული ძალებით. 
ზაპორიჟჟიას ტერიტორიის თავდაცვის შტაბის ცნობით, მელიტოპოლში ხორცის გადამამუშავებელი ქარხნის მიდამოში, 
რუს დამპყრობლებთან ერთად ჯავშანტექნიკის 10 ვაგონი დისტანციურად ააფეთქეს მოძრაობის დროს. შედეგად 
დაზიანდა რკინიგზის ორი ლიანდაგი. გააჩერეს ჯავშანტექნიკა და ელმავალი საწვავის ავზებით. ასევე, ოკუპირებულ 
მელიტოპოლში რუსეთის კომენდანტის ოფისთან ყუმბარა აფეთქდა. ადრე აპრილში, ღამით მოქმედმა პარტიზანებმა 
მელიტოპოლში 3 კვირის განმავლობაში 70 რუსი ოკუპანტი მოკლეს . 

ხერსონის რეგიონი. ხერსონის რაიონის სოფელ დავიდივ ბრიდის მიდამოში რუსეთის ჯარებმა BM 21 Grad ცეცხლი 
გაუხსნეს სამოქალაქო კოლონას . დაიღუპა სამი და დაიჭრა 6 ადამიანი. კრიტიკული ვითარება მეზობელ რაიონებში 
მოსაზღვრე სოფლებში, რადგან რუსული ძალები მათ პლატფორმებად იყენებენ სამეზობლო რეგიონების 
დაბომბვისთვის. დანგრეულია სახლები, დანაღმულია გზები, ხიდები, მინდვრები. სტაბილური კრიტიკული ვითარება 
ოკუპირებულ სოფლებში ველიკოლეკსანდრივსკა, ვისოკოპილსკა, სტანისლავსკა, ნოვოვორონცოვსკა და კალინივსკა 
თემებში, რადგან ამ თემების ბევრი სოფელი ორი თვის განმავლობაში შუქისა და წყლის გარეშეა. 

მოლაპარაკებები. უკრაინაც და რუსეთიც აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებების პროცესი პაუზას მოჰყვა . სამშაბათს, ორივე 
მხარემ კიდევ უფრო შეამცირა შეთანხმების პერსპექტივები. მიხაილო პოდოლიაკმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც 
ნათქვამია, რომ მოლაპარაკებები "პაუზაშია" და რომ რუსეთის შეფერხებული შეტევის გათვალისწინებით, კრემლი 
"არანაირ მიზანს ვერ მიაღწევს". დღეს დილით მან მითხრა , რომ უკრაინა არ არის დაინტერესებული ახალი "მინსკით", 
რადგან ის რამდენიმე წელიწადში ომის განახლებას ითვალისწინებს. მომლაპარაკებელმა რუსეთიდან, ვასილ მედინსკიმ 
თქვა, რომ უკრაინული მხარის მოლაპარაკების პროცესს, სავარაუდოდ, მხარს უჭერს სხვადასხვა ელიტური ჯგუფები - „და 
არის ალბათ ელიტის სხვა ნაწილი, რომელსაც არ სურს მშვიდობა და რომელიც პირდაპირ ფინანსურ და პოლიტიკურს 
ატარებს. ისარგებლეთ ომის გაგრძელებით“ , - აღნიშნავს The New York Times. 

მოთხოვნების სია . საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ჰოლანდიურ მედიასაშუალებას NRC- სთვის მიცემულ 
ინტერვიუში უკრაინის რუსეთის წინააღმდეგ ომში გამარჯვების ოთხი კომპონენტი დაასახელა: ოკუპირებული 
ტერიტორიების, კერძოდ, ყირიმისა და დონბასის გათავისუფლება; ომის დამნაშავეების ნასამართლობა; რეპარაციების 
გადახდა; უკრაინის პოზიციების გაძლიერება ევროინტეგრაციაში. 

საგარეო პოლიტიკა. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა შესთავაზა ევროკავშირის გაფართოების პროცესის 
გააქტიურება, რადგან პროცესის დღევანდელი მდგომარეობა იმედგაცრუებულია როგორც ევროკავშირისთვის, ასევე 
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https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/13/7339369/
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https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/ukraine-russia-peace-talks.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8diPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdaUyX-dzx6pHMkVmRky0q5-Hg9IFPyAx48qVb18B4qjsD_o-4CO4KS6wMvt-z7my-EqLbDTtDPSJzXQmc156pcZmdkWg2CQO2vyWGuBz3Ngt1fYqA4toBmtVPFn8tPHtAhh6P92CZwiNqVVlHrEEBkyA2IKU-LkCcw5NCF7ZTH0Z4Wk07dxUOt5_L7-oZld7O5K42eNNfzQueIS5BJQxRJzWkKFpttPOrh-Kz8m3wpYmBUzgdSWbSct3JgU4uXkh3QA&smid=tel-nytimes
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პოტენციური მომავალი წევრებისთვის. „ჩვენ უნდა გავხადოთ გაფართოების პროცესი უფრო ეფექტური და ენერგიული. ეს 
პროცესი ახლა ნულოვანი ჯამის თამაშია. Ყველაფერი ან არაფერი. და ეს ძალიან იმედგაცრუებულია ორივე მხრიდან. ” 

ოთხშაბათს, რუსეთმა გამოაცხადა საელჩოს 85 თანამშრომელი საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან და იტალიიდან გააძევა ამ 
ქვეყნების მსგავსი ნაბიჯების საპასუხოდ. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 34 დიპლომატიური 
თანამშრომელი საფრანგეთიდან, 27 ესპანეთიდან და 24 იტალიიდან თანამშრომლებს ითხოვდა. ლიტვის მთავრობამ 
მიიღო გადაწყვეტილება, ოფიციალურად გაიყვანოს ელჩი რუსეთის ფედერაციაში, ეიტვიდას ბაიარუნასი. 

"მარშალის გეგმა" უკრაინაში. ევროკომისია წარმოადგინა მყისიერი რეაგირების გეგმა უკრაინის ფინანსური ხარვეზის და 
გრძელვადიანი რეკონსტრუქციის აღმოსაფხვრელად. საერთაშორისო საკოორდინაციო პლატფორმა, „უკრაინის აღდგენის 
პლატფორმა“, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენელი კომისია და უკრაინის მთავრობა ხელმძღვანელობენ, 
იმუშავებს, როგორც ყოვლისმომცველი სტრატეგიული მმართველობის ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია უკრაინის 
მიერ შემუშავებული და განხორციელებული რეკონსტრუქციის გეგმის დამტკიცებაზე. ადმინისტრაციული 
შესაძლებლობების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებით. ის აერთიანებს მხარდამჭერ პარტნიორებსა 
და ორგანიზაციებს , მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, სხვა ორმხრივ და მრავალმხრივ პარტნიორებს და 
საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს. დამკვირვებლების სახით მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის პარლამენტი და 
ევროპარლამენტი. კომისიამ გამოაცხადა დამატებითი მაკროფინანსური დახმარება 9 მილიარდ ევრომდე სესხების 
სახით, რომელიც დაემატება სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის G7-ის 
მხარდაჭერით. 

რეკონსტრუქციის გეგმა შედგება ოთხი საყრდენისაგან: 

● ქვეყნის აღდგენა, კერძოდ ინფრასტრუქტურა , ჯანდაცვის სერვისები, საცხოვრებელი და სკოლები, ასევე 
ციფრული და ენერგეტიკული მდგრადობა უახლესი ევროპული პოლიტიკისა და სტანდარტების შესაბამისად; 

● გააგრძელოს სახელმწიფოს და მისი ინსტიტუტების მოდერნიზება კარგი მმართველობისა და კანონის 
უზენაესობის უზრუნველსაყოფად, ადმინისტრაციული შესაძლებლობების მხარდაჭერისა და ტექნიკური 
დახმარების გაწევით, მათ შორის რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე; 

● განხორციელება უკრაინისა და მისი ხალხის ევროკავშირთან ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაციის 
გაღრმავების მიზნით , მისი ევროპული გზის შესაბამისად; 

● მხარი დაუჭირეთ უკრაინის ეკონომიკისა და საზოგადოების აღდგენას მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური 
კონკურენტუნარიანობის, მდგრადი ვაჭრობისა და კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობით, ქვეყნის მწვანე 
და ციფრული გარდამავალი წვლილის შეტანით. 

ადამიანის უფლებები . Human Rights Watch-მა (HRW) გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში , რომელიც მიუთითებს რუსული 
ძალების მიერ შემაჯამებელი სიკვდილით დასჯის, წამების და სხვა მძიმე ძალადობის შემთხვევებზე უკრაინელი 
მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ თებერვალ-მარტში კიევისა და ჩერნიგოვის რეგიონების ოკუპაციის დროს. HRW 
მოინახულა კიევისა და ჩერნიგოვის 17 სოფელი და პატარა ქალაქი, სადაც გამოიკვლია 22 აშკარა შემაჯამებელი 
სიკვდილით დასჯა, 9 სხვა უკანონო მკვლელობა, 6 შესაძლო იძულებითი გაუჩინარება და წამების 7 შემთხვევა. 
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ოცდაერთმა მშვიდობიანი მოქალაქე აღწერს უკანონო პატიმრობას არაადამიანურ და 
დამამცირებელ პირობებში. დღის ან კვირების განმავლობაში რუსები აკავებენ მშვიდობიანი მოქალაქეებს ბინძურ და 
მახრჩობელ პირობებში ისეთ ადგილებში, როგორიცაა სკოლის სარდაფი, ოთახი ფანჯრის საწარმოო ქარხანაში და ორმო 
ქვაბის ოთახში, მცირე რაოდენობით ან საერთოდ საკვებით, არასაკმარისი წყლით და ხელმისაწვდომობის გარეშე. 
ტუალეტები. წამების შვიდი დოკუმენტირებული შემთხვევა მიუთითებს რუსი ჯარისკაცების მიერ დაკავებულების ცემის, 
ელექტროშოკის გამოყენებით ან იმიტირებული სიკვდილით დასჯაზე, რათა აიძულონ ისინი ინფორმაციის მიწოდებაზე. 
მოწმეებს აცნობეს რუსული ძალების მიერ მათი დასახლებების ქუჩებში მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობის 
შესახებ. გამოკითხულმა ყველა მოწმემ განაცხადა, რომ ისინი იყვნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც არ 
მონაწილეობდნენ საომარ მოქმედებებში, გარდა წამების ორი მსხვერპლისა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ისინი იყვნენ 
ადგილობრივი ტერიტორიული თავდაცვის ქვედანაყოფის წევრები. 

ომის დანაშაულთა დევნა . გასული კვირიდან ყველა თვალი მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი 
ჯარისკაცის პირველი სასამართლო პროცესისკენ იყო მიმართული. სერჟანტი ვადიმ შიშიმარინმა დანაშაული აღიარა 
სუმის რაიონის სოფელ ჩუპახივკაში ველოსიპედზე მყოფი 62 წლის მამაკაცის სროლაში. ეს არის პირველი სასამართლო 
პროცესი, რომელიც უკრაინამ ჩაატარა იმ ქმედებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ომის დანაშაულად მას შემდეგ, 
რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი შემოჭრა დაიწყო. 

გარემოს დაცვა. აზოვის ზღვის ფლორისა და ფაუნის სრული გადაშენების საფრთხე არსებობს . აზოვსტალის დაბომბვის 
შედეგად შეიძლება დაზიანდეს ტექნიკური სტრუქტურა, რომელიც შეიცავს ათიათასობით ტონა კონცენტრირებულ 
წყალბადის სულფიდის ხსნარს, იუწყება მარიუპოლის საქალაქო საბჭო. საშიში ნივთიერებები შეიძლება მოხვდეს შავ და 
ხმელთაშუა ზღვებში. 

https://www.reuters.com/world/europe/russia-expels-85-diplomats-france-spain-italy-2022-05-18/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121
https://www.hrw.org/news/2022/05/18/ukraine-executions-torture-during-russian-occupation
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/russian-soldier-war-crime-ukraine-law.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/05/18/world/europe/russian-soldier-war-crime-ukraine-law.html?smid=url-share
https://www.ukrinform.net/rubric-emergencies/3486397-sea-of-azov-under-threat-of-complete-extinction-due-to-russian-bombardment.html
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ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა და კრემლის მიერ დანიშნულმა ყირიმის „კურატორმა“ მარატ 
ხუსნულინმა რუსულ ინტერფაქსს განუცხადა, რომ ზაპორიჟჟიას ატომური ელექტროსადგური, რომელიც რუსულმა 
ჯარებმა დაიპყრეს, რუსეთის სასარგებლოდ იმუშავებს. უკრაინას ელექტროენერგიის შეძენას საკუთარი სადგურიდან 
სთავაზობენ 

Საკვების უსაფრთხოება. მსოფლიო ბანკმა გამოაცხადა 30 მილიარდი დოლარი, რათა დაეხმაროს სასურსათო 
უსაფრთხოების კრიზისის დაძლევას, რომელიც ემუქრება რუსეთის ომს უკრაინაში. მოსალოდნელია, რომ ახალი 
პროექტები ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობას, სოციალურ დაცვას ღარიბ მოსახლეობაზე სურსათზე მაღალი ფასების 
ზემოქმედების შესამსუბუქებლად და წყლისა და სარწყავი პროექტების განხორციელებაში. რესურსების უმეტესი ნაწილი 
მიდის აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში, აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ აზიაში. რუსული 
ძალები უკვე 400 ათასი ტონა მარცვლეული მოიპარეს ხერსონის, ზაპორიჟჟიას, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში. 
ამგვარმა ქმედებებმა დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესაძლოა დარჩენილ მოსახლეობაში შიმშილობა 
გამოიწვიოს. გარდა ამისა, რუსული ჯარები ანადგურებენ ლიფტებს, საწყობებს, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას და 
ინფრასტრუქტურას სარაკეტო და ბომბის დარტყმებით, რითაც აფერხებენ თესვის კამპანიას. უკრაინის პორტების 
ბლოკადისა და საზღვაო მარშრუტების მოპოვების გამო, უკრაინა ასევე ვერ ახერხებს გასული წლების მოსავლის 
ექსპორტს. 

ციფრული უსაფრთხოება . პირველი საერთაშორისო Diia Summit Brave Ukraine გაიმართება დავოსში, მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის შეხვედრის დროს, 24 მაისს. უკრაინა გაიზიარებს ციფრული სახელმწიფოს ახალ ხედვას - 
ევროპელი ციფრული მინისტრები თავიანთი გამოცდილებით წვლილს შეიტანენ. უკრაინის ციფრული ტრანსფორმაციის 
მინისტრი ევროკომისიის აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტ მარგრეტე ვესტაგერთან შეხვედრისას გამოაცხადა , რომ 
უკრაინა დაინტერესებულია ევროკავშირის როუმინგში გაწევრიანებით. 

კულტურა. 19 მაისი აღნიშნავს უკრაინაში ვიშივანკას დღეს, რომლის მიზანია შეინარჩუნოს ეთნიკური ნაქარგი უკრაინული 
ტანსაცმლის შექმნისა და ტარების ორიგინალური ტრადიციები, სახელწოდებით "vyshyvanka" ან "vyshyvana sorochka". 
შეამოწმეთ უკრაინული ნაქარგების ეს ინტერაქტიული რუკა უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში. 

კითხვის კუთხე. 
● ბუჩაში, სიკვდილისა და სისასტიკის სიმბოლოში, სიცოცხლე ბრუნდება - The New York Times (nytimes.com) 
● ასე გამოიყურება უკრაინის განათლების სისტემის "რუსიფიკაცია" ოკუპირებულ ტერიტორიებზე - CNN 
● ცხოვრება უკრაინაში რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ (foreignpolicy.com) 

 
სტატისტიკა. 

● 24 თებერვლიდან მოყოლებული, უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა გაანეიტრალა 110 593 
ასაფეთქებელი მოწყობილობა, მათ შორის 1975 წლის საავიაციო ბომბი. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 19 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 28 500, ტანკები - 1254, APV 
- 3063, საარტილერიო სისტემები - 595, MLRS - 199, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 93, ფიქსირებული ფრთიანი 
თვითმფრინავი – 203, შვეულმფრენი – 167, რბილი მანქანები და საწვავის ტანკერები – 2157, კატარღები და 
მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 13, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 455, 
სპეცტექნიკა – 43, საკრუიზო რაკეტები - 103. 

 
ომი თავისუფლებისთვის. ოლჰა სუბბოტინა არის SMM სპეციალისტი და სტენდაპ კომიქსი, რომელიც ომის პირველ 
კვირას გაიქცა კიევიდან და ლტოლვილი გახდა ბერლინში, გერმანია. ახლა ის მუდმივად ეძებს საცხოვრებელ ადგილს და 
სამუშაოს და ამოწმებს არის თუ არა მისი სახლი კიევში. რატომ იხილეთ სიუჟეტში . სერიები "ომი თავისუფლებისთვის" 
არის უკრაინელების ისტორიები, რომლებიც ცდილობენ გაუმკლავდნენ რუსეთ-უკრაინის ომს მათი მხატვრული 
პორტრეტების თანხლებით. მე გამოვკითხე და გადავიღე სურათები უკრაინელებთან, მათ შორის ლტოლვილებთან და 
მათ შორის, ვინც ამჟამად უკრაინაში რჩებიან, მათი ომის გამოცდილების საილუსტრაციოდ. 
 
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 . 

https://twitter.com/hromadske/status/1526965108970250243?s=21&t=Mwbqi2Jpe2fM5cCzO7IVtQ
https://www.reuters.com/world/world-bank-offer-30-bln-over-15-months-ease-looming-food-crisis-treasury-report-2022-05-18/
https://minagro.gov.ua/news/okupanti-vzhe-vidibrali-v-agrariyiv-blizko-400-tis-tonn-zerna
https://minagro.gov.ua/news/okupanti-vzhe-vidibrali-v-agrariyiv-blizko-400-tis-tonn-zerna
https://minagro.gov.ua/news/okupanti-vzhe-vidibrali-v-agrariyiv-blizko-400-tis-tonn-zerna
https://summit.diia.gov.ua/en
https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1526951522701127681?s=20&t=t8z-wVDzk9SN57XE0SSYzA
https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1526951522701127681?s=20&t=t8z-wVDzk9SN57XE0SSYzA
https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1526951522701127681?s=20&t=t8z-wVDzk9SN57XE0SSYzA
https://www.thinglink.com/scene/658090205873438722
https://www.nytimes.com/2022/05/17/world/europe/bucha-ukraine-russia.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8diPsSGYyMvErQf617apw5wj-bTZpcM6UmRfp_i_VCJFdsQk-ovp6A0twjEhkClLiSDCkwzo6fGvcx6yPrZW20b-tznrOz4kqPdTa5WabA1XYkcBJvpcQ2aVCh2nMDlqvEQbIk38Jsnqt0XuAMTj8FbSSOuPHsAgwve4nVK0GBtXRlHr1RSjrRntWD6r4fcAs0CFLOTX534W9U-8oLcZpMf_65d0h8DZK41bYBCWVoL5OrAIkyQOXWn7ZotL3OqH-c2fE3aN5pvakarY8l-uFge3k&smid=tel-nytimes
https://edition.cnn.com/2022/05/16/europe/russia-ukraine-education-intl-cmd/index.html
https://foreignpolicy.com/2022/05/11/ukraine-russia-war-occupation-donbas-stanislav-aseyev-prisoner-book-in-isolation/
https://foreignpolicy.com/2022/05/11/ukraine-russia-war-occupation-donbas-stanislav-aseyev-prisoner-book-in-isolation/
https://www.instagram.com/p/CdK5pG7MuGG/
http://en.bloodagents.com.tilda.ws/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
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● თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს პროექტს შემოწირულობებით PayPal-ის საშუალებით. მეტი 
ინფორმაცია აქ . 

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! სლავა უკრაინა! დიდება უკრაინას! 

https://sharethetruths.org/about/

