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ליאדע מינוט אויפרייסן;
וואס קען אין ַא ַ
פאס ָ
מיטל מזרח איז ַא ּפולווער ַ

סעפטעמבער ָא ּפשטימונג
עקספערטן ציטערן ַאז יו.עןּ .
ּ
דאס שוועבל חלילה
איבער ּפ ַאלעסטינע קען זיין ָ
רשלאג;
ַ
פא
מעריקאנער אידישע פירער צו שטערן ָ
ַ
איינשפ ַאנען ַא
ּ
איזראעל וויל
ַ

דאס וועט ח"ו ַארויסרופן
וואס ָ
צושלאגן התגרות באומות ָ
ָ
נטרונא ַארבעט ָא ּפ
באצייכענען דעם איצטיגן מצב אין מיטל מזרח ווי ַאן
יארק – ָאבזערווירער ַ
ניו ָ
דאס
לאדירןָ .
עקספ ָ
ּ
ליאדע מינוט
וואס קען אין ַא ַ
פאס ָ
איבערגעהיצטער ּפולווער ַ
וואס די ּפ ַאלעסטינער
דאס ָ
זאגן זיי ,קען זייער מעגליך חלילה זיין ָ
שוועבל דערצוָ ,
זאל אין
שטארק ַאז די יו.עןָ .
ַ
שטופן איצט זייער
ּ
אויטאריטעט און אירע שטיצער
ָ
שטאט.
ַ
סעפטעמבער שטימען צו ַאנערקענען ַא זעלבסטשטענדיגע ּפ ַאלעסטינער
ּ
זא ָא ּפשטימונג  -קען חלילה
זא ָא ּפשטימונג – ָאדער אפילו די צושטערונג פון ַא ַ
ַא ַ
פאס.
זיין דער געפערליכער פונק אויפצורייסן דעם ָאנגעהייצטן מיטל מזרח ּפולווער ַ
אויטאריטעטן ַארבעטן איצט אויף קעסל און כלים איינצושליסן
ָ
איזראעלישע
ַ
די
וואס
רשלאג אין די יו.עןָ ,.
ַ
פא
זא ָ
גרופעס או פיגורן צו שטערן ַא ַ
מעריקאנער אידישע ּ
ַ
ַא
האלטן די וועלט
וואס ַ
מעריקאנער אידן ַאלס די ָ
ַ
נאכמער אידענטפיצירן ַא
קען חלילה ָ
איזראעל.
ַ
גענאק צו שטיצן
ַ
ביים
זא אימעזש
צושלאגן ַא ַ
ָ
ניזאציע ‘נטרונא’ ַארבעט דעריבער שוין ָא ּפ
רגא ַ
בארימטע ָא ַ
די ַ
דעקלארירן ַאז
ַ
מפיין צו
קא ּ
פארצווייגטע ַ
גאר ַ
אויף כלל ישראל ,דורך אונטערנעמען ַא ָ
נאמען פון כלל
ניזאציעס רעדן נישט אין ָ
רגא ַ
הויכשטא ּפלערישע ָא ַ
ַ
די ציונים און זייערע
רעקלאמעס אין די ּפרעסיזשפולסטע צייטונג
ַ
סטבארע
ַ
קא
גאר ָ
דאס שליסט ַאריין ָ
ישראלָ .
מפיין.
קא ּ
דיא ַ
רא ָ
פארצווייגטע ַ
מאטישע רייען ,און ַא ַ
לא ַ
דיפ ָ
וואס ווערט געליינט אין די ּ
ָ

די יו.עןָ .א ּפשטימונג

פ ַאלעסטינער לענדער ,נעמען איין-רא ּ
ראבישע און ַאנדערע ּפ ָ
צאל ַא ַ
באס ,און ַא ָ
ַא ַ
דזשענעראל
ַ
רשלאג צו יו.ען.
ַ
פא
סעפטעמבער ַא ָ
ּ
זייטיגע שריט ,דורך ַאריינפירן דעם
נאך
דאס קומט ָ
לאנדָ .
ַאסעמבלי צו ַאנערקענען ּפ ַאלעסטינע ַאלס זעלבסטשטענדיג ַ
פאלעסטינע
האבן אין די לעצטע שטיק צייט שוין ַאנערקענט ַ
וואס עטליכע לענדער ָ
ָ
דארן מיט איר.
סא ָ
מבא ַ
האבן שוין אויסגעטוישט ַא ַ
ַאלס רעגירונג ,און ָ
מאנעווירונגען
דעבאטע און ַ
ַ
זאל זיך ענדיגן ,און אפילו די
די ָא ּפשטימונג ,ווי ַאזוי עס ָ
נאך ַא קייט
צושטאנד קומען ,קען חלילה ָאנהייבן ָ
ַ
ס’זאל בכלל
ַארום די ָא ּפשטימונג אויב ָ
וואס
אומשטאנד חלילה צו זיין דער פונק ָ
ַ
לדטאטן אינעם מיטל מזרח .עס איז
ַ
געווא
ַ
פון
פאס.
לאדירט דעם ָאנגעהיצטן ּפולווער ַ
עקספ ָ
ּ
מא’ס לעצטיגע שטרענגע רייד צו
בא ַ
האט ּפרעזידענט ָא ַ
נאליסטן ָ
סאך ַא ַ
לויט ַא ַ
פאר די ּפ ַאלעסטינער ַאז ער וויל איצט ערנסט דורכפירן ַא
איזראעל געצילט צו צייגן ַ
ַ
זאלן
לאנד ,און ַאזוי ַארום ָ
פאר ַאן אייגן ַ
פארווירקליכן זייער חלום ַ
זאל ַ
וואס ָ
לאן ָ
שלום ּפ ַ
דזשענעראל
ַ
פאר די יו.ען.
שטאט ַ
ַ
פארזוכן צו ברענגן די ּפ ַאלעסטינער
זיי אויפגעבן די ַ
ַאסעמבלי.
דזשענעראל ַאסעמבלי נעמט אויף די אישו ,וועט
ַ
מ’גלייבט ַאז אפילו אויב די
רשלאגָ ,אבער עס
ַ
פא
זא ָ
וועטאאירן ַא ַ
ָ
קאונסיל מיטגליד -
ַאמעריקע – ַאלס סעקיוריטי ַ
איז נישט זיכער.

דאר רופט
סא ָ
מבא ַ
איזראעלישער ַא ַ
ַ
רשלאג
ַ
פא
מעריקאנער אידן צו שטערן ָ
ַ
ַא

קיינמאל נישט
ָ
האבן זיך
רהאנדלונגען – וועלכע ָ
פא ַ
האבן די שלום ַ
באוויסט ָ
ווי ַ
האבן שוין ַא
טעמפן ווינקל ,און די צדדים ָ
ּ
האט איצט דערגרייכט ַא
ערנסט גערוקט – ָ
פאראייניגן אויף
געשפרעכן ,און קענען זיך נישט ַ
ּ
געהאלטן קיין
ַ
לאנגע צייט נישט ָא ּפ
ַ
וואך ַאז “דער
באריכטעט די ָ
האט די ‘הארץ’ ַ
כדי צו שטערן די ָא ּפשטימונגָ ,
געווארפן
ָ
האט לעצטנס פרעך ָא ּפ
קאנצענטרירן .ביבי נתניה ָ
זאלן זיך ָ
געשפרעכן ָ
ּ
וואס די
ָ
פאר די
מעריקאנער אידן :גרייט ענק ַ
ַ
געזאגט ַא
האט ָ
דאר ָ
סא ָ
מבא ַ
איזראעלישער יו.עןַ .א ַ
ַ
דאן איז עס
רהאנדלען ,און זינט ַ
פא ַ
וואס צו ַ
מא’ס תנאים איבער ָ
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
שטאט”.
ַ
סעפעטעמבער ָא ּפשטימונג איבער ַא ּפ ַאלעסטינער
ּ
האט געפירט ַאז דער מצב אינעם מיטל מזרח איז ווי ַא ּפולווער
דאס ָ
רהאנקערטָ .
פא ַ
ַ
רשלאסענע-טירן מיטינג מיט די
ָ
פא
געהאלטן ַא ַ
ַ
האט ָא ּפ
דאר ָ
סא ָ
מבא ַ
דער ַא ַ
לאדירן.
עקספ ָ
ּ
ליאדע מינוט
וואס קען אין ַא ַ
פאס ָ
ַ
ניזאציעס’,
רגא ַ
מעריקאנער ָא ַ
ַ
‘קאנפערענץ פון ּפרעזידענטן פון גרויסע אידישע ַא
ָ
ראיעקט אין
יעדער נייער בוי ּפ ָ
געזאגט ַאז עס איז נישט גענוג
ָ
האט זיי
או ָ
ליינט אין די מיטעלסטע בלעטער:
די זידלונגען ,קענען חלילה ברענגן ַאן
מעריקאנער אידישע
ַ
בלויז צו רעדן .די ַא
ריינווארפן
ַ
שרעקליכן אויפרייס און ַא
האבן
דארף ָ
געזאגט – ַ
ָ
האט ער
געמיינדע – ָ
בלוט-באד.
ָ
ארץ ישראל אין ַא פרישן
זא קריטישע
פאר ַא ַ
לאן ַ
קלארן ַארבעטס ּפ ַ
ַא ָ
ליידער קימערן זיך די ראשי הציונים
באצייכנט זיין רוף ַאלס
צייט .די ‘הארץ’ ַ
קנא ּפ דערמיט.
גאנץ ַ
ַ
‘אומקאנווענציעל’.
ָ
רהאנקערט,
פא ַ
וויבאלד ַאלעס איז ַ
ַ
געזאגט ַאז זיי
ָ
האט זיי
סאר ָ
רא ָ
ראן ּפ ָ
ָ
מאכמוד
וויל דער ּפ ַאלעסטינער פירערַ ,
פארבינדונגען מיט
דארפן “אויסנוצן זייערע ַ
ַ

א ניכטערן בליק איבער די
באזוך פון די ראש הכופרים אין
וואשינגטאן און אלעס ארום

האט
רעזולטאטן ”.ער ָ
ַ
באקומען
באשלוס צו ַ
פאסן די ַ
וואס ַ
די ָ
צוגעלייגט ַאז די ָא ּפשטימונג קען – חלילה  -פירן צו ַא פרישער
לדטאטן אינעם מיטל מזרח.
ַ
געווא
ַ
ציקל פון
איינשפ ַאנען די
ּ
דא
איזראעל וויל ָ
ַ
דאס הייסט ַאז
ָ
מעריקאנער ציונ’יסטישע און ַאלגעמיינע אידישע
ַ
ַא
איזראעל מער און
ַ
פאר
ניזאציעס זיך ַארויסצושטעלן ַ
רגא ַ
ָא ַ
שטערקער ווי ביז היינט.
מ’זאל נישט נעמען ערנסטע
ָ
רעזולטאט דערפון ,אויב
ַ
דער
קאנטער-שריט דערקעגן ,וועט חלילה זיין ַאז
און שטערקערע ָ
מעריקאנער אידן שטייען אונטער
ַ
עס וועט אויסקוקן ווי ַאלע ַא
רפעדירן די
טא ּ
וואס ָ
איזראעל’ס  ,און זענען די ָ
ַ
די שירעם פון די
דאס וועט ַארויסרופן געפערליכע שנאת
יו.עןָ .א ּפשטימונגעןָ .
ביליאנען מענטשן
ָ
מעריקאנער גוים און
ַ
מיליאנען ַא
ָ
ישראל דורך
פארשטערקערן די אימעזש ַאז
איבער די וועלט ,און עס וועט ַ
גארגעל
האלטן די וועלט ביים ָ
וואס ַ
מעריקאנער אידן זענען די ָ
ַ
ַא
צו שטיצן די ּפ ַאליסיס פון מדינת ישראל.

רעקלאמע
ַ
פארצווייגטע
נטרונא ַארבעט אויף ַ
מפיין
קא ּ
רילעישאנס ַ
ָ
און ּפובליק
האלטן ביים
וואס די ציונ’יסטישע אינטערעסן ַ
אין די צייט ָ
רדא ּפלען
פא ָ
רעטאריק און זיי ַארבעטן צו ַ
ָ
ַארויפשרויפן די
לאביאירונגען און צו נעמען שטערקערע שריט ווי ביז
זייערע ַ
האבן
איזראעל’ס ּפ ַאליסיס און שטעלונגעןָ ,
ַ
היינט צו שטיצן
שלאסן ַאז מ’קען נישט זיצן
בא ָ
די חשוב’ע עסקנים פון נטרונא ַ
רשווארצן
ַ
פא
נאכמער צו ַ
פארלייגטע הענט און זיי ערלויבן ָ
מיט ַ
דעם פנים פון כלל ישראל און צו ַאריינשטעלן אידן אין גרעסערע
סכנות ווי ביז היינט.
דער בילד וואס איז צושפרייט געווארן אין די גאנצע וועלט דורך די ציונים
האט ‘נטרונא’ שוין
מיט די שטיצע פונעם ערליכן ציבורָ ,
אין די לעצטע שטיק צייט – אין די טעג דעם וויזיט פונעם ראש
וויאזוי דער ראש הממשלה שר"י רעדט אין אמעריקאנער קאנגרעס
הכופרים אין ַאמעריקע און זיינע עפנטליכע רייצונגען מיט
קוקט די ווערטער! און די מעסעדזש וואס זיי ווילן דערמיט געבן!
סטבארע
ַ
קא
גאר ָ
געלאזט לויפן ָ
ָ
מא – שוין
בא ַ
ּפרעזידענט ָא ַ
נציעס
סטא
ַ
דיא
ָ
רא
ַ
רנומענסטע
פא
ַ
די
אויף
רעקלאמעס
ַ
דאס וועט העלפן
נאמעןָ .
זיך ַאהערשטעלן ווי זיי רעדן בשם כל ישראל ,גנב’ען אונזער ָ
טראץ
ַארויסצוברענגן דעם מעסעדזש ַאז כלל ישראל מיט ציונית איז א תרתי דסתריָ .
מ’זאל פון ָאנהייב ָאן וויסן ַאז זיי זענען שווינדלער,
ָ
מ’זאל זיי נישט געטרויען און
ָ
ַאז
פאר די ריזיגע
קאסטן ַ
פארזינקען און איבערגעשטרענגט פון די ריזיגע ָ
נאך ַ
וואס מ’איז ָ
ָ
שפעטער זיין לייכטער זיי
פארפירט ווערן פון זיי ,וועט ּ
יא ַ
וואס וועלן ָ
און אפילו די ָ
מפייןַ ,ארבעט איצט נטרונא ווייטער צו בויען אויף די ביז איצטיגע סוקסעסן ,דורך
קא ּ
ַ
ווארענונג פענער ַאז זיי גנב’ען
מ’האט שוין פריער ַארויסגעשטעלט ָ
ָ
איבערצוצייגן ַאז
וואכן אין חדשים.
מפיין אין די קומענדיגע ָ
קא ּ
נאך ַא העפטיגערע ַ
ָאנגיין מיט ָ
רעקלאמעס,
ַ
נאמען .דעריבער איז איצט די בעסטע צייט ַארויסצושטעלן די
אונזער ָ
פאר די
לאזן הערן ַ
נטשלאסן שוין מקדם צו זיין פני הרעה ,צו ָ
ָ
די עסקנים זענען ַא
פארזעצן מיט די
האבן דעם בעסטן ַאפעקט ,און בשעת מעשה וועט מען ָ
זאלן ָ
זיי ָ
נאך איידער זיי זענען
וועלט ַאז ערליכע אידן האבן נישט קיין שייכות מיט די מדינהָ ,
פאררופן זיך אויף’ן
וואס ַ
מעלדונגען צו דערקלערן ַאז די זענען אידענטיטעט רויבער ָ
שאדנס.
צוטאן די ָ
ָ
דאן וועט שוין זיין פיל שווערער ָא ּפ
וואס ַ
פאר כלל ישראלָ ,
מבאיש ריח ַ
נאמען פון כלל ישראל בגניבה.
ָ
רפלייצן
פא
ַ
און
נייעס
די
אין
פיגורירן
ציעס
ניזא
ַ
רגא
ַ
א
ָ
תרפ”ט
די
איידער
ך
נא
איצטָ ,
האבן שוין
נאנסן ,וועלכע ָ
נאך די פריערדיגע ַא ָ
האלטנדיג ָ
וואס ַ
דאס איז אויסער ָ
ָ
כוואליעס מיט זייער התגרות באומות’ן ,איז פיל לייכטער ָאנצוהייבן ַארויסצוברענגן
די ַ
שאוס,
טאלק ָ
געווארן אויף ָ
ָ
האנדעלט
בא ַ
אויסגעמאכט און זענען ברייט ַ
ַ
שטארק
ַ
גאר
ָ
מעריקאנער
ַ
וואס וועט בעז”ה ַאריינדרינגען אין די ַא
די ריכטיגע מיינונג פון כלל ישראלָ ,
נאך הייס ,וועלן די
איז איצט דער אייזן הייס .מיט’ן שמידן דעם אייזן ווען עס איז ָ
מוחות ,און ווען די ציונים וועלן ַארויפציען דעם ּפ ָאלעמיק ,וועט שוין פון פריער זיין
רשפרייט און
פא ּ
ווירקזאמער און וועלן בעז”ה פיל בעסער ַ
ַ
רעקלאמעס זיין פיל
ַ
פרישע
דאן וועט זיין
גראמירט ַאז זיי רעדן נישט בשם דעם ערליכן אידענטום בעז”הַ .
רא ַ
ּפ ָ
דערהערט ווערן.
בשמינו.
נישט
רעדן
זיי
ז
א
ַ
דערקלערן
און
מעסעדזשעס
די
מיט
רצוזעצן
פא
ָ
לייכטער
האט אויפגענומען צו מעסטן
עקספערטן וועלכע נטרונא ָ
ּ
רילעישאנס
ָ
ּפובליק
טאן ווייטער ,זענען איצט זייער
וואס צו ָ
געארבעט און ָ
האבן ַ
רעקלאמעס ָ
ַ
ווי ַאזוי די
פאן אויף כלל ישראל’ס אידענטיטעט
ַא רויטן ָ
זאגן ַאז
ווארצלען ,און זיי ָ
געשלאגן ָ
ָ
האבן
רעקלאמעס ָ
ַ
צופרידן ווי ַאזוי די פריערדיגע
באנוצן זיך
די ציונ’יסטישע אינטערעסן פירן דורך אידענטיטעט גניבות ,און ַ
מ’האט שוין דערגרייכט.
ָ
וואס
פארלירן ָ
איצט איז די צייט צו בויען דערויף כדי נישט צו ַ
פארטרעטער און בעלים פונעם
נאמען פון כלל ישראל ,ווי גלייך זיי זענען די ַ
מיט’ן ָ
אויפצוכא ּפן דעם
ַ
מידיא הייבט ָאן
ַ
זאגן זיי ,דערקענט זיך איצט ַאז די
ספעציעלָ ,
ּ
וואס נטרונא ברענגט ָאפט ַארויס,
דאס איז ַא מעסעדזש ָ
וועלט אידענטום – ָ
זאך,
פארבייפליענדע ַ
דאס איז נישט קיין ַ
נהאלטן און צייגן ַאז ָ
מעסעדזש ,און דורך עס ָא ַ
גאר גוט ָא ּפ און עס אילוסטרירט זייער גוט דעם מצב
און דער צושטעל קלינגט ב”ה ָ
וואס זענען ביז היינט געווען נישט צו דעקן
קען מען איצט בעז”ה דורכברעכן די מויערן ָ
נאמען בגניבה.
פארשמירן אונזער ָ
וואס מיר אידן געפונען זיך ,ווען ַאנדערע ַ
אין ָ
דורכגעבראכן ,וועט די
ָ
דאס ווערט
מאל ָ
די שטעלונג פונעם חרד’ישן אידענטום .איין ָ
ער
ז
א
ַ
מענדירט
רעקא
ָ
איז
אידענטיטעט,
זיין
גע’גנב’ט
ט
מ’הא
ָ
ז
א
ַ
ווייסט
איינער
ווען
וואס
ראמינענט ָארט אין די נייעסן ָ
באקומען ַא ּפ ָ
דעה פון תורה-טרייע אידן שוין כסדר ַ
רעפ ָארטינג
פינאנציעלע פירמעס און צו די קרעדיט ּ
באריכטן צו זיינע ַאלע ַ
פארט ַ
זא ָ
זאל ָ
ָ
פארבינדן מיט’ן מיטל מזרח.
זענען ַ
רמאציע .די פירמעס און ַאגענטורן לייגן ַארויף
אינפא ַ
ָ
מ’האט גע’גנב’ט זיין
ָ
ַאגענטורן ַאז
נטרונא קוקט ַארויס אויף ברייטן ציבור  -תלמידי
קרעדיטארן ַאז איידער
ָ
ווארנט
וואס ָ
פאן ָ
ַא רויטן ָ
וואס זענען דבוק באור
וחסידי רבינו הקדוש זי”ע ָ
קאנטעס אויף
לאזן עפענען ָ
זיי לייען געלט ָאדער ָ
תורתו און ווילן מקיים זיין דעם רבי’נס פסק ַאז מ’העט
האט
זאלן זיי פעסטשטעלן ַאז עס ָ
נאמען ָ
יענעם’ס ָ
פאר די
געדארפט מוסר נפש זיין מודיע צו זיין ַ
ַ
זיך
ערזאן’ס גוט-הייסונג.
טאקע דעם ריכטיגן ּפ ָ
ַ
נאמען -
וועלט ַאז די ציונים רעדן נישט אין אונזער ָ
שפעטער איינער
ּ
יא
ָ
באווייזט
ַ
אויב
סטבארן
ַ
קא
ווארים ,צו ערמעגליכן דעם ָ
זיך ָאנצורופן ַ
ַארויסצושווינדלען הלואות ָאדער געלט אויף
וואס די רווחים דערפון וועלן ָאבער זיין
מפייןָ ,
קא ּ
ַ
פאן
נאמען ,איז דער פריערדיגער רויטער ָ
יענעם’ס ָ
רא ּפנעמען דעם חילול השם
צבאר ,דורך ַא ָ
אומשא ַ
ַ
באווייז ַאז עס איז געווען בגניבה און ַאז
דער בעסטער ַ
טאן סכנת פון כלל ישראל,
ותורתו הקדושהָ ,א ּפ ָ
דערפאר.
ַ
נטווארטליך
ָ
רא
פא ַ
האלטן ַ
מ’קען אים נישט ַ
וואס ווערט
און אויפהערן די התגרות באומות’ן ָ
דאס אייניגע – ערקלערט ַאן ַאקטיווער
ָאט ָ
נאמען.
דורכגעפירט אין אונזער ָ
לאנען נטרונא’ס העכסט
עסקן וועלכער העלפט ּפ ַ
וואס אידן וועלן זיך
ויה”ר ַאז דורך דעם ָ
סטראטעגיע – טוט מען איצט.
ַ
אויסגערעכנטע
זאל’ן מיר שוין
ָאנשטרענגן למען כבוד שמו יתברךָ ,
וואס וועלן
גאס ַאז די ציונים ָ
פאר די ַ
מ’לאזט וויסן ַ
ָ
זוכה זיין צו התגלות כבוד שמים עלינו בב”א.

מפיין
לאנטער ַ
געפ ַ
קא ּ
דער ּ
לאזן לויפן
וואכן זענען צו ָ
די ּפלענער פון נטרונא אויף די קומענדיגע ָ
פאר די ּ
מאטישע וועלט,
לא ַ
דיפ ָ
גאס ,און אויך ַ
מעריקאנער ַ
ַ
פאר די ַא
רעקלאמעס ַ
ַ
פאלגן ָנאך די ַאנטוויקלונגען ַארום די מיטל מזרח ָא ּפשטימונגען א.ד.ג .מיט
וועלכע ָ
קא ּ
רעקלאמעס
ַ
דיא
רא ָ
מפיין וועט איינשליסן ַ
שטארקע אינטערעסע .די ַ
ַ
גאר
ַא ָ
שינגטאן ּפ ָאוסט.
ָ
ווא
גאר ּפרעסטיזשפולע ַ
גראמען ,און ַא ָנאנסן אין די ָ
רא ַ
און ּפ ָ
קא ּ
מפיין
וואס די ַ
אינטרעסאנטע פרטים ווי ַאזוי און לויט ָ
ַ
פאלגענד זענען עטליכע
ָ
געווארן:
ָ
איז אויסגעשטעלט

רעקלאמעס צילן?
ַ
וועמען וועלן די
רילעישאנס
ָ
גאבטע ּפובליק
בא ַ
די נטרונא עסקנים זענען געזעסן מיט ַ
ּ
שלאגן די
ָ
אומשטאנד צו
ַ
באשליסן וואו דער מעסעדזש איז
עקספערטן ,צו ַ
צוגאב צו צילן צום ברייטן
ָ
ווארצלען .זייער מיינונג איז ַאז אין
שטערקסטע ָ
דארף מען זיך ּ
באפעלקערונג
קאנצענטרירן אויף די ַ
ספעציעל ָ
גאסַ ,
מעריקאנער ַ
ַ
ַא
באשעפטיגט אינעם פעלד
וואס זענען ַ
דעבאטירט ּפ ָאליטיק ,און די ָ
ַ
וואס ליגט און
ָ
פון ּפ ָאליטיק און ּ
מאטיע.
לא ַ
דיפ ָ
קאכן זיך אין ּפ ָאליטיק ,און אויך די ּ
מאטן
לא ַ
דיפ ָ
וואס ָ
טעגאריעס  -די ָ
קא ָ
די צוויי ַ
שטארקן געוויכט אין
ַ
האבן ַא
האווענט אין די אישוס און חילוקים ָ -
בא ַ
וואס זענען ַ
ָ
מידיא ,און עווענטועל
ַ
נקנגאנג אין די
געדא ַ
ַ
אויספארמען דעם
ָ
טאן און
שטעלן דעם ָ
ּ
עקספערטן ,גרייכט מען די
מעריקאנער המון עם .דורך’ן צילן צו זייָ ,זאגן די
ַ
פונעם ַא
פארמען אויס דעם דעת הקהל אין די הינזיכטן.
וואס ָ
ָ
וואס ליגן אין ּפ ָאליטיק  -שמועסן
ליטיקאנטן – נעמליך מענטשן ָ
ַ
די ּפ ָא
ּ
אויפגעכא ּפט
ַ
שטארק
ַ
קאנטע ,און זייערע מיינונגען ווערן
בא ַ
שפעטער מיט זייערע ַ
באפעלקערונג .די ּ
שינגטאן ,ווידער,
ָ
ווא
מאטן אין ַ
לא ַ
דיפ ָ
און דרינגען ַאריין אין די ַ
רמאציע,
אינפא ַ
ָ
מידיא ,וועלכע קומט פון זיי ַנאשן
ַ
שטארקן איינפלוס אויף די
האבן ַא ַ
ָ
פארשטיין דעם אונטערשיד צווישן אידן
און ַאזוי ַארום הייבט מען ָאן בעסער צו ַ
פונאדערשיידן צווישן די צוויי שטרעמונגען און
און ציונים ,און זיי הייבן ָאן צו ַ
פארשטייען ַאז זייערע שטעלונגען אויף די ענינים זענען כרחוק מזרח ממערב.
ַ

מאטן?
לא ַ
דיפ ָ
ווי ַאזוי גרייכט מען ּ
כגעפארשט וועלכע צייטונגען
ָ
האט מען ָנא
מענדאציעסָ ,
ַ
רעקא
ָ
באזירט אויף די
ַ
עס ווערן ַאממערסטן געליינט און מ’רעכנט זיך דערמיט ַאממערסטן אין די
ּ
שינגטאן ּפ ָאוסט
ָ
ווא
האט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז די ַ
מאטישע קרייזן .עס ָ
לא ַ
דיפ ָ
מידיא קוועלער ,דורך’ן ווערן די שטערקסטע געלייענט
ַ
פאראויס פון ַאלע
איז ווייט ָ
צווישן די ּ
מאטן אין די רעגירונג.
לא ַ
דיפ ָ
רעזולטאטן פון ַאן ַאנקעטע פון די ‘ניעלסען פירמע’,
ַ
קלאר פון די
דאס איז ָ
ָ
וואס יעדע
מידיא און דער איינפלוס ָ
ַ
מעריקאנער
ַ
פארשט שטענדיג ָנאך די ַא
וועלכע ָ
באפעלקערונג .זיי פירן
טעגאריע אין די ַ
קא ָ
סארט ַ
האט אויף יעדע ָ
קוואל ָ
מידיא ַ
ַ
שינגטאן.
ָ
ווא
בא ַאמטע אין ַ
יעדע צוויי ָיאר דורך ַאן ַאנקעטע דורך ּפ ָאליטישע ַ
בא ַאמטע ליינען טעגליך
ס’האט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז ַא דריי פערטל פון די ַ
ָ
שינגטאן
ָ
ווא
געזאגט ַאז די ַ
האבן ָ
ראצענט ָ
שינגטאן ּפ ָאוסט צייטונג ,און ּ 29פ ָ
ָ
ווא
די ַ
שינגטאן ּפ ָאוסט
ָ
ווא
פאר ּפ ָאליטישע נייעס .די ַ
קוואל ַ
ּפ ָאוסט איז זייער וויכטיגסטער ַ
שטארק ווי די קומענדיגע ּפ ָא ּפולערסטע
ַ
מאל ַאזוי
איז ַארויסגעקומען איבער פיר ָ
געווארן
ָ
באצייכנט
נייעס קוועלער ,ניו ָיארק טיימס און סי.ען.ען ,.וועלכע זענען ביידע ַ
ראצענט פון די אויסגעפרעגטע
ַאלס וויכטיגסטע נייעס קוועלער בלויז דורך זיבן ּפ ָ
ליטיקאנטן און ּ
מאטן.
לא ַ
דיפ ָ
ַ
ּפ ָא
האבן גענומען שריט ָנאכ’ן זען ַא
געזאגט ַאז זיי ָ
האבן ָ
ראצענט ָ
ָנאכמערּ 62 ,פ ָ
וואס
רעקלאמעס ָ
ַ
שינגטאן ּפ ָאוסטַ ,א שטייגער ווי די
ָ
ווא
ּ‘פ ַאליסי מעסעדזש’ אין די ַ
פא ּ
רשפרייטן ַא ּפ ָאליטישע מעסעדזש צו די עפנטליכקייט.
נטרונא לייגט ַאריין ,צו ַ
האבן גענומען שליסט ַאריין:
וואס זיי ָ
די שריט ָ
ראצענט
וואס כמעט העלפט – ּ 48פ ָ
קאלעגעסָ ,
דיסקוסירן די מעסעדזש מיט ָ
מאל במשך די לעצטע ָיאר;
כאטש איין ָ
געטאן ָ
ָ
האבן
 ָגעגאנגען צו ַא וועב-סייט בשייכות מיט דעם מעסעדזש און
ראצענט זענען ַ
ּ 36פ ָ
רמאציע אויף די אישו;
אינפא ַ
ָ
האבן בכלל געזוכט מער
איבער ַא דריטל ָ
פאר ַאנדערע;
קא ּפי דערפון ַ
האבן געשיקט ַא ַ
ראצענט ָ
ּ 27פ ָ
באשלוס ,און ַאזוי
פאסן ַא ַ
רמאציע ביים ַ
אינפא ַ
ָ
האבן גענוצט די
ראצענט ָ
ּ 17פ ָ
באזירט אויף דעם
געווארן ַ
ָ
וואס זענען גענומען
פארשידענע שריט ָ
דא ָנאך ַ
זענען ָ
מעסעדזש.
רעקלאמעס ָאן צו ָנאך מענטשן
ַ
באדייט ַאז אויסער די ליינער ,קומען די
דאס ַ
ָ
וועלכע הערן עס פון זיי ,און עס העלפט אויך אויסשטעלן די רעגירונג ּפ ַאליסיסַ .אזוי

בא ּ
שטארקע
ַ
גאר
שיינפערליך ָ
גאר ווייט ,און ברענגט ַ
רעקלאמע ָ
ַ
ַארום קומט ָאן די
רעזולטאטן.
ַ
קאנקערענטע
און ָ

וואס זענען
ווי ַאזוי קומט מען ָאן צו ַאלגעמיינע מענטשן ָ
אינטרעסירט אין ּפ ָאליטיק?
קלארּ :פ ָאליטישע
סארט מענטשן איז זייער ָ
דער ַאדרעס ָאנצוקומען צו די ָ
וואס זענען אינטרעסירט
מיליאנען ָ
ָ
גראמען ווערן געהערט פון
רא ַ
שאוס .די ּפ ָ
טאלק ָ
ָ
דעבאטירן און הערן ּפ ָאליטישע דיסקוסיעס.
ַ
צו
רעקלאמעס אין די עי.בי.סי.
ַ
געלאזט לויפן זייערע
ָ
האט ‘נטרונא’
דערפאר ָ
ַ
סטאנציע ,מיט צענדליגער
שאו ַ
טאלק ָ
דיא ָ
רא ָ
סטאנציע ,וועלכע איז די שטערקסטע ַ
ַ
גאר טייערע
געווארן אין ָ
ָ
מיליאנען צוהערער .טייל ַא ָנאנסן זענען אויך ַארויסגענומען
ָ
וואס די צוהערער
גראמען וואו מ’דיסקוסירט רעליגיעזע טעמעסָ ,
רא ָ
וויקענד ּפ ָ
זענען מער ָאפען צו וועלן וויסן די שטעלונג פון רעליגיעזע אידן כלפי די מדינה.
רעזולטאטן דערפון זענען געווען אויסערגעווענליךּ .
ספעציעל איז עס
ַ
די
גראמען זענען ּ
שפעטער
רא ַ
פאקט ַאז אויף די ּפ ָ
געקומען צום אויסדרוק פונעם ַ
געווארן די שטעלונג פון כלל ישראל ,און עס געצייגט ַאז די מעסעדזשעס
ָ
דיסקוסירט
שטארקע אינטערעסע פון
ַ
האבן געצויגן ַא
געווארן און ַאז זיי ָ
ָ
זענען גוט דערהערט
די צוהערער.

רעקלאמעס
ַ
ראדיא
לאזן לויפן ָנאך
לאנט נטרונא ָנאכמער צו צילן דעם אוידיענץ ,דורך ָ
איצט ּפ ַ
אינפארמערשעלס ,וואס וועט געליפטערט ווערן
ָ
רעקלאמעס ,מינימום דרייסיג
ַ
נאכאנאנד אין די אנגעצויגענע עטליכע וואכן ,די אנגייענדיגע ראדיא קאמפיין
לעכערט דעם מויער פון די מידיא ,און ברעגט בהכרח ארויס אויף די אויבער-פלאך
די דעת תורה האמיתיות.

איבערגעארבעט ,צו זיין
ַ
נטרונא וועב-סייט ווערט גענצליך
מער צוציענד און ַארבעטן שנעלער
פארזינקען אין די ַארבעט פון ַאהערשטעלן
ניו ָיארק – ‘נטרונא’ איז אין די טעג ַ
פעסיענאל,
ַ
רא
וואס וועט זיין ַאהערגעשטעלט זייער ּפ ָ
ַא גענצליך נייע וועב-סייטָ ,
גאר
פארגעשריטן ,צו ַארבעטן ָ
לאגיש ָ
טעכנא ָ
ָ
און צוציענד ,און עס וועט אויך זיין
שנעל.
באוויסט איז דער גולת הכותרת פון פרסום קבל עולם ומלואה איז די וועב-
ווי ַ
וואס עפענען זיך
סייט ,וואו עס קומען ַאריין טעגליך טויזנטער מענטשן – סיי אידן ָ
וואס עס איז די ריכטיגע דעת תורה אין די יסודי האמונה און
דורך דעם די אויגן ָ
באקומען ריינע השקפות דערפון; און אויך גוים וועלכע ווערן דערפון געוואויר ַאז
ַ
ערליכע אידן זענען נישט קיין ציונים און די ציונים רעדן נישט אין אונזער ָנאמען.
עלעקטעראנישע טריבונע וועלכע
ָ
געווארן די איינציגסטע
ָ
די וועב-סייט איז
וואס רבינו
דאס ָ
פארזיכטיגן וועגן ָ
אויסגעהאלטענעם און ָ
ַ
פאר אויף ַאן
שטעלט ָ
באפוילן מודיע צו זיין קבל תבל ומלואהַ ,אז די ציונים רעדן
האט אונז ַ
הקוה”ט זי”ע ָ
האט עס שוין אויפגעקלערט פילע
נישט בשם כל ישראל .זינט דעם עקזיסטענץ ָ
וואס ציטירן דערפון אין זייערע
פעסארן ָ
ָ
רא
גאר וויכטיגע פיגורןַ ,אריינגערעכנט ּפ ָ
ָ
באשרייבונגען און ביכערַ ,אז ערליכע אידן זענען קעגן די התגרות באומות פון די
ַ
מדינה.
וואס מער מענטשן ,איז וויכטיג ַאז די וועב-סייט ָזאל זיין אין ּ
שפ ַאן
צו דערגרייכן ָ
רמאציע
אינפא ַ
ָ
מ’זאל קענען שנעל מישן און זען די
מיט דעם היינטיגן טעכניק ,כדי ָ
אויף די סייט ,און אויך עס ָזאל זיין אויסגעשטעלט צוציענד און ַאנגענעם צו ליינען.
ּ
מאכן די
ריינגעשפרינגען אין גענצליך איבער ַ
‘נטרונא’ איז דעריבער איצט ַא
פעסיענאלע פירמע ַאהערצושטעלן גענצליך
ַ
רא
גאר ּפ ָ
וועב-סייט ,אויפנעמענדיג ַא ָ
ַא נייע סייט ,א יצירה חדשה .די נייע וועב-סייט וועט אויך קומען מיט ּ
ספעציעלע
וויבאלד נטרונא’ס וועב-סייט קומט ָאפט
ַ
פארזיכערונג סיסטעמס קעגן העקערס,
ַ
וואס ווילן שטערן די ַארבעט ,און זיי ּ
שפורן זיך
טאקע פון ַאזעלכע ָ
אונטער ַא ַ
פא ּ
רשפרייט.
וואס נטרונא ַ
וואס ָ
געטראפן פון דעם מעסעדזש ָ
ָ
באוואונדערט דורך מומחיםַ ,אלס זייער מסודר און
די נייע וועב-סייט ווערט ַ
פעסיענאל געשריבן ,און עס וועט ּ
דאמיקער
קא ַ
ספעציעל ַא ּפעלירן צו ַא ַ
ַ
רא
גאר ּפ ָ
ָ
גאנצע וועב
האפט ַאז די ַ
רמאציע .נטרונא ָ
אינפא ַ
ָ
סארט
וואס זוכן די ָ
און ַאזעלכע ָ
סייט וועט זיין גרייט יפה שעה אחת קודם ,און מ’וועט שוין קענען איבערטוישן די
סייט ַאז נטרונא’ס ַאדרעס ָזאל פירן צו די נייע וועב-סייט.
איינגעשאלטערט ָנאך אין
ַ
האפענטליך וועט די נייע וועב-סייט זיין פערטיג און
ָ
קא ּ
רעפארירן
ַ
וואס וועט
מפייןָ ,
רילעישאנס ַ
ָ
מאסיווע ּפובליק
לויף פון די איצטיגע ַ
די ליינער און הערער צו די וועב-סייט.

א שמועס מיט די פאליטישע באבאכטער פון נטרונא;

ראש
פוןדידיראש
באזוךפון
דיבאזוך
איבער די
א ניכטערן בליק איבער
אלעסארום
אוןאלעס
וואשינגטאןאון
הכופרים אין וואשינגטאן
ארום
מיט עטליכע וואכן צוריק האט דער ראש ממשלת הכופרים ביבי נתניהו אויפגעטרעטן פאר א געמיינזאמע סעסיע אין אמעריקאנער קאנגרעס ,א רעדע וואס האט שאקירט די
וועלט סיי מיט איר וואולגארער חוצפה קעגן דעם אמעריקאנער פרעזידענט ,אבער אויך מיט די ענטוזיאסטישע אויפנאמע וואס נתניהו האט באקומען פון די קאנגרעס מיטגלידער,
און אירע נאכווייען וועלן זיך נאך שפירן א לאנגע צייט.
זינט די רעדע זענען אריינגעקומען אומצאליגע רופן אין אפיס פון "נטרונא" ,ווי אויך אנפראגעס דורכ'ן אינטערנעט אד"ג ,פון אידן וועלכע זענען געקומען מיט שטארקע פראגעס
און געוואלט הערן דעם ריכטיגן דבר ה' בדברים העומדים על הפרק.
באמת איז נישט אונזער שטייגער זיך אפצוגעבן ברבים מיט פאליטישע אנאליזן ,פאר ערליכע אידן איז דאס גאנץ א קנאפע נפקא מינא ,און ווי לאנג עס וועט אונז זיין באשערט
צו ליידן פון דעם שרעקליכן נסיון פון די 'אידישע' מדינה וועלן מיר כסדר אויסשטיין אזוינע און ענליכע תקופות פון צעמישעניש ,פארט אבער האבן מיר געזען אז צוליב דעם גרויסן
פאליטיש זענען זיי יא גערעכט ,און פאר קטני הדעת האט דאס
שטורעם וואס די רעדע האט פאראורזאכט ,האט דאס אריינגעברענגט ספיקות אויך צווישן חרדי'שע אידן ,אז אפשר ָ
גורם געוועהן צו משבח זיין רשעים און באקומען סימפאטיע צו די מדינה הטמאה רח"ל ,דעריבער זענען מיר געצווינגען ארויסצוקומען אין דער עפנטליכקייט און צונעמען די רעדע
אויף קליין געלט ,צו צייגן ווי זי איז א פשוט'ע לופט-זאק ,אנגעפילט מיט האלבע אמת'ען און גאנצע ליגנטס ,און אז אויסער פאליטישע חשבונות פאר ביבי מיט זיין קאאליציע
אינדערהיים האט זי נישט געברענגט גארנישט פאר קיינעם ,דער איינציגער געווינס וואס די מדינה הטמאה האט פון דעם איז אביסל שנאת ישראל פאר די אידען אין אמעריקא רח"ל.
די פראגן און ענטפערס סעסיע זענען מיר ווייניגער ארויסגעקליבן געווארן פון די שמועסן וועלכע זענען דורכגעפירט געווארן אין די לעצטע וואכן דורך נטרונא'ס פראפעסיאנאלער
שטאב ,וואס זיי האבן געענטפערט פאר מענטשן ,מבית ומבחוץ ,וועלכע האבן אנגעפרעגט די סארט פראגעס ,און מערסטנס פון די פרעגער זענען אוועקגעגאנגען זייער צופרידן מיט
א הוראה ברורה איבער דעם אמת'ן דעת תורה וואס מ'דארף וויסן בימינו אלה אין די דאזיגע ענינים.
גלייכצייטיג וועט מען ערשטוינט ווערן צו זען די אבנארמאלע חוצפה און פרעכער התגרות באומות פון דעם שטאלצן פארעך ,וועלכער טרויט זיך אריינצוקומען אין די טעריטאריע
פון אמעריקאנער פרעזידענט ,און אויפ'ן סטיל פון "הגם לכבוש את המלוכה עמי בבית" ארויסטרעטן אזוי אפן קעגן דעם פירער פון די איינציגע לאנד וועלכע טרויעט זיך נאך
אנצונעמען פאר זיין לאנד קעגן דעם ווילן פון די גאנצע איבריגע וועלט – דער אויסדרוק "א שלאנג וואס בייסט די האנט וועלכע פיטערט איר" האט נאך קיינמאל נישט געטראפן אזא
גוטן נמשל!
אגב ,דארף מען אויך אנמערקן דעם מאדנע פאראדאקס ווי אזוי דאס ציונות זוכט אייביג צו קאפיטאליזירן אויפ'ן חשבון פון ערליכע אידן ,אמאל מיט פייערן זיג און אמאל מיט
בעטן רחמנות ,אלה בנצחנימו ואלה ברחצנימו – קוים  44יאר צוריק ,אין די וואכען בערך ,האט די ציוני'סטישע גאס געיובלט מיט די 'ניסים' פון אייננעמען די שטחים און די מקומות
הקדושים ,און געוואלט איבערצייגן די ערליכע אידן אז מ'מוז אנערקענען די ציוני'סטישע מדינה וויבאלד דער אויבערשטער נעמט זיך אן פאר איר ,עפ"ל .היינט ,ווייניגער ווי  50יאר
שפעטער ,ווען עס טוט זיי שוין באנג די נצחונות – אקוראט ווי אלע ערליכע גדולי ישראל ,אין שפיץ פון מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע האבן פארגעזאגט – וויל די זעלבע גאס אונז
אריינשלעפן אין די ציוני'סטישע בלאטע מיט אקוראט דאס פארקערטע?! מ'דארף רחמנות האבן אויף איר ,און וועגן דעם דארף מען סימפאטיזירן מיט די גרעסטע מרכבה הטמאה
וועלכע איז רח"ל דוחק רגלי השכינה אינעם פלטרין של מלך?!
מיר וועלן אין די פאלגנדע שורות ציטירן טייל פון די פראגעס וועלכע זענען דאס מערסטע אנגעפרעגט געווארן אין אונזער אפיס ,און פרובירן ענטפערן כיד ה' הטובה עלינו לויט
ווי אונזערע עקספערטן האבן געענטפערט די פרעגער ,ויה"ר שלא נכשל בדיבורינו ויצא קידוש שם שמים מתחת ידינו.
צוערשט א קורצער אריינפיר צו פארשטיין איבער וואס די
מחלוקת האט אויסגעבראכן.
בקיצור נמרץ איז דער קאנפליקט איבער דריי הויפט
פונקטן.
ווען בן גוריון ימ"ש האט געגרינדעט די מדינה אין תש"ח
האבן די אראבער דערקלערט קריג קעגן איר ,אין תש"ט
איז דערקלערט געווארן א פייער אפשטעל און דאן איז
אויסגעהאמערט געווארן די א.ג" .שלום אפמאך פון " '949
וואס האט אוועקגעשטעלט גרעניץ ליניעס צווישן מדינת
ישראל און אירע שכנים – דאן איז נאכנישט געווען קיין
פאלעסטינע .דער "מערב ברעג" אין מזרח פון מדינת ישראל
האט געהערט צו ירדן אין אזיע [דערפאר הייסט עס מערב
ברעג ווייל פאר ירדן איז עס אין מערב] ,און דער "עזה ּפ ַאס"
אין דרום-מערב האט געהערט צו עגיפטן אין אפריקע .די
"גולן בערג" אין צפון שפיץ פון מדינת ישראל האבן געהערט
צו סיריע.
די זעלבע צייט זענען ארום  700,000אראבער פארטריבן
געווארן – אדער אנטלאפן ,ווי די ציוני'סטן ווילן אז די וועלט
וועלט זאל האלטן – פון די מדינת ישראל גרעניצן .ס'איז
נישט דא דער פלאץ אריינצוגיין וויאזוי עס האט פאסירט .די
דאזיגע פארטריבענע זענען באזעצט געווארן אין פליטים-
לאגערן אין "מערב ברעג" און אין "עזה ּפ ַאס" ,און זיי האבן
זיך צוביסלעך פארמערט און געוואקסן ביז היינט צו טאגס
באשטייען זיי פון אזויפיל ווי קנאפע  3.4מיליאן אראבער.
אין יאר תשכ"ד ,האט ירדן געהאט באשלאסן פטור צו
ווערן פון די מיליאנען אראבער פליטים ביי אירע גרעניצן,
און זי האט געמאלדן אז זי זאגט זיך אפ פון אירע רעכטן צו
די טעריטאריע און געט עס אנשטאט איבער פאר די פי-על-
או דורך גרינדן א זעלבסטשטענדיגע פאלעסטינער לאנד
פאר די פליטים וואס זענען אנטלאפן פון מדינת ישראל אין
תש"ח ,אזוי איז געבוירן "פאלעסטינע" וועלכע נעמט אריין
דעם מערב ברעג און עזה ּפ ַאס.
ביי די זעקס טאגיגע מלחמה וואס מדינת ישראל האט
אין תשכ"ז '967/אנגעהויבן קעגן ירדן ,עגיפטן ,און סיריע

– טאקע מיט'ן ציל צו פארברייטערן אירע גרעניצן ,כאטש
זי האט דאן אנגעגעבן אנדערע פאלשע סיבות – האט זי
דורכגעבראכן די  '949גרעניצן און איינגענומען די אלע
שטחים וואו עס האבן געוואוינט די 'פאלעסטינער' :דער
"מערב ברעג" אין מזרח ,אריינגערעכנט מזרח ירושלים מיט
דעם כותל המערבי וועלכע איז געווען טייל פונעם מערב
ברעג; דער עזה ּפ ַאס ,ווי אויך דעם גאנצן גרויסן מדבר סיני
אין דרום-מזרח; און די גולן בערג אין צפון.
די אינטערנאציאנאלע געמיינדע און די יו-ען האט אבער
קיינמאל נישט אנערקענט מדינת ישראל'ס רעכטן צו די
דאזיגע טעריטאריעס ,וועלכע זענען היינט באקאנט אין
אלגעמיין אלס 'די שטחים' .זיי האבן זאפארט פארלאנגט
אין די באקאנטע "יו-ען רעזאלוציע  "242אז מדינת ישראל
זאל צוריקגיין צו די  '949גרעניצן ,אבער זי האט זיך אנגעפיפן
און אנשטאט גענומען בויען מיט'ן פולן אימפעט גאנצע
שטעט אויף די טעריטאריעס כדי אזוי צו פארזיכערן אז זיי
בלייבן אין איר רשות.
 )1היינט צו טאג ווען מ'רעדט פון  '67גרעניצן מיינט
עס דער פארלאנג אז מדינת ישראל זאל אויפגעבן איר
הערשאפט אויף די אלע דריי טעריטאריעס וועלכע
זענען פריער דערמאנט געווארן און איבערגעבן פאר די
פאלעסטינער באהערדע ,און די גולן בערג פאר סיריע.
 )2די פאלעסטינער פליטים .די אראבער פארלאנגען
אז מדינת ישראל זאל ערלויבן פאר די אלע פארטריבענע
אראבער צוריק אהיימצוגיין צו זייערע ארגינעלע היימען –
וועלכע זענען היינט אינערהאלב מדינת ישראל .זיי טענה'ן
אז מ'האט זיי אומלעגאל פארטריבן און זיי האבן די לעגאלע
רעכט צוריקצוגיין צו זייער אלטע הויז וואס מדינת ישראל
האט געגנב'עט .דאס הייסט "די רעכט זיך אומצוקערן".
מדינת ישראל שרייט אבער אז זי קען נישט אריינלאזן
 3.4מיליאן אראבער צוריק אין אירע גרעניצן ווייל אינאיינעם
מיט די  1.5מיליאן אראבער וועלכע וואוינען היינט אין מדינת
ישראל וועלן זיי ווערן א רוב אין לאנד און אויטאמאטיש בטל
מאכן די 'אידישע' העגעמאניע אין מדינת ישראל.

 )3ירושלים .די פאלעסטינער פארלאנגען אז ירושלים
זאל צוטיילט ווערן צווישן מזרח און מערב ,אלט-שטאט
און ניי-שטאט ,מיט מזרח אלס איר הויפטשטאט און מערב
אלס הויפטשטאט פון מדינת ישראל.
די רעכטע קרייזן אין מדינת ישראל ווילן אבער נישט
הערן דערפון ,זיי עקשנ'ען זיך אז ירושלים טאר נישט
צוטיילט ווערן און 'גאנץ ירושלים' מוז אלעמאל בלייבן די
הויפטשטאט פון מדינת ישראל.
פראגע :האט פרעזידענט אבאמא אפגענויגט פון די
אלגעמיינע אמעריקאנער שטיצע פאר מדינת ישראל?
ענטפער :פאר די לעצטע  30יאר ,זינט פרעזידענט
רעיגען ,איז אמעריקע'ס אפיציעלע שטעלונג געווען אז עס
דארף געגרינדעט ווערן א זעלבסטשטענדיגע פאלעסטינער
לאנד ,און אז מדינת ישראל מוז צוריקגיין צו די  '67גרעניצן,
מיט'ן אויסנאם פון געוויסע שטחים וואס זי וועט בלייבן
בארעכטיגט אנצוהאלטן וויבאלד זיי זענען שטארק
באוואוינט אדער אנדערע סיבות ,אבער זי וועט עס מוזן
'באצאלן' דורך געבן אנדערע שטחים פאר פאלעסטינע פון
די טעריטאריעס וואס זי האט געהאט בעפאר .'67
קוים א האלב יאר צוריק ,אין נאוועמבער  '10 11למספרם,
האט ביבי נתניהו באזוכט אין וואשינגטאן און ארויסגעגעבן
א "געמיינזאמע סטעיטמענט" אינאיינעם מיט אמעריקע'ס
סעקרעטערי אוו סטעיט הילערי קלינטאן ,וואו זיי האבן
דערקלערט דאס פאלגנדע:
"די פאראייניגטע שטאטן גלייבט אז דורך ערנסטע
פארהאנדלונגען קענען די זייטן איינשטימען אויף אן
אויסגאנג וואס ענדיגט דעם קאנפליקט און ברענגט
צושטאנד דעם פאלעסטינער ציל פון א זעלבסטשטענדיגע
און שטאנדהאפטיגע לאנד ,באזירט אויף די  '967גרעניצן,
מיט איינגעשטימטע לאנד-אויסטוישן ,און די איזראעלי
ציל פון א אידיש לאנד מיט פארזיכערטע און אנערקענטע
גרעניצן".
ווען פרעזידענט אבאמא האט פאריגן דאנערשטאג
בחוקותי דערקלערט אין סטעיט דעפארטמענט אז מדינת

ישראל דארף צוריקגיין צו די  '67גרעניצן מיט לאנד-
אויסטוישן האט ער פאקטיש גארנישט מחדש געווען ,ער
האט נישט מער ווי איבערגע'חזר'ט די אלטע אמעריקאנער
פאליסיס.
מדינת ישראל האט נאר וועגן דעם פארפירט ווייל עס איז
דאס ערשטע מאל וואס אן אמעריקאנער פרעזידענט האט
עס עמטליך דערקלערט אין די עפנטליכקייט .ביז היינט
האבן עס בלויז אנדערע דיפלאמאטן געזאגט ,נישט דער
פרעזידענט.
נתניהו האט פארפירט אז דאס דארף אויסגעהאמערט
ווערן ביים פארהאנדלונג'ס טיש ,נישט דורך פאראויס
באשטימען וואו די פארהאנדלונגען גייען זיך אנהייבן,
ווייל ער האלט אז ס'שוואכט אפ מדינת ישראל'ס כח ביים
פארהאנדלונג'ס טיש.
אויך איז ער געווען ברוגז פארוואס דער פרעזידענט נעמט
נישט אן עפנטליך די איזראעלי שטעלונג איבער די "רעכט
זיך אומצוקערן" און די נישט צוטיילטע ירושלים.
בקיצור ,דער דל גאה 'פארשטייט' אז פאר דער
אמעריקאנער פרעזידענט עפנט זיך דאס מויל מוז ער אנרופן
צום 'הויכגעשעצטן פריץ' קיין ירושלים צו הערן פונקטליך
וואס ער 'מעג' און וואס ער 'טאר נישט' זאגן.
בכלל הערשט שוין לאנג אן אומצוטרוי קריזיס צווישן דעם
ליבעראלן אבאמא און דעם קאנסערוואטיוון נתניהו ,ביידע
זענען שוין לאנג ברוגז איינער אויפ'ן אנדערן ,נאר ביז היינט
האט נתניהו געציטערט פון אים ,יעצט ווען אבאמא לויפט
פאר ווידערוויילונג און ער דארף אנקומען צו די אידישע
וויילער – פון וואס ער האט באקומען אין  '08א דראמאטישע
 – 75%האט נתניהו זיך ערלויבט אריינצושמייסן פאר זיין
אלטן שונא ,אויפ'ן חשבון פון אלע אידן איבער דער גארער
וועלט!
פראגע :איז אבאמא א שונא ישראל?
ענטפער :ס'איז אנגענומען ביים עולם צו מעסטן א
פרעזידענט'ס אהבת אדער שנאת ישראל לויט זיין שטיצע
פאר מדינת ישראל ,פאקטיש שטימט עס נישט מיט די
היסטארישע פאקטן .נעמט א ביישפיל פרעזידענט ניקסאן,
א קלארער שונא ישראל ווי ס'האט זיך ארויסגעשטעלט פון
די פארעפנטליכע "וואטערגעיט" טעיפס ,און פאקטיש האט
ער געראטעוועט מדינת ישראל ביי די יום כיפור מלחמה אין
תשל"ד ווען ער האט אהינגעשיקט הונדערטער עראפלאנען
מיט קריטישע מלחמה סופלייען.
עס איז שווער צו וויסן וואס טוט זיך באמת אין הארץ
פון א פרעזידענט ,לב מלכים ושרים ביד ה' ; ,אבער פונעם
פרעזידענטס פערזענדליכע באציאונגען צו די אידישע
געמיינדע אין די פארגאנגענהייט שטעלט זיך לגמרי נישט
ארויס אזא סארט בילד ,אלע זיינע יארן אין שיקאגא'ער
פאליטיק האט אבאמא זיך ארומגעדרייט מיט 'אידישע'
פריינט ,טראץ וואס ס'האט אים נישט צו שטארק
אויסגעפעלט פאר זיינע פאליטישע אמביציעס ,און בכלל
האבן אידן אין שיקאגא געשפירט מיט אים זייער באקוועם,
און אייביג געהאט א אפענע טיר.
טאקע פון די ערשטע שריט נאכן געווינען דעם פרעזידענט
אמט האט ער נאמירט אלס הויפט פון די שטאב זיין אידישע
פריינט "ראם עמנואל" וואס איז אגב אויך – פונקט ווי
אסאך אנדערע אידישע פאליטיקאנטן -לינק געשטימט
אידילאגיש און אוטאמאטיש אויך נישט איינשטימוג מיט די
עקסטרעם רעכטע מדינת ישראל פאליטיק,
אבער דאס מאכט זיי נאכנישט פאר קיין ‘שונאי ישראל’
– אפילו אויב די שפארבערישע רעכטע איזראעליס פרובירן
זיי אזוי אראפצומאלן.
פראגע :פארוואס טאקע איז אבאמא יעצט ארויס
אפן מיט די  '67גרעניצן?
ענטפער :דער פרעזידענט שטייט פאר א גרויסע דילעמא,
ווייל ביז עטליכע מאנאטן ,קומענדיגן סעפטעמבער ,גייט די
פאלעסטינער באהערדע פארלאנגען פון די יו-ען אז זי זאל
אנערקענען עמטליך די פאלעסטינער לאנד ,וואס אויב
ס'גייט דורך וועט עס ווערן א שוידערליכער פאליטישער
קריזיס פאר אמעריקע – און אויך פאר מדינת ישראל.
כמעט די גאנצע וועלט איז גרייט צו אנערקענען
פאלעסטינע .ווייניגסטנס  116פון די  193יו-ען לענדער האבן

עמטליך דערקלערט אז זיי וועלן שטיצן דעם פארלאנג ,וואס
איז אן איבערוויגנדער רוב .דער איינציגער וועג אז דאס זאל
אפגעשטעלט ווערן איז נאר אויב אמעריקע נוצט איר וועטא
רעכט אינעם יו-ען זיכערהייט'ס ראט ,וואס וועט פארמיידן
די טעמע פון ארויפגעברענגט ווערן ביי די גאנצע יו-ען.
דאס וועט אבער באדייטן אז אמעריקע ווערט ווידער
איזאלירט ,און שטעלט זיך ארויס איינע אליין קעגן די סאמע
גאנצע וועלט .דאס וועט גענצליך צושמעטערן אבאמא'ס
אנשטרענגונג אין די לעצטע יארן פון אויסשטרעקן א
פרידליכע האנט צו די הונדערטער מיליאנען אראבער ,און
וועט דראסטיש צושטערן א לאנגיאריגן חלום פון אבאמא,
אלעס כדי נאכצוקומען די פארלאנגען פון די פיצעלע מדינת
ישראל.
אבאמא האט דעריבער געוואלט אנגרייטן די רפואה פאר
די מכה ,ער האט געהאפט אז דורך געבן א צוקערל פאר די
פאלעסטינער – מיט'ן דערקלערן אפן אז מ'גייט צוריק צו די
 '67גרעניצן – וועט ער זיי קענען אפהאלטן פון זיך ווענדן צו
די יו-ען און במילא איינשפארן פאר אמעריקע די שרעקליכע
קאפ-וויי וואס ווארט אויף איר אין סעפטעמבער .ער
האט טאקע עפנטליך פארלאנגט אין די זעלבע סטעיט
דעפארטמענט רעדע אז זיי זאלן נישט ארויפברענגען דעם
פארלאנג ביי די יו-ען נאר אנשטאט זיך אראפזעצן ביים
פארהאנדלונג'ס טיש מיט מדינת ישראל.
ער האט אויך גענומען אין חשבון די מעגליכקייט אז זיי
וועלן אים אנפייפן און עס יא ארויפברענגען ,אבער ער האט
געהאלטן אז וויבאלד ער האט זיי צוגעווארפן א צוקערל
און זיי האבן עס אפגעווארפן וועט אים זיין פיל גרינגער צו
באוועגן אנדערע וועלט'ס לענדער אויך זיך אפצולאזן פון
זייער שטיצע פאר'ן פאלעסטינער לאנד ,און במילא וועט
אמעריקע נישט בלייבן ווייטער איזאלירט.
פראגע :האט דען נתניהו אזוי שטארק איבערגעטריבן
מיט זיין רעאקציע? איז עס נישט נארמאל אז אויך
פריינטליכע לענדער קריגן זיך אמאל דיפלאמאטיש?
ענטפער :לייגט זיך אריין אין די שיך פון אן אמעריקאנער
גוי פאר צוויי מינוט ,וואס האט ער געזען?
ער האט געזען דעם פירער פון א דרויסנדיג לאנד ,א לאנד
וואס געט זיך אן אלס פריינט פון אמעריקע ,זעצט זיך אראפ
אנגעבלאזן אין אוועל אפיס ביים פרעזידענט אין שטוב און
נעמט זיך געבן א לעקציע פאר'ן פרעזידענט ווי כאילו ער
וואלט געווען דער טיטשער און דער פרעזידענט א חוצפה'דיג
קינד וואס 'פאלגט נישט דעם באלעבאס'!
לאמיר אויף א מינוט לייגן אין א זייט די עצם טענות
צווישן אים און אבאמא ,נניח אז ער איז הונדערט פראצענט
גערעכט .וויפיל חוצפה און עזות פארלאנגט זיך צו רעדן
פארנט פון די גאנצע וועלט'ס אויגן צום פרעזידענט פון די
מאכטפולסטע לאנד אין דער וועלט ווי מ'רעדט צו א קליין
אומוויסנד קינד?! וואספארא שוידערליכן איינדרוק מאכט
עס אויף די אלגעמיינע אמעריקאנער גאס?! אפילו דער
גוי וואס האט נישט געשטימט פאר אבאמא וויל אויך זען
אנדערע וועלט'ס פירער זיך אויפפירן מיט רעספעקט צו 'זיין'
פרעזידענט .נישט עפעס וואס דער וואל סטריט זשורנאל
האט טיטולירט אלס "די מערסט אומדיפלאמאטישע
פאטא-אפ אין דער דיפלאמאטישער געשיכטע"!
עס האט נאך קיינמאל נישט פאסירט אין אמעריקע'ס
געשיכטע אז א פריינטליכער פירער פון א פרעמד לאנד זאל
זיך טרויען צו קומען קיין אמעריקע ,זיך אויפשטעלן פאר'ן
אמעריקאנער קאנגרעס ,און פאר די אויגן פון דער גארער
וועלט ארונטעררייסן אמעריקע'ס אייגענעם פרעזידענט ,ביי
זיך אינדערהיים!
נאך ערגער איז דער פאקט אז נתניהו ,און עיפא"ק,
האבן עפנטליך געוויזן אז מדינת ישראל מישט זיך
אין אמעריקאנער אינערליכע פאליטיק ,וואס ס'איז
אינטערנאציאנאל פארדאמט פאר א דרויסנדיגן פירער
זיך צו מישן אפיציעל אין א צווייט לאנד'ס אינערליכע
פאליטישע געפעכטן.
צב"ש ,ווען ביבי האט געענדיגט זיין רעדע האט ער
דעמאנסטראטיוו זיך אויסגעדרייט קודם צו געבן די הענט
פאר זשאן בעהנער ,דער רעפובליקאנער קאנגרעס פירער,
טראץ וואס דיפלאמאטיש וואלט ער קודם געדארפט געבן
די הענט פאר'ן וויצע פרעזידענט ביידען וועלכער איז אויך

דארט געזעצן .מ'קען עס אפשר אנקוקן ווי א פורים שפיל,
אבער אין די דיפלאמאטישע וועלט איז דאס אן ערנסטער
פראסק ,און האט ארויסגעוויזן קלאר נתניהו'ס בעפארצוגן
די רעפובליקאנער איבער די דעמאקראטן – עפעס וואס איז
אן עון בל יכופר אין דיפלאמאטישע באציאונגען.
פראגע :למעשה איז דאך נתניהו גערעכט מיט זיינע
טענות ,אויב אבאמא איז גרייט איינצושטעלן מדינת
ישראל'ס זיכערהייט מוז דען נתניהו זיצן ווי א וואויל
שעפעלע און זיך לאזן פירן געבינדענערהייט צו די
שחיטה?
ענטפער[ :פאר מיר ענטפערן די פראגע וועלן מיר
מאמענטאל איבער חזר'ן די פשוטע יסודי האמונה ,אז דער
גאנצער עקזיסטענץ פון מדינת ישראל איז א חירוף וגידוף
אקעגן הנהגת הקב"ה און זיין הבטחה אז "ער" וועט זיין
דער גואל ישראל; א כפירה אין השגחת הקב"ה און כפירה
אין די הבטחה פון די תורה הק' אז "אין ישראל נגאלין
אלא בתשובה"; און העברה על השלש שבועות וואס מיר
זענען באפוילען געווארן מפי הקב"ה .און במילא איז פאר
אונז באמת נישט רעלעוואנט דער דיון איבער דעם שלום
פראצעס ,און די מעגליכקייט פון מדינת ישראל זיך צו
פארטיידיגן.
מיר האפן יעדן טאג אז משיח צדקינו וועט אונז באפרייען
פון די קלאפאטע אינאיינעם מיט די שרעקליכע סכנת
נפשות וואס זי האט געברענגט מיט זיך פאר אלע אידן
איבער דער גארער וועלט ,נאר קצת להודעותא וועלן מיר יא
אנרירן ווי פריער ארויסגעברענגט ,ווייל מיר זעהן במציאות
אז אסאך וואס האלטען אז זיי זענען גערעכט פאליטיש
באקומען א סימפאטיע און קירבות הדעת צו די מדינה
הטמאה ,רח"ל]
נתניהו'ס רעדע האט זיך קאנצענטרירט אויף עטליכע
טעמעס ,אבער מיר וועלן זיך אפשטעלן אויף די הויפט טענה
וואס ער האט זיך געקריגט מיט פרעזידענט אבאמא :זיין
טענה אז די  '67גרעניצן זענען "אומפארטיידיגבאר" ,און
אז מדינת ישראל קען זיך נישט ערלויבן צוריקצוגיין צו יענע
גרעניצן וועלכע באדראען איר זיכערהייט – ספעציעל האט
ער געלייגט א דגוש אויף זיין אנהאלטן די גרעניץ ליניע ביים
ירדן טייך ,וואס באדייט אז די צוקונפטיגע פאלעסטינער
שטאט וועט זיין גענצליך בארינגלט דורכ'ן מדינת ישראל
מיליטער ,עפעס צו וואס זיי קענען קיינמאל נישט מסכים
זיין.
קודם כל איז באמת די גאנצע טענה נישט רעלעוואנט,
ווייל ווי געזאגט האט אבאמא פון די ערשטע מינוט מסכים
געווען אז מדינת ישראל וועט קענען אויסטוישן געוויסע
סטראטעגישע שטחים וואס זי וויל אנהאלטן פאר אנדערע
ליידיגע טעריטאריעס אין איר באזיץ.
אבער בכלל איז די גאנצע טענה א פראסט און פשוט'ער
ליגנט ,און לעכערליך ביז גאר.
מ'דארף נישט צוריקגיין צו לאנג ,קנאפע עלף יאר צוריק
איז אהוד באראק ,דאן פרעמיער פון מדינת ישראל ,געזעצן
אינאיינעם מיט יאסיר אראפאט און ביל קלינטאן אין קעמפ
דעיוויד .באראק איז דאן גרייט געווען איבערצוגעבן 95%
פון די שטחים פאר די פאלעסטינער אין אויסטויש פאר א
שלום ,אבער אראפאט האט נישט געוואלט איינגיין ווי לאנג
מדינת ישראל געט נישט נאך וועגן ירושלים און די "רעכט
זיך אומצוקערן" (א שמועס פאר זיך ,אבער מיר וועלן נישט
פארקריכן דא).
באראק איז דאן טאקע פארשריגן געווארן דורך די רעכטע
מדינת ישראל קרייזן אלס פאררעטער ,אבער דאס אין א
זייט געלייגט ,איז באראק געווען א גלענצנדער גענעראל
און דינט פאקטיש היינט צו טאג אלס נתניהו'ס אייגענער
זיכערהייטס מיניסטער! איז דען באראק גרייט געווען
אויפצוגעבן מדינת ישראל'ס זיכערהייט און צוריקגיין צו
'אומפארטיידיגבארע גרעניצן'?! אויב נתניהו וועט זאגן
אז יא ,וויאזוי טרויט ער זיך צו נעמען אלס פארטיידיגונג'ס
מיניסטער אזא אומפאראנטווארטליכן פארשוין?! מה
נשתנה דין [אהוד] באראק מדין באראק [אבאמא]?!
נאכמער ,מדינת ישראל פלאגט זיך היינט מיט צוויי
טעראריסטישע ארגאניזאציעס ביי אירע גרעניצן ,די
חיזבאללא אין לבנון [צפון ,נעבן סיריע] ,און די כאמאס אין
עזה פאס [דרום-מזרח] ,ביידע ארגאניזאציעס האלטן אין

באגראבן אונטער די שטורמישע אפלאדיסמענטן ,פונקט ווי
אלזא ,אין דעם הינזיכט איז נישט פאראן קיין שום
איין פארגרעסערן זייערע מיסיל זאפאסן ,און די חיזבאללא
מיר אלע ווייסן עס .ס'איז נישט אראפגעקומען קיין ווינט פון
קאנפליקט ,און דאס האט אינגאנצן נישט געגעבן די
פארמאגט שוין היינט מיסילס און ראקעטן וועלכע קענען
הימל ,ס'איז אבער יא געקומען א ווינק פון די מאכטפולסטע
רח"ל גרייכן ביז תל אביב! שוין אזויפיל ווי ניין יאר צוריק ,רעכט פאר דעם פארריסענעם מדינת ישראל פרעמיער זיך
לאבי אין די פאראייניגטע שטאטן ,די איזראעלישע לאבי,
אויפצושטעלן אין אמעריקאנער קאנגרעס ארונטערצורייסן
פאר ווער עס געדענקט ,האט מען שיעור אפגערופן די
עיפא"ק ,און יעדער ווייסט אז מיט עיפא"ק הייבט מען זיך
דעם אמעריקאנער פרעזידענט ,אין א פרעצעדענטלאזע
ריזיגע פארזאמלונגען ל"ג בעומר ביים ציון פון הייליגן תנא
נישט אן!
התגרות באומות וואס איז נאך קיינמאל נישט געזען געווארן
רשב"י אויס זארג פון די חיזבאללא ראקעטן וואס זי האט
אפילו אין די היסטאריע פון די פרעכע מדינת ישראל!
אויפגעשטעלט ביים גרעניץ .פיר יאר צוריק ביי די צווייטע
דער עיפא"ק איינפלוס איז געווארן אזוי אפן און
לבנון מלחמה זענען היימישע אידן אומגעקומען ל"ע אין
דורכזיכטיג ,אז ווען אן אקטיוויסט האט זיך געטרויט צו
פראגע :אויב זענט איר גערעכט מיט אייערע טענות
מירון און אנדערע שטעט פון די חיזבאללא ראקעטן ,דאס
אריינשרייען אינמיטן נתניהו'ס רעדע זענען עיפא"ק אגענטן
דאן פארוואס איז ער אזוי שטארק אפלאדירט געווארן
איז נתניהו'ס 'פארטיידיגבארע גרעניצן'?!
געווען די וועלכע האבן איר זאפארט שטיל געמאכט! אין
אין קאנגרעס? און צי איז עס דען נישט א טובה פאר
די אמעריקאנער קאנגרעס געביידע! און זיי האבן איר
אין די לעצטע  4יאר האט מדינת ישראל אנגעפירט מדינת ישראל ,און אידן אין אלגעמיין ,אז מ'האט געזען
אזוי ָאנגעהורג'ט אז זי איז אנגעקומען אין שפיטאל מיט
צוויי קליינע מלחמות ,איינס אין צפון מיט חיזבאללא און אזא שטארקע שטיצע פאר אים אין אמעריקאנער
צובראכענע ביינער ,ואין פוצה פה! קיינער וואגט זיך נישט צו
קאנגרעס?
איינס אין דרום מיט כאמאס .היינט ,פיר יאר שפעטער,
זאגן עפנטליך א ווארט קעגן די אבנארמאל שטארקע לאבי.
האבן ביידע צוריק אויפגעבויט זייערע וואפן ארסענאלן
ענטפער :דער ענטפער איז איין ווארט .עיפא"ק.
און נאך שטארקער ווי פריער .די חיזבאללא פארמאגט
לערי ווילקערסאן ,געוועזענער שטאב-הויפט (טשיף אוו
אויב דארף מען כאראקטעריזירן נתניהו'ס רעדע אין
היינט העכער  40,000ראקעטן און מיסילס אויסגעשפרייט
סטעף) ביי דאן-סעקרעטערי אוו סטעיט קאלין פאועל,
קאנגרעס מיט איין ווארט וואלט עס בלי ספק געווען :ניין.
ביי די גרעניצן פון מדינת ישראל .פאקטיש האט כאמאס
האט אפן מודה געווען דריי וואכן צוריק ביי אן אינטערוויו,
ניין אויף צוריקגיין צו די  '67גרעניצן; ניין צו א פאלעסטינער
איבערגענומען גענצליך קאנטראל פון עזה ,און חיזבאללא
ווען ער איז געפרעגט געווארן איבער די אויסערגעווענליכע
הויפטשטאט אין מזרח ירושלים; ניין צו די סימבאלישע
האט איבערגענומען קאנטראל פון לבנון! דאס הייסט ביי
ווארימע אויפנאמע פאר נתניהו אין קאנגרעס ,אז "עס איז
רעכט פאר כאטש טייל פון די פארטריבענע פאלעסטינער
נתניהו 'פארטיידיגבאר'?!
מיסטעריעז צו מיר ,אויסער געלט .דאס איז דער איינציגער
אהיימצוגיין; ניין צו א מיליטערישע צוריקציאונג פון ירדן
ענטפער מיט וואס איך קען אויפקומען ...קאנגרעסלייט
אמת'דיג
איז
וואס
זאך
די איין איינציגע
טייך; ניין צו פארהאנדלען מיט א פאלעסטינער רעגירונג
פארשטייען וואספארא מאכטפולער כח אין אמעריקע עס
"אומפארטיידיגבאר" איז דאס זיצן אין אן אינזל
וואס נעמט אריין כאמאס ,טראץ וואס ס'איז נישטא
איז די לאבי גרופע עיפא"ק פאר מדינת ישראל ,און דאס
ארומגענומען מיט הונדערטער מיליאנען אראבישע פיינט
קיין כאמאס מיטגלידער אין די רעגירונג זעלבסט; ניין צו
פראדוצירט אסאך קלינגעדיגס ,אסאך געלט"!
וועלכע וועלן פריער אדער שפעטער זיך אויפבויען גענוג
פרעזידענט אבאמא'ס פארלאנגען .בקיצור ,ניין.
שטארק מיליטעריש צו קענען קעמפן מיט מדינת ישראל,
ס'זענען פאראן אן א שיעור ביישפילן וויאזוי עיפא"ק
פון די אנדערע זייט האבן אויך די קאנגרעס מיטגלידער
ה' ירחם! נאך דערצו ווען מדינת ישראל פארבלייבט אליינס
האט צוגעפיקסט פאליטישאנס איבער די לענג און ברייט
נאר געהאט פאר אים איין ווארט :יא 41 .מאל האט מען
פון אמעריקע .אפילו פאליטישאנס אין וואל-דיסטריקטן
אויף די אינטערנאציאנאלע ארענע ,מיט אלע לענדער קעגן אים איבערגעריסן מיט אפלאדיסמענטן ,און  29מאל
איר ,און היינט האלט זי שוין פעסט אינמיטן פארלירן איר
וועלכע פארמאגן נישט קיין אידישע וויילער האבן זיך
האבן זיי זיך אויפגעשטעלט ענטוזיאסטיש אויף די פיס.
איינציגע פריינט ,די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע!
געטראפן אלס ציל פון עיפא"ק ווען זיי האבן זיך געוואגט
סענאט און קאנגרעס מיטגלידער אויף ביידע זייטן פון
צו זאגן א ווארט קעגן איזראעל .עיפא"ק שטיצער האבן
נישט
פראגע :נתניהו איז דאך גערעכט אז מ'קען
פאליטישן ספעקטרום האבן אים פייערליך באגריסט,
אפטמאל אויסגעקליבן פאליטישע אפאנענטן אין אזוינע
פארהאנדלען מיט די פאלעסטינער נאך וואס זיי האבן
ביי זיין רעדע זענען אונטער אים געזעצן אויף איין זייט
דיסטריקטן און אריינגעפלאסן צו זיי ריזיגע געלטער
אריינגענומען די טעראריסטישע כאמאס ארגאניזאציע,
דער דעמאקראטישער וויצע פרעזידענט ביידען ,אויף די
וואס האט זיי ערמעגליכט צו באזיגן זייערע קעגנער
וועלכע זאגט קלאר אז זי וויל נישט אנערקענען מדינת
אנדערע זייט דער רעפובליקאנער קאנגרעס ספיקער זשאהן
אין פריימעריס אדער אלגעמיינע וואלן .זיי נוצן אויך
ישראל און וועט פארטרייבן אלע אידן אין ים אריין?
בעהנער .ממש כבוד מלכים.
זייער אויסטערלישע מאכט אין די מידיא צו העצן קעגן
מיט
ענטפער :קודם כל ,ווער עס איז באקאנט
איז וואס קלערט איר ,דער אמעריקאנער גוי איז אינגאנצן
פאליטישאנס אויף זייער ציל ברעט.
היסטאריע ,ווייסט אז די פי-על-או – די מאמע פון די
משוגע?
איינס פון די מערסט באקאנטע ביישפילן איז געווען
היינטיגע פאטאח ,די פאלעסטינער באהערדע – האט
נישטא קיין איין צענטראלע טעמע אין פאליטיק וואס
אין תשמ"ד ,ווען סענאטאר טשארלס פערסי פון אילינאי
יארן לאנג געשריגן אז זי וועט קיינמאל נישט איינגיין אויף
זאל האבן קיין איבערוויגנדע שטיצע ביי ביידע פארטייען
האט זיך געטראפן אויף די 'ראנג' זייט פון עיפא"ק ,און זיי
קיין שלום מיט מדינת ישראל ,ביז ווען אראפאט האט זיך
אויפאמאל .ביי די גרעסטע פראבלעמען וועלכע פלאגן
האבן געמאכט אלע אנשטרענגונגען און אים עווענטועל
געבראכן וואס איז עווענטועל אנגעקומען צו די אסלאו
אמעריקע קריגט מען זיך טאג און נאכט צווישן די ליבעראלן
ארויסגעשטויסן פון אמט .טאמאס דיין ,דאן פירער פון
אפמאכן אין  .'95זיי זענען אזוי לאנג גרויסע מויל מאכערס
און קאנסערוואטיוון ,פונקט ביי די ווייניגער-וויכטיגע טעמע
עיפא"ק האט זיך אויסגעדרוקט" :אלע אידן אין אמעריקע,
ביז ווען זיי דארפן נישט פירן זייער אייגן לאנד און אנקומען
פון מדינת ישראל איז יעדער פאראייניגט ,דערצו קעגן
פון ברעג צו ברעג (לייען :פון ניו יארק/פלארידא ביז
צו די איבריגע וועלט .כאמאס איז שוין היינט א רעגירונג ,און
זייער אייגענעם דעמאקראטישן פרעזידענט?! איז עפעס
קאליפארניע) ,האבן זיך צוזאמגענומען ארויסצושטויסן
וועט עווענטועל זיך פונקט אזוי מוזן ברעכן .זיי דארפן אויך
אראפגעקומען א ווינט פון הימל וואס האט געמאלדן פאר די
פערסי .און די אמעריקאנער פאליטישאנס – די וועלכע
קענען פיטערן מיליאנען הונגעריגע מיילער.
אלע פאליטיקאנטן פונקטליך וואס זיי דארפן טראכטן אויף
האלטן פאליטישע פאזיציעס יעצט ,און די וועלכע האפן פאר
ברעכן.
נישט
זיך
אבער אפילו אויב כאמאס וועט
די דאזיגע טעמע?!
א פאליטישע קאריערע – האבן באקומען דעם מעסעדזש".
אלס
זאגן?!
עס
כאמאס
פארוואס לאזט נישט נתניהו די
ליידער ווייסט דער אמעריקאנער זייער גוט וואס ס'ליגט
זיי האבן עס שוין איינמאל באקומען!
געניטער דיפלאמאט וואלט ער זייער גוט געדארפט וויסן
וויאזוי מ'ברעכט דורך אזוינע ווענט.
דאס לעצטע מאל וואס א
ער דארף ווען זאגן פאר די גאנצע
סענאטאר האט זיך ערלויבט אפן
וועלט אז ער שטרעקט אויס א האנט
ארויסצוטרעטן קעגן מדינת ישראל'ס
פאר שלום ,און ווארטן אז די כאמאס
אפיציעלע פאליטישע שטעלונג
זאל אים צוריקווארפן ,וואס וואלט
איז געווען מיט  23יאר צוריק ,פיר
מיט גרויס שאק און פארדרוס מוזן מיר אויסדריקן אונזער טיפע מחאה קעגן דעם פאררעטערישן אקט פון
נישט נאר געשטעלט מדינת ישראל
יאר נאך פערסי'ס פארלוסט ,ווען
"אגודת ישראל ד'אמעריקע" ,וועלכע האט געשיקט אן אפיציעלן פארשטייער צו זיין אנוועזנד אין קאנגרעס ביי די
אין א מער פאזיטיווע ליכט ,נאר
סענאטאר קארל לעווין פון מישיגען
רעדע ,און געבן אפיציעלע שטיצע אין נאמען פון חרדי'שן אידנטום פאר די שרעקליכע העצעריי קעגן אמעריקאנער
אויך אויסטערליש געהאלפן פאר
האט אפגעשריבן א בריוו צו רעיגענ'ס
פרעזידענט.
אבאמא איבערצורעדן די וועלט און
סעקרעטערי אוו סטעיט זשארדזש
ווי ווייט האט זיך די ארגאניזאציע דערקייקלט פון די פרינציפן און דעם ציהל פון אירע ארגינעלע גרינדער .אין
זיך זעלבסט אז מ'מוז שטיצן מדינת
שולץ ,אינאיינעם מיט  30סענאטארן,
מדינת ישראל ווען זיי האבן בוגד געווען אין זייערע משלחים און זיך צוזאמגעשטעלט מיט די מרכבה הטמאה פון
ישראל וויבאלד די פאלעסטינער
אויסצודריקן שטיצע פאר זיינע
די מדינה הציונית האבן זיי געזינגען א ניגון פון "מדינה שאני".
האלטן נישט ביים פארהאנדלען.
באמיאונגען אנצוגיין מיט'ן שלום
אפגעזען פונעם פאקט וואס די גדולי ישראל האבן געשריגן און געווארנט קעגן די התחברות לרשעים ,וואס
שטעלט זיך היינט ליידער ארויס אז די אגוד'יסטן זענען גאר געווארן די גרעסטע ציונים ל"ע ,ווערט אבער די קשיא
פראצעס טראץ דעם ווידערווילן פון
ועל הכל ,איז דאס אינגאנצן
פילפאכיג שטארקער אויף די היגע אגודת ישראל ארגאניזאציע – צווישן וועמענ'ס רייען עס געפינען זיך באמת
מדינת ישראל פרעמיער יצחק שמיר.
נישט קיין פונקט וואו אבאמא האלט
א צאל איבערגעגעבענע עסקנים וועלכע טוען אויף גדולות ונצורות אויף פארשידענע געביטן – ווי האט איר זיך
אנדערש ווי אים! אבאמא האט אין
לעווין האט דאן באקומען אזא
געטרויעט אריינצושטעכן א מעסער אין רוקן פאר'ן גאנצן יהדות החרדית אין ניו יארק ,און אמעריקע?!
די סטעיט דעפארטמענט רעדע
אויסטערלישן דרוק – אין טייל
מי יגלה עפר מעיני המייסדים ,די גדולי ישראל וועלכע האבן געגרינדעט די ארגאניזאציע אז זי זאל קעמפן מיט
זייער שטארק קלאר געשטעלט
דורך דעם דאן יו-ען מדינת ישראל
די ציוני'סטישע קליפה .זיי וואלטן זיך געריסן די האר פון קאפ צו זען וויאזוי מ'נוצט זייער נאמען זיך ארויסצושטעלן
פאר די פאלעסטינער אז דער שלום
אמבאסאדאר ,ביבי נתניהו – וואס
לטובת די מדינה הטמאה ,און גלייכצייטיג העלפן אנזייען א שרעקליכן אנטיסעמיטיזם אין אמעריקע און איבער
פראצעס קען נישט ווייטער גיין ווי
ווי איינער פון עיפא"ק'ס פירער
דער גארער וועלט – אין אונזער נאמען! אין נאמען פון יעדן חרדי'שן איד באשר הוא ,צי ער וואוינט אין קרית יואל
לאנג די כאמאס געט נישט אויף אירע
האט זיך דאן אויסגעדרוקט "וועט
אדער אין קראונהייטס ,וויליאמסבורג אדער לאס אנדזשעלעס!
טעראריסטישע אקטיוויטעטן און
דאס זיין די לעצטע מאל וואס א
גאט זאל אונז אפהיטן פון די שרעקליכע קאנסעקווענצן!
ווערט גרייט צו אנערקענען מדינת
סענאטאר טרעט ארויס קעגן אונז",
אין אזא צייט ליגט אויף אונז א חוב קדוש אפצושרייען די ביטערע גזירה מיט אלע אונזערע מעגליכקייטן!
ישראל.

שעמט אייך ,אגודת ישראל!

און ער איז געווען גערעכט! שוין אדורך  23יאר און קיין איין
סענאטאר ,רעפובליקאנער ווי דעמאקראט ,האט זיך נישט
געטרויט ארויסצוגיין עפנטליך קעגן מדינת ישראל און/
אדער עיפא"ק.
קאנגרעסלייט איז יא געווען א צאל וועלכע האבן זיך
געטרויט אראפצורייסן די פרא-איזראעל פאליסיס ,און
כמעט קיינער פון זיי איז שוין היינט נישט אין אמט! עיפא"ק
האט זיי 'געהאלפן' רעטייערן פריער ווי זיי האבן געקלערט.
נאך אזא 'באהאנדלונג' איז קיין וואונדער וויאזוי די
קאנגרעסלייט באהאנדלען נתניהו .קיינער זוכט זיך נישט
קיין צרות.
ס'וועט זיין אינטערעסאנט צו ציטירן פון איינעם פון
די קאנגרעסיאנעלע געהילפן וועלכער האט געשילדערט
וויאזוי עיפא"ק האט פארזיכטיג קאארדינירט מיט
זייערע איינפלוסרייכע שטיצער אין קאנגרעס ,צב"ש דער
רעפובליקאנער קאנגרעסמאן עריק קאנטאר; דעמאקראט
סטאני העיער; סענאט מאיאריטעט פירער הערי ריעד;
סענאטאר טשארלס שומער; און אנדערע וועלכע זענען
אויסגעזעצט געווארן אויף סטראטעגישע פאזיציעס אזוי
אז ווען זיי שטעלן זיך אויף אפלאדירן זאלן די איבריגע
קאנגרעסלייט 'פארשטיין אויפ'ן ווינק' און זיך אויך
אויפשטעלן...
בנוגע די פראגע צי ס'טויג פאר אידן אדער להבדיל פאר
מדינת ישראל ,דארף מען אביסל נוצן דעם אייגענעם שכל.
איז דען מעגליך אז דער אלגעמיינער גוי זאל נישט זען
דעם דורכזיכטיגן שפיל וואס דא קומט פאר? ער זעט דאך
וויאזוי אלע דעמאקראטן ,אריינגערעכנט ליבעראלן ,שטעלן
זיך אויף אפלאדירן א פרעמדן פירער וואס קומט דא אין
קאנגרעס ארונטעררייסן 'זייער' פרעזידענט ,פארשטייט ער
דען נישט דאס אויבנאויפיגע אז די אפלאדיסמענטן קומען
פון יראת עיפא"ק ,און נישט פון קיין ספעציעלע ליבשאפט?!
ווער עס האט באטראכט אביסל די אינטערנעט בלאג'ס
און פארומ'ס ,וואו מענטשן קענען שרייבן אנאנים ָאן
ארויסגעבן זייער עכטן נאמען ,האט ממש געכאפט א ציטער
ווי איבערוויגנד העסליך די קאמענטארן זענען געווען קעגן
אידן אין אלגעמיין .די גיפט און האס וואס האט זיך דארט
געשפיגן האבן באשיינפערליך געצייגט וואס קאכט זיך
באמת אינערליך ביים פאלק – און ס'איז אויסער יעדן
צווייפל אז עווענטועל וועט דער שפיל מוזן קראכן ,ס'איז דא
א שיעור וויפיל מ'קען ציען דאס שטריקל בעפאר עס רייסט
זיך איבער ,און די קאנסעקווענצן? ה' ירחם!
ס'איז כדאי צו ציטירן די ווערטער פון מרן הגה"ק
מסאטמאר זי"ע אין א שמועס מיט כ"ק אדמו"ר מתולדות
אהרן זצוק"ל" :אויב מען איז נישט אינגאנצן בלינד זעט
מען וויפיל אנטיסעמיטיזם דאס האט אנגעארבעט אן א
שיעור .עס זענען דא אנטיסעמיטן אויף דער גאנצער וועלט
אן א שיעור דורך די מדינה ,מילא די אנדערע לענדער ,ווי
רוסלאנד ,און די אראבישע וועלט ,אפילו דא אליין זענען
אויך געווארן אסאך אנטיסעמיטן .אין דער וועלט מאכט עס
אנטיסעמיטיזם" .פארקערט אדרבא ,אפילו איינער מאכט
דעם אנשטעל ,זאגט ער אזוי ,אבער אין גרונט אריין איז ער
אן אנטיסעמיט ,עס איז געוואקסן דאס אנטיסעמיטיזם אין
די גאנצע וועלט" ,עכלה"ק.
צווייטנ'ס מוז מען אין באטראכט נעמען נאך א זייער
וויכטיגן פונקט ,וואס ווערט אפט פארזען אינעם פלייץ פון די
טעגליכע נייעס געשעענישן.
ווען מ'זאל גוט באטראכטן וועט מען זען אז די עיקר
שטיצע און התפעלות אויסדרוקן צו נתניהו'ס רעדע
– אויסער די אפלאדיסמענטן אין קאנגרעס – זענען
געקומען בעיקר פון קאנסערוואטיוון לאגער .די אלגעמיינע
אמעריקאנער פאלק און מידיא זענען בכלל נישט ארויס אזוי
אנטציקט פון דעם פרעמדן פגע רע וועלכער קומט זיך אן
קיין אמעריקע און דיקטירט איר פרעזידענט און דרייט איר
אינערליכע פאליטיק אויפ'ן קליינעם פינגער עס אויסצונוצן
פאר זייערע אינטערעסן .די הויכע לויב געזאנגען האט מען
בעיקר געהערט אויף די קאנסערוואטיווע טאלק שאו'ס און
זייערע אנדערע נייעס נעצן - ,וואס ווערט אפגעקויפט אויך
דורך היימישע אינגעלייט וואס ווערן פון זיי אנציקט און
שלינגען עס מיט דארשט -וואס דא מוז מען אין באטראכט
נעמען די וויכטיגע נקודה.

אויסער וואס די קאנסערוואטיווע פרעדיגער זענען
אויסטערליש צופרידן צו זען וויאזוי א פרעמדער לאנד-
פירער מאכט פאר זיי די שמוציגע ארבעט פון אראפרייסן
דעם דעמאקראטישן פרעזידענט ,דערצו אין אמעריקאנער
קאנגרעס ,האבן זיי אן אייגענע באהאלטענע אגענדע.
די קאנסערוואטיוון זענען אין אלגעמיין פארברענטע
קריסטן ,און לויט זייער נארישע אבערגלויבן וועלן אידן
איבערנעמען די הערשאפט אויף גאנץ ארץ ישראל ,און
דערנאך וועט זייער יאשקע אותו האיש ימ"ש זיך פריש
'אנטפלעקן' און ער וועט צווינגען אלע אידן זיך צו שמד'ן,
און ווער ס'וועט זיך נישט שמד'ן וועט ווערן אומגעברענגט
רח"ל ...פאר זיי איז די גרינדונג פון מדינת ישראל ממש א
ישועה ,ווייל דאס איז דער ערשטער שריט אינעם 'גוטן'
ריכטונג פון צוריקברענגען דעם פאנדראק...
ביי זיי איז דאס נישט מער ווי א מאדערנער קרייץ-צוג,
און פונקט ווי מיט טויזנט יאר צוריק זענען זיי זיך מחי' מיט
די טויזנטער אידישע קרבנות וועלכע פאלן אינמיטן וועג פון
אומקערן ארץ ישראל צו די קריסטן .האבן זיי היינט הנאה
אז די אידן זענען דער שטעקן זיך צו שלאגן מיטן איסלאם,
זיי מיינען נישט די טובה פון אידישן פאלק ,און די סיבה פאר
זייער שטיצע איז דירעקט געצילט עוקר צו זיין כלל ישראל
מיט'ן שורש ,היל"ת.
פאר די כופרים אין מדינת ישראל אינטערעסירט עס
גאנץ ווייניג .די ציונים זענען גערן גרייט צו נעמען דאס
געלט און פאליטישע שטיצע אפילו פון די קאנסערוואטיווע
קריסטן .ס'איז אבער וויכטיג צו וויסן ווער עס זענען די א.ג.
'פריינט' פון מדינת ישראל" ,זאג מיר ווער דיינע פריינט זענען
און איך וועל וויסן ווער דו ביזט".
פראגע :וואס דארף זיין די ריכטיגע בליק איבער די
"א.ג .געלונגענע רעדע" פונעם ראש הכופרים?
ענטפער :מען דארף זיך מאכן א שטיקעל התבוננות,
ווי אזוי די ציונים נוצן אונזער קרעדיט קארד ָאן רשות און
מיר וועלן דארפן באצאלן דערפאר שפעטער מיט ביטערע
פראצענטן ,ס'איז אומפארשטענדליך ווי אזוי מ'קען משבח
זיין אזא פארשוין ,אז ער איז א גוטער רעדנער?! און אז א
געלונגענער גנב וועט אייך אויסשווינדלען פון אייער גאנצן
פארמעגן מיט זיינע גלאטע ריידעלעך ,וועט אים אלעס
פארגעבן ווערן דערפאר וואס ער האט א געשליפן פיסק?!
האט שוין א פאראורטיילטער אמאל געגעבן א
קאמפלימענט פאר זיין פראסעקיוטער איבער די "געלונגענע
רעדע" וואס האט 'אים' ,דעם אומשולדיגן אנגעקלאגטן,
איינגעזעצט אין תפיסה?! כלל ישראל האט ווייניג געליטן פון
'געלונגענע רעדעס' אין לויף פון איר בלוט-דורכגעווייקטע
היסטאריע?! וואס בעסער די רעדע איז געווען ,אלס טיפער
גרייכט דער מעסער וואס דער רשע האט אריינגעשטאכן אין
כלל ישראל.
ביי יעדע אויפטריט זיינעם ,בפרט אין קאנגרעס ,מאכט
ביבי זיכער יעדער זאל וויסן אז ער רעדט אין נאמען פון
"גאנצן אידישן פאלק" .די קליפה ווייסט מכוון צום פינטעל
פון שורש קדושת ישראל ,און וויל בעיקר ארייננעמען אלע
אידן בכל קצוי תבל אינעם זעלבען שיף" ,זיין" שיף ,און וואס
ער אלס קאפיטאן וועט מחליט זיין ,זאל דאס זיין דער גורל
פונעם גאנצן שיף.
און דאס טוען שוין די ציונים ימ"ש איבער  150יאר ,סיי
אינערליך און סיי אויסערליך .זיי נוצן זייערע געלונגענסטע
רעדנערס און געריבענע פי-אר אגענטן צו איבערצייגן כלל
ישראל אז זי זאל אויסשטרעקן איר האלז צו די שחיטה אבי
די ציונים זאלן קענען האבן א גוט שטיקל פלייש ,דערנאך
נוצן זיי דעם זעלבן אנטיסעמיטיזם וואס זיי האבן אנגעצינדן
צו 'איבערצייגן' אידן ווי גויים אז מ'מוז נאכטאנצן זייערע
קאפריזן .זיי זענען מפקיר כלל ישראל אומאויפהערליך און
פארלאנגען נאך אז מיר זאלן אפווישן זייער שמוץ.
עס איז כדאי דא אראפצוברענגן די דברות קודש פון רבן
ואוהבן של ישראל רביה"ק מסאטמאר זי"ע וואס ער האט
געזאגט בקול חוצב להבת אש מנהמת לבו ביי די כינוס
הכללי פון התאחדות הרבנים ,ט' סיון תשכ"א ,פונקט 50
יאר צוריק:
"לא תעמוד על דם רעך! און מ'שווייגט! מ'זאל גוט
קוקן ,הארעווען זיי אין אמעריקע אויך אנצוארבעטן
אנטיסעמיטיזם ,אזויווי זיי האבן געהארעוועט אין

אייראפע! מ'דארף גרויס רחמים אז זיי זאלן עס חלילה נישט
דערגרייכן ,ווארן מיט עזות און מלשינות קען מען חלילה
אלעס דורכזעצן ,מ'זאל גוט קוקן עט מען זען ,איך וויל נישט
שמועסן קיין סאך פאליטיק".
ענליכע שרעקעדיגע ווערטער שרייבט הגה"ק ר' מיכאל
בער ווייסמאנדל זצ"ל ,אינעם מאמר "מי נתן למשיסה
יעקב" (איבערגעזעצט אין אידיש):
"און פון דאן בין היינט גיסט זיך אידיש בלוט ווי וואסער
בעו"ה ,און דאס אלעס איז זיי נישט גענוג ,זיי וועלן נישט
איינרוען ביז זיי וועלן געבן ח"ו א שווערד אין די האנט פון
אידישע פיינט איבער דער גארער וועלט ,אריינגערעכנט אין
אמעריקע!"
דאס ארגסטע איז נאך אז דער כופר בעיקר האט גערעדט
אין נאמען פון 'בייבעל' – להבדיל אלף אלפי הבדלות,
תורתינו הק'! יעדער נארמאלער מענטש פארשטייט דאך
אז די ציונים האבן נישט געהאט קיין שום רעכט צו קומען
גרינדן א 'אידיש' לאנד אויף טעריטאריעס וואס אראבער
האבן באוואוינט שוין מינימום  1,300יאר ,און זייער איינציגע
בארעכטיגונג איז דאס פאררופן זיך אויף די תוה"ק און די
הבטחה פון רבש"ע צו שענקען ארץ ישראל פאר בני אברהם
יצחק ויעקב.
דער חילול השם איז נורא ואיום!
***
עפילאג :דער פאקט פארבלייבט אז די קומענדיגע
וואכן זענען זייער קריטישע .נתניהו ווייסט זייער גוט אז
מיט א גוטע רעדע אין קאנגרעס ווערן נישט פארשווינדן
מדינת ישראל'ס פראבלעמען .דער זייגער רוקט זיך אלס
נאנטער צו די מינוט וואס די פאלעסטינער וועלן ארויפלייגן
זייער פארלאנג ביי די יו-ען צו אנערקענען זייער לאנד ,וואס
אהוד באראק האט באצייכנט אלס "פאליטישער צונאמי"
קעגן מדינת ישראל.
מ'האלט שוין ווייניגער ווי דריי מאנאטן פון דאן ,און די
מאכטפולע ציוני'סטישע לאבי פארארבעט מעשים העכער
און אונטער די קוליסן צו באוועגן דעם אמעריקאנער דעת
הקהל לטובת די שפארבערישע מדינת ישראל פאליטיק.
אין אזא צייט ווערט אלס קריטישער די הייליגע ארבעט
וואס "נטרונא" פירט אויס עצת פון דעם רועה ישראל ,מרן
הגה"ק מסאטמאר זי"ע:

"תוכן הדברים איז ,דעס געפאר פונעם כלל
ישראל איז ווייל מ'זאגט אז די וואס זענען נישט קיין
שומרי תורה און די וואס זענען כופרים דיא זענען די
מנהיגי ישראל ,די אומות ווערן פארפירט דורך זיי און
באקומען דעם שנאת ישראל ,איינס פון די גרעסטע
מצות העט געווען ,מיטן גרעסטן מסירת נפש ,מ'זאל
קאנען מודיע זיין פאר די אומות אז זיי זענען נישט
די פארטרעטערס פון כלל ישראל ,יודען שומרי תורה
האבן מיט זיי קיין שייכות .מסירת נפש פאר דעם
צו האבן העט מען געדארפט! נאר בעוה"ר מ'האט
דאך מורא פאר'ן דור ,טאמער זאגט דאס איינער
זענען דאך די ערליכע מנהיגים לוחם דערקעגן מיט
תירוצים שונים" .עכלה"ק.
אין לנו אלא דברי בן עמרם!
מיר האבן שוין אנגעהויבן דורך די גאר קאסטבארע
ראדיא מעסעדזשעס מיט עטליכע וואכן צוריק ,אבער די
פלענער צו גיין ווייטער זענען גאר גרויס בע"ה.
די איינציגע זאך וואס שטערט אונזער עבודת הקודש
איז א מאנגל אין געלט .אין אמעריקע קאסט יעדע ריר ממון
ודמים ,און אן אוצרות מיט געלט קוקט מען נישט אויף דיין
זייט – דערצו ווען מיר ארבעטן קעגן די אינטערעסן פון די
אויסטערליש מאכטפולע און שטיין-רייכע ציוני'סטישע
לאבי.
מיר קומען דעריבער ארויס מיט א פייערליכן רוף" :מי
לה' אלי!" ,עס איז דער פליכט פון יעדן איד באשר הוא,
וואס איז נאמן לה' ולתורתו הקדושה ,אנטייל צו נעמען
אין די וויכטיגע ארבעט ,בגוף ובממון ,צו שטיצן די הייליגע
ארגאניזאציע "נטרונא" מיט אלעם וואס מעגליך .ובזכות
זה זאלן מיר שוין זוכה זיין צו הערן דער שופר של משיח
– יראו עינינו וישמח לבינו ותגל נפשינו בישועתך באמת
באמור לציון מלך אלוקיך  -בב"א.

בס"ד

האבן
מפיין ,מוז מען ָ
קא ּ
צו קענען דורכפירן די ַ

שותפים פון אחים לדעה,
תלמידי וחסידי רבינו הקוה”ט זי”ע
וועלכע ווילן ממלא זיין הוראה ַאז “מ’העט געדארפט האבן מסירת מודיע צו זיין
פאר די אומות העולם אז זיי רעדן נישט אונזער נאמען”.
אין דעם קומענדיגן סעפטעמבער למספרם ,ווען לויט אלע שאצונגען וועט די מיטל מזרח נייעס דאמענירן די
העדליינס און ציען די וועלטס אינטערעסע וועט בעז”ה זה לעומת זה פובליצירט ווערן דער אמת’דיגער דעת
תורה פון ערליכע אידן אויף א גאר זעלטענעם פארנעם ,די נטרונא רעקלאמעס וועלן האמערן אומאויפהערליך
איבער די פאפולערסטע מידיא נעצן ,און דערגרייכן צו מיליאנען איבערן לאנד דורך אלע ערליי וועגן פון פירסום,
עדס אין וואשיגטאן פאוסט ,קאמערשלס אויף די ראדיא סטאנציעס ,און אויפטריטן אויף טאוק שאוס.

שליסט אייך אן אינעם
צבא ה’ ,דורך נעמען
איינע פון די זכותים,
וואס מוזן געשאפן
ווערן ביז’ן חודש
סעפטעמבער למספרם
עס איז אצינד פארהאן די
געוואלדיגע געלעגנהייט
פארן יהדות החרדית דורך צו
ברעכן דעם שטייפן ציניסטישן
קאנטראל אויפן דעת הקהל
אין אמעריקע ,מיר וועלן הילכיג
מכריז זיין קבל תבל ומלואה
אויפן מאכטפולסטן פארנעם,
דעם ריינעם אמת איבער
אידישקייט און ציונות .

$750

צוטיילט פאר
 50שותפים
סך הכל קאסט עס $37,000

$36

וועלכע ווערט איצט
איבערגעארבעט אין ַא נייע
ַ
האלטן
פארמאט צו ציען און ַ
די אינטערעסע פון די ליינער

פאר  500שותפים
צוטיילט ַ
קאסט עס $18,000
סך הכל ָ

טייערע הארציגע אידן מיר שטייען אין א קריטישע זמן ,די ציוניסטישע כופרים
מאכן זיכער אז זייערע אלע מופקר’דיגע שריט ווערט צוגעשריבן אויפן חשבון
פונעם גאנץ כלל ישראל ,און מיר טארן זיך נישט ערלויבן אדורך
צו לאזן די דעם שרעקליכן חילול ה’ !

הרימו את תרומת ה’! נעמט א חלק כחלק אין די
אומשאצבארע זכותים נצחיום און שליסט אייך אן
מיט איינע פון די אויסוואלען למען כבוד שמו יתברך.

מ’וועט
לופטערן מינימום

$550

דרייסיג מינוט

פאר
א הערליכער חיבור ַ
מעריקאנער אידן
ַ
ַא
איבער עניני אמונה ודעות
נסארס און
ספ ַא ָ
מ’האנדעלט מיט עטליכע גרעסערע ּ
ַ
פאר
דא ַא מעגליכקייט ַ
נאך ָ
פאר די שערים .ס’איז ָ
נדבנים ַ
באזונדער מודיע זיין.
וואס מ’וועט אי”ה ַ
קלענערע זכותים ָ

