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מלחמה אין אוקרַאי ִנע .טָאג־טעגלעכע ידיעות16 .טער מַארץ  10:00 ,2022אין דער ֿפרי
איין און צווַאנציקסטער טָאג ֿפון דער מלחמה
מיט די עלנבױגנס קָאן מען זיך ַא מָאל דורכשלָאגן ַא װעג ,נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן (יי ִדיש װערטל)
מַאריוּפָאל .גוטע נַײעס –  2000אויטָאס מיט ּפליטים זענען ַארויסגעֿפָארן ֿפון מַאריוּפָאלַ .אן ענלעכע צָאל אויטָאס שטייט גרייט
ַארויסצוֿפָארן ,לויט דער מַאריוּפָאלער שטָאט־ֿפַארווַאלטונגַ .ארום  20.000מענטשן הָאבן זיך ַארויסגערַאטעוועט ֿפון מַאריוּפָאל מיט זייערע
אייגענע אויטָאס דורכן הומַאניטַארן קָארידָאר .שלעכטע נַײעס – דער רוסישער ָאקוּפַאנט הַאלט געֿפַאנגען ווי ערֿבניקעס די דָאקטוירים און
ּפַאציענטן ֿפונעם מַאריוּפָאלער רעגיָאנַאלן שּפיטָאל ֿפַאר אינטענסיווער בַאהַאנדלונגַ .א ֿפָארשטייער ֿפונעם מעדיצינישן ּפערסָאנַאל הָאט
בַאוויזן ַארויסצושיקן דעם ווַײטערדיקן מעסַאזש„ :קיינער טָאר נישט ַארויס ֿפון שּפיטָאל .מע הערט שָאסן און אויֿפרַײסן .מיר זיצן אין די
קעלערן ֿפון שּפיטָאל .שוין צוויי טעג ווי מע לָאזט נישט צו קיין שום אויטָאס צום שּפיטָאל .די ַארומיקע בנינים שטייען אין ֿפלַאמען ...די רוסן
הָאבן ַארַײנגעטריבן ַא  400מענטשן ֿפון דער ַארומיקער געגנט אין שּפיטָאל ַארַײן .מע לָאזט אונדז נישט ַארויס “.דעם זעלבן טָאג הָאט זיך
ָאנגעהויבן ַא ים־ַאטַאק מצד דעם רוסישן ֿפלָאט .רוסישע קריגסשיֿפן זענען געשטַאנען בַײם ּפָארטשטעטל בילָאסַארַײסקע־קָאסע,
מַאריוּפָאלער רַאיָאןֿ ,פון ווַאנען דער ָאנֿפַאל הָאט זיך ָאנגעהויבןֿ .פון דער ַאנדערער זַײט ,קען די הומַאניטַארע הילף נישט ָאנקומען אין
שטָאט :לַאסטאויטָאס ֿפָארן ַארויס ֿפון בערדיַאנסק ,ווערן אָ ּפגעשטעלט אויֿפן וועג קיין מַאריוּפָאל און מוזן זיך אומקערן צוריק.
שטעט אונטער ַאטַאק .נעכטן זענען רוסישע ּכוחות בַאֿפַאלן דָאס דניּפרָאער ֿפליֿפעלד .דָאס איז דער המשך ֿפון דער רוסישער סטרַאטעגיע
צו צעשטערן אוקרַײנישע ֿפליֿפעלדער און ַאערָאדרָאמען .נָאך אַ דירות־בנין ,אַ 12־שטָאקיקער ,איז בָאמבַארדירט געווָארן אין קי ִעוו .צום
ערשטן מָאל הָאבן די רוסישע ָאקוּפַאנטן בַאשָאסן ציווילע צילן אין זאַ ּפָארָאזשע ,צווישן זיי – איינע ֿפון די בַאנסטַאנציעס .עס איז געקומען צו
שווערע קַאמֿפן אין רוביזשנע ,לוגַאנסקער ָאבלַאסט .לוֿפטָאנֿפַאלן הָאבן געטרָאֿפן בערדיטשעוו ,זשיטָאמיר און מַארכַאליווקע ,קי ִעווער
ָאבלַאסט .אין כערסָאן הָאבן זיך ַא גַאנצע נַאכט געהערט אויֿפרַײסן .שוין עטלעכע טעג ווי ַאלע קווַארטַאלן אין כַארקעוו ווערן בָאמבַארדירט.
אין דער געגנט ַארום מיקעלַײעוו הָאבן רוסישע זעלנער ֿפַארכאַ ּפט דעם בערדיַאנסקער ַאקטיוויסט ווַאסילי שעווטשענקָא נָאך ַא ֿפרידלעכער
דעמָאנסטרַאציע ווָאס ער הָאט ָארגַאניזירט .אין בוטשע ,קי ִעווער ָאבלַאסט ,ווערן ,לויט דער שטָאט־ֿפַארווַאלטונגַ ,א צָאל ֿפרַײוויליקע און
שטָאט־בַאַאמטע געהַאלטן דורך די ָאקוּפַאנטן ווי ערֿבניקעס .די רוסישע ָאקוּפַאנטן הָאבן געשָאסן אויף ַא טורעם ֿפַאר טעלעוויזיע־ און
רַאדיָא־קָאמוניקַאציע אין וויניצע.
דער הומַאניטַארער מצֿב .דעם 15טן מַארץ זענען זיבן ֿפון די נַײן הומַאניטַארע קָארידָארן געשטַאנען ָאֿפן און ,ווי עס גיט איבער מיניסטער
וויערעשטשוק 29.000 ,מענטשן זענען עווַאקוי ִרט געווָארן .דער מצ ֿב אין דער כערסָאנער געגנט ווערט ערגער און ערגער .אין ֿפַארשיידענע
יי ִשוֿבים ,סּפעציעל אין די קלענערע ,איז די סיטוַאציע קַאטַאסטרָאֿפַאל .דער דוחק אין מעדיצין און שּפַײזּפרָאדוקטן דערגייט שוין צו אַ
קריטישער מדרגה .דער צושטעל ֿפון עלעקטריע ,גַאז און ווַאסער איז אויך אַ ּפרָאבלעמַאטישער .דינסטיק זענען עווַאקוי ִרט געווָארן 320
הָאדעווַאניקעס און מיטַארבעטער ֿפון ַא ּפסיכָא־נעוורָאלָאגישן ּפענסיָאנַאט .די ַאדמיניסטרַאציע הָאֿפט ַאז עס וועט זיך אַײנשטעלן ַא „גרינער
קָארידָאר“ ֿפון איזיום ,ווָאס וועט דערלויבן ווַײטער צו ֿפירן די עווַאקוַאציע.
אויסערן־ּפָאליטיק .דער וויזיט ֿפון די ּפרעמיער־מיניסטָארן .די ּפרעמיערן ֿפון ּפוילן ,טשעכַײ און סלָאוועניע זענען געקומען צו ֿפָארן קיין
קי ִעוו זיך צו טרעֿפן מיט ּפרעזידענט זעלענסקין„ .דער ציל ֿפון דעם וויזיט“ ,הָאט געשריבן די ּפוילישע רעגירונג„ ,איז צו בַאשטעטיקן ַאז דער
גַאנצער אייר ָאּפעיִשער ֿפַאראיין שטיצט אונטער בּפה־מלא די סּוווערעניטעט און אומ ָאּפהענגיקייט ֿפון אוקרַאיִנע ,ווי אויך ֿפָארצושטעלן ַא
גַאנצע ריי מיטלען ווָאס ווערן ָאנגענומען צו קומען צו הילף דער אוקרַאיִנישער מלוכה און דער אוקרַאיִנישער געזעלשַאֿפט“ .דָאס איז דער
ערשטער וויזיט אין אוקרַאי ִנע ֿפון מערֿבדיקע מנהיגים זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה .נָאכן בַאגעגעניש הָאט זעלענסקי ,אין זַײן
טעגלעכער ווענדונג צו די אוקרַאי ִנער ,אויסגעדריקט זַײן טיֿפן דַאנק ֿפַארן וויזיט און ֿפַארבעטן „ַאלע ֿפרַײנד ֿפון אוקרַאיִנע צו בַאזוכן קיִעוו,
כָאטש עס איז אמת ַאז עס זענען דָא ֿפַארַאן גרויסע סּכנות ,ווַײל אונדזער לוֿפט־שטח איז נָאך נישט געשלָאסן געווָארן ֿפַאר די רוסישע
רַאקעטן און ער ָאּפלַאנען“.
דער אייראָ ּפע־רָאט .רוסלַאנד טרעט ָאֿפיציעל ַארויס ֿפונעם אייראָ ּפע־רָאט ,איידער עס ווערט ָאֿפיציעל אויסגעשלָאסן .רוסלַאנד איז נָאר
דָאס צווייטע לַאנד ווָאס ֿפַארלָאזט ָאט די ָארגַאניזַאציע זינט איר גרינדונג קורץ נָאך דער צווייטער וועלט־מלחמהּ .פרַאקטיש בַאטַײט דער
בַאשלוס ַאז רוסלַאנד איז שוין נישט געבונדן דורכן אייראָ ּפעי ִשן הסּכם ֿפַאר מענטשנרעכטַ ,אז רוסישע בירגער וועלן זיך שוין נישט קענען
ווענדן מיט זייערע קריוודעס צום אייראָ ּפעי ִשן געריכט ֿפַאר מענטשנרעכט ,און די רוסישע רעגירונג וועט קענען צוריק אַײנֿפירן טויטשטרָאף.
יורידיש וועט זיך ָאבער די רוסישע מיטגלידערשַאֿפט ענדיקן ערשט מיטן סוף ֿפונעם בודזשעטישן יָאר ,דָאס הייסט דעם 31סטן דעצעמבער.
דערווַײל הָאט די ּפַארלַאמענטַארע ֿפַארזַאמלונג ֿפונעם אייראָ ּפע־רָאט ,ווי ַא רעַאקציע אויֿפן ַארויסטרעט ֿפון רוסלַאנדָ ,אֿפיציעל ָאנערקענט
טרַאנסניסטריע ווי ַא זָאנע ֿפון רוסישער ָאקוּפַאציע.
אוקרַאי ִנע און ּ .NATOפרעזידענט זעלענסקי הָאט ,אין זַײן רעדע ֿפַאר די שעֿפן ֿפון די ֿפַאראייניקטע עקסּפעדיציע־ּכוחות אונטער
בריטישער ָאנֿפירערשַאֿפט ,געגעבן צו ֿפַארשטיין ַאז ער ריכט זיך נישט אויף קיין אַײנגלידערונג ֿפון אוקרַאי ִנע אין דער ָארגַאניזַאציע ֿפון
צֿפון־ַאטלַאנטישן אָ ּפמַאך ( )NATOאין דער נָאענטער צוקונֿפט„ .יָארן לַאנג הָאבן מיר געהערט וועגן אַ ּכלומרשטער 'ָאֿפענער טיר' (צו ווערן
ַא מיטגליד אין דער ָארגַאניזַאציע)“ ,הָאט ער געזָאגטָ„ ,אבער איצט דערקלערט מען אונדז ַאז מיר קענען נישט ַארַײנטרעטן .ס'איז ַאוודאי
ריכטיק און מע מוז עס ָאננעמען “.ער הָאט נָאך צוגעגעבן„ :איך בין צוֿפרידן ווָאס אונדזער ֿפָאלק הייבט עס ָאן אַײנצוזען און ֿפַארשטייט זיך
צו ֿפַארלָאזן נָאר אויף זיך און אויף די ּפַארטנערס ווָאס קומען אונדז צו הילף“.
וועלט־ָארגַאניזַאציע ֿפַאר הַאנדל ( .)WTOווַאלדיס דָאמברָאווסקיס ,דער וויצע־אויסֿפיר־ֿפָארזיצער ֿפון דער אייראָ ּפעי ִשער קָאמיסיע ,הָאט
דערקלערט ַאז „דער אייר ָאּפעיִשער ֿפַאראיין ,צוזַאמען מיט די לענדער ֿפון  G7און ַאנדערע ענלעך געשטימטע ּפַארטנערס (אויסטרַאליע,
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איסלַאנדַ ,אלבַאניע ,מָאלדָאווע ,מָאנטענעגרָא ,נָארוועגיע ,נַײ־זעלַאנד ,צֿפון־מַאקעדָאניע ,די רעּפובליק ֿפון קָארעע) וועט ֿפון הַײנט ָאן
אויֿפהערן זיך צו בַאציִען צו רוסלַאנד ווי צו ַא ּפריווילעגירטער מלוכה לויט די דעֿפיניציעס און ּכללים ֿפון דער וועלט־ָארגַאניזַאציע ֿפַאר
הַאנדל “.דער בַאשלוס וועט צונעמען ֿפון רוסלַאנד אַ ריי גינציקע הַאנדלס־ּפריווילעגיעס .יעדעס לַאנד וועט מעגן ָאנווענדן אייגענע
צָאלטַאריֿפן ָאדער ֿפַארווערן אימּפָארטירטע סחורות ֿפון רוסלַאנד.
ֿפַארהַאנדלונגען – ֿפערטע רונדע .די ֿפַארהַאנדלונגען גייען ווַײטערָ ,אבער די צוויי ֿפָארשטייערשַאֿפטן הָאבן געמַאכט הַײנט ַא הֿפסקה און
ַארבעטן דערווַײל אין בַאזונדערע סובגרוּפעס .לויט די רייד ֿפון ַא בעל־יועץ בַײם הויּפט ֿפון ּפרעזידענט זעלענסקיס קַאבינעט„ :מיר וועלן
ווַײטער שמועסן מָארגן .ס'איז זייער ַא שווערער און ַאכזריותדיקער מׂשא־מּתן .עס זענען דָא ֿפונדַאמענטַאלע סּתירותָ .אבער עס זענען
געוויס מעגלעך ּפשרות .בעת דער הֿפסקה וועלן די סובגרוּפעס ווַײטער ַארבעטן“...
סֿביֿבה־אָ ּפהיט .דער רוסישער שיץ־מיניסטער שויגו הָאט צוגעשיקט ּפוטינען ַא ּפערזענלעכן בריוו מיט ַא בקשה אויסצוהַאקן די
אוקרַאי ִנישע וועלדער אין די שיצזָאנעס .דָאס געהילץ ווָאלט געניצט געווָארן דער עיקר ֿפַאר מיליטערישע צוועקן .דער איבערבלַײב ווָאלט
ֿפַארקויֿפט געווָארן און די הכנסות ווָאלטן געדינט צו ֿפינַאנצירן מיליטערישע אונטערנעמונגען .דָאס איז קודם־ּכל נוגע די טעריטָאריעס ווָאס
געֿפינען זיך איצט אונטער רוסישער ָאקוּפַאציע.
קיבערזיכערקייט .די גרוּפע „ַאנָאנימוס“ הָאט בַאוויזן דורכצוֿפירן ַא ֿפרישן קיבערַאטַאק קעגן וועבערטער ֿפון דער רוסישער רעגירונג,
ַארַײנגערעכנט דָאס וועבָארט ֿפון עף־עס־בע (ֿפעדערַאלע זיכערקייט־דינסט ֿפון דער רוסישער ֿפעדערַאציע) .די גרוּפע איז אויך
ַארַײנגעדרונגען אינעם וועבָארט ֿפון דער רוסישער מלוכישער געזעלשַאֿפט ֿפַאר ַאטָאמישער ענערגיע ,רָאסַאטָאם ,און צוגעזָאגט צו
ֿפַארעֿפנטלעכן „עטלעכע גיגַאבַײט געגעבענע“ און אינֿפָארמַאציע וועגן די זיכערקייט־בַאדינגונגען ֿפון ָאט דער געזעלשַאֿפט.
מעדיעס .זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה זענען דערהרגעט געווָארן דורך די רוסישע ּכוחות לכל־הּפחות  3זשורנַאליסטן .דר ַײ
זשורנַאליסטן זענען ,לויט ליודמילַא דעניסָאווַא ,אומגעקומען אין מיקעלַײעוו ,קי ִעוו און אירּפען .זי הָאט דערקלערט ַאז ַא סך זשורנַאליסטן
זענען בּכיוון ֿפַארווּונדיקט געווָארן דורך רוסישע זעלנער זינט דעם 24סטן ֿפעברוַאר .נעכטן זענען ּפיער זַאקזשעווסקי ,אַ זשורנַאליסט ֿפַאר
 ,Fox Newsאון ַאן אוקרַאי ִנישע ּפרָאדוצענטקעָ ,אלעקסַאנדראַ קּווושינָאווַא ,אומגעקומען הינטער קי ִעוו .דערב ַײ איז ַאן ַאנדער זשורנַאליסט
שווער ֿפַארווּונדיקט געווָארן .די רוסישע זעלנער זענען עוֿבר אויף יעדן רעגלַאמענט און בַאֿפַאלן אומישנע ֿפָארשטייער ֿפון דער ּפרעסע.
צָאלן:
●
●
●

●

זינט דעם 24סטן ֿפעברוַאר הָאבן די רוסן אויסגעשָאסן איבער  900רַאקעטן ֿפון ַאלערליי סָארטן איבער אוקרַײנישע טעריטָאריעס.
 3500אינֿפרַאסטרוקטור־עלעמענטן זענען צעשטערט געווָארן דורך רוסישע ּכוחות .ווייניקסטנס  28רעליגיעזע בנינים זענען
געשעדיקט ָאדער צעשטערט געווָארן.
געגעבענע ֿפון אַ נַײער ַאנקעטעֿ 56% :פון די אויסגעֿפרעגטע הַאלטן ַאז דער הויּפטציל ֿפון דער רוסישער אינווַאזיע איז די
ֿפולשטענדיקע צענישטונג ֿפונעם אוקרַאי ִנישן ֿפָאלק ,און די מיינונג דָאמינירט אין ַאלע געגנטן ֿפון לַאנד .די שטעלונג לטוֿבת דער
אַײנגלידערונג ֿפון אוקרַאי ִנע אין דער ָארגַאניזַאציע ֿפון צֿפון־ַאטלַאנטישן אָ ּפמַאך ( )NATOאיז לַײכט אַײנגעגַאנגען און איז ַאריבער
במשך די לעצטע צוויי ווָאכן ֿפון אַ רעקָארד ֿפון  76%צו בלויז  .72%די הויּפט־סיבה איז דָאס ווָאס מע הָאט נישט ָאנגענומען דעם
בַאשלוס צו שיצן און אָ ּפשליסן דעם אוקרַאי ִנישן לוֿפט־שטח ,ווי ֿ 90%פון דער אוקרַאי ִנישער בַאֿפעלקערונג הָאט געֿפָאדערט.
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ֿפַארלוסטן ֿפון דער רוסישער ַארמײ ביזן
16טן מַארץ  6אַ זייגער אין דער ֿפרי :זעלנערס – ַארום  ,13.800טַאנקען –  ,430געּפַאנצערטע קַאמֿפװָאגנס (ברָאנעװיקעס) –
ַ ,1375ארטילעריע־סיסטעמען –  ,190זעניט־ ָאדער ַאנטילוֿפט־הַארמַאטן – ֿ ,43פילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען –  ,70עראָ ּפלַאנען
–  ,84העליקאָ ּפטערס – ֿ ,108פָארמיטלען –  ,819גיכע שיֿפלעך –  ,3ברענשטָאף־ציסטערנעס – ַ ,60אלײן־ֿפלי ִענדיקע
עראָ ּפלַאנען –  ,11סּפעציעלע אויסשטַאטונג – .10

יעדע ַאקציע העלֿפט ,װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:
●
●
●

שטיצט אונטער דעם נָאענטסטן צענטער ֿפַאר הומַאניטַארער הילף.
ֿפַארשּפרייט דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאי ִנע – צי דורך סָאציַאלע ָאדער ָארטיקע מעדיעס ,צי דורך
איבערשיקן דעם איצטיקן ביולעטין.
ַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך טוויטער ָאדער דורך אונדזער וועבָארט.

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!
זָאל לעבן אוקרַאיִנע!
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