
ֿפוֿפציק שַאטירונגען (נעָא)קָאלָאניַאליזם אין רוסישער ֿפילם-ּפרָאדוקציע
ֿפונעם "דָאקודײז מענטשן-רעכט ֿפילם-ֿפעסטיװַאל")(קינָא-קריטיקערין און ּפרָאגרַאמירערקעיוליַא קָאװַאלענקָא

Family(בעל-משּפחהַאנימַאציעדערֿפוןֿפילםַאאין,2009 guy(מיטטרעֿפונגַאּפערסָאנַאזשןדיהָאבן
ּפוטין'ען, װָאס בַאװַײזט זײ דעם רוסישן הומָאר דורך ַאן אין גַאנצן אומֿפַארשטענדלעכן שטיקל ֿפון "יעזשיק

װערןצומוראסטיװיקלײנערהָאט,2011איןעּפיזָאד,ַאנדערַאןאיןנָארשטײן.יוריֿפוןנעּפל"אינעם
בַאשטרָאֿפט און ֿפַארשיקט קײן סיביר, װּו ַא מגושמדיק װַײב אין ַא ּפעלצמַאנטל קָארמעט אים מיט

װעלֿפישער מילך אין ַא קַאלטער כַאטע, בעת זי אונטערהַאלט אים מיט שװערע ֿפילָאסָאֿפישע רוסישע
קַאריקַאטורן װָאס ַאנטהַאלטן טיֿפע ַאלעגָאריעס.

ס'איז קלָאר: די לעצטע יָארצענטליקער הָאט די הצלחה ֿפון רוסישע ֿפילמען ַא שַײכות מיט ָאט די
איבערגעטריבענע סטערעָאטיּפן, װָאס ּפָארן צונױף ַא רױע װָאר מיט טיֿפע בַאטרַאכטונגען.

מעׂשיות װעגן גרָאבע ֿפַארכמורעטע ּפערסָאנַאזשן װָאס ּפרּוװן איבערלעבן אין ַאן אומֿפילעװדיקער סֿביֿבה
צװישן הַאלב-אַײנגעֿפַאלענע ָארעמע הַײזקעס, און זוכן ֿפַאר-אײן-װעגס ּפָאעזיע אין ַאלצדינג און רעדן טיֿפע

חכמות: דָאס זַײנען קלַאסישע יסודות ֿפון דער ַאזױ-גערוֿפנענער רוסישער רױער זַײט, װָאס דער מערֿבדיקער
עולם הָאט ַאזױ ליב. נעם למשל דעם ּפערסָאנַאזש לעװ ַאנדרָאּפָאװ אין "ַארמַאגעדָאן" ֿפון מַײקל בײ

דעראיןקָאלעגןַאמעריקַאנערזַײנעמיטזיךבַאגעגנטװָאסקָאסמָאנױטרוסישערגרָאבערַא),1998(
קָאסמָאס-סטַאנציע "מיר". יָא, ער הָאט ַא נטיה  צו לײזן טעכנישע ּפרָאבלעמען דורך הַאקן מיט

מוטער-שליסלען, נָאר רַאטעװען רַאטעװעט ער לעבנס.
קורץ, ָאט די דָאזיקע װַײטע, קַאלטע, ָאנגעכמורעטע װעלטן טרָאגן מיט זיך עּפעס ַאן אײדלקײט,

װָארהַאֿפטיקײט און עקזָאטישקײט ֿפון דער מָאדערנער ָארװעלישער ּפָאליטישער װָאר אין רוסלַאנד. אֿפשר
מעׂשהטרַאגישעַאאיזדָאס).2014("לװיתן"זװיַאגינצעװ'סַאנדרײאיזדערֿפוןבַײשּפילקלָארסטערדער

ָאן ַא "העּפי ענד". ַא מעׂשה ֿפון ַא כמורנעם מענטשעלע אין ַא ֿפַארװָארֿפן רוסיש װינקעלע, װָאס שטעלט זיך
ַאקעגן די חוצּפהדיקע קָארומּפירטע ֿפונקציָאנערן ֿפון ּפוטין'ס רעזשים װָאס ּפרּוװן ַארױסװַארֿפן דעם

מעטשעלע ֿפון זַײן אײגענער שטוב. די מעׂשה ַאנטװיקלט זיך קעגן דער ֿפָאן ֿפון שײנע ים-ּפײסַאזשן, ָארעמע
הײמען, און ַא געזעלשַאֿפט װּו איטלעכער איז בוגד אין איטלעכן. די ּפערסָאנַאזשן ציטירן דעם ּתנ"ך, די

מעׂשה איז אױך געגליכן צום סֿפר איוֿב, און די קירך, די קלױסטערשַאֿפט שּפילט זײער ַא ֿפינצטערע רָאלע.
ַאזױ װי אין זַײנע ֿפריִערדיקע ֿפילמען רעדט זװיַאגינצעװ דָא װעגן רוסלַאנד דורך ביבלישע בילדער. אינעם
גַײסט ֿפון דער נַײגונג צו ֿפַארּפרַאװען געװַאלט און סָאציַאלער צעֿפַאל מיט ֿפילָאסָאֿפישע בַאטרַאכטונגען.

Family(בעל-משּפחהאיןאױסלַאכטמעןװָאסדָאסּפונקט guy.(
"לװיתן" הָאט ָאנגעמַאכט ַאן אינטערנַאציָאנַאלע סענסַאציע. מערֿבדיקע קריטיקערס הָאב געשריבן װעגן דער

אױסערגעװײנטלעכער דערהױבנקײט און מָאנומענטַאלקײט ֿפונעם ֿפילם. ער הָאט ַאֿפילו געקרָאגן ַא
"גָאלדענעם גלָאבוס" אױסצײכענונג װי "בעסטע ֿפרעמדשּפרַאכיקער ֿפילם" ֿפון דער הָאליװּוד

און"קריג(טָאלסטױ'ס1967זינטֿפילםרוסישערערשטערדער:2014איןַאסָאציַאציעאױסלַאנד-ּפרעסע
ֿפרידן" דורך סערגײ בָאנדַארטשוק).

הַײנט, װען די אוקרַאיִנישע קינָא-געמײנשַאֿפט הָאט די מערֿבדיקע קָאלעגן געבעטן צו בױקָאטירן דעם רוסישן
קינָא אין גַאנצן, איז דָאס ֿפַאר ַא סך לַײט געקומען װי ַאן איבעררַאשומג. ֿפַארװָאס װילן אוקרַאיִנער

ֿפַארשטומען ַאֿפילו די קולות װָאס זענען קריטיש צום קרעמל, ַאזױ װי זװיַאגינצעװ. בַאװַײזן זײ דָאך ַאלע
שרעקן ֿפון ּפוטין'ס רוסלַאנד!

נָאר ַאזױ װי דער אוקרַאיִנישער רעזשיסָאר און קינָא-קריטיקער יוריִיִ כריצינַא הָאט לעצטנס בַאמערקט: ניט
בלױז װָאס די אונטערשטע שורה ֿפונעם ַאלעגָארישן "לװיתן" (און ַאנדערע רוסישע ֿפילמען װעגן די

שָאטן-זַײטן ֿפון לעבן) איז: זָאלסט ניט ָאנהײבן מיט דער רוסישער מַאכט: װעסט ַאלץ ָאנװערן און לעבן אין
דחקות צװישן חורבות, ָאדער שטַארבן. נײן, מעגלעך ַאֿפילו ַאז ּפונקט װעגן דעם ָאנזָאג הָאט דער רוסישער
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קולטור-מיניסטעריום געשטיצט דעם ֿפילם. ניט נָאר הָאבן ָאט די ֿפַאטַאליסטישע און עקזָאטישע ֿפילמען ַא
קָאמערציעלע הצלחה אױֿפן מערֿבדיקן מַארק, ֿפַארקױֿפן זיך גוט און העלֿפן ֿפַארשּפרײטן רוסלַאנדס

קולטורעלע השּפעה. די דָאזיקע ֿפילמען שטיצן אױך ּפוטין'ס רעזשים װָאס זײ "קריטיקירן". װי ַאזױ? ַאזױ
לַאנג װי מע ֿפַארקױֿפט זײ אין דער מערֿבדיקע װעלט העלֿפן זײ אונטער, רײן צו װַאשן די מלוכה און ּפוטין'ס

רעזשים: גיט ַא קוק, דָאס איז רוסלַאנד, ַא מַאכטיקע מלוכה װָאס ּפַאטרָאנירט און גיט די װעלט
דָאס הײסט ַאז די טוּונגען ֿפון דער מַאכט זַײנען, חוץ;קריג און ֿפרידןמָאנומענטַאלע ֿפילמען אױֿפן ניװָא ֿפון

עטלעכע שװעריקײטן, גערעכט, װָארעם די װעלט טָאלערירט זײ.
צו די ַאלע סיבות ניט צוזַאמען צו ַארבעטן מיט דער רוסישער קינָא-אינדוסטריע, קומט נָאך ַא יָארהונדערט ֿפון

רוסישער (נעָא-)קָאלָאניַאלער ּפָאליטיק, ַארױֿפגעצװּונגען אױף אוקרַאיִנע ַאֿפילו אױֿפן געביט ֿפון
קינָאגרַאֿפיע. ס'איז ּכדַאי צו בַאמערקן: װען די רוסישע ֿפילם אינדוסטריע, װָאס הָאט רעּפרעזענטירט דעם

גרױסן רַאטן-ֿפַארבַאנד ֿפַאר דער װעלט, הָאט געװּונען דעם גָאלדענעם גלָאבוס מיט סערגײ בָאנדַארטשוקס
איז ַא רוסישע קולטור-איקָאנע), הָאט אוקרַאיִנע אױכעט(װָאס ָאט דער רָאמַאןקריג און ֿפרידןֿפילמירונג ֿפון

לעָאנידֿפון)1968(צלםשטײנערנערדערליטערַאטור,אונדזערֿפוןֿפילםגלַײכװָאגיקןַאַארױסגעברענגט
ָאסיקַא.

דער סיּפור-המעׂשה, אױֿפן סמך ֿפון צװײ קורצע דערצײלונגען ֿפונעם אוקרַאיִנישן מחבר װַאסיל סטעֿפַאניק,
יָארהונדערט18דעםזינטדערשטײטצענטעראיןאוקרַאיִנער.דוראײןװימערמיטָאּפהילכט

ַארכעטיּפישער ּפערסָאנַאזש ֿפון ַא ּפױער װָאס װערט בַאדריקט דורך די קָאלָאניזַאטָארן (ס'רוב אוקרַאיִנע
איז געװען בַאזעצט דורך דער רוסישער אימּפעריע, בעת דער מערֿב-טײל איז געװען אונטער דער

, װָאס איז געװען בַאשטימטשטײנערנעם צלםהַאבסבורג-אימּפעריע). דער הױּפט-ּפערסָאנַאזש ֿפונעם
ּכל-ימיו אױף לַאנדַארבעט און לעבן אין דחקות, דערװעגט זיך צו עמיגרירן. דער בַאשלוס צו ֿפַארלָאזן

דָאס לַאנד, װּו ער הָאט ַארַײנגעלײגט ַאזױֿפיל הָאֿפענונג און מי, קומט אים ֿפָאר װי דער טױט. ַאנדערש װי
ֿפון ּפָאעטישער קינעמַאטָאגרַאֿפיע קײנמָאל ניטֿפילם הָאט ָאט דָאס מַײסטערװערקקריג און ֿפרידןדער

100בעסטעדיֿפוןרשימהדעראיןָארטטן5אױֿפןיָאשטײטערּפריזן.ּפרעסטיזשֿפולעקײןגעקרָאגן
אוקרַאיִנישע ֿפילמען, לױט ַאן איבערבליק, דורכן ָאלעקסַאנדר דָאװזשענקָא ֿפילם צענטער, ֿפון נַאציָאנַאלע

און אינטערנַאציָאנַאלע ֿפילם רעצענזיעס.
ס'איז, ֿפַארשטײט זיך, נַאיִװ צו ּפרּוװן ָאּפענטֿפערן די ֿפרַאגע ֿפַארװָאס ֿפון די צװײ אין רַאטן-ֿפַארבַאנד

דער שטײנערנער צלםאין דער גָארער װעלט אוןהָאט אױסגענומעןקריג און ֿפרידןּפרָאדוצירטע ֿפילמען
איז צענטליקער יָארן ֿפַארבליבן אין די קוליסן.  סַײ װי בלַײבט די קשיא: װָאס װָאלט געשען מיט

בֿפרט אױב די אוקרַאיִנישע קינָא-אינדוסטריעצלםשטײנערנעםאוקרַאיִנישער קינָאגרַאֿפיע בכלל און דעם
װָאלט ניט אונטערגעדריקט געװען דורך מָאסקװע; אױב רוסישע צַײטשריֿפטן װי ("ֿפילמקונסט") װָאלטן

ניט ּפובליקירט שָאװיניסטישע רעצענזיעס, ָאנרוֿפנדיק לעָאניד ָאסיקַא "ֿפוטיל" און זַײן קוק אױֿפן עֿבר
אוקרַאיִנישע ֿפילמען, ַארָאּפגענומען ֿפוןװָאלט ניט, מיט ַאנדערעדער שטײנערנער צלם"שטַײף"; אױב

דער רשימה צוגעלָאזענע ֿפילמען? ָאט די רעטָארישע ֿפרַאגעס הָאבן ַא נָאענטן שַײכות צום רוף ֿפון דער
מָאדערנער אוקרַאיִנישער קינָאגרַאֿפישער געמײנשַאֿפט צו בױקָאטירן דעם רוסישן קינָא.

קײןֿפילם-עקסּפָארטירערצװײטגרעסטערװעלטסדערגעװעןאוקרַאיִנעאיזער1920דיאיןעּפעס.נָאך
דַײטשלַאנד (די ֿפ"ש דער גרעסטער). אוקרַאיִנישע ֿפילמען הָאט מען ַארױסגעברענגט אין די ֿפ"ש,

ֿפרַאנקרַײך, יַאּפַאן. חוץ ָאלעקסַאנדר דָאװשענקָא און דזיגַא װערטָאװ הָאט די װעלט געװּוסט די נעמען ֿפון
רעזשיסָארן געָארגי טַאסין, געָארגי סטַאבָאװיִיִ, ּפעטרָא טשַארדינין און ַאנדערע. ָאט דער אױֿפקום ֿפון

אוקרַאיִנישער קענָאגרַאֿפיע איז געװען די ַארבעט ֿפון דער קינָא-ַאגענטור װּוֿפק"ו (ַאל-אוקרַאיִנישע
ֿפָאטָא/קינָאגרַאֿפיע ַאדמיניסטרַאציע). עטלעכע יָאר נָאך איר עטַאבלירונג  הָאט די ָארגַאניזַאציע איר

ּפרָאדוקציע ֿפַאקצענֿפַאכט (צען מָאל געּכֿפלט). זײ הָאבן צוזַאמענגעַארבעט מיט אױסלענדישע ֿפירמעס ביז
זײ הָאבן געקָאנט ניצן זײער אײגן געלט אױף צו קױֿפן מַאטעריַאלן און נַײע ֿפילנען ֿפַאר אוקרַאיִנע.
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ָאּפגערעדט ֿפונעם עקָאנָאמישן סוקצעס, הָאבן זײ אױך געהַאט גוטע בַאציִונגען מיט אוקרַאיִנישע
אינטעליגענטן. װָאגיקע שרַײבער װי יורי יַאנָאװסקי, מַײק יָאהַאנסען, יצחק בַאבעל און װָאלָאדימיר

יַארָאשענקָא הָאבן געַארבעט אױף די סצענַארן.
ַאזַא הצלחה הָאט ניט געקָאנט בלַײבן אומבַאמערקט אין מָאסקװע, װָאס הָאט זיך דעמלט שױן ָאנגעשטרענגט צו

צענטרַאליזירן איטלעכע טוּונג אין איטלעכן ּתחום ֿפון איטלעכער אַײנגענומענער מיטגליד-מלוכה ֿפונעם
ֿפריש-געגרינדעטן סָאװעטן-ֿפַארבַאנד. ַאזױ הָאט מען ַאװעקגעשטעלט דעם סָאװקינָא ַאסָאציַאציע װי ַא
נָאכֿפָאלגער ֿפון רוסישע קינָא-ֿפירמעס. כָאטש װּוֿפק"ו הָאט נָאך געהָאט עּפעס װָאס אױטָאנָאמיע, הָאט

סָאװקינָא זײ געזען װי ַא קָאנקורענט און געּפרּוװט אונטערגרָאבן זײער הצלחה, שַאֿפנדיק בַאדינגונגען װּו
בלױז מָאסקװע װָאלט געװען דער הױּפט ֿפילמצענטער אינעם גַאנצן רַאטן-ֿפַארבַאנד. װען זײ הָאבן שױן

געהַאט דעם מָאנָאּפָאל אױף אימּפָארט און עקסּפָארט ֿפון ֿפילמען ֿפַארן סָאװעטן-ֿפַארבַאנד, הָאט סָאװקינָא
ָאֿפט געשטערט װּוֿפק"ו'ס אינטערנַאציָאנַאלע צוזַאמענַארבעט און צומָאל ַאֿפילע אומלעגַאל ֿפַארביטן דעם

קינָאגרַאף'ס ֿפירמע מיט ַא רוסישער. אױסער דעם הָאט סָאװקינָא ָאנגעהױבן שטעקן ַא ֿפלָאקן אין רָאד ֿפון
איןֿפילמעןאוקרַאיִנישע20געגַאנגעןס'זענעןװעןרוסלַאנד:איןֿפילם-ֿפַארשּפרײטונגאוקרַאיִנישערדער

זײהָאבןצולָאגַאֿפַארֿפילמען.אוקרַאיִנישע6בלױזגענומעןרוסלַאנדהָאטקינָאס,אוקרַאיִנישעדי
סָאװקינָאֿפַאר65%נעמענדיקדיסטריבוציע,אוןמעקלערשַאֿפטֿפוןצענטרַאליזירונגדיאױֿפגעצװּונגען

ַאלֿפַארבַאנדישערדערנָאךשּפעטער,יָארּפָארַאװּוֿפק"ו.ֿפַאר20%נָאראיבערלָאזנדיקאון
אױףַאגענטור.אוקרַאיִנישערדערֿפַארסוףדערגעקומעןאיז,1930ֿפוןקינָאװעגןּפַארטײ-קָאנֿפערענץ

איר ָארט הָאט מען געשטעלט "אוקרַאיִנעֿפילם", װָאס איז שױן ניט געװען אױטָאנָאמיש, נַײערט אין גַאנצן
אונטערגעָארדנט צו מָאסקװע. אין די ֿפָאלגנדיקע יָארן הָאט די װעלט געזען װי אוקרַאיִנישע קינסטלער

יַארָאשענקָאװָאלָאדימיר),1937(יָאהַאנסעןמַײקװיַאזױגעװָארן,דערשָאסןאוןגערודֿפטזַײנען
רוֿפטגַאנגדעםָאטאינטעליגענטן.קינסטלערישעאוקרַאיִנערַאנדערעאון)1939(בַאבעליצחק),1937(

מען "די דערשָאסענע רענעסַאנס". ָאט דער שענדלעכער טערָאר הָאט גורם געװען ַאן עקָאנָאמישע און
שעֿפערישע סטַאגנַאציע אױף לַאנגע, לַאנגע יָארן. װּו װָאלט די אוקרַאיִנישע קינָאגרַאֿפיע הַײנט געװען,

אױב רוסלַאנד װָאלט ניט געלײגט שטעקנס אין אירע רעדער?
הַײנט הָאבן זיך די נעָא-קָאלָאניַאלע אוֿפנים צו ֿפַארשטיקן אונדזער לַאנד שטַארק ֿפַארבעסערט. מיר װָאלטן
געקָאנט שמועסן שעהען-לַאנג װעגן דער ּפרָאדוקציע ֿפון רוסישע טעלעװיזיע-ֿפעליעטָאנען, װָאס הָאבן

הָאבןזײטעלעװיזיע-עמיסיעס.אוקרַאיִנישעדיאיבערגענומען2013ֿפַארביליקײטזײערמיט
אױסגענוצט אוקרַאיִנישע ּפערסָאנַאזשן, ָאּפמָאלנדיק זײ װי נַארישע, קָאמישע ָאדער גַײציקע לַײט, ַאזױ
ַארום שַאֿפנדיק ַא קָאלעקטיװע קַאריקַאטור ֿפון אוקרַאיִנער. זען למשל דעם הױּפט-ּפערסָאנַאזש, װיקַא,

סָאלדַאטןאיןשמַאטקָא(קָארנעט)ּפרַאּפָארשטשיקאון)2009-2004(ניַאניעשײנעמַײןאין
אוקרַאיִנישעדיהָאטמעןװעןּתקוֿפהלַאנגערַאנָאךדָאסאוןמשל.ַאװי),2014-2004(

אינטעלעקטוַאלן גערודֿפט און דערהרגעט!
לָאמיר זיך ֿפָארשטעלן די צָאל מענטשן װָאס זענען (געװען) ַא טײל ֿפון דער דָאזיקער מַאשינעריע, און מיר

הָאבן שױן ַא ּתשוֿבה צו דער ֿפרַאגע אױב ּפוטין איז אײנער ַאלײן ֿפַארענטֿפערלעך ֿפַאר ָאט דער
שָאװיניסטישער ּפָאליטיק און דער איצטיקער מלחמה.

נָאך ַאן ַאנדער משל ֿפון דער נעָאקָאלָאניַאלער רוסישער ּפָאליטיק לגבה קינָאגרַאֿפיע. קודם־ּכל: יעדער
ַארױסברענג ֿפון ַאן אױסלענדישן ֿפילם הײבט זיך ָאן מיט אַײנשַאֿפן די רעכט ֿפונעם ֿפַארשּפרײטער ָאדער

ּפרָאדוצירער. כָאטש די אוקרַאיִנישע קינָאלַײט זענען זײער ֿפעיִק און װיליק צו טרַײבן געשעֿפטן מיט
זײערע אױסלענדישע קָאלעגן, װערן די אוקרַאיִנער ָאֿפט איבערגעשיקט צו זײערע רוסישע קָאלעגן. די

סיבה איז ַא ּפשוטע: רוסישע ֿפירמעס דערװערבן די רעכט צו ֿפַארשּפרײטן מערֿבדיקע ֿפילמען אינעם
בונד ֿפוןגַאנצן "שטח", ס'הײסט די טעריטָאריע ֿפון דער ֿפַאנטָאם-אימּפעריַאלער בונד: דער

נָאך ַאלץ ַארַײן, כָאטש זי איז שױן לַאנג ַארױס. ַאזױנע, װּו זײ רעכענען אוקרַאיִנעאומָאּפהענגיקע מלוכות
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קָאנשַאכטן זענען נישט נַײ, נָאר ס'איז ַא צינישער משל ֿפון נעָאקָאלָאניַאליזם ַאז די אוקרַאיִנישע
קינָא-אינדוסטריע דַארף נָאך ַאלץ, נָאכן ֿפַארכַאּפן דעם קרים און הַאלטן מלחמה אין מיזרח-אוקרַאיִנע,

צָאלן דעם ַאגרעסָאר ָאדער ָאּפזָאגן זיך ֿפון עטלעכע װעלטֿפילמען. אײנע ֿפון די ַארױסזָאגונגען ֿפון
ּפוטין'ען װָאס זָאלן לעגיטימירן רוסלַאנדס ָאקוּפירן אוקרַאיִנע איז ַאז אוקרַאנע הָאט, להּפוך צו רוסלַאנד

מיט זַײן בַאלעט, ליטערַאטור און קינָאגרַאֿפיע, ניט קײן אײגענע געשיכטע, ַאז ניט קײן אוקרַאיִנישע
קונסטװערק זענען ַארַײן אינעם אוצר ֿפון דער װעלטקולטור, ַאז אוקרַאיִנע הָאט ניט קײן טָאלסטױ,

בָאנדַארטשוק ָאדער זװיַאגינצעװ. װײס די װעלט ָאבער װיֿפל שײנע אוקרַאיִנישע געמעלן הָאבן געדַארֿפט
ֿפַארבלַײבן אין די הינטערקוליסן ֿפון דער אימּפעריַאלער רוסישער קולטור? און װיֿפל ַאזױנע װערק זַײנען
גָארניט געשַאֿפן געװָארן צוליב ָאט דער אימּפעריַאלער רוסישער קולטור? סוף־ּכל־סוף, הָאט די רוסושע

אימּפעריע ניט געשטעלט טָאלסטױ, בָאנדַארטשוק און זװיַאגינצעװ אין ֿפָאדערֿפָאן נָאך די ַאֿכזריותדיקע
מערדערַײען אין בוטשע, גַאסטָאמליע, אירּפען און ַאנדערע שטעט און שטעטלעך אין אוקרַאיִנע?
דורך צוזַאמענַארבעט מיט רוסישע קינָאגרַאֿפן בשעת רוסישע רַאקעטן צעשטערן אוקרַאיִנישע שטעט,

אונטערשטיצן אונדזערע אױסלענדישע קָאלעגן לַײדער רוסלַאנדס אימּפעריַאליסטישע ּפָאליטיק. װָארעם
נעָאקָאלָאניַאליזם איז קודם־ּכל ַא ֿפַארלַאנג סַײ װי ָאן צו הַאלטן די אײגענע (השּפעה-)ּתחומים.

4

https://sharethetruths.org/

