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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)

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.
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ביבי נתני'ס בייזע רעטאריק אין די יו-ען
פאלט אויף טויבע אויערן
אין די פארגאנגענע עטליכע
וואכן האט דער ראש הכופרים
ביבי נתני' אונטערגענומען א
רייצערישע מיסיע אויפצוקלערן די
וועלט ,מ'שטיינס געזאגט ,איבער
די שרעקליכע געפאר וואס לויערט
לויט אים אויף די גאנצע מערב
וועלט אין ליכט פון דער נייער
צושטאנד וואס האט זיך געשאפן
אין איראן מיט א פרישער מעסיגער
פירערשאפט וואס האט שוין
אפילו אויסגעדריקט גרייטקייט
זיך אוועקצוזעצן מיט מערב וועלט
דעלעגאטן און פארהאנדלן איבער
דער ווייטערדיגער אויפבוי פון
נוקלארע וואפן איינריכטונגען.
די וועלט פירער אין שפיץ פון
די פאראייניגטע שטאטן האבן
באשלאסן צו געבן פאר איראן דעם
לעצטן שאנס ,און זענען דערפאר
איינגעגאנגען אויף שטיקל מהלך
וויאזוי צו דיסקוסירן די טעמע
מיט איראן מיט די האפענונג אז
זיי וועלן זיך אין די ענדע ברעכן און
פארמיידן מיליטערישע שריט זאל
נישט מוזן אונטערגענומען ווערן.
ביבי נתני' איז דאך אודאי נישט
צופרידן פון אזא סארט צוגאנג,
פאר דעם אויסגעשפראכענעם

מלחמה צינדער איז בעסער
געווען ווען ביים איראנער רעדל
איז געזיצן דער ראדיקאלער
אכמידינעדזשאד וואס איז בלויז
אויסן געווען צו טשעפען מיט די
פרייע לענדער ,דאס איז געווען
ווי געווינטשן פאר ביבי וואס
האט זיך ערנסט געגרייט אויף
מלחמה פלענער און מיליטערישע
אקציעס קעגן איראן מיט אדער
ָאן די שטיצע פון אמעריקע ,אדער
אפילו ָאן די מלחמה פלענער איז די
אנגעצוגענקייט געוועהן א גרויסע
נוצען פאר די מדינה ,צו קענען
פארלאנגען כסדר פרישע געווער
ווייל זי איז אין א געפארפולער
מצב מטעם איראן .דאס באקומען
פון אמעריקא די לעצטיגע
טעכנעלאגישע
אופטדעיטעט
כלים הייבט זייער פערסטידזש און
אימעידזש אין מיטל -מזרח ראיאן.
אצינד ווען עס בלאזן נייע
ווינטן פון איראן און די וועלט
אינאיינעם מיט די אמעריקאנער
מיליטערישע און פאליטישע
פירער זאגן און האפן אז דער
נוקלעארער קריזיס קען מעגליך
געשליכטעט ווערן אויף א רואיגן
אופן ,איז ביבי ארויסגעשפרינגן פון
זאק זיך שטעלנדיג איינער אליינס

קעגן אלע וועלטס גרויסמאכטן,
צו ווארענען און סטראשען ,צו
פאראויסזאגן און דערשרעקן ,אז
אויב די וועלט וועט זיך וואגן נישט
צו רעכענען מיט זיין מבינות דאן מי
יודע וואס דא וועט זיך אויסלאזן.
דער קאמפיין איז געלאזט
געווארן אין גאנג ביי זיין רעדע
דא אין ניו יארק פארנט פון די יו-
ען פארזאמלונג ,וואו ער האט א
לענגערע צייט פרובירט צו כאפן
די אויפמערקזאמקייט פון די
יוניידעט נעישאן דעלעגאטן מיט
פראזן ,און מעלה גרה כסדר זיינע
פאראויסשאצונגען ,און לאזונגען.
ווי שטענדיג האט ער פרובירט זיין
בעסטע צו מאכן א גרויסן קיגל פון
כלל ישראל ,דער האלאקאוסט ,די
ארץ האבות ,נס פורים ,אינאיינעם
מיט זיינע ראדיקאלע אנשויאונגען.
ער האט אראפגעמאלן דעם נייער
מילדער איראנער פרעזידענט מיט
די טונקלסטע קאלירן אלס איינער
מיט וועמען ס'איז א שאד צו
פארהאנדלן און האט פארשטייט
זיך נישט פארגעסן צוצולייגן
אז איזרעאל קען זיך אליינס
באשיצן ,זיי האבן גענוג אייגענע
מיליטערישע קראפט און פארכטן
זיך נישט פון די וועלט.

