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  ג פוןרנטָאגעבָא טן80גריסונג לכבוד דעם בַא

  וויטשערָאלּפר שמעון ַאʺד

  רזיצער פון דער יידישער קהילה אין ליטעפָא
  

  

      

ר שמעון ʺד, הקהילה⸗רן פון אונדזער טייערן ראשיָא⸗כטנדיק וועגן די גבורותטרַא  

רקלערט מען פַא זַא ,ים נוראיםנג פון די ימדע איצט אין גַאגרַא, רןנגע שיינע יָאוויטש צו לַאערָאלּפַא

די : נקמין געדַא זַאקומט צוערשט אויפן זינען ַא, גן בכללפרַאזיך וועגן קלענערע און גרעסערע 

 — ךזוי קליין און שווַאזיינען ַא עּפאייראָ  ידישע קהילות אין דער היינטיקער מזרחיליטה הּפ⸗שארית

, פישע אויסזיכטןגרַאדעמָא טישעבלעמַארָאּפמיט , ן חורבןמעגרויזַא זַאך ַאל יידן נָאקליינינקע צָא זַאַא

קלייבן זיך ס ל יוגנטלעכע ווָאדי צָא; רן עלטער פון די יחידיםקטָאכט די פַאטרַאנעמענדיק אין בַא

דער  לעמען איז דָאצו דעם ַא .כמעראון נָא סימילירטס זיינען ַאל ווָאדי צָא; רןרויספָאַא

, בן געמיינטס מיר הָאווָא, נטיסעמיטיזםַא: ס רופט זיך אין ברייטערן זיןווָא ,רקטָאיגטער פַאגעלינָא⸗ניט

ט הָאʹנד וואו מלַא אין ַא ,מען וועט מען שוין ווייטער ניט זעןטָאסימּפ עטסוויטימירּפז זיינע ַא

ריין אין ז די לעצטע צייטן ַאס איווָאנד לַא אין ַא, פעלקערונגנצע יידישע בַאכטן כמעט די גַאאויסגעשָא

  .גן פון יושר און ערלעכקייט אויף להבאראיין מיט די העכסטע צוזָאעאישן פַאּפאון אין אייראָ  טָאנַא

, רעוואולגַאר ניט נָא ט די לעצטע צייטן אויסצושטייןידישע קהילה הָאידי   

רבונגען מיט פַאר בַאניט נָא, טדן אין צענטער שטָארַאַאנטיסעמיטישע ּפַא ליסטישענַאציָאנַא⸗עקסטרעם

ר נָא, נדדרעסן אין לַאזונגען אויף די ווענט פון די עטלעכע געבליבענע יידישע קהילה ַאסיסטישע לָארַא

לערלייאיקע קונצן מיט ַא, לייקענען דעם חורבןוצּפאָ ליטיק מצד דער מלוכה ָאטרע ּפכי ַא, סך ערגער ַא

צישע און נַא ”ינקטלעך גלייך אויף גלייךּפ„ר ואוון צו דערקלערן פַארדי ּפ: רייקעסכַאאון מַא

רערייען נַאּפדי אָ , ”דערווייזן„ס צו ס זיינען אויסן דָאמיסיעס ווָאדי קָא ;רברעכנסוועטישע פַאסָא

די , ראון אין משך פון לעצטן יָא, נדפון אויסלַא ערזענלעכקייטןּפיידישע  עוויאַאנ ןירעדריינצוציען ַא

מטע אויסצונוצן זייער ַארן און בַאקורָארָארבעט פון ליטווינער ּפפינצטערע ַא רישערבַאַאב⸗לישרַאמָא

ס זיינען געבליבן לעבן ווָא, ליטה יידןהּפ⸗שארית די לעצטע סטכעלש ןיאשולדיקן כט בכדי צו בַאמַא

נער רטיזַאַאצי ּפנַא⸗נטינשליסן זיך אין די רייען פון די ַאר און בלויז צוליב זייער העלדישקייט אין ָאנָא

  .אין די ליטווישע וועלדער

* * *  
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לט שוין ע ווָאּפקהילה אין מזרח אייראָ  כטעגעשווַאּפנדערע קליינע און אָ איז ַא⸗ניט⸗וועלכעַא  

 ס רופט זיך ַאס ווָאגעבליבן מערניט דָא, נגעןסך  ו ו י י נ י ק ע ר  צרות אונטערגעגַא פון ַא, גנפון לַא

ר ליקע יידישע ערטער פַאמָאויפצוהיטן די ַאלע איז אוועמענס איינציקע רָא, ”וסוטרוּפּפא„ן קהילה ַא

 לערקַאפון דער לָא ראינטערעסירטעערלעך פַא דיר און פַא, טןמַאלָאר דיּפפַא, נדטוריסטן פון אויסלַא

  .פעלקערונגבַא

זיין , וויטשערָאלּפר שמעון ַאʺנק אונדזער טייערסטן דדַאס ַאעס איז אין דער גרעסטער מָא  

, ר קיינעםבנדיק פַאניט מורא הָא, און זיין מוט, כקייטזיין ערלע, ןזייא יוו קרַאטש זיא סָאוו קטעררַאכַא

סך  ילט ַאשּפ, כקייטליינקייט און שווַאניט קוקנדיק אויף איר ק, ס אונדזער יידישע קהילה אין ליטעווָא

, נדערעאיידער ַא ,ר דער וועלטנג איבער גָאקלַאּפסיי אין ליטע און סיי אינעם אָ , לעגרעסערע רָא ַא

סך ווייניקער  בן צודערצו ַאוועלכע הָא, נדערע לענדערפיש גרעסערע קהילות אין ַאגרַאדעמָא

מט ניט פון ס שטַאנטיסעמיטיזם ווָאס איז שייך יענעם העכסט דענערווירנדיקן ַאאויסצושטיין ווָא

  .כטנען פון דער מַארגַאָאמע סַאר פון נעס נָאכוליגַא

און  רגייסטיקע עררקט ווערן דַארשטגעהיט און פַאּפציעס קען אָ כע סיטוַאזעלאין ַא  

ן און ניט דורך ּפרינצילגעמיינע ּפוועלכע ניט איז ַאיידישן ישוב ניט דורך ַא פון ַא ר וועזןלישערַאמָא

וועלכער , ן מנהיגטרענעם און געבענטשגעבָא יחיד ַא דורך ַא עדַארג רנָא, מעןגרַארָאבעטע ּפראויסגעַא

נייטיק ס זיינען פטן און גייסטיקע כוחות ווָאאייגנשַא דיָא אקוודגופא עם אייגענעם מהות נאי גטמָארפַא

  .נדערןקיין שום ַאאון ניט  מענטרישן מָארעציזן היסטָאּפ  ם ע ד צו 

צי  לגעמיינעם גורלאינעם ַא, אין העכערע כוחות בכלל, טָאגצי מען גלייבט אין , ניט שייך  

רישע בלייבט אין צייטן פון ברייטערן קריזיס די היסטָא ,תוטיש לעַא ידלויט ; לט אין צופַאגלַא

  .אין דעם ריכטיקן מענטשן נויטווענדיקייט

וויטש ערָאלּפר שמעון ַאʺרזיצער איז דס אונדזער פָאלע געבענטשט ווָאמיר זיינען ַא, רבותי  

ר רט דערקלערן פַאן ָאגל און אין פייער און גלייך אויף ַאג גרייט צו גיין אין הָאוועלכער איז יעדן טָא

ט ס ער הָאווָא ”פענע בריווָא„די דריי . ךס טוט זינצער וועלט גענוי ווָאר דער גַאליטע און פַא

בן מיט זיך נג פון די לעצטע חדשים הָאמען פון דער יידישער קהילה אין גַאזן אין נָארויסגעלָאַא

: פןלץ און ָאשטָאגט ז די יידישע קהילה אין ליטע זָאַא, ר דער וועלטגן פַאזָא⸗ן עדותרגעשטעלט ַאפָא

  .”מיר זיינען דאָ „

רצטקייט זיך קעגנצושטעלן עלעמענטן פון דער מלוכה טרעפט מען ניט הַאדי בַא, וועטשיקַא  

ס ן ווָאטפלעקס אייגנשַאמּפנענט אין דעם קָאָאמּפלער קָאאינטעגרַא ןזי איז ַא, לירטערהייטאיזָא

אין די מיטן , שמעונען, יובל⸗קענט מיט אונדזער בעלב זיך בַאאיך הָא זַא. מנהיג בכלל דעפינירן ַא

ל ניט זיין מיט די הויכע רנומען ער זָאווי פַא: ךמערקט איין זַאבַאב איך גלייך הָא, רןניינציקער יָא

און אויסלענדישע געסט און נען רפלייצונגען פון וויכטיקע טעלעפָאמיט פַא, טיעמַאלָאענינים פון דיּפ

זן און לָאּפל אָ מענטַאלצדינג מָאוויטש כסדר גרייט ַאערָאלּפאיז שמעון ַא, ווייטיקןּפאינלענדישע קאָ 

ס ר ווָאנץ יָאגַא ידן פון ַאישוטן ר יעדן ּפארץ פַא⸗ן עכטן דרךמקייט מיט ַאקזַאגעבן די פולע אויפמער

דערמיט . דער איר וויכטיק אין יענער צייטס איז אים ָאווָא, ן ענינדלדער ַאָא, ן עניןקומט צו גיין מיט ַא

 ,ליידישן ראש הקה פון ַא דיציעדורותדיקע יידישע טרַא⸗דור ַארזיצער אונדזער פָא פעטליין היט אויַא
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צרה  ירט זיך אין ַאס שּפייד ווָא צו וועמען אַ , ל דער איינציקערפטמָאאון ָא, ס איז דער ערשטערווָא

און דערהויבן ווערן אין , גוטע עצה אויסהערן ַא ,קלוגן מנהיג דורכצושמועסן זיך מיט ַאַא ,גיין ליוו

  .טישער אויסהערונג גופאַאדער שטימונג פון דער סימּפ

לע נטערטסטע לעגַאלָארּפערן אויף די פַאפטס קען ענווָא ריקער יוריסטנגיָאלס לַאַא  

ס איז אינטים ווָא וונערמלחמהדיקער קָאדעוועטער אין דער פַאגעהָאסיואלס ַא, רייקעסכַאמַא

ס איז געבענטשט ווָא רעמער מענטשוַאטייערער ו ַאאון ווי , וונט אין דער ליטווישער קולטורהַאבַא

צו די יידן געבנקייט צענטיקער איבערגערָאּפ⸗הונדערט רצטקייט און מיט ַאהַאמיט בַא, ריזמאַ מיט כַא

בע טע אויפגַאאיז עס אונדזער הייליק ,אין ליטע און דער ליכטיקסטער צוקונפט פון די יידן אין ליטע

ל וויטש זָאָאערלּפז אונדזער טייערער שמעון ַארזיכערן ַאצו פַא ידכב ,ס מיר קענעןלץ ווָאן ַאצו טָא

זיין שווערע און , רבעטן ַאזיי ּפאָ  ןצַאש ןואנערקענען רשטייען און ָאוויסן גענוי אויף וויפל מיר פַא

  .רנץ יָאגַא ג פון ַאלע טָארבעט צו וועלכער ער שטעלט זיך ַאַא זענקלָאדַא

 ,ףרַאדַאב ןעמ ואווַא ןטרָאד ןלעטשנגעקַא ךיז חכ רָאנ טינ הליהק רעשידיי רעד טגנערב רע  

 הליהק עקיטפַאהבעל ,עקידלדורּפש ,עשירעפעש⸗טכע ןַא ןביילב וצ עיצַאריּפסניא עתמא ךיוא רָאנ

 ןענרעל וצ טפַאשביל רעלופ רעד טימ קַאווטיל ןקידתורוד⸗רוד םענופ טסייג רעד ךיז טריּפש סע ואוו

  .רוטלוק רערעכעה וצ ןוא

 עגנַאל וצ ,םייח ןב ןועמש ʹר ,יובל אונדזערער⸗דער בעלז ַא, צוגעגעבן לטאיז ווָא⸗ניט⸗ז ווערַא  

 ,לʺשון זסטרַא שמואל ʹר ,שʺמיקער פונעם רששטַאּפריכטיק אָ  לעמען ַאאיז צו דעם ַא ,ןרָאי עטוג

כן טרעפן זיך בלויז אין די זעלכע זַאַא, קען ניט זייןʹס, ניין: ןג געטָאזָא ט ַאגלַאדרויסנדיקער  ַא לטווָא

  .ביכלעך⸗ליקע מעשהמָאַא

רזיציער פון דעם פָא, גבורה⸗דעם בעל, דעם גיבור, וויטשןערָאלּפשמעון ַא רʺבלייבט ד  

 רצןנצן הַאמיטן גַא צו ווינטשן, ןיירַא רןיָא⸗קומט היינט אין די גבורותס אונדזער יידישער קהילה ווָא

  .לעמערשטנס געזונטגוטע בשורות און ַא, כח, לגדערפָא, פרייד, ווייטערדיקע שעפערישקייט

  

  ץדוד קַא

  ווילנער יידישער אינסטיטוט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


