
אמעריקע  אין  איז  וואך  פארגאנגענע 

דאס  פארום",  "סובאן  די  פארגעקומען 

איז א קאנפרענץ וואס ווערט אפגעהאלטן 

רייכער  א  דורך  אנגעפירט  יערליך,  יאר 

געגרינדעט  האט  וואס  סובאן,  חיים  איד 

מיטל  פאר  "צענטראלע  ארגאניזאציע  די 

די  מיט  באפאסן  צו  זיך  פאליסיס"  מזרח 

קאנפליקט אין די מיטל מזרח און באטראכן 

פארשלאגן וויאזוי צו לעזן די שטרייטן.

אין די ראמען פון זייערע אקטיוועטעטן 

פארום  אפענע  אן  פאר  יאר  יעדעס  קומט 

געלערנטע  אראפגערופן  ווערן  עס  וואו 

זייטן,  ביידע  פון  קענער  זאך  און  מענטשן 

און מען רעדט זיך דורך פארשידענע הצעות 

און געדאנקען וויאזוי צו ברענגען שנעלער 

א שלום אינעם מיטל מזרח.

געלאדנט  פארום  דעם  צו  איז  יאר  דאס 

סעקרעטערי  אמעריקאנער  דער  געווארן 

האט  וועלכער  קערי,  דזשאן  סטעיט,  אוו 

אבער  לענגערע  א  מיט  אויפגעטרעטן 

האט  וואס  דרשה  קלארע  קריסטאל 

צוערשט  וועלט.  די  איבער  אפגעקלינגען 

אייסיס,  פון  טעמעס  די  בארירט  ער  האט 

סיריע, און דער איראן דיעל, און דערנאך זיך 

פאלאסטינער   – איזראעלי  די  צו  באצויגן 

קאנפליקט. ער האט ארויסגעשטעלט אלע 

קארטן אויפ'ן טיש און צעלייגט אויף קליין 

אמעריקאנער  די  פון  באמיאונגען  די  געלט 

צו  דא  איז  וואס  און  עבר  אינעם  רעגירונג 

ערווארטן אין די נאנטע צוקונפט אויב זאכן 

וועלן זיך נישט אנהויבן רירן אמשנעלסטן.

גאנצן  דעם  אראפגעמאלן  האט  קערי 

ערקלערט  און  זייטן  אלע  פון  בילד 

פאר  מיינען  וועט  דאס  וואס  בפרטיות 

וועט  פראצעדור  שלום  די  אויב  איזראעל 

ראדיקאלע  די  ווייל  פארהאנקערט  בלייבן 

די  קעגן  פאר'עקשנ'ט  בלייבן  וועלן  פירער 

אמעריקאנער פארלאנגען.

קערי האט צוערשט געשילדערט וויפיל 

די אבאמא אדמיניסטראציע האט אין בלויז 

אין די לעצטע עטליכע יאר געשאנקן פאר 

שטיצע  און  כח  געלט  וויפיל  און  איזראעל, 

אומאויפהערליך  געבן  אמעריקאנער  די 

פאר איזראעל. 

אינפארסירן  צו  טאג  יעדן  ארבעטן  "מיר 

סאנקציעס, און אפהאלטן טעראריסטישע 

חיזבאלע  און  כאמאס  ווי  ארגאניזאציעס 

וואפן  און  פינאנצן  די  ערהאלטן  פון 

מיר  האבן   '09 יאר  זינט  זוכן.  זיי  וואס 

פאר  דאלער  ביליאן  צוואנציג  געשאנקן 

די  פינאנצירן  צו  הילף  מיליטערישע  אין 

איזראעלי ארמיי, דאס איז אריבער העלפט 

מיר  וואס  שטיצע  מיליטערישע  אלע  פון 

האבן געגעבן אלוועלטליך.

אינוועסטירט  מיר  האבן  צוגאב  "אין 

ארום 3 ביליאן דאללער און די פראדוקציע 

און  דאם"  "אייראן  די  פון  קאסטן  און 

און  מיסעלס  קעגן  מיטלען  שוץ  אנדערע 

ספעציעלע  געגעבן  האבן  מיר  ראקעטן. 

האבן  צו  איזראעליס  די  פאר  פריוויליגיע 

פארגעשריטענע  אונזערע  צו  צוטריט 

דער  ווי  עקווימפענטס  מיליטערישע 

די  איז  איזראעל  פליגער,  קאמפ'ס   35-F

די  וואס  מזרח  מיטל  די  אין  לאנד  איינציגע 

פאראייניגטע שטאטן האט איר פארקויפט 

יאר  דאס  אוןבלויז  עירקרעפט.  סארט  די 

א  אויטאריזירט  פרעזידענט  דער  האט 

מאסיווע וואפן סופליי פון פארגעשריטענע 

און קאסטבארע וואפן פאר זיי.

מיר  טוען  דיפלאמאטיש  זעלבע  "דאס 

פארזעצן צו זיך קעגנשטעלן יעדע פארזוך 

צו דעלעגיטימזירן איזראעל אדער דורכפירן 

איינזייטיגע רעזולוציעס קעגן איר. איך בין 

צו  טעלעפאון  אויפ'ן  געווען  פערזענליך 

איבער  אגענטורן  סארט  אלע  ביי  לאביען 
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דעם."

איז  נדן,  טייערן  אזא  נאך  אז  זיך  דוכט 

שטיקל  א  אויך  רעגירונג  אמעריקאנער  די 

הערן  לאזן  צו  ערלויבט  איז  וואס  מחותן 

דעם  פון  צוקונפט  דעם  איבער  מיינונג  א 

נאך  טאקע  האט  קערי  קאנפליקט... 

איז  אמעריקע  אז  געזאגט  הקדמה  די 

מענטשן  אז  פארזיכערן  צו  פארפליכטעט 

אין יענעם ראיאן זאלן קענען לעבן בשלום 

עררייכן  צו  דאס  וועג  איינציגע  די  ובכבוד, 

לעזונג  א  און  צוזאמארבעט  א  דורך  איז 

די  פאר  לענדער  צוויי  אהער  שטעלט  וואס 

צוויי פעלקער, זייט ביי זייט, אין שלום און 

זיכערהייט.

מוזן  זייטן  ביידע  אז  באטאנט  האט  ער 

צו  שריט  דרינגענדע  נעמען  אמשנעלסטן 

ערמעגליכן א שלום, זינט ביידע זייטן זענען 

פון  געהערט  האט  ער  אויפגעגעבן,  כמעט 

אז  אבאאס  פרעזידענט  פון  ווערטער  די 

ער איז מיואש מער ווי אייביג, דאס דריקט 

פאלאסטינער  די  האפענונגלאז  ווי  אויס 

שפירן צו גרייכן א שלום.

טיפע  א  הערשט  עס  זאגט  קערי 

שוין  בין  "איך  ראיאן.  אינעם  אומצוטרוי 

למספרם,   1980 יאר  זינט  אהין  געפלויגן 

אסאך  פארברענגט  שוין  האב  איך  און 

קאנפליקט  דעם  איבער  רעדן  צו  שעות 

מיט אבו מאזן, מסתם מער שעות  ווי יעדע 

היינט.  ביז  פירער  אמעריקאנער  אנדערער 

מיט  דוסקיסיעס  פילע  געהאט  האב  איך 

ביידע זייטן דורכאויס די לעצטע דריי יאר, 

פון  שטאפלען  די  אז  זאגן  אייך  לאמיר  און 

קיינמאל  נאך  איז  זיי  צווישן  אומצוטרוי 

נישט געווען אזוי טיעף.

"איזראעליס גלייבן אז די פאלאסטינער 

אקצעפטירן  נישט  קיינמאל  וועלן 

און  פרידן,  אין  לעבן  צו  רעכטן  איזראעל'ס 

איזראעלי  די  אז  גלייבן  פאלאסטינער  די 

נישט  זיי  קיינמאל  וועט  גאווערמענט 
ווערן  שטחים  זייערע  בעת  לאנד  א  געבן 
זיי;אז  פון  אוועקגענומען  סיסטעמאטיש 
אקופאציע  פארמערטע  טעגליכע  די 
עס  אז  און  ענדיגן  נישט  קיינמאל  זיך  וועט 
מתנחלי'שע  פאר  פטור  א  פארהאן  איז 
איז  דאס  פאלאסטינער,  קעגן  אטאקעס 

וואס זיי האלטן.

פארדינען  מענטשן  די  אז  ווייס  "איך 
עפעס בעסער פון דעם, אבער די יעצטיגע 
פרידליכע  מער  א  צו  נישט  פירט  מהלך 
אויב  אז  באזארגט  בין  איך  צוקונפט. 
ערנסטע  ווערן  געטון  נישט  וועט  עס 
און  מצב,  דעם  טוישן  צו  אנשטרענגעניש 
איך מיין ערנסטע שריט, וועט עס ברענגען 
וויי,  הארץ  מער  געוואלטאטן,  מער  בלויז 
נישט  שרעק,  א  איז  דאס  יאוש,  מער  און 

קיין סטראשונקעס!"

רעדע  זיין  גענומען  דאן  האט  קערי 
פארגעלייגט  און  שטאפל  קומענדיגן  צום 
צדדים  ביידע  פאר  פראגעס  הארבע 
ער  האט  צוערשט  קאנפליקט.  אינעם 
פאר  פראגעס  שווערע  זיינע  פארגעווארפן 
אנגייענדע  זייער  איבער  פאלאסטינער,  די 
איז  וואס  שריט  אנדערע  און  טעראר 
זיכערהייט,  און  שלום  פאר  שטער  א 
צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  דערנאך  און 
איזראעל."איזראעל שטייט אויך פארנט פון 
אויסוואלן.  ערנסטע  און  פראגען  וויכטיגע 
גלייבט מיר ס'איז פארהאן אלע ערליי וועגן 
פראגען  די  פארענטפערן  קען  מען  וויאזוי 

אויב מען וויל זיי טרעפן." 

אריינגעלאזט  זיך  ער  האט  דאן 
יעצטיגע  די  איבער  דוסקיסיע  א  אין 
ברעג  מערב  די  אין  רעגירונג  פאלעסטינער 
אבו  פון  פירערשאפט  מעסיגע  די  אונטער 
באקאנט  בעסער  אבאס,  מוחמאד   - מאזן 
צוקונפט  די  איבער  און  "פי.או.",  די  אלס 
פון דעם מערב ברעג און אירע הונדערטער 

טויזנטער איינוואוינער.

"פארשידענע  אז  זאגט  קערי 
לויט  האבן  איזראעל  אין  אפישילס 
נישט  ס'איז  אז  צוגעשטימט  באריכטן 
א  האבן  צו  אינטערעסע  איזראעל'ס  אין 
די  אויב  אבער  אויטאריטעט.  פאלאסטינע 
פי. או. גייט אונטער מוחמאד אבאס פאלט 
פאראויסזאגן  נישט  קיינער  קען  צוזאם, 
א  אין  זיין  וועט  אולטערנאטיוו  די  וואס 
וועלט וואס טרייסלט מיט אייסיס, דשיהאד 
אומשטענדן  די  אז  גלייב  איך  כאמאס.  און 
נעמען  ערנסט  צו  דאס  אונז  צווינגען 
פארהאן  ס'איז  וויבאלד  באטראכט,  אין 
שטארקע פראגעס ווי לאנג די פי עי. וועט 
סוטואציע  יעצטיגע  די  אויב  איבערלעבן 

האלטן אן - פארצייכנט מיינע ווערטער.

ווערטער:  זיינע  ערקלערט  קערי 
"געדענקט אז ס'איז פארהאן ארום 30,000 
"פי. עי." סעקיורעטי קרעפטן אין די מערב 
אפישילס  זיכערהייט  איזראעל  און  ברעג, 
ראלע  שליסל  זייער  אפצושאצן  גוט  ווייסן 
צו אפהאלטן אז די סיטוטאציע זאל נישט 
ארויסגיין פון קאנטראל, אריינגערעכנט דער 
פאקט אז ביי אלע דריי לעצטיגע מלחמות 
אין  אויפגעריסן  נישט  עס  האט  עזה,  אין 
די  זיין  נישט  וועט  אויב  ברעג.  מערב  די 
צה"ל  די  וועט  קרעפטן  זיכערהייט  פי.או. 
צענדליגער  איינשפאנען  צו  געצווינגען  זיין 
ברעג  מערב  די  אין  סאלדאטן  טויזנטער 
טאקע  זענען  חלל.  דעם  ערפילן  צו  ראיאן 
קאנסקעווענצן  די  פאר  גרייט  איזראעליס 
וואס דאס וועט קאסטן פאר זייער קינדער 
צה"ל,  אין  דינען  וועלכע  אייניקעלך  און 
צו  פירט  ריס  אומפארמיידליכער  דער  ווען 

קריגערייען און געוואלטאטן ?

און  פינאנציעלע  די  זענען  "וואס 
וואסאיזראעל  קאסטן  סטראטעגישע 
 ? ראיאן  דעם  אין  דורכגיין  מוזן  וועט 
זענען איזראעליס גרייט צו אקצעפטירן די 
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געזעצלאזיקייט,  כאאס,  אז  ריזיקע  הויכע 
און  טעראריסטן  ערלויבן  קען  יאוש  און 
די  איבערנעמען  צו  עקסטרעמיסטן 
נעמען  דורך  לאך  דעם  אנפולן  און  לייצעס, 

קרעדיט דערפון ?

אויך  איזראעל  וועט  עי.  פי.  די  "אן 
אחריות  די  פלייצעס  די  אויף  טראגן 
אין  סערוויסעס  מינימאלע  די  צוצושטעלן 
די מערב ברעג, אריינגערעכנט איבערבויען 
און  בנינים  רעגירונג  שפיטעלער,  שולעס, 
צו  גרייט  איזראעליס  טאקע  זענען  נאך. 
פינאנצירן העכער א ביליאן דאלער יערליך, 
פי.עי.  די  אז  באטראכט  אין  נעמענדיג 
די  דורך  געהאלפן  ווערן  נישט  מער  וועט 
וויבאלד  געמיינדע  אונטערנאציאנעלע 
טוט  וואס  און  נישט,  מער  עקזיסטירט  עס 
דאלערן  ביליאנען  אנדערע  די  מיט  זיך 
בויען  צו  שטיצע  אלס  באקומען  זיי  וואס 
פרישע געביידעס מערסטנס פון זיי אין די 
די  אויב  פאסירן  וועט  וואס   ? ברעג  מערב 
פריוואטע  און  עקאנאמיע  פאלאסטינער 
אונטערגיין  רעזולטאט  אין  וועט  סעקטאר 
וועט  עס  און  פרעשור  דעם  אונטער 
ברייטע  און  ארבעטלאזיקייט  א  הערשן 

ארימקייט."

נאך די שארפע אבער ריכטיגע פראגעס 
פלאן  דער  איז  וואס  טיפער,  קערי  פרעגט 
פראצעדור,  שלום  דעם  לגבי  איזראעל  פון 
אויב ווילן זיי טאקע נישט קיין צוויי שטאט 
פרובירט  אמעריקע  וואס  זאך  א  לעזונג, 
שוין יארן צו שטופן אן ערפאלג, דאן זאלן 
זיי מוחל זיין ענטפערן אפאר שאלות, וואס 

איז זייער בליק אויף ווייטער.

קומענדיגע  די  צו  אונז  ברענגט  "דאס 
א  פארהאן  איז  אויב  פראגע.  גרעניץ 
אונטערגיין,  זאל  פי.עי.  די  אז  געפאר 
פארוואס ווערט גארנישט געטון צו העלפן  
דאס  דערצו.  קומען  נישט  זאל  עס  אז 
גרעסערע  א  אין  אריין  אייגנטליך  גייט 

די  פון  אסאך  אז  איז  אמת  דער  דעבאטע, 

ווילן  פי.עי  די  קעגן  ארויס  זיך  רעדן  וואס 

לעזונג.  שטאט  צוויי  קיין  נישט  איינפאך 

זענען  מיניסטארן  איזראעלי  מערערע 

איינשטימונג קלאר אז זיי שטעלן זיך קעגן 

א פאלאסטינער שטַאט, נישט בלויז יעצט 

נאר קיינמאל..

זיין  ברויכן  מיר  פריינט,  מיינע  "אלזא 

אויפריכטיג וויאזוי אן "איין שטאט לעזונג" 

וועט פאקטיש אויסקוקן.

"צוערשט זאל קיינער נישט אריינבלאזן 

פי.עי.  די  אז  רואיגקייט  געצווינגענע  א 

די  אונטער  דארט  עקזיסטירן  נאך  וועט 

אומשטענדן. אין פאקט וואקסן יעדן טאג 

צאמפאלן  גענצליך  זאל  עס  אז  שאנסן  די 

וואס  אפגערעדט  שפעטער.  ווי  פריער 

דירעקציע  די  איז  דאס  אויב  פאסירן  וועט 

וועט  עס  און  אריין,  עס  פירן  מיר  וואו 

אומשטענדן  אזעלכע  אונטער  צאמפאלן 

ארגסטע  און  ריזיקעס  אלע  מיט  צוזאמען 

קאנסקעווענצן."

געעפענט  קערי  האט  שטאפל  דעם  ביי 

די קארטן און געפרעגט ברחל בתך הקטנה 

עקטרעמיסטישע  די  פלאנען  וויאזוי 

האלטן  צו  איזראעל  אין  רעגירונג  רעכטע 

ברעג  מערב  פונעם  טערטאריע  גאנצע  די 

"איין  אן  אלס  הערשאפט  זייער  אונטער 

שטאט" לעזונג.

נאך  אויף  קאנצענטירן  זיך  "לאמיר 

אזא  וואס  פראגעס  קריטישע  עטליכע 

אויפפירונג ברענגט ארויף. 

האלטן  צו  איזראעל  פלאנט  "וויאזוי 

סטעיט  "אידישע"  א  ווי  כאראקטער  איר 

פון  וועט  לעזונג"  שטאט  "איין  די  אין  ווען 

א  זיין  ניטאמאל  צווייטן  ביז'ן  ברעג  איין 

פראגע:  קומענדיגע  מאריטעט?  אידישע 

וועלן די מיליאנען פאלאסטינער באקומען 

די מינימאלע רעכטן פון איזראעלי בירגער, 

שטימען  צו  רעכט  די  אריינגערעכנט 
אריינגעשטופט  ווערן  זיי  וועלן  אדער 
ראנג?  צווייטע  פארמענאנטע  א  צו 
פאלאסטינער  און  איזראעליס  די  וועלן 
נאנטע  אזעלכע  אין  וואוינען  וועלכע 
ראודס  אפגעטיילטע  האבן  קווארטלען 
מיט  סיסטעמען  טראנפארטאציע  און 
פאלאסטינער  די  אין  געזעצן  באזונדערע 
וועלן  זיי  אז  איינער  גלייבט  געגענטער? 
זיין  וועט  וואס  גלייך?  באהאנדלט  ווערן 
דערצו  רעאקציע  אינטערנאציאנעלע  די 
צו  איזראעל  דורך  החלטה  א  צו  אדער 
מערב  די  פון  שטיקער  גרויסע  אנעקסירן 

ברעג ?

אראבישע  גאנצע  די  וועט  וויאזוי  "און 
גרייט  איזראעל  איז  צולאזן,  דאס  גאס 
מיט  קאנפליקט  כסדר'דיג  אין  זיין  צו 
אין  וואוינען  וואס  אראבער  מיליאנען 
הארץ פון זייער לאנד. די ענטפערס דערויף 
מאכט עס זייער קלאר אז אן "איין שטאט" 
זיכער  א  פאר  לעזונג  קיין  איז  לעזונג 
אין  לעבן  וויל  וואס  לאנד  דעמאקראטישע 
אפציע,  קיין  נישט  איינפאך  ס'איז  פרידן. 
פיגור  איזראעלי  באקאנטער  א  ווי  און 
צוויי  א  אפ  זאגן  וואס  "די  געזאגט  האט 
אן  ברענגען  נישט  וועלן  לעזונג  שטאט 
"איין שטאט" לעזונג, נאר וועלן אנשטאט 

ברענגען איין מלחמה..."

מיט די קלארע הנחות אראפגעשטעלט 
פרעגט דער סעקרעטערי אוו סטעיט:

אונז  ברענגט  דאס  פריינד  מיינע  אלזא 
אויב  פראגע,  הארבע  די  צו  ווידעראמאל 
לענדער  צוויי  א  אפציע  איינציגע  די  איז 
דאס  ווערן  געטון  נאך  קען  וואס  לעזונג, 
לעצטע  די  במשך   ? פארוויקליכן  צו 
העכער 28 יאר האב איך געארבעט פאר די 
אפגעפלויגן  און  איזראעל  פון  אינטערעסן 
די  פרעג  איך  אהין,  מאל  אומצאליגע 
זייטיגע  קיין  נישט  איז  דאס  ווייל  פראגע 
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סיי  אויף  אפלייגן  קען  מען  וואס  טעמע 
סטאטוס  יעצטיגע  די  טאג.  ווייטע  וועלכע 
וואס  זאך  קיין  נישט  איינפאך  איז  קווא 
גייט האלטן. יעדן טאג וואס גייט דורך מיט 
פרישע געוואלדאטן ברענגט נענטער דעם 
אויטאריטעט  פאלאסטינער  די  וואס  טאג 
וועט  איזראעל  און  צעפאלן  גענצליך  וועט 
וואס  לעזונג"  שטאט  אן "איין  צו  גיין  מוזן 

וועט זיין א גיהנום פאר איר קיום.

דאן האט ער זיך באצויגן צו די זארגן פון 
טעראר  פארמערטע  די  פון  איזראעליס  די 
פאלאסטינער  פון  זארגן  די  און  אטאקעס 
אז מען נעמט סיסטעמאטיש אוועק לאנד 
אזוי  די  אויף  אנגעוויזן  האט  ער  זיי.  פון 
אנטהאלט  וואס   "C "איריע  גערופענע 
ביי  ברעג,  מערב  די  פון  פראצענט  זעכציג 
קיין  ערלויבט  נישט  ווערט  געגנט  יענע 
און  דעוועלאמפענט,  פאלאסטינער  שום 
נאכאנאנד  ווערן  דערפון  שטיקער  ריזיגע 
ארבעט  בוי  איזראעלי  פאר  אנעקסירט 

אדער פאר מתנחלים.

יאר  פארלאפענעם  גאנצן  דעם  במשך 
פערמיט  איין  געווארן  ארויסגעגעבן  איז 
דעם  אין  געביידע  פאלאסטינער  א  פאר 
כסדר  ווערן  עס  וואס  צייט  די  אין  שטח, 
סעטלמענטס  מתנחלי'שע  לעגאליזירט 
אין  קומט  דאס  געגנט.  זעלבע  די  אויף 
פאפולאציע  מתנחלים  די  וואס  צייט  א 
מיט  געהויבן  זיך  האט  ברעג  מערב  אין 
צענדליגער טויזנטער אין בלויז די לעצטע 

פינף יאר.

אויבנדערמאנטע  די  אויף  זאגט  קערי 
געוויס  זענען  "סעטלמענטס  פאקטן: 
מיר  געוואלדאטן,  פאר  תירוץ  קיין  נישט 
זענען קלאר דערמיט, אבער די אנגייענדע 
די  הייבט  סעטלמענטס  פון  וואוקס 
איזראעל'ס  איבער  אויפריכטיגעפראגען 
וויל  איך  און  כונות.  טערמיניגע  לאנג 
אין  העכערונג  א  נקודה.  די  זיין  מדגיש 

נישט  וועט  דיפי.עי.  פון  אויטאריטעט  די 
איזראעל,  פון  זיכערהייט  די  פאר  שאטן 
שטארקייט  א  וועט  פאקטיש  פארקערט, 
ברענגען  עקענאמיע  פאלאסטינער  די  אין 
פאלאסטינער  די  ביידע  פאר  זיכערהייט 
די  מוזן  גלייכצייטיג  און  איזראעליס.  און 
הבטחות  זייערע  פאלאסטינערערפילן 
געוואלדטאן  מיט  קאמף  א  אריינגערעכנט 
און העצע, פארבעסערן זייער רעגירונג און 

אויפבויען זייערע אינסטוטאציעס. 

די  פון  אויסצוגן  זענען  אהער  ביז 
קלאר  זייער  האט  וואס  רעדע  קערי 
די  פון  בליק  די  אראפגעשטעלט 
סוטאציע  די  אויף  רעגירונג  אמעריקאנער 
אין מיטל מזרח און וויאזוי זיי בעטן זיך פון 
איזראעל זאל גיין אין די ריכטונג פון שלום, 
דערווייל  אבער  טובה,  אייגענע  זייער  פאר 

אן ערפאלג.

געדויערט  לאנג  נישט  האט  עס 
אן  אין  רעאגירט  האט  נתני',  ביבי  און 
די  צו  רעקארדירונג  ווידאו  אפיציעלע 
גערעדט  האט  ביבי  קערי,  פון  ווערטער 
ער  שטייגער,  זיין  ווי  אראגאנט  און  פרעך 
פון  "פירער  דער  אלס  טיטולירט  זיך  האט 
זיינע  איבערגע'חזר'ט  פאלק",  אידישן 
די  באשולדיגט  און  רעטאריק,  אלטע 
האט  אבער  צרות,  אלע  אין  פאלאסטינער 
איינפאך נישט געענטפערט אויף די דברים 

של טעם פון קערי.

סעקרעטערי  אמעריקאנעם  דעם  לויט 
פאר  איזראעל  דא  שטייט  סטעיט  אוו 
ליאדע  יעדע  קען  וואס  באמבע  צייט  א 
מדינה,  די  פון  פנים  אין  אויפרייסן  מינוט 
פיס  הינערנע  אויף  שטייט  או.  פי.  די 
און  מער  ווערן  פאלאסטינער  די  און 
וואס  מיואש  און  האפענונגלאז  מער 
נישט  קיינער  זיך  קען  רעזולטאטן  די 
ביבי  פון  רעאקציע  די  אבער  פארשטעלן. 
דעם  צו  נישט  אינגאנצען  זיך  באציעט 

איבער  ווייטער  ער  רעדט  ליבערשט  זארג, 

וויפיל  ווייטער  צייגט  און  זאכן,  ארומיגע 

אויפריכטיגע  פאר  האט  ער  אינטערעסע 

שלום.

טראגי-  א  ארויס  זיך  שטעלט  עס 

צוריק  לאנג  נישט  ביז  מציאות.  קאמישע 

איז  ציונות  רעדן  געוואלט  האט  מען  ווען 

"לאמיר  אז  נוסח  דער  גאנגבאר  געווען 

עפ"י  אז  הייסט  דאס  פאליטיש",  רעדן 

אומגליק  אן  טאקע  מדינה  די  איז  תורה 

יעצט  מיר  וועלן  דאס  אבער  אידן,  פאר 

רעדט  מען  אז  שראנק,  ספרים  אין  לאזן 

גערעכט.  זיין  דאך  זיי  קענען  פאליטיק 

דאס איז אבער שוין היינט נישט אקטועל 

דאך  איז  בליק  פאליטישן  פון  אפילו  ווייל 

א פליאה עצומה די האנדלונג פון ביבי און 

דער  אז  כך  כדי  עד  רעגירונג,  רעכטע  זיין 

סטעיט  אוו  סעקרעטערי  אמעריקאנער 

איז,  פלאן  זייער  וואס  הויך  זיך  וואונדערט 

יעצט האט זיך דער נוסח געטוישט אז אין 

נישט  ציונים  די  זענען  פאליטיש  נמי  הכי 

ביטערע  א  איז  מדינה  די  און  גערעכט 

נישט  לאמיר  ישראל,  כלל  פאר  סכנה 

תורה'דיג,  רעדן  לאמיר  פאליטיק,  רעדן 

נישט  זיך  טאר  מען  ליעקב,  שונא  עשו 

ארויסדרייען פון די אייגענע עבירות וכו'. 

אידן  אז  ווערן,  באטאנט  טאקע  זאל 

יעדע  צו  מתנגד  זיך  זענען  בה'  מאמינים 

פון  אנקום  דער  איידער  מדינה  א  פון  חלק 

משיח צדקינו. מיר זענען נישט קיין רעכטע 

לעזונגען  זוכן  וואס  ציונים  לינקע  אדער 

וויאזוי די מדינה זאל מצליח זיין. די גאנצע 

די  אויף  איבערבליק  אן  בלויז  איז  שמועס 

רעגירונג  אמעריקאנער  די  פון  שטעלונג 

מדינה  די  פון  פריינט  די  אפילו  וויאזוי  און 

די  וואו  וואונדער  אפענע  מיט  באטראכן 

מופקרים זענען גרייט מסכן זיין דעם גאנצן 

ישוב פאר קליינליכע תאות הנצחון כדרכם 

כסל למו מאז ימי התייסדותם. 
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טומלט  שטאטן  פאראייניגטע  די  אין 

וואס  ווערטער  איבער  טעג  לעצטע  די  זיך 

ביליאנער  דעם  פון  געווארן  געהערט  איז 

דערווייל  איז  וועלכער  טראמפ,  דאנאלד 

רעפובליקאנער  די  אין  ראנער  פראנט  דער 

נאמינאציע.  פרעזידענט  צום  פריימעריס 

טראמפ האט געמאלדן זיין פלאן צו גענצליך 

מוסלעמענער  וועלכע  סיי  פאר  פארבאטן 

דאס  און  אמעריקע,  קיין  אריינקומען  צו 

אמעריקאנער  אריינלאזן  נישט  זעלבע 

מוסלעמענער וועלכע זענען אוועקגעפארן 

און ווילן צוריק קומען.

א  געשאפן  האבן  קאמענטארן  די 

וואו  נאציאנאל  בלויז  נישט  שטורעם, 

מערערע פאליטיקאנטן און זאגאר די ווייסע 

ארויסגערעדט  זיך  האבן  באאמטע  הויז 

אויך  נאר  סענטימענטן,  אזעלכע  קעגן 

פון  געהערט  מען  האט  אונטערנאציאנעל 

מערערע לענדער סטעיטמענטס און שריט 

טראמפ  פון  ווערטער  די  פארדאמען  צו 

וואס טוט אפסטעמפלן מיליאנען מענטשן 

ערלויבט  און  בליק  אומגינסטיגע  אן  אין 

פאראייניגטע  די  צו  עמיגרירן  צו  נישט  זיי 

געוויסע  א  צו  באלאנגען  זיי  ווייל  שטאטן 

גרופע אדער גלויבן.

אונזער  נישט  איז  גלות,  אין  אידן  אלס 

די  אין  שטעלונגען  נעמען  צו  עסק 

מישן  זיך  און  פאליטיק  אמעריקאנער 

פארטייען,  היזיגע  די  פון  פאליסיס  די  אין 

ותטה  זיין  מתפלל  נאר  איז  חיוב  אונזער 

זאל  משמים  לטובה,  עלינו  המלכות  לב 

לאנד  אין  פירער  ריכטיגע  די  ווערן  נתמנה 

אידישע  צו  גוט  זיין  וועלן  וועלכע  אזעלכע 

פארטיי  וועלכע  פון  אפגעזען  אינטערעסן, 

לב  אז  ווייסן  מיר  ווי  אידעלאגיע,  אדער 

מלכים ושרים ביד ה'. ס'איז אבער יא כדאי 

צו  בשייכות  נקודות  עטליכע  באטאנען  צו 

די לעצטיגע נייעס, וואס איז נוגע אויך אונז 

אלס אידן אין אמעריקע. 

הערנדיג  פחד  היבשע  א  כאפט  עס 

אזוי  הערט  מען  וואס  שפראך  סארט  די 

הויעך רעדן אין אמעריקע די טעג, ליידער 

געווען  שטענדיג  קינדער  אידישע  זענען 

שריט  ַאזעלכע  פון  ליידן  צו  ערשטע  די 

לויט  בירגער  און  מענטשן  איינצוטיילן 

 – רעליגיע  און  ָאּפשטַאם  עטנישן  זייער 

פרופיילינג"  "רעישעל  פון  קאנצעפט  דער 

גוט  יארן  הונדערטער  לעצטע  די  אין  האט 

און  עולם  לעם  עולם  שנאת  דעם  געדינט 

אפגעקאסט  נעבעך  בלוט  אידיש  אסאך 

בכל ארצות פזורינו.

מיר  ַאז  השי"ת  דַאנקן  דַארפן  מיר 

וואו  חסד  של  מלכות  ַא  אין  וואוינען 

און  גלייכבַארעכטיגונג,  געניסט  יעדער 

מיניראטעטן  און  פעלקער,  גרופעס,  אלע 

זיכערהייט,  און  רעכטן  אייניגע  באקומען 

אן  הייבט  מען  וואס  מינוט  די  אין  אבער 

מאכן אויסנאמען מיט חילוקים, מען רופט 

אפשר  ס'איז  ווען  אויך  ּפרָאפיילינג,  פַאר 

מסתבר אין אנהייב, קען דאס חלילה האבן 

נישט די בעסטע נאכפאלגען פאר אידן. 

באלאנגען  מיר  פארגעסן,  נישט  לאמיר 

פארפיינטעטע  מערסט  די  צו  ב"ה 

די  היסטאריע.  די  אין  גרופע  מיניראטעט 

באשולדיגונגען  און  סטיגמעס  ארגסטע 

ארויפגעלייגט  אונז  אויף  שוין  זענען 

באדייט  וואס  לענדער.  אלע  אין  געווארן 

זענען  אידן  גלות  מיר  אז  אויטאמאטיש 

זייער לייכטע קרבנות פאר אזעלכע סארט 

סעלעקציעס אויף גרופעס, ה"י.

שוין  מען  האט  אמעריקע  אין  דא  אויך 

ווען  ביישפיל,  סארט  אזא  געהאט  ליידער 

אין ברען פון די צווייטע וועלט מלחמה האבן 

רעגולאציעס  אימיגראציע  שטרענגע  די 

פון די אמעריקאנער רעגירונג אפגעהאלטן 

מיט  פונעם  אנטלויפן  פון  אידן  טויזנטער 

דעמאלט  אייראפע,  דורכגעווייקטן  בלוט 

דייטשן  די  אז  תירוצים  געווען  אויך  איז 

האבן געצווינגען מענטשן זיך צו רעקטורן 

האט  פחד  דעם  צוליב  און  שפיאנען,  אלס 

מען כמעט גענצליך פארשלאסן די טויערן 

פאר אידישע קינדער. מיר זענען פאריאגט 

און  אומעטום  געווארן  פארפאלגט  און 

ערשטע  די  זיין  דארפן  מיר  און  אלעמאל 

חייש צו זיין ווען מען רעדט אפילו אזעלכע 

סארט ווערטער. 

געוויסע  אויך  מען  זעהט  באדויערן  צום 

קאמענטירן  וואס  לאגער  היימישע  פון 

אומפאראנטווארטליכע  פארשידענע 

אין  מידיא  סאציאלע  די  אין  ווערטער 

די קאנטערווערסיע ארום
ווערטער פון דאנאלד טראמפ
און איר לעקציע פאר גלות-אידן
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מוסלעמענער.  אויף  "בען"  די  פון  שטיצע 

דעם  אויסער  בדבריכם,  הזהרו  חכמים 

אראפ  מאלט  מעסעזשעס  אזעלכע  וואס 

אין  עס  איז  ראדיקאלן,  אלס  אידן  ערליכע 

מיר  וואס  שפיל  געפארפולע  א  אלגעמיין 

היטן  זיך  מערסטע  דאס  ברויכן  אידן  אלץ 

דערפון. 

עס העלפט נישט צופיל דאס מסביר זיין 

אז ס'איז פארהאן א חילוק צווישן רוצחים 

מאכן  זיך  וועט  גוי  דער  ווייל  אנדערע,  און 

גרינג  ווערן  אידן  חילוקים,  אייגענע  זיינע 

פאלטש באשולדיגט אין שווינדלער אדער 

ווערן  דערנאך  און  סטיגמעס  אנדערע 

לאמיר  גורל.  ענליכן  אן  צו  פאראורטיילט 

געדענקן מיר זענען אין גלות און ס'איז אין 

די  אויף  שטיין  צו  אינטערעסע  אונזערע 

זייט פון די מיניראטאטן און עמיגראנטן, כי 

גרים הייתם.

א  נאך  פארהאן  איז  דאס  און 

יעצטיגע  די  וואס  למחשבה  נקודה 

זעהט  מען  צייגן.  טוט  קאנטערווערסיע 

ריזיגע  אז  פאקטאר  אומגלויבליכע  אן 

באפעלקערונג  אמעריקאנער  די  פון  טיילן 

אויס  דריקט  און  שטיצן  פאקטיש  טוט 

נישט  וועגן  ווערטער  די  מיט  צופרידנהייט 

ערלויבן מוסלעמענער אין אמעריקע.

זעכציג  און  פינף  שטוינענדע  א 

פראצענט אויסגעפרעגטע רעפובליקאנער 

וויילער, און זיבן און דרייסיג פראצענט פון 

אויסגעדריקט  האבן  וויילער  אלגעמיינע 

הייסט  דאס  פלאן.  דעם  צו  שטיצע  זייער 

א  און  רעפובליקאנער  מערהייט  א 

זענען  דעמאקראטן  פראצענט  שיינער 

סארט  אזא  דורכפירן  צו  איינשטימונג 

פראצעדור וואס איז אין בעסטן פאל נישט 

אמעריקאנער  די  צו  איינקלאנג  אין  אזוי 

ווירדן און קאנסטוטוציע.

די איינפאכע באדייט דערפון איז אשרי 

אדם מפחד תמיד, מיר געפינען זיך טאקע 

אין די גאלדענע אמעריקע, וואו מיר זענען 

קאנסטיטוציע  די  דורך  באשיצט  אפיציעל 

עס  אבער  פרייהייט,  אמעריקאנער  די  און 

פעלט בלויז אויס עס זאל אויפשטעלן איין 

גערידער  זיין  מיט  וועט  ער  און  מויל  גרויס 

הרחוב,  דעת  דעם  מיט  מאניפילירן  קענען 

נישט  אדער  יא  שטימט  דאס  צי  אפגעזען 

מיט די אמעריקאנער ווירדן.

הגה"ח רבי אביגדור מיללער ז"ל שרייבט 

ענליך אין זיין ספר 'אור עולם' אז אויך מיט 

זיך נישט  זיבעציג יאר צוריק האט קיינער 

די  דייטשלאנד,  אז  פארשטעלן  געקענט 

מענטשליכקייט  פארשריט,  פון  צענטער 

אין  ווערן  פארוואנדלט  זאל  קולטור,  און 

גרויזאמע  אזעלכע  אין  תקופה  קורצע  א 

מענטשן פרעסער, וואס זאלן זיך אויפפירן 

אומברענגען  און  יער,  חיותו  די  ווי  ארגער 

קליינע  און  מאמעס  טאטעס  מיליאנען 

משונות  מיתות  סארט  אלע  מיט  קינדער 

ואכזריות. עס האט בלויז גענומען א קליינע 

ימ"ש  היטלער  אשמדאי  דעם  פאר  צייט 

אין  אינסטינקטן  רוצחי'שע  די  אנצינדן  צו 

דער  און  פאלק  "פארגעשריטענעם"  דעם 

אין  געווארן  געלאזט  איז  מאשין  מארד 

גרויליגן שוואונג.

דארף  מען  אז  שרייבט  אביגדור  ר' 

קען  דאס  ווייל  זיין  מתפלל  שטענדיג 

פרייע  די  אין  אויך  איבעראל,  פאסירן 

אמעריקע. ווען עס זאל אויפשטיין חלילה 

גוט  א  מיט  פירער  כאריזמאטישע  איין 

אמעריקע  איבערדרייען  ער  קען  צינגל 

איבערנאכט. אויטאמאטיש קען פארגעסן 

וועליוס  די  און  קאנסטוטוציע  די  ווער 

פארזיכערט  נישט  זענען  מיר  ה'.  וירחם 

אין ערגעץ ואין לנו אל מי להשען אלא על 

אבינו שבשמים.

אט דערפאר איז אזוי וויכטיג צו האלטן 

גלות  אין  התורה  אזהרת  די  אויגן  די  פאר 

זיך  זאלן  אידן  עצמיכם"  "הצפינו  דער  איז 

ראדאר  דעם  אונטער  האלטן  צו  פרובירן 

דער  אין  ארויסשטעלן  זיך  נישט  און 

עפענטליכקייט קעמפן פאר אנשויאונגען, 

אזא מהלך ברענגט נישט קיין גוטס חלילה.

אידישע  אז  ליידער  מען  הערט  אפט 

הערן  זיך  לאזן  מאכער  מויל  און  גרופעס 

גאס  אמעריקאנער  די  צו  פרעכהייט  מיט 

אגענדעס,  איזראעלי  פאראויסצושטיפן 

התגרות  די  אז  דוכטן  צומאל  זיך  קען  עס 

איז  סוכ"ס  ווייל  שאטן  נישט  קען  באומות 

אמעריקע פארהאן פולשטענדיגע פרידאם 

כאפט  גוי  דער  אז  האלט  מען  ספיטש,  אוו 

נישט די דאפלטע סטאנדארט פון אידן אין 

אמעריקע, און מען אנערקענט נישט גענוג 

ווי שעדליך אזא סארט שפיל קען זיין. אויב 

פאליטיקאנט  ראפינירטער  איין  חלילה 

רייטן  צו  באשליסן  הימים  מן  ביום  וועט 

קעגן  סענטימענטן  סארט  אזעלכע  אויף 

אמעריקאנער  מאניפילירן  זיי  אז  אידן 

א  פון  אינטערעסן  די  פאר  פאליטיק 

דרויסנדיגע לאנד, ווער ווייסט וואס פארא 

חס  אנצינדן  קענען  פונקן  אזעלכע  פייער 

ושלום.

טראמפ  דעם  איבער  טומל  יעצטיגע  די 

א  אלזא  איז  מוסלעמענער  פאר  פלאן 

אידן,  אמעריקאנער  אונז  פאר  דערמאנונג 

פון  התורה  אזהרת  די  צו  האלטן  צו  זיך 

די  פאר  ווארפן  זיך  נישט  תתראו'.  'למה 

אויגן פון די גוים און נישט ציען איבעריגע 

ווען  איבערהויפט  אויפמערקזאמקייט, 

דאפלטע  א  ווי  אנקוקן  דאס  קען  גוי  דער 

לאיאליטעט פאר א צווייטע לאנד. 

לעצטיגן  דעם  פון  מער  מען  ברויך  וואס 

אויפגעטרייסלט  האט  וואס  שיסעריי 
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וואס  פרסום  געוואלדיגער  דער 

האט  קאמפיין  ולהציל"  "להודיע  די 

פארענדיגט,  פון  ווייט  ב"ה  איז  אנגעהויבן 

הכרזה  גרויסן  דעם  גענומען  האט  נטרונא 

קומענדיגע  די  צו  ציונות  קעגן  אידן  פון 

שטאפלן און מען זעהט ב"ה די פירות אויף 

א ברייטן אופן, מיט א קידוש ה' למעלה מן 

המשוער. 

ווי ערווענט עטליכע מאל זענען לעצטנס 

כוחות  שטארקע  געווארן  אריינגעלייגט 

מידיא,  סאציאלע  די  פון  פראנט  אויפ'ן 

מקום  שטארקסטע  די  היינט  איז  וואס 

דערגרייכן  גרינג  קען  מען  וואו  פרסום  פון 

הונדערטער  פון  מענטשן  מיליאנען 

עטליכע  מיט  פארפיגט  נטרונא  לענדער. 

שאפן  וועלכע  גרופעס  באזירטע   – גוט 

ארויסשיקן  דורך  ה'  קידוש  פון  כוואליעס 

מעסעזשעס  טרעפליכע  והערב  השכם 

אויף  קלערט  און  גוי,  דעם  כאפט  וואס 

בהשכל ובדעת די אידישע דרך פון הכנעה 

בגלות.

אינוועסטירט  מען  האט  באזונדער 

פאראויסריקן  צו  קרעפטן  אסאך 

און  ארויסשיקן  פון  פראיעקט  דעם 

רעקארדירונגען  לעבעדיגע  פארשפרייטן 

גרויסצוגיגער
הצלת ישראל 

קאמפיין
זעצט פאר אויף 

גלאבאלן פארנעם 
בעוז ותעצומות

סיאד  פארשוין  א  ווען  אמעריקע, 

אראפגעשאסן  האט  פעררוק,  ריזען 

אין  טויט  צום  אמעריקאנער  פערצן 

די  קאליפארניע.  בערנאדינאו,  סאן 

איבער'ן  אפגעקלינגען  האט  שיסעריי 

פאליטישע  ערוועקט  פריש  און  לאנד 

די  און  קאנטראל   – גאן  איבער  געפעכטן 

אבער  מוסלעמענער,  לגבי  באהאנדלונג 

פאטער  דער  וואס  איז  ארגסטע  דאס 

אין  געזאגט  האט  מערדער  פונעם 

זון  זיין  אז  פרעסע  די  פאר  אינטערוויאוס 

איזראעל",  מיט  "אבסעסד  געווען  איז 

שטארק  געווען  איז  יונגטליכער  דער 

מזרח  מיטל  פון  נייעס  די  אין  אריינגעטון 

צו  באשלאסן  ווארשיינליך  האט  און 

זיך  און  הענט  די  אין  געזעץ  דאס  נעמען 

אזוי  און  אמעריקאנער  די  פון  זיין  נוקם 

ארום אויסגעבן זיין כעס קעגן איזראעל.

האט  ער  אז  פארציילט  פאטער  דער 

אים  און  זון  זיין  בארואיגן  צו  פרובירט 

איזראעל  איז  יאר  צוויי  "ביז  אז  זאגן 

די  נישט  דארף  קיינער  נישטא,  מער 

צופיל  נישט  שוין  האט  דאס  אבער  אידן" 

רציחה  און  הנקמה  תאות  די  געהאלפן, 

האט זיך ערוועקט אין דעם פארשוין וואס 

א  אמעריקאנער  פאר  אפגעקאסט  האט 

טייערן פרייז.

אמעריקאנער  דאס  אז  ירחם  השי"ת 

צום  אויפוועקן  נישט  זיך  זאל  פאלק 

רעאליטעט אז זיי ליידן פאקטיש אדאנק 

אויב  און  איזראעל,  פון  אקטיוועטעטן  די 

חילוק  די  מפורסם  גענוג  זיין  נישט  וועט 

פון אידן צו ציונית, מי יודע וואס דאס קען 

בפרט  אידן.  אמעריקאנער  פאר  ברענגען 

אמעריקאנער  די  אין  אריין  קומט  אויב 

זיין  דן  קען  מען  אז  באגריף  א  קולטור 

א  וועגען  ראסעס  און  גרופעס  גאנצע 

חלילה  חשש  די  דאך  וואקסט  דאן  חלק, 

פי כמה אויף אידישע קינדער, וואס ווערן 

זיי  אז  אמעריקאנער  דורך  באשולדיגט 

ברענגען דא אן טעראר און רציחות צוליב 

די פאליסיס פון איזראעל.

אויף  אחריות  געוואלדיגע  א  ליגט  עס 

די  פון  אפטרייסלען  צו  זיך  אלע,  אונז 

אחריות.  און  אפטרופסוס  ציוני'סטישע 

ערשיינונג  מערקווירדיגע  א  זעהט  מען 

אז דאנאלד טראמפ ערקלערט כסדר פאר 

באשלאסן  האט  ער  פארוואס  מידיא  די 

פלאן,  ווילדן  אזא  מיט  ארויסצוקומען 

אין  באפעלקערונג  מוסלעמענער  די  ווייל 

אפ  גענוג  נישט  זיך  טרייסלט  אמעריקע 

פון די טעראר אקציעס פון יחידים.

די  אז  באשולדיגט  טראמפ 

מוסלעמענער געמיינדע 'רעפארטן' נישט 

און  שכינים  זייערע  ביי  פאר  גייט  וואס 

שטארק  גענוג  נישט  זענען  און  פריינט 

פון  פארדאכט  דעם  פון  ריינוואשן  צו  זיך 

זיי  פון  אמאל  הערט  מען  אפילו  טעראר. 

איז עס נישט גענוג שטארק.

אפגעזען צי עס ליגט אן אמת דערינען, 

אלס  מחייב  אונז  אבער  עס  איז  וויפיל 

קבל  זיין  צו  מודיע  יא  קינדער,  אידישע 

און  התנגדות  אונזער  ומלואה  תבל 

מלחמה מיט די ציוני'סטישע פעולות. מיר 

זעהן אז ווען מען רופט זיך נישט גענוג אן 

מוסלעמענער  גאנצע  די  ווערט  דעמאלט 

'קאמיונעטי' אויטאמאטיש באטראכט ווי 

ראדיקאלן,  די  צו  מסכימים  און  שותפים 

ווי שטארק איז דאס גילטיג אויך לענינינו, 

ווען דער שם ישראל ווערט נתחלל איבער 

די  פון  התגרות  פעולות  די  מיט  וועלט  די 

ציונים אז עס ליגט א פליכט אויף ערליכע 

שלעכטן  דעם  אראפצונעמען  אידן 

אימעזש פון אונז דורך כסדר מפרסם זיין 

דעם היפוך. 
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גלייבן  נישט  זיך  לאזט  עס  מידיא.  סאציאלע  די  דורך  ווידיאוס  און 

נארישע  היינטיגע  די  אין  האט  דאס  השפעה  ריזיגע  פארא  וואס 

וועלט וואו די גוים האבן אין אלגעמיין ווייניג געדולד צו ליינען און 

"קליפס".  קורצע  און  ווידאוס  קוקן  צו  צייט  אסאך  אבער  לערנען 

אלס א ביישפיל איז בלויז מיט עטליכע טעג צוריק ארויסגעשיקט 

די  פון  הי"ו  קאהן  ירמי'  הרב  וואו  רעקארדירונג  קורצע  א  געווארן 

נטרונא שטאב ערקלערט אז אידן האבן אייביג געלעבט בשלום אין 

ארץ ישראל מיט זייערע שכינים און מיר ווילן ווייטער אזוי אנגיין. 

ציטירט  און  איבערגעשיקט  צייט  קורצע  א  אין  איז  מעסעזש  דער 

האבן  וועלכע  גרופעס,  באזונדערע   190 ווי  אזויפיל  דורך  געווארן 

אלע  פון  מענטשן  טויזנטער  הונדעטער  פאר  ווייטער  געשיקט  עס 

סארטן און לענדער.

אין אלגעמיין האט מען געזען א ריזיגן וואוקס אין נאכפאלגער 

אויף די נטרונא גרופעס. אדאנק די העפטיגע פרסומים האט דער דבר 

היהדות החרדית אנגעהויבן דערהערט ווערן און מאסן מענטשן ווילן 

אריין  רעכנט  דאס  שטעלונגען,  אונזערע  און  אונז  וועגן  מער  הערן 

קאלאמניסטן פון די בארימטע אל – אראביע מידיא נעטווארק, און 

אנדערע פאפולערע מידיא ווארטזאגער וועלכע וואוינען אין מיטל 

דעצידירנדע  א  פארמאגן  וואס  נאכפאלגער  טויזנטער  מיט  מזרח, 

ראלע אין אויספארעמען דעם דעת הקהל אין די אראבישע וועלט. 

בארימטער  א  אז  זעהן  צו  איבערראשט  געווען  מען  איז  באזונדער 

צוויי  פארמאגט  וועלכער  פעדל,  בעלעל  עגיפטן,  פון  זשורנאליסט 

זיך  האט  מידיא  סאציאלע  אויף  נאכפאלגער  מיליאן  אהאלב  און 

אנגעשלאסן צו באקומען די נטרונא מעסעזשעס. דאס זעלבע האט 

לעצטע  די  אין  האט  פיגורין  אראבישע  פראמינענעטע  געוויסע  א 

וואך ארויסגעשיקט און ציטירט פינף מאכטפולע מעסעזשעס פון 

די נטרונא גרופעס פאר אירע 48 טויזנט נאכפאלגער. 

ווארשיינליכקייטן  אלע  לויט  קומט  הצלחה  אויסטערלישע  די 

פרעזענטאציעס  לעבעדיגע  פון  מיטלען,  נייע  די  פארדאנקן  צו 

איז  געוויס  און  מענטשן.  שטארק  זייער  פאראינטערעסירט  וואס 

זייער וויכטיג דאס פארצוזעצן און נאכמער פארברייטערן, זייענדיג 

מענטשן  מיליאנען  פון  בליק  דעם  טוישן  קען  וואס  באגריף  א 

אלוועלטליך בעז"ה.

נטרונאהאפט  אז  געווארן  ערווענט  בעבר  שוין  איז  עס 

וואו  רעקארדירונגען,  ווידיאו  קורצע  אזעלכע  כסדר  אהערשטעלן 

תורה טרייע ווארטזאגער וועלן איבערגעבן דאס ווארט פון שלומי 

אמוני ישראל און באקעמפן די פריווען פון ציוני'סטישע אינטערעסן 

חלילה.  קינדער  אידישע  זיין  מסכן  און  שמים  דעם  זיין  מחלל  צו 

הפרק  על  העומדים  ענינים  די  אויף  ווידיאוס  לעבעדיגע  אזעלכע  

קען אין מינוטין ארומגעשיקט און געזען ווערן דורך מיליאנען גוים 

א.ג.  פארשידענע  די  צו  לעזונג  בעסטע  די  זיין  וועלן  און  אומעטום 

אידישע ארגאניזאציעס וואס זענען מבאיש ריח אידן מיט התגרות 

באומות'דיגע לאזונגען.

צו  אויס  זיך  פעלט  ערמעגליכן  צו  דאס  כדי  אז  עקא  דא  אבער 

כלים  טעכנאלאגישע  סאפיסטיקירטע  די  איינרישן  און  אפקויפן 

יעצט  איז  עס  ארום.  אלעס  און  פאטעגראפיע,  רעקארדירונג,  פאר 

אפן די מעגליכקייט פאר אידן וואס ווילן זיך איינהאנדלען דעם זכות 

עולם צו צושטאנד ברענגען דעם פעולה, מען קען זיך פארבינדן צום 

יבא  השם  את  ליטול  הרוצה  וכל  דעטאלן  מער  פאר  אפיס  נטרונא 

ויטול.

צו  הצלחה  די  צוגעטיילט  מאס  גרויסן  אין  ווערט  זעלבע  דאס 

אינעם  העפטיג  פראגרעסירט  וואס  פארשריט  קאסטבארע  די 

נטרונא וועב – זייטל ברוב פאר והדר. עס זיצן א שטאב פון עטליכע 

און  דעזיינערס,   – וועב  און  גרעפיקער,  מומחים,  פראפעסיאנאלע 

מען ארבעט מיט א קאנצעטראציע צו פארענדיגן דעם וועב זייטל 

אלס א דבר נאה ומתקבל, און די ארבעט איז טאקע קענטיג ווען די 

זייטל איז איז במשך די לעצטע טעג פארשענערט און פארבעסערט 

פלייץ  א  געברענגט  האט  וואס  שטייגער.  הערליכן  א  אויף  געווארן 

פון באזוכער און געסט וועלכע ווערן צוגעצויגן צו הערן און ליינען 

מער איבער תורה טרייע אידן און אונזער התנגדות צו ציונות.

אן  מיט  פירמע  אדער  ארגאניזאציע  יעדע  זיין  מעיד  קען  עס  ווי 

אסטראנאמישע  אפ  ארבעט  אזא  קאסט  זייטל  וועב –  אנגייענדע 

גאנצע  די  ממש  רענאווירט  מען  ווען  יעצט  איבערהויפט  סומעס, 

פונעם  הילף  די  אויף  אנגעוויזן  איז  נטרונא  כלה.  ועד  מהחל  זאך 

זאלן  השי"ת,  וכבוד  ישראל  כבוד  למען  בוער  לבם  אשר  ציבור 

המוגמר  על  זיין  מברך  אמשנעלסטן  קענען  זאל  מען  ארויסהעלפן 

די  למעשה  איז  וואס  פראיעקט,  וויכטיגן  דעם  ערגענצן  טאקע  און 

צענטער פון אלע פעולות בכל ימות השנה,  און האט שוין באוויזן 

גדולות ונצורות למען הצלת ישראל וקידוש שם שמים.
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אין די פארלאפענע ימי האורה פון חנוכה האט מוסד הק' נטרונא 

 – העכסט  א  פארשפרייט  און  ניסא"  "פרסומי  ריכטיגן  דעם  מקיים 

און  שיכטן  אלע  פון  אידן  צו  אפעלירט  וואס  ארטיקל  באלערנדע 

קרייזן, און האט געהאט א ברייטן אפקלאנג.

מטמא  ומקדם  מאז  האבן  ציונים  די  אז  באקאנט  ליידער  ס'איז 

געווען דעם יום טוב פון חנוכה, ווען אידן האבן זוכה געווען צו דעם 

מסרת גבורים ביד חלשים, טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, 

און די הייליגע חשמונאים משרתי קל האבן בדרך נס געהאט א נצחון 

די  פרובירט  תורתיך,  להשכיחם  געוואלט  האבן  וואס  יונים  די  אויף 

היינטיגע קליפה פון ציונות צו פארוואנדלן דעם גרויסן נצחון פון די 

כהניך הקדושים, אלס א ענין פון כחי ועוצם ידי און א סימבאל פאר 

זייער מרידה במלכות שמים בכח הזרוע. די ציונים שלאגן קאפיטאל 

דערויף  זיך  פאררופן  און  חשמונאי,  לבית  מכבי"ם  הייליגע  די  אויף 

די  פון  איינע  אלס  עפאכע.  יענע  צו  המשך  דער  געווען  וועלט  זיי  ווי 

זעלבע  די  מנורה,  א  גענומען  גאר  זיי  האבן  סימבאלן  ציוניסטישע 

מנורה וואס סימבאליזירט דער היפך הגמור פון זייער אנשויאונגען. 

צו  חנוכה  נס  דעם  הכופרים  ראשי  היינטיגע  די  נוצן  הזה  היום  עד 

ארויסהייבן זייער טמא'נע אידעלאגיע.

פארעפענטליכן  צו  וויכטיג  פאר  געזען  דעריבער  האט  נטרונא 

וואס  שפראך  ענגלישע  די  אויף  ארטיקל  פובליצירטער   - ברייט  א 

תורה'דיגע  אמת'ע  און  ריכטיגע  די  ברורה  בשפה  אויף  קלערט 

און  גלות,  אין  הזה  בזמן  אידן  פון  מלחמות  צו  באצוג  אין  שטעלונג 

דער אידישער בליק אויף דעם הייליגן יום טוב און אירע לימודים.

פאלגענד איז א פרייער איבערזעצונג פון דעם ארטיקל וואס איז 

ברייט פארשפרייט געווארן דורך נטרונא יעצט אין די חנוכה טעג:

די ליכטיגקייט פון די חנוכה ליכט, און זייער לימוד.

די וואך טוען אידן פייערן דעם יום טוב חנוכה, צו געדענקן 
אונז  מיט  געטון  האט  השי"ת  וואס  חסדים  די  דערמאנען  און 

און די שווערע צייטן. 

אידן  די  האבן  ביהמ"ק  צווייטן  פונעם  יארן  די  דורכאויס 
און  צווינגען  צו  זיי  פרובירט  האבן  וואס  פיינט,  זייער  באזיגט 
פארבאטן דאס לערנען תורה און מקיים זיין די מצות ה' (א זאך 
ווייטער.)  עס  טוען  און  געטון  האבן  ציונים  היינטיגע  די  וואס 
און  געווינען,  אידן  ערליכע  די  האבן  השי"ת  פון  הילף  די  מיט 
און  תורה  די  היטן  פארזעצן  צו  געווארן  ערמעגליכט  זענען 

מצות.

'נטרונ‡' פ‡ר˘פרייט 
‡ויפ‚עכ‡פטער 

מ‡מר ‡ויף ענ‚לי˘:

"„י 
ליכטי‚˜ייט 

פון „י 
חנוכה ליכט, 

‡ון זייער 
לע˜ˆיע"
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דערנאך, ווען די כהנים זענען אריינגעקומען אין ביהמ"ק 
צו צינדן די מנורה, האבן זיי זיך דערזען אז אלע אויל זענען 
איין  בלויז  געפינען  האבן  זיי  פיינט.  די  דורך  געווארן  טמא 
דער  פון  חותם  מיטן  פארמאכט  אויל  פון  קריגעלע  קליינע 
האט  נס  א  טאג.  איין  פאר  בלויז  צינדן  צו  גענוג  גדול,  כהן 
פאר  אויל  דעם  מיט  געצינדן  האבן  זיי  און  פאסירט  אבער 
פרישע  פראדעצירן  געקענט  האבן  זיי  ווילאנג  טאג,  אכט 

אויל.

דעם  געווען  קובע  האבן  צייט  יענע  פון  חכמים  די  ווען 
נס חנוכה האבן זיי געהייסן צינדן ליכט אין א מנורה, וואס 
דערמאנט בלויז פון דעם צווייטן גרויסן נס. מיר דערמאנען 
דער  אבער  היום  תפלות  די  אין  המלחמה  נס  דעם  טאקע 
הויפט געוויכט וואס חכמינו ז"ל האבן געלייגט איז געווען 

צו דערמאנען דעם נס פון די אויל אין ביהמ"ק.

די  ספרים.  הייליגע  די  אין  מבואר  איז  דערצו  סיבה  די 
חכמים האבן פאראויס געזען אז דער בית המקדש וועט אין 
די ענדע ליידער חרוב ווערן און אידן וועלן פארטריבן ווערן 
אין גלות. דורכאויס דעם גלות זענען אידן פארבאטן צו פירן 
מלחמות, זיי זענען אנגעזאגט געווארן צו ווארטן פרידליך 
נס  בדרך  ענדע  אן  צו  גלות  דעם  ברענגן  וועט  השי"ת  ביז 
ופלא. די חכמים האבן דעריבער זיך געפארכטן אז אויב עס 
וועט געלייגט ווערן צופיל דגוש אויף די נס המלחמה, וועלן 
אידן אין גלות מעגליך נעמען אין באטראכט די געדאנקן פון 
האבן  דערפאר  גלות.  פון  באפרייען  צו  אליינס  זיך  מלחמה 
האבן זיי קובע געווען די מצוה פון צינדן א מנורה אין יעדע 
אין  מנורה  די  פון  נס  דעם  פארשפרייטן  צו  היים,  אידישע 

בית המקדש.

מנורה  די  געווען  קובע  האבן  ז"ל  חכמים  די  נאכמער, 
אויסלייזונג  די  אז  אידן  פאר  דערמאנונג  א  אלס  זעלבסט 
פון גלות נאר פון רבוש"ע אויף א הימלישן וועג, און דייקא 

דעם  פון  מקור  די  אנשטרענגונג.  מענטשליכע  מיט  נישט 

איז אין ספר זכרי' וואס מיר ליינען טאקע אין שבת חנוכה, 

ווי דער נביא זאגט "ויאמר אלי מה אתה רואה, ויאמר ראיתי 

עליה"  נרותיה  ושבעה  ראשה  על  וגלה  כלה  זהב  מנורת  והנה 

פאר  בנבואה  ה'  דבר  דער  געקומען  איז  דערויף  באלד  און 

כי  בכח  ולא  בחיל  לא  לאמר  זרבבל  אל  ה'  דבר  "זה  זרובבל 

אז  צייכן  אונזער  איז  מנורה  די  צבקות".  ה'  אמר  ברוחי  אם 

נישט  וועט  ישראל  של  ישועתן  די  און  העתידה  גאולה  די 

מיט  ברוחי,  אם  כי  בלויז  טאקע  נאר  בכח,  אדער  בחיל  זיין 

די הימלישע הנהגה פון השי"ת, ווען די ריכטיגע צייט וועט 

קומען.

ציונים  די  אז  אזוי,  אויב  עס,  איז  ביטער-איראניש  ווי 

און  ליכט  חנוכה  די  פון  ליכטיגקייט  די  איגנארירן  טוען 

א  אין  חנוכה  פארוואנדלט  האבן  און  לימוד,  טיפער  זייער 

פייערונג איבער די נצחון פון די מכבי"ם. אלס איינע פון די 

די  מנורה,  א  גענומען  גאר  זיי  האבן  סימבאלן  ציוניסטישע 

פון  הגמור  היפך  דער  סימבאלעזירט  וואס  מנורה  זעלבע 

זייער אנשויאונגען!

די  אז  ארויסגעהויבן  האט  ארטיקל  איינדריקספולער  דער 

מנורה איז דייקא אונזער צייכן אויף דעם אז גאולה העתידה און די 

טאקע  נאר  בכח,  אדער  בחיל  זיין  נישט  וועט  ישראל  של  ישועתן 

די  ווען  השי"ת,  פון  הנהגה  הימלישע  די  מיט  ברוחי,  אם  כי  בלויז 

ריכטיגע צייט וועט קומען.

ארויסהעלפן  אידן  וועלן  האורה  ימי  די  נאך  הארט  שטייענדיג 

די הייליגע פעולות וואס זענען מפרסם ומודיע קבל תבל ומלואה 

דעם לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי, עס איז א זמן גרמא מקיים 

פאר  זעצט  וואס  ניסא  פרסומי  גרויסן  דעם  זיין  מחזק  און  זיין  צו 

דורך מוסד הק' נטרונא מיט אזויפיל געטריישאפט און ערליכקייט 

דורכאויס דעם גאנצן יאר.

 קול נטרונא
וועכענטליכע רייכע 

אפדעיטס, וועלטליכע 
נייעס בהשקפת ברורה, 

באריכטן פון די אנגייענדיגע 
נטרונא פעולות

718.873.0055

 ספעציעלער
קאמפיין נומער

וואו אונזערע עסקנים 
שטייען גרייט 

אפצונעמען אייער 
ברייטהארציגע נדבה 
צו יעדע געלעגנהייט

718.873.0756

צו באקומען קול נטרונא
דורך בליץ פאוסט

שיקט אייער
אנפראגע צו:

info@truetorahjews.org

אקטועלע נומבערס
פון נטרונא

צענטראלע נומער:

718.841.7053

פאקס נומבער:

718.504.4513

 בריווען און נדבות:

True Torah Jews
183 Wilson St.

PMB 162
Brooklyn NY 11211

www.truetorahjews.com
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