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צופרי  דאנערשטאג  האט  אבאמא  ּפרעזידענט 
אן  אז  אמעריקע  פאר  געמאלדן  דראמאטיש 
אין  אטאקע  דראון  עי""  איי  ""סי  אמעריקאנער 
יאנואר אויף א פארדעכטיגטן על קאידא לאגער אין 
אומגעגענט,  גרעניץ  אפגאנער  די  אין  ּפאקיסטאן, 
משכונות  צוויי  גע'הרג'עט  אויך  אומווילנדיג  האט 
געפענגעניש,  זייער  אין  געווען  זענען  וואס 
ווארען  איד,  אמעריקאנער  אן  אריינגערעכנט 
באאמטע  אמעריקאנער  די  נאכמער,  וויינשטיין. 
אז  שּפעטער  וואכן  ביז  געכאּפט  נישט  זיך  האבן 
די  אין  אומגעקומען  אויך  זענען  ציווילע  צוויי 
ווארען  ארבייטער  הילף  פארכאּפטע  די  אטאקע, 
דזשיאוואני  און  מערילאנד  פון  וויינשטיין 
לאּפארטא פון איטאליע, טראץ פארזיכערונגען פון 
האט  מען  ווען  צייט  די  אין  עי"  איי  "סי  די 
קאידא  על  בלויז  אז  אטאקע  די  דורכגעפירט 
די  ּפלאץ.  יענעם  אויף  זיך  געפינען  קעמפער 
געברענגט  באלד  האט  אויפדעקונג  טראגישע 
און  אויספארשונג  שטרענגע  א  פאר  פארלאנגען 
דארף  ּפראגראם  "דראון"  דער  צי  פראגעס 
איבערגעארבעט, געצוימט, אדער גאר סוסּפענדירט 

ווערן.
האבן  באאמטע  אמעריקאנער  ווי  לויט 
געהאלטן  שוין  עי"  איי  די "סי  האט  איבערגעגעבן, 
פאר  שעות  הונדערטער  ּפלאץ  יענעם  אויף  אויג  אן 
און  איבערראשט  מען  איז  דעריבער  אטאקע.  די 
דערוואוסט  זיך  האט  מען  ווען  געווארן  ערשטוינט 
משכונות,  ציווילע  אויך  געווען  דארט  זענען  עס  אז 
אויף וואס ּפרעזידענט אבאמא האט איצט גענומען 
און  ּפרעזידענט  אלס  פאראנטווארטליכקייט  פילע 

האט זיך אנטשולדיגט פאר דעם דורכפאל.
ארויס  אמעריקע  שיקט  אטאקע,  אזא  נאך 
צו  ברוכווארג,  די  פון  בילדער  כאּפן  צו  דראונס 
מען  מיסיע.  די  פון  דערפאלג  דעם  באשטעטיגן 
שטודירט פארזיכטיג די בילדער פון די ארבעט ביי 
די  פארשטעלן  זיך  קען  מען  און  ברוכווארג,  די 
איבערראשונג ווען מען האט געזען אז מען שלעּפט 
ווי   ,4 נישט  ברוכווארג,  די  פון  קערּפער   6 ארויס 
מען האט ערווארט. (עס איז פארשטענדליך אז מען 
האט נישט געלאזט די משכונות ארויסגיין, האבן זיי 
די  פון  ווערן  פאטאגראפירט  געקענט  נישט 
גאר  אדער  דראונס  עראּפלאנען,  שּפיאנאזש 

סאטעליטן.)
אז  אויסגעפונען  שּפעטער  האט  עי"  איי  די "סי 
א  גע'הרג'עט  אויך  מען  האט  אטאקע  יענע  אין 
פארוק,  אכמעד  בירגער,  אמעריקאנער  צווייטן 
קאידא  על  אין  אנגעשלאסן  זיך  האט  וועלכער 
די  צווישן  געווען  איז  ער  און  פריער  יאר  עטליכע 

מיליטאנטן אין יענעם לאגער.
ערשט פאריגע וואך איז די "סי איי עי" פארטיג 
און  אויספארשונג,  אויספירליכע  די  מיט  געווארן 
דאס  האט  ברענען  דזשאן  דירעקטאר  עי"  איי  "סי 

איבערגעגעבן פאר ּפרעזידענט אבאמא.
גערעדט  מיטוואך  שוין  האט  ּפרעזידענט  דער 
מיט די פאמיליעס פון די אומגעבראכטע משכונות. 
ער  האט  פאלק  צום  רייד  קורצע  זיינע  אין 
דאנערשטאג געזאגט אז "אלס ּפרעזידענט און שעף 
פאראנטווארטליכקייט  פולע  ער  נעמט  קאמאנדיר 
אקציעס,  קאנטער-טעראריזם  אונזערע  אלע  פאר 
אריינגערעכנט דאס וואס האט אומווילנדיג גענומען 
דזשיאוואני  און  (וויינשטיין)  ווארען  פון  לעבנס  די 
ער  אז  צוגעגעבן  האט  אבאמא  (לאּפארטא)". 
און  געשען,  איז  עס  וואס  שטארק  זייער  באדויערט 
אין נאמען פון די אמעריקאנער רעגירונג גיט ער די 

טיפסטע אנטשולדיגונגען פאר די פאמיליעס.
געקידנעּפט  איז  וויינשטיין  יעריגער   73 דער 
געווארן אין לאהאור, ּפאקיסטאן אין 11', בלויז פיר 
קיין  אהיימפארן  ביים  געהאלטן  האט  ער  פאר  טעג 
הילף  און  ּפראפעסאר  דער  ווי  נאכדעם  אמעריקע, 
צו  פארברענגט  יארן  צענדליגער  האט  ארבייטער 
לעצטע  די  לענדער,  אנטוויקלענדע  די  אין  ארבייטן 
7 יאר אין ּפאקיסטאן. ער איז געווען אזוי געטריי צו 
זיין ארבעט, אז ער האט זיך אפילו געקליידעט ווי א 
אורדו  זייער  גערעדט  האט  און  ּפאקיסטאנער 

שּפראך.
און  קינדער  צוויי  פון  טאטע  א  איז  וויינשטיין 
די  אין  ּפראפעסאר  א  געווען  איז  ער  זיידע.  א  אויך 
ניו יארקער סטעיט אוניווערזיטעט אין אסוועגא. ער 
איז  ער  פאר  מערילאנד  אין  געוואוינט  האט 
אן  אנצופירן  ּפאקיסטאן  קיין  אריבערגעפארן 
א  פאר  ּפראיעקט  פינאנצירטן  אמעריקאנער 
די  געהאט  האט  ער  פירמע.  דעוועלאּפמענט 
אויפזיכט אויף אן 11 מיליאן דאלאר'דיגם ּפראיעקט 
ּפאקיסטאנער  די  פאר  ראט  געגעבן  האט  וואס 
ביזנעסער  ּפאקיסטאנער  פאר  אויך  און  רעגירונג 

איבער פארשידענע דעוועלאּפמענט ּפראיעקטן.
דורך  היים  זיין  אין  געווארן  פארכאּפט  איז  ער 
א  געמאכט  האבן  וועלכע  באנדע  קאידא  על  אן 
דעם  אוועקגעשלעּפט  האט  וואס  גערודער 
קומט  עס  וואס  אויסצופארשן  וועכטער  זיכערהייט 
דארט פאר. דאס האט געגעבן א געלעגנהייט פאר די 
אונטערשטן  אן  דורך  איינצוברעכן  זיך  קידנעּפערס 
פענסטער. זיי האבן געקידנעּפט וויינשטיין ווי אויך 
דריי פון זיינע וועכטער און אויך א דרייווער. (לויט 
וואס  עסן  אנגעבאטן  אים  זיי  האבן  געשיכטע  איין 
אריינגעקומען,  זיי  זענען  אזוי  געברענגט.  האבן  זיי 
און  יעדן  געבינדן  און  גאנס  ארויסגענומען 

אוועקגעפירט וויינשטיין.)
אז  אנדייטונגען  שום  קיין  נישטא  איז  עס 
וויינשטיינ'ס אידישע רעליגיע האט בכלל פיגורירט 
די  פון  חשבונות  אדער  אקטיוויטעטן  די  אין 

טעראריסטן.
זאוואהירי  על  איימאן  פירער  קאידא  על  דער 
ּפערזענליך  איז  ער  אז  געמאלדן  האט 
פאראנטווארטליך צו האלטן וויינשטיין וועמען ער 
וועט  אמעריקע  אויב  באפרייען  לאזן  וועט 
ּפאקיסטאן,  אין  באמבארדירונגען  אירע  אויפהערן 
אויך  האט  ער  תימן.  און  סאמאליע  אפגאניסטאן, 

און  קאידא  על  באפרייען  זאל  מען  אז  פארלאנגט 
טאליבאן ארעסטאנטן.

קאידא  על  האט  יאר,  ּפאר  די  פון  לויף  אין 
אז  אויפצוווייזן  ווידעאס  עטליכע  ארויסגעגעבן 
וויינשטיין לעבט. אויף די פילמס האט מען געהערט 
אבאמא  ּפרעזידענט  און  אמעריקע  פון  בעט  ער  ווי 
על  די  אויספאלגן  דורך  באפרייען,  אים  זאלן  זיי  אז 

קאידא פארלאנגען.
געארבעט  ער  האט  קאריערע  זיין  אין  פריער 
הילף  אויסלענדישע  אמעריקאנער  די  ביי  יאר  זיבן 
אויך  האט  ער  באנק.  וועלט  די  אין  און  אגענטור 
די  אין  און  טאגא  אין  קאור"  "ּפיס  די  מיט  געדינט 
אפריקאנער  ארימע  די  פון  צוויי  קאוסט,  אייווערי 
געווארן  געגרינדעט  איז  קאור"  "ּפיס  (די  לענדער. 
צו  צוריק,  יאר  איבער 50  קענעדי  ּפרעזידענט  דורך 
העלפן פארשּפרייטן "שלום" איבער די וועלט. אין 
פון  געציטערט  וועלט  פרייע  די  האט   יארן  יענע 
רוסלאנד, וועלכער האט געוואלט אויסשּפרייטן איר 
אויך  האט  און  איבעראל  איינפלוס  קאמוניסטישן 
אלס  באצייכנט  האט  זי  וואס  מלחמות  געשטיצט 
דער  געווען  איז  דעם  אויף  מלחמות".  "פרייהייט 
צענדליגער  שיקן  צו  ענטפער  אמעריקאנער 
טויזנטער אידעאליסטישע יונגע סטודענטן וועלכע 
האבן וואלונטירט עטליכע יאר צייט ארויסצוהעלפן 
אין די צוריקגעשטאנענע לענדער, צו ווייזן אז דאס 
גוטס  טוט  מען  אויפטוה,  אמעריקאנער  דער  איז 
"געקעמפט"  מען  האט  אזוי  וועגן.  פרידליכע  אויף 
קעגן די רוסן צו געווינען איינפלוס און שטיצע אין 

יענע לענדער.)
באקלאגט  זיך  האט  פאמיליע  וויינשטיין  די 
צו  אים  מער  געטאן  נישט  האט  אמעריקע  פארוואס 
אז  רעדע  קיין  געווען  נישט  איז  עס  ראטעווען. 
אמעריקע זאל פארהאנדלען מיט זיינע קידנעּפערס, 
אמעריקאנער  אפיציעלע  די  דאך  איז  דאס  ווייל 
קיין  מיט  נישט  פארהאנדלט  מען  אז  ּפאליסי, 
קיין  נישט  באקומען  זיי  אז  זעענדיג  טעראריסטן. 
קאאּפעראציע פון וואשינגטאן, האבן זיי זיך אפילו 
מען  וואס  נתני',  ּפרעמיער  איזראעלי  צום  געוואנדן 
געקענט  האט  דאס  וויפיל  אליין  פארשטייט 
קיין  געקומען  נישט  אפילו  איז  עס  אויפטוען... 

ענטפער פון אים.
א  אין  געווארנט  וויינשטיין  האט  מאי, 12',  אין 
אבאמא  אויב  הרג'ענען  אים  וועט  מען  אז  ווידעא 
קאידא  על  די  צו  איינשטימען  נישט  וועט 

אלע  די  אז  אליין  פארשטייט  (מען  פארלאנגען. 
זיינע  פון  פארגעשריבן  געווען  זענען  מעסעדזשעס 
קידנעּפערס.) אין אן אנדערן ווידעא האט וויינשטיין 
די  און  אבאמא  ווי  אזוי  אז  נתני',  צו  אּפעלירט 
ארויסגעוויזן  נישט  האבן  רעגירונג  אמעריקאנער 
צו  אּפעלירט  פאל  זיין  אין  אינטערעסע  שום  קיין 

אים פאר הילף, "ווי איין איד צו אן אנדערן".
עס קען זיין אז אויך דאס איז געווען א ציל פון 
מויל- גרויסן  דעם  פון  אּפצושּפעטן  קאידא,  על 

מאכער נתני', ווען זיי האבן געהייסן פאר וויינשטיין 
זען  וועלט  די  זאל  און  נתני',  צו  אּפעלירן  דירעקט 
דעם  פון  קומען  קען  עס  ענטפער  פארא  וואס 
א  שּפילן  צו  איז  ער  הילפלאז  ווי  פירער,  איזראעלי 

ראלע אויף די אינטערנאציאנאלע מאּפע.
די  האט  דאנערשטאג  סטעיטמענט  א  אין 
וויינשטיין פאמיליע ארויסגעברענגט די מעלות פון 
האט  ער  אזוי  ווי  ּפראפעסאר,  אומגעקומענעם  דעם 
מענטשן  העלפן  צו  לעבן  גאנץ  זיין  געווידמעט 
איבער די גאנצע וועלט, און ער האט ליב געהאט די 
דאס  פארבעסערן  צו  געטאן  האט  ער  וואס  ארבייט 
האט  ער  וואו  ּפאקיסטאן  אין  אנדערע.  פאר  לעבן 
ער  האט  פארכאּפט,  אים  האט  מען  פאר  געארבייט 
ּפאקיסטאנער  די  רעסּפעקטירט  און  געהאט  ליב 

מענטשן און זייער קולטור.
דאנערשטאג  האט  וויינשטיין  פון  אלמנה  די 
צושמעטערט  זענען  משּפחה  איר  און  זי  אז  געזאגט 
פולשטענדיג  נאכנישט  באגרייפן  און  נייעס  די  פון 
געווען  זענען  "מיר  טויט.  זיין  ארום  פאקטן  אלע 
אזוי האפענונגספול אז די אין די אמעריקאנער און 
נעמען  צו  מאכט  די  מיט  רעגירונגען  ּפאקיסטאנער 
וואלטן  באפרייאונג  זיין  פארזיכערן  און  שריט 
ס'איז  און  עררייכן,  צו  דאס  מעגליך  אלעס  געטאן 
די  שילדערן  קען  וואס  רייד  קיין  דא  נישטא 
איצט  גייען  מיר  וואס  לב  שברי  און  אנטוישונגען 
באזונדער  האט  זי  געזאגט.  זי  האט  דורך," 
ווייטאגליך באשולדיגט די ּפאקיסטאנער רעגיגרונג 
אז זיי האבן נישט ערנסט גענומען דעם קידנעּפונג, 
אין  ראטעווען,  געקענט  פילייכט  וואלטן  זיי  ווייל 

אנהויב.
דער ּפרעסע סעקרעטאר פון ווייסן הויז דזשאש 
ערנסט האט געמאלדן אז די פאמיליעס פון די צוויי 
באקומען  וועלן  משכונות  אומגעקומענע 
אמעריקאנער רעגירונג פארגיטיגונג, אבער ער האט 
אן  אין  איינצלהייטן.  קיין  געבן  געוואלט  נישט 
ענליכן פאל, ווען 15 ציווילע מענטשן זענען בטעות 
אטאקע  דראון  א  פון  ּפאקיסטאן  אין  אומגעקומען 
באצאלט  זיי  אמעריקע  האט   ,'13 דעצעמבער,  אין 

4.5 מיליאן דאלאר.
איז  אקציע  די  אז  געזאגט  האט  אבאמא 
איינקלאנג  אין  פולשטענדיג  געווארן  דורכגעפירט 
פאר  געשאפן  האט  ער  וואס  פארשריפטן  די  מיט 
אזעלכע אקציעס אויף על קאידא, אבער זעענדיג די 
פולן  א  פארארדענט  ער  האט  טראגעדיע, 
איז  אבאמא  פארגעקומען.  איז  דא  וואס  איבערזיכט 
קורצן  זיין  אין  רואיג  אבער  אנגעצויגן  געווען 
עפענטליכן אויפטריט דאנערשטאג, אבער מ'הערט 
אז ער איז - פארשטענדליך - געווען מלא כעס ווען 
ער האט זיך דערוואוסט פון די טראגעדיע, נאכדעם 
ווי זיינע עקסּפערטן האבן אים יארן פארזיכערט אז 
אזא זאך קען נישט געשען, צוליב זייער עקסטרעמע 

פארזיכטיגקייט.
אז  אמת,  ביטערער  און  גרויזאמער  א  איז  "עס 
אין דעם נעּפל פון מלחמה בכלל און אונזער קאמף 
טעותים,  פארקומען  קען  בפרט,  טעראריסטן  קעגן 

אמעריקאנער דראון האט אומגעבראכט 2 משכונות:

אמעריקע האט בטעות אומגעבראכט צוויי 
משכונות ביים באמבארדירן על קאידא צילן

א דראון אין אפאגאניסטאן

- אויספארשונגען פארלאנגט אויף גאנצן "דראון" ּפראגראם -
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זאכן וואס  די  איינע פון  טעותים.  צומאל טויטליכע 
אנדערע  סאך  א  פון  אנדערש  אמעריקע  שטעלט 
אן  אונז  מאכט  וואס  זאכן  די  פון  איינע  לענדער, 
ארויסצוברענגען  וויליגקייט  אונזער  איז  אויסנאם, 
פון  זיך  לערנען  צו  און  אומּפערפעקטקייט  אונזער 

אונזערע טעותים," האט אבאמא פארשּפראכן.
געגעבן  נישט  אבאמא  האט  פארשטענדליך  ווי 
משכונות  די  וואו  און  אזוי  ווי  איינצלהייטן   צופיל 
אמעריקאנער  וועלכע  אדער  אומגעקומען,  זענען 
צוויי  פאראנטווארטליך.  געווען  איז  עס  איינהייט 
יא  אבער  האבן  באאמטע  שּפיאנאזש  ּפאקיסטאנער 
זענען  פארשטייען  זיי  ווי  לויט  אז  געזאגט 
ביי  אומגעקומען  פארוק  און  לאּפארטא  וויינשטיין, 
א יאנואר 15 דראון אטאקע אין צפון וואזיריסטאן. 
א סטעיטמענט פון על קאידא עטליכע וואכן צוריק 
גע'הרג'עט  איז  פארוק  אז  באריכטעט  אויך  האט 
געווארן יאנואר 15 אין דעם שאוואל טאל אין צפון 
וואזיריסטאן, אבער מען האט אים נישט באצייכענט 
אלס אן אמעריקאנער ווייל ער האט נישט געשּפילט 
על  ווייל  אויך  פילייכט  און  ראלע,  גרויסע  אזא 
אמעריקאנער  אנדערע  אּפשרעקן  נישט  וויל  קאידא 
מען  האט  אויך  זיך.  אנשליסן  פון  "מארטירער" 
זענען  וואס  משכונות  די  דערמאנט  נישט  בכלל 

אומגעקומען.
קאידא  על  קעגן  אטאקעס  דראון  עי.  עי.  סי.  די 
געווארן  אנגעהויבן  זענען  ּפאקיסטאן  אין  צילן 
געהיימען  א  אונטער  צוריק  יאר  צען  איבער 
דורך  געווארן  באפולמעכטיגט  איז  וואס  ּפראגראם 
שטארק  זייער  דערנאך  איז  און  בוש,  ּפרעזידענט 
ּפרעזידענט  דורך  געווארן  אויסגעברייטערט 
האבן  באמבארדירונגען  די  אבאמא. 
ווייל  ּפאקיסטאן  אין  כעס  סאך  א  ארויסגעברענגט 
ציווילע  דא  אויך  זענען  אקציעס  אזעלכע  ביי 
זיך  מאכט  רעגירונג  ּפאקיסטאנער  די  פארלוסטן. 
שטילן  א  אונטער  טאן,  צו  צופיל  נישט  אבער 

אּפמאך מיט די אמעריקאנער רעגירונג.
רייד  זיינע  אין  דערמאנט  נישט  האט  אבאמא 
 36 דער  אמעריקאנער,  אן  נאך  דאנערשטאג  פון 
יעריגער אדאן גאדאן פון קאליפארניע וועלכע האט 
יאר  צען  איבער  קאידא  על  אין  אנגעשלאסן  זיך 
איי  "סי  א  פון  געווארן  גע'הרג'עט  איז  ער  צוריק. 
עי" דראון אין ּפאקיסטאן ווינציגער ווי א וואך נאך 
זענען  משכונות  די  וואס  ביי  אטאקע  יענע 

אומגעקומען.
זי  אז  געזאגט  האבן  באאמטע  אמעריקאנער  די 
קאידא  על  פארדעכטיגטן  א  אויף  געצילט  האבן 
אן  אז  געוואוסט  נישט  האבן  זיי  און  לאגער 
ווען  ערשט  דארט.  אויך  איז  בירגער  אמעריקאנער 
קערּפער  אומגעראכטענע   2 נאך  געזען  האט  מען 
זענען געווען  זיי  ווער  פארשן  אנגעהויבן  מען  האט 
אלע  ווייל  פרעגן  צו  וועמען  געווען  נישט  איז  (עס 
לאגער)  יענעם  אין  געווארן  גע'הרג'עט  דאך  זענען 
וואו  קאמוניקאציעס,  קאידא  על  אונטערהערן  דורך 
מען האט געהערט עּפעס רעדן פון "וועסטערנערס" 
(מערב וועלט לייט), אבער דאס האט אויך געקענט 
עס  לענדער.  מערב  די  פון  דזשיהאדיסטן  מיינען 

האט געדויערט צייט ביז מען איז געקומען אויף די 
שּפורן אז דאס זענען געווען די 2 משכונות.

דער ווייסער הויז ווארטזאגער דזשאש ערנעסט 
האט באצייכענט גאדאן און פארוק אלס על קאידא 
באטראכט  נישט  זענען  צוויי  די  אבער  פירער, 
אז  מיינט  וואס  צילן",  "הויכע-ווערד  ווי  געווארן 
מען האט זיי נישט באטראכט ווי א נאענטן געפאר 
צו  בארעכטיגונג  די  איז  דאס  וואס  אמעריקע  פאר 
זענען  וועלכע  בירגער  אמעריקאנער  הרג'ענען 
אן  דאך  איז  לעגאל,  ווייל  טעראריסטן,  געווארן 
א  צו  בארעכטיגט  געווענליך  בירגער  אמעריקאנער 
טויט  א  אויספירן  זאל  מען  אז  נישט  און  ּפראצעס, 

אורטייל אויף אים אונטער אזעלכע אומשטענדן.
על קאידא האט באצייכענט פארוק ווי א פירער 
פון איר אּפטיילונג אין יענעם ראיאן. אמעריקאנער 
אין  געבוירן  איז  ער  אז  געזאגט  האבן  באאמטע 
אריבער וואוינען  קינד  אלס  שוין  איז  און  אמעריקע 

קיין ּפאקיסטאן.
תימן  אין  דראון  עי"  איי  "סי  א  האט   ,'11 אין 
געצילט און צעריסן אויף שטיקער דעם העצערישן 
אן  געווען  איז  וועלכער  אוולאקי,  על  אנוואר  גלח 
ניו  אין  געבוירן  איז  ער  ווייל  בירגער  אמעריקאנער 
מעקסיקא. ער איז געווען א הויּפט פיגור אין די על 
קאידא פיליאלע אין תימן. זיין טויט האט געברענגט 
קריטיק אין אמעריקע ווי אזוי מען מעג  א געוויסע 

הרג'נען אמעריקאנער בירגער אן קיין ּפראצעס.
אמעריקאנער  אנדערע  פיר  געווען  זענען  עס 
דזשיהאדיסטן וועלכע זענען שוין אומגעקומען פון 
אין  אבער  זון,  אוולאקי'ס  אריינגערעכנט  דראונס 
יעדן פאל האבן אמעריקאנער באאמטע געזאגט אז 
אז  פריער  פון  געוואוסט  נישט  האבן  זיי 
אמעריקאנער געפינען זיך אין יענעם לאגער וואו זיי 

האבן דורכגעפירט די אטאקעס.

אמעריקאנער  זענען  דעצעמבער,  אין 
קאמאנדאס דורכגעפאלן ביי א רעטונג פארזוך וואס 
אמעריקאנער  דעם  פון  טויט  צום  געפירט  האט 
אים  האבן  זיי  ווען  תימן,  אין  סאמערס  לוּפ  משכון 

נישט געקענט ראטעווען. 
די  פון  טויט  בטעות'דיגן  דעם  פון  מעלדונג  די 
אויף  דרוק  דעם  פארשטארקן  וועט  משכונות  צוויי 
ּפרעזידענט אבאמא איינצוציען די דראון אטאקעס, 
וואס דאס איז איינע פון זיינע הויּפט אויפטוען, פון 
די וויכטיגסטע טאקטיקן אין קאמף קעגן טעראריזם 

וואס ער שטיצט אלס ּפרעזידענט.
דרוק  א  פארשטארקן  איצט  דאס  וועט  אויך 
איבער  פראגעס  אדרעסירן  צו  הויז  ווייסן  אויפ'ן 
מיט  פארהאנדלען  וועלן  נישט  ביי  פאליסיס  אירע 
קידנעּפערס וואס פארכאּפן אמעריקאנער אין מיטל 

מזרח אדער אין דרום אזיע.
סענאטאר דייען פיינשטיין, די העכסט-ראנגיקע 
קאמיטע,  שּפיאנאזש  סענאט  די  אויף  דעמאקראט 
האט  קאמיטע  איר  אז  געזאגט  דאנערשטאג  האט 
יאנואר  יענע  איבערגעקוקט  געהיים  אין  שוין 
בעסער  דאס  מען  וועט  איצט  אבער  אטאקע, 
אויך  האט  זי  איינצלהייטן.  אלע  מיט  שטודירן 
פארעפנטליכן  געדארפט  וואלט  מען  אז  געזאגט 
קאנטער- אמעריקאנער  איבער  אינפארמאציע  מער 

א  אריינגערעכנט  באמבארדירונגען,  טעראריזם 
און  קעמפער  צאל  די  איבער  באריכט  יערליכן 

ציווילע וואס ווערן גע'הרג'עט.
געהערט  מען  האט  קרייזן  ליבעראלע  פון 
דעם  אויף  פארלאזן  בכלל  זיך  קען  מען  צי  קריטיק 
שּפיאנאזש וואס מען נוצט צו בארעכטיגן די דראון 
האט  אטאקעס  ביידע  אין  אז  זעט  מען  אטאקעס. 
מען  וועמען  געוואוסט  נישט  ממש  אמעריקע 
הרג'עט. דאס זעלבע איז מיט אנדערע אטאקעס פון 
גע'הרג'עט  זענען  ציווילע  וואס  אין  לעצטנס, 
געווארן, וואס ווייזט קלאר אז עס איז דא א גרויסער 
סטאנדארטן  שטרענגע  אנגעבליכע  די  צווישן  חלל 
די  און  נוצט,  זי  אז  זאגט  רעגירונגג  די  וואס 

סטאנדארטן וואס מען נוצט באמת.
אז  באשטעטיגט  האבן  באאמטע  אמעריקאנער 
די אטאקע ביי וואס די משכונות זענען אומגעקומען 
איז געווען פון די קאטעגאריע פון וואס די "סי איי 
א  זעען  זיי  ווען  אטאקירן  צו  רעכט  די  האט  עי" 
קענען  זיי  ווען  אפילו  אקטיוויטעט,  פארדעכטיגטע 
נישט אידענטיפיצירן ווער עס זענען די חברה אויף 

וועמען זיי שיסן.
א  זייער  זענען  משכונות  די  אז  אויך  זעט  מען 
לאגער,  יענעם  אין  געווארן  געהאלטן  צייט  לאנגע 
די  פון  בילדער  די  שטודירן  וואס  אנאליסטן  ווייל 
על  די  אויב  אויפכאּפן  געווענליך  קענען  דראונס 

קאידא טעראריסטן האבן ארומגעפירט משכונות.
איי  "סי  די  אזוי  ווי  קלאר  נישט  בכלל  איז  עס 
מיט  אויסגעשטאט  זענען  וואס  דראונס,  עי" 
כאּפן  קען  (דאס  אויפכאּפערס,  "אינפרארעד" 
נישט  האבן  פינסטערניש)  די  אין  אפילו  בילדער 
מענטשן  צוויי  געווען  זענען  עס  אז  "באמערקט" 
געשאסן.  דארטן  האבן  זיי  פאר  לאגער  אינעם  מער 
האט  קאידא  על  אז  געזאגט  אבער  האבן  באאמטע 
סאך  א  נעמען  צו  דראונס,  די  פון  געלערנט  זיך 
די  אז  געביידעס  זייערע  פארשטעלן  צו  מיטלען 
גוט  אזוי  קענען  נישט  דאס  זאלן  קאמעראס  דראון 
איין  געווען  דורכשניט  אין  איז  אין 10',  אויפכאּפן. 
דראון אטאקע יעדע דריי טעג אין ּפאקיסטאן. זינט 
געווען  איז  אין 15'  רעדוצירט.  דאס  מען  האט  דאן 
זינט  אבער  ּפאקיסטאן  אין  אטאקעס  דראון  בלויז 7 
אז  זיין,  קען  (עס   .2 בלויז  געווען  איז  יאנואר 
געווען  זענען  עס  אז  געזען  האט  מען  וויבאלד 
אטאקע,   15 יאנואר  די  אין  טויטע  אומגעראכטענע 
זאפארט  שכל  געהאט  עי"  איי  "סי  די  האט 
הונדערט  מיט  סיידן  אטאקעס,  די  אּפצושטעלן 
אזא  האבן  מוז  מען  אז  זיכערקייט  ּפראצענט 

אטאקע.)
באטאנט  אבער  האבן  באאמטע  אמעריקאנער 
נישט  איז  ּפראגראם  דראון  עי"  איי  "סי  דער  אז 

סוסּפענדירט געווארן.

אמעריקאנער דראון האט אומגעבראכט 2 משכונות:

אמעריקאנער דזשיהאדיסטן צווישן די אומגעבראכטע 
פון דראון אטאקעס

אומוויסנדיג  האבן  אמעריקאנער  די  ווען  געשעעניש  טראגישע  א  זייער  געווען  טאקע  איז  עס 
אומגעבראכט צוויי פון די משכונות, אבער עס איז אויך געווען עטליכע דערפאלגן, וואס כאטש דאס 
אויך  כאטש  איז  מען  אז  טרייסטן  זיך  מען  מוז  אמעריקאנער,  אומשולדיגע  די  צוריק  נישט  ברענגט 
א  זיין  איצט  אבער  וועט  דאס  אויך  פאררעטער.  אמעריקאנער  שעדליכע  עטליכע  פון  געווארן  ּפטור 
טעמע פאר די אויספארשער, ווייל לויט די שטרענגע פארשריפטן פון ּפרעזידענט אבאמא פאר דראון 
וועט  מען  אז  ווייסט  מען  ווען  ערלויבעניש  דעּפארטמענט  יוסטיץ  א  פארלאנגען  מען  מוז  אטאקעס, 

צילן אויך אויף אן אמעריקאנער בירגער.
איינער פון טויטע איז אדאן גאדאן, וועלכער איז געבוירן אין 78' אין ארעגאן אלס אדאן ּפערלמאן, 
איסלאם  צו  געשמד'ט  זיך  ער  האט  קאליפארניע,  קאונטי,  אראנדזש  אין  געוואוינט  האט  ער  ווען  און 
זיך  האט  ער  וואו  ּפאקיסטאן  קיין  אריבערגעצויגן  זיך  ער  האט  שּפעטער  יאר  עטליכע  יאר.  די 17  ביי 

ארויפגעארבייט ביז ער איז געווארן א ווארטזאגער פאר אסאמא בין לאדען!
אויפגעוואקסן  איז  פאמיליע  די  קאליפארניע.  אין  מוזיקאנט  א  געווען  איז  פאטער  ּפערלמאנ'ס 
אלס קריסטן און דער פאטער האט נאך געטוישט דעם נאמען צו גאדאן אין די 70'ער יארן. דער יונגער 

אדאן האט באקומען היים-שילונג אין א ציגעלע פארם אין ריווערסייד קאונטי, קאליפארניע.
אלס על קאידא ּפראּפאגאנדיסט האט ער גענוצט דעם נאמען "אזאם דער אמעריקאנער." ער איז 
ערשינען אין מערערע ווידעאס פון על קאידא אין וואס ער האט פארדאמט אמעריקאנער שריט אין 
וועלט  מערב  אויף  אטאקעס  מיט  געסטראשעט  האט  ער  אנדערשוואו.  אויך  און  אפגאניסטאן 

אינטערעסן איבער די וועלט.
זיין אנטי-אמעריקאנער ארבייט האט אים געברענגט א קרימינאלע אנקלאגע אין אמעריקע. ער 
איז דער איינציגער אמעריקאנער וואס איז אנגעקלאגט געווארן אויף פארראט זינט די צווייטע וועלט 
איי."  בי.  די "עף.  און  אין 06',  אים  אויף  קלאגעס  פעדעראלע  די  געמאלדן  האט  מען  עּפאכע.  מלחמה 

האט געלייגט אויף אים א באלוינונג פון א מיליאן דאלאר.
עי."  עס.  "ען.  דער  וואס  דאקומענטן  פון  ארויסגעקומען  איז  גאדאן  איבער  איינצלהייטן  מער 

פאררעטער עד סנאודען האט "ארויסגערינען".
געווארן זייער אנטריסטעט  מען זעט פון די דאקומענטן אז דער אינערן קרייז פון בין לאדען איז 
סאך  א  פארנומען  האבן  אמעריקע  אין  צייטן  שווערע  עקאנאמישע  די  אז  געזען  האבן  זיי  ווען 
עקאנאמישע  די  פון  אמעריקע  אין  גרויסן  אין  גערעדט  מען  האט   ,'10 אין  אויפמערקזאמקייט. 
ּפראבלעמען אבער קיינער האט נישט "געגעבן קרעדיט" פאר על קאידא, אז זיי האבן געהאט א ראלע 
שווערערע  די  צו  בייגעשטייערט  אויך  דאך  האט  קאידא  על  קעגן  מלחמה  די  ווייל  דעם,  אין 

עקאנאמישע אומשטענדן.
גאדאן האט פלייסיג שטודירט די אמעריקאנער מידיא און האט באריכטעט צו זיינע אויבערהארן 
די  צו  נאענט  צו  איז  ען"  ען  "סי  אז  קריטיקירט  האט  ער  ווען  צ.ב.ש.  ווי  אויפּפאסונגען,  זיינע 
אלס  אוועקגעמאכט  ער  האט  נייעס"  "פאקס  קאנסערוואטיווע  די  און  רעגירונג,  (אמעריקאנער) 

איינזייטיג, מען האט נישט קיין צוטרוי דערצו ווייל מען ווייסט אז זיי זענען נישט נייטראל.
איצט איז באקאנט געווארן אז ער איז געווען איינער פון די הויכע על קאידא פיגורן וועלכע זענען 
געווארן אכמעד  געווארן אין א דראון אטאקע אין יאנואר, וואס דאן איז אויך גע'הרג'עט  גע'הרג'עט 
פארוק, דער אּפאראט פירער פאר על קאידא אין ּפאקיסטאן, נאר ליידער זענען אויך אומגעקומען די 

פריערדערמאנטע משכונות, דער אמעריקאנער איד און דער איטאליענער.

משכונות טראגעדיע פארדעקט על קאידא׳ס דורכפאלן
משכונות  צוויי  די  פון  טראגעדיע  די  מיט  זיג  אומגעראכטענעם  אן  אּפגעהאלטן  האט  קאידא  על 
על  וואס  פארלוסטן  שווערע  די  פארדעקט  דאס  ווייל  יאנואר,  אין  געווארן  אומגעבראכט  זענען  וואס 

קאידא ליידט די לעצטע יארן.
דער טויט פון גאדאן איז געווען גאר א שטארקער פארלוסט פאר על קאידא ווייל ער איז געווען א 
אין  אויפגעוואקסן  דאך  איז  ער  ווייל  שּפראך,  ענגלישע  די  אין  היימיש  גוט  ווארטזאגער,  פיפיגער 
ווידעאס  ּפראּפאגאנדע  געמאכט  האט  ער  ווען  בלוט.  אינעם  געלעגן  אים  אמעריקע  איז  אמעריקע, 
בעסערן  א  האבן  געקענט  דאס  האט  אטאקעס,  דורכצופירן  אמעריקע  אין  מוסולמענער  בעטנדיג 
פרעמדן  א  פון  סטעיטמענט  אזא  הערט  מען  ווען  ווי  יוגגענטליכע  אמעריקאנער  ביי  אּפקלאנג 

טעראריסט וועלכער "ברעכט זיך די ציין" ביים רעדן ענגליש.
על  פאר  פארלוסט  מיליטערישער  גרעסערער  א  נאך  געווען  אבער  איז  פארוק  פון  טויט  דער 
צו  באשטימט  שוין  אים  האט  מען  און  פירער  יונגער  אויפקומענדער  אן  געווען  איז  ער  ווייל  קאידא, 
סעּפטעמבער  אין  געמאלדן  האט  מען  אזיע.  דרום  אין  אונטערנעמונגען  קאידא  על  די  אנפירן  העלפן 
אז מ'האט געגרינדעט אן על קאידא פיליאלע אין יענעם ראיאן וואס דארף ראדיקאל מאביליזירן די 
באפעלקערונג פון דרום אזיע וואס רעדט די אורדו שּפראך, אבער יענע איינהייט האט געליטן היבשע 

פארלוסטן.
נישט  אים  האט  מען  אז  אינטערעסאנט  איז  בירגער,  אמעריקאנער  אן  געווען  איז  פארוק  כאטש 

באשטימט אויסצוּפלאנירן אטאקעס אין אמעריקע.
משכונות,  צוויי  די  אומברענגען  מיט'ן  פארלוסט  ּפרעסטיזש  א  געליטן  טאקע  האט  אמעריקע 
צוויי  אנדערע  די  פון  טויט  מיט'ן  פארלוסט  ממשות'דיגן  מער  א  געליטן  האט  קאידא  על  אבער 

אמעריקאנער.

דאס איז א בריוו וואס וויינשטיין האט געשיקט 
אנדערטהאלבן יאר צוריק, וואס ווי פארשטענדליך 
איז דאס גאנץ זיכער געקומען אויפ'ן פארלאנג און 

אונטער'ן קאנטראל פון די טעראריסטן


