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איסלאמישע  די  פון  כוואליע  טעראר  די 
קיין  דערגרייכט  איצט  האט  דזשיהאדיסטן 
יעריגער   22 א  וואו  דענמארק,  קאּפענהאגען, 
אמאר  טעראריסט,  דזשיהאדיסט  איסלאמישער 
געבוירן  איז  וועלכער  על-כוסעין,  כאמיד  אבדעל 
הויז  קאפע  א  אטאקירט  שבת  האט  דענמארק,  אין 
וואו עס איז געווען אן ארטיסטן אויסשטעלונג, און 
פילם  יעריגן   55 דעם  גע'הרג'עט  האט  ער 
 3 פארוואונדעט  און  נארגאד,  פין  דירעקטאר, 
נישט  עס  זיך  האט  דעם  מיט  אבער  פאליסלייט, 
פייערונג  א  אטאקירט  ער  האט  מוצ"ש  געענדיגט, 
אין א קאמיוניטי צענטער נעבן די גרויסע שוהל פון 
ּפאליסלייט  געשאסן 2  האט  ער  וואו  קאּפענהאגען, 
דער  אבער  געווארן,  פארוואונדעט  זענען  וועלכע 
געשאסן  ליידער  איז  אוזן,  דן  וועכטער,  אידישער 
געווארן אין קאּפ און ער האט נישט איבערגעלעבט 

די וואונדן. 
 4 ארום  אנגעהויבן  זיך  האבן  אטאקעס  די 
אזייגער שבת נאכמיטאג, ווען ער האט באשאסן א 
קאריקטוריסט,  שוועדישער  א  וואו  הויז  קאפע 
דעבאטע  א  אין  באטייליגט  זיך  האט  ווילקס  לארס 
האט  אלט,  יאר   68 ווילקס,  רעדע.  פרייע  איבער 
אמאל געמאכט א צייכענונג פון דעם מוסולמענער 
געווען  ער  איז  הונט,  א  אלס  מוכאמעד  נביא-שקר 
דער ציל פון די ווילדע אטאקע פון דעם אנפאלער 
ווען  אויסדרוקן  אראבישע  געשריגן  האט  וועלכער 
אבער  הויז,  קאפע  דעם  אין  אריינגעשאסן  האט  ער 
אנשטאט  געווארן.  פארוואונדעט  נישט  איז  ווילקס 

איז נארגאד גע'הרג'עט געווארן. 
ביינאכט איז פארגעקומען אן אטאקע ביי דעם 
אידישן צענטער נעבן די קאּפענהאגען שוהל, וואס 
דעם  צוליב  באוואכט  שטארקער  געווען  איז 
טאקע  זענען  ּפאליסלייט  די  און  אנפאל,  פריערדיגן 
פארוואונדעט געווארן ווען זיי האבן נישט באוויזן 
איז  וועלכער  טעראריסט,  דעם  שיסן  צו  צייטליך 

אנטלאפן.
הויּפטשטאט  די  "געשלאסן"  האט  מען 
טעראריסט- דעם  פון  געפאר  צוליב'ן  קאּפענהאגן 

בעסער  קענען  אים  זאל  מען  אז  אויך  און  שיסער, 
זוכן.

דעם  אידענטיפיצירט  שנעל  האט  ּפאליציי  די 

איז  ער  ווי  אזוי  ווידעא-בילדער,  דורך  מערדער 
א  אלס  אינסטאנצן  די  פאר  באקאנט  געווען 
צוליב  איסלאמיסט,  געפערליכער  פארדעכטיגטער 
אקטי ווי־ גענג  פארגאנגענהייט,  קרימינאלע  זיין 

טעטן, גאן באזוץ, און נאך. מען זעט אז די ּפאליציי 
פארמיידן  געהאלפן  האט  ּפלעצער  ביידע  ביי  וואך 
די  ביי  ווי  אזוי  אינעווייניג,  אריינקומען  זיין 
געווען  טאקע  איז  דארט  וואס  אטאקעס,  ּפאריזער 
געווען  איז  אלעם  דעם  מיט  פארלוסטן.  מער  פיל 
קוילן   200 ביז   50 מיט  שיסעריי,  ערנסטע  אן  גאר 
האט  מזל  דאס  און  געווארן,  געשאסן  זענען  וואס 

געשּפילט פאר'ן טעראריסט אז ער האט באוויזן צו 
אנטלויפן פון ביידע אטאקעס, אומגעשעדיגט!

זיכערהייט  די  פארשטארקט  האט  מען 
האט  מען  ביז  לאנד  גאנצן  אין  באווארענונגען 
איז  שוועדן  ווי  אזוי  דזשיהאדיסט.  דעם  געכאּפט 
5-מייל  א  מיט  בלויז  קאּפענהאגן  פון  אּפגעטיילט 

בריק, האט מען אים געזוכט אויך אין שוועדן.
צו  ארבעט  די  צו  גענומען  באלד  זיך  מ'האט 
זונטאג  און  מערדער,  געפערליכן  דעם  זוכן 
פארטאגס איז מען דערגאנגען זיינע שּפירן נעבן א 
באקומען אן  באן סטאנציע, וואס די ּפאליציי האט 

אדרעסע וואו דער טעראריסט געפינט זיך מעגליך. 
עס איז געווען ארום 5 אזייגער פארטאגס ווען דער 
אז  געזען  האט  און  ארויסגעקומען,  איז  טעראריסט 
די גאסן איז פול מיט ּפאליציי, האט ער אנגעהויבן 
צו שיסן, זאפארט איז געקומען א גרויסע שיסעריי 

פון וואס ער איז געפאלן א טויטער אויפ'ן ּפלאץ.
פאר  געווען  באקאנט  גוט  איז  טעראריסט  דער 
גלויבן  וועלכע  אינסטאנצן,  שּפיאנאזש  דענישע  די 
אז ער איז געטריבן געווארן צו זיין אטאקע דורך די 
זיך  האט  וואס  ּפאריז,  אין  אטאקעס  איסלאמישע 
צייטשריפט  א  אויף  אטאקע  אן  מיט  אנגעהויבן 
איסלאמישע  די  פון  אּפגעשּפעט  האט  וואס 

רעליגיע.
בלוטיגן  זיין  אנגעהויבן  ער  האט  דעם  צוליב 
ארטיסטן  דעם  אויף  אטאקע  אן  מיט  טאג 
צוזאמענקונפט בייטאג, און אזוי ווי אין ּפאריז איז 
שּפעטער געקומען די אטאקע אויפ'ן אידישן סוּפער־

אז  זעלבע,  דאס  געטאן  רוצח  דער  האט  מארקעט, 
אויפ'ן  אטאקע  זיין  דורכגעפירט  ער  האט  ביינאכט 

אידישן צוזאמענקונפט ביי די גרויסע שוהל.
געהאט  האט  ער  צי  איצט  פארשט  ּפאליציי  די 
האבן  וואס  טעראריסטן  די  מיט  פארבינדונגען 
דורכגעפירט די אטאקעס אין ּפאריז, עטליכע וואכן 
איז  עס  טעראריסטן.   אנדערע  מיט  אדער  צוריק, 
נישט באקאנט געווען זונטאג צי ער איז געפארן צו 
אבער  ערטער,  טעראר-מושטירענדע  די  פון  איינע 
זיינע  און  אים  ארום  אלעס  נאך  פארשט  מען 
 2 ארויספירן  געזען  אויך  האט  מען  באקאנטע. 
אין  הויז  קאפע  א  פון  פארדעכטיגטע  געקייטעלטע 

קאפענהאגן, אלס טייל פון די אויספארשונג.

טעראר אין דענמארק:

דזשיהאדיסט הרג׳עט אידישן וועכטער 
נעבן קאּפענהאגען שוהל מוצ״ש

נאך אן ענליכע אטאקע שבת נאכמיטאג

שווער באוואפענטע פאליציי אויף דער וואך ביי די שוהל אין קאפענהאגען, דענמארק, 

די  באוויינט  האט  מלכיאור,  יאיר  הרב  דענמארק,  פון  רב  הויּפט  דער 
וועלכער  "אומערזעצבאר",  אלס  וועכטער  דעם  באצייכענענדיג  טראגעדיע, 

איז געווען זייער איבערגעגעבן, ער איז שטענדיג 
געשטאנען גרייט צו העלפן.

אוזן, איז אלט געווען 37 יאר. ער איז געווען 
אזוי  שוהל,  די  פאר  וועכטער  געדונגענער  דער 
ווי עס איז איינגעפירט אין אייראּפע אז אידישע 
די  דורך  בלויז  נישט  געשיצט  ווערן  אינטערעסן 
וועכטער.  ּפריוואטע  דורך  אויך  נאר  ּפאליציי, 
מצוה"  "בת  ּפריוואטע  א  געווען  איז  מוצ"ש 
די  נעבן  צענטער  קאמיוניטי  א  אין  פייערונג 
זיך  האבן  מענטשן   80 ארום  וואו  שוהל, 
טעראריסט  א  אויב  מ'זעט,  ווי  און  באטייליגט, 
רציחות,  זיינע  דורכצופירן  אנטשלאסן  איז 
ּפריוואטע  אדער  ּפאליציי  קיין  נישט  העלפט 

האט  ער  אז  העלד,  א  ווי  אוזן  באצייכנט  האט  רב  הויּפט  דער  וואך. 
נישט  האבן  אנפאלער  די  אז  דאך  מ'זעט  ווייל  לעבענס",  "געראטעוועט 
יא,  אויב  וואס  זאל  אינעם  אריינגיין  געקענט 
מאסן  א  פארגעקומען  דארט  ח"ו  וואלט 

מארד.
די  אין  אקטיוו  איז  פאמיליע  אוזן  די 
איז  אליין  ער  און  געמיינדע,  אידישע 
געגאנגען אין די אידישע שולע און האט זיך 
די  פון  דינסט  זיכערהייט  די  אין  אנגעשלאסן 
אז  געוואלט  האט  ער  יונג.  גאנץ  קאמיוניטי 
די  אין  ערזעצן  אים  זאלן  אידן  יונגערע 
זיכערהייט וואך, אבער די אידישע געמיינדע 
ווייטער  זאל  ער  אז  געבעטן  אים  האבן 
בלייבן, אזוי ּפאּפולער, באליבט און געשעצט 

איז ער געווען ביים עולם.

דער אידישער וועכטער, דן אוזן, הי"ד
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טעראר אין דענמארק:

איז  וועלכער  נתני',  ביבי  ּפרעמיער  ישראל  מדינת  דער 
איצט פארוויקעלט אין א שווערן וואל קאמּפיין, האט נישט 
אין  טראגעדיע  די  פון  געלעגענהייט  די  פארּפאסט 
קאּפיטאל  ּפאליטישן  שלאגן  ּפרובירן  צו  קאּפענהאגען 
דערפון. ער האט פארלאנגט, א "מאסיווע עמיגראציע" פון 

אלע אידן אין אייראּפע צו מדינת ישראל.
ביים אנהויב פון די קאבינעט זיצונג זונטאג, האט נתני' 
ערווארט  איז  אטאקעס  פון  כוואליע  די  אז  דערקלערט, 
לאנד,  יעדן  אין  שוץ  טאקע  פארדינען  אידן  פארצוזעצן. 
שוועסטער,  און  ברידער  אידישע  פאר  זאגן  מיר  אבער 

"מדינת ישראל איז אייער היים!"
דאלאר  מיליאן   46 באשטעטיגט  האט  קאבינעט  דער 
פון  אימיגראציע  אידישע  ערמוטיגן  צו  ּפלאן  א  פאר 
פראנקרייך, בעלגיע און אוקריינע, די לענדער אין אייראּפע 
אדער  טעראריזם  פון  באדראעט  זיין  קענען  אידן  וואו 
די  אין  אידן  סאך  א  אז  זאגן  איזראעליס  די  וואס  מלחמות, 
אריבערצוקומען  אינטערעסע  אויסגעדריקט  האבן  לענדער 
קיין מדינת ישראל. די איזראעליס וועלן ארויסשיקן זייערע 
שלוחים, אימיגראציע באאמטע, צו העצן אין יענע לענדער 
און  אייראּפע,  אין  בלייבן  צו  אידן  פאר  געפאר  דעם  איבער 
וועלן  זיי  אזוי  ווי  ּפראגראמען  פארשידענע  מעלדן  מ'וועט 

זיך בעסער קענען איינארדענען אין מדינת ישראל.
דזשעסּפער  אביב,  תל  אין  אמבאסאדאר  דענמארק'ס 
מיט  נתני'  אּפגעענטפערט  זונטאג  זאפארט  האט  וואהר, 
דערקלערן אז די עצה פאר די אידן אין דענמארק איז נישט 
וואס  אטאקעס  טעראר  די  צוליב  לאנד  דאס  פארלאזן  צו 
אז  באטאנט  האט  ער  פארגעקומען.  נארוואס  זענען 
אן  אז  דערקלערט  האט  מיניסטער  ּפרעמיער  דענמארק'ס 
אויף  אטאקע  אן  איז  געמיינדע  אידישע  די  אויף  אטאקע 
אלע בירגער פון דענמארק, און ער, דער אמבאסאדאר זאגט 
די  אז  מאכט  אונזער  אין  אלעס  טאן  וועלן  אזוי. "מיר  אויך 
שּפירן  זיך  זאל  דענמארק  אין  געמיינדע  אידישע 

פארזיכערט", האט ער קאטעגאריש דערקלערט.
אויך האט וואהר געזאגט, אז די אידישע געמיינדע אין 
איר  פאר  זארג  אויסגעדריקט  שוין  האט  דענמארק 
ּפאריז,  אין  אטאקע  איסלאמישע  די  נאך  באלד  זיכערהייט 
און די רעגירונג האט געשטעלט זיכערהייט פאר די אידישע 
געמיינדע אלס א הויּפט ּפריאריטעט. מ'האט שוין גענומען 
געוויסע שריט אין די ריכטונג, וואס צוליב פארשטענדליכע 
סיבות קען ער נישט דערציילן אלע איינצלהייטן (ווייל דאס 
דאס  און  טעראריסטן)  פאר  ח"ו  מאכן  לייכטער  דאך  וועט 
ווייזט  געווארן,  פארוואונדעט  זענען  ּפאליסלייט  אז  אליין 
דאך אז עס איז געווען מער ּפאליציי ביי די אידישע שוהל 

און ביים קאמיוניטי צענטער.
אפגעווארפן  זונטאג  אבער  האט  געמיינדע  אידישע  די 
געוועזענער  דער  פארלאנג.  פרעמיער'ס  איזראעלי  דעם 
נתני''ס  קריטיקירט  שטארק  האט   דענמארק  פון  רב  הויּפט 
העצערייען, זאגענדיג אז ער איז זייער "אנטוישט" אז דער 
פאר  ּפראּפאגאנדיגט  איצט  האט  נתני'  ּפרעמיער  איזראעלי 

איז  וועלכער  רב,  דער  דענמארק.  פון  אידן  די  ביי  "עלי'" 
פון  אידן  אויב  אז  געזאגט  האט  ציוניסט,  א  אויך  אליין 
זיין  דאס  זאל  ישראל,  מדינת  קיין  פארן  ווילן  דענמארק 
ציוניזם,  צוליב  ישראל,  מדינת  פאר  ליבשאפט  זייער  צוליב 
מיר  אזוי  ווי  וועג  דער  אויב  טעראריזם.  וועגן  נישט  אבער 
באהאנדלען טעראר איז צו אנטלויפן ערגעץ אנדערש, זאלן 

מיר אלע לויפן צו א ליידיגן פארלאזענעם אינזל.
דענמארק'ס  פון  פארזיצער  דער  ראזענבערג,  דניאל 
זענען  "מיר  אז  דערקלערט,  האט  קאנצעליי  אידישע 
דאנקבאר פאר די איינלאדונג (וואס נתני' האט דערקלערט, 
דענישע  זענען  מיר  אבער  היים"),  אייער  איז  "איזראעל 
וואס  אידן  די  פון  איינער  היים."  אונזער  איז  דאס  בירגער, 
די  פאר  געזאגט  האט  שוהל  די  ביי  בלומען  געלייגט  האבן 
די  אויף  פארזיכערט  אזוי  פונקט  זיך  שפיר  "איך  פרעסע, 
טוען  גארנישט  קענען  מיר  אייער-נעכטן.  ווי  היינט  גאסן 

איבער דעם, עס איז א ריזיקע וואס עקזיסטירט."
טארנינג-שמידט  עלי  מיניסטער  ּפרעמיער  דענמארק'ס 
די  ביי  בלומען  קראנץ  א  געלייגט  נאכמיטאג  זונטאג  האט 
אזא  געווארן  איז  (עס  שוהל.  קאּפענהאגען  די  פון  צוים 
מיטגליד  זייער  אויס  דריקן  מענטשן  אז  איינפירונג  סארט 
ביי א טראגעדיע דורך לייגן בלומען און-אדער צינדן לעכט 
עס  דעם.  צו  נאענט  אדער  טראגעדיע  די  פון  ּפלאץ  ביים 
בריוו  בלומען,  פון  הויפענס  אנגעזאמלט  זונטאג  זיך  האט 
און לעכט ביי די גאסן נעבן די שוהל, אבער פאר'ן ּפרעמיער 
ביים  בלומען  די  לייגן  צו  ערלויבט  מען  האט  מיניסטער, 
זי  האט  שוהל  די  ביי  שטייענדיג  שוהל.)  די  פון  צוים  ביים 
טעראר,  פון  געווארן  געטראפן  איז  דענמארק  אז  געזאגט, 
זענען  עס  אז  ווייסן  מיר  אבער  פארוואס,  נישט  ווייסן  מיר 
אידישע  די  שעדיגן.  אונז  ווילן  וואס  קרעפטן  פאראן 
איינגעגעסענער  וויכטיגער  און  גרויסער  א  איז  געמיינדע 
אינאיינעם  שטייען  מיר  געזעלשאפט.  דענישע  די  פון  טייל 
מיט אייך אין אייער טרויער. אינאיינעם וועלן מיר זיך שיצן 

פון די סארט אטאקע וואס מיר האבן געזען נעכטן נאכט.
פון  אויך  רעאקציעס  געברענגט  האבן  שיסערייען  די 
ּפרעמיער  בריטישער  דער  פירער.  רעגירונג  אנדערע 
מיניסטער דעיוויד קאמעראן האט געזאגט אז די שיסערייען 
אויף  אטאקע  שוידערליכע  א  זענען  קאּפענהאגען  אין 
 2 פרייהייט.  רעליגיעזע  און  אויסדרוק  פון  פרייהייט 
איינפאך  געווארן  גע'הרג'עט  זענען  מענטשן  אומשולדיגע 

פאר זייערע גלויבענס.
דערפאלגרייכע  ביידע  זענען  ענגלאנד  און  דענמארק 
באפעלקערונגען,  עטנישע  מערערע  מיט  דעמאקראטיעס 
טארן  מיר  און  איינוואוינער,  רעליגיעס  מערערע  מיט 
זאלן  ווירדן  דאזיגע  די  אז  ערלויבן  נישט  קיינמאל 
מיר  דאס.  ווי  אזוי  געוואלדטאטן  דורך  ווערן  געשעדיגט 
באטן אן אונזער פולסטע שטיצע פאר די דענישע רעגירונג 
און דענישן פאלק ווען זיי סּפראווען זיך מיט די שרעקליכע 

אינצידענטן.

נתני' שּפילט ּפאליטיק 
מיט די טראגעדיע

קאבינעט באשטעטיגט 46 מיליאן צו ערמוטיגן אידישע עמיגראציע פון אייראּפע

דער געוועזענער הויּפט רב פון דענמארק, הרב ברוך לעקסנער (לינקס), 
מיט'ן פארזיצער פון די אידישע קאנצעליי אין דענמארק, רעדן צו די פרעסע, זונטאג

די אידן אין דענמארק
מ'שאצט אז עס וואוינען פון 6 ביז 7 טויזנט אידן אין דענמארק, וואס ארום 
2,000 אידן זענען אקטיוויע מיטגלידער פון די אידישע געמיינדע, וואס האט איר 
די  שיצן  צו  ּפאליציי  די  מיט  קאארדינאציע  אין  ּפאטראל  זיכערהייט  אייגענע 
אידישע אנשטאלטן און אינטערעסן. מ'שּפירט זיך עטוואס באקוועמער און מער 
שטיין  שטענדיג  וועלן  וואס  וועכטער  אייגענע  אויך  מ'האט  אויב  פארזיכערט, 
אוועקגערופן  אמאל  ּפאליציי  די  קענען  אומשטענדן  די  לויט  וואס  וואך,  די  אויף 

ווערן ערגעץ אנדערש.
נאך די טעראר אטאקע אויף דעם אידישן סוּפערמארקעט אין ּפאריז, עטליכע 
און  שוץ,  ּפאליציי  מער  פארלאנגט  אייראּפע  גאנץ  אין  אידן  האבן  צוריק,  וואכן 
טאקע  האט  ּפאליציי  דענישע  די  קאּפענהאגען.  אין  געווען  אויך  איז  זעלבע  דאס 
זיכערהייט  די  פארבעסערן  צו  אזוי  ווי  איבערצוטראכטן  אנגעהויבן 

אראנזשירונגען.
שב"ק נאכמיטאג איז דאך פארגעקומען די ערשטע  אטאקע, האט די ּפאליציי 
דער  וואו  צענטער  קאמיוניטי  אידישן  דעם  ביי  וואך  זיכערהייט  די  פארשטארקט 
צוזאמקונפט איז פארגעקומען מוצ"ש, און מ'זעט טאקע אז עס איז דארט געווען 
וועכטער,  אידישן  דעם  געשאסן  האט  וועלכער  טעראריסט  דער  ּפאליסלייט.  מער 
האט דאך אויך געשאסן 2 ּפאליסלייט וואס זענען געשטאנען אויף דער וואך, נאר 
געקענט  נישט  ער  האט  קאּפ,  אין  איד  דעם  געטראפן  קויל  די  האט  ליידער 
פאטאל  נישט  זענען  ּפאליסלייט  די  ווידער  וואונדן,  פאטאלע  די  איבערלעבן 
געשאסן געווארן. זיי האט געכאּפט די קוילן אין די הענט און אין די פיס, און זיי 

ערהוילן זיך אין שּפיטאל אין א סטאבילן צושטאנד.

טעראר זארג אין אייראּפע
דער פרישער טעראר אינצידענט אין דענמארק האט פארשטארקט די טעראר 

זארג אין גאנץ אייראּפע.
מען האט זונטאג אּפגערופן א קארניוואל אין בראונשווייג, דייטשלאנד, וואו 
עס האבן זיך געזאלט באטייליגן ביז 250,000 דייטשן, נאכדעם ווי די זיכערהייט 
איסלאמישן  אן  איבער  אינפארמאציע  פארלעסליכע  באקומען  האבן  אינסטאנצן 
טעראר געפאר געצילט אויפ'ן פעסטיוואל. מען האט דאס געשלאסן בלויז 2 שעה 

פאר עס האט זיך געדארפט אנהויבן!
א  האבן  זאל  דאס  אז  אנדייטונגען  שום  קיין  געהערט  נישט  האט  מען 
אז  ווייזט  עס  אבער  אטאקעס,  דענמארק  די  מיט  פארבינדונג  מינדעסטע 

 " ע נ ל ע צ נ י י א "
זענען  טעראריסטן 
א  געווארן  איצט 
אין  זארג  גרויסע 

אייראּפע.
אמעריקע  אין 
אויך  מען  האט 
די  פארשטארקט 
און  וואכזאמקייט, 
זיך  וויל  מען 
ט  ּפ י ו ה ר ע ב י א
לערנען ווי אזוי די 
יא  זאל  ּפאליציי 
פארמיידן  קענען 

אזעלכע אטאקעס ח"ו, זעענדיג אז אין קאּפענהאגן וואלט די ּפאליציי געקענט זיין 
פיל ווירקזאמער.

פולער באריכט אין "די צייטונג" וואס וועט אי"ה ערשיינען מיטוואך צופרי 

דענמארק האט געראטעוועט 
אירע אידן פון די נאציס

די ערשטע אטאקע אויפ'ן קאפע הויז

פאליציי אויף די וואך נעבן די באן סטאנציע וואו 
דער טעראריסט איז געשאסן געווארן


