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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער17ידיעות,טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה
איין און איין־און־צווַאנציקסטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

ַארהַאנדלונגען. צדדיםביידעהָאבןזַײטאייןאױףטָאג.טן4ַאאיןזיךציעןשמועסןװירטועלעאוןממשיךאיזנעגָאציַאציעסרונדעטע4דיֿפֿ
ַארױסגעװיזן גרעסערע גרייטקייט אױף ֿפַארהַאנדלן. אױף דער צװייטער צַײט הָאבן די רוסישע חיילות אֿפַארשטַארקט ַאטַאקעס װָאס צילעװען אױף דער

ַאז ֿפַארהַאנדלערס רעדן ַארום דעם ענין ֿפון אוקרַאינעס מיליטערישער נייטרַאליטעט סטַאטוס,הָאט רעּפָארטירטדער קרעמלציװילער בַאֿפעלקערונג.
ֿפָארלייגנדיק ַאז ער זָאל ענלעך צו שװעדנס אדער די שװייצס—ביידע לענדער זענען מיטגלידער ֿפונעם איירָאּפעישער ֿפַארבַאנד ָאבער נישט ֿפון דער

נַאטָא מיליטערישער ַאליַאנץ. ָאבער זעלענסקי הָאט דָאך געענטֿפערט אין ַא װידעָא־רעדע ַאז אוקרַאינעס ּפריָאריטעטן זענען בולט און קלָאר־־ַא סוף צו
דער מלחמה, הֿבטחות װעגן זיכערקייט, זעלבסט־הערשַאֿפט, טעריטָאריַאלישע רעסטָארַאציע, און אמתע בַאשיצונג ֿפַאר אונדזער לַאנד.

.קָאנגרעס ֿפון די ֿפַאראייניקטע שטַאטןצוםמיטװָאך הָאט ּפרעזידענט זעלענסקי זיך געװָאנדןאינטערנַאציָאנַאלע שטיצונג. די רעדע צום קָאנגרעס.
הָאטערסעּפטעמבער.טן11דעםאוןהַארבָארּפירלטרַאגעדיעסדיאיןדערמָאנענדיקאוקרַאינע,ֿפַארשטיצונגװַײטערדיקעגעמָאנטהָאטער

געֿפָאדער ַאז מע זָאל "ֿפַארמַאכן דעם הימל," און הָאט געבעטן ַאז די ֿפ"ש זָאלן װַײטער ֿפַארזָארגן אוקרַאינע מיט מיליטערישע שטיץ און
שלום."ֿפַארֿפַאראייניקט.24"או־ֿפַארבַאנדאינטערנַאציָאנַאלןנַײעםַאשַאֿפןזָאלמעַאזֿפָארגעלייגטערהָאטדערצולוֿפט־בַאשיצונגס־סיסטעמען.

דער ֿפַארבַאנד זָאל, הָאט געזָאגט זעלענסקי, ֿפַארמַײדן ביורָאקרַאטישע ֿפַארשלעּפענישן ַאזױ ַאז מיטגלידער זָאלן קענען ֿפַארזָארגן ּתיּכֿפדיקע שטיצונג
$13.6דינָאךדערצונָאךמיליטער־שטיצונג,איןמיליָאנען$800געבןװעלןזייַאזגעמָאלדןֿפ"שדיהָאטָאװנט,איןמעת־לעת.ַאֿפוןמשךאיןבלױז

ביליָאנען װָאס קָאנגרעס הָאט שױן ָאֿפיציעל ָאנערקענט.

יוסטיץ בַײם הַאג הָאט בַאֿפױלן רוסלַאנד ּתיּכף אױֿפצוהערן ַאלע ַאגרעסיװע און מיליטערישעדָאס ֿפ"נס אינטערנַאציָאנַאלע געריכט ֿפוןדָאס הַאג.
ַאקציעס אין אוקרַאינע לױט די שױן-ארױֿפגענייטע ּפרעלימינַארע מָאסמיטלן. דָאס געריכט הָאט ניט געֿפונען קיין שום רַאיות װעלכע זָאלן אױֿפהַאלטן

רוסלַאנדס טענות װעגן ַא ּכלומשרטן גענָאציד אין אוקרַאינע. נָאך דערצו הָאבן די רוסישע ֿפָארטריטערס ניט בַאװיזן זיך אױֿפן ערשטן אױסהער אין
געריכט, און אױכעט נישט אױף דער ֿפָארלייענונג ֿפונעם געריכטס ּפרעלימינַארע ּפסקענונג. אין דעם װַײזט רוסלַאנד ָאן ַאז עס הָאט אין גַאנצן קיין
דרך־ארץ ניט ֿפַארן דרך־היושר און די רעכטלעכע נָארמעס. די ּפרעלימינַארע ּפסקענונג ֿפונעם געריכט גילט זיך לױטן אינטערנַאיָאנַאלן געזעץ. די

החלטה איז ַא װיכטיקער ָאנהייב ֿפַאר װַײטערדיקע לעגַאלע ּפרָאצעסן.

דעם ציװילן אינֿפרַאסטרוקטור און מַאריוּפָאל. נעכטן הָאט מען געװָארֿפן ַא בָאמבע אױֿפןדי רוסישע חיילות הָאבן בּכװן ַאטַאקירטמַאריוּפָאל.
רוסןדיהָאבןֿפַארַאןדָארטזענעןקינדערַאזגוטגַאנץװיסנדיקבַאהַאלטן.זיךהָאבןציװיליסטן1200װעלכןאיןטעַאטערדרַאמַאטישערמַאריוּפָאלער

ֿפַארן טעַאטער. נָאך דערנָאך הָאבן דיבַאװַײזן ּפלַאקַאטן "קינדער"דורכן מַאקסַאר סַאטעליטַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע גענומעןאומיסטן געטרָאֿפן דעם בינין.
רוסישע חיילות געשָאסן אױף דער שװימערַײ "נעּפטון בַאזיין," װעלכע איז אױך ַאן ָארט װּו ֿפרױען און קינדער הָאבן זיך בַאהַאלטן. בשעת דעם װָאס די

בַאשיסונגען גייען װַײטער ָאן, איז עס אוממעגלעך ַארָאּפצונעמען די בלָאקַאדעס.  נָאך איצט בלַײבן קינדער און ֿפרױען געֿפַאנגען אונטער די חורֿבות. די
צָאל קרבנות װייסט מען נָאך נישט.

הָאט געמָאנט ַאז מע דַארף הַאלטן נירנבערגער ָאדער הַאגער ּפרָאצעסן קעגן, דער לעטישער מיניסטער ֿפון אױסלַאנד־ּפָאליטיק,עדגַארס רינקעװיש
רוסלַאנד ֿפַאר זַײן ֿפַארברעכן אין כַארקיװ און מַאריוּפָאל.

הָאבן דיאין טשערניעװזענען צװיי הױכע װוין־בינינים בַאשעדיקט געװָארן.אין קיעװַאלס רעזולטַאט ֿפון ַא מיסל־ָאנֿפַאלשטעט אונטער ַאטַאק.
לוֿפט־ַאטַאקס57הָאבןמלחמהָאנהייבזינטגעװָארן.אומגעברַאכטזענען10שּפַײזליניע.אױףשטייענדיקמענטשןאױףגעשָאסןחיילותרוסישע

ָאכרימעװעאױףָאנגעֿפַאלןאיזמיסלַאצָאל.דעםאיןַארַײנגערעכנטציװילער20מיטמענטשן,43דערהרגנדיק,רַאיָאןזשיטָאמירערדעםגעטרָאֿפן
ֿפַארשלונגעןזענעןגַאסןגַאנצעאוןָאנגעצונדןזיךהָאבן,רַאיָאןלוגַאנסקעררוביזשנע,איןבינינים27װייניקסטןצום.רַאיָאןרָאװנער(סַארני),

קולטור־צענטער ֿפַארטיליקט געװָארן. צוליב דעם זענען ַא שול און ַאכַארקיװער רַאיָאןמערעֿפע,געװָארן ֿפון ׂשרֿפות. בַײנַאכט הָאט מען בַאשָאסן
הָאבן די רוסישע חיילות געשָאסן אױף די ריי אױטָאס װָאס עװַאקּוירן מענטשן ֿפון מַאריוּפָאל. טרָאץאין זַאּפָארָאזשיעצוזַאמען מיט די ַארומיקע בינינים.

זיךהָאבןקינדער,772ַארַײננעמענדיקמענטשן,3,000װיהעכערמַאריוּפָאל.ֿפוןזַאּפָאריזשיעאיןָאנצוקומעןבַאװיזןזיךמענטשן3207הָאבןדעם
שױן בַאזעצט ֿפון ס'נַײ.

רוסישעסָאלדַאטן.רוסישע9אױףאױסבַײטַאןװיגעװָארןבַאֿפרַײטהַײנטאיזבירגער־מַײסטער,מַאריוּפָאלערגעֿפַאנגענערדערֿפעדערָאװ,איװַאן
חיילות הָאבן ֿפַארכַאּפט דעם בירגער־מַײסטער ֿפון סקַאדָאװסק אין איינעם מיטן דעּפוטַאט, ָאבער דער מַאיָאר הָאט שּפטער דערקלערט אין ַא

װידעָא־רעדע ַאז מע הָאט אים בַאֿפרַײט. מע הָאט ָאבער נָאך ניט געקענט בַארעכטיקן די־ָא אינֿפָארמַאציע.

אין דעם איירָאּפעישן ענערגיע ֿפַארבַאנד. טעכנישע עקסּפערטן הָאבן מיטװָאך ֿפַארענדיקטאוקרַאינע הָאט זיך אַײנגעשליסןדי ענערגיע־זיכערקייט.
די.ENTSO-eמיטֿפַארבינדןזייהָאבןאוןצענטרַאל־איירָאּפעישעאוןמערֿב־דימיטעלעקטריע־נעצןמָאלדַאװישעאוןאוקרַאינישעדיסינכרָאניזירן

עלעקטריע־נעצן זענען ֿפריער ֿפַארבונדן מיט די רוסישע און בעלַארוסישע נעצן, װָאס הָאט געשטעלט זיי אין סּכנה ֿפון ֿפַארֿפינצערונגען און ַאנדערע
בַאשריבן װי ַא װיכטיקער טריט אין ֿפַארזיכערן ַאז די עלעקטרָאשּפַײזונג זָאל זַײן ַא סטַאבילע.הָאט דָאסאיירָאּפעישע קָאמיסיעמינים ַאטַאקס. די

רוסישע חיילות הערן ניט אױף דעטָאנירן סנַאריַאדן און מינעס ֿפַאר דער זַאּפָאריזשנער נוקלעַארער קרַאֿפט־סטַאנציע, ַאזױ ַארום ֿפַארשװַאכן זיי די
21ַאגעבליבןדָארטּפערסָאנַאלאוקרַאינישערדערהָאטסטַאנציעדיאיבערנעמעןּפערסָאנַאלרוסישערָאּפצוהַאלטןּכדיסטַאנציע.דערֿפוןזיכערקייט
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טעג ָאן קיין שיכט־אױסבַײט. ָאֿפיציעל מישן זיך די ָאקוּפַאנטן נישט ַארַײן אין דער ָאּפערַאציעס ֿפון נוקלעַארע קרַאֿפט־סטַאנציעס, ָאבער דער ּפערסָאנַאל
מוז ֿפָארט ֿפָאלגן ַאלע טעכנישע לייזונגען ֿפון די בַאֿפַאלערס.

רוסישעאױףסַאנקציעסארױֿפגענייטאױךהָאטשװייץדירוסלקַאנד.קעגןגעװָארןאַײנגעֿפירטזענעןסַאנקציעס6000איבערסַאנקציעס.די
ישןיורידישעַאנדערעאוןיחידיםקעגןסַאנקציעס200ַאנָאךָאנגענומעןהָאטשטַאטן־רָאט,שװייצערֿפונעםֿפָארטרעטערּפַארמעלין,גיאינדיװידן.

װָאס הָאבן ַא שייכות מיט רוסלַאנדס ערנסטע ֿפַארברעכן ֿפונעם אינטערנַאציָאנַאלן געזעץ. די החלטה הָאט צו טָאן מיט רוסישע ָאליגַארכן און
געשעֿפטס־ֿפָארטרעטערס, װעמענס ֿפַארמָאגן װעט, ס'װַײסט זיך אױס, ֿפַארֿפרױרן װערן. ֿפון איצט ָאן װעלן די סַאנקציעס אױסֿפָאלגן די װָאס דער ע"ֿפ

הָאט שױן ָאנגענומען. קַאנַאדע הָאט ֿפַארװערט רוסישע און בעלַארוסישע ערָאּפלַאנען ַארַײנצוקומען אינעם קַאנַאדער לוֿפט־שטח. די ֿפליליניע
אייר־סערביע הָאט סוף־ּכל־סוף ָאּפגעהַאלטן ַאלע ֿפליען צװישן סערביע און רוסלַאנד נָאך ָאנגייענדיקער ּפָאליטישער דריקונג.

ּכמעט ַא יעדער בירגער װָאס מע הָאט עװַאקּוירט ֿפון מַאריוּפָאל הָאט ָאּפגעזָאגט זיךרוסלַאנד הָאט קָאנסטַאטירט ַאזדי דיסאינֿפָארמַאציע.
זַאּפָאריזשיעקייןמַאריוּפָאלֿפוןַאװעקגעֿפָארןמענטשן11,000בערךזענעןאמתאןאױףבַאהערשט.קיעװװָאסטעריטָאריעסדיאיןאיבערצוציען

במשך ַא מעת־לעת. דער רוסישער שיץ־מיניסטעריום הָאט געטענהט ַאז זיי הָאבן ניט אױסגעֿפירט קיין לוֿפט־ָאנֿפַאל אױֿפן דרַאמַאטישן טעַאטער אין
מַאריוּפָאל. ער איז מֿבטיח ַאז די קעמֿפער ֿפונעם ַאזָאװ בַאטַאליָאן הָאבן ָאּפגעטָאן "ַא נַײע, בלוטיקע ּפרָאװָאקַאציע" װען זיי הָאבן אױֿפגעריסן דעם

טעַאטער. רוסלַאנד הַאלט אין זָאגן ַאז אוקררַאינע ּפרָאדוצירט כעמישע און ביָאלָאגישע געװער, נָאר ָאט די טענה איז ּפשוט ַא ּפרּוװ ַאװעקצוציען דעם
אױֿפמערק ֿפון רוסלַאנדס אייגענע מלחמה־ֿפַארברעכן אין אוקרַאינע. די רוסישע מעדיע רעּפָארטירט ַאז מערֿבדיקע לענדער שטיצן די אוקרַאינישע

זיכערקַײט־דינסט אין גרייטן ַא ּפרָאװָאקַאציע װָאס װעט בַאניצן גיֿפטיקע שטָאֿפן קעגן ציװילע בַאֿפעלקערונגען. זי ֿפַארשּפרייט ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציע ַאז
צװישן די ֿפַארמעגן ֿפון געֿפַאנגענע זעלנערס הָאט דָאס רוסישער מיליטער ַאנטּפלעקט ַא ּפרטימדיקע מַאּפע ֿפון די ערטער װּו מע הַאלט עטלעכע מינים

גיֿפט און גיֿפטיקע געװער אין אוקרַאינע. די רוסישער בַאשיצונג־מיניסטעריום זָאגט, כָאטש טשערניעװ איז ּכמעט אין גַאנצן חרוֿב געװָארן דורך
בַאשיסונג, ַאז רוסישע חיילות זענען אין טשערניעװ קיינמָאל ניט געװען. ער טענהט "ַאלע טיילן ֿפונעם רוסישן מיליטער צעשטעלן זיך מחוץ טשערניעװ

װּו זיי בלָאקירן די װעגן. זיי ֿפירן ניט ַאדורך קיין ָאֿפענסיװע ָאּפערַאציעס." גלַײכצַײטיק ָאבער הָאט דער מיניסטעריום ַאנומלט געזָאגט ַאז ס'זענען נישטָא
קיין װעג־בלָאקַאדעס. די רוסישע מעדיע טענהט אױך ַאז ַאלע אומגעקומענע זענען קרבנות ֿפון "אוקרַאינישע נַאציָאנַאליסטן" און ַאז די ַאלע מלחמה

װידעָאס זענען אױסגעקינצלט און אינסצענירט געװָארן דורך דער אוקרַאינישער זיכערקייט־דינסט.

לַאנד בַאמיען זיך ָאּפצוהיטן קונסט, װַײל זיי דערװַארטן זיך אױף װַײטערע בַאשיסונגען. איןאוקרַאינישע קולטורעלע ַאנשטַאלטן איבערן גַאנצןקולטור.
מוזייען בַאהַאלט מען קונסטװערק אין קעלערס און מען ֿפַארדעקט סטַאטועס און געבַײדעס אױף דער גַאס מיט הָאלץ און זַאמדזעקלעך. עֿפן דעם

.ּפָאסטרעּפָארטַאזש ֿפונעם װַאשינגטָאןֿפַארבינד צו לייענען

דעלעגַאציעס און ֿפָארטרעטערס ֿפון מלוכישע ַאנשטַאלטן, ָאבער אומָאּפהענגיקע קינסטלעררוסישעהָאט ֿפַארװערטדער בערלינער קינָא־ֿפעסטיװַאל
זענען יָא דערלױבט.

הָאטדעברוַארטן24"דעםַארסענַאל:מיסטערצקיעֿפוןגענערַאל־ֿפירעריןדיָאסטרָאװסקַא־ליוטַא,ָאלעסיַאֿפוןָאנזָאגַאןקולטור.אוקרַאינישעשטיצט
רוסלַאנד ָאנגעהױבן ַא מלחמה קעגן אוקרַאינע און גַאנץ איירָאּפע אױֿפן גַאנצן מַאשטַאב. זינט דעמלט הָאט דָאס רוסישע מיליטער טעגלעך בָאמבירט

אוקרַאינישע שטעט און דערֿפער, צעשטערן אונדזער קולטורעלע ירושה. דָאס איז די סיבה ֿפַארװָאס מיר הָאבן בַאשלָאסן צו לַאנצירן דער אוקרַאינישער
נױטֿפָאנד. אונדזער צװיי הױּפט־ּפריָאריטעטן זענען, צום ערשטנס, אונטערצושטוּפן די אוקרַאינישע קולטור ַאלס מעכטיקער מכשיר מיט װעלכן צו
ֿפעסטיקן אוקרַאינעס סטַאטוס צװישן דעמָאקרַאטישע לענדער איבער דער װעלט, און, צום צװײטנס, ממשותדיק אונטערצושטיצן אומָאּפהענגיקע

אירװילערנעןצוֿפַארבינדדעםעֿפןאוקרַאינע.איןNGOsקולטורעלעאוןשרַײבערס,ֿפָארשערס,קונסט־ַאדמיניסטרַאטָארן,קורַאטָארס,קינסטלערס,
קענט זיי שטיצן.

צָאלן:
ַא6מַארץטן17ביזןַארמײרוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַײנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער

־־ַארטילעריע־סיסטעמען,1435־־(ברָאנװיקעס)קַאמֿפװַאגָאנסגעּפַאנצערטע,444־־טַאנקען,14,000ַארום־־זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגער
,864־־ֿפָארמיטלען,108־־העליקָאּפטערס,86־־ערָאּפלַאנען,72־־ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען,43־־ַאנטלױֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,201
.10־־אױסשטַאטונגסּפעציעלע,11־־ערָאּפלַאנעןַאליין־ֿפליִענדיקע,60־־ברענשטָאף־ציסטערנעס,3־־שיֿפלעךגיכע

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:
הילף.ֿפַאר הומַאניטַארערצענטערשטיצט אונטער דעם נָאענטסטן●
ֿפַארשּפרייט דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאיִנע – צי דורך סָאציַאלע ָאדער ָארטיקע מעדיעס, צי דורך איבערשיקן דעם●

איצטיקן ביולעטין.
.װעבזַײטלדורך אונדזערָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●

הילֿפאַײערֿפַארדַאנקַא !

אוקרַאינעלעבןזָאל !
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