
מאמענטאלע נייעס פון נטרונא בעזהשי"ת

ווַאשינגטָאן – די אידישע שטימען ווערן נָאכגעפָאלגט 
און געזוכט אינעם איצטיגן ווַאל סעזָאן פיל-פַאכיג מער 
ווי ביז היינט, מיט ַא סּפעציעלן ציל צו געווינען די שטיצע 
פון ַאזוי גערופענע ָארטָאדָאקסישע פָארשטייער וועלכע 
מעסטן זייער שטיצע פַאר קַאנדידַאטן לויט זייער בלינדע 
עקסטרעמע ציונ’יזם. דָאס שַאפט ַא געפערליך שעדליכן 
די  זענען  וויילער  ָארטָאדָאקסישע  די  ַאז  איינדרוק, 
צווינגען ַאמעריקַאנער  זיי  עקסטרעמסטע ציונ’יסטן, און 
עקסטרעמע  זייער  צו  צושטעלן  צו  זיך  ּפָאליטיקַאנטן 

מתנחל’ישע פילָאזָאפיע. 

נטרונא ַארבעט שוין עטליכע חדשים ַאהערצושטעלן 
צו  סטרַאטעגיע  קַאמּפיין  ווַאל-יָאר  סּפעציעלע  ַא 
זענען  אידענטום  ערליכן  פונעם  רובו  רוב  ַאז  איבערצייגן 
ַא  לויט  שטימען  זייערע  נישט  בַאזירן  און  ציונ’יזם,  קעגן 
קַאנדידַאט’ס שטיצע פַאר איזרַאעל. די קַאמּפיין שלָאגט 
בעז”ה  עס  וועט  חדשים  די  מיט  און  ווָארצלען,  ב”ה 
זה,  לעומת  זה  קָאסטבַארער,  און  אינטענסיווער  ווערן 
ָאּפצושלָאגן די ווַאקסנדע רעטָאריק פון די ציונ’יסטישע 
ָאנגעבליכן  דעם  אויפצושּפילן  זוכן  וועלכע  אינטערעסן 
צו  כח  ווַאל  ָארטָאדָאקסישן  ציונ’יסטישן  מַאכטפולן 
צווינגען קַאנדידַאטן ָאנצונעמען די אויסגעשּפרָאכנסטע 

רַאדיקַאלסטע ּפרָא-ציונ’יסטישע שטעלונגען.

 די ָארטָאדָאקסישע שטימען
ווערן צוּפויקט

דורכאויס די איצטיגע רעּפובליקַאנער ּפרעזידענטליכע 
שטימען  ָארטָאדָאקסישע  די  זענען  ּפריימעריס, 
אומּפרָאּפָארציָאנעל שטַארק אויפגעשּפילט געווָארן, און 
די קַאנדידַאטן און די ָאבַאמַא ַאדמיניסטרַאציע חנ’דלען 
מַאכער.  מויל  ָארטָאדָאקסישע  גרוּפע  ַא  ַאבנָארמַאל 
בַארימטע  ַא  אין  ַארטיקל  לעצטער  ַא  איז  פָאלגענד 
ּפָאליטישער נייעס קווַאל, הָאפינגטָאן ּפָאוסט, איבער די 
ערשיינונג, אונטער’ן קעּפל: “ָארטָאדָאקסישע אידן ווערן 
ּפרעזידענטליכן  רעּפובליקַאנער  דעם  דורך  גע’חנפ’עט 

פעלד.” 

פון  אויסדרוק  מיט’ן  ָאן  זיך  הייבט  ַארטיקל  דער 
איינער פון די קַאנדידַאטן, ניוט גינגריטש, וועלכער הָאט 
געזָאגט פַאר ַא אידישע נייעס קווַאל ַאז די ּפַאלעסטינער 

זענען ַאן “אויסגעטרָאפן” פָאלק. 

איז  און  צופיל,  געווען  שוין  איז  אויסדרוק  דער 
ַארָאּפגעריסן געווָארן אפילו דורך זיינע קעגנער – טרָאץ 
ווָאס זיי זוכן אויך צו חן’דלען ציונ’יסטישע אינטערעסן - 
און דורך סענַאטָאר יוסף ליבערמַאן, ַאן אויסגעשּפרָאכער 
ּפרָא-איזרַאעלי, ַאלס אומזיסט ָאנהייצן ַא פייער מיט די 
צו  געזוכט  גינגריטש  הָאט  וועמען  טָא,  ּפַאלעסטינער. 

געפעלן?

דער  הָאט  “אויב  ענטפערט:  שרייבער  דער 
רעּפובליקַאנער ּפרעזידענטליכער פרָאנט-רָאנער ּפרובירן 
צו ווַארפן גַאזָאלין אויף ַא פייער, איז איין קליינע, ָאבער 
איינפלוסרייכע גרוּפע פון וויילער געווָארן ָאנגעהייצט פון 

זיינע ווערטער: “ָארטָאדָאקסישע אידן.”

דערנָאך ציטירט עס איינעם ווָאס שטעלט זיך ַאהער 
ציבור,  ָארטָאדָאקסישן  פון  רעּפרעזענטַאטיוו  ַאלס 
וועלכער זָאגט ַאז “מענטשן זענען זייער בַאקוועם, זייער 
מיט  אידיש(  אין  ווָארט  דעם  געזָאגט  הָאט  )ער  היימיש 
אים... דו דַארפסט אים נישט ָאנהייבן ערקלערן. ער קען 

דיר עס זָאגן.”

מיט  אומצופרידן  ָארטָאדָאקסן  זענען  פַארווָאס 
ּפרעזידענט ָאבַאמַא, טרָאץ ווָאס ער הָאט געשיקט מער 
הילף פַאר איזרַאעל? דער זעלבער ַאקטיוויסט זָאגט ַאז 
די הילף איז נישט גענוג: “ער איז געווען זייער ּפַארווע – 
די  ווערטער?  הערט  איר  מילכיג.”  נישט  פליישיג,  נישט 
ָארטָאדָאקסן – לויט ווי ער שַאפט דעם איינדרוק – זענען 
ַאז  ווילן אויסדרוקליך  זיי  הילף.  צופרידן מיט מער  נישט 

דער ּפרעזידענט זָאל זיך מַאכן פליישיג...

ווייטער זָאגט דער ַארטיקל ַאז אין די צייט ווָאס רוב 
רעּפובליקַאנער  פונעם  ַאוועק  שטייען  וויילער  אידישע 
קלַאנגען  לויט  און  גינגריטש,  ּפערי,  ריק  זענען  פעלד, 
פון  חסידים  “שווַארץ-היטיגע  די  ביי  געווען  שוין  רָאמני, 
ברוקלין.” דער ַארטיקל זָאגט ַאז ַא טוץ ָארטָאדָאקסישע 

“אולטרַא- ַאז  געזָאגט  זיי  הָאבן  פירער  אידישע  און 
מַאמע- נָאך  רעדן  וועלכע  חסידים  ָארטָאדָאקסישע 
)זיי נוצן דעם אידישן אויסדרוק( און פַאר מָאדערן  לשון 
וועגן  בַאזָארגט  זענען  וועלכע  אידן  ָארטָאדָאקסישע 
זיי שּפורן  וואו  ּפַארטיי  איזרַאעל, איז די רעּפובליקַאנער 

זיך ַאממערסטן אינדערהיים.”

ָארטָאדָאקסישע  ַאז  בַאטָאנט  שרייבער  דער 
ּפרָאצענט  ַא  פון  פינפטל  ַא  בלויז  אויס  מַאכן  אידן 
ניו  אין  וואוינען  זיי  פון  רוב  און  ווַאלן,  נַאציָאנַאלע  אין 
די  ַאנטשיידן  צו  ערווַארטעט  נישט  איז  )וועלכע  יָארק 
ּפריימעריס ָאדער נַאציָאנַאלע ווַאלן(, דָאך “שטייגן ַארויס 
ָארטָאדָאקסישע אידן צו זיין ַא ּפָאליטישער קרַאפט אין 

די 2102 ווַאלן.” 

דער שרייבער פרעגט “פַארווָאס נָאך דען שטָאלּפערן 
זיך קַאנדידַאטן איינער אויף’ן צווייטן צו זוכן שטיצע אין 
פָארום?  קָאָאליציע  אידישע  רעּפובליקַאנער  לעצטע  די 
ווייסער הויז’ס אידישער  נייער  נָאך הָאט דער  פַארווָאס 
ליעזָאן, דזשערָאד בערנסטיען, אויסגעקליבן ַא פרישטָאג 
צוגעשטעלט דורך די אולטרַא-ָארטָאדָאקסישע חרד’ישע 
זיין ערשטן עפנטליכן  ָארגַאניזַאיצע אגודת ישראל פַאר 

אויפטריט געלעגנהייט?”

עס ציטירט ַאז חרדי’שן ַאקטיוויסטן ַאז “דָאס הָאט 
גערעדט זייער הויך וועגן דעם געברויכן ַארויסצוגרייכן צו 
און  לָאיַאל  זענען  מיר  געמיינדע...  ָארטָאדָאקסישע  די 
ווייזן אונז  לָאיַאליטעט )אינעם  דַאנקבַאר פַאר די ווָאס 
קָאנטעקסט פונעם ַארטיקל, לייענט זיך עס ַאז ער מיינט 

געטריישַאפט צו איזרַאל(.”

דעמָאקרַאטישער  וועטערַאן  ַא  שיינקָאּפ,  הענק 
אידן  פרייע  אויב  ַאז  זָאגט  קָאנסולטַאנט,  ּפָאליטישער 
ליבערַאלע  פילע  פון  מַאשין(  )געלט  עי.טי.עם.  די  זענען 
ָארטָאדָאקסן  די  געוויס  זענען  “דַאן  דעמָאקרַאטן, 
פון  עי.טי.עם.ס  געלט  די  אולטרַא-ָארטָאדָאקסן  און 

קָאנסערווַאטיווע קַאנדידַאטן.”

ווייטער צילט דער ַארטיקל בעיקר אויף פרומע אידן, 
זָאגנדיג ַאז זיי קוקן שטַארק ַארויס אויף ָאנווייזונגען פון 

נטרונא ּפלַאנט ווַאל-יָאר-לַאנגע קָאנטער-קַאמּפיין 
ָאּפצושלעגן ציונ’יסטישע אימעזש פון ָארטָאדָאקסיע

 ּפרעזידענט קַאנדידַאטן לויפן נָאך ָארטָאדָאקסישע שטימען,
דורך ָאננעמען עקסטרעם ציונ’יסטישע ּפַאליסיס

שטעלט ליידער ערליכע אידן ַאלס די הייסטע ציונ’יסטן וועלכע צווינגען ַארויף רַאדיקַאלע ציונ’יסטישע ּפַאליסיס אויף ַאמעריקַאנער פירער
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זייערע רעליגיעזע פירער פַאר וועמען צו שטימען, און ניו 
יָארקער ָארטָאדָאקסישע וויילער שטעלן דעם טָאן פַאר 

ָארטָאדָאקסישע וויילער דורכאויס דָאס לַאנד.

ווי  ביישּפיל  ַארטיקל איז בלויז איין שטַארקער  דער 
שילדערן  און  זעען  קַאנדידַאטן  די  און  ּפרעסע  די  ַאזוי 
ווָאס  די  ַאלס  מויל-מַאכער  ָארטָאדָאקסישע  גרוּפע  די 
רעּפרעזענטירן דעם ָארטָאדָאקסישן אידענטום. זיי לייגן 
ַאזעלכע  ַאלס  אידענטום  ָארטָאדָאקסישן  דעם  ַארָאּפ 
זיין  צו  פירער  ַאמעריקַאנער  די  פון  פַארלַאנגן  וועלכע 
ציונ’יסטישע  רַאדיקַאלע  פַאר  שטיצער  הייסע  בלינדע, 
ּפַאליסיס, נָאכמער ווי די ציונ’יסטישע פירער ַאליין זענען 

גרייט צו נעמען. 

איבריג צו זָאגן ַאז יעדער נָארמַאלער ַאמעריקַאנער 
בירגער וועלכער ליינט ַאזעלכע ַארטיקלען און הַאלט מיט 
ָארטָאדָאקסן  גרוּפע  ַא  ַאזוי  ווי   - געשעענישן  ַאזעלכע 
פַארמעסט  ּפרעזידענט  ַאמעריקַאנער  ַאן  פַארווַאנדלען 
אין ַא קָאנטעסט ווער עס איז ַא הייסערער שטיצער פון 
גענוג  נישט  גלייכגעוויכט.  פון  ַארויס  גייט   - די מתנחלים 
דַארף’ן  געלט,  מיט  איזרַאעל  שטיצט  ַאמעריקע  ווָאס 
אירע פירער גענצליך זיך אונטערווַארפן די רַאדיקַאלסטע 

איזרַאעלישע אידעלָאגיעס?

נ.י. טיימס: ַאמעריקַאנער אידן 
הָאבן ליב איזרַאעל צו טויט...

די  ַאלס  געזען  ווערן  אידן  ַאמעריקַאנער  די  ווייט  ווי 
ּפרָא- ָאנצונעמען  בַאַאמטע  ַאמעריקַאנער  ווָאס שטוּפן 
קעגן  זענען  זיי  ווָאס  טרָאץ   - ּפַאליסיס  איזרַאלישע 
ווייט  ווי  און   – אינטערעסן  יעדן’ס  אין  ַאמעריקַאנער  די 
איז  בַאפעלקערונג,  ַאמעריקַאנער  די  אויף  ברויזט  דָאס 
טיימס  נ.י.  ַא  אין  ווָאך  פָאריגע  אויסדרוק  צום  געקומען 

לייט-ַארטיקל געשריבן דורך טָאמַאס פריעדמַאן. 

דער שרייבער – ער איז פון די ּפרָאמינענטסטע, און 
גַאנץ מעגליך סַאמע ּפרָאמינענטסטער קָאלומניסט אין 
ַאמעריקע - איז ַא ציונ’יסט וועלכער איז געווען עטליכע 
יָאר אין איזרַאעל, און איז פַארַאיָאר בַאטרַאכט געווָארן 
ווָאך  די  ָאבער  ּפרָא-איזרַאעליש. ער שרייבט  ַאלס מער 

ַאז טייל פון איזרַאעל’ס ַאמעריקַאנער פריינט 
“ווילן זיי ליב הָאבן צום טויט, ממש.” 

ַא  אויף  ָאן  שרייבער  דער  ווייזט  ערשט  צום 
ַאז  נישט  הַאלט  “איך  ַאז  רָאמני  מיט  פון  סטעיטמענט 
זָאל שּפילן די רָאלע פון פירער פונעם שלום  ַאמעריקע 
אונזער  ביי  שטיין  מיר  זָאלן  ַאנשטָאט  ּפרָאצעדור. 

פַארבינדעטער.” 

“ַאמעריקע’ס  פריעדמַאן:  קָאמענטירט  דעם  אויף 
טוט,  איזרַאעל  ווָאס  סיי  ַאּפלָאדירן  צו  בלויז  איז  רָאלע 
הָאבן  מיר  שווייגן.  שטיל  און  עי.טי.עם.  איר  ַאלס  דינען 
מענטש  דער  און  אינטערעסן.  אייגענע  קיין  גָארנישט 

לויפט פַאר ּפרעזידענט?” 

אויך  שוין  פריעדמַאן  הָאט  שוין,  ברויזט  ער  ַאז  און 
הַארץ:  אויף’ן  לַאנג  שוין  הָאט  ער  ווָאס  ָאּפגעלָאדענט 
מיניסטער,  ּפרעמיער  איזרַאעל’ס  ַאז  געוויס  הָאף  “איך 
בנימין נתניה, פַארשטייט ַאז די שטייענדיגע ַאּפלָאדירונג 
ווָאס ער הָאט בַאקומען אין קָאנגרעס היי-יָאר איז נישט 
געקויפט  איז  קלַאטשעריי  די  ּפָאליטיק.  זיין  פַאר  געווען 

און בַאצָאלט געווָארן דורך די איזרַאעלישע לָאבי.” 

איזרַאעלישע  די  קעגן  אויסדרוק  דער  ָאט  אגב, 
טייל  קָאנטערווערסיע.  ַא  פַאראורזַאכט  הָאט  לָאבי, 
שטיצט  פריעדמַאן  ַאז  פַארפירן  גענומען  זיך  הָאבן 
קויפן  ציונים  די  ַאז  טעָאריעס  ַאנטיסעמיטישע  אונטער 
ווַאשינגטָאן. די קריטיק הָאט געברענגט ַאז ער  אונטער 
הָאט אויסגעדרוקט חרטה אויף טייל פון די ווערטער. די 
זייערע  ַאז מיט  ביי  נישט  ָאבער  ַאלע פַארפירער פַאלט 
פון  פייער  צום  אויל  מערסטע  דָאס  צו  זיי  גיסן  שריט 

ַאנטיסעמיטיזם. 

ַאלע סימנים צייגן ַאז דָאס איז 
ליידער בלויז דער ָאנהייב

דָאס ווָאס איזרַאעל שּפילט איצט ַא שטַארקע רָאלע 
אין די ּפרעזידענטליכע קַאמּפיין, איז ליידער קלָאר בלויז 
דער ָאנהייב. איצט הַאלט מען דָאך ווען דער פַארמעסט 
איז צווישן די רעּפובליקַאנער קַאנדידַאטן, ווָאס זיי ַאלע 
שטעלן זיך ַאהער ַאלס ּפרָא-איזרַאעל, און ּפרובירן בלויז 

איבערצושטייגן 
ווען  צווייטן.  דעם  איינער 

מיט  פַארמעסט  דער  קומען  וועט  עס 
איזרַאעל  פון  טעמע  די  וועט  ָאבַאמַא,  ּפרעזידענט 

גענוג  נישט  איז  ער  ַאז  אים  קעגן  בַאשולדיגונגען  און 
פיל  אויף  ַארויפגיין  שטיצער,  איזרַאעל  שטַארקער  קיין 

העכערע טענער.

דָאס איז קלָאר געווָארן אין דעם סּפעציעלן ניו יָארק-
9 קָאנגרעס פַארמעסט אין ברוקלין-קווינס, וואו ַא הויּפט 
קַאמּפיין טעמע איז געווען ַאז מ’זָאל שיקן ַא מעסעדזש 
איזרַאעל  ווַארפן  פַאר’ן  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  פַאר 
ַא  ערשינען  אויך  שוין  איז  ווָאך  פָאריגע  בָאס.  אונטער’ן 
‘עמוירדזשענסי  די  פון  טיימס  יָארק  ניו  אין  רעקלַאמע 
קָאמיטע פַאר איזרַאעל,’ וועלכע הָאט ַארָאּפגעריסן דעם 
ּפרעזידענט פַאר “בַאהַאנדלען איזרַאעל ווי ַא ּפָאנטשינג 

בעג.”

פַארווַאנדלען  ווילן  אינטערעסן  ציונ’יסטישע  די 
פַארזיכערן  צו  טעמע,  קַאמּפיין  הויּפט  ַאלס  איזרַאעל 
בַאַאמטע  ּפָאליטישע  ַאלע  און  ַאדמיניסטרַאציע  די  ַאז 

ווַארפן זיך גענצליך אונטער זייערע דיקטַאטן.

און  בייז-בלוט  ַארויס  רופן  קַאמּפיינס  סָארט  די 
זען  וועלכע  פָאלק,  אמעריקַאנער  ביים  ַאנטיסעמיטיזם 
ציונ’יסטישע,  די  לויט  דָאמינירט  ווערט  ווַאשינגטָאן  ַאז 
ַאלע  שטעלט  דָאס  אינטערעסן.  ַאמעריקַאנער  נישט 
לָאיַאל  נישט  זיי זענען  ַאז  אידן אונטער די בַאשולדיגונג 
צו זייער לַאנד, ווָאס זייעט ָאן ַאנטיסעמיטיזם, און גדולי 
ישראל הָאבן געווָארנט ַאז ציונ’יזם וועט ברענגן די סָארט 

בַאשולדיגונגען און סכנות.

איבערהויּפט איז ווייטָאגליך ַאז די הויּפט ווָאס ווערן 
די  מיר,  זענען  בַאַאמטע,  די  שַאנטַאזשירן  צו  גענוצט 
שווַארץ-היטיגע  אולטרַא-ָארטָאדָאקסישע,  חסידי’שע, 
און  אויג  שווַארץ  ַא  ָאן  זייעט  דָאס  ברוקלין.  פון  וויילער 
ַא  ברענגט  עס  און  אידן,  פרומע  קעגן  סּפעציעל  שנאה 
תורה  די  ווָאס  איז  דָאס  ַאז  השם  חילול  געפערליכער 

הקדושה לערנט חלילה.

נטרונא איז אינמיטן אינטענסיווע 
קָאנטער-קַאמּפיין

ניו  דעם  אין  ַארויסצושּפרָאצן  ָאנגעהויבן שטַארק  הָאט  ציונ’יסטישע טעמע  די  ווען 
יָארק-9 פַארמעסט, הָאט נטרונא זיך זָאפָארט ַאריינגעווָארפן ָאּפצושלָאגן דעם איינדרוק 
ַאז פרומע אידן שטימען לויט די איזרַאעלישע אינטערעסן און צו סטרַאשען ּפרעזידענט 

ָאבַאמַא. 

רעקלַאמעס  רַאדיָא  דורך  עפנטליכקייט,  די  אין  געווען  איז  קַאמּפיין  די  פון  טייל 
שטימען  צו  וויילער  די  רופן  און  מעסעדזש,  רַאדיקַאל-ציונ’יסטישן  דעם  ָאּפצושלָאגן 
אונטער  מער  געווען  זענען  ַאקטיוויטעטן  ַאנדערע  אינטערעסן.  לָאקַאלע  די  לויט  בלויז 
די קוליסן, סיי דורך אויפקלערן די עפנטליכקייט און רעּפָארטערס ַאז עס זענען געווען 
ַאנדערע אישוס וועלכע הָאבן דעצידירט די אידישע שטימען. ב”ה ַאז דער מעסעדזש איז 
אויפגעכַאּפט געווָארן דורך פילע נייעס קוועלער, וועלכע הָאבן בַאטָאנט ַאז ציונ’יזם איז 

נישט געווען די הויּפט אישו ביי די ָארטָאדָאקסישע וויילער. 

ַא הויכּפונקט פון די ַארבעט צו זיין גרייט ָאּפצוענטפערן די ַאנטיסעמיטיזם ָאנזייערס, 
איז דָאס איבערַארבעטן די וועב-סייט. ַא טייל פון די אויפגעפרישעט וועב-סייט איז שוין ב”ה 
אויפגעוויקעלט געווָארן, און ַאלע מומחים בַאוואונדערן די געלונגענע ַארבעט, ווָאס מַאכט 
ּפרָאפעסיענַאלן איינדרוק און איז העכסט אינטרעסַאנט פַאר ַאלגעמיינע  ַא געווַאלדיג 
איבערַארבעטן  גענצליך  פון  ַארבעט  פיבערהַאפטיגע  די  ָאן  גייט  טעג  די  במשך  ליינער. 
און מער  צוציענדער  זיין שנעלער,  זָאל  די פרישסטע טעכנָאלָאגיעס, עס  סייט, מיט  די 

מענטשן זָאלן ָאנקומען דערצו. 

זָאל  קַאמּפיין  ווַאל-יָאר  די  ַאז  ַארויסהעלפן  גָאר שטַארק  אי”ה  וועט  וועב-סייט  די 

גָאר  ַא  צייגן אויף  גרייכן פיל מער מענטשן און  ַא פיל-פַאכיגערע השפעה, דורך  הָאבן 
בַאאיינדרוקנענדן און קלַאסישן אופן די שטעלונג פון ערליכע אידן.

ווי אויך הָאט מען דורכאויס די ניו יָארק-9 ווַאלן גענוצט פַארשידענע פעולות צו נידערן 
ווען  מ’נעמט  ווען  פיל העכער  נָאך  געווען  ווָאלט’ן  וועלכע  ּפרָא-איזרַאעלישע טענער,  די 
נישט די שריט, ווָאס ווי פַארשטענדליך איז בעסער ַאז מ’ּפובליצירט זיי נישט כדי זיי זָאלן 

בלייבן ַאפעקטיוו.

זינט דַאן זעצט פָאר נטרונא מיט די פיל-זייטיגע סטרַאטעגיע,זינט דער ּפרעזידענט 
קַאמּפיין איז ַאריין אין די ַאקטיווע פַאזעס, און זיי וועלן ווערן נָאך העפטיגער דורך דעם 
כמעט גַאנצן יָאר, מיט די ָאנהיצונג פון די קַאמּפיין און די איזרַאעלישע רָאלע דערין. ווי 
אויך גרייט מען זיך ַארויסצונעמען נָאך רעקלַאמעס, צווישן איצט און נָאך די ּפרעזידענט 
ווַאלן, ווָאס איצט וועט עס פַארשטענדליך זיין פיל קָאסטבַארער וויבַאלד מ’דַארף צילן ַא 

נַאציָאנַאלן אוידיענץ, ַאנשטָאט איין קָאנגרעס דיסטריקט.

די  צו  רעַאגירן  צו  סטרַאטעגיסטן  ּפָאליטישע  מיט  ַארבעט  נטרונא 
ציונ’יסטישע  די  ָאּפצושלָאגן  נעמען,  צו  שריט  נָאך  וועלכע  און  ַאנטוויקלונגען 
טענער ווי ווייט מעגליך. מ’איז ב”ה מצליח נָאך פיל מער ווי מ’הָאט זיך גערָאכטן, 
פעולות  נָאך  וויפיל  שטַארק.  זייער  ַאלץ  נָאך  איז  השם  חילול  דער  ָאבער 
איז  רעטָאריק,  ציונ’יסטישע  די  ָאּפצושלָאגן  אונטערצונעמען  בַאווייזן  מ’וועט 
און  פָארזעצן  קענען  צו  ציבור  פונעם  הילף  די  לויט  געווָאנדן  פַארשטענדליך 

פַארברייטערן די קַאמּפיין.

ובזכות ווָאס אידן וועלן זיך ָאנשטרענגן למען כבוד שמו יתברך, ָאּפצוטָאן דעם ניאוץ 
וחילול השם בשמינו, זָאל’ן מיר שוין געהָאלפן ווערן אין די חנוכה טעג צו זען נסים בזמן 
הזה, ווען עס וועט נתגדל ונתקדש ווערן דעם שם גדול וקדוש בעולמיך, און עס וועט אויך 

זיין ולעמך ישראל ַא תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה, בביאת משיח צדקינו בב”א.
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