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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער15ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
צװַאנציקסטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

רוסלַאנד,אוןאוקרַײנעצװישןֿפַארהַאנדלונגעןֿפוןרונדעַאֿפָארגעקומעןמָאלַאװידערס'איזרונדע.טע4–ֿפַארהַאנדלונגען
װירטועלער נוסח. די סַאמע װָאגיקע זַאכן זענען געבליבן אומֿפַארענדערט: שלום, ביקסנשװַײג (װָאֿפנרו), אומגעזַאמטער ַארױסצי
ֿפון חיילות און זיכערקײט-בַאװָארענישן. דער טָאג הָאט זיך ֿפַארענדיקט מיט ַא טעכנישער הֿפסקה, הַײנט װעט מען ממשיך זַײן.

אינֿפרַאסטרוקטור גײען ָאן. שױן ַא צװײטן טָאג װָאס רַאקעטן הָאבןָאנֿפַאלן אױף דער בירגערלעכערשטעט אונטער ַאטַאק.
דָאנעצקעראיןגעמײנדעס15בַאשָאסןהָאטמיליטעררוסישקיִעװ.ֿפוןטײלןֿפַארשידענעאיןװױן-בנינים3געטרָאֿפן
רוסלַאנדהָאטקריגָאנהײבזינטןצעשטערט.בירגער-אינֿפרַאסטרוקטור-זַאכן37אוןגעטײטמענטשן2לּפחותָאבלַאסט.

זענעןמָאנטיק–ָאבלַאסטכערסָאנעראיןדעמָאנסטרַאציעסֿפרידלעכעכַארקעװ.איןװױן-בנינים600ַארוםצעשטערט
אַײנװױנער ֿפון בילָאזערקע ַארױס אין ֿפרידלעכע דעמָאנסטרַאציעס קעגן רוסישע ָאקוּפירערס. אין רוביזשנע, לוגַאנסקער

דורכןמענטשן.4געהרגעטאוןשטָאט-קליניקַאקינדער־אינטערנַאט,ַאגעמַאכטחרוֿב־ונחרֿבָאקוּפַאנטןדיהָאבןָאבלַאסט,
געװָארן.געטײטמענטשן19זענעןֿפריִערטָאגַארָאװנעבַײרַאדיָא-טעלעװיזיע-טורעםאױֿפןלוֿפט-ַאטַאק

דָאס רודֿפען און ַאװעקכַאּפן (קידנעּפן) ֿפון לעגיטימע ֿפונקציָאנערן גײט ָאן. דעם כערסָאנער שטָאטרַאט-סעקרעטַארס הױז איז
נעכטן אונטערגעצונדן געװָארן. רוסישע סָאלדַאטן הָאבן ֿפַארכַאּפט ַא גלח ֿפונעם אוקרַײניש ָארטָאדָאקסישן ּפַאטריַארכַאט,

ּפרָאסט און ּפשוט ֿפון זַײן הױז ַארױס אינעם בַאזעצטן בערדיַאנסק: ַארעסטירט און מיטגענומען, אײן גָאט װײסט װּו ַאהין. דער
ֿפריִער ֿפַארכַאּפטער בירגערמַײסטער ֿפון מעליטָאּפל װערט ֿפעסטגעהַאלטן אין בַאזעצטן לוגַאנסק ֿפַאר ַאן ערֿבניק.

מענטשן ֿפון מַאריוּפָאל; סוף-כל-סוף הָאט מען ַאװעקגעשטעלט ַא. די רוסן הָאבן ָאנגעהױבן ַארױסלָאזןהומַאניטַארער מצֿב
הָאבןֿפָארמיטלעןּפריװַאטע160ַארוםבירגערמַײסטער.מַאריוּפָאלערֿפונעםעצה-געבערַאןזָאגטקָארידָאר","גרינעם

בַאװיזן צו ֿפַארלָאזן די שטָאט. אלא װָאדען, הומַאניטַארע הילף הָאט װידער ניט בַאװיזן דערגרײכן די שטָאט: זײ זענן
װיװױלגעװָארן,געהרגעטמעטשן2100העכערזענעןמלחמהָאנֿפַאנגזַײטבערדיַאנסק.איןגעװָארןֿפַארהַאלטן

ָאנגײענדיקערדערבַײאױסרעכענעןניטמעןקָאןצָאלןּפינקטלעכעבַאלדװי20.000בערךאיןגײעןנומערןנישט-ָאֿפיציעלע
הומַאניטַארןַאָאבלַאסט.לוגַאנסקערסעװערָאדָאנעצק,ֿפוןגעװָארןעװַאקויִרטזענעןמענטשן400איבערבָאמבַארדירונג.

קָארידָאר װעט מען װידער עֿפענען אינעם סומי-ָאבלַאסט.

דער ליטװישער רעּפובליק און אוקרַײנע הָאב אונטערגעשריבן ַאדי ּפרעמיערן ֿפון דער ּפױלישער רעּפובליק,אױסערן ּפָאליטיק.
בַאטָאנען: אוקרַײנע דַארף די רגע קריגן דעם מעמד ֿפון ַא"װַארשע און װילנעהודעה (דעקלַארירונג)בשוּתֿפותדיקע

קַאנדידַאט ֿפַאר מיטגלידערשַאֿפט ֿפון אײרָאפעיִשן ֿפַארבַאנד (א"ֿפ) און װערן ַא ֿפול מיטגליד איבער ַא גיכער ּפרָאצעדור,"
הָאט די הכרזה אױסגעזָאגט. דער ּפַארלַאמענט-ֿפָארזיצער ֿפון דער לעטישער רעּפובליק הָאט אוקרַײנע צוגעשיקט ַא בריװ

װָאס דריקט אױס די אונטערשטיצונג ֿפון אוקרַײנעס װּונטש צו װערן ַא מיטגליד ֿפונעם א"ֿפ. דער עסטישער ּפַארלַאמענט
(ריִיִגיקָאגו) הָאט ָאנגענומען ַא רעזָאלוציע װָאס רוֿפט די א"ֿפ מלוכות אױף צו ֿפַארמַאכן דעם אוקרַײנישן לוֿפט-שטח ֿפַארן

רוסישן ַאגרעסָאר. דָאס איז דער ערשטער ַאזַא בַאשלוס ֿפון ַא א"ֿפ און נַאטָא מיטגליד. יׂשראל הָאט אױסגעדריקט
,דערקלערטגרײטשַאֿפט זיך  משּתדל צו זַײן, ַארַײנצולײגן זיך אין שלום צװישן אוקרַײנע און רוסלַאנד, הָאט ַאנדריִיִ יערמַאק

טן16דעםמיטװָאךװעט)ICJ(יוסטיץֿפוןגעריֿכטאינטערנַאציָאנַאלעדָאסּפרעזידענטס-ביורָא.אוקרַײנישןֿפוןָאנֿפירערדער
איבער רוסלַאנדס מלחמה קעגן אוקרַײנע.מודה זַײן דעם געהײס ֿפַאר דערװַײליקע מָאסמיטלעןמַארץ

אוקרַײנישע ַאקטיװיסטן אין ּפױלן ַא ּפרָאטעסט-בלָאקַאדע געמַאכטזינט דעם סוף-װָאך הָאבןּפױליש-װַײסרוסישער גרענעץ.
קעגן טרַאנּפָארט ֿפון לױט די סַאנקציעס ֿפַארװערטער סחורה קײן רוסלַאנד און בעלַארוס. ֿפרַאכטאױטָאס הָאבן געּפרּוװט

אַײנשּפַײכלען די סחורה װָאס גײט ַארַײן אין די סַאנקציעס ּכדי דָאס װָאס גיכער קײן רוסלַאנד און װַײסרוסלַאנד ַארַײנצושלעּפן.
בַײאױטָא-שילדלעךרַײסישעאוןרוסישעמיטלַאסטמַאשינעןקילָאמעטער15איבערֿפון(רײ)ָאטשערעדַאןשױןשטײטאיז,

דער ּפױליש-בעלַארוסישער גרענעץ.

זיכערקײט אין ַא סּכנה. ּפונקט דעם טָאג נָאכדעם װָאס מע הָאטרוסישע חיילות שטעלן די נוקלעַארעענערגיע-זיכערקײט.
דיגעשעדיקטֿפַאררָאכטן שָאדנס בַײ דער יָאדער-סטַאנציע ֿפון טשערנָאבל, הָאבן רוסישע זעלנער װידער ַא מָאל

עלעקטריע-ֿפַארבינדונג ֿפון דער קרַאֿפטסטַאנציע מיטן שטעטל סלַאװּוטיך. שּפעטער אין ָאװנט הָאט די אינטערנַאציָאנַאלע
דערֿפוןּפערזָאנַאלדערגעװָארן.ֿפַאררָאכטןקריקאיזֿפַארבינדונגדיַאזגעמָאלדןIAEAַאגענץזיכערקײטסנוקלעַארע

טשערנָאבלער קרַאֿפטסטַאנציע איז שױן ניט בּכוח אונטער צו הַאלטן די זיכערקײט-אינסטַאלַאציעס, װָארעם זײ זענען גַײסטיק
און קערּפערלעך אױסגעמוטשעט נָאך דרַײ װָאכן ַארבעטן ָאן ַאן ָאּפהַאלט. רוסישע סָאלדַאטן הָאבן אױֿפגעריסן טײל מוניציע

אױֿפן ָארט ֿפון דער בַאזעצטער נוקלעַארער עלעקטרָא-סטַאנציע זַאּפָארָאזשיע. די עקסּפלָאזיעס זענען ֿפָארגעקומען נָאענט צו
ֿפוןקָאמענטַארמיטןסּכנותַאטָאמישעדיװעגןװַײטערלײענט.1נומערעלעקטריע-ָאּפטײלאוןגעניט-צענטערֿפוןחורֿבותדי

ַאן אוקרַײנישען ענערגיע-מומחה.

ָאבלַאסט.אין װַאסיליװקע, זַאּפָארָאזשיערזַאװָאדרוסישע זעלנער הָאבן צעשטערט ַאן ַאסעניזַאציע (ָאּפֿפַאל-װַאסער רײניקונג)
די.1נומערקַאנַאליזַאציע-ּפומּפ-סטַאנציעדערֿפוןאינסטַאלַאציעאוןגעבַײֿפונעםרעמָאנטגרונטיקערַאמעןדַארףהַײנט
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קַאנַאליזַאציע (די ָאּפֿפַאל-װַאסערן) גײט איצט ּפשוט אין דניעּפר ַארַײן ָאן רײניקונג: ַא סּכנה ֿפַאר דער סֿביֿבה, ֿפַארן ַארום
הײסט עס.

קעגן רוסלַאנד קומען צו. דער אײרָאּפעיִשער ֿפַארבַאנד הָאטַאלװעלטלעכע שטרָאֿפמיטלעןסַאנקציעס, שטרָאֿפמיטלען.
װעלן ָאנבַאלַאנגען דעם רוסישן שטָאל און אַײזן, ַאן איסורָאט די שטרָאֿפמיטלעןּפרעזענטירט זַײן ֿפערטן גַאנג סַאנקציעס.

אױףאיסורַאןאון)55.000(€50.000$העכערֿפוןאױטָאסַארַײנגערעכנטלוקסוס-סחורה,ֿפוןַארױסֿפיראױֿפן(ֿפַארװער)
אינװעסטירונגען אין אײל-אונטערנעמונגען און דעם ענערגיע-סעקטָאר. חוץ דעם װעט ער צילן אױף לוקסוס-סחורה ַאזױ װי

קַאװיַאר, סּפעציעלע װַײנען, ציגַארן, לעדערנע טשעמָאדַאנעס, דימענטן, געװיסע עלעקטרָאנישע שחורות און
מוזיק-אינסטרומענטן, ַאֿפילו געצַײג ֿפַאר ביליַארד און קעגליעשּפיל, צװישן ַאנדערע.

ֿפריִער הָאט דער צענטרַאלער בַאנק ֿפון די בַאהַאמישע אינדזלען ַארױֿפגעלײגט ַא ֿפַארװער אױף ֿפינַאנציעלע ַאנשטַאלטן מיט ַא
דָארטיקער קָאנטע צו ֿפירן מׂשא־מּתן מיט רוסן און װַײסרוסן װָאס ֿפַאלן אונטער די מערבדיקע סַאנקציעס. דער

ַאמעריקַאנישער שוך- און קלײדער ֿפַאבריקַאנט װַאנס מַאכט ַא סוף. דער דַײטשישער מכשירים-ֿפַאבריקַאנט בָאש זָאגט אױס
ַאז ער הָאט אױֿפגעהערט ליװערן סחורה קײן רוסלַאנד.

ּתֿבואה־שַײער". נישט געקוקט אױף דער ָאנגײענדיקער מלחמה,. אוקרַײנע, ָאֿפט גערוֿפן דער "אײרָאּפעיִשערלַאנדװירטשַאֿפט
גרײטן ֿפערמערס, ּפױערים זיך צו צום נַײעם ערדַארבעט סעזָאן. די ֿפערמערס בַאדַארֿפן געװיקס-בַאשירמונג-ּפרָאדוקטן,

זָאמען, און איבערהױּפט ברענשטָאף ֿפַאר זײערע מכשירים. אין די הױכע ֿפענצטער הָאט מען די ּפרָאבלעמען ֿפַארענטֿפערט,
דעם סחורה-צושטעל, װָאס איז ָאּפהענגיק ֿפונעם מיליטערישן. ס'איז שװער ֿפָארױסצוזָאגןזָאגט דער ַאגריקולטור-מיניסטער

מצב אין לַאנד. די גרעסטע סּכנה קומט ֿפון די רוסישע סָאלדַאטן װָאס ּפרּוװן צעשטערן בירגערלעכע אינֿפרַאסטרוקטור אין
ערדַארבעט-מכשירים.

און(סעריּפע,רַאּפס),רעּפַאקאירֿפון42%קוקורוזע,ֿפוןאימּפָארטאירֿפון57%מיטאײרָאּפעאוקרַײנעבַאזָארגטרגעדי
אונטערעקסּפָארטגַאנצערדערשטײטשװַארצן-ים-הַאֿפן,ֿפונעםבלָאקַאדעדערמיטװָאדעןנָאר(זונרױז).סָאנישקעס47%

ַא ֿפרעגצײכן. דערֿפַאר איבעררעדט זיך דער אײרָאּפעיִשער ֿפַארבַאנד װעגן מעגלעכקײטן צו ֿפַארמַײדן שטערונגען.

ֿפון אוקרַײנישע ַאגרַאר-עקסּפָארט-ריכטונגען.גיא ַא קוק אױף דער מַאּפע

זָאָא-גערטנער שױן ניט קײן צושטעל ֿפַאר די בעלי-חײם. דער. בַײם איצטיקן מָאמענט הָאבן עטעלעכעהעלֿפט די חיות
זָאָאלָאגישער גָארטן ֿפון כַארקעװ איז אױֿפן רַאנד ֿפון ַא קַאטַאסטרָאֿפע: די שטָאט װערט ָאן ַאן אױֿפהער בַאשָאסן. ֿפרַײװיליקע

ריזיקירן  מיט זײערע לעבנס, אױסגעֿפינענדיק צערונג (ּפרָאװיַאנד) ֿפַאר די חיות און זָארגנדיק ֿפַאר זײ. גיט ַא קוק װי ַאזױ צו
!קװעטשטהעלֿפן חיות:

.ציֿפערן

איןֿפַארװָאגלטזײֿפוןמיליָאן6,7מיליָאן,18איזאוקרַײנעאיןמענטשןבַאטרָאֿפענעאיצטצָאלבערעכדיקערדער●
.WHOלױטלַאנד,ֿפוןַאנטלָאֿפןזַײנעןמיליָאן3ּכמעטלַאנד.

דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן) ֿפון דער●
קַאמֿפװָאגנסגעּפַאנצערטע,404טַאנקען,13.500איבערזעלנערסֿפרי:דעראין6מַארץטן15ביזןַארמײרוסישער

,36ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,150ַארטילעריע־סיסטעמען,1279(ברָאנעװיקעס)
,3שיֿפלעךגיכע,640ֿפָארמיטלען,95העליקָאּפטערס,81ערָאּפלַאנען,64ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען

.9ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,60ברענשטָאף־ציסטערנעס

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

אין אַײער ַארום.צענטערשטיצט דעם הומַאניטַארישן●
ֿפַארשּפרײט נַײע ידיעות װעגן אוקרַײנע אױף סָאציַאלי מעדיעס, בַײ ָארטיקע מידיעס ָאדער דורך ֿפַארשפרײטן ָאט●

דָאס בריװל.
צו בַאקומען אונדזערע טעגלעכע ידיעות.ּכדיװעבזַײטלאוןטװיטערֿפַארשרַײב זיך אױף אונדזער●
ֿפַארשּפרײט ָאט דָאס װעבזַײטל און די נָאטיצן צווישן אַײערע ָארטיקע מעדיעס און מענטשן מיט השּפעה.●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַײנע!
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