
אידן  ערליכע  נעמען  ַאנגסט  מיט   – ווַאשינגטָאן 
פון  ַארויסגעפָארן  היינט  זענען  בָאסעס  ַאז  נייעס  די  אויף 
פון  פָארנט  ּפרָאטעסטירן  צו  ווַאשינגטָאן,  קיין  קרָאונהייטס 
ווייסן הויז אין די צייט ווָאס ּפרעזידענט ָאבַאמַא הַאלט ָאּפ ַא 
די  אין  נתניה.  ביבי  ּפרעמיער  איזרַאעלישן  מיטן  בַאגעגעניש 
נתניה  ַאז  וועלט מידיַא איז  פַארנומען  גַאנצע  די  ווָאס  צייט 
שרייען  נָאכגעבן,  נישט  וויל  ער  און  עקסטרעמיסט,  ַאן  איז 
ווילן  ווי אים, און  נָאך הַארטער  זענען  זיי  ַאז  די פרומע אידן 
ַאז ער דיסקוטירט אפילו נישט מעגליכע שלום  זיכער מַאכן 
מזרח.  מיטל  אינעם  קָאנפליקט  דעם  בַארואיגן  צו  ּפלענער 
דָאס פַארשטערקערט ליידער דעם אימעזש ַאז ערליכע אידן 
וועלט,  די  איבער  שלום  פַאר  שטערונגען  גרעסטע  די  זענען 

וכדי בזיון וקצף.

רעקלַאמע  ַא  אויף  ַארבעט  נטרונא 
אויף  לופטערן  היינט  נָאך  מ'זָאל  ווָאס 
קלָאר  כווַאליעס,  רַאדיָא  ווַאשינגטָאן'ס 
אידן,  ערליכע  נישט  פַארטרעטן  זיי  ַאז  שטעלן  צו 
מ'קען  אויב  נָאר  ווערן  דורכגעפירט  דָאס קען  ָאבער 
צו  דָאלַאר  טויזנט  צען  צוזַאמענשטעלן  זָאפָארט 

בַאצָאלן די ַאנָאנסן.

וועט  די רעקלַאמע  לויפן  לָאזן  איין מינוט צו 
ריכטיגן  דעם  הָאבן  זָאל  עס  כדי  און   ,$550 קָאסטן 
ווייט מוז מען עס  ָאנקומען גענוג  זָאל  רושם און עס 

לָאזן גיין פילע מָאל איבער'ן טָאג.
ָאבַאמַא  צווישן  מיטינג  די  איז  ּפרעסע  וועלט  די  אין 
נישט  זעען  צוויי  די  ַאז  געווָארן  געשילדערט  נתניה  און 
איצט  הָאבן  איזרַאעל  מיט  ַאמעריקע  און  אויג-אויף-אויג, 
ערוויילט  הָאט  איזרַאעל  ווָאס  נָאך  אונטערשיידן,  ערנסטע 
זוכט  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  און  ּפרעמיער,  עקסטרעמען  ַאן 
מער שלום און ַא ּפַאלעסטינער שטַאט ווי בוש. עס איז אויך 
אונטערגעשטרָאכן געווָארן ַאז אין זייער ּפרעסע קָאנפערענץ 
קיין  דערמַאנט  נישט  ָאבַאמַא  הָאט  בַאגעגעניש,  זייער  נָאך 
זיי  פון  גערעדט  בלויז  הָאט  און  'שטַאט',  ּפַאלעסטינער 
קָארידָארן  דיּפלָאמַאטישע  אין  זעלבסט-הערשַאפט.  געבן 
אויסגעטייטשט  'שטַאט'  ווָארט  דעם  ַארויסלָאזן  דָאס  איז 
צוויי-לענדער  ַא  אויף  גרייט  נישט  איז  איזרַאעל  ַאז  געווָארן 
אויך  און   – שוין  ַאנערקענט  וועלט  גַאנצע  די  ווָאס  לעזונג, 
דער הַארטער ּפרעזידענט בוש הָאט ַאזוי געהַאלטן - ַאז דער 
די  פַאר  לַאנד  ַא  געבן  צו  איז  שלום  פַאר  וועג  איינציגסטער 

ּפַאלעסטינער.

ַא  געהַאט  זונטָאג,  נעכטן,  הָאט  טיימס  יָארק  ניו  די 
עמלק'ס  שרעק,  "איזרַאעל'ס  קעּפל  אונטער'ן  לייט-ַארטיקל 
הַארטנעקיגקייט  נתניה'ס  דָארט  שילדערט  עס  ַארסענַאל." 
זעט  ער  ווָאס  דעם  פון  קומט  אירַאן,  קעגן  דרָאאונגען  און 
ַא  דורכגעשיקט  הָאט  בַאשרייבונג  די  עמלק.  ווי  אירַאן 
צושרייבן  זָאל  צייטונג  ּפרעסטיזשפולע  ַאזַא  ַאז  שוידער, 
טרָאץ   – פירער  העכסטע  איזרַאעל'ס  פון  עקסטרעמיזם  די 
נישט.  הַאלטן  זיי  ווָאס  תורה,  די  צו   – פרייע  זענען  זיי  ווָאס 
הַארטע  איזרַאעל'ס  ַאז  פַאקט,  דער  ליידער  ָאבער  איז  דָאס 
רעליגיעזע  די  פון  שטַאמט  עס  ווי  געזען  היינט  ווערט  ליניע 

און רעליגיע. 

ָאט דער אימעזש – ווָאס ברענגט ַא געפערליכער חילול 
שם שמים, און ַא געפַאר אויף ערליכע אידן – איז עלול פיל 
שטערקער אייינגעגעסן צו ווערן ווען אין די געדַאנקן פון די 
ַאמעריקַאנער פָאלק, ווען מען זען אין די מידיַא בילדער ווי 
הויז  ווייסן  פון  פָארנט  דעמָאנסטרירן  בערד  מיט  אידן 

בעת דער ּפרעזידענט טרעפט זיך מיט איזרַאעל'ס פירער.

ווערט  די דעמָאנסטרַאציע,  וועגן  בַאריכטן  נייעס  אין 
הייסער  ַא  געווען  איז  רבי  ליבַאוויטשער  דער  ַאז  בַאטָאנט 
קעגנשטעלנדיג  השלימה,  ישראל  "ארץ  פון  שטיצער 
מיט  קָאמּפרָאמיסן  לַאנד  פון  דיסקוסיעס  אפילו  זיך 

אויסערליכע לענדער."

לויט ַא בַאריכט הָאבן די דעמָאנסטרַאנטן מורא געהַאט 
אויסערן  און  ָאבַאמַא  צו  אונטערגעבן  זיך  וועט  נתניה  ַאז 
די  ווָאס  סטעיטמענט  ַא  געבן  און  קלינטָאן,  מיניסטָארשע 
אויסטייטשן  קענען  וועט  ַאדמיניסטרַאציע  ַאמעריקַאנער 
דער  הָאט  )דָאס  ווייכער  ווערט  ער  ַאז  דערגרייכונג  ַאלס 
צינישער נתני-ה טַאקע געטָאן, געבנדיג ַא לישנא המשתמע 
זיך  זָאל  ער  ַאז  ּפרעמיער  דעם  שטיצן  ווילן  זיי  אנפין(.  לתרי 
ָאבַאמַא  פון  דרוק  געפערליכע  די  אונטערברעכן  מוזן  נישט 

און קלינטָאן.

אידן  ַאמעריקַאנער  ַאז  סטעיטמענט,  סָארט  ַאזַא 
רעגירונג  אייגענע  די  קעגן  דעמָאנסטרירן  ַארויס  זיך  לָאזן 
ער  פירער  אויסלענדישן  ַאן  מַאכן  צו  הַארטער  כדי  פירער, 
ווָאס  דָאס  אויך  ווידערהוילט  צוהערן,  דַארפן  נישט  זיי  זָאל 
ַאנטיסעמיטן שרייען ַאלץ ַאז אידן זענען נישט קיין געטרייע 
בירגער, נָאר זייער עיקר געטריישַאפט איז צו מדינת ישראל, 
אינטערעסן.  לַאנד'ס  אייגענע  זייער  קעגן  ס'איז  ווען  אפילו 
און  ישראל,  שונאי  די  פַאר  שטָאף  ַאריינפיטערן  קען  דָאס 
אויסשטעלן ַאמעריקַאנער אידן צו ָאנגרייפן פון ָאנגעהעצטע 
גַאנצע  די  דורך  פַארהַאסט  ווערן  צו  און  ה"י,  מוסלעמענער 

בַאפעלקערונג ה"י.

צינדן  עקסטרעמיסטן  פרומע  די  ווען  צייט,  ַאזַא  אין 
אונטער דעם בָאדן ה"י, דַארפן מיר נעמען זָאפָארטיגע שריט 
צו פַארלעשן די שריפה פון הַאס איידער עס פַארשּפרייט זיך. 
עס איז קריטיש וויכטיג שוין ָאּפצושלָאגן זייער איינפלוס, און 
מודיע זיין פַאר די אומות העולם און פַאר די רעגירונג פירער 

ַאז זיי פַארטרעטן נישט דעם פרומען אידענטום. 

ווַאשינגטָאן  די  אין  רַאדיָא  די  אין  רעקלַאמעס  דורך 
די.סי. מידיַא מַארקעט, וועט מען אי"ה בַאווייזן ָאּפצושטעלן 
וועט  דָאס  ווייל  ָאן,  זייען  זיי  ווָאס  הַאס  און  שָאדנס  די 
הויּפט- די  אין  בַאַאמטע  רעגירונג  די  דורך  ווערן  געהערט 
שטָאט און זשורנַאליסטן וועלכע דעקן ווַאשינגטָאן, און ַאזוי 
ַארום וועט עס אי"ה זיי אויך עפענען די אויגן ַאז די עטליכע 
ָאּפ די מיינונג  ווייט נישט  בָאסעס פון קרָאונהייטס שּפיגלען 

פונעם ריזיגן ערליכן אידענטום אין ַאמעריקע.

קענען  צו   $10,000 אויס  פעלט  עס 
ָאנהייבן די קַאמּפיין, און דָאס מוז זָאפָארט 
געשַאפן ווערן, ווייל ַאנדערש וועלן עס די 

מידיַא סטַאנציעס נישט ָאננעמען. 
כעת  תחרישו  החרש  אם  ברודער:  טייערע 
מַאנגל  ַא  צוליב  ווערן  פַארשטימט  מיר  קענען  הזאת? 
אין געלט, און לָאזן די ווַאנזינינגע פרומע ציונים רעדן 

אין אונזער נָאמען?!

פַאר  רעקלַאמע  די  לויפן  פון  ּפרייז  די 
אידן  רופט  נטרונא   .$550 איז  מינוט  איין 
תורתו  כבוד  למען  השם,  למען  געפיל  ַא  הָאבן  ווָאס 
אויף  ָאפיס,  אין  ַאריינרופן  שוין  זָאלן  עמו  ולמען 
#1 718.873.0005, מנדב צו זיין ַא מינוט, ָאדער ַא 
טייל דערפון צו קענען דורכפירן די קַאמּפיין. איר קענט 
ַאריינרופן מיט ַא קרעדיט קַארד צו געבן אייער נדבה.

געדענקט! יש קונה עולמו בשעה אחת.
לייגט עס נישט ָאּפ. אין אייער הילף איז געווָאנדן 
צי מ'וועט קענען ָאּפשרייען דעם חילול ה', התגרות באומות 

און שנאת ישראל ווָאס זיי זייען ָאן.

למען  ָאנשטרענגן  זיך  פון  זכות  דער  ַאז  זיכער  איז  עס 
אייך  וועט  עמו,  ולמען  הקדושה,  ותורתו  יתברך  שמו  כבוד 
רויחי  ומזוני  אריכי  חיי  צו  זיין  צו  זוכה  ביישטיין  זכות  דער 

וסייעתא דשמיא, לנו ולכל ישראל אמן.

עמוירדזשענסי ווענדונג:

חב"ד צינדט ָאן שנאת ישראל און התגרות באומות ביי איצטיגע דעמָאנסטרַאציע
נטרונא זוכט הילף זָאפָארט ָאּפצושלָאגן שרעקליכער חילול השם און סכנה ה"י

מאמענטאלע 
 נייעס 
פון  נטרונא
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