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געווארן אויפ'ן "קול נטרונא" סיסטעם
ָ
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ערב שבת קודש פ' מטות שנת תשע"ד

קול
נטרונא
ּפהאנדלונגען
באריכטן • ָא ַ
ַ
נאליזן • שיעורים • דרשות
ַא ַ

718.873.0055
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211

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.

צוויי וואכן פון דערדריקענדע אנגסט און
נאכאנאנדע שרעק הילט איין אידן אין ארץ
ישראל פון אומענדליכע ראקעטן אטאקעס

Phone:

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
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)

ווידערמאל
לעבן אידישע
אין
קינדער
ארץ ישראל מיט
פארצווייפלטן
א
צ ו ש ט א נ ד
איינגעהילט אין
שרעק ,מחוץ
ׁש ּכֵל חרב
ְּת ַ
ומחדרים
אימה ,עס הערט
ליידער אן אנגעצויגענער
לאגע פון פחד און זארג מה יולד יום .דער עם היושב
בציון איז אין די לעצטע עטליכע וואכן באטראפן
געווארן אין א אויסטערלישן אימה ופחד פון די
אומצאליגע פליענדע ראקעטן פון עזה וועלכע לאזן
נישט נאך פון די ריכטונג פון עזה ,ונמס כל לב ורפו
כל ידים.
נאך באלד צוויי וואכן זינט די אומרוען האבן
אויסגעבראכן האלט שוין דער צאל פון ראקעטן ביים
ריזן און שרעקעדיגן ציפער פון עלעף הונדערט,
און דערווייל זעהט מען נישט קיין ענדע צו יעצטיגען
מצב .די פליגער'ס פון צה"ל האבן שוין באמבאדירט
און צעשטערט הונדערטער צילן און אומגעברענגט
פילצאליגע אראבערס אבער דערווייל איז מפטירין

די
כדאתמול,
ראק-עטען זעצן
ביתר
פאר
שאת ויתר עז
און זייען ָאן ַא
פאניק
ַ
ביטערע
און שרעק אין אידישע
הערצער.
טראץ די מיליטערישע אקציעס אין
עזה ,וואס איז ליידער באגלייט געווארן מיט
סימפאטיע דורך די אידישע וועלט ,האט אבער נאך
אויף קיין טאג נישט אויפגעהערט די ראקעטן און
מיסיל שיסערייען אריין קיין ארץ ישראל ,די סכנה
איז נישט קלענער געווארן מיט א משהו ,דורכאויס
די לופט  -אקציעס האבן די ציוניסטישע קרעפטן
נאכנישט געקענט כאפן און ארלעדיגן אפילו איין
גרויסן העכטל מיט וואס מען זאל קענען געהעריג
שטאלצירן ,און מען האט גארנישט אויפגעטון,
אדרבא עס האט אויפגעפלאקערט דאס פייער אויף
א שרעקליכן פארנעם ,א שטייגער ווי מען לעשט
דאס פייער דורך שפריצן דערויף נאפט.
באמת איז אט דער מציאות פאר זיך ,דער
פאקטאר וואס אלע זעהן קליפ און קלאר ,ווי אזא
פאר,
מעכטיגער מיליטער וואס די מדינה שטעלט ָ
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אויסגעשטאטעט מיט די פאר-געשריטענסטע געווער ,טאנקען ,און
קאמפס -עראפלאנען ,קענען זיך נישט קיין עצה געבן מיט פרימיטיווע
אראבישע באנדעס .נאך אזויפיל טעג וואס עס גייט שוין אן מאכטפולע
לופט אטאקעס האט דאס גארנישט פארמינערט אדער אונטערגעברענגט
די כאמאס פון צוריק קעמפן ,די ראקעטן גייען ווייטער ָאן ווייטער און
טיפער ,און די מעכטיגע שפינאזאזש אגענטור ש.ב .קען נישט לייגען די
האנט אויף בארוועסע אראבערס וואס שיקען לעיני השמש אומצאליגע
ראקעטען - .דאס זעלבסט איז דאך דער גרעסטער באווייז איבער דעם
איינפאכן פועל יוצא פונעם שרעקליכן פורעניות וואט קומט פון הימל אויף
די העברה על השבועות ,דער שעת החירום אין ארץ ישראל איז ליידער א
גזירה מן השמים בעון הכופרים וועלכע האבן זיך פארמאסטן צו בועט זיין
אים דעם גזירת הגלות און זיך פארלאזן אויף זייער כח הזרוע .און אויף דעם
קען נישט און וועט נישט העלפן די מעכטיגסטע געווער און שטארקסטע
מיליטער ,אדרבא ,יעדער שריט פון די צבא הטמאה וואס איז א פרישע

חוזר וניעור
קוים עטליכע יאר זענען פארלאפן פון די לעצטע
מיליטערישע אקציע וואס איז דורך די אפיקורסים
גערופן געווארן "מבצע עמוד הענן" – דאן האט מען
אויך געהערט די שפראך אויף די פרא -ציוניסטישע
גאס אז מען האט 'אויסגעווישט' עזה ,מען
האט אנגעטראפן און פארניכטעט הונדערטער
צילן ,מען האט אומגעברענגט זייערע הויפטן
און צעשטערט זייער אינפנסטראקטור ,מען האט
פלאך געמאכט די הייזער פון די פאראנטווארטליכע
טעראריסטן און אנגעבליך צונישט געמאכט די
קראפט פון די כאמאס גרופע .אבער מיר האלטן
בלויז צוויי יאר דערויף ,ויהי מקץ שנתיים
ימים און כאמאס האט דאסמאל באוויזן
אזאנס וואס זיי האבן קיינמאל נאכנישט
ָ
באוויזען ,צו צילן און אנגרייפען מיט מיסעלס
דאס גרעסטע מערהייט פון ארץ ישראל.
אויב האט כאמאס ביז היינט נאר געקענט
באהאגלען די נאנטע געגענטער וועלכע גרעניצן
זיך מיט עזה האבן זיי אצינד דערגרייכט גאנץ
צענטראל מדינת ישראל ,מערערע שטעט און
דערפער וועלכע זענען נאך קיינמאל געווען אין

העברה על השבועות טוט גאר בלויז פארשטערקערן די פרעניות ה' ירחם
על עמו ועל ארצו .אויב ווילן די רעגעליעזע אפיקורסים שרייען ניסים האבן
די אראבערס גרעסערע ניסים אז חלשים קען זיך שלאגען מיט גבורים,
די קליינע שטיינדעלעך ,די אויסגעבלאזענע ראקעטן ,פון די פלישתים
 פארמעסט זיך מיט ציוניסטישע גלית וואס איז מחרף ומגדף מערכותאלוקים חיים .הונדרעטער ראקעטען פליעט טעגליך בעצם היום טראץ די
שווערע באמבאדירונגען פון די איזראלישע ארמיי .אלה ברצחנימו ואלה
בנצחנימו ואנחנו בשם אלוקינו נזכיר!

לך כנוס! יעדער איד מיט א אידישע געפיל איז מחוייב
צו ווידמען אביסל צייט אין די ברענעדיגע זמנים און זאגען
אפאר קאפיטלעך תהלים ,פאר אחב"י יושבי ארה"ק אז
המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומשעבוד
לגאולה במהרה דידן אכי"ר.

געפאר האבן זיך אויך געטראפן אין דעם ביטערן
פעקל ,די סיירינען האבן געפיפן אויך דעם גאנצן צפון
אין בני ברק ,בית שמש ,חיפה און
ראיאן,
תל א ב י ב .
ביז
זאגאר
באוויזען צו
האט
כאמאס
פאר-

אזא
מעכטיגע מיליטער
וואס די מדינה שטעלט
פאר ,אויסגעשטאטעט מיט די
ָ
פאר-געשריטענסטע געווער ,טאנקען,
און קאמפס -עראפלאנען ,קענען זיך נישט קיין
עצה געבן מיט פרימיטיווע
אראבישע באנדעס.

קריפלען
טאג טעגליכען
דאס גרעסטע טייל פון

ד ע ם
אין
לעבן
ארץ ישראל ,און

עס איז מקוים געווארן דער ופחדת יומם ולילה ולא
תאמין בחייך רח"ל.

כאמאס האט געשטעלט אויף די פיס און
געמאכט לויפן די גאנצע מדינה ,ווען עס
הערט זיך דער שרעקדיגען פייף שטעלט
זיך אפ דער גאנצער הלוך ילך ,אנשים נשים
וטף לויפן אין א בהלה און פאניק צו זוכען שוץ,
קינדער וועלכע שפילן זארגלאז אין די פארקס
דארפען כאפען פוס און לויפן; קארס
מוזן זיך אפשטעלן אינמיטן די ראודס
און די רייזער ווארפן זיך אונטער
די קארס; אינמיטן די טונקעלע נאכט
שטונדען ברויך מען אויפוועקן דאס גאנצע
געזונדל פון קינדער און אנטלויפן מיט די
נשמה אין דער הענט צום שעלטער,
די קעמפס זענען פארשפארט
און די וואקאציע ערטער זענען
ליידיג ,יצא כלה מחופתה ווען עטליכע מאל זענען
חתונה זאלן אין חופות אויסגעליידיגט געווארן
פון פחד ,געוויסע געגענטער וואס זענען קרובים
אל החלל אנטלויפט מען צו מער פארזיכערטע
געגענטער ,און עס איז ליידער נישט ונסתם ואין
רודף ,מען לויפט אבער עס איז יא דא א רודף ,עס
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הערשט א געוואלדיגער מורך בלב און ס'איז דא פון
וואס מורא צו האבן .מען לויפט אבער נישט פון קיין
קול עלה נדף ,נאר פון א ממשיות'דיגע געפאר און
שרעק ,ליידער האט מען שוין געהערט אויך פון
ערנסט – פארוואונדעטע און אומגעקומענע פונעם
טראמא .עלה סנחריב מלך
אויסטערלישן פחד און ַ
אשור ובלבל את כל האומות ,ווען סנחרב האט
געוואלט אפשרעקן די לענדער און ווייזן מאכט האט
ער געמאכט דעם עולם לויפן און צעמישט  -ואם אין
שלום אין כלום.
דער פחד איז געוואקסען ווען מ'האט געזעהן אז
אפילו די אמעריקאנער געספאנסערטע "אייראן
דאם" מאשינעריי ,א פראיעקט וואס ווערט
פינאנצירט מהחל ועד כלה פון די אמעריקאנער
שטייער צאלער און האט גאנץ סוקסעספול
אומשעדליך געמאכט אסאך ראקעטן ,אבער
אויך דאס האט כאמאס אנגעהויבן עטוואס צו
איבערקלוגן ,דורך דעם וואס זיי ווארפן מער נישט
צוביסלעך נאר גאנצע הויפענעס ראקעטן אויפאמאל,
וואס מאכט פיל שווערער פאר דעם אייראן דאס צו
אויפכאפן און צוריקהאלטן באצייטנס.
דער "מקום הבטוח ביותר" וואס ציונית האט
מבטיח פאר כלל ישראל ,דער 'פלאן' וואס האט
געזאלט פארזיכערן א רואיג פלאץ פאר אידן אין גלות
האט זיך אויסגעלאזט מיט אן 'עראפלאן' ,אויף אזוי
ווייט אז אלע וואס בויען א הויז אין מדינת ישראל מוזן
בויען איין שטוב פאר א שעלטער ,על כל צרה שלא
תבוא זאל מען אהין קענען אנטלויפן מיט די גאנצע
משפחה אנשים נשים וטף ה' ירחם – דער "מקום
הבטוח" איז אין די שעלטערס נעבעך ,אבער אפילו
אין די שעלטער איז נישט מקום הבטוח "ביותר" ווייל
אויב די ראקעטען פאלען אויף שעלטער ממש קען
דאס נישט עומד זיין ,און קען מזיק זיין רח"ל.
דאס מציאות פראסקעט אין פנים אז אז נאך
זיבן און זעכציג יאר וואס די מדינה שטייט ,דארפן
נאך קינד און קייט הייבען פוס און לויפן ווען מען
ּעה ַעל ֶה ָע ִרים
הערט דעם שרעקליכן יוֹם ׁשו ָֹפר ו ְּתרו ָ
ְעל ַה ִּפנּ וֹת ַה ְּגבֹהוֹת .די אלע וואס האבן זיך
ַה ְּבצֻרוֹת ו ַ

איינגערעדט אין א התחלתא דגאולה מוזען אצינד
בעל כרחם מודה זיין בבושת פנים אז אזא סארט
"מדינה" ווי מען דארף יעדע עטליכע יאר הייבען פיס
און לויפן ווי געטריבן פון א ווינט ,זיך אראפווארפען

אויף דער ערד מיט הענט אויף די קעפ עד יעבור זעם
 איז קיין מדינה און קיין ווערטשאפט -א גאולה ָאן ַאאלף ,עס איז בלויז א דורכפאל ,העברת פי ה' היא לא
תצלח ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'.
…

לברוח ולהנצל:
עס איז א דבר בעתו צו דערמאנען די הייליגע
ווערטער פון רמב"ן הק' ביי די פרשה פון וישלח
ווען יעקב האט זיך געגרייט לדורן לתפלה
ולמלחמה קעגן זיין ברידער עשו .זאגט דער
רמב"ן אז דאס איז א רמז לדורות ,כל מה שאירע
לאבינו עם עשו יארע לנו תמיד עם בני עשו ,און
מיר דארפן נאכגיין די וועגן פון דעם זיידן יעקב,
וואס האט זיך געגרייט מיט די דריי זאכן ,לתפלה
לדורון ,ולהצלה כדרך מלחמה לברוח ולהנצל.
דער רמב"ן לערנט אפ דעם 'למלחמה' אז
דאס באדייט אין גלות" ,לברוח ולהנצל" .דאס
ענין ווערט טאקע מבואר אין רבינו בחיי אויפן
פלאץ בלש"ק :אבל במלחמה אי אפשר ,שנאמר
(שיר השירים ב' ז') השבעתי אתכם בנות
ירושלים וגו' ,השביעם שלא להתגרות מלחמה
עם האומות.
אין אידישע איבערזעצונג :די עצה איז
אנטלויפן און צו ווערן געראטעוועט ,ווייל דורך
מלחמה איז נישט מעגליך ,וויבאלד עס שטייט
השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו' ,השי"ת
האט באשוואוירן אז מען זאל נישט אנרייצן א
מלחמה קעגן די אומות העולם.
פון די ווערטער פון די ראשונים כמלאכים
זעהן מיר די קלארע הוראה פאר אידן בשנות
גלותם ,אז מען זאל חלילה נישט רעוואלטירן
קעגן די פעלקער נאר אונזער השתדלות ברויך
זיין בלויז דורך אנטלויפן און זיך ראטעווען.
נאכמער איז מבואר פון דעם רמב"ן און רבינו
בחיי אז אויך ווען די אומות העולם אטאקירן
אידן און באפאלן זיי מיט רציחות און טעראר
איז אונזער איינציגע עצה על פי תורה צו
אנטלויפן און אזוי זיך ראטעווען ,נישט דורך

מלחמה און צוריק קעמפן און זיך 'דעפענדן'
מיט מיליטערישע מאכט.
מי יודע ,מעגליך איז דער יעצטיגער
שרעקליכער מצב אין ארץ ישראל ,ווען
דער פייפער פייפט און אידן זענען נעבעך
געצווינגען צו לויפן פאר שרעק און זיך
באהאלטן אין די שעלטערס ,א שטיקל רמז
מן השמים צו דערמאנען אידן דעם צו התורה
פון "לברוח ולהנצל" – דאס איז דער אלטער
מהלך וואס ראטעוועט אידן אין גלות ,צו
"אנטלויפען און ווערן געראטעוועט" און נישט
חלילה מיט התקוממת בגלות ,ווי עס זעט זיך
באשיינפערליך אז דער כוחי ועוצם ידי פון
מלחמה און זיך פארטיידיגן האט גארנישט
געהאלפן און מען דארף נאך אלץ צוקומען צום
"לברוח ולהנצל".
אין דעם יעצטיגן צושטאנד ווען עס פליען
אומאויפהערליך ראקעטן ,איז עס מעגליך א
דערמאנונג פון הימל אז אידן זאלן זיך צוריקערן
צו דעם אלטן דרך האבות ,טאקע בלויז "לברוח
ולהנצל" און נישט חלילה מיט פעולות דורך די
אייגענע פויסט ,קעגן דעם גזירת הגלות.
געלויבט השי"ת אז אין זכות פון די תפילות
פון ערליכע אידען אין ארץ ישראל און חוץ
לארץ ,האט מען נאכנישט געהערט פון קיין
ערענסטע פאטאליטעטן ברוך ה' ,ליידער
היינט שבעה עשר תמוז האט מען יא געהערט
די שמועה לא טובה אז א איד איז ל"ע נהרג
געווארן פון א ראקעט אין אשדוד ,ה' ירחם.
מ'דארף בעטן השי"ת אז מען זאל שוין האבן
אפגעקומען מיט די שרעק און נישט ח"ו מיט
קיין היזיקות בגוף ובנפש וברכוש ,ייטיב ה' ולא
יוסיף עוד ליסרה ,און דער תחילת נפילה ניסה
פון די מדינה זאל זיך טאקע ענדיגן בלויז מיט'ן
נפלה נא ביד ה' וביד אדם על אפולה.
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בא ללמד ונמצא למד

דער גרמא בנזיקין ,אין רעזולטאט האט זיך באלד
אנגעפאנגען די ראקעטן ווארפעריי פון עזה ,אצינד
איז כאמאס זיך נוקם ,און ווער עס ליידט דערפון איז
דער ישוב אין ארץ ישראל וואס שטייט אויס א מצב
פון סכנה און פחדים נוראים ערב בוקר וצהרים.

אלעס האט זיך אנגעפאנגען מיט די ביטערע
טראגעדיע פון די פארכאפונג און רציחה אויף
*
דריי יונגטליכע בחורים .ווי שוין באריכטעט און
דער צושטאנד אין מיטל מזרח דערמאנט דעם
אויסגעשמועסט דא אויף קול נטרונא האט דאן די
'בא ללמד ונמצא למד' .ביבי נתני' האט געזוכט
מדינה פירערשאפט אין שפיץ פון דעם ריש בריוני ביבי
אנצולערנען כאמאס און זיך צוגעכאפט ווי געבראטען
נתני' זיך נישט צופיל געקימערט אדער געטון פארן
צו דעם "היתר" פון דערלאנגען כאמאס אין ליכט
אומגליקליכן שיקזאל פון די פארכאפטע בחורים,
פון די טראגעדיע פון די דריי בחורים ,מיט א קלארן
א
אין
נאר ענדערש זיך ארויסגעלאזט
חשבון צו צעברעכן דעם שלום וואס איז לעצטנס
קאמפיין צו טרומפייטערן אז דאס
אויסגעהאמערט
איז דורכגעפירט געווארן דורך
צווישן די כאמאס
געווארן
כאמאס ,און דערפאר זיך א
מיטן פאטאח און
לאז געטון
דערמיט צו ברענגן אן
עזה
קיין
דער
ענדע צו די שלום געש-
וואו עס זענען
"מקום הבטוח
פרעכען
ארעסטירט געווארן
ביותר" וואס ציונית האט
ו ו א ס
כאמאס
מאסען
אמעריקע
מבטיח פאר כלל ישראל ,האט
מיטגלידער.
האט געזוכט פאר
זיך אויסגעלאזט אויף אזוי ווייט אז אלע
נתני'
יעדע פרייז צו
וואס בויען א הויז אין מדינת ישראל מוזן בויען
ה א ט
דורכפירן .ביבי
איין שטוב פאר א שעלטער,
ו
בשעת
ה א ט
על כל צרה שלא
דראמאטיש
דער-
תבוא .
געמאלדען
געוואלט עררייכן
מיט
איינמאל און נאכאמאל אז
זיין ענד -ציל צו קענען
ער האט קראנטע ראיות
דער
פארבלייבן
כאמאס
און באווייזען אז די
אינעם
שטארקער
,
ר
ע
ט
נ
ו
ר
ע
ד
פירערשאפט שטייט
א באזיגטע עזה און א
שפיל מיט
 באלד - ,מארגען,די באווייזן וועט ער,
אבו מאזן ,און אזוי ארום
דעמאלעזירטער
אז
געמיינדע
וועלט
די
פאר
פארלייגען
ענדע וואךָ ,קענען ווייטער אנהאלטן די אקופירטע געביטען און
יעדער זאל זיך איבערצייגן אין איר ווארהייט .שוין
אנדערע אנגייענדע מתנחלי'שע זידלונגען און נישט
פאראיבער א שיינע עטליכע וואכן און דערווייל
נאכגעבן 'אף שעל' פאר די פאלאסטינער ,טראץ די
ווארט מען נאך אויף די פאקטן...ימים ידברו אבער
פראטעסטן פון די וועלט.
נישט ביבי..
בא ללמד ונמצא 'למד' ,כאמאס פון זייער זייט
די מדינה פירער האבן פארקוקט אויף די הצלה
האבן זיך גערן צוגעכאפט צו דעם 'היתר' אז מען
פון די דריי פארכאפטע בחורים ,אנשטאט איז
קען אצינד שיסן ,זיי האבן אנגעהויבן האגלען מיט
עזה באלאגערט געווארן און כאמאס מיטגלידער
ראקעטן און האלטן נישט ביים אויפגעבן .דאס
זענען ארעסטירט געווארן .ליידער איז דאס געווען
האט אייגנטליך בלויז געשטארקט זייער מאכט און

אנוועזנהייט און עס בויעט זיי אויף אלס מאכטפולע
גרופע צווישן די אראבער.

דער ריכטיגער אורזאך פארוואס כאמאס האלט
אן מיט זייערע אטאקעס ,אויך אין א צייט ווען זיי
ווערן אזוי שווער אנגעגריפען דורך די איזרעליס,
איז פאר זייערע אינטערעסן פון געלט און אמביציע
פון מאכט.
די כאמאס ארגאניזאציע האט זיך לעצטנס
דערקייקלט צו א טעמפן ווינקל פון ארימקייט
און נויט ,ואין פרוטה לפורטה .אין עזה איז נישט
פארהאן דאס מינדערסטע עקאנאמיע ,נישטא
קיין ברויט און ס'איז קענטיג א מאנגל אין לעבנס
וויכטיגע שפייז און געצייג אין א צייט וואס זיי זענען
ארומגענומען און באלאגערט פון אלע זייטן מיט די
בלאקאדע פון מדינת ישראל אין יוצא ואין בא ,זיי
האבן שוין אויסגענוצט דאס לעצט ביסל שטיצע
פון די עקסטרעמע אראבישע לענדער אבער אצינד
איז אפס כסף ,די מאסן אין עזה זענען זייער נישט
צופרידן פון די ארימע לאגע ,און אז ס'איז נישטא קיין
געלט איז נישטא קיין רעגירונג.
וואס דארף מען מער פון דעם פאקט אז
כאמאס האט מסכים געווען צו פארהאנדלן און
פירן א געהעריגע רעגירונג אינאיינעם מיט די מער-
סטאבילע פאטאח ,וויבאלד זיי האבן אזוי ארום
געהאפט צו קענען ראטעווען דעם קריזיס און געניסן
פון שטיצע פאר זייערע עזה בירגער.
אצינד איז פאר די כאמאס אונטערגעקומען ווי א
מציאה די אבלאוועס פון מדינת ישראל וועלכע האבן
ארעסטירט אומצאליגע כאמאס מעבמער'ס נאך די
טראגעדיע פון די בחורים - .כאמאס האט טאקע
באגריסט די רוצחים און זיי אנגערופן העלדן אבער
למעשה פון די ערשטע מינוט געלייקנט אז זיי זאלן
האבן סיי וועלכע שייכות דערמיט  ,-יעצט ווען די
איזרעליס האבן פארכאפט אזויפיל הונדערטער פון
זייערע מיטגלידער איז כאמאס גרייט צו קעמפן ביז
די ענדע צו געווינען זייער פארלוירענע פרעסטוזש
צווישן די פאלאסטינער .און ווי דער מאמר החכם
איז "אין גבור כמתייאש" ,דער מתייאש ,אין אונזער
פאל כאמאס ,האט נישט צופיל וואס צו דערלייגען,
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קעמפען זיי מיט ציין און נעגל אויפן חשבון פון כלל
ישראל.
דאס איז אין אלגעמיין ,אבער בנוסף לזה איז דא
פארהאן דער מיטל פון "לא נתמלאה כאמאס אלא
מחורבנה של עזה "...ווי די וועלט זאגט קיין געלט איז
טאקע נישט דא אבער קורח'ס קאסע האט נאך גענוג
געלט ...פאר כאמאס לוינט די גאנצע אקציע פאר די
ברייטע בעניפטן וואס זיי וועלן ארויסנעמען דערפון.
עס איז ליידער וחדש מפני ישן תוציאו – זיי
שיסען אויס זייער אלטע סחורה און ראקעטען,
וואס ברענגט די מדינה זאל צעברעכן זייערע אלטע
אוצרות ,אבער דאס מאכט פלאץ פאר די נייע סחורה
און פרישע זאפאסן פון וואפן צו ווערן געליפערט .זיי
זאלן זיך קענען אריענטירן נאך בעסער פון
פריער - .אז עס איז אונטער געקומען אז די
מדינה האט גאר אנגעפאנגען א מלחמה מיט
זיי ,איז אדרבה ,זענען זיי מקיים דעם פשטו ידיכם
בגדוד.
איי ,עס קאסט דאך א ביטערן פרייז פון
ציווילע און קינדער וואס פאלן ,נישט-
קשה ,דערויף ווייסן מיר דאך דעם כלל
פון 'תמות נפשי מות פלשתים' ,די קינדער
ווערן מארטירער און די שרעקעדיגע בילדער
ווערן פארשפרייט איבער די גאנצע וועלט צו
אויפהעצן דעם דעת הקהל קעגן איזראעל.
עס איז ליידער נוקב ויורד דאס ווערטל אז אברהם
אבינו האט מתפלל געוועהן אויף ישמעאל :לו
ישמעאל יחי' לפניך ,הלואי זאל דער ישמעאל וועלן
לעבן ...הלואי זאל דאס לעבן האבן ביי אים א שאץ,
אזוי ארום וועט ער פארמיידן פון די וועלט עגמ"נ.
מיט אזעלכע סארט בריאים וואס דאס לעבן שפילט
נישט ביי זיי קיין איבריגע ראלע ,איז דער קאמף א
פארלוירענער נאך איידער מען הייבט אן ,עס איז
נישט שייך אזא איינעם צו געווינען אדער באזיגן.
פאר די עקאנאמיע פון דער מדינה איז דער
יעצטיגער קריזיס א גרויסער פארלוסט .עס ווערט

אנגעצייכנט אז אצינד אין די זומער חדשים איז
דער גרעסטער סעזאן פון טוריזים אין לאנד ,ווען
טויזנטער מענטשן פון איבער די וועלט קומען
באזוכן ארץ ישראל ,אבער אין אזא שעת מלחמה
איז פארשטענדליך דראסטיש געפאלן דער צאל
טוריסטן ,אין רעזולטאט איז נישטא קיין וואקאציעס
און נישטא קיין ספענדינג וואס דרייט דעם רעדל
אראפ אין אלע הינזיכטן .אין די אלע שטארק –
באטראפענע געגענטער האבן די ריעל -עסטעיט
פרייזן געטראסקעט ,קיינער זוכט זיך נישט צו
וואוינען אין אזעלכע אומזיכערע ערטער וואו עס קען
יעדע ליאדע מינוט פאלן ראקעטן חלילה( .קיינער
מ י י נ ע ן מיר חוץ די רעליגיעזע מיליטאנטן
ל י י ד ע ר  ,וועלכע שטעלן
דאס לעבן
איין
זיך יא
גייען
און

אין
מאראקא איז
א רב פון די דארטיגע
אידישע געמיינדע זייער
ברוטאל צושלאגן געווארן
דורך אראבישע יונגטליכע וועלכע האבן
געזאגט דערביי אז זיי טוען דאס אלס נקמה
פאר די ציוניסטישע
אקטיוועטעטן אין
עזה .

וואוינען
דירעקט
געפארפולע
אין אט די
געביטן ,צו 'ווייזן פאר די אראבער' ,און זיי
אויפרייצן מיט בייז בלוט קעגן אידן בכל מקום שהם,
רח"ל מהאי דעתא).
…

כלל ישראל באצאלט דעם חוב ה"י
אבער די גרעסטער פארלירער פון דעם מצב איז
צום באדויערן דער כלל ישראל ,אלעס גייט אויף די
קאנטע פון כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם,

אידישע קינדער וואס ליידן אדאנק די ענדלאזע
קאנפליקטן וואס די מדינה הטמאה האט גורם
געווען .איבערהויפט אז דורך די אלע אקטיוועטעטן
פון די ציוניסטישע מופקרים ווערן די אויפגעברויזטע
גויי הארץ אויטאמאטיש בייז אויף יעדען
פארבייגייענדער איד בכל מקום שהוא ,ה' ירחם.

שוין אפגערעדט פון אחינו בני ישראל יושבי
ארץ הקודש וואס גייען דורך פחדים און יסורי
הנפש כמעט פיר און צוואנציג שעות היום והלילה,
אבער אויך אידן איבער דער גאנצער וועלט ווערן
פארפלאגט אין אזא צייט דורך א כוואליע פון שנאת
ישראל און אנטיסעמיטיזים וועלכע איז קענטיג און
מערקבאר אין יעדן ווינקל.
אין מאראקא איז א רב פון די דארטיגע
אידישע געמיינדע זייער ברוטאל צושלאגן
געווארן דורך אראבישע יונגטליכע וועלכע האבן
געזאגט דערביי אז זיי טוען דאס אלס נקמה פאר די
ציוניסטישע אקטיוועטעטן אין עזה .מען
האט געהערט פון ענליכע איבערפעלער
אין פאריז פראנקרייך ,אין דייטשלאנד
און אין נאך פילע ערטער ,אריינגערעכנט
אויך דא אין די פאראייניגטע שטאטן דורך
אויפגערייצטע אראבער .אנטיסעמיטיזם
וואקסט און פארשפרייט זיך גלאבאל
ממש עד להשחית ה' ירחם,
איבערהויפט אין די מערערע
מדינות וואו אידן וואוינען בשכינות מיט א גרעסערע
מוסלעמענער באפעלקערונג הערשט ליידער אן
אימה ופחד ומי יודע מה יולד יום.
*
אויך אין די אפיסעס פון נטרונא איז געקומען
הארציגע רופן פון אידען אין ווייטע מקומות זיך
איינצוהאנדלען דעם נטרונא מעמבערשיפ קארטעל
מיט א בילד ,אויס מורא פאר די מוסעלמענער
שכינים ,צו האבן אין די האנט על כל צרה שלא תבוא
נכתב ונחתם :אז מיר האבן נישט קיין שייכות מיט די
אלע מעשים פון די ציונים .לאו בעל דברים דידי את!
*
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מען דארף אינאכט נעמען אז די פאלאסטינער
פובליק רילעישנ'ס האבן זיך זייער ארויפגעארבעט
אין די לעצטע יארן .די צוריקגעבליבענע אראבער
האבן זיך געלערנט דעם פאך און מיט די הילף
פון די סאציאלע מידיא שיקן זיי ארום פאר די
גאנצע וועלט גרויזאמע בילדער פון צובראכענע
הייזער ,שרעקליכע סעצענס פון טויטע קינדער
און אומגעברענגטע פאמיליעס .די פאלאסטינער
פארציילן איבער  178טויטע און  1,100געשעדיגטע,
וויפיל זייערע ציפערן און בילדער זענען אמת איז
אונז נישט צופיל נוגע ,אבער אויב זאגט מען אזוי איז
פארהאן גענוג וואס קויפן עס אפ פאר גוט געלט און
דאס ברענגט פאקטיש ארויף דאס בלוט אין קאפ
פון עטליכע מיליאן אראבער אקעגן אידן רח"ל .די
מוסלעמענער איבער די גאנצע וועלט זענען
געפערליך אויפגעברויזט און זענען גרייט
צו אויסגיסן זייער צארן אויף כל אשר
בשם ישראל יכונה וועמען זיי פארבינדן
אויטאמאטיש מיט די סטעיט אוו איזראעל.
ס'איז געוויס דער חובת השעה צו מפרסם זיין
קבל תבל ומלואה אז אידן טרייסלן זיך אפ
פון די תעלולי הציונים און נעמען נישט
ווען
קיין פאראנטווארטליכקייט אויף סיי
וועלכע פון זייערע שריט בעבר בהוה
ובעתיד.

אז אראבער שטארבן ,דאן פארוואס פונקט עזה,
עס שטארבן טעגליך פיל מער אראבער אין איראק,
סיריע ,ליביע ,און נאך א טוץ אראבישע מדינות .אויב
אבער איז די נחמה די גוי'אישע ביליגע געפילן פון
'נקמה' ,און 'ווייזן' דאן שטעלט זיך די הארבע פראגע:
נקמה אין וועמען ? ווייזן פאר וועמען ? פאר אזעליכע
סארט ביליגע מענטשן ,ביים וועמען דאס לעבן האט
גאנץ א קליינער באדייט און א שוואכער ווערט ?!
אדרבה די פאלאסטינער ווערן גאר העלדן אין די
אראבישע וועלט פון די ציוניסטישע נקמה אקציעס,
ס'איז זיי א געווינס און א חשיבות .און בכלל וואס-
פארא גזירה שוה איז דאס?...מיר ווייסן דאך..הן גוים
כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו ,וואס איז דען
די ווערט פון א פינסטער גוי'איש
קעגן א לעכטיג
לעבן
אידישע
נשמה,

דאס
מציאות פראסקעט
אין פנים אז אז נאך  67יאר
וואס די מדינה שטייט ,דארפן
נאך קינד און קייט הייבען פוס און לויפן
מען הערט דעם שרעקליכן יוֹם ׁשו ָֹפר
ּעה ַעל ֶה ָע ִרים ַה ְּבצֻרוֹת
ו ְּתרו ָ
ְעל ַה ִּפנּ וֹת ַה ְּגבֹהוֹת.
וַ

…

נחמה של הבל
ווי נאריש איז די טיפשות'דיגע נחמה פורתא וואס
מען הערט איבערזאגן אז למעשה כאפן די אראבער
מער ,פאר יעדן איד וואס ווערט ניזוק רח"ל ווערן
אומגעברענגט הונדערטער פאלאסטינער דערקעגן.
 אט די דברי הבל איז  -אויסער די איסורים חמוריםהתלויים בזה און די דברי כפירה וואס איז כרוך
בהם -אבער אין אלגעמיין א טיפשות שאין כמוה
און א זינלאזע הסבר אויף די מעשי הפקירות פון די
ציוניסטישע דלי גאה.
הגע בעצמך...אויב איז די נחמה דער עצם פאקט

נפש
אחת
די גאנצע
?
מישראל
ווערט אקעגן
מדינה איז נישט
דעם מינדסטן צער פון איין אידיש קינד ,ווער רעדט
נאך פון אזעלכע ביטערע סכנות און פחדים.
די סארט נקמה געפילן דערמאנען פון יענע
געשיכטע מיט דעם בעל מדות רעות וואס דער קעניג
האט אים אמאל געוואלט געבן א מתנה ,און זיך
אויסגענומען דערביי ,וואס איך וועל דיר געבן איינס
וועל איך געבן פאר א צווייטן דאפלט דערפון ,און

ער האט געבעטן מען זאל אים אפשניידן אן אויער,
אזוי זאל מען יענעם געבן דאפלט .גענוי אזוי איז דער
גרויסער הישג אז די אראבער כאפן אויך ,און נאך
דאפלט...
…

ַאל י ְִת ַה ֵּלל חֹגֵר ִּכ ְמ ַפ ֵּת ַח
ווי עס קוקט אצינד אויס לויט די אומשטענדן
איז די מדינה איבערהויפט נישט גרייט אויף א לאנד
אינוואזיע און אינוואדירן עזה אין א גראונד אטאקע,
בעת כאמאס פון זייער זייט שיינט יא צו זיין גרייט
דערויף און זיי לאדענען איין מיט לעמפלעך .דער
שטאלצער ביבי וואס גלייכט צו זאגן שארפע
פראזן און אנשטעלן א שטרענגען פנים האט גאנץ
ווייניג חשק צו אינוואדירן עזה ,ער פארכט זיך פון
דעם קבלת פנים וואס וועט דארט אפווארטן די
סאלדאטן ,די ראשי המדינה ווייסן אז דאס פאלק
וועט נישט פארנעמען צו זעהן און הערן איבער
געפאלענע זעלנער וועלכע ווערן געשענדט
אין די גאסען פון עזה .די איינציגע אפציע
וואס איז פארבליבן צו עטוואס פארמינערן
די בזיונות וואס דער געלונגענער "מבצע
צוק איתן" האט געברענגט פאר די מדינה איז א
 פייער-אפשטעל – וואס ווי דער עבר האטגעוויזן איז דער אמת'דיגער אפטייטש
דערפון :עוד חזון למועד רח"ל.
ל ע ת עתה שרייט די מדינה ווי אן עגלה
ערופה אין "נחל איתן" און ווארט אז איינער זאל זיך
אריינלייגען בעובי הקורה און ענדיגן דעם קריזיס .די
ראשי המדינה קוקן ארויס און ווארטן שוין בעינים
צופיות אז ס'זאל זיך שוין יאווען איינער וואס זאל
קומען און ארלעדיגען א פייער-אפשטעל.

די דלי גיאה ובראשם דער פארעך ביבי האבן מער
ווייניגער פארלוירען אלע זייערע אלטע גוטע פריינד
צוליב זייערע התגרות באומות באגלייט מיט חוצפה
און עזות ,קיינער איז זיי נישט עפעס ספעציעל
שולדיג א הכרת הטוב ,ביז ענדליך האט עגיפטן
פארגעשלאגן דעם מיטוואך תנאים איבער א פייער
>>>
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פרעזידענט אבאמא רופט צו באנייען ערנסטע שלום
געשפרעכן אין שאטן פון די סוטואציע אין מיטל מזרח
ווערט ווילד אטאקירט דורך מתנחלי'שן קאנסילמאן הייקינד וואס פארשווארצט ווידעראמאל דאס פנים פון ברוקלינער אידנטום
אין לויף פון די לעצטיגע געשעענישן האט זיך
היבש אנגעזען אויף די ארענע די אפוועזנהייט פונעם
געווענליכן הויפט מחותן ,די פאראייניגטע שטאטן.
אמעריקע האט באגלייט דעם קריזיס אין מיטל מזרח
מיט א גלייכגילטיגע שטילקייט ,א שטיקלייט וואס
רעדט העכער פון סיי וועלכע גערידער.
אין א גלענצענדן אפ -עד ארטיקל וואס פרעזידענט
אבאמא האט אפגעשריבן און פארעפנטליכט אינעם
"הארץ" צייטונג ,פארגאנגענע וואך זונטאג ,טוט
דער פרעזידענט זייער קלאר ערקלערן פארוואס
אמעריקע קען דערווייל נישט שליכטן דעם קריזיס.
דער פרעזידענט שרייבט ארויס צווישן די שורות ,די
אנטוישונג וואס אמעריקע האט פון מדינת ישראל
און אירע עקסטרעמע פירער און פארוואס דער
סוטואציע אין מיטל מזרח שטייט אין אזא טונקעלע
סוטאציע ָאן קיין שום פארשריט.
אין דעם יעצטיגן מצב מלחמה ,באטאנט דער
פרעזידענט ,וועט גארנישט נישט עררייכט ווערן
נאר דורך א דויערהאפטיגען שלום ,וואס איז נישט
צושטאנד געקומען טראץ אלע אומערמידליכע
אנשטרענגוגען פון אמעריקע אונטער זיין
אדמיניסטראציע.
אבאמא דערמאנט די אומאויפהערליכע שטיצע
וואס אמעריקע גיסט אריין אין איזרעאל ,אמעריקע

שטעלט צו דריי ביליאן דאלער א יאר פאר די מדינה'ס
זיכערהייט ,אמעריקע האט אינוועסטירט אין די נייע
פארטיידיגונג סיסטעם ,דער קאסטבארער 'אייראן
דאמם' וואס באשיצט פון ראקעטן און ראטעוועט
לעבנס.
אמעריקע האט דערפאלגרייך באזייטיגט די
כעמישע וואפן זאפאסן פון סיריע אונטער באשאר
על -אסאד ,וועלכע איז געווען א געפאר אויפן ישוב
אין ארץ ישראל ,און דאס זעלבע איז אמעריקע
פארוויקלט אין ערנסטע געשפרעכן מיט איראן צו
פארזיכערן אז זי וועט קיינמאל נישט פארמאגן א
נוקלעארע באמבע.
אבער פון דער צווייטער זייט ,זעהט נישט אויס אז
ס'איז פארהאן א ווילן מצד די מדינת ישראל פירער
צו איינגיין אויף א שלום פלאן .אבאמא שרייבט
צווישן אנדערע:
אמעריקע האט דעמאנסטרירט איר געטריישאפט
צו מדינת ישראל'ס זיכערקייט דורך איר אנגייענדן
פארזוך צו דערגרייכן א שלום .מיר זענען אלץ
געבליבן מיט אפענע אויגן אז לעזן דעם צענדליג
יאריגן קאנפליקט וועט נעמען א סאך ארבעט און
פארלאנגן א סאך שווערע באשלוסן דורך די צדדים.
דעריבער כאטש מיר זענען אנטוישט אז די שווערע
באשלוסן זענען נישט געמאכט געווארן דורך ביידע

צדדים צו גיין פאראויס צו א שלום ,גיט אמעריקע
נישט אויף די האפענונג פון א דויערהאפטן שלום
וואס איז די איינציגע וועג צו דערגרייכן אן אמת'ע
זיכערקייט.
ווי איך האב געזאגט פאריגעס יאר אין ירושלים,
איז שלום וויכטיג און מעגליך .איך גלייב נאך אלץ
אזוי .שלום איז דער איינציגער וועג צו עררייכן א
זיכערע און דעמאקראטישע צוקונפט פאר מדינת
ישראל .כאטש צוים -ווענט און מיסיל פארטיידיגונג
סיסטעמען קענען העלפן באשיצן קעגן טייל
געפארן ,וועט אן אמת'ע זיכערקייט נאר קומען
דורך א ווייטגייעכנדיג אויסגעארבעטע שליכטונג.
דערגרייכן א שלום אפמאך מיט די פאלעסטינער
וועט אויך העלפן אריבערגיין דעם שטראם פון
אינטערנאציאנאלן אויפברויז און איינשטילן די
ווילדע עקסטרעמיסטן צו גאראנטירן מדינת
ישראל'ס זיכערקייט.
שלום איז אויך די גערעכטע זאך .פונקט ווי די
מדינת ישראל בירגער האבן די רעכט צו לעבן אין
דעם לאנד האבן די פאלעסטינער בירגער די רעכט
צו זעלבסט באשליסן זייער צוקונפט .פאלעסטינער
קינדער האבן אייגענע האפענונוגען און חלומות פאר
זייער צוקונפט און פארדינען צו לעבן מיט כבוד וואס
קען נאר קומען דורך א לאנד וואס זיי פירן אליין.
אין א אפענעם רמז איבער די קענגענערשאפט פון
ביבי און זיין קאליציע צו שלום שרייבט אבאמא:

>>>

שטילשטאנד ,און ווי איראניש ,די זיגרייכע מדינת
ישראל וואס האט שוין באמבאדירט  1,609צילן און
פארניכטעט טויזנטער וואפן -זאפאסן ,האט זיך
דערצו צוגעכאפט מיט ביידע הענט ,בעת כאמאס
איז גאר דער וואס איז נישט פאראינטערסירט אין א
אפשטעל אויף דעם קאמף.

אויף אידיש הייסט דאס :פארשטינקענע
פיש געגעסן און פון שטאט ארויסגעווארפן;
נאכן כאפן צאללאזע ראקעטן און זען דעם
דורכפאל לאזט מען זיך אראפ און מען בעט
זיך פאר א שלום צו קענען אראפקריכן פון דעם
גרויסן בוים וואס מען האט געמיינט אז מען
וועט קענען גרייכן.

"אין פרעזידענט אבאס האט מדינת ישראל
געטראפן א פארטנער וואס איז וויליג צו
טרעפן א צוויי -לענדער לעזונג און זיכערהייטס
אפמאך מיט מדינת ישראל .אמעריקע האט
אלץ קלאר געמאכט אז יעדע פאלעסטינער
רעגירונג מוז אונטערהאלטן די אלטע פרינציפן,
א געטריישאפט צו מילדקייט ,זיך האלטן צו
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פריערדיגע אפמאכן ,און אנערקענען מדינת
ישראל.
איצט ווען די פארהאנדלונגען זענען
אפגעשטעלט זענען די פרינציפן נאך וויכטיגער
היינט ווי אמאל .און אלע צדדים מוז אויסנוצן
איינגעהאלטנקייט און ארבעטן אינאיינעם
אנצוהאלטן ארדענונג אויף דער ערד.
דאס איז די הויפט זאך צו געדענקן אין א צייט
פון נידערלאגע און מינוטין פון דערביטערונג .עס
וועט נעמען א פאליטישן ווילן צו מאכן שווערע
באשלוסן פון ביידע זייטן .אבער די איינציגע
לעזונג איז א דעמאקראטישע מדינת ישראל
וואס לעבט זייט ביי זייט אין פרידן מיט מיט א
בליענדן זעלבסטשענדיגן פאלעסטינער לאנד.
דאס איז פארוואס סעקרעטערי אוו סטעיט קערי
און איך בלייבן אנטשלאסן צו ארבעטן מיט ביידע
פירער צו זוכן א לעזונג.
פרעזידענט אבאמא פארענדיגט זיין ארטיקל מיט
דעם קורצן אבער פולזאגענדען זאץ וואס ברענגט
ארויס דעם מעסעזש קלאר און דייטליך.

"ווען דער פאליטישער ווילן קומט ,צוריק זיך
אומצוקערן צו ערנסטע פארהאנדלונגען ,וועט
אמעריקע דארט זיין און זיין גרייט צו טאן איר
חלק".
דאס באדייט אין אנדערע ווערטער ,אז אבאמא
איז מיד און ערשעפט פון די מיטל – מזרח פאליטיק,
און ווענדט זיך צו די איזרעליס מיט א מינע פון :אלעס
האט א שיעור ,ווען איר האלט ביי עפעס ממשות ,בין
איך דא אייך צו העלפן .פינטל.
ס'איז איבערהויפט אנגעמערקט געווארן אז
אבאמא טוט נישט דערמאנען דעם נאמען פון ביבי,
בעת ער ערווענט אז אבאס איז א פאסיגער פארטנער
פאר שלום ,דאס איז אן אפענע פראסק פאר ביבי –
און ווייזט ווי ווייט אמעריקע איז אנטוישט פון זיין
אגרעסיווע באנעמונג צו יעדע צייט.

מיט א ניכטערן בליק אויף די מיטל מזרח ארענע
ווייזן אן פאליטישע עקספערטן אז אמעריקע
אונטער פרעזידענט אבאמא האט געטון אלעס אין
איר מעגליכקייט צו פאראויסריקן די פארהאנקערטע
שלום געשפרעכן .די אמעריקאנער שלום
פארמיטלער ,דשורדש מיטשעל ,דערנאך מארטין
אינדיק ,און זיכער אזוי דער סעקרעטערי אוו סטעיט
דשאן קערי ,זענען געפלויגן הונדערטער מאל אהין
און צוריק און אינוועסטירט טויזנטער שעות צו
אויסהאמערן א שטיקל שלום וואס וועט ברענגען
עפעס רואיגקייט אין דעם ראיאן.
אמעריקע האט זיך אבער אנגעשטויסן אין א
הארטע וואנט ,יעדעס מאל האט די ציונים ובראשם
דער עקשן ביבי געפינען א נייע סברא און פרישע
מיטלען צו שלעפן מיט די צייט און צעגערן מיט די
החלטות .יעדעס מאל ווען עס האט אויסגעקוקט אז
מען האלט שוין ערגעץ און די פארהאנדלונגען ריקן
זיך פאזיטיוו איז אויפאמאל געקומען די מעלדונגען
פון ביבי'ס אפיס איבער פרישע באשטעטינגונגען
פון נייע דירות פראיעקטן אויף די שטחים ,אזוי איז
אויך געווען ווען אימער הויכראנגיגע אמעריקאנער
פאליטיקאנטן זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל,
אזעלכע הויכראנגיגע באאמטע ווי וויצע פרעזידענט
ביידן און סעקרעטערי אוו סטעיט קערי האבן זיי
'זוכה' געווען צו אזעלכע סארט קבלת פנים'ס אינעם
עבר ,וואס האט בשעתו אויפגעשטורעמט די וועלט
און האט געזאלט געבן פאר אמעריקע דעם ריכטיגן
בליק מיט וועמען מען האט דא צוטון.
די אבאמא אדמיניסטראציע האט אבער נאך
פרובירט ,ביז אלעס איז ענדגילטיג דורכגעפאלן מיט
עטליכע חדשים צוריק ווען פרישע התנחליות זענען
באשטעטיגט געווארן דורך ביבי נתני' .בלויז מיט
צוויי וואכן צוריק האט דער אמעריקאנער שליח צו
די מיטל מזרח מארטין אינדיק טאקע רעזיגינירט פון
טאלק אין
זיין אמט נאכן נישט קענען קומען צו קיין ָ
די געשפרעכן.
אצינד ווען עס פלאקערט א מלחמה אין ארץ
ישראל און מען עסט די פירות פון דעם שפארבערישן
התגרות פון נישט נאכגעבן ,ערקלערט דער

אמעריקאנער פרעזידענט ,און מיט רעכט :איך האב
געוואלט העלפן ,אמעריקע איז ארויס פון איר וועג
צו לעזן דעם קריזיס ,אבער מדינת ישראל האט עס
נישט צוגעלאזט .ווען איר זענט גרייט צו זאכליכע
פארהאנדלונגען ,וועט אמעריקע דארט זיין אייך צו
העלפן.
די שטעלונג פון פרעזידענט אבאמא איז
אין אלגעמיין אויפגענומען געווארן מיט
פארשטענדעניש ,מען הערט ניטאמאל פון די
ציוניסטישע פירער זאלן פארלאנגען פון אמעריקע
דרייסטערע שריט ,ביבי ווייסט זייער גוט אז ער
האט פארלוירן יעדעס ביסל נאמנות און צוטרוי נאך
די דורכגעפאלענע שלום געשפרעכן אין וועלכע
אמעריקע האט אריינגעלייגט אזויפיל מי און פלאג.
די ציוניסטישע דריידלעך פון מאכן זה חליפתי זה
כפרתי מיט די פאראייניגטע שטאטן איז דערווייל
געקומען צו אן ענדע .די געוואלדיגע קינדישע חכמה
פון באשטעטיגן פרישע ריזיגע התנחליות בשעת
אמעריקאנער הויכראנגיגע שלוחים געפינען זיך
דארט ,ווי דאס קינד וואס מאכט פאקסן הונטער'ן
ריקן פונעם מלמד און קלערט אז קיינער כאפט נישט
וואס דא טוט זיך .אט דער געניאלער 'טריק' איז
אויסגערינען און אפגעלאפן.
וויפיל זינלאזע תרעומות וואס מען האט געהערט
כסדר אויף אבאמא ,וועלכע געהערט זיך ָאן צום
לינקן לאגער אויך אין אמעריקע וועלכע קאנצעטרירן
זיך אויף שלום און גלייבן אין פארהאנדלונגען .אבער
בנוגע מדינת ישראל האט ער אבער געמוזט גלייבן אין
"אנלערנען" די אראבער און נאר שטיצן דעם מהלך
פון מלחמה ,ווייל דאס איז דאך פון די מצות התליות
בארץ .אויב האט אמעריקע עטוואס מסופק געווען
אין דעם מהלך ,זענען זיי פארוואנדלט געווארן אין
וויסטע אנטיסעמיטן און מולעמענער -ליבהאבער.
שוין לאנג וואס מען הערט פון די פרא -ציוניסטישע
טומלער אז אבאמא איז אן זיכערער שונא ישראל
וויבאלד ער אנערקענט אז מען קען פארהאנדלן
מיט די פאלאסטינער איבער ארץ ישראל .די פרומע
ציונים און רעליגיעזע צייטונגען האבן געליארמעט
און פארפירט ,וואס הייסט דאס אז מען קען אפילו
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נעמען אין באטראכט די טענה פון די פאלאסטינער
אז זיי וואוינען שוין דארט מאז ומקדם ,די תורה האט
דאך געזאגט אז ארץ ישראל באלאנגט פאר אידן...
אויסער וואס דאס איז א פרעכער שקר און א
כפירה אין צענדליגער פסוקי התורה והנבואה אז
דער זעלבער באשעפער וואס האט אונז געגעבן
דאס לאנד האט אונז עס אויך אוועקגענומען ווען
אידן האבן געזונדיגט און אונז פארשיקט אין גלות
עד ישקיף ויערה לנו משמים און אונז שיקען דעם
גואל צדק ,און ביז דאן איז אידישער שלטון אין ארץ
ישראל א בלויזער כפירה ומרידה בהנהגת השי"ת –
האבן די מענטשען פשוט און פראסט פארגעסן אז די
גויים האבן נישט מקבל געוועהן די תורה און זיי זענען
נישט מחויב נאר מיט די שבע מצות בני נח.
אפט האט מען אויך געהערט די טענה אז די
פאלאסטינער האבן גענוג אראבישע מדינות ווי צו
וואוינען און דעריבער זענען זיי נישט בארעכטיגט
צו אנהאלטען זייערע היימען ,שטחים ,פארמס און
פארבריקן ,נאר זענען מחויב דאס איבערצוגעבן
מרצונם הטוב פאר די מתנחלים ,און אויב נישט איז
דאס איינפאך א וויסטע שנאה צו אידען ,און ווער עס
האלט נישט אזוי איז אויך א שונא ישראל,
בנוסף צו דעם שקר דערפון ,ווייל פאר אידען איז
בעסער צו וואוינען וואו אימער אין די גאנצע וועלט
ווי אין דער מדינה – סיי ברוחניות און סיי בגשמיות
– וצדקה עשה הקב"ה שפזרן בין האומות .מוז מען
טאקע בהכרח מודה זיין אז די גוים זענען טאקע נישט
אזעלכע בעלי מדות טובות ,און נאך פיל ארגער פון
דעם ,און לדאבון לב קען מען נישט פארלאנגען פון זיי
צו זיין אזעלכע בעלי מדריגה.
מען האט מסביר געווען בטוב טעם ודעת אז
אבאמא אין זיין אדמיניסטראציע פארשטייט
איבערהויפט נישט צו די מיטל -מזרח טעמע ,ווייל
ביבי קען דאך א גוטן ענגליש און טרעט אויף יעדן
שני וחמישי פאר די קעמרעס ,וואו ער איז מעלה
גרה זיינע געלונגענע פראזן ,און קוקט דערביי מיט
פארגענוגען צו די ארומיגע אויב מען האט געכאפט

זיינע קלוגע און שארפע סטעיטמענטס וואס ער
האט ארויסגעשאסן - .למעשה שיסט ער קיינעם
נישט נאר נעבעך די שה פזורה וואס ער שרייט אז ער
פארטרעט.
נוצר תאנה יאכל פרי' – ווי עס שיינט האט אבאמא
טאקע שוין צוגעשטימט און מסכים געווען צו די
נאכאנאנדע רעטאריק וואס מען האט אזויפיל
געהערט ,אויך אין די היימישע קרייזן .ער שרייבט
דאס אין זיין אפ -עד מיט אן אפענעם רמז .ווייסט
איר וואס ישראלים ,איר זענט טאקע גערעכט ,איר
פארשטייט דאס בעסטע וויאזוי צו באהאנדלן דעם
קריזיס....נו ,לאמיר זען וואס איר קענט ,האקט און
שלאגט ,ווייזט אייער מאכט און בארימט אייך מיט
אייער מיליטער .און דערווייל נעבעך רעגנט און
האגלט מיסעלס איבער גאנץ ארץ ישראל ,טויזנטער
אידן זענען בפחי נפש עס איז נישט דא קיין מנוחה,
עס איז שווער אנצוגיין מיטן טאג טעגליכען לעבען,
עסט אויף די פירות וואס איר האט אנגעזייט ,מיט א
הארציגן אפעטיט.
אידישע קינדער אין ארץ ישראל גייען נעבען דורך
צער ועגמת נפש ,אנשים נשים וטף ,דאס רחמנות
איז דאך אזוי גרויס ,אבער עס איז נישט דא ווער עס
זאל אריינגיין בעובי הקורה און אפשטעלן דעם מחול
השדים .אמעריקע וואס איז געווען די איינציגע גוטע
פריינד און פארמיטלער זוכט זיך מער נישט צו מישן,
ווייל ווי דער שטייגער איז ,וועט דאס ברענגען אז מען
זאל ווייטער באשטעטיגען פרישע התנחליות– און
אבאמא שרייט אז מען האט שוין יוצא געוועהן לכל
הדיעות ,נעמט אייך א צווייטן פורים רב ,און לאזט
אונז ארויס.
דערווייל איז אבאמא געקומען צום שכל צו
נאכצוגעבען פאר די מדינה דעם טראגי -קאמישן
'סטעיטמענט' אז 'איזראעל האט די רעכט זיך צו
פארטיידיגען' און דארף נישט צוקומען צו די וועלט'ס
הסכמה...יאפס הונדרעט פראצענט גערעכט ,קיינער
איז זיך מער נישט מחולק .אבאמא ,אמעריקא ,און
די וועלט אין אלגעמיין איז אצינד ,נאכדעם וואס
אלע שלום פלענער זענען צושטערט געווארן ,איז
גרייט נאכצוגעבן אז יא! איזראעל האט די רעכט זיך

צו פארטיידיגען .אדרבה ,לאמיר זען וואס איר קענט,
שיסט ,אטאקיר ,כל אשר בכחך עשה ,און לאמיר
באטראכן אייער סוקסעס ראטע ווען איר ענדיגט.
דאס זעלבע האט מען נאכגעגעבן פאר די מדינה
אלס 'הוספה' אז זי מעג אויך איבער חזר'ן נאכאמאל
און נאכאמאל דעם סטעיטמענט בנוגע איראן אז:
אלע אפציעס זענען אפן..און אלע אפציעס זענען נאך
אויפן טיש ...בעת דער געלעכטער איז נעבעך בוקעת
ועולה ,ווען 'אויפן טיש' פון די מדינה איז אינגאנצען
דא אפאר לעפלעך און גאפלעך...
אצינד ברויך מען נאך ווארטן צו זען וואו אבאמא
וועט אינגיכן פארוואנדלט ווערן אין א שונא ישראל
נומער איינס ,פאר דעם חטא אז ער מישט זיך נישט
און לאזט די מדינה אויפקערן דעם שמוץ וואס זיי
האבן אנגעווערדשאפט ברוב חכמתם.
…

קאנסילמאן דוב הייקינד איז
ווידער אין די העדליינס מיט
זינלאזע פארלוימדונגען קעגן
פרעזידענט אבאמא
פטור בלא כלום אי אפשר ,דער צעווילדעוועטער
קאנסילמאן פון בארא פארק ,דוב הייקינד ,האט
אזא געלעגנהייט נישט געקענט דורכלאזן .אין די
היגע פרעסע איז פארעפנטליכט געווארן אן אפ -עד
געשריבן דורך דעם מבוהל ,וואו ער גיסט פעך און
שוועבל אויפן אמעריקאנעם פרעזידענט ,הלמאי ער
איז נישט אין פולן שטיצע פון די מתנחלים און זייערע
ראדיקאלע שריט.
אין זיין ארטיקל אטאקירט דער הייקינד דעם
פרעזידענט מיט די ווערטער " ,די חוצפה איז העכער
יעדן פארשטאנד" .דאס הייסט אז דער קאנגרעסמאן
וואס פארטרעט עטליכע בלאקס אין ברוקלין ווארפט
פאר דעם פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן אז
ָ
זיין חוצפה איז שוין צופיל...
ווען דער נער וואלט נישט געווען אונזער וואלט
עס טאקע געווען קאמיש ,אבער צום באדויערן האבן
מיר דערלעבט א נייער מציאות ,גענוי ווי די מתנחלים
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דער פראבלעם פון די אקופירטע פאלעסטינער
געביטן און די אומלעגאלע זידלונגען אין די שטחים.
אין ארץ ישראל זענען די גרעסטע רודפים אויף כלל
ישראל ,וויל אצינד הייקינד אריבערברענגען דעם
פייער אויך אהער קיין ניו יארק מיט זיינע לויזיגע
סטעיטמענטס און מתנחלי'שע אטאקעס אויפן
אמעריקאנעם פרעזידענט
ס'האלט היינט אזוי ווייט אז יעדער פאליטישער
פירער איבער דער גארער וועלט ווייסט אז אויפ'ן
שפיץ פונעם אינטערנאציאנאלן סדר היום שטייט

אויב אבער איז דאס אונז נישט גענוג ,טוט דער
ווילדער הייקינד ווידעראמאל מאכן העדליינס און
טוט אנשליסן אויך דעם אמעריקאנעם אידנטום
אין דעם טירוף פון די התגרות באומות וואס ער
פראקטיצירט דא אויפן מתנחלי'שן שטייגער ערב
בוקר וצהרים.
ס'איז א שרעק אז אזעלכע סארט וואנזיניגע
ווערטער קעגן דעם אמעריקאנעם פרעזידענט ווערט

געזאגט און פראקלאמירט דורך א אידיש ערוויילטער
באאמטע פון די היימישע בארא פארק ,וואס שפירט
מאיזה סיבה שהוא זיך צו לאזן הערן אויף די מידיא
נעצן יעדן מאנטאג און דאנערשטאג לטובת די
מדינה ,און אלעס בשם זיינע אידישע וויילער .עס
ליגט א דאפלטער פליכט אויף אונז צו מודיע זיין פאר
די אומות העולם אז אזעלכע פארשוינען רעדן נישט
אין די נאמען פון שלומי אמוני ישראל ,און די תורה
טרייע אידן זיינען געטרייע און לאיאלע בירגער פון די
לאנד אין וועלכע זיי וואוינען און טוען נישט אנטייל
נעמען אין סיי וועלכע ציוניסטישע פראוואקאציעס.

עת צרה הוא ליעקב  -וואס איז אונזער אויפגאבע אין אזא צייט?
מתפלל זיין פאר תושבי אה"ק און איבערחזר'ן פשוטע אמונה אין אידן!
אין אזא עת נסיון ברויכן אידישע קינדער מתפלל זיין און איינרייסן
בתחנונים אז אידן אומעטום זאלן ניצול ווערן פון די מופקרים און אכזרים פון
ביידע צדדים ,ושבור עול הגוים ועל גליות מעל צוארנו ,מען ברויך מעתיר זיין
בתפלה לשלום אחינו בני ישראל תושבי ארץ הקודש און איבער די גאנצע
וועלט אז ס'זאל נישט שאטן חלילה דער עון הנורא פון העברה על השבועות
פאר קיין שום נפש מישראל .ווי עס שרייבט רביה"ק מסאטמאר זי"ע אין די
הקדמה לספרו הק' על הגאולה ועל התמורה בלש"ק" :ובאמצע המלחמה
בודאי לא הי' דרך אחר אלא להתאמץ בתפלה עבור ישראל שלא יהיו טרף
לשיניהם ולא יבואו לידי כלי' חס ושלום באופן נורא".
דער רבי דערמאנט דארט אז דער זכות פון די אידישע תפלות פון
צובראכענע הערצער בצירוף מיט די זכות פון די ערליכע תינוקות של בית
רבן וואס לערנען בקדושה וטהרה קען מבטל זיין אלע גזירות" .והשי"ת ברוב
חסדיו אשר לא כלו רחמיו לא רצה בכליון בעון האפיקורסים המחטיאים
את ישראל בנפשותם ומציתים את האש והציל את שארית הפליטה מידי
הרשעים האכזרים שמשני הצדדים".
…
צו די זעלבע צייט איז קריטיש וויכטיג צו איב'חזר'ן די איינפאכע פשוט'ע
אמונה שלימה אין די י"ג עקרים און אין די דברי התורה הק' ,תורה שבכתב
ותורה שבעל פה.
אידן מאמינים בני מאמינים זענען פארזיכערט העכער יעדן ספק אז די
מעשים פון די כופרים קענען בשום אופן נישט האבן קיין הצלחה ,וויבאלד
דער גאנצער קיום המדינה מיט אירע מלחמות זענען קעגן דעם רצון השם.

ווי משה רבינו ע״ה האט געווארענט די מעפילים וועלכע זענען געגאנגען
כובש זיין ארץ קעגן די גזירת השם :״למה אהם עוברים את פי ה׳ והיא לא
תצלח״ .און ווי דער אבן עזרא זאגט דארט אז קיין שום העברת פי ה׳ קען
בשום אופן נישט האבן קיין הצלחה.
א איד וואס איז א מאמין בה' ,וואס גלייבט אין די תורה הק׳ און אין
דברי חכמינו ז׳׳ל ווייסט  -אז פון די מדינה הציונית וואט יעדע רגע פון
איר עקזיסטענץ איז דאס מכעיס ומצער דעם בוכ״ע מיט די העברה על
השבועות ,מיט די מרידה בהקב״ה ,מיט די כפירה ומינות וניאוץ ד ,,קען קיין
ישועה פאר אידן נישט קומען.
פארקערט זיי זענען די וואס ברענגען גאר דעם גרעסטן אומגליק אויפן כלל
ישראל ,ווייל אזוי זאגט אונז די תורה הקדושה ,אזוי האבן אונז חכמינו ז׳׳ל
געווארענט ,דורך מינים וכופרים וועט קיינמאל קיין טובה נישט ארויסקומען
פארן כלל ישראל ,און דורך העברה על השבועות קומט בלויז די גרעסטע
צרות יגון ואנחה רח״ל ,השי"ת זאל שומר ומציל זיין יעדעס אידיש נפש פון
דעם גרויסן חרון אף וואס קומט ה”י דורך דאס מלכות המינות יעדע רגע.
…
השי"ת זאל העלפן מיר זאלן בקרוב פטור ווערן פון די צרה וואס הייסט
מדינת ישראל ,ער זאל בטל ומבוטל ווערן דורך מלך המשיח בלי צרה
ועקתא ,בלי שום צער ונזק ליהודי ,ולכל בני ישראל יהי' אור במושבותם,
עס איז שוין די העכסטע צייט אידן זאל געהאלפן ווערן ,און זוכה זיין
בקרוב ממש צו ביאת המשיח והימים האלו יתהפכו לששון ולשמחה אמן
כן יהי רצון.

