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מיט די עלנבױגן קָאן מען זיך ַא מָאל דורֿכשלָאגן ַא װעג, נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן

װידערשטַאנד!שעה122אוקרַײנע:איןמלחמהטָאגזעקסטערֿפרילינגטָאג,ערשטער

אוקרַײנישע און רוסישע דעלעגַאציעס בַײם ּפריּפעט-טַײך (װָאסנעכטן הָאבן זיך בַאגעגנטֿפַארהַאנדלונגען בַײם ּפריּפעט?
גרענעצט ָאּפ בַײדע לענדער נָאענט ֿפון טשערנָאביל), צו ַאן ערשטער רונדע (טורנוס) ֿפַארהַאנדלונגען.מ'הָאט זיך ניט

דערנענטערט און בײדע דעלעגַאציעס זענען ַאהײם צו זײערע הױּפטשטעט אױף קָאנסולטַאציע. צװישן די רוסישע
ֿפָאדערונגען איז געװען דָאס אױסברײטערן דעם שטח ֿפון די ניט-ָאנערקענטע "ֿפָאלקס רעּפובליקן דָאנעצק און לוגַאנסק"
ביזן גַאנצן שטח ֿפון דער אוקרַײנישער ּפרָאװינץ דָאנעצק און לוגַאנסק. די אוקרַײנישע דעלעגַאטן הָאבן ָאבער ֿפַארלַאנגט

דָאס צוריקציִען דעם רוסישן מיליטער ֿפון גַאנצן אוקרַײנע, ַארַײנגערעכנט דעם דָאנבַאס און קרים.

געחתמעט דעם ָאנֿפרעג אױף מיטגלידשַאֿפט אין דעם אײרָאּפעיִשןּפרעזידענט זעלענסקי הָאטאײרָאּפעיִשער ֿפַארבַאנד
ֿפַארבַאנד. לױט װסעװָאלָאד כענצָאװ איז די בקשה ָאֿפיציעל רעגיסטרירט געװָארן. די ָאנֿפירער ֿפון בולגַאריע, טשעכיע,

עסטלַאנד, לעטלַאנד, ליטע, ּפױלן, סלָאװַאקַײ און סלָאװעניע ֿפַארלַאנגען אוקרַײנע זָאל ּתיּכף  קריגן דעם
קַאנדידַאט-סטַאטוס. דַײטשלַאנד, ֿפרַאנקרַײך און די נידערלַאנדן װידער, קװענקלען זיך װעגן געדַאנק ֿפון אוקרַײנעס צוטריט

צום א"ֿפ, הַאלטנדיק ַאז דָאס שטײט ניט אױבנָאן אױֿפן סדר-היום.

ַא. כַאן, הױּפט ָאנקלָאגער ֿפונעם אינטערנַאציָאנַאלןקַאריםהַאג. דער אינטערנַאציָאנַאלער קרימינעלער געריֿכט
קרימינעלן געריֿכט, הָאט דערקלערט ַאז מע װעט ָאנהײבן ַא ֿפָארשונג נָאך מעגלעכע מלחמה־ֿפַארברעֿכן ָאדער ֿפַארברעכן
קעגן דער מענטשלעכקײט, בַאגַאנגענע אין אוקרַײנע. ָאט דער בַאשלוס ֿפָאלגט אוקרַײנעס קול-קורא בַײם געריכט "מע זָאל

ּתיּכף-ומיד אױֿפהערן מיט מיליטערישע ָאנֿפַאלן אױף בירגערזַאכן װי הַײזער, ּפריװַאטע אױטָאס, ַאמבולַאנסן און ַאנדערע
בַאזונדערע בירגערלעכע שוץ-זַאכן װי שולן און שּפיטעלער אין אוקרַײנע" לױטן אוקרַײנישן יוסטיץ-מיניסטער דעניס

מַאליוסקַא.

חיילות בַאנוצט ַא טערמָאבַארישע בָאמבענעכטן הָאב רוסישעקריג ָאן ּכללים ָאדער בַאגרענעצונגען
(היצדרוק/ַאערָאסָאל/װַאקוּום-בָאמבע), װָאס די גענװער קָאנװענץ הָאט ֿפַארװערט, אױף ַאן אײל-רַאֿפינעריע אין ָאכטירקע,

װָאלנָאװַאכעאיןמיליטער-טײל.ָארטיקןאױֿפןזעלנעראוקרַײנישע70געהרגעטהָאבןגרַאנַאט-ָאנֿפַאלןשװערעסומי.קרַײז
קיִעװ,ֿפוןצֿפון-מערֿבבָארָאדיַאנקע,דָארףאינעםעװַאקויִר-װעגענער.אױףגעֿפַײערטBM-21"גרַאד"רוסישערַאהָאט

הָאט מען בָאמבַארדירט דעם װעטערַאנען-רעקָאנװַאלעסצענט־הײם (ֿפונעם מיניסטרעריום ֿפַאר װעטערַאנען-זַאכן). נָאענט
ציװילןַאבַאשָאסןסָאלדַאטןרוסישעהָאבןֿפעברוַארסטן26דעםקימּפעט-שּפיטָאל.ַאגעטרָאֿפןגרַאנַאטַאהָאטקיִעװֿפון

אױטָאבוס בַײם שטעטל װָאלָאכיװ יַאר, כַארקָאװער קרַײז. מע הָאט נָאך ניט געֿפונען ַאלע קרבנות.

דער מצֿב אין קיִעװ און אױף דער ּפרָאװינץ

לוֿפט-ַאלַארעמס זענען אונדזער מוראדיקע בַאגלײט-מוזיק אין די לעצטע טעג. די שטָאט-צענטערן ֿפון קיִעװ און כַארקָאװ
ברָאװַאראיןמיליטער-אײנהײטַאגעטרָאֿפןהָאטרַאקעטַא!1941זינטמָאלערשטעדָאסבָאמבַארדירט:נעכטןמעןהָאט

אױף דער מיזרח-זַײט ֿפון קיִעװ. גרַאנַאטן-ָאנֿפַאלן הָאט מען געמַאכט אױף װױנבלָאקן איבערן שטח, צעשטערנדיק דרַײ
װױנבלָאקן. דעם גַאנצן טָאג הָאט מען בָאמבַארדירט כַארקָאװ. דעם ֿפרימָארגן הָאט מען געטרָאֿפן דעם בנין ֿפון דער

רעגיָאנַאלער ֿפַארװַאלטונג. זעקס מענטשן זענען ֿפַארװּונדיקט, בתוֿכם אײן קינד. די קרבנות צײלט מען נָאך. בערדיַאנסק
(בַײם ים), זַאּפָארָאזשער קרַײז איז צַײטװַײליק געװָארן ָאקוּפירט דורך רוסישע חיילות. כָאטש מע הָאט געשָאסן אױף די

אַײנװױנער, זענען זײ ַארױס אױף דער גַאס און דעמָאנסטרירט בַײם רָאטבױז: ַאז די רוסישע סָאלדַאטן זָאלן ַאװעק. כערסָאן
איז ַארומגערינגלט דורך רוסיש מיליטער װָאס ּפרּוװט אַײננעמען די שטָאט. נָאר זי איז, לױטן בירגערמַײסטער, ַאלץ אין

אוקרַײנישע הענט. (ּפָארטשטָאט) מַאריוּפָאל און װָאלנָאװכע, קרַײז דָאנעצק, הַאלטן נָאך ַאלץ ָאּפ די שװערע ָאנֿפַאלן און
זַײנען נָאך אין אוקרַײנישע הענט.

ַארמײ דערנעטערן זיך צום אוקרַײנישן גרענעץ אין דעראײנהײטן ֿפון דער װַײסרוסישערֿפַארשײדענערַײסן/בעלַארוס
ריכטונג ֿפון װָאלין. רוסישע מיליטער-ערָאּפלַאנען זענען געֿפלױגן ֿפון בעלַארוס אױף ָאן צו ֿפַאלן אוקרַײנע. די רוסישע

לוֿפטַארמײ הָאט װידער ָאנגעהױבן מיט שּפיָאנַאזש-ֿפליִען איבער אוקרַײנע ֿפון װַײסרוסלענדישן רױם.

אוקרַײנישע מלוכה-עמבלעמען: ֿפון דער ַארמײ, נַאציָאנַאלעררוסישע חיילות ניצן אױכעטהיברידישע/ּפערֿפידישע מלחמה
גװַארדיע און ּפָאליצײ. רוסיש מיליטער בַאהענגט מיליטער-קָאלָאנעס מיט אוקרַײנישע ֿפענער; דָאס הָאט מען בַאמערקט

אין ּפערעמָאגע און נָאװַא בַאסַאנַא אין קיִעװער קרַײז און אױֿפן װעג קרַאסנָאסטַאװ-ניעזשין אין קרַײז טשערניִעװ. די
ַארַײנדרינגערס ֿפָאכען אױך מיט װַײסע ֿפענער, ּכלומרשט זיך אונטערגעבנדיק; און װען זײ זענען ַאזױ בַאשיצט נָאענט

געקומען הײבן זײ ָאן שיסן.
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אוקרַײנע װעט װערן ַארַײנגענומען אינעם עלעקטרישן נעץ ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד, אױף צו װערןענערגיע/עלעקטרע
.2023איןָאנשטָאטװָאכןקומעדיקעדיאיןָאנהײבןװעטדָאסבעלַארוס.אוןרוסלַאנדֿפוןנעצןדיֿפוןאומָאפהענגיק

גרוּפע "ַאנָאנימוס" הָאט ַארַײנגעהַאקט אין ַא צָאלדי אינטערנַאציָאנַאלע הַאקטיװיסטןאינֿפָארמַאציע-װידערשטַאנד
,TASS(למשלמלוכהרוסישעדערֿפוןװָאסמעדיַא-װעבערטער RBK, Izvestia(ַאנטי-מלחמהַארַײנגעשטעלטאוןא"ַא

בׂשורות. דערװַײל הָאט רָאסקָאמנַאדסָאר רוסישע װעבערטער בלָאקירט װָאס געבן אמתע אינֿפָארמַאציעס װעגן דער
DoxaאוןTayga.infoלמשל(װימלחמה journal.(

געשעענישן װָאס זענען אומדערהערט. די שװײץ בַאטײליקט זיךעס קומען ָאן כװַאליעסאינטערנַאציָאנַאלע געמײנשַאֿפט
אין די סַאנקציעס, די שטרָאֿפמיטלען, ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד און ֿפַארברָאנירט ּפוטין'ס ֿפַארמעג, װָאס איז ַאן

אמדערהערטער אומקער ֿפון דער היסטָאריש נײטרַאלער שטַאנדּפונקט װעגן רוסלַאנד-אוקרַײנע. דער אײרָאּפעיִשער
ֿפַארבַאנד הָאט ַארױֿפגעלײגט סַאנקציעס אױף ַא צָאל ּפַארשױנען נָאעט צו דער רוסישער מַאכט.

:צָאלן
ֿפוןָאנהײבדעםזינטֿפַארװּונדיקטַארַײנגערעכנט,קינדער45בירגער,2040העכעראוקרַײנער:צװישןקרבנות●

דער גרױסער רוסישער אינװַאזיע אין אוקרַײנע און מע צײלט נָאך.
הונדערטעראוןזעלנער5710ַארוםֿפַארלױרןרוסלַאנדהָאטֿפרי)דעראיןמַארץטן1(ביזןמלחמהָאנהײבזינט●

מיליטערישע מַאשינען און ֿפָארמיטלען.
הָאטקרײץ-רַאקעטן113רַאקעט-ַאטַאקעס.56מיטגעטרָאֿפןאוקרַײנעאיזַארַײנדרינגֿפונעםטעגֿפינעףדיאין●

מען ַארױסגעלָאזט.

זַײט ַאזױ גוט און טוט װָאס איר קענט, יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:
ֿפַארשּפרײט די בׂשורה ֿפון אונדזער װעבזַײטל און די ידיעות דורך אַײערע אײגענע קָאמוניקַאציע-מיטלען. זָאלן װָאס מער

מענטשן הערן װָאס טוט זיך דָא.
דרוקט ָאּפ ָאט דעם נַײס-בריװל און ֿפַארשּפרײט עס בַײ ַארױסטרעטן, װַארף זײ ַארַײן אין בריװקַאסטן ֿפון אַײער שכן און גיב

זײ אַײערע קָאלעגעס.
קָאנטַאקטירט אַײערע ּפָאליטיקערס און ֿפַארַאנטװָארטלעכע מענטשן מיט דער ֿפרַאגע װָאס זײ הָאבן אונטערגענומען אױף

צו ֿפַארהיטן ָאט די טרַאגעדיע. רוֿפט אױף צו זײ, זײ זָאלן ַארױסגײן מיט לשון. גיב זײ ָאט די ידיעות.
געב ָאט די בַאריכטן צו אַײערע לָאקַאלע אינֿפָארמַאציע מיטלען.

זָאל לעבן אוקרַײנע!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who
stayed in cities all over Ukraine.. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of
Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association). Experts: Sofia
Oliynyk, Maryana Zaviyska, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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