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מלחמה אין אוקרַאי ִנע .טָאג־טעגלעכע ידיעות10/11 .טער אַ ּפריל  10:00 ,2022אין דער ֿפרי
מיט די עלנבױגנס קָאן מען זיך ַא מָאל דורכשלָאגן ַא װעג ,נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן (יי ִדיש װערטל)
אױסערן ּפָאליטיק .דעם שבת הָאט דער בריטישער ּפרעמיער מיניסטער בָאריס דזשָאנסָאן בַאזוכט קי ִעװ אױף ַא בַאגעגעניש
מיט ּפרעזידענט זעלענסקי .דער בריטישער ּפרעמיער מיניסטער הָאט געמָאלדן ַא נַײ ּפעקל ֿפינַאנציעלן און מיליטערישן
צושטַײער ,בתוֿכם ּ 120פַאנצער-װָאגנס ,נַײע קעגן-שיף רַאקעטן-סיסטעמען ,און  100מיליָאן ֿפונט מיליטערישע
אױסריסטונג .נָאכן צונױֿפרעדן זיך הָאבן זײ געמַאכט ַא שּפַאציר דורכן צענטער קי ִעװ.
דער עסטרַײכישער קַאנצלער קַארל נעהַאמער הָאט דעם שבת בַאזוכט קי ִעװ און גערעדט מיטן ּפרעזידענט זעלענסקי .מָאנטיק
דעם 11טן זעט ער זיך ָאבער אױך אין מָאסקװע מיט װלַאדימיר ּפוטין'ען.
איז ער דער ערשטער מלוכהֿ-פירער ֿפונעם אײראָ ּפעי ִשן ֿפַארבַאנד (א"ֿפ) װָאס װעט זיך טרעֿפן ּפנים-עלּ-פנים מיטן רוסישן
ּפרעזידענט זינט רוסלַאנד הָאט ָאנגעהױבן די מַאסיװע אינװַאזיע ֿפון אקרַאי ִנע דעם 24סטן ֿפעברוַאר.
די נישטָ-אנערקענטע ,דורך רוסלַאנד געשטיצטע "רעגירונג ֿפון דער דָאנעצקער ֿפָאלקס רעּפובליק" הָאט ֿפַאר אומלעגַאל
דערקלערט די טוּונגען ֿפונעם קָאנטרָאליר-שליחות ֿפון דער ָארגַאניזַאציע ֿפַאר זיכערקײט און צוזַאמענַארבעט אין אײראָ ּפע
( ,OSCEװָאס נעמט ַארַײן  57לענדער ֿפון צֿפוןַ-אמעריקע ,אײראָ ּפע ביז מיטלַ-אזיע)ַ ,אז די שליחים דַארֿפן ֿפַארלָאזן די
טעריטָאריע דעם 30סטן אַ ּפריל .די דערקלערונג איז געקומען נָאכן ַארעסט ֿפון ַאן אַײנװױנער װָאס הָאט געַארבעט ֿפַארן
שליחות װעגן "ַאקטיװיטעטן װָאס ֿפַאראײניקן זיך ניט מיטן מַאנדַאט ֿפונעם שליחות".
עסטלַאנד הָאט גענומען בטל מַאכן די װיזעס ֿפון מענטשן װָאס ניצן עֿפנטלעך די בוכשטַאבן " "Zאון " "Vאױף צו שטיצן
רוסלַאנדס קריג אין אקרַאי ִנע ,װי אױך געָארגי-לענטעס ,װען זײ קומען איבער דער עסטישער גרענעץ ֿפון רוסלַאנדַ .אזעלכע
לַײט װערן עקסטרע דורכגעֿפרעגט און נָאכער װעלן בַאַאמטע בַאשליסן װָאס מע טוט װַײטער מיט זײ.
די װעלט-װַײטע צדקהַ-אקציע "שטײ מיט אוקרַאי ִנע" לעצטן שבת אין װַארשע ,הָאט  9,1מיליַארד אײראָ אַײנגעברענגט ֿפַאר
אוקרַאי ִנישע ּפליטים .דָאס הײסט 1,8 :מיליַארד אײראָ ֿפַאר אינעם לַאנד אױסגעװָארצלטע מענטשן און  7,3מיליַארד ֿפַאר
ּפליטים װָאס זַײנען ַאװעק אין שכנותדיקע לענדער.
נָאך דער רוסישער אינװַאזיע אין אוקרַײנע ,בַאטרַאכטן שװעדן און ֿפינלַאנד זיך אַײנצושליסן אין דער ָארגַאניזַאציע ֿפון
צֿפון־ַאטלַאנטישן אָ ּפמַאך (ָ ,)NATOאט דעם זומער ,זָאגט .The Time
שטעט אוטער ַאטַאק .דעם סוף-װָאך זענען לֿכל־הּפחות  10רַאקעטן אױסגעשָאסן געװָארן אױף דער שטָאט דניּפראָ
(דניעּפראָ ּפעטרָאװסק/קַאטערינעסלַאװ) .דעם ֿפליֿפעלד הָאט מען דָאס צװײטע מָאל בָאמבַארדירט .בנינים און
אינֿפרַאסטרוקטור זענען אין גַאנצן צעשטערט .אין רוביזשנע ,לוגַאנסקער ָאבלַאסט ,הָאבן רוסישע ּכוחות געשָאסן און
צעשטערט אַ ציסטערנע מיט ַאזָאט-זַײערס .סערגיִי ִ הַאידַאי ,הױּפט ֿפונעם לוגַאנסקער ָאבלַאסט ,מעלדט ַאז די גַאנצע
אינֿפרַאסטרוקטור ֿפון דער געגנט איז אין גַאנצן צעשטערט דורך בָאמבַארדירונגען .נָארװָאס די ָאנֿפַאלן זַײנען ָאנגעגַאנגען אױף
װָאס איז נָאך ֿפַארבליבן ֿפון סקלַאדן עסנװַארג און בירגער-אינֿפרַאסטרוקטור .אַ מַאסיװער אױֿפרַײס הָאט מען בַאמערקט דעם
זונטיק אין מיקעלַײעװ .אינעם כערסָאנער געגנט װיל רוסלַאנד נָאך ַאלץ אָ ּפהַאלטן ַאן ַאזױ-גערוֿפענעם "רעֿפערענדום" ּכדי אױס
צו רוֿפן אַ "כערסָאנער ֿפָאלקס רעּפובליק" .די ּפראָ ּפַאגַאנדע מַאטעריַאלן און אױסֿפרעג-בױגנס דרוקט מען איצט אין נָאװאַ
קַאכָאװקע ,זָאגט אוקרַאי ִנעס גענערַאל-שטַאב .בעת-מעׂשה זענען אַײנװױנערס ַארױס אױף דער גַאס אױף ּפרָא-אוקרַאי ִנע
מַאניֿפעסטַאציעס אין ּפרָאטעסט קעגן דער בַאזעצונג .אין כערסָאן זענען מענטשן צונױֿפגעקומען אױף אַ מַאניֿפעסטַאציע .נָאר
װען די רוסישע זעלנערס זענען ַארױס איבער דער שטָאט הָאט דָאס מענטשן אָ ּפגעהַאלטן זיך ָאנצושליסן אינעם ּפרָאטעסט .אין
נָאװַא קַאכָאװקע איז אַ ּכמו־ּפרָא-רוסישע מַאניֿפעסטַאציע ֿפָארגעקומען מיט עטלעכע װײניקע רוסישע ֿפענער.
מענטשנרעכט .די דריטע רונדע ֿפון אױסבַײטן ּפלעניקעס (קריגס־געֿפַאנגענע) איז ֿפָארגעקומען דעם 10טן אַ ּפריל26 .2022 ,
אוקרַײנער ,צװישן זײ  12מיליטערלַײטָ 1 ,אֿפיצירקע צװישן זײ 14 ,בירגער (צװישן זײ ֿ 9פרױען) זענען צוריק ֿפון
געֿפַאנגענשַאֿפט ,לױט װיצעּ-פרעמיער מיניסטערָארין אירינאַ װערעשטשוק .די גענערַאלּ-פרָאקורָארשע ֿפון אוקרַאי ִנע
בַאשטעטיקט ַאז  1222בירגער זענען געטײט אינעם קי ִעװער ָאבלַאסט בעת דער רוסישער ָאקוּפַאציע .די ָאמבודסמַאנקע
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ליודמילאַ דעניסָאװאַ דערקלערט ַאז מע הָאט ַאװעקגעשטעלט אַ לַאגער ֿפַאר דעּפָארטירטע ֿפון אוקרַײנע אין דער געגנט ֿפון
ּפענזאַ אין דער רוסישער ֿפעדערַאציע .ס'זענען העכער  400אוקרַײנישע בירגער אינעם לַאגער ,ס'רו ֿב ֿפרױען און  147קינדער
ֿפון גרױס ביז עוֿפעלעך .די מײנסטע ַאזעלכע לַאגערן געֿפינען זיך אין דער געגנט .אוקרַײנער װָאס מע הָאט אומלעגַאל
ֿפעסטגענומען אינעם גערסָאנער שטח און מעליטאָ ּפל נעמט מען קײן קרים אין ֿפַאר-געריכט ֿפַארהַאלט-צענטערן ,זָאגט
מוסטַאֿפַא דזשעמילעװ ,דער קרים-טָאטער ֿפירער און אקרַײנישער דעּפוטַאט.
ֿפ"פֿ ֿפרױען ( )UN Womenאון זָארג אינטערנַאציָאנַאל ( )CARE Internationalמעלדן ַאז די אױסװָארצלונג און
ּפליטים-שטרָאם ֿפון אוקרַײנע איז זײער ַאנדערשדיק ֿפַאר בײדע מיניםֿ :פַאר ֿפרױען זענען ֿפַארַאן ָאֿפטע ַארױסֿפָאדערונגען ב ַײ
דער גרענעץ און ֿפַארשײדענע גרוּפעס מענטשן ,בתוֿכם ֿפרױען ,מענער ,בחורים און מײדלעך דעֿפעקטיװע בַאװַײזן ניט
ַארױסצוקומען ֿפון לַאנד .דָאס איז גורם  )1זָארגן װעגן זײער שוץ :אַ ריזיקע ֿפון מין-ספעציֿפישן גװַאלט :סעקסועלע
בַאלעסטיקונג און מענטשן-הַאנדל )2 .אַ ֿפַארשטַארקטער בַאדערֿפעניש אױף גַײסטיקער אונטערשטיצונג .אין דער װַײטערער
צוקונֿפט װעט די ַארבעטלָאזיקײט ֿפון דער בַאֿפעלקערונג צּוװַאקסן און ַארױסטרַײבן ֿפרױען צו די אומגעשיצטע אינֿפָארמעלע
טײלן ֿפון דער װירטשַאֿפט.
סַאנקציעס .גרענעץֿ .פרַאכטאױטָאס ֿפון רוסלַאנד און רַײסן (בעלַארוס) דַארֿפן ֿפַארלָאזן דעם אײראָ ּפעי ִשן ֿפַארבַאנד (א"ֿפ)
דעם 16טן אַ ּפריל ָאן רעכט ַארַײנצוקומען דעם א"ֿפָ .אט דער בַאשלוס איז אַ טײל ֿפון אַ נ ַײ ּפעקל שטרָאֿפמיטלען ֿפונעם א"ֿפ.
ֿפרי ִער הָאבן ַאקטיװיסטן ּכמעט אַ חודש געקעמֿפט ֿפַאר אַ ֿפַארװער קעגן ֿפרַאכטאױטָאס קײןֿ/פון רוסלַאנד און װַײסרוסלַאנד ב ַײ
דער ּפױליש-בעלַארוסישער גרענעץֿ .פרַאנקרַײך .נָאכן ָאנֿפַאל אױף דער בַאנסטַאנציע ֿפון קרַאמַאטָארסק ,הָאט ֿפרַאנקרַײך
געמָאלדן גרײטקײט ָאן צו גײן מיט אַ ֿפַארװער קעגן רוסישן אײל ,הָאט דער ֿפרַאנצײזישער ֿפינַאנץ-מיניסטער ברונאָ לעמײר
דערצײלט .CNN
עסנװַארג זיכערקײט .די שּפַײז און ַאגריקולטור ָארגַאניזַאציע (ֿ )FAOפון די ֿפַאראײניקטע ֿפעלקער הָאט ָאנגעזָאגט ַאז די
ּפרַײזן ֿפון די עיקרדיקע עסנס װי ּתֿבואה ,-צוקער און בױמל זענען קײן מָאל ניט געװען ַאזױ הױך .די שטַײגונג דעם חודש
שּפיגלט אָ ּפ אַ העכערונג ֿפון װעלטּפרַײזן ֿפון װײץ און רױע ּתֿבואות ,מערשטנס צוליב עקסּפָארט בלָאקירונגען ֿפון אוקרַײנע דורך
רוסלַאנדס ָאנֿפַאל ,און טײלװַײז אױך ֿפון רוסלַאנד ,זָאגט דער בַאריכט .דער אוקרַײנישער ַאגריקולטור-מיניסטעריום װיל
דערגרַײכן דָאס אַײנזײען ֿפון ֿ 80%פונעם ַאגריקולטור-שטח .נישמער ,עס איז אָ ּפהענגיק אינעם אָ ּפמינירן די טשעני ִעװער און
סומי ִער געגנטן .אינעם ערגסטן ֿפַאל װָאלט אַ דערװַײליקן  70%אַײנגעזײט װערן .דער עיקרדיקער ֿפַאקטָאר די רגע איז דער
צושטעל ֿפון ברענשטָאףֿ ,פון דיזל .װיװױל דער מיניסטעריום ּפרּוװט הָאבן דעם מצבֿ אין זַײנע הענט ,זענען שטערונגען זײער
מעגלעך ,אױב מע קוקט אױֿפן שטענדיקן בּכיװנדיקן בַאשיסן די אײל-זאַ ּפַאסן דורך רוסישע חיילות.
דעקָאלָאניזירונגָ .אט די װָאך גײען מיר ָאן מיט דער סעריע ַארטיקלען װעגן דעקָאלָאניזַאציע מיטן דריטן ַארטיקל ,װעגן דער
קינָא-אינדוסטריע  .’Fifty Shades of (Neo)Colonialism in Russian Filmmaking‘ -יוליאַ קָאװַאלענקָא ,אַ
קינָא-קריטיקערין און אַ ּפרָאגרַאמירערקע ֿפונעם אינטענַאציָאנַאלן מענטשנרעכט ֿפילם ֿפעסטיװַאל ֿ ,Docudays UAפָארשט װי
ַאזױ די רוסישע ֿפילם אינדוסטריע דינט װי אַ רוּפָאר (אַ מעגַאֿפָאן) ֿפון קרעמלין-אידעָאלָאגיע און רוסישער קולטור װָאס
צעדושעט די לָאקַאלע קינָא אינדוסטריע.
לײען װינקל.
Opinion | How Russia’s Invasion Upended the French Presidential Election | POLITICO
Russian bombs rupture a Greek community fighting for its history | POLITICO.
מַאריוּפָאל און אומגעגנט זענען געװען אַ הײם צו דער עטניש גריכישער עדה זינט העכער צװײטױזנט יָאר .נָאר װָאדען,
זינט דער מלחמה איז די געמײנדע ֿפַארשּפרײט אומעטום און זוכט זיך צו רַאטעװען דָאס לעבן.
 Iconic Figures of Ukrainian Culture | PEN Ukraine 40אַ רשימה ֿפון די  40סַאמע בַאװּוסטע געשטַאלטן ֿפון
אוקרַײנישער קולטור ,מיט ביָאגרַאֿפישע סקיצן ,װָאס נעמט ַארַײן בַאנַײערישע קינסטלער ,געליבטע מחברים ,בַאװּוסטע
מוזיקערסֿ .פַארַאן װעלט-בַאװּוסטע מָאלערס ,גרַאֿפיקערסַ ,ארכיטעקטן און סקולּפטָארן; דיכטערסּ ,פרָאזע-שרַײבערס,
דרַאמַאטורגן; ַאקטיָארן און רעזשיסָארן; קָאמּפָאזיטָארן אין זינגערס.
קוק װינקל.
 My Ukrainian Journeyװַאלדעמַאר יַאנושטשַאק ֿפָארט אין אוקרַײנע אױף צו זען װי מע בַאשיצט אוקרַאי ִנישע קונסט אין
מלחמה-צַײט.
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צָאלן.
●

דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַאי ִנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ֿפַארלוסטן ֿפון דער רוסישער
ַארמײ ביזן 11טן אַ ּפריל  10,2022אַ זייגער אין דער ֿפרי :זעלנערס – ַארום  ,19.500טַאנקען ־־  ,725געּפַאנצערטע
קַאמֿפװָאגנס (ברָאנעװיקעס) – ַ ,19235ארטילעריע־סיסטעמען –  ,347זעניט־ ָאדער ַאנטילוֿפט־הַארמַאטן – ,55
ָ
העליקאָּפטערס –  ,137נישט־געּפַאנצערטע ֿפָארמיטלען ־־
ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען – ,111עראָ ּפלַאנען – ,154
 ,1387שיֿפן ־־  ,7ברענשטָאף־ציסטערנעס – ַ ,76אלײן־ֿפלי ִענדיקע עראָ ּפלַאנען –  ,119סּפעציעלע אויסשטַאטונג ,25
מָאבילע נָאענט* גרַײכיקע רַאקעטן סיסטעמען .4 -
קוק אױֿפן צװישןַ-אקטיװן צײלער ֿפון די רוסידשע ֿפַארלוסטן.
* נָאענט 1000-500 :קמ.

איטלעכע ַאקציע העלֿפט ,װי קלײן זי זָאל ניט זַײן!
● שטיצט ָאכמַאדיט ,דעם גרעסטן קי ִעװער קינדער-שּפיטָאל ,װָאס ֿפַארזָארגט די ֿפַארװּונדיקטע קינדער.
● ֿפַארשרַײבט זיך אין אונדזערע טָאג-טעגלעכע נַײעסן אױף טװיטער און אונדזער װעבזַײטל
● איר קענט שטיצן אונדזער ּפרָאיעקט דורך ּפײּפַאל PayPal
ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!
זָאל לעבן אוקרַאינע!
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