נ.ר.ט – נַאציָאנַאלער רייניקונגס טָא ג–– v13
© לייבל בָאטוויניק  .מאי-יוני – 2007 ,ה'תשס"ז — בַאַארבעט ַאּפריל  – 2010ה'תש"ע.

לייבל בָאטוויניק

נ.ר.ט – נַאציָאנַאלער רייניקונגס־טָאג
(איבערגעזעצט פון ענגליש ,פון דער ענגלישער נַײעס־ּפרָאגרַאם אויף דער
טעלעוויזיע ,זונטיק דעם 10טן יוני .2007 ,כ"ד סיון ,ה'תשס"ז)

 .1סוף צו דעם כַאָאס
שעלדָאן (פון ַאן ענגלישער נַײעס ַאגענטור) :נו ,העלען ,דָאס איז געווען זייער ַאן איבעררַאשנדיקער טָאג .ווער
הָאט זיך עס געקענט פָארשטעלןַ ,אז די זַאכן וועלן זיך ַאזוי דרַאמַאטיש ענדערן אינעם מיטעלן־מזרח אין ַאזַא
קורצער צַײט...
העלען (פון ַאן ענגלישער נַײעס ַאגענטור) :שעלדָאן ,עס זַײנען ַאלעמָאל דָא סורּפריזן דָארט ...און עס איז
געווען ּכמעט זיכער ַאז עּפעס דרַאסטיש הָאט בַאדַארפט דָארט געשען ,פון ַאלע הינזיכטן :פון אינעווייניק ,און
פון דרויסן הָאבן די זַאכן זיך געצויגן און געצויגןַ ,אז מיט עּפעס הָאט זיך עס בַאדַארפט אויסלָאזן .איך בין ָאבער
זיכער ,אז קיינער הָאט אין זַײן לעבן זיך ניט פָארגעשטעלט ַאז עס וועט זַײן ַאזוי ...די ָאּפקלַאנגען זַײנען ַאזעלכע
גרויסע און ַאזוי ווַײט־גרייכנדיקעַ ,אז ס'איז ּכמעט ניטָא קיין מדינה אויף דער וועלט עס זָאל אויף איר ניט הָאבן
קיין השּפעהָ ,אדער ַא מנהיג ווָאס זָאל ניט הָאבן ווָאס צו זָאגן וועגן דעם .מיר ַאליין אין די נַײעס־ַאגענטורן
ווערן פַארפלייצט מיט ָאנפרַאגעס ,און גלַײכצַײטיק ּכלערליי ידיעות פון געשעענישן ַארום דער וועלט וועלכע
הָאבן צו טָאן מיט די הַײנטיקע מעלדונגען...
שעלדָאן :ווָאס זָאגסטו ,העלען? ..אפשר קענסטו פַאר אונדזערע צושויער איבערגעבן ַא קורצן סך־הּכל פון די
הויּפט נַײעסן און געשעענישן פון דעם הַײנטיקן טומלדיקן טָאג?....
העלען :גוט ,שעלדָאן ,איך וועל ּפרובירן ...אונדזערע נַײעס־ַאנַאליסטן הָאבן מיר שוין צוגעגרייט ַא לַאנגע
רשימה פון הויּפט־ּפונקטן .איך ווייס ָאבערַ ,אז זיי בַאקומען ַאלע ווַײלע נַײע אינפָארמַאציעס און אוודאי
אינטערּפרעטַאציעס ,ווי אויך ָאּפקלַאנגען פון וויכטיקע ּפערזענלעכקייטן פון איבער דער וועלטָ .אבער לָאמיר
ָאנהייבן מיט דעם ,און מיר'ן זען ווי די זַאכן וועלן זיך ווַײטער ַאנטוויקלען .איך הָאב מוראַ ,אז עס וועט זַײן ַא
לַאנגע נַאכט – און ַא לַאנגע ווָאך...
שעלדָאן :הַײנט ,זונטיק ַ 10אזייגער אינדערפרי ,לויט זייער צַײט ,איז אין ירושלים ,די הויּפט־שטָאט פון מדינת
ישראל ,צונויפגערופן געווָארן ַא סּפעציעלע פַארזַאמלונג פון דער ישראל ּכנסת .דעם ָאוונט פַאר דעם ,מוצאי
שבתַ 11 ,אזייגער בַײנַאכט – ,פַארזיכערט מען אונדז – ,הָאט מען מיטגעטיילט די פַארשיידענע ּכנסת דעּפוטַאטן
און מיניסטָארן ,ווי אויך ַאנדערע וויכטיקע מלוכה־לַײט ,אז זיי זָאלן צומָארגנס ,זונטיק אינדערפרי ָאנקומען
אינעם ּכנסת אויף ַא גָאר וויכטיקער סעסיע .עס איז געווען אונטערגעשטרָאכן ַאז ַאלע מוזן בַײזַײן און ָאנקומען
צו דער צַײט ,צו  10:00אין דער פרי.
העלען :ווי עס פירט זיך בַײ זיי ,איז ַ 10אזייגער דער ּכנסת געווען נָאך ּכמעט אינגַאנצן ליידיקַ .ארום 10:45
הָאבן ָאנגעהויבן צוביסלעך ַארַײנקומען דעּפוטַאטן ,ביז דער ּכנסת־זַאל איז געווען בערך הַאלב־פול .צו 11:00
איז ַארויסגעטרָאטן די ּפרעזידענט־פַארטרעטערין ,און פָארגעלייענט דרַײ קורצע מעלדונגען (דער
יׂשראל־ּפרעזידענט הָאט ,ווי מיר ווייסן ,רעזיגנירט צוליב ַא משּפט ווָאס ווערט געפירט קעגן אים) .אונדזערע
איבערזעצער גיבן עס איבער ַאזוי:
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 )1דערמיט ווערט דער איצטיקער ּכנסת געשלָאסן .מערער ּפרטים וועלן איבערגעגעבן ווערן די
דעּפוטַאטן אין משך פונעם טָאג.
ַ )2אלע יׂשראל בירגער ווערן געבעטן צו שליסן זייערע פַאבריקן ,ביורָאען ,געשעפטן ,און ַאזוי
ווַײטער – סַײ אין ּפריווַאטן סעקטָאר און סַײ אין מלוכהשן – ביז  3:00נָאך מיטָאג .און ַאלע ווערן
געבעטן צו זַײן בַײ זיך אין דער היים צוזַאמען מיט זייער אייגענער משּפחה.
ַ )3א גָאר וויכטיקע מעלדונג וועט געמַאכט ווערן שּפעטערַ 7 ,אזייגער אין ָאוונט ,איבער די
נַײעס־קַאנַאלן אויף רַאדיָא און טעלעוויזיע...
העלען :און נָאך דער קורצער מעלדונג הָאט די ּפרעזידענט־פַארטרעטערין גלַײך פַארלָאזט דעם ּפָאדיום אונטער
ַא שווערער שוץ פון וועכטער .פַארשטייט זיךַ ,אז די ּכנסת־מיטגלידער ווָאס זַײנען דערבַײ געווען ,הָאבן
אויפגעהויבן ַא געווַאלדָ ,אבער ס'איז ניט געווען ווער עס זָאל זיי הערן .די ּכנסת־וועכטער און ַא צָאל
פָאליציי־לַײט הָאבן זיי געהייסן פַארלָאזן דעם זַאל ,און זיי הָאבן געמוזט ביז די ַאנָאנסירטע  3:00נָאך מיטָאג
אַײנּפַאקן זייערע זַאכן ,און פַארלָאזן דעם ּכנסת בנין".
פון  11:00אין דער פרי ,ביז ַ 3:00אזייגער נָאך מיטָאג הָאט די גַאנצע מדינה שוין געהערט די אויפרודערנדיקע
נַײעס ,און ַאלע הָאבן ָאנגעהויבן פַארלָאזן זייערע ַארבעטס־ערטער און געלָאזט זיך ַאהיים ,צו זַײן מיט זייערע
בני־בית .די גַאנצע מדינה הָאט זיך געגרייט צו עּפעסָ ,אבער ניט געוואוסט אייגנטלעך צו ווָאס .מענטשן אויף
דער גַאס ,ווי אויך די נַײעס־ַאגענטורן ,סַײ אין ישראל ,סַײ מחוץ איר ,הָאבן ָאנגעהויבן ווַארפן פון רעכטס אויף
לינקס מיט ּכלערליי סברות און ָאּפשַאצונגען פון דעם ביז־איצטיקן מצב .די ּכנסת דעּפוטַאטן ,און וויכטיקע
מדינה־ּפערזענלעכקייטן הָאבן גָארניט ניט געוואוסטָ ,אדער גָארניט ניט געווָאלט אויסזָאגן ...די הויּפט
מיניסטָארן און דער ּפרעמיער־מיניסטער־פַארטרעטער ַאליין זַײנען ניט געווען בנמצא .וויפל מ'הָאט ניט
געּפרואווט מיט זיי זיך צו פַארבינדן ,זיינען זיי ַאלע געווען "אינקָאמוניקַאדָא"( .ווי מיר ווייסן ,איז דער
ּפרעמיער־מיניסטער פַארנומען די טעג מיט לעגַאלע ָאנקלַאגעס קעגן אים און איז דעריבער ַא ּפָאר ווָאכן "אויף
ווַאקַאציע"ּ ,כדי צו מַאכן ַא "סדר" מיט זַײן ּפערזענלעכן ענין)...
פון דרַײ ַאזייגער נָאך מיטָאג ,ביז ּפונקט פַאר זיבן אין ָאוונט ,הָאט זיך גַאנץ מדינת יׂשראל ווי ָאּפגעשטעלט .עס
הָאט זיך געפילט ַא מין ָאנשטרענגונג ,גלַײך ווי מ'ווָאלט זיך גרייטן צו מלחמה .נָאר קיינער הָאט ניט געוואוסט,
און קיין שום סּפעציעלע מיליטערישע צוגרייטונגען זַײנען ניט געמַאכט געווָארן .מערניט אויף די גַאסן הָאט מען
געזען ַא סך ּפָאליציי־לַײט אין זייערע ּפַאטרָאל־אויטָאס.
אין דער זעלבער צַײטָ ,אבער ,ווייסן מיר ַאז עס הָאט זיך ָאנגעהויבן טומלען – ,אויב ניט אין יׂשראל ,איז אוודאי
מחוץ יׂשראל :אין דרום ,הָאבן די ּפַאלעסטינער אין עזה ָאנגעהויבן זיך צוגרייטן צו עּפעס – כָאטש גענוי צו ווָאס
הָאבן זיי ַאליין ניט געוואוסט .זיי הָאבן ָאבער פַארשטַאנעןַ ,אז עס איז ניט געווען דער מָאמענט פַאר קיין
ּפרָאווָאקַאציעס ָאדער "דרַאסטישע ַאקציעס" .הָאבן זיי זיך בלויז געגרייט אויף ַא מעגלעכן ַארַײנדרינגן אין
זייער ּתחום פון יׂשראל־סָאלדַאטן מיט טַאנקען און ַארטילעריע.
די מצרישע רעגירונג הָאט געשיקט ַא סך טעלעגרַאמען און ָאנפרַאגעס פון קַאירָא קיין ירושלים ,בַאקומענדיק
בלויז איין ענטפער" :ווַארט אויס ביז ַ .19:00אלץ וועט זַײן בסדר .אונדזערע פעלקער לעבן דָאך בשלום"...
ענלעך איז געווען אויך אויף דער מזרח גרענעץ פון יׂשראל :צו דעם מלך עבדאללה פון ירדן ,איז געשיקט
געווָארן ַאן ענלעכע טעלעגרַאמע פון ירושליםַ ..." :אלץ וועט זַײן בסדר"...
אויף דעם צפון־פרָאנט הָאט די סירישעי ָארמיי ָאנגעהויבן ַארָאּפפירן מערער טַאנקען און מיליטערלַײט ,און אין
דער זעלבער צַײט הָאבן די ּפָאליטיקער זייערע גענומען "שיסן" מיט ַארויסזָאגונגען קעגן "די ציוניסטישע
פַארברעכנס"ּ" ,פרָאווָאקַאציעס" און ַאזוי ווַײטער .כיזבָאלַא־קעמפער אין לבנון הָאבן ּפרובירט זיך דערנענטערן
צו דער יׂשראל־גרענעץָ ,אבער די סָאלדַאטן פון דער אונ"ָא (די פַאראייניקטע פעלקער) הָאבן זיי בַאלד
פַארשטעלט דעם וועג און זיי צוריקגעשיקט.
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אין ַאנדערע מדינות הָאט מען דערווַײלע געטריבן פַארשידענע מעגלעכע דערקלערונגען ,סברות און
בויך־סברות .די מדינות וועלכע זַײנען פרַײנדלעך צו יׂשראל הָאבן אויך בַאקומען דעם זעלבן רעטענישפולן
ענטפער..." :ווַארט אויס ביז זיבןַ – "...אלע הָאבן טַאקע געווַארט מיט ווַאקסנדיקער ָאנשטרענגונג ...שעלדָאן,
אפשר דערציילסטו ווַײטער?

 .2אינטערנַאציָאנַאלע רייניקונג
שעלדָאן :גוט ,העלען 7:00 .אין ָאוונט ,בעת ווען מער ווי ַא העלפט פון דער וועלט איז אומגעדולדיק
צוגעקלעּפט צו רַאדיָא ,טעלעוויזע ,און ַאנדערע אינפָארמַאציע־קַאנַאלן ,הָאבן זיך אינגַאנצן ָאּפגעשטעלט די
פַארווַײלערישע און ַאנדערע רעגולערע ּפרָאגרַאמען אויף די יׂשראלדיקע טעלעוויזיע סטַאנציעס .מיר וועלן
אַײך איצט ווַײזן די גורלדיקע עטלעכע ערשטע מינוטן פון דעם ווָאס דָארטן איז פָארגעקומען.
אויף דעם טעלעוויזיע עקרַאן בַאווַײזט זיך ַא בילד פון ירושלים ,בַאלד נָאך דעם פון דער יׂשראל ּכנסת ,און
נָאך דעם פון דעם יׂשראלדיקן מדינה סימבָאל – די מנורה מיט  7רערן ,און ַאן איילבערט־צווַײג פון ביידע
זַײטן.
עס בַאווַײזט זיך בַאלד ַא צימער ,מיט ַא טישל .לעבן דעם ַא מיקרָאפָאן ,און הינטער דעם שטייען צוויי יׂשראל
פענער .אויפן טישל ,ליגט דָאס העמערל פון דעם ּכנסת פָארזיצער .עס קומען ַארַײן דער פַארטרעטער פון
דעם ּפרעמיער מיניסטער צוזַאמען מיט דער פַארטרעטערין פון דעם ּפרעזידענט .ביידע בלַאס און
ָאנגעשטרענגט.
דער פַארטרעטער גייט צו צום טישל ,נעמט דעם העמערל פון דעם ּכנסת-פָארזיצער אין דער הַאנט ,און גיט
עס איבער דער ּפרעזידענט־פַארטרעטערין .קיין ווָארט גייט ניט ַאדורך צווישן זיי .נָאר די אויגן רעדן .ער
דרייט זיך אויס ,און טרעט ָאּפַ ,ארויס פון צימער.
די ּפרעזידענט־פַארטרעטערין וויקלט פונַאנדער ַא צוגעגרייטער דעקלַארַאציע אויף עברית .אונטן ,אויפן
עקרַאן בַאווַײזן זיך אונטערקעּפלעך אויף ענגליש פון די ענגלישע נַײעס־ַאגענטור איבערזעצער:

טַײערע מַײנעּ .תושבים פון דער ייִידישער מדינה ,מדינת-יׂשראל .די מדינה איז אין ַא כַאָאס ,ווָאס מיר ַאליין
זַײנען שולדיק דערין ,מיט ָאן ַא שיעור אינעווייניקסטע און דרויסנדיקע ּפרָאבלעמען .עס פָאדערט זיך ַא נַײער
ָאנהייבַ ,א נַײע וויזיעַ ,א נַײע ָאנפירערשַאפט ...קורצע ּפויזע
די ּכנסת איז הַײנט ָאּפגעשַאפן געווָארן .דער ּפרעמיער מיניסטער און זַײן קַאבינעט און ַאלע ַארום דער רעגירונג
הָאבן רעזיגנירט .איך ,די ּפרעזידענט־פַארטרעטערין רעזיגניר דערבַײ אויך .דער ּפרעזידענט־הויז ווערט
דערמיט פַארשלָאסן ... .לענגערע ּפויזע
די רעגירונג גייט ַאריבער אין נַײע – ,מיר קענען נָאר הָאפן –,בעסערע הענט .דער גענויער ּפרָאצעס וועט
געדויערן עטלעכע חדשים ,און מיר גלייבן ַאז עס וועט ַאדורך מיט ּכבוד און מיט פַארשטַאנד פַאר ַאלץ ווָאס איז
געווען ,און פַאר ַאלץ ווָאס וועט זַײן ... .לענגערע ּפויזע
דער שטַאט ווָאס איז בַאקַאנט געווען ביז ַאהער ווי מדינת־יׂשראל ...,איז מער ניטָא ... .לענגערע ּפויזע

איך גיב אַײך איצט איבער דעם נַײעם מנהיג .זַײט ַאלע אייניק! זַײט ַאלע געשטַארקט און געבענטשט!
העלען :מיט די ווערטער ,און מיט טרערן אין די אויגן ,הָאט זי ,די ּפרעזידענט־פַארטרעטערין ,געענדיקט ריידן,
און געמַאכט ווי זי גיט איבער סימבָאליש דָאס העמערל דעם נַײעם מנהיג .די טעלעוויזיע בילדער שּפרינגען
דערבַײ ַאריבער אויף ַאן ַאנדער ָארט .אונדזערע עקסּפערטן מיינען ַאז דָאס איז אין עּפעס ַא סינַאגָאגעָ .אט זעט
און פָאלגט נָאך ווַײטער ,לויט די איבערגעזעצטע אונטערטיטלען:
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עס זיצט ַא מַאן ,ווָאס הינטער אים שטייען ּפָאליצעס פול מיט ביכער .אין די זַײטן זעט מען שטענדערס און
טישן ,און אויף זיי נָאך ביכער און אויך ּתשמישי־קודשה .פַאר אים ליגט ָאפן ַא ספרַ .א ּתנ"ך .ער קוקט אין
דעם ַארַײן ,אין די ערשטע קַאּפיטלען ,בלעטערט ַא ביסל ַאדורך .קוקט ווידער ַארַײן ,און בלעטערט ווידער,
פַארמַאכט דעם ספר ,קוקט ַארַײן אין די אויפנעם־ַאּפַארַאטן ,הייבט אויף דעם ספר און פַאנגט ָאן ריידן:

...ניין ,ניט מיטן הַאמער ,נָאר מיט דעם ספר ...דער ספר ,ווָאס הָאט געהיט און געפירט און געווען דער
וועגווַײזער פַאר דעם ייִידישן פָאלק – ,פַארן עם־הספר – ,במשך פון צענדליקער דורות...
קורצע ּפויזע .ער שטייט אויף ,גייט ַארום דעם טיש ,נעענטער צו די טעלעוויזיע אויפנעם ַאּפַארַאטן ,און זעצט
זיך צו הַאלב ָאנגעלענט אויפן עק פונעם טיש ,דעם ּתנ"ך אין דער הַאנט .ער רעדט ווַײטער:

איך הייס דוד .איך בין אַײער נַײער מלך .דוד דער צווייטער .מדינת יׂשראל ווָאס איר און די וועלט
הָאט געקענט ביז ַאהער ,איז הַײנט אויס .איצט זַײנען מיר צוריק געווָארן ַא קעניגרַײך :מלכות־יהודה...
אין דער ּפרשה פון דער פַארגַאנגענער ווָאך" ,בהעלתך" ,אין דער נעכטיקער ּפרשה "שלח" און אין
דער ּפרשה פון דער קומענדיקער ווָאך "קרח" ,וועט איר געפינען רמזים צו ַאלצדינג ווָאס קומט איצט
פָאר .מע דַארף נָאר וועלן לייענען ,לערנען ,און פַארשטיין...
שעלדָאן :און דערמיט ,העלען ,הָאט ער ָאנגעהויבן ַא לַאנגע רעדע ווָאס וועט זיכער מַאכן גרויסע
איבערקערענישן אויף דעם וועלט־צוגַאנג צום מיטעלן מזרח .דעם אמת געזָאגט ,הָאט ער פון איין זַײט ּפרובירט
ַאלעמען צופרידנשטעלןָ ,אבער גלַײכצַײטיק הָאט ער זיכער ַא סך מענטשן אויפגערעגט ...אונדזערע
איבערזעצער ַארבעטן שווער בַײם צוגרייטן דעם פולן טעקסט פון זַײן רעדע .ווי נָאר עס וועט זַײן גרייט ,וועלן
מיר עס ַארויפשטעלן אויף אונדזער וועבּפלַאץ ,און מירן אַײך אינפָארמירן .דערווַײלע ,קענסטו אונדז אפשר,
העלען ,איבערגעבן בקיצור עטלעכע פון די הויּפט־ּפונקטן פון זַײן רעדע?
העלען :אוודאי ,שעלדָאן .איך בין זיכערַ ,אז אונדזערע צושויער ווילן ַאלץ הערןָ ,אבער מיר וועלן אַײך
קודם־ּכל איבערגעבן ווָאס ער הָאט געזָאגט דער דרויסנדיקער וועלט ,כָאטש אינדעראמתן הָאט ער פריער
גערעדט צו זַײנע אייגענע ּתושבים ,דערנָאך צו דעם ייִידישן פָאלק ווָאס געפינט זיך מחוץ די גרענעצן פון דער
נַײער קעניגרַײך ,מלכות יהודה .שּפעטער וועלן מיר אויך הערן אויסצוגן פון דעם ווָאס ער הָאט געזָאגט זַײנע
אייגענע בירגער.
איז לָאמיר דערווַײלע ָאנהייבן מיט דעם ווָאס ער הָאט געזָאגט די ַאנדערע פעלקער .די ערשטע צו וועלכע ער
הָאט זיך געווָאנדן זַײנען מצרים און ירדן ,די צוויי שכנותדיקע לענדער מיט וועלכע די ביז־איצטיקע מדינת
יׂשראל הָאט געהַאלטן ַא שלוםָ-אּפמַאך:
ער הָאט דערמָאנט די ביז איצטיקע גוטע פַארבינדונגען ,און צוגעזָאגט אויפצוהַאלטן די ָאּפמַאכןָ ,אבער ער איז
פַאראינטערעסירט אין נָאך מער צו פַארשטַארקן די דָאזיקע פַארבינדונגען ,און ַאנטוויקלען מערער
פַארשטענדיקונג צווישן דעם ייִידישן פָאלק ,און ַאלע ַארומיקע פעלקער פון דער געגנט – .דָאס הָאבן מיר טַאקע
דערווַארט ,און ס'איז ניט קיין סורּפריז פַאר אונדז .ווָאס עס איז ָאבער יע געווען ַא סורּפריז ,און ַא גרויסער
חידוש ,איז די פָאלגנדיקע דערקלערונג וועלכע ווערט אינטערּפרעטירט ווי גַאנץ העזהדיקע (ָאדער אויב מע וויל
נוצן טַאקע ַא ווָארט געבָארגט פון זייער אייגענעם לשון" :ח ו צ ּפ ה ד י ק") .יענע דערקלערונג נעמט ַארַײן
ּכמעט ַאלע ַארומיקע פעלקער ,אַײנגערעכנט אויך די ּפַאלעסטינער.
העלען :יָא ,דָאס הָאט דערשטוינט אפילו די געווַאגסטע אויסטַײטשער צווישן אונדזערע עקסּפערטן און
ַאנַאליסטן .דער דָאזיקער מלך דוד הָאט – ,פון איין זַײטָ – ,אנגעוויזן ַאז ער הָאט ּכוח (און אויך חוצּפה ווָאס איז
עלול גָאר שטַארק ָאנהיצן די ַארומיקע פעלקער) ,און פון דער צווייטער זַײט ,רעדט ער אויך וועגן שלום.
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לָאמיר זען ַא קורצע פילם־ָאּפשניט פון דעם ווי ער רעדט צו זַײנע שכנים ,בַאזירנדיק זיך אויף דעם ביבל
(ּתנ"ך).
שעלדָאן :אגב ,עס איז אינטערעסַאנט צו דערמָאנען ,ווי איר וועט עס בַאלד זען און הערןַ ,אז ער הָאט גערעדט
אויף פַארשיידענע שּפרַאכן .דָאס פָאלגנדיקע הָאט ער גערעדט אויף איטַאליעניש און ַארַאביש ,ווָאס ער הָאט
אגב ,פָארגעלייענט ,שּפעטער הָאט ער גערעדט אויך פרַאנצויזיש ,ענגליש ,און רוסיש .מע אינפָארמירט מירַ ,אז
אפילו אויף ַאמהַאריש הָאט ער אויך גערעדט...
ַאן ָאּפשניט פון מלך דוד דעם צווייטנס רעדע:

 ...עס זַײנען פַארַאן ַא סך וויכטיקע רעליגיעס אויף דער וועלט .דרַײ פון זיי הָאבן ענלעכע און בשוּתפותדיקע
ווָארצלען :כרָאנָאלָאגיש זַײנען דָאס :די ייִידישע רעליגיע ווָאס איז ַארום  3500יָאר ַאלט ,די קריסטלעכע
רעליגיע ווָאס איז ַארום  2000יָאר ַאלט ,און די מוסלמענערשע רעליגיע ווָאס איז ַארום  1400יָאר ַאלטַ .אלע
פעלקער ַארום ,ווייסן ווער עס איז דָאס ייִידיש פָאלק .לָאמיר אויפהערן זיך צו נַארן ,נָאר זָאגן דעם אמת ...די
קריסטעלכע וועלט ,ווָאס שטַאמט פון ייִידן ,ווייסט ַאז ארץ־יׂשראל געהערט דעם ייִידישן פָאלק ,און ניט צו קיין
ַאנדער פָאלק .סַײ היסטָאריש ,און סַײ רעליגיעזַ .אזוי שטייט דָאך אין דער ּתורה ווָאס אונדזערע רעליגיעס הָאבן
בשוּתפות .אַײער גָאט "יעזוס" איז געבוירן געווָארן אין ארץ־יׂשראל .זַײן מַאמע איז געווען ַא ייִידישע ,איז ער
דעריבער געבוירן געווָארן ַא ייִידַ .אלע ווייסן דָאס .די ערשטע קריסטן זַײנען געווען ייִידן.
איסלַאם ,איז ַא רעלַאטיוו ייִינגערע רעליגיע .דערפַאר ָאבער ,די ווָאס הָאבן עס געגרינדעט זַײנען ָאּפשטַאמיקע
פון די ערשטע ייִידן (ווָאס דעמָאלט הָאט מען זיי גערופן "עברים") :אברהם און זַײן זון יצחקַ .אלע ווייסן דָאס.
דָאס ַארַאבישע פָאלק שטַאמט פון ישמעאל ,דעם זון פון אברהם .לויט דעם ייִידישן מינהג ,איז ישמעאל ניט קיין
ייִיד ,ווַײל בַײ ייִידן ,גייט די דָאזיקע רעליגיע־ירושה איבער לויט דער מַאמען .בַײ די ַארַאבער (און אין איסלַאם)
– לויט דעם טַאטן .הייסט עסַ ,אז ישמעאל ,לויט איסלַאם ,ווָאלט בַאדַארפט זַײן ַאן עברי ,ווי זַײן פָאטער
אברהם...
בַײ יצחקן ,דעם צווייטן עברי אויף דער וועלט ,זַײנען סַײ די מַאמע און סַײ דער טַאטע געווען "עברים" .איינער
פון זַײנע זין איז געווען עשו – ווָאס ער ווערט אויך גערעכנט פַאר ַא פָאטער פון די ַארַאבישע פעלקער ...קיינער
לייקנט דָאס ניטָ ,אבער צוליב היסטָארישע און ּפָאליטישע און אויך רעליגיעזע סיבות ,איז דָאס ַאלץ לַײכטער צו
"פַארגעסן" ,איידער צו ַאנערקענען דָאס אין דער עפנטלעכקייט.
עס איז געקומען די צַײט צו מַאכן ַארום דעם ַא סדר ,און זָאלן אונדזערע רעליגיעזע מנהיגים זיך ַאוועקזעצן און
מיט ַאן ָאפן הַארץ און ַא קלָארן מוח קומען צו ַא קעגנזַײטיקער פַארשטענדעניש .מיר גלייבן דָאך ַאלע אין איין
גָאט .און דָאס איז דָאך דער זעלבער גָאט ,נָאר ווָאדען – ,יעדערער הָאט זַײן אייגענע מיינונג און פַארשטַאנד
ווָאס שַײך ווי־ַאזוי ער וויל ָאדער ער איז בַארופן צו דינען דעם דָאזיקן גָאט.
איצט קום איך צו דער ּפָאליטיש־היסטָארישער זַײט פון דער מטבעַ .אלע ווייסןַ ,אז דָאס ייִידישע פָאלק איז
געווען דָא פריער .עס שטייט דָאך געשריבן אין דעם תנ"ךַ ,אז דער רבונו־של־עולם הָאט צוגעזָאגט געוויסע
לענדער דעם ייִידישן פָאלק :פון אברהם אבינו ביז צו משה רבינו און ווַײטער .מע דַארף נָאר ַארַײנקוקן אין ּתנ"ך
און זיך עצהן מיט היסטָאריקערּ ,כדי צו זען ווָאס עס זַײנען געווען די גרענעצן פון די "עברים" אין די
פַארשיידענע ּתקופות ,פון אברהמען ביז צו יהושע און די מלכים שאול ,דוד ,שלמה און ַאזוי ווַײטער .מע קען
זיך קריגן פון הַײנט ביז ווער ווייסט ווען ,איבער נַארישע עטלעכע קילָאמערטערס ...ס'איז דען ניט קיין גרויסער
שָאד אומזיסט צו פַארגיסן בלוט ,בעת עס איז ַאזוי פיל גרינגער ּפשוט צו דערגיין צו ַא בשוּתפותדיקן
קָאמּפרָאמיס?...
פון רעליגיעזן שטַאנדּפונקט ,הָאט דער בורא־עולם אונדזער פָאלק געגעבן דָאס לַאנד .און ווער וויל זיך דען
קריגן מיט דעם בורא־עולם? פון דער ַאנדערער זַײט ,לָאמיר אויך ָאננעמעןַ ,אז עס איז זַײנס ,און ער קען עס
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אויסטיילן ,און אַײנטיילן ,און ווידער איבערטיילן לויט זיין רצון ...און ַאזוי הָאט ער עס טַאקע געטָאן אין משך
פון יָארהונדערטער .אויב איר ַאלע – קריסטן און מוסולמענער – גלייבט טַאקע אויף ַאן אמת אין אַײערע
רעליגיעס ,דַארפט איר אויך ָאננעמען ַאז דָאס ווָאס מיר זעען הַײנט איז אויך פָארגעקומען לויט גָאטס ווילן...
וויל איך ָאבער ַאז עס זָאל זַײן ַא פולע פַארשטענדעניש צווישן אונדז ַאלעמען אין דעם סעקטָאר פון דער וועלט.
איך וועל איצט ניט אויסרעכענען פון ווַאנען ביז ווַאנען עס זַײנען די גרענעצן .דָאס איז ניט דער עיקר .לָאמיר
בעסער ָאננעמען ַאז די ביז־איצטיקע מדינת יׂשראל ,ווָאס איז הַײנט ַאריבער אין מַײנע הענט ,צו מלכות יהודה,
שטעלט מיט זיך פָאר דעם ווילן פון דעם רבונו־של־עולםַ ,אז מיר זָאלן עס אויפהַאלטן און ָאּפהיטן .דָאס
איבעריקע ,ווָאס איז אויך אונדזערס – ,ווָאס אייגנטלעך ,דער רבונו־של־עולם הָאט אונדז געגעבן ,נָאר הָאט
בַאשלָאסןַ ,אז לעת־עתא לָאזט ער אַײך וואוינען דָארט ,לָאזן מיר דערווַײלע איבער אין די הענט פון גוטע
שכנים ,מיטן ּתנאיַ ,אז זיי זָאלן טַאקע בלַײבן גוטע שכנים און אויך ניט טָאן קיין שָאדן די דָאזיקע ערטער...
אין די נעענטסטע טעג ,וועלן מיר אויסַארבעטן ַא בעסערע מלוכה גרענעץ און מיר וועלן ָאנהייבן איבערפירן
ייִידישע און ניט ייִידישע ישובים ּכדי בעסער אויסשטעלן די גרענעצן צווישן די וואוין־ערטער פון די פַארשיידענע
פעלקער אין אונדזער רַאיָאן .מיר ווילן ָאבער קלָאר מַאכןַ ,אז מיר ווילן לעבן בשלום מיט אונדזערע שכנים.
מיט יָארן צוריק הָאט מען אויסגעטרַאכט ַא מָאדנעם ּפלַאן ווָאס הייסט "לַאנד פַאר שלום" .ס'איז מָאדנע ,ווַײל די
קליינע ייִידישע מדינה ,ווָאס פַארמָאגט ַאזוי ווייניק לַאנד אין פַארגלַײך מיט אירע גרעסערע און מעכטיקערע
שכנים הָאט געזָאלט ָאּפגעבן נָאך און נָאך לַאנד פַאר ַא שלום ווָאס איז ניט דערגרייכט געווָארן מיט זיי (אחוץ
דעם ָאּפגעבן דעם סיני די מצרים ווָאס הַאלטן ָאּפ מיט אונדז ַא מין שלום ,ווָאס מיר ווילן און שטרעבן ווייטער
דָאס אויסצוברייטערן און פַארשטַארקן).
איך וויל איצט פָארלייגן ַא צווייטן ּפלַאן "לַאנד פַאר שלום" ,ווָאס איז מער רעַאליסטיש:
 )1מיר וועלן אין די נָאענטע עטלעכע חדשים בַאפרַײען די גרעסטע טייל פון די שטחים ווָאס מיר הָאבן ביז
ַאהער געהַאלטן ַאן אויג אויף זיי ,צו די ּפַאלעסטינער ַארַאבער ,אונדזערע נעענטסטע שכנים.
 )2היות ווי דָאס איז ניט קיין סך לַאנד – ,מיר הָאבן ַאליין ,ליידער מער ניט צו געבן – ,און די ַארומיקע
מדינות הָאבן דווקא זייער ַא סך לַאנד אין פַארגלַײך ,זָאלן זיי אויך בַאפרַײען ענלעכע לַאנד־שטחים,
און דָאס וועט פַארגרעסערן די טעריטָאריע פַאר די ּפַאלעסטינער ,און ס'וועט פַארלַײכטערן זייער
לעבן .פַארשטייט זיךַ ,אז דָאס איז ָאּפהענגיק דערפון ווי ערנסט עס הַאלטן די דָאזיקע מדינות זייער
צוזָאג צו העלפן זייערע ּפַאלעסטינער ברידער...
 )3דרום לבנון איז ַא ּפרָאבלעם פַאר זיך .מיר לייגן פָאר די רעגירונגען פון ירדן ,לבנון ,און סיריע צו
שַאפן ַא מין אינטערנַאציָאנַאלן ּפַאס פון טעריטָאריע ווָאס ציט זיך פון צפון ירדן ,דורך דרום סיריע און
דרום לבנון .מיט אונדער הילף און שוּתפות ,זָאל דָארט געשַאפן ווערן ַא ריזיק גרויסער
אינטערנַאציָאנַאלער נַאטור־ּפַארק ווָאס וועט אויך ַאנטהַאלטן מוזייען ,אוניווערסיטעטן ,הָאטעלן,
טעכנָאלָאגישע ַאנטוויקלונגס־ּפרָאיעקטן ,שּפיטעלער ,און פָארשונגס־אינסטיטוציעס .דָא קענט איר
מַאכן ַא מין גן־עדן פַאר טוריסטן ,סטודענטןַ ,ארבעטער ,און די היגע ּתושבים ,און טַאקע אַײנפלַאנצן
ַאן עכטע שלום־שטימונג פון ברידערלעכקייט אין מיטַארבעטַ :אן אמתער שלום.
דער נייער "לַאנד פַאר שלום" ּפלַאן ,איז ָאבער ַא שטעקן מיט צוויי עקןּ :פונקט ווי מע גיט ָאּפ לַאנד פַאר שלום,
וועט מען אויך צונעמען לַאנד פַארן "צעשטערן דעם שלום" .אויב איך הָאב ערשט דערמָאנט ַאז מיר "בַאפרַײען
לַאנד" ,בַאדַארף עס פַארשטַאנען ווערןַ ,אז מיר וועלן אויך צוריקנעמען לַאנד צוליב אומפַארַאנטווָארטלעכע
מעׂשים.
דָאס וועט קומען מיט ַא ּפרַײז ,דהיינו :לַאנד פַאר שלום .פַאר יעדן שָאס נעמען מיר צוריק לַאנד .פַאר יעדן
פַארוואונדעטן ייִיד – לַאנד .פַאר יעדן ּפרואוו זיך אויפרַײסן – לַאנד ...און חס־ושלום ַאן ַאטענטַאט וואו עס
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פַאלן מענטשן – ַא סך לַאנד .וויפל דונַאם פַאר יעדער סָארט ַאטַאקע ,איז ניט וויכטיק אין איצטיקן מָאמענט :צי
דָאס איז איין דונַאם פַאר יעדן שָאס ,צי צען דונַאם פַאר ַא רַאקעטע ...ניט אין דעם גייט עס .פַארַאנטווָארטלעכע
שכנים ַארום אונדז וועלן גיך פַארשטייןַ ,אז ּכל־זמן די היציקע צווישן זיי וועלן דורכפירן זייערע מיאוסע און
רוצחישע ַאטענטַאטן ,וועט ַאלץ ווייניקער לַאנד זיי פַארבלַײבן .עס קען קומען דערצוַ ,אז די היץ־קעּפ קענען
דערפירן צו דעםַ ,אז זייער אייגן פָאלק זָאל זיך ַאליין ַארַײנטרַײבן אין ים ...דערפַאר בין איך איבערצַײגטַ ,אז
קליגערע און רואיקערע ּכוחות וועלן נעמען די זַאך אין הַאנט און וועלן זיי נייטרַאליזירן.
פַארַאן ָאבער נָאך עטלעכע ענינים ַא רום דעם ,מער דרינגענדיקע :מיר גיבן  24שעה די איצטיקע ָאנפירער בַײ
זיי ,פון די ּפַאלעסטינער און כיזבָאלַא ,צוריקצוגעבן אונדז אונדזערע סָאלדַאטן ווָאס ווערן געהַאלטן געפַאנגען.
יעדע שעה נָאך דעם ,וועט מען ָאנהייבן צוריקנעמען לַאנד פון די בַאפרַײטע שטחים אין עזה ,בערך ַא דונַאם ַא
מינוט ,און דָאס זעלבע פון דרום לבנון.
ַא ווָארט אונדזערע ווַײטע "שכנים"ּ .פרס (אירַאן) און דָאס ייִידישע פָאלק הָאבן ַא לַאנגע בשוּתפותדיקע
געשיכטע .ביז ניט לַאנג צוריק ,זַײנען מיר געווען גוטע פרַײנד .עס לעבן נָאך דָארט עטלעכע צענדליק טויזנט
ייִידן .עס איז ַא שָאד ,ווָאס עס זַײנען פַארַאן אומפַארַאנטווָארטלעכע מנהיגים דָארט ווָאס ווילןַ ,אז מדינת יׂשראל
זָאל ָאּפגעמעקט ווערן פון דער מַאּפעַ ,אזוי צו זָאגן .נו ,דער וואונטש זייערער איז טַאקע דערפילט געווָארן,
כָאטש אפשר ניט גענוי ווי זיי הָאבן עס געווָאלט .לָאמיר צוריק ווערן גוטע שכנים ,טַאקע שוּתפים אין ַא
בעסערן און שענערן מיטעלן מיזרח.
מיר זַײנען גרייט אויף ַא מין קָאמּפרָאמיס – .ווָאס טוען דען ניט חברים ,איינער פַארן צווייטן? מיר זַײנען ַא
קליין מדינהלע .מיר הָאבן ניט קיין אייגענעם נַאפט ,און מוזן עס אימּפָארטירן .איר הָאט זייער ַא סך .אפשר
פַארקויפט איר אונדז דָאס ,ווי איר פלעגט עס ַאמָאל טָאן ,פַאר ַא גוטן ּפרַײז? פרעגט איר מסתמא ,וואו איז דער
קָאמּפרָאמיס ...איז ָאט־ווָאס :מיר וועלן לָאזן אַײערע וויסנשַאפטלער און סּפעציַאליסטן קומען בַאזוכן און
העלפן פונַאנדערנעמען אונדזערע נוקלעַא רע ווָאפן (יע ,מיר זָאגן איצט ָאפענערהייטַ ,אז מיר פַארמָאגן
ַאזעלכעס) ,בּתנאי ַאז איר לָאזט אונדזערע וויסנשַאפטלער און סּפעציַאליסטן קומען צו אַײך און העלפן
פונַאנדערנעמען אַײערע נוקלעַא רע אינסטַאלירונגען.
מיר דַארפן און ווילן ניט קיין נוקלעַארע ווָאפן אין דעם טייל פון דער וועלט .די פריערדיקע רעגירונגען פון דעם
געוועזענעם "מדינת יׂשראל" הָאבן געפילטַ ,אז זיי הָאבן ניט קיין ַאנדער ברירה און געמוזט זיך אַײנשַאפן די
דָאזיקע שרעקלעכע ווָאפנס .מיר הַאלטן ַאנדערש .עס שטעלט מיט זיך פָאר ַא צו גרויסע ריזיקע .גלַײכצַײטיק,
פילן מירַ ,אז אונדזערע שכנים נייטיקן זיך ניט סַײ אין נוקלעַארער און סַײ אין געוויינלעכער נַאפט ענערגיעס.
איינס איז גענוגָ .אדערָ-אדער .מיר וועלן ניט קענען שלָאפן רואיק ּכל־זמן איר שטרעבט צו הָאבן ביידע.
ווידער ,ווערט איצט ָאנגעגעבן ַא טערמין פון  24שעה .בַאשליסט ווָאס איז בעסער פַאר אַײך :נוקלעַארע
ווָאפנסָ ,אדער נַאפט? פון דעם נַאפט קענט איר מַאכן ַא גוט לעבן .פון דער נוקלעַארער ,בלויז ַא וויסטן סוף...
און ּכדי אונטערצושטרַײכן ווי ערנסט פַארלַאנגען מיר שלום ,און ניט מלחמה ,הָאבן מיר בַאשלָאסן אַײך
ַארַײנציען אין דער ׂשמחה פון די נַײע ענדערונגען אינעם מיטעלן מזרח .אין דער שעה (ער קוקט אויף זַײן
זייגער) פליען ַ 60אערָאּפלַאנען פון די לופט־ּכוחות פון מלכות יהודה איבער טעהערַאןַ ,אנדערע אירַאנישע
שטעט ,און אויך איבער אַײערע נַאפט און נוקלעַארע אַײנריכטונגען ,מיט ַא סורּפריז פַאר אַײערע ּתושבים...
שעלדָאן :נו ,העלען ,ווָאס זָאגסטו צו דער דָאזיקער "חוצּפה" מצד דעם נַײעם ייִידישן מנהיג?
ָאט זעען מיר דָא ַא קורצן פילם־ָאּפשניט פון טעהערַאן ַ 9:10אזייגער אין ָאוונט ,זייער צַײט ,נָאך דעם ווי די
יׂשראל ַאערָאּפלַאנען הָאבן איבערגעלָאזט זייער סורּפריז פַאר די אירַאנערַ .אנטשולדיקט ,איך מיין די
ַאערָאּפלַאנען פון מלכות יהודה...
מע זעט בילדער פון גַאסן און בנינים ווָאס זַײנען "בָאמבַארדירט" געווָארן מיט ווַײסער און בלָאער פַארב...
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העלען :נו ,איך מיין ַאז די אירַאנער זַײנען גוט אין ּכעס .דערפַאר ָאבער ,וועלן זייערע מיליטערלַײט בעסער
ָאּפשַאצן די מַאכט פון די לופט־ּכוחות פון מלכות יהודה ...לויט אונדזערע ידיעות ,זַײנען די ַאערָאּפלַאנען ַארַײן
און ַארויס פון אירַאנישן לופט־שטח ,און אפילו איבער סטרַאטעגישע און מיליטערישע זָאנעס גָאר
אומבַאמערקטערהייט .די אירַאנער הָאבן אפילו ניט געוואוסט ַאז זיי זַײנען דָארט .מיר פַארשטייעןַ ,אז ַאלע
ַאערָאּפלַאנען זַײנען שוין צוריק ַאהיימגעקומען ,בשלום.

 .3נַאציָאנַאלער רייניקונג
שעלדָאן :ווי געזָאגט ,וועלן מיר דעם פולן טעקסט פון דעם נַײעם קעניג פון דער ייִידישער מדינה איבערגעבן
אויף אונדזער וועבּפלַאץ .איצט ווילן מיר בלויז איבערגעבן אין קורצן די הויּפט ּפונקטן פון דעם ווָאס דער נַײער
מנהיג ,מלך דוד דער צווייטער ,הָאט פָארגעלייגט זַײנע אייגענע ּתושבים ,אין דער געוועזענער "מדינת יׂשראל".
העלען :ער הָאט זיך ,זעלבסט פַארשטענדלעך ,געווענדט צו די בירגער אין זַײן לַאנד ,סַײ די ייִידישע און סַײ די
ניט־ייִידישע .ער הָאט גערעדט דער עיקר אין העברעאישָ ,אבער אונדזערע שּפרַאך עקסּפערטן ,דערציילן ַאז ער
הָאט אויך זיך געווענדט אויף ייִידיש און לַאדינָאָ ,אבער ניט ענגליש ,רוסישָ ,אדער אפילו ַארַאביש ווָאס עס איז
געווען איינע פון מלוכהשע שּפרַאכן אין מדינת יׂש ראל און איז דָאס לשון פון דער גרעסטער מינדערהייט פונעם
לַאנד...
שעלדָאן :לָאמיר הערן ַא ביסל פון דעם ווָאס ער הָאט גערעדט צו זַײן אייגענעם פָאלק לרוב טַאקע אויף עברית,
ָאבער צום־טייל אויך אויף ייִידיש און לַאדינָא( .מיר הָאפןַ ,אז די איבערזעצער גיבן עס איבער ּפינקטלעך)"...
עס ווַײזט זיך ווידער ַא ווידעָא־ָאּפשניט פון דעם נַײעם מלכס רעדע.

 ...טַײערע ּתושבים פונעם ייִידישן לַאנד .ווען דָאס ייִידישע פָאלק איז ַארויס פון מצרים ,הָאט עס געווַאנדערט אין
מדבר  40יָאר מיט דעם גרעסטן פון אונדזערע נביאים און רבנים ,משה רבינו .נָאך דעם ,זַײנען זיי ַארַײן אין
ייִידישן לַאנד און במשך פון פיל יָארן געווען אַײנגעטיילט ווַײטער אין שבטים ,און ָאנגעפירט געווָארן פון
שופטים .ערשט דַאן הָאבן זיי בַאקומען קעניגן ווָאס הָאבן פַאראייניקט אויף ַאן אמת דָאס גַאנצע פָאלק .אין ַא
געוויסן זין ,קענען מיר הַײנט פַארגלַײכן דָאס צו די  2000יָאר גלות ,ווָאס דָאס איז געווען ַא מין ווַאנדערן אין
מדבר – און מיט גרויסע רבנים (רש"י ,רמב"ם ,בעל־שם־טוב ,ווילנער גאון – און זייערע יורשים) ,און ווען
מיר זַײנען סוף־ּכל־סוף ַארַײן צוריק אין דעם אייגענעם לַאנד אונטער דער פָאן פון "מדינת-יׂשראל" הָאבן
ָאנגעפירט מיט אונדז ּכלערליי מנהיגים ...ביזן הַײנטיקן טָאגָ .אבער הַײנט קומען מיר צוריק אַײנצופירן מלכות
אין ייִידישן לַאנד.
טַײערע ּתושבים – דָאס איז טַאקע דָאס ייִידישע לַאנד ,ווָאס דער רבונו־של־עולם הָאט עס געגעבן צו אברהם
אבינו ,און פון אים צו יצחקן און יעקבן און צו זייערע קינדער און קינדסקינדער ,ווָאס דָאס זַײנען מיר די יורשים
זייערע .און ווַײל דָאס איז ַא ייִידיש לַאנד ,מוז מען דעריבער זיך פירן דָא ווי ייִידן .אונדזער פָאלק איז באוואוסט
פַאר אונדזער חכמה און למדות .און אויב מיר זַײנען ַאזעלכע קלוגע מענטשן ,טָא ווי קָאן עס זַײןַ ,אז
פונדַאמענטַאלע ייִידישע ּפרינציּפןַ ,אזעלכע ווי היטן שבת און עסן ּכשרות ,ווערן ניט ָאּפגעהיט אין דעם אייגענעם
לַאנד?
עס איז געקומען די צַײט פַאר ַא בַאנַײאונג פון ייִידישע ּפרינציּפן ,פון פַארשטיין ווָאס דָאס מיינט צו זיין ַא ייִיד,
און צו פַארשטיין ווָאס מיר קענען צושטַײער געבן דער וועלט ,ווי ייִידן .נעמט ,למשל ,ווען אין ארץ-יׂשראל זָאלן
ַאלע אַײנוואויער אויפהערן פירן די אויטָאמָאבילן איין מָאל ַא ווָאך ,שבת ,און ניט ַארבעטן – הייסט עס ַאז
פַאבריקן וועלן איין מָאל ַא ווָאך אויפהערן פַארּפעסטיקן די לופט און ווַאסערן .שטעלט אַײך פָאר ,ווען די גַאנצע
וועלט ווָאלט זיך ַאזוי געפירט – ווי דָאס ווָאלט געענדערט די לופט אויף דער וועלט.
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אויב דָאס ייִידישע פָאלק הָאט במשך פון דור־דורות אין גלות בַײגעשטַײערט צו דער וועלט אין ַאזוי פיל ּתחומים
ווי מוזיק ,קונסט און קולטור ,מעדיצין און וויסנשַאפט און ַאנדערע געביטן ,איז דָאס ַאדַאנק דעם ווָאס זיי הָאבן
געהַאט פון ווַאנען צו שעּפן .ווָאס זייָ ,אדער זייערע עלטערן ,זַײנען געקומען פון יראת־שמימדיקע הַײזער ,פול
מיט ייִידישקייט און ייִידישן וויסן .פַארלָאזט מען ָאבער ייִידישקייט ,ווערט ָאּפגעטרוקנט דער דָאזיקער קווַאל ,און
די ווַײטערדיקע דורות ווערן ווָאסַאמָאל שווַאכערַ – ,א פַארלוסט סַײ פַארן ייִידישן פָאלק ,סַײ פַאר דער וועלט...
דע לפני מי אּתה עומד – ווייס פַאר וועמען דו שטייסט .די ּתורה איז אונדז געגעבן געווָארן ניט סּתם ַאזוי .מיט
דער ּתורה הָאבן מיר דורכגעמַאכט די שווערסטע נסיונות ,און זיי ַאלע איבערגעקומען .דערפַאר מוזן מיר
ַארַײנברענגען ליכטיקייט אין ייִידישן לַאנד ,און אויפהערן צו קריכן אין דער פינצטערניש ווי עס טוען די גוים.
ניט ַאלץ ווָאס מיר הָאבן געלערנט פון זיי איז ּכדאי אַײנצופירן אין ייִידישן לַאנד...
די ַאלע גוטע און עטישע לערעס ָאנהייבנדיק פון אברהם אבינו ,ביז צו משה רבינו און מּתן־ּתורה ,און ווַײטער
אין מלכות יׂשראל און דערנָאך אין ּתפוצות יׂשראל — ,דָאס ַאלץ הָאט געפורעמט ַא פָאלק ווָאס די וועלט קען
זיך פיל ָאּפלערנען פון אונדז....
ָ ...אבער פריער ,דַארפן מיר ַאליין זיך צוריקנעמען און לערנען פון דעם...
ברוך־השם ,זַײנען מיר ַא קלוג פָאלק .און אין ּתוך ַא גוט פָאלק .עס איז געקומען די צַײטַ ,אז דָאס קליינע ייִידישע
לַאנד זָאל צוריק ווערן ַא לַאנד פון ּתורה ,און ַאן אמתער "אור לגוים" .עס איז געקומען די צַײט ַאז ַאלע ,יונג און
ַאלט ,פרום און ניט־פרום ,רעכט און לינק ,מַאן און פרוי ,מנהיגים ,רבנים ,און גלַאט מענטשן ,זָאלן זיך
אויסגלַײכן – אין ַאלע הינזיכטן – און ָאנהייבן ווידער פַארשטיין פון ווַאנען מיר קומען און ווָאס מיר קענען
דערגרייכן .נָאר אויף ַאזַא אופן וועלן מיר קענען איבערקומען ַא לע אינעווייניקסטע און דרויסנדיקע
שטרויכלונגען און צרות־צרורות...
שעלדָאן :ווי מיר הָאבן געהערט ,הָאט ער עטלעכע מָאל איבערגעחזרט ַאז דָאס איז קודם־כל ַא ייִידיש לַאנד ,ער
הָאט דערנָאך צוגעגעבןַ ,אז ווער עס מיינט ַאנדערש ,קען פַארלָאזן.
העלען :טַאקע ,און אויפן סמך פון דער דעקלַארַאציע ,וויל ער אַײנפירן די פָאלגנדיקע ענדערונגען (ווָאס דָאס
איז בלויז ַא טייל פון דעם ווָאס ער הָאט ַאנָאנסירט):
 )1שבת איז שבת ,יום־טוב איז יום־טוב.
 )2פרייטיק און זונטיק וועלן אויך ווערן פרַײע טעג ווָאס מען ַארבעט ניט.
 )3דאס עסן אין לַאנד ,אין די קרָאמען און אין די רעסטָארַאנען וועט זַײן נָאר ּכשר .ווער עס וויל ניט ּכשר,
דַארף בַאקומען ַא סּפעציעלע דערלויבעניש און וועט מוזן בַאצָאלן פַאר דעם.
ַ )4אלע שולן און לערן־אינסטיטוציעס וועלן זַײן אונטער איין דַאךַ .אלע וועלן דַארפן לערנען רעליגיעזע
שטודיעס ,ווי אויך סעקולערע לימודים.
 )5דער לימוד פון קינדערגָארטן ָאן ,אַײנגערעכנט ישיבות און אוניווערסיטעטן (און בכלל) וועט זַײן
אינגַאנצן אומזיסט.
 )6עס וועט זַײן איין יוסטיץ־סיסטעם פַאר ַאלע אַײנוואוינער .דיינים און שופטים וועלן צוזַאמען
אויסַארבעטן די נַײע צוגעּפַאסטע געזעצן פַארן טָאג־טעגלעכן לעבן.
 )7צה"ל בלַײבטָ ,אבער עס ווערט "צבא הגנה לעם־יׂשראל"ַ .אלע ייִינגלעך און מיידלעך ,פרומע ,צי
ניט־פרומע ,חתונה געהַאטע ,צי ניט ,וועלן מוזן "דינען" ָאדער אין דער ַארמייָ ,אדער אין מדינה־דינסט.

9

נ.ר.ט – נַאציָאנַאלער רייניקונגס טָא ג–– v13
© לייבל בָאטוויניק  .מאי-יוני – 2007 ,ה'תשס"ז — בַאַארבעט ַאּפריל  – 2010ה'תש"ע.

ַ )8א צָאל ָאנגעזעענע זשורנַאליסטן ווערן איצט פַארבעטן צו ווערן די צַײטווַײליקע פירער און
עצה־געבער ,ביז ווַאנען די ערשטע ווַאלן וועלן פָארקומען בערך אין ַא יָאר ַארום.
שעלדָאן :דָאס קלינגט גוט פַאר אונדזער ּפרָאפעסיע ...העלען ,ווָאס נָאך קענען מיר דערווַארטן?
העלען :ער גיט צו ,למשל ,דָאס פָאלגנדיקע:
 )9עס ווערט צוגעגרייט ַא ּפלַאן ַארַײנצונעמען צווישן  3און  5מיליָאן ייִידן אין ייִידישן לַאנד ,פון ַאלע
ּתפוצות־יׂשראל ,במשך פון די קומענדיקע  5ביז  7יָאר ,און ַאז ַאלע ייִידן אויף דער וועלט זָאלן עולה
זַײן אין די נָאענטע  15יָאר.
 )01ירושלים בלַײבט איין שטָאט .פון ַא רַאדיוס ַארום דעם ּכותל מערבי ,פון ַארום איין שעה צופוס (דער
רַאדיוס וועט זיין ַארום  5קילָאמעטער אין דער לענג) ,וועט דער גַאנצער שטח זַײן פַארמַאכט פַאר
אויטָאס .בלויז ּפָאליצייַ ,אמבולַאנסן ,און אינערלעכע טרַאנסּפָארט וועט דערלויבט זַײן .מע וועט נָאר
קענען ַארומפָארן אויף ביציקלעטן און גיין צופוס.
 )11אין דעם דָאזיקן אינערלעכן שטח אין ירושלים ,אין דעם רַאדיוס פון ַארום  5קילָאמעטער ,וועלן קיין
שטענדיקע ּתושבים ניט טָארן וואוינען .ווער עס וויל וואוינען אין דעם שטח ,וועט דַארפן בַאקומען ַא
סּפעציעלן דערלויבעניש ,און וועט קענען דָארט בלַײבן וואוינען בלויז צווישן  5און  10יָאר ,און
דערנָאך מוזן פַארלָאזן .די איצטיקע אַײנוואוינער הָאבן ביז  5יָאר צו געפינען ַא וואוינונג מחוץ דעם
נַײעם אינערלעכן רַאדיוס שטח.
ּ )21תושבים אין דער ייִידישער מלוכה (ייִידן און ניט־ייִידן) וועלן הָאבן ביז  5יָאר צו שווערן טרַײשַאפט דעם
נַײעם מלך .ווער עס טוט דָאס ניט ,וועט דַארפן פַארלָאזן די מלוכה :סַײ ייִידן ,סַײ ניט־ייִידן.
 )31דער מלך וועט דינען  5יָאר ,און דערנָאך קען ער ווערן ווידער אויסגעוויילטָ ,אדער מע וועט אים
פַארבַײטן .קיין מלך וועט ניט קענען דינען מער ווי  10יָאר.
 )41ניט נָאר מענער קענען זַײן די ָאנפירער פון מלכות יהודה .דָאס קענען אויך זַײן פרויען (ַא מלּכה) ,אויב
זיי בַאווַײזן די נייטיקע פעאיקייטן דערצו.
העלען :נו ,ווָאס זָאגסטו דערויף ,שעלדָאן ,איך קען אויך הָאבן ַא מעגלעכקייט...
שעלדָאן :יָא ,העלען ... ,אין ַא  10יַאר ַארום ...און אויב דו הָאסט בדעה זיך ַאריבערצוּפעקלען ַאהין צו וואוינען
דָארטן ,און ווערן ַא ייִידישע...
העלען :איך ווייס? ...הַײנטיקע טעג איז ַאלץ מעגלעך ...טָא לָאמיר ענדיקן מיט ַא ּפָאזיטיווער ידיעה :איינע פון
די לעצטע זַאכן ווָאס ווערט דערמָאנט בַײם נַײעם מלך ,איז זַײן ווילן אַײנצופירן ַא ריינערע מלוכה ,סַײ
ּפָאליטיש ,און סַײ פיזיש .מיטן ָאּפזָאגן זיך פון נוקלעַארע ווָאפן ,ווי אויך ָאּפשטעלן דָאס פַארּפעסטיקן די לופט
שבת און יום־טוב (מצד אינדוסטריע און אויטָאמָאבילן) ,הָאט ער אויך צוגעגעבןַ ,אז יעדן יָאר ,אין דעם זונטיק
פון דער שבת ּפרשה "שלח" (ייִידן לייענען יעדע ווָאך ַאן ַאנדער ּפרשה פון זייער ביבל .די ווָאךַ ,אשטייגער ,איז
געווען די ּפרשה "שלח" ,אין ספר "במדבר") – ,ווָאס דָאס קומט אויס ַארום מַאי חודש – ,וועט מען פַײערן דעם
"נַאציָאנַאלן רייניקונגס־טָאג" ,לּכבוד דעם דָאזיקן נַײעם איבערגַאנג .מענטשן וועלן אין דעם טָאג ווערן
געמוטיקט דורכצופירן ַאקטיוויטעטן מיט זייערע שכנים ,און דער עיקר רייניקן די סביבה ַארום זייער געגנט .ער
הָאפטַ ,אז מענטשן וועלן ָאנהייבן זיך פירן בעסער צווישן זיך ,מיט דער ַארומיקער סביבה ,און מיט דער נַאטור
אויךַ .א גוטער געדַאנק .זָאל אים זַײן מיט הצלחה.
שעלדָאן :אמן...
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