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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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פרעכע מדינת ישראל רעגירונג נעמט שטעלונג אין
ברענענדיגן עגיפטן קאנפליקט ,צום בייז וואונדער
פון אינטערנאציאנאלע געמיינדע
צייט וואס די
אין די
געמיינדע
אונטערנאציאנאלע
שטייט און קוקט צו מיט אנגסט
דראמאטישע
לעצטערע
די
אנטוויקלינגען וואס שפילט זיך
אפ אין עגיפטן – די מאכטפולסטע
און איינפלוסרייכע לאנד אין מיטל
מזרח .ווי די ניי אויפגעקומענע
פירערשאפט
מיליטערישע
גייען פאראויס מיט א ברוטאלע
דערשטיקונג אויף אירע קעגנער
בכלל און הויפזעכליך אויף די
מאזלים
ארויסגעשטויסענע
בראדערהאד פארטיי ,שטייט
די גאנצע פאליטישע וועלט
געפלעפט און געשפאנט צו זען ווי
אזוי די שכינות'דיגע מדינת ישראל
ראגירט און טאנצט אריין אין דעם
ברענדיגען פולוואר פאס.
דער אומסטאבילער מצב
אינעם מיטל מזרח ראיאן זינט
דעם אזוי גערופונעם 'אראבישן
פרילינג' מיט אומגעפער צוויי יאר
צוריק לאזט נישט נאך ,שווערע
אומרוען פלאגן דעם ראיאן און
בלוטיגע אויפשטאנדן פאלגן נאך
איינער נאכן צווייטן אין מערערע
אראבישע מדינות ,קיינער קען
נישט פאראויסשאצן וואס דער
מארגנדיגער טאג קען ברענגן ,און
דער ישוב אין ארץ ישראל וואס
איז צום באדויערן אריינגעשלעפט
געווארן דורך די הקמת המדינה
אינעם צענטער פונעם פאס פולווער

שטייט אויס שרעק פון אלע זייטן,
דער פאלשער גאולה וואס האט
פארשפראכן פאר אידן א מקום
מנוחה שטעלט זיך ארויס צו זיין דער
גרעסטער אסון ווען יעדע ליאדע
מינוט קען אויסברעכן שטריייטן
אין די נאנטע מדינות בשכינות פון
ארץ ישראל וועלכע קענען במשרים
ובעקיפין אריינברענגן אין געפאר די
יושבי ארץ הקודש ה' ירחם.
אין עגיפטן גייען שוין
העכער צוויי יאר דראסטישע
איבערקערנישן וואס נעמען נישט
קיין ענדע .דאס פאלק האט דורך
ריזן מאסן פראטעסן אומגעווארפן
דער לאנגיעריגן רעזשום פון כאסני
מובאראק ,ביי פרייע וואלן וואס
זענען דערנאך אפגעהאלטן געווארן
איבערן לאנד איז ערוועלט געווארן
מיט א מערהייט פון די שטומען דער
פירער פון די ראדיקאלע 'מוזלעם
בראדערהאד' פארטיי מוכאמעד
מורסי ,דער באפרייטער פאלק האט
אבער גאנץ שנעל פארלוירן צוטרוי
אין די מוסלעמנער פירערשאפט
און אויסגעדריקט מיט ריזיגע גאסן
פראטעסטן זייער אומצופרידנהייט
מיטן נייעם פירער ,מיט עטליכע וואכן
צוריק איז די וועלט ווידעראמאל
געכאפט געווארן אין שאק ווען די
מיליטערישע פירערשאפט האט
אראפגעזעצט מורסי פונעם בענקל,
און איינגעשטעלט א נייע רעגירונג
אין שפיץ פון דעם מיליטערישן

גענעראל פאטאח אל סיסי.
די הייסע שטיצער פון מורסי האבן
מיט די גוטהייסונג פון די 'מאזלעם
אונטערגענומען
בראדערהאט'
מיט
פראטעסטן
קאנטאר
ווילדע קאנסעקווענצן ,וואס
האט געברענגט אז די יעצטיגע
מילטערישע מאכט האט איינמאל
פאר אלעמאל פארלוירן דאס
געדולד צו טאלארירן דעם כאאס
וואס ווערט אנגעזייט ערב בוקר
וצהרים אין עגיפטן ,פארגאנגענע
ענדע וואך האבן זיך ריזיגע
קרעפטן פון מילטערישע כוחות
אראפגעלאזט צו די פראטעסט
צענטערן און מיט געוואלד
צושפרייט די פראטעסטירער.
דער מילטערישער אפענסיווע איז
גאנץ שנעל פארוואנדלט געווארן
אין א בלוט באד מיט פאקטישע
שיסערייען און בלוטיגע רציחות,
אין די לעצטע עטליכע טעג זענען
באריכטעט געווארן איבער אזויפיל
ווי  800אומגעקומענע וועלכע זענען
דערמארדט געווארן אין העפטיגע
שלאכטן צווישן די מיליטערישע
קרעפטן און די בראדערהאט
פראטעסטירער.
אין א שארפן אפנויג פון זייער
ביז יעצטיגער פאליסי נישט צו
טשעפנען די פראטעסטירער אדער
זיי פיזיש אנגרייפן האט די מיליטער,
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אונטער די ניי אויפגעקימענע עגיפטישער ממשלה,
געמאכט א באשלוס אפצושטעלן די מהומות און
ראיאטן אויך אויפן חשבון פון אומגעקומענע,
ווארשיינדליך ווייסן די מיליטערישע פירער
אז עס איז ליהרג אדער להרוג ,אויב וועלן די
מוסלעמעמנער ברודערשאפט זיך צוריק ארויף
דראפענען אויפן לייטער פון די פירערשאפט
באדייט דאס א זיכערער טויט פאר זיי ,און זיי זענען
אנטשלאסן דאס צו פארמיידן פאר יעדן פרייז.
די גענערעלער אין מילטער האבן דערפאר
מחליט געווען אויסצפירן א מאסן שחיטה און
דערשטיקן די בראדערהאוט אויף אייביג ,די פירער
פון די פארטיי זענען ארעסטירט געווארן און פילע
פון אירע מעמבער זענען אויסגעקוילט געווארן,
ווידעראום די מיסלעמענער פארקערט געבן נישט
אויף דעם קאמף און אטאקירן די מילטערישע
קרעפטן מיט טויטליכע פארלוסטן.
די וועלט איז אין א שווערע דילעמע ,דאס צוזען
אזעלכע מאסן שחיטות לאור היום איז נישט א זאך
וואס קען דורכגעלאזט ווערן בשתיקה ,אבער פון
די אנדערע זייט איז שווער צופארלירן די צוטרוי
און שטיצע פון אזא וויכטיגע לאנד ווי עגיפטן וואס
איז אין די לעצטע דרייסיג יאר געווען פאררעככנט
אלס א מאכט מיט שטארק נאנטע באציאונגען
מיט די מערב וועלט לענדער ,דאס און נאך א טיץ
מיט סברות לכאן ולכאן שטעלט די אלגעמיינע
וועלט בכלל און די פאראייניגטע שטאטן בפרט אין
א שטארקע פארלעגנהייט וויאזוי זיך אומצוגיין.
פון די פאראייניגטע שטאטן גענוי ווי פון אנדערע
לענדער איז געהערט געווארן פארדאמונגען קעגן
די אומדערהערטע שחיטות אין די עגיפטישע
גאסן ,ס'איז פון וואשיגטאן זאגאר געקומען
געמישטע באריכטן אז זי וועט אפהאקן די
ריזיגע פאנדען וועלכע ווערן אריינגעפלאסן קיין
עגיפטן יאר יערליך ,דער באריכט איז אבער באלד
אפגעלייקנט געווארן דורך הויכראנגיגע באאמטע
אינערהלאב די אמעריקאנע רעגירונג וואס זיכט
זיך נישט צו פארטשעפענען מיט דעם נייעם
רעזשים ,אמעריקע האט אבער יא אפגעשטעלט א

מיליטערישער מושטירונג אפעראציע וואס האט
געזאלט פארקומען אינאיינעם מיט די עגיפטישע
מיליטער אין די נאנטע צוקונפט.

כאטשיק זיי גלייכן נישט וואס זיי זען איז דאס
די בעסטע אפציע ,אדער איז די מילטער אדער
קיינער נישט".

למעשה שטייט די גרויסע אמעריקע
מיט פארלייגטע הענט און טרויעט זיך נישט
ארויסצוייזן סימפאטיע פאר סיי וועלכע פון די
צוויי קריגערישע צדדים ,נישט אויפצורייצן די
געמיטער און נישט אריינצושפילן אין די הענט פון
בייזוויליגע גרופעס.

די מדינת ישראל רעגירונג איז זייער צופרידן
פון די אנטוויקלונגען אין עגיפטן ,אז די 'מוזלעם
ברודערהאד' אונטער די פירערשאפט פון דעם
עקסטערמען מורסי זענען אנידער געזעצט
געווארן ,און האט דעריבער גענומען א האלב
אקטיווע ראלע צו שטיצן און העלפן די דארטיגע
מיליטערישע כוחות אין זייער קאמף מיט די
טעראר גרופע ,ס'איז איבריג צו באטאנען וואס
פארא שפיל מיט פייער אזא שריט איז ,ווען מען
נעמט שטעלונגען און מיינונגען אין די פובליק
איבער א שלאכט וואס איז נאכנישט דעדיצירט און
קיינער ווייסט נישט וואס קען זיך נאך אויסקאכן
אינעם לאנגן טערמין.

איין לאנד איז אבער דא וואס קען גראדע דאס
מערסטע אפעקטירט ווערן פון די געשענישן,
האט יא גענומען זייער א קלארע שטעלונג ,די
פרעכע מדינת ישראל רעגירונג האט ווי תמיד זיך
ארויסגעשטעלט אלס הדיוט קופץ בראש ,צום
בייז וואונדער פון אלע זאך קענער וואס זענען
נבהל ונשתומם פון זייער עזות און התגרות.

די פרעסע האט געוויסט צו באריכטן אז איזראעל
פלאנט די וואך א שטארקער דיפלאמטישער
ַ
קאמפיין צו פארלאנגן אז אמעריקע און אייראפע
זאלן שטיצן די עגיפטישע מילטער טראץ אירע
טויטליכע איבערפאלן אויף די בירגער.
דער באריכט קומט פון אן אנאנימער
הויכער רעגירונג באאמטער אין ירושלים וואס
האט אין אן אינטערוויא פארן דשערוסעלעם
פאוסט פארציילט ,אז מדינת ישראל אויסערן
מינוסטעריעם האלט ביים אנפאנגן א
דיפלאמאטישן קאמפיין צו באיינפולוסן אמעריקע
און אייראפע ווייכער צו מאכן די שטעלונג כלפי
די נייע עגיפיטישע מילטערישע פירער ,און די
איזראלישע אמבאסטדארן פון וואשיגטאן,
לאנדאן ,פאריז  ,בערלין ,בריסל ,און אנדערע וועלן
לאביען לטובת די נייע עגיפטישע רעגירונג.
דאס קומט אין צייט וואס די אי-יא פלאנירט
א מיטינג די וואך איבער אירע ווייטערדיגע
באציאונגען מיט עגיפטן נאכדעם וואס זי האט
פארלעצט די אינטערנאציאנלע מענטשן רעכט
געזעצן און דעמאראטישע פרינציפן ,דער איזרעלי
באאמטער ערקלערט אבער "מיר פרובירן צו רעדן
צו די וויכטיגסטע באאמטע ,מיר ערקלערן זיי אז

די פאראייניגטע שטאטען און אנדערע וועלט
מאכטען טרויען זיך נישט ארויסצוזאגען בהתגליא
זייער מיינונג ,אויס אחריות און זארג ,נישט
וואוסענדיג היאך יפול הדבר ,אויסער די מופקרים
אין איזראעיל וואס אידיש בלוט שפילט ביי זיי א
וואגן זיך עפענטליך צו נעמען שריט
קליינע ראלעַ ,
קאשע זיך ארומישען אין דעם
און פארקאכען א ַ
אש ללהב יצאת.
דער ניו יארק טיימס אין א לענגערן ארטיקל
באציעט זיך צו די מדינת ישראל רעאקציע צו די
אומריען אין עגיפטען אז איזרעלישע באאמטע
האבן אפיציעל זיך נישט געלאזט הערן א הויעך
ווארט אפילו נאכדעם וואס די מילטער האט
בליטיג אטאקירט די פראטעסטירער און די צאל
טויטע שטייגן אומאויפהערליך .זיי פרובירן צו
פארמיידן סטעיטמענט אדער אינטערוויאס אבער
וואס איזראעיל טוט יא אין די זעלבע צייט ,זיי
פרובירן מיט לאיביסטן צו באיינפלוסן קאנגרעס
לייט און אנדערע הויכראנגיגע פיגורין אינערהאלב
אמעריקע און אייראפע אז זיי זאלן זיך צושטעלן
אויף די זייט פון מילטער.
אן איזרעלי אפישעל איז ציטירט געווארן מיט
א שארפע ווארענונג וואס ער האט איבערגעגעבן
פארן אמעריקאנעם סעקרעטערי אוו סטעיט
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דשאון קערי וואס האט זיך לעצטנס אריינגעלייגט
אין דורכפירן שלום געשפרעכן צווישן די
קריגערישע זייטן אין מיטל מזרח ,אז אויב וועט
אמעריקע אפשוואכן דער כח פון די עגיפטישע
מילטער וועט עס פירן צו א צוזאמפאל פון די
שלום געשפרעכן וויבאלד מדינת ישראל וועט עס
נעמען זייער פערזענליך.
לויט אנדערע קוועלער האבן די מדינת ישראל
שישקעס זיך גאר אקטיוו אנגעשלאסן מיט
שטיצע פאר די מילטערישע קרעפטן אין עגיפטן,
אין די סיני געגנט זענען לויט די באריכטן פארהאן
א נאנטער צוזאם ארבעט צווישן די צוויי ,און
די איזרעליס האבן אויך געזאלט ניצן געווער
אריינצושיסן ביי די סיני גרעניץ.
ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז דער פרעמיער
מיניסטער פון טערקיי האט געלאזט פאלן
ווערטער דינסטאג אז ער גלויבט אז מדינת
ישראל האט געהאט א האנט אין די שטירצונג
פון מוכאמעד מורסי אין עגיפטן ,ארדואן דער
טערקישער פרעימער האט אין זיין סטעיטמענט
באטאנט אז ער האט דערויף באווייזן אז מדינת
ישראל שטייט אונטער דעם פוטש אין עגיפטן .די
ווערטער זענען טאקע שארף פארדאמט געווארן
דורך הויכראנגיגע אפישעלס אין וואשיגטאן,
אבער דאס צייגט מער פון אלעמען דער גייסט
וואס הערשט אין די אראבישע גאס מיט אן
אויפברויז אויף די מדינת ישראל פאליסיס און
אפענע שטעלונג אויף די אראבישע אינערליכע
טעמעס.
ס'כאפט באמת א פחד וויאזוי די מופקרים שפילן
פאליטיק אויפן חשבון פון אידן אומטעום ,צוליב
זייערע אינטערעסן זיך צו מישן אין די געפארפולע
אראבישע קאמפען וואס טוט באשיינפערליך
אויפרייצן די מיליאנען מוסלעמנער פראים און
טעראר צעלן איבערן גאנצן ראיאין און באדראעט
חלילה אידן בכל מקומות מושבותיהם.
אין רעאזולטאט האבן די מוסלמענער ברידער
און על קיידא געשוואירן נקמה רח"ל אין אידישע

אינטערעסן איבער די וועלט אין די בעפארשטיינדע
ימים טובים ה"י ,פארשטענדליך אז דאס הפקרת
דם ישראל וואס ווערט פראקטעצירט איז נורא
ואיום ,ערליכע אידן דארפן מכריז און מודייע זיין
פאר די וועלט אז די ציונים פארטרעטן נישט דעם
כלל ישראל ווי די עצה עמוקה פון החכם הזקן

אבינו רועינו זי”ע .און מתפלל זיין פאר אחינו בני
ישראל תושבי ארץ הקודש ,זאלן ניצל ווערן מכל
צרה ועקתא ,דער מלכות המינות וואס איז דער
גרעסטער אומגליק פאר כנסת ישראל זאל שוין
בטל ווערן אבער טאקע נאר מתוך רחמים וחסדים,
נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפולה.

את זרעך לא תתן להעביר למולך

חרדי'שע פארטייען שטיצן עפענטליך דעם
שרעקליכען "גזירת הגיוס"
מיליטער ,וועלן זיי דארפן רעכענען די צייט פון
זייער מיליטער דינסט פונעם טאג פון ווען זיי
קומען ָאן אין מיליטער און נישט פונעם טאג וואס
זיי האבן זיך געדארפט שטעלן.

די ריכטער פונעם העכסטן געריכט אין
מדינת ישראל דער בג"ץ ,האט די וואך דינסטאג
באהאנדלט די פאדערונג פון די חדו"ש
ארגענעזאציע וועלכע האט געפאדערט אז דער
בג"ץ זאל זאפארט באפעלן פאר די  600ישיבה
בחורים וועכע האבן באקומען מאביליזירונג
באפעלן שוין אויף דעם איצטיגן חודש אבער זייער
מאבילירונג איז אפגעשטופט געווארן וועגן דער
באשלוס פונעם זיכערהייט מיניסטער ,וויבאלד
מ'האלט נאך אינמיטן אויסארבעטן דעם חוק
הגיוס.

אין אנדערע נייעס האט דער פריש ערוויילטער
ספרדישער רב הראשי אין די רבנות הראשות ,זיך
ארויסגעשטעלט אין די עפענטליכקייט מיט זיין
מיינונג אז די בחורים וואס לערנען נישט גענוג
פלייסיג זאלן דייקא יא גיין דינען אין מיליטער ה'
ירחם

די ארגעניזאציע האט געפאדערט אז דער
בג"צ זאל באפעלן פארן זיכערהייט מיניסטער
צוריקצוציען פון זיין באשלוס אבער דער בג"ץ
האט דערווייל אפגעשטופט דעם אורטייל אויף
א שפעטערדיגע אומבאשטימטע צייט אבער זיי
האבן צוגעשטראכן אז די דאזיגע צייט וועט נישט
אראפגערעכנט ווערן פון די צייט וואס די בחורים,
דארפען דינען אין מיליטער.

"איך האב שוין א ישיבה פאר לאנגע יארן א בחור
וואס לערנט נישט געהעריג אין ישיבה סטראשע
איך אים אז ער וועט גיין אין מיליטער" האט יצחק
יוסף געזאגט "א בחור וואס איז נישט מסוגל צו
לערנען און ס'זענען ליידער דא זייער אסאך פון זיי,
זיי דארף מען שיקן אין מילטער אבער מ'דארף זען
אז ס'זאל דארט זיין באזעס וואו זיי וועלן קענען
אפהיטן זייער יראת שמים" ...

דער בג"ץ האט ביז דערווייל נישט נאכגעגעבן
דער פארלאנג ,דער בג"ץ איז געווען מיט די
באטיילונגוג פון  9ריכטער אין שפיץ פונעם
פרעזידעט פונעם געריכט אשר גראניס ,וועלכע
האבן באשטימט אז טאקע איצט ווערן זיי נישט
מאבליזירט ,אבער אין פאל דער זיכערהייט
מיניסטער וועט באשליסן זיי יא צו נעמען אין

די שעדליכע ווערטער זענען אייגנטליך נישט
זיינס א חידוש ,עס האבן שוין דעם רב הראשי
מקדים געווען די חרדישע נציגים אינעם כנסת
המינים וואס האבן געלאזט פאלן ענדליכע
ווערטער ,די חרדישע הנהגה האט צום ווייטאג
איבערגעגעבן דעם האלץ פון די האק פאר די
משנאי ה' און זענען מפקיר רבבות נשמות ישראל
על המוקד חלילה.
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פרעסטיזשפולע צייטונגען באריכטן עפענטליך
פינאנדערשייד צווישן "אידישקייט" און להבדיל "ציונית"
דער פרסום קבל תבל ומלואה וואס קומט ארויס פון די
נטרונא אפיסעס גייט נישט צו קיין אפשטעל בעז"ה ,בלויז אין
די לעצטע עטליכע טעג איז באמערקט געווארן פארשידענע
ארטיקלען און באריכטן אינערהאלב די מעין סטרים מידיא
נעצן דאהי אין אמעריקע וועלכע שפיגלען אפ די ווייטגרייכנדע
און טיפע השפעה וואס די נטורנא מארקעטונג לאזט איבער
אויף די אלגעמיינע גאס בכלל און די מידיא קוועלער בפרט.
דער פרעסטשפולער און מאכטפולער סי .ען .ען .נייעס
אגענטור איז ערשינען א אינטערוויא מיט א אפהאנדלונג
איבער אידישקייט און ציונות ,דער קעפל פונעם ארטיקל
ליינט זיך' :פארוואס דארפן אידן א שטאט איז דען נישט
אידישקייט א רעליגיע ?'
אינעם ארטיקל גופא ווערט ברייט אויסגעשמועסט די
פונדעמאנטאלע יסודות און חילוקי דעות צווישן אידישקייט אין
ציונות ,ס'איז מערקבאר פון דעם גאנצן סטיל און מהלך וויאזוי
דער אפהאנדלונג איז געשריבן ,אז די קלארע ליטעראטור
וואס ווערן פארשפרייט בהשכל ובדעת אין די גוי'אישע גאס
האט שטארק באיינפלוסט דעם שרייבער ,דער גאנצער סטיל
פון דעם ארטיקל איז געבויעט לויט די קלארע בליק וואס
נטרונא שענקט פאר די מידיא דורך דעם כסדר'דיגע פרסום
האדיר.
ווידער דער גרויסער נייעס זייטל 'גלאבל סורטש' האט
פארעפענטליכט א נייעס באריכט איבער דעם קאמף וואס

ערליכע אידן פירן קעגן די גזירת גיוס הנוראה.
אונטערן קעפל 'מדינת ישראל'ס קומענדיגע ציווילע קריג'
שילדערט דער שרייבער די שארפע התנגדות וואס הערשט
ביי תורה טרייע אידן צו דינען אין דעם ציוניסטישן צה"ל וואס
איז קעגן זייערע פרינציפן.
ס'איז נאר מערקווירדיג צו באטאנען אז דער קעפל
פונעם באריכט "מדינת ישראל קומעענדיגע ציווילע קריג"
איז אקוראט די זעלבע מעסעדש וואס איז ארויסגעבעגנט
געוורארן בטוב טעם ודעת אויף דעם ברייט פארשפרייטן
פרעס רעליס וואס נטרונא האט געלאזט לופטערן איידער די
ריזיגע עצרות מחאה קעגן די גזירות הגיוס ,דער זעלבער לשון
ווערט אצינד מיט א שיינע פאר וואכן שפעטער נאך אלס
ציטיריט און קאָ פירט דורך גרעסערע און קלענערע צייטונגען,
די ארטיקלען און פרסומים קומען פונקט אין צייט ווען זיי
זענען אזוי וויכטיג ,סיי אויפן פראנט פון די מלחמת הגיוס וואס
ברענט יעצט על הפרק און סיי צו אפשטעלן דעם געוואלדיגן
סכנת ישראל וחילול ה' פון די ציוניסטישע אוואנטעריסטישע
התגרות מיט די מוסלעמענער גרופעס ,ברוך המקדש שמו
ברבים.
צו באקומען דעם באריכט אויפן פאקס ,רופט
 718.362.8819פון א פאקס מאשין ,און פאלגעט נאך די
אנווייזונגען.

