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גע ווארן  אויפ גע טרייסלט  איז  וועלט  די 
אז  גע הערט  פריי טאג   מ'האט  ווען 
אטא קע   אן  דורכ גע פירט  האבן  טעראריסטן 
אין  הא טעל  בלו  ראדיסאן  דעם  אויף 
פון  הויּפטשטאט  די  איז  וואס  באמאקא, 
מאלי, א לאנד וואס האט די 4'טע  גרעס טע  

בא פע ל קערונג אין אפרי קע .
 פאר וואס האבן די טעראריסטן אויס גע־
גע קו־ איז  באלד  מאלי?  אטאקירן  צו   קליבן 

אייסיס  אן  איז  דאס  אז  גע דאנק  אויפ'ן  מען 
פראנקרייך,  אויף  גע צילט  אק ציע  נקמה 
פראנ צויזי שע   גע ווע זע נע   א  איז  מאלי  ווייל 
קאלאניע, און א סאך אויס לע נ דער  – אריינ־
גע פו נען  זיך  האבן   – פראנ צויזן  גע רע כע נט 
דארף  טעראריסטן  ביי  הא טעל.  יע נעם  אין 
נאר  חשבונות,  קיין  מאכן  נישט  אבער  מען 
זען  היסטאריע,  די  פון  לער נען  זיך  מ'דארף 
דורכ צו־ גע לונ גען  זיי  פאר   איז  עס  אזוי  ווי 

פרי שע   איינ שטעלן  און  אטא קע,  אזא  פירן 
בא ווא רענ ונג מיט לען צו  פאר מיידן אזא אינ־

צי דע נט אין  דער  צו קונפט.
פריי־ אנ גע הויבן  זיך  האט  אטא קע   די 

טעראריסטן  די  ווען  צו פרי  אזיי גער   7 טאג  
ביים  וועכ טער  די  גע'הרג'עט  האבן 
אריינ גע־ האבן  און  הא טעל  פון  אריינגאנג 

שטו רע מט אין הא טעל.
גע־ זיך  אנ פא לער  די  האבן  עדות,  לויט 

קע נט אריינכאּפן אין די דרוי סענדי גע  צוים, 
זעלבע  די  אין  אנ גע קו מען  זע נען  זיי  ווייל 
ליי־ דיּפלא מאטי שע   מיט   קאר  א  מיט   צייט 

די  מיט   פאר בינדן  גע ווען  איז  וואס  סענס 
אמעריקא־ אמ בא סא דע .  דער   אמעריקא נער  

ּפאול  מאלי,  אין  אמ בא סאדאר  נער  
פאלמסבי, האט מוצ"ש בא שטע טיגט  אז אן 
אמעריקא נער  אמ בא סא דע  דרייווער איז גע־

פארן צום הא טעל אּפ צו נע מען איינעם. ווען 
איז  דער   אנ גע הויבן,  זיך  האט  אטא קע   די 
דארט  אי בערלא זע נדיג   אנט לאפן  דרייווער 

די קאר.
און  ארומ גע גאנ גען  זע נען  רוצחים  די 
האבן גע שאסן מענטשן, פאר כא פענדיג  הונ־

אבער  הא טעל,  דעם  אין  משכונות  דער טער 
אין די ענדע  האבן קאמאנדאס אריינ גע שטו־
רע מט און גערא טע וועט ארום 170 מענטשן 
וואס א סאך פון זיי האבן זיך בא האלטן אונ־

טער די בעטן אדער  אין זייטן צי מערן, וואס 
שיסן.  פון  גערא טע וועט  זיך  זיי  האבן  אזוי 
אלעס  איז שוין פאר טיג  גע ווען ארום 4 אזיי־

גער נאכ מיט אג, אבער  דער  אּפקלאנג פון די 
אטא קע  האט אּפ גע הילכט אי בער די גאנ צע  
וועלט, וויי זע נדיג  נאך א צייכן ווי ווייט עס 
 דער גרייכט היינט  דער  אינ טערנא ציא נא לער 

טעראריזם.
 דער  קאמאנדא אנ פאל איז גע קו מען פון 
פראנ צויזי־ פון  הילף  מיט   סאלדאטן  מאלי 
אמעריקא נער    2 אויך  און  סאלדאטן  שע  
גע־ די  אין  גע ווען  זע נען  וועל כע   סאלדאטן 

צו   שטאק  פון  גע גאנ גען  זע נען  זיי  גענט. 
בא־ אדער   משכונות,  רא טע ווענדיג   שטאק, 

פרייענדיג  אי בער גע שרא קע נע  גע סט וועל כע  
צי־ זייערע   אין  אויס בא האלטן  זיך  האבן 
בא־ אינ גאנצן  איז  הא טעל  ביז  דער   מערן, 

פרייט גע ווארן נאך 9 שעה.
זע נען  טעראריסטן  די  פון   צוויי 
מ'זוכט  אבער  גע ווארן,  גע'הרג'עט 
ווייניגסטע נס 3 טעראריסטן וואס האבן גע־

האט א פאר בינדונג מיט  די אטא קע .
איין  גע ווען  איז  טוי טע   די   צווישן 
קאמאנדא, איין גאסט פון סע נע גאל, 6 רוסן, 
אמעריקא־ איין  בעלגיע,  פון   2 כי נע זער,   3

נער  און איין ביז נעס ראט גע בער פון מדי נת 
ישראל, וועל כער  האט זיך ּפונקט דאן גע פו־

נען אין הא טעל.
האבן  דער־ משכונות  בא פריי טע   די 
ציילט ווי אזוי די טעראריסטן זע נען ארומ־
גע לאפן און גע שאסן אין די קארידארן, און 

די אטא קע  אין מאלי

ּפאניק אין מע רע רע  לע נ דער  צו ליב טעראר:

לע נ דער,  מע רע רע   צו   אויס גע שפּרייט  זיך  האט  כוואליע  טעראר  די 
איז  עס  וואו  שטעט  אדער   לע נ דער   די  אין  בלויז  נישט  שרעק  ברענ גענדיג  
שוין פאר גע קו מען אינ צי דע נטן, נאר אויך אין פּלע צער וואו מ'האט קראנ־
צו־ א  פאר   ציל  א  זיין  קען  דאס  אז  פאר דאכטן  שווא כע   אפילו  אדער   טע  
פאר קי רע וועט,  ווערן  ריי זעס  עראפלאן  ח"ו.  אק ציע  טעראר  קונפטי גע  

מ'דארף לאנדן או נער ווע גענס צו ליב באמבע דראאונ גען.
אין  לע בן  מיר  וואס  אין  מצב  גע פערליכן  דעם  דראמאטיזירט  דאס 
היינטי גע  צייטן, און איין עקס פּערט אויף טעראריזם ווא רענט אז "אייסיס", 
וועל כע  איז די הויפּט אינ טערנא ציא נא לע  טעראר בא נ דע,  דער גרייכט שוין 
אז  ער  שאצט  עקס ּפערט  יע נעם  לויט  און  וועלט,  די  פון  ווינק לען  אלע   אין 
זיי האבן צו טריט צו  אויס טערלי שע  אוצרות, אפילו ביז 2 טריליאן דא לאר! 
אפילו אויב דאס איז היבש אי בער גע שאצט, ווייזט עס אויך ווי ערנסט  דער  

אייסיס גע פאר  איז, פיל ער גער ווי מ'האט זיך ביז איצט פאר גע שטעלט.
על- פון  גרוּפע  אפּ גע טייטל טע   קליי נע   א  ווי  אנ גע הויבן  זיך  האט  עס 
קאידא, פון עקס טרעמיסטן פאר  ווע מען על-קאידא איז גע ווען צו  שוואך 
גרויס  גע האט  האבן  עקס טרעמיסטן  די  אבער  רחמנות'דיג,  צו   ווייך,  און 
 דער פאלג מיט  אנ גאזשירן פרי שע  אנ הענ גער וואס טייל שאצן אז זיי האבן 
שוין א 33,000 מיליטאנטן אי בער די וועלט וואס זע נען זיך גרייט אוועק צו־
רע־ מוסול מע נער   די  פון  אויס טייטשונג  אייסיס  פאר'ן  לע בן  דאס  גע בן 

ליגיע!
איז  אייסיס  אז  באריכט  פרי שער  א  ווייזט  גענוג,  נישט  איז  דאס  אויב 
גארנישט די ערגסטע  אינ טערנא ציא נא לע  טעראר גרופּע.  דער  "כבוד" גייט 
פאר  די בא קא האראם טעראריסטן, וואס לויט'ן חשבון האט אייסיס אומ־

קרבנות  אייסיס  די  צו   צו גאב  אין  איז  (דאס  מענטשן,      6,073 גע ברענ גט 
אויפ'ן שלאכט פע לד.) אבער בא קא הא רעם האט אומ גע ברענ גט 6,644

גע שוואוירן  האבן  זיי  אפרי קע .  ני געריע,  אין  טע טיג   איז  האראם   בא קא 
טריישאפט צו  אייסיס אין מערץ, אבער אויך מיט  דעם איז מען נאכ נישט 
פאר טיג, ווייל אן אטא קע  וואס איז דורכ גע פירט גע ווארן פא ריגן פריי טאג  
אומ גע קו מען,  זע נען  מענטשן  וואס 27  אין  מאלי,  אין  הויפּטשטאט  די  אין 
על-מוראביטון,  בא נ דע,  טעראר  אנ דערע   אן  צו   גע ווארן  צו גע שריבן  איז 
וואס זיי זאגן אז די אטא קע  אויף דעם רע דיסאן בלו הא טעל אין באמאקא 
גרוּפע.  אפריקא נער   על-קאידא  אן  מיט   אק ציע  גע מיינזא מע   א  גע ווען  איז 

דאס איז אין אפרי קע ; איצט ארי בער צו  איירא פע .
אין בעלגיע איז מען גאר שטארק אי בער גע שראקן פון דעם טעראריזם 
גע פאר, און די הויפּטשטאט בריסל איז ממש פּאראליזירט גע ווען, ווען די 
פּאליציי און זי כער הייט  אינ סטאנצן האבן גע האט קראנ טע  אינ פאר מא ציע 
גע־ נישט  ממש  מ'האט  און  אק ציע,  טעראר  גע פּלאנ טע   פרי שע   א  אי בער 

לאזט גיין אויף די גאסן. די גרוי סע  שוהל אין בריסל איז גע ווען גע שלאסן 
שב"ק צום ערשטן מאל זינט די צוויי טע  וועלט מלחמה!

די  אז  זארג  פרי שע   די  אפיר גע קו מען  איז  בעלגיע,  פון  מ'רעדט  ווען 
רוצחים טראכטן גאר פון א כע מי שע  אדער  ביאלאגי שע  אטא קע  ח"ו, וואס 
אויף  בלויז  מ'ארבעט  אז  אי בערהויּפט  זאך,  גע פערלי כע   א  גאר  איז  דאס 

פאר דאכטן און מ'האט נישט קיין קראנ טע  פאקטן  דערוועגן.
ווען מ'רעדט פון אזעל כע  מאסיווע טעראר אטא קעס אדער  שרעק פון 
זייערע  גע פּלאנ טע  אק ציעס, פאר גע סט די וועלט - אבער נישט מיר אידן - 
אין  טאג - טע גליך   כמעט  פאר   קו מען  וואס  אטא קעס  אנ גייענדי גע   די  פון 

ארץ ישראל, וואס דאס האבן מיר בא זונ דער  בא שריבן.
מיר וועלן דא אי בער גע בן אין קורצן וואס עס האט זיך אפּ גע שּפילט די 
אינ טערנא ציא־ קע גן  קאמף  אי נעם  פראנטן"  " פאר שי דע נע   די  אויף  טעג 

נאלן טעראריזם.
בא שרייבונג  אויס פירלי כע   מער  און  פו לע רע   א  וועט  גע ווענליך,  (ווי 

ערשיי נען אין "די צייטונג" פון מיט וואך צו פרי אי"ה.)

דער לוקסוס האטעל אין מאלי
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 דער נאך האבן זיי צו זאמ גענו מען 170 גע סט 
און הא טעל ארביי טער אלס משכונות.

שטאר קער  א  נאך  גע ווען  איז  דאס 
ארי־ האט  וועל כע   פראנקרייך,  פאר   קלאּפ 

בער גע שיקט 3,500 טרוּפן צו  צפון מאלי, צו  
אן  נאך  סטאבילי טעט  איינ שטעלן  ּפרו בי רן 
אנ גע־ זיך  האט  וואס   '12 אין  אויפ שטאנד 
אבער  דער   גרוּפע  עטני שע   אן  דורך  הויבן 
אויפ שטאנד איז  דער נאך אי בער גענו מען גע־

דזשי האדיסטן  מוסול מע נער   דורך  ווארן 
וועל כע  זע נען פאר בינדן מיט  על-קאידא.

פאר   קרע דיט  גענו מען  באלד  האט  עס 
בא נ דע   טעראר  מוסול מע נער   א  אטא קע   די 
ווערט  וואס  על-מוראביטון,  אלס  בא קאנט 
אנ גע פירט פון מאכטאר בעלמאכטאר, וועל־

אלזשיריע  פון  אּפשטאמי גער  אן  איז  כער  
פאר שי דע נע   אין  טע טיג   יארן  שוין  איז  און 
און  אפרי קע,  צפון  אין  אק ציעס  רע בעלן 
פו נעם  ראיא נען  גרענ יץ  די  אין  אויך 
נאר  האט  טעראריסט  מדבר.  דער   סאהארא 
" אומכאּפ־ צו -נא מען  א  האט  ער  אויג.  איין 

מארל בארא".  "מר.  אדער   בא רער", 
וועלט'ס  די  פון  איינ ער  איז  בעלמאכטאר 

מערסטע  גע זוכ טע  טעראריסטן.
אויג  אן  גע האלטן  לאנג  שוין  מ'האט 
אויף אים, און אמערי קע  האט אים אויך גע־
וואלט "אּפשאפן". די אינ סטאנצן אין ליביע 
צו פרידנ הייט   מיט   גע מאלדן  יוני  אין  האבן 
גע'הרג'עט  איז  טעראריסט  הויּפט  אז  דער  
באמ־ אמעריקא נער   אן  דורך  גע ווארן 

בא אמ טע   אמעריקא נער   און  בארדירונג, 
גע צילט  האבן  זיי  אז  גע ווען  מודה  האבן 
ּפאקן,  גע וואלט  אים  האבן  זיי  אים,  אויף 
על-קאידא  די  האט  שּפע טער  טעג   4 אבער 
גרוּפע וואס איז דארט טע טיג  גע ליי קע נט אז 
גרוּפע  די  האט   19 יוני  און  טויט,  איז  ער 
"טווי־ אויף  סטעיט מענט  א  ארויס גע שיקט 

טער" צו  מע לדן אז זייער פי רער לע בט נאך 
און איז גע זונט און ער וואנ דערט און דרייט 
זיך אין "לאנד פון א-לא, שטי צע נדיג  זיי נע  
אליאיר טע  און אנט ריסטע נדיג  זיי נע  פיינט".

פאר טיידיקונג  פראנ צויזי שער   דער  
מיניס טער  האט צו גע גע בן פריי טאג, אז  דער  
טעראריסט איז טא קע  וואר שיינליך  גע שטא־
מיניס טער   אטא קע .  דער   די  אונ טער  נען 
האט אויך אויפ גע קלערט אז זיין בא נ דע  איז 
פונדא־ מוסול מע נער   פון  גע מיש  א 

וועל כע   בא דינטן,  סתם  און  מענטאליסטן 
האנד לען מיט  דראג און וואפן זיך צו  פינאנ־

צירן.

אויך אמערי קע  גלויבט אז די גרוּפע אינ־
האבן  גרוּפע  על-קאידא  די  מיט   איינ עם 
אויס ּפלאנירט און גוט דורכ גע פירט די אטא־

ווען  ּפונקט  אנ גע הויבן  עס  מ'האט  און  קע  
די זי כער הייט  וועכ טער האבן זיך גע טוישט 

ביים הא טעל.
מ'גלויבט אז נאך די אטא קע, וועט מען 
על- אויף  צילן  אנ הויבן  מוזן  נאכ אמאל 

די  נישט  איז  אייסיס  אז  זע ענדיג   קאידא, 
ציוויליזיר טע   די  פאר   גע פאר   איינ צי גע  

וועלט.
מאלי איז צעריסן גע ווארן פון אומרוען 
גע פאלן  איז  לאנד  פון  טייל  צפון  זינט  דער  
דזשי האדיסטי שע   פון  קאנטראל  אונ טער'ן 
על- מיט   פאר בינדן  זע נען  וואס  גרוּפעס 

די  פאר   גע לונ גען  איז  עס   .'12 אין  קאידא, 
די  פון  רוב  ארויס צו איאגן  פראנ צויזן 
איסלאמיסטן, אבער גרוי סע  טיילן פון לאנד 

זע נען גע בליבן גע זע צלאז.
די מיליטאנטן זע נען שוין עטלי כע  יאר 
די  אין  און  מאלי  אין  גע ווען  טע טיג  
פראנקרייך  אבער  לע נ דער,  שכנות'די גע  
זיי  קע גן  אפענסיווע  אן  דורכ גע פירט  האט 
די  צע בראכן  האט  וואס   ,'13 יאנואר,  אין 
זיי  אבער  פאר טריבן,  זיי  מ'האט  גרוּפע. 
האבן נאך אלץ בא וויזן דורכ צו פירן קלע נע־
עס  כאטש  צייט  צו   צייט  פון  אטא קעס  רע  
פראנ צויזי שע    3,000 ארום  גע ווען  זע נען 
טויזנט  עטלי כע   און  ראיאן  דעם  אין  טרוּפן 

יו-ען שלום הי טער טרוּפן אין מאלי.
איינע פון די אויפ טוען פון די איצטי גע  
מאלי איז גע ווען, אז עס זע נען  אטא קע  אין 
לע נ דער,  מע רע רע   פון  טוי טע   גע ווען  דארט 
אין  אריינ גע ש לע ּפט  מער  עס  האט  ממילא 
קאמף קע גן טעראריזם אפילו אזעל כע  לע נ־

בא שטיין  גע קע נט  וואלטן  וועל כע   דער  
נישט אזוי טע טיג  צו  זיין. צ.ב.ש., עס זע נען 
די  צווישן  ביז נע סלייט   כי נע זער   3 גע ווען 
פאר דאמט  שארף  זייער  כי נע   האט  טוי טע, 
די ברוטא לע  אטא קע, און מ'קען ערווארטן 
קאמף  אין  ווערן  טע טיג   מער  וועט  כי נע   אז 

קע גן זיי.
האט  ּפוטין  ּפרע זי דע נט  רוסי שער   דער  
אויפ צו מאר גענס נאך די מאלי אטא קע  פאר־
אינ־ אן  איינ פע דע מען  מ'זאל  אז  לאנגט 

טעראריזם.  קע גן  מלחמה  טערנא ציא נא לע  
פון  גע ווען 6  אויך  זע נען  טוי טע   די  צווישן 
רוסלאנד, האט עס גע גע בן נאך א גע לע גענ־
הייט  פאר  ּפוטין שאר פער צו  ווערן קע גן די 

מוסול מע נער  טעראריסטן.

ּפאריז גערא טע וועט 
פון פרי שע  אטא קע 

נאכ דעם ווי די ּפארי זער ּפאליציי האט פא ריגן מיט וואך דורכ גע פירט זייער אנ־
פאל אויף די בא העל טע ניש אין סט. דע ניס, נע בן ּפאריז, וואו די טעראריסטן האבן 
מינוט  לע צ טע   די  אין  פילייכט  האבן  זיי  אז  אפיר גע קו מען  איז  אויס בא האלטן,  זיך 
אטא־ טראגי שע   די  צו   ענליך   אטא קע,  מאסיווע  פרי שע   א  פון  ּפאריז  גערא טע וועט 

קעס וואס זע נען דורכ גע פירט גע ווארן פריי טאג  פ' תולדות.
אק־ דראמאטי שע   די  אין  גע ווארן  גע שאסן  זע נען  קוילן  ּפאליציי  אי בער 5,000 

צע בראכן  אויך  און  קוילן,  די  פון  גע לע כערט  גע ווען  זע נען  ווענט  די  מיט וואך.  ציע 
מיט  גרוי סע  לע כער  פון גראנאטן און פון זעלבסטמארד- באמבעס וואס האבן דארט 
אויפ געריסן. מ'האט גע זען ריזי גע  לע כער  אין די ווענט, דע כער  און אי בעראל, פון די 

אויפ רייסן.
די וואס זע נען אומ גע קו מען זע נען אזוי צע פליקט גע ווארן, אז מ'האט נישט גע־

ווען  שּפע טער,  צייט  גע ווי סע   א  ביז  אבא אוד  אב דעלכאמיד  אי דע נטיפיצירן  קע נט 
מ'האט גע פו נען א שטיקל הויט פון וואס מ'האט גענו מען "די ען עי" און בא שטע־

טיגט  אז ער איז גע ווען  דער  גע'הרג'ע טער וואס מ'האט דארט גע זען.
די אבלאווע האט זיך אנ גע הויבן 4:30 פאר טאגס, 3 זע נען אומ גע קו מען כאטש 
עס האט גע דויערט צייט ביז מ'האט  דער גרייכט דעם צי פער 3. צווישן די טוי טע  איז 
גע ווען א פרוי, כאסנא אייט בולא סען, א קאזי נע  פון אבא אוד. מ'האט זי גע זען ביי א 
ּפאליציי, "העלפט  די  גע שריגן צו   האט  זי  פאר טאגס ווען  אזיי גער  נאך 6  פענסטער 
אבא אוד,  פון  פרוי  די  איז  זי  צי  גע פ רע גט  זי  האט  ּפאליסמאן  א  מיר!"  העלפט  מיר, 
האט זי מיט  ברוגז גע ענט פערט אז ניין. ּפלוצלינג איז גע קו מען אן אויפ רייס און דאס 
די  אז  אויפ רייס,  מאכטפו לער  אזא  גע ווען  איז  עס  איר.  פון  ענדע   די  גע ווען  איז 

ּפאדלא גע  פון 3'טן שטאק איז צו זאמ גע פאלן אויפ'ן נידרי גערן שטאק.
אין אנ הויב האט מען גע גלויבט אז זי האט זיך אליין אויפ געריסן, אבער אויפ צו־

מאר גענס, ווען מ'האט שוין גע קע נט ארומגיין און גענוי אונ טערזוכן אי נע ווייניג אין 
דעם הויז, האט מען פעס ט גע שטעלט אז עמי צער אנ  דערש האט גע מאכט דעם אויפ־

רייס נע בן איר.
אויטאמאטי־ קאלאשניקאוו  מיט   בא ווא פענט  גוט  גע ווען  זע נען  טעראריסטן  די 

שע  ביקסן און גראנאטן, און ערשט נאך אנ  דערטהאלבן שטונדן איז גע ווארן אביסל 
רואי גער אין די שי סערייען.  דער  קאמף האט אבער אנ גע האלטן אי בער 7 שעה.

די ּפאליציי איז גע קו מען אויף די שּפירן פון די טעראר נע סט אדאנק א סע לפאון 
איז  דארט  נאכט.  פריי טאג   קאסטן  מיסט  א  אין  אוועק גע ווארפן  האט  עמי צער  וואס 
גע ווען א מע סע דזש אז זיי זע נען גרייט, זיי הויבן אן, האט מען גע וואוסט אז דאס 
קומט פון איינ עם פון די טעראריסטן.  דער נאך איז שוין גרינג גע ווען נאכ צו גיין די 
גע־ גע וואויר  מען  איז  אזוי  און  טע לע פאן,  דעם  אין  גע ווען  זע נען  וואס  קאנטאקטן 
ווארן פון די בא העל טע ניש אין סט. דע ניס. ווען זיי האבן נאכ גע קוקט די קאזי נע  פון 

אבא אוד, זע נען זיי גע וואויר גע ווארן פון דעם בא העל טע ניש.
גע גענט  די  אין  אריינ גע שטראמט  ּפאליציי  די  האט  פאר טאגס  אזיי גער   4 ארום 
פון די טעראריסטן, וואו מ'האט גע וואוסט אז אבא אוד גע פינט זיך מיט  מעג ליך  נאך 
זע נען  זיי  וואו  אריינ גע שטו רע מט,  קאמאנדאס  עטלי כע   האבן  טעראריסטן. 4:25   5
עטלי כע   אויפ רייס.  אן  גע ווען  אויך  איז  עס  און  שי סעריי  א  פון  גע ווארן  בא גע גענט 

ּפאליסלייט  זע נען פאר וואונ דעט גע ווארן.
אין  איינ וואוי נער   אנ דערע   אזוי  ווי  גע שיכ טעס  דראמאטי שע   גע הערט  מ'האט 

דעם הויז האבן זיך גערא טע וועט אין לויף פון די אק ציע.
די ּפאליציי האט זיך אויך בא נוצט מיט  הינט, און איינע פון די הינט איז אויך 

גע'הרג'עט גע ווארן.
5:30 איז אנ גע קו מען א ּפאליציי העליקאּפ טער וואס האט בא לויכטן די גאס, און 

מ'האט אּפ גע שלאסן אלע  גאסן ארום דעם.
בלייבן  צו   היי זער  די  דער נע בענדי גע   פון  איינ וואוי נער   אלע   גע ווא רענט  מ'האט 
אין די שטי בער. ערשט 7:45 האט מען גע קע נט עוואקואירן ארום 20 מענטשן, אריינ־

גע רע כע נט קינ דער, פון די דירות אין יע נעם הויז.

ּפאניק אין מע רע רע  לע נ דער  צו ליב טעראר:



די צייטונג - נייעס בולעטין - זונטאג פ' וישלח, תשע"ו

בעלגיע,  פון  הויּפטשטאט  די  בריסל, 
דעם  גע ווען  גע שלאסן  שוין  זונ טאג   איז 
בא־ שווער  ווען  נאכ אנאנד,  טאג   צווייטן 

וואפנ טע  סאלדאטן און ּפאליציי גייען ארום 
דורכ גע פירט  אויך  האבן  און  גאסן  די  אויף 
הויּפט  דעם  זו כע נדיג   אבלאוועס  מע רע רע  
טעראריסט פון די ּפארי זער אטא קע, סאלא 
גע ווען  איז  עס  ווייל  אויך  און  אב דע סלאם, 
טעראריסטן  די  אז  זארגן  בא גרינ דע טע  
אזא  בריסל  אין  דורכפירן  ביים  האלטן 
סארט אטא קע  ווי עס איז גע ווען אין ּפאריז.

מע טרא  דעם  גע שלאסן  האט  בעלגיע 
טע א טערס,  מו זע אומס,  סיס טעם,  טראנסיט 
די  געראטן  מ'האט  און  צע נ טערס,  שאּפינג 
אויף  ארויס  גייען  זיי  אויב  אז  איינ וואוי נער  
צו זא־ גרוי סע   פאר מיידן  זיי  זאלן  גאס,  די 

מענקונפטן. זייער ווייניג מענטשן האבן זיך 
גאס,  די  אויף  ארויס צו גיין  גע טרויט  אבער 

לע בענדיג  אונ טער א ּפחד פון טעראריזם.
גע־ איז  שוהל  אידי שע   גרוי סע   די  אויך 

שלאסן גע ווען, און  דער  רב האט בא דויערט 
ש"ק  שוהל  די  שליסן  גע מוזט  מ'האט  אז 
וועלט  צוויי טע   די  זינט  מאל  ערשטן  צום 
די  צו   גע פאלן  איז  בעלגיע  ווען  מלחמה, 

נאציס גאנץ פרי אין די מלחמה.
מיניס טער   ּפרע מיער  בעלגי שער   דער  
שארל מע שעל האט זונ טאג  גע זאגט אז  דער  
מאסנא־ שט רענ גע   די  אנ צו האלטן  בא שלוס 

אויף  גע בויט  גע ווען  איז  בריסל  אין  מען 
"גאנץ גענויע אינ פאר מא ציע אי בער די ריזי־

איז  וואס  דאס  ווי  אזוי  אטא קע   אן  פון  קע  
פאר גע קו מען אין ּפאריז".

אין  גע ווענליך   זיך  ווירבעלט  מוצ"ש, 
צע נ טער פון בריסל, איצט זע נען די גאסן גע־

מער  גע ווען  איז  עס  ליידיג ;  כמעט  ווען 
ביר־ איינ פא כע   ווי  סאלדאטן  און  ּפאליציי 

גער.
מ'איז  אז  גע זאגט  האט  ּפרע מיער   דער  
טעראריסטן  עטלי כע   אז  בא זארגט  גע ווען 
מיט  וואפן און אויפ רייס מא טעריאל קע נען 
אפילו  פילייכט  אטא קע,  אן  אונ טער נע מען 
האט  פונ דעסטוועגן  ּפלע צער.  עטלי כע   אין 
נישט  זאל  פאלק  דאס  אז  גע בעטן  ער 
האלטן  זיך  מ'זאל  ּפאניק,  א  אין  אריינפאלן 
נויטי גע   די  גענו מען  מ'האט  ווייל  רואיג, 

מיט לען ( צו  שיצן זיך).
וואס  צע נ טער,  קריזיס  בעלגי שער   דער  
טע מעס,  זי כער הייט   אויף  רע גירונג  די  ראט 
טעראר  אז  דער   גע מאלדן  האט 
וואכזאמקייט  שטאּפל וועט פאר בלייבן ביי 
4 אין בריסל, וואס מיינט איין שטאּפל נידרי־
אין   3 ביי  און  אטא קע,  עכ טע   אן  פון  גער 
איבריגן לאנד, וואס מיינט אז א גע פאר  איז 

" מעג ליך ".
צו גע גע בן  האט  מיניס טער   אי נערן   דער  
נאר  אב דע סלאם,  בלויז  נישט  מ'זוכט  אז 

אויך עטלי כע  אנ דערע  פאר דע כטיג טע, נאכ־
צאל  א  ארעס טירט  שוין  מ'האט  ווי  דעם 

פאר דע כטיג טע  טעראריסטן.
ער האט אויך גע ווארנט אז אפילו ווען 
מ'וועט שוין כאּפן אב דע סלאם,  דער  בעלגי־

איז  וועל כער   טעראריסט  גע בוי רע נער   שער 
גע ווען  דער  דרייווער פאר  די דזשי האדיסטן 
אין  רעס טאראנטן  בא פאלן 4  זע נען  וועל כע  
גע פאר   דעם  ענדיגן  נישט  עס  וועט  ּפאריז, 

פאר  בעלגיע.
גע דונ־ האט  אב דע סלאם  אז  מ'גלויבט 

האבן  טעראריסטן  די  וואס  קארס  די 2  גען 
אטא קעס.  דער נאך  ּפארי זער  די  אין  גענוצט 
האט ער גע פירט מיט  זיין קאר זיין ברו דער  
איבראהים און א פראנ צויזי שער טעראריסט 
אויס   האבן  זיי  וואו  רעס טאראנטן,   4 צו  

גע'הרג'עט צע נדלי גער מענטשן.
וועל־ מוכא מעד  ברו דער   אנ דערער  אן 
אטא־ די  נאך  גע ווארן  ארעס טירט  איז  כער  

נאך  גע ווארן  ארויס גע לאזט  אבער  איז  קע, 
פעס ט גע־ מ'האט  ווען  אויס פאר שונג  אן 

שטעלט אז ער האט נישט גע האט קיין שום 
אטא קעס.  די  מיט   פאר בינדונג  אדער   וויסן 

מוכא מעד האט גע זאגט אז ער האפט אז זיין 
צו־ מינוט  לע צ טע   די  אין  זיך  האט  ברו דער  

ריק גע צויגן פון די ּפארי זער אטא קעס, ווייל 
אינ טעלי גענ טער  אן  זייער  גע ווען  איז  ער 
מא מענט  לעצ טן  אין  אז  ער  גלויבט  מאן, 
האט ער וואר שיינליך  גע טוישט זיין מיינונג 
און בא שלאסן צו  גיין אין אן אנ  דערן וועג... 
זיין  גע בעטן  מאל  עטלי כע   שוין  האט  ער 
ברו דער, אויפ צו גע בן, "אזוי וועט ער קע נען 
אונ זער  זוכן,  מיר  וואס  ענט פערס  די  גע בן 
פאמיליע און די פאמיליעס פון די קרבנות. 
סאלאך  זען  גע וואלט  ענ דערש  וואלטן  מיר 
אין טור מע  ווי אין סע מע טערי", האט ער גע־
קו־ וועט  עס  אויב  אז  אנ ער קע נענדיג   זאגט, 
ברו דער   זיין  וועט  שי סעריי,  א  צו   מען 
אדער   שי סעריי  דעם  אין  ווערן  גע'הרג'עט 
ווען ער וועט זיך אליין אויפ רייסן. לויט ווי 
מ'הערט, זע נען אי בער 2,000 סאלדאטן און 
כאּפן  צו   גע יעג  צום  גע וויד מעט  ּפאליציי 
פריינד  זיי נע   וואס  טעראריסט  הויּפט  דעם 
און  גע גענט  בריסל  די  אין  איז  ער  אז  זאגן 

ּפרובירט צו  אנט לויפן קיין סיריע.
אינ־ זי כער הייט   די  פון  שאנ דע   די   צו  

גע־ אּפ גע שטעלט  אבדוסלאם  איז  סטאנצן, 
בעלגי שע   די  ביי  ּפאליציי  די  דורך  ווארן 
ּפאריז,  פון  אנט לאפן  איז  ער  ווען  גרענ יץ 
ער  ווען  דורכ גע לאזט  אים  האבן  זיי  אבער 

האט גע וויזן אי דע נטיפיקא ציע.
לויט כאמזא אטו, איינ ער פון די 2 וואס 
זע נען ארעס טירט גע ווארן אין בעלגיע פאר  
לאנד  אין  צו ריקקו מען  אב דע סלאם  העלפן 
מעג־ גאנץ  איז  אטא קעס,  ּפארי זער  די  נאך 
א  זיך  אויף  טראגט  אב דע סלאם  אז  ליך  

זעלבסטמארד ּפאסיק.
 דער  אוי סער גע ווענלי כער  צו שטאנד אין 
נאכ־ ברענ גען  אנ גע הויבן  שוין  האט  בריסל 
ווייען פאר  בעלגיע, ווען מ'האט אּפ גערופן 
אדער  ארי בער גע שטעלט צו  אנ דערע  שטעט 
פאר מעסטן  סּפארט  אדער   צו זא מע קונפטן 
וואס האבן גע דארפט פאר קו מען אין בריסל.

 דער  יו-ען זי כער הייט  ראט האט גע גע בן 
ערלויבעניש צו  נע מען אלע  נויטי גע  מיט לען 
עקס טרעמיסטן.  אייסיס  די  בא קעמ פן  צו  
אז  בא שטע טיגט   האט  אבאמא  ּפרע זי דע נט 
ער וועט בא זוכן אין ּפאריז אין דע צע מ בער 
גע־ יו-ען  ווערן  אּפ גע האלטן  וועט  עס  ווען 
גע־ דעם  טראץ  קלימאט,  אי בער'ן  שּפרע כן 
גע וואלדטאטן.  פון  גע פאר   הע כער טן 
אנ דערע   די  אז  גע בעטן  אויך  האט  אבאמא 
וועלט פי רער זאלן ארויס ווייזן אן אנט שלא־

סענקייט, מ'זאל נישט גע בן דעם מינ דעסטן 
ּפראּפאגאנ דע  נצחון פאר  אייסיס, אז מ'האט 
מורא פון זיי. מ'דארף שיקן א סיגנאל, אז די 
נישט  וועט  מער דער   בא נ דע   א  פון  רציחות 
אּפשטעלן די וועלט פון טאן וויכטי גע  ביז־

נעס.
 דער  אמעריקא נער  ּפרע זי דע נט האט בא־

די  אפירזוכן  צום  צו גאב  אין  אז  טאנט, 
ווירקזא מע   צו   צו גאב  אין  טעראריסטן, 
אטא קעס  מיסיל  צו   צו גאב  אין  שּפיאנאזש, 
פינאנ צירונג  אּפשניידן  צום  צו גאב  אין  און 
מיר  וואס  זאכן  אנ דערע   אלע   און  זיי,  פאר  
אין  גע צייג  מאכטפולסטער  איז  דער   טוען, 
קאמף קע גן זיי, צו  זאגן אז מיר האבן נישט 

מורא!
א  אונ טער  אויך  מען  איז  טערקיי  אין 
די  און  שטאּפל,  וואכזאמקייט   שט רענ גען 
ביר־ בעלגישן  א  ארעס טירט  האט  ּפאליציי 

גער פון מאראקא אּפשטאם אין די רע זארט 
 2 נאך  מיט   אינ איינ עם  אנט אליא,  שטאט 
פא רי־ איז  שטאט  יע נע   אין  פאר דע כטיג טע . 

גרוי סע   די  גע ווארן  אּפ גע האלטן  וואך  גע  
סאמיט  קאנ פע רענץ פון 20 לע נ דער .

אין  אטא קע   די  פון  הויּפט "קאּפ"   דער  
אבא אוד.  אב דעלכאמיד  גע ווען  איז  ּפאריז 
מיט־ פא ריגן  גע ווארן  גע'הרג'עט  איז  ער 

וואך אין די אבלאווע אין סט. דע ניס, איינע 
פון די שטע ט לעך ארום ּפאריז.

ּפאניק אין מע רע רע  לע נ דער  צו ליב טעראר:

בריסל ״ גע שלאסן״ צו ליב פרישן טעראר גע פאר 


