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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

דאנערשטאג פ' עקב תשע"ג

קול
נטרונא

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.

כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותי.

ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
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כנסת המינים פירט דורך מיט גרויסע מערהייט דער נייער
גיוס געזעץ ,אריינציצווינגען חרדים אין טמא'נער מיליטער

718.873.0055

מוסד הק' נטרונא לייגט אריין אומגעהויערע כוחות צו ברענגן די וועלטס אינטערעסע
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Brooklyn NY 11211
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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)

דעם מאנטאג אין די שפעט
נאכט שטונדען האט דער כנסת
המינים ענדגילטיג דורכגעפירט
מיט א גרויסע מערהייט די ערשטע
אפשטימונג פאר א נייעם גיוס געזעץ
וואס זאל מחייב זיין רוב מנין ורוב בנין
פון בחורי הישיבות ואברכי הכולל
אין ארץ ישראל .א געזעץ וואס אירע
ביטערע נאכפאלגן קען קיינער נישט
פאראויסזאגן.

נישט באוויזן צו דעקן דעם לאך ,און ער
האט שוין יעצט אויסצושטיין ציפקע
צרות פון פארשידענע טיילן פון דער
באפעלקערונג ,וועלכע זענען נישט
צופרידן פון זיינע פילע עקאנאמישע
גזירות.

פאריגע וואך אנהייב וואך איז
געהאט געמאלדן געווארן ,און אזוי
האבן מיר אויך באריכטעט אין
קול נטרונא ,אז דער געזעץ מיט די
שוידערליכע גזירה וועט שוין נישט
אדורכגעפירט ווערן דעם זומער און
וועט אפגעלייגט ווערן דורכצוגיין די
אפשטימונג פראצעדור אינעם כנסת
המינים ערשט אויף קומענדיגן אנהייב
ווינטער.

לפיד איז געווארן באזארגט אז די
גאנצע  2חדשים וואס דער כנסת וועט
נישט זיין אין אמט וועט אויסגענוצט
ווערן דורך זיינע קעגנער אים צו
באשמירן און ארונטעררייסן אז ער
האט נישט אויסגעפירט גארנישט פון
זיינע הבטחות פון פאר די בחירות.
דערפאר האט ער זיך אויפגעוועקט
ענדע פאריגע וואך און געמאלדן אז
ער וועט בשום אופן נישט ערלויבן
צו ווארטן מיט דער אפשטימונג ביז'ן
ווינטער ,און די גזירה מוז שוין יעצט
ווערן א חוק ,נאך בעפאר דער כנסת
גייט ארויס צו די זומער וואקאציע.

למעשה האט אבער דער טרויעריג-
בארימטער שונא הדת יאיר לפיד
געמאלדן אז ער קען נישט ווארטן ביז
קומענדיגן ווינטער .ער דערזעט זיך
שוין אז ער איז אריינגעפאלן אין א טיפן
פלאנטער מיט'ן אננעמען די וויכטיגע
פאזיציע צו שטיין אין שפיץ פונעם
פינאנץ מיניסטעריום אלס שר האוצר,
וואס אדאנק די טיפע בודזשעט שניטן
פון די איזראלישע רעגירונג ,האט
ער טראץ זיין זיין שטייפע שניטן אין
קינדער פראגראמען וואס האט טיף
אייגענצוימט די פראגראמען פאר
מערערע חרדישע משפחות ,נאך אלץ

וויבאלד לפיד איז היינט דער שליסל
וועלכער קאנטראלירט די קאאליציע
פאליסיס ,איז באלד קלאר געווארן
אז אויב ער פאר'עקשנ'ט זיך צו קענען
שוין ווייזן פאר זיינע אנטי-דת וויילער
אז ער האט דעליווערט די שענדליכע
גזירת הגיוס קעגן די חרדים ,אינאיינעם
מיט די אנדערע גזירות קעגן די חרדים,
ווי דאס אנהייבן צווינגען אלע מוסדות
אז מ'מוז לערנען דעם טמא'נעם תכנית
הליבה ,וועט נישט זיין קיין ברירה נאר
אים אלעס נאכגעבן און דורכפירן די
גזירה בעוד מועד ,נאך בעפאר דער
כנסת גייט ארויס אויף וואקאציע.

זה לעומת זה ,די אפשטימונג אינעם
כנסת המינים איז פארקומען דוקא
דעם מאנטאג עקב ,אינעם טאג פון
חמשה עשר באב ,ווען די חז"ל האבן
אונז אנגעזאגט אז "מכאן ואילך מאן
דמוסיף יוסיף" ,און איז א צייט ווען כלל
ישראל שטארקט זיך בלימוד התורה
און הכנה צו די הייליגע טעג מיט
תשובה און תיקון המעשים ,דוקא אין
דעם טאג איז באשטימט געווארן דורך
די ממשלת הרשעה אפצוצייכענען
קלאר דעם אנו עמלים והם עמלים ,אנו
רצים והם רצים ,ווען די משנאי ה' און
ציוני'סטישע עוקרי תורה זוכן עוקר
צו זיין חלילה תורת השם און האבן
דערקלערט קריג כביכול מיטן נותן
התורה ,יתיצבו על ה' ועל משיחו ,און
ווילן אריינשלעפן דאס יהדות החרדית
און דעם מיליטער וואס איז געשטעלט
אויף די ג' עבירות חמורות.
נעכטן שפעט ביינאכט איז טאקע
דער שרעקליכער געזעץ אפגעשטימט
געווארן אין איר ערשטן רונדע דורכ'ן
ציוני'סטישן כנסת ,מיט די אקטיווע
שטיצע פון די מזרחי'סטישע פארטיי
הבית היהודי ,וואס די חרדי'שע חברי
הכנסת האבן געהאט געלייגט די
לעצטע האפענונג אז אולי ואולי וועט
זיי געלונגען צו פועל'ן ביי טייל פון די
מזרחי'סטישע חברי הכנסת נישט צו
שטימען פאר דעם געזעץ.
ממש יעצט אין די פארלאפענע וואך
האבן זיי נאך פרובירט פארשידענע
אופנים צו ברענגען די חברי הכנסת
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נישט צו שטיצן דעם געזעץ דורך ארבעטן אויף דעם
און אויף יענעם .עס איז ממש ווייטאגליך צו זען וויאזוי
אנשטאט זיך עפענען די אויגן און זען קלאר אז לא
זו הדרך ,דער וועג וואס זיי האבן גענומען יארן לאנג
צו קעמפן כלומפערשט פון אינעווייניג איז טאטאל
דורכגעפאלן ,פרובירן זיי אבער נאך אלץ זיך צו בעטן
ביים גזלן ,און שטייען גרייט מיט פארשידענע פשרות,
אבי נישט צו אנערקענען אז דער איינציגער וועג איז
נאר דורך די אור אלטע מקובל'דיגע דרכי המלחמה,
און בלויז דורכדעם וואס דאס יהדות החרדית וועט
שטיין פאראייניגט גרייט צום קאמף במסירת נפש
וועט מען קענען דורכברעכן די הארטע מויערן פון די
ציוני'סטישע גזירות.
אויב איז דאס נישט גענוג ,זענען די נייע נתניהו-
לפיד-בענעט גזירות נאך געווארן אסאך שטארקער,
ווען דער נייער פלאן העכערט די צאל געפלאנטע
חרדי'שע סאלדאטן פאר'ן קומענדיגן יאר ,אנשטאט
די ארגינעלע קוואטע פון  2,270חרדי'שע רעקרוטן
וואס זיי האבן געפלאנט אז ס'וועלן זיך מוזן איינרוקן
צום מיליטער בלויז אין קומענדיגן יאר לויט זייערע
אייגענע באשטימטע קוואטעס ,איז דאס יעצט
געהעכערט געווארן צו  3,300בחורים ,וואס איז קנאפע
 %40פון אלע חרדי'שע בחורים וועלכע ווערן אכצן יאר
אין די קומענדיגע  12מאנאטן .הי' לא תהי'!
אן אנדערער וויכטיגער טייל פון די גזירות וועט זיך
ספעציעל פארלייגן צו ארבעטן אויף צו לעגיטימיזירן
און צוביסלעך אריינברענגען צווישן די חרדים אז דאס
אנשליסן זיך אין צה"ל איז א געווענליכע ערשיינונג.
צווישן אנדערן ווילן זיי אויך אויפשטעלן א ספעציעלע
יטה" ,וועמענ'ס איינציגע
"מ ְר ַּכז ְק ִל ָ
איינהייט ,א ֶ
אויפגאבע וועט זיין צו נוצן אלערליי תחבולות און
אונטערטירלעך צו געבן א כשר חזיר פיסל פאר'ן
טמא'נעם צה"ל ,אריינצוכאפן אין נעץ די יונגע
תמימות'דיגע בחור'לעך .רח"ל.
…
דער חורבן הנורא וואס שטייט שוין פאר די אויגן
איז עפעס וואס איז נישט צום שילדערן ,צום ערשטען
מאל פון די היסטאריע פון דעם מלכות המינות
איז אפיציעל דורכגעגאנגען א געזעץ און עס איז
באשטימט א חוק אז רוב מנין ורוב בנין פון חרדישע

יוגנטליכע זאלן מוזן בעל כרחם דינען אין דעם צבא
הטמאה ,ס'איז וויכטיג צו באטאנען אז אפילו לו יהא,
אז די יעצטיגע לינקע נתני'-לפיד -בענעט רעגירונג
וועט ענדגילטיג פאלן איידער דער געזעץ וועט
פאקטיש אויסגעפירט ווערן ,איז נאכאלץ דער עצם
עקזיסטענץ פון אזא געזעץ אין די רעגירונג קארידארן
א בכי' לדורות ,איינמאל דער געזעץ איז דורכגעפירט
איז שוין בלויז א פראגע פון צייט ווען עס וועט חלילה
אויסגעפירט ווערן למעשה ,דער מלכות המינות
האט גענוג צייט און געדולד ווי עס האט זיך שוין
ארויסגעשטעלט אין די פארגאנגענהייט ,און זייער
ענד ציל איז קלאר ,פריער אדער שפעטער ,ולבן בקש
לעקור את הכל.
בשנת תשכ"ז ,מיט העכער פערציג יאר צוריק,
פרשת נשא ביי די הייליגע און פארכטיגע שלש
סעודות תורה האט דער רביה"ק מסאטמאר זי"ע
מנהמת לבו הטהור דעמאלטס געזאגט די פאלגנדע
פחד'דיגע דיבורים וואס האט אויפגעטרייסלט דעם
בית המדרש' :איז אונז געקומען אזא ביטערע עונש

אז אפיקורסים האבן זיך גענומען א ממשלה אויף
אידן ,וויפיל גזירות זיי האבן אנגעגרייט מעביר צו זיין
דעם כלל ישראל פון דער אמונה ,פון דער תורה"ק,
דער אויבערשטער זאל העלפן משיח זאל קומען
פריער ,ח"ו נאך אפאר יאר ס'וועט דויערן וועט מען
נישט קענען במילא א איד וואוינען אין ארץ ישראל'
עכהל"ק .בשעתו האט אזעלכע ווערטער אויסגעזען
עטוואס צי שארף ,אצינד זענען די רייד בגדר דברי
נביאות פון דעם חכם עדיף מנביא ,א בלינדער קען זען
ווי לא נפל מכל דבריו הק' ָארצה ,דער גרויסער רועה
ישראל האט געזען בעיניו הבדולחות ווייטער און
טיפער פון אלע.
אינעם אגודה'סטישן 'המבשר' איז ערשינען א
קלאגעדיגער ָאפ-עד אונטערן קעפל 'טעינו טעינו',
ָ
דער שרייבער גיסט זיך אויס דאס הארץ איבער דעם
טיפן פארראט מיט וועלכער וואס דער ראש הממשלה
ביבי נתני' האט אנטוישט זיינע געוועזענע חרדישע
פריינט ,און דער געוואלדיגער טעות וואס די חרדים
האבן געמאכט מיטן שטיפן דעם וואגן פון דעם עוכר
ישראל אזויפיל יארן.
יארן לאנג האט ביבי גענאסן פון א בלינדע צוטרוי
און שטיצע פון די פרומע פארטייען וועלכע האבן
אים עטליכע מאל אויך באדייטענד אויך געהאלפן זיך
אריינבאקומען אלס ראש הממשלה און אויספארמען

זיין קאאליציע ,אצינד ווען דער כיטערער שלאנג ביבי
האט פאר זיינע ענגע אינטערעסן אויסגעדרייט דאס
דאשיק און געשלאגן כפרות מיט די חרדים ,קלאפן זיי
זיך ביטערליך על חטא אויף זייער פאטאלן טעות ,וואס
קאסט אצינד אזא טייערן פרייז.
יא! 'טעינו טעינו' ,אבער לו חכמה ישכילו זאת ,אז
דער ביטערער טעות גייט פיל ווייטער און טיפער,
און צום ווייטאג זענען נאך די חרדישע פארטייען
נאך איינגעווייקט אין דעם טעות .דער עצם

השתתפות און שותפות מיט די משנאי ה' און דער
מיטגלידערשאפט אין דעם מלכות המינות וואס
האט פון איר ערשטן טאג אויסגעקריצט אויף איר
פאן א עקשנות'דיגע קריג על ה' ועל משיחו רח"ל.
ָ
אצינד ווען מען קלאפט זיך על חטא אויך אין
די אגודה קרייזן ,וואלט כדאי געווען צו גיין מיט א
שטאפל ווייטער ,און אנערקענען אז 'טעינו' אויך
אויף דעם זעכציג יעריגן אומגליקליכן שותפות מיט
דעם מלכות המינות' ,טעינו' אויך אויף דעם האבן א
אקטיווער און פראמינענטער חלק אין דעם העמדת
והחזקת שלטון בארץ ישראל לפני ביאת המשיח ,וואס
דאס איז דאך דער עיקר שורש פורה ראש ולענה פון
וועלכע די גזירות האיומות זענען בלויז א דירעקטע
פועל יוצא ,ס'איז העכסט צייט צו קלאפן על חטא
אויף נישט אויספאלגן די ווארענונג פון דעם צדיק
מעיקרא מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע ,וואס האט מיט
זיין ריין הייליג הארץ געבלוטיגט אויף די פועל יוצא פון
די פרומע השתתפות אין די מלכות המינות ,און מיט
זיינע לעכטיגע אויגן פאראויסגעזען און מתריע געווען
אקוראט דאס וואס מיר זעען יעצט באשיינפערליך.
ווי פאסיג און אין פלאץ איז צו דערמאנען ביי די
געלגנהייט די באקאנטע מעשה'לע איבער אידישע
סוחרים וואס האבן אריבער געשווערצט אומלעגאלע
סחורה אריבער דעם גרעניץ ,מיט א טאקטיק פון
עס אהערשטעלן ווי א לוי' און דער ארון וואס האט
געזאלט טראגן דעם בר מינן איז אנגעפילט געווען
מיט די פארבאטענע מאטריאל ,לימים האבן די
גרעניץ וועכטער באמערקט אז דער ציבור ביי די לויות
איז עפעס צו גוט אויפגעלייגט ,און פארארדענט צו
עפענען דעם ארון און דערגיין דעם סוד.
ווען די סוחרים האבן אנגעהויבן וויינען זעענדיג
בראך האט דער וועכטער זיי געזאגט " ווען איר
זייער ָ
וויינט ווען פריער אביסל ,וואלט איר אייך פארשפארט

באריכטן
נייעס און ַ
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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
וואס זענען לעצטענס געליפטערט

ווייטערדיגע נייעס איבער די שלום פארהאנדלונגען
אסאך וויינען יעצט ,ווען ס'איז שוין צו שפעט".
די פארטייאישע חברי הכנסת און צייטונגען
וואס האבן אלע אויפאמאל אויפגעהויבן א יללת
תננים ,מיט קרעכצן און געשרייען אויף די פינסטערע
גזירות המתחדשות ובאות ,זענען עס די וואס האבן

אריינגעפירט דעם יהדות החרדית און דעם בלאטע,
אין די צייט וואס די אפענע שונאי הדת קעמפן פארן
שקר מיטן גאנצן אמת ,זענען די פרומע פארנומען
צו קעמפען פארן אמת מיט ביליגע שקר און חנופה,
איינגעהילט מיט עכטע ציונות און כפירה וואס
גייט צוביסליך אריין אין די קעפ פון אידן תמימי לב
במשרים ועקיפין .אפילו ווען זיי שרייען געוואלד איז
מיט א חשבון אויף צוריק ,זיי לאזען אייביג איבער א
טירל וואס זיי האפען אז עס וועט ווערן ברייט כפתחו
של אולם ,מען האט פארגעסן פון די עצת התורה לוחם
צו זיין במסירות נפש און נישט דערלאזן קיין שום
פשרות און וויתורם אויפן חשבון פונעם רבוש"ע.
בלויז אין דעם זעלבן המבשר ערשיינט א
עדעטאריעל וואס ערקלערט דייטליך אז דער
גרעסטער פראבלעם וואס איז אנשטאנען מיט דעם
חוק איז נישט פאר די לומדי תורה ,נאר גאר פאר די
מדינה וואס אויב וועלן די ישיבות נישט קענען מער
אנגיין וועט די מדינה פארלירן איר זכות קיום ,מיט א
פי תהפוכות ערקלערן זיי אז די ראשי הממשלה כאפן
זיך פשוט נישט אז דער חוט השדרה וואס האלט אויף
די מדינה איז די תורה וואס ווערט געלערנט דורך די
בחורי הישיבה ,און נאך אזעלכע פערל רייד וואס פילט
אן אידישע הערצער מיט גראבע ציונות ,אויך יעצט
ווען די גאנצע מרכבה הטמאה האט אויסגעדרייט דעם
רוקן פאר זיי ,על פתחו של גיהנום וויל מען נישט

פארלירן דעם שייכות מיט די טומאה.
…
מוסד הק' נטרונא האט אין די לעצטע תקופה
אריינגעלייגט אומגעהויערע כוחות און אינוועסטירט
רבבות אויף אלע פראנטן צו ברענגן צו די וועלטס
אינטערעסע די געפאר וואס אונזערע ברידער אין ארץ
ישראל שטייען אויס פון די מלכות המינות ,לאמור
למלאך המשחית הרף!

אין אנדערע גאר דראמאטישע נייעס וואס איז
ארויסגעקומען דעם פארגאנגענעם פרייטאג ואתחנן,
האט אויפגעריסן ווי א באמבע די מעלדונג פון
אמעריקאנער סעקרעטערי אוו סטעיט זשאן קערי ,אז
ס'איז אים געלונגען צו ברענגען צום פארהאנדלונג'ס
טיש ביידע זייטן פון מדינת ישראל און פאלעסטינע ,און
די שלום געשפרעכן צווישן זיי וועלן זיך צוריק אנהייבן.
אין די פאלגענדע טעג זענען נאך פארגעקומען
געוויסע צאנקערייען צווישן ביידע זייטן ,אבער
זונטאג עקב האט נתניהו געמאלדן אז ער האט זיך
געבויגן און וועט איינגיין צו באפרייען א גרויסע צאל
פאלעסטינער ארעסטאנטן נאך אפילו איידער מ'זעצט
זיך צום פארהאנדלונג'ס טיש ,וואס דאס איז ביי אבו
מאזען געווען א תנאי קודם למעשה .אזוי אויך האט ער
אנגענומען דורכצופירן אן אומפארמאלע פרירונג פון
בוי-ארבעט אין אלע שטחים וועלכע זענען אינדרויסן
פון די א.ג .גרינע ליניע ,וואס מדינת ישראל האט
אקופירט נאך די זעקס טאגיגע מלחמה ,אריינגערעכנט
אויך מזרח ירושלים און די ארומיגע געגנטער.
פאר די רעכטע עלעמענטן אין מדינת ישראל
איז דאס געווען א היפשער פראסק ,וויבאלד זיי
זענען אזוי אויסגעשפראכן קעגן סיי וועלכע שלום
פארהאנדלונגען מיט די פאלעסטינער אראבער ,און
יעצט פארפירן זיי געפערליך קעגן דעם פאקט אז
מדינת ישראל באפרייט טעראריסטן און שטעלט אפ
אומאפיציעל די בוי-ארבעט אין די שטחים .פאר זיי איז
וויכטיגער צו שפייען אין פנים פון דער גארער וועלט,
און פון מדינת ישראל'ס איינציג פארבליבענע פריינט,
אמעריקע ,אבי צו קענען ווייזן אז זיי לאזן זיך נישט פון
די אראבער.
לחרפתינו האט מען דעם זעלבן ניגון אויך געהערט
זינגען בקצה המחנה פון די אגודיסטישע ציוני'סטישע
שישקעס און מידיא אפאראטן ,סיי אין מדינת ישראל
און סיי אין אמעריקע ,וועלכע זענען ארויסגעטרעטן
ּלגארע חוצפה קעגן פרעזידענט
מיט א געוואלדיגע וואו ַ
אבאמא און סעקרעטערי קערי ,ווייטער אנהאלטנדיג
די זעלבע אלטע טענות מיט די זעלבע עקשנות ,אז מיט
די פאלעסטינער וועט קיינמאל קיין שלום נישט זיין און
ס'איז א שאד די צייט און כח וואס מ'לייגט אריין דערין.
פארגעס פון שלום און פארטיג.
זיי פארשטייען דען נישט אליין די שרעקליכע סכנה
פון אזעלכע ווערטער און אזא אידעאלאגיע? שוין
אפגערעדט פון דעם שוידערליכן התגרות באומות

וואס זיי אגיטירן כסדר און וואס רופט זיך שווער אפ
אויף אלע אידן איבער דער גארער וועלט ,ספעציעל
שומרי תורה ומצוות ,פירט עס אבער אויך דערצו אז
די פרייע זאלן קענען גרינג העצן קעגן די חרדים ,און
די אלגעמיינע ציוני'סטישע גאס קויפט שטארק אפ
די ריכטיגע טענה .אויב ווילן די אגודי'סטן אריינרעדן
אין מדינת ישראל'ס אויסערן אנגעלעגנהייטן ,זאלן
זיי מוחל זיין ארויסגיין אביסל פון זייערע ד' אמות און
אליין טראגן די קאנסעקווענצן פון זייערע ווילדע שריט.
די פרייע באקומען דערמיט די געלעגנהייט צו טענה'ן,
און מיט רעכט אז די פרומע זענען גרויסע חכמים און
גבורים ווען מ'רעדט פון יענעמס בלוט .אויב זיי וואלטן
עס געשפירט אויף די אייגענע הויט וואלטן זיי גאנץ
אנדערש גערעדט.
גלייכצייטיג ,אין א צייטליכע דערמאנונג פון די
שווערע קאנסעקווענצן וואס די מדינה ליידט צוליב
די שטחים ,האט דער אייראפעאישער פארלאמענט
פאר די גאנצע אי-יו אפגעווארפן די אומגעהויערע
דיפלאמאטישע באמיאונגען פון מדינת ישראל און
באשטעטיגט פאריגע וואך א פארבאט צו האנדלען
מיט פירמעס וועמענ'ס הויפטקווארטיר געפינט זיך
אין די שטחים .א פארבאט וואס וועט אפעקטירן א
ריזיגן טייל פון מדינת ישראל'ס וואקסנדע עקספארט/
אימפארט ביזנעס און אפקאסטן פאר'ן לאנד אוצרות
מיט געלט.
פאראן אפילו ווער ס'טענה'ט אז זשאן קערי האט
אונטערגעשטעלט דעם אייראפעאישן באיקאט כדי צו
פארריסענע שטאלצע נתניהו
לייגן מער דרוק אויף די ַ
רעגירונג אז זי זאל אויפגעבן איר  4יאריגער עקשנות און
זיך צוריק אוועקזעצן צום פארהאנדלונג'ס טיש.
יהי' איך שיהי' האט דאס גוט געארבעט .און א
הויפט סיבה פארוואס די געשפרעכן זענען יעצט צוריק
באנייט געווארן איז צום פארדאנקען דאס וואס נתניהו
האט זיך געבראכן און נאכגעגעבן טייל פאלעסטינער
פארלאנגען ,כדי צו קענען וואס שנעלער דורכפירן א
פראצעס און אראפנעמען די כסדר'דיגע זארג אז מדינת
ישראל'ס עקאנאמיע וועט ליידן צוליב די אומלעגאלע
קופ ַאציע.
ָא ּ
ס'איז דאס ערשטע מאל וואס ס'קומט אזא
אפיציעלע אנערקענונג פון די ריזיגע אייראפע אז
מדינת ישראל זיצט אויף אקופירטע לאנד וואס זי האט
באראבעוועט פון פאלעסטינע ,און דאס וועט בלי ספק
האבן גאר ווייטע קאנסעקווענצן אויף לעתיד.

