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אויפשוידער:

פאר דורכצופירן
שלאגט ָ
סעמבלימאן ָ
ַ
רא פּ ַארק ַא
בא ָ
ָ
טעראר
ראפילס' ָאפּ צושטעלן ָ
'עטנישע פּ ָ
סעמבלימאן
ַ
מעטאדן; דער בארא פארקער ַא
אידן זענען אַלץ געווען די ערשטע צו ליידן פון סעלעקציע ָ
ָדאקסישן אידענטום
וואס גיסט אויל צום פייער פון שנאת ישראל ,אין ָנאמען פון ָארטא ָ
איז שטענדיג דער ָ
מ'האט
ָ
רויפכא ּפנדיג זיך אויף די לעצטע געשעעניש ווען
ַ
רא ּפ ַארק – ַא
בא ָ
ָ
האט דער בארא פארקער
לאן אויפצורייסן ַא פליגערָ ,
טעראר ּפ ַ
ָ
צושטערט ַא
דאס
טערארָ .
ָ
פארמיידן
ראפיילינג" צו ַ
סעמבלימאן גערופן צו נוצן 'עטנישע ּפ ָ
ַ
ַא
סעמבלימאן:
ַ
נטווארטליכער ווילדער שריט פון דעם חרד'ישן ַא
רא ָ
אומפא ַ
ַ
איז ַאן
פאראורטיילט
מ'האט ַ
ָ
סיי ווייל אידן זענען ַאלץ געווען די ערשטע צו ליידן ווען
דאקסישן
רטא ָ
זא רוף פון ַאן ָא ָ
ראסע און רעליגיע; און ווייל ַא ַ
מענטשן לויט זייער ַ
האס קעגן פרומע אידן.
בא ַאמטער קענען חלילה צוגיסן אויל צום פייער פון ַ
ַ
יאר צוריק
האט שוין מיט פיר ָ
סעמבלימאן ָ
ַ
דער בארא פארקער ַא
ענטשטאנען ַא שטורעם
ַ
וואס עס איז
נאך ָ
זא געזעץָ ,
ַארויפגעברענגט ַא ַ
פארברעכער.
כא ּפן ַ
ראפיילינג" צו ַ
"ראסע ּפ ָ
באריכטן ַאז די ּפ ָאליציי נוצן ַ
אויף ַ
געגאנגען – עס איז בכלל נישט
ַ
דער געזעץ איז ָאבער אין ערגעץ נישט
רדאמט
פא ַ
נאכן ווערן ַ
געווארן אויף די ַאסעמבלי'ס ַאגענדע ָ -
ָ
אויפגעברענגט
האבן זיך
בא ַאמטע ָ
גרופעס און ַאלע רעכט-דענקנדע ַ
ּ
פארשידענע
דורך ַ
לאן,
זא ּפ ַ
ָא ּפגעטרייסלט דערפון .פון ַאלע זייטן איז מען ַארויסגעקומען קעגן ַא ַ
גרופעס.
דיסקרימינאציע קעגן געוויסע ּ
ַ
וואס וועט ברענגן
ָ
נאאיוו ,און ער
האט מען געקענט מיינען ַאז הייקינד איז ַ
מאל ָ
די ערשטע ָ
קאנטרעווערסיעל און ָא ּפגעפרעגט זיין געזעץ וועט זיין
האט נישט געוויסט ווי ָ
ָ
דאס קען שוין ָאבער נישט
פאר ַא שטורעם עס וועט ַארויסרופןָ .
וואס ַ
און ָ
מאל.
דאס ָ
געזאגט ווערן ָ
ָ
טעראריסט פון
ָ
וואך ָא ּפגעשטעלט ַא
פאריגע ָ
האט ָ
וואס מען ָ
אין ָאנבליק ָ

האט דער בארא
נארטוועסט עירליין פליגערָ ,
דורכפירן ַאן אויפרייס אויף ַא ָ
מאל אויפברענגן די געזעץ אין
כא ָ
נא ַ
געמאלדן ַאז ער וועט ָ
ָ
סעמבלימאן
ַ
פארקער ַא
קאנטרעווערסיעל די
זאגט ַאז סיי ווי ָ
לעגיסלאטיווע סעסיע .ער ָ
ַ
די קומענדיגע
קארעקטקייט".
פאר ּפ ָאליטישע ָ
געזעץ איז ,איז ָאבער "איצט נישט קיין צייט ַ

מאל אויך נישט
דאס ָ
האט ָ
קלאר ַאז די געזעץ ָ
עס איז זייער ָ
דאך איז דער בארא פארקער
באשטעטיגט צו ווערןָ .
שאנס ַ
קיין שום ַ
ראורזאכן ַא טומעל .ליידער
ַ
פא
סעמבלימאן ציל – ווי שטענדיג  -צו ַ
ַ
ַא
גייט ָאבער די טומעל אויפן חשבון פון פרומע אידן .דער בארא פארקער
דאקס,
רטא ָ
ראפיל' ַאלס ָא ָ
האט ַא ּ'פ ָ
באוויסט און ָ
סעמבלימאן איז ַ
ַ
ַא
דאקסישע געגנט אין די וועלט
רטא ָ
פארטרעט די גרעסטע ָא ָ
און ער ַ
נאטורליך ַאז זיינע שטעלונגען ווערן
אויסער ארץ ישראל ,און עס איז ַ
אויסגעטייטשט ווי די מיינונג פון פרומע אידן.
ראבער ַאז ערליכע אידן
דאס קען חלילה ַארויסרופן בייזבלוט ביי ַאלע ַא ַ
ָ
ראפילס ביים
רעקארד צו נוצן עטנישע ּפ ָ
ָ
האבן ַא
מ'זאל זיי רודפ'ען ,און זיי ָ
ווילן ָ
איבערהויפט איז עס שרעקוועדיג,
ּ
באשלוסן אין וועמען נקמה צו נעמען ,ה"י.
ַ
טראכט ַאז די אידישע געגנטן אין זיינע דיסטריקט זענען
בא ַ
נעמנדיג אין ַ
באפעלקערונגען ,און די אויפברויז
ַארומגענומען מיט געדוכטע מוסלעמענער ַ
כפאלגן ה"י.
נא ָ
קען חלילה ברענגן ביטערע ָ

צוגאב ,זענען ערליכע אידן ליידער שטענדיג געווען די ערשטע
אין ָ
צו ליידן פון ַאזעלכע שריט איינצוטיילן מענטשן און בירגער לויט זייער

וואס דאס איז
שטאם און רעליגיע – ָ
עטנישן ָא ּפ ַ
זאפיע ,ה"י.
פילא ָ
ָ
געווען היטלער'ס
דאנקן השי"ת ַאז מיר וואוינען אין ַא
דארפן ַ
מיר ַ
גלייכבארעכטיגונג,
ַ
מלכות של חסד וואו יעדער געניסט
ראפיילינג – אפילו אויב עס וועט
פאר ּפ ָ
דאס רופן ַ
און ָ
דאס
באשטעטיגט ווערן איצטָ ,אבער בכלל ָ
נישט ַ
פאלגען,
זא געזעץ  -קען ברענגן ביטערע ָ
בארעכטיגן ַא ַ
ַ
ראפילירן
מ'זאל אויך ּפ ָ
ָ
שפעטער קען עס ברענגן
ווייל ּ
זאכן מיט א מכלומר'שטע פאלטשע
פאר ַאנדערע ַ
אידן ַ
אוסרייד ַאז דאס איז מער שכיח ביי אידן ,לדוגמא; אויב
ראבלעם ביי איין פרומער
מ'וועט טרעפן ַא פיינענציאלע ּפ ָ
מ'זאל מער ָאודיטן יעדע
ָ
איד .קען עס חלילה ברענגן
שטאטישע
ָ
אידישע ביזנעס ָאדער טעקס רעטוירנס ,צי
גראמען.
רא ַ
ּפ ָ

סעמבלימאן'ס רוף איז
ַ
דער בארא פארקער ַא
שאדנס
נטווארטליך ,און קען ברענגן ָ
רא ָ
אומפא ַ
ַ
פאר יעדן איד .דערמיט גיסט ער אויל צום פייער
ַ
פון התגרות באומותַ ,אזוי ווי ער טוט כסדר ביים
באזוכן די שטחים און געבן ווילדע סטעיטמענטס
ַ
מעריקאנער
ַ
רעכטס און לינקס ,קעגן דעם ַא
רא ּפ
מאלן ַא ָ
ּפרעזידענט און ַאנדערע ,וועלכע ָ
דיקאלן .זיינע טומלענישן
רא ַ
ערליכע אידן ַאלס ַ
אומשטאנד ַאריבערצוברענגן
ַ
זענען חלילה
כפאלגנדע
נא ָ
די וויסטע ַאנטיסעמיטיזם ,און ָ
לדטאטן אין די
געווא ַ
ַ
היימישע געגנטן אין
ַאמעריקע היל"ת ,גאנץ
דער בארא

כי דור תהפוכות המה:

קאמף מיט די קירכע
אידישע גרופּ עס אין ַ
ויבסט-פארשמייליגונג
ַ
ַארום פּ
רא ּפצורייסן דעם
גרופעס זי גענומען ַא ָ
האבן אידישע ּ
וואך צייט ָ
אין די לעצטע ָ
פארשמייליגן
ראצעדור צו ַ
פאר ָאנהייבן ַא ּפ ָ
טיקאןַ ,
ווא ַ
ּפויבסט פון רוים און די ַ
קאטוילישע קירכע דורכאויס די
האט געפירט די ַ
ּפויבסט ּפיוס דעם '12טער ,וועלכער ָ
פיליאליע ,וועלכע גיט זיך ָא ּפ מיט
ַ
פראנצויזישע 'בני ברית'
צווייטע וועלט קריג .די ַ
צונויפצוזאמלען אונטערשריפטן קעגן די
ַ
האט זיך גענומען
באקעמפן ַאנטיסעמיטיזםָ ,
ַ
נאצי רציחות ,און ַאלע
פארשוויגן די ַ
האט ַ
קירכע'ס שריט ,ווייל זיי טענה'ן ַאז ּפיוס ָ
פאר
רא ּפגעריסן די קירכע ַ
כאר ַא ָ
גרופעס זענען ַארויס און ווי אין ַא ָ
ַאנדערע אידישע ּ
רשטארבענעם ּפויבסט .דערמיט דערצערענען די
פא ָ
רעקארד פונעם ַ
ָ
פארהערליכן דעם
ַ
קאטוילישע וועלט.
ַ
האט איבער
זאגן ַאז זיך רייצן מיט דעם פירער פון די קירכע ,וועלכער ָ
איבריג צו ָ
קאמף איז
גאנצער ַ
ביליאן ָאנהענגער ,איז גורם ַא געפערליכע שנאת ישראל .און דער ַ
ָ
ַא
באקומען,
זאל ַ
ראנג דער גע'פגר'טער ּפויבסט ָ
בלויז איבער וועלכע טיטול און וועלכע ַ
גארנישט מיט די קירכע.
האבן ָ
האט נישט קיין שייכות מיט אידן וועלכע ָ
וואס ָ
ָ
מ'האט
האבן ַאלץ געוויס ַאז מ'טרעט נישט נעבן קיין קירכע און ָ
ערליכע אידן ָ
בכלל נישט געוויסט די געשעהנישען פון די טומאה ,און אוודאי נישט געזוכט קיין
קאמפן מיט זיי.
ַ

די היינטיגע ציונ'יסטישע
גרופעס פירן זיך אויף ּפונקט
ּ
קא ּפויער :זיי זעען נישט קיין
ַ
סעמבלימאן'ס רוף איז
ַ
פארקער ַא
מעגליך אז דאס איז
האנט ביי
ראבלעם צו ַארבעטן ַ
ּפ ָ
פאר
שאדנס ַ
נטווארטליך ,און קען ברענגן ָ
רא ָ
אומפא ַ
ַ
אויסגערעכנט און א חלק פון
עוואנגעליסטישע
ַ
האנט מיט
ַ
די ציוניסטישער אלטע מהלך
יעדן איד .דערמיט גיסט ער אויל צום פייער פון
איזראעל,
ַ
פאר
גרופעס צו קעמפן ַ
ּ
צו ברענען די ערד פאר די
און זיי זענען גאר די גרעסטע
באזוכן
התגרות באומותַ ,אזוי ווי ער טוט כסדר ביים ַ
גלות אידן ,כדי צו מוזן עולה
ספאנסערס פאר די עלי' באוועגונג,
זיין צו די מדינת הציונית.
די שטחים און געבן ווילדע סטעיטמענטס רעכטס
ענוואנגעליסטן איז
ַ
וואס לויט די
ָ
עס ַא טייל פון זייער גלויבן אין
מעריקאנער ּפרעזידענט און
ַ
און לינקס ,קעגן דעם ַא
ַארבעט
נטרונא
אותו האיש ַאז אידן מוזן איצט
ריינצואוואשן און
ַ
כסדר
רא ּפ ערליכע אידן ַאלס
מאלן ַא ָ
ַאנדערע ,וועלכע ָ
האבן ארץ ישראל ,און דעמאלס
ָ
מודיע זיין קבל עולם
דיקאלן.
רא ַ
ַ
וועט זיין צוויי ברירות אדער טויפן
ומלואה ַאז נישט דאס
אדער להשמיד להרוג ולאבד
איז די מיינונג פון כלל
רח"ל ,...מיט אזאלכע גוטע פריינט
ישראל .עס איז אבער
ארבעטן די ציונים האנט בי האנט,
אויך דער צייט ַאז די בארא פארקער וויילער
צוריקהאלט פון דורכפירן 'אינטערפעיט'
ַ
האבן אויך נישט קיין שום
גרופעס ָ
די זעלבע ּ
סעמבלימאן
ַ
זאלן זיך לאזען הערן אז דער ַא
רעפלען אינאיינעם.
ראבייס און גלחים וועלכע ּפ ּ
צערעמאניעס ,צווישן ַ
ָ

אויפגאבע ,דורך ברענגן הילף פון
ַ
טאן זיין
זאל ָ
ָ
פארנומען מיט
פארן ציבור און זיין ַ
לבאני ַ
ָא ַ
נשטאט נוצן זיין ַאמט ַאלס
ָ
סטעיט אישוסַ ,א
גאנדירן
רא ּפ ָא ַ
טפארמע צו טומלען און ּפ ָ
לא ָ
ּפ ַ
דיקאלע ָאנשויאונגען.
רא ַ
זיינע ַ

רשטארבענעם ּפויבסטַ ,א ּפ ַא ּפירענער טיגער ,קערן
פא ָ
ָאבער ווען מ'רעדט פון ַא ַ
פלאמט אויף שנאת ישראל ל"ע .ערליכע אידן
דאס ַ
וואס ָ
טראץ ָ
זיי איבער ַא וועלטָ ,
שפיגלט נישט ָא ּפ די מיינונג
מוזן ַארויסקומען אין די עפנטליכקייט אז זייערע מעשים ּ
פון די תורה אידענטום ,מיר האבן נישט קיין שום שייכות ,נישט מיט קליפת הנוצרת
און נישט מיטן קליפת הציונית.

