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 מיטן סאלידאריטעט  אין ווערן אויפגעהויבן צו  פאן אוקראינישע אן ווייזט  האקול גאווערנער
  פאלק אוקראינישן 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די אוקראינישע פאן וועט ארויפגעלייגט ווערן אויפן 
קאפיטאל געביידע, די עקזעקיוטיוו מענשען )גאווערנער'ס הויז( און דעּפארטמענט פון היימלאנד 

ג איין חודש , אפצייכענענדי24זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס הויפטקווארטיר מארגן, מערץ 
זינט די אנהויב פון די רוסישע אינוואזיע, אין סאלידאריטעט מיט דעם אוקראינישן פאלק. די גאווערנער 

האט אויך איינגעלאדנט לאקאלע רעגירונגען ארום ניו יארק זיך אנצושליסן מיט די סטעיט מיטן ארופלייגן 
 די אוקראינישע פאן אויף רעגירונג געביידעס. 

  
איז די שטאלצע היים פון די גרעסטע אוקראינישע קאמיוניטי אין די פאראייניגטע שטאטן, און "ניו יארק 

מיר פארדאמען די אומרעכטיגע און אוממאראלישע געוואלדטאטן וועלכע ווערן דורכגעטוהן קעגן די 
ן "אונזערע געבעט  האט גאווערנער האקול געזאגט.מענטשן אין אוקראינע דורך וולאדימיר פוטין", 

זענען מיט די געליטענע און די וועלכע האבן אנטלאפן צוליב דעם קריג. מארגן וועלן מיר ארויפלייגן די 
אוקראינישע פאן אויף סטעיט געביידעס אין סאלידאריטעט מיט די אין ניו יארק וועלכע האבן מורא פאר 

און לאקאלע רעגירונגען זיך  זייער פאמיליע און באליבטע. איך לאדן איין אנדערע ניו יארק סטעיט שטעט 
צו אנשליסן מיט אונז אינעם ווייזן אונזער אנטשלאסענע שטיצע פאר דעמאקראטיע קעגן 

  אונטערדרוקונג."
  

די אנווייזונג קומט צווישן גאווערנער האקול'ס אנגייענדע באמיאונגען צו שטיצן אוקראינע. לעצטע וואך 
צו פארבאטן סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן פון  וו ארדער עקזעקיוטיהאט די גאווערנער אנאנסירט אן 

אריינגיין אין קאנטראקטן מיט קערפערשאפטן וועלכע זעצן פאר צו טוהן ביזנעס אין רוסלאנד. אין אנהויב 
צו פארשטערקערן די דעפארטמענט פון פינאנציעלע  אנאנסירט שריט פון מערץ, האט גאווערנער האקול 

( אינפארסירונג פון סאנקציעס קעגן Department of Financial Services, DFSסערוויסעס'ס )
רוסלאנד, אריינרעכענענדיג דאס פארשנעלערטע פארשאפונג פון נאך בלַאקטשעין אנאליזירונג 

אלע סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן צו  אפוילןבטעכנאלאגיע. אין פעברואר האט גאווערנער האקול 
ארויסנעמען אינוועסטירטע פובליק געלטער פון רוסלאנד און צו אויפהערן טוהן ביזנעס מיט רוסישע 

  פירמעס.
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