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די  געקומען  איז  צופרי  דאנערשטאג 
איזראעלי  די  אז  מעלדונג  שאקירענדע 
די  פון  הילף  אויספארשונג  מיט  ּפאליציי 
האט  איי.",  בי.  "עף.  אמעריקאנער 
"העקער"  יעריגן   19 א  ארעסטירט 
פרעמדע  אין  (אריינדריגנער 
הויפט  אלס  קאמּפיוטערס) 
באמבע  די  פון  רוב  אין  פארדעכטיגטער 
און  מוסדות  אידישע  קעגן  ווארענונגען 
און  אמעריקע  אין  צענטערס  קאמיוניטי 
דורכבראך  דער  אוסטראליע.  אין  אויך 
בי.  "עף.  די  ווי  נאכדעם  געקומען  איז 
געווארן  מאביליזירט  שטארק  איז  איי." 
דעם  כאּפן  און  דערגיין  צו 
שרעק  אנזייען  פאר  פאראנטווארטליכן 
סיסטעמאטישע  די  מיט  ּפאניק  און 
געקומען  איז  וואס  ווארענונגען  באמבע 

רעגלמעסיג אויף א מאסן פארנעם. 
פאליציי  ישראל  מדינת  דער   
ווארטזאגער מיקי ראזענפעלד האט ביים 
אז  אנגעגעבן  בלויז  ארעסט  דעם  מעלדן 
האט  וועלכער  העקער  א  איז  יענער 
בירגער־ איזראעלי  און  אמעריקאנער 

געווארן  גע'ּפסל'ט  איז  ער  און  שאפט, 
מדינת  אין  דינסט  מיליטערישען  פאר'ן 
נישט  איז  ער  אז  אנדייטונג  אן  ישראל, 
האט  ּפאליציי  די  נארמאל.  אינגאנצן 
צופיל  ארויסגעבן  געוואלט  באלד  נישט 
נאמען,  זיין  נישט  אפילו  איינצלהייטן, 
כאטש מ'האט יא געוויזן א בילד וואו ער 
זיצט באוואכט צווישן 2 ּפאליסלייט, און 
צו  העמדל  זיין  ארויפגעצויגן  האט  ער 
פארדעקן זיין ּפנים. די אויספארשונג איז 
אויך  מ'וויל  און  פארטיג,  נאכנישט 
דערגיין צי ער האט געהאט אויך אנדערע 
דעם  מיט  פארבינדן  געווען  זענען  וואס 
פארוואס  און  טעראריזם,  טעלעפאנישן 

ער האט דאס געטאן. 
ער  אז  געזאגט  האט  אדוואקאט  זיין 
האט א נישט-קענסער געשוויר אין מוח, 
וואס האט געטוישט זיינע געוואוינהייטן.

ּפרובירן  זיך  מ'וועט  אז  ווייזט  דאס 
"נישט-נארמאל"  א  מיט  באנוצן  צו 
פארטיידיקונג, ווען דער אדוואקאט האט 
ּפראבלעם,  מח  זיין  צוליב  אז  באטאנט, 
ער  קען  אּפערירן,  נישט  קען  מען  וואס 
נישט אונטערשיידן, ער קען נישט מבחין 

זיין וואס איז רעכט און וואס נישט.
איז  ער  אז  באווייזן  נאך  דא  איז  עס   
אין  אינגאנצן  געווען  נישט  טאקע 

דערציילן,  שכנים  די  ווי  לויט  ארדענונג. 
ארויסגיין  מאל  סאך  א  ער  פלעגט 
איז  ער  אבער  הינטל,  זיין  מיט  שּפאצירן 
שטענדיג געווען אין די זעלבע קליידונג. 
מיט  אנגעקערט  נישט  זיך  האט  ער 
נישט  האט  ער  שכנים.  די  פון  קיינעם 
געקענט האלטן א דזשאב. נאך א באווייז 
אין  נישט  איז  מצב  גייסטישער  זיין  אז 
ארדענונג איז, אז ער איז נישט געגאנגען 
געלערנט  זיך  האט  ער  שולעס,  קיין  אין 

אינדערהיים. 
לויט די ערשטע באריכטן, האט מען 
פונעם  פאטער  דעם  ארעסטירט  אויך 
נישט  האט  ּפאליציי  די  אבער  העקער, 
צופיל  ארויסגעבן  באלד  געוואלט 

איינצלהייטן.
 עס זענען געווען איבער 150 באמבע 
 37 אין  צילן  אידישע  קעגן  ווארענונגען 
ּפראווינצן  קאנאדער   2 אין  און  סטעיטס 
צו  געצווינגען  האט  דאס  יאנואר 9.  זינט 
עוואקואירן די געביידעס ביז די ּפאליציי 
האט געקענט דורכנישטערן די געביידעס 
קיין  נישטא  איז  עס  אז  פארזיכערן  און 
די  פארשטעלן  נישט  זיך  מ'קען  געפאר. 
עס  אז  הערן  זיי  ווען  עלטערן  פון  שרעק 
די  אין  ווארענונג  באמבע  א  געווען  איז 
קינדער  קליינע  זייערע  וואו  שולע 

געפינען זיך. 
ּפאליטישע  געשאפן  אויך  האט  עס   
עס  ווען  אמעריקע,  אין  קאנטראווערסיע 
ביז  וואכן  עטליכע  געדויערט  האט 
שארף  ענדליך  האט  טראמּפ  ּפרעזידענט 

אנטיסעמיטישע  אלע  פארדאמט 
אויך  איז  עס  ווי  נאכדעם  אקטיוויטעטן, 
עטליכע  אויף  אטאקעס  פארגעקומען 
ווי  נאכדעם  און  חיים,  בתי  אידישע 
און  פארדאמט  האט  טראמּפ  ּפרעזידענט 
שטרענגע  נעמען  צו  אויפגעפאדערט 
איז  זאכן,  אזעלכע  קעגן  שריט 
ּפענס  ּפרעזידענט  וויצע  אויפצומארגענס 
ער  וואו  לואיס,  סט.  צו  אריבערגעפלויגן 
אינאיינעם  באזוכט  דראמאטיש  האט 
מיזורי  פון  גאווערנאר  (אידישן)  מיט'ן 
געטשעּפעט  איז  וואס  ביה"ח  ביים 
געווארן, צו ווייזן אז אויך ער וויל העלפן 
די  פון  שאדן  די  אויפרוימען 

אנטיסעמיטן.
 עס איז אפילו געקומען הילף אנבאט 
מוסולמענער,  אמעריקאנער  פון 
נאציאנאלע  זייערע  אריינגערעכענט 
ארגאנזיאציעס, צו העלפן דעקן די געלט 
און  חיים,  בתי  די  אויף  שאדנס 
צו  וואלונטירט  האבן  מוסולמענער 
אדער  ביה"ח  א  אין  ּפאטראלירן  העלפן 
באשיצן  צו  נויטיג  איז  עס  נאך  וואו 

אידישע קאמיוניטיס.
פאר  קומט  עס  ווען  געווענליך   
א  דאס  גיט  טעראריזם,  סארט  אזעלכע 
צו  אויך  אנדערע,  פאר  געלעגענהייט 
אז  קלערן  זיי  ווייל  סיי  צרות,  מאכן 
טעראריסט  דעם  באשולדיגן  מ'וועט 
די  פאר  פאראנטווארטליך  איז  וואס 
עס  ווייל  אויך  און  אינצידענטן,  גרויסע 
שאפט זיך א געפיל אז עס הפקר וועלט, 

איז  עס  מ'וויל.  וואס  טאן  מ'קען  און 
ארעסטירן  און  כאּפן  צו  געלונגען  אבער 
א שווארצן געוועזענעם זשורנאליסט פון 
וועלכער  טאמּפסאן,  כואן  לואיס,  סט. 
אזעלכע  צאל  א  געמאכט  אויך  האט 
אריינ־ דראאונגען,  טעלעפאנישע 

די.  "עי.  די  פון  אפיס  אויפ'ן  גערעכענט 
על." אין ניו יארק, אבער יענער האט עס 
אנלייגן  מ'וועט  אז  חשבון  מיט'ן  געטאן 
מיט  באקאנטן  ווייסן  א  אויף  שולד  די 
געוואלט  זיך  האט  ער  וועמען 
אנגעקלאגט  איז  טאמּפסאן  אּפרעכענען. 
ניו  אין  געריכט  פעדעראלן  אין  געווארן 

יארק אויף זיינע פארברעכענס. 
 דער איזראעלי איז אויך באשולדיגט 
פאלשע  א  אריינטעלעפאנירן  אין 
דראאונג ווארענונג אין פעברואר, 15', אז 
דעלטא  א  אויף  באמבע  א  דא  איז  עס 
פליען  געדארפט  האט  וואס  עראּפלאן 

קיין תל אביב. 
אין  געלאנדעט  האט  עראּפלאן  דער   
ניו יארק קומענדיג פון סאן פראנציסקא, 
ווייטער  געדארפט  האט  עס  וואו  פון 
נאכ'ן  באלד  און  אביב,  תל  קיין  פליען 
אן  דורכגעפירט  מען  האט  לאנדען 
דער  ווען  עוואקואציע  עמוירדזשענסי 
ווייטן  א  צו  צוגעפארן  איז  עראּפלאן 
טערמינאלן.  די  פון  אוועק  ראנוועי, 
האבן  הינט  שמעק  די  ווי  נאכדעם 
קיין  נישטא  איז  עס  אז  פעסטגעשטעלט 
און  ּפעק,  די  אין  מאטעריאל  אויפרייס 
גאנצן  דעם  דורכגענישטערט  מ'האט 
ווייטער  געלאזט  מען  האט  עראּפלאן, 

פליען דעם עראּפלאן קיין תל אביב. 
שטארק  זיך  האט  איי."  בי.  "עף.  די   
זיי  און  ארבעט,  די  אין  אריינגעלייגט 
דעם  פון  שּפירן  די  אויף  געקומען  זענען 
איי."  בי.  "עף.  העקער.  איזראעלי 
קיין  אריבערגעפארן  זענען  עקסּפערטן 
ארגאני־ ּפאליציי  און  ישראל,  מדינת 

זאציעס פון אנדערע לענדער האבן אויך 
אויספארשונג.  די  אין  ארויסגעהאלפן 
פארגעשריטענע  גענוצט  מ'האט 
שּפירן  די  אויף  קומען  צו  טעכנאלאגיע 
גענוצט  האט  וועלכער  העקער,  דעם  פון 
פארשטעלן  צו  מיטלען  טעכנאלאגישע 
אים,  פון  געקומען  זענען  קאלס  די  אז 
געכאּפט  מען  האט  עווענטועל  אבער 

דעם פארברעכער.
דורכגעפירט  האט  ּפאליציי  די  ווען   

איזראעלי ארעסטירט פאר באמבע דראאונגען 
אויף אידישע צילן איבער די וועלט 

באמבע דראאונגען אויף אידישע צילן:
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דאנערשטאג  הויז  זיין  אויף  אבלאווע  די 
צופרי האבן זיי דארט געפונען אנטענאס 
און סאטעליט קאמוניקאציע געצייגן. ער 
געווענליכע  גענוצט  נישט  האט 
נאר  קאמוניקאציע,  טעלעפאנישע 
קאמּפיוטער  סארט  פארשידענע 
קענען  נישט  מ'זאל  אז  סיסטעמען, 
"צוריק  קומען" צו זען פון וואו די קאלס 
קענען  לייכט  אזוי  נישט  מ'זאל  קומען, 

קומען אויף זיינע שּפירן. 
"פאררעכענט",  אבער  זיך  האט  ער   
קיין  נישט  איז  עס  אז  וויסענדיג  נישט 
טראמּפ  נייע  די  אונטער  וועלט  הפקר 
בי.  "עף.  די  ווען  און  אדמיניסטראציע, 
א  שטעלן  זיי  ווען  זיך,  פארלייגט  איי." 
אן  אויף  ּפריאריטעט  העכסטע 
קלוגער  נאך  זיי  זענען  אויספארשונג, 
אויבער-חכם,  איזראעלי  אן  פון  אפילו 

און איצט האט מען אים ארעסטירט.
אין  וואוינט  פארברעכער  דער 
ארעסטירט.  אים  מ'האט  וואו  אשקלון, 
ער האט אויך געסטראשעט אידישע צילן 
ער  זעלאנד.  ניו  אין  און  אוסטראליע  אין 
מדינת  אין  יארן  לאנגע  שוין  וואוינט 
ישראל אבער ער האט אויך אמעריקאנער 

בירגערשאפט.
ווי פארשטענדליך האט ער צוערשט 
אין  קלאגעס  קרימינאלע  אויסצושטיין 
צו  ערווארט  מ'האט  און  ישראל,  מדינת 
הערן פון וואשינגטאן צי עס איז שוין דא 
אנקלאגע  פעדעראלע  אמעריקאנער  אן 
קעגן אים, וואס וועט ווארשיינליך קומען 
ווייל  פארלאנג,  אויסליפערונג  אן  מיט 
פארברעכער  אזא  וועט  אמעריקע,  אין 
שטראף  הארבערע  פיל  א  באקומען 
פעדעראלע  שטרענגע  די  אונטער 
ווי  אזוי  ישראל.  מדינת  אין  ווי  געזעצן, 
איזראעלי  אויך  אבער  האט  ער 
אזא  פארשלעּפן  זיך  קען  בירגערשאפט, 
אויסליפערונג פארלאנג אין די איזראעלי 

געריכטן א לענגערע צייט. 
ווען ער איז ערשינען אין געריכט אין 
ריכטער  א  האט  לציון,  ראשון  שטאט  די 
פארארדענט אז מ'זאל אים האלטן 8 טעג 
פאר אויספארשונג, ביז צו א ווייטערדיגן 

אויפטריט אין געריכט. 
זייער  אבער  האט  מעסעדזש  דער   
וועט  אמעריקע  אז  אּפגעהילכט,  קלאר 
דער  אנטיסעמיטיזם.  קיין  דולדען  נישט 
דזשעף  דזשענעראל  אטוירני  נייער 
סטעיטמענט  זיין  אין  האט  סעשאנס 
דער  אז  באטאנט  צופרי  דאנערשטאג 
נישט  וועט  דעּפארטמענט  יוסטיץ 
רעליגיעזע-געצילטע  קיין  דולדען 
אטאקעס. דער ארעסט איז געקומען אלס 
אויספארשונג  גרויסע  א  פון  רעזולטאט 
אויף האס פארברעכענס קעגן די אידישע 
דולדן  נישט  "מ'וועט  און  קאמיוניטיס, 
אין  קאמיוניטי  שום  קיין  אויף  צילן  דאס 

רעליגיעזע  זייערע  צוליב  לאנד  דעם 
גלויבענס". 

 סעשאנס האט אויך אויסגעלויבט די 
"עף.  די  פון  ארבעט  "אויסגעצייכנטע" 
איזראעלי  די  פון  אויך  און  איי.",  בי. 

ּפאליציי. 
"אידישע  האבן  אמעריקע,  אין   
ארעסט  דעם  באגריסט  ווארטזאגער" 
מיט געמישטע געפילן, זייענדיג צופרידן 
האפענטליך  ענדליך  איז  איצט  אז 
אין  טעראר  דער  ענדע  אן  צו  געקומען 

זייענדיג  געלעבט,  מ'האט  וואס 
באזארגט, ווען און קעגן וועמען עס וועט 
באמבע  פון  כוואליע  פרישע  די  קומען 
אבער  האט  גלייכצייטיג  ווארענונגען, 
בושה,  פאר  געפלאנט  ּפנים  דאס 
ציוניסטישע  די  פאר  איבערהויּפט 
געכאּפט  גאר  מ'האט  אז  ארגאנזיאציעס, 
אן איזראעלי ביי די סארט פארברעכענס.

געהערט  זענען  באגריסונגען   
ּפאליטישאנס  אמעריקאנער  פון  געווארן 
דעם  ארעסטירט  ענדליך  מ'האט  אז 

גאווערנאר  טעראריסט".  "טעלעפאן 
ער  אזוי  ווי  ארויסגעהויבן  האט  קואמא 
ישראל  מדינת  אין  באזוך  זיין  ביי  האט 
ּפאליציי  סטעיט  די  מיט  געטראפן  זיך 
אגענטן וואס געפינען זיך דארט, ווען זיי 
מיט  זיצונג  א  געהאט  אויך  האבן 
איבער  אינסטאנצן  זיכערהייט  איזראעלי 
טאקע  מ'זעט  און  דראאונגען,  סארט  די 
אז די קאאּפעראציע פון אלע אינסטאנצן 
דעם  כאּפן  ביים  בייהילפיג  געווען  איז 

פאראנטווארטליכן פארברעכער.

באמבע דראאונגען אויף אידישע צילן:


