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װעקגײןכמָאל דור  קָאן מען זיך א   נסמיט די עלנבױג  ט װעסטו ניט א   ערטל( װדיש י  )י שלָאגן א  װעג, נָאר װײ 
 

 . ריֿפאין דער  10:00  ,2022 ײַ מ טן2 טעגלעכע ידיעות.־גא  . טאוקרַאִינעמה אין  חמל
 ון דער מלחמה פ ג  אָ ט סטער 68/סטער67
 

 אַ ן דורך סָאֿפיַא ָאליניק און מַאריַא נַאזַאװִייסקָארדער בַאריכט איז צוגעגרײט געװ

 

הָאט ָאנגעהַאלטן קנַאּפע צוויי מעת־לעת,  ֿפַײער־ָאּפשטעלדורכן סוף־ווָאך, ַאז דער  ַאזָאווסטַאל.

ענען  שבת ז  ֿפון ַאזָאווסטַאל.  עווַאקוִיר־קָארידָארהָאט זיך אַײנגעשטעלט דער ערשטער ָאֿפיציעלער 

ציוויליסטן ַארויסגעֿפירט געווָארן ֿפון צווישן די חורֿבות ֿפון דער ַאזָאווסטַאל־ֿפַאבריק.   20ַארום 

ציוויליסטן, דער עיקר   100די עווַאקוִירונג ֿפון   בַאשטעטיקטזעלענסקי ּפרעזידענט זונטיק הָאט 

און קינדער, ווָאס זענען ַאריבערגעֿפירט געווָארן ֿפונעם בַאלַאגערטן מַאריוּפָאל אין  ֿפרויען

קינדער געֿפינען זיך נָאך אין ַאזָאווסטַאל. די    20קרַאִינישן קָאנטרָאל. ַא טעריטָאריעס אונטער או

ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער און דער אינטערנַאציָאנַאלער קָאמיטעט ֿפון רויטן קרייץ הָאבן צוגעהָאלֿפן  

זשע. קיין  און די ציוויליסטן זענען ווַײטער ָאּפגעֿפירט געווָארן קיין זַאּפָאראָ אין דער עווַאקוַאציע 

ֿפַארווּונדיקטע זעלנער זענען נישט צוגעלָאזט געווָארן. נָאך ָאט דער טיילווַײזער עווַאקוִירונג, הָאט  

זיך דָאס שיסן בַאלד ווידער ָאנגעהויבן. מע רעכנט ַאז מָאנטיק וועלן קענען עווַאקוִירט ווערן נָאך  

 ציוויליסטן.

 

עטן הָאט גורם געווען שָאדנס אויֿפן ָאּפֿפלי־שָאסיי ֿפון  די בַאשיסונג מיט רַאק ירטעַשטעט.קאַַטאַַ

ווַײטער בַאשָאסן געווָארן ֿפון  כַארקעווֿפליֿפעלד. במשך דעם גַאנצן סוף־ווָאך איז  ָאדעסער

ּתושֿבים ֿפון כַארקעווער   דרײַ לכל־הּפחות  . שיס־סיסטעמעןיקע קעטאַ ר ־ֿפיל ַארטילעריע און ֿפון  

טן מַײ 2זענען ֿפַארווּונדיקט געווָארן. דעם  ַאכטסן, נָאך  רַאיָאן זענען אומגעקומען בשעת די אויֿפרײַ 

 ,ּתֿבואה־עלעווַאטָאר אינעם סינעלניקָאווער רַאיָאן הָאט ַא רוסישער רַאקעט געטרָאֿפן אַ 

  זַאּפָארָאזשערַָאבלַאסטּתֿבואה־מַאגַאזין. אין  , און צעשטערט אַ דניּפרָאּפעטרָאווסקערַָאבלַאסט

מענטשן און  צווייהָאבן רוסישע ּכוחות געשָאסן אויף ֿפיל־גָארנדיקע בנינים און דערבַײ דערהרגעט 

ציוויליסטן אומגעקומען ווען די רוסן הָאבן  ֿפירטן מַײ זענען 1. דעם ֿפירֿפַארווּונדיקט 

. נָאך עלף זענען ֿפַארווּונדיקט געווָארן: זיבן אין  ָאבלַאסטקערַצלימַאן,ַדָאנעבָאמבַארדירט 

לימַאן, דרַײ אין ווָאלָאדימירקע און איינער אין יַארָאווע. עס איז דערווַײל נישט מעגלעך  

סטן  24זינט דעם  ֿפעסטצושטעלן די ַאקורַאטע צָאל קרבנות אין מַאריוּפָאל און אין ווָאלנָאווַאכע.

קער ָאבלַאסט אונטער אוקרַאִינישן קָאנטרָאל, צזענען אין די געביטן ֿפון דָאנע 2022ֿפעברוַאר  

זענען ֿפַארווּונדיקט   903ציוויליסטן און  290ַאחוץ ווָאלנָאווַאכע און מַאריוּפָאל, אומגעקומען 

גורם געווען ַאן  מיקעלַײעווערַָאבלַאסטטן מַײ הָאבן רוסישע רַאקעטן אין 1געווָארן. דעם 

קג קינסטלעכן ֿפערטיליזַאטָאר. עס זענען בַאניצט   600מיט  ַא מַאגַאזין יֿפרַײס און ַא ׂשרֿפה איןאו

קנוילבָאמבעס הינטער מיקעלַײעוו. רוסישע איינסן ַאטַאקירן ווַײטער די אוקרַאִינישע  געווָארן

שע ּכוחות בַאשָאסן  סטן ַאּפריל אין ָאוונט הָאבן רוסי 30דעם  .טשערנִיעווערַָאבלַאסטגרענעץ אין 

 מיט מינען־ווַארֿפערס דעם אוקרַאִינישן קָאנטרָאליר־ּפונקט אין סענקיווקע.

  

אין כערסָאנער ָאבלַאסט זענען די אינטערנעץ און די מָאביל־ֿפַארבינדונג ֿפון   ָאקוּפירטעַשטעט.

און  עקצנָאווָאטרָאיִ  יִישוֿביםער רַאיָאן, די קַאלע ָאּפערַאטָארן ֿפַארשווּונדן. כערסָאן, דער קַאכָאוו 

, ווי אויך ַא טייל ֿפון זַאּפָארָאזשער ָאבלַאסט זענען געבליבן ָאן ֿפַארבינדונג. די מָאביל־ נקעטשַאּפלי 

, מוז דערקלערן ַאז דָאס הָאט נישט צו טָאן מיט קיין טעכנישע ּפרָאבלעמען ֿפון זייער זַײט ֿפירמעס

ז דָאס הָאט מען בּכיוון ָאּפגעהַאקט די קָאמוניקַאציע־קַאנַאלן דורך אוקרַאִינישע מען ָאננעמען אַ 

 מָאביל־ֿפירמעס. 
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דער אוקרַאִינישער אינֿפרַאסטרוקטורן־מיניסטעריום הָאט דערקלערט ַאז איבער דער איצטיקער  

בערדיַאנקס, מַאריוּפָאל, סקַאדָאווסק  ָאקוּפַאציע מוזן צַײטווַײליק געשלָאסן ווערן די ים־ּפָארטן אין 

 און כערסָאן, ביז די שייכדיקע טעריטָאריעס וועלן בַאֿפרַײט ווערן ֿפונעם רוסישן ָאקוּפַאנט. 

 

ַארומיקער געגנט הָאבן זיך בַאזעצט  עראין די ָאקוּפירטע טיילן ֿפון מַאריוּפָאל און ֿפון ד

מיניסטרַאציע, ווי אויך גלַאט בירגער, גיבן איבער ַאז די  אומבַאקַאנטע מענטשן. די מַאריוּפָאלער ַאד

רוסישע מַאכט הָאט עקסּפרָאּפרִיִירט די הַײזער און דירות ֿפון מַאריוּפָאלער ּתושֿבים. ַאן  

  ער ֿפרעמדעוווינען איצטעס אַײנוווינערין ֿפונעם שטעטל סטַארי־קרים בַײ מַאריוּפָאל דערציילט ַאז 

 ַאזוי גערוֿפענעםֿפון דעם געקרָאגן דערלויבעניש דערויף  הָאבן נָאך זָאלןאין איר שטוב. זיי 

 אונטער דער ֿפָאן ֿפון דער „דָאנעצקער ֿפָאלקס־רעּפובליק“. שטייט, ווָאס שטָאטרָאט

 

דָאס אוקרַאִינישע מיליטער טענהט ַאז עס הָאט צוריק אַײנגענומען ֿפיר שטעטלעך אין כַארקעווער  

חייל גיבן זיך נישט אַײן די ּפלענער גיך איבערצונעמען ברייטע   ןרוסיש עםסימן ַאז דַא  –ָאבלַאסט  

 אין מיזרח. שטחים

 

איז ענטַאנטן־הויז ֿפון די ֿפ"ש, ז , די ֿפָארזיצערין ֿפונעם רעּפרעיסלאָ נענסי ּפע אויסערן־ּפָאליטיק.

אומגעריכט געקומען צו ֿפָארן קיין קִיעוו אויף ַא וויזיט, צוזַאמען מיט נָאך דעמָאקרַאטישע 

דעּפוטַאטן, און זיך געטרָאֿפן מיט ּפרעזידענט ווָאלָאדימיר זעלענסקי. דָאס איז געווען די ערשטע  

אין  ָאֿפיציעלע דעלעגַאציע ֿפון ַאמעריקַאנער קָאנגרעס אין אוקרַאִינע זינט דער רוסישער אינווַאזיע.

הילף ֿפון די „אומגעהערטע  ווַײטערדיקעהָאט ֿפרוי ּפעלָאסי ָאנגעזָאגט די  דעקלַארַאציעאיר 

בַאדערֿפענישן, ּכדי טן אין די ּתחומען ֿפון זיכערקייט, עקָאנָאמיע און הומַאניטַארע ֿפַאראייניקטע שטאַ 

צו לינדערן דעם שרעקלעכן מענטשלעכן ּפרַײז ווָאס ּפוטינס טַײוולָאנישע אינווַאזיע הָאט 

 .ֿפָאלק“ ישןַארויֿפגעצווּונגען אויֿפן אוקרַאִינ

 

דער קַאנצעלַאריע ֿפון ּפוילישן   בײַ  אויסלַאנד־ּפָאליטיקיַאקוב קומָאך, דער הויּפט ֿפון ביורָא ֿפַאר 

צווישן די ֿפָארשטייער ֿפון ַאלע ּפָאטענציעלע גַארַאנט־מלוכות,   דער ערשטערּפרעזידענט, הָאט, 

עֿפנטלעך דערקלערט ַאז ּפוילן ווָאלט זיך נישט אונטערגעשריבן אונטער ַא שלום־ָאּפמַאך ווָאס זָאל  

 ע מווּתר צו זַײן אויף ַא טייל ֿפון איר טעריטָאריע. ן אוקרַאִינוֿפָאדערן ֿפ 

 

, וועט  (CDU) ֿפרידריך מערץ, דער ָאנֿפירער ֿפון דער גרעסטער ָאּפָאזיציע־ּפַארטיי אין דַײטשלַאנד

 בַאזוכן קִיעוו מָאנטיק.

 

דער דרום־קָארעער ַאמבַאסַאדָאר קים־היון־טע איז איצט צוריק אין קִיעוו מיט ַא טייל ֿפון זַײן 

ער נעמט זיך שוין הַײנט צו דער ַארבעט און בַאטרַאכט די מעגלעכקייט צוריק  מיטַארבעטערשַאֿפט. 

דעם ּפערסָאנַאל ֿפון דער ַאמבַאסַאדע. ֿפרִיער נָאך איז שוין דער  כווַײז ָאנצושטעלן ביסלע

 יין קִיעוו.עסטרַײכישער ַאמבַאסַאדָאר, צוזַאמען מיט טייל מיטַארבעטער, געהַאט צוריקגעקומען ק

 

אוקרַאִינע רעכנט ַארויסצוענדיקן ביז סוף   ַאז  זָאגטדי וויצע־ּפרעמיערשע ָאלגַא סטעֿפַאנישינַא 

ָאּפצושַאצן אויף וויֿפל די אוקרַאִינישע געזעצן קומעדיקער ווָאך דעם צווייטן טייל ֿפון דער ַאנקעטע  

אין זומער דעם , ּכדי צו קענען בַאקומען שטימען מיטן יורידישן קָארּפוס ֿפון איירָאּפעִישן ֿפַאראיין

ט אויף מיטגלידערשַאֿפט. די ַאנקעטע וועט דעמָאלט איבערגעגעבן ווערן אויף  סטַאטוס ֿפון קַאנדידאַ 

 ווַײטערדיקער בַאטרַאכטונג.

 

  ַא ֿפרישע רונדעאוקרַאִינע און רוסלַאנד דורכגעֿפירט כן סוף־ווָאך הָאבן דור  מענטשנרעכט.

זענען  –ציווילע   7מיליטער־לַײט און  7  –אוקרַאִינער   14אויסבַײטן ֿפון מלחמה־געֿפַאנגענע. 

 ן. צווישן זיי איז געווען ַא טרָאגעדיקע מיליטער־ֿפרוי אין ֿפינֿפטן חודש. אומגעקערט געווָאר

 

https://www.politico.eu/article/us-house-speaker-nancy-pelosi-meets-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-in-kyiv/
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28392058,kumoch-ukraina-proponuje-polsce-dolaczenie-do-gwarantow-jej.html#do_w=155&do_v=418&do_st=RS&do_sid=718&do_a=718&s=BoxNewsImg6
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3471731-vstup-do-es-ukraina-planue-vidpovisti-na-drugu-castinu-opituvalnika-do-kinca-tizna.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exchanges-prisoners-with-russia-14-people-coming-home-deputy-pm-2022-04-30/


וועגן די בַאדינגונגען ֿפון זייער  דערציילן קרַאִינישע בירגער נָאכן צוריקקומען קיין אוקרַאִינעאו

זיי רעדן וועגן דערנידעריקונגען און וועגן אוממענטשלעכע  . ם רוסישן מיליטערגעֿפַאנגענשַאֿפט בײַ 

. אֿבריםמיט ַאמּפוטירטע , מיט סעּפסיס, ֿפַארווּונדיקטע שווער בַאדינגונגען. צווישן זיי זענען געווען

עמַאכט ּפַײניקונגען, ֿפַארשלעּפט  גאוקרַאִינישע מענער דורכ בעת זייער געֿפַאנגענשַאֿפט הָאבן

ווּו מע הָאט זיי געהַאלטן ָאן  ,לַאגערןַארעסט־געווָארן אין רוסישע לַאגערן און ווַײטער אין 

ֿפרָאסטבַײלן אויף די גלידער. מע הָאט זיי מעדיצינישער בַאהַאנדלונג, מיט ֿפַארבונדענע אויגן און 

איבערגעטָאן אין ַארעסטַאנטן־מונדירן און ָאּפגעגָאלט די קעּפ. זיי דערציילן וועגן אויסֿפרעג־ 

 ֿפַארהערן דרַײ מָאל ַא טָאג.

 

די רוסישע חיילות צעשטערן ווַײטער די מעדיצינישע   רקייטַאונטערַַאטַאק.געזונט־זיכע

אינֿפרַאסטרוקטורן אין די ֿפַארנומענע טעריטָאריעס. אין סטַארָאבילסק, לוגַאנסקער ָאבלַאסט, און  

געבליבענע  ראין מַאריוּפָאל, דָאנעצקער ָאבלַאסט, הָאבן די ָאקוּפַאציע־ּכוחות צוגענומען די איבע

 ווענטילַאטָארן.   60ענטילַאטָארן. אין די מַאריוּפָאלער שּפיטעלער הָאבן זיך געֿפונען קנַאּפע  וו

 

דער מעדיצינישער ּפערסָאנַאל אין די ָאקוּפירטע שטחים ווערט געצווּונגען צו ַארבעטן ֿפַארן  

ירים מוזן דורכמַאכן ַא ָאקוּפַאנט. די שּפיטעלער זענען ֿפול מיט ֿפַארווּונדיקטע סָאלדַאטן. די דָאקטו

ס'ּכוח ַארויסגעשיקט אויֿפן   ףּפָאליגרַאף־אונטערזוכונג. די ווָאס גייען נישט ַאדורך ווערן אוי

זענען ֿפונעם רעגיָאנַאלן טובערקולָאז־שּפיטָאל   אינֿפָארמַאציע־קווַאלןלויט אוקרַאִינישע  ֿפרָאנט. 

ּפַאציענטן  , כַארקעווער ָאבלַאסט, ּפשוט ַארויסגעטריבן געווָארן אויף דער גַאס ווָאווטשַאנסקאין 

ָאלַא־גאין די שּפיטעלער ֿפון ָאלעשקי און . ( טשעכָאטקע, שװינדזוכט)  ָאֿפענעם טובערקולָאז  מיט

ּפריסטַאן, כערסָאנער ָאבלַאסט, ווערט דער מעדיצינישער ּפערסָאנַאל גענייט זיך ָאּפצוגעבן מיט די 

 רוסישע זעלנער ווָאס מע ברענגט ַאהין ַארַײן.

 

קעגן  זעקסטע ּפָארציע סַאנקציעסער ֿפַאראיין גרייט איצט ַא דער איירָאּפעִיש סַאנקציעס.

ן נַאֿפט, רוסישע און  רוסלַאנד. ָאט דָאס ּפעקל סַאנקציעס ווָאלט געדַארֿפט זַײן געצילט אויף רוסיש

נָאך ַא ריי יחידים און ֿפירמעס. סבערבַאנק, די גרעסטע בַאנק   אויף בעלַארוסישע בענק, ווי אויך

אין רוסלַאנד, וועט מסּתמא שטיין אויף דער רשימה, ווָאס דָאס בַאטַײט איר אויסשליסונג ֿפון דער  

SWIFT בהדרגהדיקער  סטרַאטעגיע ֿפוןַא  בַאטרַאכט־סיסטעם. די איירָאּפעִישע קָאמיסיע

זַײן ַא   ַאנטוויינונג ּכדי ָאּפצושטעלן דעם אימּפָארט ֿפון רוסישן נַאֿפט ביז סוף יָאר. עס וועט נייטיק

ָאּפהענגיק ֿפונעם   ערנסטֿפַאר אונגערן און סלָאווַאקַײ, ווָאס זענען גָאר   בַאזונדערע סטרַאטעגיע

, בעת זַײן געשּפרעך מיט  רוסישן נַאֿפט. דער אוקרַאִינישער אויסערן־מיניסטער דמיטרָא קולעבאַ 

ַאז די  איז צוגעשטַאנעןזשָאזעּפ בָארעל, דעם וויצע־ֿפָארזיצער ֿפון דער איירָאּפעִישער קָאמיסיע, 

קומעדיקע ליסטע סַאנקציעס זָאל ַארַײננעמען ַא ֿפַארבָאט קעגן רוסישן נַאֿפט. דערווַײל הָאט  

ן  אימּפָארטענערגיע־צו שטעלן ַא וועטָא קעגן יעדן ֿפָארלייג צו בַאגרענעצן  געסטרַאשעטאונגערן 

 ֿפון רוסלַאנד. 

 

ַאז עס וועט נישט זַײן קיין שום   דערקלערטדי דַײטשישע אויסערן־מיניסטָארשע ַאנַאלענַא בערבָאק 

ֿפַארלַײכטערונג ֿפון די סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד איידער דָאס רוסישע מיליטער וועט זיך נישט אין 

 ייןבַאסנעצער דאָ דעם יע, ַארַײנגערעכנט גַאנצן צוריקצִיען ֿפון דער אוקרַאִינישער טעריטָאר

„העלֿפן זיך ֿפַארזיכערן קעגן דער מעגלעכקייט ֿפון די סַאנקציעס, זָאגט זי,  און קרים.)דָאנבַאס( 

 . ווַײטערדיקע מיליטערישע ָאּפערַאציעס מצד דער רוסישער ַארמיי אין די קומעדיקע ּפָאר יָאר“

 

ָאנגעזָאגט ַאז מָאסקווע  הָאטדער הויּפט ֿפון דער רוסישער קָאסמָאס־ּפרָאגרַאם, דמיטרי רָאגָאזין, 

וועט זיך צוריקצִיען ֿפון דער צוזַאמענַארבעט בַײ דער אינטערנַאציָאנַאלער קָאסמָאס־סטַאנציע, 

, איז די סַאנקציעס־ לויט בלומבערגמלוכישע קָאמוניקַאטן. די ָאנגעגעבענע סיבה דערויף, לויט 

 ּפָאליטיק קעגן רוסלַאנד איבער דער אינווַאזיע אין אוקרַאִינע.

 

https://t.me/denisovaombudsman/5645
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://www.reuters.com/world/europe/eu-leans-towards-russian-oil-ban-by-year-end-diplomats-say-2022-05-01/
https://www.politico.eu/article/eu-phaseout-russia-oil-by-end-of-year/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1520778815760445442
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/baerbock-sanctions-will-only-be-lifted-after-russian-withdrawal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-30/russia-will-quit-international-space-station-over-sanctions


נישט נָאר ֿפָארצושטעלן, נָאר אויך   ָארטדָאס קונסט־אויסשטעלונגען זענען  דעקָאלָאניזַאציע.

ַאלץ  ֿפונדעסטוועגן לָאזן זיך ן ֿפַארגַאנגענע און איצטיקע היסטָארישע נַארַאטיוון.  קלעראיבערצו

דערקענען רוסישע שּפורן אין מוזייען און גַאלעריעס איבער דער וועלט. די ֿפילָאסָאֿפין און קונסט־ 

אין ּפַאריזער  Rougeקריטיקערין מַאריַא נַאזַארענקָא ֿפַארטרַאכט זיך איבער די אויסשטעלונגען 

ריד, און ֿפון די לעצטע  מוזיי א"נ מלּכה סָאֿפיַא אין מַאדגרַאן־ּפַאלע, „רוסישער דַאדַאִיזם“ אין 

רעּפין“  איליַא „די מָארָאזָאוו־זַאמלונג“ בַײ דער ֿפונדַאציע לוִי ווּויטָאן און „ –חדשים אין ּפַאריז 

אין ּפעטי־ּפַאלע. לייענט ווַײטער וועגן רוסישן קָאלָאניַאליזם אינעם ּתחום ֿפון קונסט, אין איר 

 .„עטישע ּפַארַאדָאקסן ֿפון רוסישער אוטָאּפיע אין איירָאּפעִישע מוזייען“ַארטיקל: 

 

ַלייען־ווינקלַ.

 The) ַא מעדיצינישע רַאטיר־קָאמַאנדע בַאהַאנדלט ֿפַארווּונדיקטע אין כַארקעוו, אוקרַאִינע •

Washington Post)  גייט נָאך די רַאטיר־קָאמַאנדע שעה נָאך שעה דורך ַא מעת־לעת .

 ַארבעט אין כַארקעוו. 

 Theאוקרַאִינישע מוסולמענער ּפרָאטעסטירן קעגן דער רוסישער אינווַאזיע ) •

Wahington Post)ֿפון דער אוקרַאִינישער  1%ער שטעלן מיט זיך ֿפָאר ַארום . מוסולמענ

בַאֿפעלקערונג. לייענט דעם בַאריכט ֿפונעם מוסולמענישן קהילה־צענטער אין לעמבערג 

טן מַײ ּפרַאוועט מען דעם מוסולמענישן יום־טוֿב איד־ַאל־ֿפיטער.  2טן און  1דעם )לוויוו(. 

ָאט די ער אוקרַאִינישער ַארמיי רעקָארדירט צו דער געלעגנהייט הָאט דער כָאר ֿפון ד

 . בַאגריסונג

 

ַַ.לןאַָצ

ָאנקלָאגן איבער מלחמה־ 9.000ּפַײניקונג, ֿפַארגווַאלדיקונג און רויבערַײ: איבער  •

 געריכט. ֿפַארברעכנס זענען שוין ַארַײנגעטרָאגן געווָארן אין 

זענען   903ציוויליסטן און   290זענען אומגעקומען  2022סטן ֿפעברוַאר 24זינט דעם  •

ֿפַארווּונדיקט געווָארן אין די געביטן ֿפון דָאנעצקער ָאבלַאסט אונטער אוקרַאִינישן  

 קָאנטרָאל, ַאחוץ ווָאלנָאווַאכע און מַאריוּפָאל. 

ּפוילישער ַארַײן אין אוקרַאִינע דורך דער איבער ַא מיליָאן אוקרַאִינער זענען צוריק  •

זינט דעם ָאנהייב ֿפון דער מלחמה. לויט דער ּפוילישער גרענעץ־ֿפַארווַאלטונג   גרענעץ

זענען ַארַײן צוריק אין  26.800מענטשן קיין ּפוילן, בשעת   23.500זענען שבת ַאריבער 

 אוקרַאִינע.

 עדיקכבערדי  ָאנגעגעבןט אָ ה ּכוחותנטע ַאװָאֿפנישע בַאיִ ון די אוקרֿפ ב אַ שט־ל אַ דער גענער •

  –זעלנערס  :ריֿפאין דער ַא זייגער  10 מײַ טן 2ביזן  ײרמאַ ון דער רוסישער ֿפ  ֿפַארלוסטן

,  2519 –   יקעס(װנעאָ גנס )ברֿפװאָ מ אַ קטע נצערּפאַ גע, 1048  – נקעןאַ , ט23.800 ַארום

יקע קעטאַ ר־ ילֿפ, 80 –  טןאַ רמאַ ה־ט ֿפנטילו אַ דער אָ  ־זעניט , 459  – סיסטעמען־רטילעריעאַ 

נישט־געּפַאנצערטע  , 155  –טערס ָאּפהעליק  ,194  –נען אַ לָאּפער, 152  – סיסטעמען־שיס

־ ַאלײן , 8  – לעךֿפגיכע שישיֿפן און , 1824 –־ציסטערנעס  ףאָ ברענשטאון רמיטלען ֿפאָ 

 .84  –, רַאקעטן 38 –, סּפעציעלע אויסשטַאטונג  271  – ֿפלִיענדיקע ערָאּפלַאנען

 ֿפון רוסישע ֿפַארלוסטן.  אינטערַאקטיוון ציילערגיט אויך ַא קוק אויֿפן 

  

ַןַ:ײַַלַניטַזאַָןַזיַזײיַקלװט,ַַפקציעַהעלאַַיעדעַ

ַ

ציַַ–דערהַײנטיקטעַידיעותַוועגןַדעםַמצֿבַאיןַאוקרַאִינעַאונדזערעַפַארשּפרייטַ •

,ַציַדורךַאיבערשיקןַדעםַאיצטיקןַקַאנַאלןָארטיקעַַפָארומסַאוןדורךַסָאציַאלעַ

 ביולעטין.

 ַַ.אונדזערַוועבָארטָאדערַדורךַַטוויטערַאבָאנירטַאונדזערַטעגלעכןַבַאריכטַדורךַ •

טיםַּפראירַקענטַאונטערשטיצןַאונדזערַּפרָאיעקטַמיטַַאַבַײשטַײערַדורךַּפייּפַאל.ַ •

 .דאַָ
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