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חיזבאללא טעראר גרופע ברויזט אז איזראעל נעמט שטעלונגען
אין אינערליכע געפעכטן צווישן מוסלעמענער פראקציעס
ביי א גרויסע פארזאמלונג אין לבנון
די וואך מאנטאג האט דער פירער פון
די חיזבאלע טעראר גרופע ,כאסאן
נאסראללא ,אויפגעטרעטן מיט א לעבעדיגע
רעקארדירונג פון זיין באהעלטעניש בונקער,
וואו ער האט אדרעסירט זיין טעראר באנדע
און זיך באצויגן צו די לעצטיגע באמיאונגען
פון איזראעל צו זיין א טייל אינערהאלב די
אינערליכע אראבישע געפעכטן צווישן די
שיאטן און סוני פראקציעס.

דער חיזבאלע פירער האט גלייכצייטיג
באשולדיגט איזראעל אז זי איז פארמישט
אין די מלחמה וואס פלאקערט אין סיריע:
"איזראעל ,וואס איז א שותף אין די מלחמה
אין סיריע ,איז דערווייל דורכגעפאלן ,די
ציל פון איזראעל איז אומצואווארפן די
אסאד רעגירונג .די אנגענומענע מיינונג פון
איזראעל איז געווען אז יעדע אפציע איז
בעסער ווי די איבערלעבעניש פון די אסאד
רעגירונג.

נאסראללא האט קלארגעשטעלט אז
חיזבאאלע וויל נישט יעצט קיין מלחמה
אבער זיי זענען גרייט דערצו .ער האט
באזונדער געסטראשעט מיטן ארגסטן
חלילה אויב צה"ל וועט אויספירן זייערע
דראואונגען צו צעשטערן די חיזבאלע
פעסטונגען אין לבנון .ער זאגט אז די ריזיגע
גאז טאנקן ,וועלכע זענען סטאנציאנירט אין
חיפה – מיט אריבער  15טויזנט טאן גאז
קען ברענגען פאטאליטעטן פאר צענדליגער
טויזנטער ה' ירחם .באטאנענדיג אז "לבנון
האט היינט אן אטאם באמבע ,איין מיסל
פון חיזבאלע אינאיינעם מיט די גאז טאנקן
אין חיפה איז ווי א אטאם באמבע ,דאס איז
אונזער אפציע און מיר וועלן דאס היטן ווייל
דאס וועט פארמיידן די קומענדיגע מלחמה
אין לבנון".

"אויב זיי וואלטן מצליח געווען אין
סיריע וואלט זיי זיך אויסגעשפרייט אויך
צו אנדערע ערטער .מיר וועלן נישט לאזן,
נישט די אייסיס ,נישט איזראעל ,און נישט
טערקיי צו פארווירקליכן זייערע חלומות אין
סיריע".

דער בונד פון איזראעל
מיט סוני רעגירונגען:

נאסראללא האט דאן אטאקירט טערקיי
און סאודיע אראביע וואס ארבעטן לויט
אים מיט מיט די אינטערעסן פון איזראעל.
ער האט זיי באשולדיגט "איר ווילט שטעלן
איראן ,אסאד ,און חיזבאלע ווי פיינט ,גוט,
אבער וויאזוי שטעלט עטץ זיך צוזאם מיט
איזראעל ,ווען זי זעצט פאר צו טון אלע
אומרעכטן קעגן פאלאסטינער".
ער האט געזאגט אז איזראעל וויל
פארוואנדלען די געשענישן אין דעם ראיאן
ווי עס האנדלט זיך אין א קאנפליקט צווישן
די סוני'ס – און די שיאטן ,ווייל זי וויל ווערן
נאנט מיט די סוני'שע רעגירונגען .ס'איז

דא א פאראייניגטע בונד צווישן איזראעל,
טערקיי און סאודיע ,קעגן די שיאטן ,און ער
האט אויסגעפירט מיט א צארן "וואס איז
די בלאף וואס פירט די אראבישע פירער צו
אנקניפן קשר מיט דעם פיינט?"

מער איבער דעם לאנגיעריגן
סוני – שיאטן קאנפליקט:
די רעדע פון נאסאראלע האט געברענגט
צום אויבערפלאך דאס וואס איז שוין
אנגעמערקט געווארן אין די לעצטע
תקופה מערערע מאל דורך אנאליסטן און
פאליטישע אבזערווירער אז די מדינה האט
אונטערגענומען א מיסיע זיך צו דערנענטערן
און שליסן א ּ ַפאקט מיט די סוני אראבישע
לענדער און גלייכצייטיג זיי ארויסהעלפן
מיט דעם קאמף קעגן די שיאטן אראבער.
אויפ'ן שפיץ גאפל צו געבן צו פארשטיין
איבער וואס עס האנדלט זיך דא ,איז די
אראבישע וועלט אין אלגעמיין צעטיילט
צווישן צוויי צענטראלע פראקציעס .די סוני
אראבער ,וועלכע זענען א גרויסע מערהייט
פון די מוסלעמענער באפעלקערונג
איבער די וועלט .און די שיאטן וועלכע
זענען אומגעפער פופצן פראצענט פון
די מוסלעמענער ,און ציילן זיך אלס א
פאפולאציע פון ארום צוויי הונדערט מיליאן
אראבער צעשפרייט אין מערערע לענדער.
צווישן די צוויי גרופעס הערשט
אומענדליכע געפעכטן שוין לאנגע יארן ,אין

גרונד זענען מערסטנס קריגערייען אין די
אראבישע לענדער במשך די לעצטע יארן
באזירט אויף דעם קאמף ,און אומצאליגע
טייכן בלוט זענען שוין פארגאסן געווארן
צווישן ביידע זייטן.
א גרויסע מערהייט פון די אראבישע
לענדער ווערן געפירט דורך סוני רעגירונגען,
אריינגערעכנט די מאכטפולע סאודיע
אראביע ,וועלכע האט טאקע לעצטנס
געשאפן א טומל ווען זיי האבן געהינריכטעט
א פראמינענטע שיאטישע גייסטליכער,
וואס האט אויפגעברויזט די שיאטישע
אראבער עד חרמה.
ווידעראום די לענדער איראן ,איראק ,און
תימן ,זענען גרויסע פעסטונגען פון שיאטן,
די מערהייט אין יענע לענדער באלאנגען
פאר די שיאטן און דער איראנער איאטילי
)דער העכסטער גייסטליכע פירער( חומעני
איז פון די פירענדע שיאטישע פיגורן .דאס
זעלבע איז אין לבנון ווי די חיזבאלע גרופע
איז קאנצעטרירט און ערהאלט כסדד'דיגע
שטיצע פון די שיאטישע איראן'ער חומעני
רעגירונג.
אצינד האלט די וועלט מיט אן אויפשטייג
פון אייסיס ,וואס איז א סוני באזירטע גרופע,
וועלכע וויל עוקר זיין די שיאטן און די מערב
וועלט .אזוי אויך הערשט פארשארפערטע
באציאונגען צווישן סאודיע מיט איראן נאך
די לעצטיגע הינריכטונג פון א שיאטישע
גייסטליכער .דאס זעלבע איז אין תימן ,וואו
די סוני רעגירונג שטייט אויס א געראננגל
מיט די שיאטישע רעבעלן ,און סאודיע
העלפט די רעגירונג באקעמפן די שיאטן.
דערצו קומט נאך צו די ענדלאזע בלוטיגע
קאנפליקטן אין סיריע צווישן די קרעפטן
פון אסאד וועלכע אנגעהערן זיך מיט די
שיאטן פון איראן און לבנון ,און געניסן פון
שטיצע פון רוסלאנד און כינע ,וואס פירן
דורך שווערע שלאכטן סיי קעגן די מעסיגע
רעבעלן וועלכע ווערן געשטיצט דורך סוני
רעגירונגען ווי סאודיע אראביע און קאטאר
און פון די מערב וועלט לענדער ,און סיי קעגן
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די ראדיקאלע סוני דשיהאד קעמפער אין
שפיץ פון די ברוטאלע אייסיס גרופע.

האט דאס נישט געלייקנט נאר מיט א האלב
מויל אפילו באשטעטיגט.

אט דאס אלעס האט געפירט דערצו אז
דער צושטאנד פון די סוניס און שאיטען איז
זייער אנגעצויגן און עס קען אויפלאקערן
מיט איין קליינעם שוועבל .די מדינה זוכט
נאר זיכער צו מאכן אז אויב דאס פאסירט
חלילה זאל דער איד אויך זיין א טייל פון דעם
געמויזעכץ.

איזראעל מישט א קאשע
צו ערוועקן שנאת ישראל חלילה:

די מדינה פירער זוכן לעצטנס צו שליסן
א בונד מיט די סוני לענדער און אפשוואכן
דעם איינפלוס פון די שיאטן לענדער .דאס
איז בולט געקומען צום אויסדריק פאריגן
זומער ווען די מדינה האט אומאפיציעל
מיטגעארבעט אינאיינעם מיט סאודיע
אראביע קעגן דעם איראנער נוקלאערע
דיעל .סאודיע אראביע האט זיך געהאט
אירע אייגענע סיבות צו שטערן דעם דיעל
נישט זוכענדיג אז איראן זאל גרויס ווערן,
און איזראעל האט זיך דערצו צוגעכאפט מיט
ביידע הענט ,ווי דער אלטער כלל לויטעט אז
מיין פיינט'ס פיינט איז מיין פריינד.
אנומלט האט איזראעל אויך צוריק
באנייט לייכטע באציאונגען מיט טערקיי
וואס איז א סוני שטיצער ,און שטייט
אונטער באמיאונגען אז טערקיי מיט סודיע
זאלן זיך שלאגן קעגן די אסאד רעגירונג און
אירע שיאטישע קעמפער .איזראעל וויל
פאר יעדן פרייז אנטוויקלען אן ערנסטע
קאמף און העלפן די סוניס קעגן די שיאטן.
טערקיי און סאודיע קעגן סיריע ,איראן און
חיזבאלא.
די וואך איז טאקע באריכטעט געווארן
איבער דריי מיסלס פון איזראעל וואס האבן
באטראפן מיליטערישע איינריכטונגען פון
די סורישע ארמיי .דאס זעלבע האבן האבן
קוועלער פון די סוריע אפיזיציע באריכטעט
דעם פארגאנגעעם אקטובער אז איזראעלי
לופט קרעפטן האבן באמבאדירט צוויי
ערטער וועלכע האבן באלאנגט פאר די
אסאד מיליטער און פאר חיזבאלא ביי די
גרעניץ צווישן סיריע און לבנון .איזראעל

דער ציל פון די ציוני'סטישע הנהגה
איז געווען און איז געבליבן ,צו מסכן זיין
אידישע קינדער בארצות גלותם ,כדי
צו עוקר זיין גליות ישראל ממקומם און
צווינגען מאסן עליות צו דאס ציוני'סטיש
לאנד .איבערהויפט האבן זיי מאז ומתמיד
זיך באנוצט מיט דעם מיטל אין די אראבישע
מדינות ,ווי איראק ,מאראקא ,סיריע,
טוניסיע ,און איראן ,וואו אין די בראשית
יארן פון די מדינה האבן ציוני'סטישע
טעראר גרופעס אנגעזייט באשיינפערליכע
טעראר און רציחות קעגן די ארטיגע אידן זיי
צו ארויפצווינגען קיין ארץ ישראל.
די בלוטיגע טראדיציע זעצט ליידער פאר,
איזראעל שפילט זיך ארום מיט א פעסל
אויל וואס קען חלילה עקספלאדירן יעדע
ליאדע סעקונדע ,די קרבות יחפצון'קעס
מישן זיך אין אינערליכע געפעכטן צווישן די
קריגערישע מוסלעמענער פראקציעס .עס
ציטערט דאך דאס הארץ בלויז צו טראכטן
וואס קען זיין די קאנסקעווענצן פון אזא
געפארפולע שפיל ווען בשם אידן מישט
מען זיך און מען וועקט אויף סענסעטיווע
סטרונעס ביי הונדערטער מיליאנען
אראבער ,דער אויבערשטער זאל האלטן די
רעכטע האנט.
עס איז בולט דער חילוק פון די
איזראלישע מופקרים צו די אמעריקאנער
רעגירונג ,וואס טראץ זייענדיג א וועלט
מאכט פראבירט אמעריקא אוועקצושטיין
פאר יעדע פרייז פון די אראבישע קאנפליקט,
און מאנעווירעט מיט חכמה צו בלייבען מן
הצד ,צוליב איר אחריות צו באשיצען אירע
בירגער מכל הצדדים.
דער פחד פון די ציוניסטישע פעולות איז
זייער גרויס נישט בלויז פאר די אידישע
קהלות וועלכע וואוינען אין אראבישע מדינות
אין שכינות פון שיאטישע אראבער .א

שטייגער די טויזנטער אידן אין איראן וועלכע
לעבן אין א רעאליטיווע רואיגקייט אונטער
די שיאטישע רעגירונג ,און די אידן אין תימן,
און אנדערע געדיכט – באזעצטע אראבישע
לענדער .נאר אזעלכע זינלאזע שריט בשם
דעם אידישן פאלק קען חלילה מסכן זיין
אידן בכל ארצות פזוריהם .אין מערסטנס
אייראפעישע לענדער וואוינען אידן זייט
ביי זייט נעבן מוסלעמענער געגענטער .און
קיינער קען נישט פאראויסזאגן וואס קען
חלילה פאסירן אויב דער אראבער ווערט
איבערצייגט אז דייקא דער איד איז דא צו
מישן א קאשע און אינטערמינעווען אדער
אפשוואכן די איינפלוס פון זיין פראקציע.
ס'איז לא יאומן כי יסופר וויאזוי די מופקרים
ועזים שבאומות שפילן זיך ארום מיט
אידיש בלוט אזוי פראנק און פריי ,און נוצן
די געפארפולסטע מיטלען צו עררייכן זייער
אור אלטן ציל צו פארטרייבן אידן מיט דער
געוואלד פון די גלות לענדער היל"ת.

נטרונא סאציאלע נעטווארק גרייכט
ביז מיטל מזרח און גאלף ראיאן:
דער איינציגער עצה וואס מיר קענען טון
לנוכח אזא סארט ווילדע התנהגות פון די
בריוני הדור ,איז דער עצת אבינו הזקן פון
ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך,
צו מודיע זיין פאר די אומות העולם אז
ס'איז נישט ריכטיג דער פאלשער אימעזש
וואס אידן זענען אנגעשמירט געווארן .די
ציוני'סטישע שריט זענען נישט אין אונזערע
אונטערעסן און זיי פארטרעטן נישט דאס
אידיש פאלק אויף קיין שום פאל.
וצאו לך בעקבי הצאן .ווען מיט אריבער

פופציג יאר צוריק האבן די ציונים אנגעדרייט
עזות'דיגע סענטימענטן אינערהאלב דאס
לאנד מאראקא קעגן די ארטיגע רעגירונג,
האט רביה"ק מסאטמאר זי"ע דאן געשריבן
א ספעציעלע בריוו ,פון די געציילטע בריוו
וואס דער רבי האט אונטערגעשריבן אויף
ענגליש ,וואו ער ווענדט זיך צום קייזער
פון מאראקא מיט א קלארשטעלונג אז
אידן זענען געטריי צו די לענדער וואו זיי
וואוינען און זענען דורש בשלום העיר.
אט די זעלביגע קריאת שלום מוז אצינד
דערהערט ווערן מיט א געוואלדיגן פרסום
צווישן די באטרעפענדע אומות וואס זאל
קלארשטעלן דעם הכרזת היהדות החרדית
מיט א שטארקייט און קלארקייט.
אין די היינטיגע עפאכע פון שנעל –
לויפנדע טעכנאלאגיע איז דאס לייכטסטע
דאס צו ערמעגליכן דורך די וואקסנדע
נטרונא סאציאלע מידיא נעטווארקס וואס
ווערט ב"ה אויסגענוצט צום גוטן און שטייגט
ממש מדי שבוע בשבוע מיט א פרסום אדיר
און צענדליגער טויזנטער וועלכע קוקן דאס
און באדאנקן זיך דערפאר.
די "נטרונא" שטאב מיטגלידער וועלכע
גיבן זיך אפ אויף דעם פראנט גיבן איבער פאר
די מערכת "קול נטרונא" אז אין די לעצטע
עטליכע וואכן זעהט זיך אן א שטארקע
נאכפראגע און אינטערסע פון מערערע
אראבישע לענדער .מען זעט אומצאליגע
מעסעזשעס און קאמענטארן פון אזעלכע
לענדער ווי פאקיסטאן און אנדערע
שכינות'דיגע מדינות .די סארט מהלך פון
פרסום האט געגעבן די געלעגנהייט צו צילן
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דעם וויכטיגסטן קליענטל און מפרסם זיין
פאר די אומה היושבת שם דעם ריכטיגן
חילוק צווישן אידן מיט ציונים.
די אקטיוועטען אויף אט די נעטווארקס
זעצן טאקע פאר מיט א פלייס .עס איז די
וואך ארויפגעשטעלט געווארן עטליכע
שטארק אויפגעכאפטע מעסעזשעס און
ערקלערונגען וואס האבן געהאט א גינסטיגן
אפקלאנג .אזוי אויך איז גוט פארשפרייט
געווארן א קורצע ווידיאו רעקארדירונג
וואו הרב יעקב שפירא שליט"א ערקלערט
אז אידן האבן דורכגעלעבט דעם לאנגען
אריכות הגלות דורך נישט רעוואלטירן קעגן
די פעלקער און דאס איז ווייטער אונזער
גאנג אין גלות געטריי צו די געבאטן פון די
תורה הק' וואס האט אונז פארבאטן זיך צו
פירן זעלבסשטענדיג מיט עזות קעגן די
פעלקער.
מחיל אל חיל ,ווערט די עבודת הקודש
פארגעזעצט ביתר שאת ,נטרונא ווי
געווענליך ווארט אויף נדיבי עם אז מ'זאל
קענען אנהאלטען מיט די נאכאנאנדיגע
ברייטע פרסומים ,אין א צייט וואס די
פארבינדונגען מיט פילצאליגע מאסן ארום
דעם גלאבוס ווערט ב"ה פארשטערקערט.
די נטרונא נעטווארקס ווערט געאפדעיט
מיט א שטוינענדע שנעקלייט ,דורך א
שטאב פון באזעסענע עסקנים ,מומחים
אין דעם פעלד פון מארקעטינג ,מיט'ן ציל
און תכלית אז די וועלט זאל דערהערן דעם
הבדל פון אידישקייט און ציונות ,וואס איז א
באשיינפערליכע הצלת ישראל וקידוש שם
שמים.
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פעולות

718.873.0756

718.873.0055

קול נטרונא
ל
ערש"ק פר' וירא תשע"ו

|3

