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יוני  — ≤πיולי   ≤∞±≤ ¨μתּמוז  ¨±μ—πתשע ב „ פֿאָרווערטס

ייִדישיסט נעמע אײַ די שוויי
פֿו קריסטאָ מאַטעס לאַנדאָלט ©צירי®
או לייזער בורקאָ ©ניויאָרק®
ספּעציעל רן „רווערטס“

אַזוי†ווי†מיר†האָבן†מיט†צוויי†וואָכן†צוריק†
דערציילט¨†ווי†שווייצער†קומען†הײַנט†קיין†ניו
יאָרק¨† כּדי† זיך† צו† באַקענען† מיט† דער† היגער†
ייִדישוועלט¨†וועלן†מיר†די†וואָך†שרײַבן†פֿאַר≠
קערט∫†ווי†ניויאָרקער†ייִדישיסטן†זײַנען†אַ†מאָל†
געפֿאָרן†אין†דער†שווייץ¨†כּדי†זיך†צו†פֿאַר†טיפֿן†
אין†דער†שווייצער†קולטור†Æעס†רעדט†זיך†וועגן†
דער† פֿאָלקלאָריסטקע† בינה† ווײַנרײַך† און† איר†
מאַן¨† דער† לינגוויסט† אוריאל† ווײַנרײַך¨† וואָס†
זיי† האָבן† פֿאַרבראַכט† אַ† גאַנץ† יאָר† אין† ציריך†
© †¨®±πμ∞—±π¥πכּדי† אוריאל† זאָל† אויספֿאָרשן† די†
שווייצער† צוויישפּראַכיקייט †Æפֿון† דעם† איז†
אַרויס†זײַן†קלאַסיש†לינגוויסטיש†ביכל†„שפּראַכן†
אין†קאָנטאַקט“¨†וואָס†שטעלט†מיט†זיך†פֿאָר†אַ†
תּמצית†פֿון†זײַן†דיקלײַביקער†דיסערטאַציע†Æ
אָבער† דאָס† באַגעגעניש† מיט† דער† שווייץ†
האָט†געהאַט†אַ†פּעולה†ניט†נאָר†אין†דער†אַל≠
געמיינער† לינגוויסטיק† און† אין† אוריאל† ווײַנ≠
רײַכס†אַקאַדעמישער†קאַריערע†Æעס†האָט†אויך†
געביטן† און† אויסגעברייטערט† דעם† אופֿן¨† ווי†
אַזוי† מען† האָט† באַטראַכט† די† ייִדישע† שפּראַך†
און† דעם† באַגריף† אַשכּנז †Æדי† ווײַנרײַכס† האָבן†
צום† ערשטן† מאָל† „אַנטדעקט“† דעם† מערבֿ
ייִדישן†דיאַלעקט¨†וואָס†האָט†אַ†מאָל†זיך†גע†צויגן†
איבער†דער†לענג†און†ברייט†פֿון†דײַטש†לאַנד¨†
האָלאַנד¨† אַפֿילו† צפֿוןאיטאַליע¨† אָבער† וואָס†
דעמאָלט†האָבן†בלויז†געציילטע†אַלטע†ייִדן†די†
שפּראַך†נאָך†געדענקט¨†דער†עיקר¨†אין†על†זאַס†
©פֿראַנקרײַך®†און†אין†דער†שווייץ†Æדאָס†וואָרט†
„אַנטדעקט“† שטייט† אין† גענדזנפֿיסלעך¨† ווײַל†
אין†דער†וויסנשאַפֿטלעכער†ליטעראַטור†איז†די†
עקזיסטענץ†פֿון†מערבֿייִדיש†שוין†געווען†גוט†
באַקאַנט†—†נאָר†וועלכער†ייִד†אין†ווילנע¨†וואַרשע¨†
אָדער†ניויאָרק†האָט†זי†אַ†מאָל†געהערט†øאין†
דײַטשלאַנד†האָט†מערבֿייִדיש†אָנגעהויבן†גיין†
באַרגאַראָפּ†נאָך†אין†משה†מענדלסאָנס†צײַטןÆ
די†יונגע†ווײַנרײַכס†זײַנען†אין†ציריך†גע≠

 הויז אין ענדינגען מיט צוויי טירן — איינע ר ייִדן,
די צווייטע ר קריסטן

גאַנגען† אויף† אַ† לעקציע† פֿון† דער† וויכטיקער†
פֿאָרשערין† פֿון† מערבֿייִדיש† פֿלאָרענס† גוגענ≠
היים¨†וואָס†האָט†זיי†דערציילט¨†אַז†ביז†מיט†אַ†
דור† פֿריִער† האָבן† ניט† ווייניק† שווייצער† ייִדן†
נאָך†גערעדט†מערבֿייִדיש†טאָגטעגלעך†ªספּע≠
ציעל† —† אין† די† צוויי† דערפֿער¨† ענדינגען† און†
לענגנוי†Æאין†∏±טן†און†±πטן†יאָרהונדערט†האָבן†
שווייצער† ייִדן† געמעגט† וווינען† נאָר† אין† די†
צוויי† דערפֿער¨† האָבן† זיי† זיך† דאָרט† קאָנצענ≠
טרירט† און† אַנטוויקלט† אַ† פֿעסט† קולטורלעבן†
אויף†ייִדיש†Æניט†נאָר†זײַנען†זיי†דאָרט†געווען†די†
מערהייט¨†ייִדן†האָבן†אויך†געלעבט†באַזונ†דער¨†
ניט†ווייניקער†ווי†אין†מיזרחאייראָפּע†Æייִדן†און†
קריסטן†האָבן†אַפֿילו†ניט†געניצט†די†זעלבע†טיר¨†
כּדי†אַרײַנצוגיין†אינעם†זעלבן†הויז°
ווען† די† שווייצער† ייִדן† האָבן† באַקומען†
גלײַכבאַרעכטיקונג† אין† ∂∂∏ †¨±זײַנען† זיי† צו†
ביסלעך†אַוועק†פֿון†ענדינגען†און†לענגנוי¨†כּדי†
צו† וווינען† אין† די† גרויסע† שטעט †Æאָבער† אין†
∞ †±πμאיז† נאָך† געווען† מיט† וועמען† צו† רעדן†Æ
גוגענהיים† האָט† די† ווײַנרײַכס† מיטגענומען†
אויף† אַן† עקסקורסיע† אַהין† און† זיי† האָבן† זיך†
אַליין† באַקענט† מיט† די† דאָזיקע† „לעצטע† מאָ≠
היקאַנער“† פֿון† מערבֿייִדישלאַנד †Æזיי† האָבן†

פֿו צפֿת ביז אילת — א א פֿוס
זשורנאַליסטן¨ נאָר א$סגעמיטן צו רעדן מיט ז¨,
ירושלי —  801,000תּושבֿי
י א$ך מיט קעגנער¨ עלכע האָבן פּראָטעסטירט
בעת די ישׂראלים האָבן לעצטנס געפֿײַערט הלמאַי מען האָט אים אַר$סגעלאָזט פֿון תּפֿיסה
דעם „יוםירושלים“¨ האָט מען זיך דערוּסט¨ אַז ײַל ז ,האַלטן¨ אַז ער האָט זיך נישט פֿאַרדינט
אין דער ה$פּטשטאָט¨ עלכע האָט אין ∏ ±π¥אַזאַ פּריילעגיעÆ
געהאַט אַ באַפֿעלקערונג פֿון ∞∞ ∏≤¨πנפֿשות¨ ≠$
נען איצט ∞∞∞¨ ∏∞±פּערזאָן Æאין  ≤∞±±איז די שטאָט אַ געפֿאַר ,אַז אַרײַנדרינגלער זאָל
באַזוכט געאָרן דורך ∏ ≤Æמיליאָן טוריסטן¨ צישן
גרכ צו מאַס
ז ¥∞∑¨∞∞∞ ,ייִדן Æכּדאַי צו באַמערקן¨ אַז אין ≤∞∞μ
עס שײַנט¨ אַז די רעגירונג קאָן זיך נישט געבן
האָבן באַזוכט דעם כּותלהמערבֿי צ ,מיליאָן
ק,ן עצה כּדי אָפּצושטעלן די אינפֿילטראַציע פֿון
טוריסטן און פֿאַראַיאָרן —  ≤ÆμמיליאָןÆ
ירושלים אַקסט י א$ף ה,ן און איז געאָרן ט$זנטער פֿרעמדע אַרבעטער¨ עלכע שמוגלען
די גרעסטע שטאָט אין דער מדינה Æזי פֿאַרנעמט אַ זיך אַרײַן פֿון סודאַן און פֿון אַנדערע אַפֿריקאַנער
צענטראַל אָרט א$ף אַלע געביטן¨ בעיקר — א$פֿן מדינותÆ
כּנסתמיטגלידער האָבן דערקלערט¨ אַז „אַלץ
שטח פֿון קולטור¨ חינוך און ירטשאַפֿטÆ
דער סטאַטיסטישער אַמט האָט איבערגעגעבן¨ אָס די נתניהורעגירונג האָט ביז איצט געטאָן
אַז • ∏πפֿון אירע תּושבֿים זענען צופֿרידן דאָרט צו כּדי אָפּצושטעלן די אומגעזעצלעכע אַרײַנאַנדע≠
לעבן און •∂ μהאָבן דערקלערט¨ אַז ז,ער עקאָ≠ רונג פֿון א$סלענדישע אַרבעטער האָט נישט גע≠
געבן ק,ן רעזולטאַטן“ און דער פּרעמיער נתניהו
נאָמישער מצבֿ איז אַ גוטערÆ
האָט באַטאָנט¨ אַז „מיר שט,ען פֿאַר דער סכּנה¨
אַז די אַרײַנדרינגלער זאָלן פֿאַראַנדלט ערן אין
באַפֿרײַט פֿו תּפֿיסה
צענדליקער ט$זנטער Æדאָס קאָן¨ חלילה¨ מאַכן אַ
א אַכט שעה...
סוף צום ייִדישן און דעמאָקראַטישן כאַראַקטער
דער געעזענער מדינהפּרעזידענט משה קצבֿ פֿון דער מדינה“Æ
איז צו דער געלעגנה,ט פֿון דער חתונה פֿון זײַן
אין שײַכות דערמיט האָט דער פּאָליצ,שעף
זון באַפֿרײַט געאָרן א$ף אַכט שעה¨ כּדי ער זאָל יוחנן דנינו געזאָגט¨ אַז די „אומגעבעטענע געסט“
קענען בײַזײַן בײַ דער ה,ראַטצערעמאָניע Æי דאַרף מען באַזאָרגן מיט אַרבעט¨ נאָר זײַנע ער≠
באַקאַנט¨ איז ער פֿאַראורט,לט געאָרן א$ף זיבן טער זענען קריטיקירט געאָרן דורך כּנסתדע≠
יאָר טורמע¨ פֿאַר באַלעסטיקן און פֿאַרגאַלדיקן פּוטאַטן¨ עלכע האָבן באַה$פּט¨ אַז מען דאַרף
א,ניקע פֿון זײַנע סעקרעטאַרינסÆ
טאָן דאָס פֿאַרקערטע¨ דאָס הייסט — אָפּשטעלן
כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז דאָס איז דער ערשטער די אַרײַנאַנדערונג¨ ז ,צוריקשיקן אַה,ם און די
טורמעאורל$ב פֿון עלכן ער געניסט Æמען האָט ישׂראלים באַזאָרגן מיט אַרבעטÆÆÆ
אים דערל$בט צו קומען צום יוםטובֿ אָנגעטאָן
אין ציילע מלבושים און נישט אין אַ תּפֿיסהמונ≠ חרדישע אינסטיטוציעס נאַר אָפּ
דיר Æמשה קצבֿ איז געקומען צו דער חתונה אין
דע שטײַער"אַמט
באַגל,טונג פֿון זײַן ברודער — אַבֿרהם און אינעם
אַ דאַנק די נאָכאַנאַנדיקע קאָנטראָלרעיזיעס
זאַל האָט מען געקאָנט באַמערקן די אָנעזנה,ט פֿון
קרובֿים¨ פֿרײַנד און מדינהפּערזענלעכק,טן¨ עלכע אין כּלערל ,חרדישע אינסטיטוציעס איז געאָרן
באַשטעטיקט¨ אַז ז ,נאַרן אָפּ דעם שטײַעראַמט Æדי
זענען געקומען זיך משׂמח זײַןÆ
ער איז אָפּגעאַרט געאָרן דורך צענדליקער אינסטיטוציעס געפֿינען זיך אין ירושלים און ביתּר

אַפֿילו† אָנגעטראָפֿן† אויף† אַ† קריסטלעכן† פּויער¨†
וואָס†האָט†מיט†זיי†געשמועסט†אויף†ייִדישÆ
ווען† די† ווײַנרײַכס† זײַנען† צוריק† געקומען†
אַהיים¨† קיין† ניויאָרק¨† האָבן† זיי† צוזאַמען† גע≠
האַלטן†אַ†רעפֿעראַט†וועגן†דער†דאָזיקער†באַ†גע≠
געניש†אין†דעם†י†Æל†Æכּהןפֿאָלקלאָרקלוב∫†„צו†
גאַסט† בײַ† דאָרפֿסייִדן† אין† דער† שווייץ“ †Æבינה†
האָט† דערציילט† וועגן† דער† עטנאָגראַ†פֿיע¨† און†
אוריאל†—†וועגן†דער†שפּראַך¨†שפּילנ†דיק†דער≠
בײַ† אויך† עטלעכע† רעקאָרדירונגען †Æאַזוי† האָט†
אַ† ברייטערער† קרײַז† ניויאָרקער† ייִדי†שיסטן†
און†ייִדישפֿאָרשער†צום†ערשטן†מאָל†גע†הערט†
דעם†פֿרעמדן†קלאַנג†פֿון†זייער†פֿאַר†וואָר†פֿע†נעם†
שוועסטערדיאַלעקט¨† וואָס† איז† עט†לע†כע† הונ≠
דערט†יאָר†געלעגן†אָפּגעזונדערט†און†איזאָ†לירטÆ
ניט† לאַנג† צוריק† איז† דער† דאָזיקער† וויכ≠
טיקער† רעפֿעראַט† צום† ערשטן† מאָל† געדרוקט†
געוואָרן¨†אינעם†פֿינפֿטן†נומער†„בלעטער†פֿאַר†
מערבֿייִדיש“¨†רעדאַקטירט†פֿון†אַסטריד†שטאַרק
אַדלער†Æדאָרט†געפֿינען†זיך†אויך†צוויי†נײַע†און†
אינטערעסאַנטע† אַרטיקלען† פֿון† די† לינג†וויסטן†
גרשון†יאָכנאָוויץ†©אַ†ווײַנרײַךתּלמיד®†און†ייִרג†
פֿליישער¨† ווי† אויך† צוויי† וואָדעווילפּיע†סעס†
אויף† מערבֿייִדיש¨† געשריבן† פֿון† זשאָזי† מאיר†
אין†די†∞≤±πער†יאָרן©†Æכּדי†צו†באַשטעלן¨†שרײַבט†
®astridÆstarck@unibasÆch
ווען†אַ†חסידישער†ייִד¨†אַ†חבֿר¨†האָט†אַ†מאָל†
געהערט† איינע† פֿון† די† שווייצער† ייִדישע† רע≠
קאָרדירונגען¨†האָט†ער†גלײַך†אויסגערופֿן∫†„דאָס†
איז†דאָך†דײַטש†“°אמת†Æער†וואָלט†אפֿשר†גע≠
זאָגט† דאָס† זעלבע¨† אויב† ער† וואָלט† געהערט†
אַ†רעקאָרדירונג†ווי†אַ†ליטוואַק†רעדט©†Æכאָטש†
פֿאַקטיש†איז†דער†חסידישער†ייִדיש†נעענ†טער†
צו† דײַטש¨† ווי† דער† ליטווישער† —† סײַ† לויט†
דער†גראַמאַטיק¨†סײַ†לויטן†וואָקאַבולאַר†®Æאויף†
דער† מבֿינות† פֿונעם† דורכשניטלעכן† ייִדיש
רעדער†קען†מען†זיך†ניט†צו†שטאַרק†פֿאַר†לאָזן†ª
ווײַל†וויפֿל†דײַטש†קענען†ס-רובֿ†חסידים†øוואָס†
ווייניקער¨†אַלץ†בעסער°
נאָר† אַפֿילו† פֿאַר† אַזעלכע¨† וואָס† האָבן† אַ†
שטיקל†דעה†אין†די†זאַכן¨†דאַרף†מען†מודה†זײַן¨†
אַז† שווייצער† ייִדיש† קלינגט† זייער† ענלעך† צו†
די† דײַטשע† דיאַלעקטן† ©ניט† דווקא† שווייצער†
דײַטש®†און†זייער†אַנדערש†פֿון†אונדזער†מיזרח
ייִדיש†Æווער†קען†וויסן¨†צי†די†מערבֿייִדן†האָבן†
תּמיד†גערעדט†אַזוי¨†צי†מיט†דער†צײַט†זײַ†נען†

זיי†געוואָרן†„אַסימילירט“†øבײַגעלייגט†מיטן†נו≠
מער†„בלעטער†פֿאַר†מערבֿייִדיש“†איז†אַ†קאָמ≠
פּאַקטדיסק† מיט† אַ† לאַנגן† אינטערוויו¨† וואָס
מאַקס† ווײַנרײַך† האָט† געמאַכט† אין† ∏ †±πμמיט
אַר†טור†ציווי¨†אַן†אַלטער†פֿאָרשער†פֿונעם†עלזאַ≠
סער†ייִדיש†Æציווי†דערציילט¨†אַז†אין†זײַן†יוגנט
פֿלעגן†קומען†קיין†עלזאַס†פּוילישע†ייִדן†©„שנאָ≠
רערס“®¨†אָבער†מיט†זיי†האָט†מען†גערעדט†אויף
דײַטש†Æדער†מיזרחדיאַלעקט†איז†שוין†גע†וואָרן¨
זעט†אויס¨†ווי†אַ†פֿרעמדע†שפּראַךÆ
בײַ† אוריאל† ווײַנרײַכן† האָט† דאָס† יאָר† אין
צי†ריך† אינספּירירט† זײַן† לעבנסאַרבעט∫† דער
„ייִדי†שער† שפּראַך† און† קולטוראַטלאַס“¨† וואָס
ער†האָט†דאָרט†שוין†אָנגעהויבן†פּלאַנירן†Æדער
טאַ†טע¨† מאַקס† ווײַנרײַך¨† האָט† נאָך† אין† די† אָנ≠
הייב† ∞≤±πער† יאָרן† געלערנט† דיאַלעקטאָלאָ†גיע
אין† מאַרבורג¨† דײַטשלאַנד¨† אָבער† אין† צווישן
האָבן†די†נאַציס†מטמא†געווען†די†דײַטשע†וויסנ≠
שאַפֿט†און†אוריאל†האָט†ניט†געהאַט†קיין†בע†סער
אָרט† צו† לערנען† ווי† אין† ציריך †Æאַ† דאַנק† דעם
באַגע†געניש†מיט†די†שווייצער†דאָרפֿסייִדן¨†האָט
ער†גע†וווּסט¨†אַז†עס†לוינט†זיך†אויך†צו†אינטער≠
וויויִרן†ייִדן†פֿון†די†מערבֿטעריטאָריעס†Æאַפֿילו
בײַ†אַזעל†כע¨†וואָס†בײַ†זיי†זײַנען†פֿאַרבליבן†בלויז
שפּורן†פֿונעם†אַמאָליקן†ייִדיש¨†קען†מען†אים†אין
אַ†געוויסער†מאָס†רעקאָנסטרויִרן†אויפֿן†סמך†פֿון
דיאָ†שפּורן†Æאַזוי†איז†גאַנץ†אַשכּנז¨†אַזוי†צו†זאָגן¨
אויפֿגעשטאַנען† תּחיתהמתים† און† איז† גע†וואָרן
צוטריטלעך†ווי†אַן†אָביעקט†פֿאַר†פֿאָרשונגÆ
נאָך†דעם†ווי†די†ווײַנרײַכס†האָבן†זיך†אומ≠
געקערט† פֿון† דער† שווייץ¨† איז† אַ† ביסל† פֿון
זייער† ייִדישיזם† פֿאַרבליבן† אויפֿן† אָרט †Æפֿלאָ≠
רענס† גוגענהיים† האָט† לאַנגע† יאָרן† ווײַטער
גע†פֿאָרשט† מערבֿייִדיש† און† די† געשיכטע† פֿון
שוויי†צער†ייִדן†Æייִרג†פֿליישער¨†פּראָפֿעסאָר†פֿון
שפּראַךוויסנשאַפֿט†אין†מאַרבורג¨†אָבער†אַליין
אַ† שווייצער¨† איז† הײַנט† איינער† פֿון† די† וויכ≠
טיקסטע†פֿאָרשערס†אויף†דעם†געביט†Æדי†אַר≠
בעט†אויף†אוריאל†ווײַנרײַכס†אַטלאַס†ציט†זיך
ווײַטער¨†דער†עיקר¨†אין†דײַטשלאַנד†Æס‘רובֿ†אינ≠
טערוויוען†פֿאַרן†אַטלאַס†קען†מען†הײַנט†הערן
אויפֿן† דײַטשן† וועבזײַטל† „עדות“† ©®eydesÆde
—†אויך†יענעם†אינטערוויו†מיטן†אַלטן†עלזאַסער
ייִד†אַרטור†ציווי∫
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טערישע צוזאַמענאַרבעט מיט אַמעריקע איז פֿון
צונויפֿגעשטעלט פֿון
גר$ס פֿאַרנעם Æדי אַנטימיסלעןראַקעטן האָבן
ב Æבאַרטזאָן ©ישׂראל®
זיך אַר$סגעיזן צו זײַן א,נע פֿון די יכטיקסטע
פֿאַרט,דיקונגסאָפֿנס פֿון דער מדינה Æפּרעזידענט
עילית און עס איז געלונגען צו אַרעסטירן אַ צאָל אָבאַמאַ האָט זיך פֿאַרדינט“¨ האָט ברק געזאָגט¨
עסקנים אָס זענען פֿאַראַנטאָרטלעך פֿאַר די „מיר זאָלן אים זײַן דאַנקבאַר פֿאַר דער דאָזיקער
דאָזיקע פֿינאַנציעלע אומאָרדענונגען און זיי ערן הילף“Æ
א$סגעפֿאָרשטÆ
קאָנפֿיסקירט
זענען
דעם
פֿון
רעזולטאַט
אין
ייִדישע סטודענט סאָלידאַריזיר
געאָרן היפּשע סומעס געלט¨ קבלות און כּלערל,
זי& מיט די פּאַלעסטינער...
דאָקומענטן Æדי דאָזיקע אומרעגלמעסיק,טן זענען
פּאַלעסטינער זענען זיך נוהג אָפּצומערקן דעם
געמאַכט געאָרן אין משך פֿון די לעצטע צען יאָרÆ
די עסקנים האָבן נישט געקאָנט א$פֿקלערן¨ הלמאַי ±¥טן מײַ י דער „טאָג פֿון ז,ער אומגליק“ ©א$ף
אין די רשימות פֿון תּלמידים זענען פֿאַראַן אַזעלכע אַראַביש „הנכּבה“®¨ ײַל דעם ±¥טן מײַ ∏±π¥
אָס באַקומען געלטאונטערשטיצונגען און לערנען האָבן ייִדן אין דער דעמאָלטיקער פּאַלעסטינע פּראָ≠
קלאַמירט אַ ייִדישע מדינה און פֿון דעמאָלט אָן זאָגן
בכלל נישטÆ
די געלטער אָס ז ,האָבן באַקומען א$ף אַן ז ¨,האָבן זיך אָנגעה$בן ז,ערע צרות ©„נכּבה“ א$ף
אַראַביש איז י דער „יוםהשואה“ א$ף עבֿרית¨
אומגעזעצלעכן אופֿן גר,כן צו מיליאָנען שקליםÆ
און אָס איז מכּוח דעם לאתיגנובֿ øעס שײַנט¨ „דער טאָג פֿון חורבן“ א$ף ייִדיש®Æ
די פּאַלעסטינער דערמאָנען נישט¨ אַז ז ,האָבן
אַז דער דאָזיקער איסור איז נישט חל א$ף די
אָפּגעאָרפֿן די מדינה אָס די „יוען“ האָט ז,
חרדישע ישיבֿות און תּלמודתּורהסÆÆÆ
פֿאָרגעל,גט און אַז ז ,האָבן אונטערגענומען אַ
%י אַז אַמעריקע העלפֿט ישׂראל טעראָרמלחמה אָס האַלט אָן ביזן הײַנטיקן טאָגÆ
הײַיאָר איז אָבער פֿאָרגעקומען אַ נײַעס און די
זי& פֿאַרטדיק קעג ראַקעט
נײַעס באַשט,ט דערין אָס ט$זנטער ייִדישע סטו≠
מיט אומגעפֿער צ ,חדשים צוריק¨ האָט צה3ל דענטן האָבן אונטערגענומען אַן אַקציע שטיצנדיק
דורכגעפֿירט מיליטערישע מאַנערען אין גר$ס די „נכּבה“ ©נאַקבאַ® און פֿאָדערנדיק¨ אַז ישׂראל זאָל
פֿאַרנעם מיט אַנטימיסלעןראַקעטן¨ בעת עלכע ז ,העלפֿן עטאַבלירן ז,ער מדינהÆ
עס האָט זיך אַר$סגעיזן¨ אַז די דאָזיקע אַנטילופֿט
די אַקציע איז באַשטאַנען אין פּראָטעסטדע≠
אָפֿנס¨ באַקאַנט י „כּיפּתהברזל“ ©אײַזערנער מאָנסטראַציעס אין די אַראַבישע ייִשובֿים א$ף
קופּאָל® זענען ביז גאָר עפֿעקטיÆ
די שטחים און אַפֿילו אין די ישׂראלאוניער≠
י אַ פּועליוצא פֿון דעם האָט אמעריקע באַ≠ סיטעטןÆ
שלאָסן¨ צו העלפֿן ישׂראל זיך באַנוצן מיט אַ גרע≠
פּאַלעסטינער פֿירער האָבן פֿאַרגליכן דעם
סערער צאָל שעבנדיקע אַנטימיסלען און אונדז דורכפֿאַל בעת די „יוען“ האָט באַהאַנדלט ז,ער
דערט,לן צו דעם צעק ∞∏∂ מיליאָן דאָלאַר Æאַז $פֿאָדערונג צום חורבן פֿונעם ערשטן און צ,טן
אַז אין סךהכּל עלן מיר פֿאַרמאָגן צען פֿון די ביתהמיקדש Æז ,זאָגן¨ אַז עס עט קומען דער טאָג
דאָזיקע כּליזין און אַעקשטעלן אָט די באַטאַריעס ען ז ,עלן ערן זעלבשטענדיק¨ אָבער נישט
אין די פֿאַרש,דנסטע פּונקטן פֿון דער מדינה Æדי דערמאָנט¨ אַז די „נכּבה“ איז געקומען¨ ײַל ז,
דאָזיקע סומע געלט האָט ש$ן די באַשטעטיקונג פֿון האָבן א$סגעפֿירט די פֿאָדערונג פֿון די אַראַבישע
דער אָבאַמאַאַדמיניסטראַציע און פֿונעם פּענטאַגאָן Æמנהיגים „איבערצולאָזן ז,ערע הײַזער און אַנט≠
אין איצטיקן מאָמענט האָט ישׂראל פֿיר באַטאַריעס ל$פֿן¨ ײַל די ייִדן עלן פֿאַרשפּילן די מלחמה“Æ
אַזעלכעÆ
די אַראַבער האָבן נישט געגל,בט¨ אַז דער אָנפֿאַל
דער זיכערה,טמיניסטער אהוד ברק האָט א$ף ייִדן עט א$ף ז ,ברענגען אַ „נכּבה“ אָס
אין שײַכות דערמיט דערקלערט¨ אַז „די מילי≠ ציט זיך ש$ן  ∂¥יאָרÆÆÆ

