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בס"ד

פרייטאג פ'  עקב תשע"ה

פרעזידענט אבאמא דרוקט 
אויס זארג אויב ציוני'סטישע 
העצע וועט ברענגען שאדן 
פאר אמעריקאנער אידנטום

ביבי  האט  דינסטאג  דעם 

ווידיאו  רייצערישע  א  אפגעהאלטן 

פירער  געמיינדע  אידישע  צו  רוף 

אפן  האט  ער  וואו  אמעריקע  אין 

מען  אז  אידן  אמעריקאנער  געהעצט 

דיעל.  דעם  קעגן  שטורעמען  זאל 

פריווען  זיינע  פון  ראמען  די  אין 

א  אלס  קאמף  דעם  באשטימען  צו 

אמעריקע  אין  אידן  צווישן  געראנגל 

האט ביבי געזאגט אז "אן פארבינדונג 

נייגונגען,  פאליטישע  אייערע  מיט 

דיעל,  איראן  די  קעגן  ארויס  גייט 

זיך קעגנצושטעלן  די צייט  יעצט איז 

וויל  ער  געשעפט."  געפארפולן  דעם 

ווערן  באטראכט  זאל  דאס  אז  נישט 

ווי אן אינערליכע פאליטישע געפעכט 

פארטייען,  אמעריקאנער  די  צווישן 

אידישן  א  טראגן  דייקא  זאל  עס  נאר 

כאראקטער מהחל ועד כלה.

בלויז עטליכע שעה דערויף האט 

אויפגעטרעטן  אבאמא  פרעזידענט 

פאר ארום צוואנציג אידישע גרופעס 

אן  ביי  אמעריקע,  איבער  פון  פירער 

זיצונג  איינגעלאדנטע  אפיציעלע 

אינעם ווייסן הויז קאבינעט צימער. 

אידישער 
כאראקטער 
פונעם איראן 

דיעל סומוטאכע 
איז שעדליך פאר 

אמעריקאנער 
אידנטום:

 – שטארק  לענגערע  זיין  אין 

אויפגעכאפטע רעדע האט פרעזידענט 

די בולט'ע  אבאמא קלאר אדרעסירט 

פירער  ציוני'סטישע  די  פון  התנגדות 

זיך  און  קאנגרעס  אין  ביל  דעם  קעגן 

ווערטער  דייטליכע  מיט  באצויגן 

וואס  כאראקטער  אידישן  דעם  אויף 

זיינע  אנגענומען,  האט  געפעכט  דער 

קלארן  א  געהאט  האבן  ווערטער 

נישט  איז  דאס  אז  רמז  און  משמעות 

עס  און  אידן  פון  אינטערעסן  די  אין 

וואס  פרייז  די  ווערט  נישט  אוודאי 

אידן קענען חלילה צאלן דערפאר.

עס  אז  ערקלערט  האט  אבאמא   

איז לעגיטים צו אפשלאגן דעם דיעל. 

באזירט  איז  דיסקוסיע  די  ווען  אבער 

און  אטאקעס,  פערזענליכע  אויף 

דעם  פון  איינצלהייטן  די  אויף  נישט 

אין  אידן  פאר  שאטן  דאס  קען  דיעל, 

אמעריקע און זיי אונטערמינעווען.

האט  זארגן  מלחמה  פון  רעדנדיג 

קאנגרעס  אויב  אז  באטאנט  אבאמא 

דיעל  דעם  שטערן  צו  סוקסירן  וועט 

אוועקשפאצירן  וועט  איראן  און 

פונעם  אפמאך און אנהייבן בארייכערן 

לעוועל  א  אויף  נאכאמאל  איראניום 

וואס קען גענוצט ווערן פאר א וואפן 

וועט די פאראייניגטע שטאטן קומען 

אונטערנעמען  צו  צו   דריק  אונטער 

איראנער  די  קעגן  באמבאדירונג  א 

נוקלעארע איינריכטונגען.

אזא  פון  רעזולטאט  די  אבער 

וועט  באמבאדירונג  מיליטערישע 

נישט זיין א מלחמה צווישן אמעריקע 

מיט איראן, איראן וועט נישט אנהויבן 

וויסענדיג  אמעריקע  מיט  קאמף  א 

אז איר מיליטער, מיט א בוזשעט פון 

האט  יערליך,  דאלער  ביליאן  פופצן 

נישט קיין שום שאנס קעגן די ארמיי פון 

די פאראייניגטע שטאטן וואס טראגט 

ביליאן   600 צו  נאנט  פון  בוזשעט  א 
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דאללער. 

די  וועלן  ענדערש 
פראקציעס  טעראריסטישע  איראנער 
אטאקירן אמעריקאנער און איזראעלי צילן אינעם 
טעראריסטישע  באוואפענען  דערונטער  ראיאן, 
דאס  ה"י.  איזראעל,  פון  גרעניצן  די  ביי  גרופעס 
מער  און  טעראריזם  פאר  שטיצע  מער  מיינט 
)ח"ו(.  אביב  תל  אויף  פאלן  ראקעטן  חיזבאלע 
וועט ערהאלטן רעאקאציע אויב איראן  איזראעל 
באמבאדירונגען  מיליטערישע  באקומען  וועט 

אויף אירע נוקלארע איינריכטונגען.

געזאגט  אויך  אנדערע  צווישן  האט  אבאמא 
זיך  טרעפן  צו  גרייט  און  וויליג  געווען  איז  ער  אז 
נתני'  ביבי  מיניסטאר  פרעמיער  איזראעלי  מיט 
און דיסקוסירן די וואשינגטאן מיליטערישע בליק 
לגבי דעם דיעל, אויף א פארנעם פון "מער פון די 
פון  פירער  דער  אבער  אומשטענדן",  געווענליכע 
איזראעל האט נישט דערווייל נישט איינגעשטימט 

אויף אזא אפפער.

ווערטער  פאלן  געלאזט  אבאמא  האט  דאן 
צו דעם  אויפמערקזאם  איז  אז ער  אן  דייטן  וואס 
אריינצושלעפן  צילט  וואס  באוועגונג  נייעם 
אלס  געמויזעכץ  דעם  אין  אידן  אמעריקאנער 
בלינדע שטיצער פאר איזראעל און אירע פירער, 
גייט  איר  אז  זיך  פארכט  "איך  געזאגט:  האט  ער 
אפשוואכן די שטארקייט פון די אידישע געמיינדע 
פארבינדונג  די  אראפברענגען  און  אמעריקע  אין 

צווישן די פאראייניגטע שטאטן און איזראעל".

מיינונג  זיין  לויט  אז  געזאגט  האט  אבאמא 
פאר  אויסגעהאלטן   געוויס  טאקע  איז 
ציל  פאר'ן  מיליאנען  שפענדן  צו  ארגאניזאציעס 
פון אונטערברענגען דעם דיעל, אבער איפ"ק זאל 
נישט זאגן אז אידן וואס שטיצן דעם דיעל זענען 
פון  זיכערהייט  די  וויי  טוען  אדער  אידן  שלעכטע 
די דיעל'ס  "די היציגע דעבאטע איבער  איזראעל. 
ריסק טוט צערייסן די אידישע קאמיונעטי און איז 

גורם  אומזעצבארע שאדן."

דוכט  מען  האט  ווערטער  אפענע  אזעלכע 
זיך נאך קיינמאל בעפאר נישט געהערט פון דעם 
אמעריקאנעם פרעזידענט וואס האט באשטעטיגט 
דעם גרויסן זארג פון שלומי אמוני ישראל אז מיר 
ווען  אמעריקע,  אין  עפאכע  נייע  א  פאר  שטייען 
איראן,  מיט  דיעל  א  איבער  דיפרענצן  פאליטישע 

ווערט במזיד פארוואנדלט אין א זינלאזע קאמפיין 
פון אידן קעגן די אמעריקאנער אדמיניסטראציע.

ווי מיר זען טוט אבאמא זעלבסט אנצייגן אויף 
דעם פענאמען און וואונדערט זיך הויעך פארוואס 
א  פאר  אפן  ווערן  געלאזט  נישט  טעמע  די  קען 
חסרונות  און  מעלות  די  אויף  באזירט  דוסקוסיע 
דער  מיט  איפא"ק  טוט  פארוואס  דיעל,  פונעם 
און  שכנגד,  צד  זיין  פאר  איד  דעם  מאכן  געוואלד 
געזען  אויטאמאטיש  איד  יעדער  מוז  פארוואס 
ווערן ווי א פיינט פונעם דיעל און אויב נישט איז 

ער נישט קיין ריכטיגער איד...

דער  אז  בושה  פאר  פלאמט  פנים  דאס 
וואס  דער  גאר  איז  פרעזידענט  אמעריקאנער 
זארגט זיך פאר זיינע אידישע בירגער וואס ווערן 
אנגעהעצט אין א געפארפולן געראנגל דורך דעם 
אבאמא  קאלעגעס,  זיינע  און  ביבי  ישראל  עוכר 
איז גאר דער וואס מערקט אן אז אזא סארט העץ 
קאמפיין וועט אפשוואכן די אידישע געמיינדעס אין 
אמעריקע און וואס קען נישט פארשטיין פארוואס 
ווי  ארויסגעשטעלט  ווערן  אמעריקע  אין  אידן 
קאנאנען פלייש פאר די ציונ'יסטישע אמביציעס. 
דאס קען חלילה קאסטן א טייערן פרייז פאר אידן, 
ווייל סיי וויאזוי עס וועט זיין דער אויסגאנג, וועט 
אמעריקאנער  אויף  נאכטעם  זויערן  א  לאזן  דאס 
איז  דורכגיין  למעשה  דיעל  דער  וועט  אויב  אידן, 
שנאת  אנגעזייט  בלויז  טומל  גאנצער  דער  דאך 
ישראל און זיכער אזוי אויב נישט ווען אלעס וועט 
איד  אמעריקאנעם  אויפ'ן  פינגער  מיט'ן  דייטלן 

אלס דער צענטראלער גורם דערין. 

מעלקלאם האענליין; 
איזראעל זאל נישט זאגן 
פאר אמעריקאנער אידן:

דער זינלאזער טומל וואס איז אונטערגענומען 
געווארן אין נאמען פון דאס אמעריקאנער אידנטום 
קעגן דעם דיעל, איז הפנים שוין אזוי אבסורד און 
מעלקלאם  ווי  פארשוין  א  אפילו  אז  געפארפול 
פיגור  ציוני'סטישער  בארימטער  א  האענליין, 
וואס האט יארן געדינט אלס וויצע טשערמאן פון 
אידישע  גרויסע אמעריקאנער  פון  'קאנפרענץ  די 
ארגאניזאציעס" און פערזענליך נאנט באפריינדעט 

מיט ביבי נתני', האט אבער שארף אראפגעריסן די 
זיך  גאווערמענט  איזראעלי  די  פון  באמיאונגען 
האס  אנזייען  דא  און  אמעריקע  אין  אריינצומישן 

צווישן אידן און די אדמיניסטראציע. 

פרעסע  די  אין  געווארן  ציטירט  איז  האנליין 
זאגן  נישט  זאל  רעגירונג  איזראעלי  "די  זאגנדיג: 
פאר די אמעריקאנער אידן וואס זאלן זיי טאן קעגן 
אויך  ער  האט  דערביי  רעגירונג."  אייגענע  זייער 
גערופן צו נתני' אז ער זאל זיין פאראנטווארטליך 
וואס  קאנסקווענצן  מעגליכע  די  פון  טראכטן  און 
זיין קאמפיין קען ברענגען אין דער צוקונפט. "מען 
אין  ריס  קיין  זען  נישט  ווילן  מיר  קלוג,  זיין  דארף 
מען  אמעריקע,  און  איזראעל  צווישן  באציאונגען 

דארף אויך קוקן אויפן ברייטן בילד."

און דאס זאגט שוין א ציוני'סטישער שישקע, 
דאס  איז טאקע גענוי די מיסיע פון די טומלער און 
שרעק – אנזייער צו אויפהעצן דאס אמעריקאנער 
באפעלקערונג קעגן דעם "דשידא" וואס מישט זיך 
טיילט  און  ביזנעס  אינערליכע  זייערע  אין  אריין 

איין דאס לעצטע ווארט איבער די טעמע. 

ורדו מכם מכם ומבכם:
ציוני'סטישע  טייל  און  אבאמא  וואס 
נאך  האבן  געכאפט  שוין  האט  פאליטיקאנטן 
און טומלער  – לעפלעך  היימישע קאך  די  ליידער 
אין  איז  קאמפיין  הסתה  די  און  באגריפן  נישט 
די  נאר  נישט  ליידער  שוין  ס'איז  שוואונג.  פולן 
איפא"ק און אנדערע פרייע אידישע גרופעס, נאר 
און  יו.  או.  די  ווי  ארגאניזאציעס  אזעלכע  זאגאר 
אויך  זיך  האבן  ישראל  אגודת  אמעריקאנער  דער 
טאנץ  שדים  דעם  אין  אנגעשלאסן  פולשטענדיג 
דרוק  לייגן  יארכע  די  אויף  ארויסגעלאזט  זיך  און 
אויף פאליטיקאנטן און געזעץ געבער זאלן פאלן 
די  און  נתני'  ביבי  פון  פארלאנגען  די  צו  כורעים 

ראדיקאלע ציוני'סטישע אנשויאונגען.

אמעריקאנער  די  אין  באריכט  שאקירנדע  א 
הויכראנגיקע  א  אז  געמאלדן  האט  פרעסע 
ד'אמעריקע'  ישראל  'אגודת  די  פון  דעלעגאציע 
וואשינגטאן,  קיין  אפגערייזט  האט  פירערשאפט 
ניו  דעמאקראטישע  די  מיט  טרעפן  צו  זיך  דארט 
דזשיליברענד,  קריסטין  סענעטאר'שע  יארקער 
זארג  טיפע  ארגאניזאציע'ס  די  דוסקוסירן  "צו 
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איבער די איראן נוקלארע דיעל, און איר בעטן צו 
שטומען קעגן דעם דיעל."

זיך  האט  וואס  מיטינג  דעם  פון  לויף  אין 
פארצויגן א לענגערע וויילע האט די אגודת ישראל 
דעלעגאציע פארגעלייגט זייער קלארע מעסעזש, 
איז  איראן  מיט  דיעל  פארגעשלאגענע  די  אז 
פארבינדן מיט א גרויסע געפאר פאר אמעריקע און 
אירע פריינט, ספעציפיש אזוי איזראעל, און דארף 

דעריבער נישט אפראווד ווערן.

עקזעקיטיוו  דער  האט  ארויסקומען  ביים 
פרעזידענט פון אגודת ישראל געזאגט די פרעסע אז 
"די יעצטיגע זיצונג מיט סענעטאר דשילעברענט 
איז געווען איינע פון די סעריע פון מיטונגען וואס 
אגודת ישראל פלאנירט צו האבן אין די קומענדיגע 
וואס  רעפערזענטאטן  און  סענאטארן  מיט  וואכן 
האבן נאכנישט באשטימט וויאזוי זיי וועלן וואוטן 
כלפי די איראן דיעל. מיר האפן אז די רילעשנשיפ 
וואס מערערע פון אונזערע שליסל אינסטוטוציעס 
עלעקטעט  זייער  מיט  האבן  אמעריקע  דורכאויס 
אפישל'ס,  און די פרעספעקטיוון וואס מיר האבן 
און  נוצבאר  ארויסשטעלן  זיך  וועט  פארלייגן,  צו 
"ניין"  וואטן  צו  אפישלס  דאזיגע  די  איבערצייגן 

אויף דעם געפארפולן דיעל."

די  זיך  האט  בושה,  מינדסטע  דאס  אן  אזוי 
אגודת ישראל אנגעשלאסן אינאיינעם מיט די או. 
יו. און אנדערע חרדי'שע פארטרעטער להבאישנו 
קאמפיין  עזות'דיגן  דעם  געבן  צו  הארץ,  ביושבי 
אויך א פרומע צורה און אנטון א קאפל מיט בארד 
וואס  באומות  התגרות  ריזיגע  די  פאר  פאות  און 

שפילט זיך אפ אין אמעריקע. 

אגב, איז אינטערסאנט אנצומערקן אז בלויז א 
קורצע צייט דערויף האט סענאטארשע קריסטין 
שטיצן  יא  וועט  זי  אז  דערקלערט  דזשיליברענד 
דעם דיעל און נישט זיך שטעלן אויף די זייט פון די 
קעגנער, אזוי אז די רעליגיעזע דעלעגאציע האט 
– חוץ א טוץ שנאת ישראל – גארנישט אויפגעטון 

מיט זייער גראנדיעזע באזוך אין וואשינגטאן.

באקאנטער  דער  האט  ולחרפתינו  לבשתינו 
וועלכער  אסעמבלימאן,  פארקער  בארא 
פארטרעט דעם 'סופער אידישע דיסטריקט', נישט 
געשפעטיגט מיט קיין רעאקציע און רעאגירט אין 

א עמטליכע טוויט מעסעדזש מיט די ווערטער

 S h a m e  o n  y o u ,  S e n  
 G i l l i b r a n d  .  W e  w i l l  n o t  f o r g e t

פובליק שעם  אין  דער אסעמבלימאן שרייבט 
נישט  וועלן  מיר  דזשיליברענד,  סענעטאר  זיך 
האסט  ארויסגעזאגט:  גראב  זייער  פארגעסן. 
געטוען אנדערש ווי די ציוני'סטישע פרעשור האט 
פארלאנגט פון דיר; יבוא יומך! עס איז בכלל נישט 
געפארפולען  דעם  צו  צוצולייגען  אינטערסאנט 
פארשטייט  איינער  אויב  גארנישט,  סטעיטמענט 
מיינען  קענען  ווערטער  די  וואס  נישט  אלץ  נאך 
שוין  הסבר  קיין  אים  וועט  ח"ו,  ישראל  כלל  פאר 

נישט העלפן.

א שעת חירום וואס איז 
תובע וזועק עד לב השמים: 
דאס איז אמאל זיכער אז ס'איז אצינד אן עת 
בכל  הילכט  שמים  שם  חילול  דער  לה'.  לעשות 
רחבי אמעריקע, פון די פרייעסטע ביז די פרומסטע 
אויסנוצן  צו  פאראייניגט  אלע  זיך  האבן  גרופעס 
פאליטישע  פאר  אידנטום  אמעריקאנער  דאס 

אגענדעס  ענגע 
פון עטליכע ציוני'סטישע דלי 

שרעק  פאר  צאפלט  הארץ  דאס  און  גאה, 
וואס עס ווארט אונז אפ ח"ו פון אזא לייכטזוניגע 

הפקירות.

און  באומות  התגרות  פון  פייער  א  ברענט  עס 
און  אויסוועג  איינציגע  די  און  שמים  שם  חילול 
עצה  די  איז  פייער  גרויסן  דעם  לעשן  צו  לעזונג 
עמוקה פון דעם מקנא קנאה גדולה באש, רביה"ק 
זי"ע וועלכער האט דאס מיט אונז געלערנט און פון 
אונז געפאדערט, מען זאל מודיע זיין במסי"נ אז זיי 
שומרי  אידן  פארטרעטער,  אונזערע  נישט  זענען 
תורה ומצות האבן מיט זיי קיין שייכות נישט. דאס 
איז אונזער אחריות לעת כזאת און מיר קענען זיך 

נישט ארויסדרייען דערפון אין אזא שעת חירום.

מוסד הק' נטרונא זעצט פאר צו האמערן מיט 
די מאכטפולע ראדיא קאמערשעלס מדי יום ביומו 
אויף די פראמינענטע מידיא נעצן, די רעקלאמעס 
פאר  אפקלאנג  אויסערגעווענליכע  אן  האבן 
הונדערטער טויזנטער און איז ב"ה קובע אז ס'איז 
פארהאן נאך א צד פון די מטבע, טראדיציאנאלע 
נישט  זענען  און  "סעיל"  פאר  נישט  זענען  אידן 
מופקרים  פאר  פאנצערס  שוץ  ווי  דינען  צו  גרייט 

ורודפי כלל ישראל.

אבער טיייערע ברידער אנשי שלומינו, ווען עס 
איז א מאנגעל מיט געלט קען מען נישט ארבעטן, 
די רעקלאמעס און אנדערע פעולות ציען אריין אין 
יעדע  פארנעם,  טעגליכן  א  אויף  געלטער  ריזיגע 
מינוט פון פרסום כבוד שמים קאסט א 500 דאללער 
ריכטיגן  דעם  האבן  זאל  עס  מען  וויל  אויב  און 
אפקלאנג מוז מען אוימאויפהערליך האמערן מיט 

קאמערשלס להסיר חרון אף מישראל.

פארהאן  נישט  איז  צייט  קריטישע  אזא  אין 
וויכטיגע  קריטיש  אזא  אפשטעלן  צו  אפציע  קיין 
פעולה, ווענדן מיר זיך דעריבער מיט א קול קורא 
צו  ווארים הארץ  א  מיט  לב  נבוני  אידן  צו  לעזרה 
אונז  זאלן  בעמלק,  לה'  מלחמה  ענין  רבי'נס  דעם 
אקעגן קומען מיט באלדיגע הילף, מען זאל קענען 
נישט  און  זיין  ממשיך  קענען  זאל  מען  אנגיין, 
איינציגע  די  זיין  זאלן  מופקרים  די  לאזן  חלילה 

ווארטזאגער בשם כל ישראל.

מיר בעטן אייך אחים 
לדיעה, בואו לעזרת ה' 

בגיבורים 
זייט מנדב אדער פרובירט צאמצושטעלן אינאיינעם

 $500 
א מינוט, פאר דעם 

ראדיא קאמפיין 
און פאר די אנדערע 

פעולות נשגבות, 
מען זאל קענען ממשיך זיין ביתר שאת ויתר 

עוז, געדענקט! דאס איז קליין געלט אקעגן 
די גרויסע זכי' פון קידוש שם שמים והצלת 

ישראל. ושכרכם הרבה מאוד.

רופט ביטע יעצט אריין:

718 873 0756


