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

ֿפרי.דעראין2022,10:00מַײטן16/15ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה
מלחמהדערֿפוןטָאגסטער82סטער/81

דער בַאריכט איז צוגעגרײט געװָארן דורך סָאֿפיַא ָאליניק און מַאריַאנַא זַאװיִיסקַא

איבער דער גרענעץ: סומי װערט שױן װידער ַא מָאל ָאנגעֿפַאלן.  זעקס מָאל הָאט מעןשיֿסן גרַאנַאטןגײט ָאןרוסלַאנדַאטַאקירטע שטעט.
רוסישעהָאבןקַאיָארזונטיקגרענעץ).דערֿפוןקמ.5ַאסומי,אוןכַארקעװצװישן(ּפונקטייִשוףגרױס-ּפיסַאריװסקעראױֿפןסנַאריַאדןגעשָאסן

ים-ּכוחות ַארױסגעלָאזט קרײסיר-רַאקעטן אױף דער לעמבערגער געגנט. ֿפיר רַאקעטן הָאבן אין גַאנצן צעשטערט ַא מיליטערישע אַײנריכטונג. ַאן
הָאבןמַײטן14דעםסנַאריַאדן-בַאשיסונג.רוסישעראוטערגעקומעןאיזסעװערָאדָאנעצקֿפוןקינדער)4(מענטשן10מיטעװַאקויִר-װָאגן

געגנטלוגַאנסקערדערֿפון10%בירגער.ֿפַארװּונדיקטע9סעװערָאדָאנעצק:איןשּפיטָאלַאאױףבָאמבעסַארױסגעלָאזטבַאזעצערסרוסישע
זיךקָאנצעטרירןשלַאכטןעיקרדיקעדימַארץ.ָאנהײה30%ֿפונעם20%מיטגעמינערטזיךהָאטציֿפערדערָאטהענט.אוקרַאיִנישעאיןבלַײבט

בָאמבַארדירונגדערבַײגעװָארןֿפַארװּונדיקטמענטשן4זענעןָאבלַאסטכַארקעװעראינעםרוביזשנע.ליסיטשַאנסק,סעװערָאדָאנעצק,בַײאיצט
ֿפון צװײ װױנקװַארטַאלן. אין דער ריכטונג ֿפון איזיום גײען ָאן שטַארקע קַאמֿפן. אינעם דָאנעצקער ָאבלַאסט גײט דער קַאמף ָאן איבער דער גַאנצער

קמ30(!,נַײ-יָארק/ניו-יָארקֿפוןקַארבָאל-ֿפַאבריקדיבַאשיסןדורכןאינסטַאלַאציעסאינדוסטריעלעצעשטערןגעּפרּוװטהָאבןרוסןדיֿפרָאנטליניע.
צֿפון ֿפון דָאנעצק) און װידער ַא מָאל די קָאקסֿפַאבריק אין ַאװדיִיִװקע. אינעם כערסָאנער ָאבלַאסט בלַײבט דער מצֿב ַא שװערער װָארעם די
ָאקוּפירערס הַאלטן אין אײן װַארֿפן גרַאנַאטן אױף די ייִשוֿבים און די שטעלונגען ֿפון דער ַארמײ אין די שטחים װָאס אין אוקרַאיִנישע הענט.

אַײנװױנערס בַאריכטן װעגן גרױסע שָאדנס און צעשטערטע דירות, שולן, קינדער-גערטנער, צעשטערטע און ָאּפגעמינירטע װעגן. אין דער ֿפרי
זענען געװען ַא רײ שטַארקע אױֿפרַײסן אין מיקעלַײעװער װױנקװַארטַאלן דורך רַאקעטן-ָאנֿפַאלן און בַאשיסונגען מיט ֿפילרַאקעטיקע

שיס-סיסטעמען. לױט דערװַײליקער אינֿפָארמַאציע זענען ַאן אױטָא און ַא מעבלקלַײט ֿפַארׂשרֿפעט געװָארן, אײן ּפַארשױן ֿפַארװּונסיקט.

װָאס װָאלט געקָאנט אומברענגען,עּפידעמיעַא גרױסער אונטערגַאנג, ַא גרױס-ֿפַארנעמיקער. איבער מַאריוּפָאל הענגט ַא דרָאונג ֿפוןמַאריוּפָאל
טױזנטער ֿפון די ֿפַארבליבענע אַײנװױנער. די שטָאט בלַײבט ָאּפגעהַאקט ֿפון טרינקװַאסער, די קַאנַאליזַאציע איז געשעדיקט, און עס ליגן נָאך ַא

סך מתים אוטערן שטײנברָאך ֿפון די הַײזער. ס'איז ַא סּכנה ַאז דער קַאנַאל-ָאּפֿפַאל (ָאּפרין/ָאּפגַאנג) זָאל ַארַײנֿפליסן אין ים ַארַײן ָאדער גָאר אױף
די גַאסן ֿפון דער שטָאט. ַאז מע קוקט אױף דער צָאל מתים און דער ּפועל־יוצא ֿפון איבערֿפױלונג בַײם װַארעמען װעטער, איז דָאס אױסשלָאגן און

צעשטורעמען זיך ֿפון ַא מגֿפה ַא גרױסע ריזיקע.

רעדט זיך ַאז רוסישע חײלות הָאבן זיךדי רוסישע חײלות און מַאכט קרבנות. עסנָאך ַאלץ ָאּפהַאלטאוקרַאיִנעס ֿפַארטײדיקונג ֿפון ַאזָאװסטַאל
ֿפַארבלַײבןזעלנערֿפַארװּונדיקטע600ַארוםשטָאל-ֿפַאבריק.ַאזָאװסטַאלדיַאטַאקירןבַײם(צינדבָאמבעס)טערמיט-ֿפַײער-בָאמבעסמיטבַאנוצט

אין דער ֿפַאבריק. ס'רוב זענען שװער צעװּונדיקט, געֿפינען זיך אין אומרײנע בַאדינגונגען, ָאן מעדיצין, װַאסער און עסן אין דער דורך די רוסן
ַארומגערינגלטער ֿפַאבריק. ָאנֿפַאלן ֿפון לַאנד, לוֿפט און שװערער ַארטילעריע גײען ָאן ָאן ַאן אױֿפהַאלט. אוקרַאיִנישע ֿפונקציָאנערן ּפרּוװן אױס צו

ֿפַארהַאנדלען ַאן עװַאקויִרונג ֿפון מעדיקערס און ֿפַארװּונדיקטע דינסטלַײט, נָאר – ּפוטין ֿפַארָארדנט ניט קײן עװַאקּוַאציע-בַאֿפעל.

העלף מַאריוּפָאל, העלףנָאכן רוף ֿפונעם "קַאלוש ָארקעסטער" בַײם "אײרָאװיזיע זינג-ֿפעסטיװַאל" צו העלֿפן די ֿפַארטײדיקערס ֿפון ַאזָאװסטַאל (
די בָאמבעס װָאס זײ װַארֿפן אױף מַאריוּפָאל: "ֿפַאר ַאזָאװסטַאל, ּפונקט װי איר הָאט) הָאט דָאס רוסישע מיליטער ָאנגעשריבן אױףַאזָאװסטַאל

געבעטן".

סענַאט אונטערן ָאנֿפיר ֿפונעם הױּפט ֿפון דער רעּפובליקַאנער מערהײט מיטש מעקָאנעלֿפונעם ַאמעריקַאנערדעלעגַאציע. ַאאױסערן ּפָאליטיק
אוקרַאיִנעסהָאט אונטערגעשטרָאכןהָאט בַאזוכט קיִעװ אױף צו בַאגעגענען זיך מיט ּפרעזידענט זעלענסקי'ן. דער סענַאטָאר מעקָאנעל

בַאדערֿפענישן אין דער מלחמה: "אוקרַאיִנע בעט נישט קײנעם צו קעמֿפן ֿפַאר איר. זי בעט נָאר די מיטלען זיך ַאלײן צו ֿפַארטײדיקן." ָאט דער
בַאזוך ֿפון דער רעּפובליקַאנישער דעלעגַאציע איז ַא המשך ֿפון ַא סעריע װיזיטן ֿפון ַאמעריקַאנישע הױכרַאנגיקע ּפערסָאנַאזשן. בעת-מעׂשה איז ַא

ֿפונעםקעגנשטעלנַײע רונדע ֿפינַאנציעלע שטיצע ֿפַאר אוקרַאיִנעס קַאמף קעגן דער רוסישער אינװַאזיע אין װָאשינטָאן אױֿפגעהַאלטן דורכן
קענטוקער רעּפובליקַאנישן סענַאטָאר רענד ּפָאל.

ַאלערוסלַאנדאױֿפרוֿפנדיקַארױסזָאגבשוּתֿפותדיקןַאמיטֿפַארזַאמלונגזײערבַאשלָאסןסוף-װָאךדעםהָאבן7Gֿפונעםמיניסטרָארןאױסערןדי
חיילות ּתיּכף-ומיד צוריק צו ציִען ֿפון אוקרַאיִנע, און װָאס דערקלערט גרײטשַאֿפט צו ֿפַארזָארגן אוקרַאיִנע מיט ַאזױֿפיל װי נײטיק ּכלי־זײן אױף צו

ֿפַארטײדיקן איר ערד און אומָאּפהענגיקײט: "מיר'ן קײן מָאל ניט ָאנערקענען די גרענעצן װָאס רוסלַאנד װיל בַײטן דורך מיליטערישער ַאגרעסיע און
7Gדיקרים".דעםַארַײנרעכענענדיקגַאנצקײט,טעריטָאריעלעראוןסּוװערעניטעטאוקרַאיִנעסֿפוןאונטערשטיצונגאיןנעמעןָאנטײלָאנגײןמיר'ן

הָאט אױכעט צוגעזָאגט צו ַארבעטן אױף קָאָארדינירטע אַײנצױמונגען ֿפון רוסלַאנדס עקָאנָאמישן און ֿפינַאנציעלן סיסטעם, אונטער צו הײבן זײערע
בַאמיִונגען צו מינערן און ָאפ צו הַאלטן די ָאּפהענגיקײט ֿפון רוסישער ענערגיע װָאס גיכער, און צו בַאקעמֿפן ֿפַאלשע "אינֿפָארמַאציע", ליגונים און

בָאבע-מעׂשיות.

צו װערן אין דער ָארגַאניזַאציעָאנגענומעןגיט ָאן אױףזונטיק הָאט דער ֿפינישער ּפרעזידענט ָאנגעזָאגט דעם ֿפָארמעלן בַאשלוס ַאז ֿפינלַאנד
זָאגטמַײ,טן17דעםמיטגלידערשַאֿפטֿפרעגןצוָאןֿפָארמַאלרעכנטרעגירונגשװעדישעדי).NATO(ָאּפמַאךצֿפון־ַאטלַאנטישןֿפונעם

Svenska Dagbladet.ֿפוןקורסדעםבַאשטעטיקןעֿפנטלעךװעלןֿפונקציָאנערןַאזדערװַארטמעNATO.ֿפוןֿפָאדערטטערקַײדיװָאס,נָאר
שװעדן און ֿפינלַאנד, זײ זָאלן "אױֿפהערן אונטערשטיצן טערָאריסטישע גרוּפעס אין זײערע לענדער, געבן קלָארע זיכערקײטס-גַארַאנטיעס און
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אירבעתהָאטנָאװַאקקַאטַאליןּפרעזידענטיןאונגערישענַײעדי.NATOאיןַארַײןװילןזײװעןטערקַײֿפַארעקסּפָארט-מניעותַאװעקנעמען
צערעמָאניעלער אינױגורַאציע  ֿפַארדַאמט (ָאּפגעשַאצט לגנַאי) ּפוטינס ַאגרעסיע און געשטיצט אוקרַאיִנעס צוטריט צום א"ֿפ. ָאט דער ַארױסזָאג
קומט נָאך װָאכן-לַאנגע שּפַאנונגען צװישן אונגערן און דעם א"ֿפ װעגן װַײטערדיקע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד און דעם ָאּפװַארֿפן דעם איבערֿפירן

ָאדער צושיקן װָאֿפן קײן אוקרַאיִנע.

מַײ.טן17דעםקיִעװאיןַארבעטאירָאנהײבןצוריקװעט(הודו)אינדיעֿפוןַאמבַאסַאדעדי

7072(כַארקעװמיליָאן),9947$(מַאריוּפָאל:איןָאנגעטרָאֿפןאיצטביזמעןהָאטאינֿפרַאסטרוקטור-שָאדנסגרעסטעדי.מלחמהַאקָאסטװָאס
איןָאנגעטָאןהָאבןזעלנעררוסישעװָאסשָאדנסדיֿפַארמיליָאן449$אױףמעןקומטדערװַײלעמיליָאן).4211$(טשערניִעװאוןמיליָאן)$

ָאּפשַאצונגעןװַײטערדיקעדירה-הַײזער.1230בתוֿכםמיליטער,רוסישןדורכןגעװָארןגעשעדיקטזענעןבנינים1354געגנט.קיִעװער,בוטשע
קומען ָאן, די צָאלן קענען זיך בַײטן.

508אונטערנעמונגען,אוןֿפַאבריקן208װײניקסטןצוםאױףָאןבַאריכטדערװַײזטאוקרַאיִנעקעגןרוסלַאנדֿפוןמלחמהָאנהײבזינטן
בריק-איבערגענג,אוןבריקן295עדוקַאציע-ַאנשטַאלטן,אוןשולן992(סקלַאדן),ּפַאקהַײזער156קינדער-גערטנער,562געזונט-ַאנשטַאלטן,

דערבַאזעצט.ָאדערצעשטערטגעשעדיקט,בירגער-ֿפליֿפעלדער12אוןאײל-דעּפָאען27ַאדמיניסטרַאציע-בנינים,83רעליגיע-בנינים,102
װעגן ֿפַארנעם ֿפון דער אוקרַאיִנישער אינֿפרַאסטרוקטור-צעשטערונג זַײט דעם ָאנהײברַאּפָארטירטאינֿפרַאסטרוקטור-מיניסטער קוברַאקָאװ הָאט

שָאדנסלַײדןװעגןקילָאמעטער23.573הױּפטװעגן,קילָאמעטערטױזנט6,3ָאנגעװָארןהָאטאוקרַאיִנעאוקרַאיִנע.איןקריגרוסישןדעםֿפון
געװָארןאיזבַאנען-נעץֿפונעם23%בערךסך־הּכלגעװָארן.צעשטערטזַײנעןבַאנבריקן41אוןװעגבריקן289ָאנֿפַאלן;רוסישעדיצוליב

געשעדיקט ָאדער צעשטערט.

Washingtonדער.מלחמהדערֿפוןרַאיות Postאוןװידעָאסצוטריטלעכעעֿפנטלעך231ֿפוןדַאטן-בַאזעַאצונױֿפגעשטעלטהָאט
נָאכקָאנטרָאלירט (װעריֿפיצירט) מיט ַא ֿפָארענסישער מַאנשַאֿפט. די דַאטן-בַאזע נעמט ַארום ֿפילמעלעך אַײנגעברענגט דורך בירגער, בַאַאמטע

אן זעלנער, װָאס װַײזן די מתים אין קװַארטַאלן, לוֿפטשּפורן ֿפון רַאקעטן װָאס שיסן ֿפון הימל און די רײכערדיקע חורבות ֿפון גַאנצענע שטעט. דער
װעבָארט װַײזט ַאז די ֿפילמען זענען רױערהײט געלָאדנט געװָארן, ס'איז צוגעלײגט געװָארן ַא בַאשרַײבונג ֿפונעם אינהַאלט און געָאגרַאֿפישן ָארט,

ַאזױ ַאז מע קען אין דעם זוכן.

דער קולטורעלערװעגן שָאדנס ֿפוןבַאריכטהָאט ַארױסגעברענגט ַא נַײעם. דער אוקרַאיִנישער קולטור- און אינֿפָארמַאציע-מיניסטעריוםקולטור
אוקרַאיִנעֿפוןגעגנטן13איןזַאכןקולטור-ירושהקעגןֿפַארברעכןרוסישעֿפַארשריבןהָאטמעמלחמה.רוסעשערדערצוליבאינֿפרַאסטרוקטור

אוןקולטור-דערֿפַארשריבן.מעןהָאטזַאכן90שָאדנס:גרעסטעדידערװַײלעהָאטקולטור-ירושהכַארקעװערדיקיִעװ.און
זײֿפון42װָאסמיליטער,רוסישדורךגעבַײעןרעליגיעזע114ֿפוןצעשטערונגָאדערשָאדנסװעגןװײסאינֿפָארמַאציע-ּפָאליטיק-מיניסטעריום

שטײען אױף דער רשימה ֿפון היסטָארישע, בױקונסט- ָאדער שטָאט-מָאנומענטן.

די אוקרַאיִנישע קַאּפעליע "קַאלוש ָארקעסטער" הָאט געװּונען דעם אײרָאװיזיע זינג-ֿפעסטיװַאל אין טורין, איטַאליע. דָאס זינגליד אױֿפן נָאמען
אױסברָאך ֿפון דער מלחמה – װַײזנדיק אױף דער מַאמע אוקרַאיִנע. אין ַא נָאר װָאסנָאכןבַאדַײט"סטעֿפַאניַא" הָאט בַאקומען ַאן ַאנדער

די שָאדנס ֿפון דער מלחמה אין בוטשע, אירּפען און בילָאגָארדקע. די מוזיק-װידעָא װַײזטבַײם ליד װַײזט די קַאּפעליעװידעָאַארױסגעלָאזטער
ֿפון ֿפעמיניסטישערקולטור-טרַאדיציעאױכעט ֿפַארשײדענע רָאלעס ֿפון ֿפרױען בַײ דער ֿפַארטײדיקונג ֿפונעם לַאנד װָאס שּפיגלען ָאפ ַא

אומָאּפהענגיקײט און עמַאנציּפַאציע.
װיבַאלד זי הָאט געװּונען דעם געװעט, מעג אוקרַאיִנע זַײן די גַאסטגעבערין און ָארגַאניזַאטָארשע ֿפונעם ֿפעסטיװַאל קומעדיקס יָאר. רוסלַאנד און

בעלַארוס הָאבן דָאס יָאר ניט געטָארט מיטמַאכן צוליב דער רָאלע ֿפון די לענדער אינעם קריג. בעת דער לעבעדיקער אױסשטרַאלונג הָאט די
קַאּפעליע אױסגערוֿפן: "העלֿפט אוקרַאיִנע, העלֿפט מַאריוּפָאל, העלֿפט ַאזָאװסטַאל, די רגע!"

.לײען װינקל
מענטשן-רעגט:ֿפַארבירגער-גרוּפע"SOS"אײרָאמַײדַאןֿפוןַארטיקלאינעםבַאטַאליָאן""ַאזָאװדעםװעגןלײענט●

Euromaidan SOS: honest answers to the most common questions about AZOV in the West
●Singing, dancing and defending their country: meet Ukraine’s Eurovision entry | The Economist
●When Reality Bites - Lennart Meri Conference - Matti Maasikas, Ambassador, EU Delegation to Ukraine
●Sanctions Shed Light on Putin’s Private Life - The New York Times (nytimes.com(
●Poisoned legacy: why the future of power can’t be nuclear | Serhii Plokhy | The Guardian

"זָאל ָאט דער אוֿפן אױֿפװעקן עלעקטרע זַײן זיכער, דַארף די גַאנצע געזעלשַאֿפט ּפערֿפעקט ֿפונקציָאנירן. מלחמה, עקָאנָאמישער אַײנברָאך,
קלימַאטישער בַײט: ָאט די ַאלע ַאלץ רעעלערע ריזיקעס מַאכן נוקלעַארע ַאנשטַאלטן צו געֿפערלעכע ערטער. ַאֿפילו ָאן זײ, זענען ֿפַארַאן

ריזיקעס. איז דַארף מען זיך ֿפרעגן: זענען זײ באמת װערט דעם ּפרַײז?"

.צָאלן
עֿפנטלעכערדערֿפוןטעג80דיבשעתַאזבַאריכטדעניסָאװַאליודמילַאּפַארלַאמענטאוקרַאיִנישןֿפונעםמענטשן-רעגטֿפַארּפקידהדי●

געזונט-מיניסטעראוקרַאיִנישןלױטןגַאנצן.איןזײֿפון101ַאנשטַאלטן,מעדישע616צעשטערטבַאזעצערסרוסישעדיהָאבןמלחמה
בױען.צואױףָאדעררעמָאנטירןצוזײגריװנַאמיליַארד32מעןדַארףליַאשקָאװיקטָאר

צָאלדיאיזמַײטן9דעםזינטאוקרַאיִנער.זײֿפון42.000העכערלַאנד,איןַרַײןאשעה24לעצטעדיזַײנעןמענטשן46.000ּכמעט●
מענטשן װָאס קומען ַארַײן העכער ֿפון די װָאס ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד, ֿפינעף טעג נָאכַאנַאנד. דער נעטָא ַארַײנשטרָאם אין ָאט די טעג איז

אוקרַאיִנע.איןַארַײןמענטשןמיליָאן1,699ֿפעברוַארסטן24דעםזינטזַײנעןגרענעץ-דינסטמלוכישערדערלױט.31.000
טן16ביזןַארמײרוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַאיִנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער●

,2974–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנסגעּפַאנצערטע,1228–טַאנקען,27.700ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא10מַײ

https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-honest-answers-to-the-most-common-questions-about-azov-in-the-west/?fbclid=IwAR3zEs3ARMiz50C-O_1wYHTri6hDwSPdtNxeG54MdbH3VfDceR4EilW4wEo


,200–ערָאּפלַאנען,195–שיס־סיסטעמעןֿפיל־רַאקעטיקע,89–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,557–ַארטילעריע־סיסטעמען
,13–שיֿפלעךגיכעאוןשיֿפן,2101–ברענשטָאף־ציסטערנעסאוןֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע,165–העליקָאּפטערס

.97–קרײיר-רַאקעטן,42–אויסשטַאטונגסּפעציעלע,411–ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע
רוסישע ֿפַארלוסטן.ֿפוןאינטערַאקטיוון ציילערגיט אויך ַא קוק אויֿפן

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:
אױֿפגענומעןװידערהָאבןזײ.2014/15איןמיזרחאיןזעלנערדיאונטערשטיצטהָאבןװָאסֿפרַײװיליקעגרוּפע"זגרַאיַא"שטיצט●

זײער ַארבעט בַײם ֿפַארזָארגן בירגער און שּפיטעלער מיט מעדיצין און אױסריכטונג, און דעם מיליטער מיט מכשירים,
.גיט ַא צושטַײערלערנט מער װעגן דעם אוןמעדיקַאמענטן און עסנװַארג.

ֿפַארשּפרייט אונדזערע דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאיִנע – צי דורך סָאציַאלע ֿפָארומס און ָארטיקע קַאנַאלן, צי●
דורך איבערשיקן דעם איצטיקן בולעטין.

. אונדזער וועבָארטדורךָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●
.ּפרטים דָאאיר קענט אונטערשטיצן אונדזער ּפרָאיעקט מיט ַא בַײשטַײער דורך ּפייּפַאל.●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַאיִנע!
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