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זיבעצעטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

רוסישעַאזבַאריכטדָאמברעוויץבַײגרענעצווַאךאוקרַײנערדערֿפוןביורָאדערהָאטמיטָאג,נָאך14:30נעכטן,ווַײסרוסלַאנד.
ערָאּפלַאנען זענען ָאּפגעֿפלויגן ֿפון ווַײסרוסלַאנד, ַארַײנגעדרונגען אינעם אוקרַײנער לוֿפט־שטח, ֿפַארקערעוועט איבער אונדזערע

שטעט הָארעדישטשע און טומען, רָאוונער ָאבלַאסט, און צוריקגעֿפלויגן בַאשיסן דָאס שטעטל קָאּפַאני אין ווַײסרוסלַאנד. ַאזוינס קען
ֿפָארגעשטעלט ווערן ווי ַא ּפרָאווָאקַאציע און ווָאלט געקענט בַארעכטיקן דעם ַארַײנמיש ֿפון דער ווַײסרוסישער ַארמיי. דער

שיץ־מיניסטער הָאט שוין ֿפריִער געווָארנט וועגן דער מעגלעכקייט ֿפון ַאזעלכע ּפרָאווָאקַאציעס אין די קומעדיקע טעג. נָאר קורץ נָאך
זיי דערקלערט ֿפַאר „ֿפעלשונגען“. שּפעטער דורכן טָאג הָאבן אוקרַײנערווַײסרוסישער שיץ־מיניסטעריוםדי געשעענישן הָאט דער

ַא9ֿפַארטָאג,זעלביקןדעםאוקרַײנעאיןַארַײנצומַארשירןזיךגרייטווַײסרוסלַאנדַאזידיעהַאבַאקומעןמלוכה־לַײטאוןמיליטער־
נישטווַײסרוסלַאנדמצדזענעןֿפרי,דעראיןזייגערַא2022,10מַארץטן12דעםמָארגנס,צואויףביזָאוונט.איןזייגער

אונטערגענומען געווָארן קיין שום מיליטערישע שריט קעגן אוקרַײנע.

ֿפעלקער (ֿפ"ֿפ) דערקלערט ַאז עס זענען נישטָא קיין שום רַאיותדי ָארגַאניזַאציע ֿפון ֿפַאראייניקטעאויסערן־ּפָאליטיק.
אונטערצושּפַארן די טענה מצד רוסלַאנד וועגן ַאן אוקרַײנישער ּפרָאגרַאם צו ַאנטוויקלען ביָאלָאגיש געווער. דער רוסישער דעלעגַאט

ווַאסילי ניעביענזיַא ּפרּוווט איבערצַײגן דעם זיכערקייט־רָאט ֿפון די ֿפ"ֿפ, נישט צושטעלנדיק דערבַײ קיין בַאווַײזן, ַאז אוקרַײנע הָאט
געֿפירט ֿפָארשונגען איבער ביָאלָאגיש געווער אין לַאבָארַאטָאריעס אונטערגעשטיצטע ֿפון דעם ַאמעריקַאנער שיץ־דעּפַארטעמענט.

די ֿפ"ֿפ הָאבן יָא בַאווַײזן ֿפון דעם בַאניץ מצד רוסלַאנד מיט ֿפַארווערטע קנוילבָאמבעס, ווי עס הָאט ָאנגעוויזן ליז טרָאסעל, די
ווָארטזָאגערין ֿפונעם הויך־קָאמיסַאריַאט ֿפַאר מענטשנרעכט בַײ די ֿפ"ֿפ.

דערקלערן ַאז די רעזולטַאטן ֿפון דער קָאנֿפערענץ דערנענטערןאוקרַײנישע ֿפָארשטייערדי שּפיצן־קָאנֿפערענץ אין ווערסַײ.
אוקרַײנע צום איירָאּפעיִשן ֿפַאראיין, ָאבער עס איז נָאך גָארנישט בַאשלָאסן געווָארן בנוגע דער מעגלעכקייט ֿפון ַא ֿפַארגיכערטער

ּפרָאצעדור ָאדער וועגן דער קַאנדידַאטור ַארַײנצוטרעטן אינעם ֿפַאראיין. אורסולַא ֿפָאן־דער־לַײען הָאט, בעת דער
ּפרעסע־קָאנֿפערענץ בַײם שליסן דעם צוזַאמענקום, גערוֿפן צו ַאן אויסֿפָארשונג ֿפון די מעגלעכע מלחמה־ֿפַארברעכנס מצד רוסלַאנד,

ַארַײנגערעכנט די בָאמבַארדירונג ֿפון ַא קימּפעט־שּפיטָאל אין דער שטָאט מַאריוּפָאל, דרום־מיזרח־אוקרַײנע.

ַא נַײעם שטַאּפל אין איר טערָאר־שיטה דורכן ּפרּווו צו בַאזַײטיקן ֿפיזישדי רוסישע ַארמיי איז ַאריבער צושטעט אונטער ַאטַאק.
איז ֿפַארכַאּפט,מעליטָאּפָאל, דער בירגער־מַײסטער ֿפוןֿפיָאדָארָאוואיווַאןֿפָארשטייער ֿפון דער לעגיטימער לָאקַאלער מַאכט.

2000ַארוםַארַײנדרינגער.רוסישעדימיטקָאָאּפערירןצוָאּפגעזָאגטזיךהָאטערווידעםנָאךסָאלדַאטן,רוסישעדורךגעווָארן
מענטשן זענען ַארויס דעמָאנסטרירן לטוֿבת דעם בירגער־מַײסטערס בַאֿפרַײונג. ֿפרַײטיק הָאבן רוסישע ּכוחות גענומען שיסן אויף

ָאנקָאלָאגישן שּפיטָאל. ֿפון די ּפַאציענטן איז קיינער נישט דערהרגעט, און בֿפרט אויֿפןמיקעלַײעווציווילע צילן אין דער שטָאט
הָאבן געשָאסן אויף. רוסישע טערָאריסטןהָאטעל „אוקרַײנַא“אויֿפגעריסן דעםהָאבן רוסישע ּכוחותטשערניִעווגעווָארן. אין צענטער

ָאבערַאנשטַאלט,צווייטןַאאיןעווַאקויִרטגעהַאטמעןהָאטמענטשן73.ָאבלַאסטכַארקעוועראיןוווינַאנשטַאלטּפסיכיַאטרישןַא
צָאלדירעדערשטולן.אין10אוןבעטאין50זייצווישןמענטשן,330געוועןדָארטןנָאךזענעןָאנֿפַאלֿפונעםמָאמענטאינעם

, הָאט ַאָאבלַאסטקריַאטשקי בַײ ווַאסלקעוו, קיִעווער. אין– די טעגבילדערקרבנות דַארף נָאך ֿפעסטגעשטעלט ווערן. כַארקעווער
לוֿפטָאנֿפַאל אין דער ֿפרי גורם געווען ַא ׂשרֿפה אין ַא נַאֿפט־מַאגַאזין.

הַאלט רוסלַאנד אין צוגרייטן געֿפעלשטע „רַאיות“ ֿפון ַאן אוקרַײנישער,אוקרַײנישן זיכערקייט־ביורָאלויטןענערגיע־זיכערקייט.
מיליטערישער אינטערווענץ אין דער געגנט ֿפון טשערנָאבל. די ֿפָארגעשטעלטע מעגלעכע ַאנטוויקלונגען זענען צווייערליי: ָאדער ַא
ברייט ֿפַארמָאסטענע אונטערצינדונג ֿפון רַאדיָאַאקטיווע וועלדער, ַאז עס זָאל בַאלד אויֿפגיין ַא ווָאלקן רַאדיָאַאקטיווער רויך און זיך
נעמען טרָאגן מיטן ווינט; ָאדער ַאן ָאנווענד ֿפון שווערער ַארטילעריע קעגן נוקלעַארע סקלַאדן, מיט די זעלביקע קָאנסעקווענצן. אין

ביידע ֿפַאלן ווָאלט די שולד געֿפַאלן אויף אוקרַײנישע „נַאצישע“ און „נעָאנַאצישע“ ָארגַאניזַאציעס.

די רוסן הָאבן שוין ָאּפגעזָאגט די אוקרַײנישע טעכניקער דעם צוטריט צו דער נוקלעַארער סטַאנציע. רוסישע סַאבָאטַאזשניקעס ווערן
יָא ַארַײנגעלָאזט אויֿפן שטח ֿפון דער טשערנָאבלער נוקלעַארער קרַאֿפטסטַאנציע, ֿפַארשטעלטע ֿפַאר „ווַײסרוסישע סּפעציַאליסטן“.

אין איצטיקן מָאמענט איז די קרַאֿפטסטַאנציע אין גַאנצן אויסגעשלָאסן ֿפון די קָאנטרָאל־סיסטעמען ֿפון דער אינטערנַאציָאנַאלער
קענעןדיזל־גענערַאטָארןזַאּפַאסנעדיעלעקטריע.ָאןגעבליבןאיזסטַאנציעדי).IAEA(ענערגיעַאטָאמישערֿפַארַאגענטור
נוקלעַארעזַאּפָארָאזשערדיניצןּכוחותרוסישעדישעה.48במשךנָארזיכערקייט־סיסטעמעןאוןאויֿפהיט־דיבַאזָארגן

מיטזעלנעררוסישע500ַארוםסטַאנציעסַאמעדערבַײנָאךזיךגעֿפינעןעסבַאזע.מיליטערישערַאֿפַארקרַאֿפטסטַאנציע
דיֿפוןבַאריכטןדיווידערשויןדערגייעןעסַאזאינֿפָארמירטIAEAדיאויסשטַאטונג.איבעריקעראוןמַאשינביקסן

קָאנטרָאל־סיסטעמען ֿפון דער זַאּפָארָאזשער נוקלעַארער קרַאֿפטסטַאנציע. די רוסישע „ציוויל־ּפָאליציייִשע ֿפַארווַאלטונג“ ֿפון דער
קרַאֿפטסטַאנציע הָאט צונויֿפגערוֿפן דעם ָארטיקן ּפערסָאנַאל, ווָאס ווערט דָארטן געהַאלטן אין געֿפַאנגענשַאֿפט, און דערקלערט ַאז

די סטַאנציע געהערט איצט צו רָאסַאטָאם און נישט מער צו אוקרַײנע.

דיוועלןסך־הּכלאיןרוסלַאנד.ֿפַארלָאזטמַארקעס30ַאאוןגעזעלשַאֿפטן17הָאבןמַארץטן11דעםמלחמה־צַײט.איןגעשעֿפטן
איירָאּפעיִשערדערֿפוןֿפָארזיצעריןדיהָאטֿפרַײטיקַארבעט־ּפָאסטנס.47.000נָאךווירטשַאֿפטרוסישערדערָאּפקָאסטןשריט

וועט ָאּפשַאֿפן די הַאנדל־ּפריווילעגיעס און גינציקע עקָאנָאמישע בַאציִונגען ווָאסדער איירָאּפעיִשער ֿפַאראייןקָאמיסיע ָאנגעזָאגט ַאז
הָאבן געגָאלטן לגבי מָאסקווע, וועט זיך נעמען צום רוסישן ֿפַארמעגן אין קריּפטָאווַאלוטעס און וועט ֿפַארווערן דָאס עקסּפָארטירן קיין

רוסלַאנד איירָאּפעיִשע לוקסוס־ַארטיקלען און אימּפָארטירן ֿפון דָארטן אַײזן־ און שטָאל־ּפרָאדוקטן.
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שטעלונגזייעראיבערדומערוסישערדערֿפוןמיטגלידער386אויףסַאנקציעסַארויֿפגעלייגטהָאטגרויס־בריטַאניעסַאנקציעס.

לטוֿבת דער ָאּפזונדערונג ֿפון די אוקרַײנישע געגנטן ַארום לוגַאנסק און דָאנעטסק.

רוסישעזיך ווַײטער מיט די גרעסטע שוועריקייטן, בעת דָאסדי עווַאקוַאציע־ַארבעט ֿפַארמעסטדער הומַאניטַארער קריזיס.
הומַאניטַארע14ָאֿפןשטייןוועלןהַײנטקרייץ.רויטןֿפונעםֿפָאןדעראונטערמַאשינעןגעּפַאנצערטעאיןזיךֿפָארטמיליטער

קָארידָארן אויף צו עווַאקויִרן ציוויליסטן. מַאריוּפָאל בלַײבט ָאבער בַאלַאגערט און ָאן די לעבנס־נייטיקע מיטלען און ּפרָאדוקטן. במשך
אַײנוווינערמַאריוּפָאלער1582זענעןבָאמבַארדירט,ּכסדרווערטוווינגעגנטןאירעאוןַארומגערינגלטאיזשטָאטדיווָאסטעג12די

דערהרגעט געווָארן דורך די רוסישע ָאקוּפַאנטן.

ּפלַאטֿפָארמע „מעטַא“הָאט דיאין אירע ּכללים איבער ׂשינאה־ַארויסזָאגן,אַײנֿפירנדיק ַא צַײטווַײליקן שינויקיבערזיכערקייט.
ַארויסצושטעלן רוֿפן צו געווַאלד קעגן רוסן און רוסישע זעלנערס איןדערלויבט די בַאניצערס ֿפון ֿפייסבוק און אינסטַאגרַאם

קָאנטעקסט ֿפון דער רוסישער אינווַאזיע אין אוקרַײנע. ווי ַא רעַאקציע דערויף הָאט זיך די רוסישע גענערַאל־ּפרָאקורַאטור געווָאנדן
צום רָאסקָאמנַאדזָאר (ֿפעדערַאלער השגחה־ביורָא איבער קָאמוניקַאציע, אינֿפָארמַאציע־טעכנָאלָאגיע און מַאסן־מעדיע) ער זָאל

בַאגרענעצן דעם צוטריט צו אינסטַאגרַאם, און געֿפָאדערט ֿפון געריכט ַאז „מעטַא“ זָאל דערקלערט ווערן ֿפַאר ַאן עקסטרעמיסטישער
ָארגַאניזַאציע און עס זָאל ֿפַארווערט ווערן איר ַארבעט אין רוסלַאנד. יוטוב הָאט בַאלד גענומען בלָאקירן איבער דער גַאנצער וועלט
מעדיע־קַאנַאלן ווָאס געניסן ֿפון ַאן אונטערשטיצונג ֿפון דער רוסישער מלוכה. יוטוב הָאט שוין ֿפריִער געהַאט בלָאקירט אין איירָאּפע

Londonָארגַאניזַאציעדיסּפוטניק.אוןRT–מלוכה־אונטערשטיצונגרוסישערמיטקַאנַאלןוויכטיקסטעדי Internet Exchange
(LINX(רָאסטעלעקָאם,צושטעלערסרוסישעווָאגיקסטעדיאינטערנעץ־ֿפַארקעראינטערנַאציָאנַאלןֿפונעםאויסשליסןאיצטנעמט)

רַײסט„ַאווַאסט“ֿפירמע ֿפון קיבערזיכערקייטמעגַאֿפָאן), ווָאס דָאס וועט אֿפשר גורם זַײן שטערונגען ֿפַאר די רוסישע בַאניצערס. די
איבער איר ַארבעט אין רוסלַאנד און ווַײסרוסלַאנד.

קיִעוו הָאט ֿפַארווערט די בירגער־מַײסטערס ֿפון אוקרַײנישע שטעט יעדןרוסלַאנד טענהט ַאז די מַאכט איןדיסאינֿפָארמַאציע.
הומַאניטַארן קָאנטַאקט מיט רוסלַאנד. גלַײכצַײטיק טענהט דער רוסישער צד ַאז „די ַאלע ווָאס זענען נישט מסּכים ווערן ּפשוט
געשָאסן“. רוסלַאנד ֿפַארשּפרייט ווַײטער ידיעות וועגן דער ַארבעט אין אוקרַײנע צו ַאנטוויקלען ביָאלָאגיש, כעמיש און נוקלעַאר

געווער. דער שיץ־מיניסטעריום הָאט למשל ֿפעסטגעשטעלט ַאז „נַאציָאנַאליסטן הָאבן אויֿפגעריסן דעם בנין ֿפונעם אינסטיטוט ֿפַאר
ֿפיזיק און טעכנָאלָאגיע אין כַארקעוו ּכדי צו ֿפַארבָארגן די ֿפָארשונג איבער נוקלעַארע ענינים“.

צָאלן:
ּפליטים.מיליָאן2,5אוקרַײנעֿפוןַאנטלָאֿפןמלחמהדערֿפוןָאנהייבדעםזינטזענעןֿפ"ֿפדיֿפוןבַאריכטַאלויט●
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן) ֿפון דער●

קַאמֿפװָאגנסגעּפַאנצערטע,362טַאנקען,12.000איבערזעלנערסֿפרי:דעראין6מַארץטן12ביזןַארמײרוסישער
ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען,33ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,135ַארטילעריע־סיסטעמען,1205(ברָאנעװיקעס)

,60ברענשטָאף־ציסטערנעס,3שיֿפלעךגיכע,585ֿפָארמיטלען,83העליקָאּפטערס,57ערָאּפלַאנען,62
.7ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

בריוו צו די בירגער־מַײסטערס און ָארטיקע ֿפַארווַאלטונגעןדעם ָאֿפענעםגיט איבער אַײערע לָאקַאלע מַאכטָארגַאנען●
אונטערשטיצן אוקרַײנישע שטעט, שטעלט זיך אין ֿפַארבינדונג. טָאמער ווילט איר העלֿפן אוןֿפון דער גַאנצער וועלט

.אינטערנַאציָאנַאלע קָאנֿפערענץ ֿפון בירגער־מַײסטערסמיט אונדז –
אוקרַײנע דורך ַא ריי ֿפַארלָאזלעכע ָארגַאניזַאציעס.ּכדי צו זען ווי איר קענט אונטערשטיצןעֿפנט דעם ֿפַארבינד●
טיילט זיך מיט אַײערע אייגענע איבערלעבונגען און מחשֿבות וועגן אוקרַײנע – צי איר זענט ַא מָאל געווען דָא צו●

גַאסט ָאדער איר הָאט דָא גוטע־ֿפרַײנד.
ֿפַארשּפרײט ָאט די נָאטיצן צווישן אַײערע ָארטיקע מעדיעס און מענטשן מיט השּפעה.●

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַײנע!

https://sharethetruths.org/
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-sanctions-386-russian-lawmakers-who-supported-putins-invasion-of-ukraine
http://t.me/operativnoZSU%20/12909
http://t.me/operativnoZSU%20/12909
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-facebook-instagram-temporarily-allow-calls-violence-against-russians-2022-03-10/
https://twitter.com/nexta_tv/status/1502423816898818058
https://www.reuters.com/technology/cybersecurity-firm-avast-suspends-russia-belarus-operations-2022-03-11/
https://decentralization.gov.ua/en/news/14638
https://decentralization.gov.ua/en/news/14638
mailto:iozymok@wnisef.org
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/

