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ַאמעריקַאנער  די  אין  שטורעם  ַא  ָאן  גייט  ווָאכן  לעצטע  די  אין 
עס  וואו  מעטשעט”,  זערָא  “גרַאונד  די  ַארום  גַאס  ּפָאליטישע 
תרפ”ט  ציונ’יסטישע  ַאלע  די  פון  אומגליק  דער  ַארויס  קלָאר  קומט 
ישראל  כלל  פונעם  זארגער  ַאלס  ָאן  זיך  געבן  וועלכע  ָארגַאניזַאציעס, 
ָאבער  אינטערעסן,  אידישע  די  פַאר  ַאנטיסעמיטיזם  קעגן  קעמפער  און 
מסוכן’דיגע  ַא  אין  ישראל  כלל  דעם  ַאריין  גאר  זיי  שלעּפן  פַאקטיש 

קַאמּפיין. באומות  התגרות 

ַא  הָאט  בַאוויסט  ווי 
אימַאם  מוסלעמענער  געוויסער 
ַא  בויען  צו  ּפלענער  געמַאכט 
מעטשעט צוויי בלָאקס ַאוועק פון 
געווָארן  איז  ווָאס  זערָא,  גרַאונד 
געוויסע   .51 ּפַארק  ַאלס  בַאקַאנט 
ָאנגעהויבן  הָאבן  ּפָאליטיקַאנטן 
און  דערקעגן,  שטורעם  ַא  מַאכן 
ווַאל- הייסע  ַא  געווָארן  איז  עס 

טעמע. יָאר 

הָאט  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט 
דעם  פַאר  שטיצע  אויסגעדרוקט 
בלומבערג  מעיָאר  מעטשעט, 

ער  און  קעגנער  אירע  קעגן  ַארויסגערעדט  שַארף  גָאר  זיך  הָאט 
ַא  איז  דָאס  ַאז  שטורעמען  ַאנדערע  ָאבער  מעטשעט,  דעם  שטיצט 

ָאנדענק.  11 סעּפטעמבער  פונעם  פַארשוועכונג 

איז  ּפלַאנירער  מעטשעט  דער  צי  ַאריינגיין  דָא  נישט  וועלן  מיר 
מער  פַאלן  געלָאזט  ַאמָאל  יָא  הָאט  ער  צי  מוסלעמענער,  מעסיגער  ַא 
נוגע.  ווייניג  גָאר  אונז  איז  ַאלעס  דָאס  סטעיטמענטס.  עקסטרעמע 

כלל  פון  פַארטרעטער  גערופענע  ַאזוי  ווען  ָאבער  איז  ּפרָאבלעם  דער 
די  פון  צענטער  אין  אידן  שטעלט  ווָאס  מישן,  צו  ָאן  זיך  הייבן  ישראל 

גַאס. מוסלעמענישע  די  אויף  רייצט  און  טעמע 

ליגע דעפעמעישָאן  ַאנטי  די  ָאּפגעהַאלטן  נישט  דָאס  הָאט   דָאך 
קעגן  וועכטער  ַאלס  ָאן  זיך  גיט  וועלכע  ָארגַאניזַאציע  די   ,ADL
הָאט  גרוּפע  די  מעטשעט.  דעם  קעגן  ַארויסצורעדן  ַאנטיסעמיטיזם, 
ווערן  ָאּפגעשטעלט  דַארף  מַאסק  פונעם  אויפבוי  דער  ַאז  דערקלערט 
ַאזוי  ווי  געוואויר  מ’ווערט  ביז 
און  פינַאנצירט,  ווערט  עס 
דָאס  ַאז  בַאשולדיגט  הָאט 
פון  געפילן  רויע  די  שטערט 

.11 סעּפטעמבער 

איז  סטעיטמענט  די 
וועלט  די  אין  געווָארן  געדעקט 
ַאז  קעּפלעך  אונטער  ּפרעסע, 
זיך  שטעלט  גרוּפע  “אידישע 
מַאסק,”  זערָא  גרַאונד  ַאקעגן 
דעם  געגעבן  הָאט  ווָאס 
איינדרוק ַאז אידן זענען די ווָאס 

מעטשעט. דעם  קעגן  העצן 

היּפָאקריטישקייט  די  פַארדַאמט  געווָארן  איז  איבערהויּפט 
פַאר  קעמפער  ַא  ווי  ַאהער  זיך  שטעלט  וועלכע  עי.די.על.,  די  פון 
ַא  קעגן  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  דָא  ַאז  טָאלערַאנץ,  רעליגיעזע 
ליילעך  נַאסע  ַא  ַארויף  מ’ציעט  ַאז  בַאדייט  ווָאס  געביידע,  רעליגיעזע 
די  פון  טיילן  געוויסע  פון  צרות  מ’הָאט  וויבַאלד  איסלַאם  גַאנץ  אויף 

רעליגיע.

ַאנטיסעמיטן.  די  ַאלץ  דָאך  טוען  ...דָאס 
פַאר  און  איד,  איין  ביי  פעלערן  טרעפן  זיי 
ווי  אידן.  ַאלע  בַאשטרָאפן  זיי  ווילן  דעם 
פַארדַאמען  קענען  שּפעטער  מען  וועט  ַאזוי 
צו,  זיך  מ’שטעלט  אויב  ַאנטיסעמיטן,  די 
)להבדיל(  קעגן  העצערייען  ענליכע  צו 

מוסלעמענער...



איין  ביי  פעלערן  טרעפן  זיי  ַאנטיסעמיטן.  די  ַאלץ  דָאך  טוען  דָאס 
מען  וועט  ַאזוי  ווי  אידן.  ַאלע  בַאשטרָאפן  זיי  ווילן  דעם  פַאר  און  איד, 
צו,  זיך  מ’שטעלט  אויב  ַאנטיסעמיטן,  די  פַארדַאמען  קענען  שּפעטער 

מוסלעמענער. )להבדיל(  קעגן  העצערייען  ענליכע  צו 

הָאבן  קָאמענטַאטָארן  ַאלגעמיינע  און  גרוּפעס  מוסלעמענער 
זיי  ַאז  בַאשולדיגנדיג  שטעלונג,  עי.די.על.  די  פַארדַאמט  געפערליך 
קעגן  קַאמּפיין  העץ  ערגסטן  צום  צוגעשטעלט  דערמיט  זיך  הָאבן 
שווערע  ַאריינהייבן  נָאך  צייטן.  לעצטע  די  אין  גרוּפע  רעליגיגעזע  ַא 
ביטערען  א  איבערלאזען  נאכען  און  פרעשור,  פאליטישע  און  קריטיק 

פאלק,  אידישען  אויפן  רושם 
געגעבען  פַאקסמַאן  אברהם  הָאט 
“ַאז  סטעיטמענט  פארעווע  א 
בַאקעמפן  נישט  מער  וועט  ער 
איז  דָאס  ָאבער  מעטשעט”,  דעם 
געדעקט  שטַארק  ַאזוי  נישט  שוין 
די  געבליבן  איז  זכרון  אין  געווָארן. 
אידישע  ַאז  העדליינס  שרייעדיגע 

מַאסק. דעם  בַאקעמפן  גרוּפעס 

דזשואיש  ַאמעריקען  די  אויך 
מיט  ַארויסגעקומען  איז  קָאמיטע 
זיי  וועלכע  אין  סטעיטמענט  ַא 
געלטער  די  וואו  פון  צוווייפלען 

קומען. וועט  מַאסק  די  פַאר 

געווָארן  איצט  איז  קַאמף  דער 
צווישן  טעמע  סענסיטיווע  ַא  זייער 

זעען  וועלכע  ַאמעריקע,  אין  איינוואוינער  ַארַאבישע  און  מוסלעמענער 
ַאז  בַאווייז  ַאלס  עס  נוצן  זיי  און  רעליגיע,  זייער  אויף  ָאנגרייף  ַאלס  עס 
רעכטן  זעלכע  די  פון  נישט  געניסן  און  בירגער  צווייט-רַאנגיגע  זענען  זיי 
און  עקסטרעמיסטן,  די  פַאר  שטָאף  גיט  דָאס  ַאמעריקַאנער.  ַאלע  ווי 
ותוצאותיו  גרוּפעס,  זייער  צו  יוגענטליכע  נָאך  צוציען  צו  זיי  העלפט  עס 

ישורנה. מי 

ברוקלין  אין  געגנטן  אידישע  די  היינט  זענען  ווייסט  יעדער  ווי 

מיט  ריכטיגע  די  טַאקע  און  מוסלעמענער,  מיט  ַארומגענומען  שטַארק 
ּפַארק  בָארָא  ַארום  און  אין  ָאפט  זייער  מ’זעט  וועלכע  שלייערס,  די 
וויליַאמסבורג.  פון  ווייט  נישט  אויך  זיך  געפונען  זיי  און  פלעטבוש  און 
דַארף  טויזנטער  צענדליגער  די  פון  ַאז  טרַאכטן  צו  שוידערליך  איז  עס 
פַארטיידיגן  צו  שריט  נעמען  צו  בַאשליסן  זָאל  ווָאס  איינער  זיין  בלויז 
ריזיגע  די  פַאר  מסוכן  זייער  זיין  חלילה  קען  דָאס  ווָאס  רעכטן,  זייערע 

ירחם. השם  געגנטן,  אידישע 

ַא  נעמען  צו  וויכטיגער  איז  גרוּפעס  אידישע  די  פַאר  ָאבער 
אידשע  די  בַאשיצן  צו  וואו  נייעס,  די  אין  פיגורירן  און  שטעלונג 
ַא  פַאר  אפילו  און  אינטערעסען. 
בַאַאמטער  ּפָאליטישער  געוויסן 
פלעטבוש  און  ּפַארק  בָארָא  פון 
וויכטיגער  געווען  אויך  איז 
זיינע  ַאז  מעיָאר  דעם  ַארָאּפצורייסן 
פַאר’ן  “חוצפה”  זענען  ווערטער 
און  מעטשעט  פַאר’ן  ָאננעמען  זיך 
ַאנשטָאט  קעגנער.  אירע  קריטיקירן 
פון  אינטערעסן  די  פַאר  ַארבעטן 
צו  ער  זוכט  איינוואוינער,  זיינע 
ווָאס  טעמעס  אין  נָאז  די  שטעקן 
חלילה  און  אים  צו  נישט  געהערן 
אין  אידן  די  פַאר  סכנה  ַא  ברענגן 

ה”י. דיסטריקט  זיין 

לָאזן  דַארפן  אידן  ערליכע 
מענטשן  און  גרוּפעס  די  ַאז  וויסן 
מיר  טעמע;  היציגע  אין  נישט  זיך  מישן  מיר  נישט;  אונז  פַארטרעטן 
אידן  ווי  ַאזוי   שכנים,  אונזערע  ַאלע  מיט  פרידן  אין  לעבן  ווילן 

יָארן. גלות  די  דורכאויס  אויפגעפירט  ַאלץ  זיך  הָאבן 

האומרים  ישראל  יאבד  ואל  ישראל  שארית  שמור  ישראל  שומר 
ניצול  זאלן  אידען  אז  השי”ת  צו  מתפלל  זענען  מיר  ישראל,  שמע 
ונחת,  ואושר  תענוג  נאר  האבן  נאר  און  בישין  עקתין  מכל  ווערן 

בב”א. גוא”צ  בביאת 

ברוקלין  אין  געגנטן  אידישע  די  היינט  זענען  ווייסט  יעדער  ...ווי 
מיט  ריכטיגע  די  טַאקע  און  מוסלעמענער,  מיט  ַארומגענומען  שטַארק 
ּפַארק  בָארָא  ַארום  און  אין  ָאפט  זייער  מ’זעט  וועלכע  שלייערס,  די 
וויליַאמסבורג.  פון  ווייט  נישט  אויך  זיך  געפונען  זיי  און  פלעטבוש  און 

טויזנטער  צענדליגער  די  פון  ַאז  טרַאכטן  צו  שוידערליך  איז  עס 
צו  שריט  נעמען  צו  בַאשליסן  זָאל  ווָאס  איינער  זיין  בלויז  דַארף 
מסוכן  זייער  זיין  חלילה  קען  דָאס  ווָאס  רעכטן,  זייערע  פַארטיידיגן 

ירחם... השם  געגנטן,  אידישע  ריזיגע  די  פַאר 

פַארדַאמט  געווָארן  איז  ...איבערהויּפט 
עי.די.על.,  די  פון  היּפָאקריטישקייט  די 
קעמפער  ַא  ווי  ַאהער  זיך  שטעלט  וועלכע 
הָאט  דָא  ַאז  טָאלערַאנץ,  רעליגיעזע  פַאר 
רעליגיעזע  ַא  קעגן  ַארויסגעשטעלט  זיך 
ַא  ַארויף  מ’ציעט  ַאז  בַאדייט  ווָאס  געביידע, 
וויבַאלד  איסלַאם  גַאנץ  אויף  ליילעך  נַאסע 
די  פון  טיילן  געוויסע  פון  צרות  מ’הָאט 

רעליגיע...


