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ֿפרידעראין2022,10:00מַארץטער10ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
ֿפוֿפצעטער טָאג ֿפון דער מלחמה

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

קעגן דער ציווילער בַאֿפעלקערונג אין מַאריוּפָאל. נעכטן הָאבן רוסישעעס גייען ווַײטער די רוסישע ַאכזריותןמַאריוּפָאל.
געווָארן.איז חרוֿב־ונחרֿבבניןאין מַאריוּפָאל. דער גַאנצערַא קימּפעט־ און קינדער־שּפיטָאלבָאמבַארדירטּכוחות בּכיוון

זענען–מעדיקערסאוןקימּפעטָארינס–מענטשן17קינדער.געליטענעדיֿפוןמצֿבדעםֿפעסטשטעלןאיצטּפרּוווטמע
ּכוחותרוסישעדיהַאלטןבַאשיסונגּכסדרדיקערדערדורךקינד.1זייצווישןאומגעקומען,זענען3געווָארן,ֿפַארווּונדיקט

זייצוצוֿפירןָאדערעווַאקויִרןצוזייאוממעגלעךאיזעסמַאריוּפָאל.איןערֿבניקעסוויגעֿפַאנגעןמענטשן400.000איבער
ָאנהייבדעםזינטווַאסער.אוןשּפַײזרֿפואות,נייטיקעדיָאןבלַײבןנַײ־געבוירענע3000נישטשיִערהילף.הומַאניטַארע

ַאאיןקרבנות47בַאגרָאבןמעןהָאטַאלייןנעכטןמַאריוּפָאל.איןגעווָארןדערהרגעטציווילע1200ַארוםזענעןמלחמה
ברידער־קֿבר.

הומַאניטַארע עווַאקוַאציע ֿפון עטלעכע אוקרַײנישע שטעט. נעכטןעס הָאט זיך ָאנגעהויבן דידער הומַאניטַארער קריזיס.
אירּפעןֿפון3.000זייצווישןאוקרַײנע,טיילןֿפַארשיידענעֿפוןגעווָארןעווַאקויִרטקינדעראוןֿפרויען40.000ַארוםזענען

עטלעכע הונדערטער קינדער, עלטערע מענטשן און ערנסט קרַאנקע.. צווישן די ַארויסגעֿפירטע געֿפינען זיךווָארזעלאון
הָאבן,ָאבלַאסטקיִעווערסטָאיַאנקע,איןַאמבולַאנסן.אוןאויטָאבוסן100ערךַאןעווַאקוַאציעדעראויףגעניצטהָאטמע
דערבעתשעה.דרַײבמשךַאדורכגעלָאזטנישטזייאוןּפליטיםציווילעמיטאויטָאבוסן50ֿפַארהַאלטןָאקוּפירערסדי

די רוסישע ּכוחות געשָאסן אויף די עווַאקויִרטע גרוּפעס און, הָאבןדעמידעוו, קיִעווער ָאבלַאסטעווַאקוַאציע ֿפון
דערהרגעט ַא ּפָאליציַאנט, ֿפַארווּונדיקט צוויי מענטשן. די רוסישע בָאמבַארדירונגען הָאבן ֿפַארשטערט די עווַאקויִרונג ֿפון

ּכוחותרוסישעדישטָאט.דיֿפַארלָאזןגעקענטנישטמענטשן5.000הָאבןדעריבעראון,ָאבלַאסטכַארקעוועראיזיום,
. די רוסישע נַאציָאנַאלעזַאּפָארָאזשער ָאבלַאסטענערגָאדַאר,הָאבן נישט צוגעלָאזט קיין הומַאניטַארע הילף קיין

קעגןווידערשטַאנדאינעםָאנטיילזייעראיבערגעגנט,כערסָאנערדעראיןערֿבניקעסוויאוקרַײנער400הַאלטגווַארדיע
26הַײזער,280איבערלוֿפט־ָאנֿפַאלןאוןלַאנד־ֿפילצָאליקעדורךגעווָארןצעשטערטזענעןכַארקעוואיןָאקוּפַאציע.דער

קינדער־גערטנער.23אוןשולעס,

מלחמה קען מען בַאמערקן ַאז די רוסישע ּכוחות קָאנצענטרירן זיךאין דער צווייטער ווָאך ֿפון דערשטעט אונטער ַאטַאק.
שוין נישט בלויז אויף מיליטערישע אינֿפרַאסטרוקטורן, נָאר בָאמבַארדירן ָאן ַא סדר ציוויליסטן און ציווילע

איזזשיטָאמירקעגן ַאן עלטערן־היים.מיקעלַײעוואינֿפרַאסטרוקטורן. קנוילבָאמבעס זענען געווָארֿפן געווָארן הַײנט אין
דער רוסישער ַארמיי איבער וווין־בנינים אין זשיטָאמיר הָאט ַא בנין מיטֿפוןלוֿפטָאנֿפַאלווידער ַאטַאקירט געווָארן. בעת ַא

טעכנישע אַײנריכטונגען געליטן שָאדנס און אין צוויי שּפיטעלער הָאבן די שויבן געּפלַאצט. עס זענען ווידער ֿפָארגעקומען
איינסן. דער רוסישער ָאקוּפַאנט הָאט ֿפונַאנדערגעשטעלטָאבלַאסטָאטירקע, סומיִערבַײנַאכטיקע בָאמבַארדירונגען אין

ֿפון דער רוסישער נַאציָאנַאלער גווַארדיע אין דער אַײנגענומענער שטָאט כערסָאן ּכדי אַײנצוֿפירן ַאן ַאדמיניסטרַאטיוון
ווַאסער. ביז איצטבלַײבן ווַײטער ָאן הייצונג און ָאן ווַארעםטשערניִעוורעזשים ֿפון ּפָאליציייִשן קָאנטרָאל. צוויי דריטל ֿפון

ֿפַארווּונדיקט.400אוןגעווָארןדערהרגעטציוויליסטן60זענען

ווערטווָאס),TOS-1(געווערטערמָאבַארישאוקרַײנעאיןגעווָארןגעניצטאיזעסַאזָאנערקענטרוסלַאנדהָאטצווישןאין
ָאנגעגעבן ַאזֿפון צוויי אייגענע ָאֿפיצירן הָאט רוסלַאנדדי גֿבורותבַײם ַארויסהייבןַא מָאל ָאנגערוֿפן „ווַאקּוום־בָאמבעס“.

דריקטהויזווַײסעדָאסַאזאיבערגיטBBCדיטשערניִעוו.איןTOS-1מיטבַאניצטזיךהצלחהמיטהָאטזייֿפוןאיינער
אויס זָארג איבער רוסישע ּכוונות ָאנצוהייבן ַאן ָאנֿפַאל מיט כעמיש געווער.

קולעבַא געטרָאֿפן מיטן אויסערן־מיניסטער לַאוורָאוו איןהַײנט הָאט זיך דער אויסערן־מיניסטעראויסערן־ּפָאליטיק.
טערקַײ. בעת זייער ערשט בַאגעגעניש ּפנים־אל־ּפנים זינט צוויי ווָאכן הָאבן זיי געדַארֿפט ַארומרעדן דעם איצטיקן מצֿב.

שלעכטן ווילן בַײם ָאנווענדן די סַאנקציעס ֿפון איירָאּפעיִשן ֿפַאראייןווערט דַײטשלַאנד איצט בַאשולדיקט איןבלומבערגלויט
הָאבן געשטימט לטוֿבת ַאּפוילישן סענַאטקעגן דער גרעסטער רוסישער בַאנק „סבערבַאנק“. מיטגלידער ֿפונעם

איזרוסלַאנדֿפַארגיכערונג אינעם ּפרָאצעס צו אינטעגרירן אוקרַײנע צווישן ַאנדערע לענדער ֿפונעם איירָאּפעיִשן ֿפַאראיין.
שוין נישט קיין ָאנגעלייגטער ָאנטייל־נעמער אינעם אינטערנַאציָאנַאלן עקָאנָאמישן ֿפָארום אין דַאווָאס. ָאט דער ֿפָארום

רַײסט איצט איבער זַײנע בַאציִונגען מיט יעדער רוסישער ענטיטעט.

ָאקוּפירטן קרים ווי ַא צַײטווַײליקע מיליטערישע בַאזע, לויט ַארוסלַאנד ניצט דעם שטח ֿפוןקרים און דער שווַארצער ים.
אין די. די לימודיםאין דער אויטָאנָאמער קרימער רעּפובליקאוקרַײנישן ּפרעזידענטס רעּפרעזענטַאנץדערקלערונג ֿפונעם

סטן24ביזןאַײנקווַארטירט.דָארטןזענעןזעלנעררוסישעווָאך.ַאהעכערשויןאיבערגעריסןזענעןשולןדזשַאנקויער
ֿפונעםָאוונטדעםנָאווָאָאזיָארנע.ייִשוֿבאינעםסטַאציָאנירטגעוועןזעלנעררוסישע20.000ַארוםזענען2022ֿפעברוַאר

זיךגעֿפינטגעגנטדער(איןרַאיָאןקירָאווסקעראינעםלוֿפטֿפלָאטֿפונעםַאקטיוויטעטַאןָאבסערווירטמעןהָאטמַארץטן8
טַאקע ַא ֿפליֿפעלד). איינצלנע מיליטערישע לַאסטאויטָאס זענען דורכגעֿפָארן קיין סימֿפערָאּפָאל מיט טרַאנסּפָארטן

צעברָאכענע מיליטערישע ֿפָארמיטלען, מסּתמא ּכדי מע זָאל זיי דָארטן ֿפַארריכטן.
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רוסישע ּכוחות ֿפַארכַאּפן די אוקרַײנישע רַאטירשיף „סַאֿפיר“ און ֿפירן זי ָאּפ קיין סעווַאסטָאּפָאל. דער קַאּפיטַאן ֿפון דער
שיף הָאט איבערגעגעבן ַאז אויף דער שיף געֿפינען זיך „גרינע מענטשעלעך“ ווָאס הַאלטן ָאנגעצילט די ביקסן אויף דער

מַאנשַאֿפט. ַא רוסישער קַאּפיטַאן איז שּפעטער צוגעקומען און איבערגענומען די קָאמַאנדע.

טשערנָאבל איז געבליבן ָאן עלעקטריע־צושטעל איבער שָאדנסדי נוקלעַארע קרַאֿפטסטַאנציע איןענערגיע־זיכערקייט.
אין דער עלעקטריע־נעץ ווָאס הַאלט אויף די סטַאנציע. זַאּפַאסנע דיזל־גענערַאטָארן קענען נָאך צושטעלן די נייטיקע

נוקלעַארעגעניצטעדָאסהַאלטןצואַײנריכטונגעןדיֿפוןקילסיסטעמעןדיוועלןדעםנָאךשעה.48במשךענערגיע
גיך צו דערֿפירן,אויסערן־מיניסטער קולעבַאברענווַארג מוזן אויֿפהערן ַארבעטן און דָאס איז עלול, ווי עס גיט צו וויסן דער

דערקלערטצו ַאן אומגעווּונטשענעם ַארויסקום ֿפון רַאדיַאציעס. די אינטערנַאציָאנַאלע ַאגענטור ֿפַאר ַאטָאמישער ענערגיע
ַאז גָארנישט שּפַאנט דָא נישט ַאריבער די קריטישע זיכערקייט־ֿפָאדערונגען. ָאבער אוקרַײנישע ענערגיע־מומחים הַאלטן

ּפרעזידענטסַאז דָאס איז ַא בֿפירושע אונטערשַאצונג ֿפון דער סּכנה אין ֿפַאל ֿפון ַא ֿפולער עלעקטריע־הֿפסקה. ֿפונעם
בַאלד קיינער הָאט נישט קיין צוטריט און די ֿפַאקטישע בַאדינגונגעןהערט מען ַאז דער מצֿב איז ַא קריטישער, וויקַאבינעט

אויֿפן ָארט זענען נישט בַאקַאנט.

ווַײטערדיקע סַאנקציעס קעגן רוסלַאנד. ַא נַײער גַאנג סַאנקציעסדער איירָאּפעיִשער ֿפַאראיין הָאט אַײנגעֿפירטסַאנקציעס.
קייןעקסּפָארטירןדָאסווערןבַאגרענעצטוועטעסקרוֿבים.זייערעאוןָאליגַארכןמנהיגים,רוסישע160טרעֿפןוועט

רוסלַאנד טעכנָאלָאגיעס ֿפון ים־נַאוויגַאציע און רַאדיָא־קָאמוניקַאציע. דער איירָאּפעיִשער ֿפַאראיין נעמט ָאן ַא ֿפַארווער אויֿפן
־סיסטעם:SWIFTדערֿפוןאויסגעשלָאסןווערןבענקווַײסרוסישעדרַײווַײסרוסלַאנד.איןאיירָא־בַאנקנָאטןֿפוןצושטעל

בעלַאגרָאּפרָאמבַאנק, דַאבַארביט, די ַאנטוויקל־בַאנק ֿפון דער ווַײסרוסישער רעּפובליק.

אינווַאזיעדערקעגןּפרָאטעסטַאווירוסלַאנד,ֿפוןצוריקזיךציִעןזייַאזָאנגעזָאגטהָאבןֿפירמעס330איבערגעשעֿפטן.
אוקרַײנישערווָאס הָאבן ֿפַארלָאזט רוסלַאנד. דערֿפון ַאלע ֿפירמעסרשימהֿפון אוקרַײנע. לָאדט ַארָאּפ די

עטלעכע ווָאגיקע ֿפירמעס ווָאס ֿפירן ווַײטער זייער ַארבעט איןהָאט צונויֿפגעשטעלט ַא ליסטע ֿפוןאויסערן־מיניסטעריום
רוסלַאנד.

יעדערֿפוןָאּפשטעלדעםָאנגעזָאגטגעהַאט“אינטערנַאציָאנַאלמָאריסֿפיליּפ„שויןהָאטֿפרידעראיןמַארץטן10ביזן
ווַײטערדיקער אינוועסטיציע און ַא ֿפַארקלענערונג אינעם ֿפַארנעם ֿפון אירע ָאּפערַאציעס. גוגל בַאגרענעצט די ֿפונקציעס ֿפון

גוגל־ּפליי אין רוסלַאנד, איבערלָאזנדיק נָאר די ֿפַארַאנענע בחינמדיקע ַאּפליקַאציעס. ַאזוי איז אויך יוטוב־ּפרעמיום שוין
נישט צוטריטלעך אין רוסלַאנד. זעענדיק די ַאלע אינטערנַאציָאנַאלע ֿפירמעס ֿפַארלָאזן דָאס לַאנד, לייגט דער רוסישער

ֿפרעמדע25%ווימעראויףגעהערןווָאסגעזעלשַאֿפטןדינַאציָאנַאליזירןצוֿפָארווירטשַאֿפט־מיניסטעריום
אינוועסטירערס.

צָאלן:
טעריטָאריעס.אוקרַײנישעאיבעררַאקעטן700אויסגעשָאסןרוסלַאנדהָאטמלחמהדערֿפוןָאנהייבדעםזינט●
דָאנבַאסאיןשטחיםָאקוּפירטעֿפריִערדיֿפוןָאנערקענונגָאֿפיציעלערדערקעגןַארויסזיךזָאגןאוקרַײנער79%●

רוסלַאנד;ֿפוןטיילַאוויקריםֿפוןָאנערקענונגָאֿפיציעלערדערקעגןַארויסזיךזָאגן75%רוסלַאנד;ֿפוןטיילַאווי
ָאּפמַאךצֿפון־ַאטלַאנטישןֿפוןָארגַאניזַאציעדערצוצושטייןזָאלאוקרַײנעַאזֿפַארווערדעםקעגןזענען56%

)NATO.(געגעבענענָאךזעט.
דער גענערַאל־שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט ָאנגעגעבן די בערכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן) ֿפון●

געּפַאנצערטע,335טַאנקען,12.000איבערזעלנערסֿפרי:דעראין6מַארץטן10ביזןַארמײרוסישערדער
,29ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,123ַארטילעריע־סיסטעמען,1105(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנס

,3שיֿפלעךגיכע,526ֿפָארמיטלען,81העליקָאּפטערס,49ערָאּפלַאנען,56ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
.7ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,60ברענשטָאף־ציסטערנעס

יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

.ווי צו רעדן וועגן דער מלחמה אין אוקרַײנעגיט ַא קוק,●
אוקרַײנע דורך ַא ריי ֿפַארלָאזלעכעּכדי צו זען ווי איר קענט אונטערשטיצןעֿפנט דעם ֿפַארבינד●

ָארגַאניזַאציעס.
וועגן דעם ָאנֿפַאל אויף דעםֿפַארשּפרייט די עֿפנטלעכע דערקלערונג ֿפון „איירָאמַײדַאן עס־ָא־עס“●

.2022מַארץטן9דעםמַאריוּפָאלאיןקינדער־שּפיטָאלאוןקימּפעט־
“ֿפַאר אוקרַײנעֿפילָאסָאֿפןבַאזוכט און ֿפַארשּפרייט דעם רעסורס „●
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!
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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501531157510426625
https://twitter.com/iaeaorg/status/1501665264903016457
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/10/7329985/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/10/7329985/
https://som.yale.edu/story/2022/over-300-companies-have-withdrawn-russia-some-remain
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/334278322075973
https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/334278322075973
https://www.reuters.com/business/philip-morris-international-suspends-investments-russia-2022-03-09/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/9/683655/
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-zapustila-po-ukrajini-700-raket-ostanni-novini-50223707.html
https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=201
https://www.facebook.com/UkrainianInstitute/posts/282478367365309
https://war.ukraine.ua/support-ukraine/
https://www.facebook.com/531592303/posts/10158538611922304/?d=n
https://philosophersforukraine.com.ua/

