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ווידער  וועלט  די  הָאט  ווָאך  לעצטע  די  דורכאויס   – ווַאשינגטָאן 

דער  ַאז  אויסזיכטן  עּפעס  פַארַאן  נָאך  זענען  עס  ַאז  גלייבן  צו  ָאנגעהויבן 

הָאט  עס  ווען  רירן,  צו  ָאנהייבן  צוריק  זיך  זָאל  ּפלַאן  שלום  מזרח  מיטל 

מיט  פול   – ּפלַאן  ַא  דַאנק  ַא  פָאראויס  שטוּפ  שטַארקן  ַא  בַאקומען 

הָאט  הויז  ווייסע  די  ווָאס   – איזרַאעל  פַאר  צוקערלעך  און  פַארגוטיגונגען 

ַאז  אויסגעזען  הָאט  עס  געווען;  מסכים  שוין  הָאט  ַאלעס  ַארויסגעלייגט. 

און  רעדער,  די  פון  לופט  די  ַארויס  ָאבער  איז  ּפלוצים   - דורכגיין  גייט  עס 

טעג  לעצטע  די  אין  ּפַאסירט?  הָאט  ווָאס  געבליבן.  שטעקן  איז  ּפלַאן  דער 

ַאדרעס:  איין  צו  טייטלען  און  קוועלער  נייעס  גרעסטע  וועלט’ס  די  שטייען 

ּפַארטיי.   ש”ס  רעליגיעזע  די  פון  פירער  גייסטישער  דער  יוסף,  עובדיה  הרב 

בַאצייכענען  שַארפקייט,  און  עקסטרעמיזם  זיין  אונטערצושטרייכן 

שרייבער  איין  און  “אומדיּפלָאמַאטישער,”  “פייערדיגער,”  ַאלס  אים  זיי 

קייען  צייטונגען  די  אייָאטָאלַא.”  “ספרדי’שער  ַאלס  גָאר  אים  בַא’טיטול’ט 

פַאלן  געלָאזט  הָאט  יוסף  ווָאס  אויסדרוקן  ווילדע  ַאלע  די  איבער  איצט 

וועלכער  מענטש  דער  איז  עס  רַאדיקַאל  ווי  בַאווייז  ַאלס  יָארן,  די  איבער 

שַאנס. ַא  הָאבן  וועט  ּפלַאן  שלום  איצטיגער  דער  צי  ַאנטשיידן  דַארף 

וועלט  די  אין  זען  צו  נייעס  קיין  נישט  בכלל  איז  בַאדויערן  צום 

איזרַאעל,  אין  ּפַארטייע  רעליגיעזע  פון  עקסטרעמיזם  די  דערמַאנט  ּפרעסע 

געביטן  ָאקוּפירטע  די  ָאנהַאלטן  אין  שּפילן  רעליגיעזע  ווָאס  רָאלע  די  און 

גַאנצער  דער  ַאז  קלָאר  געווען  איז  עס  ווען  נישט  זיך  געדענקט  דָאך  א.ד.ג. 

ווענדט  מזרח  מיטל  אין  ַאנטוויקלונגען  צוקונפטיגע  די  אין  ּפרָאצעס  שלום 

בַאפעלן  וועט  ער  ַאזוי  ווי  פירער,  רעליגיעזער  איין  אויף  שטַארק  ַאזוי  זיך 

נישט  בכלל  און  ָאּפוועזנד  זיין  לָאזן  זיי  ער  וועט  מיניסטָארן.  צוויי  זיינע 

וועט  טיש  פַארהַאנדלונג  צום  צוריקגיין  קענען  צו  הכנה  די  ווען  שטימען 

צו  בַאפעלן  זיי  ער  וועט  ָאדער  קַאבינעט?  בעפָאר’ן  ווערן  ַארויפגעברענגט 

ּפלַאן? דעם  קעגן  שטימען 

צוליב  ַאז  קלָאר  שוין  איז  ּפלַאן,  דעם  דורכלָאזן  וועלן  זיי  אויב  אפילו 

ברענגט  ווָאס  בַאגרעניצונגען,  און  תנאים  שווערע  גָאר  געשטעלט  ווערן  זיי 

פיס. לינקן  מיט’ן  ָאנהייבן  זיך  זָאלן  פַארהַאנדלונגען  שלום  די  ַאז  שוין 

לייגט ַארבעט אויס און   ווַאשינגטָאן 
ּפלַאן  נייעם שלום  הָאפענונגען אויף 

ווען  דָאנערשטָאג,  ווָאך  פָאריגע  ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  נייעס  די 

הָאט  און  יָארק  ניו  אין  געווען  איז  נתניה  ביבי  הכופרים  ראש  דער 

וועלט ּפרעסע: מיטל מזרח שלום ּפלַאן קען זיך ווענדן 
אין הענט פון “פייערדיגן רַאביי” )עובדיה יוסף(

 ש”ס פַארלַאנגט ַא שריפטליכע פַארשּפרעכונג פון ווייסן הויז ַאז מ’וועט נישט איינפרירן בויען מער ווי 90 טעג
און מ’וועט ווייטער קענען בויען אין מזרח ירושלים, כדי נישט צו שטערן דעם שלום ּפלַאן

פון  ַארויס שטערקער  ליידער  פון שלום קומט  ַאלס שטערער  פון רעליגיעזע אידן  רָאלע 
ותורתו הקדושה  ה’  ָאּפצושלָאגן חילול  ווייטערדיגע פעולות  ּפלַאנט  נטרונא  ווען;  סיי 

רַאדיָא קַאמּפיין נָאך העכסט געלונגענע  פון כלל ישראל,  די שרעקליכע סכנה  און 

פון  חובות  אין  פַארזינקען  נָאך  מ’איז  ווָאס  ...טרָאץ 
איצט  שוין  מ’מוז  ַאז  קלָאר  ָאבער  איז  קַאמּפיין,  די 
וועלכע  פַארשּפרייטונגען  נייעס  פרישע  די  ָאּפענטפערן 
שלום  גרעסטע  די  ַאלס  אידן  פרומע  ַאהער  שטעלן 

קעגנער...



די  מיט  געשּפרעכן  העפטיגע  פון  שעה  הַאלב  ַא  און  זיבן  ָאּפגעהַאלטן 

ָאנגעהויבן  הָאט  ווָאך  סוף  דורכאויס  קלינטָאן.  סטעיט  ָאוו  סעקרעטַאר 

די  פַארלענגערן  צו  איינגעגַאנגען  איז  נתניה  ַאז  נייעס  די  ַארויסצורינען 

בַאדינג  ַאלס  פַארלַאנגט  הָאבן  ּפַאלעסטינער  די  ווָאס   – איינפרירונג  בוי 

פָאריגן  אויסגעלָאפן  איז  ווָאס   – טישל  פַארהַאנדלונג  צום  צוריקצוקומען 

סוכות.  המועד  חול 

און  ַארבעט,  בוי  די  איינפרירן  טעג  ניינציג  נָאך  פון  אויסטויש  אין 

דריי  צוגעזָאגט  אים  ַאמעריקע  הָאט  ּפלַאן,  שלום  מיט’ן  פָאראויסצוגיין 

ערָאּפלַאנען  קַאמפס  פָארגעשריטענע  העכסט  פון  ווערד  דָאלַאר  ביליָאן 

ַארענע,  אינטערנַאציָאנַאלע  די  אויף  שטיצע  שטערקערע  ווָאפן,  נָאך  און 

יו.ען. די  אין  רעזָאלוציע  ּפרָא-ּפַאלעסטינער  ַארָאּפשטימען  דורך  ווי 

צוריקגעקערט  זיך  הָאט  און  ּפלַאן,  דעם  ָאנגעומען  הָאט  נתניה 

רעגירונג.   זיין  אין  דורכפירן  קענען  עס  וועט  ער  ַאז  ָאּפטימיסטיש 

ַאז  געהָאפט  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  הָאט  בַאריכטן  די  לויט 

די  דורכהַאמערן  קענען  מען  וועט  איינפרירונג  בוי  נייע  די  דורכאויס 

ַאזוי  ּפַאלעסטינע,  און  איזרַאעל  פון  גרעניצן  עווענטועלע  ּפערמענַאנטע 

מ’קען  וואו  רייבערייען  די  ענדיגן  ַאלעמָאל  פַאר  מָאל  איין  מען  וועט  ַארום 

נייעם  ַא  פון  גערעדט  שוין  מען  הָאט  מידיַא  די  אין  נישט.  וואו  און  בויען 

סטעיט  ַא  ַאז  ווייט  ַאזוי  שלום,  פַאר  שַאנס  מעגליכן  ַא  פַאר  פענסטער 

ערווַארטונגען  די  ָאּפצוקילן  געַארבעט  הָאט  ווָארטזָאגער  דעּפַארטמענט 

ַא  הָאבן  מ’וועט  ביז  חדשים,  דריי  נישט  יָאר,  ַא  נעמען  קענען  עס  ַאז 

ָאּפמַאך. גרעניץ 

צו  פשוט  איינגיין  נישט  וועט  רעגירונג  עקסטרעמע  זיין  ַאז  וויסנדיג 

די  איז  דָאס  ַאז  צוגעזָאגט  זיי  נתניה  הָאט  שטחים,  די  אין  בויען  ענדיגן 

שטחים,  די  אין  ַאקטיוויטעטן  בוי  די  איין  פרירט  מען  ווָאס  מָאל  לעצטע 

וואו  ירושלים,  מזרח  אין  גילטן  נישט  וועט  איינפרירונג  די  ַאז  אויך  און 

בוי  פרישע  בַאשטעטיגט  הָאט   - מיניסטער  אינערן  דער   – ישי  אלי 

יָא  דָארט  מ’זָאל  ַאז  שטיצע  אין  שטַארק  איז  ש”ס  און  אונטערנעמונגען 

בויען. קענען 

די  ַאדרעסירן  ָאדער  בַאשטעטיגן  געווָאלט  נישט  הָאט  ווַאשינגטָאן 

קרַאולי  דזשעי.ּפי.  ווָארטזָאגער  דעּפַארטמענט  סטעיט  דער  און  בַאריכטן, 

טיילן  ַאז  ערווַארטן  מען  דַארף  בַאריכטן  ַאזעלכע  אין  ַאז  געזָאגט  הָאט 

נישט.  טיילן  און  ווָאר  זענען 

ַאן  מעגליך  גַאנץ   – טַאקטיק  ַא  געווען  דָאס  איז  שיינט  עס  ווי 

זָאלן  אויסנַאמען  און  לעכער  די  ַאז  ווַאשינגטָאן,  פון   – ָאּפגעשמועסטער 

עס  נתניה  העלפן  וועט  דָאס  ַאז  הָאפענונג  די  מיט  פה,  בעל  בלייבן 

עקסטרעמע  זיינע  פַאר  געלעגנהייט  ַא  געבן  און  רעגירונג,  זיין  דורכצושטוּפן 

די  אויף  שטיצער  זייערע  פַאר  ָאנווייזן  דורך  ָאנצונעמען  עס  ּפַארטייען 

קענען  ּפַאלעסטינער  די  וועלן  זייט,  ַאנדערע  די  פון  ָאּפמַאך.  אינעם  לעכער 

עס  ַאז  לייקענען  און  איינפרירונג,  בוי  ַא  ערהַאלטן  הָאבן  זיי  ַאז  זָאגן 

עס  וועט  עס  און  דורכגיין,  עס  זָאל  קודם  ירושלים.  מזרח  ַארויס  לָאזט 

עס  און  זייטן  ביידע  אויף  דרוקן  דעמָאלט  שוין  מען  וועט  למעשה  קומען 

פַארגלעטן.

בוי איינפרירונג  ַאז  ָאבַאמַא מוז אונטערשרייבן  ש”ס: 
ָאנהויבן ַאז מ’קען שוין  די לעצטע און  זיין   וועט 

ירושלים בויען אין מזרח 
געשּפרעכן  ָאנגעהויבן  הָאט  און  צוריקגעפלויגן,  איז  פירער  מדינה  דער 

שוין  עס  געּפלַאנט  הָאט  און  ּפלַאן,  דעם  דורכצושטוּפן  קַאבינעט  זיין  מיט 

ס’הָאט  און  שטימען,  די  געציילט  מ’הָאט  ָאּפשטימונג.  ָאן  פַאן  ברענגן  צו 

בַאשטעטיגן,  עס  וועט  קַאבינעט  זיכערהייט  די  ַאז  ַארויסגעשטעלט  זיך 

די  אויב  בלויז  איז  דָאס  ָאבער  ניין,  פַאר  ווי  יָא  פַאר  מער  שטימע  איין  מיט 

געטָאן  הָאבן  זיי  ווי  ַאזוי  שטימען,  פון  ָאּפ  זיך  הַאלטן  מיניסטָארן  ש”ס  צוויי 

זיי   – געווָארן  דורכגעפירט  איז  פריז  צען-מָאנַאטיגע  פריערדיגע  די  בעפָאר 

זייער  און  אמינא,  הוה  קיין  געווען  ַאמָאל  נישט  איז  דערפַאר  שטימען  זָאלן 

ָאבער... גרויסע  ַא  געווָארן  אויך  איז  שטימען  זיך  פון  ָאּפהַאלטן 

וועלן  זיי  ַאז  דערקלערט  הָאט  מיניסטער,  אויסערן  ש”ס  דער  ישי,  אלי 

ַא  אין  געשטעלט  קלָאר  ווערט  עס  “אויב  שטימען  פון  ָאּפהַאלטן  בלויז  זיך 

אין  בוי-ַארבעט  די  ַאז  שטַאטן  פַאראייניגטע  די  פון  ּפרעזידענט  פונעם  בריוו 

בויען  קענען  מען  וועט  טעג   90 די  נָאך  און  ּפַאסירן,  זָאפָארט  וועט  ירושלים 

בַאגרעניצונגען.” קיין  ָאן  איבערָאל, 

דַארף  ער  נָאר  פַארשּפרעכונגען,  קיין  גענוג  נישט  איז  ישי  דעם 

ווָאס  ירושלים,  מזרח  אין  בויען  שוין  מ’קען  ַאז  ָאבַאמַא  פון  וחתום  כתוב 

זָאל  אויב  פַארהַאנדלונגען.  די  אין  טעמס  היציגסטע  די  פון  איינע  איז 

בויען  דָאס  לעגיטימיזירט  ַאמעריקע  ַאז  עס  בַאדייט  בריוו,  ַאזַא  קומען 

די  פַאר  אומַאקצעּפטירבַאר  זיין  וועט  ווָאס  געביטן,  ָאקוּפירטע  די  אויף 

ַארייוועל’  ָאן  ‘דעד  איז  ּפלַאן  גַאנצער  דער  ַאז  מיינט  דָאס  און  ּפַאלעסטינער 

עס  מוז  ער  חכמות,  קיין  פון  נישט  ווייסט  ישי  ָאבער  ָאנקום(.  ביים  )טויט 

בכתב. שריפטליך  הָאבן 

פָארגעקומען,  נישט  ָאּפשטימונג  די  דערווייל  איז  פַארלַאנג,  זיין  צוליב 

מיטווָאך.  זיצונג  קַאבינעט  ַא  ביי  נישט  אויך  און  ווָאך  ָאנהייב  נישט 

ַארבעטן  ַאליין  ּפרעזידענט  דער  און  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די 

ַאזוי  ווי  געשּפרעכן  העפטיגע  פירן  און  ּפלַאן,  דעם  רַאטעווען  צו  איצט 

דָאס  ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט  פַארלַאנג.  ישי’ס  אלי  מַאכן  צו  ווייכער 

שלום  מזרח  מיטל  צום  שטער  דער  ַאז  איינדרוק  זייער  פַארשטערקערט 

הַאס  ברענגט  און  ה’  חילול  שרעקליכער  ַא  איז  ווָאס  אידן,  פרומע  זענען 

אידן. ערליכע  ַאלע  קעגן 

ּפרעסע טייטעלט אויף ש”ס וועלט 
פון  העלפט  צווייטע  די  ַארטיקלען  פון  אויסצוגן  זענען  פָאלגענד 

די  אויף  טייטלען  וועלכע  נעצן,  מידיַא  ּפרָאמינענטסטע  די  אין  ווָאך,  די 

אידן,  רעליגיעזע  ַאלע  פון  נָאמען  דעם  פַארשמירט  דָאס  שטַארק  ווי  זָאגן  צו  איבריג  איז  ...עס 
תורה.  דעת  די  איז  דָאס  ווי  אויס  זעט  עס  ווייל  הקדושה,  ותורתו  שמים  שם  מחלל  איז  עס  און 
ווי  אויס  זען  ווָאס  אידן,  חרד’ישע  אויף  סּפעציעל  שנאה  געפערליכע  ַא  ָאן  ליידער  צינדט  דָאס 
די  זיין  דורך  העולם,  אומות  די  אין  ווידערשּפעניגער  און  ַאמעריקע  אין  טובה  כפויי  גרעסטע  די 
די  ווָאס  קָאנפליקט  לַאנגיעריגן  דעם  ענדיגן  צו  ּפלַאן  שלום  וועלכן  סיי  קעגן  שטערער  גרעסטע 
פון  ָאנזייער  און  מזרח  מיטל  אינעם  סטַאביליטעט  צו  ּפרָאבלעם  הויּפט  ַאלס  זעט  וועלט  גַאנצע 

טערָאר...



דעם  שטערן  ווָאס  די  ַאלס  ּפַארטיי  ש”ס  ָארטָאדָאקסישע”  “אולטרַא 

שלום. 

אונטער’ן  ַארטיקל,  לַאנגער  ַא  געהַאט  הָאט  ּפרעס  ַאסָאשיעיטעד  די 

קעּפל “גורל פון מיטל-מזרח שלום געשּפרעכן אין די הענט פון צוטיילערישן 

איז  ּפלַאן  שלום  דער  ַאז  שרייבן  זיי  וועלכע  אין  רַאביי,”  )ּפָאלערייזינג( 

יָאר   90 אויסגעשּפרָאכענער  ַאן  מַאן:  אומדיּפלָאמַאטישער  “ַאן  אין  געווָאנדן 

איבערקערעניש  ַאן  פַאראורזַאכט  לעצטנס  הָאט  וועלכער  רַאביי  ַאלטער 

פון  ווערן  ‘פַארטיליגט  זָאל  ּפרעזידענט  ּפַאלעסטינער  דער  ַאז  זָאגן  מיט’ן 

וועלט.’” די 

צו הַאלטן  איז ערווַארטעט  ּפַארטיי  ָארטָאדָאקסישע ש”ס  “די אולטרַא 

ווַארטן  מיניסטָארן  ש”ס  צוויי  די  ַאז  בַאריכטעט  עס  שטימע.”  שליסל  די 

ציטירט  ווערט  רַאביי,”  צום  גייען  בַאשלוסן  “ַאלע  יוסף.  הרב  פון  הערן  צו 

לַאכמַאנָאוויטש. ראי  פירשּפרעכער,  ישי  אלי  ַאן 

אויסגַאבע  ּפָאליטיק-ַאנַאליטישע  ּפָאוסט’  ‘ווַאשינגטָאן  ַא   – ‘סלעיט’  די 

מָאנטָאג  דעם  ַארטיקל  ַאן  געהַאט  הָאט   – ַאנערקענט  שטַארק  ווערט  ווָאס 

ָאן  זיך  הייבט  ַארטיקל  דער  גוי.”  שבת  “איזרַאעל’ס  קעּפל  אונטער’ן 

עובדיה  פון  מ’הערט  ווָאס  ווערטער  ּפערל  ווילדע  ָאפט  די  אויף  ָאנווייזנדיג 

ַאלס  אים  בַאצייכנען  זיי  און  שיעורים,  שבת  מוצאי  בַאוויסטע  זיין  אין  יוסף 

רעסּפעקטירטע  ַא  ַאז  פַאקט  דער  אייָאטָאלַא.”  ספרד’ישער  “עלטערער 

שטַארק  ווי  צייגט  אים,  אויף  טיטול  ַאזַא  נוצן  קען  אויסגַאבע  ַאמעריקַאנער 

ַאלס  ַאנערקענט  ליידער  ווערט  ער  און  געזען,  ווערט  ער  ווילד  און  רַאדיקַאל 

ַאז  פַארשטענדליך  און  אידענטום,  רעליגיעזן  פונעם  פירער  ָאנגענומענער  ַאן 

מיינונגען  די  ָאּפ  שּפיגלען  ָאנשויאונגען  זיינע  ווי  אויס  קוקט  וועלט  די  פַאר 

אידן. תורה-טרייע  פון 

ַאזוי  ווי  שרייבער  דער  דערמַאנט  ווייטער, 

ּפרעזידענט  וויצע  בַאליידיגט  הָאט  ישי  אלי 

בוי  פרישע  מעלדן  מיט  ווינטער  פָאריגן  ביידען 

הָאט  ער  ווען  ירושלים  מזרח  אין  ּפערמיטן 

שרייבער,  דער  זָאגט  זעלבע,  די  בַאזוכט.  דָארט 

פָאריגע  געטָאן  אומבַאהַאלטענערהייט  ער  הָאט 

געווען  איז  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט  ווען  ווָאך, 

יָארק  ניו  אין  געווען  איז  נתניה  און  ַאזיע  אין 

הָאט  ער  ווען  קלינטָאן,  מיט  געשּפרעכן  אויף 

רונדע  פרישע  ַא  געמָאלדן  להכעיס  ווידערַאמָאל 

הַאוזינג.  פון 

מיט’ן  ַאז  שרייבער  דער  טענה’ט  שלוס  צום 

רוב   נָאכגעגעבן  שוין  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  הָאט  ָאּפמַאך  איצטיגן 

טעג  ניינציג  די  נָאך  ירושלים,  אין  בויען  לָאזן  צו  און   - ּפַאליסיס  יוסף’ס  פון 

די  אין  איזרַאעל  פַאר  קעמפן  צו  און  געביטן,  ָאקוּפירטע  די  אין  בויען  לָאזן 

פירן  זיך  לָאזט  ַאמעריקע  פַארווָאס  פרעגט  ער  וועלט.  גַאנצע  די  קעגן  יו.ען. 

ַארבעט? שמוציגע  די  אים  פַאר  טוענדיג  גוי”,  “שבת  ַא  ווי  יוסף  פון 

געהַאט  מיטווָאך  הָאט  פָארום,  ‘ליעדע’  זייער  אין  טיימס,  יָארק  ניו  די 

אויף  ָאנגעהָאנגען  איז  געשּפרעכן  מזרח  “מיטל  קעּפל  אונטער’ן  ַארטיקל  ַאן 

ישי  אלי  ַאז  ‘הארץ’  איזרַאעלישע  די  פון  ציטירט  עס  רַאביי.”  פייערדיגן 

‘שטַאנדהַאפטיג  צו  פַארָארדענט  אים  “הָאט  יוסף  עובדיה  ַאז  געזָאגט  הָאט 

מעגליך.’”  נָאר  וועג  וועלכן  אין  איינפרירונג  די  קעגנשטעלן  זיך 

שַארפע  יוסף’ס  געוועזענע  רייע  ַא  אויך  דערמַאנט  ַארטיקל  דער 

הָאריקעין  ַאז  געזָאגט  הָאט  ער  ווען  ַאריינגערעכנט  סטעיטמענטס, 

בוש  ּפרעזידענט  וויבַאלד  ַאמעריקע  פַאר  שטרָאף  ַא  געווען  איז  קַאטרינַא 

עזה. פון  התנתקות  די  געשטיצט  הָאט 

ַאז  בַאריכטעט  דָאנערשטָאג  הָאט  אחרונות,  ידיעות  אין  ַארטיקל  ַאן 

זי  זָאל  איינפרירונג,  די  בַאשטעטיגט  רעגירונג  די  בעת  ַאז  פַארלַאנגט  ישי 

נָאך  תיכף  אויף  ברעג  מערב  אינעם  ּפערמיטן  בוי  פרישע  בַאשטעטיגן  אויך 

אויס.  לויפט  פריז  די  ווָאס 

הַאלט  ווָאס  די  איז  ש”ס  ַאז  קלָאר  איז  בַאריכטן  ַאלע  פון  בקיצור, 

ווָאס  איזרַאעל,  לטובת  קָאנצעסיעס  די  ּפלַאן;  שלום  דעם  אויף  דערווייל 

זענען  ּפלַאן,  דעם  ָאננעמען  זָאלן  ּפַאלעסטינער  די  ַאז  שווערער  מַאכן 

ָאבַאמַא  די  ש”ס;  בַאפרידיגן  צו  געווָארן  ַאריינגעשטעלט  טייל  גרויסן  אין 

צופרידנשטעלן  מ’קען  ַאזוי  ווי  קָאּפ  איצט  זיך  ברעכט  ַאדמיניסטרַאציע 

שוין  ווערט  בכלל  און  אויסזיכטן;  שלום  די  הרג’ען  ָאן  פַארלַאנגן  ש”ס’ 

יוסף. פון  שּפרַאך  ווילדער  דער  ַארויסגעברענגט 

נָאמען  דעם  פַארשמירט  דָאס  שטַארק  ווי  זָאגן  צו  איבריג  איז  עס 

הקדושה,  ותורתו  שמים  שם  מחלל  איז  עס  און  אידן,  רעליגיעזע  ַאלע  פון 

ָאן  ליידער  צינדט  דָאס  תורה.  דעת  די  איז  דָאס  ווי  אויס  זעט  עס  ווייל 

ווי  אויס  זען  ווָאס  אידן,  חרד’ישע  אויף  סּפעציעל  שנאה  געפערליכע  ַא 

אומות  די  אין  ווידערשּפעניגער  און  ַאמעריקע  אין  טובה  כפויי  גרעסטע  די 

ּפלַאן  שלום  וועלכן  סיי  קעגן  שטערער  גרעסטע  די  זיין  דורך  העולם, 

ַאלס  זעט  וועלט  גַאנצע  די  ווָאס  קָאנפליקט  לַאנגיעריגן  דעם  ענדיגן  צו 

פון  ָאנזייער  און  מזרח  מיטל  אינעם  סטַאביליטעט  צו  ּפרָאבלעם  הויּפט 

טערָאר.

די פעולות מפרסם  ַארבעט צו פַארשטערקערן  נטרונא 
ּפָאזיציע ומלואו כלל ישראל’ס  זיין קבל עולם  צו 

אויפן   – מחבירו  מרובה  קללתו  שאין  יום  לך  אין  ווָאס  מצב,  דער 

ַאז  איינדרוק  פַארשטערקערטן  דעם  און  ה’  חילול  דעם  פון  פרָאנט 

נטרונא  געצווינגען  הָאט   – ציונים  רַאדיקַאלסטע  די  זענען  אידן  ערליכע 

אויף  ַארבעטן  און  ַאריינצואווַארפן  איצט  זיך 

דעם  ָאּפצושלָאגן  פעולות  ברייטצוגיגע  פרישע 

העצערייען  די  און  שמים,  שם  חילול  שרעקליכן 

ישראל. כלל  אויף  ברענגט  עס  ווָאס 

נָארווָאס   - בַאוויסט  ווי   – הָאט  נטרונא 

רַאדיָא  קָאסטַאבַארע  גָאר  לופטערן  געענדיגט 

גרעסטע  די  פון  עטליכע  אין  רעקלַאמעס 

צווישן  הָאבן  וועלכע  סטַאנציעס,  נייעס 

זענען  ציונים  די  ַאז  ַארויסגעברענגט  ַאנדערע 

ציונ’יסטישע  די  און  רויבער”,  “אידענטיטעט 

די  ַאריינגערעכנט   – קָאָאליציע  רעגירונג 

די  פָאר  נישט  שטעלן   – מיטגלידער  רעליגיעזע 

אידן.  ערליכע  פון  שטעלונג 

אין  פַארזינקען  נָאך  מ’איז  ווָאס  טרָאץ 

ָאּפענטפערן  איצט  שוין  מ’מוז  ַאז  קלָאר  ָאבער  איז  קַאמּפיין,  די  פון  חובות 

אידן  פרומע  ַאהער  שטעלן  וועלכע  פַארשּפרייטונגען  נייעס  פרישע  די 

נָארווָאס  די  פון  רעזולטַאטן  די  קעגנער.  שלום  גרעסטע  די  ַאלס 

פָארצוזעצן  חיוב  גרעסערער  ַא  ַארויף  נָאך  לייגט  קַאמּפיין  דורכגעפירטע 

פריערדיגע  די  פון  ווירקזַאמקייט  די  וויל  פעולות,  די  פַארשטערקערן  און 

עס  וואו  פָארומס  נייעס  פילצָאליגע  פון  זיך  דערקענט  ווָאס   – קַאמּפיין 

ציוני’סטישע  פון  זעלבע  די  און  אויסגעשמועסט,  און  דערמַאנט  ווערט 

ָאנקומען,  מ’קען  ווייט  ווי  צייגט   – געפערליך  עס  ַאטַאקירן  וועלכע  בלָאגס 

ווָאס  פעולות  די  פַארשטערקערן  טעג  איצטיגע  די  אין  מען  דַארף  דעריבער 

ווָאס  אימעזש  געפערליכן  דעם  ָאּפצושלָאגן  שנעלער  ווָאס  כדי  פריער, 

אידן. פרומע  קעגן  איינגעגעסן  איצט  ווערט 

ציבור,  פונעם  שטיצע  ווייטערדיגע  אויף  ווַארטן  נטרונא  פון  עסקנים  די 

די  ברענגן  צושטַאנד  קענען  צו  מעגליך,  נָאר  ווָאס  און  ובממון  עסקנות  מיט 

שמים  שם  שיתקדש  ויה”ר  געּפלַאנט,  איצט  ווערט  ווָאס  קַאמּפיין  איצטיגע 

זיין  זוכה  שוין  מיר  זָאלן  יתברך  שמו  כבוד  פַאר  טָאן  בזכות  און  ידינו,  על 

מלך  לציון  באמור  באמת  בישועתך  נפשינו  ותגל  לבינו  וישמח  ענינו  יראו  צו 

בב”א.   צדקינו  משיח  בביאת  אלקיך 

און  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  ...די 
צו  איצט  ַארבעטן  ַאליין  ּפרעזידענט  דער 
העפטיגע  פירן  און  ּפלַאן,  דעם  רַאטעווען 
אלי  מַאכן  צו  ווייכער  ַאזוי  ווי  געשּפרעכן 
ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט  פַארלַאנג.  ישי’ס 
דָאס פַארשטערקערט זייער איינדרוק ַאז דער 
פרומע  זענען  שלום  מזרח  מיטל  צום  שטער 
און  ה’  חילול  שרעקליכער  ַא  איז  ווָאס  אידן, 

ברענגט הַאס קעגן ַאלע ערליכע אידן...


