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ֿפרידעראין2022,10:00ַאּפרילטער10/11ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה

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

קיִעװ אױף ַא בַאגעגענישבַאזוכטמיניסטער בָאריס דזשָאנסָאן. דעם שבת הָאט דער בריטישער ּפרעמיעראױסערן ּפָאליטיק
מיט ּפרעזידענט זעלענסקי. דער בריטישער ּפרעמיער מיניסטער הָאט געמָאלדן ַא נַײ ּפעקל ֿפינַאנציעלן און מיליטערישן

מיליטערישעֿפונטמיליָאן100אוןרַאקעטן-סיסטעמען,קעגן-שיףנַײעּפַאנצער-װָאגנס,120בתוֿכםצושטַײער,
.ַא שּפַאציר דורכן צענטער קיִעװגעמַאכטאױסריסטונג. נָאכן צונױֿפרעדן זיך הָאבן זײ

מָאנטיקזעלענסקי.ּפרעזידענטמיטןגערעדטאוןקיִעװבַאזוכטשבתדעםהָאטנעהַאמערקַארלקַאנצלערעסטרַײכישערדער
ּפוטין'ען.װלַאדימירמיטמָאסקװעאיןאױךָאבערזיךערזעטטן11דעם
רוסישןמיטןּפנים-על-ּפניםטרעֿפןזיךװעטװָאס(א"ֿפ)ֿפַארבַאנדאײרָאּפעיִשןֿפונעםמלוכה-ֿפירערערשטערדערעראיז

ֿפעברוַאר.סטן24דעםאקרַאיִנעֿפוןאינװַאזיעמַאסיװעדיָאנגעהױבןהָאטרוסלַאנדזינטּפרעזידענט
אומלעגַאלֿפַארהָאטרעּפובליק"ֿפָאלקסדָאנעצקערדערֿפון"רעגירונגגעשטיצטערוסלַאנדדורךנישט-ָאנערקענטע,די

אײרָאּפעאיןצוזַאמענַארבעטאוןזיכערקײטֿפַארָארגַאניזַאציעדערֿפוןקָאנטרָאליר-שליחותֿפונעםטוּונגעןדידערקלערט
)OSCE,דיֿפַארלָאזןדַארֿפןשליחיםדיַאזמיטל-ַאזיע),ביזאײרָאּפעצֿפון-ַאמעריקע,ֿפוןלענדער57ַארַײןנעמטװָאס

ֿפַארןגעַארבעטהָאטװָאסאַײנװױנערַאןֿפוןַארעסטנָאכןגעקומעןאיזדערקלערונגדיַאּפריל.סטן30דעםטעריטָאריע
שליחות װעגן "ַאקטיװיטעטן װָאס ֿפַאראײניקן זיך ניט מיטן מַאנדַאט ֿפונעם שליחות".

שטיצןצואױף"V"און"Z"בוכשטַאבןדיעֿפנטלעךניצןװָאסמענטשןֿפוןװיזעסדימַאכןבטלגענומעןהָאטעסטלַאנד
ַאזעלכערוסלַאנד.ֿפוןגרענעץעסטישערדעראיבערקומעןזײװעןגעָארגי-לענטעס,אױךװיאקרַאיִנע,איןקריגרוסלַאנדס

לַײט װערן עקסטרע דורכגעֿפרעגט און נָאכער װעלן בַאַאמטע בַאשליסן װָאס מע טוט װַײטער מיט זײ.

ֿפַאראַײנגעברענגטאײרָאמיליַארד9,1הָאטװַארשע,איןשבתלעצטןאוקרַאיִנע"מיט"שטײצדקה-ַאקציעװעלט-װַײטעדי
ֿפַארמיליַארד7,3אוןמענטשןאױסגעװָארצלטעלַאנדאינעםֿפַאראײרָאמיליַארד1,8הײסט:דָאסּפליטים.אוקרַאיִנישע

ּפליטים װָאס זַײנען ַאװעק אין שכנותדיקע לענדער.

ֿפוןָארגַאניזַאציעדעראיןאַײנצושליסןזיךֿפינלַאנדאוןשװעדןבַאטרַאכטןאוקרַײנע,איןאינװַאזיערוסישערדערנָאך
Theזָאגטזומער,דעםָאט),NATO(ָאּפמַאךצֿפון־ַאטלַאנטישן Time.

דניּפרָאשטָאטדעראױףגעװָארןאױסגעשָאסןרַאקעטן10לֿכל־הּפחותזענעןסוף-װָאךדעם.ַאטַאקאוטערשטעט
אוןבניניםבָאמבַארדירט.מָאלצװײטעדָאסמעןהָאטֿפליֿפעלדדעם(דניעּפרָאּפעטרָאװסק/קַאטערינעסלַאװ).

אוןגעשָאסןּכוחותרוסישעהָאבןָאבלַאסט,לוגַאנסקעררוביזשנע,איןצעשטערט.גַאנצןאיןזענעןאינֿפרַאסטרוקטור
גַאנצעדיַאזמעלדטָאבלַאסט,לוגַאנסקערֿפונעםהױּפטהַאידַאי,סערגיִיִ.ַאזָאט-זַײערסמיטציסטערנעַאצעשטערט

אױףָאנגעגַאנגעןזַײנעןָאנֿפַאלןדינָארװָאסבָאמבַארדירונגען.דורךצעשטערטגַאנצןאיןאיזגעגנטדערֿפוןאינֿפרַאסטרוקטור
דעםבַאמערקטמעןהָאטאױֿפרַײסמַאסיװערַאבירגער-אינֿפרַאסטרוקטור.אוןעסנװַארגסקלַאדןֿפוןֿפַארבליבןנָאךאיזװָאס

אױסּכדי"רעֿפערענדום"ַאזױ-גערוֿפענעםַאןָאּפהַאלטןַאלץנָאךרוסלַאנדװילגעגנטכערסָאנעראינעםמיקעלַײעװ.איןזונטיק
נָאװַאאיןאיצטמעןדרוקטאױסֿפרעג-בױגנסאוןמַאטעריַאלןּפרָאּפַאגַאנדעדירעּפובליק".ֿפָאלקס"כערסָאנערַארוֿפןצו

ּפרָא-אוקרַאיִנעאױףגַאסדעראױףַארױסאַײנװױנערסזענעןבעת-מעׂשה.גענערַאל-שטַאבאוקרַאיִנעסזָאגטקַאכָאװקע,
נָארמַאניֿפעסטַאציע.ַאאױףצונױֿפגעקומעןמענטשןזענעןכערסָאןאיןבַאזעצונג.דערקעגןּפרָאטעסטאיןמַאניֿפעסטַאציעס

איןּפרָאטעסט.אינעםָאנצושליסןזיךָאּפגעהַאלטןמענטשןדָאסהָאטשטָאטדעראיבערַארױסזענעןזעלנערסרוסישעדיװען
ֿפָארגעקומען מיט עטלעכע װײניקע רוסישע ֿפענער.ּכמו־ּפרָא-רוסישע מַאניֿפעסטַאציענָאװַא קַאכָאװקע איז ַא

2022.26ַאּפריל,טן10דעםֿפָארגעקומעןאיז(קריגס־געֿפַאנגענע)ּפלעניקעסאױסבַײטןֿפוןרונדעדריטעדי.מענטשנרעכט
ֿפוןצוריקזענעןֿפרױען)9זײ(צװישןבירגער14זײ,צװישןָאֿפיצירקע1מיליטערלַײט,12זײצװישןאוקרַײנער,

אוקרַאיִנעֿפוןגענערַאל-ּפרָאקורָארשעדיװערעשטשוק.אירינַאמיניסטערָאריןװיצע-ּפרעמיערלױטגעֿפַאנגענשַאֿפט,
ָאמבודסמַאנקעדיָאקוּפַאציע.רוסישערדערבעתָאבלַאסטקיִעװעראינעםגעטײטזענעןבירגער1222ַאזבַאשטעטיקט
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ֿפוןגעגנטדעראיןאוקרַײנעֿפוןדעּפָארטירטעֿפַארלַאגערַאַאװעקגעשטעלטהָאטמעַאזדערקלערטדעניסָאװַאליודמילַא

קינדער147אוןֿפרױעןס'רוֿבלַאגער,אינעםבירגעראוקרַײנישע400העכערס'זענעןֿפעדערַאציע.רוסישערדעראיןּפענזַא
אומלעגַאלהָאטמעװָאסאוקרַײנערגעגנט.דעראיןזיךגעֿפינעןלַאגערןַאזעלכעמײנסטעדיעוֿפעלעך.ביזגרױסֿפון

זָאגטֿפַארהַאלט-צענטערן,ֿפַאר-געריכטאיןקריםקײןמעןנעמטמעליטָאּפלאוןשטחגערסָאנעראינעםֿפעסטגענומען
מוסטַאֿפַא דזשעמילעװ, דער קרים-טָאטער ֿפירער און אקרַײנישער דעּפוטַאט.

UN(ֿפרױעןֿפ"ֿפ Women(אינטערנַאציָאנַאלזָארגאון)CARE International(אוןאױסװָארצלונגדיַאזמעלדן
בַײַארױסֿפָאדערונגעןָאֿפטעֿפַארַאןזענעןֿפרױעןֿפַארמינים:בײדעֿפַארַאנדערשדיקזײעראיזאוקרַײנעֿפוןּפליטים-שטרָאם

ניטבַאװַײזןדעֿפעקטיװעמײדלעךאוןבחוריםמענער,ֿפרױען,בתוֿכםמענטשן,גרוּפעסֿפַארשײדענעאוןגרענעץדער
סעקסועלעגװַאלט:מין-ספעציֿפישןֿפוןריזיקעַאשוץ:זײערװעגןזָארגן)1גורםאיזדָאסלַאנד.ֿפוןַארױסצוקומען
װַײטערערדעראיןאונטערשטיצונג.גַײסטיקעראױףבַאדערֿפענישֿפַארשטַארקטערַא)2מענטשן-הַאנדל.אוןבַאלעסטיקונג

אינֿפָארמעלעאומגעשיצטעדיצוֿפרױעןַארױסטרַײבןאוןצּוװַאקסןבַאֿפעלקערונגדערֿפוןַארבעטלָאזיקײטדיװעטצוקונֿפט
טײלן ֿפון דער װירטשַאֿפט.

(א"ֿפ)ֿפַארבַאנדאײרָאּפעיִשןדעםֿפַארלָאזןדַארֿפן(בעלַארוס)רַײסןאוןרוסלַאנדֿפוןֿפרַאכטאױטָאס.גרענעץסַאנקציעס.
א"ֿפ.ֿפונעםשטרָאֿפמיטלעןּפעקלנַײַאֿפוןטײלַאאיזבַאשלוסדערָאטא"ֿפ.דעםַארַײנצוקומעןרעכטָאןַאּפרילטן16דעם

בַײװַײסרוסלַאנדאוןרוסלַאנדקײן/ֿפוןֿפרַאכטאױטָאסקעגןֿפַארװערַאֿפַארגעקעמֿפטחודשַאּכמעטַאקטיװיסטןהָאבןֿפריִער
ֿפרַאנקרַײךהָאטקרַאמַאטָארסק,ֿפוןבַאנסטַאנציעדעראױףָאנֿפַאלנָאכן.ֿפרַאנקרַײךגרענעץ.ּפױליש-בעלַארוסישערדער

לעמײרברונָאֿפינַאנץ-מיניסטערֿפרַאנצײזישערדערהָאטאײל,רוסישןקעגןֿפַארװערַאמיטגײןצוָאןגרײטקײטגעמָאלדן
.CNNדערצײלט

דיַאזָאנגעזָאגטהָאטֿפעלקערֿפַאראײניקטעדיֿפון)FAO(ָארגַאניזַאציעַאגריקולטוראוןשּפַײזדי.זיכערקײטעסנװַארג
חודשדעםשטַײגונגדיהױך.ַאזױגעװעןניטמָאלקײןזענעןבױמלאוןצוקערּתֿבואה-,װיעסנסעיקרדיקעדיֿפוןּפרַײזן

דורךאוקרַײנעֿפוןבלָאקירונגעןעקסּפָארטצוליבמערשטנסּתֿבואות,רױעאוןװײץֿפוןװעלטּפרַײזןֿפוןהעכערונגַאָאּפשּפיגלט
װילַאגריקולטור-מיניסטעריוםאוקרַײנישערדערבַאריכט.דערזָאגטרוסלַאנד,ֿפוןאױךטײלװַײזאוןָאנֿפַאל,רוסלַאנדס
אוןטשעניִעװערדיָאּפמינירןאינעםָאּפהענגיקאיזעסנישמער,ַאגריקולטור-שטח.ֿפונעם80%ֿפוןאַײנזײעןדָאסדערגרַײכן

דעראיזרגעדיֿפַאקטָארעיקרדיקערדערװערן.אַײנגעזײט70%דערװַײליקןַאװָאלטֿפַאלערגסטןאינעםגעגנטן.סומיִער
זײערשטערונגעןזענעןהענט,זַײנעאיןמצֿבדעםהָאבןּפרּוװטמיניסטעריוםדערװיװױלדיזל.ֿפוןברענשטָאף,ֿפוןצושטעל

מעגלעך, אױב מע קוקט אױֿפן שטענדיקן בּכיװנדיקן בַאשיסן די אײל-זַאּפַאסן דורך רוסישע חיילות.

דערװעגןַארטיקל,דריטןמיטןדעקָאלָאניזַאציעװעגןַארטיקלעןסעריעדערמיטָאןמירגײעןװָאךדיָאט.דעקָאלָאניזירונג
Fifty‘-קינָא-אינדוסטריע Shades of (Neo)Colonialism in Russian Filmmaking.’ַאקָאװַאלענקָא,יוליַא
Docudaysֿפעסטיװַאלֿפילםמענטשנרעכטאינטענַאציָאנַאלןֿפונעםּפרָאגרַאמירערקעַאאוןקינָא-קריטיקערין UA,װיֿפָארשט

װָאסקולטוררוסישעראוןקרעמלין-אידעָאלָאגיעֿפוןמעגַאֿפָאן)(ַארוּפָארַאװידינטאינדוסטריעֿפילםרוסישעדיַאזױ
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.

װָאדען,נָאריָאר.צװײטױזנטהעכערזינטעדהגריכישערעטנישדערצוהײםַאגעװעןזענעןאומגעגנטאוןמַאריוּפָאל
זינט דער מלחמה איז די געמײנדע ֿפַארשּפרײט  אומעטום און זוכט זיך צו רַאטעװען דָאס לעבן.

40Iconic Figures of Ukrainian Culture | PEN Ukraineֿפוןגעשטַאלטןבַאװּוסטעסַאמע40דיֿפוןרשימהַא
בַאװּוסטעמחברים,געליבטעקינסטלער,בַאנַײערישעַארַײןנעמטװָאססקיצן,ביָאגרַאֿפישעמיטקולטור,אוקרַײנישער

ּפרָאזע-שרַײבערס,דיכטערס,סקולּפטָארן;אוןַארכיטעקטןגרַאֿפיקערס,מָאלערס,װעלט-בַאװּוסטעֿפַארַאןמוזיקערס.
דרַאמַאטורגן; ַאקטיָארן און רעזשיסָארן; קָאמּפָאזיטָארן אין זינגערס.

קוק װינקל.
My Ukrainian Journeyאיןקונסטאוקרַאיִנישעבַאשיצטמעװיזעןצואױףאוקרַײנעאיןֿפָארטיַאנושטשַאקװַאלדעמַאר

מלחמה-צַײט.
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צָאלן.
רוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַאיִנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער●

געּפַאנצערטע,725־־טַאנקען,19.500ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא10,2022ַאּפרילטן11ביזןַארמײ
,55–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,347–ַארטילעריע־סיסטעמען,19235–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנס

־־ֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע,137–העליקָאָּפטערס,154–ערָאּפלַאנען,111–ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
,25אויסשטַאטונגסּפעציעלע,119–ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,76–ברענשטָאף־ציסטערנעס,7־־שיֿפן,1387

.4-סיסטעמעןרַאקעטןגרַײכיקענָאענט*מָאבילע
ֿפון די רוסידשע ֿפַארלוסטן.צײלערקוק אױֿפן צװישן-ַאקטיװן

קמ.1000-500נָאענט:*

איטלעכע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן!
ֿפַארזָארגט די ֿפַארװּונדיקטע קינדער.װָאס, דעם גרעסטן קיִעװער קינדער-שּפיטָאל,ָאכמַאדיטשטיצט●
װעבזַײטלאון אונדזערטװיטערֿפַארשרַײבט זיך אין אונדזערע טָאג-טעגלעכע נַײעסן אױף●
PayPalּפײּפַאלדורךּפרָאיעקטאונדזערשטיצןקענטאיר●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַאינע!
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