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און  געשאסן  צופרי  מאנטאג  האט  מען 
טעראריסט  מוסולמענער  דעם  ארעסטירט 
פארדעכטיגטער  הויפט  דער  איז  וועלכער 
אין די באמבארדירונגען אין מאנהעטען און 

אין ניו דזשוירזי.
אנגעקלאגט  אפיציעל  איז  ראכאמי 
געווארן אויף 5 קלאגעס פון מארד פארזוך, 
די  אויף  געשאסן  דאך  האט  ער  ווייל 
נאך  דזשוירזי.  ניו  לינדען,  אין  ּפאליציי 

קלאגעס וועלן שּפעטער נאכפאלגן.
צופרי  מאנטאג  האט  איי.  בי.  עף.  די 
יעריגן   28 אן  פון  בילד  א  פארעפנטליכט 
אין  געבוירן  איז  וועלכער  מוסולמענער 
אמעריקאנער  אן  איז  אבער  אפגאניסטאן 
די  מיט  צוזאמענהאנג  אין  בירגער, 
וואס  באמבעס  די  איבער  אויספארשונגען 
אויפגעריסן  האבן  אדער  געפינען  האט  מען 
לעצטע  די  דזשוירזי  ניו  אדער  יארק  ניו  אין 
געברענגט  באלד  האט  עס  און  טעג,  ּפאר 
רעזולטאטן. מען האט געזוכט אכמעד קהאן 
מעיאר  יארקער  ניו  דער  און  ראכאמי, 
אים  זאל  מען  אז  געווארנט  האט  דיבלאזיא 
באטראכטן ווי "באוואפנט און געפערליך". 
אים  איבער  אינפארמאציע  האט  וואס  דער 
טעלעפאנירן  זאפארט  זאל  אים,  זעט  אדער 
צו  אליין   ּפרובירן  נישט  זאל  מען  און   ,911

זיין א העלד.
בי.  "עף.  די  אויף  ארויף  איז  ראכאמי 
וואנטעד"  "מאוסט  די  פון  ליסטע  איי." 
פארברעכער וואס מען זוכט דאס מערסטע, 
און ער איז זאפארט געווארן דער מייסטענס 

געזוכטער פארברעכער אין אמעריקע.
האט  צופרי,  אזייגער   11 ארום  מאנטאג 
די  מיט  שיסעריי  א  נאך  געכאּפט  אים  מען 
 2 וואו  דזשוירזי,  ניו  לינדען,  אין  ּפאליציי 
איינער  געווארן,  געשאסן  זענען  ּפאליסלייט 
זיין  אין  צווייטער  דער  און  האנט  א  אין 
איז  טעראריסט  דער  וועסטל.  בולעטּפרואוו 
אּפגעפירט  איז  און  געווארן  געשאסן  אויך 
געקייטעלטע  מיט  שּפיטאל  אין  געווארן 
שווערע  א  אונטער  רוקן,  הינטער'ן  הענט 

וואך.
באמערקט  האט  פארבייגייער  א 
באר  א  צו  אריינגאנג  ביים  שלאפן  ראכאמי 
ניו  לינדען,  אין  עוועניו,  עליזאבעט  אויף 
בארד,  א  האט  יענער  אז  זעענדיג  דזשוירזי. 
איז  דאס  אז  פארדעכטיגט  באלד  ער  האט 
דער געזוכטער טעראריסט, האט ער גערופן 
די ּפאליציי וועלכע האבן אים אויפגעוועקט, 
געהייסן ווייזן זיינע הענט, צו פארזיכערן אז 
אבער  האט  ער  וואפן.  קיין  נישט  האט  ער 
ארויסגעכאּפט א דאן און האט געשאסן איין 
אנטלויפן.  אנגעהויבן  האט  און  ּפאליסמאן 

וואס  ביי  שיסעריי  א  פארגעקומען  איז  עס 
ראכאמי איז עטליכע מאל געשאסן געווארן 
אים  מ'האט  פוס.  א  אין  און  אקסעל  אין 
געקייטעלטע  מיט  שּפיטאל  אין  אּפגעפירט 
הענט אונטער'ן רוקן. ער איז דורכגעגאנגען 
מ'האט  און  אּפעראציעס,  עמוירדזשענסי 
ערווארט אז ער זאל איבערלעבן די וואונדן. 
אים  מען  וועט  זיך,  צו  קומען  וועט  ער  ווען 
קענען אויספארשן, און די אינסטאנצן האבן 
ווי  אזוי  קאאּפערירן,  וועט  ער  אז  געהאפט 
וועמען  טעראריסטן  אנדערע  ביי  מ'זעט 
קיין  נישט  בעטן  זיי  אז  געכאּפט,  מ'האט 
מיט  שטאלץ  זענען  זיי  נאר  אדוואקאט, 
זייערע פאנאטישע איינרעדענישן מיט וואס 

זיי בארימען זיך פאר די אויספארשער. 
פארטאגס  מאנטאג  האט  ּפאליציי  די 
דורכגעפירט אן אבלאווע אויף זיין הויז אין 
אז  אויך  זאגענדיג  דזשוירזי,  ניו  עליזאבעט, 
אקטיווע  אן  דא  איז  עס  אז  גלויבט  מען 

טעראר באנדע אין די געגענט.
געהערט  נאכט  זונטאג  שוין  האט  מען 
אינסטאנצן  פעדעראלע  און  ּפאליציי  די  אז 
ווייסן שוין וועמען זיי זוכן, ווען די "עף. בי. 
איי." האט אּפגעשטעלט א "ווען" וואס איז 
קיין  בריק  ווערעזאנא  די  אריבערגעפארן 

קאר  די  אּפגעשטעלט  האט  מען  ברוקלין. 
בריק  די  פון  אראּפגעפארן  איז  עס  וויבאלד 
די  אין  ּפארקוועי  בעלט  אויפ'ן  ארויף 
בי.  "עף.  די  עירּפארט.  קענעדי  צו  ריכטונג 
איי." האט געבעטן הילף פון די ניו יארקער 
ּפאליציי, ווארשיינליך ווען די קאר איז נאך 
און  בריק,  די  אויף  אונטערוועגנס  געווען 
און  קאר  די  אּפגעשטעלט  מען  האט  אזוי 
פינף  דארט  פון  אוועקגעפירט  האט  מען 
איי  בי  עף  די  צו  ּפאסאזשירן  באוואפנטע 
אויס־ פאר  מאנהעטן  אין  הויּפטקווארטיר 

צופרי,  מאנטאג  באריכטן  לויט  פארשונג. 
זענען זיי געווען פאמיליע מיט ראכאמי.

ווייניגער  ווי  וויכטיג  איז  עס  ווי  אזוי 
אויספארשונגען,  סארט  די  ביי  אויסצוזאגן 
אז  פארדעכטיגט  מען  ווען  איבערהויּפט 
זעלבע  די  פון  טעראריסטן  דא  נאך  ס'איז 
באנדע וואס מען האט נאכנישט ארעסטירט, 
הערט מען ווי ווייניגער אינפארמאציע, און 
פינף  די  צי  קלאר  געווען  נאכנישט  איז  עס 
צו  עירפארט  צום  פארן  געוואלט  האבן 
אנטלויפן אדער דארטן דורכצופירן עּפעס א 

טעראר אטאקע.
מען  אז  געהערט  מען  האט  מאנטאג 
פינגערּפרינטס  ראכאמי'ס  געפינען  האט 

אז  הערט  מען  באמבעס.  די  פון  איינע  אויף 
ער איז געווען פארבינדן מיט אלע באמבעס, 
און מען וויל נאך פעסטשטעלן צי עס זענען 

געווען נאך קאנסּפיראטארן.
גאנץ  זענען  דאס  אז  זעט  מען 
אומּפראפעסיאנאלע טעראריסטן, לויט דעם 
באמבעס,  די  פון  צוזאמענשטעל 
מאנהעטן  אין  באמבע  איין  אז  איבערהויּפט 
די  און  אויפגעריסן  נישט  מוצ"ש  האט 
אויפגעריסן  יא  האט  וואס  באמבע  אנדערע 
איז געווען אין א גרויסן "דאמסטער" מיסט 
קאסטן, וואס דאס האט געהאלטן אין זיך א 
וואס  אויפרייס,  פונעם  קראפט  די  פון  סאך 
דאס איז ווארשיינליך געווען די סיבה אז עס 
גרעסערע  קיין  געווען  נישט  ה'  בחסדי  איז 
מענטשליכע  מיט  קאטאסטראפע, 

פארלוסטן.
מען  האט  זיין,  נישט  זאל  עס  אזוי  ווי 
וואכזאמקייט  טעראר  די  ארויפגעשרויפט 
אויפ'ן העכסטן שטאּפל, איבערהויּפט אז עס 
יערליכע  די  אנגעהויבן  וואך  די  זיך  האט 
ווען  "יו-ען",  די  אין  פארזאמלונג  גענעראל 
עס קומען קיין ניו יארק מלוכה און רעגירונג 
וועלט.  גאנצע  די  איבער  פון  פירער 
נאכט  זונטאג  שוין  איז  אבאמא  ּפרעזידענט 

מוסולמענער-אמעריקאנער טעראריסט ארעסטירט 
איבער ניו יארק און ניו דזשוירזי באמבארדירונגען

טעראריסט געכאפט:

מאנטאג צופרי, האט מען געכאּפט דעם טעראריסט נאך א שיסעריי מיט די ּפאליציי אין לינדען, ניו דזשוירזי
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אנגעקומען קיין ניו יארק.
אן  דא  איצט  איז  עס  אז  איז,  זארג  די 
אקטיווע "טעראר באנדע" ("טעראר סעל") 
ניו  אויף  און  יארק  ניו  אויף  צילט  וואס 
דזשוירזי, ווייל מען האט דאך שוין געהאט 
די צוויי באמבעס אין ניו  יארק פון מוצ"ש, 
א  געווען  שוין  איז  שב"ק  צופרי  אבער 
און  דזשוירזי,  ניו  אין  אויפרייס  באמבע 
פינף  נאך  געפינען  מען  האט  נאכט  זונטאג 
דזשוירזי  ניו  עליזאבעט,  אין  באמבעלעך 
וואס איינע פון זיי האט אויפגעריסן ווען די 
ּפאליציי ראבאט (די מאשין וואס מען נוצט 
בטעות  האט  פאלן)  אזעלכע  אין 
דראטל  ריכטיגע  נישט  דאס  איבערגעשניטן 

און עס האט פאראורזאכט אן אויפרייס.
באמבע  געווען  זענען  פאקטיש, 
אויפרייסן אין ניו יארק און ניו דזשוירזי אין 
 29 וואס  פון  שעה   36 פון  אּפשניט  צייט  א 
און  געווארן,  פארוואונדעט  זענען  מענטשן 
מען האט אויך צייטליך געפונען די אנדערע 

באמבעס פאר זיי האבן אויפגעריסן.

די באמבעס
אין עליזאבעט

דאס  האט  באשעפער  דער  ווי  זעט  מען 
דזשוירזי,  ניו  און  יארק  ניו  פארהיטן  מאל 
טאקע פון די פינף באמבעס וואס מען האט 
געפינען אין א מיסט קאסטן אין די עמטרעק 

באן סטאנציע אין עליזאבעט, ניו דזשוירזי.
אווענט   8:30 ארום  האבן  מענער  צוויי 
דאס  האבן  און  ּפעקל  דאס  געזען 
זיי  צי  מיסט  די  אין  זוכנדיג  ארויסגענומען, 
זיי  ווען  ווערדפול.  עּפעס  טרעפן  קענען 
"ּפייּפ"  א  און  דראטלעך  די  געזען  האבן 
ּפעקל,  פונעם  ארויסגעשטארט  האט  וואס 
צוריק  זאפארט  דאס  זיי  האבן 
און  קאסטן  מיסט  אינעם  אריינגעווארפן 
זעען  זיי  אז   ,911 טעלעפאנירט  האבן 

פארדעכטיגטע זאכן.
דער  איבערגעגעבן  האט  עס  ווי  לויט 
קריסטשען  עליזאבעט,  פון  מעיאר 
אריינגערופן  באלד  איז  באלוועידזש, 
סטעיט  די  און  איי.  בי.  עף.  די  געווארן 
נעמט  מען  אזוי  ווי  באשליסן  צו  ּפאליציי, 
געזאגט,  ווי  באמבעס.  די  דארט  פון  אוועק 
באמבע  די  ביי  ראבאט  א  גענוצט  מען  האט 
 12:40 ארום  אויפגעריסן  האט  איינס  און 
ביינאכט, אבער קיינער איז נישט געשעדיגט 

געווארן פון דעם.
אויב דאס איז געווען צוויי ליידיגגייער, 
וואלטן זיי געהאט א נאטורליכן אינסטינקט 
נישט  זיך  און  באמבעס  די  פון  אוועקצוגיין 
מאכן וויסנדיג. אזעלכע חברה זוכן זיך דאך 
ּפאליציי,  די  מיט  געשעפטן  שום  קיין  נישט 
זייער  פארשטאנען  באלד  האבן  זיי  אבער 
און  ּפאליציי,  די  אלארמירן  צו  יא  פליכט 
די  פאר  געווען  בייהילפיג  פיל  איז  דאס 

ּפאליציי אין זייערע אויספארשונגען.
באמבעס  די  אז  זיין  טאקע  קען  עס 
איז  עס  ווייל  אויפגעריסן,  נישט  וואלטן 
קיין  זיי  צו  צוגעטשעּפעט  געווען  נישט 
סיגנאל  א  שיקט  מען  וואס  מיט  סעלפאונס 

זיין  אויך  קען  עס  אבער  אויפרייס,  אן  פאר 
אנדערש  געווען  זענען  באמבעס  די  אז 
וועט  עמיצער  ווען  אז  אויסגעשטעלט, 
דאס  וועט  דערמיט,  ּפאטשקן  צו  אנהויבן 
פאראורזאכן אן אויפרייס. אויך קען זיין אז 
אוועקגעווארפן  דאס  האבן  טעראריסטן  די 
ווייל זיי האבן געשּפירט אז מען קומט שוין 
נאכדעם  איבערהויּפט  שּפירן,  זייערע  אויף 
האט  מאנהעטן  אין  באמבע  צווייטע  די  ווי 
נישט אויפגעריסן, וואס דאס האט געגעבן א 
די  פאר  אינפארמאציע  מיט  געוואלד 

אויספארשער.
אלע  די  אז  קלאר  געווען  איז  דאס 
באמבעס האבן א פארבינדונג, סיי ווייל מען 
האט געטראפן די זעלבע סארט טעלעפאנען 
אינפארמאציע  אנדערע  צוליב  אויך  און 
נאכנישט  דערווייל  וועט  ּפאליציי  די  וואס 

ארויסגעבן.
מען איז באלד געקומען אויף די שּפירן 
פון ראכאמי, אדאנק די ווידעאס וואס זענען 
אויסגעלייגט כמעט איבעראל אין די שטאט, 
קלאר  זייער  בילד  זיין  געזען  האט  מען  און 
זענען  באמבעס  די  וואו  גאסן  ביידע  אויף 
זיין  צוליב  אויך  און  מאנהעטן,  אין  געווען 

פינגערּפרינט אויף א באמבע.
דזשוירזי  ניו  די  סוסּפענדירט  האט  מען 
צווישן  פארן  וואס  באנען  טראנזיט 
מען  און  עירּפארט,  נוארק  און  עליזאבעט 
די  אּפגעשטעלט  שעה'ן  לאנגע  אויך  האט 
ּפען  פון  ארויס  פארן  וואס  באנען  עמטרעק 
מען  ביז  שינעס,  יענע  נוצן  און  סטעישאן 
פארטאגס  מאנטאג  געקענט  האט 
קיין  נישטא  שוין  איז  עס  אז  פעסטשטעלן 
שום סכנות. אזוי ווי עס איז געווען זונטאג, 
האבן נישט צופיל מענטשן געליטן פון דעם 
סאך  א  כאטש  נישט,  פארן  באנען  די  וואס 

טעראריסט געכאפט:

די גאס אין לינדען, ניו דזשוירזי, מאנטאג נאכ'ן ארעסט פונעם טעראריסט

טעראריסט האט געקלאגט ּפאליציי
פאר רודפ׳ן אים אלס מוסולמענער!

די  אז  געריכט  פעדעראלן  אין  אנקלאגע  אן  אריינגעגעבן  האט  ראכאמי  אכמעד 
ּפאליציי אין עליזאבעט, ניו דזשוירזי, האט אויסגעשטעלט אים און זיין פאמיליע צו 

דיסקרימינאציע און צו רדיפות, ווייל זיי זענען מוסולמענער!
אכמעד  יעריגן   28 דעם  דורך   '11 אין  געווארן  אריינגעגעבן  איז  אנקלאגע  די 
אינאיינעם מיט זיין ברודער מוכאמעד און זיין 53 יעריגער טאטע וואס הייסט אויך 
טשיקן  זייער  שליסן  געוואלט  האט  ּפאליציי  די  אז  גע'טענה'ט  האבן  זיי  מוכאמעד. 
רעסטאראנט יעדע נאכט זייער פרי, מיט אומבארעכטיגטע טיקעטס. זיי האבן אויך 
זיי  האבן  און  זיי  מיט  געטשעּפעט  האבן  איינוואוינער  לאקאלע  אז  גע'טענה'ט 
"אביוזד" צוליב זייער ראסע, ווען זיי האבן געשריגן אז מוסולמענער דארפן נישט 

וואוינען אין די געגנט.
זיי האבן אפען געהאלטן זייער טשיקען רעסטאראנט א גאנצן מעת לעת, האבן 
קאונסיל  סיטי  דער  האט  רוה,  זייער  שטערט  דאס  אז  באקלאגט  שכינים  זיך 

דורכגעפירט א געזעץ אז מען דארף שליסן דעם רעסטאראנט 10 אזייגער ביינאכט.
אין זייער אנקלאגע האבן זיי געשריבן אז זיי קומען פון אפגאניסטאן, זיי זענען 
מוסולמענער וועלכע האבן דעם טשיקן רעסטאראנט זינט 02'. פון אּפריל 09', און 
אפען  האבן  זיי  ווייל  גע'רודפ'ט  אומ'יושר'דיג  זיי  מען  האט  נאכדעם,  יאר  צוויי 
האבן  זיי  אז  טענה'ן  זיי  כאטש  ביינאכט   10:00 נאך  רעסטאראנט  זייער  געהאלטן 
צופיל  דא  ס'איז  אז  געזאגט  אנגעבליך  זיי  האט  ּפאליציי  די  טאן.  געמעגט  דאס 
פארברעכן אין די געגענט, און די געגענט ארום דעם רעסטאראנט איז באקאנט פאר 

קרימינאלע אקטיוויטעט.
זיי האבן אויך באשולדיגט אז זיי האבן געליטן פון א פאטאגראפיסט וואס האט 
אנגעבליך  זיי  האט  וועלכער  רעסטאראנט  זייער  צו  נאענט  געשעפט  א  געהאט 
לאנד.  דעם  אין  צרות  צופיל  מאכן  מוסולמענער  מוסולמענער,  זענט  איר  געזאגט, 
נאך  און  צרות,  זענען  מוסולמענער  דא.  ביזנעסער  האבן  נישט  זאלן  מוסולמענער 

אזעלכע אנטי-מוסולמענער רייד.
א  מיט   ,'12 אין  אנקלאגע  די  ארויסגעווארפן  האט  געריכט  דאס  אז  זעט  מען 
באמערקונג אז מען קען נישט נאכאמאל אריינגעבן אזא קלאגע. עס איז נישט באלד 

באקאנט געווען צי דא איז פילייכט געווען עּפעס א סארט שטילע שליכטונג.
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באנען  די  אויף  שטעקן  געבליבן  יא  זענען 
אּפגעשטעלט  האט  מען  וואס 
האבן  באנען  די  ביז  אונטערוועגענס, 
ריקווערטס  פארן  געקענט  פארזיכטיג 
די  וואו  סטאנציע  באן  א  צו  אנצוקומען 

ּפאסאזשירן זאלן קענען אראּפגיין.
עס איז א נאטורליכער פארדאכט אז די 
סייסייד  אין  אויפגעריסן  האט  וואס  באמבע 
א  געהאט  האט  דזשוירזי,  ניו  ּפארק, 
באמבעס  עליזאבעט  די  מיט  פארבינדונג 
פון  אוועק  שעה  איין  בלויז  איז  עס  ווייל 
זאכן  די  פון  איינע  איז  דאס  אבער  דארט, 
אויף וואס די ּפאליציי און עף. בי. איי. האט 

נישט געוואלט באלד קאמענטירן.
מען  זעט  באמבעס  אלע  די  פון 
קיין  געווען  נישט  איז  דאס  אז  נאכאמאל 
על  ווי  אזוי  טעראריסטן  ּפראפעסיאנאלע 
קאידא האט געשיקט קיין אמעריקע 15 יאר 
אומגעלימפערטע  אפילו  אבער  צוריק, 
טעראריסטן זענען אויך א געפאר, א גרויסע 
סכנה, און דער באשעפער זאל אונז ווייטער 

פארהיטן פון אלע מעגליכע צרות.

וואס זאגן די ּפאליטישאנס?
פון  אינפארמאציע  פרישע  די  מיט 
האט  צופרי,  מאנטאג  און  נאכט  זונטאג 
אז  געבעטן  ווייטער  אבאמא  ּפרעזידענט 
זאל  מען  אבער  רואיג  האלטן  זיך  זאל  מען 

זיין שטארק וואכזאם.
אויך  האבן  קאנדידאטן  ּפרעזידענט  די 
דער  און  זיך,  פון  הערן  געלאזט 
האט  טראמּפ  קאנדידאט  רעּפובליקאנער 
"א  זענען  אימיגראנטן  די  אז  געווארנט 
דארף  וואס  קענסער"  רשעות'דיגע 
האט  סּפעציפיש  מער  ווערן.  אויסגעראטן 
א  אין  אריין  ברענגען  זיי  געזאגט:  טראמּפ 
סאך פאל געפערליכע קענסערס (וואס וועט 
אונז שאטן) פון אינעווייניג. דאס איז עּפעס 
וואס וועט זיין זייער שווער, און איר ווייסט 
זיי האלטן זיך אינאיינעם, אז קיינער ווייסט 
נישט באמת ווער עס איז, וואס עס געשעט. 
זיי ּפלאנירן (טעראריזם), דאס גייט שוין אן 

אזוי לאנג, יעדער ווייסט עס.
די  איבער  טראמּפ  געפרעגט  האט  מען 
יארקער  ניו  דער  וואס  נאכדעם  באמבעס 
געזאגט  אריגינעל  האט  קואמא  גאווערנאר 
מיט  פארבינדן  נישט  איז  עס  אז 
כאטש  טעראריזם,  אינטערנאציאנאלע 
מאנטאג האט ער שוין צוריקגעדרייט אז עס 
"אויסלענדישע  אן  האבן  יא  קען 
פארבינדונג", (קואמא האט אויך געזאגט אז 
דזשענעראל  אטוירני  געוועוזענער  א  אלס 
אין  טעטיג  געווען  ער  איז  יארק,  ניו  פון 
מען  און  אויספארשונגען,  סארט  אזעלכע 
פארקירעווען  זיי  אלץ  וואו  וויסן  נישט  קען 
באשולדיגט  קלאר  טראמּפ  אבער  האט  זיך.) 
באמבעס,  די  אויף  אימיגראנטן  געפערליכע 
געווארנט:  האט  ער  קעגנער.  זיינע  אויך  און 
מיר וועלן מוזן זיין זייער שטרענג. איך מיין 
אז פילייכט וועט ווערן א גרויסע ענדערונג 
אז  מיין  איך  טעג.  ּפאר  לעצטע  די  צוליב 
וועט  וואס  עּפעס  איז  באמבעס)  (די  דאס 
פילייכט געשען מער אפט און אפט איבער'ן 

ערגער,  ווערן  בלויז  וועט  דאס  לאנד.  גאנצן 
דאס וועט נישט ווערן בעסער.

מער סּפעציפיש האט ער קריטיקירט, אז 
לאזן  מיר  ווייל  שוואך  איז  לאנד  אונזער 
די  אין  און  טויזנטער  די  אין  מענטשן  אריין 
נישט  קענען  זיי  טויזנטער.  צענדליגער 
אופן.  בשום  ווערן,  קאנטראלירט  געהעריג 
נישט  דערווייל  ביז  אבער  האט  טראמּפ 
קאנטראווערסיאלע  זיין  ווידערהאלט 
צייטווייליג  וועט  ער  אז  פארשּפרעכונג 
אלע  לאנד  אין  אריינצולאזן  פארבאטן 
לעצטענס  עס  האט  ער  וואס  מוסולמענער, 
אימיגראציע  פארבאטן  צו  אויסגעבעסערט, 
צו  פארבינדן  זענען  וואס  לענדער  פון 
געהעריג  קענען  וועט  מען  ביז  טעראריזם, 

נאכקאנטראלירן די אימיגראנטן.
אויך  האט  טראמּפ  אז  זיך  פארשטייט 
אייסיס.  קעגן  שריט  שוואכע  די  קריטיקירט 
ּפטור  וואלטן  מיר  אויב  געזאגט:  האט  ער 
דאס  מיר  וואלטן  זיי,  פון  געווארן 
זייער  זענען  זיי  געהאט.  נישט  (טעראריזם) 
לענדער.   28 אין  איצט  זענען  זיי  שטארק. 
הילערי  דורך  געווארן  אנגעהויבן  איז  דאס 
אבאמא,  און  ּפאליסיס  אירע  און  קלינטאן 

ווען זיי זענען ארויס פון איראק.
שטרענגערע  פיל  פארלאנגט  האט  ער 
מיר  זאגענדיג,  אייסיס,  קעגן  אקציעס 
די  געווינען  זיי  מלחמה.  די  נישט  געווינען 

מלחמה.
טויזנטער מענטשן שטראמען אריין אין 
פאר  סכנה  א  זענען  זיי  און  לאנד,  אונזער 
קעגנער,  זיין  אז  באשולדיגט  האט  ער  אונז. 
קלינטאן,  קאנדידאט  דעמאקראטישע  די 
מענטשן  טויזנטער  הונדערטער  אז  "וויל 
מיר  און  שלוס  דעם  אין  אריינפלוסן  זאלן 

האבן נישט קיין אהנונג ווער זיי זענען".
די  אז  באקלאגט  זיך  ער  האט  אויך 
עּפעס  טאן  צו  מורא  האט  ּפאליציי  לאקאלע 
מען  אז  מורא  האבן  זיי  ווייל  דעם,  איבער 
ּפראפיילן  ראסן  אין  באשולדיגן  זיי  וועט 

אויף  זיך  קאנצענטרירן  זיי  (ד.מ., 
פארדעכטיגטע, צוליב זייער ראסע).

אימיגראנטן  די  אז  געווארנט  האט  ער 
ּפלאנירן נאך אטאקעס אין אמעריקע און זיי 
וועלן  אטאקעס  צוזאמען.  זיך  האלטן 
אפט  מער  און  מער  פילייכט  פארקומען 

איבער'ן גאנצן לאנד.
ּפרעזידענט  דעמאקראטישע  די 
געווארנט  אבער  האט  קלינטאן  קאנדידאט 
צו  שּפרינגען  פריצייטיג  נישט  טאר  מען  אז 
די  אז  דערמאנט  האט  זי  מסקנות.  קיין 
 11 סעפט.  די  אטאקעס,  טעראר  ערגסטע 

דורכגעפירט  איז  קאידא,  על  פון  אטאקעס 
געווארן נישט דורך ּפליטים וואס מען האט 
דורך  נאר  לאנד,  אין  אריינגעלאזט 
לעגאל  זענען  וועלכע  טעראריסטן 
אריינגעקומען קיין אמעריקע, ממילא דארף 
מען שטרענגער נאכקאנטראלירן יעדן וואס 
אויסנוצן  נישט  און  אריינגעלאזט  ווערט 
אזעלכע זאכן פאר ווילדע אטאקעס אויף א 

ברייטן פארנעם.
מיט  אז  געווארענט,  אויך  האט  זי 
מוסולמענער,  אלע  קעגן  אטאקעס  ווילדע 

שּפילט מען אריין אין די הענט פון אייסיס.

איינע פון די פארדעכטיגטע זיצט געקייטעלט זונטאג נאכט ביי די זייט פונעם הייוועי, נעבן דעם ווען וואס איז געווען פול מיט 
וואפן, וואס די ּפאליציי האט דערווייל נישט געוואלט אויסזאגן צי עס האט אויך געהאט באמבעס אדער אויפרייס מאטעריאל

לדי עף. בי.  איי. האט מאנטאג צופרי פארעפענטליכט זיין בילד ל


