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

ֿפרי.דעראין2022,10:00ַאּפרילטן25/24ידיעות.טָאג־טעגלעכעאוקרַאיִנע.איןמלחמה
מלחמה-טָאג.ער61/60

דער בַאריכט איז צוגעגרײט געװָארן דורך סָאֿפיַא ָאליניק און מַאריַאנַא זַאװיִיִסקַא

װיבָאמבַארדירונגּכסדרדיקעראוןאוקרַאיִנעאיןַארַײנדרינגרוסישערֿפוןטעג60ָאּפמַארקירטּפַאסכע-חגאדי
געװײנטלעך.

ענטָאני בלינקען און שיץ־מיניסטער  (ֿפַארטײדיקונג־מיניסטער) לױד. דער ַאמעריקַאנער אױסערן מיניסטעראױסערן ּפָאליטיק
דימיט ֿפַארמַאכטע טירן הָאבןשמועסזעלענסקי'ן. בַײםאױף צו זען זיך מיט ּפרעזידענטבַאזוכט קיִעװָאסטין הָאבן

ַאמעריקַאנישע  רעּפרעזענטַאנטן מֿבׂשר געװען ַא נַײעם שטַאּפל מיליטערישער הילף, דעם בהדרגהדיקן צוריקקום ֿפונעם
ַאמעריקַאנישן ַאמבַאסַאדע-ּפערסָאנַאל און, ּכֿפי־השמועה, דעם ָאנקום ֿפון ַא נַײעם ַאמבַאסַאדָאר. די איצטיקע

ַאמבַאסַאדָארשע אין סלָאװַאקיע, ברידשעט ברינק, װעט װערן אױסגערוֿפן אין װַאשינגטָאן װי די נַײע ַאמבַאסַאדָארשע אין
ַאז ער װיל בעטן שטַארקער ּכלי־זײן. דער עסטרַײכישער אױסערןדערמָאנטאוקרַאיִנע. ֿפריִער הָאט ּפרעזידענט זעלענסקי

װַײטער צו ַאנטװיקלען אוקרַאיִנע, הָאט ָאבער ניט ָאנגעבָאטןַאן ַאנדערן אוֿפןזעטמיניסטער ַאלעקסַאנדער שַאלענבערג
ַאזגעצװיטשערטמיטגלידשַאֿפט ֿפון דעם אײרָאּפעיִשן ֿפַארבַאנד (א"ֿפ). בעת מעׂשה הָאט דער לעטישער שיץ-מיניסטער

ַאלע װָאס שטיצן ניט דָאס ָאנבָאטן אוקרַאיִנע דעם קַאנדידַאט-מיטגלידערשַאֿפט ֿפונעם א"ֿפ װירקן קעגן די אינטערעסן ֿפון
טַאיִיִּפמיטן טערקישן ּפרעזידענטטעלעֿפָאנישן שמועסאײרָאּפע. זונטיק הָאט ּפרעזידענט װָאלָאדימיר זעלענסקי געהַאט ַא

ערדָאהַאן. די ּפרעזידענטן הָאבן גערעדט װען דער נײטיקײט ֿפון עװַאקויִרן בירגער ֿפונעם ּפָארטשטָאט מַאריוּפָאל, װָאס דעם
גרעסטן טײל ֿפון איר הָאבן די רוסן בַאזעצט.

װעגן ֿפַארשטַארקן די צוזַאמענַארבעט אױֿפן ּתחום ֿפון (אַײזנ)בַאנען.מעמָארַאנדוםּפױלן און אוקרַאיִנע הָאבן אונטערגעחתמעט ַא
ָאט דער מעמָארַאנדום זעט ֿפָאר ַא בשוטֿפותדיקע לָאגיסטיק-ֿפירמע ֿפון בײדע לענדער. דער ּפרעמיער מיניסטער סמירהַאל

בַאמערקט ַאז דָאס װעט בַאדַײטיק ֿפַארגרעסערן דעם ֿפַארנעם ֿפון בַאנטרַאנסּפָארט אינעם עקסּפָארט ֿפון אוקרַאיִנע צום
א"ֿפ און דערמיט צו דער װעלט.

(װָאֿפנרו), בעת רוסישע רַאקעטן גײען ָאן שיסן. ַאדעס איז. ניט קײן ּפַאסכע-ֿפַײער-ָאּפשטעלשטעט אונטער ַאטַאק
מענטשן8בערךזַײנעןדורכדעם"ֿפָארױסגעזָאגט".ֿפריִערהָאבןמעדיעסרוסישעװיַאזױגעװָארן,בָאמבַארדירט
ֿפוןװױנקװַארטַאלןֿפוןבַאשיסונגצװײטעַאֿפַארװּונדיקט.18אוןַאלט,חדשים3ֿפוןעוֿפעלעַאןזײצװישןאומגעקומען,

רוסישעהָאבןָאבלַאסט,כַארקעװערטשוהּויעװ,איןֿפַארװּונדיקטע.6טױטע,3סוף-װָאך:דעםֿפָארגעקומעןאיזכַארקעװ
ַאנדערע,דרַײֿפַארװּונדיקנדיקאוןמַאן-יעריקן59טײטנדיקֿפָאלװַארק,ּפריװַאטןַאאוןהײכהױזַאאױףגעשָאסןזעלנערס

ֿפוןגעגנטדעראיןגרענעץ-װַאכןאױףגרַאנַאטןגעשָאסןרוסןדיהָאבןשבת-זונטיקבעתןקינד.-יָאריק11ַאןבתוֿכם
איז בָאמבַארדירט געװָארן בעתן סוף-װָאך. צוליב דער. דער סומיִער ָאבלַאסט, בַײ דער רוסישער גרענעץ,טשערניִעװ

ּכסדרדיקער בָאמבַארדירונג ֿפון דער לוגַאנסקער געגנט איז די עלעקטרע ָאפגעהַאקט בַײ דער װַאסער-סטַאנציע. דער
ליסיטשַאנסקער צענטער און די שטעט נַײ-דרוזשעסק און ּפריװיליע זענען בכן ָאן װַאסער. סע גײען ָאן די בַאשיסונגען ֿפון

ּפָאליצײ-סטַאנציעאײןאוןהַײזער7לֿכל־הּפחותֿפַארװּונדיקטע,2טױטע,8ליסיטשַאנסק:אוןזָאלָאטעהירסקע,
צעשטערט. נַײן רַאקעטן ַארױסגעלָאזט אױף דער געגנט ֿפון ּפָאלטַאװע. די אײל-רַאֿפינעריע און עלעקטריע-סטַאנציע אין

קרעמענטשוק זענען געשעדיקט געװָארן. אין ּפַאװלָאגרַאד, דניּפרָאפעטרָאװסקער ָאבלַאסט, הָאט מען צעשטערט
בַאן-אינֿפרַאסטרוקטור און אינדוסטריע. חוץ דעם הָאבן רַאקעטן געשָאסן אױף בַאן-סטַאנציעס. מָאנטיק אין דער ֿפרי זענען

ֿפַארשּפעטיקט.געװעןזענעןּפַאסַאזשיר-צוגן16לּפחותקרבנות,ס'זענעןגעטרָאֿפן.סטַאנציעס5

ניט געקוקט אױף די אינטענסיװירטע ָאנֿפַאלן, נָאר װינציקװַאס דָאס רוסישע מיליטער מַאכט,מעלדטבריטישער אױסשּפיר
ֿפָארשריט מיט זײער שױן ֿפָארױסגעזָאגטן אַײננעמען דעם דָאנבַאס. די אוקרַאיִנישע קעגן-ַאטַאקן שטערן זײערע בַאמיִונגען.

טרָאץ מָאסקװעס ַארױסזָאג ַאז זײ הָאבן אַײנגענומען מַאריוּפָאל, גײען דָארטן ָאן שטַארקע קַאמֿפן. אױך דָאס
ֿפַארּפַאמעלעכט דָאס אױסגעטרַאכטע ַאװַאנסירן ֿפון די חיילות אינעם דָאנבַאס. נישט געקוקט אױף עטלעכע "הצלחות" ֿפון

די רוסן אין אַײננעמען װױנשַאֿפטן, הָאבן די בַאװָאֿפנטע ּכוחות ֿפון אוקרַאיִנע דערלַאנגט זײ אמתע ֿפַארלוסטן. דער רוסישער
שיץ-מיניסטעריום בָאט די משּפחות ֿפון געֿפַאלענע זעלנערס ָאן קָאמּפענסַאציע, מע זָאגט,  ּכדי זײ אַײן צו שטומען.
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ַאז רוסישע חיילות הָאבן ָאנגעהױבן אױֿפצװינגען די מָאביליזירונג ֿפוןמעלדט. אוקרַאיִנישער אױסשּפירָאקוּפירטע שטעט
מעדיקערס אין די בַאזעצטע שטחים בַײ כַארקעװ אױף צו קורירן ֿפַארװּונדיקטע רוסישע זעלנערס בַײם ֿפרָאנט. געצװּונגענע

מָאביליזַאציע ֿפון אוקרַאיִנישער יוגנט װערט דערמָאנט אין די בַאזעצטע געגנטן ֿפון כַארקעװ, זַאּפָאריזשיע און כערסָאן.
דערֿפַאר בַאגרענעצן זײ די מעגלעכקײט צו ֿפַארלָאזן די ָאקוּפירטע שטחים צו דער ֿפרַײער אוקרַאיִנע.

200ַארוםצענישטיקט.װידערשױןּפַאסכע-סוף-װָאךבעתןמעןהָאטמַאריוּפָאלֿפוןעװַאקויִר-קָארידָארן.מענטשנרעכט
אַײנװױנער ֿפון מַאריוּפָאל װָאלטן ַארױס קײן זַאּפָאריזשיע. נָאר װען זײ זענען ָאנגעקומען בַײם ֿפַארזַאמל-ּפונקט, הָאבן די

רוסישע סָאלדַאטן זײ געזָאגט זיך צו ֿפַארשּפרײטן צוליב דער קומעדיקער גרַאנַאטן-בַאשיסונג. דערֿפַאר ָאבער ֿפַארשּפרײטן
זײ אינֿפָארמַאציעס װעגן דער מעגלעקײט זיך צו עװַאקויִרן קײן רוסלַאנד. רוסישע חיילות רַאמען דעם ברָאכװַארג ֿפונעם
מַאריוּפָאלער דרַאם-טעַאטער, ַאװעקנעמענדיק די מתים ּכדי צו צעשטערן ַאלע רַאיות ֿפונעם ֿפַארברעך. די מתים װערן

בַײברידער-קֿברצװײטןַאװַײזןַאּפרילסטן20ֿפונעםסַאטעליט-בילדערנַײעמַאנגוש.איןברידער-קֿברצוםֿפַארשלעּפט
מענטשן.1000העכערדָארטבַאגרָאבןקעןמעמעטער.25צו45ֿפַארנעמטקֿברדערמַאריוּפָאל.

בַײ מַאריוּפָאל אױף די בַאזעצטע שטחים. װען די רוסישע ָאקוּפַאנטןֿפילטריר- (ס'הײסט: סעלעקציע-)לַאגערןֿפַארַאן ֿפיר
דעּפָארטירן מענטשן, ֿפַארשלעּפן זײ די דעּפָארטירטע קודם אין ַאזעלכע "ֿפילטריר-לַאגערן" ֿפַאר ַא גרונטיקן קָאנטרָאל.

דָארטן װערט ֿפון זײ די נשמה אױסגעטרײסלט (דורכגעֿפרעגט), בעת דער לַאגער-ּפערסָאנַאל נישטערט אױס די
ּפערזענלעכע דָאקומענטן, קעשעֿפָאנען, ּפריװַאטע זַאכן, זײ נעמען ָאּפ ֿפינגערדרוקן און ֿפָאטָאגרַאֿפיעס. דער הױּפטציל איז

ַארױסגעֿפינען אוקרַאיִנישע בַאַאמטע, רעּפרעזענטַאנטן ֿפּון ַארמײ,זיכערקײטס-דינסט און ּפָאליצײ. אױב דער קָאנטרָאל
בַאֿפרידיקט זײ, קריגט מען די דָאקומענטן און מען װערט ֿפַארשיקט קײן רוסלַאנד. דעפָארטירטע אוקרַאיִנער װערן

308מעןהָאטַאּפרילסטן21דעם.שטחיםצֿפונדיקענישט-ַאנטװיקלטעדיצובערן","װַײסעדיצוֿפַארשלעּפט
אוןשולןאיןַארַײנגעשטעלטװערןמענטשןקינדער.90זײצװישןװלַאדיװָאסטָאק.קײןֿפַארשלעּפטמַאריוּפָאלער

שלָאֿפזַאלן. אױך ּפלַאנעװעט מען צו ֿפַארטײלן דעּפָארטירטע אוקרַאיִנער אין ֿפַארשײדענע ערטער ֿפון דער געגנט צֿפון ֿפון
160.000בתוֿכםאוקרַאיִנער,915.000ַארוםדעּפָארטירטמעןהָאטאיצטביזקרַײ").("ּפרימָארסקיװלַאדיװָאסטָאק

יתומים.2000אוןקינדער
רוסישעדיאונטערהעלֿפטקירךרוסיש-ָארטָאדָאקסישערדערַאזרַאיותגעֿפוניןהָאבןSlidstvo.infoֿפוןזשורנַאליסטן

זיכערהײטס ּכוחות בַײם דעּפָארטירן אוקרַאיִנער קײן רוסלַאנד. רעּפָארטערן הָאבן אױסגעֿפונען ַאז די קירך הַאלט
דעּפָארטירטע אוקרַאיִנער אױֿפן שטח ֿפון זײערע מָאנַאסטירן איבערן לַאנד, מיט װעכטער-קַאמערַאס אין די קַאמערן װָאס

הַאלטן ַאן אױג ָאן ַאן אױֿפהַאלט. ָאט די אינֿפָארמַאציע קומט א"ַא ֿפון בליצּפָאסט-ַאנַאליז דורך דער "ַאנָאנימוס"-גרוּפע.

ַאז רוסישע חיילות הַאלטן אין אײן ּפרּוװן סַאבָאטירן דָאס ֿפַארזײען. די אוקרַאיִנער ָאמבודסמַאנקע מעלדטעסנװַארג זיכערקײט
ֿפַארשלעּפן זירוסישע חיילות צו די ּתֿבואה אוןנעמעןאון דעם צושטעל ֿפון עסנװַארג. אין די ָאקוּפירטע געגנטן, בַײ כערסָאן,

צום בַאזעצטן קרים. מע צװינגט ּפױערים צו ַארבעטן ֿפַאר די ָאקוּפירערס, סטרַאשנדיק ַאװעק צו כַאּפן די לַאנד-מַאשינעריע,
װי למשל אין געניטשעסקער ָאבלַאסט. אינעם דָארף נַײ-ָאלעקסיִיִװקע, כערסָאנער ָאבלַאסט, הָאבן די בַאזעצערס די

ּתֿבואה-זַאּפַאסן אױסגעלערט און ַאלץ מיטגענומען קײן קרים. די מלחמה הָאט שױן צונישט געטָאן ַא שטיק ּפרָאגרעס װָאס
2021ֿפוןװײץ-שניטדעריָאר.צענדליקּפָארלעצטעדיאיןלַאנדװירטשַאֿפטדיֿפַארבעסערןבַײםגעמַאכטהָאטאוקרַאיִנע

איז געװען די גרעסטע זינטן צעֿפַאל ֿפון רַאטן-ֿפַארבַאנד דרַײ יָארצענטליק ֿפריִער. סוף-ּכל-סוף װעלן די ֿפערמערס מוזן
אױֿפבױען און אױסרײנעקן זײער לַאנד ֿפון גרַאנַאטן און כעמישע קילקולים  (ֿפַארּפעסטיקונגען). די ָארגַאניזַאציע ֿפַאר

סֿביֿבה-װירקונג,קַאטַאסטרָאֿפַאלערמעגלעךַאֿפַארגעװָארנטהָאט)OSCE(אײרָאּפעאיןצוזַאמענַארבעטאוןזיֿכערקײט
. זָאגט בלומבערגמיט שלעכט טרינקװַאסער, רינעכץ ֿפון כעמיקַאליעס, ֿפַארֿפלײצונגען אַא"װ,

ַא נַײע כװַאליע ֿפַאלשע ידיעות װעגן כעמישע װָאֿפנס. רוסישע מעדיעס. סע קומט ָאןֿפַאלשע ידיעות, בָאבע-מעׂשיות, בילבולים
דערצײלן װעגן כעמישע ָאנֿפַאלן אױף אוקרַאיִנישע שטעט דורך אוקרַאיִנע ּכדי ַאריבערצּוװַארֿפן די שולד אױף רוסלַאנד. זײ

ֿפַאררוֿפן זיך אױף דער ּפרָאװָאקַאציע בַײ די כעמישע און ביָאלָאגישע אַײנריכטונגען אין כַארקעװ און קיִעװ, דער
ַאטָאם-קרַאֿפטסטַאנציע זַאּפָאריזשיע, קַאמיַאנסקע.  לױט זײער "טרַאדיציע" הָאט דער רוסישער שיץ-מיניסטעריום

שטָאט הָאטנָאכן שבתדיקן רַאקעטן-ָאנֿפַאל אױף דעראױף ַאדעס.ָאנֿפַאלן(קריגס-מיניסטעריום) ָאנגעזָאגט װַײטערדיקע
דער רוסישער שיץ-מיניסטעריום ָאנגעזָאגט מע װעט ניצן כעמיקַאליעס אינעם שטח ֿפונעם דרומדיקן הַאֿפן. רוסלַאנד

בַאשולדיקט אוקרַאיִנע ֿפון ֿפָארױס אין ַא כעמישן ַאטַאק דורך אוקרַאיִנעס סּפעציעלע דינסטן. משמעות ַא ּפרָאװָאקַאציע אױף
כעמישע ָאדער ביָאלָאגישע אַײנריכטינגען אין קיִעװ ָאדער כַארקעװ. ַא ּפרָאװָאקַאציע אױף דער נוקלעַארער קרַאֿפטסטַאנציע

זַאּפָאריזשיע קען אױך זַײן. ַאטַאקן אױף קַאמיַאנסקע זַײנען אױכעט מעגלעך.
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װי ַאזױ צו ֿפַארמינערן די ענערגיעקורצן װעגװַײזער. די אינטערנַאציָאנַאלע ענערגיע ַאגענץ הָאט צוגעגרײט ַאענערגיע זיכערקײט
ָאּפהענגיקײט ֿפון רוסלַאנד און ניט ֿפַארגרעסערן די האצאות.

די ֿפרָאנטן װָאס רוסלַאנד ַאטַאקירט. יָארנלַאנג הָאט רוסלַאנד ָאנגעשטרענגטענערגיע ֿפרַײהײט איז אײנער ֿפוןדעקָאלָאניזַאציע.
זַײנע בַאמיּונגען צו מַאכן זַײנע שכנים ָאּפהענגיק ֿפון זיך אין הילכות ענערגיע. זָאל זַײן גַאז, נוקלעַאר, ָאדער בַאנַײיִק. נָאך

דערהָאטטשערנָאבלעלעטרָאסטַאנציעַאטָאמישערדערֿפוןאױֿפרַײסֿפונעםיָארטָאגסטן36ֿפַארן
סֿביֿבה(ַארומװעלט)זשורנַאליסט ַאלעקסײ ָאװטשיניקָאװ צוגעגרײט ַאן ַאנַאליז ֿפון די עיקרדיקע ענערגיע-סעקטָארן און ַא

ַארומנעם"."ָאּפהַאקן דעם ַאטָאמַארןכרָאניק ֿפון דער װַאקסנדיקער ָאּפהענגיקײט ֿפון רוסלַאנד. זען אונדזער נַײעם ַארטיקל
Royalֿפָארש-אינסטיטוט/אידעען-צענטערענגלישערדעראוקרַאיִנע.מחוץסטרַאשוניקרוסישער United Services

Institute for Defence and Security Studiesָאּפערַאציעבַאריכט:ַאַארױסגעברענגטַאּפרילסטן22דעםהָאט"Z:"די
הַאלט ַאז ַאן אוקרַאיִנישער נצחון איז מעגלעך, נָאר אױף דעם װעט. די ּפובלעקַאציעגסיסה ֿפון ַאן אימּפעריע-ָאּפדוכטעניש

מען נָאך מוזן שװער קעמֿפן ַא גוט שטיקל צַײט. אין צװישן װעט די רוסישע געזעלשַאֿפט ָאנגײן רַאדיקַאלער װערן און שטיצן
די רוסישע ָאֿפענסיװע אין אוקרַאיִנע. חוץ די גרעסערע ָאֿפענסיװע אין דָאנבַאס און ַא גרױסֿפַארנעמיקער ָאנֿפַאל אױף

ָאּפגעהיט.זַײןדַארףNATOװַײטער.אוןסערביעמָאלדָאװע,ֿפַארָאּפערַאציעסדיֿפוןריזיקעַאֿפַארַאןאיזאוקרַאיִנע
Russianװינקל.לײען Federation Has Been Waging Wars throughout All Its History - Always Insidiously and

Vilely (zaborona.com(–אונטערגעהָאלֿפן.הָאטרוסלַאנדװָאסמלחמותיָאר30ֿפוןאיבערבליקןַא
The War in Ukraine Has Unleashed a New Word - The New York Times (nytimes.com(–לעצטןזַײןבַײ

ּפרעסע-קָאנֿפערענץ הָאט ּפרעזידענט זעלענסקע אין מױל גענומען ַא נַײ װָארט װָאס װעט משמעות ַארַײן אין די
קומעדיקע געשיכטע-ביכער: "רוסקיזם". טימָאטי סנַײדער רעדט ַארום דעם בַאגריף, זַײן ָאּפשטַאם און זַײן

היסטָארישער בַאדַײטיקײט.

צָאלן.
רוסישערדערֿפוןֿפַארלוסטןבערכדיקעדיָאנגעגעבןהָאטּכוחותבַאװָאֿפנטעאוקרַאיִנישעדיֿפוןגענערַאל־שטַאבדער●

געּפַאנצערטע,884־־טַאנקען,21.900ַארום–זעלנערסֿפרי:דעראיןזייגערַא10,2022ַאּפרילסטן25ביזןַארמײ
,69–ַאנטילוֿפט־הַארמַאטןָאדערזעניט־,411–ַארטילעריע־סיסטעמען,2258–(ברָאנעװיקעס)קַאמֿפװָאגנס

־־ֿפָארמיטלעןנישט־געּפַאנצערטע,154–העליקָאָּפטערס,181–ערָאּפלַאנען,154–ֿפילרַאקעטן־שיס־סיסטעמען
,28אויסשטַאטונגסּפעציעלע,201–ערָאּפלַאנעןַאלײן־ֿפליִענדיקע,76–ברענשטָאף־ציסטערנעס,8־־שיֿפן,1566

.4-סיסטעמעןרַאקעטןגרַײכיקענָאענט*מָאבילע
ֿפון די רוסידשע ֿפַארלוסטן.צײלערקוק אױֿפן צװישן-ַאקטיװן
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