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ֿפרידעראין2022,10:00ַאּפרילטער3/4ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה

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

געמַאכט ַא װעלכע אקרַאיִנישע שטעט און שטעטלעך. צום בַאדױערן איז דָאס ניט צוליב. ָאט-ָא די מלחמה הָאט װעלטבַאװּוסטבוטשַע, אירּפען, מָאטיזשין
זײער געשיכטע ָאדער שײנקײט, נָאר װעגן די ַאֿכזריותן װָאס זַײנען דָארטן ֿפָארגעקומען. בוטשע, אירּפען, מָאטיזשין זענען געװען די נעמען װָאס אין די נַײעסן

30קײןניטהױּפטשטעט,אַײערעֿפוןֿפָארשטעטדירגע:אײןאױףבלױזֿפָאר,זיךשטעלטקיִעװ.ֿפוןקילָאמעטער30ביז19ֿפוןשטעט,דרַײסוף-װָאך.דעם
ֿפַארַאןהױּפטשטָאט.אײרָאּפעיִדערַאןֿפוןקילָאמעטער30קײןניטגעהרגעטמענטשן400ּכמעטזענעןחודשאײןאין,2022יָאראינעםַאװעק.ֿפָארןמינוט

עמעצנס נָאענטע, קרוֿבים, חֿברים, שכנים,, נָאר דעם אמת געזָאגט: דָאס זענעןגענָאצידָאדערשחיטה, ַאמלחמה־ֿפַארברעֿכןַאזעלכע װָאס רוֿפן עס ַא
קָאלעגעס. אמתדיקע מענטשן, ַאװעקגעהרגעט. ס'איז ניט ֿפַארַאן װערטער אױף צו בַאשרַײבן דעם ּפַײן. און ס'װעט קומען מער יסורים װען דער אמת װעט

ַארױסקומען װעגן מַאריוּפָאל און ַאנדערע צַײטװַײליק בַאזעצטע שטעט.

שבת הָאבן ַאלע ַארומגעשמועסט די בַאֿפרַײּונג ֿפונעם קיִעװער ָאבלַאסט. מע װָאלט געקָאנט טרַאכטן װעגן ַא ׂשימחה איבער ַא קלײנעם נצחון. ֿפַארקערט!
דער צוריקצי ֿפון די רוסישע חיילות הָאט אױֿפגעדעקט זײערע ַאֿכזריות־ַאקטן אין אײן חודש ָאקוּפַאציע. מענטשן דערשָאסן בַײם רַאנד װעג, בַײ זַײער הױז, אין

ַאדערנָאךאינעװײניק,מענטשן280עּפעסמיטברודער-קֿברַאֿפוןבילדַאקינדער.װַײבער,מענער,הענט.געּפענטעטעמיטסךַאבַאהעלטענישן.זײערע
ּפַאלמעסער.דורךאױסֿפָארשןצוםגעשיקטגוֿפים410הָאטמעַאזגעמָאלדןגענערַאל-ּפרָאקורָארשעאוקרַאיִנישעדיהָאטָאװנטאיןזונטיק.סַאטעליט-בילד

ֿפון די ֿפַאראײניקטערעדן צום זיֿכערקײט־רָאטֿפַארשטײט זיך ַאז רוסלַאנד ֿפַארלײקנט דעם אמת ֿפון די הריגות, רוֿפט עס ַא "ּפרָאװָאקַאציע" און אַײלט זיך צו
ַארמײ הָאט גורם געװען די מערדערַײען, דורךַאז די אוקרַאיִנישעבַאהױּפטֿפעלקער װעגן די "ּפרָאװָאקַאציעס ֿפון די אוקרַאיִנישע רַאדיקַאלן". רוסלַאנד

בַאשיסן די שטָאט נָאכן צוריקצי ֿפון די רוסישע חיילות.

ּפרעזידענט זעלענסקי הָאט די גַאנצע זַאך אין זַײן טעגלעכער רעדע ָאנגערוֿפן ַא "ֿפָאלקסמָארד, נַאציע-ֿפַארלענדונג, ֿפָאלק-ֿפַארלענדונג: ַאלץ װַײל אוקרַאיִנע
דָאס אינטערנַאציָאנַאלעאױֿפגעֿפָאדערטבײגט זיך ניט צו דער רוסישער ּפָאליטיק." דער אוקרַײנישער אױסערן-מיניסטער דמיטרָא קולעבַא, הָאט

קרימינעלע געריֿכט צו בַאזוכן בוטשע אױף צו זַאמלען דערװַײז־מַאטעריַאלן. "איך רוף אױף דָאס אינטערנַאציָאנַאלע קרימינעלע געריֿכט און
אינטערנַאציָאנַאלע ָארגַאניזַאציעס ַארױס צו שיקן שליחים קײן בוטשע און ַאנדערע בַאֿפרַײטע שטעט און דערֿפער אינעם קיִעװער ַארום, אױף צו זַאמלען

װָאס ּפינקטלעכער ַאלע מַאטעריַאלן און עדות ֿפון רוסישע קריג-ֿפַארברעכן אין צוזַאמענַארבעט מיט די אוקרַײנישע געזעץ-היטנדיקע אינסטַאנצן" הָאט ער
געזָאגט.

אױסגעדריקט זײער דערשיטערונג װעגן די גרױזַאמקײטן (רצחנות) ֿפון די רוסישע ּכוחות אין בוטשע אוןֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאמד (א"ֿפ) הָאבןֿפירערס
ַאנדערע נָאר װָאס בַאֿפרַײטע געגנטן ֿפון אוקרַײנע, מיט דער ֿפַארזיכערונג ַאז װַײטערדיקע שטרָאֿפמיטלען קומען ָאן. ַאזױ הָאט אױכעט דער ּפרעזידענט

דָאס װַײגערן רוסיש גַאז בלַײבט דער װיכטיקסטער און סַאמע אױסגעבענקטער שטרָאֿפמיטל.מער סַאנקציעס.אױסגעמעלדעװעטֿפונעם אײרָאּפעיִשן רַאט
דיסקוטירן דעם ָאּפשטעל ֿפון רוסישערַאז דער א"ֿפ דַארףהַאלטנישמער, נָאך ַאלץ איז ניטָא קײן אײניקײט אינעם א"ֿפ. דַײטשלַאנדס שיץ-מיניסטער

גַאז-אימּפָארטן, ָאבער די איבעריקע דַײטשישע ֿפירערשַאֿפט איז ניט ַאזױ ֿפַארגלײבט אין ענערגיע-אומָאּפהענגיקײט. מיטװָאך װעט ַא מעגלעכע ֿפינֿפטע
רונדע סַאנקציעס ליגן אױֿפן טיש צור דיסקוסיע.

"דָאס קענען מיר ניט נָארמַאליזירן. דָאס איז די װָאר ֿפון די ֿפָארקומענישן יעטװעדער טָאג, ַאזױ לַאנג װי רוסלַאנדס ַאֿכזריותדיקײט קעגן אוקרַאיִנע גײט ָאן",
זָאגט דער ַאמעריקַאנער אױסערן מיניסטער ַאנטָאני בלינקען.

מענטשנרעכט װערט אױֿפגעדעקט װיבַאלד מענטשנרעכט-ָאבדערװַאטָאר (יומַאן רַײטס. מער אמת װעגן שענדןֿפַארלעצן (ֿפַארשװעכן) מענטשנרעכט
דער איבערזיכט גיט רַאיות ֿפון קריג-געזעץ ֿפַארשװעכונגען דורך רוסיש מיליטער; צװישן.בַאריכטןװָאטש) לָאזט ַארױס אײנע ֿפון זַײנע ערשטע ֿפָארש

ַאנדערע ַא ֿפַאל ֿפון מערֿפַאכיקער ֿפַארגװַאלדיקונג, צװײ ֿפַאלן ֿפון מיר-נישט-דיר-נישט עקזעקוציע, אומגעזעצלעכער גװַאלטטַאטן און בַאדרָאּונגען ֿפון
בירגער אין די ערשטע דרַײ װָאכן מלחמה. זעלנער הָאבן מיטגעמַאכט אין צערַאבעװען ציװילע אײגנס, בתוֿכם עסנװַארג, קלײדונג, ברענװַארג. די רשימה

.קיִעװברענגט געֿפינסן ֿפון אינטערװיּוען אין די געגנטן ֿפון טשערניִעװ, כַארקעװ און

ֿפון רוסישע חיילות. נָאך העכער ַא חודש ֿפוןזענען בעתן סוף-װָאך בַאֿפרַײטטשערניִעװזָאגט מען,און,געגנט ֿפון קיִעװ. די גַאנצעשטעט אונטער ַאטַאק
ָאנֿפַאלן אױף דער הױּפטשטָאט.ֿפון רוסלַאנדסאינטערַאקטיװער מַאּפעװידערשטַאנד איז קיִעװ געבליבן אין אקרַײנישע הענט. גיט ַא קוק אױף דער

געװָארן.געשעדיקטָאדערצעצטערט70%צובירגער-מַײסטער,לױטןאיז,טשערניִעװ
איןגעװעןזענעןמעדיקערסאוןּפַאציענטן70ַארוםָאבלַאסט.כַארקעװער,בַאלַאקלײעֿפוןשּפיטָאלרעגיָאנַאלןדעםַאטַאקירטהָאבןָאקוּפירערסרוסישעדי

שּפיטָאל. ַא קָאנװָאי אױף צו עװַאקויִרן מענטשן ֿפונעם געטרָאֿפענעם שּפיטָאל איז דערנָאך בַאשָאסן געװָארן, ס'זענען געװען קרבנות. רַאקעטן-ָאנֿפַאלן
דיֿפון80%קַאמף-צענטערס.סַאמעדיֿפוןאײנעאיזָאבלַאסט,כַארקעװעראינעםאיזיוםָאן.גײעןאינֿפרַאסטרוקטוראינדוסטריעלערדעראױף

הומַאניטַארישעבַאדַארֿפןװָאסאַײנגעשלָאסן,מענטשןטױזנט20-15זַײנעןדערֿפערַארומיקעדיאוןאיזיוםאיןגעװָארן.צעשטערטזַײנעןװױנהַײזער
צען הַײזער געשעדיקט און ַא טרָאלײבוס: ַארוםכַארקעװהילף. רוסישע סָאלדַאטן הָאבן געשָאסן אױף װױנהַײזער אינעם סלָאבָאדסקער קװַארטַאל ֿפון

כמעלניצקעראינעםסלַאװּוטקעאוןשעּפעטיװקעבַײֿפַאבריקַאגעטרָאֿפןהָאטרַאקעטעַאקינדער.3זײצװישןֿפַארװּונדיקטע,34טױטע,7דעּפָא.
ָאבלַאסט. בעצן שבת-זונטיק זענען די ּפָארטשטעט ַאדעס און מיקעלַײעװ ַאטַאקירט געװָארן מיט רַאקעטן. שּפעטן זונטיק-ָאװנט הָאט מען געהערט

דער זעלביקער דירות-הױז אין. ַא סך ָאנֿפַאלן אין לוגַאנסק און דָאנעצק.כערסָאןאון)איװַאנָא-ֿפרַאנקיװסק(סטַאניסלע,רָאװנע,טַארנעּפלאױֿפרַײסן אין
לוגַאנסקגעטרָאֿפן. די שטָאטישע גַאז-לַײטונג איז געשעדיקט, װָאס הָאט די גַאנצע געגנט ֿפוןאיז צום דריטן מָאל אין ַא װָאךמיטן סעװערָאדָאנעצק

זענען דעם סוף-װָאך ַא סך מער רוסישע חיילות ָאנגעקומען. מע זָאגט ַאז זײ גרײטן צו קָארידָארן,קָאנָאטָאפ, סומיִער געגנטגעלָאזט ָאן גַאז-צושטעל. אין
אױף צוריק צו ציִען רוסיש מיליטער, װיװױל שיסערַײען גײען ָאן. די ַארַײנדרינגערס הָאבן אונטערגעריסן די בריק איבערן טַײך סײם, װָאס הָאט ֿפַארבונדן

ּפוטיװל מיט סומי.
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דער װידערשטַאנד אין די דרומדיקע אוקרַאיִנישע שטחים גײט װַײטער. אַײנװױנערס הָאבן ָארגַאניזירט ֿפרידלעכע מַאניֿפעסטַאציעס קעגן די רוסישע
און מע הָאט געשָאסן אױף דיענערגָאדַארמען הָאט ָאבער דערהערט שטַארקע אױֿפרַײסן אין.כערסָאןאוןקַאכָאװקע,ענערגָאדַארבַאזעצערס אין

ֿפעסטגענומען ֿפיר ַאקטיװיסטן נָאך דער מַאניֿפעסטַאציע דָארטן. דערװַײלע װײס מען. שּפעטער הָאט רוסיש מיליטערקַאכָאװקעּפרָאטעסטירערס אין
דער איצטיקער סיטוַאציע אין אוקרַײנע.ֿפוןמַאּפעגָארניט װעגן זײער גורל. דָא ַא בערכדיקע

שליחות צו די דרומדיקע געגנטן.ַאדעס אום שבת, ָאנֿפירנדיק מיט ַא הומַאניטַארישןבַאזוכט. דער גריכישער אױסערן מיניסטער הָאטאױסערן ּפָאליטיק
דערמיט הָאט מען צוריק דערעֿפנט דעם גריכישן קָאנסולַאט אין ַאדעס ּכדי אונטערצושּפַארן די הומַאניטַארע בַאמיִונגען װי אױכעט צו העלֿפן די גריכישע

עדה. ַא װָאגיקע גריכישע בַאֿפעלקערונג הָאט ביז איצט געלעבט אין מַאריוּפָאל; איצט זעט אױס ַאז ַאדעס איז דער נעקסט מעגלעכער ָארט ֿפַאר ַאן
רוסלַאנד װיבַאלד זײ ּפרּוװן אַײנשטעלן ַאןַאז מַאריוּפָאל איז ַא װָאגיקער ציל ֿפַארװָארנטַאריבערֿפָאר. דער ענגלישער שיץ (דעֿפענסיע) מיניסטער

איבערלַאנד-קָארידָאר צום קרים. דער זיכערקײט-רַאט ֿפון די ֿפ"ֿפ װעט דינסטיק צונױֿפקומען אױף צו בַאטרַאכטן רוסלַאנדס אַײנגעמָאלדענע
מלחמה-ֿפַארברעכנס אין בוטשע און ַאנדערע שטעט.

אין גַאנצן אױֿפגעהערט אימּפָארטירן גַאז ֿפון רוסלַאנד: דָאס ערשטע לַאנד ֿפון אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד.. זַײט ָאנהײב ַאּפריל הָאט די ליטעענערגיע זיכערקײט
נָאכגעֿפָאלגט הָאבן לעטלַאנד און עסטלַאמד, װָאס װעלן אױכעט מַאכן ַא סוף צום רוסישן גַאז-איפּמָארט. ַאן אוקרַאיִנישער אידעען־צענטער הָאט צוגעגרײט

בשַײֿכות מיט ענערגיע. צװישן די װיכטיקסטע: ָאֿפטע ָאנֿפַאלן אױף די נױטװעדיקע גַאז- אוןֿפַארברעכנס און סטרַאשונקעסַאן איבערבליק ֿפון רוסישע
אײל-אינֿפרַאסטרוקטורן, בלַײבענדיקע בַאדרָאונגען ֿפון ַאטָאמישע קרַאֿפט-סטַאנציעס און צעשטערונג ֿפון עלעקטרע-צושטעל דורך ַאקטיװער בַאשיסונג און

בָאמבַארדירונג.

װָאסזעלנערסרוסישע120.000ֿפוןֿפַאקטןּפערזענלעכעַארױסגעלָאזט)Anonymous("ַאנָאנים"הָאטזונטיק.זיכערקײט(נומערישע)דיגיטַאלישע
נעמען ָאנטײל אינעם קריג אין אוקרַאיִנע, אונטערן קעּפל: "ַאלע סָאלדַאטן װָאס מַאכן מיט אין דער אינװַאזיע ֿפון אוקרַאיִנע מוזן קומען ֿפַאר ַא טריבונַאל

איבער קריג-ֿפַארברעכנס". די אינֿפָארמַאציע איז ַארױס נָאך די בַאריכטן ֿפון דער שחיטה דורך די רוסישע חיילות אינעם קיִעװער געגנט.

בַײםגוףזַײןָאּפגעֿפונעןּפָאליצײדיהָאטמַארץ,טן13דעםגעװָארןנעלםאיזװָאסלעװין,מַאקסֿפָאטָא-זשורנַאליסטנָאךזוכענישלַאנגערַאנָאך.מעדיעס
דערֿפל גוטע מעזשיגירסקע, הַארט בַײם צֿפון-רַאנד ֿפון קיִעװ. ער איז געװָארן דערשָאסן מיט צװײ קױלן ֿפון ַא קלײנעם קַאליבער. ער איז געװען אײנער ֿפון

די ּפרָאמינענטע מלחמה ֿפָאטָאגרַאֿפן װָאס הָאט בַאריכטעט ֿפונעם דָאנבַאס און אונטערגשטיצט און ֿפָאטָאגרַאֿפירט ֿפַארשײדנַארטיקע סָאציַאלע
רעּפָארטערן ָאן.נָאך אילָאװַײסקאונטערנעמונגען. אײנער ֿפון זַײנע ּפרָאיעקטן איז געװען די טרַאגעדיע ֿפון אילָאװַײסק און דער אױֿפהיט ֿפונעם דערמָאן:

דעראיזַאּפרילטן2דעםמלחמה.ָאנהײבזינטמעדיע-רעּפרעזענטַאנטַאֿפוןמָארדבַאשטעטיקטערזעקסטערדערשױןאיזדָאסַאזאױסזָאגןגרענעצן
בַארימטער ליטװישער רעזשיזער און דָאקומענטַאר-ֿפילמירער מַאנטַאס קװעדַארַאװיטשיוס געטײט אין מַאריוּפָאל. ער הָאט געמַאֿפט דעם

דָאקומענטַאר-ֿפילם "מַאריוּפָאליס", װָאס בַאשרַײבט דָאס לעבן ֿפון דער סטרַאטעגישער הַאֿפן-שטָאט.
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●Not all criticism is Russophobic: on decolonial approach to Russian cultureאוןקינסטלערקעאוקרַײנישעדָאסטליעװַא,ליַא

קולטורעלע ַאנטרָאּפָאלָאגין & ַאנדריִיִ דָאסטליעװ, אוקרַײנישער קינסטלער און ֿפָארשער
●What makes biological weapons so dangerous, and does Russia have them? | The Economist
צָאלן:
ֿפַארװּונדיקט.זענען258ַארוםֿפעדערַאציע.רוסישערדערֿפוןַאגרעסיעבַאװָאֿפנטערדערצוליבאוקרַײנעאיןאומגעקומעןזַײנעןקינדער158●
קַאמף.ֿפַארןחודשַאגריװנַאמיליַארד10ַארוםאױסגיטאוקרַײנעַאזמעלדטֿפינַאנץ-מיניסטעראוקרַײנישערדער●
ַא10ַאּפרילטן4ביזןַארמײרוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַאיִנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער●

–ַארטילעריע־סיסטעמען,1844–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנסגעּפַאנצערטע,647־־טַאנקען,18.300ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגער
,133–העליקָאָּפטערס,147–ערָאּפלַאנען,107–ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען,54–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,330

סּפעציעלע,92–ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,76–ברענשטָאף־ציסטערנעס,7־־שיֿפן,1273־־ֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע
.4-סיסטעמעןרַאקעטןגרַײכיקענָאענט*מָאבילע,25אויסשטַאטונג

קמ.1000-500נָאענט:*
יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן :

ֿפַארשּפרייט ידיעות וועגן די אומברחמנותדיקײטן אין בוטשע, מַאריוּפָאל, כַארקעװ און ַאנדערע אוקרַײנישע שטעט.●
און װי ַאזױ זײ צו העלֿפן. ַא װעבָארט מיט הילף-ָארגַאניזַאציעסשטיצט אוקרַײנע●
ֿפַארשּפרײט ָאט די דערהַײנטיקטע ידיעות – צי דורך סָאציַאלע ָאדער ָארטיקע מעדיעס, צי דורך איבערשיקן דעם איצטיקן בולעטין.●
.וועבָארטדורך אונדזערָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●
Paypalדורךאונטערנעמונגאונדזערעשטיצןקָאנטאיר●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!
זָאל לעבן אוקרַאינע!
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