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

 װערטל( 

 

 אין דער ֿפרי.  10:00, 2022טן מַײ 9מלחמה אין אוקרַאִינע. טָאג־טעגלעכע ידיעות. 

 סטער טָאג ֿפון דער מלחמה 75סטער/ 74

 

 דער בַאריכט איז צוגעגרײט געװָארן דורך סָאֿפיַא ָאליניק און מַאריַאנַא זַאװִייסקאַ 

 

הָאבן די רוסישע ָאקוּפַאנטן   ָאןַאיַאנסקער רגלוָארָאװקע, האין בילאָ ַאטַאקירטע שטעט. 

ֿפון זיי   60מענטשן הָאבן זיך בַאהַאלטן. בערך    90אין װעלכער   געװָארֿפן ַא בָאמבע אױף ַא שולַארָאּפ

נדיקט געװָארן. בשעת ּוזענען ֿפַארװ  30שטיינברָאך און ַארום זענען אומגעברַאכט געװָארן אונטערן 

נַאֿפט־רַאֿפינעריע. מען הָאט ניט   ערהָאט ַא רָאקעט ָאנגעטרָאֿפן ד בַאשיסונג ֿפון ליסיטשַאנסקדער 

גענומען שיסן אױֿפן ָארט און  גלַײך זיך װַײל די רוסישע ַארטילעריע הָאט סלעשן די ׂשרֿפה געקענט אױ

. ַא הױז אין דעם דָארף  די רַאֿפינעריע װָאלט זיך ּפלוצעם אױֿפגעריסן ַאז  צוליב דער סּכנהאױך 

; צום װינציקסטן זענען  געװָארן בעת דער בַאשיסונג ָאן, איז צעשטערטַאינסקער ר גאַ שיּפילָאװע, לו

, לטונגאַ װראַ ֿפחורֿבות. דער ָאנֿפירער ֿפון דער לוהַאנסקער מיליטערישער  ימענטשן אונטער ד  11

שטרָאז י שליטה איבערן נעמען אױף זיך ד ַאז די רוסישע חיילות ּפרּוװן זָאגטסערהיי הַײדַאל, 

ֿפון גַאנץ אוקרַאינע.  ָאן ַאידן דעם לוהַאנסקער רײַ ָאּפצושנ ּכדי  סק(ָאװרטעמאַ ) מוטכליסיטשַאנסק־באַ 

שױן  איז  דער דָארטיקער מצֿב רוביזשנע און בילָאהָאריװקע.שװערע שלַאכטן גייען איצט אױך ָאן אין 

בַאֿפעלקערונג איז שױן אוממעגלעך   די עװַאקּוַאציע ֿפון דער ציװילער ַאז  געװָארן ַאזױ שלעכט

זיי הָאבן   ָאן.ַאיאינעם דָאנעצקער רגעשָאסן אױף ציװיליסטן  ןװיּכבגעװָארן. רוסישע ּכוחות הָאבן 

דעם   .(סקָאװרטעמאַ ) מוט װקע, און בַאכאָ ני קרַאמַאטָארסק, דרוזשקיװקע, קָאנסטַאנטאױך ָאנגעֿפַאלן 

קרייסיר־  4הָאבן ַארָאּפגעשָאסן בַאשָאסן געװָארן: סטרַאטעגישע ערָאּפלַאנען  ַאדעססוף־װָאך איז 

װױנונגען. זונטיק הָאבן צװיי רָאקעטן געטרָאֿפן ַאן   252 נדיקשעדיק רָאקעטן אױֿפן ַאדעסער רַאיָאן,

גרענעץ־ יץ שױן ָארָאּפגעשָאסן. שֿפון זיי הָאט דער אוקרַאינישער לוֿפט םַאדעסער װױנגעגנט, איינע 

אין די  ַאטַאקס ֿפירן זיך װַײטער ָאן. רוסישע חיילות הָאבן בַאשָאסן יִישוֿבים לעבן דעם גרענעץ 

מינעס הָאבן זיך אױֿפגעריסן בלױז ָאנדערטהַאלבן   ער און סומיער רַאיָאנען. עטלעכעװעיִ טשערנ

ס  עװער רַאיָאן. אין דעם סומיער רַאיָאן הָאבן לוֿפטַאטַאקעיִ קילָאמעטער ֿפונעם גרענעץ אינעם טשערנ

 יִישוֿבים. 7ָאנגעֿפַאלן אױף  

 

איבער דעם לַאגער  ָאנלַײן ּפרעסע־קָאנֿפערענץַאן לטן דער ַאזָאװ בַאטַאליָאן הָאט געהאַ מַאריוּפָאל. 

זייער ַא געֿפערלעכער מחמת די   דער מצֿב בלַײבטאין ַאזָאװסטַאל. די הױּפט־טעמעס דערֿפון זענען: 

־זַאװָאד. ֿפונעם שטָאל  ּפערימעטערָאנגייענדיקע קַאמֿפן און דעם רוסישן ַארַײנטריט ַארַײן אינעם 

רוסישע זעלנערס אומגעברַאכט געװָארן און   2500װעדליק דעם בַאטַאליָאנס ָאּפשַאצן זענען ּכמעט 

  30ַאליע געמַאכט געװָארן און קטַאנקען זענען  60זענען ֿפַארװּונדיקט. העכער װי  5000נָאך ַא 

עלקערונג, זענען  מענטשן, צום מיינסטנס ֿפון דער ציװילער בַאֿפ 25.000בערך בַאשעדיקט. 

קעטן ַארָאּפגעֿפַאלן אױף דער שטָאט.  אַ ר 150דערהרגעט געװָארן אין מַאריוּפָאל. געװיסע טעג זענען 

צי בּכיװן ָאּפגעהַאלטן ציװיליסטן אין דעם שטָאל־  קקיינער ֿפונעם אוקרַאינישן מיליטער הָאט װיסנדי
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ֿפון דַאנען בשעת דער שטענדיקער בַאשיסונג. די  ן ן ַאװעקצוגיימען הָאט זיך ּפשוט דערשרָאקזַאװָאד. 

  ָאלדַאטן הָאבן געמַאכט ַא שֿבועה אױף קעמֿפן אױסצוטרַײבן די רוסישע ָאקוּפַאנטןסלעבן־געבליבענע 

ּכל־זמן מע הַאלט בַײם לעבן. זיי הָאבן דװקא נישט קיין ברירה, די רוסישע חיילות װעט ניט הַאלטן 

די  מיט איינעם ַא געֿפַאנגענעם.הָאט שױן ּפַאסירט ָארדן זיי, ַאזױ װי ס'קיין ּפלעניקעס, נָאר דערמ 

איינציקע מעגלעכקייט װָאס בלַײבט איבער ֿפַאר די הונדערטער ֿפַארװּונדיקטע סָאלדַאטן אין דעם  

 ַאציע אין ַא צװייטן לַאנד.  זַאװָאד איז עװַאקו

 

.  ַאלע ֿפרױען, קינדער, און זקנים ֿפונעם זַאװָאד רןיִ עװַאקו טן מַײ הָאט מען זיך בַאװיזן אױף צו8דעם 

װָאס ליגן קרבנות  לאָ צרט געװָארן ֿפון ַאזָאװסטַאל. ָאבער די יִ ציװיליסטן זענען עװַאקו 300בסך־הּכל  

נָאך אונטערן שטיינברָאך װייסט מען נָאך נישט. נישט ַאלע ּפליטים זענען בּכוח דערגרייכן  

איז ָאּפגעזונדערט געװָארן ֿפון דער   ַא קינדַאװעקֿפָארן ֿפון די "ֿפילטרַאציע לַאגערן." זַאּפָאריזשיע נָאך 

הָאט בַאהַאנדלט סָאלדַאטן אינעם זַאװָאד. די רוסישע ּכוחות הָאבן  סאָ מַאמען, ַא דָאקטָאר װ

 גער.  געהַאלטן אין לאַ  ריאַאװעקגעשיקט דעם קינד קיין זַאּפָאריזשיע און 

 

די רוסישע מַאכט צװינגט אַײנװױנערס אין די דערװַײליק־ָאקוּפירטע  ָאקוּפירטע שטעט. 

 טן מַײ. אין ענערגָאדַאר,9טעריטָאריעס צו ֿפַײערן דעם ַאזױ־גערוֿפנעם "נצחון־טָאג" דעם 

נדיק ֿפון ציװיליסטן, טענה  די ּפַאּפירןּכיװנדיק ַאװעק זַאּפָאריזשיער רַאיָאן, נעמען די רוסישע חיילות 

ערסָאנער רַאיָאן הָאט מען געצװּונגען די ַאלע ֿפירערס  כאין ַאז זיי װעלן זיי צוריקגעבן נָאכן ּפַארַאד. 

,  "נצחון־טָאג" דנען און אונטערשטיצן די ֿפַײערונג ֿפון עציבורס אױף אַײנָארנױֿפגעשמעלצטע וֿפון די צ 

ַאנישט קומט זיי טױטשטרָאף. מע הָאט אױך ַאזױ געסטרַאשעט געשעֿפטן ַאז זיי זָאל ֿפינַאנצירן די  

די ָאקוּפַאנטן  אױֿפגעשטעלט ּפלַאקַאטן־ברעטער און לָאמּפן   ַאלע גרעסערע שטעט הָאבןאין  ׂשימחות.

עטישע סימבָאלן װעלכע רעקלַאמירן ַאז מע זָאל זיך אַײנשליסן אין דער ּפרָאצעסיע ֿפונעם  מיט סָאװ

מיט בילדער  "אומשטַארביקן רעגימענט." אין כערסָאן גוֿפא הָאבן די בַאֿפעלערס אױֿפגעבױט ַא בינע 

טס־ּפלַאץ. ס'גייט קלַאנגען ַאז די רוסן אימּפָארטירן ַאקטיָארן ֿפון  אין ֿפרַײהײעטישע צַײטן ֿפון די סָאװ

ל ּפלַאנירן די ָאקוּפַאנטן  אין מעליטָאּפ  ."דָאנעצקער ֿפָאלקס־רעּפובליק" םדעסימֿפערָאּפָאל און 

רָאװ, אָ ֿפעד ןיװאַ אמַײ. דער בירגער־מַײסטער,  טן9אױסצוֿפירן װַײטערדיקע ּפרָאװָאקַאציעס דעם 

קעגן "נצחון־טָאג"   נטןדי דעמָאנסטראַ  טרַײבןם, צעלעו זָאגט ַאז די רוסישע חיילות װעלן שיסן אױֿפן 

 ַארױֿפװַארֿפן די שולד אױֿפן אוקרַאינישן מיליטער. און 

 

, נָאר די רוסן דערלױבן קיינער ניט  ברענען מיט װַאלד־ׂשרֿפותכערסָאנער װעלדער העקטַארן   130

 לעשן די ֿפלַאמען.  צואױס

 

געהַאלטן ַא זיצונג איבער דעם ענין ֿפון   G7טן מַײ הָאט 8זונטיק דעם אױסערן־ּפָאליטיק. 

װַײטערדיקען שטיץ ֿפַאר אוקרַאינע. ּפרעזידענט זעלענסקי הָאט זיך געװָאנדן צו דער גרוּפע,  

ן ָאּפטרָאט ֿפון  אין דעם גַאנצדעם ּפונקט ַאז דער אוקרַאינישער סוף־ציל בַאשטייט  נדיקטרַײכשאונטער

און אױסשטַאטונגען ֿפון גַאנץ אוקרַאינע, ַאזױ ַאז עס זָאל זיך קענען בַאשיצן אין דער שע חיילות רוסי

װעט בהדרגה   G7( די 1געמָאלדן: )  לטותהחצוקונגט. נָאך דער טרעֿפונג זענען די ֿפָאלגענדיקע 

ט אין רוסישן נענדיק ָאּפהענגיקײעט אין רוסישער ענערגיע, ַארַײנרעכָאּפשַאֿפן זייערע ָאּפהענגיקײ

ָאננעמען מיטלען, בֿפרט סַאנקציעס, אױף צו ֿפַארװערן ָאדער ָאּפהַאלטן עטלעכע   ( זי װעט2אייל; )

; זי װעט ממשיך זַײן ָאננעמען טריט  איז ָאּפהענגיקַאליין אין װָאס רוסלַאנד בַאדינגונגען קיומדיקע 
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קריטיש צום ֿפינַאנץ־ װָאס זענען ֿפַארבונדן מיט דער װעלט־עקָאנָאמיע און  נקעקעגן די רוסישע ב

סיסטעם אין רוסלַאנד; זי װעט ֿפַארהיטן ּפריװַאטע געשעֿפטן ֿפון שעּפן רװח מיט װעלכן צו שטיצן  

װעלן ַארבעטן בשוּתֿפותדיק ָאּפצושװַאכן די  G7( די לענדער ֿפון 5דער רוסישער רעגירונג; ) 

 ֿפינַאנציעלע עליטן און משּפחות װעלכע שטיצן ּפוטינען.

 

בשעתן װיזיט, װָאס ער זונטיק.  ןעהָאט בַאזוכט קיעװ און אירּפקַאנַאדער ּפרעמיער יוסטין טרודָא דער 

און   ּפרעמיער געמָאלדן ֿפרישע מיליטערישע שטיצונגהָאט נישט מכריז־ומודיע געװען, הָאט דער 

, סַאטעליט־בילדערשַאֿפט טעכניק, ַאּפַארַאטן )דרָאן קַאמערַאס( הילף, ַארַײננעמענדיק ָאנּפילָאטיקע

ער הָאט   , ַאזױ װי געלט אױף אױסגרָאבן מינעס.ףקליינגעװער, ַאמוניציע, און ַאנדערע מיטלען היל

ּפרָאװיזיעס צוריקצוהַאלטן גלָאבַאלן שּפַײז־ אױך געזָאגט ַאז ס'װעט קומען מער סַאנקציעס און  

 ֿפַארזָארג. 

 

עװ ָאנטיילנעמען אין "דערמָאנונג טָאג" און יִ ל בַאס איז ָאנגעקומען אין קערבבונדעסטַאג ּפרעזידענט ב

אױף ֿפַארזיכערן   די זיצונג הָאט געלייגט דעם טרָאּפ. ןצו טרעֿפן מיט ּפרעזידענט זעלענסקיזיך אױך 

 װַײטערדיקע מיליטערישע הילף ֿפון דַײטשלַאנד.  

 

הָאט ֿפַארברַאכט ֿפיר טעג אין  ,, דוניַא מיִיַאטָאװיטשדי איירָאּפע־רַאט קָאמיסַארשע ֿפַאר מענטשנרעכט

 ער הױּפט־שטָאט. עװ, צוזעענדיק די ּתל געמַאכטע ֿפָארשטעט ַארום דיִ ק

 

 ַאנטַאלָאװיץ די ערשטע דַאמע ֿפון די ֿפַאראייניקטע שטַאטן, דזשיל בַײדען, איז ָאנגעקומען אין

און זיך  רטעיִ אױך ָאן קיין מודעה. דָארט הָאט זי בַאזוכט ַאן ַאנטשטַאלט ֿפַאר די עװַאקו (אוזשגָארָאד)

געטרָאֿפן מיט ָאלענַא זעלענסקַא, זעלענסקיס װַײב. דר" בַײדען הָאט זיך געטרָאֿפן מיט אוקרַאינישע 

 ער דעם סוף־װָאך.יִ ּפליטים אין רומעניע ֿפר

 

קריסטינַא   קעעװ. ֿפ"ש דיּפלָאמַאטיִ הָאבן זיך װידער געעֿפנט אין קקַאנַאדער און ֿפ"ש ַאמבַאסַאדעס 

עװער  יִ לַאריסַא גַאלַאדזַא זענען צוריקגעקומען צוריק אין ק שעקװין און קַאנַאדער ַאמבַאסַאדָאר

 ַאמבַאסַאדע. 

 

, סַײ 2022דָאלַארן אין  רדאַ ילימ 24נע מיט  יִ הָאט שױן צוגעשטעלט אוקראַ  G7אױסערן־שטיץ. 

סחורה און רעסורסן. זי װעט אױך ֿפַארגרעסערן הוצָאות ֿפַאר קורץ־טערמיניקע  מן, סַײ אין ובמז 

און   ּתהום  ן ֿפינַאנציעלןֿפַארלייגן ַא בריק איבער נע יִ העלֿפן אוקראַ  ת, ּכדי צוקָאלעקטיװע הלװָאו 

ן אױסצוּפלַאנירן בעסער ֿפַארזָארגן עיקר־בַאדינגונג ֿפַאר דער בַאֿפעלקערונג. זי װעט אױך ַארבעט

 לַאנג־טערמיניקע בַאשיידן.

 

. אין איינעם  אױך געמָאלדן נַײע קורץ־טערמיניקע ֿפינַאנציעלע שטיצונג ֿפַאר אוקרַאינע בןדי ֿפ"ש האָ 

די ֿפ"ש אױסלַאנד־  טשַאלטן װע נער מַאכט און אינטערנַאציָאנַאלע ֿפינַאנציעלע ַאניִ מיט דער אוקראַ 

 אין מיליטער־הילף.   מיליָאנען דָאלַארן 150נע מיט נָאך ַא יִ ראַ מיניסטעריום צושטעלן אוק

 

אין מיליטער־הילף. די־ָא נַײע   רדאַ ילימ  1.3£צושטעלן נָאך ַא  טװע ךײַ קיניקר ֿפַאראייניקט סאָ ד

עלט  ער צוגעשטיִ מָאל גרעסער װי דער סך־הּכל געלט װָאס בריטַאניע הָאט ֿפר הֿבטחה איז ּכמעט צװיי

https://www.reuters.com/world/europe/canadian-pm-justin-trudeau-visits-irpin-town-ukraine-says-mayor-2022-05-08/
https://www.reuters.com/world/europe/canadas-trudeau-announces-new-weapons-ukraine-visit-kyiv-2022-05-08/
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-bundestagu-nimechchi-74897
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/visit-to-ukraine-commissioner-mijatovic-calls-for-continuous-support-and-justice-for-victims-of-the-war
https://www.state.gov/150-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/uk-provide-13-billion-pounds-further-military-support-ukraine-2022-05-07/


טענהט ַאז דָאס איז דער העכסטער ּפרָאצענט צָאלן זינט די   קֿפ"  נעםדי רעגירונג ֿפונע. יִ צו אוקראַ 

 מלחמות אין אירַאק און ַאֿפגַאניסטַאן, כָאטש זי הָאט זיך ניט געטיילט מיט ַאלע ּפיטשעװקעס. 

 

ֿפון    זַײן ּכװנה צַײטװַײליק ַאװעקצונעמען צָאלטַאריֿפן געמָאלדן דער קַאנַאדער ּפרעמיער הָאט אױכעט

  אין חלװָאות רדאַ ילימ $1נישע אימּפָארטן אױף איין יָאר. דערצו לייגט קַאנַאדע ֿפיר צושטעלן  יִ אוקראַ 

מיליָאנען אין    $500נע ֿפון קַאנַאדע און נָאך ַא יִ ַאדמיניסטרירטן חשבון ֿפַאר אוקראַ  IMFדורכן 

  . מיליטער־שטיץ

 

קעגן רוסלַאנד, ַארַײננעמענדיק: ּפלענער   נַײע ריי סַאנקציעסהָאבן געמָאלדן ַא  שֿפ"די סַאנקציעס. 

ער  ֿפון ַאמעריקַאנ( Channel One, Russia-1, NTV) סָאּפצושיידן ּפרָא־קרעמל מעדיע

בַאנוץ ֿפון ַאזעלכע   עםאױֿפֿפירונג־טעכניק;  ֿפַארװערן רוסלַאנד דרעקלַאמירערס און װידעָא־

און חשבון־ֿפירערַײ; נַײע  קָאנסולטַאציע ערָאדער ַאדמיניסטרַאטיװ ערבַאדינגונגען װי קָארּפָארַאטיװ

עקסּפָארט־רעגולַאציעס קעגן דעם רוסישן אינדוסטריעלן סעקטָאר; װיזע־בַאגרעניצונגען קעגן 

רוסישע און בעלַארוסישע ּפקידים; און סוף־ּכל־סוף די ערשטע סַאנקציעס קעגן גַאזּפרָאמבַאנק 

 .בַאַאמטע

 

קעגן רוסלַאנד װָאס מַאכן ַא סך־הּכל ֿפון   סַאנקציעס ונדענַײע רהָאט אױך ַארױסגעברַאכט ַא  קֿפ" סאָ ד

ן אױף העכערונג ֿפַאר צָאלטַאריֿפ 35%אין סחורה. דער ּפרָאגרַאם װעט מַאכן ַא  רדאַ ילימ £1.7

ון  ֿפ  רטּפאָ עקס ןֿפאױ ער װרֿפאַ  ארױֿפלייגן אַ אימּפָארטן ֿפון ּפַאלַאדיום און ּפלַאטינען. ער װעט אױך 

 מַאטעריַאלן ַאזױ װי כעמיקַאליעס, גומע, ּפלַאסטיקן, און מַאשינען. 

 

, ַארַײנרעכנענדיק ָאליגַארכן, גוטע־ברידער רוסישע יחידים 21סַאנקציעס אױף קַאנַאדַא לייגט ַארױף 

  5ַארבעטן אינעם רוסישען שיץ־סעקטָאר, און אױך אױף  סאָ יחידים װ 19ֿפונעם רעזשים, און 

 יטעטן װָאס שטיצן דָאס מיליטער אױף ּכלערליי אוֿפנים.  ענט

 

רעזולטַאטן ֿפון ַאן  הָאט ֿפַארעֿפנטלעכט די   The Rating Groupלױט די לעצטע ַאנקעטעס. 

נעס  יִ דער סָאװיעטישער ֿפַארגַאנגענהײט, אוקראַ אױף  װעגן אַײנשטעלן  איבערן גַאנצן לַאנד ַאנקעטע

רָאלע און ָאנטייל אין דער צװייטער װעלט־מלחמה, די בַאװעגונג ֿפַאר נַאציָאלער בַאֿפרַײונג, דער  

עטישע סימבָאלן,  ֿפַארװערן ֿפון סָאװ ןֿפאַײנשטעל אױ טן, דער בַאנעם ֿפון היסטָארישע ּפערזענלעכקײ

ֿפון מָאנומענטן. מע הָאט בַאזונדערס אױסגעֿפָארשט ֿפרַאגעס בנוגה   און דָאס ַארָאּפנעמען

נַאציָאנַאליטעט, שּפרַאך, און אַײנשטעלן אױף ֿפַארשיידענע ֿפעלקער. סוף ַאּפריל הָאט מען געֿפונען ַאז  

הָאט   רַאטן־ֿפַארבַאנד זינט מע ןנידעריקסטע ּפרָאצענט נָאסטַאלגיע ֿפַאר סַאמע נע הָאט דייִ אוקראַ 

רַאטנֿפַארבַאנד   נעם, הָאבן געזָאגט ַאז דער סוף ֿפו87%, רנע יִ (. ס'רוֿב אוקראַ 11%ָאנגעהױבן מעסטן )

ר  רוסישע װי ַא גילגול ֿפון דערעטישע קולטור ן סָאװעטוט זיי ניט בַאנג. ַא סך מענטשן הַײנט ֿפַארשטיי

דעם װָאס די רוסישע ּפרָאּפַאגַאנדע קעגן  און בעצם קעגנעריש דערֿפַאר. די סיבע דערֿפַאר ליגט אין 

ע" קולטורעלע  מאַ ז עטישע סימבָאלן און חקירות װעגן ַא "געמייננע בַאניצט זיך מיט סָאװיִ אוקראַ 

 געשיכטע. 

 

 ןרעּפָארטירט אַ  The Rating Groupמע זעט אױך װיכטיקע בַײטן אין די דַאטן װעגן שּפרַאך־בַאנוץ. 

; 2012אין  40%ם: ס'איז געװען עולן טייל ֿפונעם וסיש־שּפרַאכיקעם ָאּפקום אינעם רנעאױסגעהַאלט



. הַאיָאר אידענטיֿפיצירן  15%  — 2022; סוף־ַאּפריל 18%  —; ָאנהייב־מלחמה 26%  — 2021סוף־

(. די צָאל מענטשן װעלכע רעדן נָאר  33%־ 15%װי צװיי־שּפרַאכיקע ) זיך ס'רוֿב רוסיש־רעדנערס 

ענטֿפערערס הָאבן געזָאגט  80%. 51%ביז  44%ַא ביסל געװָאקסן ֿפון  איז ניש אין דער היים  יִ אוקראַ 

 ניש איז זייער מַאמע־לשון. יִ ַאז אוקראַ 

 

טן מַײ. ֿפַאר  9, דעם "נצחון־טָאג "  איינער ֿפון די בַאטַײטיקסטע בַײטן איז שייך דעם אַײנשטעל אױף

ן סימבָאליזם גייט זיי ָאן אין לעבן.  דערװַאקסענע געענטֿפערט ַאז דער טָאג מיט זײַ  80%הָאבן  2022

 23%געזָאגט ַאז דער טָאג בלַײבט שױן איבער ֿפון ַא ֿפַארגַאנגענער צַײט און  36%איצט ָאבער הָאבן 

סימבָאליזם גוֿפא הָאט זיך אױך געביטן:   ערנָארמַאלער טָאג. דהָאבן געענטֿפערט ַאז ער איז ּפשוט ַא 

 ."זָאגן נָאך "נצחון טָאג  15%ן נָאר  וטָאג" א רוֿפן אים שױן "דערמָאנונג 80%

 

קָאמיסַארין ֿפַאר מענטשנרעכט ליודמילע דעניסָאװע זָאגט ַאז די רוסן שּפַײז־זיכערקייט. 

 .־בױמל זַאװָאד(ז ױזונר)נישניקאָ סעקסּפָארטירן בױמל ֿפון דער ּפָאלָאהי 

 

מיליָאנען צו "דער װעלט שּפַײז ּפרָאגרַאם" ּכדי   $25קַאנַאדע װעט געבן  הָאט געמָאלדןיוסטין טרודָא 

 ז־זיכערטקייט.צו העלֿפן אױֿפהיטן גלָאבַאלע שּפײַ 

 

װָאס אין אים ליגן די קֿברים ֿפון  אין סומי בית־עלמיןרוסישע מיסלס הָאבן חרוֿב געמַאכט ַא  קולטור. 

 ּפָאגרָאם.  1918קרבנות ֿפון ַא  

 

צו שּפילן ַא ף ױא נע יִ הָאט בַאזוכט אוקראַ ,  U2, געװַאלדיקער זינגער ֿפון דער קַאּפעליע בָאנאָ 

ָארן קיין בוטשע און עװער מעטרָא. בָאנָא און דעי עדזש זענען אױך געֿפיִ קָאנצערט אין דער ק-סורּפריז 

ן הָאט עבשעתן װיזיט אין אירּפ ן ֿפון דער רוסישער אינװַאזיע.ן זיך לערנען װעגן די נָאכֿפָאלגעאירּפ

 בָאנָא ַארומגערעדט אַײנָארדנען עּפעס ַא צדקה אױֿפצובױען די ֿפָארשטעט ַארום קיעװ. 

 

 לייען־װינקל. 

"דער  נען אין יליע לעװטשענקָאס ַאן ַארטיקל װילן מיר אַײך דערמאָ   ,"הַײנט, אום "נצחון־טָאג •

די לעצטע ּפָאר חדשים הָאט דער  נע."יִ רוסישער מיטָאס ֿפונעם 'גרױסן נצחון' און אוקראַ 

צו הָאבן ַא ּפָאר נצחונות מיט װעלכן זיך צו בַארימען בַײם הַײנטיקן ּפַארַאד   קרעמל זיך בַאמיט

ֿפַארלַאנג צו 'קָאלָאניזירן'  'סאין מָאסקװע. לעװטשענקָא דערקלערט די שורשים ֿפון ּפוטין

ניע, זַײן ּפָאּפולַאריטעט, און װי אזױ די רוסישע דיקטַאטור חזרט זיך נָאך ַא מָאל יִ אוקראַ 

 איבער.

כרונות ֿפון דער צװייטער װעלט  "איך בין ֿפול ֿפון הַאס" דער שלַאכט אין כַארקיװ דערװעקט ז  •

מושֿב־זקנים אין כַארקיװ דערמָאנען װי ַאזױ זיי הָאבן געהָאלֿפן . די אַײנװױנערס ֿפון ַא מלחמה

 קעמֿפן די נַאציס. אַ בדער רוסישער ַארמיי 

 ון טָאג װָארנט װעגן דעם מענטשנרעכט אין איירָאּפע.נצח  •

די רוסישע מַאכט איז משנה־שם לוהַאנסק אין װָארָאשילָאװגרַאד. מיט ַא צען יָאר צוריק הָאט   •

 םַא װעגװַײזער צו ,'מחבר געשריבן דָאס בוך "װָארָאשילָאװגרַאדנישער יִ אוקראַ ַא בַארימטער 

זיך לערנען װעגן דעם קלומרשטן   דער "ֿפעדעם" היגן לעבן, רגילות, און געזעצן. לייען 

 ּפַאטרָאן קלימענט װָארָאשילָאװ.



 צָאלן. 

שטָאטישע  70קינדער־גערטנער, און איבער   30שולן,  48װױן־דירות,   200איבער  •

זינט ָאנהייב  ןעזענען בַאשעדיקט געװָארן דורך בַאשיסונג עװ יִ אין ק  ניניםר־ב ו אינֿפרַאסטרוקט

 מלחמה. 

ֿפון רוסן,  בקשות 000.32 דער אינעװייניקסט־מיניסטעריומס גװַאלדליניע הָאט בַאקומען •

 מיניסטעריום זָאל געֿפינען זייערע זעלנערס.  בעטן ַאז דער

 דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַאִינישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע •

ַארום   –ַא זייגער אין דער ֿפרי: זעלנערס  10טן מַײ 9ֿפַארלוסטן ֿפון דער רוסישער ַארמײ ביזן 

, ַארטילעריע־ 2764 –קַאמֿפװָאגנס )ברָאנעװיקעס(  , געּפַאנצערטע 1145 –, טַאנקען 25.600

, ֿפיל־רַאקעטיקע שיס־סיסטעמען  87 –, זעניט־ ָאדער ַאנטילוֿפט־הַארמַאטן 513  –סיסטעמען 

, נישט־געּפַאנצערטע ֿפָארמיטלען און  158 –, העליקָאּפטערס  199  –, ערָאּפלַאנען 185–

, ַאלײן־ֿפלִיענדיקע  12 –ֿפלעך , שיֿפן און גיכע שי1970 – ברענשטָאף־ציסטערנעס 

 .94 –, רַאקעטן 41  –, סּפעציעלע אויסשטַאטונג 377  –ערָאּפלַאנען 

 .ֿפון רוסישע ֿפַארלוסטן אינטערַאקטיוון ציילערגיט אויך ַא קוק אויֿפן 

 

 :יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן

ַא צדקה־ָארגַאניזַאציע װָאס   —)בַאשיצונג ֿפון די ֿפרַײע(  קריװקע װילניך"שטיצט "  •

ענינים אין דָאנבַאס. זע זייער   רעהעלֿפט מיט עװַאקּוַאציעס אּון ַאנדערע הומַאניטאַ 

 בַאנק־ּפרטים דָא. 

ָארגַאניזַאציע װָאס קױֿפט אױסשטַאטונגען, מעדיצין,   ן, אַ ּפריטולע ֿפונדַאציעשטיצט די  •

 ערומַאניטַאראױך אינעם געביט ֿפון ה ןאון ֿפָארמיטלען ֿפַארן מיליטער. זיי ַארבעט

 הילף. 

צי דורך  –ֿפַארשּפרייט אונדזערע דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאִינע  •

 ולעטין.סָאציַאלע ֿפָארומס און ָארטיקע קַאנַאלן, צי דורך איבערשיקן דעם איצטיקן ב

  .אונדזער וועבָארטָאדער דורך  טוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך  •

 . ּפרטים דאָ . איר קענט אונטערשטיצן אונדזער ּפרָאיעקט מיט ַא בַײשטַײער דורך ּפייּפַאל •

 

 ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

 זָאל לעבן אוקרַאִינע! 

 

 

 

 

 

 

 
 


