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געווען  איז  ווָאכן  לעצטע  די  אין   – ווַאשינגטָאן 
געוויסן  ַא  וועגן  נייעס  ַא  ּפרעסע  די  אין  בַאריכטעט 
נַאס"ַא  געוועזענער  ַא  נָאזעט,  דעוויד  סטוַארט 
פַאר  געַארבעט  אויך  הָאט  וועלכער  וויסנשַאפטלער 
געווָארן אויף  ַארעסטירט  וועלכער איז  ּפענטַאגָאן,  די 
אויף  שּפיָאנירן  געווָאלט  הָאט  ער  ַאז  בַאשולדיגונגען 
און  פַארנעּפלט,  טיילווייז  נָאך  איז  קעיס  די  איזרַאעל. 
טַאקע  הָאט  איזרַאעל  צי  פרַאגעס  פַארַאן  זענען  עס 
ַאן  בלויז  עס  איז  ָאדער  דערמיט,  געהַאט  עּפעס 
אונטערגעשטעלטע עף.בי.איי. ּפַאסטקע. ציונ'יסטישע 
אינטערעסן שרייען ַאז די עף.בי.איי. פַארלייגט זיך אויף 

גענוג  זיין  נישט  אין  פַארדעכטיגן  זיי  וועמען  אידן, 
הָאבן  זיי  וויבַאלד  ַאמעריקע,  צו  געטריי 

צו  אויך  לָאיַאליטעט  דָאּפלטע  ַא 
איזרַאעל.

לא  עשו  אשר  ָאבער 
מודיעים. פון ווי קומט דער חשד 
נישט  דערציילן  זיי  אידן?  אויף 
גדולי  הזאת!  הרעה  מי  בשל 
ָאנהייב  ביים  שוין  הָאבן  ישראל 

ַאז  געשריגן  הציוני  רעיון  פונעם 
כלל  אויפן  סכנה  ַא  ברענגט  דָאס 

וועלן  לענדער  די  וויבַאלד  ישראל, 
הַאלטן ַאז אידן זענען נישט גענוג ּפַאטריָאטיש, 

און זענען געטרייער צו איזרַאעל ווי זייער מדינה. איצט, 
דער  ליידער  איז  דָאס  ַאז  ַארויס  קלָאר  זיך  שטעלט 
פַאקט, די ווערטער פון די צדיקים אמיתיים, זכי הראות, 
ווערן נתקיים במלוא מובן המולה, די ביטערע תוצאות 

פון דעם בגוי נבל אכעיסם, אלו הכופרים, ה"י.

יעריגער   52 ַא  איז  נָאזעט  דעוויד  סטוַארט 
הָאט  וועלכער  איד,  רעפָארמער  ַא  וויסנשַאפטלער, 
ַאגענטורן, אויף  רייע ַאמעריקַאנער  ַא  געַארבעט פַאר 
רעיגען  די  אויך  און  ּפרָאיעקטן  סּפעיס  וויכטיגע  גָאר 

צו  ָאנגעהויבן  הָאט  ער  ביז  סיסטעם,  שוץ  מיסיל 
צוריק  חדשים  צוויי  מיט  זעלבסטשטענדיג.  ַארבעטן 
ַאגענט,  עף.בי.איי.  ַאן  אים  מיט  פַארבינדן  זיך  הָאט 
פָארשטייער  ַאלס  פָארגעשטעלט  זיך  הָאט  וועלכער 
אים  הָאט  נָאזעט  און  'מוסד',  איזרַאעלישע  די  פון 
דערקלערט גרייטקייט צו ַארבעטן פַאר איזרַאעל פַאר 

ַא גוטן ּפרייז.

די קעיס איז די דריטע קעיס אין די לעצטע יָארן 
אין וועלכע מענטשן ווערן ָאנגעקלָאגט פַאר שּפיָאנירן 
צוויי  די קעיס קעגן  זענען  ַאנדערע  די  איזרַאעל.  פַאר 
עיּפַא"ק ַאנַאליסטן - וועלכע איז לעצטנס אויפגעגעבן 
געווָארן - פַאר איבערגעבן אונטערגעלייגטע ּפענטַאגָאן 
איזרַאעלישע  און  ּפרעסע  די  צו  געהיימניסן 
קעיס,  קדיש  עמי  בן  די  און  בַאַאמטע; 
ניו  פון  וועטערַאן  ַארמיי  ַאן  וועלכע  אין 
געווָארן  ַארעסטירט  איז  דזשערסי 
ַאריבערליפערן  יָארן  לַאנגע  פַאר 

אינפָארמַאציע צו איזרַאעל. 

ווען  בַאריכטן  ָאפטע  די 
קעיסעס  שּפיָאנַאזש  איזרַאעלישע 
נישט  קומט  ענדע  די  אין  ווען  אפילו   –
ַארויס קיין שולד-אורטייל - ברענגן קלָאר 
ַארויס  רופט  און  אידן,  פַאר  קיין טובה  נישט 
בייז-בלוט ביי ַאלגעמיינע ַאמעריקַאנער, ַאז איזרַאעל, 
גַאנצע  די  זיך איין מיט  רייסט  וועלכע ַאמעריקע  פַאר 
און  רעטער  איר  צוריקצוצָאלן  חוצפה  די  הָאט  וועלט, 

גרעסטע שטיצער מיט שּפיָאנַאזש קעגן איר.

געהַאט  הָאט  זי  ַאז  זָאגט  עף.בי.איי.  די 
מיט  נָאזעט  פַארדעכטיגן  צו  פַארווָאס  סיבות 
געברענגט  זיי  הָאט  ווָאס  שּפיָאנַאזש,  איזרַאעלישע 
במשך  וויבַאלד  ּפַאסטקע,  ַא  אונטערצושטעלן  אים 
ַאן  פַאר  קָאנסולטַאט  ַאלס  געדינט  ער  הָאט  יָאר  צען 

איזרַאעלישע רעגירונג עירָאוסּפעיס פירמע. 

געוועזענע  צוויי  די  פון  איינער  רָאזען,  סטיוו 
עיּפַא"ק ָאנגעקלָאגטע, הָאט רעַאגירט צו די נייע קעיס, 
קָאנטער- עף.בי.איי.  די  אין  און  סי.איי.עי.  די  אין  ַאז 
וועלכע  מענטשן  דָא  זענען  ַאגענטורן  שּפיָאנַאזש 
גלייבן ַאז "דער 'מוסד' שּפיָאנירט אויף ַאמעריקע אין 
ּפָאלַארד קעיס  ַאז די  גלייבן  זיי  ריזיגן פַארנעם. און  ַא 
ער  אייז-בַארג."  פונעם  שּפיץ  דער  געווען  בלויז  איז 
זָאגט ַאז די פַארדַאכטן קעגן איזרַאעל איז ביי זיי ווי ַאן 

"ָאבסעסיע."

ַאנטי- גרויסער  ַא  פַאקסמַאן,  אברהם 
עי.די. די  פון  פירער  און  מַאכער  מויל  ַאנטיסעמיטיזם 
על., הָאט געזָאגט: "ווָאס איך טרעף ּפרָאבלעמַאטיש, 
איז ַאז אונזער רעגירונג זעט אויס בלויז אינטרעסירט 
פַארבינדן  זענען  וועלכע  מענטשן  אויספָארשן  אין 
די  פון  הענט  די  אין  ַאריין  שּפילט  עס  איזרַאעל.  מיט 
ווָאס זָאגן ַאז אידן ָאדער די ווָאס זענען פַארבינדן מיט 

איזרַאעל זענען אומלָאיַאל."

דעפענס  ַאמעריקַאנער  די  ַאז  זָאגט  פַאקסמַאן 
אויף  פַארלייגט  זיך  נָאכַאנַאנד  הָאט  דעּפַארטמענט 
אומגעטריישַאפט,  מעגליכע  פַאר  ַארבעטער  אידישע 
און  מער  מיט  געווָארן  ערגער  דָאס  איז  לעצטנס  און 
מער אידן וועלכע ווערן ַאנטזָאגט צוטריט צו הַאקעלע 

אינפָארמַאציע. 

די  פַאר  געזָאגט  הָאט  פירער  עי.די.על.  דער 
פַארדעכטיגטע  הויּפט  די  צווישן  ַאז  וויק'  'דזשואיש 
רעדן  איזרַאעל,  אין  קרובים  הָאבן  ווָאס  די  זענען 
אידיש, ָאדער זענען שומרי תורה ומצוות. דָאס צייגט 
ווערן ליידער געזען די מערסטע  ַאז פרומע אידן  אויך 
מיליטאנטיש צו איזרַאעל, ווָאס ברענגט אויף זיי ַארויף 
די פַארדַאכטן ַאז זיי זענען נישט ּפַאטריָאטיש צו זייער 

לַאנד.

קעגן  פַארדַאכטן  סָארט  די  זענען  אייגענטליך 
ישראל  גדולי  נייעס.  קיין  נישט  מדינה,  די  צוליב  אידן, 

נאטיצן פון
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פריער  יָארן  מיט  שוין  הָאבן 
געווָארנט דערקעגן. איין ביישּפיל איז ווָאס דער הויּפט 
הָאט  זצ"ל,  אדלער  נפתלי  ר'  הרה"ג  ענגלַאנד,  פון  רב 
געזָאגט געווָארן אין תרנ"ט )געדרוקט אין ספר אור לישרים(, 
ירמי',  פון  נבואה  די  ַארָאּפגעברענגט  הָאט  ער  וואו 
ַארויסווייזן  דַארפן  אידן  ַאז  העיר,  שלום  את  ודרשו 

געטריישַאפט צו זייער לַאנד.

אידעע  ציונ'יסטישע  די  ַאז  געווָארנט  הָאט  ער 
לשוב  מסוגלת  הוא  כי  בעקבותיה,  כרוכה  "סכנה  איז 
להחיות את העלילה הנושנת והכוזבת כי אין לנו אהבה 
בנו, בארץ אשר קבלה  וחסרון אמונה  לארץ מולדתינו 
אותנו, עם היות העלילה הבדויה הזאת מתנגדת לתורת 

היהדות." 

ַארומגעוויקעלט  סכנה  ַא  איז  "עס  אידיש:  אין 
ַארום אירע )די ציונ'יסטישע אידעעס( פערשטן, ווייל 
עס איז אומשטַאנד ווידער אויפצולעבן דעם ַאלטן און 

פַאלשן בלבול ַאז מיר הָאבן נישט ליב אונזער געבורט 
לַאנד און מיר הָאבן נישט קיין צוטרוי אין דָאס לַאנד 
ווָאס הָאט אונז ַאריינגענומען, טרָאץ ווָאס די עלילה איז 

אין קעגנזַאץ צו די אידישע תורה." 

הָאט  זי"ע  מסַאטמַאר  הקוה"ט  רבינו  אויך 
זיי  אויב  אידן,  פַאר  סכנה  און  שָאדן  די  פָארגעזען 
צו  געטריי  גענצליך  זיין  נישט  און  פַארדעכטיגט  ווערן 
ער  ווָאס  בריוו  איינציגסטע  די  אין  היימלַאנד.  זייער 
פון  זצ"ל  רבי  דער  בעט  ענגליש,  אויף  געשיקט  הָאט 
זיין  ביי  ַאז  ענגלַאנד,  אין  עסקן  ַאן  גודמַאן,  אהרן  ר' 
בַאזוך אין די ארצות המזרח זָאל ער זיי קלָאר שטעלן 
איינעם'ס  פון  רעגירונג  די  צו  געטריי  זיין  "צו  ַאז: 
פון  ּפרינציּפן  סַאמע  די  פון  איינע  איז  וואוין-לַאנד 
זיי  דָארט  אים  בעט  רבי  דער  רעליגיע."  אידישע  די 
געמיינדעס  אידישע  דָארטיגע  די  ַאז  וויסן  לָאזן  צו 
און  רעגירונג,  זייער  צו  געטריי  צווייפל  קיין  ָאן  זענען 

אויסערליכע  פון  בַאאיינפלוסן  לָאזן  נישט  זיך  וועלן 
ּפרָאּפעגַאנדע. 

זיין  צו  מודיע  כסדר  ַארבעט  נטרונא 
נישט  ווערען  אידן  ַאז  והשרים,  העמים  לפני 
געטרייע  זענען  און  מדינה,  די  פון  פארטרעטען 
לעצטנס  מ'הָאט  ווי  לענדער.  זייערע  אין  בירגער 
תשועה  הנותן  די  פַארשּפרייטן  מיט'ן  געטָאן 
ווייט  גָאר  איז  וועלכע  ּפרעזידענט,  פַארן  ברכה 
רעקלַאמעס  כסדר'דיגע  די  אין  און  ָאנגעקומען, 
זיך  הַאלטן  מיר  ַאז  ַארויסגעברענגט  ַאלץ  ווערן 
צום פסוק ודרשו את שלום העיר. אין ַאזַא צייט, 
ווען עס קומט ַארויס די ביטערע ַאפעקטן פון די 
מדינה, וועלכע הָאט געברענגט חשדות אויף אידן 
ַאז זיי זענען אומּפַאטריָאטיש, קומט נָאכמער צום 

אויסדרוק ווי וויכטיג עס זענען די פעולות.

איזרַאעלישע  די  פון  פירות  די   - ווַאשינגטָאן 
ווָאך  די  זענען  ָאבַאמַא,  ּפרעזידענט  מיט  רייצונגען 
ווייסע  די  ווען  עפנטליכקייט,  די  אין  ַארויסגעקומען 
ַא  בַאשטימען  בעפָאר'ן  קונצן  געמַאכט  הָאט  הויז 
דעם  און  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  צווישן  בַאגעגעניש 
דָא  איז  ער  ווען  מיניסטער,  ּפרעמיער  איזרַאעלישן 
די  בַאשטימען  נישט  דָאס  בַאזוך.  ַא  אויף  געווען 
איז  וועלכער  הויּפט  רעגירונג  ַא  פַאר  ַאּפוינטמענט 
די  אין  איז  טָאג,  לעצטן  ביז'ן  בַאזוך  ַא  אויף  דָא 
בַאליידיגונג  שטַארקע  ַא  הדיּפלָאמַאטיע  תכסיסי 

יענעם. פַאר 

שוויצן  זָאל  ביבי  געווָאלט  הָאט  הויז  ווייסע  "די 
בעפָאר'ן בַאקומען ַאן אויפנַאמע מיטן ּפרעזידענט, און 
זָאלן אים זען טרָאּפן,"  ַאז מענטשן  זיי הָאבן געווָאלט 

לויטעט ַאן ַארטיקל אין די 'הארץ' צייטונג.

אין די לעצטע יָאר, זינט ביבי און ָאבַאמַא זענען 
אין ַאמט, הָאבן די ציונ'יסטישע מויל מַאכער געלָאזט 
אין  און  ָאבַאמַא,  קעגן  בַאליידיגונגען  רייע  ַא  פַאלן 
ווַאשינגטָאן  אין   – גרוּפעס  רעכטע  פון  ּפרָאטעסטן 
און אין איזרַאעל - הָאבן מען געהַאלטן גָאר העסליכע 

שילדן קעגן אים. 

ַא  מיט  ַארום  לַאנג  שוין  זיך  דרייט  ַאליין  ביבי 
צופיל  נישט  זיך  דַארף  איזרַאעל  ַאז  סטעיטמענט 
קימערן איבער אירע רייבערייען מיט'ן ווייסן הויז, ווייל 
ַאמעריקַאנער  די  צווישן  שטיצע  שטַארקע  הָאבן  זיי 
ּפובליק. לויט'ן 'הארץ' מַאכט די ראש הכופרים ַאוועק 
ַאז  חוצפה,  מיט  זָאגנדיג  הויז,  ווייסע  די  מיט  ריס  זיין 
מערב  מייל   70 ָאן  זיך  הייבט  ַאמעריקע  עכטע  "די 
לָאס  פון  מזרח  מייל   70 זיך  ענדיגט  און  יָארק,  ניו  פון 
הָאט  ּפלַאץ  ריזיגע  די  אינערהַאלב  און  ַאנדזשעלעס, 
איז שוין  דָאס  לָאיַאלע שטיצער."  איזרַאעל מיליָאנען 

פון די מילדע השפלות קעגן ָאבַאמַא. ביבי'ס געהילפן 
ָאבַאמַא איז אומערפַארן, און  ַאז  ווערן דָארט ציטירט 
זיי גרויסן זיך ַאז אין די צייט ווָאס ָאבַאמַא פַאלט אין די 

ַאנקעטעס, הַאלט זיך ביבי שטַארק.

לָאזונגען  די  צו  רעַאגירט  ַאליין  'הארץ'  די 
און  דיּפלָאמַאט,  ערפַארענער  ַאן  זיין  מעג  "ביבי  ַאז: 
ּפרעזידענט  דער  איז  ָאבַאמַא  ָאבער  נַאאיוו,  ָאבַאמַא 
פון ַא וועלט מַאכט, און ביבי פַארטרעט ַא קליינע לַאנד 
פַאראייניגטע  די  אויף  ָאנגעוויזן  שטַארק  איז  וועלכע 
נישט  ָאבער  ווילן  גאים  דל  ציונ'יסטישע  די  שטַאטן." 
וויסן ַאז זיי שטייען כעני בפתח. "עס זעט צומָאל אויס 
ער  ַאז  איין  זיך  רעדט  און  דָאס,  פַארגעסט  ביבי  ַאז 
ביישּפיל...,  צום  מַאכט,  וועלט  ַא  פון  הויּפט  דער  איז 
קען  קלוגשַאפט  איזרַאעלישע  די  ַאז  דערקלערן  ביים 
צען  אין  ָאנגעוויזנקייט  אויל  פון  וועלט  די  בַאפרייען 

יָאר."

ווי  ווי עס שטעלט זיך ַארויס און  ווייסע הויז,  די 
עס איז צו ערווַארטן, הַאלט נישט ביים זיך לָאזן שּפייען 
אין קַאשע, און זיי דערמַאנען ביבי'ו ווער עס איז דער 

ריכטיגער פירער.

ווערן  עס  ווָאס  צייט  שטיק  ַא  שוין  איז  עס 
בַאריכטעט ַאז אינערהַאלב די ַאדמיניסטרַאציע איז מען 
זייער בייז אויף איזרַאעל און די ציונ'יסטישע גרוּפעס, 
וועלכע גיסן ּפעך און שוועבל אויף ּפרעזידענט ָאבַאמַא 
ָאנגעצויגנקייטן  די  פַארלייכטערן  צו  ּפרובירן  פַאר'ן 
איצט  זענען  קלַאנגען  ַאלע  די  מזרח.  מיטל  אינעם 
קרַאנט בַאשטעטיגט געווָארן, ווען די ווייסע הויז הָאט 
ביז'ן לעצטן טָאג געלָאזט ָאפען די פרַאגע צי ביבי וועט 
ַאן אויפנַאמע, און נָאך די בַאגעגעניש הָאבן  בַאקומען 
זיי נישט געמַאכט קיין געמיינזַאמע אויפטריט פַאר די 
ַאז  אויפפירונג  ַאזַא  בַאדייט  דיּפלָאמַאטיש,  ּפרעסע. 

מ'הָאט ביבי'ן געוויזן דעם רוקן.

ציונ'יסטישע  די  ַאז  אונטער  שטרייכט  דָאס  
זיך צו טשעּפען מיט'ן ַאמעריקַאנער  זיי  גאוה ברענגט 
איז  דָאס  ַאז  קלָאר  ס'איז  ווען  אפילו  ּפרעזידענט, 
ּפָאליטיש אומזיניג, און זיי קענען ביטער ליידן דערפון. 

זייער עגָאאיזם איז ָאבער העכער פון ַאלעם.

קעגן  בייז-בלוט  ַארויס  שריט  די  רופן  ליידער 
פון  פנים  דעם  פַארשווַארצט  עס  און  איבערָאל,  אידן 
כלל ישראל. דָאס ברענגט ַא געווַאלדיגער חילול השם, 
ווען די הויכע שישקעס אין  און מסכן אידן אומעטום, 
אידן.  אויף  נָאך-טעם  ביטער'ן  ַא  בַאקומען  הויז  ווייסן 
ַאלגעמיינע  ביי  בייז-בלוט  ַארויס  אויך  רופט  דָאס 
ַאמעריקַאנער גוים, וועלכע זעען ווָאסערע כפויי טובה 
שטעלט  ַאמעריקע  ווָאס  נָאך  און  זענען,  ציונים  די 
וועלט פַאר  גַאנצע  זיך איין מיט די  זיך איין און רייסט 
איזרַאעל'ס וועגן, שּפייען זיי צוריק ַאמעריקע אין פנים. 

תוכו אכל קליפתו זרק.

מעז יצא מתוק
די שרעקליכע אומפַארַאנטווָארטליכע רייצונגען 
פון די ציונים, זענען ָאבער אויך אומשטַאנד צו ברענגן 
ַא ּפָאזיטיווע ערשיינונג. עס קען העלפן ָאּפשלָאגן דָאס 
ווָאס מ'הָאט ביז היינט געהַאלטן ַאז די ציונים זענען די 
פַארטרעטער און פירשּפרעכער פון גַאנץ כלל ישראל. 
דָאס איז געקומען צום אויסדרוק אין די דזשעי. סטריט 
סטריט  דזשעי.  די  דורך  צוגעשטעלט   - קָאנפערענץ 
ּפרָא-שלום לָאבי - וואו גָאר וויכטיגע ַאדמיניסטרַאציע 

און ערוויילטע בַאַאמטע הָאבן זיך בַאטייליגט.

איז  וועלכע  גרוּפע  ַא  איז  סטריט  דזשעי.  די 
מער  פון  צוריק,  יָאר  ַאנדערהַאלבן  מיט  ענטשטַאנען 
לינקע אידן וועלכע זוכן ָאּפצוקעמפן די שטַארק רעכטע 

איזרַאעלישע ַאנַאליסטן:

 ווייסע הויז אין ָאפענע רוגזה מיט איזרַאעל 
צוליב ביבי'ס רייצונגען מיט'ן ּפרעזידענט
 ביבי שּפילט ווי ַא פירער פון ַא וועלט מַאכט; זעלטענע געלעגנהייט ָאּפצושלָאגן

ציונ'יסטישע פַארטרעטערשַאפט פון גַאנץ כלל ישראל 
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ַאמעריקַאנער  די  אויף  דרוקט  וועלכע  לַאבי,  עיּפַא"ק 
ּפַאליסי  עקסטרעמע  זייער  ָאנצונעמען  רעגירונג 
קָאנפערענץ  איצטיגע  זייער  מזרח.  מיטל  דעם  כלפי 
ַאלס שטַארקע  ּפרעסע  די  אין  געווָארן  בַאצייכנט  איז 
הָאט  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  און  סוקסעס, 
שיקן  מיט  דערפָאלגרייך  זיין  זָאל  עס  ַאז  צוגעהָאלפן 
רַאטגעבער  זיכערהייט  נַאציָאנַאלע  הויז'ס  ווייסע  די 

אויפצוטרעטן דָארט.

זייער  געווען  איז  קָאנפערענץ  די  פון  ציל  דער 
הָאט  גַארדיען  ענגלישע  די  אין  קעּפל  ַא  קלָאר. 
ַאמעריקַאנער  די  פַאר  רעדט  "ווער  געליינט:  זיך 
לויזער  זוכט  גרוּפע  לָאבי  סטריט  דזשעי.  אידענטום? 
צו מַאכן די גרויסע בַאסטיַאנען'ס שטייפע פויסט אויף 

קָאנגרעס."

בַאריכטעט  כוחות,  ַאריינגעלייגט  הָאט  עיּפַא"ק 
ָאּפרעדן  און  גרוּפע  די  דערשטיקן  צו  גַארדיען,  די 
צוזַאמענקונפט,  די  ביי  בַאטייליגן  זיך  פון  בַאַאמטע 
ָאבער די ווייסע הויז הָאט זיי געשָאנקן לעגיטימשַאפט 
נַאציָאנַאלער  פונעם  ערשיינונג  די  מיט  ָאנזען  און 
קַאמף,  עיּפַא"ק'ס  נָאך  שוין  רַאטגעבער.  זיכערהייט 
שטיצע  זייער  אויסגעדרוקט  קָאנגרעסלייט   140 הָאבן 

פַאר די גרוּפע.

גרוּפע  ַאזַא  ווָאלט  צוריק  יָאר  עטליכע  מיט 
ווָאלט  קיינער  און  געווָארן,  אונטערגעברענגט  גלייך 
איצט  ָאבער  ווָארט.  אין  געשטַאנען  נישט  זיי  מיט 
איזרַאעליס  די  און  ווַאשינגטָאן,  אין  צייטן  נייע  זענען 
געברענגט  הָאט  ווָאס  שטריקל,  דעם  איבער  ציען 
נישט  גייען  וועלכע  אידן  זוכן  צו  ַאדמיניסטרַאציע  די 
ציונ'יסטישע  עקסטרעמע  די  מיט  בלינדערהייט  מיט 
ליניע, און עס איז די ערשטע מָאל ווָאס מ'הערט ַאזַא 
פון  נָאמען  אין  נישט  רעדט  עיּפַא"ק  ַאז  ּפרָאמינענט 

ַאלע אידן.

ווייניג  גַאנץ  גרוּפע  לינקע  די  הָאט  לענינו, 
און  אידן  פרייע  זענען  זיי  ווייל  אונז,  מיט  שייכות 
און  התורה,  בדרך  נישט  זענען  ַאגיטַאציעס  זייערע 
פַארשטענדליך ַאז זיי זענען אויך פַארברענטע ציונים. 
זענען  מידיַא  די  און  בַאַאמטע  די  ווען   – איצט  ָאבער 
מער אינטרעסירט און ַאנדערע אידישע מיינונגען, און 
הָאבן זיך ָאּפגעוואוינט פון די ביז היינטיגע מהלך בלויז 
ווָארטזָאגער - איז די  צו  דעקן עיּפַא"ק ַאלס אידישע 
ּפַאסיגסטע צייט ַאז אויך דער קול פון די יהדות החרדית 

זָאל ַארויסגעברענגט ווערן לפני העמים והשרים. 

ַאז  געלעגנהייט  געווַאלדיגע  ַא  איצט  איז  עס 
שוין  מ'שטרעבט  ווָאס  אויף  דערגרייכן  קענען  מ'זָאל 
פַארטרעטן  ציונים  די  ַאז  וועלט  די  זיין  צו  מודיע  יָאר, 
קעגן  זענען  תורה  שומרי  און  ישראל,  כלל  דעם  נישט 
הָאט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו  ווָאס  אויף  פעולות,  זייערע 
זיך ַאמָאל אויסגעדרוקט ַאז מ'ווָאלט געדַארפט הָאבן 

מסירת נפש דָאס צו פַארשּפרייטן.

ַא לַאנגע צייט מיט  נטרונא ַארבעט שוין טַאקע 
פַארשידענע קָאנטַאקטן, צו ברענגן צום בַאוואוסטזיין 
שטעלונג  די  בַאַאמטע  הויז  ווייסע  העכסטע  די  פון 
טעג  די  אין  מדינה.  די  קעגן  אידן  תורה-טרייע  פון 
נוצנדיג   – געווָארן  פַארשטערקערט  פעולות  די  זענען 
הויכע  מיט  מענטשן  און  שישקעס  הויכרַאנגיגע  גָאר 
ווי  ווָאס  ַאדמיניסטרַאציע,  די  אין  פַארבינדונגען 
פַארשטענדליך ציעט עס ַאריין אין ריזיגע געלטער - און 
מען ַארבעט מיט די ביורָאען פון גָאר הויכע בַאַאמטע 
נָאכנישט אויסרעכענען,  זייערע נעמען קען מען  ווָאס 

כדי די ָאנגייענדע פעולות זָאלן חלילה נישט געשטערט 
ווערן. 

עס זענען דָא שטַארקע הָאפענונגען ַאז אויסער 
ַארָאּפנעמען  זייערע אויגן און  זָאל עפענען  ווָאס דָאס 
זייער שלעכטן קוק אויף דָאס יהדות החרדית, וועלכע 

גרעסטע  די  ַאלס  פַאררעכנט  ווערן 
קָאנטַאקטן  די  וועלן  עקסטרעמיסטן,  ציונ'יסטישע 
אויך פירן צו ַא שטערקערע פירסום אין די מידיַא, כדי 
די ריכטיגע שטעלונג זָאל אויך ָאנקומען צו די ברייטע 

ַאמעריקַאנער גַאס.  - ובשם ה' נעשה ונצליח!

ריטשמָאנד, ווירדזשיניע – די מהפכה ווָאס ַא חשוב'ער רב, נוצנדיג מַאטריַאל פון 'נטרונא', הָאט 
געהָאלפן ָאנזייען אין ריטשמָאנד ווירדזשיניע, עפענדיג די אויגן פון אידן קעגן ציונות, הָאט געפירט ַאז 
ער זָאל אויפגעזָאגט ווערן פון זיין רבנות ּפָאסטן. דָאס שטרייכט אונטער די ַאפעקטיווקייט פון די פעולות 
דערשטיקן  צו  זוכן  און  בַאדרָאעט  זיך  שּפורן  ַאנדערע  די  ַאז  אידן,  ַאמעריקַאנער  ַאלגעמיינע  צווישן 
אידישע  ַאמעריקַאנער  אין  גייסט  קנאות  קיין  ַאריינצוברענגן  נישט  כדי  ּפרייז,  יעדן  פַאר  ַארבעט  די 

געמיינדעס.

הרב יצחק זאב יוסף קָאלַאקָאווסקי איז ַא ביַאלער תלמוד וועלכער הָאט צוויי און ַא הַאלב יָאר 
צוריק ָאנגענומען דעם רבנות ּפָאסטן אין די קול אמת שול אין ריטשמַאנד, און איז געווען בַאשריבן אין 
די ָארטיגע ּפרעסע פַאר אויפלעבן אידישקייט אין די גַאנצע שטָאט, און די קהלה הָאט אויך שטַארק 

שטָאלצירט מיט אים. 

זינט זיין איבערנעמען די רבנות, הָאט ער צוגעצויגן פרישע מיטגלידער אין די קהלה. ער הָאט אויך 
געעפנט די אויגן פון פילע מיטגלידער קעגן ציונות. צווישן די מגידי שיעור אין זיין כולל, איז אויך דָא ַא 

איד וועלכער איז געווען ַא מתנחל, ָאבער איז געווָארן אויסגעשּפרָאכן קעגן ציונות.

גלייך ביים ָאנקומען הָאט דער רב זיך ַארויסגעשטעלט קעגן ציונות. ווען ער הָאט געזען ַאז די שול 
ווערן. רוב מיטגלידער הָאט עס  ַארויסגענומען  זָאל  ַאז עס  פָאן, הָאט ער פַארלַאנגט  הָאט די טמא'נע 
נישט געשטערט, ָאבער די טָאכטער פון איינעם פון די גרינדער איז געקומען צו פָארן ַא צוויי שעה'יגע 

וועג זיך צו בַאקלָאגן קעגן ַאוועקנעמען די פָאן.

ָאפט  זענען  וואו עס  ענגלישע אויסגַאבע,  ַאן  ַארויסגעבן  געפירט הָאט  ווָאס ער הָאט  כולל  דער 
ערשינען ציונ'יסטישע השקפות. כדי דָאס ָאּפצושלָאגן, הָאט דער רב דָארט ָאנגעהויבן ַאריינצושטעלן 
און  געגליכן  עס  הָאבן  מיטגלידער  פילע  ַארויס.  גיט  נטרונא  וועלכע  ּפערלס,'  'פרשה  די  פון  שטיקער 
פַארלַאנגט נָאך, ָאבער עטליכע שטַארקע ציונים הָאבן פַארפירט דערקעגן, מורא הָאבנדיג ַאז עס וועט 

עפענען פַאר אידן די אויגן צום ריכטיגן דעת תורה.

פרשה  די  פון  תורה  ַא  איבערגעדרוקט  רב  דער  הָאט  תשס"ט  פון  אויסגַאבע  בעומר  ל"ג  די  אין 
ּפערלס פון בָאבובער רב הרה"צ ר' בנציון הַאלבערשטַאם זצ"ל ווָאס איינער הָאט געוויזן דעם ּפרעזידענט 
פון די קהלה, און עס הָאט פַאראורזַאכט ַא קָאנטערווערסיע. כדי צו בַארואיגן די געמיטער, הָאט דער 
ּפרעזידענט ַארויסגעגעבן ַא בריוו ַאז געוויסע ַארטיקלען אין יענע אויסגַאבע זענען נישט ַאריבער קיין 
געהעריגע איבערזיכט, און זיי "שּפיגלען נישט ָאּפ די געדַאנקן פון די עדיטָאריעל בָאורד ָאדער די דעת 

תורה פון די קהלה קול אמת..."

הָאט  ער  הכחשה.  די  פַארשווייגן  נישט  קען  ער  ַאז  געשּפורט  ָאבער  הָאט  קָאלַאקָאווסקי  הרב 
פַארעפנטליכט ַא בריוו ַאז ָאּפגעזען ווָאס די עדיטָאריעל בָאורד הַאלט, קען מען נישט זָאגן ַאז דָאס איז 

נישט די ריכטיגע דעת תורה.

מיטגלידער אין די שול הָאבן ָאבער געווָארנט דעם רב נישט ַארויסצוברענגן זיינע מיינונגען קעגן 
ציונות אין די עפנטליכקייט, און אז די תוצאות קענען זיין זייער נישט אייגענעם.

במשך'ן זומער הָאט זיך געטָאן ַא ּפָאלעמיק אין די קהלה וועגן די ַאנטי-ציונ'יסטישע שטעלונגען 
פונעם רב, און עס איז אויך ַאריינגעקומען אין בילד די נַאציָאנַאלע יָאנג איזרַאעל, מיט וועלכע די קהלה 
איז ַאפיליאירט, וועלכע הָאט געמָאלדן ַאז ַאזַא איינער קען נישט דינען ַאלס יָאנג איזרַאעל רב. די קהלה 
הָאט נָאכדעם אויפגענומען ַא צווייטן, און הָאבן געמָאלדן ַאז יענער איז יָא ּפרָא-ציונ'יסטיש געשטיצט. 
קָאלַאקָאווסקי הָאט זיך געעפנט ַאן אייגענע שטיבל אין ריטשמָאנד, קהל נחלי אמונה, צו וואו פילע פון 

זיינע ָאנהענגער זענען ַאריבערגעקומען.

צווישן  ַארבעט  נטרונא'ס  פון  השפעה  געווַאלדיגע  די  ַארויסגעשטעלט  זיך  הָאט  ַאמָאל  ווידער 
מ'דַארף  ַאז  בַאשלָאסן  הָאבן  איזרַאעל  יָאנג  די  און  אינטערעסן  ציונ'יסטישע  ַאז  אידן,  ַאמעריקַאנער 
ווי  ַאזוי   ַא מהפכה און רַאטעווען ַאמעריקַאנער אידן פון ציונות,  ווייל ער קען מַאכן  ַא רב,  זיין  מעביר 

ס'הָאט שוין ּפַאסירט מיט פילע ַאנדערע ַאמעריקַאנער אידן וועלכע הָאבן זיך ב"ה געעפנט די אויגן.

אויב הָאבן זיי בַאוויזן ָאּפצושטעלן די ַארבעט אין איין שול, קומען ַאלץ צו פרישע רבנים און שולן 
וועלכע זוכן דוקא יָא די דברי תורה און גריבלען זיך אין די ריכטיגע השקפה, און עפענען זיך צוביסלעך די 
אויגן צו די ריכטיגע דעת תורתינו הקדושה איבער די עניינים. דער אייבירשטער זָאל העלפן ַאז בזכות די 

פעולות זָאל מען שוין טַאקע זוכה זיין צו ומלאה הארץ דעה את ה'.

 רב אין ווירדזשיניע אויפגעזָאגט פַאר רעדן
קעגן ציונות און פַארשּפרייטן 'פרשה ּפערלס'
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טיף  'נטרונא'  איז  טעג  די  אין   – יָארק  ניו 
אינמיטן די ַארבעט פון צושטעלן ַא ספר די תוכן פון 
ויואל משה, אין די שפת המדינה, ענגליש, וועלכע איז 
גָאר ברייטער, קלָארער, און שוה לכל נפש'דיגער  ַא 
קעגן  און  וגאולה,  גלות  פון  עניינים  די  איבער  היקף 
מ'איז  והמסתעף.  שבועות,  שלש  די  אויף  זיין  עובר 
קָאסטבַארע  שווערע,  די  אין  ַאריינגעשּפרינגען 

ַארבעט, נָאך ווענדונגען פון ַאמעריקַאנער אידן וועלכע 
שרייען געוואלד!  ַאז דערווייל איז די ענגלישע מַארקעט 
ומה  ליטערַאטור,  ציונ'יסטישע  פון  בלויז  פַארפלייצט 
קיין  נישט  עס  ַאז  שרייען  זיי  יחטא?  שלא  הבן  יעשה 
ווערן  אידן  ַאמעריקַאנער  פיל  ַאזוי  פַארווָאס  ווינדער 

נָאך  מתנחלים,  עקסטרעמסטע  די  פון 
מיט  בלויז  מח  זייער  מ'שווענקט  ווָאס 
און  בתורה'ס,  פנים  גילוי  ציונ'יסטישע 
עס איז נישטָא גָארנישט ווָאס עס זָאל 

זיי עפענען די אויגן דערקעגן.

שוין  הָאט  נטרונא  ַאז  אמת 
און  ּפערלס"  "פרשה  די  ַארויסגעגעבן 
"אין די פוד סטעּפס אויף די פלַאקס" 
וועלכע  ענגליש,  אין  הצאן(  )בעקבי 
בַאשטייען פון הערליכע ענינים, בעיקר 
התורה  פסוקי  די  אין  ַאריינגעפלָאכטן 
און מעשיות פון גדולים איבער די ענינים. 
דָאס העלפט טַאקע עפענען די אויגן ַאז 
פילע גדולי ישראל מדור הקדום זענען 

געווען קעגן ציונות. 

פון  ָאבער פַארַאן פילע בריוון  זענען  נטרונא  אין 
ַאמעריקַאנער אידן וועלכע זענען זיך מתחנן על נפשם ועל 
נפש צאצאיהם, ַאז נָאכן ַאריינווַארפן ַא טינא בלב קעגן 
ציונות, מיט די עובדות פון די צדיקים, מוז אויך זיין ַא חיבור 
שלם ווָאס זָאל מסביר זיין, מהכל ועד כלה, מיט פעסטע 
מראי מקומות, די שרעקליכע איסורים פון נעמען ַא גאולה 
פַאר די צייט א.ד.ג., און ָאּפשלָאגן די סילופי דברי אלקים 
חיים מיט ווָאס די ציונ'יסטישע ביכער ווַאשן די מוחות.

די  ַאז  פַאקטן  די  טַאקע  צייגן  ליידער 
ַאמעריקַאנער אידן זענען טַאקע פון די הייסטע ציונות, 
און אין די פילע מסוכן'דיג סעטלמענטס זענען פול מיט 
ַאמעריקַאנער עולים וועלכע זענען געקָארמעט געווָארן 
זיי  זענען  דערמיט  ַאז  איין  זיך  רעדן  און  ציונות,  מיט 
מקיים ישוב הארץ, דָאס איז ַאן אתחלתא דגאולה, און 
נָאך. ביי ארץ ישראל'דיגע אידן און לשון הקודש ליינער 
לַאנג  שוין  געדַאנקן  ציונ'יסטישע  די עקסטרעמע  זענען 
אמעריקאנער  די  ָאבער  ָאּפגעלַאכט,  און  ָאּפגעפרעגט 
תמימי לב זעען בלויז די שיין-צוציענדע ענגלישע ביכער, 

וועלכע קויפן זיי ָאּפ און פַאנגען זייערע נשמות.

ַארויסגעקומען  שטַארק  ליידער  איז  פַאקט  דער 
גערופענען  ַאזוי  פונעם  ַארעסט  מיט'ן  ווָאך,  פָאריגע 
איז  וועלכער  טייטעל,  יעקב  טערָאריסט,"  "אידישער 
משפחה,  ָארטָאדָאקסישע  ַאמעריקַאנער  פון  קינד  ַא 
אין  און  פלָארידַא  אין  געוואוינט  הָאט  וועלכער 
בַאזעצט  שּפעטער  זיך  הָאט  וועלכער  ווירדזשיניע, 
געביטן,  ָאקוּפירטע  די  אויף  ישובים  די  פון  איינע  אין 
מען  הָאט  לעצטנס  הארץ...  חבת  זיין  דערקלערנדיג 
אים ַארעסטירט, זייענדיג פַארדעכטיגט אין אומברענגן 
ַאטַאקעס  טערָאר  אונטערשטעלן  און  ּפַאלעסטינער, 

קעגן פַארשידענע ציונ'יסטישע ערטער. 

ַאן אומוויסנדער  ּפרָאדוקט פון  ַא  נָאך  דָאס איז 
געווָארן  געקָארמעט  איז  וועלכער  קינד,  ַאמעריקַאנער 
מיט שלימות הארץ, פון די פילע אויסערליך-גלענצנדע, 

ָאבער אינערליך געפעלשטע מַאטריַאל ווָאס עס איז דָא 
צוגעשטעלט אויף ענגליש, ָאן ווָאס איינער זָאל זיי זָאגן 

פַארקערט. 

זָאל  ווָאס  ספר  ַא  אויף  איצט  ַארבעט  נטרונא 
העלפן די ווָאס זוכן ליכטיקייט, און זענען ָאפען צו הערן 
שוין  איז  עס  תורה.  דעת  ריכטיגע  די 
יָארן ווָאס מ'ַארבעט אויף ַאזַא סָארט 
ספר, ווָאס זָאל ריכטיג ַארויסברענגן די 
הַארבע איסורים, בַאגלייט מיט פעסטע 
מקורות, בעת עס זָאל אויך זיין שוה לכל 
נפש, ַאז ַאמעריקַאנער אידן זָאלן עס 
קענען לייכט און געשמַאק איבערקוקן, 

מיט ַא צוציענדער אויסשטעל. 

צילן,  די  דערגרייכן  צו  כדי 
גָאר  ַאריינגעלייגט  שוין  מען  הָאט 
עטליכע  געלטער  און  כוחות  ַאסַאך 
די  ספר.  דעם  איבערצוַארבעטן  מָאל 
עסקנים מעלדן ב"ה ַאז איצט הָאט מען 
שוין געטרָאפן דעם גוטן אויסשטעל, און 
עס וועט גיין אויפן מהלך פון עטליכע ספרים פון הרה"ג 
שאלה  באופן  גייען  וועלכע  זצ"ל,  מיללער  אביגדור  ר' 

זָאלן  יסודות  די  ַאז  העלפט  דָאס  ותשובה. 
בעסער איינגעקריצט ווערן אין מח, און אויך גיט עס ַא 
בעסערע מעגליכקייט ָאּפצושלָאגן די פילע זיופים, דורך 

זיי ַארָאּפברענגן און אויפווייזן ווי פַאלש זיי זענען.

זעלבט פַארשטענדליך ַאז די ַארבעט פון מלקט 
זיין די ריכטיגע מַאטריַאל און ענינים ווָאס דער ספר זָאל 
ַארייננעמען, שרייבן, איבערטייטשן, איבערַארבעטן פַאר 
שיפור און קיצור הלשון, עס זָאל זיין שוה לכל נפש און 
אינטרעסַאנט, מגיה זיין, אויסשטעלן די עמודים, דרוקן 
דעם ספר, ציעט ַאריין אין שווערע צענדליגער טויזנטער 
פון  הוצאות  די  צוקומען  נָאך  וועט  דערנָאך  דָאלַאר. 

ַאדווערטייזן, און מפיץ זיין די בתי מדרשים.

די  אין  נעמען  ַאנטייל  ווילן  וועלכע  בעם  נדיבים 
געווַאלדיגע הוצאות פון עפענען פַאר אידן די אויגן אין 
פון דעות נפסדות,  זיי רַאטעווען  און  די עיקרי האמונה 
קענען זיך פַארבינדן מיט נטרונא זיך משתתף זיין מיט 

איצט  ווערן  עס  ַארויסגעבן דעם ספר.  פון  הוצאות  די 
פַארקויפט שערים פַאר $2,500.

ובזכות אויפלייכטן פַאר אידישע קינדער די אויגן 
און זייער השקפה, זָאל מיר שוין זוכה זיין צום אור חדש 

על ציון תאיר, בב"א.
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The 2 seforim are very 
different too, efes biltecha 
goaleinu concentrates more 
on the 2 oaths and the geula 
with some statements of 
Gedolim against zionism 
however, it does not 
include the disproofs of 
zionist claims or any of the 
Gedolims opinions on Rav 
Kook or tzioni rabbanim 
and it doesnt have anywhere 
in the sefer where it says 
this is not an eilu veilu 
machloket or explaining 
why. The other book "dat 
tzionit" includes things on 
Rav Kook and discusses 
the Ohr Sameach and the 
Avnei Nezer and it also 
includes stuff about Giyos 
Banot and being drafted 
to the army but it does not 
have much about the 3 oaths 
nor a lot of mareh mekomos 
just a few and it doesnt have 
haskamos.Both of these 
books are in hebrew they 
dont havent in english.

Im suprised how the 
tzionim can alrready have 

trhere books published in 
english and sold at every 
seforim store they sell 
eim habeneim semeicha 
in english and R' Aviner's 
kuntress stuff and 
Mizrachi stuff but for there 
is hardly anything for the 
anti-zionist side just "in 
the footsteps of the flock." 
If zionism is absolute avoda 
zara and apikorsus and they 
are teaching it to innocent 
english speaking people 
then they should finally 
get it straight and make 
a english book that just 
includes everything like 
include the sources for 
the 3 oaths all of them, 
the disproofs to the zionist 
arguements, the statements 
of our Gedolim and their 
views on this subject, the 
views and statements of 
our Gedolim on tzioni 
rabbanim including rav 
kook.. and explain the 
issue clearly-this would 
surel be a kiddush hashem 
i hope they do this.

 all i was saying is since 
it is apikorsus and now that 
the natruna organization 
or whoever is making 
these anti-zionist books 
are producing them, im 
just suggesting they should 
make a right for once.

My complaint was that 
some books include things 
that other dont have and 
those others include things 
the others dont have at least 
not in english.The only 
english book out is "in the 
footsteps of the flock" and 
that has barely anything 
that touches the issue it 
happens to be a book on 
parsha and half the stuff 
have nothing to do with 
zionism anyway. All im 
proposing is for them to 
make just 1 perfect book 
eventually in english so 
that one can buy it and 
show it to other people 
and show the distortions 
and show how zionism 
100 years ago is the same 
treifness as today.
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 נטרונא וועט בעז"ה ַארויסגעבן גָאר בַאלערנדע 
און לייכטע ענגלישע ספר אויף עניני גלות וגאולה 

גָאר וויכטיג ָאּפצושלָאגן ענגלישע ציונות ביכער וועלכע פַאנגען ַאריין תמימי לב

 פאלגענד איז עטליכע זאצען פון א בריוו,  ווי א איד בעט זיך...

ביטע:  דרוקט די תוכן פון ויואל משה אויף ענגליש... 

הגליון נתנדב לעילוי נשמת הר"ר יוסף מרדכי ב"ר מתתיהו הכהן ע"ה - נפ' ג' חשון שנת תש"ע לפ"ק - תנצב"ה


