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די מלחמה אין אוקרַאי ִנע .טעגלעכע דערהַײנטיקונג 10 ,אַ זייגער אין דער ֿפרי ,דעם 18טן מַארץ 2022
ֿפַארהַאנדלונגעןֿ .פַארהַאנדלונגען צווישן אוקרַאי ִנישע און רוסישע דעלעגַאציעס גייען ווַײטער ָאן סַײ ווירטועל סַײ אין ַארבעטנדיקע
סובגרוּפעס .נָאך אינֿפָארמַאציע קומט ַארויף וועגן דער מעגלעכער טרעֿפונג אין די קומעדיקע ווָאכן צווישן ּפרעזידענט זעלענסקי און דעם
רוסישן ּפרעזידענט .דער מיניסטער ֿפון אויסלענדישע ענינים קולעבַא זָאגט ַאז זעלענסקי איז גרייט אויף דער טרעֿפונגַ„ ,אֿפילו מָארגן”.
„זַײן ּפָאזיציע איז קלָאר ,זי איז אויסֿפָארמירט אויף ַאלע ענינים און אוקרַאי ִנע איז גרייט אויף דעם שמועס” .מיכַײלָא ּפָאדַאליוק הָאט
ָאנגעוויזן ַאז ס’איז דָא ַא רשימה קשיות אויֿפן סדר־היום ווָאס קענען ניט ֿפַארענטֿפערט ווערן ָאן דער ַאנגַאזשירטקייט ֿפון די
מלוכה־רָאשים.
אויסלַאנד־ּפָאליטיק .דַײטשישער בונדעסטַאגּ .פרעזידענט זעלענסקי הָאט דעם דָאנערשטיק גערעדט צו מיטגלידער ֿפון דעם דַײטשישן
ּפַארלַאמענט .דער אוקרַאי ִנישער ּפרעזידענט הָאט שַארף קריטיקירט זָאגנדיק ַאז סַאנקציעס ַאליין זַײנען איצט נישט גענוג און קומען צו
שּפעט ,דַײטשלַאנד מוז אָ ּפשטעלן ֿפינַאנציעלן שטיץ ֿפַאר רוסלַאנד .אין זַײן רעדע הָאט ער גערוֿפן ַאז מע זָאל ניט אָ ּפלייגן דָאס
ַארַײננעמען אוקרַאי ִנע אינעם אייראָ ּפעי ִשן ֿפַארבַאנדּ ,כדי ַארַײנצוֿפירן שטרענגערע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד און צו שטעלן שלום איבער
געלט.
דער ליטווישער סיימַאס הָאט איינשטימיק ָאנגענומען אַ רעזָאלוציע ווָאס ווענדט זיך צו די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער זיי זָאלן ּתיּכף ָאננעמען
מיטלען צו עטַאבלירן ַא ֿפַארװערטן לוֿפט-שטח איבער אוקרַאי ִנע צו רַאטעווען מענטשלעכע לעבנס.
ווָאֿפן־געשעֿפטן .אַ בַאריכט ַארויסגעגעבן ַאנומלטן ֿפון „אינוועסטיגייט יוראָ ּפ” שרַײבט ַאז  10מיטגלידער ֿפון מדינות ֿפון אייראָ ּפעי ִשן
ֿפארבַאנד ֿפירן ווַײטער ָאן געשעֿפטן ֿפַארבונדן מיט ווָאֿפנס מיט רוסלַאנד ,ניט געקוקט אויף דעם עמבַארגָא אויף ֿפַארקויֿפן רוסלַאנד
געווער ווָאס מע הָאט אַײנגעֿפירט אין  .2014די ַאנַאליזירטע דַאטן דעקן אַ ּפעריָאדע ֿפון 2015־ֿ 2020פון ַאלע ָאֿפיציעלע
געווער־עקסּפָארט־רעגיסטערן ֿפון די  27אייראָ ּפעי ִשן ֿפַארבַאנד-מלוכות .די טָאטָאלע עקסּפָארט־סומע בַאטרעֿפט  346מיליָאן איירָאס
מיליטערישער אויסריכטונג ,לויט די עֿפנטלעכע דַאטן ַאנַאליזירט ֿפון "אינוועסטיגייט יוראָ ּפ"ֿ .פרַאנקרַײך ,דַײטשלַאנד ,איטַאליע,
עסטרַײך ,בולגַאריע ,די טשעכישע רעּפובליק ,קרָאַאטיעֿ ,פינלַאנד ,סלָאווַאקַײ און שּפַאניע — אין ֿפַארשיידענע מָאסן — הָאבן ֿפַארקויֿפט
רוסלַאנד „מיליטעריש געווער” .די אויסֿפָארשונג ווַײזט ַאז דער טערמין „מיליטערישע אויסריכטונג” איז ַא ברייטער און קען ַארַײננעמען
רַאקעטן ,בָאמבעס ,טָארּפעדעסּ ,פיסטוילן און רַאקעטן ,לַאנד־ֿפָארמיטלען און שיֿפן ,ווי אויך טיילן ֿפון מיליטערישע אויסריכטונגען.
שטעט ווָאס ווערן ַאטַאקירט .במשך דער לעצטער ווָאך ,איז יעדן טָאג איינע ֿפון די געגנטן ֿפון קי ִעוו ַאטַאקירט געווָארן ֿפון רַאקעטן .הַײנט
איז נָאך ַא דירות־הויז געשעדיקט געווָארן .שווערע ָאנֿפַאלן זַײנען ממשיך ַארום קי ִעוו אין די געגענטן בוטשַא און ווישגָארָאד ,ווי אויך אין
 4קהילות אין ברָאווַארי־געגנט .דר ַײ אויֿפרַײסן געצילעוועט אויף אַ ֿפליווַארג־ֿפַארריכט־ֿפַאבריק זַײנען געהערט געווָארן אין לעמבעריקער
(לוויווער) ֿפירשטעט סַאמע אין דער ֿפרי .די טשערני ִעווער רַאיָאן ווערט נָאך ַאלץ בַאשָאסן ֿפון ַאלע זַײטן ,בשעת רוסישע סָאלדַאטן
שטעלן זייער מַאשינעריע צווישן דער ציווילער אינֿפרַאסטרוקטור .נָאך ַאן ַאטַאקע אויף ציווילע לַײט איז ֿפָארגעקומען אין טשערני ִעוו לעבן
ַא ֿפַאבריקַ .אן ַאמעריקַאנער בירגער איז צווישן די קרבות .דער מַאריוּפעלער וויצעמַאיָאר סערהיי ָארלָאוו זָאגט ַאז ס’איז נישטָא קיין איין
בנין אין שטָאט ווָאס איז נישט געשעדיקט געווָארןַ .ארום 80־ֿ 90%פון דער אינֿפרַאסטרוקטור איז בַאווירקט געווָארן ֿפון די מיליטערישע
ַאקטיוויטעטןֿ .פון 50־ 100בָאמבעס ֿפַאלן אויף דער שטָאט יעדן טָאג .אַ  100מענטשן הָאבן בַאוויזן זיך ַארויסצורַאטעווען ֿפון דעם
געשעדיקטן מַאריוּפעלער טעַאטער ,בשעת די ַאנדערע זַײנען געבליבן צווישן די חורבות .עווַאקוַאציע ֿפון דעם שטח ֿפון און ַארום דעם
טעַאטער איז אוממעגלעך צוליב דער ּכסדרדיקער בָאמבַארדירונג ֿפון הַארמַאטן־קוילן .אין סעווערָאדַאניעצק און רובעזשנע ,לוהַאנסקער
רַאיָאן ,הָאבן די רוסן צעשטערט מער ווי  20הַײזער במשך דער נַאכט .נָאך דער בָאמבַארדירונג מיט הַארמַאטן־קוילן אין כַארקעוו ,הָאט
ַא ֿפַײער אויסגעברָאכן אין בַארַאבַאשָאווָא־מַארק ,איינער ֿפון די גרעסטע מערק אין מיזרח־אייראָ ּפע .נָאך די ַאטַאקעס ֿפון דער
ֿפרי ִערדיקער נַאכט אין מערעֿפע ,כַארקעווער געגנט ,זַײנען  21מענטשן אומגעקומען און  25זַײנען ֿפַארווּונדעט געווָארן .דער מצ ֿב אין
כערסָאן בלַײבט קריטיש בשעת לעבן־רעסורסן זַײנען בַאגרענעצט און מע הָאט נָאך ניט מסּכים געווען לגבי ַאן עווַאקוַאציע־קָארידָאר.
במשך דעם לעצטן מעת־לעת זַײנען  3810מענטשן עווַאקוי ִרט געווָארן ֿפון די ערגסטע קַאמף-געגענטן —  2000מַאריּוּפעלער
אַײנוווינערס הָאבן זיך דערשלָאגן קיין זאַ ּפַארָאזשע ,נָאך  1810אַײנוווינערס ֿפון ווָארזעל ,בוטשַאַ ,אסטָאמליע ,שעוושענקיוו און
בָארַאדיָאנקע זַײנען עווַאקוי ִרט געווָארן .גיט ַא קוק אויף דער נַײסטער מאַ ּפע ווָאס ווַײזט די ַאנטוויקלונגען אינעם לַאנד.
קָאסטן ֿפון דער מלחמה .אין איין ווָאך הָאט דער ּכוללדיקער קָאסט ֿפון דער אוקרַאי ִנישער אינֿפרַאסטרוקטור געשעדיקט ֿפון רוסלַאנד
זיך ֿפַארגרעסערט מיט  8,3מיליַארד דָאלַאר .בַײם איצטיקן מָאמענט בַאטרעֿפט דער בערכדיקער סכום ֿפון דעם שָאדן ַארום 62,6
מיליַארד .די קי ִעווער שול ֿפון עקָאנָאמיק בשוּתֿפות מיטן ביורָא ֿפון דעם ּפרעזידענט און דעם עקָאנָאמישן מיניסטעריום הָאט געשַאֿפן אַ
וועברעסורס צו זַאמלען אינֿפָארמַאציע וועגן אינֿפרַאסטרוקטור־שָאדן.
סיריע .דער גענערַאל־שטַאב ֿפון אוקרַאי ִנע לָאזט וויסן ַאז רוסלַאנד הָאט רעקרוטירט אַ  1000סירישע געדונגענע זעלנערס זיך
ָאנצושליסן אין זייער ַארמיי אין דעם קַאמף קעגן אוקרַאי ִנע .לויט דער אוקרַאיִנישער מיליטערישער אינטעליגענץּ ,פלַאנירט מער גָאר אין
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גיכן איבערצוֿפירן מיליטערישע אויסריכטונגען און ַאנדערע רעסורסן ֿפון סיריע קיין רוסלַאנד און בעלַארוס צו שטיצן די רוסישע
ָאקוּפיר־ּכוחות .מען איז זיך משער ַאז סירישע מיליטַאנטן וועלן נעמען די געלעגנהייט ַארויסצוֿפָארן ֿפון זייער לַאנד און זיך איבערצי ִען אין
אייראָ ּפעי ִשע לענדער ַאנשטָאט טַאקע מלחמה צו הַאלטן.
געשעֿפטּ .פייּפַאל הייבט ָאן ַארבעטן אין אוקרַאי ִנע .נעסטלע ֿפַארלָאזט נישט רוסלַאנד און וועט ווַײטער ֿפונקציָאנירן דָארטןּ .פרעמיער
מיניסטער שמיהַאל הָאט געמַאכט ַא דרינגענדיקע בקשה צו נעסטלעס הויּפט־עקזעקוטיוו־בַאַאמטער ָאבער די ֿפירמע זָאגט לא מיט ַאן
ַאלף .זיי בלַײבן.
בויקָאט .דער שוועדישער ּפרָאֿפֿפַארײן ֿפון ּפָארט־ַארבעטערס הָאט געמָאלדן דעם ָאנהייב ֿפון ַא בלָאקַאדע אויף רוסישע שיף און סחורה
ֿפון זייערע ּפָארטן ָאנהייבדיק דעם 28סטן מַארץ .דער אייראָ ּפעי ִשער קָאסמָאס־ַאגענטור ( )ESAזָאגט זיך אָ ּפ ֿפון קָאאָ ּפערירן מיט
רָאסקָאסמָאס אין שייכות מיט ַאנטוויקלען די עקסָאמַארס־מיסיע צוליב דער רוסישער אינווַאזיע אויף אוקרַאי ִנע.
עֿפנטלעכער שטיץ אין רוסלַאנד ֿפַאר דער מלחמה .מיכַײלאָ ּפָאדָאליַאק הָאט זיך אָ ּפגערוֿפן אויף דעם דַײטשישן קַאנצלער ָאלַאף
שָאלצעס רוף „נישט צו בַאליידיקן ָאדער ַאטַאקירן ּפשוטע רוסן”ָ" :אֿפיציעל שטיצן  71%שטַארק די מלחמה קעגן אוקרַאי ִנע און דעם
מַאסנמָארד ֿפון אונדזערע בירגערס .הַאלט דָאס אין זינען" .אין איר ַארטיקל ֿפַאר ווָאקסאוקרַאיִנע שרַײבט אילָאנאַ סָאלָאגובּ’ ,פוטין
מַאכט ּפערזענלעך רוסלַאנדס ַאגרעסיווע מלחמה אין אוקרַאי ִנעָ .אבער דָאס בלוט ֿפון אומשולדיקע אוקרַאי ִנער איז אויך אויף די הענט
ֿ..פון מיליָאנען רוסן ווָאס שטיצן ּפוטינען’ .גיט אַ קוק אויף דער מדרגה עֿפנטלעכן שטיץ ֿפון דער מלחמה אין רוסלַאנד אין דעם ַארטיקל
קולטור .די קולטורעלע ירושה ווערט ווַײטער ַאטַאקירט .אין איזיום ,כַארקעווער רַאיָאן ,הָאבן די ָאקוּפַאנטן צעשטערט דעם דענקמָאל צו
דער צווייטער וועלט־מלחמה אויף דעם נַאטור־מָאנומענט אין קרעמעניץ .איינע ֿפון די סטעלַאי ֿפונעם מָאנומענט איז געֿפַאלן אין דער
בָאמבַארדירונג .די איטַאליענישע רעגירונג איז גרייט ווידער אויֿפצובויען דעם צעשטערטן טעַאטער אין מַאריוּפל .דער איטַאליענישער
קולטור־מיניסטער הָאט געזָאגט אויף טוויטער ַאז דער מיניסטָארן-קַאבינעט איז מסּכים אױף דעם ֿפָארלײג .מַײַארטברָאקער
("מַײןקונסטמַאקלער") הָאט אַ שטילע צדקה-ליציטַאציע ָארגַאניזירט ֿפון בַאנקסיס קונסטװערק "נוקלעַארע ַאנטװָאֿפענונג זעלנערס" אין
.לָאנדָאןַ .אלע געלטער גײען צום קינדער-שּפיטָאל "ָאכנַאטדיט אין קי ִעװ
בריסל :קנופ ֿפַאר אוקרַאי ִנישע חבֿרות .די ֿפָארזיצערקע ֿפונעם אײראָ ּפעי ִשן ּפַארלַאמענט רָאבערטאַ מעצָאלאַ הָאט איבערגעגעבן די
שליסלען ֿפונעם בנין "װָאקזַאל אײראָ ּפע" צו דער בירגערָ-ארגַאניזַאציע "שטיצט אוקרַאי ִנע" .מע װעט ניצן דָאס ָארט אױף צו קָאָארדינירן
טעטיקײטן ֿפון אוקרַאי ִנישע בירגער-חבֿרותָ/ארגַאניזַאציעס ,װי למשל מַאכן ַארױסטרעטן ,מַאניֿפעסטַאציעסּ ,פרעסע-קָאנֿפערענצן אַא"װ)
און אונטערהעלֿפן ּפליטים װָאס קומען איצט ַארַײן אין בעלגיע מיט גַײסטיקער און ַאדמיניסטרַאטיװער הילף (זוכן ַארבעט,
ֿ).פַאררעגיסטרירן זיך
צָאלן:
●
●
●

זינט ָאנהײב מלחמה הָאבן זיך איבער  320.000בירגער אומגעקערט קײן אוקרַאי ִנע.
יוגנטּ-פרָאקורָארן ֿפון אוקרַאי ִנע זָאגן אױס ַאז ס'זענען  109קינדער געטײט און ֿ 130פַארװּונדיקט געװָארן אין רעזולטַאט ֿפון
דער רוסישער אינװַאזיע ֿפון אקרַאי ִנע.
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ֿפַארלוסטן ֿפון דער רוסישער ַארמײ
ביזן 18טן מַארץ  6אַ זייגער אין דער ֿפרי :זעלנערס ־־ ַארום  ,14.200טַאנקען ־־  ,450געּפַאנצערטע קַאמֿפװַאגָאנס
(ברָאנװיקעס) ־־ ַ ,1448ארטילעריע־סיסטעמען ־־  ,205זעניט־ ָאדער ַאנטילוֿפט־הַארמַאטן ־־ ,43
ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען ־־  ,72עראָ ּפלַאנען ־־  ,93העליקאָ ּפטערס ־־  ,112געּפַאנצערטע ֿפָארמיטלען ־־  ,879גיכע
שיֿפלעך ־־  ,3ברענשטָאף־ציסטערנעס ־־ ַ ,60אליין־ֿפלי ִענדיקע עראָ ּפלַאנען ־־  ,12סּפעציעלע אױסשטַאטונג ־־ .11

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 װעבזַײטל.
● ֿפַארשּפרײט די אמתדיקע ידיעות – ֿפַארשּפרײט ָאט דעם בולעטין און אונדזער װעבזַײטל
! ַא דַאנק ֿפַאר אַײער היל ֿפ
!זָאל לעבן אוקרַאינע

