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פאָרזעצונג פון זייט ניין

אייראפּע,
ָ
פאדערט מען געזעצן פאַר גאַנץ
דארטן ָ
ָ
למשל :״איבערצומאַכן די אַלע טעקסט=ביכער אין די
לערן=אַנשטאַלטן ,כדי צו פאַרזיכערן ,אַז מען לערנט
קאמוניסטישע פאַרברעכנס פּונקט אויף אַז ַא
וועגן די ָ
אופן ווי די נאַצישע״.
רעזאלוציע זיינען ָאנגעקומען
ָ
פּראגער
צו דער ָ
אונטערשטיצונגס=בריוו פון מאַרגאַרעט טאַטשער
ַרקאזיַ .א סברא ,אַז די ביידע ווייסן
ניקאלאַס סא ָ
און ָ
מאטיוו פון די
ניט וועגן דעם פאַרבאַהאַלטענעם ָ
רעזאלוציעס :איבערצושרייבן די געשיכטע,
ָ
אַלע
זאל מינימיזירט און פאַרדעקט וועגן,
כדי דער חורבן ָ
קאמוניסטישע
נאר און בלויז וועגן ָ
מ‘זאל ריידן ָ
ָ
נאר אין די באַלטישע און אַנדערע
פאַרברעכנס .ניט ָ
מזרח=אייראפּעאישע לענדער וואו דער קול=קורא
ָ
קאמוניסטן״ קלינגט שוין
״אַלע אידן זיינען געווען ָ
יארן אַלס כלומרשטיקער תירוץ פאַרן
במילא לאַנגע ָ
אייראפּע.
ָ
ַמאל מער  ---איבער גאַנץ
וואסא ָ
נאר ָ
חורבןָ ,

ו

ויל מען זיך איבערצייגן אין די אמתע כוונות און
רעזאלוציעס
רשלאגער פון די נייע ָ
פא ָ
פּניות פון די ָ
נאר ַא
אייראפּעאישן פּאַרלאַמענט ,דאַרף מען ָ
ָ
אין
וואס די זעלביקע פּערזענלעכקייטן און
טאן זען ָ
קוק ָ
האבן דערמיט שוין
זייערע רעגירונגס= ָאפּטיילונגען ָ
אויפגעטאן ביי זיך ״אינדערהיים״ ,אין דעם פאַל ---
ָ
אין ליטע.
האט די רעגירונג אויפגעשטעלט
אין צענטער ווילנע ָ
גענאציד מוזעאום״ .פאַקטיש איז אין ליטע גופא
ַא ״ ָ
גענאציד :די אויסשעכטונג
פ ָארגעקומען בלויז א י י ן ָ
נאר אין
פון כמעט דער גאַנצער אידישער באַפעלקערונגָ .
גענאציד״ וועט איר קוים געפינען
דעם מוזעאום פון ״ ָ
נאר און
דא געפינט מען ָ
ווארט דערוועגןָ .
אַן איינציק ָ
סאוועטישע פאַרברעכנס,
בלויז אויסשטעלונגען וועגן ָ
דעפּארטאַציעס קיין סיביר ,סיי פאַר דער
ָ
דער עיקר די
דערנאכדעם.
ָ
נאַצישער ָאקופּאַציע און סיי
היסטארישע
ָ
דער מוזיי איז ָאנגעפילט מיט
טאוולען וועגן די ערשטע
פעלשונגען ,למשל אין די ָ
נאך דער דייטשישער אינוואַזיע .עס רעדט זיך
טעג ָ
)רעוואלט( פון די
ָ
דארטן וועגן דעם ״אויפשטאַנד״
ָ
נאכן 22טן יוני
סאוועטן אין די טעג ָ
ליטווינער קעגן די ָ
ווארט ניט וועגן דעם אַז דער
יאר ,קיין ָ
פון 1941טן ָ
האט זיך ָאנגעהויבן
וואס ָ
)גענאציד!( ָ
ָ
ַסן=מארד
ָ
מא
יענע טעג איז געווען אויסגעפירט דורך די ״העלדישע״
ַציאנאַליסטן קעגן זייערע ציווילע אידישע
ליטווינער נא ָ
האט איבער גאַנץ ליטע גענומען
שכנים וועמען מען ָ
באַרבאַריש אויסשעכטןַ ) .א דרויסנדיקער קען אַפילו
ַנטלאפן
סאוועטן זיינען פון די ליטווינער א ָ
מיינען אַז די ָ
סאוועטן
רעוואלט״; פאַרשטייט זיך אַז די ָ
צוליב זייער ״ ָ
ַנטלאפן פון דער אַטאַקרינדיקער דייטשישער
זיינען א ָ
אַרמיי(.
אין ַא צווייטן צימער פאַרזיכערט דער מוזיי אַז
יארן איז
דער אוקראַינישער הונגער ָאנהייב דרייסיקער ָ
דערזאגטערהייט
ָ
געווען ״ערגער״ איידער אוישוויץ...
ָאדער מיט אַזעלכע ״ ָאנצוהערענישן״ מאַכט דער מוזיי
גענאציד
טאן מיטן ָ
האט צו ָ
וואס ָ
צונישט אַלצדינג ָ
וואס איז אַזוי כוללדיק
גענאציד ָ
פאלקַ ,א ָ
פון אידישן ָ
געווארן אין ליטע גופא.
ָ
אויסגעפירט
גענאציד מוזיי״ געפינט זיך
דאזיקער ״ ָ
דער ָ
ַמאליקן הויפּט=בנין פון דער ״קאַ=גע=בע״
אין א ָ
אין ווילנע ,און מיט גרויסע ווערטער אויף ענגליש
האבן די
געמאלדן אַז אין בנין ָ
ָ
אינדרויסן ווערט
סאוועטן געפּייניקט און דערהרגעט ליטווינער
ָ
ווארט ניט וועגן דעם ,אַז דער
ַטריאטן .קיין איין ָ
פּא ָ
האט געדינט פאַר ַא הויפּט=בנין פון
זעלביקער בנין ָ
ַפּא ביים אויספּלאַנירן און ָאנפירן מיט די
דער געשטא ָ
פּאנאַר ,הינטער ווילנע ,וואו די נאַציס
שחיטות אויף ָ
האבן אומגעבראַכט
און זייערע ענטוזיאַסטישע שיסער ָ
הונדערט טויזנט אומשולדיקע מענטשן ,צווישן זיי
בערך זיבעציק טויזנט אידן .פּתח שין שאַ...
שטאט ,טרעפט
ָ
אַנדערשוואו ,אויך אין צענטער
פארשונגס=צענטער״ .אין
גענאציד ָ
מען דעם ״ ָ
פענצטער געפינען זיך ַא צוואַנציק ביכער .ניינצן פון זיי
נאר א י י ן
דעפּארטאַציעסָ .
ָ
סאוועטישע
זיינען וועגן ָ
גענאציד אין לאַנד ,און ס‘איז
בוך איז וועגן דעם אמתן ָ
לאקאַלן גייסט פון ריינוואַשן די
ַא ביכל געשריבן אין ָ
ַטארן.
ַבארא ָ
קאלא ָ
לאקאַלע מערדער און ָ
אַלע ָ
גענאציד=אינדוסטריע״ אין
די זעלביקע ״ ָ
וואס וויל איר ״וויזיע״ אַרויפצווינגען אויף
ליטעָ ,
היסטארישע
ָ
די
צוגעטיילט
ט
הא
ָ
פּע,
איירא
ָ
גאַנץ
״
פּאפּולערן ״לענין פּאַרק״ ניט ווייט פון
שילדן״ פאַרן ָ
האט אַוועקגעפירט
דרוסקעניק ,אויף דרום ,וואו מען ָ
נאכן צוזאַמענפאַל פון ס ָאוועטנפאַרבאַנד די אַלע
ָ
ווארט ווערט
ַמאליקע סטאַטועס פון לענין .מיט איין ָ
א ָ
דערמאנט דער חורבן; ביי יעדן שריט און טריט
ָ
ניט
ווערן ָאבער געקליבן דווקא אידן אַלס רעפּרעזענטאַנטן
קאמוניזם .די העלדישע פּאַרטיזאַנער קעמפער
פון ָ
ַטארן״
דארטן ָאנגערופן ״סאַבא ָ
קעגן די נאַציס ווערט ָ

שילדן אין צענטער שטאָט שטאָלצירן זיך מיטן ״גענאָציד מוזיי״ וואו עס ווערט אינגאַנצן באַזייטיקט דער חורבן )האָלאָקאָוסט( ,און נאָר די סאָוועטישע פאַרברעכנס ווערן פאַררעכנט אַלס ״גענאָציד״ אין ליטע.

מיט דער כאַראַקטעריזירונג :״מערסטנטייל פון אידישן
)היסטאריש אגב אויך ניט ריכטיק( .קיין איין
ָ
ָאפּשטאַם״
האבן זיך
ווארט ניט וועגן דעם ,פון וועלכן גורל זיי ָ
ָ
געטאס און
ָ
ַנטלאפן ווערן פון די
געראַטעוועט מיטן א ָ
איינשליסן זיך מיט די פּאַרטיזאַנער אין די וועלדער.
האט די מלוכה ,בכדי
אין דעם זעלביקן גייסטָ ,
אַוועקצוקערן די אויפמערקזאַמקייט פונעם חורבן,
ָאנגעהויבן רודפן ניט מער און ניט ווייניקער :די
האבן
העלדישע אידישע פּאַרטיזאַנער וועלכע ָ
געקעמפט אין די וועלדער קעגן די דייטשן און זייערע
יאר צוריק
ַטארן .מיט עטלעכע ָ
ַבארא ָ
קאלא ָ
ָארטיקע ָ
דירעקטאר פון
ָ
ַנגיאריקן
האט מען איינגענאַרט דעם לא ָ
ָ
זאל
פעסאר יצחק אַראַד )רודניצקי( ,ער ָ
פּרא ָ
״יד ושם״ָ ,
פארשט״
וואס ״ ָ
קאמיסיע ָ
אַריין אין דער מלוכהשער ָ
האט מען אויפן סמך
דערנאךָ ,
ָ
גענאצידן״;
די ״ביידע ָ
גאר באַשולדיקט
ַמאליקן בוך זכרונותָ ,
פון זיינעם אַן א ָ
א י ם אין ״מלחמה=פאַרברעכנס״ אין אַן עקלהאַפטן
וואס איז אויסן צו באַשמוצן די
אַנטיסעמיטישן גייסט ָ
לעבן=געבליבענע אידן .אַכלל :פון די מערדער מאַכט
האבן געקעמפט קעגן די
ַציאנאַלע העלדן )״זיי ָ
מען נא ָ
סאוועטן״( ,און פון די לעבן=געבליבענע אידן וויל מען
ָ
דערנאך
ָ
מאַכן פאַרברעכער .קאַפּויער ַא וועלט מאַכן און
אייראפּע...
ָ
גיין פאַרקויפן די שטותים פאַר גאַנץ
פּאר חדשים איז מען דערגאַנגען
די לעצטע ָ
האבן
קורארן ָ
פּרא ָ
נאך ווייטער .די אַנטיסעמיטישע ָ
ָ
גענומען פאַרשפּרייטן נידערטרעכטיקע און לחלוטין
אומבאַגרינדעטע קלאַנגען קעגן אַנדערע העלדישע
יאכעלעס
אידישע פּאַרטיזאַנער ,צווישן זיי :פאַניע ָ
ביבליאטעקאַרין פון ווילנער
ָ
ַנצאווסקי ,די באַליבטע
ברא ָ
דערלאזן אַז
ָ
דא ָאבער ניט
האט ָ
אידישן אינסטיטוט .מען ָ
זאלן ווייטער דערגיין .סיי די אַמעריקאַנער
די בילבולים ָ
האבן
און סיי די אירלענדער אַמבאַסאַדעס אין ווילנע ָ
פאַניען אויסגעטיילט ערן=אויסצייכענונגען פאַר איר
אויסערגעוויינלעכער העלדישקייט אין קאַמף קעגן די
וואס
נאַציס .די מערבדיקע אַמבאַסאַדעס פאַרשטייען ָ
פאַר אַן אוצר זי איזַ ,א פּערל פון אידישן און מענטשלעכן
ווידערשטאַנד קעגן דעם מעכטיקן נאַצישן רעזשים .די
ַמאל
האבן גענומען מיטא ָ
פּחדנים אין דער רעגירונג ָ
אונטערשווייגן )כדרך הפּחדנים( .אין דער זעלביקער
אויספארשן״
ָ
צייט סטראַשען זיי שוין ָאבער מיטן ״
וואס לעבן
ַמאליקע אידישע פּאַרטיזאַנער ָ
אַלץ מער א ָ
היינט אין ישראל ,קאַנאַדע און אַמעריקע .איינע פון
זיי ,ד״ר רחל מרגליתַ ,א מיטגרינדערין פון אידישן
האט
מוזיי אין ווילנע ,וועלכע וואוינט אין רחובותָ ,
פארן אין ווילנע
צוליב דעם ניט געקענט דעם זומער ָ
געטא.
ָ
ָאנפירן מיט אירע שפּאַצירן איבערן ווילנער
מען טוט אַלצדינג צו פאַרשטיקן די מעגלעכקייט צו
יארן.
הערן דעם אמת וועגן די חורבן ָ

ד

פּאליטיק לגבי דעם חורבן ,און וועגן
י נייע ָ
גענאציד״ ,ווערט באַגלייט
וואס מיינט ״ ָ
דעםָ ,
דא דאַרף
פון ַא צווייטן באַשטאַנדטייל .און ָ
נאענט און ָאפּגעהיט,
אייראפּע אַרומקוקן זייער ָ
ָ
זיך
רעזאלוציעס
לאזט זיך איינריידן אין די נייע ָ
איידער זי ָ
קאמוניזם.
צו ״מאַכן גלייך״ נאַציזם און ָ
טא דער צווייטער
וואס באַשטייט ָא ָ
אין ָ
מפּאנענט? אין ַא כוואַליע פון  ---גלאַט
קא ָ
ָ
אַנטיסעמיטיזם.
ווארענונג און
דאס דינען פאַר ַא ָ
זאל ָ
איז ָ
דארטן וואו די מאַכט שטיצט
ַא סימן מובהקָ :
אונטערָ ,אפענערהייט צי פאַרשטעלטערהייט מיט
טויזנט=איין קונצןַ ,א קאַמפּיין פון חורבן=לייקענונג
ָאדער חורבן=פאַרדרייאונג און פאַרמישונג ,שטיצט
זי ב מ י ל א אונטער בשעת מעשה דעם הוילן

אַנטיסעמיטיזם און ראַסיזם.
לאג
פּסיכא ָ
ָ
גארניט זיין קיין גרויסער
מען דאַרף ָ
דארטן וואו מען באַשולדיקט די
תופס צו זיין ,אַז ָ
שארית הפּליטה אידן ,אַז זיי זיינען מיט עפּעס שולדיק
האבן געשטעלט ַא ווידערשטאַנד און
אַלמאַי זיי ָ
זיינען געבליבן לעבן ,וויל מען אויסדריקן דעם סאַמע
וואס איז
ברוטאַלסטן ראַסיסטישן געדאַנק :אַז ַא איד ָ
וואס
געבליבן לעבן טויג ניט ...דער איינציקער איד ָ
ניטא...
טויג ,איז דער וועלכער איז שוין מער ָ
ַרפּלאנטערן״ דען חורבן
איז דער קאַמפּיין צו ״פא ָ
סאוועטישע פאַרברעכנס שוין בדיעבד ַא
מיט די ָ
קאַמפּיין פון אַנטיסעמיטיזם ״אין אַלגעמיין״.
טאמער עס פעלן פאַרדערפאַר ראיות...
און ָ

ג

ענוי אין די זעלביקע חדשים ,ווען די
דיפּלאמאַטן
ָ
אויסגעצוואגטע
ָ
אויסגעפּוצטע,
זיינען אַזוי אינטענסיוו אַרומגעפלויגן איבער די
רעזאלוציעס
אייראפּעאישע קרוינשטעט מיט זייערע ָ
ָ
פּראקלאַמאַציעס און מאַניפעסטאַציעס וועגן
און ָ
קאמוניסטישע
דער ״גלייכהייט״ פון נאַצישע און ָ
ווארט פון
האבן זיי זיך צוגעקוקטָ ,אן ַא ָ
פאַרברעכנסָ ,
וואס טוט זיך ביי זיי אין ווילנע.
פּראטעסט ,צו דעם ָ
ָ
האבן צוגעשוויגן בכל לשון של
און נסים ונפלאות זיי ָ
שתיקה.
האט זיך ָאנגעהויבן ַא נייע סעריע
אין יאַנואַר ָ
אַנטיסעמיטישע אַרטיקלען אין דער טעגלעכער
פאדערט
פּרעסע .אין איין אַרטיקל )פון 29טן יאַנואַר( ָ
זאל זיך ״נעמען״ צו די
קוראר ער ָ
פּרא ָ
מען ביים ָ
האט
לעבן=געבליבענע אידישע פּאַרטיזאַנער )און ער ָ
געפאלגט .(...דעם 20טן מערץ איז געגאַנגען
ָ
געטריי
קאפּ אויף דער ערשטער זייט :״די אידן זיינען ניט
ַא ָ
נאר קלוגע...״ אין וועלכן דער מחבר ״דערווייזט״
ָ
אַז די אידן פּלאַנירן אויסשאַנטאַזשירן דעם רייכטום
האט מען ״אַנטדעקט״ אַז
פונעם לאַנד .דעם 7טן יוני ָ
האבן אויספּלאַנירט דעם חורבן מיט
די אידן אַליין ָ
נאך מיט טענות.
היטלערן און איצטער קומען זיי ָ
פאַר דער קליינער און שוואַכער ָ ---אבער
גייסטרייכער און באַהאַרצטער  ---אידישער קהילה
דאס ערגסטע געווען דער נאַצי=מאַרש
אין ליטע ,איז ָ
ַציאנאַלער
טאג פון דער נא ָ
שטאט אין ָ
אין צענטער ָ
אומאפּהענגיקייט )דעם 11טן מערץ( .מער ווי צוויי
ָ
האבן געשפּאַנט איבערן
הונדערט ָאנטיילנעמער ָ
שטאט מיט געשרייען פון
ָ
הויפּט=בולוואַר פון
״יודען ראַוס ,ראַוס ,ראַוס״ )אויף דייטש( און ״נעם
ַא שטעקן און הרגע אַוועק דעם אידל!״ )אויף
פאן און סיי אויסגענייט אין
ליטוויש( .סיי אויף דער ָ
די מאַנטלעך איז געווען די ״ליטווינער סוואַסטיקא״,
צאל
צוגאב פון ַא ָ
מאדיפיצירטער האַקנקרייץ מיטן ָ
ַא ָ
ליניעס.
האט זיי באַגלייט פון ָאנהייב ביזן
פּאליציי ָ
די ָ
סוף ָאן קיין שום פּרואוו זיי ָאפּצושטעלן .מער ווי
האט קיין איין הויכער ב ַאאַמטער אין לאַנד
צען טעג ָ
ַמאלסט אויך מיט
דעם מאַרש ניט קריטיקירט )און דא ָ
ַא האַלבן מויל ,און צוליבן דרוק פון אויסלאַנד(.
האט ניט
מ‘האט קיינעם ניט אַרעסטירט ,און קיינער ָ
ָ
רעזיגנירט.
אייראפּע ,טייערינקע! טוט זיך ַא גוטן קוק אַרומעט,
ָ
מי ומי התובעים און וועלכע כוונות עס ליגן אין דער
ַרבארגן.
תביעה פא ָ
וואס קומען אויף צו פאַרדרייען
רעזאלוציעס ָ
די נייע ָ
דארטן וואו
אייראפּע אַריינוואַרפן ָא ָ
ָ
די געשיכטע דאַרף
זיי געהערן :אין מיסטקאַסטן.
טאַקע באַצייטנס ,איצטער און ניט שפּעטער.
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