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לייבל בָאטוויניק 

 

נַאציָאנַאלער רייניקונגס־טָאג  –ט .ר.נ
 

עס־ּפרָאגרַאם אויף דער ַײן דער ענגלישער נפו, איבערגעזעצט פון ענגליש)
( ז"תשס'ה, ד סיון"כ. 2007, טן יוני10זונטיק דעם  ,טעלעוויזיע

 

ָאס סוף צו דעם כַא. 1
ווער . שנדיקער טָאגן איבעררַאדָאס איז געווען זייער ַא, לעןהע, נו (:גענטורעס ַאַײן ענגלישער נפון ַא)שעלדָאן 

אין ַאזַא  מזרחאינעם מיטעלן־ טיש ענדערןמַאזוי דרַאכן וועלן זיך ַאז די זַאַא, געקענט פָארשטעלןעס הָאט זיך 

... טַײקורצער צ

 

און עס איז ... ריזן דָארטלעמָאל דָא סורּפנען ַאַײעס ז, שעלדָאן (:גענטורַאעס ַײנן ענגלישער פון ַא) העלען

און , פון אינעווייניק: לע הינזיכטןפון ַא, רפט דָארט געשעןדַאסטיש הָאט בַאעס דרַאז עּפמעט זיכער ַאגעווען ּכ

איך בין ָאבער . רפט אויסלָאזןדַאבַאזיך עס הָאט עּפעס  ַאז מיט, כן זיך געצויגן און געצויגןפון דרויסן הָאבן די זַא

זעלכע נען ַאַײנגען זקלַאדי ָאּפ... זוין ַאַײז עס וועט זן לעבן זיך ניט פָארגעשטעלט ַאַײינער הָאט אין זאז קי, זיכער

 הָאבןאויף איר ניט  זָאלמדינה אויף דער וועלט עס  קייןמעט ניטָא ּכאיז 'סז ַא, עגרייכנדיקט־ַײזוי ווגרויסע און ַא

גענטורן ַאעס־ַײליין אין די נמיר ַא. ווָאס צו זָאגן וועגן דעםבן הָאניט  זָאלמנהיג ווָאס  ָאדער ַא, עהקיין השּפ

 וועלכערום דער וועלט לערליי ידיעות פון געשעענישן ַאטיק ּכַײכצַײאון גל, געסרפלייצט מיט ָאנפרַאווערן פַא

.. .נטיקע מעלדונגעןַײהָאבן צו טָאן מיט די ה

 

ל פון די הּכסך־ קורצן איבערגעבן ַא ערע צושויערר אונדזַאאפשר קענסטו פ ..?העלען ,ווָאס זָאגסטו :שעלדָאן

.... ?נטיקן טומלדיקן טָאגַײעסן און געשעענישן פון דעם הַײט נהויּפ

 

נגע לַא ליסטן הָאבן מיר שוין צוגעגרייט ַאנַאַאעס־ַײאונדזערע נ ...רובירןאיך וועל ּפ, שעלדָאן, גוט :העלען

ציעס און אוודאי ע אינפָארמַאַײלע נַײלע ווקומען ַאז זיי בַאַא, יס ָאבעראיך ווי. ונקטןּפט־הויּפרשימה פון 

ָאבער לָאמיר . דער וועלט פון איבערערזענלעכקייטן נגען פון וויכטיקע ּפקלַאווי אויך ָאּפ, ציעסרעטַאאינטערּפ

 ן ַאַײז עס וועט זַא, ב מוראאיך הָא. נטוויקלעןַאטער ַײווכן וועלן זיך ן זען ווי די זַא'און מיר, ָאנהייבן מיט דעם

... ךנגע ווָאלַא און ַא –כט נגע נַאלַא

 

שטָאט פון מדינת ט־די הויּפ, איז אין ירושלים, טַײזייער צ לויט, פריַאזייגער אינדער 10 זונטיק, נטַײה :שעלדָאן

מוצאי , ר דעםוונט פַאָא דעם. נסתמלונג פון דער ישראל ּכרזַאעציעלע פַאסּפ צונויפגערופן געווָארן ַא, ישראל

טן וטַאנסת דעּפרשיידענע ּכדי פַא מיטגעטיילט הָאט מען , –רזיכערט מען אונדזפַא , –כטנַאַײב זייגערַא 11, שבת

פרי ָאנקומען זונטיק אינדער, רגנסאז זיי זָאלן צומָא, טַײלוויכטיקע מלוכה־נדערע ווי אויך ַא, און מיניסטָארן

קומען ָאנאון  ןַײזַײלע מוזן בז ַאעס איז געווען אונטערגעשטרָאכן ַא. ויכטיקער סעסיעגָאר ו ַא אויףנסת אינעם ּכ

. אין דער פרי 10:00צו , טַײצ צו דער

 

 10:45רום ַא. נצן ליידיקמעט אינגַאּכגעווען נָאך נסת דער ּכַאזייגער  10איז , זיי ַײווי עס פירט זיך ב :העלען

 11:00צו . פול־לבל איז געווען בערך הַאזַאנסת־דער ּכביז , טןוטַאומען דעּפנקַײרהָאבן ָאנגעהויבן צוביסלעך ַא

דער )קורצע מעלדונגען  ַײאון פָארגעלייענט דר, רטרעטעריןפַארעזידענט־רויסגעטרָאטן די ּפאיז ַא

אונדזערע  (.ט ווָאס ווערט געפירט קעגן איםמשּפ רעזיגנירט צוליב ַא, ווי מיר ווייסן, הָאט רעזידענטּפ־ראליׂש

: זויאיבערזעצער גיבן עס איבער ַא
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רטים וועלן איבערגעגעבן ווערן די מערער ּפ. נסת געשלָאסןדערמיט ווערט דער איצטיקער ּכ (1

 . געם טָאטן אין משך פונוטַאדעּפ
 

זוי און ַא, געשעפטן, ביורָאען, בריקןראל בירגער ווערן געבעטן צו שליסן זייערע פַאלע יׂשַא  (2

ווערן ַאלע און  .נָאך מיטָאג 3:00ביז  –אין מלוכהשן  ַײטן סעקטָאר און סריווַאאין ּפ ַײס –טער ַײוו

 . משּפחה ראייגענע זייערמיט  צוזַאמען דער היים זיך אין ַײן בַײזצו געבעטן 
 

איבער די , זייגער אין ָאוונטַא 7 ,עטערווערן שּפכט געמַאגָאר וויכטיקע מעלדונג וועט  ַא (3

... און טעלעוויזיע דיָאלן אויף רַאנַאקַאעס־ַײנ
 

אונטער  ך פַארלָאזט דעם ּפָאדיוםַײדי ּפרעזידענט־פַארטרעטערין גלהָאט נָאך דער קורצער מעלדונג און  :העלען

הָאבן  ,געווען ַײנען דערבַײמיטגלידער ווָאס זנסת־ז די ּכַא, רשטייט זיךפַא. שווערער שוץ פון וועכטער ַא

צָאל  און ַא נסת־וועכטערדי ּכ. ווער עס זָאל זיי הערן איז ניט געווען'ָאבער ס, לדווַאגע אויפגעהויבן ַא

נָאך מיטָאג  3:00נָאנסירטע ביז די ַא געמוזטאון זיי הָאבן , לרלָאזן דעם זַאט הָאבן זיי געהייסן פַאַײלפָאליציי־

." נסת בניןרלָאזן דעם ּכאון פַא, כןקן זייערע זַאַאנּפַײא
 

נצע מדינה שוין געהערט די אויפרודערנדיקע נָאך מיטָאג הָאט די גַאזייגער ַא 3:00ביז , אין דער פרי 11:00פון 

ן מיט זייערע ַײצו ז ,און געלָאזט זיך ַאהייםערטער רבעטס־רלָאזן זייערע ַאלע הָאבן ָאנגעהויבן פַאאון ַא, עסַײנ

מענטשן אויף . אייגנטלעך צו ווָאסָאבער ניט געוואוסט , עסנצע מדינה הָאט זיך געגרייט צו עּפדי גַא. בני־בית

רפן פון רעכטס אויף הָאבן ָאנגעהויבן ווַא ,מחוץ איר ַײס, אין ישראל ַײס, גענטורןעס־ַאַײווי אויך די נ, סדער גַא

טיקע און וויכ, טןוטַאדעּפ נסתּכדי . איצטיקן מצבצונגען פון דעם ביז־לערליי סברות און ָאּפשַאלינקס מיט ּכ

ט די הויּפ... גןלט אויסזָאגעווָאניט רניט דער גָאָא, געוואוסטניט רניט בן גָאערזענלעכקייטן הָאּפמדינה־

הָאט ניט 'וויפל מ .נען ניט געווען בנמצאַײליין זרטרעטער ַאפַארעמיער־מיניסטער־רן און דער ּפמיניסטָא

איז דער , ווי מיר ווייסן)". אינקָאמוניקַאדָא"עווען ַאלע ג זיינען זיי ,געּפרואווט מיט זיי זיך צו פַארבינדן

אויף "כן ר ווָאָאּפ ַא איז דעריבעראון קעגן אים געס נקלַאלע ָאמיט לעגַאדי טעג רנומען מיניסטער פַארעמיער־ּפ

(... ן ּפערזענלעכן עניןַײמיט ז" סדר"די צו מַאכן ַא ּכ, "ווַאקַאציע
 

עס . געשטעלטּפראל ווי ָאנץ מדינת יׂשט זיך גַאהָא, וונטר זיבן אין ָאונקט פַאז ּפבי, גך מיטָאזייגער נָאַא ַײפון דר

, ט ניט געוואוסטר קיינער הָאנָא. צו מלחמהווָאלט זיך גרייטן 'ך ווי מַײגל, נשטרענגונגמין ָא ט זיך געפילט ַאהָא

ט מען סן הָאאויף די גַא מערניט. רןוָאכט געונען ניט געמַאַײעציעלע מיליטערישע צוגרייטונגען זסּפשום און קיין 

. סאויטָאל־טרָאַאט אין זייערע ּפַײלליציי־ָאסך ּפ געזען ַא
 

איז אוודאי , ראלאויב ניט אין יׂש , –נגעהויבן טומלעןט זיך ָאז עס הָאווייסן מיר ַא, בערָא, טַײאין דער זעלבער צ

ענוי צו ווָאס גטש כָא –עס נגעהויבן זיך צוגרייטן צו עּפָאלעסטינער אין עזה ַאבן די ּפהָא, אין דרום: ראלמחוץ יׂש

קיין ר מענט פַאז עס איז ניט געווען דער מָאַא ,נעןרשטַאבער פַאבן ָאזיי הָא. ליין ניט געוואוסטַאהָאבן זיי 

ינגן אין נדרַײמעגלעכן ַאר אויף ַא געגרייטבלויז הָאבן זיי זיך ". דרַאסטישע ַאקציעס"ָאדער  ציעסקַאווָארָאּפ

.  רטילעריענקען און ַאטן מיט טַאלדַאסָאראל־חום פון יׂשזייער ּת
 

 קומענדיקַאב, קיין ירושלים ירָאגעס פון קַאנפרַאמען און ָאסך טעלעגרַא ט געשיקט ַאמצרישע רעגירונג הָא די

..." ך בשלוםבן דָאאונדזערע פעלקער לע. ן בסדרַײלץ וועט זַא. 19:00ביז אויס רט ווַא: "בלויז איין ענטפער

איז געשיקט , צו דעם מלך עבדאללה פון ירדן: ראלפון יׂש גרענעץאויף דער מזרח אויך ענלעך איז געווען 

..." ן בסדרַײלץ וועט זַא: "... מע פון ירושליםטעלעגרַא ן ענלעכערן ַאגעווָא
 

אין  און, טַײנקען און מיליטערלרער טַאפירן מעּפרָאנגעהויבן ַארמיי ָאט די סירישעי ָאנט הָאפרָאאויף דעם צפון־

ציוניסטישע די " ַארויסזָאגונגען קעגןמיט " שיסן" גענומעןזייערע  ט הָאבן די ּפָאליטיקערַײדער זעלבער צ

רובירט זיך דערנענטערן בן ּפאין לבנון הָא ־קעמפערלַאיזבָאכ. טערַײזוי וואון ַא" ּפרָאווָאקַאציעס", "רברעכנספַא

לד בן זיי בַאהָא( ייניקטע פעלקערארדי פַא) ָא"אונטן פון דער לדַאסָאדי בער ָא, גרענעץל־ראצו דער יׂש

. ט דעם וועג און זיי צוריקגעשיקטרשטעלפַא
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סברות און  ,געטריבן פַארשידענע מעגלעכע דערקלערונגעןלע ַײדערוו הָאט מעןנדערע מדינות אין ַא

 רעטענישפולןקומען דעם זעלבן בן אויך בַאראל הָאדלעך צו יׂשנַײפרנען ַײוועלכע זמדינות די . בויך־סברות

, דָאןשעל... נשטרענגונגָאווַאקסנדיקער רט מיט קע געווַאבן טַאלע הָאַא ..." –ביז זיבןאויס רט ווַא: "...ענטפער

? טערַײאפשר דערציילסטו וו

 רייניקונג לענַאציָאאינטערנַא .2
אומגעדולדיק איז העלפט פון דער וועלט  מער ווי ַא בעת ווען, ונטואין ָא 7:00. העלען ,גוט :שעלדָאן

געשטעלט די ּפָאאינגַאנצן בן זיך הָא, נפָארמַאציע־קַאנַאלןיאון ַאנדערע א ,טעלעוויזע, דיָארַא ט צוצוגעקלעּפ

מיר וועלן . נציעסראלדיקע טעלעוויזיע סטַאמען אויף די יׂשגרַארָאּפאון ַאנדערע רעגולערע לערישע ַײרוופַא

.  רגעקומעןאיז פָאדָארטן ס ווָאדעם זן די גורלדיקע עטלעכע ערשטע מינוטן פון ַײך איצט ווַײא

 
און , נסתראל ּכך דעם פון דער יׂשלד נָאבַא, בילד פון ירושלים זט זיך ַאַײוון בַאאויף דעם טעלעוויזיע עקרַא

 פון ביידעג ַײצוון איילבערט־און ַא, רערן 7יט מנורה מ די –ל ראלדיקן מדינה סימבָאון דעם יׂשך דעם פנָא
.  ןטַײז
 

ראל און הינטער דעם שטייען צוויי יׂש, ןָאפמיקרָא לעבן דעם ַא. טישל מיט ַא, צימער לד ַאזט זיך בַאַײוועס בַא
רטרעטער פון ן דער פַאַײרעס קומען ַא. רזיצערנסת פָאס העמערל פון דעם ּכליגט דָא, אויפן טישל. פענער

ס און ביידע בלַא. רעזידענטרטרעטערין פון דעם ּפמען מיט דער פַאצוזַא רעמיער מיניסטערעם ּפד
. נגעשטרענגטָא
 

און גיט , נטהַאדער אין פָארזיצער -פון דעם ּכנסתנעמט דעם העמערל , רטרעטער גייט צו צום טישלדער פַא
ער . ר די אויגן רעדןנָא. דורך צווישן זייט ַארט גייט ניקיין ווָא. רטרעטעריןפַארעזידענט־עס איבער דער  ּפ

. רויס פון צימערַא, ּפאון טרעט ָא, דרייט זיך אויס
 

אויפן , אונטן. ציע אויף עבריתרַאצוגעגרייטער דעקלַא נדער ַארטרעטערין וויקלט פונַאפַארעזידענט־די ּפ
: גענטור איבערזעצערַאעס־ַײשע נלעך אויף ענגליש פון די ענגליזן זיך אונטערקעּפַײוון בַאעקרַא

 

ַאליין ס מיר ווָא, סָאכַא די מדינה איז אין ַא. ראליׂש-מדינת, דישער מדינהושבים פון דער ייִי ּת. נעַײערע מַײט

ער ַײנ דערט זיך ַאעס פָא. בלעמעןרָאּפ דרויסנדיקעאון  אינעווייניקסטעור עשי ן ַאמיט ָא, נען שולדיק דעריןַײז

 ּפויזעקורצע  ...פטַאנפירערשע ָאַײנ ַא, יעע וויזַײנ ַא, נהייבָא

 

רום דער רעגירונג לע ַאבינעט און ַאן קַאַײרעמיער מיניסטער און זדער ּפ. רןפן געווָאגעשַאּפנט ָאַײנסת איז הדי ּכ

הויז ווערט רעזידענט־דער ּפ. אויך ַײרטרעטערין רעזיגניר דערבפַאדי ּפרעזידענט־, איך. בן רעזיגנירטהָא

 ּפויזעלענגערע  . ...סןרשלָאפַאדערמיט 

 

צעס וועט רָאדער גענויער ּפ. בעסערע הענט ,–פןר הָאמיר קענען נָא , –עַײריבער אין נדי רעגירונג גייט ַא

ס איז לץ ווָאר ַאַאפ נדרשטַאבוד און מיט פַאדורך מיט ּכז עס וועט ַאאון מיר גלייבן ַא, געדויערן עטלעכע חדשים

 ּפויזעלענגערע  . ...ןַײס וועט זלץ ווָאר ַאאון פַא, געווען

 

 ּפויזעלענגערע  . ...ָאאיז מער ניט... ,ראליׂשהער ווי מדינת־נט געווען ביז ַאקַאס איז בַאדער שטַאט ווָא

 

! רקט און געבענטשטלע געשטַאט ַאַײז !לע אייניקט ַאַײז. עם מנהיגַײך איצט איבער דעם נַײאיך גיב א

 

, געענדיקט ריידן ,ּפרעזידענט־פַארטרעטעריןדי , ט זיהָא, און מיט טרערן אין די אויגן, רמיט די ווערטע :העלען

רינגען די טעלעוויזיע בילדער שּפ. עם מנהיגַײנ דעםס העמערל ליש דָאכט ווי זי גיט איבער סימבָאאון געמַא

ט זעט ָא. געגָאסינַא ַאעּפעס יז אין ס אז דָאערטן מיינען ַאאונדזערע עקסּפ .רטנדער ָאן ַאריבער אויף ַאַא ַײדערב

: ערטיטלעןדי איבערגעזעצטע אונט לויט, טערַײוו פָאלגט נָאךאון 
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טן זעט מען שטענדערס און ַײאין די ז. ליצעס פול מיט ביכערָאס הינטער אים שטייען ּפווָא, ןמַא עס זיצט ַא

ער קוקט אין . ך"נּת ַא. ספר פן ַאָא ליגטאים ר פַא. הקודששמישי־ך ביכער און אויך ּתאון אויף זיי נָא, טישן
, און בלעטערט ווידער, ןַײרקוקט ווידער ַא. דורךביסל ַא בלעטערט ַא, יטלעןּפאין די ערשטע קַא, ןַײרדעם ַא

: ריידן פַאנגט ָאןאויף דעם ספר און  הייבט, ןטרַאַאּפַאן אין די אויפנעם־ַײרקוקט ַא, כט דעם ספררמַאפַא

 

ט געהיט און געפירט און געווען דער ס הָאווָא ,דער ספר... ר מיט דעם ספרנָא, מעריט מיטן הַאנ, ניין...

... ר דורותבמשך פון צענדליקע , –הספררן עם־פַא , –לקדישן פָאר דעם ייִי זער פַאַײוועגוו

 
און זעצט , טןרַאַאּפַא נעענטער צו די טעלעוויזיע אויפנעם, רום דעם טישגייט ַא, ער שטייט אויף. זעיוקורצע ּפ

: טערַײער רעדט וו. נטך אין דער הַא"נדעם ּת, עק פונעם טישט אויפן נגעלענלב ָאהַא זיך צו

 

ס איר און די וועלט ראל ווָאמדינת יׂש. דוד דער צווייטער. ער מלךַײער נַײאיך בין א. איך הייס דוד

... יהודהמלכות־: ךַײקעניגר ַארן ָאריק געוונען מיר צוַײאיצט ז. נט אויסַײאיז ה, הערט געקענט ביז ַאהָא

און אין " שלח"רשה אין דער נעכטיקער ּפ, "בהעלתך", ךנגענער ווָארגַארשה פון דער פַאאין דער ּפ

ס קומט איצט לצדינג ווָאוועט איר געפינען רמזים צו ַא, "קרח"ך רשה פון דער קומענדיקער ווָאדער ּפ

...  און פַארשטיין, לערנען, עןיענר וועלן לירף נָאמע דַא. רפָא

 

סע כן גרויס וועט זיכער מַאנגע רעדע ווָאלַא נגעהויבן ַאט ער ָאהָא, העלען, דערמיטאון  :שעלדָאן

רובירט ט ּפַײט ער פון איין זהָא, גטדעם אמת געזָא. נג צום מיטעלן מזרחַאצוגאיבערקערענישן אויף דעם וועלט־

אונדזערע ... יפגערעגטסך מענטשן או ט ער זיכער ַאטיק הָאַײכצַײבער גלָא, לעמען צופרידנשטעלןַא

וועלן , ן גרייטַײר עס וועט זווי נָא. ן רעדעַײם צוגרייטן דעם פולן טעקסט פון זַײרבעטן שווער בַא איבערזעצער

, אפשרז קענסטו אונד, לעַײדערוו. רמירןך אינפָאַײאון מירן א, ץַאלרויפשטעלן אויף אונדזער וועבּפמיר עס ַא

? ן רעדעַײ־ּפונקטן פון זטעטלעכע פון די הויּפ בקיצוראיבערגעבן , העלען

 

ך ַײבער מיר וועלן אָא, לץ הערןווילן ַא שויערז אונדזערע צוַא, איך בין זיכער. שעלדָאן, אוודאי :העלען

ט ער פריער הָאאמתן טש אינדערכָא, גט דער דרויסנדיקער וועלטט געזָאס ער הָאל איבערגעבן ווָאּכקודם־

ס געפינט זיך מחוץ די גרענעצן פון דער לק ווָאדישן פָאך צו דעם ייִי דערנָא, ושביםנע אייגענע ּתַײגערעדט צו ז

נע ַײז ט געזָאגטָאס ער הווָאדעם עטער וועלן מיר אויך הערן אויסצוגן פון שּפ. מלכות יהודה, ךַײער קעניגרַײנ

. אייגענע בירגער

 

די ערשטע צו וועלכע ער . נדערע פעלקערגט די ַאט געזָאס ער הָאווָאדעם נהייבן מיט ע ָאלַײמיר דערוולָא איז

מדינת  קעאיצטידי ביז־ די צוויי שכנותדיקע לענדער מיט וועלכע, מצרים און ירדן נעןַײזנדן ט זיך געווָאהָא

: ָאּפמַאך-ן ַא שלוםלטהַאהָאט געראל יׂש

 

איז ער בער ָא, כןמַאּפָאדי לטן אויפצוהַאאון צוגעזָאגט , רבינדונגעןטע פַאנט די ביז איצטיקע גוט דערמָאער הָא

מערער  ַאנטוויקלעןאון , רבינדונגעןזיקע פַארקן די דָארשטַאך מער צו פַאנָאאין ראינטערעסירט פַא

קע ן מיר טַאבס הָאדָא . –רומיקע פעלקער פון דער געגנטלע ַאאון ַא, לקדישן פָארשטענדיקונג צווישן דעם ייִי פַא

ַא גרויסער און , ריזסורּפ יע געווען ַאָאבער איז עס ס ווָא. ר אונדזריז פַאאיז ניט קיין סורּפ'סאון , רטדערווַא

ָאדער אויב מע וויל ) ענץ העזהדיקרעטירט ווי גַאווערט אינטערּפ איז די פָאלגנדיקע דערקלערונג וועלכע, חידוש

ן ַײרנעמט ַאיענע דערקלערונג "(. ק י ד ה ּפ צ ו ח: "זייער אייגענעם לשון פון רט געבָארגטווָא נוצן טַאקע ַא

. לעסטינערַאאויך די ּפ נגערעכנטַײא, רומיקע פעלקערלע ַאַאמעט ּכ

 

ערטן און צווישן אונדזערע עקסּפ טשערַײאויסטעווַאגסטע פילו די גט דערשטוינט אס הָאדָא, יָא :העלען

איז ס ָאה וואון אויך חוצּפ)וח ט ּכז ער הָאנגעוויזן ַאָא , –טַײפון איין ז , –טדוד הָא זיקער מלךדער דָא. ליסטןנַאַא

. רעדט ער אויך וועגן שלום, טַײאון פון דער צווייטער ז,  (רומיקע פעלקערנהיצן די ַאָאשטַארק ר גָא עלול
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רנדיק זיך אויף דעם ביבל זיבַא, נע שכניםַײווי ער רעדט צו זדעם שניט פון ּפָאקורצע פילם־ מיר זען ַאלָא

(. ך"נּת)

 

ט גערעדט ז ער הָאַא, לד זען און הערןווי איר וועט עס בַא, נעןנט צו דערמָאַאעס איז אינטערעס, אגב :שעלדָאן

ט ס ער הָאווָא, בישרַאליעניש און ַאט ער גערעדט אויף איטַאלגנדיקע הָאס פָאדָא. כןרַארשיידענע שּפאויף פַא

ז ַא, רמירט מירָאמע אינפ. און רוסיש, ענגליש, נצויזישרעדט אויך פרַאהָאט ער געעטער שּפ ,יענטרגעליפָא, אגב

... אויך גערעדטט ער ריש הָאמהַאאפילו אויף ַא

 
: רעדע שניט פון מלך דוד דעם צווייטנסּפן ָאַא

 

פותדיקע בן ענלעכע און בשוּתָאפון זיי ה ַײדר. סך וויכטיקע רעליגיעס אויף דער וועלט ן ַארַאנען פַאַײעס ז... 

די קריסטלעכע , לטר ַאיָא 3500רום ס איז ַאדישע רעליגיע ווָאדי ייִי : סנען דָאַײגיש זלָאנָאכרָא: רצלעןווָא

לע ַא. לטר ַאיָא 1400רום ס איז ַאמוסלמענערשע רעליגיע ווָא דיאון , לטר ַאיָא 2000רום ס איז ַארעליגיע ווָא

די . ..גן דעם אמתר זָאנָא, רןנַאאויפהערן זיך צו מיר לָא. לקדיש פָאס ייִי ווער עס איז דָאווייסן , רוםפעלקער ַא

און ניט צו קיין , לקדישן פָאייִי  דעםראל געהערט יׂשז ארץ־ווייסט ַא, דןמט פון ייִי ס שטַאווָא, קריסטעלכע וועלט

בן רעליגיעס הָא אונדזערעס ורה ווָאין דער ּתך אזוי שטייט דָאַא. רעליגיעז ַײאון ס, רישהיסטָא ַײס. לקנדער פָאַא

איז ער , דישעייִי  מע איז געווען ַאן מַאַײז. ראליׂשרן אין ארץ־איז געבוירן געווָא" יעזוס"ט ער גָאַײא. פותבשוּת

. דןנען געווען ייִי ַײדי ערשטע קריסטן ז. סלע ווייסן דָאַא. דייִי  רן ַאדעריבער געבוירן געווָא
 

מיקע שטַאּפנען ָאַײז געגרינדעטבן עס ס הָאדי ווָא, בערר ָאדערפַא. נגערע רעליגיעטיוו ייִי רעלַא איז ַא, םאיסלַא

. סלע ווייסן דָאַא. ן זון יצחקַײאברהם און ז :"(עברים"ט מען זיי גערופן לט הָאס דעמָאווָא)דן פון די ערשטע ייִי 

איז ישמעאל ניט קיין , דישן מינהגלויט דעם ייִי  .דעם זון פון אברהם, מט פון ישמעאללק שטַאפָא עבישרַאס ַאדָא

( םאיסלַאאין און )בער רַאדי ַא ַײב. מעןלויט דער מַאאיבער ירושה זיקע רעליגיע־גייט די דָא, דןייִי  ַײל בַײוו, דייִי 

 טערן פָאַײווי ז, ן עברין ַאַײרפט זדַאלט בַאווָא, םלויט איסלַא, ז ישמעאלַא, הייסט עס. טןלויט דעם טַא –

... אברהם
 

 ראיינע". עברים"טע געווען דער טַא ַײמע און סדי מַא ַײנען סַײז, אויף דער וועלטדעם צווייטן עברי , יצחקן ַײב

קיינער . ..בישע פעלקעררַאטער פון די ַאפָא ר ַאווערט אויך גערעכנט פַאער ס ווָא –נע זין איז געווען עשו ַײפון ז

כטער צו ַײלדָאס ַאלץ איז , ליטישע און אויך רעליגיעזע סיבותָארישע און ּפטָאהיס צוליבבער ָא, ס ניטלייקנט דָא

. אין דער עפנטלעכקייטס דָאנערקענען איידער צו ַא, "רגעסןפַא"

 

וועקזעצן און לן אונדזערע רעליגיעזע מנהיגים זיך ַאאון זָא, סדר רום דעם ַאכן ַאט צו מַאַײעס איז געקומען די צ

לע אין איין ך ַאמיר גלייבן דָא. רשטענדענישפַאטיקער ַײקעגנז מוח קומען צו ַא ַא קלָארןרץ און הַא ן ָאפןמיט ַא

און פַארשטַאנד  אייגענע מיינונגן ַײז הָאט עריעדער , –ווָאדעןר נָא, טך דער זעלבער גָאס איז דָאאון דָא. טגָא

. טזיקן גָאדעם דָאדינען איז בַארופן צו ער ָאדער ער וויל  זויַא־ווי ךַײווָאס ש

 

לק איז פָא עדישס ייִי ז דָאַא, לע ווייסןַא. ט פון דער מטבעַײרישער זהיסטָאליטיש־ָאאיצט קום איך צו דער ּפ

גט געוויסע ט צוגעזָאעולם הָאז דער רבונו־של־ַא, ך"ך געשריבן אין דעם תנעס שטייט דָא. פריער געווען דָא

ך "ננקוקן אין ּתַײרַאר רף נָאמע דַא. טערַײבינו ביז צו משה רבינו און וופון אברהם א: לקדישן פָאלענדער דעם ייִי 

די אין " עברים"נען געווען די גרענעצן פון די ַײזעס ס די צו זען ווָאּכ, ריקעראון זיך עצהן מיט היסטָא

מע קען . טערַײוי ווזשלמה און ַא, דוד, די מלכים שאול און פון אברהמען ביז צו יהושע, קופותרשיידענע ּתפַא

גרויסער  קייןאיז דען ניט 'ס... מערטערסרישע עטלעכע קילָאנַא איבער, נט ביז ווער ווייסט וועןַײזיך קריגן פון ה

פותדיקן גרינגער ּפשוט צו דערגיין צו ַא בשוּתזוי פיל עס איז ַא בעת, גיסן בלוטצו פַארד אומזיסט שָא

? ...מיסרָאמּפקָא

 

וויל זיך דען און ווער . דָאס לַאנד לק געגעבןעולם אונדזער פָאט דער בורא־הָא, נקטונדּפפון רעליגיעזן שטַא

און ער קען עס , נסַײז עס איז זַא, ננעמעןמיר אויך ָאלָא, טַײנדערער זפון דער ַא? עולםקריגן מיט דעם בורא־
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ן אין משך קע געטָאעס טַאער ט הָא ַאזויאון ... לויט זיין רצוןאון ווידער איבערטיילן , נטיילןַײאון א, אויסטיילן

ערע ַײן אמת אין אקע אויף ַאיבט טַאגלי –קריסטן און מוסולמענער  –לע אויב איר ַא. הונדערטערפון יָאר

... טס ווילןלויט גָאפָארגעקומען נט איז אויך ַײס מיר זעען הס ווָאז דָאננעמען ַארפט איר אויך ָאדַא, רעליגיעס

 

. ר פון דער וועלטלעמען אין דעם סעקטָאצווישן אונדז ַא פולע פַארשטענדעניש ן ַאַײל זז עס זָאבער ַאוויל איך ָא

מיר לָא. ס איז ניט דער עיקרדָא. נען די גרענעצןַײנען עס זנען ביז ווַאאיך וועל איצט ניט אויסרעכענען פון ווַא

, יהודה צו מלכות, נע הענטַײריבער אין מנט ַאַײס איז הווָא, ראלמדינת יׂש י ביז־איצטיקעז דננעמען ַאבעסער ָא

ס דָא. היטןּפלטן און ָאהַאעס אויפלן ז מיר זָאַא ,שטעלט מיט זיך פָאר דעם ווילן פון דעם רבונו־של־עולם

ט ר הָאנָא, ט אונדז געגעבןעולם הָאדער רבונו־של־, ךס אייגנטלעווָא , –ס איז אויך אונדזערסווָא, איבעריקע

לע איבער אין די הענט פון גוטע ַײזן מיר דערוולָא, רטך וואוינען דָאַײזט ער אלָא לעת־עתאז ַא ,סןשלָאבַא

...  זיקע ערטערדן די דָאן קיין שָאבן גוטע שכנים און אויך ניט טָאַײקע בללן טַאז זיי זָאַא, נאימיטן ּת, שכנים

 

נהייבן איבערפירן ענעץ און מיר וועלן ָאבעסערע מלוכה גר רבעטן ַאוועלן מיר אויסַא, ענטסטע טעגאין די נע

רשיידענע ערטער פון די פַאוואוין־גרענעצן צווישן די די בעסער אויסשטעלן די ם ּכדישע ישובידישע און ניט ייִי ייִי 

.  ז מיר ווילן לעבן בשלום מיט אונדזערע שכניםַא, כןר מַאבער קלָאמיר ווילן ָא. אונדזער רַאיָאןפעלקער אין 

 

ל די ַײוו, דנעמָאאיז 'ס". ר שלוםנד פַאלַא"ס הייסט ן ווָאלַאּפ דנעםמָא ַא אויסגעטרַאכטצוריק הָאט מען  רןמיט יָא

ך מיט אירע גרעסערע און מעכטיקערע ַײרגלנד אין פַאזוי ווייניק לַאַא פַארמָאגטס ווָא ,דישע מדינהקליינע ייִי 

אחוץ )רן מיט זיי ס איז ניט דערגרייכט געווָאשלום ווָא ַא רנד פַאך לַאך און נָאגעבן נָאּפלט ָאט געזָאשכנים הָא

און שטרעבן ווייטער ס מיר ווילן ווָא, מין שלום ַאמיט אונדז  ּפלטן ָאס הַאגעבן דעם סיני די מצרים ווָאּפדעם ָא

(. רקןרשטַאברייטערן און פַאצואויס סדָא

 

: ליסטישס איז מער רעַאווָא, "שלוםר נד פַאלַא"ן לַאצווייטן ּפ רלייגן ַאאיך וויל איצט פָא
 

בן ביז ס מיר הָאען די גרעסטע טייל פון די שטחים ווָאַײפרענטע עטלעכע חדשים בַאמיר וועלן אין די נָא (1

 .ענטסטע שכניםאונדזערע נע, בעררַאלעסטינער ַאַאצו די ּפ, ן אויג אויף זיילטן ַאהער געהַאַא
 

רומיקע און די ַא , –ליידער מער ניט צו געבן, לייןבן ַאמיר הָא , –נדס איז ניט קיין סך לַאהיות ווי דָא (2

, שטחיםלַאנד־ען ענלעכע ַײפרלן זיי אויך בַאזָא, ךַײרגלנד אין פַאסך לַא בן דווקא זייער ַאמדינות הָא

כטערן זייער ַײרלוועט פַא'סאון , לעסטינערַאר די ּפריע פַארגרעסערן די טעריטָאס וועט פַאאון דָא

זיקע מדינות זייער די דָא דערפון ווי ערנסט עס הַאלטןהענגיק ּפס איז ָאז דָאַא, רשטייט זיךפַא .לעבן

 ...לעסטינער ברידערַאג צו העלפן זייערע ּפצוזָא
 

און סיריע צו  ,לבנון, פון ירדןר די רעגירונגען מיר לייגן פָא. ר זיךבלעם פַארָאּפ דרום לבנון איז ַא (3

דורך דרום סיריע און , ס ציט זיך פון צפון ירדןריע ווָאס פון טעריטָאַאּפ לןנַאציָאמין אינטערנַא פן ַאשַא

ריזיק גרויסער  פן ווערן ַאגעשַאדָארט ל זָא, פותמיט אונדער הילף און שוּת. דרום לבנון

, ןטעלהָא, אוניווערסיטעטן, לטן מוזייעןנטהַאס וועט אויך ַארק ווָאַאּפ־טורלער נַאנַאציָאאינטערנַא

קענט איר  דָא. סטיטוציעסנרשונגס־איאון פָא, יטעלערשּפ, נטוויקלונגס־ּפרָאיעקטןגישע ַאלָאטעכנָא

 נפלַאנצןַײאקע און טַא, ושביםּת היגעאון די , רבעטערַא, סטודענטן, ר טוריסטןעדן פַאמין גן־ כן ַאמַא

.  שלום ן אמתערַא: רבעטשטימונג פון ברידערלעכקייט אין מיטַאשלום־ ן עכטעַא

 

, ר שלוםפַאנד לַאמע גיט ָאּפ ונקט ווי ּפ: שטעקן מיט צוויי עקן ַאָאבער איז , ןלַאּפ" ר שלוםנד פַאלַא" נייער דער

ען ַײפרבַא"ז מיר נט ַאב ערשט דערמָאאויב איך הָא". צעשטערן דעם שלום"רן פַאמען אויך צונעמען לַאנד וועט 

 רטלעכענטווָארַאאומפַא צוליב לַאנדז מיר וועלן אויך צוריקנעמען ַא, ןנען וועררשטַאפַאעס רף דַאבַא, "לַאנד

.  יםמעׂש

 

יעדן ר פַא. נדנעמען מיר צוריק לַא סר יעדן שָאפַא. ר שלוםנד פַאלַא :היינוד, זַײרּפ ַא קומען מיטס וועט דָא

ט וואו עס טענטַאן ַאושלום ַאחס־ און.. .נדלַא  –סןַײרואוו זיך אויפרר יעדן ּפפַא. נדלַא   –דרוואונדעטן ייִי פַא
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צי : מענטאיז ניט וויכטיק אין איצטיקן מָא, קעטַארט ַאסָא רר יעדעַאם פוויפל דונַא. נדסך לַא ַא  –לן מענטשןפַא

רטלעכע נטווָארַאפַא. ניט אין דעם גייט עס... קעטערַא ר ַאם פַאצי צען דונַא, סר יעדן שָאם פַאס איז איין דונַאדָא

מיאוסע און דורכפירן זייערע ל־זמן די היציקע צווישן זיי וועלן ז ּכַא, רשטייןרום אונדז וועלן גיך פַאשכנים ַא

 קענען קעּפז די היץ־ַא, עס קען קומען דערצו. בןַײזיי פַארבל נדווייניקער לַא ַאלץ וועט, טןטענטַאַא רוצחישע

ז ַא, גטַײר בין איך איבערצדערפַא... בן אין יםַײנטרַײרַאליין זיך ַא זָאללק פָאאייגן  זייערז ַא, דערפירן צו דעם

. ליזירןנט און וועלן זיי נייטרַאך אין הַאוחות וועלן נעמען די זַאקליגערע און רואיקערע ּכ

 

 ַײב שעה די איצטיקע ָאנפירער 24גיבן  מיר :מער דרינגענדיקע, רום דעםך עטלעכע ענינים ַאבער נָאן ָארַאפַא

. נגעןלטן געפַאס ווערן געהַאטן ווָאלדַאצוריקצוגעבן אונדז אונדזערע סָא, לַאיזבָאלעסטינער און כַאּפפון די , זיי

 ם ַאדונַא בערך ַא, טע שטחים אין עזהַײפרנד פון די בַאנהייבן צוריקנעמען לַאוועט מען ָא, ך דעםיעדע שעה נָא

  .ס זעלבע פון דרום לבנוןאון דָא, מינוט

 

פותדיקע נגע בשוּתלַא בן ַאלק הָאדישע פָאס ייִי און דָא( אירַאן)רס ּפ. "שכנים"טע ַײערע וורט אונדזווָא ַא

רט עטלעכע צענדליק טויזנט ך דָאעס לעבן נָא. נדַײנען מיר געווען גוטע פרַײז, נג צוריקביז ניט לַא. געשיכטע

ראל ז מדינת יׂשַא, ס ווילןרט ווָאמנהיגים דָא רטלעכענטווָארַאן אומפַארַאנען פַאַײס עס זווָא, דשָא עס איז ַא. דןייִי 

, רןקע דערפילט געווָאייערער איז טַאדער וואונטש ז, נו. גןזוי צו זָאַא, עּפגעמעקט ווערן פון דער מַאּפל ָאזָא

 פים אין ַאקע שוּתטַא, מיר צוריק ווערן גוטע שכניםלָא. לטעס געווָא בןהָא זייווי גענוי טש אפשר ניט כָא

. ן און שענערן מיטעלן מיזרחבעסער

 

 נען ַאַײמיר ז? רן צווייטןאיינער פַא, ס טוען דען ניט חבריםווָא . –מיסרָאמּפמין קָא נען גרייט אויף ַאַײמיר ז

אפשר . סך ט זייער ַאאיר הָא. רטירןָאאימּפעס און מוזן , פטנַא םבן ניט קיין אייגענעמיר הָא. מדינהלע קליין

וואו איז דער , מסתמאאיר גט פרע? זַײרגוטן ּפ ר ַאפַא, טָאןַאמָאל  איר פלעגט עס ווי ,דָאסז רקויפט איר אונדפַא

זוכן און ליסטן קומען בַאעציַאפטלער און סּפערע וויסנשַאַײזן אמיר וועלן לָא: ָאט־ווָאסאיז ... מיסרָאמּפקָא

 פַארמָאגןז מיר ַא, פענערהייטיצט ָאגן אמיר זָא, יע)פן רע ווָאנדערנעמען אונדזערע נוקלעַאהעלפן פונַא

און העלפן  ךַײצו אליסטן קומען עציַאפטלער און סּפזט אונדזערע וויסנשַאז איר לָאנאי ַאבּת ,(זעלכעסַא

.  לירונגעןרע אינסטַאערע נוקלעַאַײנדערנעמען אפונַא

 

די פריערדיקע רעגירונגען פון דעם . פון דער וועלט טיילאין דעם פן רע ווָאנוקלעַאקיין רפן און ווילן ניט מיר דַא

פן די נשַאַײאאון געמוזט זיך ברירה ַאנדער בן ניט קיין ז זיי הָאַא ,בן געפילטהָא" ראלמדינת יׂש"געוועזענעם 

, טיקַײכצַײגל. ריזיקע שטעלט מיט זיך פָאר ַא צו גרויסעעס . נדערשלטן ַאמיר הַא. פנסזיקע שרעקלעכע ווָאדָא

. ענערגיעספט נַא אין געוויינלעכער ַײאון ס ררענוקלעַאאין  ַײניט ס נייטיקן זיךנדזערע שכנים ז אוַא, פילן מיר

.  בן ביידעהָא שטרעבט צוזמן איר ל־פן רואיק ּכמיר וועלן ניט קענען שלָא. דערָא-דערָא. איינס איז גענוג

 

רע נוקלעַא :ךַײיז בעסער פַאר אאס ווָאבַאשליסט . שעה 24טערמין פון  נגעגעבן ַאווערט איצט ָא, ווידער

... וויסטן סוף בלויז ַא, ררעפון דער נוקלעַא. גוט לעבן כן ַאפט קענט איר מַאפון דעם נַא? פטדער נַאָא, ווָאפנס

 

ך ַײסן אשלָאבן מיר בַאהָא, און ניט מלחמה, מיר שלום ווי ערנסט פַארלַאנגעןכן ַײדי אונטערצושטראון ּכ

ן ַײקוקט אויף זער ) אין דער שעה . עם מיטעלן מזרחע ענדערונגען אינַײמחה פון די ננציען אין דער ׂשַײרַא

נישע נדערע אירַאַא, ןפון מלכות יהודה איבער טעהערַא וחותלופט־ּכ דינען פון לַאּפערָאַא 60פליען ( זייגער

... ושביםערע ּתַײר אז פַאריסורּפ מיט ַא, נריכטונגעןַײארע פט און נוקלעַאערע נַאַײאאיבער  און אויך ,שטעט

 

? דישן מנהיגעם ייִי ַײמצד דעם נ" החוצּפ"זיקער גסטו צו דער דָאס זָאווָא, העלען, נו :שעלדָאן

ך דעם ווי די נָא, טַײזייער צ, וונטאין ָאזייגער ַא 9:10ן שניט פון טעהערַאּפָאקורצן פילם־ַא  ָאדט זעען מיר ָא

איך מיין די , נטשולדיקטַא. נערר די אירַאריז פַאזט זייער סורּפלָאבן איבערגענען הָאלַאּפערָאַאראל יׂש

... נען פון מלכות יהודהלַאּפערָאַא

 
... רבער פַאסער און בלָאַײרן מיט ווגעווָא" רדירטמבַאבָא"נען ַײס זסן און בנינים ווָאמע זעט בילדער פון גַא
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ט בעסער ַײוועלן זייערע מיליטערל, בערר ָאדערפַא. עסנען גוט אין ּכַײנער זז די אירַאאיך מיין ַא, נו :העלען

ן ַײרנען ַאלַאּפערָאַאנען די ַײז, לויט אונדזערע ידיעות... פון מלכות יהודה וחותפון די לופט־ּכ כטי מַאָאּפשַאצן ד

נעס גָאר זָאטעגישע און מיליטערישע און אפילו איבער סטרַא, שטחנישן לופט־רויס פון אירַאאון ַא

לע ז ַאַא, רשטייעןמיר פַא. רטנען דָאַײז זיי זגעוואוסט ַאניט בן אפילו נער הָאדי אירַא .ַאמערקטערהייטאומב

. בשלום, מגעקומעןהייַאצוריק נען שוין ַײנען זלַאּפערָאַא
 

 לער רייניקונגנַאציָאנַא .3
דישער מדינה איבערגעבן ער ייִי עם קעניג פון דַײוועלן מיר דעם פולן טעקסט פון דעם נ, גטי געזָאוו :שעלדָאן

ער ַײנער דס ווָאדעם ונקטן פון ט ּפבלויז איבערגעבן אין קורצן די הויּפמיר ווילן איצט . ץלַאאויף אונדזער וועבּפ

". ראלמדינת יׂש"ן דער געוועזענער אי, ושביםנע אייגענע ּתַײרגעלייגט זט פָאהָא, מלך דוד דער צווייטער, מנהיג

  

די  ַײדישע און סדי ייִי  ַײס, דנן לַאַײצו די בירגער אין ז געווענדט, זעלבסט פַארשטענדלעך, זיך טער הָא :העלען

ז ער דערציילן ַא, ערטןך עקסּפרַאבער אונדזערע שּפָא, ישאט גערעדט דער עיקר אין העברעער הָא. דישעייִי ניט־

ס עס איז ביש ווָארַאדער אפילו ַאָא, רוסיש, שבער ניט ענגליָא, דינָאדיש און לַאאויף ייִי  ט אויך זיך געווענדטהָא

מינדערהייט פונעם  ראל און איז דָאס לשון פון דער גרעסטערגעווען איינע פון מלוכהשע שּפרַאכן אין מדינת יׂש

. ..לַאנד

 

, יתאויף עברטַאקע לרוב לק ן אייגענעם פָאַײט גערעדט צו זס ער הָאווָאדעם ביסל פון  מיר הערן ַאלָא :שעלדָאן

(..." ּפינקטלעךגיבן עס איבער  ַאז די איבערזעצער, מיר הָאפן). לַאדינָאדיש און אויך אויף ייִי  צום־טיילבער ָא

 
. עם מלכס רעדעַײשניט פון דעם נּפָא־ווידעָא זט זיך ווידער ַאַײעס וו

 

נדערט אין געווַא הָאט עס, מצריםרויס פון לק איז ַאדישע פָאס ייִי ווען דָא. נדדישן לַאייִי  ושבים פונעםערע ּתַײט... 

ן אין ַײרנען זיי ַאַײז, ך דעםנָא. משה רבינו, ר מיט דעם גרעסטן פון אונדזערע נביאים און רבניםיָא 40מדבר 

רן פון נגעפירט געווָאאון ָא, טער אין שבטיםַײנגעטיילט ווַײרן געווען איָא נד און במשך פון פילדישן לַאייִי 

 אין ַא. לקפָאגַאנצע ס ן אמת דָאראייניקט אויף ַאבן פַאס הָאקומען קעניגן ווָאבן זיי בַאן הָאערשט דַא. שופטים

נדערן אין מין ווַא ס איז געווען ַאס דָאווָא, ר גלותיָא 2000ס צו די כן דָאַײרגלנט פַאַײקענען מיר ה, געוויסן זין

און ווען , (ורשיםאון זייערע י  –ר גאוןווילנע, טובבעל־שם־, ם"רמב, י"רש)און מיט גרויסע רבנים  –מדבר 

בן הָא" ראליׂש-מדינת"ן פון נד אונטער דער פָאן צוריק אין דעם אייגענעם לַאַײרסוף ַאל־נען סוף־ּכַײמיר ז

נצופירן מלכות ַײצוריק אמיר קומען נט ַײָאבער ה. נטיקן טָאגַײביזן ה... יגיםלערליי מנהנגעפירט מיט אונדז ּכָא

. נדַאדישן לאין ייִי 

 

ט עס געגעבן צו אברהם עולם הָאס דער רבונו־של־ווָא, נדדישע לַאס ייִי קע דָאס איז טַאדָא –ושבים ערע ּתַײט

 נען מיר די יורשיםַײס זס דָאווָא, און קינדסקינדער און פון אים צו יצחקן און יעקבן און צו זייערע קינדער, אבינו

לק איז באוואוסט אונדזער פָא. דןווי ייִי  מוז מען דעריבער זיך פירן דָא, דנדיש לַאייִי  ס איז ַאל דָאַײאון וו. זייערע

ז ַא, ןַײן עס זווי קָא טָא, זעלכע קלוגע מענטשןנען ַאַײאון אויב מיר ז. ר אונדזער חכמה און למדותפַא

יט אין דעם אייגענעם געהּפווערן ניט ָא ,שרותווי היטן שבת און עסן ּכַאזעלכע  ,ןרינציּפדישע ּפלע ייִי מענטַאפונדַא

?   נדלַא

 

, דייִי  צו זיין ַא מיינטס ס דָארשטיין ווָאפון פַא, ןרינציּפדישע ּפאונג פון ייִי ַײנבַא ר ַאט פַאַײעס איז געקומען די צ

לן ראל זָאיׂש-ארץווען אין , למשל, נעמט. דןווי ייִי , וועלט געבן דערער ַײס מיר קענען צושטרשטיין ווָאאון צו פַא

ז הייסט עס ַא –רבעטן און ניט ַא, שבת, ךווָא ל ַאבילן איין מָאמָאאויפהערן פירן די אויטָא נוואויערַײאלע ַא

נצע ווען די גַא, רך פָאַײשטעלט א. סערןעסטיקן די לופט און ווַארּפך אויפהערן פַאווָא ל ַאבריקן וועלן איין מָאפַא

. געענדערט די לופט אויף דער וועלט לטס ווָאווי דָא –זוי געפירט לט זיך ַאוועלט ווָא
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חומים ַאזוי פיל ּתערט צו דער וועלט אין ַײגעשטַײדורות אין גלות בט במשך פון דור־לק הָאדישע פָאס ייִי אויב דָא

בן ס זיי הָאווָאנק דעם דַאס ַאאיז דָא, נדערע געביטןאון ַא פטמעדיצין און וויסנשַא, קונסט און קולטור, מוזיק ווי

פול , זערַײנען געקומען פון יראת־שמימדיקע הַײז, עלטערן דער זייערעָא, זייווָאס . ןנען צו שעּפפון ווַאט געהַא

און , לזיקער קווַאקנט דער דָאגעטרוּפווערט ָא, דישקייטבער ייִי זט מען ָארלָאפַא. דישן וויסןקייט און ייִי דישמיט ייִי 

... ר דער וועלטפַא ַײס, לקדישן פָארן ייִי פַא ַײרלוסט ספַא ַא , –כערשווַא סַאמָאלטערדיקע דורות ווערן ווָאַײדי וו

 

מיט . ם ַאזויסּתניט רן ורה איז אונדז געגעבן געווָאדי ּת. ר וועמען דו שטייסטווייס פַא  –ה עומדדע לפני מי אּת

ר מוזן מיר דערפַא. לע איבערגעקומעןאון זיי ַא, כט די שווערסטע נסיונותדורכגעמַאבן מיר ורה הָאדער ּת

. און אויפהערן צו קריכן אין דער פינצטערניש ווי עס טוען די גוים, נדדישן לַאליכטיקייט אין ייִי  נברענגעןַײרַא

... נדדישן לַאנצופירן אין ייִי ַײדאי ארנט פון זיי איז ּכבן געלעס מיר הָאלץ ווָאניט ַא

 

טער ַײאון וו, ורהּתן־ביז צו משה רבינו און מּת, ואביננהייבנדיק פון אברהם לע גוטע און עטישע לערעס ָאדי ַא

ס די וועלט קען לק ווָאפָא ט געפורעמט ַאלץ הָאס ַאדָא , —ראלפוצות יׂשּתאין ך ראל און דערנָאאין מלכות יׂש

.... לערנען פון אונדזּפזיך פיל ָא

 

  ...ליין זיך צוריקנעמען און לערנען פון דעםרפן מיר ַאדַא, בער פריערָא... 

 

דישע ס קליינע ייִי ז דָאַא, טַײעס איז געקומען די צ. לקגוט פָא וך ַאאון אין ּת. לקקלוג פָא נען מיר ַאַײז, השםברוך־

יונג און , לעז ַאט ַאַײעס איז געקומען די צ". אור לגוים"ן אמתער און ַא, ורהנד פון ּתלַא ל צוריק ווערן ַאנד זָאלַא

לן זיך זָא, ט מענטשןאון גלַא, רבנים, מנהיגים, ן און פרוימַא, ון לינקרעכט א, פרוםפרום און ניט־, לטַא

ס מיר קענען ווָאנען מיר קומען און רשטיין פון ווַאנהייבן ווידער פַאאון ָא –לע הינזיכטן אין ַא –כן ַײאויסגל

רויסנדיקע דלע אינעווייניקסטע און אופן וועלן מיר קענען איבערקומען ַא זַאר אויף ַאנָא. דערגרייכן

... צרורותשטרויכלונגען און צרות־

 

ער , נדדיש לַאייִי  כל ַאס איז קודם־ז דָאל איבערגעחזרט ַאט ער עטלעכע מָאהָא, בן געהערטווי מיר הָא :שעלדָאן

. קען פַארלָאזן, ר עס מיינט ַאנדערשז וועַא, ך צוגעגעבןדערנָא הָאט

 

ס ס דָאווָא)לגנדיקע ענדערונגען נפירן די פָאַײוויל ער א, ציעַאראון אויפן סמך פון דער דעקלַא, קעטַא :העלען

(: נסירטנָאט ַאס ער הָאטייל פון דעם ווָא איז בלויז ַא

  

  .יום־טוב איז יום־טוב, שבת איז שבת (1
 

 . רבעט ניטס מען ַאע טעג ווָאַײפרייטיק און זונטיק וועלן אויך ווערן פר (2

 

, שרווער עס וויל ניט ּכ. שרר ּכן נָאַײנען וועט זרַאון אין די רעסטָאמען אאין די קרָא, נדדאס עסן אין לַא (3

 .ר דעםלן פַאצָאבַא מוזןעציעלע דערלויבעניש און וועט סּפבַאקומען ַא רף דַא
 

רפן לערנען רעליגיעזע לע וועלן דַאַא. ךן אונטער איין דַאַײאינסטיטוציעס וועלן זלע שולן און לערן־ַא (4

 .לערע לימודיםווי אויך סעקו, שטודיעס
 

ן ַײוועט ז( און בכלל)טעטן נגערעכנט ישיבות און אוניווערסיַײא, ןרטן ָאדער לימוד פון קינדערגָא (5

 .נצן אומזיסטאינגַא
 

מען דיינים און שופטים וועלן צוזַא. נוואוינערַײא לער ַאסיסטעם פַאן איין יוסטיץ־ַײעס וועט ז (6

 .טעגלעכן לעבןג־רן טָאפַאסטע געזעצן ַאע צוגעּפַײרבעטן די נאויסַא
 

צי  ,פרומע, נגלעך און מיידלעךלע ייִי ַא". ראליׂשצבא הגנה לעם־"עס ווערט בער ָא, בטַײל בל"צה (7

 . דינסטדער אין מדינה־ָא, רמיידער אין דער ַאָא" דינען"וועלן מוזן , צי ניט, טעחתונה געהַא, פרומע־ניט
 



 – v13–גלער רייניקונגס טָאנַאציָאנַא –ט .ר.נ

 .ע"תש'ה – 2010בַאַארבעט ַאּפריל  —ז "תשס'ה  –2007, יוני-מאי. לייבל בָאטוויניק© 
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און  רערליקע פיַײטווַײרבעטן צו ווערן די צַאליסטן ווערן איצט פנגעזעענע זשורנַאל ָאצָא ַא (8

 .רוםר ַאיָא אין ַאבערך רקומען לן וועלן פָאנען די ערשטע ווַאביז ווַא, עצה־געבער
 

? דערווַארטן ך קענען מירס נָאווָא, העלען... פעסיערָאר אונדזער ּפפַא ס קלינגט גוטדָא :שעלדָאן

  

: לגנדיקעס פָאדָא, למשל, ער גיט צו :העלען

 

ַאלע פון , נדדישן לַאדן אין ייִי ן ייִי מיליָא 5און  3נצונעמען צווישן ַײרן ַאלַאּפ עס ווערט צוגעגרייט ַא (9

לן עולה דן אויף דער וועלט זָאלע ייִי ז ַאאון ַא, ריָא 7ביז  5במשך פון די קומענדיקע , ראליׂשפוצות־ּת

 .ריָא 15ענטע ן אין די נָאַײז
 

דער )רום איין שעה צופוס פון ַא, ותל מערבירום דעם ּכדיוס ַארַא ַא פון. טבט איין שטָאַײירושלים בל (01

ר כט פַארמַאן פַאַײנצער שטח זוועט דער גַא, (אין דער לענג מעטערקילָא 5 ַארוםזיין דיוס וועט רַא

ר מע וועט נָא. ןַײרט וועט דערלויבט זָאנסּפאון אינערלעכע טרַא, נסןמבולַאַא, ליצייָאבלויז ּפ. סאויטָא

 . רן אויף ביציקלעטן און גיין צופוסרומפָאקענען ַא
 

וועלן קיין , מעטערקילָא 5ַארום דיוס פון אין דעם רַא, זיקן אינערלעכן שטח אין ירושליםאין דעם דָא (11

 קומען ַארפן בַאוועט דַא, ווער עס וויל וואוינען אין דעם שטח. רן וואוינעןטָאניט ושבים ּת שטענדיקע

און , ריָא 10און  5צווישן  בלויזבן וואוינען ַײבל דָארטאון וועט קענען , בענישעציעלן דערלויסּפ

וואוינונג מחוץ דעם  ר צו געפינען ַאיָא 5בן ביז הָא נוואוינערַײדי איצטיקע א. זןרלָאפַאמוזן ך דערנָא

 .דיוס שטחעם אינערלעכן רַאַײנ
 

 דעםפט שַאַײר צו שווערן טריָא 5בן ביז עלן הָאוו( דןייִי דן און ניט־ייִי )דישער מלוכה דער ייִי ושבים אין ּת (21

 .דןייִי ניט־ ַײס, דןייִי  ַײס: זן די מלוכהרלָארפן פַאוועט דַא, ס ניטווער עס טוט דָא. עם מלךַײנ
 

דער מע וועט אים ָא, ווערן ווידער אויסגעוויילטער קען  און דערנָאך, ריָא 5דער מלך וועט דינען  (31

 . ריָא 10ענען דינען מער ווי קיין מלך וועט ניט ק. טןַײרבפַא
 

אויב , (המלּכ ַא)ן פרויען ַײס קענען אויך זדָא. יהודהנפירער פון מלכות ן די ָאַײר מענער קענען זניט נָא (41

 .איקייטן דערצוזן די נייטיקע פעַײווזיי בַא
 

... מעגלעכקייט בן ַאאיך קען אויך הָא, שעלדָאן, גסטו דערויףס זָאווָא, ונ :העלען

 

וואוינען סט בדעה זיך ַאריבערצוּפעקלען ַאהין צו און אויב דו הָא... רוםר ַאיַא 10 אין ַא... , העלען, יָא :ןָאשעלד

... דישעייִי  און ווערן ַא, ןרטדָא

 

איינע פון : זיטיווער ידיעהָאּפ מיר ענדיקן מיט ַאלָא טָא... לץ מעגלעךנטיקע טעג איז ַאַײה... ?איך ווייס :העלען

 ַײס, ריינערע מלוכה נצופירן ַאַײן ווילן אַײאיז ז, עם מלךַײם נַײנט בס ווערט דערמָאכן ווָאַאדי לעצטע ז

עסטיקן די לופט רּפס פַאשטעלן דָאּפווי אויך ָא, פןרע ווָאגן זיך פון נוקלעַאזָאּפמיטן ָא. פיזיש ַײאון ס, ליטישָאּפ

אין דעם זונטיק , רז יעדן יָאַא, ט ער אויך צוגעגעבןהָא, (בילןמָאמצד אינדוסטריע און אויטָא)טוב שבת און יום־

איז  ,ַאשטייגער, ךדי ווָא. רשה פון זייער ביבלנדער ּפן ַאך ַאדן לייענען יעדע ווָאייִי " )שלח"רשה פון דער שבת ּפ

דעם  ערןַײוועט מען פ , –רום מַאי חודשס קומט אויס ַאס דָאווָא , –"(במדבר"אין ספר , "שלח"רשה געווען די ּפ

ג ווערן מענטשן וועלן אין דעם טָא. נגאיבערגַא עםַײזיקן נבוד דעם דָאלּכ, "גטָאלן רייניקונגס־נַאציָאנַא"

ער . זייער געגנט רוםאון דער עיקר רייניקן די סביבה ַא, קטיוויטעטן מיט זייערע שכניםדורכצופירן ַאגעמוטיקט 

טור און מיט דער נַא, מיט דער ַארומיקער סביבה, צווישן זיך ן בעסערנהייבן זיך פירז מענטשן וועלן ָאַא, פטהָא

. ן מיט הצלחהַײל אים זזָא. נקגוטער געדַא ַא. אויך

 

... אמן :שעלדָאן

 


