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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער13ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
ַאכצעטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

, לױטן ֿפריִערדיקןכערסָאןַאן אילעגַאלן רעֿפערענדום איןרוסלַאנד הָאט געּפרּוװט צוגרײטןשטעט אונטער ַאטַאק.
צושטַארקאיצטרוסןדיּפרּוװן,2014ֿפוןסקריּפטלױטן"געגנטן.לוגַאנסקער/דָאנעצקערדיאוןקריםֿפַארןסצענַאר

ָארגַאניזירן ַא ּכלומרשטן "רעֿפערענדום" ֿפַאר ַא ּכמו-"ֿפָאלקס-רעּפובליק" אין כערסָאן. װי בַאלד ס'איז דָא ַא הָאר ניט קײן
שטיצע, װעט דָאס ַאלץ װערן אינסצענירט און ָאּפגעשּפילט. אױב זײ גײען ָאן מיט דעם, דַארף מען ַארױֿפלײגן שטרענגע

אױסן-מיניסטער דמיטרָא קולעבַא.זָאגט."אוקרַײניששטרָאֿפמיטלען אױף רוסלַאנד. כערסָאן װעט ּתמיד בלַײבן
הָאט מעןלוֿפטָאנֿפַאלבעת-מעׂשה, גײען כערסָאנער מענטשן דעמָאנסטרירן ַאלע טָאג קעגן די רוסישע אַײנדרינגער. ַא

גרענעץ).ּפױלישערדערצונָאענטאוןלעמבערג/לװיװֿפוןמערֿבקמ50(יַאװערעװמיליטער-בַאזעדעראױףגעמַאכט
35ֿפַארװּונדיקטע,134זיכערקײט.אוןשלום-שוץֿפַארצענטעראינטערנַאציָאנַאלןדעםגעטרָאֿפןרַאקעטן8הָאבןקודם

ֿפוןֿפליֿפעלדדעררוסלַאנד.סַארַאטָאװ,ַארוםֿפוןַארױסגעלָאזטמעןהָאטרַאקעטן30געהרגעטע.
שױן ַא דריט מָאל זינט דעם ָאנהײב מלחמה. די װױן-קװַארטַאלןאיז ַאטַאקירט געװָארןאיװַאנָא-ֿפרַאנקיװסק/סטַאניסלע

דיהָאבןּפָאּפַאסנעװערן  ּכסדרדיק בַאשָאסן. איןּפָאּפַאסנעאוןליסיטשַאנסק,רוביזשנע,סעװערָאדָאנעצקֿפון
געהַאט.הָאט די נַאכט װידער דרַײ לוֿפט-ָאנֿפַאלןטשערניִעװֿפַארװערטע ֿפָאסֿפָאר-מוניציעס.ָאקוּפירערס געלָאזט ֿפַאלן

דעם רעגיָאנַאלן קינדער-געזונט-צענטערַארמײ בָאמַארדירטדי רוסישע, דָאנעצקער ָאבלַאסט, הָאטסװיַאטָאגָארסקאין
, װּו ס'זענען געװען ַא טױזנט מענטשן, ַארַײנגערעכנטמָאנַאסטירסװיַאטָאגָארסקעראון צװײ קַאמערן ֿפונעם בַאװּוסטן

איזמַאטװעעװ,יעװגען,דנעּפרָארודנעֿפוןבירגערמַײסטערדערֿפַארװּונדיקטע.ֿפַארשײדענעֿפַארַאןקינדער.200איבער
ֿפַארכַאּפט (געקידנעּפט) געװָארן, נָאכדעם װי ער הָאט געהַאט ָאנטײל גענומען אין ֿפרידלעכע מיטינגען.

מַארץ.טן13ָאנֿפַאלן,דיֿפוןמַאּפעאיצטיקע

ַאבשעתקיִעװ.בַײערטערערגסטעדיֿפוןגעװָארןעװַאקויִרטמענטשן2000ּכמעטזענעןשבת.קריזיסןהומַאניטַארישע
"גרינעם(צֿפון-מיזרח רַאנד ֿפון קיִעװ) איבער ַאן ָאּפגעמַאכטןּפערעמָאגעּפרּוװ מענטשן צו עװַאקויִרן ֿפונעם דָארף

קָארידָאר", הָאבן רוסישע זעלנער ַא בירגער-קָאנװָאי דערשָאסן, װָאס דָאס זענען געװען בלױז װַײבער און קינדער. זיבן
אומגעקומען, בתוֿכם אײן קינד. נָאך דער שעסערַײ הָאבן די רוסישע סָאלדַאטן דָאס רעשטל קָאנװָאי געצװּונגען זיך אום צו

בלַײבט ָאּפגעהַאקט ֿפון איבערלעב-מיטלען.מַאריוּפָאלקערן, קריק אין דָארף ַארַײן און זײ ניט ַארױסגעלָאזן.
מעטשעטהומַאניטַארישע הילף בַאװעגט זיך לַאנגזַאם אין דער ריכטונג, הָאט ָאבער נָאך ניט דערגרײכט די שטָאט. דער

ֿפַארדָארטןזיךבַאהַאלטןקינדעראוןדערװַאקענע80העכערמיליטער.רוסישדורךגעװָארןַאטַאקירטאיזמַאריוּפָאלֿפון
די ָאנֿפַאלן, צװישן זײ אױך טערקישע בירגער. רוסישע זעלנער הָאב בַאשָאסן ַא ּפַאסַאזשיר-בַאן (צוג) ֿפון דער עװַאקויִרונג

אין דער געגנט ֿפון דָאנעצק. ַא בַאן-קָאנדוקטָאר איז געהרגעט געװָארן, ַא צװײטער ֿפַארװּונדיקט. די בַאן איז געװען געֿפָארן
אױף ַאן עװַאקויִר-מיסיע קײן לימַאן ּכדי מיט צו נעמען אַײנװױנער ֿפון די ָאבלַאסטן לוגַאנסק און דָאנעצק.

16.000איבערַאזגעמָאלדןשױגוסערגײשיץ-מיניסטעררוסישערדערהָאטמַארץטן11דעם.זעלנעררוסישע
"ֿפרַײװיליקע" ֿפונעם נָאענטן מיזרח בָאבן בַאװיזן ַאן אינטערעס זיך אַײנצושליסן אין רוסלַאנדס "בַאֿפרַײונג-בַאװעגונג" ֿפַאר

די "ֿפָאלקס-רעּפובליקן דָאנעצק און לוגַאנסק". שױגו הָאט געזָאגט ַאז ַא סך ֿפון זײ הָאבן מיט רוסלַאנד געקעמֿפט קעגן
ISIS.װעגןָאנהײבןַאזזָאגטּפָאדָאליַאקמיכַײלָאּפרעזידענט,אקרַײנעסֿפוןעצה-געבערדערISISדעםָאנװַארֿפןאון

בילבול אױף אוקרַײנע ֿפון כעמיש געװער, איז ַא ּפרּוװ אױף דורך צו ֿפירן דעם "סיריע-סצענַאר" אין אוקרַײנע.

די ָאנֿפירונג ֿפון רוסישן מיליטער הָאט בַאגיטיקט דָאס רַאבירן און ַאװעקגזלען, די זעלנער זָאלן זיך ַאלײן בַאזָארגן. ֿפַארַאן
ניט אײן בַאריכט װָאס די רוסישע סָאלדַאטן הָאבן ניט גענוג איבערלעב-מיטלען, הָאבן זײ דָאך גָארניט דערװַארט דער קריג
זָאל נעמען ַאזױ לַאנג. ַאזױ ַארום הָאט די ֿפירונג זײ דערלױבט דעם זַאקרױב צו כַאּפן זַאכן ֿפון בירגער און ֿפון דער ציװילער

בירגער:ֿפילצָאליקע ֿפַאלן ֿפון ערנסטע ֿפַארברעכנס קעגןמעלדטאוקרַײנישער שיץ-מיניסטעריוםאינֿפרַאסטרוקטור. דער
דערמָארדונג, ּפַײניקונג, ֿפַארגװַאלדיקונג.

װָאס זײ װעלן שיקן ֿפינעף בַאטַאליָאנעןהָאט געמָאלדן. דער װַײסרוסישער שיץ-מיניסטערװַײסרוסלַאד/רַײסן/בעלַארוס
טַאקטישע גרוּפעס צום אוקרַײנישן גרענעץ אױף צו בַײטן דָאס חייל, בלױז אױף צו היטן דעם גרענעץ. װַײסרוסישע זעלנער

קריג קעגן אוקרַײנע, ַאזױ זָאגט אױס דער (מלוכישער) צענטער ֿפַארֿפון ָאנטײל נעמען אינעםַאנטזָאגן זיך קַאטעגָאריש
אינֿפָארמַאציע-זיכערקײט (ֿפון אוקרַײנע). זעלנער ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד מיט זײערע משּפחות אױף אױס צו מַײדן אַײנזַאץ

קײן אוקרַײנע. אױף צו אונטערדריקן מיליטערישע ּפרָאטעסטן הָאט די ָאנֿפירונג ָאנגעהױבן ַאװעקשטעלן רוסישע ָאֿפיצערן
אױף װיכטיקע ּפָאסטנס אין דער ַארמײ.

קרַאֿפט-סטַאנציענוקלעַארןאינעםָאנגעקומעןזענעןרָאסַאטָאםֿפוןציװיליסטןרוסישע11.זיכערקײטענערגיע
קָאמּפלעקס "זַאּפָארָאזשיע". לױט ַא װָארטזָאגער ֿפון דער גרוּפע זענען זײ געשיקט געװָארן ּכדי ָאּפ צו שַאצן די יָאדער- און

שטרַאלונג-זיכערקײט נָאכן ַאטַאק און ֿפַארכַאּפ ֿפון דער סטַאנציע, און אונטער צו העלֿפן ֿפַארריכטן. ַא צװײטע סיבה ֿפַאר
זײער ָאנקום איז, װָאס די אוקרַײנער ֿפירערשַאֿפט און ּפערזָאנַאל הָאבן זיך ָאּפגעזָאגט צו קָאלַאבָארירן מיט די

צו דער אינטערנַאציָאנַאלער נוקלעַארערבַאשטעטיקטַארַײנדרינגער. דער דירעקטָאר ַאלעקסײ ליכַאטשעװ הָאט
נוקלעַארערדעראיןֿפַארַאןזַײנעןאונטערנעמונגזַײןֿפוןעקסּפערטןעטלעכעװָאסIAEAַאגענץזיכערקײט
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קרַאֿפט-סטַאנציע "זַאּפָאריזשיע" אין דרום-מיזרח אוקרַײנע. ער הָאט ָאבער ֿפַארלײקנט ַאז רָאסַאטָאם הָאט איבערגענומען
דעם װערק-קָאנטרָאל ָאדער ַאז עס הָאט בדעה ַארַײן צו נעמען דעם זַאװָאד אונטער דער השגחה ֿפון רָאסַאטָאם.

מיטגלידער ֿפונעם אײרָאפעיִשן ּפַארלַאמענט װָאס הָאבן. לעמבערג/לװיװ הָאט געהַאט צו גַאסטאױסערן ּפָאליטיק
ֿפַארטרָאטן די ליטע, דַײטשלַאנד, רומעניע, סלָאװַאקַײ און שּפַאניע. זײ הָאבן זיך בַאגעגנט מיט אוקרַײנישע

ּפַארלַאמענט-מיטגלידער און ֿפַארטרעטער ֿפון דער ציװיל-מיליטערישער ֿפַארװַאלטונג ֿפון לװיװ/לעמבערג, אין רַאמען
דעם איצטיקן מצֿב און אױס צו דריקן זײער אונטערשטיצונג.אױף איבער צו שמועסןאוקרַײנע ֿפָארוםֿפונעם אײרָאפעיִשן

Atlanticאידעען-צענטערַאמעריקַאנישערדער.לײענװַארגזונטיקדיק Councilעולםרוסישערדערװיַאנַאליזירטהָאט
שטײט קעגנאיבער ּפוטין'ען. עס איז "אין גַאנצן בהסּכם מיט ַאלט-בַאקַאנטע עֿפנטלעכע אױסזָאגן און צילן ֿפון

Zצײכןדעםּפוטינס."װיַאזױֿפילּפונקטקריגזײעראיזעסהתלהֿבות.מיטַארוםנעמעןרוסןס'רובװָאסאױסערן-ּפָאליטיק
זעט מען אומעטום, בתוֿכם ּפַארַאלימּפיקס, ָאדער אױף די גַאסן. די נַאציָאנַאלע אוניװערסיטעטן אונטערשטיצן די

טעקסטלײענט דעם גַאנצן"סּפעציעלע ָאּפערַאציע" אין אוקרַײנע.

לַאנד.אינעםסיטוַאציעאיצטיקעדיֿפַארשטײןצובֿכדיֿפילמעןאוקרַײנישע20אױףקוקַאגיט.קוקװַארגזונטיקדיק

.זונטיקדיק לײענװַארג
●Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russiaאוקרַײנישעבַאדיור,דַאריַאֿפון

ֿפילם-קריטיקערין און זשורנַאליסטקע. מיטגליד ֿפון ֿפיּפרעסקי
)Fédération Internationale de la Presse Cinématographique(
.2018-2016איןָאסקַאר-קָאמיטעטאוקרַײנישןאינעםגענומעןָאנטײלהָאטזי

●A message for the attention of the international communityקינָא-רעזשיסָאראוקרַײנישןֿפונעם
Ukrainian(בָאנדַארטשוקרָאמַאן Sheriffs, Volcano,(אינטערנַאציָאנַאלןֿפונעםֿפירערקינסטלערישער

נָאר-װָאסמעןהָאטֿפָארקומענישע19(דָאסקינָא-ֿפעסטיװַאלמענטשן-רעכטדָאקומענטַאלןאוקרַײנישן
ָאּפגעלײגט), מיטגלידער אין דער קָאלעגיע ֿפון דער אוקרַײנישער קינָא-ַאקַאדעמיע.

אוקרַײנישן ֿפילָאסָאף דר. װָאלָאדימירֿפונעםדער אוקרַײניש-רוסישער גערַאנגל איז ניט קײן נַײס●
יערמָאלענקָא.

אוקרַײנישן ֿפילָאסָאף דר. װָאלָאדימירֿפונעםדי אוקרַײנישע נַאציָאנַאלע אידענטיטעט, דערקלערט●
יערמָאלענקָא.

צָאלן:
מלחמה-טעג.17דיאיןגעװָארןגעטײטזענעןזעלנעראוקרַײנישע1.300●
מלחמה.ָאנהײבדעםזינטֿפַארװּונדיקט100איבעראוןגעטײטקינדער79●
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן) ֿפון●

געּפַאנצערטע,374טַאנקען,12.000איבערזעלנערסֿפרי:דעראין6מַארץטן13ביזןַארמײרוסישערדער
,34ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,140ַארטילעריע־סיסטעמען,1226(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנס

,3שיֿפלעךגיכע,600ֿפָארמיטלען,86העליקָאּפטערס,74ערָאּפלַאנען,62ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
.7ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,60ברענשטָאף־ציסטערנעס

יעדע ַאקציע צײלט מיט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

אוקרַײנע דורך ַא ריי ֿפַארלָאזלעכעּכדי צו זען ווי איר קענט אונטערשטיצןעֿפנט דעם ֿפַארבינד●
ָארגַאניזַאציעס.

טיילט זיך מיט אַײערע אייגענע איבערלעבונגען און מחשֿבות וועגן אוקרַײנע – צי איר זענט ַא מָאל געווען●
דָא צו גַאסט ָאדער איר הָאט דָא גוטע־ֿפרַײנד.

ֿפַארשּפרײט ָאט דָאס װעבזַײטל און די נָאטיצן צווישן אַײערע ָארטיקע מעדיעס און מענטשן מיט השּפעה.●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַײנע!

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1502748532658380802
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/not-just-putin-most-russians-support-the-war-in-ukraine/
https://www.theguardian.com/film/2022/mar/04/20-of-the-best-films-to-help-understand-whats-happening-in-ukraine?fbclid=IwAR2F7y7AGZBpw2Qf6RasYUoq13pXcjtJXLcnNA8sUVGfL_yzW-lB719sqAk
https://hyperallergic.com/716264/why-we-need-a-post-colonial-lens-to-look-at-ukraine-and-russia/?fbclid=IwAR1prpr_xCLuZ_5zpUsYsoRd4dok6aabtW3CVbVRJD7Zh58gYbssecd6CvA
https://cineuropa.org/en/newsdetail/422803/?fbclid=IwAR1q3IgNK47FZ9WM8GDb5qINXSY2SKn-BvSbmLIRUCwx39V1uoOFPeSoc9U_aem_AeFeAOKlZVWVkwi5F_PIMYgGvaNLuoerEdK168MVWM505pf7xZfKSfxZktSXLRSHgz167Jd4eS3n_3U_0faS-G9Q2pQCAN6SktBvwWpL4iwUWTbutG68Yod9ESC4D3iBFX8
https://cineuropa.org/film/355286/
https://cineuropa.org/film/318619/
https://docudays.ua/
https://docudays.ua/
https://www.newsweek.com/ukraine-russia-struggle-goes-way-back-opinion-1682325?fbclid=IwAR2bowZywQsdQOn-zSbne1sn9FpF7vnxdpPSb2Rwt4po1IfXvcxQyeD0Ruw
https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/ukraine-explained
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

