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מלחמה אין אוקרַײנע .טָאג־טעגלעכע ידיעות10 .טער מַארץ  10:00 ,2022אין דער ֿפרי
ֿפוֿפצעטער טָאג ֿפון דער מלחמה
מיט די עלנבױגנס קָאן מען זיך ַא מָאל דורכשלָאגן ַא װעג ,נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן (יי ִדיש װערטל)
מַאריוּפָאל .עס גייען ווַײטער די רוסישע ַאכזריותן קעגן דער ציווילער בַאֿפעלקערונג אין מַאריוּפָאל .נעכטן הָאבן רוסישע
ּכוחות בּכיוון בָאמבַארדירט ַא קימּפעט־ און קינדער־שּפיטָאל אין מַאריוּפָאל .דער גַאנצער בנין איז חרוֿב־ונחר ֿב געווָארן.
מע ּפרּוווט איצט ֿפעסטשטעלן דעם מצ ֿב ֿפון די געליטענע קינדער 17 .מענטשן – קימּפעטָארינס און מעדיקערס – זענען
ֿפַארווּונדיקט געווָארן 3 ,זענען אומגעקומען ,צווישן זיי  1קינד .דורך דער ּכסדרדיקער בַאשיסונג הַאלטן די רוסישע ּכוחות
איבער  400.000מענטשן געֿפַאנגען ווי ערֿבניקעס אין מַאריוּפָאל .עס איז אוממעגלעך זיי צו עווַאקוי ִרן ָאדער צוֿפירן צו זיי
הומַאניטַארע הילף .שי ִער נישט  3000נַײ־געבוירענע בלַײבן ָאן די נייטיקע רֿפואות ,שּפַײז און ווַאסער .זינט דעם ָאנהייב
מלחמה זענען ַארום  1200ציווילע דערהרגעט געווָארן אין מַאריוּפָאל .נעכטן ַאליין הָאט מען בַאגרָאבן  47קרבנות אין אַ
ברידער־קֿבר.
דער הומַאניטַארער קריזיס .עס הָאט זיך ָאנגעהויבן די הומַאניטַארע עווַאקוַאציע ֿפון עטלעכע אוקרַײנישע שטעט .נעכטן
זענען ַארום ֿ 40.000פרויען און קינדער עווַאקוי ִרט געווָארן ֿפון ֿפַארשיידענע טיילן אוקרַײנע ,צווישן זיי ֿ 3.000פון אירּפען
און ווָארזעל .צווישן די ַארויסגעֿפירטע געֿפינען זיך עטלעכע הונדערטער קינדער ,עלטערע מענטשן און ערנסט קרַאנקע.
מע הָאט געניצט אויף דער עווַאקוַאציע ַאן ערך  100אויטָאבוסן און ַאמבולַאנסן .אין סטָאיַאנקע ,קי ִעווער ָאבלַאסט ,הָאבן
די ָאקוּפירערס ֿפַארהַאלטן  50אויטָאבוסן מיט ציווילע ּפליטים און זיי נישט ַאדורכגעלָאזט במשך דר ַײ שעה .בעת דער
עווַאקוַאציע ֿפון דעמידעוו ,קי ִעווער ָאבלַאסט ,הָאבן די רוסישע ּכוחות געשָאסן אויף די עווַאקוי ִרטע גרוּפעס און
דערהרגעט ַא ּפָאליציַאנטֿ ,פַארווּונדיקט צוויי מענטשן .די רוסישע בָאמבַארדירונגען הָאבן ֿפַארשטערט די עווַאקוי ִרונג ֿפון
איזיום ,כַארקעווער ָאבלַאסט ,און דעריבער הָאבן  5.000מענטשן נישט געקענט ֿפַארלָאזן די שטָאט .די רוסישע ּכוחות
הָאבן נישט צוגעלָאזט קיין הומַאניטַארע הילף קיין ענערגָאדַאר ,זאַ ּפָארָאזשער ָאבלַאסט .די רוסישע נַאציָאנַאלע
גווַארדיע הַאלט  400אוקרַײנער ווי ערֿבניקעס אין דער כערסָאנער געגנט ,איבער זייער ָאנטייל אינעם ווידערשטַאנד קעגן
דער ָאקוּפַאציע .אין כַארקעוו זענען צעשטערט געווָארן דורך ֿפילצָאליקע לַאנד־ און לוֿפט־ָאנֿפַאלן איבער  280הַײזער26 ,
שולעס ,און  23קינדער־גערטנער.
שטעט אונטער ַאטַאק .אין דער צווייטער ווָאך ֿפון דער מלחמה קען מען בַאמערקן ַאז די רוסישע ּכוחות קָאנצענטרירן זיך
שוין נישט בלויז אויף מיליטערישע אינֿפרַאסטרוקטורן ,נָאר בָאמבַארדירן ָאן ַא סדר ציוויליסטן און ציווילע
אינֿפרַאסטרוקטורן .קנוילבָאמבעס זענען געווָארֿפן געווָארן הַײנט אין מיקעלַײעוו קעגן ַאן עלטערן־היים .זשיטָאמיר איז
ווידער ַאטַאקירט געווָארן .בעת אַ לוֿפטָאנֿפַאל ֿפון דער רוסישער ַארמיי איבער וווין־בנינים אין זשיטָאמיר הָאט ַא בנין מיט
טעכנישע אַײנריכטונגען געליטן שָאדנס און אין צוויי שּפיטעלער הָאבן די שויבן געּפלַאצט .עס זענען ווידער ֿפָארגעקומען
בַײנַאכטיקע בָאמבַארדירונגען אין ָאטירקע ,סומי ִער ָאבלַאסט .דער רוסישער ָאקוּפַאנט הָאט ֿפונַאנדערגעשטעלט איינסן
ֿפון דער רוסישער נַאציָאנַאלער גווַארדיע אין דער אַײנגענומענער שטָאט כערסָאן ּכדי אַײנצוֿפירן ַאן ַאדמיניסטרַאטיוון
רעזשים ֿפון ּפָאליצייי ִשן קָאנטרָאל .צוויי דריטל ֿפון טשערני ִעוו בלַײבן ווַײטער ָאן הייצונג און ָאן ווַארעם ווַאסער .ביז איצט
זענען  60ציוויליסטן דערהרגעט געווָארן און ֿ 400פַארווּונדיקט.
אין צווישן הָאט רוסלַאנד ָאנערקענט ַאז עס איז געניצט געווָארן אין אוקרַײנע טערמָאבַאריש געווער ( ,)TOS-1ווָאס ווערט
ַא מָאל ָאנגערוֿפן „ווַאקּוום־בָאמבעס“ .בַײם ַארויסהייבן די גֿבורות ֿפון צוויי אייגענע ָאֿפיצירן הָאט רוסלַאנד ָאנגעגעבן ַאז
איינער ֿפון זיי הָאט מיט הצלחה זיך בַאניצט מיט  TOS-1אין טשערני ִעוו .די  BBCגיט איבער ַאז דָאס ווַײסע הויז דריקט
אויס זָארג איבער רוסישע ּכוונות ָאנצוהייבן ַאן ָאנֿפַאל מיט כעמיש געווער.
אויסערן־ּפָאליטיק .הַײנט הָאט זיך דער אויסערן־מיניסטער קולעבַא געטרָאֿפן מיטן אויסערן־מיניסטער לַאוורָאוו אין
טערקַײ .בעת זייער ערשט בַאגעגעניש ּפנים־אל־ּפנים זינט צוויי ווָאכן הָאבן זיי געדַארֿפט ַארומרעדן דעם איצטיקן מצֿב.
לויט בלומבערג ווערט דַײטשלַאנד איצט בַאשולדיקט אין שלעכטן ווילן בַײם ָאנווענדן די סַאנקציעס ֿפון אייראָ ּפעי ִשן ֿפַאראיין
קעגן דער גרעסטער רוסישער בַאנק „סבערבַאנק“ .מיטגלידער ֿפונעם ּפוילישן סענַאט הָאבן געשטימט לטוֿבת אַ
ֿפַארגיכערונג אינעם ּפרָאצעס צו אינטעגרירן אוקרַײנע צווישן ַאנדערע לענדער ֿפונעם אייראָ ּפעי ִשן ֿפַאראיין .רוסלַאנד איז
שוין נישט קיין ָאנגעלייגטער ָאנטייל־נעמער אינעם אינטערנַאציָאנַאלן עקָאנָאמישן ֿפָארום אין דַאווָאסָ .אט דער ֿפָארום
רַײסט איצט איבער זַײנע בַאצי ִונגען מיט יעדער רוסישער ענטיטעט.
קרים און דער שווַארצער ים .רוסלַאנד ניצט דעם שטח ֿפון ָאקוּפירטן קרים ווי ַא צַײטווַײליקע מיליטערישע בַאזע ,לויט אַ
דערקלערונג ֿפונעם אוקרַײנישן ּפרעזידענטס רעּפרעזענטַאנץ אין דער אויטָאנָאמער קרימער רעּפובליק .די לימודים אין די
דזשַאנקויער שולן זענען איבערגעריסן שוין העכער אַ ווָאך .רוסישע זעלנער זענען דָארטן אַײנקווַארטירט .ביזן 24סטן
ֿפעברוַאר  2022זענען ַארום  20.000רוסישע זעלנער געווען סטַאציָאנירט אינעם יי ִשו ֿב נָאווָאָאזיָארנע .דעם ָאוונט ֿפונעם
8טן מַארץ הָאט מען ָאבסערווירט ַאן ַאקטיוויטעט ֿפונעם לוֿפטֿפלָאט אינעם קירָאווסקער רַאיָאן (אין דער געגנט געֿפינט זיך
טַאקע ַא ֿפליֿפעלד) .איינצלנע מיליטערישע לַאסטאויטָאס זענען דורכגעֿפָארן קיין סימֿפעראָ ּפָאל מיט טרַאנסּפָארטן
צעברָאכענע מיליטערישע ֿפָארמיטלען ,מסּתמא ּכדי מע זָאל זיי דָארטן ֿפַארריכטן.
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רוסישע ּכוחות ֿפַארכאַ ּפן די אוקרַײנישע רַאטירשיף „סַאֿפיר“ און ֿפירן זי אָ ּפ קיין סעווַאסטאָ ּפָאל .דער קאַ ּפיטַאן ֿפון דער
שיף הָאט איבערגעגעבן ַאז אויף דער שיף געֿפינען זיך „גרינע מענטשעלעך“ ווָאס הַאלטן ָאנגעצילט די ביקסן אויף דער
מַאנשַאֿפטַ .א רוסישער קאַ ּפיטַאן איז שּפעטער צוגעקומען און איבערגענומען די קָאמַאנדע.
ענערגיע־זיכערקייט .די נוקלעַארע קרַאֿפטסטַאנציע אין טשערנָאבל איז געבליבן ָאן עלעקטריע־צושטעל איבער שָאדנס
אין דער עלעקטריע־נעץ ווָאס הַאלט אויף די סטַאנציע .זאַ ּפַאסנע דיזל־גענערַאטָארן קענען נָאך צושטעלן די נייטיקע
ענערגיע במשך  48שעה .נָאך דעם וועלן די קילסיסטעמען ֿפון די אַײנריכטונגען צו הַאלטן דָאס געניצטע נוקלעַארע
ברענווַארג מוזן אויֿפהערן ַארבעטן און דָאס איז עלול ,ווי עס גיט צו וויסן דער אויסערן־מיניסטער קולעבאַ  ,גיך צו דערֿפירן
צו ַאן אומגעווּונטשענעם ַארויסקום ֿפון רַאדיַאציעס .די אינטערנַאציָאנַאלע ַאגענטור ֿפַאר ַאטָאמישער ענערגיע דערקלערט
ַאז גָארנישט שּפַאנט דָא נישט ַאריבער די קריטישע זיכערקייט־ֿפָאדערונגעןָ .אבער אוקרַײנישע ענערגיע־מומחים הַאלטן
ַאז דָאס איז ַא בֿפירושע אונטערשַאצונג ֿפון דער סּכנה אין ֿפַאל ֿפון ַא ֿפולער עלעקטריע־הֿפסקהֿ .פונעם ּפרעזידענטס
קַאבינעט הערט מען ַאז דער מצֿב איז ַא קריטישער ,ווי בַאלד קיינער הָאט נישט קיין צוטריט און די ֿפַאקטישע בַאדינגונגען
אויֿפן ָארט זענען נישט בַאקַאנט.
סַאנקציעס .דער אייראָ ּפעי ִשער ֿפַאראיין הָאט אַײנגעֿפירט ווַײטערדיקע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנדַ .א נַײער גַאנג סַאנקציעס
וועט טרעֿפן  160רוסישע מנהיגיםָ ,אליגַארכן און זייערע קרוֿבים .עס וועט בַאגרענעצט ווערן דָאס עקסּפָארטירן קיין
רוסלַאנד טעכנָאלָאגיעס ֿפון ים־נַאוויגַאציע און רַאדיָא־קָאמוניקַאציע .דער אייראָ ּפעי ִשער ֿפַאראיין נעמט ָאן ַא ֿפַארווער אויֿפן
צושטעל ֿפון איירָא־בַאנקנָאטן אין ווַײסרוסלַאנד .דר ַײ ווַײסרוסישע בענק ווערן אויסגעשלָאסן ֿפון דער SWIFT־סיסטעם:
בעלַאגראָ ּפרָאמבַאנק ,דַאבַארביט ,די ַאנטוויקל־בַאנק ֿפון דער ווַײסרוסישער רעּפובליק.
געשעֿפטן .איבער ֿ 330פירמעס הָאבן ָאנגעזָאגט ַאז זיי צי ִען זיך צוריק ֿפון רוסלַאנד ,ווי אַ ּפרָאטעסט קעגן דער אינווַאזיע
ֿפון אוקרַײנע .לָאדט ַאראָ ּפ די רשימה ֿפון ַאלע ֿפירמעס ווָאס הָאבן ֿפַארלָאזט רוסלַאנד .דער אוקרַײנישער
אויסערן־מיניסטעריום הָאט צונויֿפגעשטעלט ַא ליסטע ֿפון עטלעכע ווָאגיקע ֿפירמעס ווָאס ֿפירן ווַײטער זייער ַארבעט אין
רוסלַאנד.
ביזן 10טן מַארץ אין דער ֿפרי הָאט שוין „ֿפיליּפ מָאריס אינטערנַאציָאנַאל“ געהַאט ָאנגעזָאגט דעם אָ ּפשטעל ֿפון יעדער
ווַײטערדיקער אינוועסטיציע און ַא ֿפַארקלענערונג אינעם ֿפַארנעם ֿפון אירע אָ ּפערַאציעס .גוגל בַאגרענעצט די ֿפונקציעס ֿפון
גוגל־ּפליי אין רוסלַאנד ,איבערלָאזנדיק נָאר די ֿפַארַאנענע בחינמדיקע אַ ּפליקַאציעסַ .אזוי איז אויך יוטוב־ּפרעמיום שוין
נישט צוטריטלעך אין רוסלַאנד .זעענדיק די ַאלע אינטערנַאציָאנַאלע ֿפירמעס ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד ,לייגט דער רוסישער
ווירטשַאֿפט־מיניסטעריום ֿפָאר צו נַאציָאנַאליזירן די געזעלשַאֿפטן ווָאס געהערן אויף מער ווי ֿ 25%פרעמדע
אינוועסטירערס.
צָאלן:
●
●

●

זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה הָאט רוסלַאנד אויסגעשָאסן  700רַאקעטן איבער אוקרַײנישע טעריטָאריעס.
 79%אוקרַײנער זָאגן זיך ַארויס קעגן דער ָאֿפיציעלער ָאנערקענונג ֿפון די ֿפרי ִער ָאקוּפירטע שטחים אין דָאנבַאס
ווי אַ טייל ֿפון רוסלַאנד;  75%זָאגן זיך ַארויס קעגן דער ָאֿפיציעלער ָאנערקענונג ֿפון קרים ווי אַ טייל ֿפון רוסלַאנד;
 56%זענען קעגן דעם ֿפַארווער ַאז אוקרַײנע זָאל צושטיין צו דער ָארגַאניזַאציע ֿפון צֿפון־ַאטלַאנטישן אָ ּפמַאך
( .)NATOזעט נָאך געגעבענע.
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן) ֿפון
דער רוסישער ַארמײ ביזן 10טן מַארץ  6אין דער ֿפרי :זעלנערס איבער  ,12.000טַאנקען  ,335געּפַאנצערטע
קַאמֿפװָאגנס (ברָאנעװיקעס) ַ ,1105ארטילעריע־סיסטעמען  ,123זעניט־ ָאדער ַאנטילוֿפט־הַארמַאטן ,29
ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען  ,56עראָ ּפלַאנען  ,49העליקאָ ּפטערס ֿ ,81פָארמיטלען  ,526גיכע שיֿפלעך ,3
ברענשטָאף־ציסטערנעס ַ ,60אלײן־ֿפלי ִענדיקע עראָ ּפלַאנען .7

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

גיט ַא קוק ,ווי צו רעדן וועגן דער מלחמה אין אוקרַײנע.
עֿפנט דעם ֿפַארבינד ּכדי צו זען ווי איר קענט אונטערשטיצן אוקרַײנע דורך ַא ריי ֿפַארלָאזלעכע
ָארגַאניזַאציעס.
ֿפַארשּפרייט די עֿפנטלעכע דערקלערונג ֿפון „איירָאמַײדַאן עס־ָא־עס“ וועגן דעם ָאנֿפַאל אויף דעם
קימּפעט־ און קינדער־שּפיטָאל אין מַאריוּפָאל דעם 9טן מַארץ .2022
בַאזוכט און ֿפַארשּפרייט דעם רעסורס „ֿפילָאסָאֿפן ֿפַאר אוקרַײנע“
טיילט זיך מיט אַײערע אייגענע איבערלעבונגען און מחשֿבות וועגן אוקרַײנע – צי איר זענט ַא מָאל געווען
דָא צו גַאסט ָאדער איר הָאט דָא גוטע־ֿפרַײנד.
ֿפַארשּפרײט ָאט די נָאטיצן צווישן אַײערע ָארטיקע מעדיעס און מענטשן מיט השּפעה.

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!
זָאל לעבן אוקרַײנע!
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