אַלגעמיינער

פרייטיק ,כ"ט תמוז ,ה' תשס״ח
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זאגן,
פארשטייער פון אידישער ַאגענטור ָ
ָ
לאשן זיינען שוין ָאנגעקומען אין ישראל"
פא ַ
" ַאלע ַ
פון מענדל אַדלער

א

האט
וואס די אידישע אַגענטור ָ
ין ַא באַריכטָ ,
ביורא פון פּרעמיער אהוד
ָ
געשיקט צו דער
ַטאנט ,אַז אַלע
ָאלמערט אין ירושלים ,ווערט בא ָ
ַשמאראַ",
עטיאפּיע ,באַקאַנט אַלס "פאַלא ָ
פאַלאַשן פון ָ
האבן שוין עולה געווען קיין ישראל.
ָ
די אידישע אַגענטור ,באַקאַנט אַלס "סוכנות",
עטיאפּישע פאַלאַשן,
שרייבט אינעם באַריכט ,אַז די אַלע ָ
געווארן אין דעם
ָ
וואס זיינען אין ָ 1999אפּגעזוכט
ָ
פּאטענציאַל פאַר עלייה קיין ישראל,
"צענזוס" אַלס ַא ָ
האבן שוין עולה געווען קיין ישראלָ ,אדער זייער רעכט
ָ
געווארן צוליב
ָ
פאַר עלייה איז דערווייל ָאפּגעשטופּט
נטראלן פונעם אינערן-מיניסטעריום פון ישראל.
קא ָ
די ָ
האט
דער פּרעמיער פון ישראל ,אהוד ָאלמערטָ ,
פארשן דעם גאַנצן עניין פון
פונדאסניי צו ָ
ָ
באַפוילן
וואס
טראץ דעם ָ
דער פאַלאַשן-עלייה קיין ישראלָ ,
געזאלט פאַרענדיקן מיט צוויי חדשים
ָ
האט זיך
עס ָ
האט די אידישע
צוריק ,און גלייכצייטיק דערמיט ָ
אַגענטור געדאַרפט פאַרענדיקן אירע אַקטיוויטעטן אין
עטיאפּיע.
ָ
טייל ָארגאַניזאַציעס וועלכע באַשעפטיקן זיך מיט
עטיאפּיע קיין ישראל,
ָ
אַרויפברענגען די פאַלאַשן פון
וואס
שטאט גונדאַרָ ,
ָ
טענה'ן ָאבער ,אַז אין דער
נאך 8,700
צפון-עטיאפּיע ,וואַרטן ָ
ָ
געפינט זיך אין
נאך נישט
וואס זייער רעכט פאַר עלייה איז ָ
מענטשןָ ,
דאזיקע
געווארן .אונטערן דרוק פון די ָ
ָ
באַשטעטיקט
האט
ָארגאַניזאַציעס און דער ספרדישער ש"ס-פּאַרטייָ ,
ַמאל דעם גאַנצן
נאך א ָ
פארשן ָ
ָאלמערט באַפוילן צו ָ
עטיאפּיע זיינען
עניין ,צי די פאַרבליבענע מענטשן אין ָ
וואס אַלס אַזעלכע זיינען זיי באַרעכטיקט
טאַקע אידןָ ,
געבראַכט צו ווערן קיין ישראל.
האט די רעגירונג פון אַדיס אַבאַב ַא
אין ָ 1991
ָאפּגעשטעלט די עלייה פון די פאַלאַשאַס קיין ישראל.
האבן זיך
וואס ָ
די פאַלאַשאַס שטאַמען פון אידןָ ,
יארהונדערט און
געשמד'ט ביים ענדע פון ניינצנטן ָ
יאר
יארהונדערט .מיט אַכט ָ
צוואנציקסטן ָ
אינמיטן פון ָ
געווארן ַא דרוק
ָ
שפּעטער ,אין  ,1999איז אויסגעאיבט
זאל דורכגעפירט
אויף דער ישראל-רעגירונג ,אַז עס ָ

עטיאפּיע .יענער צענזוס
ָ
ווערן ַא צענזוס-ציילונג אין
האבן
וואס ָ
נאך  30טויזנט מענטשן ָ
האט אויפגעזוכט ָ
ָ
זיך ָאנגעגעבן אַלס פאַלאַשן.
וואס שטיצן די פאַלאַשן טענה'ן,
די ָארגאַניזאַציעס ָ
אַז די ב ַאאַמטע פון ישראל'ס אינערן-מיניסטעריום,
געפארשט די באַריכטן פון די עולים און פון
האבן ָ
וואס ָ
ָ
האבן זיי
וואס ָ
די מענטשן פון דער אידישער אַגענטורָ ,
האבן זיך נישט וויסנדיק
אַרויפגעברענגט קיין ישראלָ ,
וואס געפינען זיך
געמאַכט פון עלף טויזנט פאַלאַשן ָ
דארטן ,און וועלכע זיינען געווען פאַרשפּרייט אין
נאך ָ
ָ
עטיאפּיע ,און
דערפער איבער דער לענג און ברייט פון ָ
געווארן אינעם צענזוס .זיי גיבן-
ָ
נגעשלאסן
ָ
זיינען ָא
וואס זיינען פאַרזאַמלט
צו ,אַז די טויזנטער פאַלאַשן ָ
קריטעריאנען,
ָ
אין גונדאַר ,זיינען באַרעכטיקט לויט די
וואס דער ספרדישער הויפּט-רב פון ישראל ,הרב שלמה
ָ
דאס אינערן-
האט באַשטימט אין ָ ,2002אבער ָ
עמאַרָ ,
נטראלירן צי זיי זיינען
קא ָ
זאגט זיך ָאפּ צו ָ
מיניסטעריום ָ
טאַקע באַרעכטיקט עולה צו זיין קיין ישראל.
זאגט ָאבער ,אַז
ַא הויכער "סוכנות"-ב ַאאַמטער ָ
בלאף".
דאזיקע טענות זיינען ַא "פולשטענדיקער ָ
די ָ
"עס דאַכט זיך אַז עס איז שוין פאַראַן ַא פּרואוו פון
יארן ,הויפּטזעכלעך דורכן העכסטן געריכט אין
לאַנגע ָ
וואס
’פּראדוצירן' נייע באַפעלקערונגען ָ
ָ
ישראל ,צו
’גאולה-אנשויאונגען' פון ַא סך
ָ
זאלן שטימען לויט די
ָ
דאס נישט געהאַט
האט ָ
רבנים .ביים העכסטן געריכט ָ
פּראבירט מען דעם זעלבן
דערפאלג ,און היינט ָ
ָ
קיין
צוגאַנג ביים האַנדלען מיטן פּרעמיער פון ישראל",
געזאגט.
האט דער ב ַאאַמטער ָ
ָ
זאגט די אידישע ַאגענטורַ ,אז זי פירט-
ָאפיציעל ָ
אויס די ב ַאשלוסן פון דער ישראל-רעגירונג ,און
האט נישט קיין אייגענע שטעלונג לגבי דער פר ַאגע
ָ
פון די פ ַאל ַאשן .פ ַאקטיש זיינען ָאבער די פירער פון
נאך פ ַאל ַאשן
דער "סוכנות" קעגן ַארויפברענגען ָ
קיין ישראל ,צוליב דער טענהַ ,אז לויטן "חוק
וואס ווערט פּר ַאקטיצירט אין ישראל,
השבות"ָ ,
זיינען די פ ַארבליבענע פ ַאל ַאשן נישט ב ַארעכטיקט
פ ַאר עלייה ,און לגבי די פ ַארפליכטונגען פון דער
אידישער מדינה ַארויפצוברענגען קיין ישראל די
געווארן אינעם צענזוס אין
ָ
וואס זיינען געציילט
ָ
האט די ישראל-רעגירונג שוין דערפילט אירע
ָ ,1999
פ ַארפליכטונגען.

וואס שטיצן די
ש"ס און אַנדערע ָארגאַניזאַציעס ָ
אויסגעשפּראכן קעגן
ָ
עלייה פון די פאַלאַשן ,זיינען ָאבער
דאזיקן באַריכט .הרב מנחם וואַלדמאַן,
די אויספירן פון ָ
האבן ָאנגעפירט מיט דער 1999-
וואס ָ
איינער פון די ָ
עטיאפּיע ,און וועלכער שטייט אין שפּיץ
ָ
ציילונג אין
וואס פירן אַדורך
פון איינער פון די קערפּערשאפטןָ ,
נאכן עולה זיין
גיור-פּראצעדור פאַר די פאַלאַשן ָ
ָ
דעם
דאס אינערן-
האט ָ
זאגט ,אַז "זינט ָ 2005
קיין ישראלָ ,
פּגעזאגט צו באַשעפטיקן זיך מיט
ָ
מיניסטעריום זיך ָא
נייע אַפּליקאַציעסָ ,אפּגעזען דערפון צי זייערע נעמען
יא ָאדער נישט דערשינען אויף די ליסטעס פונעם
זיינען ָ
צענזוס .עס איז געווען ַא פולשטענדיקע פאַרהוילונג
וואס וואוינען אין די
פון דער ליסטע פון פאַלאַשןָ ,
האבן
וואס אויך די ’סוכנות'-לייט ָ
דערפערַ ,א זאַך ָ
זאגט הרב וואַלדמאַן.
זיינער-צייט באַשטעטיקט"ָ ,
וואס איז
דאס געלט ָ
געווארן ,אַז ָ
ָ
אויך איז באַקאַנט
געווארן ָאנצופירן מיט די שפּייז-צענטערס
ָ
באַשטימט
אויסגעלאזט .די פאַראייניקטע
ָ
האט זיך
אין גונדאַרָ ,
אידישע ָארגאַניזאַציעס אין אַמעריקע ,באַקאַנט אַלס "יו-
נגרעגעישאנס"(,
ָ
קא
דזשעי-סי" )"יונייטעד דזשואיש ָ
האט פינאַנצירט די שפּייז-צענטערס אין גונדאַר,
וואס ָ
ָ
מאנאַט צוריק,
האט ָאפּגעשטעלט די סובסידיעס מיט ַא ָ
ָ
פּאליטיק פון דער
אין איינקלאַנג מיט דער ָאפיציעלער ָ
ישראל-רעגירונג.
דזשאסעף
ָ
איינער פון די פירער פון "יו-דזשעי-סי",
יאר זיינען מיר
נאך אַכצן ָ
האט דערקלערט ,אַז " ָ
פייטָ ,
געווארן ָאפּצושטעלן די שפּייז-טיילונג
ָ
געצוואונגען
דאס וועט זיי פאַראורזאַכן
פאַר די איינוואוינער ,און ָ
האף אַז מיר וועלן קענען געפינען
גרויסע ליידן .איך ָ
דאס ווענדט
אַנדערע וועגן פאַר די סובסידיעסָ ,אבער ָ
זיך אין דעם צוגאַנג פון דער ישראל-רעגירונג ,צי זי
פונדאסניי זייער
ָ
נטראלירן
קא ָ
וועט איינשטימען צו ָ
רעכט פאַר עלייה".
געווארן אין
ָ
וואס איז דורכגעפירט
אינעם צענזוס ָ
עטיאפּישע
ָ
געווארן 28,951
ָ
 ,1999זיינען פאַרצייכנט
האבן
צאלָ ,
דאזיקער ָ
בירגער אַלס פאַלאַשן .פון דער ָ
מער ווי  23טויזנט עולה געווען קיין ישראל ,און אין
נאך  .291די איבריקע
מאנאַט וועלן עולה זיין ָ
קומענדן ָ
נאך צו הערן אויב זייער אַפּליקאַציע פאַר עלייה
וואַרטן ָ
וועט באַשטעטיקט ווערן דורכן אינערן-מיניסטעריום
פון ישראל.
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אידישע קהילה פון אָדעסע
רלאנגט אָפּצושטעלן
פ ַא ַ
מאסן-קבר
קאָנסטרוקציע ביי ַ
• פון שמואל ברגער
די אידישע קהילה אין ָאדעסע פּרובירט
מאל
ָאפּשטעלן די בויַ -ארבעט שוין צום צווייטן ָ
לעצטנס ,אין דער געגנט וואו עס איז ָאנגענומען
האבן
ַאז די נ ַאציס און זייערע מיטהעלפער ָ
דארט ַא מ ַאסן-שחיטה פון אידן
דורכגעפירט ָ
מינאריטעטן ביי דער צווייטער
ָ
און ַאנדערע
וועלט-מלחמה.
וואכן צוריק איז לויט ב ַאריכטן
צוויי ָ
געווארן בהשגחה פּרטית ַא קבר,
ָ
געפונען
דארט אין דער
געגראבן ָ
ָ
האבן
ווען ַארבעטער ָ
פּאמפּעס .אויך זענען
אינסטאלירן ָ
ָ
ערד צו
דארט איבערבלייבענישן
געווארן ָ
ָ
אויסגעגראבן
ָ
פון מענטשלעכע קערפּערס .דער מ ַאסן-קבר
ליוסדארפסק ַאי ַא
ָ
געפינט זיך צווישן דער
און ָ
טאלבוכינ ַא ג ַאס אין דער ב ַארימטער
שטאט ָאדעסע.
אוקר ַאינישער ָ
פּאליציי פון ָאדעסע
האט די ָ
לעצטנס ָ
דארט און
אונטערזוכט די בוי-פּלענער ָ
פּגעווארפן די מעגלעכקייט ַאז ס'איז פ ַאר ַאן
ָ
ָא
היסטאריקער
ָ
דארט ַא מ ַאסן-קברָ ,אבער
ָ
ָ
דארט
האבן ָ
האבן ב ַאשטעטיקט ַאז די נ ַאציס ָ
דורכגעפירט ַא מ ַאסן-שחיטה ביים ָאנהייב פון
דער צווייטער וועלט-מלחמה.
דארט
האבן די נ ַאציס ָ
אין ה ַארבסט פון ָ ,1941
געקוילעט און פ ַארברענט לעבעדיקערהייט
העכער  25,000מענטשן ,צווישן זיי ציגיינער,
מאלד ַאווע און מלחמה-געפ ַאנגענע
פּליטים פון ָ
פון דער רויטער ַארמייָ ,אבער די מערסטע
קרבנות געווען געווען אידן .דער גרעסטער טייל
פון דער ָאדעסער אידישער ב ַאפעלקערונג איז
געווארן אין דער מ ַאסן-שחיטה,
ָ
אומגעבר ַאכט
געווארן דעם 23סטן און
ָ
וואס איז דורכגעפירט
ָ
קטאבער.1941 ,
24סטן ָא ָ
וואס זענען
צוליב די ריעל-עסטייט פּרייזן ָ
לעצטנס הויך געשטיגן אין אוקר ַאינע ,איז פ ַאר ַאן
ָ
דארט ַא
ָ
נאכפר ַאגע ָאפּצוקויפן
פּרעצענדטלאזע ָ
שטחים אין די גרויסע שטעט .דער פּל ַאץ וואו

עס גייט ָאן די בויַ -ארבעט אין ָאדעסע געפינט
וואס
דענקמאלןָ ,
ָ
זיך נישט ווייט פון צוויי
געווארן אין ָאנדענק פון
ָ
זענען אויפגעשטעלט
סאוויעטישע מלחמה-געפ ַאנגענע,
אידישע און ָ
ָ
געווארן דורך די
ָ
אויסגעשאכטן
ָ
וואס זענען
נ ַאציס.
לויט ווי אידישע עסקנים גיבן איבער,
מאנטיק
וואכן צוריק ָ
האבן ַארבעטער צוויי ָ
ָ
דארט איבערבלייבענישן פון
רויסגעגראבן ָ
ָ
ַא
האבן זיך
גראבונגען ָ
מענטשלעכע קערפּערס .די ָ
נישט ָאפּגעשטעלט ,און די איבערבלייבענישן
דארט
געווארן ָ
ָ
זענען ַארויסגעשליידערט
טעלעוויזיע-פּראגר ַאם
ָ
לאק ַאלע
דערנעבןַ .א ָ
ָ
האט געוויזן די איבערבלייבענישן פון די
שואה-קרבנות אין ַא טר ַאנסמיסיע יענעם
ָאוונט .אין פ ַארלויף פון דער נ ַאכט זענען
די איבערבלייבענישן שנעל ַאוועקגענומען
געווארן פון דעם פּל ַאץ.
ָ
האט הרב
טאג ,דינסטיקָ ,
דעם ַאנדערן ָ
וואלף ,דער הויפּט-רב פון ָאדעסע
אברהם ָ
און דרום-אוקר ַאינע ,ב ַאזוכט דעם פּל ַאץ און
נאך פיל איבערבלייבענישן פון
דארט ָ
געפונען ָ
יאר פון
מענטשלעכע קערפּערס .דער וויצע-מ ַא ָ
רשפּראכן
ָ
האט פ ַא
ָאדעסע ,וו ַאכט ַאנגי אובירי ַאָ ,
דארט
וואס מעגלעך ָאפּצושטעלן ָ
טאן ַאלץ ָ
צו ָ
סארט בויַ -ארבעט.
יעדע ָ
אין ַא בריוו צום אוקר ַאינישן פּרעמיער-
טימא
מיניסטער ,יולי ַא
וואכן
שענקא ,צוויי ָ
ָ
ָ
האט דער אידישער קהילה-
צוריק דינסטיקָ ,
געפאדערט ָאפּצוהיטן מיט
ָ
ר ַאט פון ָאדעסע
כבוד דעם זכר פון די צענדליקער טויזנטער
אידישע קדושים און ַאפירזוכן און אומקערן
אויסגעגראבענע איבערבלייבענישן צום
ָ
ַאלע
פּל ַאץ פונעם קבר .די פירער פון דער אידישער
קהילה ָ
האבן דערקלערט אין דעם בריוו ַאז די
גרייטקייט פון דער ָאדעסער מוניציפּ ַאליטעט
דארט בויען איז "קעגן דער אויפפירונג
לאזן ָ
צו ָ
פון ציוויליזרטע פעלקער".

צום ערשטן
יאָרצייט פון
שערווין וויין
פאָרזעצונג פון זייט ניין

זיי זיינען מאמינים ממש ,בעת ווען ס'איז לאו דווקא אַזוי.
ער באַשולדיקט זיי אַלעמען בפה אחד אין ַא געוויסן
דוחק אין ווערדע.
דאַכט זיך ָאבער אַז דעם גרעסטן ״מי שברך״
דערלאַנגט ער גראַדע די רעפ ָארמער )מיט וועמען ער
האט איבערגעריסן ָאנהייב זעכציקער י ָארן( .ער
אַליין ָ
זאגט ,אַז מיטן פּטור ווערן פון אַזויפל טראַדיציעס און
ָ
ַציאנאַלע שטריכן ,מיטן ָאפּוואַרפן משיחן
אידיש=נא ָ
און געטלעכע כוחות ,איז זיי ,די רעפ ָארמער ,געבליבן
מערניט אַן אַבסטראַקטער מינימאַלער מ ָאנ ָאטעאיזם.
זאלן
ַרוואס ָ
דאס :״לעכערלעך! פא ָ
פאַר שערווין וויין איז ָ
אידישע מ ָאנ ָאטעאיסטן זיין מער געטלעך=געשטימט ווי
אַשטייגער מוסלמענישע מ ָאנ ָאטעאיסטן?״ מיט אַנדערע
די ביכער פון שערווין וויין
ווערטער ,ער טענהט ,אַז דער סוף איז ,אַז ביי רעפ ָארמער
בלייבט  ---ג ָארנישט מיט ג ָארנישט.
וואס שטאַמען פון איין מוסר=ביכל פון דעם מחברס אינגלשע י ָארן איז בפירוש דעפיניציע ,לויט זיין שיטה ,דאַרף
ַזוי ווי אַנדערע דענקער ָ
דער מ ָאטיוו פון מענטשלעכער ווערדע דרינגט
דערגרייכן ַא געוויסע מדרגה קל ָארקייט.
ָ
פאלק ָאדער רעליגיע ָאדער פון אַן אַנדערן ,פאַראַן אין דעם בוך ...צריך עיון.
אַדורך אַלע כתבים פון שערווין וויין .ער איז איינער
ניט אַריינל ָאזנדיק זיך טיפער,
האט זיך אויך שערווין וויין ,נוסח אַמעריקע
ָ
וואס
פון די בויער פונעם ״הומאַניסטישן יודאַאיזם״ ָ
דא וועט קלעקן ברענגען ,איבערגעזעצט אויף
נאר ָ
ָ
באַקומט זיך אַז ביי ריכטיקע אפּיקורסים
וואס מער טראַדיציעס ,געשיכטע ,זיך געסטאַרעט קומען צו הילף ניט ָ
וויל אויפהאַלטן ָ
ווארט=פריער:
נאר ָאפּגעפרעמדטע אידיש ,דעם מחברס ָ
איך בין ַא גלייביקערָ .אבער איך בין ניט קיין איז שערווין וויין ג ָארניט געווען קיין
זאלן ָאנערקענען דעם ָאדער יענעם חלק ָאדער
נאר בעת מעשה ניט בל ָאפנדיק אידן ,זיי ָ
ָ
ַפטן,
נאַצי ָאנאַלע אייגנשא
״
גלייביקער אינעם ק ָאנווענצי ָאנעלן זין .איך גלייב ,אַז מיר אפּיקורס .גיי ווייס. . .
האט
וואס ,ער ָ
נאר ָ
זיך אַליין ָאדער יענעם ,אַז מען איז ַא גלייביקער בעת מען אויסטייטשונג פון זייער ירושהָ ,
איז ניט קיין גלייביקער...
ניטא קיין
זיך פאַרמ ָאסטן בכלל ווערן טאַקע אַליין ַא ״גורו״ פאַר לעבן אין ַא משוגענער וועלט ,און אַז ס'איז ָ
פרייד
מער
זיך
זוכן
ס
ווא
ָ
פעלקער
ַלע
א
פון
מענטשן
וויין באַשולדיקט ,אַז ַא סך פון די ״אַמביוואַלענטן״
גאַראַנטיע אַז די גוטע וועט מען געבן שכר און אַז די
נאך
יט שערווין וויין ה ָאבן מיר ָ
ה ָאבן זיך ָאנגעכאַפּט ָאן ציוניזם ווי ַא מין ממלא און באַדייטונגספוליקייט אין זייער לעבן .אַם סאַמע רשעים וועט מען באַשטר ָאפן.
פאַרבראַכט אין ווילנע ,און מיט
מקום אויף אמתער רעליגיע ,און וואַרפט עס ָאפּ באַקאַנטסטן אויף דעם געביט איז זיין בוך ״ווי אַזוי צו
״איך גלייב אַז דער כח זיך צו באַגיין מיט ַא משוגענער
יאר צוריק ה ָאבן מיר
קאַרגע פיר ָ
קלאר אין ַא משוגענער וועלט״ ).(1995
איינס=און=צוויי :״די אַמביוואַלענטן נייטיקן זיך אינעם בלייבן ָ
וועלט קומט פון אינעווייניק ,פונעם אומאַנדעקטן כח ָ
וואס זיך ווייטער געטר ָאפן טאַקע ביי אים אין
אין בוך זיינען ָ
ציוניזם; דער ציוניזם נייטיקט זיך ָאבער ניט אין זיי ,דעם
דא קאַפּיטלעך וועגן טראַדיציע און איז ביי אונדז פאַראַנען ,אַריינקוקן די ָ
ווארהאַפטיקייט מישיגן.
מ ָאדערניזם בכלל ,וועגן ָ
געזאגט״.
אמת ָ
ווארהאַפטיקייט ,אילוזיעס ,אין פּנים אַריין און ָאנגיין ווייטער מיטן לעבן.
מיר ה ָאבן ווייטער ָאנגעהאַלטן ַא
ַרקייט
א
שט
שולד=געפילן,
ַפט,
א
ליבש
פּחד,
פרייד,
יאוש,
ַצן
א
פּצוש
א
ָ
ניט
ַטירלעך
א
נ
איז
דא
ָ
כוונה
אונדזער
נאר די אַלע תוכיקע
״איך גלייב ,אַז די ליבשאַפט צום לעבן באַדייט ק ָארעספּ ָאנדענץָ ,
נאר פּשוט איבערגעבן אויפן שפּיץ און שיינקייט.
ָאדער קריטיקירןָ ,
האב
וואס איך ָ
מיט פאַקטן קען איך עס ניט אויפווייזן; פונדעסטוועגן די ליבשאַפט צום שכל הישר און די ליבשאַפט צו קשיות און פּר ָאטעסטןָ ,
ַנג
א
ַנקען=ג
א
געד
דעם
פון
תמצית
פונעם
מעסער אַביסעלע
שיינקייט.
האב
אים געהאַט בדעה שטעלןָ ,
א
ַ
פון
שמץ
א
ַ
ווי
מער
ַז
א
חשד,
א
ַ
ַן
א
ַר
א
פ
מיר
ביי
איז
רב״.
אפּיקורסישן
מערקווערדיקן
פון
״איך גלייב ,אַז בלייבן ָ
״
קלאר אין ַא משוגענער איך ״ ָאנגעקליבן״ אויף אונדזער
וועלט איז ניט גרינגָ ,
נאר צום סוף פון דער זאַך איז קומעדיקער באַגעגעניש.
דעטראיט ,מישיגן,
ָ
געווארן אין
ָ
געבארן
ָ
ער איז
אונדזער
און
לעבן
בלייבן
אונדזער
עס דער יסוד פון
און אין דער ערשטער ָ
אויסגעהאדעוועט אין ַא
ָ
דארטן
פּאזיציע אויף מיין רשימה אין  ,1928זיך ָ
זעלבסט=ווערדע.
קשיות )צי ָ
קלאץ=קשיות( ,איז געווען די פראַגע :צו משפּחה שומרי שבת ,היימישע אידן פון דער
״איך גלייב ,אַז די מענטשלעכע ווערדע קומט פונעם
ָ
ווענגראווסקי און טייבעלע
ָ
וואס דאַרף ער צו אַל=די צרות דעם טיטל ״ראַבאַי״? אַלטער היים :הערשל
בן
מוט צו לעבן מיט דער ווירקלעכקייט ,און הנאה ה ָא
פילא ָ
ָ
מאדערניסטישער
ביסט ַא ָ
סאףַ ,א דענקערַ ,א איזראַעלסקי.
וואס זי שטעלט אונדז.״
פונעם פאַרמעסט ָ
לערער פון אידישע ווערטן און אידישער געשיכטע
איבערגעלאזן ַא גרויסע
ָ
האט
שערווין וויין ָ
צוגאב צו
פאַרן עולם סעקולערע אידישע הומאַניסטן ,איז צו ״הומאַניסטישע קהילה״ אין מישיגן אין ָ
ָ
וואס ער איז
ַציאנאַלע פאַראיינען ָ
וואס ״ראַבאַי״ ָאדער ״רב״ בשען ווען דער עצם ַא ריי אינטערנא ָ
האט שטאַרק ליב
כאטש שערווין וויין ָ
גבָ :
ווארט בלשון בני אדם שטעלט מיט זיך ָ
ָ
פאר אין דער געווען צווישן זייערע מיט=גרינדער :די געזעלשאַפט
געהאַט מיט ַא שמייכל זיך צו באַנוצן מיט די
סאַמע ערשטער ריי  ---אמונה .ס'פעלן ָ
דאך ניט קיין פאַר הומאַניסטישן יודאַאיזם )געגרינדעט  (1969און
האט
ווערטער ״אפּיקורס״ און ״אפּיקורסים״ ָ
דענקער,
א
ַ
לאמיר ָאנכאַפּןַ ,א לערער,
ווערטער אויףָ ,
ַציאנאַלע פעדעראַציע פון סעקולערע
די אינטערנא ָ
ַטאנט ,אַז ער איז גראַדע ניט קיין
איינמאל בא ָ
ָ
ער ניט
האט ער
ַא גורוַ ,א מדריךַ ,א מורה דרךַ ,א מנהיגַ ,א מחברַ ,א הומאַניסטישע אידן ) .(1986אין ָ 2003
אפּיקורס.
נאך.
נאך און ָ
סאף און ָ
פילא ָ
רעדנערַ ,א ָ
יאר״
באַקומען דעם טיטל ״הומאַניסט פונעם ָ
לאגיש ניט מעגלעך
האט געגלייבט ,אַז עס איז ָ
ער ָ
ניט
לייג
טא
ָ
חבר,
א
ַ
ביי
פרעגן
עפּעס
ווילסט
צוגעטיילט פון דער אַמעריקאַנער הומאַניסטישער
האט אין די
גאט ,און ער ָ
יא צי ניין וועגן ָ
צו באַווייזן ָ
ָאפּ.
ַסאציאַציע.
א ָ
ווארט פאַר זיין
קרייזן פון פיל ָאס ָאפן מחדש געווען ַא ָ
די קומעדיקע באַגעגעניש איז ניט געווען
וואס וועט פון דעם אַלעמען פאַרבלייבן אויף
ָ
דאס
איגנאראַנץ ָ ---
ָ
שיטה :״איגנ ָאסטיציזם״ )פון לשון
דאס איז אין פאַרשיידענע פּרטים באַשערט.
להבאָ ,אן דעם כאַריזמאַטישן גורו פון דער באַוועגונג,
וואס מ'קען ניט וויסן(ָ .
ָ
פאַרא ָ
קלאר איז ָאבער ,אַז ער אַליין,
קלארָ .
נאך ניט ָ
ַיארן ,זיבן טעג אין אב ,שבתע=נאַכט )דעם איז ָ
אַנדערש איידער אַגנ ָאסטיציזם.
רא ָ
מא ָ
ַטאנט אַז 21טן יולי  ,(2007בעת ַא וואַקאַציע אין ָ
קא ,אַלץ פרוכטבאַרער דענקער ,לערער ,שרייבער; אַז
שערווין וויינס איגנ ָאסטיציזם״ בא ָ
אויטא ָ
ָ
פיל ָאס ָאפישע חקירות״ וועגן געטלעכקייט דאַרפן איז שערווין וויין אומגעקומען אין אַן
טאלעראַנטער ,וואַרעמער
מאביל ער אַליין אַלס טייערערָ ,
זיך ָאנהייבן מיט פעסטע הגדרות ,אַנדערש ווערן די קאַטא ָ
ַסטראפע אין עלטער פון ניין=און=זיבעציק מענטש און אַן אוהב=המענטשהייט ממש ,וועט
יאר.
דיסקוסיעס אויסגעליידיקט פון תוכן .און אַן אמתע ָ
שטאַרק אויספעלן .כבוד זיין ָאנדענק.
שערווין וויין אין זיינע אינגערע יאָרן

א

מ

א

די ַאלע וועמען ער רופט אָן מיטן נאָמען
" ַאמביוו ַאלענטן״ .דאָרטן גייען ביי אים ַאריין
די ַאלע מאָדערנע אָרטאָדאָקסן לשבטיהם ,די
קאָנסערוו ַאטיוון ,די רעקראָנסטרוקציאָניסטן
)טאקע אין דעם סדר( .ביי
און די רעפאָרמער ַ
די ַאלע ,איז ער חושד ַא ניט=אָרנטלעכקייט.
האלט ַאז ביי זיי פעלט די אמתע ,פולע
ער ַ
אומב ַאגרענעצטע אמונה נאָר זיי האָבן מורא
דאָס מודה זיין ,זיי זיינען גרייט שפּילן זיך ַא
גאנץ לעבן ַא טייוואָלים=שפּיל.
ַ

