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 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

פרייטאג פ' לך תשע"ה

קייט פון געפארפולע התגרות באומות 
באדראעט דעם צושטאנד אין ארה"ק

די לעצטע  פון  די אנטוויקלונגען 

ווי מען  לויפן שנעלער  עטליכע טעג 

באדויערן  צום  מיטהאלטן,  זיי  קען 

לויפן אבער אלע באריכטן אין די נישט 

אריבער,  וואך  א  נאך  ריכטונג.  גוטע 

צוגעקומען,  באומות  התגרות  נאך 

אנטשטאנען  איז  קריזיס  פרישע  א 

איז  עזות  פון  שטאפל  פרישע  א  און 

פראקטיצירט געווארן קעגן די וועלט 

לענדער.

ביבי  איז  וואך  פארגאנגענע 

דעם  ענדיגן  אויף  איינגעגאנגען 

בויען  ווייטער  קעגן  מאראטאריום 

איז  דאס  ירושלים.  אין  הייזער 

דיעל  אינערליכער  אַן  נאך  געקומען 

אים  האט  וואס  בענעט,  נפתלי  מיט 

אין  פארבלייבט  ער  אז  פארשפראכן 

די קאאליציע און וועט נישט ברענגן 

צו פרישע בחירות. 

ווערט  פלאן  נייעם  דעם  אונטער 

שקלים  מיליאנען  צוגעשטעלט 

אין  געגענטער  גאנצע  אויפצובויען 

דערונטער  געביטן,  מתנחלי'שע 

נייע  דריי  און  ראודס  נייע  צוועלף 

אין  איז  דאס  עציון,  גוש  און  פארקס 

צוגאב צו די מעלדונג פון ביבי אז ער 

מאכט גרייט דעם באדן צו אויפבויען 

די  אין  דירות  נייע  טויזנט  ווי  מער 

פיר  און  שלמה  רמת  פון  געגענט 

ער  חומה,  הר  אין  דירות  הונדערט 

האט אויך אויפגעפאדערט מ'זאל זיך 

שוין נעמען צוגרייטן דעם באדן אויף 

אהערצושטעלן דעם אינפאסטרוקור 

די  אויפצובויען  ושומרון  יהודה  אין 

פארשפראכענע זידלונגען.

די  אז  ארויס  זיך  שטעלט  עס 

שארפע ווערטער אויסטוישן צווישן ווייסן הויז באאמטע און ביבי נתני'

 – געשפאנטע לאגע אין ירושלים נאך אטענטאט אויף רעכטער הר הבית אקטיוויסט – נפתלי בענעט 
פאררופט זיך שלא ברשות אויפן אידישן פאלק פאר זיינע אגרעסיעס
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רעכטע 

ביבי  פון  רעגירונג 

צו  אנטשלאסן  זענען  לפיד  און 

די  און  ירושלים  אויף  בעלות  אראבער  די  'ווייזן' 

ראדיקאל-  די  טוען  גלייכצייטיג  ברעג,  מערב 

אויסגעשפראכענע  פון  גרופעס  צעטומעלטע 

אקטיוועטן  זייערע  פארשטערקערן  מתנחלים 

און ארגאניזירן רייצערישע באזוכן אויפן הר הבית 

וואס ברויזט אויף די אראבער מיט א חמה שפוכה 

רח"ל.

שווייס  אזויפיל  שוין  האט  וואס  אמעריקע, 

געשפרעכן  שלום  די  אין  אריינגעלייגט  פלאג  און 

גערופן  האט  מזרח,  מיטל  זיכערע  א  פאר 

די  פון  צוריקצוציען  זיך  איזראעל 

פלענער וואס וועלן ברענגען 

דער  אומרוען.  פרישע 

דעפארמענט  סטעיט 

א  אין  געזאגט  האט 

מעסעזש  דייטליכן 

אמעריקע  אז 

פון  באזארגט  איז 

צו  פלענער  די 

נאך  באשטעטיגן 

הייזער פאר די שטחים 

נישט  שטומען  וואס 

לעבן  צו  פלאן  דעם  מיט 

שכינות'דיגע  די  מיט  בשלום 

אראבער. 

דעפארטמענט  סטעיט  די 

ווארטזאגערין האט באטאנט "מיר זענען פארבונדן 

אין  אמבאסאדע  זייער  פון  פירער  הויכע  די  מיט 

אינפארמאציע,  נאך  באקומען  צו  וואשינגטאן 

פון  אקט  יעדער  קלאר:  איז  שטעלונג  אונזער 

מיר  און  אומלעגאל,  איז  געביטן  נאך  אייננעמען 

טרעטן ארויס קעגן אזעלכע איין – זייטיגע שריט."

די  ווען  געווען  עס  איז  וואך  פארגאנגענע 

אבאמא אדמינסטראציע האט אויך באשלאסן צו 

שיקן א פערזענליכע מעסעזש צו די שפארבערישע 

מיטינג  א  אנטזאגט  און  פאליטיקאנטן,  איזראעלי 

איז  וועלכע  יעלון,  משה  הבטחון  שר  דעם  מיט 

געווען צוגאסט אין וואשינגטאן.

עטליכע  שוין  זיך  האט  יעלון  וואס  נאכדעם 

און  אמעריקע,  מיט  צעאמפערט  מיאוס  מאל 

דעם  פארגאנגענהייט   דער  אין  אנגערופן  שוין 

מיאוס'ע  מיט  קערי  סטעיט  אוו  סעקרעטערי 

אז  וואונדער  קיין  נישט  איז  טיטלען,  באליידיגונג 

וואשינגטאן  געווען אין  וואך  ווען ער איז פאריגע 

האבן סיי קערי, סיי וויצע פרעזידענט ביידן, און סיי 

סוזען רייס די זיכערהייט ראטגעבערין צו אבאמא, 

וואס  אים,   מיט  טרעפן  צו  זיך  געזוכט  נישט 

ווי א פריוו פון הויכע אמעריקאנער  ווערט געזען 

באאמטע אפצושוואכן זיין איינפלוס.

ביבי האט ווי זיין שטייגער  טראציג רעאגירט 

צו די רופן פון דער סטעיט דעפארטמענט און די 

אייראפעאישן פאראיין וועלכע זענען ארויסקומען 

שארף קעגן זיינע פלענער אויפצובויען 

ירושלים.  מזרח  אין  הייזער  מער 

דירות  בויען  דאס  "נישט 

שלום,  דערווייטערן  טוט 

וואס  קריטיק  די  נאר 

מחסרון  קומט 

עס  וואס  איז  ידיעה 

שלום,  דערווייטערט 

סטעיטמענטס  די 

און  אבאמא  פון 

די  זענען  קערי 

רייסן  וואס  אורזאך 

פאלאסטינער  די  אפ 

פון רעאליטעט און גיט זיי 

פאלשע האפענונגען."

דעם  מיט  פארענדיגט  האט  ער 

אין  בויען  פראנצויזן  די  ווי  פונקט  זאץ:  פרעכן 

אזוי  לאנדאן  אין  בויען  ענגלענדער  די  און  פאריז 

וועלן די ישראלים בויען אין ירושלים.

***

האט  געווען  גענוג  נישט  דאס  איז  אויב 

פון  ווערטער  די  אויפגעריסן  באמבע  א  ווי 

אמעריקאנער אפישעלס, וואס דשעפרי גולבערג, 

אן אמעריקאנער זשורנאליסט האט אויפגעדעקט 

די וואך אינעם 'אנטלאנטיק' מאגאזין. 

לינקער  דער  שרייבט  באריכט  דעם  אויף 

עס  ווי  אז  דאנערשטאג  דעם  אחרונות  ידיעות 

צווישן  באציאונגען  די  אין  ריס  דער  קען  שיינט 

זיין  נישט  איזראעל  אין  שטאטן  פאראייניגטע  די 

ארגער...

האבן  אנטלאנטיק  אין  רעפארט  דעם  לויט 

גאר  גענוצט  באאמטע  אדמיניסטראציע  אבאמא 

וואס  נתני'  קעגן  רייד  באליידיגונג'ס  און  שארפע 

פירער,  שוואכער  א  אלס  באצייכנט  אים  האט 

געהעריג  נישט  קען  מען  וועמען  מיט  פחדן  א 

זיין  אין  זאך  איינציגע  די  און  דורכקומען  זיך 

אינטערעסע איז נאר צו אנהאלטן זיין בענקל.

גולבערג ציטירט פון א הויכראנגיגע אפישעל 

אז "די גוטע זייט פון נתני' אלס ראש הממשלה איז, 

מלחמה  א  אנצוהויבן  מורא  איינפאך  האט  ער  אז 

ער  אז  איז  אים  פון  זייט  די שלעכטע  איראן,  מיט 

איז נישט גרייט צו טאן גארנישט כדי צו עררייכן 

אן אויסגלייך מיט די פאלעסטינער אדער אנדערע 

מעסיגע אראבישע לענדער".

נישט  איז  "ער  געזאגט  אויך  האבן  באאמטע 

זיכער נישט בעגין. ער האט  קיין ראבין, שרון און 

זאך  איינציגע  די  שטארקייט.  די  נישט  איינפאך 

'איבערצולעבן  איז  אים  פאראינטערסירט  וואס 

פאליטיש'."

די  אז  רעפארט,  זיין  אין  אן  ווייזט  גולדבערג 

צוויי  די  צווישן  באציאונגען  אנגעשטרענגטע 

לענדער קומען הויפזעכליך אדאנק די אויפפירונג 

הויכראנגיגער  א  רעגירונג.  זיין  און  נתני'  פון 

נתני'  באטיטלט  האט  וואשינגטאן  אין  באאמטער 

ער  וואס  נאכדעם  כאראקטער  היציגער  א  אלס 

אין  פראיעקטן  בוי  ריזיגע  די  באשטעטיגט  האט 

אמעריקע,  לויט  טוט,  וואס  זאך  א  התנחליות.  די 

די  מיט  שלום  א  פאר  שאנסן  אלע  אונטערגראבן 

פאלאסטינער.

סיטואציע  יעצטיגע  די  אז  פאר,  זאגט  ער 

דער  בלויז  איז  ירושלים  מזרח  אין  דירות  די  מיט 

זיין שארפער  וועט  וואס  ריס  א טיפע  פון  אנהויב 

זיך  וועט  קריזיס  דער  אז  טענה'דיג  ווען,  סיי  ווי 

בלויז פארערגערן נאך די מיד- טורם עלעקשאנס 

קומענדיגן  קאנגרעס  פאר  פארקומען  וועלן  וואס 

צוויי  קומענדיגע  די  אין  אז  שאצט  ער  חודש. 

יאר, ווען אבאמא וועט שוין נישט האבן פון וואס 

די  אראפנעמען  אמעריקע  וועט  זארגן,  צו  זיך 

דיפלאמאטישע צודעק וואס זי גיט פאר איזראעל 

יו- ען, און עס איז נישט  אין די קארידארן פון די 

אויסגעשלאסן אן ערנסטער ריס איבער די טעמע 
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פון די איראנער אוראניום בארייכערונג.

ווערטער  די  אויף  רעאגירן  צו  ערשטער  דער 
וואס איז פארעפנטליכט געווארן בשם דעם ווייסן 
הויז, איז געווען דער שר הכלכלה נפתלי בענעט, 
פון די בית היהודי פארטיי וואס דירעקט אטאקירט 
אמעריקאנער  יעצטיגע  די  אז  זאגנדיג  אמעריקע, 
אונטער  איזראעל  ווארפן  וויל  אדמיניסטראציע 
אלע  פון  שטארקער  זענען  מיר  אבער  באס,  דעם 
די  ווי  מער  מען  דארף  וואס  אנגרייפער...באמת, 
הודאת בעל דין, ווי בעננעט איז אליין מעיד אז ער 

שטארקער פון אלע.  

ביי  יו"ר הכנסת האט געזאגט  אדלשטיין דער 
דאס  אז  המינים,  כנסת  אין  סעסיע  אפיציעלע  אן 
גרעניצן.  אלע  אריבערגאנגען  איז  הויז  ווייסע 

דערמאנט  זיך  ער  האט  דערביי 
ראש  דעם  פון  ווארט  פערל  א 
אלע  אז  בעגין  מנחם  הכופרים 
רעדנדיג  נאז  די  מיט  דרייען  וואס 
א  האבן  זאלן  איזראעל  פון 
פארדרייטע נאז. די דבר חכמה איז 
נאכגעזאגט געווארן אין כנסת און 
האט געזאלט דינען אלס טשעפע 
קעגן אבאמא. מ'קען אפשר מוסיף 
זיין אויף די דבר חכמה אז טאמיר 
ארומדרייען  אמעריקא  זיך  וועט 
זיך  וועלן  נאז  פארדרייטע  א  מיט 
א  מיט  ארומדרייען  איזראלים  די 

אראפגעלאזטע נאז. 

ווייזט  אחרונות  ידיעות  דער 
גארנישט  שוין  ס'איז  אז  אן  אבער 
די  וועט  אויב  ווערטל,  קיין 
אפקילן  רעגירונג  אמעריקאנער 
זייערע באציאונגען מיט איזראעל, 
פון  ליידן  צו  אויס  מען   שטייט 
און  שאדנס  אומבאגרייפליכע 
קאנסקעווענצן, דאס רעכנט אריין 
אויפהאלטן  וועט  אמעריקע  אז 
ווערט  וואס  געלטער  ריזיגע  די 
אמעריקע  יערליך,  יאר  געשיקט 
פון  אפהאלטן  זיך  זיך  וועט 
ווערן  וועלכע  ביל'ס  וועטאאירן 
יו-ען  אינעם  ארויפגעברענגט 
זיכערהייט קאנסיל קעגן די מדינת 

שטאטן  פאראייניגטע  די  אינטערעסן,  ישראל 

פאראייניגטע  די  פארקלענערן  דראסטיש  קענען 

מיטארבעט צווישן ביידע ארמייען און אויפן פעלד 

אויפהערן  קען  אמעריקע  מלחמה,  סייבער  די  פון 

די  קעגן  מאשינען  שיץ  קאסטבארע  די  שטיצן 

מוטיגן  אויטאמאטיש  וועט  מצב  דער  ראקעטן, 

קעגן  שטעלונג  איר  פארהארטעווען  צו  אייראפע 

איראן  מיט  פארהאנדלונגען  די  און  איזראעל, 

די  מיט  רעכענען  זיך  אן  פארזעצן  ווייטער  וועלן 

זיכערהייט פון איזראעל.

דאס זענען בלויז טייל פון עפעקטיווע נאכווייען 

פאר  ברענגען  קען  אמעריקע  מיט  ריס  אזא  וואס 

און  איזראעל,  פון  צוקונפט  און  זיכערהייט  די 

מקומות  בכל  קינדער  אידישע  פאר  לדאבונינו 

מושבותיהם, 

אז  פארשטענדליך  אבער 

דאס האלט נישט אפ די דלי גאה פון מאכן 

און שיסן רעטארישע פראזן  וויצן  אומגעלונגענע 

פריינט  פארבליבענע  לעצט  כמעט-  זייער  קעגן 

אויפן כדור הארץ. 

***

אין דער אייניגער צייט וואס אויפן פאליטישן 

שטארקער  און  מער  איזראעל  ווערט  פראנט 

איזאלירט פון די וועלט ארענע - איז דער מצב אין 

דער מדינה זעלבסט ווייט פון צופרידנשטעלנד. 

אין  לופט  די  וואס  וואכן  עטליכע  שוין 

ירושלים שמעקט פון פולווער, און מ'הערט אסאך 

וואס דייטן אן אז א דריטע אינטיפאדא  ווערטער 

ירחם  ה'  וועג,  אויפן  חלילה  איז 

אין  געגענטער  גאנצע  עמו.  על 

אין  איינגעהילט  זענען  ירושלים 

געשלעגן, און יעדע מינוט לויערט 

מהומות  פרישע  אויסצוברעכן 

אראבישע  צעוולדעוועטע  דורך 

ווארפן  וואס  יונגענטליכע 

אויף  פלעשער  און  שטיינער 

פארבייגייער, און שלאגן זיך ארום 

מיט די פאליצייאישע קרעפטן.

די מהומות זענען געקומען צו 

איר קלימאקס דעם מיטוואך, ווען 

א ראדיקאל- רעכטער אקטיוויסט, 

פראמינענט  קאמפיינט  וועלכער 

דעם  באזוכן  גיין  זאלן  אידן  אז 

איז  בעלות,  'ווייזן'  צו  הבית  הר 

א  אינמיטן  געווארן  געשאסן 

פארזאמלונג, און איז אריינגעפירט 

זייער  א  אין  שפיטאל  אין  געווארן 

קריטישן צושטאנד.

האט  אינצידענט  דער 

אויפגערייצט  פארשטענדליך 

אקטאוועס  אויף  געמיטער  די 

יעדע  אויפשיסן  חלילה  קען  וואס 

אין  האט  איזראעל  מינוט.  ליאדע 

הר  דעם  פארשלאסן  רעאקציע 

אידישע  סיי  באזוכער,  פאר  הבית 

און סיי מוסלעמענער, אבער דאס 
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ט  א ה

ל  א מ א ר ע ד י ו ו

שטורעם  געוואלדיגע  א  אויסגערופן 

ווען  באדראעט  זיך  שפירן  וואס  אראבער  די  ביי 

מקומות  זייערע  טשעפען  צו  זיך  טרויעט  מען 

טומאה וועלכע זענען דארט סטאנציאנירט, על הר 

ציון ששמם.

איז  פירער  פאלאסטינער  דער  מאזן  אבו 

געגאנגען אזוי ווייט ווי באצייכענען דעם אקט אלס 

א מלחמה דעקלעראציע זאגנדיג "דאס אפשפארן 

האט  הבית  הר  אויפן  מעטשעט  אקצא  אל  די 

מלחמה  די  פארדאם  איך  קלימאקס,  א  געבראכן 

דעקלעראציע פון איזראעל."

דער  פון  ווארטזאגער  דער  רודיינע,  אבו  נביל 

פאלאסטינער אויטאריטעט האט קאמענטירט אז 

ירושלים און די שמייליגע ערטער פונעם איסלאם 

זענען א רויטע ליניע וואס די פאלאסטינער וועלן 

נישט ערלויבן אין קיין פאל צו טשעפען. מען האט 

ירדן  פון  לאזונגען  שארפע  אויך  געהערט  באלד 

זייערע  ארויסגעלייגט  האבן  וועלכע  עגיפטן  און 

פארדאמונגען.

געעפענט  צוריק  איז  הבית  הר  די  ווען  אויך 

בארואיגט,  פון  ווייט  געמיטער  די  זענען  געווארן 

אטענטאט  דער  און  קעסל,  א  ווי  קאכט  ירושלים 

נאכמער  ברויזט  אקטיוויסט  רעכטן  דעם  אויף 

א  ביי  האט  זעלבסט  נתני'  ביבי  געפילן,  די  אויף 

סיטואציע  יעצטיגע  די  לגבי  געווען  מודה  רעדע 

און  לאנג  זיין  קען  קאמף  'דער  אז:  ירושלים  אין 

פארצויגן'. דער ישוב אין ארצינו הק' ברויך גרויס 

רחמי שמים אז די קייט פון געשעענישן זאלן זיך 

נישט ענדיגן מיט דאס ארגסטע חלילה.

***

א  אין  זיך  דערזעט  איזראעל  וואס  צייט  אין 

טיפער  ווערט  אמעריקע  מיט  ריס  דער  קלעם, 

דחי,  אל  מדחי  גייט  לאנד  אין  זיכערהייט  די  און 

דעם  געטראפן  ווידער  הממשלה  ראשי  די  האבן 

אידישן  דאס  משכון  א  נעמען  צו  טאקטיק,  אלטן 

קינדער  אידישע  אריינזעצן  חלילה  און  פאלק 

בכל מקומות מושבותיהם אין זייער שיף, דערמיט 

אידן  צו  אויפברויז  וועלט'ס  די  אויסדרייען  צו 

אנשטאט צו איזראעל.

נאכדעם וואס עס איז פארעפנטליכט געווארן 

אויבנדערמאנטע  די  הויז  ווייסן  דעם  בשם 

געווען  עס  איז  פאליסיס,  ביבי  די  קעגן  ווערטער 

דער מזרחי'סטישער שר הכלכלה, דער טרויעריג 

בארימטער עוכר ישראל ורודף הדת נפתלי בענעט 

פון די בית היהודי פארטיי וואס האט געזאגט צווישן 

"דער  רייד:  שרעקליכע  פאלגענדע  די  אנדערע 

אינדעווידאלער  קיין  נישט  איז  הממשלה  ראש 

מדינה  אידישע  די  פון  פירער  דער  נאר  מענטש, 

און די גאנצע אידישע וועלט. די הארבע ווערטער 

קעגן דעם ראש ממשלה פון איזראעל טוט טשעפן 

די מיליאנען בירגער פון איזראעל און די אידן פון 

איבער דער גאנצער וועלט."

אלא  פרטי,  אדם  לא  הוא  הממשלה  "ראש 

מנהיג מדינת היהודים והעולם היהודי כולו. קללות 

הם  ישראל  ממשלת  ראש  כלפי  כאלה  חמורות 

פוגעניות כלפי מליוני אזרחי ישראל ויהודים בכל 

העולם."

דערקלערן  הציונים  ראשי  די  אז  הייסט  דאס 

זאגאר  און  ווארטזאגער  אלס  שטאלצערהייט  זיך 

פירער פון אידישן פאלק, אזוי ארום אז אויב וועט 

זינלאזע  די  אויף  קרום  קוקן  צו  איינפאלן  איינעם 

ביבי פאליטיק, זאל ער וויסן אז ער איז א פאלנער 

אידן  מיליאנען  אין  פוגע  איז  וואס  ישראל,  שונא 

איבער די וועלט..

פון  עומק  וויפיל  זאגן  נישט  זיך  לאזט  עס 

אין  ליגן  עס  ישראל  דם  הפקרת  און  רשעות 

נעמען  וואס  סטעיטמענטס,  פרעכע  אזעלכע 

ישראל  כלל  גאנצן  דעם  משכון  א  פאר  פשוט 

אין די הענט פון עטליכע מופקרים וואס שפילן 

רוגזה מיט די וועלטס גרויסמאכטן אויף אונזער 

חשבון.

דער  גענוצט  האט  ווערטער  ענליכע  גאנץ 

די  אפגעענטפערט  האט  ער  ווען  ביבי,  שלאנג 

אמעריקאנער קריטיק, און באטאנט אז איזראעל 

און  געקניפט  גייט  פאלק  אידישע  דאס  מיט 

אן  אונטער  שטייט  "איזראעל  זאגנדיג:  געבינדן, 

אטאקע אויף איר זכות קיום, ס'איז דא ווער ס'טוט 

פארלייקענען די שייכות פון אידישן פאלק צו זיין 

לאנד, ס'איז דא וואס זענען נישט גרייט צו געבן 

אונזער פאלק דעם זכות פון אן אייגן לאנד. דאס 

איז געווען און דאס געבליבן דער סכסוך."

לעצטע  די  אין  זיך  האבן  בענעט  און  ביבי 

טעמעס  די  איבער  ארומגעשלאגן  היבש  תקופה 

דער  אז  אויס  ווייזט  אבער  המינים,  כנסת  אינעם 

צד השוה וואס הכל מודים איז, אז אידן איבער די 

פלייש  קאנאנאן  אלס  ווערן  באנוצט  מוזן  וועלט 

פאר די אינטערעסן פון די איזראעלי פאליטיק, און 

מען דארף רייטן אויפן אידישן פאלק ווען מען וויל 

פרעזידענט,  אמעריקאנעם  פארן  ווארפן  צוריק 

איבער  ישראל'  'אהבת  פארמערן  צו  דערמיט  כדי 

די וועלט. 

די  פון  דערמאנט  רעטאריק  פרעכע  די 

כסדר'דיגע הסברים וואס מען הערט פון איזראעל 

רציחה  די  ערקלערן  צו  פארנומען  איז  וועלכע 

זיך  באנוצן  זיי  אז  מיליטאנטן,  כאמאס  די  פון 

זייערע  פאר  פאנצערס',  שוץ  'מענטשליכע  מיט 

טעראריסטן  די  ווען  נעמליך,  אקציעס,  טעראר 

שיסן ארויס מיסעלס שטעלן זיי זיך דירעקט אריין 

ווי שולעס און שפיטעלער,  אין פרידליכע בנינים, 

ווען  אז  אזוי  קינדער,  און  פרויען  ציווילע  צווישן 

צילן  אויך  מען  זאל  צוריק,  זיי  אויף  שיסט  מען 

זאל  וואס  מענטשן,  אומשולדיגע  ציווילע  אויף 

פארשווארצן דאס פנים פון די אטאקירער פאר די 

וועלט.

מושבותיהם,  מקומות  בכל  קינדער  אידישע 

ראשי  די  צו  טענה  זעלבע  די  אויך  אצינד  האבן 

סארט  זעלבע  די  גענוי  דאך  טוט  איר  הכופרים, 

אכזריות, דורך אריינשטעלן מיליאנען אידן גלאבאל 

אייערע  פאר  פאנצערס  שוץ  מענטשליכע  אלס 

זיך זעלבסט דערקלערט  מעשי טירוף.  איר האט 

אלס פירער פון אידישן פאלק און דערמיט ברענגט 

חלילה  געפאר  באשיינפערליכע  א  אונז  אויף  איר 

אלס נקמה אויף אייערע אקטיוועטעטן.

פארשידענע  באטראכט  נטרונא  הק'  מוסד 

די  צו  רעאגירן  צו  פאסיג  וויאזוי  הצעות 

אומעטום,  אידן  קעגן  הסתה  דברי  וואולגארישע 

און עס ליגן אויפן סדר היום עטליכע פארשלאגן 

אויפן  עלילות  שוידערליכע  די  אפשלאגן  צו 

אידישן פאלק, דורך קלארשטעלן פאר די אומות 

אידן  טרייע  תורה  דוברים.  הם  שקר  אז  העולם 

און  מופקרים  די  דורך  פארטרעטען  נישט  ווערן 

מיר ערלויבן זיי נישט צו רעדן אין אונזער נאמען 

אין קיין שום פאל.
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נטרונא זעצט פאר ווייטערדיגע שריט ארום 
'עמיקעס קעריער' אין פאזיטיווען ריכטונג

בעת נעילת שער: יעצט אין די לעצטע טעג איידער די 'פיינעל ארגומענטן' 
איז מען קריטיש אנגעוויזן אויף נדבת אחבנ"י צו פאראייביגן דעם 'עמיקעס'

דעם  איידער  טעג  עטליכע   שטייענדיג 

בארימטן  דעם  אין  אורטייל  ענדגילטיגן 

'זיוויטאפסקי קעיס' וואס וועט אפגעהאלטן ווערן 

מוסד  איז  למספרם,  דריי  נאוועמבער  קומענדיגן 

און  מומחים  רייע  א  מיט  פארבינדן  נטרונא  הק' 

פראפעסיאנאלן פון עטליכע אספעקטן 

צו פארזיכערן אז דער קאסטבארער 

איז  וואס  דאקומענט  'עמיעקס' 

דער  פאר  געווארן  פרעזענטירט 

א  טאקע  פארבלייבט  קעיס, 

אינוועסטמענט  פערמענאנטע 

ווערן פאר  געדענקט  וועט  און 

לאנגע יארן אלס א קראנטע 

די  אין  דאקומענטאציע 

פון  איינע  פון  ארכיוון 

סופרים  בארימטע  די 

קאורט קעיסעס.

וועלן  ערווענט  ווי 

קעיס  ספעציפישן  דעם  פון  ארגומענטן  פיינעל  די 

באדייט  וואס  וואך,  קומענדיגע  אנהויב  פארקומען 

אפן,  אפציעס  אלע  זענען  צייט  אינדערצווישן  אז 

אין די יעצטיגע לעצטע טעג איידער דעם באשלוס 

אינטערעסע  פארשטערקערטע  קעיס  דער  ציעט 

מענטשן  מער  ווערן  אזוי  אלס  און  אומעטום, 

אידן,  טרייע  תורה  פון  שטעלונג  די  אין  נייגעריג 

בשייכות  דאקומענטן  די  ליינען  מענטשן  מער  און 

דערמיט, וואס ברענגט דעם קידוש ה' ברייטער און 

שטארקער ווי סיי ווען.

אין  נטרונא  איז  צייט  זעלבער  דער  צו 

נעצן,  מידיא  גרויסע  רייע  א  מיט  פארבינדונג 

די  מיט  באציאונגען  אנגעקניפט  האבן  וועלכע 

ווילענדיג  פרסום,  גרויסן  דעם  אדאנק  עסקנים 

ווערן  יעצטיגן שריט. עס  הערן מער איבער דעם 

פארשלאגן  וויכטיגע  פארשידענע  אויסגעארבעט 

וואס וועלן בעז"ה פארברייטערן דעם קול ה' בהדר 

'עמיקעס'  דער  אז  ערמעגליכן  און  נטרונא  פון 

אלס  יארן  לאנגע  פארבלייבן  טאקע  זאל 

צייגעניש און מקור אז ציונית איז בהחלט 

נישט די פארטרעטער פונעם כלל ישראל 

אין אמעריקע.

פונעם  פרסום  יעצטיגער  דער 

אויפגעכאפטן 'עמיקעס' רעדט 

ווערט  און  ווערטער, 

דורך  באטראכט 

ע  ג י ל א צ מ ו א
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וואס  אינטעלעקטואלן  און  פראפעסארן, 

קעיס  דעם  מיט  יעצט  זיך  באקענען  און  ליינען 

דער  אז  השי"ת  געלויבט  הפרק.  על  העומד 

דער  אין  מאל  ערשטן  צום  אצינד  טוט  'עמיעקס' 

דעת  דער  אויבערפלאך  צום  ברענגן  היסטאריע 

אויסערגעווענליכע  אן  אויף  הבהירה  תורתינו 

א  פון  פארום  אין  פארנעם,  פרעסטיזשפילער 

געשריבן  בריוו  גרינטליכער  און  קלאסישער 

דאס  אדוואקאטן.  ערפארענע  לאנגיעריגע  דורך 

געלערנטע  ביי  אינטערעסע  פאקטיש  ציעט 

שטאַטס לייט איבערן גאנצן לאנד, מענטשן וואס 

דעת  דעם  טוישן  צו  מאכט  און  איינפלוס  האבן 

און  ליינען  צו  געלעגנהייט  די  האבן  וואס  הקהל, 

ציונות,  צום  התנגדות  אידישע  די  איבער  לערנען 

און  ציענד  שפראך,  אינטעלעקטואלע  א  אויף 

אומצאליגע  מיט  בארייכערט  און  אינפארמאטיוו, 

היסטארישע און זאכליכע ערקלערונגען.

פאראויס  זיך  רוקן  פראיעקטן  הייליגע  די 

די  אבער  פלייס,  און  אימפעט  מיט  זייטן  אלע  פון 

עוסקים  די  פאר  שטייט  וואס  מניעה  גרעסטע 

ממון.  מניעת  דער  ליידער  איז  הקודש  במלאכת 

מען איז איבערגעשטרענגט עד למעלה ראש פון 

די ביז יעצטיגע הימל- גרייכנדע הוצאות אדירות, 

ווייטערדיגע  די  מיט  פאראויסגיין  מוז  מען  אבער 

שעת  דעם  פארפאסן  צו  נישט  כדי  אקטיוועטן, 

דאגה,  די  מיט  זיך  מוטשעט  נטרונא  און  הכושר, 

וויאזוי וועט דאס אלעס געדעקט ווערן . 

א  מיט  זיך  ווענדן  מיר  יוצאת,  הקריאה  ומכאן 

הייסן רוף צו יעדן איד שעמדו רגליו ורגלי אבותיו 

לאמיר  פאלן.  נישט  אונז  לאזט  ביטע  סיני,  הר  על 

טאקע  ווערט  שמים  כבוד  דער  אז  פארזיכערן 

שטיצע,  הארציגע  ברייט  אונזער  אדאנק  נתרומם 

וואס  געלעגנהייט  אזא  אדורכלאזן  נישט  לאמיר 

ליגט אונז יעצט אונטער די הענט, צו אראפנעמען 

די ציוניסטישע אפטרופסוס פון אונז און מסיר זיין 

יומא  דעם חרון אף פון אידישע קינדער. לאו בכל 

מתרחש צו האבן די שאנסן מקדש צו זיין דעם שם 

שמים אויף אזא ריזיגן פארנעם, רופט יעצט אריין 

די אפיסעס פון נטרונא וואו די עסקנים ווארטן אויף 

אייער נדבת הלב פיר און צוואנציג שעה  א טאג. 

רופט יעצט: 

718 873 0756


