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718.873.0055
True Torah Jews Inc.
183 Wilson St. #162
Brooklyn NY 11211
Phone:
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פרעצעדענטלאזע התגרות באומות ווען
ביבי נתני' באנוצט בייזע רעטאריק אין
אפענער ריס מיט וואשינגטאן
פרישע התנחליות אין מזרח ירושלים פאראורזאכט שטורעם – ביבי באשולדיגט ווייסע הויז באשלוסן
זענען 'נישט אמעריקאניש- ...וואס זענען די מאטיווען פון די יעצטיגע וואנזיניגע התגרות ?

718.841.7053
Fa x :

718.504.4513
Email:
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info@truetorahjews.org
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'עמיקעס
קוריעי'
שפאנט
פאראויס
מיט ערפאלג
און סייעתא
דשמיא:
ווייטערדיגע שריט ווערן אונטערגענומען
אין פאזיטיווען ריכטונג אין די
נאכפאלגענדע טעג ביז די ענדגילטיגע
ארגומענטן וועלן פארגעלייגט ווערן צום
סופרים קאורט

ראשית כל ,ווילען מיר מעלדן דעם ציבור הקדוש די בשורה
מרנינה; אז דעם ערב סוכות ,דינסטאג נאכמיטאג ,קומט ב"ה
אָן די פריידיגע נייעס ,אז דער 'עמיקעס' איז שוין פראמינענט
ארויפגעלייגט געווארן אויפן וועבזייטל פון די אמעריקאנער
סופרים קאורט ,אינעם וועבזייטל ווערט אנגעצייכענט אז די
'עמיקעס' איז שוין דיסטריבעט געווארן פאר די סופרים קאורט
שופטים ,ולכל הנלווים אליהם וואס האבן שייכות מיט דעם
קעיס ,דאס מיינט אז די דעת תורתינו הק' קורסירט יעצט אין
די טעג צו די טאטעס פון די פאראייניגטע שטאטען .די סטעיט
דיפארטמענט פון די אמעריקאנע אדמיניסטראציע באקענען
זיך יעצט – מעגליך – צו ערשטען מאל מיט די ריכטיגע נאטור
פון אידען וואס זענען מצווה אויף דרשו את שלום העיר .דער
וועבזייטל ווערט באזוכט דורך אומצאליגע אינטעלעקטואלן פון
איבער אמעריקע ,און בעצם פון די גאנצע וועלט .דער קעיס איז
אנגעבליך פון די פיר גרעסטע קעיסעס וואס די סופרים קאורט
גייט דורך טוהן אין די קומענדיגע חדשים ,און די דאקומענטן
וואס ערשיינט דארט ווערט גוט שטודירט במשך די גאנצע צייט
און דורכגענומען דורך געזעץ געבער ,פראפעסארן ,ריכטער,
אדוואקאטן און פרעססע לייט .ווי פארשטענדליך איז אז די
'עמיקעס' פרעזענטירט דורך נטרונא וואס ליגט שוין יעצט על
שולחן מלכים ,וועט ווערן דוסקוטירט דורך אויס די גאנצע
קעיס און וועט שיצען אויף די אמעריקאנער אידענטום זיי
זאלן חלילה נישט באקומען א שעדליכע אימעדזש בעז"ה .פאר
מער דעטאלען מיט וואס מער מען קען אויסניצען די גאלדענע
געלעגנהייט -ליינט ווייטער אין די היינטיגע ביילאגע.
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פרישע התנחליות
פאראורזאכט שטורעם:
די קאנטערווערסיע ארום די פרישע
התגרות'דיגע בוי פראיעקטן אין מזרח ירושלים
לאזט נישט נאך ,אדרבה אין לויף פון די וואך
האט דער ציוניסטישער ראש הממשלה געגאסן
אויל און אויפגעפלאקערט א העליש פייער מיט
העסליכע קאמענטס און פארלוימדונגען קעגן די
אמעריקאנער רעגירונג און אירע פאליסיס.
ווי באריכטעט פארגאנגענע וואך איז א
גערידער אנטשטאנען ווען אייניגע שעות איידער
ביבי האט זיך געטראפן מיט אמעריקאנעם
פרעזידענט אבאמא אין ווייסן הויז ,האט די
ירושלים'ער שטאטראט פארפענטליכט א
דראמאטישע מעלדונג איבער א ריזיגע בוי
פראיעקט פון פרישע  2,610דירות וואס איז
באשטעטיגט געווארן צו אויפגעבויעט ווערן אין
די געגנט פון גבעת המטוס ,וואס געפינט זיך אין
מזרח ירושלים און איז אין צענטער פון די פלענער
פאר די צוקונפטיגע פאלאסטינער שטאט.
די דעקלעראציע איבער פרישע בוי פלענער
איז געזען געווארן ווי א פריוו פון ביבי צו
אויפרעגן דעם אמעריקאנעם פרעזידענט און
אים ארויסנעמען פון די כלים שפעטער אין טאג
בשעת דער זיצונג ,און אזוי ארום קענען הייבן
זיין מאמענטום ביים רעכטן לאגער וואס איז
אנטוישט נאך זיין שלאבערישע באהאנדלונגען
ביי די לעצטע עזה מלחמה .למעשה האט זיך
דער פרעזידענט געהאלטן שטיל און ניטאמאל
רעאגירט בשעת מעשה ,בלויז נאך די זיצונג
האט האט דער ווארטזאגער פון ווייסן הויז
דשאזש עירנסט גאר שארף פארדאמט די פרישע
מעלדונג פון איזראעל .זאגנדיג אז' :די פלענער
פון איזראעל צו פאראויסגיין מיט די בוי ארבעט
אין מזרח ירושלים טוט קאליע מאכן די שטימונג
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און ברענגט צווייפלען איבער די גרייטקייט פון
איזראעל פאר א שלום '.ער האט צוגעלייגט אז
'אזא שריט וועט דערווייטערן איזראעל פון אירע
נענטסטע פארבינדעטע'.
אנשטאט ביבי זאל אייננעמען א מויל מיט
וואסער און כאטש ווארטן אז די אנגעצויגנקייט
זאל נאכלאזן האט ער אבער באשלאסן צו ווייזן
'שטארקייט' און אפענטפערן פאר די אמעריקאנער
פירער אויף זיין שטייגער ,מיט וואוילגארישע
פרעכהייט און אומגעצוימטע התגרות שאפנדיג
געשפאנטע באציאונגען מיט וואשיגטאן צום
וויפילסטן מאל.

ביבי באשולדיגט אבאמא אלס
'נישט אמעריקאניש'...
נאך זייענדיג אין ניו יארק פארגאנגענעם
דאנערשטאג האט ביבי געזאגט פאר די פרעסע,

' איך פארשטיי נישט די קריטיק און איך נעם עס
נישט אן ..דאס איז די פריוואטע רעכטן פון אידן
צו קויפן הייזער ,איך וועל נישט אננעמען אז מען
זאל דאס פארמיידן ,נישט מארגן און נישט איבער
מארגן .איך שטיי ביי מיין מיינונג'.
דאס האט נאכגעפאלגט מיט רעטארישע
סטעיטמענטס אז די ווערטער פונעם ווייסן
הויז איז 'נישט – אמעריקאניש' און אבאמא'ס
שטעלונגען זענען קעגן די אמעריקאנער פרינציפן.
אין א רייע אינטערוויאס דורכאויס זיין
באזוך אין אמעריקע האט ביבי ווידערהוילט אז
די אמעריקאנער פארדאמונגען קעגן די פרישע
דירות אין מזרח ירושלים ,איז אין קענגזאץ צו די
גרונד -ווירדן פון די פאראייניגטע שטאטן.
אין אן אינטערוויא פאר די ריזיגע  CBSנייעס
אגענטור האט ביבי באטיטלט די ווערטער פון
אמעריקע אלס אומפארשטענדליך ,זאגנדיג" :דאס
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אין קעגזאנץ צו די אמעריקאנער ווירדן און טוט
נישט אנדייטן אויף א שלום ,דער געדאנק אז די בוי
ארבעט איז א תנאי פאר שלום אין דעם ראיאן ,איז
נישט ריכטיג ,אדרבה ס'איז פונקט קאפויער".
ביבי האט זיך ארויסגעלאזט אין א
געפארפולער קאמפיין אראפצוריייסן און אטאקירן
די אמעריקאנער אדמיניסטראציע פאר דעם חטא
פון אים זאגן וואס ער האט צו טאן .אין אנדערע
אויפטריטן האט ער באטאנט אויף די ווערטער
פון ווייסן הויז זאגנדיג :איך בין נישט גרייט צו
אננעמען די קריטיק ,איך טראכט אז פאר אלעם
איז וויכטיג זיך צו באקענען מיט די אינפארמאציע
איידער מען באשליסט צו נעמען מיינונגען ,דאס
איז קעגן די גרונד – ווירדן וואס די פאראייניגטע
שטאטן גלייבן דערינען.
אויך ניר ברקת ,דער טרויעריג בארימטער
ראש העיר פון ירושלים ,האט זיך צוגעשטעלט
צו די עזות'דיגע קאפעליע און קאמענטירט :דאס
בויען אין ירושלים איז נישט בלויז נישט שעדליך,
נאר איז וויכטיג ,חשוב און וועט פארזעצן מיט
גאנצן קראפט .איך וועל נישט דערלאזן אז מען
זאל איינפרירן בוי פראיעקטן פאר אידן אין די
הויפטשטאט פון איזראעל ,מיר וועלן זיך נישט
אנטשולדיגן דערויף'.
און די אמעריקאנער רעגירונג איז
פארשטענדליך נישט שולדיג געבליבן .דער
ווארטזאגער פון ווייסן הויז ,דשזאש ערנסט ,האט
מאנטאג שארף רעאגירט צו די בייזע רעטאריק פון
ביבי נתני' זאגנדיג אז זיינע רייד זענען מאדנע און
קוריאז .ערנסט איז ציטירט געווארן 'ס'איז קיריאז
פון זיין זייט צו באשיצען די שטעלונג פון די מדינת
ישראל רעגירונג דורך זאגן אז אז די שטעלונג פון
אמעריקע איז קעגן די אמעריקאנער ווירדן'.
ערנסט האט צוגעלייגט 'די אמעריקאנער
ווירדן זענען די אורזאך פארוואס אמעריקע שטיצט
איזראעל אויף אזא ברייטן פארנעם ,דאס זענען די
ווירדן וואס האבן אונז געפירט צו פינאנצירן די די
אייראן דאום סיסטעם און באשיצן אויף די ארץ
ישראל'דיגע איינוואוינער פון ראקעטן'.
אמעריקע טוט דערמיט אנדייטן די
אויסטערלישע פרעכהייט פון די איזראעלי פירער
וועלכע געניסן פון אמעריקע דאס מאקסימום ,און

האבן די חוצפה צו באשולדיגן די אמעריקאנער
רעגירונג אלס 'נישט -אמעריקאניש'.
נתני' האט אין זיינע ווערטער באשולדיגט אז
די אמעריקאנער דארפן זיך צוערשט באקענען
מיט דעם מציאות אויף שטח ,איידער זיי נעמען
א שטעלונג איבער דעם פארזעצונג פון די בוי
ארבעט ,דערויף האט דשען סאקי ,די ווארטזאגערן
פאר די אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט
אין וואשיגטאן ,ערקלערט אז "סיי איך און אויך
ערנסט ,דער ווארטזאגער פון ווייסן הויז ,האבן
שוין באזוכט דעם בוי פראיעקט אין גבעת המטוס,
מזרח ירושלים ,די אינפארמאציע וואס מיר האבן
איז קלאר און קומט פון די טעריטאריע ,עס
האנדלט זיך פון אן אנגייענדע בוי פראיעקט אין
עטליכע פאזעס ,די אמעריקאנער רעגירונג דריקט
אויס זארג אז די בוי אקטיוועטעטן וועלן ברענגן
צו שפאלטענעס צווישן מדינת ישראל און אירע
נאנטע פארבינדעטע".
די סטעיט דעפארטמענט זאגט אין איר
מעסעזש" :די פאראייניגטע שטאטן איז זייער
באזארגט פון די באריכטן אז די ממשלה פון
איזראעל טוט פארזעצן דאס בויען אין די
סענסיטיווע געגענטער ,די דאזיגע שריט איז קעגן
די אפיציעל -דערקלערטע ציל פון איזראעל ,צו
ווייטער פירן געשפרעכן אויף א פערמענאנטער
לייזונג מיט די פאלאסטינער .די ווייטערדיגע
בוי ארבעט וועט שיקן א אומגינסטיגע
מעסעזש און וועט פירן צו פארדאמונגען
דורך די אונטערנאציאנעלע געמיינדע ,עס
ווערט דערווייטערן איזראעל פון אירע נאנטע
פארבינדעטע ,און קאליע מאכן די אטמאספערע
נישט בלויז מיט די פאלאסטינער ,נאר מיט אלע
אראבישע לענדער ,מיט וועמען ביבי טענה'ט אז
ער איז גרייט צו אנקניפן באציאונגען".
און ווירקליך ,גענוי ווי אמעריקע האט געווארנט
האט מען שוין געהערט אויך פון אנדערע לענדער
וועלכע פארדאמען איזראעל ,מאנטאג האט זיך
אויך פראנקרייך אנגעשלאסן מיט רופן צו איזראעל
אפצוטרעטן פון דעם קאנטערוועסיאנאלע בוי
פראיעקט אין גבעת המטוס .דער פראנצויזישער
אויסערן מיניסטער לורען פאביוס ,האט שארף
געזאגט" :מיר פארדאמען די איזראעלי רעגירונג
אויף זייער באשלוס צו אויפבויען  2,610דירות אין

ד ע ם
ראיאן און מיר רופן זיי
צו מבטל זיין די החלטה .איזראעל קען
נישט זאגן אז זי שטיצט א צוויי – שטאטן לייזונג
און צו די זעלבע צייט דורכפירן אקטיוועטעטן
וואס זענען פוגע אין דעם ציל אן נעמען אין חשבון
די קאנסקעווענצן.

וואס זענען די מאטיווען פון די
יעצטיגע וואנזיניגע התגרות ?
אין ליכט פון די פארערגערטע רייבערייען
צווישן ביבי און וואשיגטאן און די עזות ווערטער
דורך דעם ראש הממשלה קעגן דעם פרעזידענט,
האט דער בארימטער אידישער רעפארטער
און פובליציסט פון ניו יארק חמי שעלעוו,
פארעפנטליכט א גלענצענדע אנאליז וואס
שילדערט עטוואס די אומשטענדן ארום דעם
קאנטערווערסיע ,און דער ווינקל ווי ביבי האט זיך
יעצט אריינגעלייגט מיט זיין לויזן צינגל.
שעלעוו שרייבט :מיר זענען אנגעקומען צו א
שטאפל ווען דער פריים מיניסטער פון איזראעל
האט געווארפן א שטינק -באמבע אין פנים אריין
פונעם אמעריקאנעם פרעזידענט ,ווי גלייך עס
וואלט אים גארנישט אינטערסירט.
די וועלט שטייט און שטוינט וויאזוי האט ביבי
געהאט די קוראזש און אומזינען צו דערקלערן די
קריטיק פונעם ווייסן הויז אלס נישט אמעריקאניש,
וויאזוי האט ער זיך ארויסגעשטעלט ווי א
וואנזיניגער מיט אזעלכע ווילדער פראזן בלויז צו
אריינכאפן די רעאקציע פונעם ווייסן הויז אז זיינע
ווערטער זענען קוריאז .וואס קלערט ער ?
לאמיר זיך נאר פרובירן אויס'משל'ן וואס
פארא איבערקערעניש עס וואלט אויסגעבראכן
אויב אבאמא זאל זיך אויסדריקן אז די אנגייענדע
בוי ארבעט אין מיטל מזרח וואס קען צעשטערן
די שלום געשפרעכן איז 'נישט –אידיש'' ,נישט –
איזראעליש' ,אדער 'טוט רואינירן אידישע ווירדן'...
די איזרעלי פאליטיקאנטן וואלטן געשטורעמט
ביז'ן דאך ,די אמעריקאנער אידישע פירער וואלטן
געטומלט אומעטום ,און די קאנסערוואטיווע נייעס
אגענטורן וואלטן אפגעשטעלט אלע רעגולארע
פראגראמען און גערופן דעם פרעזידענט זיך צו
אנטשולדיגן אדער גאר רעזיגנירן...
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און
באמת ליגט אונטער
די ווערטער עפעס פיל טיפער:
פאר יעדן וואס ווייסט אביסל די אמעריקאנער
Unהיסטאריע דערמאנען אט די ווערטער
 'Americanפון א תקופה מיט ארום פופציג יאר
צוריק ווען דער רעכטער סענאטאר דשאסעף
מק'קערטי ,האט געגרינדעט א גאנצע באוועגונג
נאכצויאגן אמעריקאנער באאמטע ,איבערהויפט
דעמאקראטישע פאליטיקאנטן ,וואס זענען לויט
אים געווען פארקויפט פאר די קאמיניסטישע
אינטערעסן .דאן איז אויפגעשטעלט געווארן
די  HUACגרופע ,וואס איז די בוכשטאבן פון
די ווערטער' ,האוז אן -אמעריקען עקטיוועטיס
קאמיטי' ,א גרופע האט זיך באפאסט מיט
וואס דרייען
אנדעקן די פיינט פון אמעריקע אס
ווען ביבי האט
זיך אין די רעגירונג .יעצט ען
זעלבע ווערטער האט
ע
גענוצט די גענוי-
ער דערמיט אטאקירט אבאמא
דאס ארגסטע וואס ַאן
ס
מיט
אמעריקאנער פאליטישן קען
נער
באשולדיגט.
לדיגט.
ווערן
אפגערעדט פון דעם
ט
אז קיין שום פירער
פון סיי וועלכע לאנד
איבער די וועלט האט
דערוואגט
זיך נאך נישט
אגט
עפענטליך
צו באטיטלן
טליך
אבאמא אלס
א
דעם פרעזידענט
וואס דערמאנט די
א 'נישט -אמעריקאנער' ,ואס
באשולדיגונג פון זיינע ראדיקאלע
לע קעגנער איבער
זיין געבורט סטאטוס אין קעניא .מיט'ן זיך באנוצן
שפראך האט ביבי
אך
מיט אזא סארט געמיינע
פארבליבענע צוטרוי
בענע
פארברענט יעדעס ביסל
וואס ער האט פארמאגט ,נישט בלויז אין ווייסן
הויז נאר ביי יעדן רעכטדענקעדיגער מענטש
וואס דערהייבט נישט אזא אפענע אטאקע.

דער יעצטיגער אגרעסיווער מהלך פון
ער
קענער
ביבי ווערט צוגעשריבן דורך פילע זאך
צו זיין גרעסטע שטיצער ,דער ראדיקאלער
אמעריקאנער פילאנטראפ עדלסאן ,וואס האט
שווער געארבעט ביי די פארלאפענע פרעזידענט
וואלן ,ארויסצושטויסן אבאמא פון אפיס .שעלעוו
ערווענט אויך דער פאקטאר:

'דאס מערסטע מסתבר איז אז אט די
שפראך און די סארט אויסדריקן שטאמען פון
ביבי'ס גוטער ידיד שעדלאן עדלעסאן ,דער
אפיציעלער פובליק פיינט נומער איינס פאר די
דעמאקראטישע פארטיי אין וועמענס שפיץ
אבאמא שטייט יעצט .די מענטשן וואס דרייען
סארט
זיך ארום עדלסאן פרובירן צו נוצן די ארט
נישט ,אים צו
ט,
רעטאריק ,ווען קיינער הערט
אבער ביבי איז געווען
ר
געפעלן און באאיינדריקן.
אזוי פרעך ,ער האט נישט געקענט האלטן
זיינע געדאנקן ביי זיך אין קאפ ,און געשפירט
פאר זייער נויטיג צוריק צו אטאקירן קעגן די
אמעריקאנער קאמענטארן.
עריקאנער
ער
האט
צוערשט
גערעדט

טאקע גארנישט מיט דעם וואס איזראעל
פראקלאמירט גאנץ ירושלים אלס איר אייגענטום
און ווארפט אפ יעדע פארשלאג עס צו צעטיילן
? מיט א גלייכגילטיגע מינע אויפן געזיכט זאגט
ביבי איבער זיינע ארגומענטן וואס ברענגן בלויז א
שמייכל פאר די צוהערער.
יעצט ווען איזראעל שטייט פאר א גורל'דיגע
מינוט ,אין צייט וואס וואשיגטאן און טעהראן
מינוט
רעדן ע
ערנסט איבער א פארשטענדעניש איבער
די נוקלא
נוקלארע וואפן פון איראן ,ווען איזראעל וויל
אזוי שטאר
שטארק האבן אן השפעה אויף אמעריקע
צו פארמייד
פארמיידן א נוקלאר – באוואפנטע איראן,
האט זיך אבע
אבער דער ראש הממשלה מיאוס
אמעריקאנער אדמיניסטראציע.
צוריסן מיט די א
און שטוינען וויאזוי ער האט
מען קען שטיין א
געפינען פאר וויכטיג אין אזא קריטישע
צייט צו דערלאנגען אזעלכע
ביליגע אטאקעס קעגן
בילי
אמעריקאנעם
דעם
פרעזידענט.
פרע

פירט
שעלעוו
שע
אויס זיינע פראגעס מיט
א ווייטאגליכן עענטפער ,וואס
ברענגט צום אויבערפל
אויבערפלאך די אור-
אלטע ציוניסטישע טראדיצ
טראדיציע ,פון זיך
מתגרה זיין באומות און בר
ברענגען סכנות
פארן כלל ישראל.

צו די איזראעלי
מידיא ,אבער דאן האט ער
ווידערהוילט זיינע אידיאטישע קאמ
קאמענטס
פאר יעדע און איינציגע זונטא
זונטאג אינדערפרי
טאולק שאו וואס האט אים אויסגעהערט .נישט
דערמאנענדיג אבאמ
אבאמא ביים נאמען האט ער
אומסימפאטיש באשמיצט דעם פרעזידענט .זיך
אויפפירנדיג ווי ער וועלט געווען א טיי פארטיי
אויפפיר
א
אקטעוויסט ,נישט ווי א פירער פון א לאנד מיט
'ספעציעלע באציאונגען' מיט אמעריקע.
דאס איז שוין אפגערעדט אז די טענות
זיינע זענען באמת א געלעכטער .בויען אין
מזרח ירושלים איז טאקע בלויז א טעמע פון
'פראפערטי רעכטן' ? ממש אזוי ? עס האט

ריכטיגע ענטפער אויף זיין
די ריכטיג
אומפארשטענדליכע אויפפירונג קענען מיר
אומפארשט
געפינען מיט דעם באקאנטן משל פון אן עקרב
געפינע
וואס איז אריבערגעגאנגען דעם טייך אויפן רוקן
פון א פראש .זייענדיג אינמיטן פון דעם טיפן טייך
האט דער עקרב אנגעהויבן בייסן דעם צפרדע
אין רוקן .דער פראש ,וואס האט זיך אנגעהויבן
טרענקען ,האט אים געפרעגט :פארוואס טוסטו
דאס ? מיר וועלן דאך ביידע דערטרונקען
ווערן אזוי ? אבער דער עקרב האט דערויף
געענטפערט "דאס איז מיין נאטור"...

***
די לעצטע אויפשטייג פון רייצערישע
רעטאריק מצד די ציוניסטישע פירער דארפן אויף
אן אמת באאומרואיגן אידן איבער דער וועלט ,דער

EGAP


~
 ~ q

~
~~~ ~
r

עקרב ביבי ווילן נישט בייסען דעם פראש נאר דעם
אמעריקאנער אידענטום ווי דער ציוניסטישער
מהלך איז געוועהן מקדמת דנא ,פשוט שופך דם
צו זיין אידען אין אלע זייערע גלות ערטער פאר
די ציוניסטישער אינטערסען ,עס געדענקט זיך
נישט אין די לעצטע יארן אזא שעת סכנה ווען אזוי
גערופענע אידישע פירער רייסן עפענטליך אראפ

דעם אמעריקאנעם פרעזידענט און רופן אים
אן מיט אלע ערליי לשונות של גנאי ,בלויז ווייל
ער וויל נישט גיין אין פילן שפאן מיט די רעכטע
נתני' רעגירונג .דער פאלנער אמעריקאנער גוי
דארף זיין א 'בעל מדריגה' נישט צו ווערן א שונא
ישראל מובהק ח"ו פון זייער פרעכע התנהגות,
די יעצטיגער מצב ברענגט געוויס מיט זיך א

נ י י ע ס

מעלין בקודש; 'עמיקעס
קוריעי' שפאנט פאראויס מיט
ערפאלג און סייעתא דשמיא:
די גינסטיגע נייעס איז אבער אז זה לעומת זה,
טאקע יעצט אין דעם שווערן זמן ,גייט פאראויס
בחסדי ה' און אדאנק די ווארימע שטיצע פונעם
ציבור ,דער גרויסער פרסום פונעם 'עמיקעס
קוריעי' דאקומענט וואס איז פארגעשטעלט
געווארן צום העכסטן געריכט אין באצוג צו די
ברייט בארימטע 'זיוואטאפסקי קעיס' אין סופרים
קאורט.
די יעצטיגע פעולות הקודש צילט א ריכטונג
וואס נטרונא האט האט ביז היינט נישט באוויזן און
ווערט יעצט צום ערשטן מאל געדעקט בעז"ה .די
גאנציעריגע פרסומים פון מוסד הק' נטרונא טוט
פונקציאנירן געווענליך איבער די אלגעמיינע
מידיא נעטווארק ,ווי צייטונגען ,ראדיא נעצן,
פרעס רעליסעס און סאציאלע מידיא נעטווארק,
פרסומים וואס רעדן צום איינפאכן טאג -טעגליכן
גוי וועלכע באקומט זיין אינפארמאציע דורך די
אויבנדערמאנטע קאמיוניקאציע מיטלען ,און
באקענט זיך מיטן בליק פון תורה טרייע אידן און
אונזער הכנעה אין גלות.
דער יעצטיגער פרסום פונעם אויפגעכאפטן
'עמיקעס' רעדט אבער בעיקר צום העכערן
שטייסל פון אמעריקאנעם פאלק ,די געזעץ געבער,
אדוואקאטן ,פראפעסערן ,און אינטעלעקטואלן
וואס פארנעמען זיך מיט ערנסטע טעמעס אויף

פ ו ן

באשיינפערליכער
צארן ביי די אמעריקאנער
באפעלקערונג קעגן איזראעל ,וואס ווערט
שנעל אויסגעטייטשט אלס א צארן קעגן אידישע
קינדער היזיגע איינוואוינער וועלכע ווערן געזען
ווי שטיצער און סימפאטיקער פאר איזראעל ,ה'
ירחם.

נ ט ר ו נ א

הויכע פאזיציעס און זיי זענען די טאון געבערס
פארן פאלק .דאס איז אן אוידיענץ וואס איז
פילפאכיג וויכטיגער צו פאראינטערסירן און
זיי זאלן ווערן באקאנט מיט די שטעלונגען פון
ערליכע אידן.
געלויבט השי"ת אז דער 'עמיעקס' טוט אצינד
צום ערשטן מאל אין דער היסטאריע ערפילן דעם
חלל און ברענגט צום אויבערפלאך דער דעת
תורתינו הבהירה אויף אן אויסערגעווענליכע
פרעסטוזשפילער פארנעם ,אין פארום פון א

קלאסישער און גרינטליכער בריוו געשריבן
דורך לאנגיעריגע ערפארענע אדוואקאטן .דאס
ציעט פאקטיש אינטערעסע ביי געלערנטע
שטאטס לייט איבערן גאנצן לאנד ,מענטשן וואס
האבן איינפלוס און מאכט צו טוישן דעם דעת
הקהל ,וואס האבן די געלעגנהייט צו ליינען און
לערנען איבער די אידישע התנגדות צום ציונות,
אויף א פראפעסיאנאלע שפראך ,ציענד און
אינפארמאטיוו ,און בארייכערט מיט אומצאליגע
היסטארישע און זאכליכע ערקלערונגען.
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ווייטערדיגע שריט
זעצן פאר אין פאזיטיווען
ריכטונג; לקדש שם שמים:
פארשטענדליך אז דאס איז א רינגעלע אין
דעם ברייט פארצווייגטן פרסומים קייט וואס
האט זיך בלויז אקורשט אנגעהויבן .ווי לאנג די
קארט קעיס גייט אָן איז די פעולת הפירסום אין
איר פולען קראפט ,די 'עמיקעס קוריעי' איז אין
אין די קומענדיגע האלב יאר ווי גחלים לוחשות
וואס קען יעדע ליעדע מינוט אויפלאצען פאר
א אטאָם באמבע ,די ענגילטיגע ארגומענטן פון
דעם ספעציפישן קעיס איז באשטימט געווארן
אויפן קומענדיגן נאוועמבער דריי
למספרם ,וואס אדייט
באדייט
שן
אינדערצווישן
אז
זענען
צייט
אלע אפציעס
מער
אפן,
ווערן
מענטשן
פאראינטערסירט אין
די קעיס ,מער טשן
מענטשן
נטן
דאקומענטן
ליינען די
בשייכות דערמיט ,און עס
ציעט א פארשטערקערטע
אינטערעסע אומעטום.
די 'עמיקעס' איז שוין טאקע פרעזענטירט
געווארן אבער אלע מומחים און זאך קענער זענען
ביי דער מיינונג אז דאס איז נאר די התחלה די
פעולות הפרסום ,פארקערט ,יעצט הויבט זיך
עס הערשט אן .עס וועט נאך געדויערן צייט און

געלט אבער עס איז ווערט יעדע השקעה ,ווייל
דאס איז א פערמענאנטע אינוועסטמענט וועלכע
וועט פארבלייבן פאר לאנגע יארן אלס א קראנטע
דאקומענטאציע אין די ארכיוון פון איינע פון די
בארימטע סופרים קאורט קעיסעס.
צו דער זעלבער צייט איז נטרונא אין
פארבינדונג מיט א רייע גרויסע מידיא נעצן,
וועלכע זענען אין קאנטאקט מיט די עסקנים,
עס ווערן אויסגעארבעט פארשידענע וויכטיגע
פארשלאגן וואס וועלן בעז"ה פארברייטערן דעם
קול ה' בהדר פון נטרונא און ערמעגליכן אז דער
'עמיקעס' זאל טאקע פארבלייבן לאנגע יארן אלס
צייגעניש און מקור אז ציונית איז בהחלט נישט די
פארטרעטער פונעם כלל ישראל אין אמעריקע.
די הייליגע פראיעקטן רוקן זיך פאראויס פון
אלע זייטן מיט אימפעט און פלייס,
אבער די גרעסטע מניעה
וואס שטייט פאר
די עוסקים
במלאכת
הקודש איז
דער
ליידער
מנ
מניעת ממון .מען
דא
דארף שמירען די
רע
רעדער אז די באן
זאל פא
פארן ,נטרונא איז
עד
איבערגעשטרענגט
למעלה ראש פון די ביז יעצטיגע
הימל -גרייכנדע הוצאות אדירות ,אבער מען מוז
פאראויסגיין מיט די ווייטערדיגע אקטיוועטן ,כדי
נישט צו פארפאסן דעם שעת הכושר ,און נטרונא
מוטשעט זיך מיט די דאגה ,וויאזוי וועט דאס
אלעס געדעקט ווערן .

ומכאן הקריאה יוצאת ,מיר ווענדן זיך מיט
א הייסן רוף צו יעדן איד  ,ביטע לאזט אונז נישט
פאלן .לאמיר פארזיכערן אז דער כבוד שמים
ווערט טאקע נתרומם ,לאמיר נישט אדורכלאזן
אזא געלעגנהייט וואס ליגט אונז יעצט אונטער די
הענט ,צו אראפנעמען די ציוניסטישע אפטרופסוס
פון אונז און מסיר זיין דעם חרון אף פון אידישע
קינדער .עס איז מרחמי השי"ת מזכה זיין אזא ארים
דור מיט אזעליכע גוטע שאנסן פון מקדש צו זיין
דעם שם שמים אויף אזא ריזיגן פארנעם ,רופט
יעצט אריין די אפיסעס פון נטרונא וואו די עסקנים
ווארטן אויף אייער נדבת הלב.

רופט יעצט די
קאמפיין נומבער
718 873 0756
עס ווערט געברענגט אין תיקוני זהר )דף כט/א(
א מורא'דיגע לשון ...קם רבי אלעזר ואמר ,אבא
אבא ,אמאי אתמר ביומא קדמאה דסכות) ,ויקרא
כ"ג( ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ,אמר
ליה ברי מאני קרבא בימינא נטלין לון ,ובאלין מאני
קרבא אינון ישראל רשימין דנצחין דינא ,מתל
למלכא דהוה ליה דינא וקרבא בשבעין אומין ,ולא
הוו ידעין מאן נצח דינא ,ושאלין ליה מאן נצח
דינא אמר תסתכלון באלין דרשימין במאני קרבא
בידייהו ,ותנדעון מאן נצח דינא ,השי"ת זאל העלפן
אז אין זכות וואס מיר נעמען די מאני קרבא – די ד'
מינים אין די האנט אריין – זאלן מיר מנצח זיין די
אלע שונאי ה' ,די צד הקדושה זאל מנצח זיין ,כלל
ישראל זאל מנצח זיין אלע מקטריגים און מרעין
בישין ,וְתֵיטִיב ל ָנ ּו הַ ֲחתִימָהּ ,ותְז ַּכ ֵנ ּו ל ֵׁישֵב יָמִים
ר ַּב ִים עַל ה ָ ֲאדָמָה אַדְמַת קֹדֶׁש ּבַעֲבוֹדָתֶך ָ ּוב ְיִרְאָתֶך ָ
אכי"ר.

נטרונא וואונשטעט פאר אלע אירע מעמבערס ,אחים לדיעה און גאנץ כלל ישראל,
א חג כשר ושמח א פרייליכען יו"ט!

