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2022מַארץטן18דעםֿפרי,דעראיןזייגערַא10דערהַײנטיקונג,טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמהדי

ֿפַארהַאנדלונגען. ֿפַארהַאנדלונגען צווישן אוקרַאיִנישע און רוסישע דעלעגַאציעס גייען ווַײטער ָאן סַײ ווירטועל סַײ אין ַארבעטנדיקע
סובגרוּפעס. נָאך אינֿפָארמַאציע קומט ַארויף וועגן דער מעגלעכער טרעֿפונג אין די קומעדיקע ווָאכן צווישן ּפרעזידענט זעלענסקי און דעם

רוסישן ּפרעזידענט. דער מיניסטער ֿפון אויסלענדישע ענינים קולעבַא זָאגט ַאז זעלענסקי איז גרייט אויף דער טרעֿפונג, „ַאֿפילו מָארגן”.
הָאט„זַײן ּפָאזיציע איז קלָאר, זי איז אויסֿפָארמירט אויף ַאלע ענינים און אוקרַאיִנע איז גרייט אויף דעם שמועס”. מיכַײלָא ּפָאדַאליוק

ווָאס קענען ניט ֿפַארענטֿפערט ווערן ָאן דער ַאנגַאזשירטקייט ֿפון דיַאז ס’איז דָא ַא רשימה קשיות אויֿפן סדר־היוםָאנגעוויזן
מלוכה־רָאשים.

ֿפון דעם דַײטשישןמיטגלידערגערעדט צוזעלענסקי הָאט דעם דָאנערשטיק. ּפרעזידענט. דַײטשישער בונדעסטַאגאויסלַאנד־ּפָאליטיק
ּפַארלַאמענט. דער אוקרַאיִנישער ּפרעזידענט הָאט שַארף קריטיקירט זָאגנדיק ַאז סַאנקציעס ַאליין זַײנען איצט נישט גענוג און קומען צו

שּפעט, דַײטשלַאנד מוז ָאּפשטעלן ֿפינַאנציעלן שטיץ ֿפַאר רוסלַאנד. אין זַײן רעדע הָאט ער גערוֿפן ַאז מע זָאל ניט ָאּפלייגן דָאס
ַארַײננעמען אוקרַאיִנע אינעם איירָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד, ּכדי ַארַײנצוֿפירן שטרענגערע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד און צו שטעלן שלום איבער

געלט.

רעזָאלוציע ווָאס ווענדט זיך צו די ֿפַאראייניקטע ֿפעלקער זיי זָאלן ּתיּכף ָאננעמעןהָאט איינשטימיק ָאנגענומען ַאליטווישער סיימַאסדער
מיטלען צו עטַאבלירן ַא ֿפַארװערטן לוֿפט-שטח איבער אוקרַאיִנע צו רַאטעווען מענטשלעכע לעבנס.

איירָאּפעיִשןֿפוןמדינותֿפוןמיטגלידער10ַאזשרַײבטיורָאּפ”„אינוועסטיגייטֿפוןַאנומלטןַארויסגעגעבןבַאריכטַאווָאֿפן־געשעֿפטן.
ֿפארבַאנד ֿפירן ווַײטער ָאן געשעֿפטן ֿפַארבונדן מיט ווָאֿפנס מיט רוסלַאנד, ניט געקוקט אויף דעם עמבַארגָא אויף ֿפַארקויֿפן רוסלַאנד

ָאֿפיציעלעַאלעֿפון2020־2015ֿפוןּפעריָאדעַאדעקןדַאטןַאנַאליזירטעדי.2014איןאַײנגעֿפירטהָאטמעווָאסגעווער
איירָאסמיליָאן346בַאטרעֿפטעקסּפָארט־סומעטָאטָאלעדיֿפַארבַאנד-מלוכות.איירָאּפעיִשן27דיֿפוןגעווער־עקסּפָארט־רעגיסטערן

מיליטערישער אויסריכטונג, לויט די עֿפנטלעכע דַאטן ַאנַאליזירט ֿפון "אינוועסטיגייט יורָאּפ". ֿפרַאנקרַײך, דַײטשלַאנד, איטַאליע,
עסטרַײך, בולגַאריע, די טשעכישע רעּפובליק, קרָאַאטיע, ֿפינלַאנד, סלָאווַאקַײ און שּפַאניע — אין ֿפַארשיידענע מָאסן — הָאבן ֿפַארקויֿפט

רוסלַאנד „מיליטעריש געווער”. די אויסֿפָארשונג ווַײזט ַאז דער טערמין „מיליטערישע אויסריכטונג” איז ַא ברייטער און קען ַארַײננעמען
רַאקעטן, בָאמבעס, טָארּפעדעס, ּפיסטוילן און רַאקעטן, לַאנד־ֿפָארמיטלען און שיֿפן, ווי אויך טיילן ֿפון מיליטערישע אויסריכטונגען.

שטעט ווָאס ווערן ַאטַאקירט. במשך דער לעצטער ווָאך, איז יעדן טָאג איינע ֿפון די געגנטן ֿפון קיִעוו ַאטַאקירט געווָארן ֿפון רַאקעטן. הַײנט
זַײנען ממשיך ַארום קיִעוו אין די געגענטן בוטשַא און ווישגָארָאד, ווי אויך אין. שווערע ָאנֿפַאלןגעשעדיקט געווָארןאיז נָאך ַא דירות־הויז

לעמבעריקעראיןגעווָארןגעהערטזַײנעןֿפליווַארג־ֿפַארריכט־ֿפַאבריקַאאויףגעצילעוועטאויֿפרַײסןדרַײברָאווַארי־געגנט.איןקהילות4
(לוויווער) ֿפירשטעט סַאמע אין דער ֿפרי. די טשערניִעווער רַאיָאן ווערט נָאך ַאלץ בַאשָאסן ֿפון ַאלע זַײטן, בשעת רוסישע  סָאלדַאטן

שטעלן זייער מַאשינעריע צווישן דער ציווילער אינֿפרַאסטרוקטור. נָאך ַאן ַאטַאקע אויף ציווילע לַײט איז ֿפָארגעקומען אין טשערניִעוו לעבן
ַא ֿפַאבריק. ַאן ַאמעריקַאנער בירגער איז צווישן די קרבות. דער מַאריוּפעלער וויצעמַאיָאר סערהיי ָארלָאוו זָאגט ַאז ס’איז נישטָא קיין איין

מיליטערישעדיֿפוןגעווָארןבַאווירקטאיזאינֿפרַאסטרוקטורדערֿפון90%־80ַארוםגעווָארן.געשעדיקטנישטאיזווָאסשטָאטאיןבנין
דעםֿפוןַארויסצורַאטעוועןזיךבַאוויזןהָאבןמענטשן100ַאטָאג.יעדןשטָאטדעראויףֿפַאלןבָאמבעס100־50ֿפוןַאקטיוויטעטן.

געשעדיקטן מַאריוּפעלער טעַאטער, בשעת די ַאנדערע זַײנען געבליבן צווישן די חורבות. עווַאקוַאציע ֿפון דעם שטח ֿפון און ַארום דעם
טעַאטער איז אוממעגלעך צוליב דער ּכסדרדיקער בָאמבַארדירונג ֿפון הַארמַאטן־קוילן. אין סעווערָאדַאניעצק און רובעזשנע, לוהַאנסקער

הָאטכַארקעוו,איןהַארמַאטן־קוילןמיטבָאמבַארדירונגדערנָאךנַאכט.דערבמשךהַײזער20ווימערצעשטערטרוסןדיהָאבןרַאיָאן,
איינער ֿפון די גרעסטע מערק אין מיזרח־איירָאּפע. נָאך די ַאטַאקעס ֿפון דער,בַארַאבַאשָאווָא־מַארקַא ֿפַײער אויסגעברָאכן אין

איןמצֿבדערגעווָארן.ֿפַארווּונדעטזַײנען25אוןאומגעקומעןמענטשן21זַײנעןגעגנט,כַארקעווערמערעֿפע,איןנַאכטֿפריִערדיקער
כערסָאן בלַײבט קריטיש בשעת לעבן־רעסורסן זַײנען בַאגרענעצט און מע הָאט נָאך ניט מסּכים געווען לגבי ַאן עווַאקוַאציע־קָארידָאר.

מַאריּוּפעלער2000—קַאמף-געגענטןערגסטעדיֿפוןגעווָארןעווַאקויִרטמענטשן3810זַײנעןמעת־לעתלעצטןדעםבמשך
אוןשעוושענקיווַאסטָאמליע,בוטשַא,ווָארזעל,ֿפוןאַײנוווינערס1810נָאךזַאּפַארָאזשע,קייןדערשלָאגןזיךהָאבןאַײנוווינערס

אינעם לַאנד.ווָאס ווַײזט די ַאנטוויקלונגעןמַאּפעבָארַאדיָאנקע זַײנען עווַאקויִרט געווָארן. גיט ַא קוק אויף דער נַײסטער

קָאסט ֿפון דער אוקרַאיִנישער אינֿפרַאסטרוקטור געשעדיקט ֿפון רוסלַאנדאין איין ווָאך הָאט דער ּכוללדיקער.קָאסטן ֿפון דער מלחמה
62,6ַארוםשָאדןדעםֿפוןסכוםבערכדיקערדערבַאטרעֿפטמָאמענטאיצטיקןבַײם.דָאלַארמיליַארד8,3מיטֿפַארגרעסערטזיך

מיליַארד. די קיִעווער שול ֿפון עקָאנָאמיק בשוּתֿפות מיטן ביורָא ֿפון דעם ּפרעזידענט און דעם עקָאנָאמישן מיניסטעריום הָאט געשַאֿפן ַא
אינֿפָארמַאציע וועגן אינֿפרַאסטרוקטור־שָאדן.וועברעסורס צו זַאמלען

זיךזעלנערסגעדונגענעסירישע1000ַארעקרוטירטהָאטרוסלַאנדַאזוויסןלָאזטאוקרַאיִנעֿפוןגענערַאל־שטַאבדער.סיריע
מער גָאר איןלויט דער אוקרַאיִנישער מיליטערישער אינטעליגענץ, ּפלַאנירטָאנצושליסן אין זייער ַארמיי אין דעם קַאמף קעגן אוקרַאיִנע.
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גיכן איבערצוֿפירן מיליטערישע אויסריכטונגען און ַאנדערע רעסורסן ֿפון סיריע קיין רוסלַאנד און בעלַארוס צו שטיצן די רוסישע
וועלן נעמען די געלעגנהייט ַארויסצוֿפָארן ֿפון זייער לַאנד און זיך איבערציִען אין. מען איז זיך משער ַאז סירישע מיליטַאנטןָאקוּפיר־ּכוחות

איירָאּפעיִשע לענדער ַאנשטָאט טַאקע מלחמה צו הַאלטן.

ּפרעמיערנעסטלע ֿפַארלָאזט נישט רוסלַאנד און וועט ווַײטער ֿפונקציָאנירן דָארטן.הייבט ָאן ַארבעטן אין אוקרַאיִנע.ּפייּפַאלגעשעֿפט.
צו נעסטלעס הויּפט־עקזעקוטיוו־בַאַאמטער ָאבער די ֿפירמע זָאגט לא מיט ַאןהָאט געמַאכט ַא דרינגענדיקע בקשהמיניסטער שמיהַאל

ַאלף. זיי בלַײבן.

בויקָאט. דער שוועדישער ּפרָאֿפֿפַארײן ֿפון ּפָארט־ַארבעטערס הָאט געמָאלדן דעם ָאנהייב ֿפון ַא בלָאקַאדע אויף רוסישע שיף און סחורה
מיטקָאָאּפערירןֿפוןָאּפזיךזָאגט)ESA(קָאסמָאס־ַאגענטוראיירָאּפעיִשערדערמַארץ.סטן28דעםָאנהייבדיקּפָארטןזייערעֿפון

רָאסקָאסמָאס אין שייכות מיט ַאנטוויקלען די עקסָאמַארס־מיסיע צוליב דער רוסישער אינווַאזיע אויף אוקרַאיִנע.

ָאלַאףקַאנצלערדַײטשישןדעםאויףָאּפגערוֿפןזיךהָאטּפָאדָאליַאקמיכַײלָא.מלחמהדערֿפַאררוסלַאנדאיןשטיץעֿפנטלעכער
דעםאוןאוקרַאיִנעקעגןמלחמהדישטַארק71%שטיצן"ָאֿפיציעלרוסן”:ּפשוטעַאטַאקירןָאדערבַאליידיקןצו„נישטרוףשָאלצעס

’ּפוטיןסָאלָאגוב,אילָאנַאשרַײבטווָאקסאוקרַאיִנעֿפַארַארטיקלאיראיןזינען".איןדָאסהַאלטבירגערס.אונדזערעֿפוןמַאסנמָארד
הענטדיאויףאויךאיזאוקרַאיִנעראומשולדיקעֿפוןבלוטדָאסָאבעראוקרַאיִנע.איןמלחמהַאגרעסיווערוסלַאנדסּפערזענלעךמַאכט

ַארטיקלדעםאיןרוסלַאנדאיןמלחמהדערֿפוןשטיץעֿפנטלעכןמדרגהדעראויףקוקַאגיטּפוטינען’.שטיצןווָאסרוסןמיליָאנעןֿפון ..

צודענקמָאלדעםצעשטערטָאקוּפַאנטןדיהָאבןרַאיָאן,כַארקעוועראיזיום,איןַאטַאקירט.ווַײטערווערטירושהקולטורעלעדיקולטור.
דעראיןגעֿפַאלןאיזמָאנומענטֿפונעםסטעלַאידיֿפוןאיינעקרעמעניץ.איןנַאטור־מָאנומענטדעםאויףוועלט־מלחמהצווייטערדער

איטַאליענישערדערמַאריוּפל.איןטעַאטערצעשטערטןדעםאויֿפצובויעןווידערגרייטאיזרעגירונגאיטַאליענישעדיבָאמבַארדירונג.
מַײַארטברָאקערֿפָארלײג.דעםאױףמסּכיםאיזמיניסטָארן-קַאבינעטדערַאזטוויטעראויףגעזָאגטהָאטקולטור־מיניסטער

איןזעלנערס"ַאנטװָאֿפענונג"נוקלעַארעקונסטװערקבַאנקסיסֿפוןָארגַאניזירטצדקה-ליציטַאציעשטילעַאהָאט")מַײןקונסטמַאקלער("
קיִעװאין"ָאכנַאטדיטקינדער-שּפיטָאלצוםגײעןגעלטערַאלעלָאנדָאן. .

דיאיבערגעגעבןהָאטמעצָאלַארָאבערטַאּפַארלַאמענטאײרָאּפעיִשןֿפונעםֿפָארזיצערקעדי.חֿברותאוקרַאיִנישעֿפַארקנופבריסל:
קָאָארדינירןצואױףָארטדָאסניצןװעטמעאוקרַאיִנע"."שטיצטבירגער-ָארגַאניזַאציעדערצואײרָאּפע""װָאקזַאלבניןֿפונעםשליסלען

אַא"װ)ּפרעסע-קָאנֿפערענצןמַאניֿפעסטַאציעס,ַארױסטרעטן,מַאכןלמשלװיבירגער-חֿברות/ָארגַאניזַאציעס,אוקרַאיִנישעֿפוןטעטיקײטן
ַארבעט,(זוכןהילףַאדמיניסטרַאטיװעראוןגַײסטיקערמיטבעלגיעאיןַארַײןאיצטקומעןװָאסּפליטיםאונטערהעלֿפןאון

זיךֿפַאררעגיסטרירן ).

צָאלן:
אוקרַאיִנע.קײןאומגעקערטבירגער320.000איבערזיךהָאבןמלחמהָאנהײבזינט●
ֿפוןרעזולטַאטאיןגעװָארןֿפַארװּונדיקט130אוןגעטײטקינדער109ס'זענעןַאזאױסזָאגןאוקרַאיִנעֿפוןיוגנט-ּפרָאקורָארן●

דער רוסישער אינװַאזיע ֿפון אקרַאיִנע.
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ֿפַארלוסטן ֿפון דער רוסישער ַארמײ●

קַאמֿפװַאגָאנסגעּפַאנצערטע,450־־טַאנקען,14.200ַארום־־זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא6מַארץטן18ביזן
,43־־ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,205־־ַארטילעריע־סיסטעמען,1448־־(ברָאנװיקעס)

גיכע,879־־ֿפָארמיטלעןגעּפַאנצערטע,112־־העליקָאּפטערס,93־־ערָאּפלַאנען,72־־ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
.11־־אױסשטַאטונגסּפעציעלע,12־־ערָאּפלַאנעןַאליין־ֿפליִענדיקע,60־־ברענשטָאף־ציסטערנעס,3־־שיֿפלעך

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:
הילף.ֿפַאר הומַאניטַארערצענטערשטיצט אונטער דעם נָאענטסטן●
ֿפַארשּפרייט דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאיִנע – צי דורך סָאציַאלע ָאדער ָארטיקע מעדיעס, צי דורך●

איבערשיקן דעם איצטיקן ביולעטין.
.װעבזַײטלדורך אונדזערָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●
ֿפַארשּפרײט די אמתדיקע ידיעות – ֿפַארשּפרײט ָאט דעם בולעטין און אונדזער װעבזַײטל●

הילֿפאַײערֿפַארדַאנקַא !

אוקרַאינעלעבןזָאל !

https://sharethetruths.org/
https://eu-ua.com/

