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ֿפרי202210.00מַארץער4ידיעות.טָאג-טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
(ייִדיש װערטל)מיט די עלנבױגן קָאן מען זיך ַא מָאל דורֿכשלָאגן ַא װעג, נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן

איןקרַאֿפטסטַאנציעס ֿפון דער גרעסטער ַאטָאמישער עלעקטרָאסטַאנציעבָאמבַארדירטדי רוסישע ַארמײ הָאטענערגיע זיכערקײט
אײרָאּפע, די זַאּפָארָאזשיע יָאדער-עלעקטרײ. מע הָאט דָאס ֿפַײער ֿפַארלעשט און די שטרַאלונג איז ניט ַאריבער דער נָארמע. ניט

מער, דָאס רוסישע מיליטער בלַײבט אױֿפן ָארט און הָאט די דעה. אױב ָאט די עלעקטרָאסטַאנציע װָאלט געּפלַאצט, װָאלט דָאס
IAEAַאגענץזיכערקײטסנוקלעַארעאינטערנַאציָאנַאלעדיקולעבַא.מיניסטעראױסןזָאגטטשערנָאביל,ֿפוןערגערמָאלצעןגעװען

אין װין הָאט איר אומגליק- און נױט-צענטער ַאקטיװיזירט אין ֿפולער מעת־לעת רעַאגיר-מָאדוס. ֿפריִער שױן הָאט דָאס
ֿפָאדערטאוןאוקרַײנעקעגןַאגרעסיערוסישעדיּפסלטװָאסרעזָאלוציעַאָאנגענומעןדירעקטָאריום-קעּפיקע35אינטערנַאציָאנַאלע

טן3דעםֿפריִער,נָאךיָאדער-אױסריכטונגען.אוקרַײנעסבַאדרָאעןװָאסַאקטיװיטעטןאומלעגַאלעַאלעצוסוףַאמַאכןצוָארטאױֿפן
ֿפוןסטַאנציענוקלעַאר-דיֿפַארכַאּפןֿפריִערדיקעררוסלַאנדסַאזבַאמערקנדיקIAEAצוםגעװָאנדןשױןזיךאוקרַײנעהָאטמַארץ,

טשערנָאביל טרָאגט מיט זיך סמנים ֿפון נוקלעַאר-טערָאריזם.

הָאט ָאנטײל גענומען אין דער צװײטער רונדע ֿפון די ֿפַארהַאנדלונגעןדי אוקרַײנישע דעלעגַאציעֿפַארהַאנדלונגען – צװײטע רונדע
,ּפָאדָאליַאקמיכַײלָאמיט דער רוסישער דעלעגַאציע. אוקרַײנעס עיקרדיקע ֿפָאדערונגען הָאט מען ניט נָאכגעקומען, װי עס זָאגט אױס

דער רָאטגעבער צום הױּפט ֿפונעם ּפרעזידענטס ביורָא. מע הָאט זיך כָאטש געײניקט אױף געמײנזַאמער ָארעַאניזירונג ֿפון
הומַאניטַארע קָארידָארן אױף צו עװַאקויִרן בירגער, און אױף דעם אױסטײלן עסנװַארג אין מעדיצין אין די סַאמע ערגסטע

קַאמף-שטחים.

זיך געװענדטּפַארלַאמענט הָאטװערכָאװנַא רַאדַא, דער אוקרַײנישערמענטשלעכע קריזיסן
ּפַארלַאמענט,אײרָאפעיִשן),ICRC(קרײץרױטןֿפוןקָאמיטעטאינטערנַאציָאנַאלןדעם),UN(ֿפעלקערֿפַאראײניקטעדיצו

נַאציָאנַאלע ּפַארלַאמענטן א"ַא, ֿפַאר שוץ ֿפון אקרַײנעס בירגער בַאֿפעלקערונג קעגן בַאװָאֿפנטע ָאנֿפַאלן ֿפון די רוסישע
אַײנדרינגערס. די װענדונג הָאט ַאנטהַאלטן ַא ֿפַארלַאנג ֿפון ַא ֿפַארװערטע ֿפלי-זָאנע איבער אוקרַײנע, דָאס אַײנשטעלן הומַאניטַארע

װַײבער1500עװַאקויִרטמעןהָאטבעת-מעׂשהֿפעלקער.ֿפַאראײניקטעדיֿפוןשלום-קָארּפוסֿפונעםַארַײנשיקןדָאסאוןקָארידָארן.
סיטוַאציעגעשּפַאנטערדערװעגןקיִעװ)ֿפוןדרום-מערבקמ60(ֿפַאסטיװ,כװַאסטעװֿפון500אוןבוכַא,אוןאירּפיןֿפוןקינדעראון

אין דער געגנט. די בלָאקַאדע ֿפון מַאריוּפָאל בַײם ַאזָאװער ים גײט ָאן, בשעת די נײטיקסטע שטָאטישע אינֿפרַאסטרוקטור איז
געשעדיקט און דער צושטעל ֿפון עלעקטרע, װַארעם (דרױסן-טעמּפערַאטור ַארום ֿפרירּפונקט) און װַאסער װערן געשטערט.

דערװַײלע װַארט די שטָאט-ֿפַארװַאלטונג אױף ַא בַאשלוס װעגן "גרינע קָארידָארן". נָאך דרַײ טעג װידערשטַאנד קעגן רוסישן
די שטָאט שטײט בַײם רַאנד ֿפון ַא מענטשלעכן קריזיס אױב עס גײט ָאןדי כערסָאנער שטָאט-ֿפַארװַאלטונג ַאזװָארנטמיליטער,

ַאזױ. דער בירגערמַײסטער ֿפון כערסָאן ֿפַארלַאנגט גרינע הומַאניטַארע קָארידָארן ֿפַאר מענטשן אױף צו ֿפַארלָאזן די שטָאט. ַארום
צוקומעןקָאנעןניטאינסולין.נײטיקדַארֿפן(דיַאבעט)צוקערקרענקמיטמענטשן600העכעראומגעקומען,זַײנעןמענטשןֿפערציק

צו מעדיצין איז בכלל ַא גרױסער ּפרָאבלעם אין דער גַאנצער געגנט.
ַאז די רוסן װָאלטן געקענט ַאװעקשטעלן ֿפיל-רַאקעטן-װַארֿפערס בַײ דערֿפַארַאן ּפחדימדיקע ידיעותדױערנדיקע לוֿפט-ָאנֿפַאלן

דָאס זעט אױס.דמיטרָא קולעבַארוסישער גרענעץ, אינעם דערֿפל ּפָאּפָאװקע, געצילט אױף זײער אײגן לַאנד, זָאגט אױסן מיניסטער
װי ַא "ֿפַאלשער ֿפָאן ָאּפערַאציע" ּכדי אוקרַײנע ָאפ צו מָאלן װי ַאן ַאגרעסָאר. װידער ַא לוֿפט-ַאטַאקע הָאט געטרָאֿפן די

עטלעכעװַארעם-קרַאֿפטסטַאנציע און װָאקזַאל ֿפון ָאכטירקע (װָאס צװיסן סומי און כַארקָאװ). כַארקָאװ גײט מען ָאן בָאמבַארדירן.
מינוט90ַאלעװערטכַארקָאװ)ֿפוןדרום-מיזרחקמ120(איזיוםגעװָארן.געטרָאֿפןזַײנעןֿפליּפלַאץדעראוןװױן-בנינים

געװען ַא, כָאטש שּפעטער דעם טָאג איזאיז אין אוקרַײנישע הענטבָאמבַארדירט. בוכַא (אױֿפן צֿפון-מערב רַאנד ֿפון קיִעװ)
דיאיןֿפַארבלַײבןסָאלדַאטןרוסישעָאבערהענט,דיאיןמער-װינציקערמעןהָאטשטָאטאיןמצבדערשיסערַײ.-שעהיקע4

שכנותדיקע דערֿפער. אין כערסָאן הָאבן רוסישע חיילות ֿפַארכַאּפט די לָאקַאלן ֿפון דער טעלעװיזיע-סטַאנציע "סוסּפילנע". ַא
װָאגיקער ציל ֿפון די רוסן איז אונטערצורַײסן די נַאציָאנַאלע רַאדיָא- און טעלעװיזָאר-סטַאנציעס און זײ צו ֿפַארכַאּפן און ֿפַארשּפרײטן

ַאז כערסָאן, די בַאזעצערס קענען ָאנמַאכן ַא ּכמו-דעמָאנסטרַאציעװָארנטבָאבע-מעׂשיות און ליגונים. דער אױסן-מיניסטער קולעבַא
װיל זיך ָאנשליסן בַײם קרים. דער קַאמף אום ענערגָאדַאר בַײ זַאּפָארָאזשע גײט ָאן. די שטָאט בלַײבט אין אוקרַײנישע הענט, כָאטש

ֿפילמלדָאסָאטלוֿפט-ָאנֿפַאל.ַאװידערדורךאומגעקומעןבירגער22זענעןטשערניִעװאיןשטָאט.איןַארַײןזענעןזעלנעררוסישע
געװָארן ַאװַײזט בָארָאדיַאנקע (צֿפון-מערב ֿפון קיִעװ) נָאך די ָאקערשטיקע קַאמֿפַאקציעס. ֿפון ָאט דער זשיטָאמירער מיטלשול איז

נָאך דער ֿפרימָארגנדיקער רַאקעט-ַאטַאקע.ּתל

מַארץ.טן4דעם(ַאסיֿפה)נַאטָא-ַאסַאמבלעעאַײליקערדעראיןנעמעןָאנטײלװעטאוקרַײנעגעמײנשַאֿפטאינטערנַאציָאנעלע
אוקרַײנע בַאװָאֿפענען מיט זעניט-געװער סיסטעמען, ֿפַארמַאכן דעםנַאטָא-לענדער זָאלןמיניסטער קולעבַא װעט ֿפַארלַאנגען

אוקרַײנישן לוֿפטרױם און ָאננעמען ַא סיסטעמַאטישערע צוגַאנג צו זיכערקײט. די אינען-מיניסטָארן ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד
מָאמענטַאנע שוץ און רעכט, ס'הײסט אױף װױנען און ַארבעטן אין דיצו צו טײלן אוקרַײנישע ּפליטיםאײנשטימיק בַאשלָאסןהָאבן

װעטלענדער ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד, צו הָאבן צוטריט צו סָאציַאלע ֿפַארזָארגן (װױנונג און מעדיצינישע ֿפַארזָארגונג). אונגערן
דער ּפרעמיער-מיניסטער װיקטָאר ָארבַאן  הָאט געזָאגט, די אײניקײט ֿפוןאײרָאפעיִשע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד:ניט װעטָאיִרן

ָאֿפיציעלאוקרַײנע,נָאכֿפָאלגנדיקהָאבן,גרוזיעאוןמָאלדָאװעאוקרַײנע.איןקריגבעתןװיכטיקצואיז-לענדער-בלָאק27
ָאנגעֿפרעגט מיטגלידערשַאֿפט אינעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד.
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הָאבןמעדיקערסאױסלענדישע500העכערַאזדערקלערטהָאטגעזונט-מיניסטעריוםאוקרַײנישערדערגעזונט-ֿפַארזָארגונג
צּוװיסן געגעבן דעם װּונטש צו קומען קײן אוקרַײנע צו געבן מעדיצינישע הילף הַאנט בַײ הַאנט מיט אוקרַײנישע דָאקטױרים.

(ַאנָאנסירט) דָאס ֿפַארמַאכן דעם ֿפיליַאל אין רוסלַאנד און שטַארק בַאגרענעצןהָאט מֿבׂשר געװעןסּפָאטיֿפַײַא סוף צו מׂשא-ומּתן
דָאסהָאט געמָאלדןאיקעַאדוחה צו זַײן די ּפרָאדוקציע אין רוסלַאנד.הָאט געמָאלדןֿפָאלקסװַאגןזַײנע ַאקטיװיטעטן דָארטן.

רשימה ֿפוןסוסּפענדירט זַײן טעטיקײט אין רוסלַאנד און בעלַארוס. זען דיערביִענביָאּפהַאלטן זַײנע ַאקטיװיטעטן אין רוסלַאנד.
רוסלַאנד.װָאס הָאבן ָאּפגעלײגט זײער טעטיקײט איןאונטערנעמען

טָאטַאלן קריג בַאנוצט רוסלַאנד ַא בַאזונדערן נַארַאטיװ אין סָאציַאלעאױף צו רעכטֿפַארטיקן ַאֿפַאלשע ידיעות און בילבולים
מעדיעס און אין אינֿפָארמַאציע-קַאנַאלן געצילט אױף מענטשן אומעטום ַארום דער װעלט. זײ ּפרעזענטירן װי ַא ּתירוץ ֿפַאר זײער

ַאגרעסיע די "בַאֿפרַײּונג איניציַאטיװע ֿפַאר די לַײדנדיקע שטחים ֿפון דָאנעצק און לוגַאנסק". לױט רוסלַאנדס מעׂשה הָאבן אוקרַײנישע
"נַאציָאנַאליסטן" און "נַאציס" גורם געװען ָאט די "לַײדן". רוסלַאנד טענהט ַאז דָאס אוקרַײנישע מיליטער הָאט ַאכט יָאר ַאטַאקירט

דעם דָאנבַאס און ַאזױ ַארום רוסלַאנד געצװּונגען ָאנצוהײבן ַא מלחמה. ַאזעלכע מעׂשיות נעמען שטענדיק ַארַײן דעם טױט ֿפון קינדער
און זקנים.

זײ ֿפַארשּפרײטן בָאבע-מעׂשיות װעגן מעגלעכער דיסקרימינַאציע ֿפון אױסלענדער אין אוקרַײנע. אוקרַײנע ניצט ניט קײן אױסלענדער
ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציעס בַײם אוקרַײנישן נַאציָאנַאלן זיכערקײטסֿפַאר ָאּפענטֿפערןזָאגט דער צענטערװי ַא "מענטשלעכער שירעם",

און ֿפַארטײדיקונגס רַאט. לױט דער רוסישער ּפרָאּפַאגַאנדע העלֿפן רוסן אױסלענדישע סטודענטן װָאס "די אוקרַײנישע זיכערקײטס
ּכוחות הָאבן געהַאלטן װי לעבעדיקע משּכנות ֿפַאר לעבעדיקע שירעמס" צו ֿפַארלָאזן אוקרַײנע. דָאס איז ניט געשטױגן ניט געֿפלױגן:

אוקרַײנע ֿפַארזיכערט ַאז ַאלע אױסלענדער װָאס װילן ַאװעק הָאבן דָאס רעכט ַאזױ צו טָאן.

נָאךזַײן ָאנֿפירונגאיז ֿפַארמַאכט געװָארן דורךרַאדיָא סטַאנציע "עכָא מָאסקװי", אײנע ֿפון די לעצטע ֿפרַײע רוסישע מעדיעס,
שטַארקע ּפרָאבלעמען װעגן זײערע בַאריכטן ֿפון דער מלחמה אין אוקרַײנע, הָאט דער רעדַאקטָאר אױסגעזָאגט דעם דָאנערשטיק.

רירן: ָאפלײגןזיך זָאל זידי אינטערנַאציָאנַאלע ַאקַאדעמישע װעלטרוֿפןאוקרַײנישע װיסנשַאֿפט מענטשןַאקַאדעמישע װעלט
צוזַאמענַארבעט מיט רוסלַאנד. זײ ֿפַארלַאנגען ַאן אינטערנַאציָאנַאלן בױקָאט ֿפון װיסנשַאֿפטלעכע מַאניֿפעסטַאציעס אין רוסלַאנד,

),SKOPUS(סקָאּפוסֿפוןּפובליקַאציעסרוסישעבַאזַײטיקןדַאטן-בַאזען,אינטערנַאציָאנַאלעֿפוןֿפָארשערסרוסישעַאּפשנַײדן
ָאּפשטעלן שוּתֿפות מיט רוסישע ֿפַארלַאגן װָאס זײער מלוכה שטיצט זײ.

צָאלן:
דער גענערַאל-שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט דערקלערט די בערֿכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן)  ֿפון דער●

ּפַארשױנעןקַאמֿפן):שװערעדיװעגןשװערָאןגײטסעאוןנָאך,צײלט(מעֿפרידעראין6מַארץטן4ביזןַארמײרוסישער
ָאדערזעניט-,105סיסטעמעןַארטילעריע,939(ברָאנעװיקעס)ּפַאנצערקַאמֿפװָאגנס,251טַאנקען,9166ַארום

גיכע,50ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען,404ֿפָארמיטלען,37העליקָאּפטערס,33ערָאּפלַאנען,18ַאנטילוֿפט-הַארמַאטן
.60טַאנקעןברענשטָאף,2שיֿפן

זַײט ַאזױ גוט און טוט װָאס איר קענט, יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

רוֿפט אױף אַײערע ּפָאליטיקערס און אױטָאריטעטן צו ֿפָאדערן ַא ֿפַארװערטע ֿפלי-זָאנע איבער אוקרַײנע.●
מע דַארף אינטערנַאציָאנַאלע דָאקטױרים. דָא לינקן (ֿפַארבינדונגען) ֿפַאר די װָאס װילן מיטהעלֿפן אוקרַײנע:●

https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com
Standָארגַאניזַאציעס:רַאיעלעֿפוןרשימהַאדָאאוקרַײנע.אונטערשטיצןקָאנטאיר● For Ukraine

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

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), OpenSpace.Works Cooperative. Experts: Sofia
Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan
(Disinformation block).
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