
March 2, 2022 - https://sharethetruths.org/

ֿפרי202210.00מַארץער2ידיעות.טָאג-טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
(ייִדיש װערטל)מיט די עלנבױגן קָאן מען זיך ַא מָאל דורֿכשלָאגן ַא װעג, נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן

ֿפַארן אײרָאּפעיִשן ּפַארלַאמענט מיטן ֿפַארלַאנג מען זָאל שטיצן דירעדעזעלענסקי הָאט ָאּפגעהַאלטן ָאנלַײן ַאּפרעזידענט
אוקרַײנישע קַאנדידַאטור אױף מיטגלידשַאֿפט ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד. ָאט דער ּפַארלַאמענט הָאט ָאנגענומען די

רעזָאלוציע מע זָאל געבן אוקרַײנע דעם סטַאטוס ֿפון קַאנדידַאט-מיטגליד. זילענסקיס רעדע הָאט מען ָאּפגעענטֿפערט מיט
צו דער רעדע ֿפון רוסלַאנדס אױסן מיניסטער לַאװרָאװ, װָאס הָאטלהיּפוךַא שטורמישן ַאּפלָאדיסמענט שטײענדיקערהײט;

געמַאכט די ּפַארלַאמענטַאריער ֿפַארלָאזן דעם זַאל. זעלענסקי איז, אינעם ָאנלַײן אינטערװיּו מיט רױטערס, בַאשטַאנען
ניטזינעמטNATOדעראױבאוקרַײנע,ֿפַארגַארַאנטיִעסזיכערקײטָאנגענומענעַאלגעמײןדיֿפוןַאנטװיקלונגדעראױף

ַארַײן. אױך הָאט ער געמָאלדן די ֿפָארהנחה ֿפַאר װַײטערע ֿפַארהַאנדלונגען: רוסלַאנד זָאל מַאכן ַא סוף צום בָאמבַארדירן.

ניטזיךער'טאױסגעזָאגטלוקַאשענקָאּפרעזידענטַאלײן-דערקלערטערדערהָאטמַארץטן1דעםרַײסן/בעלַארוס
ַארַײנמישן אין דער רושישער מלחמה קעגן אוקרַײנע. אלא װָאדען, ּתיּכף זַײנען זַײנע חײלות אַײנגעזעצט אין דער סֿביֿבה ֿפון
טשערניִעװ (אוקרַײנע). הַײנט איז די בעלַארוסישע ַארמײ גרײט צום קַאמף און שטײט הַארט בַײ דער אוקרַײנישער גרענעץ.
מע הָאט בַאמערקט ַא שטַארקע ֿפלי-ַאקטיװיטעט און טרַאנסּפָארט-קָאנװָאיען מיט ּפרָאװיַאנט און ַאמוניציע אין דער געגנט

ֿפון בַארַאנָאװיטש, לעכעװיטש און ּפינסק (רַײסישע שטעט).

ביורָא דערקלערט ַאז די רוסן גײען ָאן מיט ַאֿכזריותדיקעדעם ּפרעזידענטסשטענדיקע גרַאנַאטן/רַאקעטן ָאנֿפַאלן
בָאמבן- און גרַאנַאטן-ַאטַאקעס איבער גרױסע שטעט, אױף ָאן צו מַאכן קרבנות און ּפַאניק. רַאקעטן-ָאנֿפַאלן אױף כַארקָאװ

גײען ָאן מיטן ציל צו צעשטערן די ציװילע אינֿפרַאסטרוקטור, שּפיטעלער. הַײנט אין דער ֿפרי הָאבן רַאקעטן געטרָאֿפן אין די
ַאלטעיָאר200איבערדיאוןכַארקָאװֿפוןּפָאליצײ-ָאפטײלונגנַאציָאנַאלעדיביורָא,זיכערקײטסֿפונעםבנינים

112אוןגעטײטמענטשן21זענעןטָאגאײןאיןװ.נ.קַארַאזין).א"נאוניװערסיטעטנַאציָאנַאלע(כַארקָאװאוניװערסיטעט
ַאָאנגעמַאכט אױףרַאקעטן-ַאטַאקֿפַארװּונדיקט געװָארן. אין זשיטָאמיר הָאבן די רוסישער ָאקוּפַאנטן ַא שװערן

12אוןמענטשן2געהרגעטשּפיטָאל,ַאאוןהַײזער10ֿפוןּתלַאגעמַאכטהָאבןזײװױן-קװַארטַאלן.אוןמיליטער-בַאזע
ַארומגעֿפָארן,חיילותרוסישעזענעןדניעּפר)ֿפוןלעֿפצונגדער(בַײכערסָאןאיןקינדער.6ַארַײנגערעכנטֿפַארװּונדיקט,

כַאּפנדיק בירגער. איצט בַאזעצט רוסיש מיליטער דעם װָאקזַאל (די בַאן-סטַאנציע) און דעם הַאֿפן. אין מיליטָאּפָאל ,
ֿפוןרוסןדיהָאבןקיִעװבַײקַאלענעװקעאיןעלעקטרע.ָאןאוןצעשטערטבירגער-װױנונגען31זענעןקרַײז,זַאּפָארָאזשיער

די רוסן בַאזעצט. ַארױסגעשלעּפט בירגער ֿפון די קעלערס און זיך. טרָאסטענעץ (קרַײז סומי) הָאבןּתלַא הױז געמַאכט ַא
ַאלײן בַאהַאלטן הינטער בירגער ֿפַאר דער אוקרַײנישער ַארטילעריע און לוֿפט-ָאנֿפַאלן.

ֿפון קיִעװ,רַאדיָא-טעלעװיזיע-טורעםצװײ רַאקעטן אױֿפןרוסיש מיליטער הָאט ַארױסגעלָאזטגעשיכטע חזרט זיך איבער
ֿפַארװּונדיקט.5געטײט,מענטשן5אוקרַײנע.איןבניןהעכסטערסַאמעדעראיזטורעםדערמכשירים.דיֿפַארלענדנדיק

דער רַאקעט ֿפַאר דער טעלעװיזיע-סטַאנציע הָאט אױך געטרָאֿפן בַאבי-יַאר, דָאס געדענק-ָארט ֿפונעם חורבן, װּו מע הָאט
דורךגעװָארן(ֿפַארדַאמט)ֿפַארברַאקירטשטַארקאיזַאטַאקעדיאוקרַײנער.אוןייִדן30.000אױסגעהרגעט1941אין

אוקרַײנישע און יׂשראלדיקע ֿפונקציָאנַארן.

עסנװַארג;אוןעלעקטרעָאןגעבליבןמענטשן40.000ַארוםזענעןלַאנדֿפוןטײלמיזרחאינעםקריזיסהומַאניטַארער
עװַאקּויִרטמעןהָאטמַארץטן1דעםטַאלַאניװקע).סַארטַאנע,(װָאלנָאװַאכע,עװַאקוַאציעָאֿפטֿפַארהַאלטמיליטעררוסיש

ֿפון װָאלנָאװַאכע צוליב דעם װָאס ס'איז דָארטן שױן ניט קײן װַאסער, עלעקטרע ָאדער גַאז. מענטשן זיצן אין די קעלערס.
ָארטיקע ֿפַארװַאלטונג ֿפָאדערן ַא גרינעם הומַאניטַארן קָארידָאר און ַא ביקסנשװַײג (ַא שיס-ניט) אױף ַארױסצוהעלֿפן

בַײזדװיזשיװקע, גַאװריליװקע, סיניַאק און בַאבינצעמענטשן. דָאס אײגענע טוט זיך אין דער שטָאט בוכַא און די דערֿפער
שױן ַא טָאג זעקס.װּו מענטשן (און ַא סך קינדער) בַאהַאלטן זיךקיִעװ

אַײנגעזעצטהָאט,2סטריםנָארדגַאזלײטונגקָאנטינעטַאלערדערֿפוןֿפַארװַאלטערדער",2AGסטרים"נָארדענערגיע
צוָאפבױּונגדיבַאשלָאסןהָאטדַײטשלַאנדװעןמיטַארבעטער140ַאװעקגעשיקטגעהַאטשױןהָאבןזײבַאנקרָאט.אױף

שטעלן.

אין דער ֿפַארמַאכטער טשערנָאבילער זָאנע. װּו מע טָאררוסישע סָאלדַאטן װערן אױסגעזעצט צו שטרַאלונגטשערנָאב(י)ל
גָארניט ניט רירן גרָאבן זײ גרױסע שיכטן ערד און שטױב. אױף דעם אוֿפן איז דער מצב ֿפונעם שטח ֿפַארערגערט, װָאס מע
הָאט בַאמערקט איבער דעם אױטָאמַאטישן מָאניטָאר-סיסטעם, אײדער דער אינטערנעץ-קַאבל איז חרוב געמַאכט געװָארן.

אומָאּפהענגיקע מעדיַא-מיטלען, װי "עכָא מָאסקװי" טעלעװיזיערוסלַאנד ֿפַארמַאכטֿפַאלשע אינֿפָארמַאציעס און בילבולים
TV Rainמעדיע-קַאנַאלןקָאנטרָאלירטעדיאיןגַאזעטַא.נָאװַאיַאװיקַאנַאלןאומָאּפהענגיקעװַאנטדערצושּפַארטאון

בַאשולדיקט זי אוקרַײנע ֿפון ֿפיקטיװע ֿפַארברעכנס: ַאז דָאס אוקרַײנישע מיליטער הָאט אונטערגעלײגט מינעס בַײם
ַאמיַאק-סקלַאד אין סעװערָאדָאנעצק. ָאדער ַאז די אוקרַײנער ניצן ֿפָאסֿפָאר אין גָארליװקע. רוסלַאנד בַאהױּפט
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(ּפרעטענדירט) ַאֿפילו ַאז דָאס בָאמבַארדירן כַארקָאװ, בֿפרט דעם הױּפט-ּפלַאץ, זָאלן די אוקרַײנער ַאלײן הָאבן געמַאכט.
בעת מעׂשה זענען זײ יָא מודה װָאס זײ הָאב ַאלײן געמַאכט די ַאטַאקע אױֿפן טעלעװיזיע-טורעם אין קיִעװ, טענהנדיק ַאז זײ
קעמֿפן קעגן ליגנס אין ֿפַאלשע איֿפָארמַאציעס! "דָאס איז ַא קלַאּפ צום נעסט ֿפון ליגנס" הָאט געזָאגט דער ּפרעזענטַאטָאר

".24"רוסלַאנדֿפון

(טום) ֿפוןװעגן דער געֿפַאר ֿפון ַאן ַאטַאק אױף דעם סָאבָארװָארנטדער אוקרַײנישער קולטור-מיניסטערקולטור אין סּכנה
דער הײלעקער סָאֿפיע, װָאס איז ַאן ַארכיטעקטָאנישער מָאנומענט, ַארַײנגענומען אױף דער רשימה ֿפון

װעלט-קולטור-ירושה-ערטער. עס איז אײנע ֿפון די װיכטיקסטע בנינים, אין דער מיט פון שטָאט. דער קלױסטער, ֿפונען
מיניסטערדעריָארהונדערט.טן11ָאנהײבֿפוןֿפרעסקעסאוןמָאזַאיִקןזַאמלונגזעלטענעַאֿפַארמָאגטיָארהונדערטטן11

רוֿפט אונעסקָא זיך משּתדל צו זַײן ֿפַאר דעם. דער בנין ֿפונעם היסטָארישן און ֿפָאלקלָאר מוזײ אין ייִװָאנקעװ (בַײ קיִעװ) איז
זונטיק ָאּפגעברענט געװָארן. די זַאמלונג הָאט ַאנטהַאלטן װערק ֿפון דער בַאװּוסטער ַארטיסטקע מַאריַא ּפרייִמַאטשענקָא.
צום גליק הָאט מען ס'רוב ֿפון אירע װערק גערַאטעװעט. מע הָאט, לױט די אינסטרוקציעס, ֿפַארּפַאקט די קונסט-זַאמלונגען

און זײ ֿפַארשלעּפט אױף זיכערערע ערטער. נָאר װָאס טוט מען מיט קונסטװערק װָאס לָאזן זיך ניט ֿפַארשלעּפן? רוסיש
מיליטער הָאט געמַאכט ַא רַאקעט-ָאנֿפַאל אױף טשערניִעװ װָאס הָאט ֿפַארלענדט דעם היסטָארישן בנין און

שװערןַאמיטמעןהָאטכַארקָאװאיןֿפעברוַאר.טן27דעםקינָא)(ֿפריִער:יוגנט-צענטערֿפונעםַארכיטעקטור-מָאנומענט
רַאקעט-ַאטַאק געמַאכט ַא ּתל ֿפונעם אוניװעסעטעט-בנין און ֿפונעם קונסט-מוזײ.

עולם.און לָאזט עס זען דעםמָאלט איר רעַאליטעטֿפױַאמַאריַאדי אוקרַײנישע ַארטיסטקעקונסט אין מלחמה-צַײטן
אין. די קינסטלער ּפובליקירן זײערע װערקװידערשטַאנד-מוזײדיגיטַאלישןאוקרַײנישע קינסטלער הָאבן איניצייִרט ַאן

.דָאדַאנקבַארקײט צו די ֿפַארזַאמלטע בַאװָאֿפנטע ּכוחות. עטלעכע װערק זעט מען

ֿפַאראײניקטעדיבתוֿכםֿפליִען,רוסישעֿפַארלוֿפטרױםזײערֿפַארמַאכטשױןהָאבןלענדער37שטיצעאינטערנַאציָאנַאלע
שטַאטן, קַאנַאדע, לַאטַײן-ַאמעריקַאנער לענדער און ּכמעט גַאנץ אײרָאּפע. דער ַאמעריקַאנער אױסן-מיניסטעריום הָאט
געמַאכט ַא דערקלערונג, צושטײענדיק בַײם ֿפ"ֿפ (או"נ) געריכט אין הַאג, ָאן צו נעמען די מָאנונג ֿפון אוקרַײנע װעגן דער

רוסישער ַאגרעסיע װָאס גיכער. די ַאמבַאסַאדָארן ֿפונעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד הָאבן ָאּפגערעדט אױסצושליסן זיבן
:SWIFTֿפוןבענקרוסישע

VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank, VEB.RF.

צָאלן:
ֿפעלקער).(ֿפַאראײניקטעאו"נלױטןטעג,6איןאוקרַײנעֿפוןַאנטלָאֿפןזענעןמענטשן660.000העכער●
מענער.ס'רובאוקרַײנע,צוקריקאומגעקערטזיךהָאבן80.000●
דער גענערַאל-שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט דערקלערט די בערֿכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן)●

שװערעדיװעגןשװערָאןגײטסעאוןנָאך,צײלט(מעֿפרידעראין6מַארץטן2ביזןַארמײרוסישערדערֿפון
גרַאד,85הַארמַאטן,862(ברָאנעװיקעס)ּפַאנצערװָאגנס,211טַאנקען,5840העכערּפַארשױנעןקַאמֿפן):

ֿפָארמיטלען,31העליקָאּפטערס,30ערָאּפלַאנען,9ַאנטילוֿפט-הַארמַאטןָאדערזעניט-,40רַאקעטן-װַארֿפער
.3ערָאּפלַאנעןַאלײן-ֿפליִענדיקע,60טַאנקער,2שיֿפן,40ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען,355

זַײט ַאזױ גוט און טוט װָאס איר קענט, יעדע ַאקציע העלֿפט, װי קלײן זי זָאל ניט זַײן:

ֿפַארשּפרײט די בׂשורה ֿפון אונדזער װעבזַײטל און די ידיעות דורך אַײערע אײגענע קָאמוניקַאציע-מיטלען. זָאלן●
װָאס מער מענטשן הערן װָאס טוט זיך דָא.

דרוקט ָאּפ ָאט דעם נַײס-בריװל און ֿפַארשּפרײט עס בַײ ַארױסטרעטן, װַארף זײ ַארַײן אין בריװקַאסטן ֿפון אַײער●
שכן און גיב זײ אַײערע קָאלעגעס.

קָאנטַאקטירט אַײערע ּפָאליטיקערס און ֿפַארַאנטװָארטלעכע מענטשן מיט דער ֿפרַאגע װָאס זײ הָאבן●
אונטערגענומען אױף צו ֿפַארהיטן ָאט די טרַאגעדיע. רוֿפט אױף צו זײ, זײ זָאלן ַארױסגײן מיט לשון. גיב זײ ָאט די

ידיעות.
גיב ָאט די בַאריכטן צו אַײערע לָאקַאלע אינֿפָארמַאציע-מיטלען.●

זָאל לעבן אוקרַײנע!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who are
in cities all over Ukraine right now. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of
Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works
Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block).
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https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3417145-russia-planning-to-destroy-st-sophia-cathedral-tkachenko.html
https://www.facebook.com/mary.foya
https://drive.google.com/drive/folders/1lxfXDCPRnZePaqo89JWkAOYIVlGmLIR4?usp=sharing
https://t.me/dsgnbr
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/03/1/247617/

