
העצערייען אויף  ברויזט   ווַאשינגטָאן 
ָאבַאמַא קעגן 

ַאן  הָאט  נייעס,  ַאנדערע  אין   – ווַאשינגטָאן 
מיט  נָאנט  איז  וועלכער  קָאנגרעסמַאן  ַאמעריקַאנער 
פַאר  איבערגעגעבן  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די 
ַאז  ווַאשינגטָאן  אין  דעלעגַאציע  איזרַאעלישע  ַאן 
צוליב  ברויזט  ַאדמיניסטרַאציע  ַאמעריקַאנער  די 
ָאבַאמַא.  ּפרעזידענט  קעגן  העצערייען  איזרַאעל'ס 
נתניה  הממשלה  ראש  דער  ווערט  יענעם,  לויט 
אין  פארמישט  ער  אז  בַאשולדיגט,  ּפערזענליך 

טעטיג  שטארק  איז  און  העצערייען,  די 

פאפוליריטעט  די  אראפצוברענגען 
פרעזידענט. פונעם 

ַאן  ַאז  בַאריכטעט  ּפָאוסט  דזשערוסעלעם  די 
ער  ַאז  געזָאגט  הָאט  בַאַאמטער  איזרַאעלישער 
צָארן  פון  שטַאּפל  די  פון  "דערשטוינט  געווָארן  איז 
ָאּפצומָאלן  פַארזוכן  צוליב  ווַאשינגטָאן(  )אין  דָארט 
ַאלס  עפנטליכקייט  ַאמעריקַאנער  די  פַאר  ָאבַאמַא 
ַאז,  צוגעלייגט  הָאט  יענער  איזרַאעל.  פון  שונא  ַא 

שּפילן  וועלכע  מענטשן  דָא  זענען  "עס 
אונזערע  שעדיגן  דורך  פייער  מיט 
פַאראייניגטע  די  מיט  בַאציאונגען 

שטַאטן."
ַאז  זָאגט  דיּפלָאמַאט  איזרַאעלישער  דער 
ציונ'יסטישע  ווייל  איז  צָארן  די  פון  סיבה  די 
זיינע  פַאר  ּפרעזידענט  דעם  ַארָאּפ  רייסן  אינטערעסן 
ָאקוּפירטע  אין  ישובים  די  איינצופרירן  פַארזוכן 

די  ָאנצוהייבן  צוריק  ַארבעט  זיין  פַאר  און  געביטן, 
ּפרָאצעדור. שלום 

זייער  אויסדרוק  צום  ווידער  ליידער  קומט  דָא 
איבער  אידן  די  שעדיגט  וועלכע  צוגַאנג,  הפקר'דיג 
אמעריקאנער  די  בפרט  און  וועלט,  גאנצע  די 
די  אויב  אז  פאלאסי  זייער  באקאנט  איז  עס  אידן, 
אויס,  נישט  זיך  ארבעט  איידיאלעגיע  ציוניסטישער 
תהום  אין  ישראל  כלל  גאנץ  נעמען  מיט  זיי  וועלען 
צו  אפילו  זיי  פירט  גאוה  גרעניצלָאזע  זייער  אריין, 
וועמען  אין  מענטש  מַאכטפולסטן  מיט  טשעּפען 
ּפרעזידענט,  ַאמעריקַאנער  דער  ָאנגעוויזן,  זענען  זיי 
"ַא  עס  איז  מודה  איז  ַאליין  זיי  פון  איינער  ווי  און 
נישט  זיך  הַאלטן  זיי  ָאבער  פייער."  מיט  שּפיל 
פלַאמען,  די  צו  אויל  גיסן  צו  ווייטער  צוריק 
געפערליכע  ַא  ַאריינברענגן  חלילה  קען  וועלכע 
זיינע  ַאלע  און  ּפרעזידענט,  אינעם  ישראל  שנאת 
בכלל,  פָאלק  ַאמעריקַאנער  דער  און  שטיצער 
זייער  זיין  חלילה  קענען  קָאנסקווענצן  די  ווָאס 

ביטער.

קָאמיטע  יו.ען.  פון  בַאריכט  שַארפער 
פַארברעכנס קריג  איזרַאעל'ס   קעגן 

עזה אין 

אינטערנַאציָאנַאלע  די  אויף   – גענעווַא 
דורך  בַאריכט  ַא  ערשינען  לעצטנס  איז  ַארענדע, 
געשטעלט  איז  וועלכע  ּפַאנעל,  מיטגלידער  פיר  ַא 

קריג  די  אויסצופָארשן  יו.ען.  די  דורך  געווָארן 
עזה  לעצטע  די  אין  בַאשולדיגונגען  פַארברעכנס 
שרייבט  בַאריכט,  בלעטער   575 דעם  אין  קָאנפליקט. 
בַאגיין  פַארן  איזרַאעל  קעג  שַארף  זייער  גרוּפע  די 

קריג. די  אין  מענטשהייט  די  קעגן  פַארברעכנס 

פון  נָאמען  אויפן  בַאריכט',  'גָאלדסטָאון  די 
ריטשַארד  ַאפריקע  דרום  פון  יוריסט  אידישן  ַא 
איז  קָאמיטע,  די  געפירט  הָאט  וועלכער  גָאלדשטיין, 
דורך  ווָאך  ווערן דעבַאטירט דעם סוף  צו  בַאשטימט 

גענעווַא. אין  קָאונסיל  רעכטן  מענטשן  יו.ען.  די 

די  און  איזרַאעל  קריטיקירט  בַאריכט  דער 
קעגן  ַאמשַארפסטן  איז  ָאבער  ּפַאלעסטינער, 
זעלנער  בַאפעלן  פַאר  פַארברעכנס,  קריג  איזרַאעל'ס 
הָאט  קָאמיטע  די  חשבון.  קיין  ָאן  ציווילע  שיסן  צו 
זייטן  ביידע  פון  פַארברעכנס  די  ַאז  רעקָאמענדירט 
פַאר  קַאונסיל,  סעקיוריטי  די  צו  ווערן  געשיקט  זָאלן 
די  בעפָאר  ּפרָאצעסן  מעגליכע  און  אויספָארשונגען 
ס'איז  ווָאס  טרָאץ  געריכט.  הַאג  אינטערנַאציָאנַאלע 
פַאקטיש  וועלן  קלַאגעס  די  ַאז  אומווַארשיינליך 
ַא  געפינסן  די  ָאבער  זענען  ּפרָאצעס,  ַא  צו  פירן 
און  איזרַאעל,  קעגן  ַאקט  בַאשולדיגונג  שטַארקער 
זיך אומגיין  פַאר  ליכט  פינסטערן  ַא  אין  שטעלט איר 

ּפַאלעסטינער. די  קעגן  ברוטַאל 

אימעזש  פינסטערן  צום  צו  ווייטער  גיט  דָאס 
וועלט,  די  איבער  אידן  אויף  ברענגן  ציונים  די  ווָאס 
די  פַאר  פַארַאנטווָארטליך  געהַאלטן  ווערן  זיי  ווייל 

פעולות. ציונ'יסטישע 

 נטרונא גרייט זיך אונטערצונעמען ברייטע אויפקלערונג 
קַאמּפיין ַארָאּפצונעמען די הַאס קעגן וועלט אידענטום

 דורכאויס די לעצטע ימים טובים טעג זענען געווען עטליכע ַאנטוויקלונגען, וועלכע דַארפן אויפציטערן יעדן אידיש הַארץ, 
 וועגן די שנאת ישראל ווָאס די ציונים למיניהם – פון די מתנחלים און די צה"ל, ציונ'יסטישע לַאביס אין ַאמעריקע, 

ביז די ראש הכופרים זעלבסט – רייצן ָאן איבער די וועלט. פָאלגענד זענען עטליכע שוידערליכע נייעסן. 

בליצן
מאמענטאלע 
 נייעס 
פון  נטרונא
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אינטיפַאדַא  דריטע  פון  סכנה 
הבית  הר  מתנחלי'שע  צוליב  ה"י 

ּפרָאווָאקַאציעס

ַארויפגַאנג  דער  ווָאס  נָאך  יָאר  ניין   – ירושלים 
איז  מעטשעט,  ַאל-ַאקאצַא  די  ביי  הבית,  הר  אויפן 
אינטיפַאדַא  בלוטיגע  ַא  ָאנצוצינדן  פונק  דער  געווען 
אידישע  הונדערטער  געקָאסט  הָאט  וועלכע 
נָאכַאמָאל  ּפרָאווָאצירער  מתנחל'ישע  הָאבן  קרבנות, 
חלילה  ווָאלטן  וועלכע  פונקען  ענליכע  צוגעשטעלט 
אויפרייסן   - חלילה  נָאך  קענען  און   – געקענט 
שטעלן  קָאּפ  פון  הָאר  די  ה"י.  ּפַאס  ּפולווער  דעם 
פון  בלוט  פַארגָאסענע  טייכן  די  נָאך  ַאז  אויף  זיך 
מופקרים  די  זענען  מַארש,  הבית  הר  פריערדיגע  די 
אין  ישראל  כלל  דעם  ַאריינצופירן  גרייט  נָאכַאמָאל 

חלילה. צרה,  שרעקליכע  ַאזַא 

זיך  הָאבן  סוכות  טוב  יום  דעם  דורכאויס 
די  ַאז  ַארַאבער  די  צווישן  קלַאנגען  ַארומגעדרייט 
וואו  הבית,  הר  די  פַארכַאּפן  צו  זיך  גרייטן  מתנחלים 
הָאבן  ּפַאלעסטינער  די  מעטשעט.  זייער  הָאבן  זיי 
אויף  סטרייק,  ַאלגעמיינע  ַאן  פַאררופן  דערפַאר 
ביים  אידן  בַאווָארפן  אויך  מ'הָאט  און  פרייטָאג, 

שטיינער.  מיט  כותל 

הָאבן  קלעריקַאלן  און  גרוּפעס  ּפַאלעסטינער 
ַאל-ַאקצַא  בַאשיצן  צו  נָאכפָאלגער  זייערע  גערופן 
געוויזן  הָאט  היסטָאריע  די  און  קערּפער,  זייער  מיט 
ַאז די ַאל-ַאקצַא איז ַא טעמע וועלכע קען פירן צו ַא 
יָאר צוריק הָאט  ניין  פון רציחות. מיט  ברוטַאלן קייט 
יָארן  גענומען  הָאט  וועלכע  אינטיפַאדַא,  לעצטע  די 
צום  ַארויפגַאנג  ַאן  מיט  ָאנגעהויבן  זיך  פַארלעשן,  צו 
אין  געווען  איז  וועלכער  שרון  אריק  דורך  הבית  הר 
איז  עס  און  גרוּפע,  עקסטרעמיסטישע  ַאן  פון  שּפיץ 
הר  אונטער'ן  מ'גרָאבט  ַאז  קלַאנגען  נָאך  געקומען 
הבית; און אויך אין תשנ"ו הָאט ַאזַא סָארט בַארירונג 
געווַאלדטַאטן. פון  קייט  געפערליכער  ַא  ָאנגעהויבן 

צוליב די שרעק ַאז עס וועלן ווידער אויסברעכן 
גָאר ווילדע אומרוען, הָאבן די איזרַאעלישע ּפָאליציי 
כותל  צום  קומען  צו  ַארַאבער  אינגע  פַאר  פַארבָאטן 
פַארמיידן  צו  פרייטָאג,  טָאג,  געבעט  זייער  אין 
די  געהָאנגען  הָאט  צייט  זעלבע  די  אין  מהומות. 
ַא פרישער  די לופט, צי עס קומט חלילה  פרַאגע אין 
פון  קייט  פרישער  ַא  ָאנהייבן  קען  ווָאס  אויפרייס 

ַאטַאקעס. טערָאר  געפערליכע 

יעדער  ווָאס  און  ָאנגעצויגנקייט,  די  טרָאץ 
ָאן  נישט  זיך  הייבט  עס  צי  געציטערט  הָאט 
די  מיט  דערקייקלונגען  פון  סעריע  פרישע  ַא 
פרומען  אונטער'ן  מתנחלים,  די  הָאבן  ּפַאלעסטינער, 
המקדש  מקום  צום  נָאנטשַאפט  זייער  פון  שלייער 
זענען  זיי  ווָאס  כריתות  איסורי  די  איגנָארירנדיג   –
גערופן   – ּפלַאץ  הייליג  אויפן  ַארויפגיין  ביים  עובר 
אינעם  ַאריינצובַאקומען  זיך  יָא  מיטגלידער  זייערע 
אונטער  איז  וועלכע  ערטער  די  אויף  הבית,  הר 

קָאנטרָאל.  ַארַאבישע 

נישט  קען  וועלכע  אלישיב,  הרב  אפילו  אגב, 
ווָאך  די  הָאט  קנאות,  מיט  ווערן  פַארדעכטיגט 
ָארט,  דעם  אויף  ַארויפגיין  קעגן  ַארויסגערעדט 

דערמַאנט  אויך  הָאט  און  כריתות,  חיובי  די  צוליב 
דָאך  ברענגן.   קען  ווָאס  סכנות  געפערליכע  די 
גרייט  עקסטרעמיסטען  מתנחלים  די  זענען 

סכנה. ַא  אין  אידן  די  ַאריינצופירן 

זיך  גיסט  הבית  הר  צוליב'ן  אומרוען  די 
ירדן'ער  דער  לענדער.  ַאנדערע  אין  אויך  ַאריבער 
ַאז  מורא  הָאט  ער  ַאז  געזָאגט  הָאט  ּפרעזידענט 
לַאנד,  אין  אים  ביי  אומרוען  ברענגן  וועט  דָאס 
ווייניגער  נישט  פָארגעקומען  שוין  זענען  עס  וואו 
גיט  עס  און  דעם,  צוליב  ּפרָאטעסטן   600 ווי 
געמיטער  די  אויפצוהעצן  רַאדיקַאלן  פַאר  שטָאף 
דער  ַאז  זעלבסט-פַארשטענדליך  עקסטרעמיזם.  צו 
מערב  צו  דערקייקלען  אויך  חלילה  זיך  קען  פייער 
ַאזוי  בַאפעלקערונג,  ַארַאבישע  גרויסע  מיט  לענדער 
ווי מ'הָאט דָארט געליטן פון ַא רייע ַאנטיסעמיטישע 

קָאנפליקט. עזה  לעצטע  די  דורכאויס  אינצידענטן 

זיי  ַאז  פַארגליווערט,  ווערט  בלוט  די 
אין  ישראל  כלל  דעם  ַאריינצופירן  גרייט  זענען 
פון  אידן  די  ַאריינגערעכנט   – סכנות  פרישע 
די  און  אינטיפַאדַא  צווייטע  די  ווָאס  לארץ,  חוץ 
געפירט  אויך  הָאט  ַארָאּפדרוקונגען  נָאכפָאלגנדע 
וועלט  די  איבער  אויפשטייג  ַאנטיסעמיטיזם  ַאן  צו 
אידעלָאגיע.  רַאדיקַאלע  זייער  דורכצופירן   –
ליכט  פינסטערן  ַא  אין  זיין  שטעלן  איבערהויּפט 
ַארויפגיין  זייער  וויבַאלד  אידענטום,  פרומען  דעם 
ַא  אונטער  ּפרָאקלַאמירט  ווערט  הבית  הר  צום 
זענען  בַאריכטן  זייערע  לויט  און  שלייער,  פרומען 
פָאריגע  הָאט  גרוּפע  ַא  ווען  חסידים,  געווען  אויך 

הבית. הר  צום  ַארויפצוגיין  בַאוויזן  ווָאך 

לחשות עת  לא 

שריט,  רייצערישע  און  רשעות'דיגע  ַאלע  די 
ּפַאסירן  געשריבן  הָאבן  מיר  ווי  מער  פיל  נָאך  און 
ישראל.  שנאת  פון  פייער  צום  אויל  גיסן  טעגליך, 
פון  הכללי  כינוס  די  ביי  הָאט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו 
דיבורים,  פייערדיגע  געזָאגט  הרבנים  התאחדות 
ַאמעריקע  אין  זיי  הָארעווען  קוקן  גוט  "מ'זָאל  ַאז 
זיי  ווי  ַאזוי  אנטיסעמיטיזם,  ָאנצוַארבעטן  אויך 
זיך  הָאט  רבי  דער  יורָאּפ."  אין  געהָארעוועט  הָאבן 
רחמים  גרויס  "מ'דַארף  ַאז  אויסגעדרוקט  דערביי 

דערגרייכן."  נישט  חלילה  עס  זָאלן  זיי  ַאז 

ַא  געגעבן  דַאן  הָאט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו 

על  תעמוד  "לא  איז  דָאס  ַאז  הוראה,  בפירוש'ע 

פון  דם רעיך! און מען שווייגט?!... איינס 
מיטן  געווען,  העט  מצוות  גרעסטע  די 
קענען  מ'זָאל  נפש,  מסירת  גרעסטן 
זענען  זיי  ַאז  אומות  די  פַאר  זיין  מודיע 
ישראל.  כלל  פון  פַארטרעטערס  די  נישט 
נישט  זיי  מיט  הָאבן  תורה  שומרי  יודען 
צו  דעם  פַאר  נפש  מסירת  שייכות.  קיין 

וכו'." געדַארפט  מען  העט  הָאבן 
זייער  קומט  עס  ווען  צייט,  איצטיגע  די  אין 

ָאנרייצן  פון  שריט  ציונ'יסטישע  די  ַארויס  בולט 
די  איבער  אידן  נוצן  זייער  און  ישראל  שנאת 
היל"ת,  ר"ל,  פלייש  קַאנָאנען  זייער  ַאלס  וועלט 
עקסטרעמיסטישע  זייערע  צו  ָאנקומען  קענען  צו 
און  הוראה  די  אויסצופירן  צייט  די  איז  ַאגענדעס, 
איבערהויּפט  פעולות.  זייערע  פון  ָאּפשָאקלען  זיך 
מתנחלים  די  פון  רייצונגען  די  בַאקעמפן  מען  דַארף 
יהדות  פון  חשבון  אויפן  גייען  ווָאס  קַאּפלעך,  מיט 
ַאז  איינדרוק  דעם  פַארשטערקערט  און  החרדית, 
פרומע אידן זענען די ווָאס זענען שולדיג אין די ַאלע 

שטעלונגען. רַאדיקַאלע  זייער  צוליב  ּפרָאבלעמען 

יָארן  לעצטע  די  אין  הָאט  וועלכע  נטרונא, 
דעפָאלגרייכע  העכסט  רייע  ַא  אונטערגענומען 
ַאז  ומלואה  תבל  קבל  דערקלערן  צו  קַאמּפיינס 
עקסטרעמיסטישע  די  קעגן  זענען  אידן  ערליכע 
פונעם  היפוך  איז  דָאס  און  שריט,  ציונ'יסטישע  און 
קַאמּפיין  העפטיגע  ַא  איצט  ּפלַאנט  התורה,  דרך 
ַאזַא  באומות.  התגרות  לעצטע  די  ָאּפצושלָאגן 
פַאר  סכומים  ריזיגע  ָאּפקָאסטן  דַארף  קַאמּפיין 
רעקלַאמעס  ּפרָאפעסיענַאלן,  רילעישָאנס  ּפובליק 
ַאפעקט,  ריכטיגן  דעם  הָאבן  זָאל  עס  כדי  נָאך,  און 
די  לויט  געווָאנדן  ַאסַאך  איז  הצלחה  די  און 

דורכצופירן.  עס  מעגליכקייטן  פינַאנציעלע 

ציבור  ברייטער  דער  ַאז  ערווַארטן  צו  איז  עס 
זי"ע,  הקוה"ט  רבינו  פון  הוראה  די  אויספָאלגן  זָאל 
רעיך,"  דם  על  תעמוד  "לא  געשריגן  הָאט  וועלכער 
די  ַארויסגעשריגן  הָאט  הַארץ  הייליג  זיין  פון  און 
די  אין  שווייגט?!"  "מען  ַאז  ווינדער  און  ווייטָאג 

צייט  ַא  איז  איצט  ברענט.  סכנה  די  ווָאס  צייט 

נישט  און  שווייגן  נישט  טָאר  מען  ווָאס 
ערליכע  ַאז  הָאפן  צום  איז  עס  און  רוען, 
השעה  חובת  דעם  איינזען  וועלן  אידן 
זָאל  קַאמּפיין  די  ַאז  ערמעגליכן  און 
שטערקסטן  אויפן  ווערן  דורכגעפירט 
"זענען  ציונים  די  ַאז  זיין  צו  מודיע  פַארנעם, 
אידן  און  ישראל,  כלל  פון  פַארטרעטער  די  נישט 

שייכות." קיין  נישט  זיי  מיט  הָאבן  תורה  שומרי 

פארשטענדיגען צו  זיך  נומבער   די 
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