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בס"ד

פרייטאג פ'  ראה תשע"ה

אנגייענדע העצע פון ציוני'סטישע 
גרופעס איז געצילט צו צייגן אפטרופסות 

אויף אמעריקאנער אידנטום
נטרונא ראדיא רעקלאמעס שלאגן אפ פאלשע רעטאריק פון זעלבסט - 

געקרוינטע "כלל ישראל פארזארגער" 

פארשפרייטע   - ברייט  א 

וואך  די  וואס איז ערשינען  ארטיקל 

אין דעם פרעסטישפולן "יו עס ניוז", 

זארג  די  באשטעטיגן  ליידער  טוט 

די  צו  באצוג  אין  אידן  ערליכע  פון 

די  וואס  לעצטיגע קאנטערווערסיע 

ציוני'סטישע קרייזן האבן אנעהעצט 

אין אמעריקע, א קאמף וואס ווערט 

מלחמה  א  ווי  געזען  לב  לדאבון 

צווישן אידן אין שפיץ פון ביבי נתני' 

קעגן די וועלט לענדער אין שפיץ פון 

פרעזידענט אבאמא.

קעפל  אונטער'ן  ארטיקל  דער 

וואס  אידן"  פון  קעניג  דער  "ביבי 

אן  דורך  געווארן  געשריבן  איז 

וועלכער  שרייבער  אביעקטיווער 

ביבי  היבשער  א  זיין  צו  שיינט 

מיט  שילדערט  סימפאטיקער 

קאלירפולע פארבן וויאזוי ביבי נתני' 

אלס  דערקלערט  זעלבסט  זיך  האט 

און  פאלק  אידישן  פון  פארזארגער 

די ציוני'סטישע פלענער פון  וויאזוי 

גוי'אישע פעלקער קעגן  די  אנהעצן 

שלאגט  בירגער  אידישע  זייערע 

זיך  שיילט  עס  און  ווארצלן  טיפע 

גוי  דער  ווען  פירות,  אירע  ארויס 

זענען  אידן  אז  באטראכן  אן  הייבט 

לאנד  אין  געוויקס  פרעמד  א  ווי 

דורך  פארטרעטן  ווערט  וואס 

נישט  איז  און  פירער  אויסלענדישע 

געטריי די אינטערעסן פון די מדינה.

דעם  אין  שורות  די  צווישן 

די  אויפגעדעקט  ווערט  ארטיקל 

גענויע מהלך המחשבה פון די רודפי 

כלל ישראל וואס זוכן פאר יעדן פרייז 

אידישע  אויף  זיין  צו  משתלט  זיך 

קינדער איבער די גאנצע וועלט און 

בפרט אין אמעריקע, עס פארציילט 

עוכר  דער  וויאזוי  חדר"  פון  "סודות 

ישראל ביבי נתני' איז גרייט און וויליג 

וועלט  גאנצע  די  מיט  צושלאגן  זיך 

און לאזט נישט נאך פון זיין עקשנות 

געבעטן  און  פארלאנגען  די  טראץ 

דער  קאלעגעס.  געוויסע  אפילו  פון 

מיטלען,  אלע  הייליגט  זיינער  ציל 

קרוינען  צו  זיך  איז  ציל  דער  און 

ישראל  כלל  פון  פארטרעטער  אלס 

מחייב  זענען  באשלוסען  זיינע  און 

אז  מגלה  איז  צייטונג  די  אידן,  אלע 

געזעהן  ווערט  אידן  אמעריקאנער 

פריוואטע  זיין  ווי  אויגען  ביבי'ס  אין 

כך,  כדי  עד  גייט  חוצפה  זיין  רשות, 

פרעזידענט  ווען  אז  האלט  ביבי  אז 

אמעריקאנער  צו  רעדט  אבאממא 

אז  דאס  מיינט  רשות,  זיין  אָן  אידן, 

רוקן  זיין  אונטער  גייט  אבאממא 

און  ליינט  קאפ,  זיין  העכער  אדער 

שטוינט: 

דער "יו עס ניוז" שרייבט: 

פרעמיער מיניסטער בנימין נתני' 

"העלפער"  דער  ווי  זיך  באטראכט 

אמעריקאנער  די  און  אידן  פון 

לויט   – זענען  געמיינדעס  אידישע 

זעלבסט  זיין  אונטער  גענצליך  אים- 

ווערן  און  דערקלערטע אפטרופסוס, 

בירגער  ווי  געזען  נישט  אים  ביי 

וועלכע זענען געטריי צו זייער לאנד 

און פרעזידענט.

א  פון  ציטירט  שרייבער  דער 

אנומלט  האט  ער  וואס  שמועס 

די  פון  איינע  מיט  אפגעהאלטן 

נתני',  ביבי  צו  נאנט  מענטשן 

געזאגט  בפירוש  אים  האט  יענער 

אז  באזינען  זיך  האט  "ביבי  אז: 

אפעלירן  וועט  אבאמא  פרעזידענט 

צום אמעריקאנעם אידנטום  העכער 

ריקן",  זיין  "הונטער   - קאפ  נתני'ס 

צו  געיאגט  זיך  אלזא  זיך  ער  האט 

פארלויפן דעם וועג פארן פרעזידענט 

טויזנטער  די  "לעקטשורן"  און 

אידישע אקטיוויסטן אין אמעריקע. 
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ס  א ד

איז וויאזוי דעם פרעמיער 

מיניסטאר'ס פריינד האט כאראקטיזירט 

אפגעהאלטן  ווערט  וואס  רעדעס  קעגנזייטיגע  די 

פרעזידענט  און  ביבי  מיניסטאר  פרעמיער  דורך 

גייסט  באראק אבאמא, דאס טוט אראפמאלן דעם 

וואס הערשט אין די נאנטע סביבה פון איזראעלי'ס 

פריים מיניסטער. 

זיינע  קראפט  פולן  מיט'ן  פאר  זעצט  נתני' 

קאנפרעטאציעס מיטן אמעריקאנעם פרעזידענט. 

זיינע  מיט  זיך  באנוצט  מיניסטער  פריים  דער 

פארבינדעטע,  אמעריקאנער   – אידישע  ברייטע 

קומענדיגע  פרעזידענט'ס  דעם  באטראכטן  צו  

טריט און באלד צוגרייטן קעגנערישע אנטווארטן 

צו  זיך  רישט  אבאמא  ביישפיל,  אלס  דערצו. 

אין  פירער  אידישע  פראמינענטע  איינלאדענען 

אמעריקע פאר א געשפרעך ? דאן וועל איך רעדן 

טויזנטער,  פאר  אינטערנעט  די  דורך  "לעבעדיג" 

אמעריקאנער אידישע אקטיוויסטן.  

דער "יו עס ניוז" באטאנט אז: 

עפעס  נאך  פארהאן  אבער  איז  אלענפאלס, 

באהאלטן.  און  טיפער  עפעס  פאר,  דא  גייט  וואס 

דאס איז די וועג וויאזוי די נאנטע צו נתני' נוצן דעם 

פון  רעדן  זיי  ווען  קאפ"  נתני'ס  "העכער  אויסדריק 

דעם אמעריקאנער אידנטום. 

צו  ערווארטעט  איז  "אבאמא  אז  זאגן  זיי  ווען 

קאפ",  נתני'ס  העכער  אידן  אמעריקאנער  צו  רעדן 

אמעריקאנער  דאס  אז  הנחה  ערשטע  די  איז 

פון  גרעניצן  נתני'  אין  פאקטיש  איז  אידנטום 

פאראנטווארטליכקייט. אידן באלאנגען צו געהערן 

אפעלירט  וואס  יעדער  און  טעריטאריע,  זיין  אין 

צו זיי אָן א פריערדיגע הודעה אדער רשות, מיינט 

דאס "העכער די קאפ" פון דעם פאראנטווארטליכן 

ערוואקסענעם, נתני'. 

אפן  האט  ער  אז  פארציילט  שרייבער  דער 

זאגסטו  פארוואס  געהילף"  נתני'  דעם  געפרעגט 

אמעריקאנער  אז  אנווייזענדיג  קאפ",  די  "העכער 

שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין  בירגער  זענען  אידן 

"יוניידעט  די  צו  געטריי  זיין  צו  איז  פליכט  זייער 

אדער  נתני'  צו  נישט  אמעריקע",  אוו  סטעיטס 

און  איזראעל  שטיצן  זיי  אויב  אפילו  איזראעל. 

נישט  זיי  קענען  אמעריקע  אין  איזראעל  העלפן 

בעפארצוגן איזראעל בעפאר זייער אייגענע לאנד. 

זייער פרעזידענט איז אבאמא, נישט ביבי. 

פרעך  דערויף  אבער  אים  האט  יענער 

אנדערע  אן  אין  מיר  זענען  אצינד  געענטפערט: 

סיטואציע, מיר שטייען איידער דעם חורבן פון דעם 

אמעריקע  אין  אידן  אז  עפ"ל.  המקדש  בית  דריטן 

"דאס  שיצן  צו  פארפליכטעט  יא  דירעקט  זענען 

שטיל  פארבלייבן  נישט  טארן  און  לאנד",  אידישע 

היסטארישע  אזא  אין  אבערהויפט  זייטן  די  אין 

צייט ווען מען שטייט איידער דעם חורבן פון "דעם 

די  דערביי  )מיינענדיג  עפ"ל.  המקדש"  בית  דריטן 

מדינה הטמאה וואס ביבי רופט אזוי אן רח"ל(.

אים  פירט  מיינונג  פרעצעדענטלאזע  נתני'ס 

געפאַרן  גערודער,  בעגראונד  אלע  איגנארירן  צו 

האט  ער  וואס  וועג  דעם  דורכאויס  ריזיקעס  און 

מיינונג  די  הערן  ניטאמאל  קען  ער  אויסגעוועלט. 

דעפענס  איזראעלי  די  אינערהאלב  פילע  פון 

עסטעבלישמענט וואס זאגן אז די אגרימענט מיט 

איראן אנטהאלט אויך פאזיטיווע אספעקטן. פילע 

באריכטן און רעפארטס צייגן אן אז ס'איז פארהאן 

מומחים  אינטעלידזש  איזראעלי  די  פון  אסאך 

איז  אפמאך  די  אז  מיינונג  דער  ביי  זענען  וועלכע 
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נישט אזוי געפערליך. נתני' טוט אויך איגנארירן די 

בעטן  וואס  עסטעבלישמענט  דעפענס  איזראעלי 

באשיינפערליך,  אים  צו  זיך  בעטן  זיי  אים,  צו  זיך 

די  מיט  פארהאנדלונגען  אין  איינגיין  זאל  ער  אז 

"קאמפענסטאציע  היבשע  א  פאר  אמעריקאנער 

מחשבה  טראפ  א  אינוועסטירן  און  פעקעזש" 

זיין  פארזעצן  אנשטאט  דערנאך",  "טאג  דעם  אויף 

אומגעלונגענע קאמף פון דעם "טאג בעפאר".

ווען מענטשן פרובירן צו ערקלערן פאר נתני' אז 

דער "איראן אגרימענט" איז שוין אן אפגעמאכטע 

וועט  ער  אויפברויז.  מיט  רעאגירן  ער  טוט  דיעל, 

צו  ביז  שלאגן  זיך  וועט  ער  טרעטן,  צוריק  נישט 

א  רעפלעקטירן  טוט  עקשנות  די  אט  ענדע.  די 

פאטאלע, ראדיקאלע און אלאמירנדע וועלט בליק 

וואו אלעס איז שווארץ אדער ווייס, נישט נעמענדיג 

אין באטראכט אז דאס מערהייט פון די וועלט איז  

אפגעראכטן צווישן שאטנס פון גרעי. 

פרובירן  און  איין  זיך  שטעלן  וואס  די  פאר 

פארט דאס צו דוסקיסירן און ערקלערן פאר נתני', 

איזראעל  אז  מיניסטאר  פרעמיער  דער  ענטפערט 

האט גארנישט וואס צו רעדן מיט די אמעריקאנער 

א  אין  אז  טענה'ט  ער  מאמענט.  יעצטיגן  דעם  אין 

האלב יאר, וועט איזראעל באקומען אלעס וואס זי 

קען יעצט באקומען.

ביז אהער איז אויסצוגן פון דעם ארטיקל וואס 

טוט זייער דעטאלירט ערקלערן די מאטיווען וואס 

דעם  קעגן  אגיטירן  צו  בריוני  ריש  דעם  שטופט 

ערשיינען  צו  מיסיע  באהאלטענע  זיין  און  דיעל, 

דערמיט  און  פארטרעטער   – אידן  דער  אלס 

באשטעטיגן אז אידן באלאנגען צו אים און נישט 

צו די אמעריקאנער רעגירונג. 

סארט  אזעלכע  ווען  שרעק  א  כאפט  עס 

די  אויף  געלופטערט  אפן  שוין  ווערן  ווערטער 

אמעריקאנער  דאס  נעצן,  מידיא  אמעריקאנער 

אידן  אז  מציאות  א  צו  אויף  זיך  וועקט  פאלק 

אנדערע  און  אינטערעסן  אנדערע  פארמאגן 

איבער  נישט  זיך  קימערן  אידן  פארטרעטער, 

בעניפטירן  קען  איזראעל  אויב  נאר  אמעריקע 

דערפון.

"דויעל  פון  בלבול  דעם  מיט  איינקלאנג  אין 

פאר  אצינד  ווילן  ציונים  די  וואס  ליאליטי" 

דער  האט  אמעריקע,  אין  ערוועקן  פרייז  יעדן 

אוו  'סעקרעטאר  אמעריקאנער  געוועזענער 

לעיבאר' מר. ראבערט רייך עפענטליך באשולדיגט 

שאדן  מאכן  זיי  אז  אינטערעסן  ציוני'סטישע  די 

וואנזיניגע  זייער  אדאנק  אידן  אמעריקאנער  פאר 

זיין  און  פרעזידענט  דעם  קעגן  קאמפיין 

אדמיניסטראציע.

אין א מעסעזש דעם זונטאג האט רייך געשריבן 

אז "די נתני' – עיפאק – עדלעסאן – רעפובליקאנער 

פאר  געפאר  ערנסטע  אן  שטעלן  מאכט  פון  אקס 

אמעריקע, איזראעל און אמעריקאנער אידן. 

פרעימער  איזראעלי  פארדאמט  האט  ער 

אין  "אינפילטערן  פארן  נתני'  בנימין  מיניסטער 

וואס  פארנעם  א  אויף  פאליטיק  אמעריקאנער 

קיינמאל  האט  פירער  אויסלענדישע  שום  קיין 

אז  באשולדיגט  אויך  און  געטון",  נישט  פריער 

דעמאקראטן  די  ווערן  אקטיוועטען  זיינע  צוליב 

אין אמעריקע אויסגעשפראכן קעגן אידן אין צייט 

וואס אנקעטעס צייגן אז א היבשע מאריאטעט פון 

זיין  און  אבאמא  גאר  שטיצן  אידן  אמעריקאנער 

אדמיניסטראציע דיפלאמאטיע.

ווילדע אגיטאציעס 
שלעפן חלילה אריין 

אמעריקאנער אידן אין 
זומפ: 

מיר שטייען ווירקליך אין א שעת חירום וואס 

געדענקט זיך נישט אין א לאנגע תקופה, בשם כלל 

ישראל ווערט אויסגערופן איינמאל און נאכאמאל 

אז מיר נעמען שטעלונגען אין די איראנער קריזיס, 

'רמזים'  קלארע  איבערגעלאזט  ווערט  עס  און 

דער  ווי  אבאמא  פרעזידענט  באטראכטן  אידן  אז 

די  עפנט  וואס  דור  היינטיגן  פון  טשעמבערליין 

און  פארטרעטער  אונזער  היטלער,  פאר  טיר 

צוטרוי האבן מיר נאר אין דעם מופקר ביבי וואס 

ישראל  כלל  גאנץ  פון  פנים  דעם  פארשווארצט 

נאכאמאל  און  איינמאל  ווען  איבערהויפט   –

און  מאכער   – מויל  רעליגיעזע  אז  נתברר  ווערט 

ארגאניזאציעס זענען גאר די קעמפער אויף דעם 

ציוני'סטישן עזות'דיגער מהלך.

די  ווען 

צוויי אמעריקאנער פארטייען 

און  וואשינגטאן  אין  ארום  זיך  שלאגן 

אידישע קינדער שטעלן זיך אריין אינדערמיט צו 

לייגן דרוק און ארויפצווינגען מיינונגען מיט מאכט 

און געלט, האט מען נישט בלויז אויפגערייצט דעם 

זיך אויך משפיל  נאר  אויפגעברויזטן דעמאקראט 

 - רעפובליקאנער  דעם  קעגנער,  זיין  פאר  געווען 

זילי,  אאוגריהו  סהדי שקריא  זאגן  ז"ל  חכמינו  ווי 

זיי  האבן  וואס  די  ביי  ביליג  ווערן  עדות  פאלשע 

געדונגען. זיי גלייבען זיך אליינס נישט ווי אזוי די 

מכלומ'רשטע פירערס פון כלל ישראל זענען גרייט 

צו פארקויפן זייער פאלק פאר א נזיד עדשים,  זיי 

ארבעט  שמוציגע  די  טון  צו  איד  דעם  אויס  נוצן 

און פרייען זיך אז זיי האבן געפונען א קהל'ס נאַר 

זיך ארויסצושטעלן ללעג ולקלס.  וואס איז גרייט 

כי נמכרנו אני ועמי.

שטעלט  איד  דער  אז  הנאה  זיי  האבן  אודאי   

וועמען מען קען  זיי צו א באקוועמען זאָטל אויף 

איז  דאס  אז  גוט  זייער  ווייסן  אלע  אבער  רייטן, 

פרעצעדענטלאז  איז  וואס  שריט  אומזיניגע  אן 

ציוני'סטישע  די  אמעריקע.  פון  געשיכטע  די  אין 

מיט  שאדן  שרעקליכע  א  אנזייען  טוען  גרופעס 

דעם אגרעסיוון התגרות באומות וואס פארשעמט 

דאס אמעריקאנער אידנטום עד לעפר און שטעלט 

אין א באשיינפערליכע סכנה אידן איבער די גאנצע 

וועלט.

גענוי ווי זיבעציג יאר צוריק ווען די ציוני'סטישע 

וחבריו  ווייז  סטיפען  אמעריקע,  אין  הדור  רשעי 

שר"י האבן מפקיר געוועהן גלות אידן צו געפעלען 

זעלבע  די  אקוראט  אינטערעסן,  ציוניסטישע 

עיפאק  די  נאכפאלגער,  זייערע  ממשיך  זענען 

אקטיוויסטן  ציוני'סטישע  אנדערע  און  גרופע 

וועלכע טוען מיט זייערע פעולות אויפרייצן דעם 

בער פון וואלד, זיי טוען ערוועקן אנטיסעמיטיזם 

געפערליכע  א  אן  זייען  און  אמעריקע,  איבער 

העצע צווישן א ריזיגע טייל פון די אמעריקאנער 

באפעלקערונג קעגן אידן. ווי גרויס איז דער געפאר 

און דער זארג ווען דער גוי וועט חלילה באשולדיגן 

אז דער דיעל וואס איז באשטעטיגט געווארן דורך 

זעקס וועלט גרויסמאכטן איז געשטערט געווארן 

צוליב דעם איד, און אויך אויב עס וועט למעשה יא 



4

אדורכגיין 

שוין  שאדן  דער  וועט 

אידן  ערליכע  חלילה.  אפגעטון  זיין 

און  זעקה  קול  א  אויפהייבן  דארפן  אמעריקע  אין 

סטיפען  פון  ממשיכים  היינטיגע  די  צו  בעטן  זיך 

מוזן  מיר  זיין,  מסכן  נישט  מער  אונז  זאלן  ווייז 

פירער  וועלט  צו  פארלאנג  א  מיט  ארויסקומען 

אז די מופקרים האבן מיט אונז נישט קיין שייכות, 

ביליגע  זייער  פאר  אחראים  נישט  זענען  מיר 

ארטאדאקסישע  די  צו  בעטן  זיך  און  טאקטיקען, 

ישראל"  "אגודת  ארייגערעכנט  ארגענעזאציעס 

הערט אויף מיט אייער הסתה און רדיפה אויף כלל 

און  וואוילזיין  אונזער  מיט  אייך  רעכענט  ישראל, 

ווייזן נישט דעם רוקן פאר כלל ישראל.

די גרויסע סגולה פון 
מחאה 

פון  תקופה  ביטערע  יענע  דערמאנט  מען  אז 

זיין  צו  מוסיף  כדאי  איז  קריג  וועלט  צווייטן  דעם 

זי"ע שרייבט  וואס רביה"ק מסאטמאר  דאס לשון 

נאכדעם  משה,  ויואל  ספה"ק  צום  הקדמה  די  אין 

איז  חורבן  גרויסער  דער  אז  מבאר  איז  ער  וואס 

העברה  פון  חטא  דעם  צוליב  געקומען  ליידער 

הרינו  דעם  געווען  גורם  האט  וואס  השבועות  על 

"וגם  רבי:  דער  שרייבט  ר"ל,  בשרכם  את  מתיר 

הן  ומועטין  ישראל,  כל  לעיני  בפרהסיא  נעשה 

שזכו לעשות מחאה כראוי על כן באה עלינו הצרה 

הזאת." דאס הייסט אז דער גרויסער חרון אף איז 

געהעריג  נישט  האט  מען  וואס  דערפאר  געווען 

פעולות  געווען  נאר  איז  עס  כאטש  געווען,  מוחה 

געקומען  אבער  איז  השבועות  על  העברה  פון 

שזכו  הן  "ומועטין  ווייל  פרעניות  שרעקליכע  די 

לעשות מחאה כראוי".

דאס  מוכח  איז  ווערטער  הייליגע  די  פון 

פון  ענין  דער  וואס  עליונה  שמירה  געוואלדיגע 

פאר  ברענגט  העולם  אומות  די  פאר  פרסום 

לדיעה  אחים  פון  הרבים  כח  די  קינדער.  אידישע 

וואס העלפן ארויס מתריע צו זיין אקעגן די משנאי 

די  אידן,   פאר  ישועה  גרעסטע  די  ברענגען  השם 

יאר  אזויפיל  שוין  טאקע  שטייט  הטמאה  מדינה 

אבער אונזער הצלה פון דעם גרויסן חרון אף איז 

כתריס  ומציל  מגן  א  איז  וואס  מחאה,  דורך  נאר 

קען  הקץ  דחיקת  מעשי  די  וואס  הפרעניות  בפני 

זי"ע  רבי  דער  טאקע  האט  אזוי  ברענגען.  חלילה 

אויך דערמאנט אין די שלש סעודות תורה פרשת 

משפטים תשט"ו אז דער ענין פון מחאה קעגן די 

עושי רשע, איז אויך א תפלה און א מליצה ישרה 

אויף כנסת ישראל, און מיט א שטיקל מחאה קען 

מען אראפנעמען דעם חרון אף. 

תנו עוז לאלקים!
טאקע  זיצן  אידן  ערליכע  אז  השי"ת  געלויבט 

נישט שטיל בחיבוק ידים, נאר זה לעומת זה ווערט 

יעצטיגע טעג אנגעפירט א פארצווייגטער  די  אין 

"ראדיא קאמפיין" וואס ווערט ב"ה געקרוינט מיט 

ולהודיע פאר  ערפאלג און סייעתא דשמיא, לידע 

טרייסלן  אידן  טרייע   – תורה  אז  וועלט  גאנצע  די 

זיך אפ פון די מעשים און פעולות וואס די כופרים 

ורודפים פראקטיצירן אין אונזער נאמען.

ברוב סייעתא דשמיא האבן אט די פעולות פון 

"תורה טרייע אידן" געוואלדיג עושה רושם זיין אלס 

קליפת  די  קעגן  בעמלק  לה'  מלחמה  די  פון  טייל 

ווען החושך כסה הארץ  זמן  הציונות. אז אין אזא 

און די ציוני'סטישע אגיטירער האט פארשווארצט 

אפגעענטפערט  זיי  ווערן  אידן,  פון  פנים  דאס 

פון  ברען  סאמע  אין  אנטווארט.  פאסיגע  די  מיט 

ב"ה  מען  איז  קאנטערווערסיע,  ברענענדיגע  די 

אבער  קאסטבארע  די  אין  אריינגעשפרינגען 

זייער וויכטיגע פעולה פון לאזן לופטערן פאסיגע 

ראדיא רעקלאמעס אויף א קביעות'דיגן פארנעם, 

קאמירשלס וועלכע זענען אויסגעשטעלט געווארן 

בהשכל ובדעת און ווערן שוין רעקלאמירט אויף די 

ריזיגע מידיא נעצן השכם והערב פאר צוויי וואכן 

נאכאנאנד, אן קיין אפשטעל, און מען איז ממשיך 

ווייטער בעוז ותעצומות ביתר שאת ויתר עוז. 

די העכסט- עפעקטיווע "ראדיא מעסעזשעס" 

ישראל  עוד  אז  אומעטום  אפהילכן  טוען  וועלכע 

רד עם קל ועם קדושיו הוא נאמן איז די פאסיגע 

תורה'דיגן  דעם  געווען  משמיע  איז  און  פעולה 

די  אמעריקע.  אין  גוים  מיליאנען  פאר  בליק 

רעקלאמעס טוען קורץ און שארף געבן דעם טאן 

בהכנעה  לעבן  אידן  אמת'ע  טראדיציאנאלע  אז 

אין  שטעלונגען  קיין  נישט  נעמען  מיר  גלות,  אין 

מיר  און  צאנקערייען,  פאליטישע  אינערליכע 

ווערן  צו  פאראינטערעסירט  נישט  אודאי  זענען 

די השפעה דערפון  פארטרעטן דורך רשעי עמנו. 

ווייטגרייכנד,  און  פענאמאנאל  דערווייל  ב"ה  איז 

כה יתן ה' וכה יוסיף.

ווי  מער  מחייב  געוויס  אונז  איז  דאס  אבער 

אלעמאל, הערשט יעצט, נאכדעם וואס מען האט 

שוין בייגעוואוינט ווי ווייט מען קען אנקומען אויב 

ערנסטקייט  אן  מיט  שמים  כבוד  פארן  מען  טוט 

איז הזמן גרמא ווייטער צו שמידן די אייזן ווילאנג 

און  פרעסע  אמעריקאנער  די  ווארעם.  איז  עס 

וואס  גוי קוקן ארויס צו הערן  דער אמעריקאנער 

די  איבער  זאגן  צו  האבן  אידן  ארטאדאקסישע 

מיר  לחשות,  עת  לא  הפרק,  על  העומדים  ענינים 

גרויסע  די  נאר פארזעצן מיט  נישט שווייגן  טארן 

פעולות למען כבודן של ישראל ולמען כבוד שמו 

יתברך. 

ראדיא  די  צו  צוגאב  אין  חיל,  אל  מחיל 

געווארן  געלופטערט  איז  וואס  מעסעזשעס 

דורכאויס די פארלאפענע טעג שפאנט מוסד הק' 

קאמירשלס  די  רעקלאמירן  צו  פאראויס  נטרונא 

גלייכצייטיג  וואכן,  קומענדיגע  די  במשך  אויך 

זעצט מען פאר מיט ערנסטע פלאנירונגען וויאזוי 

די פעולות מיט פארצווייגטע  צו פארשטארקערן 

חרון  דעם  אפשלאגן  בעז"ה  וועלן  וואס  פרסומים 

אף פון אידן.  מען איז אבער אנגעוויזן אין ריזיגע 

אנגעזאמלטע  אלטע  די  דעקן  צו  סיי  געלטער 

חובות און קענען אנגיין מיט די מערכת אש קודש.

דער חילול שם שמים וסכנת ישראל שרייט פון 

זיך אליינס, עס פאדערט פון אונז צו ארויסהעלפן 

עס  וואס  טון  און  נמרצות  פעולות  אנגייענדע  די 

פארלאנגט זיך פון אונז אין אזא שעת הכושר. ביטע 

שמים,  במלאכת  עוסקים  די  פאלן  נישט  לאזט 

ספאנסערט לכה"פ איין מינוט אויף די ראדיא למען 

כבוד שמו יתברך און זייט זוכה צו א שפע פון ברכה 

לבכם  משאלות  וכל  ורחמי,  וחסדא  חנא  וישועה, 

לטובה.

רופט יעצט אריין מיט אייער נדבת הלב אויפן 

ספעציעלן קאמפיין נומער:

718 873 0756


