
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211

P h o n e :
718.841.7053

F a x :
718.504.4513

E m a i l :
info@truetorahjews.org

 בַאריכטן • ָאּפהַאנדלונגען
ַאנַאליזן • שיעורים • דרשות 

נייעס און בַאריכטן
וואס זענען לעצטענס געליפטערט געווָארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם

PAGE

718.873.0055

מעמבערשיּפ
א נ ו ר ט נ ט  י מ

$360
לשנה

 רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט 

זצוקללה"ה
אלף  אפילו  לקבץ  אפשר  לדעתי   ...
שירצו  הכשרים  ישראל  מבני  אנשים 
כח  יהיה  וזה  זו...  למסגרת  להשתייך 

גדול בע"ה....
אנשים  של  מאוחד  קיבוץ  לנו  אין  אם 
מבטלים  אז  בחבורתינו,  הרשומים 
ואומרים,  פעולותינו,  כל  ואת  אותנו 
וגם באמעריקא אף שמדינה   ? מי הם 
מקום  מכל  באוכלוסין,  היא  מרובה  זו 
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה 
חשובה, ואפשר לקבץ אנשים גם משאר 

מדינות, מחוץ לגבולות ארצה"ב.
כסף  נחוץ  לעשות  שרוצים  פעולה  לכל 
לעשות  אפשר  אינו  מעות  ובלעדי  לדבר, 
כלום, ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה... ואין 
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על 
יחידים, אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך 
הכל רק 10דולר לשנה, בתור דמי חבר, ומזה 
יתקבץ לערך סכום של 10,000 דולר לשנה,  

ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
)מספר בוצינא קדישא(

 קול
נטרונא

געהערט  ווערן  ווָאס  ַאּפדעטיס  וועכענטליכע  די  פון  ַארָאּפגענומען  ווערן  באריכטן  די 
רעדַאקטירט  שטייגערליך,  דעריבער,  איז  און  ליניע,  טעלעפָאן  נטרונא"  "קול  אויפ'ן 
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ. די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט 

דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג, ככתבו וכלשונו.
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בס"ד

אפקלאנג  אויסטערלישער  דער 
קידוש  מעמד  מורא'דיגן  דעם  פון 

זונטאג,  פארגאנגענעם  פון  השם 
די  אין  געווארן  באריכטעט  איז  וואס 

אויך  ווי  פרעסע  ציוני'סטישע  גאנצע 

צייטונגען  גרעסטע  די  פון  אסאך  אין 

אמעריקע,  אין  ַאוטלעטן  מידיא  און 

ערליכע  טויזנט  הונדערט  וויאזוי 

אידן זענען זיך צוזאמגעקומען כאיש 

דעם  אויסצורופן  אחד,  בלב  אחד 

קול ה' בכח, דעם הילכיגן וויי געשריי 

פעסטע  פעלזן  א  אויסדריקן  און 

סאלידאריטעט מיט אונזערע ברידער 

זענען  וועלכע  הקדושה  ארצינו  אין 

פון  יאך  אונטער'ן  ונאנקים  נאנחים 

נאך  האלט  רשעים,  ציוני'סטישע  די 

אומבאשרייבליכן  אן  מיט  אן  אלץ 

איז  וואס  פארנעם  א  אין  רושם 

ווארשיינליך נאכנישט געזען געווארן 

דאס  ווען  פון  אמעריקע  אדמת  על 

יהדות החרדית האט זיך גענומען דא 

אנטוויקלען.

בעסערער  קיין  נישט  מ'דארף 
ציוני'סטישע  די  זען  צו  ווי  באווייז 

אינטערעסן אין אמעריקע קריצן מיט 

די ציין און שיסן אין אלע ריכטונגען. 

זיי קענען זיך נישט איבערקומען צו זען 

וועמען  אידעלעך,  ערליכע  די  וויאזוי 

אלס  באטראכט  לאנג  שוין  האבן  זיי 

עבר ובטל, זענען מקיים די אור-אלטע 

יפרוץ,  וכן  ירבה  כן  פונעם  הבטחה 

אין  החרדית  יהדות  דאס  וויאזוי  און 

אמעריקע וואקסט און בליהט בכמות 

וויאזוי  נאכמער  און  באיכות,  און 

זיך  האט  אידנטום  תורה-טרייע  דאס 

הערן  לאזן  צו  ארגאניזירן  גענומען 

פאר די גאנצע גוי'אישע וועלט זייער 

ציוני'סטישע  די  קעגן  געשריי  וויי 

פאררעטער וועלכע ווילן עוקר זיין כל 

התורה כולה.

דער  טיף  ווי  ביישפיל  איין 
פאר  אריינגעשניטן  האט  פראטעסט 

האט  נאכשלעפער  ציוני'סטישע  די 

טרויעריג- אינעם  זען  געקענט  מען 

הידוע  פארווערטס  בארימטן 

היינט  שוין  איז  וועלכער  לשמצה, 

האט  ער  אז  געפאלן  אזוי  נעבעך 

געמוזט אריבערגיין צו ענגליש כדי צו 

פון  קרייז  ביסל  לעצט  זיין  ראטעווען 

ליינער און נישט גענצליך אונטערגיין.

דורכפאל  וויסטער  זיין  אבער 
אידיש-ליינער  פון  קרייז  זיין  וויאזוי 

צוליב  אונטערגעגאנגען  גענצליך  איז 

דריטער  און  צווייטער  דער  וואס 

גענצליך  שוין  ליידער  איז  זיי  פון  דור 

אוועקגעפאלן פון די אידישע מסורה 

דאס  רח"ל,  אסימילאציע  ביז  אזש 

זיין  פון  צוריק  גארנישט  אים  האלט 

על  אפילו  במרדו  עומד  ריכטיגער  א 

השב  ככלב  און  גיהנום,  של  פתחו 

היינט  איז דער פארווערטס  קיאו  על 

סאמע  די  פון  געווארן  טאגס  צו 

ערגסטע  די  פון  פאנטרעגער  הויפט 

קעגן  שימפערייען  און  העצערייען 

חרדי'שן אידנטום.

וואך  פאריגע  ענדע  פנים,  כל  על 
א  געהאט  פארווערטס  דער  האט 

העצערישן ארטיקל צווישן די שורות 

ליינט זיך קלאר ארויס די אפענע האס 
פונעם  שפריצט  וואס  שנאה  און 
איינרעדעניש  דער  מיט  שרייבער, 
סאטמארע  אפשרעקן  וועט  דאס  אז 

אידן  ערליכע  אנדערע  צי  חסידים, 

זענען  וועלכע  ורבבות  אלפים  די  פון 

קומען  פון  פראטעסט,  ביים  געווען 

זייער  אויסדריקן  צוקונפט  דער  אין 

הציונים.  רשעי  די  קעגן  געשריי  וויי 

ארויסגעשריגן  עס  האט  ספעציעל 

האט  וואס  קעפל,  גיפטיגן  פונעם 

די  בייסט  "סאטמאר  אז  געליינט  זיך 

האנט וואס פיטערט איר". נישט מער 
נישט ווייניגער.

…

גייט  זייט,  אנדערע  פון  נטרונא 
פיל  מיט  שוואונג,  גאנצען  מיט  אן 

אויסניצען  אקטיוויטעטן,  זייטיגע 

דעם פראטעסט ארויסצוברענגן לעיני 

כל אז די מדינה פארטרעט נישט כלל 

ישראל, און בפרט אקעגן דעם גזירת 

גיוס, די וואך איז אנגעקומען אין אפיס 

פאר  איינלאדענונגען  נטרונא  פון 

אינטערוויאו'ס פון מידיא- נעצן, וואס 

די  איבער  בליק  טיפערן  א  האבן  וויל 

ארגאנעזאציע און די יעצטיגען גזירה, 

מיר האפן אז די פעולות וועט בעז"ה 

רעזולטאטן  געוואנטשענע  די  האבן 

אן קענען בקרוב מודיע פארן ציבור די 

תוצאות הברוכות.

ציוני'סטישע מידיא שימפט מיט כעס קעגן 
די געוואלדיגע השפעה פונעם ריזן עצרת 

פארגאנגענעם זונטאג פ' חקת

דאנערשטאג פ' בלק תשע"ג
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אין אנדערע נייעס

אינמיטן די אנגעצויגענע תקופה וואס גייט דורך 
ווען  הקדושה,  ארצינו  אין  קינדער  אידישע  אויף 

ס'זענען  ווען  אימה,  ומחדרים  חרב  תשכל  מבחוץ 

אויפגעשטאנען אלע שונאי ישראל און משנאי הדת, 

באדראען  און  צוגלייך,  אידישע  און  גוי'אישע  די 

די שארית הפליטה מיט  איינצושלינגען  אויפאמאל 

אלה בנצחנימו ואלה ברצחנימו.  גוטן און מיט בייזן. 

איז געקומען א מערקווירדיגע נייעס פון א גענצליך 

אומערווארטעטן ווינקל, עפעס וואס האט געכאפט 

די גאנצע וועלט אין שאק.

זיך  גרייט  וועלט  די  וואס  צייט  שטיק  א  שוין 
מוכאמעד  איראן.   אין  וואלן  פרעזידענט  די  צו 

צווייטן  זיין  געענדיגט  שוין  האט  אכמאדינעזשאד 
קאדענץ אלס פרעזידענט, און צוליב טוירם לימיטס 

אמט.  פון  אפצוטרעטן  געצווינגען  געווען  ער  איז 

אויסצוקלויבן  וואלן  די  פארגעקומען  זענען  יעצט 

עטליכע  שוין  האט  וועלט  די  און  נאכפאלגער,  זיין 

די  זען  צו  חדשים געהאלטן געשפאנט דעם אטעם 

אין  אויסקאכן  זיך  וועלן  זיי  וויאזוי  אנטוויקלונגען 

דעם פארשּפַארטן און מיסטעריעזן לאנד.

ראדיקאלע  די  האבן  צוריק  וואכן  עטליכע 
שפיץ  אין  לאנד,  דאס  פירן  וועלכע  ַאיַאטָאלַאס 

די  געמאלדן  כַאמינעי,  ַאיַאטָאלַא  הויפט  דעם  פון 

נעמען פון אכט קאנדידאטן וועלכע זענען ערלויבט 

געווארן זיך צו פארמעסטן אין די וואלן. פון די ליסטע 

זענען ארויסגענומען געווארן די נעמען פון עטליכע 

ַאקּבַאר  ווי  שטייגער  א  קאנדידאטן,  מעסיגע  מער 

די  אז  לכאורה  געוויזן  האט  וואס  רַאפסַאזׁשַאני, 

אנטשלאסן  זענען  גייסטליכע  ראדיקאלע  איראנער 

מעסיגן  קיין  בענקל  אויפ'ן  ארויפצולאזן  נישט 

זענען  פאנאטיקער  צודרייטע  נאר  און  קאנדידאט, 

פאזיציע  שליסל  וויכטיגע  די  אנצוהאלטן  ערלויבט 

פון פרעזידענט אין איראן.

…

פארבליבן  יא  איז  קאנדידאטן  אכט  די  צווישן 

וועלכער  כַאסַאן רוחַאני,  איין מעסיגער קאנדידאט, 

האט דאן געהאט שוואך אנגעצויגן אין די אנקעטעס 

און מסתמא איז דאס געווען די סיבה פארוואס די 

איאטאלאס האבן אים געלאזט אינעם פארמעסט, 

כדי כאטש צו צייגן א פנים פון עטוואס מעסיגקייט 

ביי  אנגענומען  געווען  אבער  ס'איז  וואלן.  די  ביי 

די  אז  אנאליסטן  פאליטישע  אינטערנאציאנאלע 

קאנדידאט  זייער  אז  פארזיכערן  וועלן  איאטאלאס 

זאל געווינען, מיט גוטן און מיט בייזן.

אן אנדערער מעסיגער קאנדידאט וואס איז אויך 
פארבליבן אויפ'ן שטים צעטל האט זיך ארויסגעצויגן 

אין די לעצטע מינוט, כדי צו פאראייניגן אלע מעסיגע 

שטימען ארום רוחאני און אזוי פארזיכערן א זיג פאר 

ווירקליך  האט  ארויסטריט  זיין  רעפארמיסטן.  די 

שטימען,  רעפארמיסטישע  אלע  פאראייניגט 

געזוכט  רוחאני  פאר  שטימען  דורכ'ן  האבן  וועלכע 

ארויסצווייזן שטיצע פאר ראפסאזשאני און קעגן די 

איאטאלאס.

זונטאג  אויפגעוועקט  זיך  וועלט  די  האט  אזוי 
די  קעגן  אז  נייעס  דראמאטישע  די  צו  אינדערפרי 

געזיגט  רוחאני  מעסיגער  דער  האט  ערווארטונגען 

אין די פרעזידענט וואלן, און נישט סתם געזיגט, נאר 

18 מיליאן  ווי  %50, מער  ער האט באקומען העכער 

פון די אפגעגעבענע נאנט צו 30 מיליאן שטימען. דער 

וועלכער  זשַאלילי,  קאנדידאט  קאנסערוואטיווער 

איאטאלא  וועמען  דער  אומאפיציעל  געווען  איז 

געווינען,  זען  צו  באשטיין  געקענט  וואלט  כאמינעי 

 4 קוים  מיט  ארט,  דריטן  אויפ'ן  אריינגעקומען  איז 

מיליאן שטימען.

געכאפט  פשוט  און  פראסט  איז  וועלט   די 
געווארן אין שאק.

פונקטליך  וויסן  קענען  צו  פרי  צו  נאך  ס'איז 
וואס איז פארגעגאנגען אונטער די קוליסן פון דעם 

אונטער  איז  אלעס  וואו  לאנד,  פארשלאסענעם 

די קוליסן... און עס וועט נאך נעמען א שטיק צייט 

דארט  זיך  האט  עס  וואס  קלאר  וויסן  מ'וועט  ביז 

אז  קלאר:  זייער  איז  זאך  איין  אבער  אפגעשפילט, 

דער אויסגאנג פון די וואלן איז געווען א דירעקטער 
פארקריפלענדע  שווערע  די  פון  רעזולטאט 
פרעזידענט  אמעריקאנער  דער  וואס  סאנקציעס 
אויף  ארויפצולייגן  יו-ען  די  געפירט  האט  אבאמא 

איראן ווי לאנג זי האלט אן איר קאנטראווערסיעלן 
נוקלעארן פראגראם.

סאנקציעס,  די  אז  ספק  שום  קיין  נישט  איז  עס 

הונדערט  אויף  אויסגעפירט  נישט  ווערן  זיי  אפילו 

אין  אריינגעשניטן  טיף  גאר  אבער  האט  פראצענט, 

איראן'ס עקאנאמיע. די איראנער רעגירונג נוצט נאך 
זי  שמוגלט  אויך  ווי  טריקס,  פארשידענע  דערווייל 

ארויס אסאך אויל אומלעגאל, גענוג אויף צו האלטן 

דערווייל,  אויף  וואסער  איבער'ן  עקאנאמיע  איר 

אבער איראנ'ס עקאנאמישער מצב איז זייער שמאל, 

און עס האלט נישט ווייט פון א צושטאנד אז די מאסן 

רעגירונג,  די  קעגן  רעוואלוציע  א  דערקלערן  זאלן 

צום  ענדע  אן  ברענגען  אלעמאל  פאר  איינמאל  און 

איראן  האלט  וואס  רעזשים  איאטאלא  פאנאטישן 

ביים גארגל שוין העכער דרייסיג יאר.

נוקלעארער  איראן'ס  איז  זייט  אנדערע  די  פון 
פראגראם זייער פאפולער צווישן די מאסן, און אפילו 

גרויסע טיילן פון די מער מעסיגע רעפארמיסטישע 

דאס  אז  איינשטימיג  אויך  אבער  זענען  איראנער 

צו  מעגליכקייטן  אירע  אין  אלעס  טון  דארף  לאנד 

זיי  וואס  אין  עפעס  באמבע,  אטאם  די  דערגרייכן 

דער  אז  אזוי  שטאלץ.  איראנער  שטארקן  א  זעען 

זיך  ביי  צעריסן  איז  בירגער  איראנער  אלגעמיינער 

נוקלעארער  איר  און  שטאלץ  לאנד'ס  זיין  צווישן 

פראגראם וואס מארשירט פאראויס מיט ריזן שריט, 

קעגן דעם שווערן פרייז פון די ביטערע עקאנאמישע 

רעזולטאט  אלס  ליידן  דארף  ער  וואס  נאכווייען 

פונעם נוקלעארן פראגראם.

דער נייער פרעזידענט, כאסאן רוחאני, איז גענוג 
ראדיקאלע  די  צו  איבערגעגעבן  און  פאנאטיש 

שונא  קלענערער  קיין  נישט  איז  ער  איסלאמיסטן. 

אכמאדינעזשאד,  פארגייער  זיין  ווי  ישראל  מדינת 

אונטער  באהאלטן  בעסער  זיך  קען  ער  כאטש 

געפידעלטע  און  שוץ-מאנטלען  דיפלאמאטישע 

נוקלעארן  צום  קומט  עס  ווען  אבער  ווערטער, 

פראגראם איז ער עטוואס ווייכער פון דעם צעדרייטן 

אכמאדינעזשאד. ער האלט אויך אפיציעל אז איראן 

דארף האבן דעם נוקלעארן פראגראם – וואס אן דעם 

וואלט ער קיינמאל נישט געקענט אפילו חלומ'ען פון 

 – די קאנדידאטן ליסטע  ווערן איבערגעלאזט אויף 

אבער ער האלט אויך אז איראן מוז ארבעטן נאנטער 
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מיט די מערב וועלט צו טרעפן א מיטל-וועג איבער 

איר נוקלעארן פראגראם.

געשפילט  האט  דילעמא  נוקלעארע  דאזיגע  די 
פרעזידענט  איצטיגע  די  אין  ראלע  צענטראלע  א 

יעדן  אויסער  איז  דערפון  אויסגאנג  דער  און  וואלן, 

צווייפל א דירעקטער רעזולטאט פון די עקאנאמישע 

נאכווייען.

וועלט  די  איבער  אנאליסטן  פאליטישע  אבער 
וויאזוי  פונקטליך  איבער  צעטיילט  אלץ  נאך  זענען 

דאס אויסצוטייטשן, ווייל דער וועג וויאזוי עס האט 

געארבעט קען גיין אויף צוויי וועגן.

האט  וועלכע  פאלק,  דאס  אז  זיין  קען  איינס 
אדאנק  קלאפ  עקאנאמישן  שווערן  א  געכאפט 

די  אויף  אויפגעברויזט  אזוי  איז  סאנקציעס,  די 

איאטאלאס פאר'ן זיי אריינפירן אין דער ערד אז זיי 

האבן געשטימט פאר סיי וועלכן מעסיגן קאנדידאט, 

אבי נישט פאר דעם קאנדידאט וואס די איאטאלאס 

א  עס  איז  מהלך  דעם  לויט  בענקל.  אויפ'ן  זען  ווילן 

שטארקער פראסק פאר די איאטאלאס.

אדרבא,  אז  פארקערט,  פונקט  זיין  אבער  ס'קען 
געוואלט  אמת'דיג  וואלטן  איאטאלאס  די  אויב 

וואלטן זיי שוין געפעלשט די וואלן און פארזיכערט 

קומט  קאנדידאט  קאנסערוואטיווער  דער  אז 

א  דאס  איז  טעאריע  די  לויט  בענקל.  אויפ'ן  ארויף 

איראנער  כיטרע  די  קאנספיראציע.  באהאלטענע 

איאטאלאס האבן געשפילט א געים מיט די גאנצע 

וועלט, זיי האבן געמאכט א פנים כאילו זיי ווילן דעם 

זיי  האבן  עכט  אבער  קאנדידאט,  קאנסערוואטיוון 

שטילערהייט געוואלט אז דער מעסיגער קאנדידאט 

זאל געווינען, טאקע כדי ער זאל איינשלעפן די וועלט 

פאר נאך א יאר צוויי דורכ'ן אנשטעלן א פנים כאילו 

ער וויל גוט לעבן מיט די מערב וועלט, און אויסציען 

גענוג  צייט,  שטיק  א  נאך  מיט  פארהאנדלונגען  די 

זיי באווייזן פאקטיש זיך איינשאפן א  לאנג ביז ווען 

נוקלעארע באמבע.

…

מדינת  אין  מלחמה-צינדער  היציגע  די  פאר 
ראש  מלחמה-גייציגן  פונעם  שפיץ  אין  ישראל, 
גאר  א  געווען  נייעס  די  איז  נתניהו,  ביבי  הממשלה 
שטארקער קלאפ. זיי פארפירן שוין א לאנגע צייט אז 
אבאמא לעבט אין אילוזיעס ווען ער רעדט זיך איין 

אז די סאנקציעס קעגן איראן וועלן עפעס אויפטון, 

און אז אמעריקע האט נישט קיין אויסוועג נאר מוז 

שוין און זאפארט אטאקירן איראן, כאטש דאס וועט 

אריינשלעפן דעם גאנצן ראיאן, און מעגליך גרויסע 

טיילן פון די וועלט, אין א פרישע מלחמה, אבער זיי 

ווארענען אז דאס איז א קליינער פרייז צו צאלן אבי 

צו פארזיכערן אז איראן האט נישט קיין נוקלעארע 

וואפן.

נתניהו האט שוין דעם זונטאג, באלד נאכ'ן הערן 
פון די נייעס, פארעפנטליכט א סטעיטמענט וואו ער 

לאזן  נישט  זיך  זאל  זי  אז  וועלט  די  געווארנט  האט 

אז  און  פרעזידענט,  נייעם  איראן'ס  פון  פארבלענדן 

אפצושטעלן  טון  גארנישט  קענען  נישט  וועט  ער 

דעם פראגראם, ווייל אין איראן געהער דאס לעצטע 

ווארט פאר'ן הויפט איאטאלא כאמינעי, און ווי לאנג 

אין  אנגיין  פראגראם  דער  וועט  ניין  נישט  זאגט  ער 

פולן שוואונג.

און ווי אפט אין די דאזיגע פעלער, האבן אויך די 
מדינת  אין  צייטונגען  אגוד'יסטישע  שפארבערישע 

זייערע  און  פידל  נתניהו'ס  צו  געטאנצן  ישראל 

אז  ניגון,  זעלבן  דעם  געזינגען  האבן  עדיטאריעלס 

וויבאלד  שעדליך  גאר  איז  אויסוואל  רוחאני'ס 

די  ערלויבן  צו  מאסקע  אלס  דינען  נאר  וועט  ער 

איאטאלאס אנצוגיין מיט זייער נוקלעארן פראגראם 

אונטער די נאז פון די נאאיווע מערב וועלט.

א  אבאמא  אבער  צייגט  מאמענט  יעצטיגן  ביים 
שפאטישן שמייכל פאר נתניהו. יעדער איז מודה אז 
מ'קען נישט וויסן וואו איראן וועט ריכטן אירע טריט 

איז  געזאגט  ווי  וואס  פרעזידענט,  נייעם  אונטער'ן 

נישט עכט אינטערעסירט  מעגליך אז ער אליין איז 

נוקלעארן  דעם  רעדוצירן  אדער  אפצושטעלן 

פראגראם, און נאכמער איז מעגליך אז אפילו אויב 

ער וועט וועלן וועט ער נישט קענען עס אפשטעלן 

אן כאמינעי'ס רשות.

מיט דעם אלעם קען אבער אבאמא ווייזן א זיג-
סאנקציעס  די  אז  פאקט  קלארן  דעם  איבער  צייכן 
אין  רושם  אומפארמיידבארן  אן  אנגעמאכט  האבן 

איבערצוקלוגן  זוכן  איאטאלאס  די  צי  סיי  איראן. 

כלאמפערשט  א  ארויפלאזן  דורך  וועלט  מערב  די 

אמת'דיג  זיך  האט  פאלק  דאס  צי  סיי  מעסיגן, 

אריינגעשטימט  און  איאטאלאס  די  אין  אנגעפיפן 

סיי  חמתם.  ועל  אפם  על  קאנדידאט  מעסיגן  דעם 

די  אז  עס  ווייזט  נעמען  נישט  מ'זאל  וועג  וועלכער 

לייגן א  ריכטיגן אפעקט און  סאנקציעס האבן דעם 

געוואלדיגן דרוק אויף איראן'ס עקאנאמיע, און אלע 

אירע ארבעטער.

רוחאני  פון  אויפשטייג  דער  אז  קלאר  איז  וואס 
פארשטארקן  וועלן  צו  נאכמער  אבאמא  פירן  וועט 
דעם דרוק אויף איראן דורך די סאנקציעס, און פון די 
אנדערע זייט איז עס געווען, ווייניגסטנס מאמענטאל, 

מלחמה  ציוני'סטישע  די  פאר  פראסק  שארפער  א 

מער  מיט  ווארטן  מוזן  יעצט  וועלן  וועלכע  צינדער, 

געדולד ביז ווען אמעריקע וועט באשליסן אז זי איז 

גרייט צו גיין אין מלחמה מיט אזא מאכטפולע ארמיי 

ווי איראן, וואס איז ווייט נישט קיין פארגלייך צו וואס 

אמעריקע האט געזען אין אפגאניסטאן אדער אפילו 

איראק.

נעמען  נישט  אודאי  קענען  זייט  אונזער  פון  מיר 
ישראל  שונא  וועלכער  אפוועגן  אין  שטעלונג  קיין 

איז בעסער פאר אידישע אינטערעסן, און מיר קענען 

נאר ווייטער מתפלל זיין אז דער אויבערשטער זאל 

אונז שוין באפרייען פון די שרעקליכע רוחניות'דיגע 

זיך מדינת  וואס רופט  ּפָאטע  און גשמיות'דיגע קלאַָ

נפש  אידיש  קיין  פאר  שאדן  שום  קיין  אן  ישראל, 

נישט ברוחניות און נישט בגשמיות. בב"א.


