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ֿפרי202210.00מַארץער3ידיעות.טָאג-טעגלעכעאוקרַײנע.איןמלחמה
(ייִדיש װערטל)מיט די עלנבױגן קָאן מען זיך ַא מָאל דורֿכשלָאגן ַא װעג, נָאר װַײט װעסטו ניט ַאװעקגײן

גיךזײעררַאקעט-אױֿפרַײסן.ערשטעדידורךגעװָארןאױֿפגעשרעקטקיִעװאיזקַאיָאר,זײגערַא5דָאנערשטיקצוריק,װָאךַאּפונקט
זַײנען ַא סך מער אונטערגעקומען איבער קיִעװ און ַאנדערע שטעט.

קענעןװעטאוקרַײנעַאזהַאלטןאוקרַײנער88%ַאזבַאװיזןלעצטנסהָאטאומֿפרעגסָאציָאלָאגישערַאמלחמה-צַײטאיןָאּפטימיזם
,NATOאיןַארַײןזָאלאוקרַײנעװילאוקרַײנער76%ָאֿפענסיװע.רוסלַאנדסװידערשטײן אײרָאּפעיִשןאינעםַארַײןזָאלזי86%

װָאסער-עס-איזבַײשטַארקַאזױגעװעןניטקײנמָאלנָאךאיזָארגַאניזַאציעסבײדעאיןַארַײנטריטֿפַארןשטיצעַאזַא).EU(ֿפַארבַאנד
.בַאנקנַאציָאנַאלעראוקרַײנישערדערדָאלַארמיליָאן200ַארוםגעװעןמנדֿבמעןהָאטטעגּפָארַאאיןאומֿפרעג.

צו װַײטערדיקע ֿפַארהַאנדלונגען מיט אוקרַײנע. מער װײס מען דערװַײלע ָאבעררוסלַאנד הָאט ָאנגעזָאגט זי איז גרײטֿפַארהַאנדלונגען
ניט. ֿפריִער הָאט ּפרעזידענט זעלענסקי אױסגעזָאגט װָאס מע קען ניט ֿפַארהַאנדלען אײדער מע מַאכט ַא סוף צו די בָאמבַארדירונגען.

בעת-מעׂשה הָאט מען בַאמערקט דעם ַאנטרונענעם אוקרַײנישן עקס-ּפרעזידענט יַאנוקָאװיטש אין מינסק. אוקרַײנישע
אױסשּפיר-דינסטן דערקלערן ַאז דער קרעמל בַאטרַאכט יַאנוקָאװיטש צוריק ַארױֿפזעצן אױף דער טרָאן װי דער "ּפרעזידענט ֿפון
אקרַײנע", װָאס מײנט ַאז רוסלַאנד הָאט ניט די מינדסטע ַאנונג ֿפון דער שטימונג אין אוקרַײנע, װי שטַארק מע הָאט אים ֿפַײנט.

צו העלֿפן אוקרַײנע.אױֿפגערוֿפןדעם נַאט"ָאדַאליַא גריבַאוסקַײטע הָאטדי ליטװישע ּפרעזידענטקעאינטערנַאציָאנַאלע געמײנשַאֿפט
זי אונטערשטרַײכט די שלַאבעריקײט ֿפון ַאזַא בַאשלוס "ניט ַארַײנצושטעקן ַא ֿפוס אין ַא רַײסערַײ": מע הָאט דָאך געלערנט ֿפון סיריע,

ליביע, ַאֿפריקע, יוגָאסלַאװיע און ַאֿפגַאניסטַאן. אין צװיסן שליסט דער דַײטשער קַאנצלער ָאלַאף שָאלץ אױס ַאז נַאט"ָא, און בֿפרט
דַײטשלַאנד זָאל זיך מיליטעריש ַארַײנמישן, מיטן אױסֿפיר ַאז דַײטשלַאנד שטיצט שױן שטַארק עקָאנָאמיש און ֿפינַאנציעל. די

141מיטאוקרַײנעקעגןַאגרעסיעדערװעגןרעזָאלוציעַאָאנגענומעןהָאט)UN(ֿפעלקערֿפַאראײניקטעדיֿפוןגענערַאל־ֿפַארזַאמלונג
שטימען, מיט דער ֿפָאדערונג צו דער רוסישער מַאכט ּתיּכף ָאּפ צו שטעלן די ַאגרעסיע, צוריק צו ציִען אירע חיילות און זיך צו הַאלטן

בַײ די ּתקנות ֿפונעם טשַארטער ֿפון די ֿפַאראײניקטע ֿפעלקער. דער אינטערנַאציָאנער קרימינעלער געריֿכט הָאט בַאקומען
אוקרַײנע.קעגןֿפַארברעכנסװעגןֿפָארשונגַאמיטָאןהײבטאוןמלוכות39ֿפוןרעקָאמענדַאציעס

מגלה צו זַײן עטלעכע רוסישע דָאקומענטן אין שּפיָאנען. די אוקרַײנישעאוקרַײנישער אױסשּפיר הָאט בַאװיזןאױסשפיר און בגידה
ֿפון אײנע ֿפון דיאױֿפשװַארצן, אױסשּפין-דָאקומענטןֿפַאראײניקטע ּכוחות ָאּפערַאציע (װָאס קעמֿפט אין דָאנבַאס) הָאט ֿפַארכַאּפט

סטן20דעםקריגדעםָאנהײבןגעװָאלטרוסלַאנדהָאטדָאקומענטןדילױטּפַאניק.ַאאיןּפליטהגעמַאכטהָאטװָאסדיװיזיעסרוסישע
ֿפַאררַאט.בַײגעכַאּפטמעןהָאטדינסטאױסשּפיראוקרַײנערֿפונעםװיצי-הױּפטדעםמַארץ.טן6דעםאיםֿפַארענדיקןאוןֿפעברוַאר

ער הָאט געמסרט אינֿפָארמַאציס צו די רוסן װעגן מיליטער-אײנסן אין כערסָאן און צוגעשטעלן די צילן בעת די ָאנֿפַאלן אױף דער
װיכטיקער אינֿפרַאסטרוקטור ֿפון דער שטָאט. אין סטַאניסלע/איװַאנָא-ֿפרַאנקיװסק, הָאט מען ֿפַארנומען ַאן ַארטילעריע-ָאבסערװַאטָאר

װָאס הָאט געמסרט אינֿפָארמַאציעס װעגן ָארטיקן ֿפליֿפעלד בשעתן לוֿפט-ָאנֿפַאל דעם ערשטן טָאג מלחמה.

ַארױסגעזָאגט, אין זַײן טָאכטעגלעכער רעדע, ַאז דער סַאמע שװערסטער מצבדער ּפרעזיגענט זעלענסקי הָאטבָאמבַארדירן גײט ָאן
איז איצט אין קיִעװ, סומי, כַארקָאװ און אינעם דרום-שטח אין װָאלנָאװַאכע. אין קיִעװ הָאבן רוסישע טערָאריסטן ָאנגעמַאכט
ֿפַארשײדענע לוֿפט-ָאנֿפַאלן. לױט דערװַײליקע אינֿפָארמַאציעס הָאט די אוקרַײנישע זעניט-ַארטילעריע ֿפליִענדיקע מכשירים

דעם װעג בלָאקירטַארונטערגעשָאסן. אין ענערגָאדַאר, זַאּפָארָאזשיער קרַײז, הָאבן די בַאװױנערס
צו דער נוקלעַארער עלעקטרָא-סטַאנציע (די גרעסטע ֿפון אײרָאּפע) "זַאּפָארָאזשיע", ָאּפהַאלטנדיק די רוסישע זעלנער זי צו ֿפַארכַאּפן.

דישטָאטרָאט-בנין.אינעםגעטרָאֿפןרַאקעטַאהָאטמַארץטן2דעםבָאמבַארדירונגען.שװערעַאלץנָאךאונטערליגטכַארקָאװ
רוסישע חיילות הָאבן אױכעט געּפרּוװט ֿפַארניכטן דעם טעלעװיזיע-טורעם ֿפון כַארקָאװ מיט ַא (ֿפַארװערטער) װַאקוּום-בָאמבע

מענטשן8.נַאכטדעראיןבָאמבַארדירטמעןהָאטכַארקָאװ,ֿפוןדרום-מיזרחאיזיום,בָאמבע).(היצדרוק/ַאערָאסָאל/טערמָאבַארישע
געטײט. אין כערסָאן ֿפָאדערט דער בירערמַײסטער ַא "גרינעם קָארידָאר" אױף צו עװַאקּויִרן בירגער און ֿפַארװּונדיקטע. בעת-מעׂשה
הָאבן בײדע צדדים אַײנגעשטימט אין ּפָאליצײ-שעה און צושטעלונג ֿפון לעבן-מיטלען. ַא שװערער לוֿפט-ַאטַאקע הָאט געטרָאֿפן סומי

טער27דערֿפוןשטחאױֿפןרַאקעט-ָאנֿפַאלשװערןַאָאנגעמַאֿפטהָאטמעמענטשן.ֿפינףֿפַארװּונדיקטאוןטָאגשּפרָאץבַײם
אוקרַײנישער ַארטילעריע-בריגַאדע, דעם מיליטער-דעּפַארטמענט ֿפון דער מלוכישער אוניװערסיטעט ֿפון סומי און דעם

קוביק-מעטער.5000צוברענען,אײל-רעזערװּוַארן6.אײל-דעּפָאאינעםגעטרָאֿפןרַאקעטַאהָאטטשערניִעװאיןקַאדעטן-קָארּפוס.

מעןהָאטקינדעראוןװַײבער500קַאטַאסטרָאֿפע.מענטשלעכערַאֿפוןרַאנדאױֿפןשטײטװָאלנָאװַאכעקריזיסהומַאניטַארישער
איזענלעךגרַאנַאטן-ֿפַײער.אונטערגעװעןשטענדיקאיזמעװינָאכדעםאוןגַאסרעזערװןעלעטרע,װַאסער,ָאןטעג5נָאךעװַאקויִרט

דער מצב אין מַאריוּפָאל װּו ֿפַארשײדענע קװַארטַאלן הָאבן שױן ניט קײן װַאסער ָאדער עלעקטרע. דער רױטער קרײץ צעטײלט
מעןהָאטמענטשן200העכערקיִעװ).ֿפוןצֿפון-מערב-זַײטדער(אױףבוכַא,איןבירגערדיצועסנװַארגאוןהילףהומַאניטַארע

עװַאקויִרט אין בָארָאדיַאנקע (ַא שטיקל װַײטער צו צֿפון-מערב צו) ֿפונעם קעלער אונטער ַא רויִנירטן בנין, װּו זײ זענען געװען ֿפַארמַאכט
אױף צװײ טעג. רוסישע חיילות אונטערלײגן בָאמבעס אין שּפילעכלעך און לײגן זײ ַארום אין די שטעט.

1

https://sharethetruths.org/
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html
https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://grybauskaite.lrp.lt/en/press-centre/press-releases/cowardly-west-or-accomplices-to-putins-war-crimes/32864
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/323109723177678
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/483
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/545
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3418647-five-people-were-injured-in-airstrike-on-sumy-city.html
https://t.me/suspilnechernihiv/6612


March 3, 2022 - https://sharethetruths.org/

ֿפיר רוסישע קַאמף-ערָאּפלַאנען זענען ַארַײנגעדרונגען אינעם שװעדישן לוֿפטרױם, מיזרח ֿפוםֿפַארשװעכונג ֿפונעם לוֿפטרױם
מוקצה-מחמת-מיאוס.ָאנגערוֿפןדָאסהָאטּפרעמיר-מיניסטערשװעדישערדער.Su-24צװײאוןSu-27צװײגָאטלַאנד:

זײערעבַאשרענקןָאדערמַארקטרוסישןֿפונעםַארױסגײעןֿפירמעסאינטערנַאציָאנַאלע70העכערמׂשא-ומּתןצוסוףַא
ַאקטיװיטעטן דָארטן שטַארק. צװישן זײ עּפל, ַאודי, קָאקַא קָאלַא, נעסטלע א"ַא. דער אײרָאּפעיִשער ֿפַארבַאנד הָאט שױן ָאּפגעשניטן די

,VTBבענק Rossiya Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank , VEBסװיֿפטֿפון)SWIFT.(

די בַאֿפעלקערונג מיט מעׂשיות װעגן ַאזױ גערוֿפענע "אוקרַײנישע נַאציס" אוןרוסלַאנד גײט ָאן שרעקןֿפַאלשע ידיעות און בילבולים
איןקינדער,אוןװַײבערהעלֿפטַאמענטשן,60העכערבגװַאלטֿפַארהַאלטןגרוּפעסבַאװָאֿפנטעאוקַײנישעַאזזָאגןזײנַאציָאנַאליסטן.

קעלער און שול-בנינים אין מַאריוּפָאל. אױסער דעם ֿפַארשּפרײטן רוסישע מעדיַא דעם מיטָאס ַאז אוקרַײנישע זעלנער ניצן מענטשן,
בֿפרט אױסלענדער, ֿפַאר זײער אײגענער שוץ. איבער הױּפט ּפלַאּפלען זײ ַאז אוקרַײנישע אױטָאריטעטן ֿפַארהַאלטן בגװַאלט ַא גרױסע

גרוּפע אינדישע סטודענטן אין כַארקָאװ אױף צו ניצן זײ װי ַא מענטלעכן שירעם. רוסלַאנד ּפרּוװט אױכעט ֿפַארדעקן אירע אמתע
דעםצװישןאוקרַײנעאיןאומכעקומעןזעלנעררוסישע498בלױזזענעןדעֿפענסיע-מיניסטיריוםרוסישןלױטן(ַאֿבידות).ֿפַארלוסטן

דיבַארעכנטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַײנישעדיֿפוןגענערַאל-שטַאבדערהָאטבעת-מעׂשהמַארץ.טן2דעםאוןֿפעברוַארטן24
צָאל).נַײערדער(אונטןמַאן5840אױףַאֿבידותרוסישע

רוסלַאנד גרײט צו ַא "דיּפֿפײק" (ַאן ָאנגעמלאכהטער ּכמו־ֿפילם) ֿפון ּפרעזידענט זעלענסקי ָאנזָאגנדיק אוקרַײנעס קַאּפיטולירונג ֿפַארן
קַאמערַא. דער רוסישער ּפַארלַאמענט לײגט ֿפָאר צו בַאשטרָאֿפן ֿפַאלשע אינֿפָארמַאציעס. אין ּפשוטע װערטער: דער רוסישער

ּפַארלַאמענט װיל ֿפַארשטָאּפן די מַײלער ֿפון מעדיַא װָאס װילן זָאגן דעם אמת װעגן זײער מלחמה קעגן אוקרַײנע. דעם אמת זָאגנדיק:
זײ װילן ַאֿפילו ניט רעדן װעגן "מלחמה", עס זָאל הײסן ַא "סּפעציעלע ָאּפערַאציע". דעם טָאג הָאבן רוסישע מעדיַא בַאשטַאנען ַאז

רוסיש מיליטער הָאט בַאװיזן צו ֿפַארכַאפן כערסָאן אין גַאנצן, ּוָאס איז ַא ליגן.

דערטָאגטעגלעכע קריגס-דערֿפַארונגען. הער זיך צו צו ָאט די ּפָאדקַאסטן:אוקרַײנער דָאקומענטירן זײערעגעשיכטעס ֿפונעם ָארט
געשיכטעסקריג.װָאס ֿפַארלָאזן זײערע שטעט בַײם ָאנהײב מלחמה,מיט מעׂשיות ֿפון מענטשןטָאג װָאס מיר הָאבן איבערגעלעבט

און װי ַאזױ סע ֿפילט זיך בעת'ן בָאמבַארדירן.מיט מעׂשיות ֿפון טָאג-טעגלעכן לעבן,ֿפון אוקרַײנע

צָאלן:
ֿפעלקער).(ֿפַאראײניקטעאו"נלױטןטעג,7איןאוקרַײנעֿפוןַאנטלָאֿפןזענעןמענטשן836.000העכער●
מעטרָאקיִעװעראינעםבָאמבעסֿפַארשטענדיקזיךבַאהַאלטןבירגער15.000היכער●
דער גענערַאל-שטַאב ֿפון די אוקרַײנישע בַאװָאֿפנטע ּכוחות הָאט דערקלערט די בערֿכדיקע ַאֿבדות (ֿפַארלוסטן)  ֿפון דער●

ּפַארשױנעןקַאמֿפן):שװערעדיװעגןשװערָאןגײטסעאוןנָאך,צײלט(מעֿפרידעראין6מַארץטן3ביזןַארמײרוסישער
זעניט-,42קַאמף-ֿפָארמיטלען,90הַארמַאטן,900(ברָאנעװיקעס)ּפַאנצערקַאמֿפװָאגנס,217טַאנקען,9000העכער
,60ֿפילרַאקעטן-שיס-סיסטעמען,374ֿפָארמיטלען,31העליקָאּפטערס,30ערָאּפלַאנען,11ַאנטילוֿפט-הַארמַאטןָאדער
.3ערָאּפלַאנעןַאלײן-ֿפליִענדיקע,60טַאנקער,2שיֿפן

מקורים,(איבערגעקוקטעמלחמה אין אוקרַײנעדער אוקרַײנישער אױסן-מיניסטרעריום הָאט ָאנגעהױבן ַא װעבָארט (װעבזַײטל) װעגן
װָאגיקע ידיעות, װי ַאזױ צו העלֿפן).

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

ַא נױט-געזעץ צו העלֿפן ּפליטיםזײ זָאלן ָאננעמעןרוֿפט אױף צום אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד●
סטָאפ ּפוטיןָאנװַײזונגען װי ַאזױ צו ָארגַאניזירן ַא. דָאנעקסטע דעמָאנסטרַאציע בַײ אַײךזוכט ַארױס די●

.מַאניֿפעסטַאציע
דָאזוכסט ַאֿפישן? גיט ַא קוק●
װעלט:דידעפוטיניזירןרוֿפט אױף אַײערע ּפָאליטיקערס און אינטערנַאציָאנַאלע ָארגַאניזַאציעס צו העלֿפן אוקרַײנע●

מַאכן ַא סוף צו ּפּוטינס השּפעה אױף ּפָאליטיק, דיּפלָאמַאטיע, ביזניז, סּפָארט, קולטור, ֿפָארשונג און נָאך און נָאך.

ַא דַאנק ֿפַאר אַײער הילף!

זָאל לעבן אוקרַײנע!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who stayed in cities
all over Ukraine.. 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.facebook.com/uathedaywesurvived/
https://www.facebook.com/uathedaywesurvived/
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine
https://war.ukraine.ua/
https://www.globalcitizen.org/en/action/europe-pass-emergency-refugee-suppot/
https://standwithukraine.live/
https://www.stopputin.net/organize-events
https://www.stopputin.net/organize-events
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFTH3yCTtgnXRcj18IcfjYSnC9bV9uVS

