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קומט  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די   – ווַאשינגטָאן 
גרוּפעס  אידישע  ַאלגעמיינע  פון  דרוק  נָאכַאנדע  אונטער 
בַאציאונגען  די  זינט   - צייט  חודש  לעצטע  אינעם 
אנגעצויגענע  ַאן  אין  ַאריין  זענען  ישראל  מדינת  מיט 
צו  ּפרובירן  זָאל  איזרַאעל  ווָאס  ַאנשטָאט  ַאז   – פרַאגע 
ָאנגעווירטשַאפט,  הָאבן  זיי  ווָאס  ריס  דעם  פַארגלעטן 
זיך  און  זיין  מפייס  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די  זָאל 

רעגירונג.  נתניה  די  מיט  חנ’דלען 
 – דרוק  און  קריטיק  די  ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט 
זיך  ּפרובירט  ַאלץ  הָאט  הויז  ווייסע  די  ווען  צייט  ַא  אין 
זָאל  איזרַאעל  אויך  ַאז  ערווַארט  ָאבער  קומען,  צו  דורך 
געשּפרעכן,  ָאנהייבן  צוריק  העלפן  צו  שריט  עּפעס  ווייזן 
די  אין  בלוט  בייז  ַארויס  רופט   – ערפאלג  אן  אבער 
בירגער  ַאמעריקַאנער  די  ביי  און  ַאדמיניסטרַאציע, 
אידישע  די  פון  פָאדערונגען  די  כסדר  זעען  וועלכע 
בלינדערהייט  דַארף  ווַאשינגטָאן  גלייך  ווי  גרוּפעס, 
איצטיגע  די  פון  ליניע  שּפַארבערישע  די  נָאכפָאלגן 

רעגירונג. נתניה 
ווי  בַאציאונגען,  די  אין  שּפַאנונג  איצטיגע  די 
אין  שּפיי  די  זינט  ָאנגעהויבן  זיך  הָאט  בַאריכטעט, 
ָאבַאמַא  די  דערלַאנגט  הָאט  איזרַאעל  ווָאס  פנים 
מעלדנדיג  צוריק,  חודש  ַא  איבער  מיט  ַאדמיניסטרַאציע 
בעת  ירושלים  מזרח  אין  ּפרָאיעקט  הייזער  פרישן  ַא 
ַא  אויף  געווען  דָארט  איז  ביידען  ּפרעזידענט  ווייס 
שוין  הָאט  ַאדמיניסטרַאציע  די  ווָאס  טרָאץ  בַאזוך. 
די  זענען  רוגזה,  די  פַארווישן  צו  ּפרובירט  שּפעטער 

קיין  צייגן  צו  גרייט  געווען  נישט  דערווייל  איזרַאעליס 
שמוץ  די  פַארווישן  צו  שריט,  גוטן-ווילן  ערנסטן  שום 

ָאנגעווירטשַאפט. הָאבן  זיי  ווָאס 

ַא  ווָאס  צייט  לַאנגע  קיין  ַאריבער  נישט  גייט  עס 
ַא פרישן פַאל  נישט מעלדן  זָאל  ּפרעסטיזשפולע צייטונג 
פַאר’עקשן’ט  נָאך  זיך  הַאלט  רעגירונג  נתניה  די  ַאזוי  ווי 
ווַאשינגטָאן’ס  פון  עּפעס  קעגנקומען  נישט  וויל  און 
טענות  מען  הערט  זייט,  ַאנדערע  די  פון  פַארלַאנגן. 
קעגן  בַאַאמטע  און  גרוּפעס  אידישע  ַאלגעמיינע  פון 
נישט  זיך  בַאגייט  זי  פַארווָאס  ַאדמיניסטרַאציע  די 
זיך  ַאנשטָאט  גרוּפעס,  ַאלע  די  איזרַאעל.  צו  העפליכער 
צו  הַאלטן  און  לערנען  זיך  זָאל  ער  נתני-ה  צו  ווענדן  צו 
ריס  דעם  פַארגלעטן  צו  זען  און  הדיּפלָאמַאטיע  כללי 
אויף  טענות  מלא  גָאר  זיי  זענען  געעפנט,  הָאט  ער  ווָאס 

געהילפן.  זיינע  און  ָאבַאמַא  ּפרעזידענט 

די  ַאז  פַארלַאנגן  זיי  ווָאס  בלויז  נישט 
ַאדמיניסטרַאציע זָאל איגנָארירן די חוצפה כאילו לא היה 
ּפרובירן  און  טייל,  מערסטן  און  גרַאדע  טוען  זיי  ווָאס   –
זָאל  ווַאשינגטָאן  ַאז  אויך  זיי  ווילן   – ַארָאּפצושּפילן  עס 
הַארטקייט  ווייטערדיגע  איזרַאעל’ס  פַארקוקן  טָאטַאל 
דעם  גייען  הויז  ווייסע  די  זָאל  ַאנשטָאט,  חוצפה.  און 
העכסט-פריינטליכע  איינפעדימען  צוריק  וועג  עקסטערן 
פַארשווייגן  אויך  זָאל  און  איזרַאעל,  מיט  בַאציאונגען 
קענען  נישט  מ’זָאל  ַאז  שטערט  איזרַאעל  ווָאס  דָאס 

ּפרָאצעדור. שלום  דעם  ָאנהייבן  צוריק 

און  פַארלַאנגן  די  ווען  צייט  ַא  אין 
ַאלגעמיינע  די  אויף  נַאטורליך  רייצן  שטעלונגען 
וועגן  פַארשידענע  אויף  נטרונא  ַארבעט  גַאס, 
אומאיינשטימיג  איז  ישראל  כלל  ַאז  צייגן  צו 
רייצערישע  און  פרעכע  איזרַאעלישע  די  מיט 
זייערע  יָא  רעסּפעקטירן  זיי  און  בַאנעמונגען, 
איינגעשלָאסן  הָאט  דָאס  פירער.  רעגירונג 
בַארימטסטע  די  אין  מעסעדזשעס  רַאדיָא 
נָאכפָאלגנדע  אויף  ַארבעט  מען  און  סטַאנציעס, 
ּפרעסטיזשפולע  העכסט  די  אין  רעקלַאמעס 

ווַאשינגטָאן. אין  צייטונגען 

די  נייעסן  צָאל  ַא  זענען  פָאלגענד 
וועלכע   – נמרץ  בקיצור   – טעג  לעצטע 
ַא  מיט  זיך  הַאלט  איזרַאעל  ַאזוי  ווי  צייגן 
פון  פַארלַאנגן  די  קעגן  שטייפקייט  פרעכע 
ַאלע  שטערט  און  ַאדמיניסטרַאציע,  די 
מיטל  אינעם  געשּפרעכן  בַאנייען  צו  ּפרואוון 
דער  קומט  צייט  זעלבע  די  אין  מזרח. 
ַאטַאקעס  כסדר’דיגע  אונטער  ּפרעזידענט 
פַאר  אינטערעסן  און  גרוּפעס  אידישע  פון 
געטריישַאפט  בלינדע  ַא  ָאנהַאלטן  נישט 

איזרַאעל: מיט 

נטרונא זעצט פָאר ּפובליק רילעישָאנס 
קַאמּפיין קלָאר צו שטעלן תורה’דיגע 

שטעלונג מיט רעקלַאמעס אין 
ּפרעסטיזשפולע ווַאשינגטָאן צייטונגען

ּפרעזידענט ָאבַאמַא אונטער נָאכנַאנדע קריטיק און דרוק פון אידישע 
גרוּפעס איבער זיין מיטל מזרח שטעלונגען

לָאיַאליטעט דָאּפלטע  אידן’ס  איבער  אויף טעמע  פָארווערטס: עס עפנט 



זיכערהייט  נַאציָאנַאלע  איז  שלום  ָאבַאמַא: 
אינטערעסע

דרינגנדן  מער  ַא  ָאנגענומען  לעצטנס  הָאט  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די 
שעדיגן  געפעכטן  די  ַאז  זָאגנדיג  מזרח,  מיטל  אין  שלום  איינשטעלן  כלפי  טָאן 
אויך  הָאט  ּפעטרעָאוס  גענערַאל  וועלט.  די  איבער  אינטערעסן  ַאמעריקַאנער 
וועלט  מוסלעמענער  די  אין  ַאמעריקע  קעגן  הַאס  די  ַאז  געזָאגט  לעצטנס 
אין  קרבנות  ַאמעריקַאנער  קָאסט  קָאנפליקט,  מזרח  מיטל  דעם  צוליב 

אירַאק. און  ַאפגַאניסטַאן 

דעם  לעזן  ַאז  געזָאגט  ּפרעזידענט  דער  הָאט  דינסטָאג  ווָאך  פָאריגע 
אינטערעסע.”  זיכערהייט  נַאציָאנַאלע  וויכטיגע  “ַא  איז  קָאנפליקט  מזרח  מיטל 
מיניסטָארשע  אויסערן  דָאנערשטָאג  פָאריגן  רעדע  ַא  אין  הָאט  דעריבער, 
צו  מער  פיל  טָאן  דַארף  איזרַאעל  ַאז  ַארויסגעברענגט  שטַארק  קלינטָאן 
צוריקהַאלטן  “זיך  זָאלן  זיי  פַארלַאנגט  דערביי  הָאט  זי  שלום.  ערמעגליכן 
אונטערגרָאבן  קענען  וועלכע  שריט  און  סטעיטמענטס  אייגן-הַאנטיגע  פון 

צוטרוי...”

-  •  -

ירושלים אין  בויאונגען  איינצופרירן  ַאנטזָאגט  נתניה 
ווָאכן  לעצטע  די  דורכאויס  אויערן.  טויבע  אויף  פַאלן  רופן  די  ָאבער 
נישט  איינגעגַאנגען  איז  איזרַאעל  ַאז  ּפרעסע  די  אין  ָאנגענומען  געווען  איז 
חדשים  קומענדיגע  די  ירושלים  אין  בוי-ּפרָאיעקטן  פרישע  קיין  דורכצופירן 
קיין  ָאן  טָאן  צו  עס  ערלויבן  צו  איר  איינגעגַאנגען  שוין  איז  ווַאשינגטָאן   –
תנאי  ַאלס    - ּפרעסטיזש  זייער  רַאטעווען  ַארום  ַאזוי  און  מעלדונג,  ָאפיציעלע 
דזשָארדזש  ענווָאי  מזרח  מיטל  דעם  צוריקשיקן  קען  ווַאשינגטָאן  בעפָאר 
דָאנערשטָאג,  דעם  ָאבער  בַאהַאנדלונגען.  איינפעדימען  ּפרובירן  צו  מיטשעל 
קַאטעגָאריש  עס  נתניה  הָאט  רַאיָאן,  אינעם  ָאנגעקומען  איז  מיטשעל  ווען 

ָאּפגעווָארפן.

מידיַא:  ָארטיגע  די  אויף  דערקלערט  ער  הָאט  שטָאלצקייט  פרעכע  מיט 
ירושלים.” אין  איינפרירונג  קיין  זיין  נישט  וועט  עס  זַאך:  איין  זָאגן  “איך 

-  •  -

נישט? ָאדער  צוריקגעצויגן,  יא  
פַארווָאס  סיבות  הויּפט  די  פון  איינע  ַאז  ָאנגעוויזן  ווערט  ּפרעסע  די  אין 
וויבַאלד  איז  ירושלים,  וועגן  ָאּפצוטרעטן  נישט  פַאר’עקשן’ט  ַאזוי  איז  נתניה 
ּפרָא-מתנחל’ישע  פון   – קָאָאליציע  זיין  וועט  ַאנדערש  ַאז  מורא  הָאט  ער 
ישראל  רוסישע  די  צו  הויּפטזעכליך  זיך  בַאציעט  דָאס  צופַאלן.  ּפַארטייען 
בַאוויסט  ווי   – ספרדים  די  ּפַארטיי.  ש”ס  ספרד’ישע  די  און  ּפַארטיי,  בתינו 
איז  ישי,  אלי  פירער,  ּפַארטיי  זייער  קריזיס.  איצטיגן  דעם  ָאנגעהויבן  הָאבן   –
דירות,   1,600 פון  ּפרָאיעקט  בוי  נייעם  דעם  געמָאלדן  הָאט  ווָאס  דער  געווען 

שּפעטער  אפילו  הָאט  נתניה  געפונען.  דָארט  זיך  הָאט  ביידען  ווען  צייט  די  אין 
דערפון. געוויסט  גָארנישט  הָאט  ער  ַאז  טענה’ן  צו  ּפרובירט 

אויך   - יוסף  עובדי’  מנהיג  זיי  און   – ישי  וויל  ַארויס  זיך  שטעלט  עס  ווי 
געווען  איז  דָאנערשטָאג  דעם  שטעלונג.  שטייפע  זיין  פון  צוריקטרעטן  נישט 
זָאגן  געזָאלט  הָאט  יוסף  הרב  ַאז  ‘מעריב’  איזרַאעלישע  די  אין  בַאריכט  ַא 
ַארבעט  בוי  די  אויפהערן  מ’מעג  ַאז  ּפערעס  שמעון  פַאר  פסח  המועד  חול 
ַא  הויז.  ווייסן  מיט’ן  בַאציאונגען  די  פַאר  נויטיג  אויב  ירושלים,  מזרח  אין 
בַאריכט,  דעם  ָאּפגעלייקנט  זָאפָארט  ָאבער  הָאט  ישי  פַאר  פירשּפרכער 
זָאל  ַארבעט  בוי  די  ַאז  יָא  וויל  פירער  גייסטליכער  זייער  ַאז  געזָאגט  און 

ירושלים. מזרח  אין  ווערן  פָארגעזעצט 

וועלכע  פרומע  עס  זענען  ליידער  ַאז  אויף  ַאמָאל  ווידער  ברענגט  דָאס 
מזרח. מיטל  אינעם  שלום  ַא  שטערן 

-  •  -

נָאמען  אין   – פירער  אידישער  ַאמעריקַאנער 
ָאבַאמַא  ַארָאּפ  רייסט   – אידענטום  פונעםוועלט 

איזרַאעל  מיט  קריגן  זיך  פַאר 
די  אין  ָאנגעשלָאסן  אויך  זיך  הָאבן  גרוּפעס  אידישע  ַאמעריקַאנער  די 
ַאקצעּפטירן.  צו  עס  ָאבַאמַא  פון  פַארלַאנגן  און  ליניע,  הַארטע  איזרַאעלישע 
קָאנגרעס,  אידישער  וועלט  פון  פירער  לָאודער,  רַאנַאלד  הָאט  זונטָאג  דעם 

ָאבַאמַא. צו  בריוו  ָאפענעם  ַא  צייטונגען  אין  רעקלַאמירט  און  ּפובליצירט 

די  צווישן  ער.  שרייבט  בַאזָארגט,”  היינט  זענען  וועלט  די  איבער  “אידן 
דעלעגיטימיזירט.”  און  איזָאלירט  ווערט  לַאנד  אידישע  “די  ַאז  איז  טענות 
בוי  ישי’ס  בַאצייכנט  הָאט  ַאדמיניסטרַאציע  די  פַארווָאס  טענות  הָאט  ער 
הויז  ווייסן  דעם  אויך  בַאשולדיגט  ער  “בַאליידיגונג.”  ַא  ַאלס  דעקלערַאציע 
די  מיט  בַאציאונגען  די  פַארבעסערן  צו  איזרַאעל,  מיט  רייבערייען  זוכן  צו 

וועלט. ַארַאבישע 

געזָאגט  לָאודער  הָאט  ‘שּפיגעל’  דייטשע  די  מיט  אינטערוויו  ַאן  אין 
די  איבער  אידן  “פַארטרעט  נָאר  ּפערזענליכער,  קיין  נישט  איז  בריוו  דער  ַאז 

וועלט.” גַאנצע 

-  •  -

ּפָאליטיק העכער  ירושלים  וויעזעל: 
)ער  איבערלעבער  הָאלָאקָאוסט  בַאקַאנטער  מערסט  דער  וויזעל,  אלי 
אויך  ליידער  איז  ָאבער  ביכער,  ַאסַאך  שרייבט  וועלכער  סיגוט(  פון  איז 
פַארעפנטליכט  אויך  הָאט  סטעיטמענטס,  אפיקורס’ישע  זיינע  מיט  בַאקַאנט 
ירושלים,  צו  רעכטן  איזרַאעל’ס  דערקלערט  ער  וועלכע  און  בריוו-רעקלַאמעס, 

התורה. בשם 

ווען  ווערן,  געהערט  איצט  מוז  שטעלונג  תורה  ריכטיגע  ...די 
תורה  די  מיט  פַארשלייערט  ירושלים  פַאר  קַאמף  דער  ווערט  ליידער 
די  פון  צענטער  אין  זענען  צורות  פרומע  מיט  אידן  און  הקדושה, 

באומות... התגרות 



עס  ּפָאליטיק...  העכער  ירושלים  איז  בין,  איך  ווָאס  איד  דער  מיר,  “פַאר 
אפיקורס.  דער  שרייבט  תורה...,”  די  אין  מָאל  הונדערט  זעקס  דערמַאנט  איז 
ליבערמַאן,  איווַאט  אויך  תורה.  די  פון  דערמַאנט  זיך  ער  הָאט  ירושלים  ביי 
אויסגעשּפרָאכענע  ַאן  פירט  וועלכער  איזרַאעל  פון  מיניסטער  אויסערן  דער 
דיּפלָאמַאטן  אויסלענדישע  גרוּפע  ַא  פַאר  דערקלערט  הָאט  ּפַארטיי,  ַאנטי-דת 
אונזער  איז  “ירושלים  ווייל  ירושלים,  אין  בויען  אויפהערן  נישט  מ’וועט  ַאז 

שטָאט.”  הויּפט  אייביגע 

רעטָאריק  זייער  אין  תורה,  די  צו  כופרים  די  אפילו  זיך  בַאציען  ליידער 
ַאלע  די  ַאז  אימעזש  דעם  פַארשטערקערט  דָאס  ירושלים.  ָאנצוהַאלטן 
איז  דָאס  גלייך  ווי  און  תורה,  די  צוליב  זענען  שטעלונגען  עקסטרעמיסטישע 

אידן. תורה-טרייע  פון  שטעלונג  די 

-  •  -

נישט ווילן  אידן  ַאמעריקַאנער  רוב   ַאנקעטע: 
ירושלים אויף  זיין  מוותר 

נתניה  רייצערישע  די  אונטער  שטייען  אידן  ַאמעריקַאנער  ַאז  מיינונג  די 
הָאט  ַאנקעטע  ַאן  ווען  געווָארן  פַארשטערקערט  ַאמָאל  ווידער  איז  שריט, 
די  אין  ירושלים  אויף  פשרות  מַאכן  קעגן  זענען  אידן  ּפרָאצענט   61 ַאז  געוויזן 

פַארהַאנדלונגען. שלום 

-  •  -

שטערט איזרַאעל  ַאמבַאסַאדָאר:   געוועזענער 
אינטערעסן ַאמעריקַאנער 

ָאפטער  ַאלץ  ווערן  ּפַאליסיס  הַארטנעקיגע  איזרַאעלישע  די  ָאבער 
אינטערעסן.  ַאמעריקַאנער  די  פַאר  ּפרָאבלעם  ערנסטער  ַאלס  געשילדערט 

מַארטין  איזרַאעל,  צו  ַאמבַאסַאדָאר  ַאמעריקַאנער  געוועזענער  דער 
שטער  דער  ַאז  ָאנגעוויזן  טיימס  יָארק  ניו  די  אין  ַאּפ-עד  ַאן  אין  הָאט  אינדיג, 
ער  זיכערהייט.  ַאמעריקַאנער  די  פַאר  שטער  ַא  איז  שלום,  מזרח  מיטל  צום 
וועלט  די  פַאראייניגן  צו  בַאמיאונגען  ַאמעריקע’ס  שטערט  דָאס  ַאז  ָאן  ווייזט 
דַארף  “איזרַאעל  ַאטָאם.  דעם  בַאקומען  קענען  נישט  זָאל  זי  אירַאן,  קעגן 

ער. זָאגט  אינטערעסן,”  ַאמעריקע’ס  חשבון  אין  נעמען 

הכנסת.  חבר  מזרח’יסטישן  ַא  פון  רעקַאקציע  די  מערקווידיג  איז  עס 
איבערלעבן  וועלן  מיר  און  פרעה,  איבערגעלעבט  הָאבן  “מיר  זָאגט,  יענער 

אינדיק.”

צוליב  געשעדיגט  ווערן  אינטערעסן  ַאמעריקַאנער  די  ַאז  פַאקט  דער 

פייער  צום  אויל  גיסן  צו  חלילה  אומשטַאנד  איז  הַארטנעקיקייט,  איזרַאעל’ס 
זענען  אידן  די  ַאז  זעען  וועלכע  פָאלק,  ַאמעריקַאנער  ביים  ישראל  שנאת  פון 
די  געפַאר  אין  שטעלן  און  אינטערעסן  נַאציָאנַאלע  זייערע  שטערן  ווָאס  די 

פרָאנט. אויפן  זעלנער 

-  •  -

ָאבַאמַא’ס שָאו:  חרד’ישע  אויף   שומער 
זיך  מוז  ּפַאליסי  איזרַאעל  קָאנטער-ּפרָאדוקטיווע 

ָאּפשטעלן
אויפגעטרעטן  ווָאך  די  איז  שומער  טשַארלס  סענַאטָאר  יָארקער  ניו  דער 
חרדי’שע  מָאדערן  מערסטנס  צילט  ווָאס  שָאו,  רַאדיָא  סיגעל’  ‘נחום  די  אויף 
ַאלס  שטעלונג  מזרח  מיטל  ָאבַאמַא’ס  בַאצייכנט  הָאט  סענַאטָאר  דער  אידן. 
זיי  אויב  ַאטַאקירן  צו  זיי  געסטרַאשעט  הָאט  און  “קָאנטער-ּפרָאדוקטיוו,” 
ער  נתניה.  קען  שּפרַאך  שַארפע  געפערליכע  זייער  פון  ַארָאּפ  נישט  טרעטן 
טרעפן  זיך  וועלן  מיטגלידער  קָאנגרעסיענַאלע  אידישע  ַאז  געזָאגט  הָאט 
זיך  דַארף  “דָאס  ַאז  וויסן  לָאזן  אים  און  ווָאך  קומענדיגע  ּפרעזידענט  מיט’ן 

ָאּפשטעלן.”

-  •  -

פירער אידישע  פון  קניען  די  צו  פַאלט  ָאבַאמַא 
ָאבַאמַא  הָאט  ַאדמיניסטרַאציע,  זיין  קעגן  קריטיק  די  צו  רעַאקציע  אין 
ער  ווי  קָאנפערענץ,’  ‘ּפרעזידענטס  די  פון  פירער  צום  בריוו  ַא  געשיקט 
ָאנשויאונגען,”  מיינע  וועגן  פַארטושונג  און  “גערודער  די  וועגן  זיך  בַאקלָאגט 
שַאפן  וועט  “גָארנישט  ַאז  דָארט  פַארשּפרעכט  ָאבַאמַא  מזרח.  מיטל  איבער’ן 

אונז.” צווישן  דערווייטערונג  ַא 

ָאבער  זיך  מיטגלידער  ַאדמיניסטרַאציע  זיינע  הָאבן  צייט  זעלבע  די  אין 
ַאריין. הייבן  זיי  ווָאס  קריטיק  און  רעקלַאמעס  די  אויף  ָאּפגערעדט  ביטער 

די  אויף  שּפילט  אידן,  די  צו  ַאזוי  זיך  חנ’דלט  ּפרעזידענט  דער  ַאז  דָאס 
ּפרעזידענט  דער  ווען  אפילו  און  ווַאשינגטָאן,  קָאנטרָאלירן  אידן  ַאז  מיינונג 
הַאלט ַאז נַאציָאנַאלע אינטערעסן דיקטירן ַאנדערש, מוז ער זיך פַאר זיי ברעכן.

-  •  -

זונטָאג ַאדמיניסטרַאציע  קעגן  ּפרָאטעסט 
זונטָאג,  קומענדיגן  ּפרָאטעסט  מָאסן  ַא  פַאררופן  הָאבן  גרוּפעס  געוויסע 
ַאדמיניסטרַאציע’ס  ָאבַאמַא  די  קעגן  קָאנסולַאט,  איזרַאעלישן  פונעם  פָארנט 

רעליעסעס  ּפרעס  ַארויסגעלייגט  שוין  ווָאכן  לעצטע  די  אין  נטרונא  הָאט  בַאוויסט  ...ווי 
עי.בי. געהערטע  שטַארק  די  אויף  רעקלַאמעס,  רַאדיָא  טייערע  גָאר  לויפן  געלָאזט  און 
ַאלע  די  ַאז  און  אידן,  תורה-טרייע  פון  שטעלונג  די  שטעלן  צו  קלָאר  ּפרָאגרַאמען,  סי. 
שטרייכט  עס  אונז.  לערנט  תורה  די  ווָאס  ווי  פַארקערט  ּפונקט  זענען  שריט  רייצערישע 
די  פַארדַאמט  עס  און  לענדער,  אונזערע  צו  בירגער  געטרייע  זענען  מיר  ַאז  אונטער  אויך 

ַאדמיניסטרַאציע.... די  קעגן  שריט  רייצערישע 
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די  אין  נטרונא  הָאט  בַאוויסט  ווי 
ּפרעס  ַארויסגעלייגט  שוין  ווָאכן  לעצטע 
טייערע  גָאר  לויפן  געלָאזט  און  רעליעסעס 
שטַארק  די  אויף  רעקלַאמעס,  רַאדיָא 
צו  קלָאר  ּפרָאגרַאמען,  עי.בי.סי.  געהערטע 
אידן,  תורה-טרייע  פון  שטעלונג  די  שטעלן 
זענען  שריט  רייצערישע  ַאלע  די  ַאז  און 
לערנט  תורה  די  ווָאס  ווי  פַארקערט  ּפונקט 
מיר  ַאז  אונטער  אויך  שטרייכט  עס  אונז. 
לענדער,  אונזערע  צו  בירגער  געטרייע  זענען 
שריט  רייצערישע  די  פַארדַאמט  עס  און 

ַאדמיניסטרַאציע. די  קעגן 

אין  וויכטיג  קריטיש  איז  ַאלעס  דָאס 
ישראל  שנאת  די  ווָאס  צייט,  איצטיגן  דעם 
וואוקס  ּפרעצעדענטלָאזע  די  מיט  ווַאקסט, 
און  עקשנות,  און  חוצפה  איזרַאעל’ס  אין 
עס  ווָאס  ריס  אויסערגעווענליכער  דער 
ַאמעריקע.  און  איזרַאעל  צווישן  זיך  שַאפט 

איז  קַאמּפיין  רילעישָאנס  ּפובליק  די 
ָאן  הייבן  ַאמעריקַאנער  ווען  דרינגענד 
שטערט  איזרַאעל  ַאז  איינצוזען  מער 
ָאבער  אינטערעסן,  נַאציָאנַאלע  זייערע 
נָאכנישט  זענען  גרוּפעס  אידישע 
נָאכגעביקייט און דולדונג  וויפיל  צופרידן 
צייגט  ַאדמיניסטרַאציע  ָאבַאמַא  די 

שריט. נתניה  די  קעגן  ַארויס 

איצט  מוז  שטעלונג  תורה  ריכטיגע  די 

דער  ווערט  ליידער  ווען  ווערן,  געהערט 
מיט  פַארשלייערט  ירושלים  פַאר  קַאמף 
פרומע  מיט  אידן  און  הקדושה,  תורה  די 
התגרות  די  פון  צענטער  אין  זענען  צורות 

באומות.

פָארצוזעצן  נטרונא  ַארבעט  דעריבער 
דערפָאלגרייכן  ביז-איצט  אויפן  בויען  און 
גָאר  ַאריינשטעלן  דורך  קַאמּפיין, 
עלָאקווַאנט  און  ּפרָאפעסיענַאלע 
די  אין  רעקלַאמעס  געשריבענע 
צייטונג,  ווַאשינגטָאנער  ּפרעסטיזשפולע 
הויּפט  די  דורך  געליינט  ווערן  וועלכע 
הָאבן  אויך  איצט  וועט  דָאס  דיּפלָאמַאטן. 
ַא  אין  קשבת,  אוזן  סּפעציעל  ַא  זיי  ביי 
פון  ַאטַאקע  אונטער  קומען  זיי  ווען  צייט 
טַאקע  אינטערעסן,  און  גרוּפעס  אידישע 
רעקלַאמעס.  ַאזעלכע  דורך  ַאריינגערעכנט 
און  צוהערן,  מער  פיל  זיי  וועלן  איצט 
רעקלַאמעס,  קָאנטער  פון  הָאבן  הנאה 
שטעלונג  תורה  ריכטיגע  די  ווָאס  ַאדַאנק 
דורך  און  איינגעקריצט  בלייבן  זיי  וועט 
זיי  וועלן  שטעלעס  איינפלוסרייכע  זייערע 

יָארן. די  במשך  פַארשּפרייטן  עס 

ַאז  פַארשטענדליך  זעלבסט 
די  אין  ַאריין  ציען  ַאנָאנסן  ַאזעלכע 
דָאלַארן,  טויזנטער  צענדליגער  שווערע 
און  הילף  די  אויף  ָאנגעוויזן  מ’איז  און 
ווָאס  ציבור  דעם  פון  ביישטייערונגען 

דָאס  הענין  נחיצות  דָאס  פַארשטייט 
אין  ּפלַאנען  עסקנים  ערמעגליכן.  צו 
ווענדן  צו  זיך  טעג  קומענדיגע  די 
נָאך  הָאבן  וועלכע  בעם,  נדיבים  צו 
הָאט  הק’  רבינו  ווָאס  קודש  אש  דעם 
כבוד  למען  טָאן  צו  איינגעפלַאנצט 
פון  הצלה  די  פַאר  און  יתברך  שמו 
ַאריינגעשטעלט  ווערן  וועלכע   - אידן 
ציונ’יסטישע  די   דורך  סכנה  ַא  אין 
דעם  בשם  ּפרָאקלָאמַאציעס  און  שריט 
פַאר  זיין  מודיע  דורך   - ישראל  כלל 
אונזערע  נישט  זענען  זיי  ַאז  וועלט  די 

פירשּפרעכער. 

עסקנים  רבנים,  ַארבעטן  טעג  די  אין 
שיקול  מסורה,  ריכטיגע  די  הָאבן  וועלכע 
הַאקעלע  די  צו  פַארשטַאנד  און  הדעת 
ּפרָאפעסיענַאלע  מיט  אינאיינעם  ענינים, 
העכסט  ַא  מיט  אויפצוקומען  שרייבערס, 
און  השערה’דיגן  אל  קולע  ּפרָאפעסיענַאלן, 
גענוצט  זָאל  ווָאס  נוסח,  אויסגעהַאלטענעם 

רעקלַאמעס. די  אין  ווערן 

און  טוען  אידן  ווָאס  בזכות  ַאז  ויה”ר 
יתברך  שמו  כבוד  למען  ָאן  זיך  שטרענגן 
התגלות  צום  זוכה  נָאך  מען  זָאל  המחולל, 
דעם  עסן  נָאך  זָאל  מען  און  שמים,  כבוד 
עירך  ירושלים  ריכטיגע  די  אין  שני  פסח 

בב”א. תשוב,  ברחמים 

קַאמּפיין  רילעישָאנס  ּפובליק  פָאר  זעצט  נטרונא 
השם חילול  און  אידן  קעגן  הַאס  ַארָאּפצונעמען 

וועלן  געמיינדע  אידישע  די  פון  טיילן  “גרויסע  איזרַאעל.  קעגן  שטייפקייט 
איזרַאעל.  אויף  ַאטַאקעס  ָאנגייענדע  ּפרעזידענט’ס  דעם   טָאלערירן  נישט 
הויּפט  דער  געזָאגט  הָאט  שטיל,”  זיין  נישט  וועט  אידענטום  גרעס-רוטס 

ָארגַאניזירער.

קרָאונהייטס,  פון  ַאריינגערעכנט  פרומע,  פַארַאן  זענען  גרוּפעס  די  צווישן 
די  פון  טייל  גרויסן  ַא  אויסער  ליידער  זיי  מַאכן  שטענדיג  ווי  און 
פרומע  ַאז  ּפובליצירן  נָאכַאמָאל  ליידער  וועלן  בילדער  די  דעמָאנסטרַאנטן. 

שטיצער. מתנחלים  און  ציונ’יסטן  הייסטע  די  זענען  אידן 

-  •  -

פרַאגע  לָאיַאליטעט  דָאּפלטע  פָארווערטס: 
פַארגרעסערט

קנאות,  אין  ווערן  בַאשולדיגט  נישט  קען  ווָאס  צייטונג  ַא  פָארווערטס,  די 
העכערט  מצב  איצטיגער  דער  ַאז  קעּפל  ַא  מיט  ַארויסגעקומען  ווָאך  די  איז 

הָאבן  בַאוויסט  ווי  בַאשולדיגונגען.”  לָאיַאליטעט  “דָאּפלטע  פַאר  שרעק  דעם 
אידן  קעגן  בַאשולדיגונגען  ברענגן  וועט  מדינה  די  ַאז  געווָארנט  ישראל  גדולי 
זי”ע  הקוה”ט  רבינו  בירגער.  געטרייע  קיין  נישט  זענען  זיי  ַאז  וועלט  די  איבער 
געפערליכע  ַא  איז  עס  ַאז  ַארויסגעברענגט  שטַארק  גָאר  מָאל  עטליכע  הָאט 

סכנה.

לעצטע  די  ווי  ביישּפילן  עטליכע  ַא  אויף  פָארווערטס  די  ָאן  ווייזט  איצט 
אין  הָאבן  וועלכע  בַאשולדיגונגען,  ַאזעלכע  געברענגט  הָאבן  ָאנגעצויגנקייטן 
ישראל. שנאת  פון  פייער  געפערליכער  ַא  אונטערגעצינדן  פַארגַאנגענהייט  די 

הָאט  בַאַאמטער  ַאדמיניסטרַאציע  ַאן  ווען  איז  פעלער  די  צווישן 
אויס  זעט  “ער  ַאז  דיּפלָאמַאט  ַאמעריקַאנער  אידישן  צווייטן  ַא  אויף  ָאנגעוויזן 
ַאמעריקַאנער  די  צו  ווי  קָאָאליציע,  נתניה’ס  צו  סענסיטיוו  מער  פיל  זיין  צו 
דעמָאקרַאטישער  ָאּפטרעטנדער  נָארווָאס  דער  אפילו  אינטערעסן.” 
איז  עס  ַאז  אנערקענט  הָאט  וועקסלער,  רַאבערט  קָאנגרעסמַאן,  אידישער 

בַאשולדיגונגען. לָאיעלטי’  ‘דועל  וועגן  שרעק  ַא  דָא 


