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גענומען  דאנערשטאג  האט  אייסיס 
אטאקע  די  פאר  פאראנטווארטליכקייט 
דורכגעפירט  האט  טעראריסט  א  וואס 
מיטוואך אין לאנדאן, פון וואס עס זענען 
אומגעקומען 3 מענטשן, אריינגערעכענט 
יעריגן   52 דער  וועמען  ּפאליסמאן  א 
די  אין  געשטאכן  האט  מאסוד  כאליד 
איז  אליין  געביידע (מאסוד  ּפארלאמענט 
און  טויט),  צום  געווארן  דערשאסן  אויך 
פון   7 געווארן,  פארוואונדעט  זענען   29
כאטש  צושטאנד.  קריטישן  א  אין  זיי 
אדער  אייסיס  ווען  אלץ  נישט  מ'גלויבט 
בארימען  ארגאניזאציע  טעראר  אנדער 
אויף  געווען  איז  טעראריסט  דער  אז  זיך, 
א  יא  מאל  דאס  איז  מיסיע,  א  זייער'ס 
רעדן",  זיי  וואס  ווייסן  "זיי  אז  סברא 
איז  מאסוד  כאליד  טעראריסט  דער  ווייל 
געפארשט  צוריק  יאר  עטליכע  שוין 
אינערליכע  בריטישע  די  דורך  געווארן 
צו  פארבינדונגען  איבער  שּפיאנאזש 
ממילא  עקסטרעמיזם",  "געוואלדטאטן 
באאיינפלוסט  טאקע  איז  ער  אז  זיין  קען 
זיין  דורכצופירן  אייסיס  פון  געווען 

ברוטאלע אטאקע אין לאנדאן. 
מיניסטער  ּפרעמיער  בריטישע  די 
טערעסא מעי האט איבערגעגעבן אז דער 
(ער  דזשיהאדיסט  בריטיש-געבוירענער 
וואס  ענגלאנד,  קענט,  אין  געבוירן  איז 
איז צפון פון לאנדאן) איז ראדיקאליזירט 
בריטישע   "5 איי.  "עם.  די  און  געווארן, 
האט  אגענטור  זיכערהייט  אינערליכע 
זיינע  איבער  געפארשט  שוין  אים 
אבער  דזשיהאדיזם,  צו  פארבינדונגען 
קראנטע  קיין  געטראפן  נישט  מ'האט 

אקטיווער  אן  טאקע  איז  ער  אז  באווייזן 
נישט  אים  מ'האט  און  טעראריסט, 
געפאר.  באלדיגער  אזא  אלס  באטראכט 
נישט  זיך  מ'קען  אזוי  ווי  ווייזט  דאס 
"איינצעלנע-וואלף"  קעגן  באווארענען 
עמיצער  ווען  מיינט  וואס  טעראריזם, 
פירט דורך א טעראר אטאקע אן ּפלאנירן 
קאלאבאראטארן.  מערערע  מיט  דאס 
איז  עס  אזוי  ווי  געזען  אויך  מ'האט 
ווען  זיך  באווארענען  צו  אוממעגליך 

א  אין  אריין  פארט  און  כאּפט  עמיצער 
געווען  איז  עס  ווי  אזוי  מענטשן,  גרוּפע 
אטאקע.  איצטיגע  די  פון  אנהויב  ביים 
זיין  צו  מקריב  גרייט  איז  עמיצער  ווען 
דאך  זיך  מען  קען  לעבן,  אייגענע  דאס 

נישט באווארענען קעגן אים. 
 באוואפנטע בריטישע ּפאליציי האט 
די  אין  דירה  א  אין  אריינגעשטורעמט 
שטאט בערמינגהעם, מיטוואך נאכט, און 
האט דארט ארעסטירט 3 פארדעכטיגטע. 

אין  געווארן  ארעסטירט  זענען   5 נאך 
אבלאוועס אויף 6 אנדערע הייזער, אלעס 
געהאט  האבן  זיי  אז  פארדאכט  אויפ'ן 
איז  וועלכער  מאסוד  מיט  פארבינדונגען 
ביים  געווארן  אידענטיפיצירט  נישט 
דאס  צופרי.  דאנערשטאג  ביז  נאמען 
האט  מאסוד  וואס  טרעקל  האנדאי 
אטאקע,  מערדערליכע  זיין  אויף  גענוצט 
אין  פירמע  א  פון  געווארן  געדונגען  איז 

יענע געגענט. 

 אייסיס נעמט פאראנטווארטליכקייט 
פאר טעראר אטאקע אין לאנדאן

טעראר אטאקע אין לאנדאן:
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האט  ווארטזאגער  ּפאליציי  א 
אויך  האט  מאסוד  אז  איבערגעגעבן 
איז  ער  נעמען.  אנדערע  עטליכע  גענוצט 
קיין  פון  ציל  דער  געווען  נישט  אבער 
מ'האט  און  אפענע אויספארשונגען  שום 
שּפיאנאזש  קיין  געהאט  נישט 
פון  טראכט  ער  אז  אינפארמאציע 
איז  ער  אטאקע.  טעראר  א  דורכפירן 
די  פאר  באקאנט  גוט  געווען  אבער 
מאל  מערערע  שוין  איז  און  ּפאליציי 
פאראורטיילט געווארן אויף פארשידענע 
אנפאלן  אריינגערעכענט  פארברעכענס, 
איז  ער  אבער  באזיץ,  וואפן  אנדערע, 
אויף  באשולדיגט  געווען  נישט  קיינמאל 

טעראר פארברעכענס.
איז  אורטייל  שולדיג  ערשטער  דער 
שאפן  פאר   ,'83 נאוועמבער,  אין  געווען 
מאל  לעצטע  דאס  און  שאדן,  קרימינאלן 
איז  פאראורטיילט  אים  מ'האט  וואס 
דעצעמבער,  שּפעטער,  יאר   20 געווען 
א  מיט  געכאּפט  אים  מ'האט  ווען   ,'03
מעסער. זינט דאן איז מאסוד געווען מער 
קיינמאל  אים  מ'האט  און  פארזיכטיג 

נישט געכאּפט ביי קיין פארברעכענס.
אויסגעפארשט  יא  איינמאל  איז  ער   
האט  ער  אז  זארג  איבער  געווארן 
געוואלדטאטן  צו  פארבינדונג 
א  געווען  איז  ער  אבער  עקסטרעמיזם, 

זייטיגער פיגור ביי יענע אויספארשונג.
זיך  האט  סטעיטמענט  אייסיס  דער   
פאר  נעכטן  אנפאלער  "דער  אז  בארימט 
לאנדאן  אין  ּפארלאמענט  בריטישן  דעם 
דעם  פאר  סאלדאט  א  געווען  איז 
(אייסיס)  שטאט  איסלאמישן 
אויספירענדיג די אקציע אין רעאקציע צו 
בירגער  אויף  צילן  צו  אויפפאדערונגען 

פון קאאליציע לענדער".
 נאכדעם ווי די אייסיס פירערשאפט 
פארלירן  ביים  האלטן  זיי  אז  געזען  האט 
איראק,  און  סיריע  אין  שטחים  זייערע 
ענדע,  אן  צו  קומט  "קאליפאט"  זייער 
דזשיהאדיסטן  אויפגעפאדערט  זיי  האבן 
אטאקעס  דורכצופירן  וועלט  די  איבער 
לענדער,  היים  אייגענע  זייערע  אין 
אין  זיך  אנצושליסן  פארן  ווי  ענדערש 
זייער מיליטער. דאס ברענגט זארג איבער 
וואס  אטאקעס  סארט  די  פאר  וועלט  די 
אין  לאנדאן,  אין  געזען  איצט  מ'האט 
סאלדאטן  אייסיס  די  אז  זארג  צו  צוגאב 
אנדערע  פון  געפארן  אהין  זענען  וואס 
ביטער  אהיימפארן  איצט  וועלן  לענדער 
אייסיס,  פון  דורכפאל  אינעם  אנטוישט 
וואס  דזשיהאדיסטן  אזעלכע  זיין  וועלן 
אין  זיין  צו  מקריב  זיך  זיין  גרייט  וועלן 
זייערע  אין  אטאקעס  זעלבסטמארד 

אריגינעלע היים לענדער. 
 "5 איי.  "עם.  בריטישע  די   
פון  ליסטע  א  האט  אגענטור  זיכערהייט 

טעראר אטאקע אין לאנדאן:

גענומען  האט  אייסיס  וואס   - טעראריסט  מוסולמענער  א 
אנפאל  אן  דורכגעפירט  האט  ער  אז  פאראנטווארטליכקייט 
אויף זייער פארלאנג - האט מיטוואך אומגעבראכט 3 מענטשן 
און פארוואונדעט 29, ווען ער איז אריינגעפארן מיט זיין קאר 
דערנאך  בריק.  וועסטמינסטער  די  אויף  מענטשן  גרוּפע  א  אין 
ּפארלאמענט  די  פאר  צוים  א  ביי  קאר  זיין  געקראכט  ער  האט 
געביידע און איז אריינגעלאפן אין ּפארלאמענט וואו ער האט 
פון  צוים  ביים  ּפאליסמאן  א  טויט  צום  דערשטאכן 
געווארן,  געשאסן  איז  טעראריסט  דער  ּפארלאמענט. 

שטארבענדיג פון זיינע וואונדן. 
 די בריטישע ּפרעמיער מיניסטער טערעסע מעי איז באלד 
שטרענגע  א  אונטער  ּפארלאמענט  פון  געווארן  אוועקגעפירט 
וואך, צו א פארזיכערטן ּפלאץ, ביז מ'וועט קענען פעסטשטעלן 
נישט  זענען  עס  אז  פארזיכערן  און  פאר,  קומט  דא  וואס 
די  געשלאסן  באלד  מ'האט  אטאקעס.  נאך  אונטערוועגענס 
ּפארלאמענט געביידע אויף עטליכע שעה ביז מ'האט געקענט 
איז  אויך  פאריבער.  שוין  איז  געפאר  דער  אז  פעסטשטעלן 
איז  געפאר  דער  ביז  געווארן  געשלאסן  לאנדאן  צענטראל 

פאריבער.
פארנאכטס   
אנגעפירט  מעי  האט 
עמוירדזשענסי  אן 
קאבינעט זיצונג, און 
דאנערשטאג  האט  זי 
דאס  ערמוטיגט 
צו  נישט  פאלק 
לעבן  דאס  צוימען 
זי  טעראריזם.  צוליב 
דראמאטיש  האט 
ענג־ אז  דערקלערט, 
גלאר־ א  האט  לאנד 

היסטאריע  רייכע 
נישט מורא צו האבן 

האבן  מיר  און  לאנד,  דאס  באדראען  וויל  וואס  קיינעם  פון 
ווייטער נישט קיין מורא פון די טעראריסטן. 

 3 בריטישע,  געווען 12  זענען  פארוואונדעטע  די  צווישן   
פון   2 קארעא,  דרום  פון   4 רומעניע,  פון   2 פראנצויזן, 
אירלאנד,  דייטשלאנד,  פון  מענטשן  איינצעלנע  און  גריכנלאנד 
איטאליע און כינע. די אויסלענדער זענען ווארשיינליך געווען 

טוריסטן. 
 איין 43 יעריגע פרוי איז געווען אונטערוועגענס צו טרעפן 
אירע 2 יונגע קינדער, פון 8 און 11 יאר, ווען זי איז גע'הרג'עט 

געווארן אויף די בריק.
א  אין  געווען  זענען  קינדער  שולע  פראנצויזישע  דריי   
דער  פארוואונדעטע.  די  צווישן  זייענדיג  צושטאנד,  קריטישן 
אוניווערזיטעטן   13 אויף  געצילט  אויך  האט  טעראריסט 
זיי  פון   4 און  אינאיינעם,  געשטאנען  זענען  וואס  סטודענטן 

זענען טאקע פארוואונדעט געווארן. 
איז  פרוי,  א  טוריסטן,  רומענישע  די  פון  איינע   
אטאקע  די  געזען  האט  זי  ווען  וואסער  אין  אריינגעשּפרונגען 

אויף די בריק, האט עס פילייכט געראטעוועט איר לעבן.
א טוריסטן קרוז שפיל איז פארבייגעפארן און האט געזען 
א  אלארמירט  זיי  האבן  וואסער,  אין  שווימען  קערּפער  א 

אויף  געווען  ּפונקט  איז  וואס  שיפל  רעטונג  פייערלעשער 
מושטירונגען דערנעבן, און זיי האבן ארויסגעשלעּפט די פרוי 
א  אין  שּפיטאל  אין  געווארן  אּפגעפירט  איז  זי  וואסער.  פון 

שטארק קריטישן צושטאנד.
 איינער פון די אומגעקומענע איז געווען אן אמעריקאנער 
א  אויף  פרוי  זיין  מיט  געפארן  איז  ער  יוטא.  פון  טוריסט 
וואקאציע צו די עלטערן פון זיין פרוי, צו פייערן זייער 25'סטן 
האט  טעראריסט  דער  ווען  אבער  יארטאג,  הייראט 
 54 פארוואונדעטער  שווער  דער  איז  זיי,  אין  אריינגעקראכט 

יעריגער קורט אריינגעפאלן אין וואסער. 
דער  ווייל  שאקירענד  מער  נאך  געווען  איז  אטאקע  די 
טעראריסט כאליד מאסוד, א טאטע פון 3 קינדער, איז געווען א 
פארדעכטיגט  אמאל  אים  מ'האט  כאטש  ענגליש,  פון  לערער 

אין פארבינדונגען מיט טעראריזם. 
האט  בריק  וועסטמינסטער  אויף  מאסן-שחיטה  די   
איז  טעראריסט  דער  ווען  מינוט,   3 ארום  בלויז  אנגעהאלטן 
בריק  פארנומענע  די  אויף  "זיג-זאג"  זיינטוועגס  געפארן 
ּפרובירענדיג אראּפצוקלאּפן ווי מער מענטשן. דערנאך איז ער 
ּפאר־ צום  צוגעפארן 

דורכצופירן  לא מענט 
טייל  צווייטן  דעם 
פון זיין אטאקע, און 
אויס־ האט  ער 

 - מיטוואך  געקליבן 
דורך  בלויז  מעגליך 
א צופאל - וואס דאן 
די  זיך  געפינען 
דעּפוטאטן  מערסטע 
ּפארלאמענט,  אינעם 
זיי  פון  סאך  א  ווייל 
אן  שוין  הויבן 
ג  א ט ש ר ע נ א ד
צו  אהיימצופארן 
פאר'ן  זיי  ווילן  ארבעט,  לאקאלע  טאן  צו  דיסטריקטן,  זייערע 
ערלעדיגן  נאך  דארפן  זיי  אלעס  וואס  אהיימפארן "ערלעדיגן" 

אין ּפארלאמענט. 
ווילדע  די  פון  געווארן  אויפגעטרייסעלט  איז  לאנד  דאס 
אטאקע, שּפירענדיג אן אומבאהאלפענקייט. די רעספעקטירטע 
סטעיטמענט,  א  געגעבן  האט  עליזאבעט  קעניגין  אלטע 
אויך  האט  און  געליטענע,  די  פאר  מיטגעפיל  אויסדריקענדיג 
די  געשיצט  האבן  וואס  אנדערע  און  ּפאליציי  די  באדאנקט 
וועכענטליכן  א  מיטוואך  יעדן  באקומט  קעניגין  די  מענטשן. 
וואך  די  זי  האט  מיניסטער,  ּפרעמיער  פונעם  רעפעראט 
איינצלהייטן  מער  מעי,  ּפרעמיער  פון  געהערט  ווארשיינליך 

איבער דעם אינצידענט. 
ווי פארשטענדליך, האט מען דראמאטיש פארשטארקט די 
און  ּפאלאץ,  בוקינגהעם  ּפאלאץ,  קעניגליכן  דעם  ארום  וואך 
א  פאמיליע.  קעניגליכע  די  פון  מיטגלידער  אלע  פאר  אויך 
די  געשלאסן  מען  האט  אינצידענט  דעם  נאך  צייט  קורצע 
האלב- דאס  איז  געווענליך  וואס  ּפאלאץ,  צום  צוימען  גרויסע 

ּפאלאץ  דער  פארקער.  טראפיק  דעם  פארלייכטערן  צו  אפען, 
איז ווינציגער ווי א מייל פון די וועסטמינסטער בריק וואו די 

אטאקע האט זיך אנגעהויבן. 

דער טעראר אינצידענט אין לאנדאן 



די צייטונג - נייעס בולעטין - דאנערשטאג פ' ויקהל-פקודי, תשע"ז

3,000 מענטשן וועלכע זענען באטראכט 
דורכצופירן  טעראריסטן  מעגליכע  אלס 
מאסוד  אבער  אטאקעס,  זעלבסטמארד 

איז נישט געווען אויף יענע ליסטע. 
 די לאנדאנער ּפאליציי האט געבעטן 
וועלכע  כאטש  האט  עס  ווער  אז 
ווי  איבערגעבן  דאס  זאל  אינפארמאציע 
מיט  צוזאמענהאנג  אין  סיי  אמשנעלסטן, 

די מאסוד אויספארשונג, און נאך מער צו 
ענליכע  פארמיידן  צו  זיך  לערנען 

אינצידענטן אין דער צוקונפט. 

*

אין  נייעס  די  איבער  איינצלהייטן  (מער 
צייטונג״  ״די  אין  אי״ה  בולעטינען,  די 

אויסגאבע וואס ערשיינט מיטוואך.)

מער ּפאליציי וואכזאמקייט נאך די אטאקע
וואס  איבעראל,  אּפקלאנג  אן  געהאט  האט  לאנדאן  אין  אטאקע  ברוטאלע  די 
אפילו אין ניו יארק האט מען אויך געזען פארשטארקטע זיכערהייט באווארענונגען.

ּפאליסמאן  יארקער  ניו  דעם  פון  אלארם  דער  אריינגעקומען  איז  עס  וויבאלד 
מערערע  אין  אגענטן  האט  ּפאליציי  יארקער  ניו  (די  לאנדאן  אין  זיך  געפינט  וואס 
וויכטיגע לענדער, וואו זיי ארבעטן נאענט מיט די דארטיגע זיכערהייט אינסטאנצן 
אינעם קאמף קעגם טעראריזם) איבער די אטאקע, האט מען זאפארט מאביליזירט 
די  איבערהויּפט  שטאּפל,  וואכזאמקייט  העכערן  א  אויף  ּפאליציי  יארקער  ניו  די 
קאמאנדא- זייערע  פון  גרוּפע  א  וואס  איינהייטן,  אנטי-טעראריזם  סּפעציעלע 

ּפאליסלייט זענען באלד צוגעפארן צו פארשטארקן די וואך ביי די בריטישע יו-ען 
אנטי-טעראריזם  סּפעציעלע  די  געזען  אויך  מ'האט  מאנהעטען.  אין  קאנסולאט 
געגענטער  חרדי'שע  די  אין  ווענס  עטליכע  פון  קאנוואי  א  אין  ארומפארן  ּפאליציי 
ּפאליסלייט  שווער-באוואפענטע  די  זענען  צייט  צו  צייט  פון  און  ברוקלין,  פון 
ארויסגעקומען און האבן זיך געשטעלט שמועסן נעבן גרעסערע שוהלן, וואס דאס 
דינט עטליכע צוועקן. עס ווייזט און בארואיגט די אידן אז די ניו יארקער ּפאליציי 
שטייט אויף דער וואך; עס ווייזט פאר פארבייפארער אז די ניו יארקער ּפאליציי איז 
אויף א העכערן וואכזאמקייט שטאּפל און אויב טראכט מען פון טאן עּפעס קעגן די 
אידן, זעט ער די ּפאליציי, וואס זיי האבן אויפ'ן דאך פון די טרעקלעך די מאשינען 
וואס לייענען די לייסענס ּפלעיטס און רעקארדירן עס אין די ּפאליציי קאמּפיוטערס, 
ווייסן זיי אז אויב עּפעס וועט פארקומען, וועלן די פארבייפארער נאכגעקוקט ווערן 

דורך די ּפאליציי דעטעקטיוון.
א  זיי  גיט  עס  זיך,  מושטירן  צו  ּפאליציי  סּפעציעלע  די  פאר  אויך  העלפט  עס   
דארפן  נישט  קיינמאל  האפענטליך  זאלן  זיי  וואס  שטאּפל,  וואכזאמקייט  העכערן 

באמת מאביליזירט ווערן צו אן אקציע. 
דער ניו יארקער ּפאליציי קאמישאנער האט אויך געמאלדן אן ענדערונג, אז פון 
וואס  קארס  אויף  אפילו  שיסן  צו  ּפאליציי  די  פאר  ערלויבט  איז  ווייטער  און  איצט 
פארן, וואס ביז איצט איז דאס געווען פארבאטן, ווייל עס שאפט א גרעסערן געפאר 
ווען א דרייווער ווערט געשאסן און פארלירט קאנטראל פון די קאר. אויב די קאר 
די  לאזן  מ'דארף  אז  פארשטענדליך  יא  איז  וואפן",  א "טעראר  געווארן  אבער  איז 
הרג'נען  און  פארן  ווייטער  קענען  נישט  זאל  ער  אז  דרייווער,  א  שיסן  ּפאליציי 

מענטשן ח"ו. 

 מוסולמענער טעראריסט אומדערפאלגרייך 
ביי אקציע אין אנטווערּפן

 בחסדי ה׳ איז פארמיטן געווארן א קאטאסטראפע אין אנטווערּפען, בעלגיע, ווען א 
ערשטע  די  אין  אידענטיפיצירט  פראנקרייך,  פון  טעראריסט  מוסולמענער  יעריגער   39
באריכטן בלויז אלס ״מוכאמעד אר״, איז געפארן מיט זיין קאר מיט א גרויסע שנעלקייט 
מענטשן  די  פאר  געלונגען  איז  מזל  צו  אבער  צענטער,  שאּפינג  פארנומענעם  א  אין 

אוועקצושּפרונגען צייטליך, איז קיינער נישט אראּפגעקלאּפט געווארן.
דער טעראריסט איז אנטלאפן, ביז מ׳האט אים געכאּפט אין א גרויסן ּפארקינג לאט 
גאזאלין  פולע  א  ביקס,  א  קאר  זיין  אין  געפונען  מ׳האט  ארעסטירט.  אים  מ׳האט  וואו 

קאנע און אויך מעסערס. 
 עס האט אויסגעזען ווי דער טעראריסט האט געוואלט נאכטאן דעם ביישּפיל פון א 
האט  אולאן,  פראנסוא  ּפרעזידענט  פראנצויזישער  דער  און  לאנדאן,  אין  פריער  טאג 
פראנצויזישער  דער  אז  זאגענדיג,  אינצידענטן,   2 די  פון  פארגלייך  א  געמאכט  טאקע 
טעראריסט האט ּפרובירט צו הרג׳נען מענטשן אדער שאפן א דראמאטישע געשעעניש. 

 מיטוואך האט בעלגיע אּפגעצייכנט דעם ערשטן יארטאג פון די טעראר אטאקעס 
פאר א יאר, מערץ 22, וואס האט אומגעבראכט 22 מענטשן אין בריסל לופטפעלד און 
אויף די סאבוועיס. זינט דאן שטייט בעלגיע אונטער׳ן צווייטן העכסטן אנטי-טעראריזם 
וואכזאמקייט שטאּפל. מ׳האט טאקע געזען ווי די סאלדאטן האבן ּפרובירט אּפצושטעלן 
די קאר וואס איז געפלויגן מיט אן אויסטערלישע שנעלקייט, און ווארשיינליך האט די 
אנוועזענהייט פון די סאלדאטן געשאפן א ּפאניק ביי דעם דרייווער אז ער האט זיך נישט 
געקענט גענוג גוט אריענטירן, מער לאנגזאם פארן, בעסער צילן אראּפצוקלאּפן מענטשן, 
גארנישט  ער  וועט  אים,  מען  שיסט  באלד  אז  געהאט  מורא  ווארשיינליך  האט  ער  ווייל 
האבן אויפגעטאן. אזוי איז ער ענדערש אוועקגעפארן, מיט די האפענונג אז ער וועט נאך 

שּפעטער קענען דורכפירן אן ענליכע אטאקע אויף אן אנדער ּפלאץ.
א  געווארן  איז  וועלכער  טוניזיע  פון  אּפשטאמיגער  אן  איז  ״מוכאמעד״   
פראנצויזישער בירגער. זיין קאר האט געהאט פראנצויזישע לייסענס ּפלעיטס. ער האט 
גאסן,  שאּפינג  הויּפט  די  פון  איינע  אין  שנעלקייט  גרויסע  א  מיט  אריינפארן  געוואלט 

פארענדיג מיט זיין רויטע ״סיטראן״ קאר. 
קאר,  די  פון  זאכן  די  ארויסצונעמען  ראבאט  א  גענוצט  שּפעטער  האט  ּפאליציי  די   

צוליב זארג אז עס זאל נישט אויפרייסן.
געווען אין ״קאמופלאזש״  ווען די ּפאליציי האט געכאּפט דעם טעראריסט, איז ער 
קליידונג, וואס מיינט די סארט געפלעקעלטע קליידונג וואס סאלדאטן נוצן, אז זיי זאלן 

זיך נישט אזוי ארויסזען ווען זיי גייען אין די וועלדער.
זיכערהייט  די  פארשטארקט  זאפארט  ּפאליציי  די  האט  אינצידענט,  דעם  נאך   

באווארענונגען איבעראל, איבערהויּפט אין די אידישע געגענט. 
אזוי  ווי  געוויזן  נאכאמאל  האט  אנטווערּפען  אין  און  לאנדאן  אין  אינצידענטן  די   
יאר  עטליכע  שוין  איז  וואס  טעראריזם  סארט  דעם  קעגן  באווארענען  נישט  זיך  מ׳קען 
געווארן מער ּפאּפולער ביי די רוצחים, וועלכע נוצן דעם טאקטיק אין ארץ ישראל און 

אויך אין אנדערע לענדער.

דא האט ער אנגעהויבן 
אריינפארן צווישן די 

מענטשן

דא האט מען אים 
געכאּפט אין דעם גרויסן 

ּפארקינג לאט ביים האפען

בעלגישע סאלדאטן האבן 
אים אּפגעשטעלט, אבער ער 

איז אנטלאפן, ריזיקאליש 
דורכפארענדיג א רויטע ליכט 


