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די באריכטן ווערן ַארָאּפגענומען פון די וועכענטליכע ַאּפדעטיס ווָאס ווערן געהערט
אויפ'ן "קול נטרונא" טעלעפָאן ליניע ,און איז דעריבער ,שטייגערליך ,רעדַאקטירט
סּפעציעל עס זָאל דינען דעם מינדליכן בַאנוץ .די פָאלגענדע נייעס איז ַא בלויזער ציטַאט
דערפון ווָאס מיר שיקן צוליב דעם גרויסן פַארלַאנג ,ככתבו וכלשונו.

אמעריקע באשולדיגט;
איזראעלי שפיאנאזש אינערהאלב אמעריקע
איז שאקירנד און אלארמירנד
פרישע אנטוויקלונגען אין "מנחם זיוואטאפסקי" קעיס ווערט געזען אלס פריוו פון ציוניסטישע
אינטערעסן צו אינטערמינעווען די מאכט פונעם פרעזידענט און דער סטעיט דעפארטמענט

נטרונא וועט פרעזענטירן היסטארישער און קאסטבארער
"עמיקעס קוריעי" צום סופרים קאורט
צענדליגער טויזנטער דאלארן מוזן דרינגענד געשאפן ווערן אין די נאנטע טעג

Email:

info@truetorahjews.org

מעמבערשיּפ
מיט נטרונא

$360
לשנה

רצון קדשו של
מרן רבינו הקוה"ט
זצוקללה"ה
 ...לדעתי אפשר לקבץ אפילו אלף
אנשים מבני ישראל הכשרים שירצו
להשתייך למסגרת זו ...וזה יהיה כח
גדול בע"ה....
אם אין לנו קיבוץ מאוחד של אנשים
הרשומים בחבורתינו ,אז מבטלים
אותנו ואת כל פעולותינו ,ואומרים,
מי הם ? וגם באמעריקא אף שמדינה
זו מרובה היא באוכלוסין ,מכל מקום
חבורה של אלף איש נחשבת כחבורה
חשובה ,ואפשר לקבץ אנשים גם משאר
מדינות ,מחוץ לגבולות ארצה"ב.

לכל פעולה שרוצים לעשות נחוץ כסף
לדבר ,ובלעדי מעות אינו אפשר לעשות
כלום ,ולדאבונינו אין הפרוטה מצויה ...ואין
בדעתי ח"ו להטיל עול של סכום גדול על
יחידים ,אלא חושב אני שכל יחיד יתן בסך
הכל רק 10דולר לשנה ,בתור דמי חבר ,ומזה
יתקבץ לערך סכום של  10,000דולר לשנה,
ובסכום כזה אפשר בס"ד לפעול הרבה..
(מספר בוצינא קדישא)

שטייענדיג אונטער'ן שאטן פון
דעם טרויעריגן טאג ,דער יום המר
והנמהר ה' אייר ,שטעלט זיך אלס
מער און מער ארויס וויאזוי די
ציוני'סטישע מדינה ווערט פון טאג צו
טאג אלס מער אויסגעשפראכען אויף
די וועלט מאפע ,אבער דאס שטעלט
נישט אפ די ציוני'סטישע בעלי גאוה
פון זיך ארומשפילן און זיך מתגרה
זיין מיט די איינציגסטע לאנד אין
דער וועלט וואס שטיצט איר נאך :די
פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע.
ס'איז שוין מער ווי איינמאל
אויסגעשמועסט געווארן איבער דעם
טיפן ריס וואס האט זיך אנטוויקלט
צווישן די מדינת ישראל רעגירונג און
די אמעריקאנער אדמיניסטראציע
פון פרעזידענט באראק אבאמא,
בפרט זינט די שטאלצע און פרעכע
באנעמונג פון ביבי נתניהו צו
פרעזידענט אבאמא פון די ערשטע
מינוט וואס יענער איז אריין אין אמט.
די וואך האט אויפגעריסן ווי א באמבע
די פרישסטע אנטוויקלונג וואס האט
פלאקן
נאך טיפער אריינגעווארפן א ָ

צווישן אמעריקע און מדינת ישראל.
וואס יעדער איד אשר מח בקדקדו
דארף דערציטערט ווערן פון די
עפיזאד ה"י.
שוין א שטיק צייט וואס ס'קומט
פאר א געראנגל צווישן די צוויי
ָ
רעגירונגען ,ווען מדינת ישראל
פארלאנגט פון אמעריקע אז זי זאל
אראפנעמען די וויזא רעגולאציע און
ערלויבן פאר מדינת ישראל בירגער
צו קענען אריינקומען קיין אמעריקע
אן קיין וויזא ,אזויווי אמעריקע האט
אן ענליכן אפמאך מיט אנדערע
פריינטליכע לענדער ווי למשל
קאנאדא און אסאך אנדערע.
דאס גרינגער מאכן די וויזא
רעגולאציעס וועט מאכן אסאך
גרינגער פאר מדינת ישראל בירגער
צו באזוכן אין אמעריקע ,און עס
קומען פאר העפטיגע דיפלאמאטישע
אקטיוויטעטן עס צו דערגרייכן.
אלס טייל פון די דאזיגע
באמיאונגען זענען אין די לעצטע

מאנאטן פארגעקומען געהיימע
פארהערן אין קאנגרעס ,וואו עס
האבן אויפגעטרעטן באאמטע פון
האמלענד סעקיוריטי ,די עף-בי-איי,
די סטעיט דעפארטמענט ,און א רייע
אנדערע וויכטיגע אפטיילונגען פון די
אמעריקאנער רעגירונג.
וויבאלד די דאזיגע פארהערן
זענען אין געהיים ,איז ביז היינט
נישט ארויסגעקומען וואס ס'איז
דארט גערעדט געווארן ,אבער אין
די איצטיגע טעג האט די מידיא
געטראפן עטליכע געוועזענע געהילפן
אין קאנגרעס ,וועלכע זענען אינצווישן
ארויס פון קאנגרעס און האבן שוין
נישט מורא ארויסצוגעבן די סודות
פון אונטער די קוליסן ,און וואס זיי
האבן דערציילט האט אויפגעריסן ווי
א באמבע אין די מידיא.
לויט די עדות'שאפט פון מערערע
שפיאנאזש באאמטע שטעלט
זיך ארויס אז מדינת ישראל פירט
איינפאך דורך די ערגסטע שפיאנאזש
קעגן אמעריקע פון אלע פריינטליכע
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רעגירונגען .קיין שום אנדערע פון די לענדער וועלכע
זענען פריינטליך צו אמעריקע ,ווי למשל ענגלאנד,
דייטשלאנד ,יאפאן ,און אזוי ווייטער ,פירן נישט דורך
קיין שפיאנאזש אויף אזא מאס ווי די איזראעליס.
אויף אזוי ווייט אז טייל באאמטע האבן עס באצייכנט
אלס "אלארמירנד".
די שפיאנאזש אגענטן האבן געווארנט קאנגרעס אז
אויב מ'וועט פארגרינגערן די וויזא רעגולאציעס וועט
דאס ברענגען נאך א גרעסערע פלייץ פון איזראעלי
באזוכער אין אמעריקע ,און דאס וועט בלי ספק נאך
שטארקער העכערן דעם פלייץ פון שפיאנאזש וואס
די איזראעליס וועלן פרובירן ארויסצונאשן ,ספעציעל
אמעריקאנער טעכנאלאגישע און ביזנעס סודות.
נאלער געהילף האט
נגרעסיא ַ
ָ
קא
ָ
ווי איין
געשילדערט וואס איז דערציילט געווארן ביי די
פארהערן ,איז "נישטא קיין שום אנדערער לאנד וואס
גייט כסדר אריבער די רויטע ליניע אויף דעם פארנעם
ווי די איזראעליס .דאס איז סיי שפיאנען וואס קומען
אהער אויף האנדל מיסיעס ,און סיי אזעלכע וואס
ארבעטן אין די איזראעלי אמבאסאדע .עס איז אויף
א פארנעם וואס איז ממש שאקירנד".
זעלבסטפארשטענדליך אז מדינת ישראל האט
גאר שארף אפגעלייקנט די באשולדיגונג ,אבער די
עצם נייעס פאר זיך האט נאך טיפער אויפגעריסן די
באציאונגען צווישן מדינת ישראל און אמעריקע,
און ברויזט אויף די אמעריקאנער גויי הארץ וועלכע
ווערט אלס מער און מער אויסגעמוטשעט פון דארפן
האנדלען און באשיצן די שטאלצע איזראעלישע
כפויי טובה.
מיט יעדן פארבייגייענדן טאג ווערן אלגעמיינע
אמעריקאנער אלס מער און מער ברוגז קעגן די ווילדע
איזראעליס ,די עזין שבאומות ,און די באציאונגען
ווערן אלס מער אנגעשטרענגט .אויב ביז היינט האט
מען געמיינט אז דער פראבלעם איז נאר דערמיט
וואס מדינת ישראל איז א קלאפאטע פאר אמעריקע
אויף די גלאבאלע פאליטישע ארענע ,שטעלט
זיך ארויס אז די איזראעליס נוצן אויס די נאנטע

באציאונגען אויף פשוט און פראסט צו באקרידעווען
אמעריקאנער אינטעררעסן ,און לדאבונינו העלפט
דאס ווייטער צו פיטערן די אנטיסעמיטישע טענות
אקעגן אידן ,די קאנסעקווענצן וואס דאס קען טראגן
פאר יעדן איד ווילן מיר נישט ארויפברענגן אויף די
ליפן .ה' ירחם.

…
די "מנחם זיוואטאפסקי" קעיס שפאנט
פאראויס; ברענגט צום אויבערפלאך
ציוניסטישע קאנטראל אויפן סענאט:
אט די געשיכטע איבער דעם שפינאזש פארראט
וואס גייט נישט אראפ פון די העדליינס קומט אין
די זעלבע צייט ווען פון דער אנדערער זייט האט
פריש זיך אויפגעוועקט אן אלט -נייע פרשה פון
אויסטערלישע התגרות באומות וואס באדראעט
ווידעראמאל צו ברענגען חלילה א כוואליע פון שנאת
ישראל און אנטיסעמיטיזים אין אמעריקע ,ס'איז
די רעדע פון די "מנחם זיוואטאפסקי" קעיס ,וואס
ציעט זיך שוין א לענגערע צייט פון עטליכע יארן
און האלט געשפאנט די פאליטישע קארידארן אין
וואשיגטאן ,א קעיס וואס ווערט דירעקט געפירט און
ארגאנעזירט דורך די ציוניסטישע מויל -מאכער און
שישקעס ,מיטן איינציגן ציל צו אונטערמינעווען און
אפשוואכן די עקזעטיוו מאכט פונעם אמעריקאנעם
פרעזידענט און די סטעיט דעפארטמענט.
מיר האבן שוין מער ווי איינמאל גערעדט וועגן
דעם קעיס פון מנחם זיוואטאפסקי ,א  12יאריג יונגל
וואס איז געבוירן אין ירושלים און זיינע עלטערן זענען
אמעריקאנער בירגער ,ליובאוויטשער חסידים ,אזוי
ארום אז געזעצליך איז ער אן אמעריקאנער בירגער
מיט אן אמעריקאנער פאספארט .אבער אין זיין
פאספארט ,וואו ס'שטייט געווענליך אריינגעשריבן
די שטאט און פלאץ וואו יענער איז געבוירן ,איז
אריינגעשריבן בלויז אז ער איז געבוירן אין די שטאט
ירושלים ,נישט "ירושלים איזראעל" ,עס ווערט בכלל
נישט דערמאנט דער נאמען פונעם לאנד וואו ער איז
געבוירן.
ס'איז באקאנט אז אין די ארגינעלע יו-ען

פארטישאן פלאן האט ירושלים געזאלט זיין אן
אינטערנאציאנאלע שטאט אונטער'ן אויפזיכט פון די
יו-ען ( .א פאקטאר וואס ווערט ,אגב ,אויך דערמאנט
אין ספה"ק ויואל משה אלס הוכחה אקעגן די טענה
אז די מדינה איז געווען ברשות האומות) .נאך
וואס בן גוריון האט אויפגעשטעלט מדינת ישראל
האט אויסגעבראכן דער קריג מיט די אראבער ,און
ירושלים איז צעטיילט געווארן אין צווייען .ירדן האט
קאנטראלירן אלט-שטאט און מדינת ישראל האט
קאנטראלירט ניי-שטאט ירושלים.
ביי די זעקס טאגיגע מלחמה האט מדינת ישראל
איינגענומען אלט-שטאט ירושלים מיט'ן כותל
המערבי און אלע אנדערע זאכן דארט ,און מדינת
ישראל האט דערקלערט די פאראייניגטע ירושלים
אלס איר הויפטשטאט אנשטאט תל אביב .די וועלט
האט אבער קיינמאל נישט אנגענומען אפיציעל
די שטעלונג פון מדינת ישראל ,און כמעט אלע
אמבאסאדעס געפינען זיך נאך היינט אין תל אביב.
אויך די אמעריקאנער אמבאסאדע געפינט זיך אין
תל אביב ,ווייל אלע אמעריקאנער פרעזידענטן ביז
היינט האבן אנטזאגט די פארלאנגען ארויפצופירן
זייערע אמבאסאדעס קיין ירושלים ,וויבאלד דאס
וועט אויסטערליש אויפברויזן די פאלעסטינער און
פירן דערצו אז אמעריקע זאל מער גארנישט קענען
טון צו שטופן פאראויס די שלום פארהאנדלונגען.
פאר אט די זעלבע סיבה האט די אמעריקאנער
רעגירונג נאכנישט געטוישט קיינמאל איר פאליסי
און דערפאר הייסט זי שרייבן אינעם פאספארט נאר
ירושלים ,און נישט דער נאמען פון קיין שום לאנד.
פאר די ציוני'סטישע מתגרים באומות האט דאס
אבער נישט אינטערעסירט ,זיי האבן באוויזן אז
דער אמעריקאנער קאנגרעס ,אונטער דרוק פון די
מאכטפולע ציוני'סטישע לאבי גרופע עיפא"ק ,האט
 10יאר צוריק דורכגעפירט א געזעץ אז ס'זאל יא
שטיין מדינת ישראל אין אזעלכע פאספארטן ,און
זינט דאן גייט אן דער קאנפליקט צווישן קאנגרעס און
דעם סטעיט דעפארטמענט צי ס'זאל יא אדער נישט
שטיין אינעם פאספארט מדינת ישראל.
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די זיוואטאפסקי'ס פירן שוין א לאנגיאריגע
פארצויגענע מערכה מיט דעם סטעיט דעפארטמענט,
און זיי קלאגן אין געריכט די אמעריקאנער רעגירונג
אז מ'זאל אריינשרייבן אין זיין פאספארט אז ער איז
געבוירן אין "ירושלים ,מדינת ישראל" ,אנשטאט
סתם ירושלים ווי ס'שטייט יעצט.
דער געראנגל וואס ווערט אונטער'ן טיש אנגעפירט
דורך מדינת ישראל און עיפא"ק ,איז דער געריכט זאל
צווינגען דעם סטעיט דעפארטמענט צו אנערקענען
די רעכט פון קאנגרעס איבער אויסערן פאליטיק,
עפעס וואס איז בכלל זייער א האקעלע אישו אין
אמעריקאנער פאליטיק און א יסוד'דיגע משמעת אין
די הנהגה און בעלות פונעם אמעריקאנער רעגירונג.
כדאי צו פארשטיין פארוואס די קעיס ציעט אזא
שטארקע אינטערעסע אין לאנד ,איז וויכטיג צו כאפן
א בליק אויף די גרונד – פרונציפן וויאזוי עס פירט זיך
די אמעריקאנער רעגירונג אין וואשיגטאן די.סי ,.אין
אלגעמיין באשטייט די רעגירונג פון דריי באזונדערע
פליגלען :די לעגיסלאטווער פליגל (דער קאנגרעס),
דער עקזעקוטיוו דעפארטמענט (וואס רעכנט אריין
דעם פרעזידענט און די סטעיט דעפארטמענט) און
די געריכטליכע מאכט.
די לעגיסלאטיוו פליגל איז כולל אין זיך די געזעץ
געבער אינעם קאנגרעס וועלכע אנטהאלט צוויי
הייזער דער סענאט וואס ווערט געפירט דורך די
סענאטארן און דער "האוז אוו רעפעזענטעריווס"
וואס ווערט געפירט דורך די קאנגרעסלייט.
דערנאך איז דא די עקזעקוטיווע ארעם ,וואס
ווערט געפירט דורך דעם פרעזידענט און זיין
שטאב און אנהאלט צענדליגער דעפארטמענטס,
אריינגערעכנט די סטעיט דעפארטמענט וואס איז
אונטער די אויפזיכט פון עקזעקטיווע ארעם פון די
פאראייניגטע שטאטן.
שוין לאנגע יארן וואס די ציונים און זייער
אליערטע מאכטפולע "עיפאק" לאבי ,אינוועסטירן
אומערמידליכע כוחות און געלט צו באשטימען אז

דער לעגיסלאטיווער פליגל אין וואשיגטאן זאל האבן
דאס לעצטע ווארט צו באשטימען באשלוסן .אצינד
איז זיי אונטערגעקומען די געלעגנהייט ביים דעם
מנחם זיוואטאפסקי" קעיס.
אינעם שטחיות האנדלט זיך עס דא אין א
יסודות'דיגע געראנגל צווישן די צוויי ארעמעס
אינערהאלב די אמעריקאנער רעגירונג .אז דער
סטעיט דעפארטמענט ,גענוי ווי אלע אמעריקאנער
פרעזידענט ביז היינט ,ווילן נישט אפיציעל
אנערקענען ירושלים אלס הויפשטאט פון איזראעל,
לייגן אבער די ציונים אויסטערלישע דריק אויפן
געריכט אז זי זאל אורטיילן אז מען זאל זיך ענדערש
רעכענען מיט די לעגיסלאטווער פליגל ,די קאנגרעס,
וואס האט געשטימט יא צו באשטעטיגן ירושלים
אלס הויפשטאט.
אבער אינעם עמקות ליגט דא גאר א טיפע בייזע
כוונה ,פארוואס די ציונים ארבעטן אזוי שטארק
און אפן אז די קאנגרעס זאל זיין העכער די סטעיט
דעפארטמענט און דעם פרעזידענט .ס'ווייסן עס
אלע און די ציונים זוכן עס ניטאמאל צו באהאלטן,
די קאנגרעס איז גענצליך אפגעקויפט און אונטער די
איינפלוס פון די ציוניסטישע אינטערעסן ,טייל ברצון
און נאך א גרעסערע טייל בכפי'.
ס'איז דער מציאות אז סענאטארן און
קאנגרעסלייט זענען אלע ביי די הכרה אז אויב
ווייסן זיי וואס איז גוט פאר זיי זאלן זיי זיך פאלגזאם
צושטעלן צו די ציוניסטישע עיפא"ק אינטערעסן.
ס'זענען פאראן אן א שיעור ביישפילן וויאזוי עיפא"ק
האט צוגעפיקסט פאליטישאנס איבער די לענג און
ברייט פון אמעריקע אויב זיי זענען נישט געגאנגען
אין שפאן ,אפילו פאליטישאנס אין וואל-דיסטריקטן
וועלכע פארמאגן נישט קיין אידישע וויילער האבן
זיך געטראפן אלס ציל פון עיפא"ק ווען זיי האבן זיך
געוואגט צו זאגן א ווארט קעגן איזראעל.
עיפא"ק שטיצער האבן אפטמאל אויסגעקליבן
פאליטישע אפאנענטן אין אזוינע דיסטריקטן און
אריינגעפלאסן צו זיי ריזיגע געלטער וואס האט זיי
ערמעגליכט צו באזיגן זייערע קעגנער אין פריימעריס
אדער אלגעמיינע וואלן .זיי נוצן אויך זייער

אויסטערלישע מאכט אין די מידיא צו העצן קעגן
פאליטישאנס אויף זייער ציל ברעט.
איינס פון די מערסט באקאנטע ביישפילן איז
געווען אין תשמ"ד ,ווען סענאטאר טשארלס פערסי
פון אילינאי האט זיך געטראפן אויף די 'ראנג' זייט פון
עיפא"ק ,און זיי האבן געמאכט אלע אנשטרענגונגען
און אים עווענטועל ארויסגעשטויסן פון אמט.
טאמאס דיין ,דאן דער פירער פון עיפא"ק האט זיך
אויסגעדרוקט" :אלע אידן אין אמעריקע ,פון ברעג
צו ברעג האבן זיך צוזאמגענומען ארויסצושטויסן
פערסי .און די אמעריקאנער פאליטישאנס – די
וועלכע האלטן פאליטישע פאזיציעס יעצט ,און די
וועלכע האפן פאר א פאליטישע קאריערע – האבן
באקומען דעם מעסעדזש".
זיי האבן עס שוין איינמאל באקומען! דאס לעצטע
מאל וואס א סענאטאר האט זיך ערלויבט אפן
ארויסצוטרעטן קעגן מדינת ישראל'ס אפיציעלע
פאליטישע שטעלונג איז געווען מיט  26יאר צוריק,
פיר יאר נאך פערסי'ס פארלוסט ,ווען סענאטאר
קארל לעווין פון מישיגען האט אפגעשריבן א בריוו צו
רעיגענ'ס סעקרעטערי אוו סטעיט זשארדזש שולץ,
אינאיינעם מיט  30סענאטארן ,אויסצודריקן שטיצע
פאר זיינע באמיאונגען אנצוגיין מיט'ן שלום פראצעס
טראץ דעם ווידערווילן פון מדינת ישראל פרעמיער
יצחק שמיר.
לעווין האט דאן באקומען אויסטערלישן לחץ
– אין טייל דורך דעם דאן יו-ען מדינת ישראל
אמבאסאדאר ,ביבי נתניהו – וואס ווי איינער פון
עיפא"ק'ס פירער האט זיך דאן אויסגעדרוקט "וועט
דאס זיין די לעצטע מאל וואס א סענאטאר טרעט
ארויס קעגן אונז" ,און ער איז געווען גערעכט! שוין
אדורך  26יאר און קיין איין סענאטאר ,רעפובליקאנער
ווי דעמאקראט ,האט זיך נישט געטרויט ארויסצוגיין
עפנטליך קעגן מדינת ישראל און /אדער עיפא"ק.
קאנגרעסלייט איז יא געווען א צאל וועלכע
האבן זיך געטרויט אראפצורייסן די פרא איזראעל
פאליסיס ,און כמעט קיינער פון זיי איז שוין היינט
נישט אין אמט! עיפא"ק האט זיי 'געהאלפן' רעטייערן
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פריער ווי זיי האבן געקלערט.
נאך אזא 'באהאנדלונג' איז קיין וואונדער וויאזוי די
קאנגרעסלייט רעאגירן ווען עס קומט צו די איזראעלי
אישוס .קיינער זוכט זיך נישט קיין צרות .און אט דאס
ווילן די פרא -מדינת ישראל שישקעס ארויפצווינגען
אלס דער לעצטער ווארט אין אמעריקע.
אצינד ווען עס האנדלט זיך איבער דעם
אפיציעלען סטאטוס פון ירושלים איז 'כאן מצא
בעל חוב מקום לגבות את חובו' ,די ציונים און זייערע
פארבינדעטע פארארבעטן מעשים אז דער געריכט
זאל באשטעטיגן די מאכט פון דער קאנגרעס
איבער דעם עקזעטיווער פליגל ,וואס אויב דאס
וועט אדורכגיין טוט דאס באדייטן אז די פאקטישע
בעל הבית'ם אויף אמעריקע וועלן זיין די קאנגרעס
געפירט ביי די נאז דורך איזראעל ,און מער נישט
דער אמעריקאנער פרעזידענט און זיין סטעיט
דעפארטמענט...תסמר שערות אנוש ווי ווייט זייער
חוצפה און עזות דערגרייכט...עס איז אומגלובליך צו
וואס'פארא שטיפע פון שפלות א בר נש אנע אמונה
קען אנקומען...אוי ה' ישמרני ויצילינו וואספארא
קאשע דא קען זיך חלילה אויסקאכען ,השי"ת זאל
האלטען די רעכטע האנט ויחון פלטתינו ו ְּפ ֵל ַטת ַע ּמוֹ
ָאל אמן.
ׂר ֵ
ֵּבית ִי ְש
דער קעיס איז שוין איינמאל געווען ביים סופרים
קאורט ,וואס האט עס צוריקגעשיקט צו די נידריגערע
געריכטן ,יעצט איז עס ווידעראמאל אנגעקומען צום
סופרים קאורט ,און ס'איז ערווארטעט אז ס'זאל
זיין זייער א הייסע אישו און אן אינטערנאציאנאלע
נייעס ,נאכדערצו ווען ס'האט קאנסעקווענצן אסאך
מער ווי נאר מדינת ישראל ,נאר קען זיין א הייסע
טעמע בכלל אין אינטערנאציאנאלע פאליטיק.

…
דער אויסטערלישער חילול השם פון די
ציוניסטישע התגרות:
נאטורליך טוט דער קעיס פארשווארצן דעם פנים
פאר ערליכע אידן איבעראל ,אז דוקא חסיד'ישע

אידן זענען די וועלכע שטעלן זיך ארויס פאר'ן
סופרים קאורט צו באקעמפן דעם אמעריקאנער
סטעיט דעפארטמענט און זיך אננעמען פאר מדינת
ישראל ,וואס העלפט ליידער פארשטארקן דעם
פאלשן איינדרוק כאילו ערליכע אידן זענען עצם
מעצמיו עקזיסטענץ פון מדינת ישראל.
ווי פאסיג איז צו ציטירן די ווערטער פון מרן
הגה"ק מסאטמאר זי"ע אין א שמועס מיט כ"ק
אדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל" :אויב מען איז נישט
אינגאנצן בלינד זעט מען וויפיל אנטיסעמיטיזם
דאס האט אנגעארבעט אן א שיעור .עס זענען
דא אנטיסעמיטן אויף דער גאנצער וועלט אן א
שיעור דורך די מדינה ,מילא די אנדערע לענדער ,ווי
רוסלאנד ,און די אראבישע וועלט ,אפילו דא אליין
זענען אויך געווארן אסאך אנטיסעמיטן .אין דער
וועלט מאכט עס אנטיסעמיטיזם ,פארקערט אדרבא,
אפילו איינער מאכט דעם אנשטעל ,זאגט ער אזוי,
אבער אין גרונט אריין איז ער אן אנטיסעמיט ,עס
איז געוואקסן דאס אנטיסעמיטיזם אין די גאנצע
וועלט" ,עכלה"ק.
ס'איז קלאר ווי דער טאג ,אז די איינציגסטע עצה
וואס מיר פארמאגן איז די עצת החכם הזקן – רבינו
הקדוש זי"ע  -אז מ'דארף האבן מסירת נפש מפרסם
צו זיין פאר די אוה"ע אז זיי פארטרעטן נישט כלל
ישראל – דאס איז וויכטיג סיי כלפי די חילול השם
און סיי כלפי די סכנה וואס זיי ברענגען אויף כלל
ישראל חלילה ,די פעולות פון נטרונא וואס ווערט
אויסגעפירט בגאון ועוז  -דארף זיין זה לעומת זה -
ליידער טוהן די ציונים אסאך מער התגרות ,ווי די
יכולת פון נטרונא דאס אפצושרייען ,אבער דאס
איז אונז בלויז מער מחייב צו טון כאטש כל מה
שביכלתינו לקדש שמו יתברך לעיני העמים והשרים.

…
יקעס
נטרונא וועט פרעזענטירן אן " ֶע ִמ ֶ
יעי " צום סופרים קארט:
קו ִּר ֶ
ערליכע אידן טארן נישט בלייבן שטיין פון דער זייט
אין אזא שעת חירום .אט דערפאר האט מוסד הק'
נטרונא אויפגענומען א טייערן הויכראנגיגען לויער אז
ער זאל אריינגעבן אן "עמיקעס קוריעי" צום סופרים

קאורט ,ד.ה אויף אידיש א "פריינט פון געריכט",
וואס איז עפעס וואס אסאך גרויסע ארגאניזאציעס
טוען ביי וויכטיגע קעיסעס אינעם סופרים קאורט אז
מ'גיבט אריין א לעגאלע שטעלונג לטובת איין זייט
אדער די אנדערע.
מוסד הק' נטרונא באגרייפט אז דער תורה –
טרייע אידנטום אין אמעריקע קען און טאר נישט
פארשווייגן די לעצטיגע אויפשטייג פון התגרות
באומות אינערהאלב די העכסטע פענסטערס אין
דער אמעריקאנער רעגירונג ,עס מוז עפעס דראסטיש
געטון ווערן צו אויפשאקלען די אמעריקאנער
גאס און ווייזן פאר די וועלט אז עס זענען פארהאן
צענדליגער טויזנטער אידן אין אמעריקע וואס זענען
נישט איינשטימונג מיט די רייצערישע פאליטיק פון
איזראעל און זוכן בלויז די אינטערעסן פון אונזער
היים -לאנד ,אינעם יעצטיגן פאל ,די אמעריקאנער
רעגירונג.
נאך לאנגע באראטונגען מיט בארימטע עקספערטן
און אדוואקאטן איז באשלאסן געווארן אז נטרונא
וועט אריינגעבן אזא "עמיקעס קוריעי" ,וואס וועט
צווישן אנדערן אויך קלארשטעלן פאר די גאנצע
וועלט סיי דעם פאקט אז ערליכע אידן שטיצן נישט
די אנגייענדע התגרות באומות פון מדינת ישראל ,און
נאכמער דאס אז ערליכע אידן נעמען נישט קיין חלק
אין די ווילדע און אומפאראנטווארטליכע התגרות
באומות קעגן די אמעריקאנער רעגירונג ,וואס קען
טראגן אויסטערלישע קאנסעקווענצן אין דער
צוקונפט ,ורווח והצלה יעמוד ליהודים.
עס איז זעלבסט פארשטענדליך ,אז אזא
דאקומענטערישע בריוו צוגעשיקט צו די סופרים
קארט די העכסטע געריכט אין לאנד ,ווערט
באגלייט מיט אסאך פרסום און לאזט איבער אן
אומגעהויערן רושם אויף די מידיא און אנדערע
הויכראנגיגע אפישעלס .די סארט פארלאנגען ווערן
פאראייביגט אין די געשיכטע אין די רעקארדס
אינאיינעם מיט די אלגעמיינע 'קעיס' און וועט געבן
א לעגאלער בסיס איבער אידישקייט אקעגן ציונות
אויף א העכסט -רעספעקטפולען און עפעקטיווער
אופן ,די אומגלויבליכע געלעגנהייט צו מפרסם זיין
פאר די אומות העולם און פאר די אמעריקאנער
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באפעלקערונג דאכט זיך איז צום ערשטן מאל אין די
היסטאריע.
די אונטערנעמונג איז זייער קאסטבאר ,דער

"עמיקעס קוריעי" און אלע דעטאלן ארום דארף ווערן
גאר גוט אויסגעארבעט לעגאל בהשכל ובדעת - ,מיט
ליגעל עקספערטן  -עס זאל זיין סאלעט קראנט און
האבן די נויטיגע משמעות ,די געשאצטע קאסטן פון
אזא אונטערנעמונג וועט גרייכן די אסטראנאמישע
סומע פון אריבער פופציג טויזנט דאלער .1געלט
קען אבער נישט זיין קיין אפהאלט ווען עס קומט

צו כבוד שמים און הצלת ישראל ,נטרונא וויל
אריינגעשפרינגען אין די קאסטבארע אינטערנעמונג
מיט די האפענונג און ערווארטונג אז אידן וועלן זיך
ווארעם אנשליסן ברוח נדיבה וביד רחבה צו העלפן
און שטיצן אז דער קידוש ה' זאל קענען ערמעגליכט
ווערן בעז"ה.

נטרונא האט גענומען אויף איר קאנטע צו דעקן איין העלפט פון די ריזיגע קאסטן בתנאי עס איז דא שותפים פאר די אנדערע
העלפט ,מיר בעטן זיך צו אידן נדיבים בעם וואס פארשטייען און האבן א געפיל צו די איינמאליגע מצוה רבה אונז ארויסצוהעלפן
דעקן די צווייטע העלפט און דערמיט ארויסהעלפן און האבן א חלק אין דעם אויסטערלישן קידוש שם שמים .געדענקט! די
גרעסערע העלפט לייגט מען אוועק פאר אפיקומן און קלענערע העלפט לייגט מען צוריק צווישען די צוויי מצות ,זייט אייך מקבל
א מצוה וואס וועט אייך מזכה זיין בעלמא הדין ובעלמא דאתי ,מיר אפעלירען "דייקא" צו די אידן וואס פארשטייען צו איידילקייט
און אידישקייט ,זייט א שותף צו די דבר מצוה מיט גרעסערע סכומים ושכרכם לא יקופח מן השמים להתברך משמי מעל בבני ,חיי
אריכי ,ומזוני רוויחי ,ושפע ברכה והצלחה.

אצינד איז אונזער געלעגנהייט צו שטיצען די פעולת הפירסום ביתר שאת ויתר עז ,דאס
איז הצלת נפשות ופיקוח נפש ממש .די תוה"ק זאגט לא תעמוד על דם ריעך און ק"ו
בן בנו של ק"ו ווען עס רעדט זיך פון אייגן בלוט ה"י .אידן מאמינים בני מאמינים וואס
ווילן איבערגעבן זייערע ברייטהארציגע נדבות למען כבוד שמו יתברך .ווערן געבעטן
אריינצורופן אין צענטראלן אפיס פון נטרונא אויף נומער

718.841.7053
עקסטענשאן 22

פארגרעסע סכומים וועט די וועד הפועל אראפקומען צו אייך
אפנעמען אייער נדבת הלב.
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נייע שטודיע באשטעטיגט:

אידישע
אויף
בכל
קינדער
רחבי תבל ,דער
פלאן וואס האט
געזאלט – לויט
די ציוניסטישע גרונדער – ברענגן מנוחה פארן
אידישן פאלק האט ליידער געברענגט גענוי דאס
פארקערטע ,און אנגעצינדן א קוואל פון שנאת
ישראל וואס באגלייט אידן אומעטום.

א פערטל פון דער וועלט'ס באפעלקערונג האבן אנטיסעמיטישע
געפילן קעגן אידן אדאנק די 'סטעיט אוו איזראעל'

די בארימטע
עי.די .על ,.די
ציוניסטישע
ארגינעזאציע וואס איז געשטעלט כלומר'שט מיטן
ציל צו 'באקעמפן' אנטיסעמיטיזים איבער די וועלט,
האט די וואך פארעפנטליכט די רעזולטאטן פון א
גלאבאלע אנקעטע דורכגעפירט איבער די טעמע פון
אנטיסעמיטיזם ,אן אנקעטע וואו עס האבן אנטייל
גענומען העכער פופציג טויזנט מענטשן פון 102
לענדער איבער דער גאנצער וועלט.

לויט די נייע געפינסן שטעלט זיך ארויס א טרויעריג
בילד אז אזויפיל ווי  26פראצענט פון די מענטשהייט,
א געשאצטע  1.9ביליאן מענטשן איבער די וועלט,
האבן שטארקע אנטיסעמיטישע געפילן קעגן דאס
אידישע פאלק .און די גרעסטע אורזאך דערצו איז ווי
פארשטענדליך :די סטעיט אוו איזראעל.
דער סיסטעם פון די שטודיע האט געארבעט אז
אלע וועלכע האבן אנטייל גענומען אין די אנקעטע
זענען זענען געפרעגט געווארן פארשידענע פראגן
אויף וואס זיי האבן געברויכט ענטפערן ,צי ס'איז
ריכטיג אדער נישט .למעשה איז די ערשטע און
העכסטע אויף די ליסטע פון געענטפערטע פראגעס
געווען די שאלה " :צי זענען אידן מער געטריי פאר
איזראעל ווי זייער אייגענע היימלאנד" אויף וואס א
שטוינענדע  41פראצענט פון די אינטערנאציאנאלע
געמיינדע האט געענטפערט יא .דאס הייסט אז
באלד א העלפט פון די וועלט איז ביי די מיינונג אז
אידן טוען בעפארצוגן די אינטערעסן פון איזראעל
ווי די אינטערעסן פון דאס לאנד וואו זיי וואוינען.
א זאך וואס ברענגט אויטאמאטיש געפילן פון
האס און שנאה קעגן יעדן איד באשר הוא שם
אלס א דרויסנדיגער געוואוקס וואס איז נישט
פאראינטערסירט אין די אינטערעסן פון דאס לאנד.
דאס זעלבע לגבי אנדערע ענליכע פראגעס זענען
געווען אזעלכע ענטפערס ,אן ערנסטער טייל פון די
אויסגעפרעגטע האבן צוגעשטימט אז אידן האבן
קאנטראלירן צופיל די מידיא פאר די אינטערעסן
פון איזראעל ,און אזויפיל ווי איינס פון יעדע פינף

מענטשן אין ענגלאנד ,אן ערנסטע  19פראצענט פון
איר באפעלקערונג ,זענען ביי די מיינונג אז די אידן
האבן צופיל מאכט אינערהאלב די רעגירונג פון די
פאראייניגטע שטאטן ,און נוצן עס אויס פאר זייערע
אגענדעס.
וויפיל האבן די ציונים בתחלת התייסדותם
ווידערגעהוילט אז זייער פלאן וועט ענדגילטיג לעזן
די 'אידן – פראגע' און אפשאפן אנטיסעמיטיזים.
הערצל האט די געלעגנהייט געזען אלס א
גלענצענדער שריט צו הייבן זיין פרעסטיזש און רום
אלס דער 'אויסלייזער פון אידן' רח"ל ,און אלס דער
מענטש וואס האט ענדליך געטראפן די פאסיגע
אויסוועג און לעזונג פאר די אידן וואס טוהן זיך
שווער איינצוגלידערן מיט די גוי'אישע פעלקער.
היינט דארף מען נישט מער ווי די טריקענע מציאת
הדברים זיך צו איבערצייגן דער אומבאגרעניצטער
דורכפאל פון די זינלאזע און פאלשע "חזון" פון דעם
רשע ,וועלכע האט געזוכט איבערצוקליגן דעם גזירת
הגלות און באקעמפן די הימלישע הנהגה וואס האט
געשיקט אידן אין גלות .דער איינפאכער פאקט
האט באוויזן אז זיין 'אידן -פראגע' איז נאכנישט
געווארן געלעזט אויך נאך צענדליגער יארן וואס די
ציוניסטישע מדינה עקזעסטירט שוין ,נאר אדרבה
פונקט קאפויער ,דאס ציונות איז היינט דער צענטער
פאר די סיבות אויפצופלאמען שנאת ישראל איבער
די גאנצע וועלט און דוקא אין ארץ ישראל וואו ער
האט געפלאנט צו אויסמעקן דער געפארפולער
צושטאנד וואס באדראעט אידן אין גלות ,טאקע
צווישן אירע גרעניצן איז אין די לעצטע צענדליגער
יארן דער גרעסטער מקום סכנה פאר אידן איבער די
גאנצע וועלט.
נישט נאר האט זיך די "לעזונג" פון די אפיקורסים
ארויסגעשטעלט צו זיין א קאלאסאלער דורכפאל
האט זיך די "לעזונג" זעלבסט ערווארבן דער אויבן
– אן אלס דער ערשטער גורם פאר אנטיסעמיטיזם

די כופרים האבן געקלערט אז זיי וועלן באקעמפן
דעם גזירת ה' מיט די אייגענע פויסט און וועלן באוויזן
זיך צו נעמען דעם גורל מיט די אייגענע הענט ,אבער
צו דער גרויסן אבסורד איז דער ציוניסטישער איידיע
איבערגעדרייט געווארן אלס דער נומער איינס
שטויכלונג און צענטער פון געפאר ,נישט נאר פאר
די דארטיגע איינוואוינער ,נאר פאר יעדע אידישע
געמיינדע איבער די גאנצע וועלט רח"ל .אדאנק די
"אידישע מדינה האבן די שונאי ישראל אויפגעהויבן
דעם קאפ ,מען באשולדיגט אידן צוליב דעם ענדלאזן
מיטל מזרח קאנפליקט ,און מען האט זיי פיינט ווייל
זיי זענען נישט געטריי צו זייער לאנד.
אויב אידישע בתי מדרשים און צענטערן איבער די
גארער וועלט זענען אנגעוויזן אויף א שטענדיגע וואך
פון שנאת ישראל ,אויב ווערן אלע צרות פון די וועלט
אנגעלייגט אויף דעם איד ,איז דאס אלעס אן קיין
צווייפל בלויז צו פארדאנקן די "לעזונג" וואס האט
איבערגעלאזט דעם גזירת ה' און זיך פרובירט אליינס
צו אויסלייזן בזרוע בשר.
אזא שטודיע מיט אזעלכע שרעקליכע רעזולטאטן
טוט מאנען און פאדערן פון יעדעס אידיש הארץ און
וועקט אונז אויף צו דעם חיוב התורה פון "לא תעמוד
על דם רעיך" ,אידישע אידן מוזן זיך אויפוועקן און
מגלה זיין פאר די וועלט דעם ציווי ה' פון "דרשו
את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה" .דאס
איז אייגנטליך די עבודת הקודש פון נטרונא צו
קלארשטעלן אז אידן זענען געטרייע בירגער און זוכן
נישט די אינטערעסן פון איזראעל נאר ווילן לעבן
בשלום ובשלוה אין גלות ,און אויסווארטן משיח'ס
טאג אן קיין קאמפן און שלאכטן.

