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ֿפרי202210.00מַארץטער6ידיעות.טָאג-טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
עלֿפטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

דָאסֿפון דער צװײטער רונדע ֿפַארהַאנדלונגען איז געװעןאֿפשר דער װיכטיקסטער ּפועל-יוצאהומַאניטַארישע קָארידָארן
ֿפָארקומעןגעדַארֿפטהָאטמַארץטן5דעםבירגער.עװַאקויִרןצואױףקָארידָארן","הומַאניטַארישעַארױסגענג,ַאװעקשטעלן

די עװַאקויִרונג אין מַאריוּפָאל, װָאלנָאװַאכע (צװישן מַאריוּפָאל אין דָאנעצק) און אירּפין. ֿפון דעסט װעגן (ָאבער) הָאבן די
לוֿפט-ָאנֿפַאלן ניט אױֿפגעהערט. די עװַאקויִרונג ֿפון מַאריוּפָאל איז ָאּפגעלײגט געװָארן װָארעם די רוסישע חיילות זַײנען

ֿפָארשטעט זענען געװען(אױֿפן צֿפון-מערֿב-רַאנד ֿפון קיִעװ) אוןאירּפיןָאנגעגַאנגען בַאשיסן שטָאט און סֿביֿבה. בירגער ֿפון
גענײט צו ֿפַארלָאזן די שטָאט מיט אױטָאבוסן װָארעם רוסיש מיליטער הָאט חרוֿב געמַאכט די בַאנליניעס. אונטער

אירּפיןאיןֿפרַײװיליקעגעװָארן.עװַאקויִרטדערֿפערַארומיקעאוןװָאלנָאװַאכעֿפוןאַײנװױנער400העכערזענעןלוֿפט-ַאטַאקעס
הָאבן ריזיקירט מיט זײערע לעבנס, נָאר זײ הָאבן איבערעלעבט די רוסישע בָאמבַארדירונגען. דָאס אײגענע איז ֿפָארגעקומען

מיט די בַאװױנער ֿפון די געגנטן ֿפון טשערניִעװ און קיִעװ, איבערהױּפט ֿפון בוכַא און ַאסטָאמליע (הָאסטָאמעל), װָאס זענען
געהרגעט געװָארן אױֿפן װעג אין זײערע אײגענע אױטָאס בַײם ּפרּוװ זיך צו עװַאקויִרן.

ַא רעזידענץ ֿפַאר ּפסיכָא-נעװרָאלָאגישע ּפַאציענטן אין בָארעדיַאנקערוסישע חיילות הָאבן ֿפַארכַאּפטשטעט אונטער ַאטַאּק
ֿפַארגעהַאלטןמעןהָאטרעזיגענץדערֿפוןבַאװױנער500ַארוםַארױסגענג.אוןַארַײנגענגַאלעבַײמינעסאונטערגעלײגטאון

קיִעװ)ֿפון(דרוםבעלע-צערקעװאיןבַאֿפרַײט.זײמעןהָאטשּפעטערבעט).צוםצוגעשמידטגעװעןזענען100(ערֿבניקעס
הָאט מען צװַאנציק בנינים ַאטַאקירט. דער שטח ֿפון דָאנעצק בלַײבט ַא געגנט מיט שטַארקע שיסערַײען. מַאריוּפָאל,

לַאסטָאטשקינע (צֿפון-מערֿב ֿפון דָאנעצק) , בָאהָאיַאװלענקע (מערֿב ֿפון דָאנעצק), װָאלָאדימיריװקע, מַאנגוש (מערֿב ֿפון
26געװָארן.ַאטַאקירטזענעןדָאנעצק)ֿפון(דרום-מערֿבטַארַאמטשוקאוןדָאנעצק)ֿפון(צֿפוןװערכנָאטָארעצקעמַאריוּפָאל),

אינֿפרַאסטרוקטור-ָאביעקטן זענען געשעדיקט, װי בנינם ֿפון ּפענסיע-ֿפָאנדן, קולטור-הַײזער און בירגער-װױנהַײזער. אין
ליסיטשַאנסק (צֿפון-מערֿב ֿפון לוגַאנסק) הָאבן רוסישע ּכוחות בָאמבַארדירט דעם קינדער שּפיטָאל. טרָאסטענעץ (דרום-מערֿב
ֿפון אומַאן) איז בַאזעצט געװָארן דורך רוסישע חיילות. די ָארטיקע ֿפַארװַאלטונג מעלדט װָאס די חיילות הָאבן זיך בַאזעצט אין

זײער הױּפט-קװַארטיר מיט דער גַאנצער מיליטערישער אױסריכטונג. אין כַארקָאװ זַײנען צען בירגער-הַײזער-בלָאקן געװָארן
בָאבַארדירט. די רוסישע ּכוחות הָאבן ַארױסגעלָאזט ַא לוֿפט-ַאטַאק אױף דער זשיטָאמירער ּפַאנצער-װָאגן ֿפַאבריק, װּו צװײ

מענטשן זַײנען ֿפַארװּונדיקט געװָארן.

דער אוקרַײנישער גענערַאל-שטַאב װָארנט ַאז רוסישע חיילות לָאזן זיך אין דער ריכטונג ֿפון דער קַאניװ הידרָא-עלעקטישער
קיִעװ.ֿפוןדרוםקמ100קרַאֿפט-סטַאנציע,

די ַאזױֿפוןֿפַארהַאלטן ָארגַאניזַאטָארןאין איװַאנָא-ֿפרַאנקיװסק (סטַאניסלע) הָאט דער אוקרַײנישער זיכערקײטס דינסט
גערוֿפענע "ֿפָאלקס רעּפובליקן" ֿפון די ֿפינעף מערֿבדיקע שטחים ֿפון אוקרַײנע, די שטחים װָאס מע בַאטרַאכט װי די סַאמע
מערסט ַאנטי-רוסישע און װָאס װָאלטן געקָאנט זַײן די סַאמע ֿפעסטע און װידערשטַאנט-ֿפעיִקע. ָאט די דיװערסַאנטן הָאבן

צוגעגרײט ּפַאמֿפלעטן אױף צו אונטערגרָאבן אוקרַײנישע אינסטַאנצן און די גלײביקײט ֿפון דער ַארמײ. זײ הָאבן נָאכגעֿפָאלגט
דעם סצענַאר ֿפון די "לוגַאנסק/דָאנעצקער ֿפָאלקס רעּפובליקן". דער אוקרַײנער זיכערקײטס דינסט הָאט אױכעט ֿפַארהַאלטן

רוסישע סַאבָאטַאזשניקעס אין די געגנטן דָאנעצק, כַארקָאװ, און טרַאנסקַארּפַאטיע און אין די שטעט קיִעװ אין דניּפרָא
(דניעּפרָאּפעטרָאװסק,קַאטערינעסלַאװ). ָאט די סַאבָאטַאזשניקעס הָאבן זיך אױֿפגעניוכעט אױף ָאנֿפַאלן אױף דער ציװעלער

אינֿפרַאסטרוקטור און דָאס אוקרַײנישע מיליטער.

גוטער נַײעס: די אוקרַײנישע מיליטערע ּכוחות הָאבן צוריק אַײנגענומען די שטָאט מיקָאלַאיעװ און דעם ֿפליֿפעלד קולבַאקינָא
(זָאל משה קולבַאק געבן ַא קוק ֿפון יענער װעלט!) בַײ מיקָאלַאיעװ.

.COUPSUREאידעען-צענטערֿפונעםקַאמֿפסערטערדיֿפוןמַאּפעדערהַײנטיקטערדעראױףקוקַאגיט

גײען ָאן איבער ערטער אין דרום און מיזרח אוקרַײנע.מַאניֿפעסטַאציעסדעמָאנסטרַאציעס קעגן רוסישע ַארַײנדרינגערס
רוסישע חיילות ֿפון שטָאט ַארױס. בעת דער דעמָאנסטרַאציע הָאבןהָאבן בַאװיזן צו ֿפַארטרַײבןכערסָאןּפרָאטעסטירערס אין

רוסישע זעלנער געשָאסן אין דער לוֿפטן אױף ָאן צו מַאכן ַא ּפחד אױף די מענטשן, װָאס זענען געבליבן און ניט ַאװעק.
בַײם ַאזָאװער ים.מעליטָאּפלאוןבערדיַאנסקאוקרַײנער זענען אױף די גַאסן אין ָאקוּפירטן

אוןגַאזרוסישַאװעקװַארֿפןדַארףמעַאזָאּפגעמַאכטהָאבןמלוכות)7ֿפון(גרוּפע7ג-דיגעמײנשַאֿפטאינטערנַאציָאלע
ָאננעמען װַײטערדיקע שטרָאֿפמיטלען קעגן רוסלַאנד. אױסן מיניסטער דמיטרָא קולעבַא הָאט געהַאט ַא בַאשּפרעכונג מיטן

ַאמעריקַאנער אױסן מיניסטער ַאנטָאני בלינקען, בַײ דער אוקרַײניש-ּפױלישער גרענעץ. מע הָאט זיך צערעדט װעגן דער
נײטיקער ֿפַארשטַארקונג ֿפון די אוקרַײנישע ֿפַארטײדיקונגס ּכוחות, לוֿפטשוץ ַארַײנגערעכנט, צו בַאשירעמען ציװילע

מענטשנלעבנס און אינֿפרַאסטרוקטור קעגן רוסישע מיליטערישע ערָאּפלַאנען און ַארטילעריע.
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װיסַא און מַאסטערקַארד סוספענדירן זײערע טעטיקײטן אין רוסלַאנד. װי עס זָאגט מַאסטערקַארד אין זַײןַא סוף צו מׂשא-ומּתן
"מיט ָאט דער הַאנדלונג װעלן קַארטעלעך ַארױסגעגעבענע דורך רוסישע בענק שױן ניט אױֿפגעהַאלטןָאֿפיציִעלער ַארױסזָאג

װערן דורכן מַאסטערקַארד נעץ. און קײן אײנציק מַאסטער-קַארטעלע ֿפון אױסלַאנד װעט שױן ניט גײן בַײ ריסישע הענדלער
זָאגטבלומבערגָאדער געלט-אױטָאמַאטן (בַאנקָאמַאטן)." ּפײּפַאל הָאט דערקלערט ַאז זי הָאט רוסלַאנד אױך ֿפַארלָאזן.

זײערע שטעלעס װען אינטערנַאציָאנַאלע הענדלער ֿפַארלָאזן רוסלַאנד ָאדערַאז ַארום דרַײ מיליָאן רוסן קענען ָאנװערןֿפָארױס
שטעלן ָאּפ זײער טעטיקײט דָארטן.

ָאנֿפירער ֿפון דער ּפַארטײ "דינער ֿפונעם ֿפָאלק" אינעם אוקרַײנישןדַאװיד ַארַאכַאמיַא,ֿפַארהַאנדלונגען – דריטע רונדע
מַארץ.טן7דעםמָאנטיקֿפָארקומעןװעטֿפַארהַאנדלונגעןרונדעקומעדיקעדיַאזגעמָאלדןהָאטּפַארלַאמענט

צושטַײערונגֿפינַאנציִעלערצוָאנרעגדעםאונטערגעשטיצטהָאטֿפַארמיטונג-דינסטערביִענביצושטַײערAirbnbערביִענבי
דורךדי אוקרַײנערהעלֿפןֿפון אוקרַײנער משּפחת. מענטשן ֿפון ַארום דער װעלט הָאבן זיך ָאנגעשלָאסן אין דער איניציַאטיװ צו

בַאשטעלן געדונגענע דירות אין געטרָאֿפענע געגנטן ֿפון אוקרַײנע. דער געדַאנק איז, ֿפַארשטײט זיך: אַײנצָאלן, ניט באמת
שעה.48איןגַאסטגעבערסערביִענביצוגעװָארןאיבערגעטרָאגןאיזדָאלַארמיליָאן1,9שױןדָארטן.ֿפַארבלַײבן

גײט הַאנט-אין-הַאנט מיט דער מיליטערישער. טָאג נָאך טָאגדי דיגיטַאלישע מלחמהדיגעטַאלישע (נומערישע) זיכערקײט
גײען ָאן די ָאנֿפַאלן ֿפון ַארַײנהַאקערס אױף די אוקרַײנישע נַײעס-קַאנַאלן. די אינטערנַאציָאנַאלע הַאקטיװיסטן גרוּפע

ֿפעדערַאלער"ַאנָאנימוס" הָאט ָאנגעזָאגט ַאן ָאנֿפַאל אױף רוסישע מלוכה-ֿפַארזָארגערס (צושטעלערס, "סערװערס"). דער
הָאט מען דער ערשטער ַארַײנגעהַאקט.זיכערקײט ביורָא

ַאזױ די מלחמה הָאט זיך ַאנטװיקלט, מיט ַאלע איצטיקע ָאנֿפַאלןװיאינטערַאקטיװער מַאּפעקוק אױף דערװיזועלער קריג
אױף אוקרַײנער שטעט.

:זען זונטיק
: יובל נח הררי, טימָאטהי סנַײדער, ַאנעֿפון דער װעלטדי מלחמה אין אוקרַײנע און די צוקונֿפטדי דיסקוסיע●

ַאּפלבַאום
צוגעגרײט דורך דער צדקה ֿפונדַאציע "ֿפון לַאנד ביזדער אמת װעגן דער מלחמה אין אוקרַײנעיוטוב קַאנַאל●

אוקרַײנע"

צָאלן:
טעג.צעןאיןאײנסןשטָאט-ֿפַארטײדיקונגֿפרַײװיליקעָארטיקעאיןָאנגעשלָאסןזיךהָאבןאוקרַײנער100.000●
דער גענערַאל-שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט דערקלערט די בערֿכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן)  ֿפון●

קַאמֿפן):שװערעדיװעגןשװערָאןגײטסעאוןנָאך,צײלט(מעֿפרידעראין6מַארץטן6ביזןַארמײרוסישערדער
,109סיסטעמעןַארטילעריע,985(ברָאנעװיקעס)ּפַאנצערקַאמֿפװָאגנס,285טַאנקען,11.000איבערזעלנערס

,447ֿפָארמיטלען,48העליקָאּפטערס,44ערָאּפלַאנען,21ַאנטילוֿפט-הַארמַאטןָאדערזעניט-
.4ערָאּפלַאנעןַאלײן-ֿפליִענדיקע,60טַאנקעןברענשטָאף,2שיֿפןגיכע,50ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

קריג אין אוקרַײנע און נוקלעַארער זיכערקײט. נעם ַאװעגן דעם רוסישןֿפַאקטן בױגנסמיר'ן צוגעגרײט ַא ּפָאר●
ּפָאר װען דו גײסט אױף ַא מַאניֿפקסטַאציע ָאדער גיב די שכנים

ֿפַארשּפרײט אינֿפָארמַאציע װעגן דער מלחמה אין אוקרַײנע אױף די סָאציַאלע מעדיעס, קָאנטַאקטיר די לָאקַאלע●
צַײטונגען און דעצידירנדיקע לַײט

ירושה ָאנלַײןרַאטעװעט די אוקרַײנישע קולטורעלעשטיצט די איניציַאטיװ●
Standָארגַאניזַאציעס:רַאיעלעֿפוןרשימהַאדָאאוקרַײנע.אונטערשטיצןקָאנטאיר● For Ukraine
אינטערנַאציָאנַאלן לעגיָאן ֿפון אוקרַײנעֿפַארשּפרײט אינֿפָארמַאציע װעגן מיטמַאכן און אונטערהעלֿפן דעם●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

Updateאוקרַײנע!לעבןזָאל 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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