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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער28/27ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה
צװײ- און דרַײ און דרַײסיקסטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

שטַאטן איז ֿפרַײטיק ָאנגעקומען אין ּפױלן אױף ַא בַאגעגעניש מיט ַאמעריקַאנישע. ּפרעזידענט בַײדן ֿפון די ֿפַאראײניקטעאױסערן ּפָאליטיק
זעלנער, אוקרַײנישע ּפליטים און ַא צָאל ֿפונקציָאנערן, װי דעם אוקרַײנישן אױסערן-מיניסטער און שיץ (דעֿפענסיע) מיניסטער. זונטיק אין ָאװנט

סטן21דעםֿפַארבַײטןװעלןאוקרַײנעאיןֿפַארלױֿפענישן"דיַאז:ָאנזָאגדעםמיטװַארשעאיןרעדעָאֿפיציעלעַאןָאּפגעהַאלטןערהָאט
יָארהונדערט. דָאס איז ניט קײן קריג ֿפון רוסלַאנד קעגן אוקרַײנע; דָאס איז ַא קריג ֿפון טירַאנַײ קעגן דער װעלט. די ֿפַאראײניקטע שטַאטן װעלן

בלַײבן לחלוטין איבערגעגעבן צו אוקרַײנע ַאזש ביז אוקרַײנעס נצחון. גָארנישט אין דער װעלט קען ָאּפװענדן די ֿפ"ש ֿפון אוקרַײנע ָאדער
ָאּפשװַאכן די אונטערשטיצונג. אּפֿכא מסּתברא! די לענדער װעלן װערן נָאך ענגער ֿפַארבונדן. אלא װָאדען, עס װעט ניט זַײן קײן נצחון אױף אײן

ֿפוס. מיר דַארֿפן הַאלטן אין זינען: ָאט די שלַאכט װעט ניט זַײן געװּונען אין טעג ָאדער ַאֿפילו חדשים. מיר מוזן זיך ָאנגורטן אױף ַא לַאנגען
ַאֿפילו אין דישטיקל דיסקוסיעַאקַאמף." נישמער זַײן ַאגֿב־אורחאדיקע בַאמערקונג "ּפוטין קען ניט בלַײבן בַײ דער מַאכט" הָאט גורם געװען

ענגסטע קרַײזן. עטלעכע ֿפונקציָאנערן הָאבן שּפעטער דערקלערט װָאס ניט די ֿפ"ש און ניט דער ע"ֿפ װילן אױֿפצװינגען ַא בַײט ֿפונעם רוסישן
רעזשים. בעת מעׂשה הָאט דער ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט ּפרָאקלַאמירט װַײטערדיקע שטרָאֿפמיטלען, דהַײנו דָאס ֿפַארװערן רוסישע שיֿפן דעם

צוגַאנג צו ַאמעריקַאנישע און אײרָאּפעיִשע הַאֿפנס. דער אוקרַײנישער שטַאנדּפונקט בלַײבט נָאך ַאלץ דער אײגענער: חוץ די סַאנקציעס דַארף
מען מער װָאֿפן אױף צו ֿפַארהיטן װַײטערדיקע לוֿפט- און רַאקעטן-ָאנֿפַאלן.

דיגײעןֿפונדעסטװעגןשיץ-מיניסטעריום.לױטן,קיִעװֿפוןַאװעקקמ70-35צוריקגעטריבןבַאזעצערסדיזענעןשבתשטעט.ַאטַאקירטע
און הָאבן בַאזעצטסלַאװּוטיטשַארטילעריע-בַאשיסונגען שטענדיק ָאן. קודם זענען די רוסישע מיליטערישע ּכוחות אום שבת ַארַײן אין שטעטל

דעם שטעטישן שּפיטָאל. בעת ַא ֿפרידלעכער דעמָאנסטרַאציע הָאבן רוסישע זעלנער געװָארֿפן גרַאנַאטן אױף די דעמָאנסטרַאנטן. חוץ דעם
הָאבן זײ געקידנעּפט דעם בירגער-מַײסטער, װָאס איז נָאך עטלעכע שעה בַאֿפרַײט געװָארן. שּפעטער איז געקומען ַא ידיעה ַאז די רוסן הָאבן די

שטָאט אין זײערע הענט, נָאר נָאך ַא װָאֿפן-זוכעניש דורך דער שטָאט הָאבן די רוסישע סָאלדַאטן זיך איבערגרוּפירט און בַאזעצט ַאלע
איןרַאֿפינעריעסקָאנטרָאל-ּפונקטן בַײם ַארַײנגַאנג שטָאט. בשעתן סוף-װָאך הָאט רוסלַאנד ַארױסגעלָאזט רַאקעטן אױף אײל- און גַאז-

ֿפון דער אוקרַײנישער בַאן-געזעלשַאֿפט און אײן ֿפון די שטָאטישע ֿפַאבריקן. ָאט די.  זײ הָאבן געטרָאֿפן אין ַא רַאֿפינערַײלװיװ/לעמבעריק
רוסישערדערשעה.16נָאךֿפַאבריקבַײםׂשרֿפהדיֿפַארלעשטהָאטדינסטנױטמלוכישעדיסעװַאסטָאּפָאל.ֿפוןגעשָאסןמעןהָאטרַאקעטן

אױף לעמבעריק (לװיװ). דער ָאנֿפַאל איז געטָאן בַאגלַײך מיטן בַאזוך ֿפון ּפרעזידענטדעם ָאנֿפַאלבַאשטעטיקטשיץ (קריגס)-מיניסטעריום הָאט
בַײדן אין דער ּפױלישער שטָאט הַארט בַײ דער גרענעץ, װּו ער הָאט זיך בַאגעגנט מיט אוקרַײנישע ּפליטים קורץ ֿפַאר זַײנע טרעֿפונגען אין

. די רַאֿפינעריע איז אין גַאנצןרָאװנעבַײדובנעװַארשע, שּפעטער דעם טָאג. דעם זעלביקן טָאג הָאט ַא רַאקעט געטרָאֿפן ַאן אײל-רַאֿפינערַײ אין
געטרָאֿפן אין ַאן אײל: רַאקעטן ֿפון רַײסן(בעלַארוס) הָאבן אױך דָארטןלוצקצעשטערט געװָארן. ַאזַא ַאטַאק הָאט זונטיק אױך געטרָאֿפן

רַאֿפינערַײ. זונטיק אין ָאװנט הָאט מען געהערט שטַארקע אױֿפרַײסן גלַײכצַײטיק אין לוצק, קיִעװ, רָאװנע, כַארקעװ און זשיטָאמיר. אין
גרינגער צײלן די ניט געשעדיקטע בנינים, װָארעם ס'רוֿב שטָאטישע אינֿפרַאסטרוקטור, מעלדט די ָארטיקע ֿפַארװַאלטונג ַאז מע קעןטשערניִעװ

גײען ָאן שטַארקעװערט שױן װידער ַא מָאל ַאטַאקירט. עסכַארקעװאיז געשעדיקט ָאדער צעשטערט. דער נוקלעַארער ֿפָארש-רעַאקטָאר אין
ַאז די רוסן ניצן די ֿפַארװערטעאין דָאנעצקער ָאבלַאסט זָאגט מעןַאװדיִיִװקעבַײ, כַארקעװער געגנט.איזיוםקַאמֿפן װעגן דער שליטה איבער

.ֿפָאסֿפָאר מוניציע

ַאז די רוסישע בַאזעצער הָאבן ַארױסגעטריבן דָאקטױרים און ּפַאציענטן ֿפונעםדי מַאריוּפָאלער שטָאטֿפַארװַאלטונג מעלדטמַאריוּפָאל.
זָאגטמעׂשהבעתבסך-הּכל.מענטשן700ַארוםקעלער,אינעםבַאהַאלטןזיךהָאבןװָאסמענטשןדימיטצוזַאמען,1נר.שּפיטָאלשטָאטישן

(ֿפַאר540.000ֿפוןבַאֿפעלקערונגדערֿפוןשטָאט,דערֿפוןַארױסגעװָארןעװַאקויִרטאיזאַײנװױנערשַאֿפטהעלֿפטַאַאזבירגער-מַײסטערדער
דערװַײליקעלױטאוקרַײנע.ֿפוןאױֿפזעאונטערןקָארידָארהומַאניטַארןדורכןַארױסזענעןװָאס60.000ַארוםזײצװישןמלחמה).דער

שטָאטישערדערֿפון90%רוסלַאנד.גָארָאדערשטחיםבַאזעצטעאיןגעװָארןדעּפָארטירטבירגערטױזנט30-20זענעןָאּפשַאצונגען
ניטסטן29דעםמָאנטיקװעלןקָארידָארןעװַאקוַאציעאוןהומַאניטַארעדיגעװָארן.צעשטערטָאדערגעשעדיקטאיזאינֿפרַאסטרוקטור

ֿפונקציָאנירן, װיבַאלד אוקרַײנישע אױסשּפיר װָארנט ֿפַאר ּפרָאװָאקַאציעס ֿפון רוסישע זעלנער.

געװָארן נָאך ַא בַאזעצונג דורך דער רוסישער ַארמײ ֿפון עטעלעכע טעג. אין דער. טרָאסטענעץ, סומיִער ָאבלַאסט, איז בַאֿפרַײטבַאֿפרַײונג
זַאּפָאריזשער געגנט הָאבן ֿפַארטײדיקונג-אײנסן בַאֿפרַײט צװײ דערֿפער ֿפון ָאקוּפַאנטן: ּפָאלטַאװקע און מַאליניװקע.

הָאבן די רוסישע סָאלדַאטן ֿפַארזַאמלט די ֿפָארשטײער ֿפון שכנים-הַײזער און זײ. אין מעליטָאּפלֿפַארכַאּפונגען און דעּפָארטַאציעס
אױֿפגעֿפָאדערט אױסזָאגן אין װעלכע דירות "די ֿפַאשיסטן לעבן". דָאס הײסט: ַאלע װָאס קעגן דער רוסישער ַארמײ און װָאס הַאלטן מיט דער

געװָארן(ֿפַארכַאּפט)געקידנעּפטזענעןמענטשן36װײניקסטנסַאזאױסזָאגט"אײרָא-מַײדַאן"מענטשנרעכט-גרוּפעדירעגירונג.אוקרַײנישער
ָאדער נעלם געװָארן זינטן ָאנהײב מלחמה. אין ַא צַײט װען ָאנֿפַאלן אױף ַאקטיװיסטן און דער ָאּפָאזיציע ֿפירן זיך װַײטער, הָאט די ָארגַאניזַאציע

געבעטן שטיצונג ּכדי צו בַאֿפרַײען די ֿפַארכַאּפטע און ֿפעלנדיקע מענטשן.
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ַאז די רוסישע חיילות הָאבן געמַאכט ּפלענער צורעּפָארטירטאירינע װערשטשוק, מיניסטָארין ֿפון די דערװַײליק־ָאקוּפירטע טעריטָאריעס, הָאט
דעּפָארטירן עטנישע ַארמענער, ַאזערבַײדזשַאנער, און מעסכעטישע טערקן ֿפון רוסיש־ָאקוּפירטן כערסָאן צום דערװַײליק־ָאקוּפירטן קרים.

בַאטייליקונג ֿפון סערן װיסנשַאֿפטלערסדיָאּפגעהַאלטןֿפַאר נוקלעַארער ֿפָארשונג, הָאטסערן, די איירָאּפעיִשע ָארגַאניזַאציעערערגיע־זיכערקַײט.
אין ַאלע װיסנשַאֿפטלעכע קָאמיטעטן געֿפירט דורך אינסטיטוטן אין דער רוסישער ֿפעדערַאציע און אױך ֿפַארקערט. סערן הָאט דערצו ָאּפגעהַאלטן

ַאלע קומעדיקע געשעענישן און נַײע הסּכמס װָאס הָאבן ַא שַײכות צו רוסלַאנד און בעלַארוס.

ֿפון ָאקסַאנַא ַאליעװע, אן, געגרייטֿפַאקטן־בױגןֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן איירָאּפעיִשער (אום)ָאּפהענגיקייט ֿפון רוסישן גַאז, לייען אונדזער
עקסּפערטין אין ענערגיע־ּפָאליטיק און דעם קלימַאט־בַײט.

רעּפָארטירטַזױאגעװָארן,ֿפַארװּונדיקטזענען10ַאנָאךאוןגעװָארןאומגעברַאכטזשורנַאליסטן12זענעןמלחמהָאנהייבזינטמעדיעס.
איןמעדיעסאוןזשורנַאליסטןקעגןֿפַארברעכערַײען148גַאנצעַאבַאגַאנגעןאיזרוסלַאנדװענעדיקטָאװע.אירינעגענערַאל-ּפרָאקורָארשע

אוןרעדַאקציע,דערֿפוןֿפַארכַאּפונגעןסטרַאשונקעס,נָאךטירןדיֿפַארמַאכןגעדַארֿפטהָאבןַאנשטַאלטןמעדיע70װיהעכעראוקרַאיִנע.
זשורנַאליסטן.ֿפוןּפַײניקונגאון(ֿפַארכַאּפונג)קידנעּפינגֿפוןֿפַאלן6װעגןגעמָאלדןהָאטמעָאקוּפַאציעס.דערװַײליקע

SkyאוןCNNארַײנרעכנענדיקָארגַאניזַאציעס,מעדיעאינטערנַאציָאנַאלעקריטיקירטשטַארקהָאטמע News,הָאבןשבתאױףװָאסדעםצוליב
זיי ממשיך געװען אין לַײװסטרימינג די בַאשיסונג ֿפון לעמבערג ֿפון ערטער לעבן די עקסּפלָאזיעס. איצט זענען שױן ֿפַארַאן בַאגרענעצונגען אױף

רעּפָארטירן, לַײװסטרימינג, און ארױֿפלָאדן בילדער ֿפון רַאקעטן־ָאנֿפַאלן איידער ָאֿפיציעלע בַאריכטן זענען ַארױסגעקומען, װַײל ַאזעלכע
רעּפָארטַאזשן קענען העלֿפן דעם ׂשונה צו טרעֿפן זַײנע צילן און װַײטער ַאטַאקירן.

מיט רוסישע קעגנשטעל־מעדיע ָאגרַאניזַאציעס "זיגַאר," "דָאזשד," "מעדוסע,"װירטועלן אינטערװיוּפרעזידענט זעלענסקי הָאט געגעבן ַא
"קָאממערסַאנט," און "נָאװַײע גַאזעטע." נָאכן אינטערװיו הָאט דער רוסישער רעגולַאטָאר, רָאסקָאמנַאדזָאר, געֿפָאדערט ַאז די מעדיע זָאלן ניט

ַארױסגעבן דעם אינטערװיו. די זשורנַאליסטן װָאס װױנען אױסער רוסלַאנד הָאבן אים סַײ־װי ֿפַארעֿפנטלעכט. די הױּפט־ּפונקטן זענען:
זיכערקַײט גַארַאנטיעס זענען ַא ּפריָאריטעט אין די ֿפַארהַאנדלונגען.●
אוקרַאיִנע איז גרייט אױסצוטױשן ּפלעניקעס און טױטע, ָאבער רוסלַאנד װַײזט ניט ַארױס קיין אינטערעס אין צוריקנעמען זַײנע מתים:●

"ס'איז מוראדיק. ַאז מע הָאט ַאזַא אַײנשטעל ֿפַאר אייגענע, װָאס ֿפַארַא אַײנשטעל קען מע הָאבן ֿפַאר ֿפרעמדע."
ּפוטין הָאט ֿפַארשעמט און געמַאכט ַא בזיון ֿפון דער רוסישער שּפרַאך אין אוקרַאינע, און אוקרַאינערס װעלן זיך ֿפַארשעמען זי צו רעדן.●

דער אוקרַאינישער אַײנשטעל צו רוסן איז נָאך קיין מָאל נישט געװען ַאזױ שלעכט און ֿפַארערגערט. ס'איז ֿפָארגעקומען ַא גלָאבַאלע,
היסטָארישע, און קולטורעלע שּפַאלטונג צװישן די צװיי לענדער און קולטורן װָאס זי איז ממש ערגער װי די מלחמה גוֿפא.

אוקרַאיִנעס ֿפַארשטַאנד ֿפון נצחון הייסט ֿפַארמינערן די צָאל קרבנות אױף װי װַײט ס'איז מעגלעך און ֿפַארמינערן דעם דױער ֿפון דער●
מלחמה.דערֿפַארֿפעברוַאר,טן24דעםֿפַארגעװעןס'איזװיחיילות,זַײנעצוריקציִעןדַארףרוסלַאנדמלחמה.

כַארקעװ, איז בַאשעדיקט געװָארן דורך רוסישער בַאשיסונג. לױט די כַארקעװער, לעבןדער חורבן־דענקמָאל אין דרָאביצקי יַארקולטור.
הָאבןרוסןדיװָאסדענקמָאלחורבןצװייטערדעראיזדָאסגעװָארן.דערשָאסןדָאקרבנותחורבן20.000־16.000זענעןמלוכה־ַארכיװן,

ֿפוןדַאטן־בַאזעַאאַײנגעשטעלטהָאטרעגירונגאוקרַאינישעדימַארץ.טן1דעםיַארבַאביגעטרָאֿפןמיסלסהָאבןװייסט,מעבַאשָאסן־־װי
געמיינטע קריגס־ֿפַארברעכערַײען קעגן דער אוקרַאיִנישער נַאציָאנַאלער ירושה, ַאזױ ַאז ס'זָאל זַײן ַא חשבון ֿפון די היזקות און ַאז מע זָאל קענען

צו לייענען װי מוזיי־קורַאטָארן אוןעֿפנט דעם ֿפַארבינדװען ַא מָאל מָאנען ַא דין־וחשבון ֿפון די װָאס זענען ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר דעם.
װָאלונטירן בַאמיִען זיך איבערצוציִען און ָאּפצוהיטן קונסטװערק, קולטורעלע ַארטעֿפַאקטן, און מָאנומענטן בשעת דער רוסישער אינװַאזיע.

טערקַײ.דעראיןמַארץסטן29דעםֿפָארקומעןװעטרוסלַאנדאוןאוקרַאיִנעצװישןנעגָאציַאציעסרונדענעקסטעדיֿפַארהַאנדלונגען.
אוקרַאיִנעס ּפריָאריטעטן הָאבן זיך ניט געענדערט: זיכערקײט גַארַאנטיעס, טעריטָאריעלע גַאנצקַײט, און זעלבסט־סּוװערעניטעט.

צָאלן:
טן28ביזןַארמײרוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַאיִנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער●

,1694–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנסגעּפַאנצערטע,586־־טַאנקען,17.000ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא6מַארץ
,123–ערָאּפלַאנען,95–,ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען54–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,302–ַארטילעריע־סיסטעמען

ַאלײן־ֿפליִענדיקע,73–ברענשטָאף־ציסטערנעס,7־־שיֿפן,1150־־ֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע,127–העליקָאָּפטערס
סּפעציעלע,66–ערָאּפלַאנען

.21אויסשטַאטונג
יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן :

ֿפַארשּפרייט דערהַײנטיקטע ידיעות וועגן דעם מצֿב אין אוקרַאיִנע – צי דורך סָאציַאלע ָאדער ָארטיקע מעדיעס, צי דורך איבערשיקן●
דעם איצטיקן ביולעטין.

אונדזער וועבָארט.דורךָאדערטוויטערַאבָאנירט אונדזער טעגלעכן בַאריכט דורך●
ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַאינע!
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https://t.me/vereschuk_iryna/1195
https://home.cern/news/news/cern/cern-council-takes-further-measures-response-invasion-ukraine
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/03/7-facts-on-european-energy_en-1.pdf
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/356258723178469
https://www.youtube.com/watch?v=mQRTKvoLAEM&feature=youtu.be
https://twitter.com/DefenceU/status/1507670577456332804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507670577456332804%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&amp;ref_url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fsociety%2F2022%2F03%2F26%2F511135_rosiya_obstrilyala_memorial_golokostu.html
https://mkip.notion.site/mkip/e9a4dfe6aa284de38673efedbe147b51?v=f43ac8780f2543a18f5c8f45afdce5f7
https://mkip.notion.site/mkip/e9a4dfe6aa284de38673efedbe147b51?v=f43ac8780f2543a18f5c8f45afdce5f7
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

