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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער19ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה
ֿפיר און צווַאנציקסטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

וועגן זַײן שמועס מיט דער ֿפָארזיצערין ֿפונעם איירָאּפעיִשןּפרעזידענט זעלענסקי הָאט אינֿפָארמירטאויסערן־ּפָאליטיק.
איירָאּפעיִשן ֿפַאראיין אויף דער קַאנדידַאטור ֿפון אוקרַאיִנע צו ווערן ַא„דער ענטֿפער ֿפונעםֿפַאראיין אורסולַא ֿפָאן־דער־לַײען:

דערווַײל הָאט דער ּפוילישערמיטגליד אינעם ֿפַאראיין וועט אויסגעַארבעט ווערן אין די קומעדיקע חדשים.“
ַא נַײע ּפרָאגרַאם אונטערן נָאמען „שירעם קעגן ּפוטין“. די ּפרָאגרַאםָאנגעזָאגטמַאטעוש מָארַאוויעצקיּפרעמיער־מיניסטער

וועט זיך קָאנצענטרירן אויֿפן בַאֿפרַײען די ּפוילישע און די איירָאּפעיִשע ווירטשַאֿפט ֿפון זייערע ֿפַארבינדונגען מיט רוסלַאנד,
אויף ענערגעטישער דיווערסיֿפיקַאציע, אויף אונטערשטיצונגען לטוֿבת ערדַארבעטער און לטוֿבת נַײע ַארבעט־שטעלעס.

ַאז רוסישע אוןהָאט ָאנגעזָאגטֿפון איירָאּפעיִשן ּפַארלַאמענט,רָאבערטַא מעצָאלַא, די ֿפָארזיצערין„נישט־ָאנגעלייגט“.
הָאט בולגַאריעדערצוווַײסרוסישע דיּפלָאמַאטן ווערן שוין נישט ַארַײנגעלָאזט אין די לָאקַאלן ֿפון איירָאּפעיִשן ּפַארלַאמענט.

ֿפוןטערמיןַאגעשטעלטאויךעסטלַאנדאוןליטעלעטלַאנד,הָאבןדעםנָאךבַאלדאוןדיּפלָאמַאטן,רוסישע10צוריקגעשיקט
שטח.זייערֿפַארלָאזןזָאלןדיּפלָאמַאטןרוסישעַאלעַאזשעה72

מיטןזיצונגַא צוויי־שעהעדיקעשטַאטן, דזשָאו בַײדען, הָאט ָאּפגעהַאלטןדער ּפרעזידענט ֿפון די ֿפַאראייניקטעֿפ"ש און כינע.
כינע מַאטעריעל„די ווירקונגען און קָאנסעקווענצן, טָאמער וועטכינעזישן ּפרעזידענט שי דזשינּפינג און אים געווָארנט קעגן

עס איז נישט אין קיינעמס אינטערעס ַאז כינע זָאל ַארַײנטרעטן אין דער. כינע ֿפַארזיכערט ווַײטער ַאזאונטערשטיצן רוסלַאנד“
מלחמה, און לייקנט יעדע ּכוונה אונטערצושטיצן דעם קרעמל.

אוקרַאיִנע.זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה איןצום ערשטן מָאלאיז ַארויסגעטרָאטן עֿפנטלעךּפוטיןּפוטין אויף דער בינע.
דָאס הָאט ער געווָאלט ָאּפמערקן דעם ַאכטן יָארטָאג ֿפון דער רוסישער ַאנעקסירונג ֿפון קרים, און אונטערשטיצן די איצטיקע

מלחמה. ער הָאט גערעדט ֿפַאר ַאן עולם ֿפון צענדליקער טויזנטער רוסן צונויֿפגעזַאמלטע אינעם גרעסטן מָאסקווער סטַאדיָאן.
ָאֿפיציעלע רוסישע ַאנקעטעס, ווי אויך ָאט די רוסישע מַאסן־ֿפַארזַאמלונג ֿפרַײטיק, שטייען אונטער ַא סֿפק, ווַײל רוסלַאנד הָאט

ַא גוט אויסגעַארבעטע שיטה ֿפון מַאניּפולירן געגעבענע און ֿפון לייגן ַא דרוק אויף די ָאנגעשטעלטע ֿפון מלוכישע
דורכגעֿפירט דורך ַאן אומָאּפהענגיקער ֿפָארש־ָארגַאניזַאציע,ֿפון די לעצטע טעג,ַאן ַאנקעטעאונטערנעמונגען. ָאבער

בַאשלוסן.ּפוטינסֿפוןהַאלטבַאֿפעלקערונגרוסישערדערֿפון58%ַאזבַאווַײזט

הָאט ָאנגעגעבן ַאז די רוסישע ּכוחות הָאבן צום טייל בַאהערשט דידער אוקרַאיִנישער גענערַאל־שטַאבַאטַאקירטע שטעט.
און. מַאריוּפָאלַאזָאווער יםשלַאכטזָאנע ַארום דָאנעצק און צַײטווַײליק ָאּפגעהַאקט דעם צוטריט ֿפון אוקרַאיִנע צום

בערדיַאנסק, צוויי ֿפון די וויכטיקסטע ּפָארטשטעט בַײם ַאזָאווער ים, ווָאס איז ֿפַארבונדן מיטן שווַארצן ים, ווָאלטן געווען ַא
הָאט ַא רוסישער רַאקעט צעשטערט די ביורָאען ֿפונעם כַארקעווערכַארקעווממשותדיקער ֿפַארלוסט ֿפַאר אוקרַאיִנע. אין

רעגיָאנַאלן אינסטיטוט ֿפַאר ּכלל־ַאדמיניסטרַאציע בַײ דער נַאציָאנַאלער ַאקַאדעמיע ֿפַאר ּכלל־ַאדמיניסטרַאציע ֿפונעם
גורם געווען ַא ׂשרֿפה אין ַא ֿפַארב־ און לַאק־מַאגַאזין איבער ַאהָאבן ַארטילעריע־שָאסןסומיאוקרַאיִנישן ּפרעזידענט. אין

ַאבַאשָאסןּכוחותרוסישעדיהָאבן,ָאבלַאסטסומיערטרָאסטינעץ,איןקווַאדרַאט־מעטער.6000העכערֿפוןשטח
בַאשָאסן ַא געגנט ֿפון ּפריווַאטע וווין־בנינים אינעםהָאט די רוסישע שווערע ַארטילעריעקיִעוו. איןשּפיטָאל

ֿפרימָארגעדיקע. דישווערע בָאמבַארדירונגען, הָאט געליטןָאבלַאסטקרַאמַאטָארסק, דָאנעצקערסוויַאטָאשין־קווַארטַאל.
איבערגעלָאזט צענדליקער קרבנות. דער מיקעלַײעווערהָאבןמיקעלַײעוובַאשיסונגען און בָאמבַארדירונג אין

בירגער־מַײסטער הָאט דערקלערט ַאז די ַאלַארם־סיסטעמען קעגן לוֿפטָאנֿפַאלן הָאבן זיך נישט געלָאזט אין גַאנג ווַײל די
רַאקעטן זענען אויסגעשָאסן געווָארן ֿפון גָאר נָאענט – ֿפון כערסָאן ָאדער ֿפון קרים.

דער רָאש ֿפונעם ֿפַאראייניקטן ייִשוֿב וועליקָאבורליצקע, ווָאס איז געווען געֿפַאנגען בַײ די רוסן, איז בַאֿפרַײט געווָארן. ָאבער
זַײן ווַײבדער סעקרעטַאר ֿפון דער נַײ־קַאכָאווקער שטָאט־ֿפַארווַאלטונג זיצט שוין דעם צווייטן טָאג אין געֿפַאנגענשַאֿפט.

ֿפון אים ער זָאל זיך ַארויסזָאגן לטוֿבת דער רוסישער מַאכט.ַאז ער ווערט דָארטן געּפַײניקט און מע ֿפָאדערטדערציילט

דורךגעווָארןעווַאקויִרטהַײנטזענעןמענטשן9.145ַאזוויסןצוגיטקַאבינעטּפרעזידענטסדעםמצֿב.הומַאניטַארערדער
אוקרַאיִנישעדידעניסָאווַא,ֿפר'קינדער.1.124וועלכעצווישןמַאריוּפָאל,ֿפון4.972בתוכםקָארידָארן,הומַאניטַארע

מַאריוּפָאלערֿפונעםחורֿבותדיאונטערֿפוןמענטשן130ַארויסגערַאטעוועטהָאטמעַאזאיבערגעגעבןהָאטָאמבודסמַאנקע,
ַאזָאנגעזָאגטהָאטּפרעמיער־מיניסטערגריכישערדערדָארטן.נָאךזיךגעֿפינעןאירע1000איבערטעַאטער.דרַאמַאטישן

גריכנלַאנד איז גרייט און וויליק אויֿפצושטעלן צוריק דעם צעשטערטן קימּפעט־שּפיטָאל אין מַאריוּפָאל. דער בַאשלוס שּפיגלט
מַאריוּפָאל., בֿפרט אין דער געגנט ַארוםאין דָאנעצקער ָאבלַאסטדי מערסטע אוקרַאיִנער גריכן לעבןָאּפ דעם ֿפַאקט ַאז
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הרָאמַאדסקעָאן אויף מעדיע־ֿפָארשטייערס ווָאס ַארבעטן אויֿפן שטח.די רוסישע ּכוחות ֿפַאלן ווַײטערַאטַאקירטע מעדיעס.
וויקטָאריַא רָאשטשינַא געֿפינט זיך אין געֿפַאנגענשַאֿפט בַײם רוסישן„אונדזער זשורנַאליסטקעַאזאינט' הָאט איבערגעגעבן

ָאקוּפַאנט. זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער רוסיש־אוקרַאיִנישער מלחמה הָאט זי ָאן אויֿפהער רעּפָארטירט ֿפון די קַאמֿפּפונקטן אין
זיךהָאבןווָאךדיאיר.“מיטקָאנטַאקטאונדזעראיבערגעריסןזיךהָאטמַארץטן12דעםדרום־אוקרַאיִנע.אוןמיזרח־

,ICTV(טעלעוויזיע־קַאנַאלןאוקרַאיִנישעֿפוןזשורנַאליסטן רוסישעראונטערגעֿפונעןוורעמיַא“)„נַאסטָאיַאשטשעיע,1+1
דער סיטוַאציע ווָאס עס דערלַאנגען מעדיע־ֿפָארשטייערס איןוועגןטעגלעכע בַאריכטןבָאמבַארדירונג. ֿפָאלגט נָאך די

אוקרַאיִנע.

ַאנדערערוסלַאנד.ֿפַארלָאזטֿפירמעסאינטערנַאציָאנַאלע220איבערהָאבןמלחמהדערֿפוןָאנהייבדעםזינטהַאנדל.
,P&Gיוניליווער,דַאנָאן,נעסטלע,למשל:ווירוסלַאנד,איןַאקטיוויטעטזייערווַײטערָאבערֿפירןגעזעלשַאֿפטןגלָאבַאלע

דערמיטנעסטלע,אוןדַאנָאןאויסשטייעןקריטיקעֿפנטלעכעהַארבעבַאזונדערשַאמערצעדעס.,BMWֿפָאלקסווַאגען,
טענה ַאז זיי ציִען רווחים ֿפון דער מלחמה און ֿפון דעם ּתחום ֿפון קינדער־בַאשּפַײזונג.

ּכוחות.דורך רוסישעדערהרגעט געווָארןאוקרַאיִנישע קינסטלערזינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה זענען עטלעכעקולטור.
דער אוקרַאיִנישער בַאלעט־טענצער ַארטעם דַאצישין הָאט זיך געֿפונען אויף ַאן ָארט אין קיִעוו ווּו רוסישע ָאנֿפַאלער הָאבן

ָאנגעהויבן ַא שיסערַײ; ער איז ֿפַארווּונדיקט געווָארן און שּפעטער געשטָארבן אין ַא שּפיטָאל. ָאקסַאנַא שוועץ איז אומגעקומען
בַײם אויֿפרַײס ֿפון ַא רַאקעט.

קורצֿפילמען4ַארויסגעגעבןהָאטטַאקֿפליקסשטרָאם־צושטעלעראוקרַאיִנישערדערמַאריוּפָאל.וועגןנָאךזיךדערוויסט
ֿפַארקויֿפטעֿפַארהכנסהדערֿפוןהעלֿפטַא.2021–2017יָארןדיאיןאַײנוווינערמַאריוּפָאלערגעמַאכטהָאבןעסווָאס

בילעטן וועט איבערגעשיקט ווערן דער מַאריוּפָאלער שטָאט־ֿפַארווַאלטונג צו דעקן די דרינגלעכע הומַאניטַארע בַאדערֿפענישן
.דָאזעטווָאס עס הָאט גורם געווען די רוסישע אינווַאזיע.

צָאלן:
לויטן ּפענטַאגָאן זענען זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער ֿפולמָאסיקער רוסישער אינווַאזיע אויסגעשָאסן געווָארן העכער●

טעריטָאריעס.אוקרַאיִנישעאיבעררַאקעטן1.080
4ציוויליסטן,60וועלכעצווישןמענטשן,222אומגעקומעןמלחמהדערֿפוןָאנהייבדעםזינטזענעןקיִעוואין●

קינדער.18ציוויליסטן,241וועלכעֿפון,889געווָארןֿפַארווּונדיקטזענעןעסקינדער.
איןגעווָארןֿפַארווָאגלטזענעןמיליָאן6,5היימען:זייערעֿפַארלָאזןגעמוזטהָאבןאוקרַאיִנערמיליָאן10קנַאּפע●

אויסלַאנד.איןאויסגעווַאנדערטהָאבןמיליָאן3,2אוןלַאנדאיןשטעטַאנדערע
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַאיִנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ֿפַארלוסטן ֿפון דער●

געּפַאנצערטע,466–טַאנקען,14.400ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא6מַארץטן19ביזןַארמײרוסישער
,44–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,213–ַארטילעריע־סיסטעמען,1470–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנס

–ֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע,115–העליקָאּפטערס,95–ערָאּפלַאנען,72–ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
סּפעציעלע,17–ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,60–ברענשטָאף־ציסטערנעס,3–שיֿפלעךגיכע,914

.11–אויסשטַאטונג

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

הערט אויף צו קויֿפן ּפרָאדוקטן ֿפון די אינטערנַאציָאנַאלע ֿפירמעס ווָאס ַארבעטן ווַײטער אין רוסלַאנד (נעסטלע,●
דַאנָאן, יוניליווער). ַאז איר צָאלט זיי, שטַארקט איר די רוסישע ַארמיי און דעם רוסישן ָאנֿפַאל אויף אוקרַאיִנע.

שטיצט בעסער אַײערע ָארטיקע ּפרָאדוצענטן, ווָאס וועלן זיך ַאוודאי ֿפרייען.
“ (לטוֿבת מַאמעס און קינדער), דעםגוטסקייטשטָאט ֿפוןאיר קענט העלֿפן מיט איין קליק דורך שטיצן „●

אין לעמבערג (אויֿפנעם און הילףאוקרַאיִנקַאטעַאטער א"נ לעסיַא“, דעםהעלֿפט אוקרַאיִנעהילֿפצענטער „
ֿפַאר ּפליטים).

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.
.אונדזער וועבָארטדורךָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַאיִנע!
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