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צװעלֿפטער טָאג ֿפון דער מלחמה

(ייִדיש װערטל)מיט די עלנבױגן קָאן מען זיך ַא מָאל דורֿכשלָאגן ַא װעג, נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן

ַא גַאנצן זַאץ. ָאט ָא דָא:נעכטן הָאט אַײער ֿפַארטַײטשער זיך ֿפַארקוקט און איבערגעהיּפערט[
די אוקרַײנישע ָארגַאניזַאציע ֿפַאר בלי-חײם-רעכט "אוַאנימַאליס" מעלדט ַאז ֿפיר ֿפון זײערע ֿפרַײװיליקע, װָאס הָאבן צוגעהָאלֿפן דעם שוצהײם ֿפַאר חיות,

זענען אומגעקומען בַײ די בַאשיסונגען. דָאס אײגענע איז געשען מיט די אײנװױנער ֿפון טשעניִעװ... (װַײטער איז יָא געװען אינעם בַאריכט]

הַאלטן אין אײן ּפורץ גדר זַײן אױף די ּתקנות ֿפונעם אינטערנַאציָאנַאלן מלחמה רעכט:די רוסישע בַאװָאֿפנטע ּכוחותהומַאניטַארישע קָארידָארן
בַאשיסונגען גײען ָאן בַײ די "גרינע קָארידָארן", עקיּפירונג און מוניציע װערן ַארַײנגעשטעלט אין שטָאטישע װױנקװַארטַאלן; אין ַא צָאל שטעט ס'איז ֿפַארַאן ַא

הומַאניטַארער קריזיס אין די בַאזעצטע ערטער. אין אירּפין בַײ קיִעװ, הָאבן רוסישע חיילות בּכיװן געצילט אױף ַא בריק װָאס מע הָאט געניצט אױף צו
שױןאיזשטָאטדיקינדער.צװײמינדסטצובתוֿכםגעהרגעט,מעמטשן8עװַאקוַאציע:זײערבעתגעװָארןבַאשָאסןזענעןבירגעראוןבירגער,עװַאקויִרן

צֿפון,יַאסנערָאדקעאיןקעלט!).גרַאד9מינוסאון3ּפלוס)צװישןהײצונגצעטרַאלעראוןװַאסערליכט,עלעקטע,צוצוגַאנגשוםקײןָאןטעגדרַײהעכער
ֿפון קיִעװ, הָאט מען בַײ ַא קָאנטרָאלּפונקט בירגער בַאשָאסן װָאס הָאבן געּפרּוװט ֿפַארלָאזן זײער דָארף. דער צװײטער ּפרּוװ מענטשן צו עװַאקויִרן ֿפון

מַאריוּפָאל איז צונישט געװָארן דורך די ָאנגײענדיקע בַאשיסונגען. איצט ֿפַארהַאנדלט קיִעװ װעגן עװַאקויִרונג ֿפון בוכַא און ַאסטָאמליע (צֿפון-מערֿב ֿפון קיִעװ).
איז דערשָאסן געװָארןֿפון ַאסטָאמליעבירגערמַײסטערבוכַא איז ּפונקט ַאזױ װי אירּפין, ָאן װַאסער און עסן, און מע קָאן ניט ַארױס ֿפון בַאהעלטעניש. דער

בעת זַײן ַארבעט מיט ֿפרַײװיליקע אױף צו ֿפַארטײלן עסן ֿפַאר די בירגער.

װיניצערדערזענעןטָאגאיבערָאװנט.איןזײגערַאַאכטזונטיקמָאל,אײןאױףערטער17איןגעהערטמעןהָאטַאליַארעםלוֿפטַאטַאקאונטערשטעט
ֿפליּפלַאץ און די מיליטער-בַאזע אין גַאװרישיװקע (בַײם צֿפון- מערֿב ֿפון װיניצע) בַאשָאסן מיט ַאכט רַאקעטן. די רַאקעטן הָאט מען ַארױסגעלָאזט ֿפון דער

ָאן. זונטיק הָאבן ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען "גרַאד" בָאמבַארדירט דעם נַאציָאנַאלן װיסנשַאֿפט. ַאטַאקעס אױף כַארקָאװ גײעןגעגנט ֿפון שװַארצן ים
דיעלעמענטן.ברענשטָאףנוקלעַארע37מיטַאטָאם-אינסטַאלַאציעַאןזיךגעֿפינטדָארטןכַארקָאװ.ֿפוןטעכנָאלָאגיעאוןֿפיזיקֿפַאראינסטיטוטצענטערס

צעשטערונג ֿפון ַא יָאדער-אינסטַאלַאציע מיט געלַאגערטע נוקלעַארע מַאטעריַאלן װָאלט געקענט גורם זַײן ַא גרױס-ֿפַארנעמיקע אומװעלט-קַאטַאסטרָאֿפע.
בַײ נַאכט הָאבן די רוסן ַאטַאקירט דעם דרום-ברעג; ֿפריִער שױן הָאט ּפרעזידענט זעלענסקי אױסגעזָאגט ַאז די רוסן הָאבן זיך ֿפָארגענומען ָאנֿפַאלן אױף
ַאדעס, נָאכדעם װי מע הָאט בַאקומען די מַאּפעס ֿפונעם ׂשונא. דָאס דָארף טוזלַא בַײ ַאדעס איז אין דער נַאכט בָאמבַארירט געװָארן װעגן דער װיכטיקער

ַאטַאקירןדָאס"סמערטש".BM-30שװערןמיטןגעװָארןבָאמבַארדירטאיזמיקָאלַאיעװאיןבירגער-אינֿפרַאסטרוקטורגעגנט.דעראיןאינֿפרַאסטרוקטור
מיקָאלַאיעװ איז װיכטיק אױף צו דערגרײכן צו דער נוקלעַאר-סטַאנציע ֿפון דרום-אוקרַײנע. אין קרַאמַאטָארסק זענען לֿכל־הּפחות צװײ מענטשן דערהרגען

װען רוסישע חיילות הָאבן געשָאסן אױף װױן-בנינים.

ֿפַאררוֿפנדיקװעגן די ָאנֿפַאלן אױף די אוקרַײנישע דעֿפענסיע-אונטערנעמען,מודה געװעןָאֿפענערהײטדער רוסישער מעדיע-קַאנַאל "ריַא נָאװָאסטי" הָאט
זיך אױֿפן רוסישן דעֿפענס-מיניסטעריום. זײ הָאבן די נַײעס ֿפַארעֿפנטלעכט ּכדי בירגער און ַארבעטער זָאלן "זיך עװַאקויִרן" ֿפון די ֿפַאבריקן און זיך

שטעלן ַאנטקעגן דער קָאנטרָאל ֿפון דער אוקרַײנישער מלוכה.

ָאנֿפַאל אױף אוקרַײנע.ֿפון דער רוסישערמַאּפעגיט ַא קוק אױף דער נַײסטער

ֿפון כערסָאן הָאבן מענטשן דעמָאנסטרירט קעגן די רוסישע בַאזעצערס: אין כערסָאן, נָאװַאאין דער געגנטמַאניֿפעסטַאציעס קעגן דער ָאקוּפַאציע
קַאכָאװקַא (בַײם דניעּפר, צֿפון-מיזרח ֿפון כערסָאן), נָאװָאָאלעקסיִייִװקע (בַײם ַאזָאװער ים) און קַאלַאנטשַאק (ַאן ָארט מיזרח ֿפון כערסָאן); אױך די

ֿפון כערסָאן) זענען קרים-טָאטערן ַארױס(הַארט בַײם קרימיר גרענעץ, דרום-מיזרחטשָאנגַארבַאװױנערס ֿפון טרָאייִצקע אין דער לוגַאנסק-געגנט. אין
אױף דער גַאס און גערוֿפן די רוסן זָאלן ַארױס ֿפון קרים.

מַאכט איז אױסן צו בַאשיסן װױן-געגענטן אין רוסישע שטעט בַײ דער אוקרַײנישער גרענעץ. לױטמע הָאט נָאך מער ידיעות ַאז די רוסישעּפרָאװָאקַאציעס
דעם סצענַאר, װָאלט מען טרַאנסלירט די אינסצענירטע בילדער ֿפַאר דער װעלט מיט ַא סך בירגער װי קרבנות ֿפון דער אוקרַײנישער ַארמײ. ַאזַא

בַאשולדיקונג צום אוקרַײנישן מיליטער װָאלט געגעבן ַא ּתירוץ ֿפַאר ַא נָאך גרעסערער ָאֿפענסיװע און ַא מָאביליזירונג אין גַאנצן לַאנד. ּפונקט ַאזעלכע
סצענַארן הָאט מען שױן אױסגעשּפילט בעת דער מיליטערישער טעטיקײט אין ַאֿפגַאניסטַאן, טשעטשעניע און ַאבכַאזיע. אין ליּפצע (צֿפון ֿפון כַארקָאװ,

הַארט בַײ דער רוסישער גרענעץ) צװינגען די בַאזעצער די בירגער צו טרָאגן װײס-רױטע ּפַאסן אױף די ַארבלען און אױסהענגען װַײסע טיכער איבער
זײערע בנינים. רוסישע זעלנער הָאבן געניצט רױט-װַײסע ַארבל-ּפַאסן אױף צו בַאװַײזן זיך.

געטרָאֿפן דורך דעם רַאקעט און די טרַאנסלירונג איז דערװַײלע ָאּפגעהַאלטן געװָארן. דעםדער טעלעװיזָאר-טורעם ֿפון כַארקָאװ איז געװעןמעדיעס
זעלביקן סצענַאר הָאט מען אױסגעֿפירט אין קיִעװ, כערסָאן און מעליטָאּפל. אױף צו ֿפַארהיטן ַא מעגלעכע קָאמוניקיר-שטער, הָאט דָאס מיניסטעריום

ֿפַאר דיגיטַאלישער טרַאנסֿפָארמַאציע ָאנגעהױבן מיט ַא טעלעװיזיע-דינסט אױף ַא מלוכה-ַאּפליקַאציע ("עּפ"). די װָאס בַאניצן זיך מיט דער נַאציָאנַאלער
דעםבַאשָאסן און בַארַאבעװעטאוקרַײנישע טעלעװיזיע-קַאנַאלן. זונטיק הָאבן רוסישע סָאלדַאטןקָאנען איצט זען די נַײעס ֿפוןדיִיַא ַאּפליקַאציע

שװַײצַארישן זשורנַאליסט גיִיָאם בריקע, און ַאװעקגעכַאּפט זַײן געלט, העלם, רעקָארדירטע מַאטעריַאלן און נָאטיץ-ביכל. די בריטישע רעּפָארטערס ֿפון
זײ הָאבן געּפרּוװט ַארױסקומען ֿפון דעם לָאקער (זַאסַאדקע).הָאט מען בַאשָאסן און ֿפַארװּונדיקט װעןסקַײ ניּוװס

אקרַײנישן צד אין ֿפַארהיטן די בירגער-עװַאקויִרונג. ַאזױ ַארום טענהען רוסישע מעדיעס ַאז דירוסלַאנד בַאשולדיקט דעםֿפַאלשע ידיעות און בילבולים
ַאזָאװער מיליטַאנטן הָאבן צעשָאסן ַא צוג בירגער װָאס הָאבן געּפרּוװט ֿפַארלָאזן מַאריוּפָאל דורכן קָארידָאר: ֿפַארַאן טױטע און ֿפַארװּונדיקטע. זײ זָאגן ַאז

דער צװײטער ּפרּוװ צו ַארױסברענגען די אַײנװױנערס ֿפון מַאריוּפָאל איז דורכגעֿפַאלן צוליב דער ֿפַאלשער אינֿפָארמַאציע ֿפון דער אוקרַײנישער מלוכה
װעגן ָאט דעם טרַאנסֿפער. רוסלַאנד טענהט אױכעט ַאז דער אוקרַײנישער צד זָאגט זיך קַאטעגָאריש ָאּפ ֿפון דער עװַאקוַאציע ֿפון די אַײנװױנער ֿפון
כַארקָאװ און סומי. חוץ דעם ּפרעטענדירן זײ ַאז "רַאדיקַאלן" אין אוקרַײנע ֿפירן אױס ַא "ֿפָאלקישע רײניקונג": "מיליטַאנטן כַאּפן מענטשן װָאס ָאן ַאן

אוקרַײנישן ּפַאסּפָארט און נעמען זײ אין ַאן אומבַאקַאנטער ריכטונג".

שױןמעןװעטזײֿפוןעטלעכעגעװָארן;געשעדיקטָאדערצעשטערטאוקרַײנעאיןשּפיטעלער34זענעןמלחמה,ָאנהײבדעםזינטגעזונט-ֿפַארזָארגונג
ניט קענען בַאנוצן. ָאנֿפַאלן אױף שּפיטעלער מײנט עוֿבר זַײן אױף די ּתקנות ֿפון דער גענװער קָאנװענץ. ַא קרײץ רַאקעט הָאט געטרָאֿפן דעם סַאמע

גרעסטן קינדער-שּפיטָאל "ָאכמַאטדיט". ֿפענצטער און טירן צעשטערט. קײנער ניט ֿפַארװּונדיקט. חוץ דעם ֿפַארהיטן די בַאזעצערס דָאס איבערברענגען
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צום שּפיטָאל. מע הָאט געּפרּוװט ַאהינברענגען שװער ֿפַארװּונדיקטע קינדער, נָאר ס'הָאט זיך ניט אַײנגעגעבן צוליב דעם געֿפַאר ֿפון בַאשיסונגען.

טָאג-טעגלעךאומּפרעציז.אוןבַאגרענעצטאיז(טעסטירן)אױסּפרּוװןכָאטשּפַאנדעמיע,19קָאװיד-דיַאלץנָאךזיךֿפַארשּפרײטבעת-מעׂשה
שּפיטָאל.איןַארַײןגײען700-6דערֿפוןֿפַאלן,טױזנט7-6מעןֿפַארשרַײבט

נוקלעַארעראינטערנַאציָאנַאלערדערצװישןבַאגעגעניש-צדדים3ַאאיןנעמעןצוָאנטײלגרײטקײטַארױסגעזָאגטהָאטּפוטיןזיכערקײטענערגיע
מדינה.דריטערַאֿפוןשטחאױֿפןָאדערָאנלַײןזַײןגעקָאנטװָאלטבַאגעגענישַאזַאאוקרַײנע.אוןרוסלַאנד,IAEAַאגענץזיכערקײט

ֿפירמעס ָאן מיט זײער טעטיקײט בשעתגײען העכער ַא העלֿפט אוקרַײנישעמיסחר ַאסָאציַאציעאײרָאּפעיִשערלױט דערמׂשא-ומּתן אין מלחמה-צַײטן
דעםֿפירמעסצָאלןָאנגעשטעלטעזײערעֿפַארצושטַײערַאװיעקסטרע.צָאלן45%אוןגַאנצןאיןָאנגעשטעלטעזײערעאױסצָאלן63%מלחמה.דער

לױן ֿפריִער ַא חודש ָאדער מער, אױף צו קָאמּפענסירן ֿפַאר איבערקלַײבן זיך, דינגען דירות אין מערֿב-אוקרַײנע ָאדער אין אױסלַאנד, בַאשטעלן
ֿפַארזיכערונג (ֿפַארסטרַאכירונג) ֿפַאר די װָאס גײען ָאן ַארבעטן. אוקרַײנע-בַאזירטע ֿפירמעס ּפרּוװן שטיצן אוקרַײנע בשעת מילחמה ֿפינַאנציעל און העלֿפן

ָאנגעשטעלטע װָאס ֿפַארטײדיקן דָאס לַאנד, מיט סחורה, הילף, מעדיקַאמענטן און שוץ-און ֿפַארטײדיקונגס-מיטלען.

דעם עקסּפָארט ֿפון זַאכן װָאס זענען װיכטיק ֿפַאר לעבנס-מיטלען זיכערקײט: רַײז, הָאבער,סוסּפעמדירט (איז דוחה)אוקרַײנעלעבנס-מיטלען זיכערקײט
גריקע (בוכװײץ), הירזש, ֿפלײש, צוקער און זַאלץ. ֿפַארן עקסּפָארט ֿפון װײץ, קוקורוזע (טערקישער װײץ), בױמל, עוֿפות  און הינער-אײער דַארף מען ַא

סּפעציעלע דערלױבעניש ֿפונעם עקָאנָאמישן מיניסטעריום.

הָאט אױסגעזָאגט ָאּפ צו שטעלן ַאלע טעטיקײטן אין רוסלַאנד. ַאזױ ַארום װעלן זײערע קַארטןַאמעריקַאן עקסּפרעסאיסָאלירונג ֿפונעם ַאגרעסָאר גײט ָאן
PwCנָאכֿפָאלגערסבעלַארוס.איןטעטיקײטשטעלןצוָאּפגעזָאגטזײהָאבןאױךרוסלַאנד.איןבַאנקָאמַאטןָאדערהענדלערבַײֿפונקציָאנירןניטשױן
Financialזָאגטבעלַארוס,אוןרוסלַאנדֿפוןַארױסגײעןKPMGאון Times.רוסישערדערמיטטרַאנסַאקציעסָאּפגעשטעלטהָאטקָארעעדרום

צענטרַאלער בַאנק. דָאס איז ַא טײל ֿפון די ֿפינַאנציעלע שטרָאֿפמיטלען ַארױֿפגעלײגט אױף ער רוסישער ֿפעדערַאציע. רַאדיָא ליבערטי קָארּפ.
)RL/RFE(ֿפעדערַאציערוסישערדעראיןַארבעטזַײןָאּפשטעלטטָאקטיקֿפעדערַאציע.רוסישערדעראיןטעטיקײטזײערצוגעמַאכטסוףַאהָאט

צוליב דעם רוסישן געזעץ איבער "ּכמו-זַאכן". סּפָאטיֿפַײ מעלדט ַאז זײער "ּפרעמיום" ַאבָאנעמענט גײט שױן ניט אין רוסלַאנד צוליב דעם ַאװעקגײן ֿפון
קײן רוסישע קונים בעת דער אוקרַײנישערבַאדינט שױן ניטנעטֿפליקס"װיזַא" און "מַאסטערקַארד". זײ הָאבן זײער קָאנטָאר ֿפַארמַאכט צװײ טעג צוריק.

אינװַאזיע.

(װעסעטַאסשטָאטדעראיןװענטאױףסָאלידַאריטעט-קונסטװערקגעשַאֿפןהָאבןאוןריגעאיןצונױֿפגעקומעןקינסטלער40איבערזַײנעןהַײנטקונסט
אינעם שלומה גוגנהײם מוזײ מיט ַאן קול־קורא אַײן צו שטעלן ַא ֿפַארװערטע ֿפלי-זָאנע איבעראיז ֿפָארגעקומעןֿפָארשטעלונגגַאס). ַא סימבָאלעשע

אוקרַײנע.

װָאס װעט ֿפָארקומען
מַארץטן7דעםרונדע:טע3ֿפַארהַאנדלונגען,●
(לָאדענען)אַײנצוגעבןהַאגאיןֿפעלקערֿפַאראײניקטעדיֿפוןגעריכטאינטערנַאציָאנַאלןאיןרעדןדעלעגַאציעאוקרַײנישעדיװעטמַארץ8-7●

רוסלַאנד אין געריכט צוליב ֿפַארברעכנס קעגן אוקרַײנע.

צָאלן:
.קינדער-רעכטֿפַארָאמבודסמַאןלױטןמלחמה,רוסלַאנדסאיןֿפַארװּונדיקט71געטײט,קינדער36●
2022ֿפעברוַארסטן24דעםזינטאוקרַײנעאיןצעשטערטשולן211●
.מיניסטעריוםענערגיעדָאסזָאגטקריג,ָאנגײענדיקןדעםצוליבעלעקטרעשוםקײןָאןֿפַארבלַײבןאוקרַײנער650.000●
.מיניסטעריוםיוסטיץדָאסזָאגטגװָארן,געבױרןעוֿפעלעך4.311געװָארן,רעגיסטרירטמשּפחותנַײע4.000ּכמעטזענעןמלחמהדערבעת●
מלחמה.ָאנהײבדעםזינטצוריקגעקומעןזַײנעןבירגער140,000העכער●
דעםאיןנעמעןָאנטײלאַײנגעמָאלדןזיךהָאבןים-סָאלדַאטן,בריטישעֿפריִערדיקעבתוֿכםלענדער,52ֿפוןאױסלענדער20.000ַארום●

אינטערנַאציָאנַאלן לעגיָאן ֿפַאר דער ֿפַארטײדיקונג ֿפון דער אוקרַײנער ערד..
טן6ביזןַארמײרוסישערדערֿפון(ֿפַארלוסטן)ַאֿבדותבערֿכדיקעדידערקלערטהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַײנישעדיֿפוןגענערַאל-שטַאבדער●

,290טַאנקען,11.000איבערזעלנערסקַאמֿפן):שװערעדיװעגןשװערָאןגײטסעאוןנָאך,צײלט(מעֿפרידעראין7מַארץ
העליקָאּפטערס,46ערָאּפלַאנען,23ַאנטילוֿפט-הַארמַאטןָאדערזעניט-,117סיסטעמעןַארטילעריע,999(ברָאנעװיקעס)ּפַאנצערקַאמֿפװָאגנס

.7ערָאּפלַאנעןַאלײן-ֿפליִענדיקע,60טַאנקעןברענשטָאף,3שיֿפלעךגיכע,50ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען,454ֿפָארמיטלען,68

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

די אוניװערסיטעט ֿפון טַארטו (דערּפט) הָאט אַײנגעשטעלט ַא סטיּפענדיע-ֿפָאנד אױף צו אונטערהעלֿפן אוקרַײנישע סטודענטן דָאס●
סטודענטן ממשיך זַײן דָאס שטודירןּכדי אונטערצוהעלֿפן אוקרַײנישעזַײט מנדֿבשטודירן.

ֿפַארשּפרײט װענדונגען אַײן צו שטעלן ַא ֿפַארװערטע ֿפלי-זָאנע איבער אוקרַײנע עס זָאל קומען ַא סוף צום בָאמבַארדירן בירגער דורך●
רוסלַאנד, און אױף צו ֿפַארזיכערן די זיכערקײט ֿפון דער נײטיקער אינֿפרַאסטרוקטור ַאזױ װי יָאדער-קרַאֿפט-סטַאנציעס. בַאדין זיך מיט

#closethesky
ֿפַארשּפרײט ָאט די נָאטיצן בַײ אַײערע ָארטיקע מעדיעס און מענטשן מיט השפעה.●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַײנע!
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