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מפיין
קא ּ
וואל ַ
ביבי נתניה'ס פרעכע ַאריינמישונג אין ַ
רופט ַארויס ָא ּפשיי און צינדט ָאן שנאת ישראל
רעקלאמעס
ַ
דיא
רא ָ
לאזן לויפן ַ
נטרונא פראקלאמירט א בליץ קאמפיין ,און וועט ָ
אין עטליכע סטעיס  -זה לעומת זה – אקעגן די ציניסטישע געפלאנטע רעקלאמעס
גראם
רא ַ
ספעציעלע ּפ ָ
לאנט ּ
מיט ביבי ווערטער און סטעיטמענטס; ּ -פ ַ
שלאגן רייצונגען
ַארויסצוברענגן תורה'דיגע שטעלונגען און ָא ּפ ָ
איזראעלישער ּפרעמיער מיניסטער און ציונ'יסטישע אינטערעסן
ַ
שינגטאן – דער
ָ
ווא
ַ
מא ָאנצונעמען
בא ַ
מפיין צו לייגן דרוק אויף ּפרעזידענט ָא ַ
קא ּ
וואל ַ
נוצן אויס דעם איצטיגן ַ
איראן און כלפי דעם מיטל מזרח .זייער
ַ
זייערע שטייפערע און הפקר'דיגע ליניעס קעגן
איצטיגע ַאריינמישונג גרייכט ליידער צו נייע חוצפה'דיגע שטופעס ,ביז ַאן אויפטריט פון
מפיין.
קא ּ
וואל ַ
מעריקאנער ַ
ַ
זייער פירער זיך דירעקט צו מישן ַאן ַא
מפיין ,און זיך ַאהערשטעלן ווי גלייך
קא ּ
וואל ַ
מעריקאנער ַ
ַ
דאס ַאריינרעדן אינעם ַא
ָ
וואלן אין ַאמעריקע ,העצט אויף שנאת ישראל ביי ַאלגעמיינע
נטראלירט די אידישע ַ
ָ
מ'קא
ָ
שאפנדיג דעם איינדרוק ַאז אידן זענען מער אינטרעסירט און
מעריקאנערַ ,
ַ
ַא
איזראעל
ַ
פאר ַאנטיסעמיטן און העצט אויף שנאת ישראל,
שטאף ַ
ָ
דאס גיט
לאנדָ .
ווי זייער אייגן ַ
ותוצאותיו מי ישורנה.
דיא
רא ָ
לאנט איצט עמוירדזשענסי ַ
ניזאציע נטרונא ּפ ַ
רגא ַ
בארימטע ָא ַ
ַ
די
נאמען פון כלל ישראל ,און
קלאר צושטעלן ַאז נתניה רעדט נישט אין ָ
ָ
רעקלאמעס
ַ
ערליכע אידן זענען קעגן זיינע עקסטרעמע ּפ ַאליסיס און קעגן דעם עקזיסטענץ פון די
טאלק-
ספעציעלע ָ
לאנט מען ַא ּ
וואס שטעלט אידן אין ַא סכנה .ווי אויך ּפ ַ
מדינה בכלל ָ
רשפרייטן די שטעלונגען פונעם
פא ּ
גראם אויפצוקלערן די אישוס און ַ
רא ַ
שאו ענליכע ּפ ָ
ָ
יהדות החרדית.

לעצטע ַאנטוויקלונגען
איזראעל ווערט ליידער ַא הייסע אישו
ַ
פאלגענד זענען עטליכע ַאנטוויקלונגען ווי ַאזוי
ָ
מפיין:
קא ּ
וואל ַ
אין די איצטיגע ַ
מא?
בא ַ
באגעגעניש מיט ָא ַ
נטזאגט ַא ַ
מא ַא ָ
בא ַ
האט ָא ַ
ָ
מעריקאנער
ַ
געהאט ַא ווערטער געפעכט מיט די ַא
ַ
האט ביבי נתניה
וואך ָ
פאריגע ָ
ָ
קלארע 'רויטע ליניע' ווען
רלאנגט ַא ָ
פא ַ
האט ַ
דמיניסטראציע ,אין וועלכע ער ָ
ַ
ַא
איזראעל
ַ
נוקלעארע
ַ
איראן שטעלט נישט ָא ּפ איר
ַ
וועט קענען נעמען מיליטערישע שריט אויב
איזראעלישע מיליטערישע פירער קען עס
ַ
וואס אפילו לויט די
גראם – ַאן ַאקציע ָ
רא ַ
ּפ ָ
פאר ַא קריג.
שטופט דער מופקר ַ
ּ
דאך
קאסטן טויזנטער אייגענע קרבנותָ ,
ָ
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בליצן

)זילבערשטיין(

ריינשטופן אין דעם ווינקל,
ּ
געלאזט ַא
ָ
האט זיך נישט
דמיניסטראציע ָ
ַ
וואס די ַא
נאך ָ
ָ
נטזאגט ַא
האט ַא ָ
מא ָ
בא ַ
איזראעלישע ּפרעסע ַאז ָא ַ
ַ
באריכטן אין די
זענען ַארויסגערינען ַ
רלאנג פון נתניה ַ
פא ַ
ַ
פאראייניגטע
באגעגעניש ווען נתניה געפונט זיך איצט אין די ַ
פאר ַא ַ
גענעראל ַאסמעבלי.
ַ
מענהאנג מיט די יערליכע יו.ען.
ַ
צוזא
שטאטן אין ַ
ַ
באגעגעניש,
זא ַ
מ'האט בכלל געזוכט ַא ַ
ָ
האט ָא ּפגעלייקנט ַאז
דאס ווייסע הויז ָ
ָ
ראמני
נדידאט ָ
ַ
קא
ובליקאנער ּפרעזידענט ַ
ַ
רעפ
פאר דעם ּ
ָאבער ס'איז שוין געווען גענוג ַ
זאגנדיג ַאז "איך קען מיך נישט
באגעגענישָ ,
נטזאגן ַא ַ
פאר ַא ָ
מא ַ
בא ַ
רא ּפצורייסן ָא ַ
ַא ָ
באגעגעניש און איך
זאל בעטן ַא ַ
איזראעלישער ּפרעמיער מיניסטער ָ
ַ
פארשטעלן ַאז ַאן
ָ
זאגן ניין".
זאל ָ
ָ
יאר ָ
רא ָ
פא ַ
ַ
טאקירן דעם
מא צו ַא ַ
בא ַ
באגעגעניש מיט ָא ַ
זא ַ
האט נתניה אויסגענוצט ַא ַ
פאר
געווארן ַ
ָ
באזוך אויסגענוצט
געגנווארט ,און בכלל איז זיין יו.עןַ .
ַ
ּפרעזידענט אין זיין
האט גענוצט
קאנגרעס אין וועלכע ער ָ
האלטן ַא רעדע אין ָ
מא ,צו ַ
בא ַ
ַא צירקוס קעגן ָא ַ
טאקעס אויף'ן ּפרעזידענט און ָ
האלטענע ַא ַ
בא ַ
ַ
האט ַא בעסערן
האט געצייגט ַאז ער ָ
מא איז נישט אויסן זיך צו טרעפן מיט אים.
בא ַ
ּפיסק .עס איז נישט קיין וואונדער ַאז ָא ַ
איזראעל – על כל פנים
ַ
ראמני ַא שטייפערע ליניע לטובת
פון די ַאנדערע זייט ,נעמט מיט ָ
קא ּ
וואל ַ
דורכאויס די ַ
מפיין ווען ער וויל געפעלן זיינע אידישע ביישטייערער און וויילער –
דאס אויס ַאלס שטעקן קעגן דעם ּפרעזידענט.
און נתניה נוצט ָ
געשפרעכן
ּ
טעלעפאנען
ָ
ראנזשירן ַא
דינסטאג זיך געאיילט צו ַא ַ
ָ
האט
די ווייסע הויז ָ
שטארק די ווייסע הויז ציטערט
ַ
האט געוויזן ווי
דאס ָ
צווישן דעם ּפרעזידענט און נתניהָ .
זאל נישט נוצן די אידישע וויילער קעגן דעם ּפרעזידענט.
איצט ער ָ
סטראטעגיע ַארבעט אים אינעם קורצן טערמין צו קענען צייגן ַאז
ַ
וואס די
טראץ ָ
ָ
לאזט עס איבער ַאלגעמיינע וויילער מיט
שטאלצע ציונים די פיסָ ,
ָ
פאלן די
מא מוז ַ
בא ַ
ָא ַ
מעריקאנער ּפרעזידענט ַ
ַ
ַא ביטער געפיל ַאז דער ַא
פאר ַאן
דארף זיך ַאזוי אונטערטעניגן ַ
באקומען ליידער דעם איינדרוק ַאז אין דעם זענען שולדיג
אויסלענדישן פירער ,און זיי ַ
איזראעל'ס
ַ
באזירן זייערע שטימען לויט די אינטערעסן פון
מעריקאנער אידן וועלכע ַ
ַ
די ַא
טריאטיש ַ
נשטאט זיין ּפ ַא ָ
ָ
פירער ַא
דאס קען עווענטעל שעדיגן
לאנדָ .
פאר זייער אייגן ַ
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1

בא ַאמטע זיך
מא ַ
בא ַ
וואלן וועלן די ָא ַ
נאך די ַ
זייערע אייגענע אינטערעסן ,ווייל ָ
פאר זיין איצטיגע
דאך איז ביבי גרייט ַאלעס מקריב צו זיין ַ
ָא ּפרעכענען מיט זייָ ,
דל-גאה'דיגע אינסטינקטן.
וואסערע הפקר יונגען די ציונים זענען ,און זענען
דעמאנסטרירט אויך ָ
ָ
דאס
ָ
גרייט צו שטעלן זיך אין שוין ָא ּפגערעדט און כלל ישראל אין ביטערע סכנות
שפילן זיך ליידער
לצערהאלטערישקייטָ .אט די מופקרים ּ
ַ
שטא
ָ
ה"י ,צוליב זייער
מיט אידישע בלוט מיט ארץ ישראל און איבער די וועלט ,און עס איז קריטיש
געווארן
ָ
צושלאגן זייערע רשעות'דיגע שריט .נטרונא ,וועלכע איז געגרינדעט
ָ
ָא ּפ
וואס די
מיטן ציל ָא ּפצושרייען די שנאת ישראל און סכנות אויף כלל ישראל ָ
מפיין ָא ּפצושרייען די רייצונגען.
קא ּ
ווארפט זיך איצט ַאריין אין ַא ַ
ציונים זייען ָאןַ ,

נתניה ַא ּפעלירט
מעריקאנער וויילער
ַ
צו ַא
שפילן מיט'ן ּפרעזידענט,
ליידער איז מען שוין צוגעוואוינט צו נתניה'ס ּפובליסיטי ּ
האט
שטא ּפלען ,ווען ער ָ
ַ
האט זיין חוצפה דערגרייכט צו פרישע געפערליכע
דאך ָ
ָ
מעריקאנער וויילער איבער וועלכן ּפרעזידענט
ַ
זונטאג דירעקט ַא ּפעלירט צו ַא
ָ
דעם
ָ
גאנץ
צו ערוויילן ,אין ַא ַ
רא ּפ פון
מא ָא ָ
בא ַ
קלארע סטעיטמענט ַאז ער וויל זען ָא ַ
זאל זיך מישן
דאס איז ַא פרישער ּפרעצעדענטַ ,אז אויסלענדישער פירער ָ
בענקלָ .
מעריקאנער
ַ
מיליאנען ַא
ָ
מעריקאנער וויילער ,און רופט ַארויס בייז-בלוט ביי
ַ
אין ַא
און שטעלט ל"ע אידן אין סכנה.
יא ָ
מא ,ביים ָ
קעלהא ַ
ָ
ביי ַאן אויפטריט אין ָא
דארט
רטאג פון ווען עס איז ָ
יארן דורך ַא
טאקע אין די '90ער ָ
טעראריסטישע ַא ַ
ָ
פארגעקומען ַא אינערליכע
ָ
מעריקאנער צו ערוויילן ַא ּפרעזידענט
ַ
האט נתניה גערופן ַא
ווייסער עקסטרעמיסטָ ,
ָ
נאך זיין עפנטליכער
וואך ָ
איראן .קומענדיג ַא ָ
ַ
וואס וועט שטעלן ַא "רויטע ליניע" וועגן
קלארע
דאס געווען ַא ָ
דמיניסטראציע וועגן די רויטע ליניע ,איז ָ
ַ
אויסטויש מיט די ַא
וואס וועלט פירער
מעריקאנער ּפ ָאליטישע סיסטעם ,פון ָ
ַ
ַאריינמישונג אינעם ַא
היטן זיך.
לאנד וועמען צו ערוועלן,
די ַאריינרעדונג פון ַאן אויסלענדישע פירער אין ַא צווייט ַ
טא ָ
רא ָ
מאטישע ּפ ָ
לא ַ
דיפ ָ
פארלעצונג פון ַאלע ּ
פאררעכנט ַאלס ַ
ווערט ַ
קאלן און
רא
רבא ַ
בא ַ
טארשע ַ
סענא ָ
ַ
פארשריגן .אפילו די אידישע
שטארק ַ
ַ
ווערט געווענליך
שטארקע שטיצערין
ַ
פאררעכנט ַאלס
ליפארניע ,וועלכע ווערט ַ
קא ָ
באקסער פון ַ
ַ
פאר זיך ַאריינמישן אין
רדאמט נתניה ַ
פא ַ
האט ַ
פון ציונ'יסטישע אינטערעסןָ ,
מעריקאנער ּפ ָאליטיק.
ַ
ַא
פארשריגן נתניה'ס ַאריינרעדן אין די
האבן אויך ַ
עדיטאריעלס ָ
ָ
סאך צייטונג
ַא ַ
רעאגירט ַאז ער
ַ
האט ער
וואלןָ ,אבער מיט זיין בלעכענעם פנים ָ
מעריקאנער ַ
ַ
ַא
נדידאט –
ַ
קא
נאמען פון קיין ַ
געזאגט קיין ָ
ָ
האט נישט
גארנישט געמיינט ,און ָ
האט ָ
ָ
קלאר וועמען ער וויל ַא ָ
פארשטייט ָ
וואס יעדער ַ
טראץ ָ
ָ
רא ּפרייסן און וועמען ער וויל
האט זיך ָאפען ַארויסגעשטעלט קעגן דעם ַאמטירענדן
הייבן ,און ַאז דער דל גאה ָ
ּפרעזידענט.
גאנצן דעת
ַאזעלכע סטעיטמענטס דערצערנט ַאלגעמיינע וויילער און דעם ַ
הקהל אין ַאמעריקע ,און ווידערהוילט די איינדרוקן ַאז אידן זענען נישט געטריי די
וואס קען חלילה
לאנדָ ,אנזייענדיג ַאנטיסעמיטיזם קעגן אידןָ ,
אינטערעסן פון זייער ַ
ברענגן ביטערע סכנות ה"י.

רעקלאמעס קעגן
ַ
ציונים לופטערן נתניה אין
מא
בא ַ
ָא ַ
וואל
מעריקאנער ַ
ַ
איזראעל אינעם ַא
ַ
נאך ַא פרעכן שריט פון ַאריינמישן
אין ָ
מפיין
קא ּ
רעקלאמע ַ
ַ
לארדיגע
דא ַ
מיליאן ָ
ָ
געווארן ַא
ָ
מפיין ,איז אונטערגענומען
קא ּ
ַ
וואס
שטאט ָ
ַ
פאררעכנט ַאלס די קריטישסטע סווינג
וואס ווערט ַ
רידא – ָ
פלא ַ
אין ָ
ַ
קא
ַא ּפרעזידענט ַ
האט
נדידאט מוז געוואונען ָאנצוקומען אין ווייסן הויז און עס ָ
שפילט אויף מעסעדזשעס אין וועלכע
צאל אידישע וויילער – וועלכע ּ
ַא גרויסע ָ
איראן און
ַ
פאר נישט שטעלן קיין רויטע ליניעס קעגן
מא ַ
בא ַ
רא ּפ ָא ַ
נתניה רייסט ַא ָ
ַאנדערע קריטיק קעגן דעם ּפרעזידענט.
ָ
האבן
נתניה'ס געהילפן ָ
אויטאריזירט צו נוצן זיינע
ָ
האט נישט
געזאגט ַאז ער ָ
שטאף צו
ָ
האט ער זיי צוגעשטעלט גענוג
דאך ָ
רעקלאמעָ ,
ַ
מעסעדזשעס אין די
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מעריקאנער
ַ
קענען לופטערן קעגן דעם ּפרעזידענט ,און עס רייצט אויף דעם ַא
ָ
הויפט
זאל זיין די ּ
נאמיע ָאדער ַאמעריקע'ס זיכערהייט ָ
עקא ָ
נשטאט די ָ
ָ
פאלק ַאז ַא
וואלן דעצידירט ווערן לויט ווער עס געפעלט מער
מפיין ,קען די ַ
קא ּ
טעמען אינעם ַ
איזראעלישע פירער.
ַ
פאר די
ַ
רעקלאמע איז
ַ
וואס לופטערט די
גרופע ָ
ּ
עס ווערט אויך ָאנגעוויזן ַאז די
מעקלאגלין ,וועלכער
ַ
דזשאן
ַ
ובליקאנער ּפ ָאולסטער
ַ
רעפ
ּ
געגרינדעט דורך ַא
קא ּ
האט געדינט ַאלס נתניה'ס ּפ ָאולסטער אין זיין אייגענע ַ
ָ
פאר די ליכוד
מפיין ַ
פארבינדונגען
דאס דייט ָאן אויף מעגליכע ַ
יאר צוריקָ .
פירערשאפט מיט עטליכע ָ
ַ
געזאגט די מעסעדזשעס
קלאר ָ
האט ער ָ
לענפאלסָ ,
ַ
רעקלאמעַ .א
ַ
צווישן נתניה אין די
וואס ווערט ָ
ָ
נאכמער די ַאריינמישונג פון
רשפרייט ָ
פא ּ
דאס ַ
דארט געלופטערט ,און ָ
זאלן ערוויילן ַאלס ּפרעזידענט.
מעריקאנער ָ
ַ
איזראעלישע פירער וועמען ַא
ַ

פאר די ערשטע 'אידישע שטימען'
זונטאג קומט ָ
ָ
יארק
קאנפערענץ אין ניו ָ
ָ
צאנקערייען ַארום
ערווארטן ַאז די איצטיגע ַ
ַ
האפן און צו
עס איז געווען צום ָ
זאל
רעטאריק ָאנצורייצן אידישע וויילערָ ,
ָ
די אידישע שטימען ,נוצנדיג ציונ'יסטישע
קלאר
יארק איז ַא ָ
וויבאלד ניו ָ
ַ
יארקער אידענטום,
איבערהיפן דעם ניו ָ
ּ
מאל
דאס ָ
ָ
מא איז ַ
בא ַ
שטאט וואו ָא ַ
ַ
קראטישע
דעמא ַ
ָ
מפיינס
קא ּ
פארזיכערט מיט ַא זיג ,און די ַ
קאנצענטרירן זיך נישט דערויף.
ָ
פארקומען ַא
זונטאג וועט ָ
ָ
ליידער איז עס ָאבער נישט ַאזוי .קומענדיגן
פאר ניו
קאנפערענץ איבער אידישע שטימען ,אין דער ַאזוי גערופענע הוגי דעות ַ
ָ
ָ
קאנפערענץ
קאטש ,וועט אויפטרעטן ביי די ערשטע ָ
יארקער אידישער וויילער ,עד ַ
דאס איז ליידער
יארקָ .
איזראעל ",אין ניו ָ
ַ
קאוסט און
לא ָ
הא ָ
וועגן "אידישע וויילער ,די ָ
יארקער אידישע וויילער ,און וועט
ספ ַאט-לייט אויף ניו ָ
אומשטאנד צו ציען די ּ
ַ
זייער
וואס שטימען לויט די ציונ'יסטישע אינטערעסן.
מאלן ַאלס ַאזעלכע ָ
זיי אויך ָא ּפ ָ
פארדהעם יוניווערסיטי ,און ווערט
מאנהעטן'ס ָ
פארקומען ַ
קאנפערענץ וועט ָ
די ָ
וואס וועט
קאוסט שטודיעסָ ,
לא ָ
הא ָ
פאר ָ
וויימאן אינסטיטוט ַ
ַ
צוגעשטעלט מיט די
איזראעל און די אידישע וויילער.
ַ
קאוסט,
לא ָ
הא ָ
צוזאמענבינדן די ָ
ַ
האט
וואס וועט רעדן ווי ַאזוי רוזוועלט ָ
וויימאן ָ
ַ
עס וועלן אויפטרעטן דעוויד
דאקסישער
רטא ָ
טראיַ ,אן ָא ָ
ָ
רלאזט די אידן דורכאויס די וועלט קריג; טובי'
פא ָ
ַ
וואס רופט
קלינטאן געהילף ָ
ָ
שיינקא ּפ ַא
ָ
געהילף צו ּפרעזידענט בוש און הענק
האט
דמיניסטראציע ָ
ַ
ראביי ,וועלן דיסקוסירן ווי ַאזוי בוש ַא
זיך לעצטנס ַאלס ַ
ַא ּפעלירט צו אידישע וויילער; און עד ַ
באב טוירנער וועלן ַאדרעסירן
קאטש און ַ
יאריגע
רא ָ
פא ַ
מפיין ,ציענדיג לעקציעס פון די ַ
קא ּ
די אידישע שטימען אינעם ַ '12
קאטש – ַא
יארק'ס '9טער דיסטריקט ,אין וועלכע עד ַ
פארמעסט אין ניו ָ
קאנגרעס ַ
ָ
באב טוירנער כדי צו שיקן
ובליקאנער ַ
ַ
רעפ
ּ
האט געשטיצט דעם
קראט ָ -
דעמא ַ
ָ
ַ
מא קעגן זיינע ַא
בא ַ
פאר ּפרעזידענט ָא ַ
ַא מעסעדזש ַ
נטי-איזראעלישע ּפ ַאליסיס.
פאר ווידערוויילונג,
מא ַ
בא ַ
געזאגט ַאז ער וועט שטיצן ָא ַ
ָ
שפעטער
האט ּ
)קאטש ָ
ַ
סיגנאלןַ ,אז ער וועט מעגליך
ַ
פארקערטע
האט ער ָאנגעהויבן שיקן ַ
ָאבער לעצטנס ָ
פאר'ן ּפרעזידענט(.
צוריקציען זיין שטיצע ַ
צוזאמענשטעלן ּפרעזידענט רוזוועלט'ס גלייכגילטיקייט צו די אידישע
דאס ַ
אגבָ ,
גיטאציעס צווישן אידישע
קאוסט מיט די איצטיגע ציונ'יסטישע ַא ַ
לא ָ
הא ָ
ליידן ביי די ָ
טראכט ַאז די ציונים
בא ַ
גי-קאמיש ,נעמנדיג אין ַ
ָ
טרא
היפ ָאקריטיש און ַ
וויילער ,איז ּ
ָ
איירא ּפעער
ָ
האבן ליידער געמוטיגט רוזוועלט צו דערשטיקן דעם וויי-געשריי פונעם
נאליסטישע
ציא ַ
נא ָ
דאס וועט העלפן זייערע ַ
געהאלטן ַאז ָ
ַ
האבן
אידענטום ,ווייל זיי ָ
לאנד.
באקומען ַא ַ
אינטערעסן צו ַ
וואס
קאטש'ס אויפטריט אינאיינעם מיט טוירנער – ָ
קאנפערענץ ,מיט ַ
די ָ
דאקסישע
רטא ָ
האט געגעבן דעם איינדרוק אויף ָא ָ
יאר ָ
רא ָ
פא ַ
זיין ערוויילונג ַ
אידן ַאז זיי שטימען לויט די ציונ'יסטישע אינטערעסן – וועט ַאריינדרייען די ניו
מפיין און וועט
קא ּ
דאקסישע שטימען אין די איצטיגע ּפרעזידענט ַ
רטא ָ
יארקער ָא ָ
ָ
מעריקאנער
ַ
צוזאמענבינדן מיט די פרעכע ַאריינמישונגען פון נתניה און ַא
ַ
עס
וואלןָ .
ַ
ספעציעל
יארקער אידן ,און ּ
ספעציעל צו שטעלן ניו ָ
דאס איז חלילה עלול ּ
איזראעל
ַ
וואס שטיצן
דאקסישע אידן ,אין ַא פינסטערן ליכטַ ,אלס די ָ
רטא ָ
ָא ָ
האס קעגן ַאלע ניו
דאס וועט ברענגן ַ
זאגן ַאז ָ
לאנד .איבריג צו ָ
בעפאר זייער אייגן ַ
ָ
ָ
קלאר
ָ
ראלעלן און
פארשרייען די ּפ ַא ַ
יארקער אידן ה"י ,אויב מ'וועט חלילה נישט ַ
)פארזעצונג אויף די לעצטע זייט(
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פרעצעדענטלאזער "התגרות באומות"
פון נתניהו קעגן פרעזידענט אבאמא
שאקירט יעדן רעכטדענקענדן מענטש
ביבי נתניהו'ס פרואוו צו העלפן ערוועלן זיין פערזענליכן פריינט ראמני ,דורך זיך רייצן מיט אבאמא פאר
די אויגן פון די גאנצע וועלט ,ווערט פארשריגן דורכ'ן גאנצן פאליטישן ספעקטרום ,רעפובליקאנער ווי
דעמאקראטן – די גאנצע וועלט איז דערציטערט פון די ציוני'סטישע מלחמה צינדער ,וועלכע ווילן שוין
ווידער אויפפלאקערן דעם מיטל מזרח ,און די גאנצע וועלט ,פאר זייערע מיליטערישע אמביציעס
נאך קיינמאל פריער נישט געווען אז 'אלע' מיליטערישע עקספערטן ,סיי פון אמעריקע און זאגאר פון מדינת ישראל זעלבסט,
זאלן אזוי אפן ארויסטרעטן קעגן די קאמפסלוסטיגע פירערשאפט פון מדינת ישראל ,אבער די ראשי הכופרים ווילן נאך אלץ
פארברענען די גאנצע וועלט אויף זייער פאליטישן מזבח
י .בן חיים
ביז נישט לאנג צוריק איז דער נאמען
שעלדאן עדעלסאן געווען כמעט אומבאקאנט
פאר מערסטנס אמעריקאנער .די וועלכע
האבן נאכגעפאלגט די רייכסטע אמעריקאנער
האבן געהערט פון דעם מענטש ,ספעציעל
אין  '07ווען ער איז ערשינען אלס דער דריט-
רייכסטער אמעריקאנער אין די פארבס'
מאגאזין ליסטע פון ביליאנערן .אבער אין
פאליטישע קארידארן האט מען פון אים ווייניג
געוואוסט.
א יאר שפעטער ,אין  ,'08ווען עס האט
זיך אנגעהויבן דער גלאבאלער עקאנאמישער
קראך און די רייכסטע מענטשן האבן פארלוירן
דאס מערסטע געלט ,איז עדעלסאן ערשינען
אין די נייעס אלס דער וואס האט געליטן דעם
גרעסטן פארלוסט פונעם סטאק מארקעט
קראך .לויט באריכטן האט ער אין בלויז איין
יאר דערלייגט אזויפיל ווי דרייסיג ביליאן
דאלער! דאס קומט אויס צו א פארלוסט פון
קנאפע הונדערט מיליאן דאלער טעגליך .זיין
פערזענליכער רייכטום איז געפאלן מיט .93%
נישט געזארגט ,ער האט זיך ביי קיינעם
נישט געדארפט בארגן אויף שבת צו מאכן...
ער איז נאך געבליבן מיט  2ביליאן דאלער אין
די קעשענע ,און ער האט זיך גענומען ארבעטן
פלייסיג .ביז א קורצע צייט האט ער זיך
צוריקגעכאפט ,און פאריאר איז ער שוין צוריק
ארויף גאנץ הויך אויף די פארבס' ליסטע .מיט
א פארמעגן געשאצט אויף קנאפע  25ביליאן
דאלער איז ער דער זיבעטער רייכסטער
מענטש אין אמעריקע.
איי ,וועט איר דאך פרעגן ,וואס פונקטליך
גייט אונז אן וויפיל ביליאנען דער אדער יענער
עושר האט זיך אנגעזאמלט אדער פארלוירן?
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גערעכט ,ס'וואלט אונז טאקע נישט
געדארפט אנגיין ,ווען נישט דער פאקט אז
עדעלסאן איז א 'אידישער' פילאנטראפ,
וועלכער באשטייערט אסאך געלט און איז א
פייערדיגער שטיצער פון מדינת ישראל .און אין
די לעצטע יארן איז ער געווארן א צענטראלער
פיגור אין אמעריקאנער פאליטיק ,ווי אויך אין
מדינת ישראל פאליטיק.
עדעלסאן איז יונגערהייט געווען א
דעמאקראט ,אבער וואס מער זיין פארמעגן איז
געוואקסן אלס מער האט ער זיך אנגעהויבן צו
דערנענטערן צו די רעפובליקאנער ,פשוט כדי
צו באשיצן זיין פארמעגן דורך רעפובליקאנער
פאליטישאנס וועלכע גלייכן צו שניידן שטייערן
פאר די רייכע .אינאיינעם דערמיט האט ער
אויך אנגעהויבן צו ווערן מער פארמישט אין
פאליטיק .געלט און פאליטיק זענען גאר
נאנטע שכנים ,און עדעלסאן האט גענומען
נוצן זיין געלט פאר פאליטישע צוועקן.
זיינע סאמע ערשטע פאליטישע
באשטייערונגען זענען אבער נישט געווען אין
אמעריקע ,נאר דוקא אין מדינת ישראל .ביי די
בחירות פאר'ן טמא'נעם כנסת אין יאר ,'996
ווען ביבי נתניהו איז צום ערשטן מאל געלאפן
קעגן דעם לינקן שמעון פערעס ,באלד נאך
וואס יצחק ראבין איז דערשאסן געווארן דורך
דעם עקסטרעמיסט יגאל עמיר צוליב זיין
דורכפירן דעם אסלאו שלום-אפמאך מיט
אראפאט .די צענטראלע טעמע אין יענע
וואלן איז געווען דער שלום אפמאך ,און דער
רעכטער נתניהו האט קאמפיינט קעגן דעם
לינקן פערעס אז יענער וועט פארקויפן מדינת
ישראל פאר די אראבער.
ביי יענע וואלן האט עדעלסאן ,וועלכער

איז שטארק רעכט געשטימט און קעגן די
פארשידענע ערליי שלום פלענער ,אנגעקניפט
א פערזענליכע פריינטשאפט מיט ראש
הכופרים ביבי נתניהו ,און ער האט באשטייערט
מיליאנען דאלארן פאר זיין קאמפיין .אויך דער
טרויעריג-בארימטער "נתניהו טוב ליהודים"
קאמפיין ,איז ארויסגעהאלפן געווארן דורך
עדעלסאן.
זינט דאן האט עדעלסאן זיך גענומען
צוביסלעך אלס מער און מער אריינמישן
אין פאליטיק ,דורך באשטייערן גרויסע
געלטער פאר רעפובליקאנער קאנדידאטן
אין אמעריקע ,ווי אויך רעכט-געשטימטע
קאנדידאטן אין מדינת ישראל.
במשך די יארן האט ער זיך געלאזט
קאסטן א שיינע פאר דאלער פאר פאליטישע
קאנדידאטן און ארגאניזאציעס ,דאס איז
אבער געווען א קינדער-שפיל קעגן וואס ער
האט זיך גענומען גיסן זינט דעם עקאנאמישן
קראך אין .'08
אין די זעלבע צייט האט ער אויך
גענומען מישן דעם טאפ אין מדינת ישראל.
אנערקענענדיג דעם פאקט אז די איזראעלי
מידיא איז כמעט גענצליך פארכאפט אונטער
די לינקע עלעמענטן ,האט ער געגרינדעט
דעם צייטונג "ישראל היום" ,וואס איז אין א
קורצע צייט געווארן פון די גרעסטע צייטונגען
אין די פיצעלע מדינה .די צייטונג איז כמעט
ווי אן אפיציעלער ווארטזאגער פון נתניהו ,און
שפילט א וויכטיגע ראלע אין אנהאלטן און
דרייען דעם דעת הקהל לטובת נתניהו און די
רעכטע פאליטישע אגענדע .זי האט זאגאר
באוויזן אונטערצוהאקן די פיס פאר די לינקע
"מעריב" און "ידיעות אחרונות" צייטונגען.
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זיין נאמען האט אבער בעיקר
ארויפגעשאסן ווען ער האט געהאט געמאכט
זיין פערזענליכע מיסיע צו באזיגן מיטט
ראמני אין די רעפובליקאנער פריימעריס
פאר פרעזידענט קאנדידאט ,און ער
האט אריינגעגאסן ריזיגע געלטער אינעם
דורכגעפאלענעם קאמפיין פון ניוט גינגריטש.
ביי איין פאל האט ער פערזענליך
געשאנקען אזויפיל ווי צען מיליאן דאלער
פאר א "סופערפעק" וואס האט געשטיצט
גינגריטש ,און ס'איז אים שיעור געלונגען ווען
זיינע געלטער האבן געהאלפן גינגריטש זיגן
אין די סאוט קאראליינע פריימערי גאנץ פרי
אינעם קאמפיין – וואס יענע פאר טאג זענען
געווען דאס איינציגסטע מאל דורכאויס די
גאנצע פריימערי ,ווען עס האט אויסגעקוקט
אז ראמני האט אן ערנסטן שאנס צו פארלירן.
און זיין שטיצע איז נישט געקומען
אומזיסט .הונדערטער מיליאנען אמעריקאנער
האבן געזען און געהערט אין די גאנצע
אמעריקאנער מידיא אז גינגריטש האט
פארשפראכן פאר עדעלסאן אז דעם ערשטן
טאג נאך וואס ער ווערט איינגעשוואוירן
אלס פרעזידענט ,וועט ער אריבערטראגן
די אמעריקאנער אמבאסאדע קיין ירושלים.
עפעס וואס איז א גאר היציגע טעמע אין די
שלום געשפרעכן צווישן מדינת ישראל און די
פאלעסטינער ,און די גרעסטע פרא-איזראעלי
אמעריקאנער אדמיניסטראציעס האבן זיך
נישט געוואגט עס ארויפצוטראגן קיין ירושלים.
אבער וואס טוט מען נישט פאר צען
מיליאן דאלער?
טראץ זיין אויסגעשפראכענע שטיצע
פאר גינגריטש ,האט ער אבער נאך די
פריימעריס זיך גענומען פלייסיג ארבעטן פאר
ראמני ,מיט'ן ציל ארויסצושטויסן אבאמא פון
ווייסן הויז .זיין האס צום פרעזידענט שטאמט
פון די זעלבע מיינונג פון אלע שפארבערישע
מדינת ישראל שטיצער און פאליטיקאנטן אז
אבאמא איז אנטי-איזראעל ,און באזונדער
די פערזענליכע שנאה און אומצוטרוי צווישן
אבאמא און נתניהו ,עדעלסאן'ס פריינט .ער
האט פארשפראכן אויסצוגעבן ביז הונדערט
מיליאן דאלער! אויף ארויסצושטויסען אבאמא
פון ווייסן הויז.
גאנץ לעצטנס איז עדעלסאן ווידער געווען
אין די נייעס ,ווען דער רעפובליקאנער פרעזידענט
קאנדידאט ראמני האט אפגעשטאט זיין
ערשטע אויסלענדישע באזוך אלס מעגליך-
צוקונפטיגער פרעזידענט פון אמעריקע ,און
מדינת ישראל איז געווען הויך אויף זיין ליסטע
– אזוי ווי עס איז ביי כמעט יעדן פרעזידענט
קאנדידאט ווען יענער פארט קיין אויסלאנד.
אויך אבאמא האט געמוזט דארט אפשטאטן
א באזוך אינמיטן זיין  '08קאמפיין רייזע.
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אבער ראמני איז געגאנגען א שריט
ווייטער ,וואס אסאך פאליטישע אנאליסטן
אין אמעריקע האבן שוין באטראכט אלס צו
ווייט :ער האט אפגעראכטן א פאנדרעיזער
אין ירושלים ,וואס האט אריינגעברענגט
ריזיגע געלטער פאר זיין קאמפיין .עדעלסאן
און אנדערע רייכע רעפובליקאנער 'אידישע'
שטיצער זענען ספעציעל ארויסגעברענגט
געווארן צו די פאנדרעיזינג דינער .דאס איז
די ערשטע מאל אין די היסטאריע אז אין א
"פרעמד לאנד" זאל זיין א "פאנדרעיזער
באנקעט" לטובת אן אמעריקאנער פרעזידענט
קאנדידאט.
***
אין די לעצטע טעג שפילט זיך אבער
אפ א פרשה וואס האט גענצליך צוטרייסלט
די פאליטישע וועלט אין אמעריקע ,און קען
האבן ווייטגרייכנדע ,מעגליך טראגישע,
קאנסעקווענצן פאר יעדן איד אין אמעריקע ח"ו.

וועלט קוקט מיט ציטער אין
ריכטונג פון מדינת ישראל
עס איז גוט באקאנט אז אין די לעצטע
יארן שוועבט א וואקסנדער געפאר איבער
די קעפ פון אלע אידישע איינוואוינער אין די
ציניסטישער מדינה ,צוליב דעם אנגייענדן
נוקלעארן פראגראם אין די פיינטליכע איראן,
וואס אין די וועלט איז אנגענומען ,אז א
נוקלעאר-באוואפנטע איראן איז אן ערנסטע
דראאונג נישט נאר פאר מדינת ישראל ,נאר
פאר דעם גאנצן מיטל מזרח און די גאנצע
וועלט.
שוין מער ווי איינמאל איז דורך נטרונא
ארויסגעברענגט געווארן דער ריכטיגער דעת
תורה בנוגע די ביטערע פרשה ,וואס איז א
טראגישע תוצאה פון די ציוני'סטישע מדינה
און איר אומאויפהערליכער התגרות באומות,
און יעדער שריט פון זיי זענען מיט איסורים
חמורים פון דחיקת הקץ ,און מיר זענען נישט
אויסן דא יעצט נאכאמאל אריינצוגיין דערין.
וואס מיר ווילן יא אויסשמוסען יעצט איז
דער אויסטערליש היציגער קאכעריי וואס
איז אנטשטאנען אין די לעצטע האלבע יאר
איבער פלענער פון מדינת ישראל ארויסצוגיין
אין אן אטאקע קעגן די איראנער נוקלעארע
איינריכטונגען .מיליטערישע און פאליטישע
אנאליסטן איבער דער גארער וועלט ,וואו זיי
געפינען זיך נאר ,זענען אריינגעמישט געווארן
אין די דעבאטע צי איז אויסגעהאלטן א מדינת
ישראל אטאקע קעגן איראן אדער נישט.
עס איז זאגאר געווארן א טעמע אין די
פינאנציעלע וועלט ,וועלכע דעבאטירט וויפיל
אזא אטאקע וועט אפקאסטן נישט נאר פאר

מדינת ישראל ,נאר אויך פאר די גאנצע וועלט,
יעדע איינציגע לאנד ארום דעם ערד-קוגל.
פאקטיש זענען די פרייזן פאר רויע קרוד-
אויל פון וואס מען פראדוצירט גאזאלין 'שוין'
געשטיגן ,בלויז צוליב דאס 'רעדן' פון אזא
מעגליכע אטאקע.
פרעזידענט אבאממא ביי זיין רעדע
אינעם ציוניסטישע עיפעק ,האט ער קלאר
אויסגעשמוסט די נקודה ,פאלגענד איז א חלק
פון זיינע אויסצוגן:

איך האב געשיקט מענטשען צום
בלוטיגן פראנט ,איך האב מיטגעהאלטן
תוצאות פון אזא שריט ,איך האב מיך
געטראפן מיט די מיאוס פארוואונדעטע,
און א חלק זענען אינגאנצן נישט
אהיימגעקומען ,לאנג נאכן פארלאזן
דעם ווייסע הויז וועל איך געדענקן די
מאמענט אלס די ערשיטעסטע צייט
פון זיין א פרעזידענט ,און פאר די
סיבה און אלס אחריות פון אמעריקאנע
פאלק וועל איך נאר נוצן קרעפטן נאר
ווען עס פעלט זיך טאקע אויס ,און
איך בין שטארק איבערגעצייגט אז די
איזרעליס ווייסן דאס אויך זייער גוט וואו
קאסטבאר א מלחמה קען זיין אפילו זיך
צו פארטיידיגן.
אין זיין רעדע ווייטער איז אבאמא מרמז,
און מיט זיין באהאלטנער כעס האט ער קלאר
געשטעלט ....אז די אנגייענדיגע טעמע פון
מדינת ישראל צו אטאקירען איראן ,ציט ארויף
די אויל זען ,און שעדיגט אמעריקאנער און
וועלט אינטערעסען ,אין זיינע ווערטער זאגט
ער ווי פאלגענד::

גייענדיג פאראויס וואלט איך
מייעץ געוועהן מען זאל שוקל זיין
דעם ענין מיט ישוב הדעת ,פאר
די זיכערהייט פון מדינת ישראל,
אמעריקע און די גאנצע וועלט ,צי סאך
לויזע ווערטער זענען געהערט געווארן
די לעצטע פאר וואכן וועגן מלחמה,
אזוינע זאכן בענעפיטירן נאר די איראנער
רעגירונג ,דורך דעם פארט אויל פרייזן
ארויף וואס דאס ברענגט נאר ריווח פאר
איראן מיט זייער נוקלעארע פראגראם,
פאר די טובה פון מדינת ישראל,
אמעריקע און די גאנצע וועלט איז יעצט
נישט די צייט צו רעדן ווילד ,יעצט איז
די צייט צו לאזן סאנקציעס ארבעטען,
און אנצוהאלטן אינטערנאציאנאלן
קאליציע אא"וו.

בליצן

עס איז די איינשטימיג אנגענומענע
מיינונג פון אלע אנאליסטן אז א מדינת ישראל
אטאקע ,און די ערווארטעטע נאכפאלגנדע
מלחמה צווישן מדינת ישראל/אמעריקע מיט
איראן/חיזבאללא א.א.וו .וועט אפקאסטן
ביליאנען דאלארן אין דירעקטע שאדנס ,און
וועט אויסווירקן אויף די גלאבאלע עקאנאמיע
– די אנאליסטן זענען נאר צוטיילט צי דאס וועט
ממש אונטערברעכן די וואקלדיגע גלאבאלע
עקאנאמיע ,וועלכע הינקעט שוין אזוי אויכעט
צום שוועל פון א פרישע גלאבאלע רעסעסיע,
מעגליך גאר דעפרעסיע.
די שטיצער פון אזא אטאקע ,אין שפיץ
פון וועלכן עס שטייען ביבי נתניהו און זיין
זיכערהייטס מיניסטער אהוד ברק ,פארפירן
געפערליך אז איראן שטייט ביים שוועל פון
האבן די טעכנאלאגישע מעגליכקייט צו
פראדוצירן א נוקלעארע באמבע ,און אז אויב
וועט מען נישט יעצט אטאקירן דאן וועט די
וועלט ביטער חרטה האבן .זיי פארגלייכן
עס צום מאמענט ווען טשעמבערליין האט
געשאנקען דעם סודעטן געביט פאר היטלער,
וואס האט געוויזן פאר דעם מאניאק אז די
וועלט ציטערט פון אים ,און דאס האט אים
געגעבן דעם ענדגילטיגן שטופ אנצוהייבן די
צווייטע וועלט מלחמה.
פון די אנדערע זייט שטייען אומצאליגע
מיליטערישע און פאליטישע קארפן-קעפ פון
איבער דער גארער וועלט .אנגעהויבן אין מדינת
ישראל זעלבסט ,וואו מערערע מיליטערישע
מומחים זענען אין א פרעצעדענטלאזן שריט
ארויסגעטרעטן אין דער עפנטליכקייט קעגן
די נתניהו פלענער; ביז אמעריקע ,וואו עס איז
דערגאנגען אזוי ווייט אז אמעריקע'ס הויפט
גענעראל ,מארטין דעמפסי ,האט אויך אפן
ארויסגעטרעטן קעגן אן אטאקע אויף איראן,
און זיך אויסגעדרוקט אז "איך וויל נישט
האבן קיין טייל דערין" ,וואס איז אויך כמעט
אומדערהערט פון אן אמעריקאנער גענעראל;
און אויך אין אייראפע איז מען אויפגעקאכט
קעגן מדינת ישראל פאר אפילו רעדן דערפון.
זייער הויפט טענה איז אז די שארפערע
סאנקציעס וועלכע זענען נארוואס אריין אין
קראפט ,און וואס האט די מעגליכקייט גענצליך
אונטערצוגראבן איראן'ס עקאנאמיע ,וועלן אין
די ענדע פירן דערצו אז דער רעזשים זאל
זיך מוזן ברעכן ,אדער גאר אז דער איראנער
פאלק זאל רעוואלטירן קעגן דעם רעזשים
און צווינגען די רעגירונג אפצושטעלן דעם
איראנער פראגראם; זיי ווארענען אז פונקט
פארקערט ,דוקא אן אטאקע קעגן איראן
וועט פאראייניגן דאס פאלק אין א הילכיגן
פאטריאטישן אויפשטאנד קעגן די 'פרעמדע
פיינטליכע אטאקירער' ,און דער אזוי-אויך
פאפולערער נוקעלארער פראגראם וועט

בליצן

ווערן אזוי פארהייליגט ביים פאלק אז קיין שום
סאנקציעס וועלן עס נישט קענען אפשטעלן.
נאכמער ,די עקספערטן ווארענען אז אן
אטאקע פון מדינת ישראל וועט פאראייניגן
נישט בלויז איראן ,נאר אויך ריזיגע טיילן
אין די אראבישע וועלט וועלכע זענען
מאמענטאל קעגן איראן ,ספעציעל פון די סוני
געמיינדע – וועלכע זענען די איבערוויגנדע
מערהייט פון מוסולמענער – וואס זענען
דערווייל באזארגט פון א נוקלעאר-
באוואפנטע שיאיטישע-איראן ,און זענען
זאגאר גרייט צו העלפן אפענערהייט פאר
"אמעריקע" אפצושטעלן איראן'ס נוקלעארן
פראגראם ]און ,אגב ,דאס איז איינע פון די
הויפט סיבות פארוואס די סוני-דאמינירטע
עגיפטן זוכט נאך אנצוהאלטן נאנטע
באציאונגען מיט די פאראייניגטע שטאטן,
טראץ וואס זי ווערט היינט געפירט פון די
פאנאטישע "מוסולמענער ברודערשאפט"[.
אין די מינוט אבער וואס דאס ווערט א
קאמף צווישן מדינת ישראל און אראבער
וועלן די אראבישע מאסן זיך צושטעלן צו די
זייט וואס קעמפט קעגן מדינת ישראל ,און די
אראבישע רעגירונגען וועלן נישט האבן קיין
ברירה נאר מיטשטיין מיט'ן קאמף קעגן די
ציוני'סטן ,אפילו דאס איז אויף די זייט פון די
פארהאסטע איראן .ווי היסטאריע האט שוין
געוויזן אז סוניס און שיאיטן ארבעטן אינאיינעם
ווען ס'איז קעגן מדינת ישראל.

מדינת ישראל קען "נישט" אליין
אטאקירן איראן
אין די לעצטע וואך-צוויי האט די טעמע
ווידער אויפגעריסן.
עס האט זיך אנגעהויבן ווען נתניהו האט
פארלאנגט פון אמעריקע ,אין אן עפנטליכן
מעסעדזש ,אז זי זאל שטעלן א "רויטע
ליניע" ,וואס ווען עס ווערט קלאר אז איראן
האט דורכגעשפרייזט די דאזיגע ליניע דאן
וועט אמעריקע אטאקירן איראן'ס נוקלעארע
איינריכטונגען; אמעריקע'ס סעקרעטערי
אוו סטעיט הילערי קלינטאן האט עס
אפגעווארפן ,זאגנדיג אז שטעלן רויטע ליניעס
העלפט נישט די פארהאנדלונגען; וואס נתניהו
האט אויסטערליש שארף אפגעענטפערט ,אז
"עמיצער וואס וויל נישט שטעלן קיין רויטע
ליניעס פאר איראן ,האט נישט די מאראלישע

רעכט צו שטעלן קיין רויטע ליכט פאר א
זעלבסטשטענדיגע מדינת ישראל אטאקע.
דערנאך האט אויסגעבראכן א פרישער
דיפלאמאטישער שטורעם ווען נתניהו האט
זיך גענומען פארפירן אז ער האט פארלאנגט
פון אבאמא זיך צו טרעפן מיט אים ווען ער
קומט קיין אמעריקע צו די יערליכע יו-ען
סאמיט ,און מ'האט אים אפגעזאגט .וואס איז
געווארן גאר שארף קריטיקירט דורך נתניהו,
און שפעטער האט אויך ראמני אפן קריטיקירט
דעם פרעזידענט פאר'ן אפזאגן זיך צו טרעפן
מיט נתניהו – אינדערצייט וואס דער ווייסער
הויז לייקנט אז עס איז בכלל געקומען אזא
פארלאנג פון נתניהו'ס זייט!
מיר האלטן זיך נישט פאר קיין
מיליטערישע עקספערטן ,און דעריבער וועלן
מיר נישט אריינגיין אין וועלכע זייט פון די
דעבאטע איז גערעכט בנוגע די טעמע פון אן
אטאקע – טראץ וואס שטעלנדיג די מדינת
ישראל פייער-צינדער אויף די חזקה ,וואס איז
שוין קלאר איבערגעוויזן געווארן אינעם עבר,
זענען זיי אויך יעצט אינטערעסירט אנצודרייען
א קאשע און מאכן דעם מצב שווארצער ווי
עס איז .דערצו אז אזויפיל מיליטערישע
עקספערטן ארום די וועלט פארפירן אזוי
שטארק דערקעגן ,און וויפיל מיר האבן
גענישטערט איז נישט געווען צום טרעפן קיין
איין איינציגן ערנסטן מיליטערישן עקספערט
וועלכער זאל שטיצן די אטאקע ,אויסער ברק
און נתניהו ]און א הויכראנגיגער – איראנער!
– מיליטערישער קאמאנדיר וואס קוקט ארויס
אויף אזא אטאקע[.
וואס עס רופט אבער יא ארויס וואונדער
און שטוינונג איז די צייט וואס נתניהו האט
אויסגעקליבן ארויסצוקומען מיט זיין העצע
קאמפיין קעגן אבאמא.
לאמיר קודם קלארשטעלן עטליכע
פאקטן ,איבער וואס כמעט קיינער איז נישט
מחולק דערויף:
קודם כל ,מדינת ישראל קען בשום
אופן נישט אליינס דורכפירן קיין אטאקע.
עס איז א קלארער פאקט אז מדינת ישראל
האט נישט די נויטיגע טעכנאלאגיע צו קענען
דורכפירן די אטאקע .זייערע עראפלאנען
קענען נישט פליען דעם ווייטן וועג פון מדינת
ישראל קיין איראן און צוריק אן באקומען
פרישע גאזאלין אינמיטן פליען ,און מדינת
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ישראל פארמאגט נישט די קריטישע טאנקיר
עראפלאנען וועלכע קענען אנפילן אן
עראפלאן מיט גאזאלין אינמיטן פליען.
מדינת ישראל האט דעריבער נאר 2
ברירות (1 :באקומען פון אמעריקע די נויטיגע
טאנקיר עראפלאנען  (2טרעפן א פלאץ
נעבן איראן וואו זייערע עראפלאנען זאלן זיך
קענען אפשטעלן ,כאפן א 'טרינק' גאזאלין,
און זיך ארויסלאזן אויפ'ן וועג צוריק אהיים,
און איראן איז ארומגענומען מיט אראבישע
לענדער פון אלע זייטן .אפילו סאודי אראביע,
וועלכע שטיצט אונטער'ן טיש אן אטאקע
קעגן איר ארכי-פיינט איראן ,וועט זיך נישט
טרויען צו ערלויבן מדינת ישראל עראפלאנען
זיך אפצושטעלן עמטליך אין איר לאנד .דאס
וועט באדייטן אן ענדע צו די סאודי אראבישע
מאנארכיע.
גראדע איז געווען א רעדע פאריאר
אז מדינת ישראל האט אנגעקניפט
דיפלאמאטישע באציאונגען מיט איראן'ס שכן
אזערביזשאן ,און לויט 'געהיימע' באריכטן
האט זי געגעבן ערלויבעניש פאר מדינת
ישראל עראפלאנען צו לאנדן אויף איר באדן
צו קענען אויפנעמען פרישע גאזאלין ,אבער
ס'איז קלאר פאר יעדן מיט אויגן אין קאפ אז
זי וועט עס נאר טון מיט א תנאי כפול ומכופל
אז אמעריקע וועט איר באשיצן פון אן אטאקע
אדער גאר אינוואזיע מצד די אויפגעברויזטע
איראן .מען פארשטייט אליין אז קיין שום לאנד
וועט נישט זוכן צו זיין די אויף וועמען איראן
גיסט אויס איר כעס נאך אן אטאקע.
אויב דאס איז נישט גענוג ,איז א
באקאנטער 'סוד' אז דער גרעסטער טייל פון
איראנ'ס נוקלעארע איינריכטונגען ליגן שוין
באגראבן אונטער דער ערד טאקע כדי זיך צו
באשיצן קעגן א מעגליכע אטאקע פון מדינת
ישראל אדער אמעריקע .דער איינציגער
וועג אנצוקומען אהין איז נאר דורך נוצן
אבנארמאל-מאכטפולע "בונקער באסטער"
באמבעס ,וואס ליגן נאר באהאלטן אין די וואפן
קעלערן פון אמעריקע און רוסלאנד .וזהו.
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מדינת ישראל ארבעט שוין לאנג
אויפצוקומען מיט געניטע "בונקער באסטער"
באמבעס ,דערווייל האבן זיי נישט געהאט קיין
גרויס הצלחה דערמיט.
והשלישית ,אנדערש ווי אין איראק אדער
סיריע ,וואו מדינת ישראל האט סוקסעספול
פארניכטעט נוקלעארע רעאקטארס ,וועט
איראן נישט בלייבן שטיל נאך אן אטאקע .זי
וועט אפענטפערן מיט א פייערדיגע מלחמה
און די חיזבאללא מיסילס וועלכע קענען גרייכן
גאנץ מדינת ישראל ח"ו.
נאך וויכטיגער ,יעדער איז מודה,
אריינגערעכנט ברק און נתניהו ,אז איין
אטאקע וועט נישט זיין גענוג צו פארניכטן
אלע נוקלעארע איינריכטונגען ,נאר דאס איז
א פראצעדור וואס וועט נעמען ווייניגסטנס
דריי וואכן פון נאכאנאנדע באמבארדירונגען.
יעדער פארשטייט אז דאס איז נישט עפעס
וואס קען געטון ווערן אין געהיים .איין סעקונדע
נאך וואס די ערשטע באמבע גרייכט איראנ'ס
באדן וועט דער גאנצער איראנער מיליטער
געשטעלט ווערן אויף די אונטערשטע פיס.
דער מאקסימום וואס מדינת ישראל
קען דערגרייכן ,אפילו אויב זי טרעפט א
לעזונג פאר די דערמאנטע פראבלעמען פון
גאזאלין פאר אירע עראפלאנען און באמבעס
וועלכע דערגרייכן אונטער דער ערד ,איז
נאר 'אנצוהייבן' די מלחמה דורך עטליכע
גוט געצילטע אטאקעס קעגן די נוקלעארע
פאבריקן ,וואס וועט ברענגען א קלארן
ענטפער פון איראן סיי קעגן מדינת ישראל
און סיי קעגן אמעריקע ,און דאס וועט שוין
צווינגען אמעריקע אריינצוגיין אין די מלחמה
און צוענדיגן דעם זשאב.
דאס מיינט ,אין אנדערע ווערטער,
אז מדינת ישראל וועט דארפן אנקומען צו
אמעריקע אז זי זאל סיי צושטעלן סופלייען
פאר איר מיליטער ,און אויך אליין ווערן
פארמישט אין די מלחמה ,און איז נאך א
סיבה פארוואס מדינת ישראל קען ניטאמאל
חלומ'ען צו פירן אליין די מלחמה מיט איראן.

א הונט וואס בילט בייסט
נישט...אבער וואס יא?!
נאך א קריטישער פונקט וואס מ'דארף
נעמען אין באטראכט איז ,וואס יעדער
מיליטערישער עקספערט ווייסט ,אז צו קענען
דורכפירן א סוקסעספולע אטאקע מוז עס זיין
א גענצליכער איבערראשונג .דער שונא טאר
נישט זיין גרייט אז דו קומסט א ליאדע מינוט.
ווען מדינת ישראל האט אטאקירט
דעם איראקער נוקעלארער רעאקטאר אין
 ,'81און שפעטער דעם סיריער רעאקטאר
אין  ,'07איז עס ביידע מאל געווען א
טאטאלער איבערראשונג .איין צופרי איז מען
אויפגעשטאנען און געהערט אז אינמיטן די
נאכט האט מדינת ישראל באמבארדירט יענע
רעאקטארס – גראדע ביי איראק איז יא געווען
א שטיקל געטומל פאר דעם ,אבער ווייט נישט
אזא הילכיגע איבערקערעניש ווי דאס וואס
שפילט זיך יעצט אפ.
שוין אפגערעדט פונעם פאקט אז איראן
איז היינט מער פארגעשריטן ווי איראק איז
דאן געווען ,און זיי האבן אויך טעכנאלאגישע
הילף פון רוסלאנד ,מעגליך אויך כינע .אפילו די
איראן-געשטיצטע חיזבאללא אין לבנון ביי די
צפון גרעניץ פון מדינת ישראל איז היינט היפש
פארגעשריטן .מ'קען זיין זיכער אז די מינוט
וואס די מדינת ישראל קאמפס עראפלאנען
לאזן זיך ארויס אויפ'ן וועג וועלן די איראנער
קאמאנדירן קריגן אן אלערט דערוועגן און
זיין גרייט זיי אויפצונעמען מיט א 'פייערליכן'
קבלת פנים.
אלזא ,וואס מיר ברענגען ארויס איז דער
פאקט אז מדינת ישראל קען נישט ,און וועט
נישט ,אטאקירן איראן אן מיליטערישער הילף
פון אמעריקע .און אויך אז אויב מדינת ישראל
וואלט באמת גרייט געווען צו אטאקירן וואלט
זי אנגענומען א פולן מויל מיט וואסער .איין
אנאליסט האט זיך אויסגעדרוקט אז איראן
דארף אנהייבן ווערן באזארגט נאר דאן ווען
עס ווערט שטיל אין מדינת ישראל ...ווי לאנג
עס גייט אויף הויכע טענער צווישן נתניהו און
אבאמא ,קען איראן זיין רואיג אז עס קומט
'נישט' קיין אטאקע ,דורך קיינעם.
בקיצור ,ווען נתניהו און די אנדערע
שפארבערישע ציוני'סטן טרומפייטערן אז
'מיר האבן די רעכט זיך אליין צו פארטיידיגן'
איז עס אפשר גוט פאר העדליינס ,ער שפירט
זיך אפשר אויך זייער גוט ווען ער זיצט ביי
זיך אין קלוב און בארימט זיך ווי גוט ער האט
'צוגעפיקסט' דעם פירער פון די ]גוי'אישע[
פרייע וועלט ,אבער אלעס ביז עס קומט
למעשה .ווען ער וועט האלטן ביים אמת'דיג
אטאקירן איראן וועט ער קומען צו קריכן
אויף אלע פיר און זיך בעטן כעני בפתח ביים

בליצן

אמעריקאנער פעטער אז ער זאל אים שיקן די
פאר באמבעלעך און עראפלאנען.
פאר די דאזיגע סיבה זעט מען טאקע אז
איראן צוקראצט זיך גאר ווייניג פון די מדינת
ישראל סטראשונקעס .מ'האט אפילו נישט
געהערט צופיל ווילדע רעטאריק צוריקשיסן
פון איראן קעגן מדינת ישראל סטראשונקעס
אויף דעם פארנעם ווי מ'פלעגט הערן פון זיי
עטליכע יאר צוריק יעדעס מאל וואס מדינת
ישראל האט געסטראשעט .דאס איז וויבאלד
יעדער ווייסט אז ס'איז אלעס דאמירן בעלמא,
אבער ווי לאנג ס'איז נישטא אין אמעריקע קיין
"ואמרו אמן" ,וועט גארנישט ווערן.
און וויבאלד דער פאקט איז אזוי גוט
באקאנט ,האבן זיך געהויבן אויגן ברעמען
איבעראל ווען די ווילדע העצעריי פון נתניהו
האט אויסגעבראכן .וואס וויל ער יעצט?
אפילו אויב ער וואלט אמת'דיג געהאלטן ביים
אטאקירן איראן ,איז די ערגסטע זאך וואס
קען נאר זיין צו פירן אן עפנטליכע פאלעמיק
דערוועגן .נישט נאר וועט עס פארזיכערן אז
אמעריקע זאל נישט שיקן די נויטיגע וואפן,
נאר עס אלארמירט אויך איראן אז עס קומט
אן אטאקע?!
ס'האט נישט געדויערט לאנג און מ'האט
אנגעהויבן רעדן איבער'ן גאנצן ברייטן
פאליטישן ספעקטרום ,רעפובליקאנער און
דעמאקראטן צוגלייך ,איבער די ריכטיגע
סיבה וואס האט ארויסגעברענגט נתניהו פון
די גלייזן:
פלארידא.

נתניהו וויל העלפן זיין
פערזענליכן פריינט – מדינת
ישראל וויל האבן א פרייע האנט
אין פאליטישע קרייזן ווייסט מען שוין
לאנג צו דערציילן פון די נאנטע פריינטשאפט
וואס הערשט צווישן נתניהו און ראמני ,וואס די
צוויי האבן זיך באקענט פערציג יאר צוריק ,ווען
נתניהו האט שטודירט אין מאסאטשוסעטס
און די ביידע האבן געארבעט צוזאמען אין די
פרעסטיזפולע "באסטאן קאנסאלטינג גרופ".
א פריינטשאפט וואס איז געווארן טיפער מיט'ן
לויף פון די יארן ,ספעציעל זינט די ביידע האבן
גאנץ ענליכע פאליטישע מיינונגען ]און בפרט
זינט ראמני איז די לעצטע יארן געווארן מער
קאנסערוואטיוו[.
אויב דאס איז נישט גענוג ,איז נאך יעצט
צוגעקומען די טעמע פון איראן ,וואס אבאמא
איז אויסגעשפראכן קעגן נתניהו'ס ווילדע
פלענער פון זאפארט אטאקירן ,אבער ראמני
]זאגט אז ער[ איז גרייט צו געבן פאר ביבי א
'בלענק טשעק' צו קענען אטאקירן איראן ווען
אימער עס שמעקט אים.

בליצן

יעצט ,אן ווערן צופיל אריינגעשלעפט אין
אמעריקאנער פאליטיק ,אבער ווער עס קען
זיך אביסל אויס ווייסט אז די פרעזידענט וואלן
קומען אראפ צו עטליכע סווינג סטעיטס ,וואס
ווער עס געווינט יענע סטעיטס דער וועט זיין
אמעריקע'ס קומענדיגער פרעזידענט .די צוויי
סאמע וויכטיגסטע סטעיטס אויפ'ן שפיץ פון
די ליסטע זענען פלארידא און אהייא .ס'איז
נישט מעגליך פאר ראמני צו געווינען די וואלן
אויב ער געווינט נישט די ביידע סטעיטס )מיט
נאך עטליכע סווינג סטעיטס(.
די ביידע סטעיטס האבן א גרויסע אידישע
באפעלקערונג ,ספעציעל פלארידא וואו עס
וואוינען אסאך עלטערע אידישע וויילער פון
ניו יארק) .אויך פענסילוועניע ,וועלכע האט א
גרויסע אידישע באפעלקערונג ,ווערט צומאל
פאררעכנט אלס א סווינג סטעיט ,אבער ס'איז
כמעט נישט פארגעזען אז ראמני זאל קענען
געווינען די סטעיט ,אפילו מיט א גרויסע צאל
אידישע וויילער(.
געווענליך גייען די אידישע וויילער אין
גרעסטן טייל פאר די דעמאקראטן .זשאן
מעקעין האט אין  '08געווינען בלויז 21%
פון די אידישע שטימען .אויב ראמני קען
פארגרעסערן די דאזיגע פראצענטן ,דערצו

ווען עס איז פארגעקומען מיטוואך נצבים
)ד' סליחות( א פראטעסט אין פלארידא פון
'אידישע' ציוני'סטן קעגן אבאמא פאר זיין
'חוצפה' פון נישט וועלן אויפנעמען נתניהו אויף
א באזוך ,האבן זייערע געשרייען געקלינגען
ווי זיסער מוזיק אין די אויערן פון ראמני'ס
קאמפיין הויפטקווארטיר אין באסטאן.
און אקוראט דאס איז געווען נתניהו'ס
חשבון! ער האט דירעקט אויסגערעכנט
ארויסצוקומען קעגן אבאמא אין די
האקעלסטע צייט וואס נאר מעגליך,
כדי אויפצורעגן די אידישע וויילער און
אריבערברענגען גענוג אידישע שטימען צום
לאגער פון זיין פריינט ראמני וואס זאל העלפן
יענעם זיגן אינעם פרעזידענט פארמעסט.
נאכדערצו ווען דאס איז דער אויסדריקליכער
פארלאנג פון זיין פאליטישן פאטראן,
שעלדאן עדעלסאן.

נתניהו'ס געמיינער "רויטע
ליניע" בלאף  -שלאגט "כפרות
מיט'ן אמעריקאנער אינדענטום"
מערערע פאליטישע און מיליטערישע
עקספערטן ווייזן אן אז דאס גאנצע גערעדעכץ

...עס איז ממש פרעצעדענטלאז צו הערן
אזוינע ווערטער פון הויכראנגיגע איזראעלי
פאליטישאנס ,און עס איז ווארשיינליך נאך
קיינמאל נישט געווען אזא טיפער אויפברויז,
וואס זאל ארויסקומען אזוי אפן ,אין די
אמעריקאנער מידיא קעגן מדינת ישראל
פאליטישאנס פאר זייער מישן זיך אין
אמעריקע'ס אינערליכע פאליטיק...
אויב ער קען עס אויסרעכענען סטראטעגיש
אז די אידישע וויילער אין פלארידא און אהייא
זאלן ארויסקומען פאר אים אין די מאסן ,קען
דאס זיין דער צינגל וואס זאל ענדגילטיג
איבערוועגן דעם וואגשאל אויף זיין זייט.
דער פאקט איבער די אויסטערלישע
וויכטיגקייט פון די אידישע וויילער איז א
גוט באקאנטער און אויסגעשמועסטער אין
פאליטישע קרייזן .עס איז געגאנגען אזוי
ווייט אז ווען ראמני האט באזוכט אין מדינת
ישראל האט א געוויסע רעכט-געשטימטע
פובליקאציע זיך הויך געוואונדערט" :איז
איזראעל ראמני'ס נייע סווינג סטעיט?".

איבער א "רויטע ליניע" איז נישט מער ווי א
דרייסטער ,און געמיינער ,פאליטישער בלאף
פון נתניהו .געצילט אויפצורייצן די געפילן
פון די ציוני'סטיש-געשטימטע וויילער אין
די ספעציפישע סווינג סטעיטס ,וועלכע
קוקן אן נתניהו'ס פארלאנג אז אבאמא
זאל שטעלן א "רויטע ליניע" אלס העכסט
נארמאל ,און פארשטייען נישט פארוואס די
אבאמא אדמיניסטראציע עקשנ'ט זיך נישט
נאכצוקומען די 'קליינע' פאדערונג ,און זיי
זעען עס אלס 'באווייז' אז ,ווי ראמני האט זיך
אויסגעדרוקט" ,אבאמא האט געווארפן מדינת
ישראל אונטער די באס".
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למעשה אבער ,יעדער וואס פארשטייט
אביסל צו דיפלאמאטישע און די האקעלע
אינטערנאציאנאלע פארהאנדלונגען ווארפט
אפ דעם פארלאנג אלס עפעס וואס איז
'עקסטרעם' און 'אוממעגליך'.
מארטין אינדיק ,אן איזראעלי-
געבוירענער אמעריקאנער דיפלאמאט
וועלכער האט געדינט אלס אמעריקע'ס
אמבאסאדאר צו מדינת ישראל אונטער די
געוועזענע פרעזידענטן קלינטאן און בוש ,43
האט אין אן אינטערוויו מיט סי-בי-עס זייער
שטארק אפגעווארפן דעם נתניהו פארלאנג
פאר א "רויטע ליניע":
"דאס איז אן אומשכל'דיגע פארלאנג.
דער געדאנק פון ארויסשטעלן אין פובליק
א רויטע ליניע – וואס אין פאקט מיינט עס
אראפשטעלן אן אולטימאטום – איז עפעס
וואס קיין שום פרעזידענט וועט נישט טאן.
אויב דו האסט באמערקט] ,האט[ גאווערנאר
ראמני אויך נישט ארויסגעלייגט קיין רויטע
ליניע; סענאטאר מעקעין האט אויך נישט .און
נאכמער ,נתניהו אליין האט נישט ארויסגעלייגט
קיין רויטע ליניע פאר זיך זעלבסט".
ענליכע ווערטער האט מען געהערט
פון אמעריקע'ס פארטיידיגונג'ס מיניסטער
נעטא ,דער געוועזענער סי-איי-עי
ַ
לעאן ּפ ַא
ָ
דירעקטאר" .דער פאקט איז אז פרעזידענט
פון די פאראייניגטע שטאטן] ,אדער[
פרעמיער מיניסטארן פון מדינת ישראל
אדער סיי וועלכע אנדערע לאנד ,האבן נישט,
דו פארשטייסט ,א בינטל פון 'רויטע ליניעס'
וועלכע דעצידירן זייערע באשלוסן .זיי האבן
פאקטן וואס מ'שטעלט זיי פאר ,און דאן
באשליסן זיי וועלכע אקציע אונטערצונעמען
באזירט לויט די פאקטן".
דער פרואוו פונעם ראש הכופרים צו
מאנאפעלירען אמעריקאנער פאליטיק איז
אזוי דורכזיכטיג ,אז מ'האט עס געהערט
פון הונדערטער פאליטישע אנאליסטן
איבער די לענג און ברייט פון אמעריקע,
רעפובליקאנער און דעמאקראטן .די גאר
הייסע רעפובליקאנער האבן עס געזאגט
מיט א שמייכל און א ווינק מיט די אויגן,
אבער די איבריגע אנאליסטן האבן געשוימט
אויף דעם אומבאהאלטענעם פרואוו פון אן
אויסלענדישער פירער וועלכער שטעלט זיך
אויף און זאגט ,הויך און קלאר ,אז 'איך וויל
באאיינפלוסן די אמעריקאנער פרעזידענט
וואלן צו מיין געשמאק' .עפעס וואס איז
אויסטערליש אראפגעקוקט און פרעך ,נישט
נאר אין אמעריקע נאר איבער דער גארער
וועלט.
אויב די פאליטישע אנאליסטן מוזן נאך
זיין עטוואס איינגעהאלטן ,האט מען אבער
ערשט געקענט זען ווי דער שוים אויף די
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ליפן גיסט זיך איבער פון דעם אלגעמיינעם
אמעריקאנער אויפן די אידן ה"י ,סיי אויף
די פערזענליכע בלאגס און אויך אויף די
אומצאליגע קאמענטארן אויף די אינטערנעט.
זייער צארן איז געווען אזוי שטארק אז זיי
האבן גאר געקאכט קעגן ראמני פארוואס
ער טאנצט לויט נתניהו'ס פידל און ערלויבט
א פרעמדן פירער זיך צו מישן אין אינערליכע
אמעריקאנער פאליטיק .עטליכע פון זיי האבן
אויסגעדרוקט דעם זעלבן סענטימענט,
אז ראמני האט "צוויי מיטלויפער] :וויצע
פרעזידענט קאנדידאט[ פאול רייען ,און ביבי
נתניהו"...
פאקטיש איז עס פארקראכן אזוי ווייט
אז אפילו אהוד ברק ,נתניהו'ס זיכערהייטס
מיניסטער און איינער פון די געציילטע
פירערשאפט פיגורן אין דער וועלט ,און
אין מדינת ישראל ,וועלכע שטיצן נתניהו'ס
פלענער צו אטאקירן איראן ,האט זיך
אויסגעדרוקט אין זעלבן מיטוואך נצבים אז
"אונזערע דיפערענצן מיט די פאראייניגטע
שטאטן דארפן אויסגעקלארט ווערן אונטער
פארמאכטע טויערן" ,אין קלארן אויפברויז
אויף דעם צוהיצטן נתניהו פאר פרובירן צו
העלפן זיין פריינט ראמני ,אויך אויפ'ן חשבון
פון מדינת ישראל.
א גאר איינפלוסרייכע דעמאקראטישע
סענאטאר פון קאליפארניע האט אויך
געשיקט אן אפענעם און גאר שארפן בריוו צו
נתניהו" .עס שיינט אז דו האסט אריינגעמישט
פאליטיק אין איינס פון די גרעסטע זיכערהייטס
פראבלעמען פון אונזער צייט ,איראנ'ס
שעדליכער געיעג נאך נוקלעארע וואפן".
דעם פארגאנגענעם פרייטאג נצבים ,ו'
סליחות ,האט די "גלאבס" צייטונג אין מדינת
ישראל ,א שטארק איינפלוסרייכע צייטונג,
זאגאר אפן ארויסגערוקט די באשולדיגונג –
וואס אסאך אין די מידיא זאגן שטילערהייט
– אז נתניהו'ס באלעבאס ,דער דערמאנטער
אמעריקאנער ביליאנער עדעלסאן ,איז
געווען דער וועלכער האט איניציאטירט דעם
אפענעם 'ריס' צווישן אבאמא און נתניהו ,כדי
צו דעליווערן פלארידא און אהייא פאר ראמני.
פרייטאג האט אויך נתניהו זעלבסט
שוין נישט געהאט קיין ברירה און געמוזט
אדרעסירן די טענות אז ער זוכט זיך
אריינצומישן אין אינערליכע אמעריקאנער
פאליטיק .אין אן אינטערוויו וואס ער האט
געגעבן פאר" ...ישראל היום" – די צייטונג
וואס עדעלסאן האט איבערגענומען טאקע
כדי צו בויען נתניהו'ס פאליטיק – ...האט ער
קאטעגאריש אפגעלייקנט אז ער זוכט זיך
צו מישן אין אמעריקע'ס פאליטיק .אבער אין
די זעלבע צייט איז ער געגאנגען אזוי ווייט
ווי זאגן אז ער האלט אז אבאמא וועט נישט

נעמען קיין שטרענגע שריט קעגן איראן!
עס האט אים קיין סאך נישט
געהאלפן .די גרעסטע נייעס אוטלעטן אין
דער וועלט ,אריינגערעכנט טיים מאגאזין,
רויטערס נייעס אגענטור ,און אנדערע,
האבן אלע ווידערהאלט אז נתניהו זוכט צו
באאיינפלוסן די וואלן אין אמעריקע .איינער
פון די איינפלוסרייכע זשורנאליסטן האט אויך
פארבינדן אז נתניהו ארבעט אינאיינעם מיט
עדעלסאן אריינצושלעפן אמעריקע אין א
פרישע מלחמה מיט איראן קעגן דעם ווילן פון
אמעריקאנער פאלק" .נתניהו'ס לעצטערע
אויפפירונג איז געפערליך".
אויך דער ניו יארק טיימס האט אין א
לענגערן ארטיקל געברויזט אויף נתניהו
פאר "זיין גרייטקייט זיך אריינצומישן אין
אינערליכע אמעריקאנער פאליטיק אין א
פרואוו צו באאיינפלוסן אדער איבערטוישן
אויסערן-פאליטיק
פרעזידענט'ס
דעם
פאליסי".
דער ניו יארק טיימס גייט נאך ווייטער און
ברענגט שוידערליכע ציטאטן פון הויכראנגיגע
נתניהו געהילפן און קאמעראדן ,אריינגערעכנט
אהוד ברק און מיכאל אורן ,דער איזראעלישער
אמבאסאדאר צו אמעריקע ,וועלכע האבן
געזאגט אפן און קלאר אז "אויב מדינת ישראל
וועט אטאקירן איראן אן אבאמא'ס רשות ,וועט
דאס אמעריקאנער פאלק נאך אלץ שטיצן
מדינת ישראל איבער איראן"! אין אנדערע
ווערטער ,אונז קענען מיר אנפייפן אמעריקע'ס
פרעזידענט ווייל מיר וועלן שוין קריגן שטיצע
פונעם פאלק!
עס איז ממש פרעצעדענטלאז צו הערן
אזוינע ווערטער פון הויכראנגיגע איזראעלי
פאליטישאנס ,און עס איז ווארשיינליך נאך
קיינמאל נישט געווען אזא טיפער אויפברויז,
וואס זאל ארויסקומען אזוי אפן ,אין די
אמעריקאנער מידיא קעגן מדינת ישראל
פאליטישאנס פאר זייער מישן זיך אין
אמעריקע'ס אינערליכע פאליטיק.
פאר צוויי יאר צוריק האט דער
ליבעראלער 'אידישער' און אויסטערליש
איינפלוסרייכער הויפט ניו יארק טיימס
פריעדמאן
טאמאס
קאלומניסט
אריינגעווארפן א ווארט אינמיטן אן ארטיקל
אז דער אמעריקאנער קאנגרעס איז
"אפגעקויפט" דורך די איזראעלי לאבי ,וואס
האט בשעתו געברענגט א שטורעם פון
קריטיק פון די ציוני'סטישע אינטערעסן .איז
עס א ווי א שפיי אין ים קעגן דעם האריקעין
פון קריטיק וואס קאכט און שוימט לענגאויס
דעם גאנצן פאליטישן ספעקטרום קעגן די
'אידישע' ציוני'סטן וועלכע מישן דעם טאפ
אין אמעריקאנער פאליטיק.
רחמנא יצילנו מהם ומהמונם!

בליצן

ותשובה,
ותפלה,
וצדקה...

כלל ישראל שטייט איצט מיט
פלאטערדיגע הערצער פארן הייליגן
טאג ,דער יום הקדוש הבעל"ט ,ווען עס
וועט מקוים ווערן דער 'וביום צום כיפור
יחתמון' ,מען וועט אפזיגלען דעם דין
אויפן קומענדיגן יאר הבעל"ט .אזא צייט
לב מי לא יחרד ומי לא ילפת ,וואס דער
אויסגאנג פונעם דין הגדול והנורא וועט
זיין.
כמה יבראון ,...מי יחי' ,ומי ,...מי
ינוח ...מי ישקט...
אלזא וואס איז די עצה?
פירט מען דאך באלד אויס :ותשובה ,ותפלה ,וצדקה ,מעבירין את רוע הגזירה .אט
דאס זענען דריי אויסגעפרואווטע מיטלען צו פארזיכערן א גוט יאר ,פאר די וואס זענען דאס
ווארט א קשיא ,גאר א הארבע :וואו הייבט מען אן?
מקיים .אבער דא ַ
עס איז דא אזויפיל אויף וואס צו תשובה טון ,אזויפיל וואס זיך צו פארבעסערן ,א
לאנגע ליסטע וואס מען ווייסט נישט וואס צו טון ערשט ,און וואס זאל קומען דערנאך.
אלזא לאמיר אריינקוקן אין זוהר הק' און זעהן וואס דארט שטייט לגבי די דאזיגע
פראגע .אט איז דער לשון פונעם זוה"ק )פ' במדבר דף רל"א ע"א( :ויהי היום ראש השנה הוה
וכו' ,אלא בשעתא דאלין קיימי על דינא ,דינא קדמאה דכלא ביה מאן הוא דלא יוקיר לשמא
דקודשא בריך הוא ,ודלא יוקיר לאורייתא ולעבדוי ,אוף הכי מאן הוא דלא חייש על יקרא
דשמא קדישא דלא יתחלל בארעא עכ"ל הק'.
זעען מיר פון דא אז צום ערשט איז מען דן אויפן ענין פון כבוד שמים ,צי מען טוט גענוג
אז עס זאל ארויסקומען א קידוש השם אויף דער וועלט ,און אז עס זאל נישט נתחלל ווערן
זיין הייליגער נאמען ית"ש ,אדער צי האט מען נישט גענוג געטון דערוועגן.
קומט אויס אז ווען מען נעמט אפיר דעם ענין פון תשובה ,און מען וויל אנהויבן מיט
עפעס ,נאר מען ווייסט נישט מיט וואס צום ערשט ,דאן איז דער ענטפער :טון פאר כבוד
שמים! און פארמיידן חילול שם שמים!
אין א צייט ווען די מנאצי ד' האבן אויפגעהויבן א פאן פון מרידה במלכות שמים ,דורך
אויפשטעלן א מלכות המינות אין ארץ ישראל ,און מיט זייערע רייצערישע מעשים קעגן די
אומות העולם זענען זיי גורם א שרעקליכער חילול השם קבל עולם ומלואו ,איז די פאדערונג
גרויס צו טון עפעס פארן פארמיידן דעם חילול השם ,און מרבה זיין כבוד שמים.
אויב די פאלנע גוים פרעגן אויף די וואולגארע שריט פון די ציונים :אזוי פירט זיך אויף
דאס אידישע פאלק? אזוי פירן זיך אויף די וואס האט מקבל געווען די תורה אויפן בארג
סיני? איז דאס אן אומגעהויערע בזיון פאר די תורה הק' און פארן נותן התורה ית"ש ,און דאן
וואקסט די תביעה עפעס צו טון צו פארריכטן די געפערליכע עוולה.
וואס קענען אבער מיר פשוט'ע מענטשן טון אין דאזיגן הינזיכט ,צו פארקלענערן דעם
חילול השם? האבן מיר דען א כח זיך צו פארמעסטן מיט די רשעים?
דער ענטפער איז :נטרונא!
די הייליגע ארגאניזאציע "נטרונא" טוט די ריכטיגע פעולות צו פארמיידן דעם חילול
השם און מרבה זיין כבוד שמו ית' ,דורך מודיע זיין פאר דער גארער וועלט ,אויף אלע אופנים
וואס נאר שייך ,אז די ציונים פארטרעטן נישט כלל ישראל ,און זיי רעדן נישט אין נאמען פון
אידישן פאלק.
אט די פעולות חובקות זרועות עולם פארקלענערן דעם חילול השם ,ווען די אומות
העולם זעען אז די אלע מעשי אלימות האבן נישט קיין שייכות צו תורה און אידישקייט .עס
טוט ביי זיי עטוואס בארואיגן דעם צארן ,אז די ערליכע אידנטום ,דער פאלק מקבלי התורה,
איז נישט איינשטימיג מיט זייערע ווילדע מעשים.
איצט דארף יעדער פון זיך זעלבסט פרעגן די פראגע :טוה איך שטיצן נטרונא? העלף
איך זיי צו קענען אנגיין מיט די פעולות פון מרבה זיין כבוד שמים?
אויב יא ,דאן האט איר וואס צו ענטפערן ביים דין של מעלה ,אז די ערשטע אויפגאבע
אין תשובה האט איר אויף א שיינעם אופן מקיים געווען ,ווייל איר האט געהאלפן מרבה זיין
כבוד שמים .און אויב נישט ,דאן ביטע איילט אייך צו.

וכתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר"
הנה אלה דרכי קידוש ד' ,והוד והדר
לאמרתו ועבודתו בעולם ,ועוז ותפארת
במקדש תורתו ,על כן בהרבות פעליו
לקדש את ד' ולעורר האמת להכין אותו
ולסעדו ונסלח לו מעוון וכו' .עכלה"ק.
קומט אויס פון דעם הייליגן רבינו
יונה ,אז אפילו די עבירות וואס תשובה
און יום כיפור העלפן נישט קיין סאך,
נאר יסורים העלפט ,מיתה איז ממרקת,
אבער אויב טוט מען פארן כבוד שמים,
מען העלפט אז עס זאל נתרבה ווערן כבוד שמו ית' ,דאן איז דער כח אזוי גרויס אז תשובה
איז גענוג ,און עס טוט פארשפארן דאס אלעס וואס וועט נאכפאלגן.
נו ,וויאזוי טוט מען פאר כבוד שמים?
אט ווי אויבנדערמאנט :נטרונא!

וואו הייבט מען אן?

–

רשפארט מען זיך
ָ
פא
אין זכות פון מרבה זיין כבוד שמים – ַ
יסורים אד"ג ה"י
אבער אז מען רעדט פון תשובה ,ווייסן מיר דאך אז עס זענען פאראן ד' חלוקי כפרה,
און נישט אויף אלעם העלפט תשובה ,עס זענען פאראן חטאים וואס מען דארף נאך
אפקומען דערויף מיט יסורים ,אדער גאר מיתה ח"ו ,ווי די גמרא רעכנט זיי אויס )יומא דף
פ"ו( .איז אויב אזוי די פראגע א שטארקע :וויאזוי קען מען זוכה זיין אז די תשובה זאל
נתקבל ווערן און זיך פארשפארן דאס איבריגע שרעקליכע?
קומט דער הייליגער רבינו יונה און לערנט אונז א וועג אין תשובה ,וואס טוט דאס
אלעס פארשפארן ,אט ווי פאלגענד )שערי תשובה שער א' אות מ"ז( :ועוד יש עוון וכו' שהתשובה
ויסורין תולין ומיתה ממרקת וכו' ,והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת ויעזור
אחריה ויתעורר בדבריה ,והופיע אורו לעיני בני עמו "ויחזק ידי אנשי האמת ונשאו ראשם

בליצן

בני חיי ומזוני ...אין זכות פון צוברעכן עבודה זרה
ווען עס קומט א נייע יאר קוקט יעדער איד ארויס אויף השפעות טובות ,געזונט,
גוטע קינדער ,און אריכות ימים ,אין קורצן :בני חיי ומזוני ,אין נאנטן צוקונפט .אט האבן מיר
געפינען א גוטע סגולה צו געהאלפן ווערן מיט די אלע דריי ,ווי עס ווערט געברענגט אין ספר
אור החיים הק' )שמות כג ,כה( ,אט ווי פאלגנד:
ועבדתם את ה' ,אולי שהוא נמשך עם מה שלמעלה ,כי כשישבר כח העבודה זרה
ויהרס מבצריה בזה עובד את ה' ,וישפיע לו טובה ויברך לחמו וכו' .והסירותי מחלה וגו' רשם
ה' הבחנת הברכה בשלשה דברים ,הא' "שיהיה האדם בריא להתעדן בטוב ה'" ,והוא אומרו
והסירותי מחלה וגו' ,שזולת זה כל אוכל תתעב נפשם .ב' "ירבה לו בנים" ,והוא אומרו לא
תהיה משכלה וגו' .ג' "שישלים ימיו אורך ימים ושנות חיים" ,והוא אומרו את מספר ימיך
אמלא וגו' .עכלה"ק.
קומט אויס אז דורך צוברעכן דעם כח פון עבודה זרה איז מען זוכה צו די ברכה
המשולשת ,בני חיי ומזוני – .איז אויב רעדט מען פון עבודה זרה ,וואו האבן מיר נאך אזא כח
פון עבודה זרה און מינות ,ווי די סאמע מלכות המינות זעלבסט ,וואס איר עצם עקזיסטענץ
איז אן ענין פון מינות און אפיקורסות אין גזירת הגלות ,און זי האלט אויף כל מיני עבודה
זרה'ס אין ארצינו הק'...
לעומת זה ,אויב וויל מען צוברעכן דעם כח פון עבודה זרה ,איז וואו האבן מיר נאך אזא
שטארקע ענטפער דערקעגן ווי נטרונא ,וועלכע איז זוכה במשך די לעצטע יארן צו מפרסם
זיין דעם אמת'ן דעת תורה אויף גאר א ברייטע און ווייטע פארנעם ,און דערמיט האט זי
במשך די צייט היבש צובראכן דעם שטאלץ פון די עבודה זרה...
אזוי ארום אז מיטן שטיצן נטרונא האט מען א חלק אין צוברעכן דעם כח פון עבודה
זרה ,און אזוי איז צום האפן אז עס וועט נאכפאלגן א שפע רב פון אלע גוטע ברכות.
דעריבער כאפט אריין ,ויפה שעה אחת קודם.

מחאה קבל עולם ומלואה ...דייקא בין כסה לעשור
דבר בעתו מה טוב ,דייקא בין כסה לעשור איז די צייט פאסיג צו שטיצן נטרונא ,טאקע
צוליב די אויבנדערמאנטע טעמים ,וועלכע איז יעדע באזונדער כדאי לעצמו ,צו געניסן פון די
אלע השפעות און זכותים וואס קומען דערמיט באגלייט.
בנוסף לכל זה ,איז איצט הזמן גרמא ,ווייל אזוי האבן מיר געזעהן ביי אבינו רועינו מרן
רביה"ק זי"ע ,וועלכער האט במשך פון די ימים נוראים אסאך גערעדט און מעורר געווען,
מיט טייכן טרערן באגלייט ,איבער דעם ביטערן אומגליק פון ציונות וכל המסתעף ,סיי ביי די
דרשה ראש השנה פאר תקיעת שופר ,סיי ביי די דרשה יום הקדוש ביי כל נדרי ,און סיי אום
הושענא רבה פאר די הושענות.
נאך מער ,איין יאר האט דער רבי זי"ע געלאזט פאררופן א מחאה אויף די אמעריקאנער
גאסן טאקע בין כסה לעשור ,קעגן די גזירות הדת אין ארץ ישראל .איז געווען ווער עס האט
געפרעגט :פארוואס דארף מען עס מאכן אין די עשרת ימי תשובה ,עס איז דאך נישט קיין
צייט צו מעורר זיין א קיטרוג אויף אידן.
האט דער רבי זי"ע דאן געענטפערט :פונקט פארקערט ,אזא מחאה איז משתיק דעם
חרון אף ,און איז גאר ממתיק די דינים ,אז עס זענען דא ערליכע אידן וואס נעמען זיך אן
פארן כבוד שמים.
אלזא ,טייערע ברידער ,איצט איז די ריכטיגע און פאסיגע צייט ארויסצוהעלפן די
פעולות פון נטרונא ,און אין דעם זכות צו געהאלפן ווערן מיט א גוט געבענטשט יאר ,און
אלע השפעות טובות.

ווער עס וויל נעמען א חלק אין די פעולות פון נטרונא
זאל ביטע רופן אויפן נומער:
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דער היליכיגער 'ניין'
ווערט געהערט
ארום די וועלט
ביי די דעמאקראטישע קאנווענשאן וואס
איז פארגעקומען עטליכע וואכן צוריק האט זיך
אפגעשפילט א מערקווירדיגער ספעקטאקל
וואס האט שאקירט די פאליטישע וועלט ,און
געצייגט קליפ און קלאר ווי ווייט די איזראעלי
לאבי דאמינירט אמעריקאנער פאליטיק.
ביי יעדער קאנווענשאן איז איינגעפירט אז די
פארטיי לייגט ארויס א "פלאטפארמע" וועלכע
רעכנט אויס מערערע פונקטן ,וואס דארפן צו זען
די פארטיי'ס שטעלונגען אויף אלע צענטראלע
פאליטישע טעמעס .די 'פלאטפארמע' טראגט
נישט קיין עכטן פאליטישן געוויכט ,אבער עס
האט יא א שטארקן סימבאלישן באדייט.
די דעמאקראטן האבן אויך דאסמאל
ארויסגעלייגט א פלאטפארמע ,אבער באלד
אין ערשטן טאג נאכ'ן ארויסקומען זענען די
רעפובליקאנער אויפגעשפרינגען אז עס פעלט
עטליכע זאכן פון די פלאטפארמע -ובתוכם -
עס איז ארויסגעבליבן דאס וואס פלעגט שטיין,
אין די "פלאטפארמע" פון די פריערדיגע יארן ,אז
ירושלים איז די הויפטשטאט פון מדינת ישראל.
ווי באקאנט האט דער אמעריקאנער
קאנגרעס אפיציעל אנערקענט ירושלים אלס
מדינת ישראל'ס הויפטשטאט ,אבער אלע
אמעריקאנער פרעזידענטן ביז היינט האבן
אפגעזאגט די מדינת ישראל פארלאנגען
ארויפצופירן זייער אמבאסאדע פון תל אביב קיין
ירושלים .זיי ווילן נישט אפיציעל אנערקענען
ירושלים אלס הויפטשטאט ווי לאנג ס'איז
נישטא קיין פערמאנענטער שלום מיט די
פאלעסטינער.
צוליב די פאליטישע דרוק פון די מאכטפולע
ציוני'סטישע "עיפאק" לאבי האבן עס ביידע
פארטייען אויך אריינגעלייגט אין זייערע
פלאטפארמעס ,שוין יארן צוריק ,און דאס איז
שוין פארבליבן דארט אלס יאר-עדות ,טראץ
וואס עס טראגט נישט קיין שום ערנסטן באדייט.
יעצט אבער ,ווען אבאמא איז אזוי אויך
אויף מעסער שטעך מיט נתניהו ,האבן די
רעפובליקאנער אויסגענוצט דאס ארויסנעמען
די ווערטער פון די פלאטפארמע אלס נאך
א באווייז צו זייערע טענות אז אבאמא האט
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'געווארפן איזראעל אונטער די באס'
עס איז אנטשטאנען א שטורעם ,און לויט א
פערזענליכן באפעל פונעם פרעזידענט האט די
פארטיי פירערשאפט באפוילן אז מען זאל צוריק
אריינשטעלן די ביידע זאכן.
ס'א קלייניקייט .נישט דאס ערשטע
גוטַ ,
מאל וואס מ'טוישט עפעס אין די פלאטפארמע.
דעם אנדערן טאג ביים אנהויבן דעם
פראגראם ,האט דער קאנווענשאן פארזיצער
זיך אויפגעשטעלט און געמאלדן אז לויט'ן
פארלאנג פון דעם פארטיי פירער 'עפנט' מען די
פלאטפארמע ווייל מען וויל ארויפברענגען צוויי
שינויים.
ווי דער פראצעדור לויטעט האט ער דאן
פארגעליינט די צוויי געטוישטע פאראגראפן,
און ווי געווענליך געזאגט אז מען וועט יעצט
אפשטימען צי מען זאל עס טוישן אדער נישט.
ווער עס שטימט דערפאר זאל זיך אנרופן "עיא",
און ווער עס איז דערקעגן זאל זאגן "נעי".
אויב  2/3אנוועזנדע זאגן "עיא" דאן ווערט עס
אפגעשטימט .דאס איז א רוטינער פראצעדור
און גייט געווענליך אדורך גאר גרינג ]אויסער אין
גאר זעלטענע פעלער ,וואס געווענליך קאכט זיך
דאן א לאנגע צייט פריער[.
וואס האט פאסירט נאכדעם האט געכאפט
יעדן אין שאק.
דער פארזיצער האט זיך אנגערופן "די
אלע וועלכע זענען דערפאר ,זאגטס עיא",
און מען הערט א הילכיגן "עיא"" .ווער עס איז
דערקעגן זאל זאגן נעי" ,און ער איז שוין גרייט צו
פארזאגן דאס וואס שטייט אויפגעשריבן אויפ'ן
טעלעפראמטער ,און דער רוטינער שאבלאנישער
אויספיר "לויט די מיינונג פונעם פארזיצער איז
דא צוויי דריטל דערפאר ,באשטעטיגט".
אבער צו זיין שאק ,און יעדנ'ס וואונדער,
האט אפגעקלינגען א גאר הילכיגער "נעי" פון
מערערע דעלעגאטן אינעם זאל!
ער איז געבליבן שטיין ערשטוינט .ער האט
עס אינגאנצן נישט ערווארטעט ,מיינענדיג אז
די דעלעגאטן וועלן נאכטאנצן וואס די פארטיי
פירערשאפט שרייבט פאר ]לויט די "עיפאק"

פארלאנג .[...פאר עטליכע סעקונדען איז ער
געשטאנען דארט פריטשמעליעט ,נישט וויסנדיג
וואס ער דארף טון ווייטער.
האט דער פארזיצער זיך אנגערופן אז ער
וועט נאכאמאל איבערמאכן די שטימען" .אלע
דערפאר זאלן זאגן עיא"" ,עיא"" ,אלע דערקעגן
זאגט נעי" ,און ווידער א הילכיגער "נננעעייי".
יעצט איז ער געשטאנען דארט ממש ווי
אפגעגאסן מיט א טאפ הייס וואסער ,וואס
ווייטער?
איינער פון די פארטיי פירערשאפט איז יעצט
ארויפגעקומען אויף די פלאטפארמע און עפעס
געמורמלט צום פארלוירענעם פארזיצער .יענער
האט איבערגעמאכט דעם שפיל ,און ווידער ,די
עיא'ס זענען טאקע געווארן העכער ,אבער אויך
די נעי'ס .יעדער טויבער האט געקענט הערן אז
דא איז נישט געווען קיין צוויי דריטל שטימען
דערפאר.
בלית ברירה האט דער פארזיצער
איגנארירט די אפשטימונג און פארגעליינט פון
טעלעפראמטער ארויס" ,אין די מיינונג פונעם
פארזיצער איז געווען צוויי דריטל שטימען
דערפאר ,די שינויים זענען באשטעטיגט".
די לעכערליכע 'מיינונג' איז אויפ'ן פלאץ
געווארן פארשריגן פון די דעלעגאטן ,אפילו
אזוינע וועלכע האבן ארגינעל געשטימט
דערפאר זענען געווען ברוגז פארוואס מ'מאכט
א חוזק שפיל פון דעם גאנצן פראצעדור און מען
איגנארירט די אייגענע שטים-רעגולאציעס ,בלויז
כדי צו באפרידיגן די מאכטפולע ציוני'סטישע
לאבי און די 'אידישע' שטימען.
אין די נאכפאלגנדע טעג און וואכן זינט
דאן האט מען צוריקגעהערט פון גאר אסאך
אלגעמיינע אמעריקאנער וועלכע האבן זייער
שארף זיך אויסגעדרוקט אז צום וויפילטן מאל
זעט מען וויאזוי די ציוני'סטישע לאבי דאמינירט
אמעריקאנער פאליטיק און די פאליטישע
פירערשאפט דורך זייער געלט און זייערע
שטימען ,אויך ווען עס איז קעגן דעם ווילן פון
ריזיגע טיילן פונעם אמעריקאנער פאלק.
עס צאפלעט פאר שרעק אויף די
קאנסעקווענצן וואס קען חלילה נאכפאלגן ה"י,
ווען דאס אמעריקאנער פאלק וועט זיך אויפוועקן
צו דער רעאליטעט ,און ח"ו ארויסברענגען וואס
עס דרוקט זיין שוין אין מאגען פאר א לענגערע
צייט ,אז עס האט א שיעור וויפיל מ'קען זיך
לאזען טרעטן פון די אידישע ]ציניסטישע[
אינטרעסן ,עס איז די גרעסטער חובת השעה
זיך אפצוטרייסטלען פונם ציניסטישען שלייער,
אז כלל ישראל טראגט קיין אחריות אויף זייערע
מעשה תעתועים.
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חרדי'שע אידן ווערן אראפגעמאלן אין
די אלוועלטליכע מידיא ווי די הויפט
אונטערפירער פון די שוידערליכע
ציוני'סטישע התגרות באומות

"דער ]שיעור[ דורך ראביי עובדי' יוסף
האט צוגעגעבן צו א פלייץ פון לעצטיגע
רעטאריק פון איזראעלי באאמטע וואס האט
געהויבן אינטערנאציאנאלער זארג אז איזראעל
וועט מעגליך אטאקירן איראן'ס נוקלעארע
איינריכטונגען".
ענליכע קאמענטארן זענען פארשפרייט
געווארן פאריגע וואך איבער דער גארער וועלט,
ווען הרב יוסף האט אין א שיעור פאר דעם
בעפארשטייענדן יום טוב האט ווידערהאלט אז
ווען מען זאגט דעם יהי רצון "שייתמו שונאינו"
אויף די טייטלען ,זאל מען אינזין האבן איראן ,אז
דער אויבערשטער "זאל זיי פארשניידן ,הרג'נען,
ישי וועלכער האט אפגעלייקנט די באריכטן אז
פארטיליגן פון אויף דער ערד".
הרב יוסף איז אנטשלאסן קעגן אן אטאקע ,און
געזאגט אז ער קען נישט באשטעטיגן אדער
די ווערטער האבן ארויסגערופן גרויס
אפווארפן קיין שום באריכט איבער איראן.
אויפברויז ,שוין אפגערעדט ביי די אראבישע
"]ישי[ האט אנגעדייטעט אז ש"ס – און די
מידיא וועלכע האט שוין פון לאנג א חשבון מיט
גאנצע נתניהו רעגירונג – דארפן נאך באשליסן
דעם אויסגעשפראכענעם הרב יוסף ,וואס האט
צי מען זאל אטאקירן איראן'ס נוקלעארע
זיך באקאנט געמאכט מיט שארפע ארויסטריטן
איינריכטונגען".
קעגן די אראבער .אבער אויך אין די מערב
וועלט מידיא האט מען אויפגענומען די שארפע
אויך דער ניו יארק פאוסט ,נאכ'ן דערציילן
ווערטער מיט א שווערן געפיל.
אז ביבי האט געשיקט זיין נאציאנאלן
זיכערהייטס ראטגעבער צו איבערצייגן הרב
מער ווי איינער אין די מידיא האט אנגעוויזן
'קאושער',
יוסף אז אן אטאקע אויף איראן איז ָ
אז ווען מ'הערט אזוינע סענטימענטן קומען פון
האט געוואוסט צוצולייגן אז "]הרב[ יוסף ,א
די פאנאטישע איראנער איאטאלאס קעגן מדינת
געוועזענער ספרדי'שער רב הראשי ,ווערט
ישראל דאן דרייט נתניהו איבער די וועלט ,אבער
אנגעפרעגט
אפט
ווען מ'הערט די
ווערט
יוסף
הרב
פון
ווערטער
...די
איבער מיליטערישע
זעלבע ווערטער פון
אנדערע געלופטערט און איבערגעקייט אין די
און
א ספרד'ישן חכם
דורך
אנגעלעגנהייטן
דאן איז שא שטיל?!
גאנצע וועלט ,א דאנק וואס ער איז
די ווערטער פון
די איזראעלי פירערס ,געהעריגער טייל פון די מדינה ווירטשאפט,
הרב יוסף ווערט
און דער מיטינג און ווען ער לאזט פאלן אזוינע אויסדרוקן
פאריגע וואך דייט
און
געלופטערט
אן אז נתניהו איז ווערט עס באטראכט ווי א געהעריגע
איבערגעקייט אין
נאנטער צום פאסן א מלחמה דעקלעראציע!...
די גאנצע וועלט ,א
באשלוס".
דאנק וואס ער איז געהעריגער טייל פון די מדינה
אויב איז דאס נישט געווען גענוג,
ווירטשאפט ,און ווען ער לאזט פאלן אזוינע
איז הרב יוסף ווידער געווען אין די נייעס
אויסדרוקן ווערט עס באטראכט ווי א געהעריגע
קנאפע צען טאג שפעטער .לאמיר ווידער
מלחמה דעקלעראציע!
איבערגעבן דאס ווארט פאר "רויטערס"
עס איז בלויז ,צום וויפילטן מאל ,א קלארער
]וואס איז פאקטיש ציטירט געווארן אין
איבערווייז איבער דעם שרעקליכן שאדן וואס
הונדערטער נייעס קוועלער ארום די וועלט[:
קומט ארויס פאר יעדן איד ,בגשמיות וברוחניות,
פון דאס אנטייל נעמען אלס געהעריגע שותפים
"איזראעלי ראביי רופט צו דאווענען
אין די רעגירונג'ס ווירטשאפט פון די מדינה
פאר איראן'ס פארניכטונג"
הטמאה.
"אן איינפלוסרייכער איזראעלי ראביי האט
יעדער חרדי'שער איד וואס שפאצירט אויף
גערופן צו דאווענען פאר איראן'ס פארניכטונג ,א
די גאס סיי וואו ,פון מאנהעטן ביז טעהעראן,
וואך נאך וואס פרעמיער מיניסטער בנימין נתניהו
ווערט באטראכט אלס סאלדאט אין א מלחמה
האט ווי עס שיינט געזוכט צו קריגן זיין שטיצע פאר
קעגן אלע מוסולמענער ,אדאנק אזוינע נייעס
א מעגליכע אטאקע אויף א נוקלעארן פראגראם
באריכטן!
וואס איזראעל זעט ווי א לעבנס דראאונג".
רחמנא יצילנו.

אלוועלטליכע מידיא מעלדט אז נתניהו זוכט שטיצע פון
"חרדי'שן ראביי" פאר אטאקע קעגן איראן
אין די לעצטע צייט זענען מיר עדות צו
מערערע באריכטן אין די אלוועלטליכע מידיא
וועלכע באשטעטיגן דאס וואס "נטרונא" און
יעדער ערליכער איד ווארנט שוין לאנג ,אז
דורכדעם וואס חרדי'שע פארטייען נעמען אן
אקטיוון טייל אין די מדינה הטמאה מאלט דאס
אראפ א בילד אין די גאנצע וועלט אז חרדי'שע
אידן שטייען אין שפיץ פון די שוידערליכע
התגרות באומות וואס ווערט אנגעפירט מסוף
העולם ועד סופו דורך די ציוני'סטישע מדינה און
אירע שטיצער.
נישט לאנג צוריק איז די גאנצע מידיא ,אין
אמעריקע ווי אויך אינטערנאציאנאל ,געווען
פארנומען מיט באריכטן אז נתניהו האט געשיקט
יעקב עמידרור ,דער הויפט פון מדינת ישראל'ס
"נאציאנאלער זיכערהייטס קאונסיל" ,זיך
אדורכרעדן מיט דעם הויפט פון די ספרדי'שע
ש"ס פארטיי ,הרב עובדי' יוסף שליט"א ,און
באקומען פון אים א הסכמה פאר נתניהו'ס
אטאקע פלענער אויף איראן ]וואס נתניהו דארף
ביי די אפשטימונג אין זיין קאבינעט וויכטיג האבן
די שטיצע פון אלי ישי ,דער שר הפנים ,פאר
זיינע פלענער ,און אויך די שטיצע פון זייערע 11
חברי הכנסת אין די נאכפאלגנדע וואכן[.
למען האמת דארף צוגעגעבן ווערן אז רוב
פון די נייעס באריכטער האבן אויך געוואוסט
צו דערציילן אז הרב יוסף איז 'דערווייל' קעגן
די אטאקע ,צוליב זארג אז עס וועט במילא
נישט גענצליך צושטערן איראן'ס נוקלעארע
מעגליכקייטן ,און דער שאדן איז מער ווי דער
ריוח .אבער פארט האבן די נייעס אגענטורן
געוואוסט צו דערציילן אז "דער שליסל צו א
מדינת ישראל אטאקע אויף איראן גייט דורך
דעם  92יאריגן ראביי ,הרב עובדי' יוסף".
די וועלט'ס גרעסטע נייעס אגענטור,
רויטערס] ,פון וועמען הונדערטער טויזנטער
נייעס קוועלער – בלי גוזמא – ארום די וועלט
נעמען זייער נייעס אינפארמאציע[ האט אויך
ציטירט דעם חרדי'שן אינערן מיניסטער אלי
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ביבי נתניה'ס פרעכע ַאריינמישונג
מפיין רופט ַארויס
קא ּ
וואל ַ
אין ַ
ָא ּפשיי און צינדט ָאן שנאת ישראל
)פארזעצונג פון זייט (2

שטעלן ַאז ערליכע אידן זענען קעגן מדינת ישראל
און זענען געטרייע בירגער צו זייערע לענדער.

מפיין
קא ּ
קאנטער ַ
נטרונא'ס ָ
דיא הייבט ָאן
רא ָ
אויף די ַ
צו לויפן די טעג
אין לויף פון די ַאנטוויקלונגען ,הייבט איצט
מפיין אין עטליכע
קא ּ
דיא בליץ ַ
רא ָ
ָאן 'נטרונא' ַא ַ
וואס זענען אין צענטער
איבערהויפט די ָ
ּ
שטאטן,
ַ
צושלאגן די
ָ
וואלןָ ,א ּפ
מעריקאנער ַ
ַ
פון די איצטיגע ַא
קלאר שטעלן און
גיטאציעס .עס וועט ָ
ציונ'יסטישע ַא ַ
מעריקאנער
ַ
רופן אידישע וויילער צו שטימען לויט די ַא
איזראעלישע
ַ
אינטערעסן ,און נישט לויט די רופן פון
פירער וועלכע שטעלן אין סכנה אידן איבער די וועלט.
עס וועט ָא ּפענטפערן נתניה'ס סטעיטמענטס בטוב
טעם ודעת ,און וועט איבערצייגן ַאז ערליכע אידן
זענען קעגן די מדינה און אירע העצערייען.

איבערהויפט
ּ
מפיין,
קא ּ
זא ַ
זאגן ַאז ַא ַ
איבריג צו ָ
כוואליעס
דיא ַ
רא ָ
סעזאן ווען די ַ
ָ
וואל
אין דעם איצטיגן ַ
פארנומען מיט ּפ ָאליטישע
סווינג-שטאטן זענען ַ
ַ
אין די
קאסט שווערע געלטערָ ,אבער געלט
מעסעדזשעסָ ,

בלאק-
ספעציעלע ַ
לאנט נטרונא ַא ּ
גלייכצייטיגּ ,פ ַ
ראביי צוגעשטעלט
גראם ,אין וועלכע ַא ַ
רא ַ
שאו' ּפ ָ
ָ
פון נטרונא וועט צושטעלן תורה'דיגע מיינונגען און
פארבינדענע ענינים.
שמועסן איבער די מדינה און די ַ
לק-שאו,
ָ
טא
גראם איז ענליך צו ַא ָ
רא ַ
די ּפ ָ

דאס עס
ָ
פארשטענדליך ַאז
ַ
זעלבסט
ָ
קאסט מער ווי צושטעלן
רעקארדירן און איבערהערןָ ,
קאסט פיל מער
ן-די-גאו און עס ָ
ָ
גראמען ָא
רא ַ
ּפ ָ
דאך שוינט מען נישט קיין געלט און
ַארבעטָ ,אבער ָ
פארזיכערן ַאז עס
קארגן כדי צו ַ
מ'פרובירט נישט צו ַ
ּ
טאקע ַארויס ַא קידוש השם און ַאלעס ווערט
קומט ַ
צוגעשטעלט בלויז מיט די ריכטיגע ערנסטקייט און
האבן מקבל געווען.
פארזיכטיקייט ווי מיר ָ
ָ
יאריגע
רא ָ
פא ַ
נטרונא איז געמוטיגט פון די ַ
נאך ביבי'ס רעדעס אין די יו.ען .און
רעקלאמעסָ ,
ַ
האבן אים גוט ָא ּפגעענטפערט
קאנגרעס ,וועלכע ָ
ָ
געווארן און געצויגן
ָ
רשפרייט
פא ּ
שטארק ַ
ַ
און עס איז
קא
נפראגעס ַ
ַ
פילצאליגע ָא
ָ
מענטארן און עס
ַ
פאר ָ
צוגאנג און אופן פון דעקן
ַ
גאנצן
האט געטוישט דעם ַ
ָ
איזראעל אין די גרעסטע
ַ
די אידישע שייכות מיט
ערווארט ַאז אויך די
ַ
מ'האפט און
ָ
לאנד.
צייטונגען אין ַ

גראמען וועלן ָאנהייבן צו לויפן אין די קומענדיגע
רא ַ
דיא ּפ ָ
רא ָ
די ַ
קאסטן  $550צו לופטערן ַא מינוט ,און
טעג .די עדס וועלן ָ
מאכן ַא קידוש השם און ָא ּפקעמפן די
כא ּפן דעם זכות פון ַ
מ'קען ַ
סנארן ַא מינוט .תלמידי וחסידי רבינו זי"ע וועלכע
ספ ַא ָ
ציונים דורך ּ
זאלן רופן די ספעציעלע קאמפיין-ליניע
האבן ַא שותפותָ ,
ווילן ָ

.347.450.0717
ָ
ָאבער עס וועט
פאראויס ,לפי
רעקארדירט ווערן פון ָ
מאכן
הוראות זקני תלמידי רבינו זי"ע ,כדי זיכער צו ַ
וואס
ַאז לא יכשלו בלשונם ולא ינקשו בשינונם ,די ָ
פארטרעטן נטרונא און דעם ערליכן אידענטום
וועלן ַ
זאץ
ווארט ָאדער ַ
רויסכא ּפן מיט ַא ָ
ַ
זאלן זיך נישט ַא
ָ
ָ
וואס מ'קען אויסדרייען ָאדער צושמירן און עס קען
שאדנס ָאדער ַא חילול השם .מיט
חלילה ברענגן ָ
איבערזיפן
ּ
רעקארדירן ,קען מען עס גוט
ָ
עס פריער

נאכמער
זאל ברענגן ַאזעלכע און ָ
מפיין ָ
קא ּ
איצטיגע ַ
רעזולטאטן בעז"ה.
ַ
ויה"ר ַאז בזכות זיך ָאנשטרענגן מרבה צו זיין
זאלן מיר שוין זוכה זיין צום מלוך על כל
כבוד שמיםָ ,
העולם כולו בכבודיך וכו' כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץָ ,אן קיין שום צער ונזק צו קיין אידן ,און מיר
ָ
זאלן שוין ַאלע זוכה זיין צו ַא גמר חתימה טובה ושנת
גאולה וישועה בב"א.
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ָ
טראץ די ָאנגעשטרענגטע ימים טובים טעג ,ווען
האבן די געטרייע עסקנים
אידן זענען טרידי במצוותָ ,
רא ּפגעריסן פון ַאלע טירדות
פון נטרונא זיך ַא ָ
מפיין,
קא ּ
פילצאליגע שעות אין די ַ
ָ
און לייגן ַאריין
דאס איז ַא קריטישע חובת השעה,
איינזעענדיג ַאז ָ
און די ציונ'יסטישע רייצערישע שריט מוזן שוין
ָ
ָא ּפגעענטפערט ווערן,
בעפאר עס עסט זיך ַאריין אין
מעריקאנער מוחות.
ַ
די ַא

האלט ָא ּפצושרייען דעם שנאת
קען נישט זיין קיין ָא ּפ ַ
וואס רבינו הקוה"ט
ישראל און ַאנטיסעמיטיזםָ ,
געדארפט
ַ
געזאגט ַאז מ'העט
ָ
האט
טמאר זי"ע ָ
מסא ַ
ַ
פאר די וועלט אין
האבן מסירת נפש צו דערקלערן ַ
ָ
פארטרעטן נישט כלל
ַאזעלכע פעלער ַאז די ציונים ַ
ישראל.

קלאר ,און
ָ
און זיין גרייט אויף ַאלעמען צו ענטפערן
ראבלעמען.
פאררעכטן ּפ ָ
ַ
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