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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. დღე 88-89 
მოამზადეს სოფია ოლინიკმა და მარიანა ზავიისკამ  
 
ქალაქები თავდასხმის ქვეშ. პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ განაცხადა , რომ დონბასში ვითარება უკიდურესად 
მძიმეა, რადგან რუსული არმია აგრძელებს მცდელობას სლოვიანსკსა და სიევიეროდონეცკზე წინსვლისკენ. შაბათ-კვირას 
რუსებმა დონეცკის ოლქის სვიატოგორსკში მუსიკალურ სკოლას ცეცხლი გაუხსნეს . ერთი დღის განმავლობაში რუსმა 
დამპყრობლებმა დონეცკის ოლქის 12 დასახლება დაბომბეს, რის შედეგადაც დაიღუპა და დაშავდა 58 სამოქალაქო 
ობიექტი. ლუგანსკის რაიონში სევეროდონეცკსა და ლისიჩანსკს შორის ხიდი რუსებმა მეორედ დაანგრიეს. ის დრო 
ააფეთქეს იყო 2014 წელს და ახლა კიდევ ერთხელ. რუსული ძალები ცდილობენ მთლიანად ჩაშალონ ლოგისტიკური 
კავშირი რეგიონში. სევეროდონეცკში საავადმყოფო ფუნქციონირებს, სადაც მხოლოდ სამი ექიმია დარჩენილი და ხუთი 
ექთანი ეხმარება მათ . კლინიკაში 20 პაციენტია. რუსეთის დაბომბვის გამო ლუგანსკის რეგიონში ერთ დღეში სულ მცირე 
70 შენობა დაზიანდა. ზაპორიჟჟიას რეგიონში კვირას რუსულმა რაკეტებმა ვილნიანსკის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში 
სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. კვირას, ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, რუსი ოკუპანტები 
დაბომბავდნენ სუმის რეგიონის დასახლებებს MLRS "გრადიდან". ჩერნიგოვის რეგიონის სასაზღვრო დასახლებები 
თავდასხმის ქვეშ რჩება, რადგან დაბომბვა გრძელდება რუსეთის ტერიტორიებიდან. რუსულმა ძალებმა რეგიონი 
ნაღმტყორცნებიდან დაახლოებით 9-ჯერ დაბომბეს. ქალაქი მიკოლაივი კვირას კასეტური საბრძოლო მასალის დაბომბვა 
მოხდა. 

ოკუპირებული ქალაქები . თვითგამოცხადებული ხელისუფლება ზაპორიჟჟიის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
აგრძელებს ზაპორიჟჟიას ბიზნესის მფლობელების მუქარას , რომლებიც უარს ამბობენ რუბლით ვაჭრობაზე. ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე წინააღმდეგობის მოძრაობა გრძელდება. 22 მაისს, დილით, დროებით ოკუპირებულ ქალაქ ენერჰოდარში 
უცნობმა პირმა ააფეთქა შესასვლელი კარი, სადაც ოკუპანტების პროტეჟე ცხოვრობდა. ხერსონის რაიონში, ოლეშკოვსკის 
პისკის ყველაზე დიდი ქვიშის მასივი ევროპის მშრალ სტეპურ ნაწილში, 11 ათასი ჰექტარი ფართობით, ამჟამად ოკუპაციის 
ქვეშ იმყოფება. 

ხარკოვის რეგიონის გუბერნატორმა ოლეჰ სინეჰუბოვმა განაცხადა , რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული დვორიჩნეს მერი 
ჰალინა ტურბაბა რუსებმა უკანონოდ დააკავეს ოთხი დღის განმავლობაში. 
 
მარიუპოლი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აცნობა , რომ ელის, რომ აზოვსტალის დამცველები გაცვლიან, როგორც კი ეს 
შემთხვევა გამოჩნდება. ჩვენმა ბიჭებმა მიიღეს სიგნალი სამხედროებისგან , რომ მათ აქვთ უფლება გამოვიდნენ და 
გადაარჩინონ სიცოცხლე. ველოდებით გაცვლის ვარიანტებს. მარიუპოლის ყველა დამცველი სახლში დაბრუნდება. მძიმედ 
დაშავებული მშვიდობიანი მოქალაქეები და ექიმები გამოიყვანეს. ამ დროისთვის ხალხის გამოყვანა გრძელდება. მეჩვენება, 
რომ უახლოეს მომავალში, დღეებში კი არა, საათებში, დასრულდება ყველას ევაკუაცია“ .  
 
ახლა ქალაქს მარიუპოლის კაცები რუს სამხედროებთან და "დეპრ-ის სახალხო მილიციასთან" ერთად პატრულირებენ . 
ასეთი „პატრულის“ რეალური მიზანი, გავრცელებული ინფორმაციით, არის აქტივისტების ძიების გაძლიერება, 
თვითგამოცხადებული ხელისუფლება იწყებს არა მხოლოდ აქტივისტების, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, საჯარო 
დაწესებულებების, მასწავლებლებისა და სხვა სპეციალისტების ძებნას. 

უკრაინის ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა აცხადებს , რომ მარიუპოლი ეპიდემიისა და ეკოლოგიური კატასტროფის 
ზღვარზეა. ბრძოლებისა და ქალაქის ოკუპაციის თითქმის სამი თვის განმავლობაში, მოსახლეობა დაკრძალეს რუსული 
ჯარის მიერ მოკლული ნათესავებისა და მეზობლების ეზოებში, სახლებთან ახლოს, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის 
კომუნიკაციებთან. საფლავების უმეტესობა არც თუ ისე ღრმაა, თითქმის ზედაპირზე. დაზიანებული წყალმომარაგების 
სისტემების ამოქმედების შემდეგ, მიწაზე დაღვრილმა წყალმა დაიწყო ბუნებრივი სამარხების განადგურება. შედეგად, 
არსებობს მთელი რიგი დაავადებების განვითარების რისკი. გარდა ამისა, რუსულმა ჯარებმა ქალაქი ნაგავსაყრელად 
აქციეს, რადგან ნარჩენების მართვის სისტემა არ ფუნქციონირებს. ხალხი ნაგავს სახლებთან აგდებს, მაგრამ არავინ 
წაართმევს. ნაგვის ნაწილი დატბორილია დაზიანებული წყლის მილებისა და წვიმის წყლით, რაც იწვევს პათოგენური 
ბაქტერიების ზრდას. ასევე, აფეთქებული რაკეტების და საჰაერო ბომბების გამო, ქალაქში ნიადაგი და მიწისქვეშა წყლები 
ასევე დაბინძურებულია ქიმიკატებითა და მძიმე ლითონებით. ეს საფრთხეს უქმნის მასობრივ მოწამვლას და ინფექციური 
დაავადებების ეპიდემიას მარიუპოლის მცხოვრებთათვის. 
 
ფილტრაციის ბანაკები. ოკუპანტები ზრდიან კაცების დეპორტაციის მაჩვენებელს დაბომბული მარიუპოლიდან 
„ფილტრაციის ბანაკებში“. დონეცკის ოლქის ნოვოაზოვსკის რაიონში, ბეზიმენისა და კოზაცკის ბანაკებში დაახლოებით 
4000 ადამიანია. მათი რიცხვი მხოლოდ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გაორმაგდა. ბანაკებში დაკავებულთაგან 
არცერთი არ დაბრუნებულა. მამაკაცები საშინელ პირობებში არიან, იატაკზე სძინავთ, დახრჩობიანები და ანტისანიტარია, 
აწამებენ და ძალადობენ. ოკუპანტები აცხადებენ, რომ ივლის-აგვისტოში ისინი „მობილიზებულნი“ იქნებიან L/DPR-ის 
უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების რიგებში. 

https://www.nbcnews.com/video/zelenskyy-calls-situation-in-donbas-extremely-difficult-140548677663
https://t.me/luhanskaVTSA/2783
https://t.me/zoda_gov_ua/8070
https://t.me/zoda_gov_ua/8070
https://nv.ua/ukr/kharkiv/viyna-rf-proti-ukrajini-golova-dvorechanskoji-otg-galina-turbaba-v-zaruchnikah-novini-harkova-50244284.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/21/7347609/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/21/7347711/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/21/7347711/
https://t.me/denisovaombudsman/6164
https://t.me/denisovaombudsman/6156
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ყირიმი. რუსული ძალები უკრაინულ სატვირთო მანქანებს ყირიმის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გასვლის უფლებას არ 
აძლევენ . სატვირთო მანქანებში გაძარცული საქონელი ჯერ ნახევარკუნძულზე მიჰყავთ, სადაც დაბალ ფასად ყიდიან 
რუსეთიდან სპეციალურ დილერებს, რომლებიც მოგვიანებით გადააქვთ საქონელი და იქ ყიდიან საბაზრო ფასებში. 
 
უკრაინის პარლამენტი. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა უკრაინაში საომარი მდგომარეობისა და საყოველთაო 
მობილიზაციის 90 დღით გახანგრძლივებას, 23 აგვისტომდე. ასევე, პარლამენტმა აკრძალა მედიკამენტები რუსეთიდან და 
ბელორუსიდან, ასევე გააუქმა სხვადასხვა შეთანხმებები დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან (დსთ). 
მათ შორისაა უკრაინასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების 
დენონსაცია, შეთანხმება „ დიდ სამამულო ომში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ხალხთა გამბედაობისა 
და გმირობის ხსოვნის შენარჩუნების შესახებ “ . ერთობლივი სასოფლო-სამეურნეო ბაზარი და არალეგალური მიგრაციის 
წინააღმდეგ ბრძოლა. პრეზიდენტის წინადადებებით დაბრუნების შემდეგ, უმაღლესმა რადამ ხელახლა ამოქმედდა 
კანონი, რომელიც აღიარებს რუსეთს ტერორისტულ სახელმწიფოდ, მის რეჟიმს ნაცისტად და კრძალავს რუსეთის 
შემოჭრის სიმბოლოებს. 

მოლაპარაკებები. რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები ამჟამად შეჩერებულია. პრეზიდენტის მრჩეველმა 
მიხაილო პოდოლიაკმა Reuters- თან საუბრისას განაცხადა , რომ უკრაინა არ აპირებს რაიმე დათმობებზე წასვლას, რადგან 
ეს უკრაინას მხოლოდ უკუშედეგს მოჰყვება. ომი არ შეჩერდება (არანაირი დათმობის შემდეგ). ის უბრალოდ შეჩერდება 
გარკვეული დროით . პოდოლიაკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია, რათა 
განაახლოს ნებისმიერი სამშვიდობო პროცესი. 

საგარეო პოლიტიკა. პოლონეთის პრეზიდენტი დუდა კიევს უკრაინის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისთვის ეწვია . 
პრეზიდენტი ანჯეი დუდა უკრაინაში 21 მაისს ჩავიდა და იყო პირველი უცხო სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც სიტყვით 
გამოვიდა უკრაინის უმაღლეს რადაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის დაწყების შემდეგ. ვიზიტის შემდგომ, 
უკრაინა და პოლონეთი შეთანხმდნენ დაარსებაზე ერთობლივი სასაზღვრო საბაჟო კონტროლი და ერთობლივი 
სარკინიგზო კომპანიაზე მუშაობა ხალხის გადაადგილების შესამსუბუქებლად და უკრაინის საექსპორტო პოტენციალის 
გაზრდის მიზნით. 

პორტუგალიის პრემიერ მინისტრი ანტონიო კოსტა ეწვია კიევი და ირპინი . ვიზიტის შემდგომ, პორტუგალიამ გამოთქვა 
მზადყოფნა, დაეხმაროს უკრაინას ომის გამო დანგრეული სკოლებისა და საბავშვო ბაღების აღდგენაში. ასევე, ის 
უზრუნველყოფს 250 მილიონი ევროს მაკროფინანსურ მხარდაჭერას. პირველი ტრანსფერი 100 მილიონი ევროს 
ოდენობით უკვე წელს განხორციელდება. 

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წარმოადგინა ამერიკელი პოლიტიკოსებისა და ბიზნესების „შავი სია“, 
რომლებსაც რუსეთში შესვლა აეკრძალათ. სიაში შედის 963 ადამიანი, მათ შორის აშშ-ს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, ვიცე 
პრეზიდენტი ჰარისი და სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი და თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი და ა.შ. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. WEF 23 მაისს იწყება და დღის წესრიგის სათავეში უკრაინაა . ღონისძიებას 
ვირტუალური გამოსვლით დაიწყებს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი უკრაინის დელეგაცია, მათ შორის საგარეო საქმეთა 
მინისტრი კულება, რამდენიმე უკრაინელი პარლამენტარი, ასევე კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო შეუერთდებიან შეკრებას. 
საერთაშორისო ფიგურებს შორის ღონისძიებას, რომელსაც დაესწრება ნატოს გენერალური მდივანი იენს 
სტოლტენბერგი, მოსალოდნელია, რომ გარკვეული ინფორმაცია მოგვცეს იმის შესახებ, თუ რა სამხედრო ნაბიჯები 
შეიძლება გადადგას დასავლეთმა უკრაინის მხარდასაჭერად. ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, 
გერმანიის კანცლერს ოლაფ შოლცს და პოლონეთის ლიდერს მატეუშ მორავიეცკის უეჭველად მოეთხოვებათ დამატებითი 
სანქციები. პირველად სამი ათწლეულის განმავლობაში რუსეთის სახელმწიფო და ბიზნესის წარმომადგენლები არ 
მიიწვიეს მსოფლიოში მონაწილეობის მისაღებად ეკონომიკური ფორუმი და ის, რაც რამდენიმე წელია დავოსში რუსეთის 
სახლი იყო, ახლა იქნება რუსეთის ომის დანაშაულების სახლი. ეს სიმბოლური პროექტი იქნება გამოფენა უკრაინაში 
რუსეთის ომის დანაშაულებებზე. შეუერთდით გამოფენის გახსნის ცერემონიის ლაივ სტრიმინგს . 
 
სანქციები. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრი ვიტალი საველიევი ამბობს, რომ დასავლურმა სანქციებმა რუსეთში 
ლოგისტიკის სერიოზული პრობლემები გამოიწვია. Ნიუ იორკ თაიმსი იუწყება , რომ ბ-ნმა საველიევმა თქვა, რომ რუსი 
ოფიციალური პირები იძულებულნი იყვნენ „მოეძიათ ახალი ლოგისტიკური დერეფნები“ საქონლის გადასატანად, მათ 
შორის ჩრდილოეთ-სამხრეთის მარშრუტი, რომელიც გაივლის ასტრახანს და კასპიის ზღვის ორ პორტს, ოლიასა და 
მახაჩკალას. ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევა, როდესაც რუსი ოფიციალური პირები კომენტარს აკეთებენ რუსეთზე 
გლობალური სანქციების გავლენის შესახებ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა 
და სხვა ქვეყნებმა დააწესეს სხვადასხვა სახის სანქციები რუსეთსა და მის ბიზნესზე, მათ შორის საჰაერო სივრცის დახურვა 
რუსული თვითმფრინავებისთვის, ბანკების შეწყვეტა დასავლეთის ბაზრებიდან, რაც კრძალავს რუსულ გემებს 
ევროკავშირის პორტებიდან. 
 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ლიტვა აჩერებს რუსული გაზის, ნავთობისა და ელექტროენერგიის იმპორტს. ლიტვა 

https://t.me/operativnoZSU/25394
https://t.me/operativnoZSU/25394
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39638
https://t.me/ukrainenowenglish/8815
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-negotiator-rules-out-ceasefire-or-concessions-russia-2022-05-21/
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/22/polish-president-visits-kyiv-addresses-parliament
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/22/polish-president-visits-kyiv-addresses-parliament
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-poland-agree-joint-customs-control-ease-movement-people-goods-2022-05-23/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-poland-agree-joint-customs-control-ease-movement-people-goods-2022-05-23/
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1528002011601436675?s=20&t=2yLJNVSalTabaL4NxdcTig
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1528002011601436675?s=20&t=2yLJNVSalTabaL4NxdcTig
https://twitter.com/antoniocostapm/status/1527942346335305728?s=20&t=2yLJNVSalTabaL4NxdcTig
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/21/russia-bans-963-americans-ukraine-biden/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022
https://www.reuters.com/world/ukraine-comes-davos-first-spring-gathering-business-leaders-2022-05-22/
https://youtu.be/LPSmMKWKva4
https://nyti.ms/3MP0F3m
https://nyti.ms/3MP0F3m


 

 

 
 

10:00 ს თ, 22-23.05.2022წ . 

 

3 

გახდა პირველი ბალტიისპირული ქვეყანა, რომელმაც შეწყვიტა რუსული ენერგეტიკული პროდუქტების იმპორტი. 

დეზინფორმაცია. YouTube წაშლის 70000-ზე მეტ ვიდეოს და 9000 არხს, რომლებიც ავრცელებენ ყალბ ისტორიებს 
უკრაინის ომის შესახებ, – The Guardian . კერძოდ, ვიდეოჰოსტინგიდან ამოიღეს ვიდეოები, რომლებშიც უკრაინის ომს 
„განმათავისუფლებელი მისია“ უწოდეს. 

კულტურა . კანის კინოფესტივალზე რუსი კინორეჟისორის კირილ სერებრენნიკოვის მონაწილეობის შესახებ უკრაინის 
ინსტიტუტმა განცხადება გაავრცელა. კირილ სერებრენიკოვმა 19 მაისს კანის კინოფესტივალზე გამართულ 
პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მოითხოვა სანქციების მოხსნა რუსი ოლიგარქის, რომან აბრამოვიჩის 
წინააღმდეგ, რომელიც პუტინთან დაახლოებული ადამიანია; იცავდა კრემლის ერთ-ერთ მთავარ იდეოლოგს; და ომის 
მსხვერპლ უკრაინელებთან ერთად რუს ჯარისკაცებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. უკრაინული ინსტიტუტი გმობს 
ფესტივალის მენეჯმენტს რუსეთის იმპერიალიზმის უპირობო დამცველისთვის სცენის მიწოდებისთვის. უკრაინის 
კულტურული საზოგადოება ასევე გმობს რეჟისორ სერგეი ლოზნიცას გამოსვლას რუსული კულტურის ბოიკოტის 
წინააღმდეგ, რომელიც მან წარმოთქვა კანის კინოფესტივალზე საფრანგეთის კულტურის ჯილდოს მიღების შემდეგ. 
სერებრენიკოვის მსგავსად, ლოზნიცა ამტკიცებს, რომ რუსულ კულტურას არაფერი აქვს საერთო პუტინის რეჟიმის 
დანაშაულებებთან და რომ ის ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ბარბაროსობას. ლოზნიცა კულტურას ჰყოფს 
საზოგადოებისგან, თითქოს ერთიც და მეორეც არსებობენ სტერილურ სივრცეებში და არასოდეს შედიან კონტაქტში. 

დღეს Netflix-მა გამოუშვა ფილმი მარტორქა / Носоріг უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის. ფილმი ასახავს 90-იან 
წლებში უკრაინის რეგიონულ ქალაქში. ამ დროის უკრაინული აღქმა დაჩრდილა რუსული ნარატივის დომინირებით. 
რუსული კინოინდუსტრია ცდილობდა შექმნას ფილმები და სერიები, რომლებიც ასახავდა „სწავლულ, სასტიკ 90-იანებს“ 
ყველაზე უნივერსალური გზით (წაიკითხეთ რუსული) ყველა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამგვარად, წვლილი შეიტანა მითის 
შექმნაში „ერთი ერის“ შესახებ, მრავალი სხვა მითის გვერდით. ამგვარად, "მარტორქი" თითქმის უნიკალური ფილმია, 
რადგან ის ასახავს უკრაინულ პერსპექტივას 90-იან წლებში, საინტერესო და გამოკვლეულ პერიოდს, რომელიც ხსნის 
მაიდანზე ორი უკრაინული რევოლუციის წარმოშობას, რუსეთ-უკრაინის ომს 2014-2022 წლებში. 
 
ასევე შეამოწმეთ მოსაზრება და ფაქტების ფურცელი „5 ფაქტი რუსული კულტურის შესახებ“ ოლგა ბირზულის, 
კინოკურატორისა და კულტურის მენეჯერის, Docudays UA-ს ყოფილი პროგრამისტისა და უკრაინის ინსტიტუტის კინოს 
ყოფილი ხელმძღვანელის. 

დეკოლონიზაციის კითხვა. იმპერიულმა სახელმწიფოებრიობამ მნიშვნელოვნად და ღრმად იმოქმედა მეწარმეების 
ღირებულების სისტემაზე, ამბობს ტეტიანა ვოდოტიკა. გადარჩენისა და (თვით)გადარჩენის ღირებულებები 
დომინირებდა და ხშირად დომინირებს ამ სისტემაში. იშვიათად განიხილებოდა თვითრეალიზაცია, განვითარება, 
ინოვაცია, თამამი იდეებისა და ოცნებების განხორციელება და ისეთი კომპანიების შექმნაც კი, რომლებიც თაობების 
განმავლობაში გაგრძელდება. მოგებისთვის. წაიკითხეთ მეტი სტატიაში  " ცვლილების გზა: უკრაინის მეწარმეობა 
იმპერიულ ზეწოლასა და დამოუკიდებლობას შორის " 

მარიუპოლის ციხე. აზოვსტალის ბოლო დღე. BABYLON 13-მა გაავრცელა აზოვის პოლკის მებრძოლის "ორესტის" 
(დმიტრო კოზაცკი) ვიდეოჩანაწერები, რომელმაც 84 დღე გაატარა ფოლადის ქარხანაში . ვიდეო ასახავს ქარხანაში ბოლო 
მომენტებს, სანამ ბოლო ჯარისკაცები ტყვეობაში გადაიყვანენ. 

კითხვის კუთხე. 
● უკრაინის ომში სისასტიკის დოკუმენტირება | New York Times (nytimes.com) – მას შემდეგ, რაც რუსეთი 24 

თებერვალს შეიჭრა უკრაინაში, The New York Times აგროვებდა მტკიცებულებებს სისასტიკის შესახებ. 19 მაისს The 
New York Times-მა გამოაქვეყნა მოწმეების ჩვენებები და ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ სიკვდილით დასაჯეს 
რუსმა მედესანტეებმა მინიმუმ რვა უკრაინელი მამაკაცი 4 მარტს კიევის გარეუბანში, რაც ყველა შესაძლო ომის 
დანაშაულია. ინფორმაცია ჯერ კიდევ ყველაზე ნათელ მტკიცებულებას გვთავაზობს, რომ დაზარალებულები 
სასიკვდილო დახვრეტამდე იმყოფებოდნენ რუსეთის პატიმრობაში. ეს ეწინააღმდეგება კრემლის განცხადებებს, 
რომ დანაშაულები შეთხზული იყო უკრაინის მიერ, რათა რუსები მკვლელებად ტყუილად წარმოეჩინათ. 

● ბავშვები დაბრუნდნენ სკოლაში ტრავმირებული უკრაინის სოფლის დასუფთავების შემდეგ | უკრაინა | Guardian - 
ბავშვები ბრუნდებიან სკოლაში ნოვი ბიკივში, კიევის რეგიონში. შეიძლება ჯერ არ აქვთ ფანჯრები, დენი და 
სახელმძღვანელოები, მაგრამ გაკვეთილები ამ სოფლის სკოლაში განახლდება. რუსულმა არმიამ გაძარცვა 
სახლების უმეტესი ნაწილი ნოვი ბიკივში, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც მასწავლებლებს და არც სტუდენტებს არ 
ჰქონდათ კომპიუტერები ან პლანშეტები დისტანციური სწავლების გასაგრძელებლად, ამიტომ სკოლამ გადაწყვიტა 
სწავლის გაგრძელება ოფლაინ ფორმატში. 
 

სტატისტიკა. 
● უკრაინის ომბუდსმენის ინფორმაციით, 21 მაისის დილის მდგომარეობით, რუსეთმა დეპორტირებულია 1 377 925 

ადამიანი, მათ შორის 232 480 ბავშვი . 

https://www.theguardian.com/technology/2022/may/22/youtube-ukraine-invasion-russia-video-removals
https://ui.org.ua/en/news-en/statement-on-serebrennikov-at-cff/?fbclid=IwAR0c8kDNBCgjIidXe1rH2IRfgLDd5okDyLcjpmRF_xncpHLSs1R_baPSPL0
https://www.facebook.com/RhinoMovie/?__cft__%5B0%5D=AZWXmZSMSaXEgxzHy1Qk74PoI4c654XnlaXYl5pIF7MOHTgHC2rgV1CpV0ikBKIC2S5dbUe-ZQJa2r7EftQlXZQDno1kNLreeBel-I8U6z7UnPbNPlgPdKCydiwR6YEADH8JX1DqvjTWH14LWXn-vwk9&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RhinoMovie/?__cft__%5B0%5D=AZWXmZSMSaXEgxzHy1Qk74PoI4c654XnlaXYl5pIF7MOHTgHC2rgV1CpV0ikBKIC2S5dbUe-ZQJa2r7EftQlXZQDno1kNLreeBel-I8U6z7UnPbNPlgPdKCydiwR6YEADH8JX1DqvjTWH14LWXn-vwk9&__tn__=kK-R
https://sharethetruths.org/wp-content/uploads/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://docudays.ua/
https://sharethetruths.org/2022/05/23/the-road-to-change-ukrainian-entrepreneurship-between-imperial-pressure-and-independence-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://sharethetruths.org/2022/05/23/the-road-to-change-ukrainian-entrepreneurship-between-imperial-pressure-and-independence-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://youtu.be/azldlmJUolc
https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/22/world/europe/ukraine-war-crimes.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&fbclid=IwAR3hmz8Wndo53Qp-KbsM3MBPRtPfLU0j4K_wAVbiOT2HBw-esyAYymxZVqU
https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/children-back-in-school-after-cleanup-in-traumatised-ukrainian-village
https://t.me/denisovaombudsman/6149
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● რუსეთის წინააღმდეგ დღეის მდგომარეობით 700 000-მდე უკრაინელი სამხედრო და სამხედრო მოსამსახურე 
ქალი იბრძვის. 

● რუსეთის ომის გამო უკრაინის პორტებში დაახლოებით 22 მილიონი ტონა ბლოკირებულია, განაცხადა 
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. 

● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების საერთო სავარაუდო 
დანაკარგები 2022 წლის 23 მაისის დილის 10 საათისთვის: პერსონალი - დაახლოებით 29 200, ტანკები - 1293, APV 
- 3166, საარტილერიო სისტემები - 604, MLRS - 201, საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 93, სტაციონარული 
თვითმფრინავი – 204, შვეულმფრენი – 170, ოპერატიულ-ტაქტიკური დონის უპილოტო საფრენი აპარატი – 476, 
საკრუიზო რაკეტები – 110, კატარღები და მსუბუქი სიჩქარის კატარღები – 13, რბილი მანქანები და საწვავის 
ტანკერები – 2206, სპეცტექნიკა – 43. 
 

ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მცირე! 
● მხარი დაუჭირეთ კრიივკას ვილნიხი” (თავისუფალთა თავშესაფარი) ” – საქველმოქმედო ორგანიზაცია, 

რომელიც ეხმარება ჰუმანიტარულ დახმარებას კიევში, ჩერნივის რეგიონში, ასევე ამ მომენტში 
ფოკუსირებულია აღმოსავლეთ უკრაინის მხარდაჭერაზე. აქ არის მათი საბანკო ანგარიშის დეტალები . 

● გაუზიარეთ ეს უახლესი ინფორმაცია უკრაინაში ვითარების შესახებ, ან სოციალურ მედიაში, ადგილობრივ 
მედიას ან ამ მოკლე განახლების გარშემო გავრცელებით. 

● გამოიწერეთ ჩვენი მნიშვნელოვანი განახლებები Twitter-ზე , LinkedIn- 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.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/21/7347610/
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://www.linkedin.com/company/share-the-truths/
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

