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FRIDAY, MAY 28, 2010

רראט פון
פא ַ
דער ַ
ירושלים דורך די אידן
אין ַאמעריקע

קאנגרעסלייט:
טארן און ָ
סענא ָ
זאגט צו אידישע ַ
מא ָ
בא ַ
פּרעזידענט ָא ַ

געמאכט פעלערן אין
״כ׳האב ַ
ָ
באציאונגען מיט ישראל״
די ַ
מיין מיינונג

פון שלמה שמיר

רוואס
פא ָ
ַ
דערווייטערן
זיך יונגע
מעריקאנער
ַ
ַא
אידן פון
ישראל?
פון יוסף יצחק יעקבסא ָן

א

ין אַן אינטערעסאַנטן קאָלום אין דער ישראל צייטונג
”מעריב“ שילדערט שמואל ראָזנער אַ שמועס וואָס ער
האָט אַנומלט געהאַט מיט פּיטער ביינאַרט ,אַ יונגער,
אינטעליגענטער איד ,וואָס ווערט באַטראַכט אַלס איינער פון
די צוקונפטיקע ”שטערנס“ צווישן אידישע קאָלומניסטן.
ביינאַרט האָט אַרויסגערופן אַ טומל ווען ער האָט
פאָרזעצונג אויף זייט צוויי

יקאט קעגן בד“ץ:
בא ָ
ָאנפירער פון ָ

׳כ׳וויל נישט אַז מיין געלט
זאָל גיין צו פאַרברענען
די ישראל-פאָן׳
• פון יעקב בריל
געווארן אויפן אינטערנעט קעגן
ָ
וואס איז ָארגאַניזירט
יקאט ָ
בא ָ
ַא ָ
וואס איז שטאַרק
דעם הכשר פונעם בד“ץ פון דער עדה החרדיתָ ,
פאַרשפּרייט אויך אין סעקולערע געשעפטן אין ישראל ,רופט די
וואס מ׳קויפט ,און
פּראדוקטן ָ
ישראל-באַפעלקערונג איבערצוקוקן די ָ
האבן דעם הכשר פון בד“ץ.
וואס ָ
נישט קויפן קיין אַרטיקלען ָ
ישראל-פאן,
ָ
האב געזען ווי די חרדים פאַרברענען די
״ווען איך ָ
יקאט קעגן
בא ָ
איז מיר אויפגעקומען אויפן געדאַנק צו ָארגאַניזירן ַא ָ
וואך
פאריקע ָ
האט דערקלערט ָ
דעם בד“ץ פון דער עדה החרדיתָ “,
יקאט ,אין אַן אינטערוויו
בא ָ
ַטאר פונעם ָ
מיקי לאַפּיד ,דער איניציא ָ
דאס געלט פון
אויף דער ישראל-טעלעוויזיע .״איך וויל נישט אַז ָ
פאנען און ָארגאַניזירן
זאל גיין אויף צו פאַרברענען ָ
מיין קעשענע ָ
דעמאנסטראַציעס אין אשקלון“.
ָ
קאסט מער ווי אַנדערע הכשרים .וואו גייט
״דער בד“ץ-הכשר ָ
האב געלייענט ,גייט עס אויף צו
דאס איבעריקע געלט? לויט ווי איך ָ
ָ
האט לאַפּיד
פּראטעסטירן אין אשקלוןָ “,
פאנען און צו ָ
פאַרברענען ָ
ַצאל פאַרן הכשר
וואס איך בא ָ
דאס געלט ָ
געזאגט .״איך וויל נישט אַז ָ
ָ
זאל גיין אויף אַזעלכע זאַכן“.
ָ

האט פאַרגאַנגענע
פּרעזידענט באַראַק ָאבאַמ ַא ָ
וואך אויפגענומען אין ווייסן הויז ַא גרופּע אידישע
ָ
קאנגרעסלייט ,און בעת דעם
ַטארן און ָ
סענא ָ
האט דער פּרעזידענט מודה געווען ,אַז
געשפּרעך ָ
אויספארמירן
ָ
ער איז באַגאַנגען געוויסע גרייזן ביים
די באַציאונגען מיט דער אידישער מדינה.
האט געדויערט
וואס ָ
אין דער באַגעגענישָ ,
האבן זיך אויך באַטייליקט
ָאנדערהאַלבן שעהָ ,
עטלעכע מיטגלידער פון דער ָאבאַמאַ-
אַדמיניסטראַציע ,ווי סעקרעטערי ָאוו סטעיט
קלינטאן און אַנדערע.
ָ
הילאַרי
כ׳האב אַריינשפּאַצירט אינעם ׳מינע-פעלד׳
״ ָ
געטראטן אויף עטלעכע
ָ
פונעם מיטל-מזרח ,און
געזאגט.
האט דער פּרעזידענט ָ
מינעס“ָ ,
האט ָאפּגעהאַלטן
וואס ער ָ
אין דער באַגעגעניש ָ
ַטארן
מיט זיבן-און-דרייסיק אידישע סענא ָ
דעמאקראַטישער
ָ
קאנגרעסלייט פון דער
און ָ
ַטאנט די
האט פּרעזידענט ָאבאַמ ַא בא ָ
פּאַרטייָ ,
״שטאַנדהאַפטיקע באַציאונגען מיט ישראל“,
געזאגט ,אַז ״די באַריכטן וועגן ַא ריס צווישן
און ָ
אַמעריקע און ישראל זיינען געווען איבערטריבן“.
האט
קאנגרעסלייט ָ
איינער פון די באַטייליקטע ָ
נאך דער באַגעגעניש ,אַז ווען דער
געזאגט ָ
ָאבער ָ
וואס
האט גערעדט וועגן די ״פעלערן“ ָ
פּרעזידענט ָ
נאר
האט ער אין זינען געהאַט ָ
ער איז באַגאַנגעןָ ,
טאן און דעם צוגאַנגָ ,אבער ער באַטראַכט
דעם ָ

נישט אַלס ַא ״גרייז“ ָאדער ״פעלער“ זיין עצם
שטעלונג אין די פאַרהאַנדלונגען צווישן ישראל
אויטאריטעט.
ָ
און די פירער פון דער פּאַלעסטינער
דערמאנט זיין באַשלוס
ָ
האט
דער פּרעזידענט ָ
צו שענקען ישראל ַא ספּעציעלן הילפס-פּעקל
צוגאב צו דער
ָ
דאלאַר – אין
מיליאן ָ
ָ
פון 205
רעגלמעסיקער יערלעכער הילף פון אַמעריקע פאַר
דאלאַר
ביליאן ָ
ָ
ישראל אויף דער סומע פון עטלעכע
– צו פינאַנצירן פאַרשידענע שוץ-סיסטעמען צו
פאַרטיידיקן די באַפעלקערונג קעגן ראַקעטן.
ַטארן
די באַגעגעניש מיט די אידישע סענא ָ
קאנגרעסלייט איז געווען ַא טייל פונעם
און ָ
פּרעזידענט׳ס באַמיאונגען צו באַרואיקן אידישע
פירער אין אַמעריקע איבער זיין באַציאונג
צו ישראל ,און איבער דעם צוגאַנג פון דער
שלום-פּראצעס מיט די
ָ
אַדמיניסטראַציע צום
פּאַלעסטינער .אויך באַמיט זיך דער פּרעזידענט צו
באַרואיקן אידישע פירער ,אַז אַמעריקע טוט אַלץ
אין איר מעגלעכקייט צו שטערן איראַן צו ווערן ַא
נוקלעאַרע מאַכט.
דזשאו ליבערמאַן פון
ָ
ַטארן
די אידישע סענא ָ
טשאק“( שומער פון
קאנעטיקוט און טשאַרלס )״ ָ
ָ
האבן זיך באַטייליקט אין דער
ניו-יארק ,וועלכע ָ
ָ
האבן קריטיקירט די
באַגעגעניש אין ווייסן הויזָ ,
ַ-פּאליטיק כלפּי דער אידישער מדינה .אויך
ָאבאַמא ָ
האט
קאנגרעספרוי שעלי בערקלי פון נעוואַדאַָ ,
די ָ
שאַרף ָאנגעגריפן די אַדמיניסטראַציע איבער איר
פאָרזעצונג אויף זייט דריי

אַ שדים-טאַנץ מיט סוואַסטיקאַס אין דער היינטיקער ליטע
סטיקאס זיינען
ַ
סווא
ַא געריכט אין ליטע גיט איר אורטיילַ ,אז ַ
דייטשלאנד״
ַ
נאצישן
סימבאלן פון ַ
ָ
היסטארישע ירושה פון ליטע און ניט קיין
ָ
״די
• פון הירשע=דוד כ״ץ ,ווילנע

א

ַמאליקע צייטן:
שטאט קלייפּעדע )א ָ
ין דער ָ
מעמל( ביים ברעג פון באַלטישן ים ,אין
האט ַא געריכט
דער מערבדיקער ליטעָ ,
ַרויסגעלאזן זיין אורטייל
ָ
דעם ניינצנטן מאַי א
דעמאנסטרירט אין
ָ
האבן
ריינוואַשנדיק די וועלכע ָ
גאַס מיט ריזיקע סוואַסטיקאַ=פּלאַקאַטן אינעם
אומאפּהענגיקייט ,דעם
ָ
טאג פון דער ליטווישער
ָ
פאַרגאַנגענעם זעצכנטן פעברואַר.
האט זיך ״סומך געווען״
דער געריכט ָ
געזאגט אויפן ״עקספּערט״ ,מילווידאַס
ָ
מ׳שטיינס
טראגן
האט געבראַכט צו ָ
יושקאַוסקאַס ,וועמען מען ָ
אַזש פון ווילנע ,אין דער מזרחדיקער ליטע .דער
געזאגט ,אַז:
האט עדות ָ
״עקספּערט״ ָ
נאר זייער
דאס זיינען ניט קיין נאַצישע סימניםָ ,
״ ָ
סימבאלן פון דער באַלטישער קולטור .די
ָ
טייערע
וואס זיינען צוגענומען
סימבאלן פון אונדזערע אבותָ ,
ָ

געווארן און
ָ
געווארן ,פאַרפעלשט
ָ
געווארן דורך אַנדערע
ָ
צעקריפּלט
פאר ניט
פעלקער .זיי שטעלן מיט זיך ָ
נאר די אַרכיטעקטור פונעם
פאַשיזםָ ,
סמאס״.
קא ָ
ָ
נאך
אינעם אורטייל איז דער געריכט געגאַנגען ָ
ווייטער איידער זיין עדות ,מיטן עצם פּסק ,אַז די
היסטארישע ירושה פון ליטע
ָ
סוואַסטיקאַס זיינען ״די
סימבאלן פון נאַצישן דייטשלאַנד״.
ָ
און ניט קיין
האט לחלוטין
אויטאריטעטן אין געריכט ָ
ָ
די
ניט אינטערעסירט די פאַקטישע ווערדע פון דער
מאדערנער געשיכטע פון
סוואַסטיק ַא אין דער ָ
פּראצענט אידישע אומגעקומענע
ליטע ,וואו דער ָ
אייראפּע ,אין
ָ
איז געווען דער העכסטער אין גאַנץ
וואס
האט ניט אינטערעסירט ָ
די מיטן ניינציקער .זיי ָ
נעא=נאַציס און פאַשיסטן די
עס זיינען גראַדע ָ
טאג מיט
וואס מאַרשירן ביי היינטיקן ָ
יארן ָ
לעצטע ָ
פארשער
היסטאריקער און ָ
ָ
סוואַסטיקאַס ,ניט קיין
פון דער אַלט=באַלטישער קולטור.

ַאן איגרתל פון ווילנע
און פאַרשטייט זיך ,אַז דעם חשובן געריכט
האט ניט אינטערעסירט צו ברענגען ַא צווייטן עדות,
ָ
לאמיר ָאנכאַפּן פון דער אידישער שארית הפּליטה,
ָ
ָאדער ַא שליח פון דער אידישער קהילה.

ל

וואס געהערט דעם
יטע איז היינט ַא מדינה ָ
ַטא״ און
אייראפּעאישן פאַראיין און ״נא ָ
ָ
באַקומט גרויסע שטיצע פון אַמעריקע ,ניט
פּאליטיק
קוקנדיק אויף דער אַנטיסעמיטישער ָ
וואס ווערט ָאפט פאַרדעקט און
פון דער מלוכהָ ,
פּראיעקטן אויפן
ָ
פאַרמישט דורך פאַרשיידענע
קאלטשער״
געביט פון ״יודאַאיקאַ״ און ״דזשואיש ָ

י אַמעריקאַנער אידן ,און
האבן
דאקסיעָ ,
רטא ָ
באַזונדערס די ָא ָ
געווארן
ָ
פאַרראַטן ירושלים .מ׳איז
ָאפּגעפרעמדט פון ירושלים ,און דער ״דעת
הקהל“ ,די עפנטלעכע אידישע מיינונג אין
האט זיך לגמרי דערווייטערט
אַמעריקעָ ,
האט אַפילו פאַרנאַכלעסיקט
ָ
און
הויפּטשטאט פון אידישן
ָ
ציאנעל ,די
עמא ָ
ָ
פאלק.
ָ
ערשט נישט לאַנג צוריק ,אין דער סדר-
האבן אידן אויסגערופן:
נאַכט פון פּסחָ ,
מ׳האט
ָ
״לשנה הבאה בירושלים“ָ ,אבער
ווארנט קעגן
וואס ָ
פאַרגעסן דעם פּסוק ָ
פאַרגעסן ירושלים )תהלים קל“ז ,ה׳( ״אם
אשכחך ירושלים תשכח ימיני“ ...
פאָרזעצונג אויף זייט פיר
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תניא יומי] :שער היחוד והאמונה[ ואף שלא הוזכר שם...
עז -כולא חדרמב"ם יומי:
ג' פרקים :הלכות תפילין ומזוזה פרקים ב-ד.
פרק א' :הלכות מתנות עניים  . .בפרקים אלו .פרק א.
ספר המצוות :מ״ע י״ג

דף היומי:
דף היומי ירושלמי :דמאי כד.
דף היומי בבלי :סנהדרין צח.

פתגם פון דער וואך:

• פון יעקב בריל

פאָרזעצונג אויף זייט פיר

ד

פון שלמה שמיר

)ניו יא ָרק זמנים(

הרב שמואל אליהו:
ס׳איז ַא מצוה
אויסצורוימען מתים
באשיצן לעבעדיקע
צו ַ
כפאלגער פונעם
נא ָ
הונדערטער חרדישע אידן ,ספּעציעל די ָ
האבן זיך באַטייליקט אין
שטראם פון דער ״עדה החרדית“ָ ,
ָ
קנאישן
פּראטעסטירנדיק קעגן די
דעמאנסטראַציעס אין ישראלָ ,
ָ
שטורמישע
ַרויסגראבונגען פון איבערבלייבענישן פון מתים פון זייערע קברים
ָ
א
דארט
ברזילי“-שפּיטאל אין אשקלון ,כדי אויפצושטעלן ָ
ָ
דעם
נעבן
״
זאל דינען אין פאַל פון ראַקעטן-
וואס ָ
ַא באַשיצטן נויטפאַל-צענטערָ ,
שפּיטאל.
ָ
אַטאַקעס אויפן
האט דער גאב“ד ,הרב
לויט אינערלעכע קוואַלן פון דער ״עדה“ָ ,
פּראטעסטן
טובי׳ ווייס ,גערופן די מאַסן ָאנטייל צו נעמען אין די ָ
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פּלאַקאַטן מיט ריזיקע סוואַסטיקאַס ,מיט וועלכע עס האָבן זיך אַרומגעטראָגן נעאָ=פאַשיסטן אין דער ליטווישער שטאָט קלייפּעדע )אַמאָליקער מעמל( לעצטן פעברואַר .אָדאָ ניט
לאַנג ,דעם 19טן מאַי ,האָט אַ געריכט באַשלאָסן אַז די פאַשיסטן האָבן קיין זאַך ניט געטאָן וואָס איז אומלעגאַל ,ווייל סוואַסטיקאַס זיינען ”די היסטאָרישע ירושה פון ליטע ,ניט
סימבאָלן פון נאַצישן דייטשלאַנד״.

האט ַא סך
ווער עס ָ
געטער און איין וועלט,
האט מורא פאר ַא
ָ
רעוואלווערָ ,אבער
ָ
האט איין ג-ט
ווער עס ָ
און צוויי וועלטן –
האט נישט קיין מורא
ָ

אַלגעמיינער

פרייטיק ,ט״ו סיון ,ה'תש״ע
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ַאן איגרתל פון ווילנע

אַ שדים-טאַנץ מיט סוואַסטיקאַס
אין דער היינטיקער ליטע
פארשריט אין וואַקסנדיקן ״ ָאפיצי דייטשן זיינען אַריין )סוף יוני .(1941
ָאנוועזנטלעכער ָ
פאָרזעצונג פון דער ערשטער זייט
דא אין לאַנד.
ַנקציאנירטן״ אַנטיסעמיטיזם ָ
על=סא ָ
נאכדעם ,דעם 8טן מאַי ,זיינען
און ָ
האט מען ווי ניט איז געפּרואווט זיך ָ
פריערָ ,
נעא=פאַשיסטן געשטאַנען
פארט ַא גרופּע ָ
)״אידישע קולטור״(.
נאכמער ,ליטע ,אינאיינעם מיט לעטלאַנד אַרויסדרייען מיט ַא ָ
האטעל ״רעוואַל
קלאצישער טענה ,אַז אויב מען לעבן דעם גרויסן ָ
ָ
)עסטאניע( און אַנדערע פירט אַריין אין ַא סוואַסטיק ַא אַוועלכן ניט איז שינוי – ,ליעטואוואַ״ מיט אַן אַנדער
ָ
)לאַטוויע( און עסטלאַנד
ָ
פּאליטישע כוחות אין געגנט ,איז עס שוין ניט קיין פאַשיסטישער
סימבאל ,ניט ״דיזאַין״ פון אַן איבערגעאַנדערשטער
עקסטרעם=רעכטע ָ
מיטדערמיט
ַרום
טראגן זיך א
וואס ָ
וואס די ָ
גיט אויס ַא סך געלט אויפן קאַמפּיין איבערצוצייגן קוקנדיק ָ
האבן אַרויסגעשריען
סוואַסטיקאַ .זיי ָ
נא ָ
אייראפּעאישן פּאַרלאַמענט ָאנצונעמען די שרייען אויף די העכסטע טענער די סאַמע ָ
מ׳האט
ָ
ציאנ ַא געטריישאַפט צו היטלערן .אַז
ָ
דעם
וואס האַלט אַז עס זיינען געווען ליסטיש=עקסטרעמע און אַנטיסעמיטישע ָ
פּאליציי דערביי
געטאן ביי די ָ
ָ
לאזונגען ַא פרעג
״נייע געשיכטע״ ָ
ָ
סאוועטישער און ַא אין צענטער
האט איין
דאסָ ,
ַרוואס זיי דערלויבן ָ
שטאט ,אין דער ָאנוועזנהייט פון פא ָ
גענאצידן ) ַא ָ
ָ
״צוויי גלייכע
וואס מאַכן דעם איינדרוק ,אַז זייער ָ
פּאליציי ָ
ָ
פּאליציאַנט געענטפערט מיט ַא
ראלע יונגער ָ
האט אַפילו געהאַט די העזה אין די
נאַצישער(״ און ָ
נעא=פאַשיסטן.
יארן צו באַשולדיקן שארית הפּליטה אידן איז צו פאַרטיידיקן די ָ
דאך ַא געזעץ בלויז
שמייכל :״ס׳איז ָ
לעצטע ָ
קרוינשטאט קעגן ג ע נ ו י ע סוואַסטיקאַס ,ניט
ָ
דא אין ווילנע )היינט ווילניוס ,די
ָ
דאס אַלץ בשעת ווען אין
אין ״קריגס=פאַרברעכנס״ָ .
סימבאלן״.
ָ
נאענטע
ַיאר למשל געווען ַא גאַנצע קעגן אַנדערע ָ
אומאפּהענגיקייט פון ליטע( זיינען הא ָ
ָ
יאר פון ליטווישער
די צוואַנציק ָ
גאר באַשיצט די
האבן ָ
פּאליציי ָ
ַשטראפט קיין איינאיינציקן נאַצישן ריי פאַלן וואו ָ
פּאליציי
ָ
איצטער וועלן די
ָ
האט מען ניט בא
ָ
ָ
האבן זיך א
וואס ָ
נעא=פאַשיסטן ָ
ָ
ַרומגעטראגן מיט ניט דאַרפן זוכן קיין איידעלע
האט
קריגס=פאַרברעכער ,אין ַא לאַנד וואו מען ָ
אויסגעשאכטן העכער צוויי הונדערט טויזנט אידן .פאַרשיידענע ״ ָ
געזאגט,
ָ
מאדיפיצירטע״ סוואַקטיקאַס .אינעם נפקא=מינהס ,מ׳שטיינס
ָ
ַלס
א
געפייערט
ווערט
ס
)ווא
ָ
מערץ
פארט געמעגט ריכטן ,אַז אַמעריקע פּאַראַד פון 11טן
ביים היטן און פאַרטיידיקן פאַשיסטן
מ׳וואלט זיך ָ
ָ
די
זיינען
ג(,
פּהענגיקייטס=טא
ָ
אומא
ָ
צווייטער
א
ַ
פון
ַסן
א
ג
די
אויף
ַס
א
ַסטיק
א
סוו
מיט
א
ַ
ַפּויער
א
ק
ס,
ווא
ָ
ר
נא
ָ
טעסטירן.
פּרא
ָ
ַרף
זאל שא
ָ
דעם 8טן מאַי האָבן פאַשיסטן דעמאָנסטרירט שעהן לאַנג לעבן איינעם פון די גרעסטע האָטעלן אין ליטע )”רעוואַל – ליעטואוואַ״( מיט
ָ
האט ָאקערשט פאַשיסטן געגאַנגען מיט ַא נייער ״דריי=פיסלדיקער״ ַא לאַנד פון
אייראפּעאישן פאַראיין .ריזיקע פאָנען מיט אַביסל ”איבערגעאַנדערשטע״ סוואַסטיקאַס .אַז מען האָט ביי די פּאָליציי אַ פרעג געטאָן ,ווי אַזוי דערלאָזן זיי דאָס,
וועלט ,די אַמעריקאַנער רעגירונג ָ
האָבן זיי געענטפערט ,אַז דער געזעץ איז בלויז קעגן ”פּינקטלעכע״ סוואַסטיקאַס.
האט באַזונדערס וויי
ַשלאסן געבן ַא סובסידיע פון בערך אַכציק סוואַסטיקאַ .עלטערע אידן ָ
דאך
האט ָ
מה=דאך ,דער געריכט ָ
ָ
בא ָ
ָ
האבן זיי
דאס ָ
וואס ָ
געטאן ָ
ָ
געטראגן צוגענייט געכשרט...
אין
דערציאונג״
וסט
קא
ָ
לא
ָ
הא
ָ
ַר
א
פ
לער
דא
ָ
טויזנט
״
וואכן צוריק )פאַרן נייעם באַשלוס פון
ָ
וואס רודפט צו ווייסע ָארעם=בענדלעך .ווייל מיט די ווייסע
אויף וועמען עס איז צוגעפּאַסט ַא הענטשקע,
די הענט פון דער זעלביקער מלוכה ָ
וואס דערלויבט סוואַסטיקאַס
געריכט ָ
וואס וויל איבערצייגן גאַנץ ָארעם=בענדלעך זיינען אַרומגעגאַנגען די ליטווינער און אויף וועמען עס ברענט ַא היטל...
שארית הפּליטה אידןָ ,
נאר קעגן
ממש( צוגעגעבן ,אַז ָ
האבן גענומען שעכטן אידן אין
וואס ָ
ַציאנאַליסטן ָ
קאוסט )דער נא ָ
ָ
לא
ָ
ָ
הא
ַזונדערער
אייראפּע אַז קיין בא
ָ
״פּינקטלעכע״ סוואַסטיקאַס״ איז דער
נאך איידער די
צענדליקער שטעטלעך אין ליטע ָ
לערירט
טא
ָ
ס
ווא
ָ
און
געווען,
ניט
איז
חורבן(
ס זיינען פאַראַן גוטע געלערנטע געזעץ .וועלכער געזעץ?
די מיאוסטע עפנטלעכע אַנטיסעמיטישע
וואס דער
דאס איז געווען ַא געזעץ ָ
ָ
ליטווינער וועלכע פאַרנעמען זיך
מאַניפעסטאַציעס און פּאַראַדן ,און
ַרויסגעלאזן
ָ
האט א
יארן מיט יודאַאיסטיק ,מיט היגער פּאַרלאַמענט ָ
שוין ָ
עקלהאַפטע אַרטיקלען און קאַריקאַטורן
ַרבאטנדיק ״נאַצישע
פארשונגען ,און אין יוני  ,2008פא ָ
אידישער געשיכטע ,מיט ָ
און דער מאַסן=פּרעסע.
סימבאלן״ .ווי מיר
ָ
סאוועטישע
מאס מיטן מאַכן ַא און ָ
אין זייער ַא גרויסער ָ
מוסיף
ך
נא
ָ
מען
ַרף
און איצט באַדא
האבן די פאַשיסטן מיט דער
גוטן איינדרוק אויף אידישע געלערנטע און זעעןָ ,
וועלט
דער
אין
ַנד
א
ל
זיין :אין איינציקן
ַכט=ארגאַנען זייער
ָ
וואס הילף פון די מא
געסט פון איבער דער גאַנצער וועלט ָ
הפּליטה
שארית
רודפן
קורארן
פּרא ָ
וואו ָ
ַרבאט אויף
פארן און צו פאַרברענגען .גיך בייגעקומען דעם פא ָ
דא צו ָ
קומען ָ
דורכן
לעבן
געבליבן
זיינען
ס
ווא
אידן ָ
סימבאלן.
ָ
ַרויסגעזאגט ווערן לכל פאַשיסטישע
ָ
דא א
זאל עס ָ
טא ָ
ָ
קעמפן קעגן היטלערן אין די וועלדער
אַקעגן וועמען איז געווען געצילט
עם ועדה:
אַ מוסטער פון די ”איבערגעמאַכטע״ סוואַסטיקאַס מיט וועלכע עס האָבן
האט ַא געריכט
אַלס פּאַרטיזאַנערָ ,
מען וואַרט צו זען ,וועלכע פון די צווייטע העלפט פון געזעץ ,קעגן
מאַרשירט אין צענטער ווילנע אַ גרויסע נעאָ=פאַשיסטישע גרופּע דעם
זיינען
ַס
א
ַסקטיק
ַשלאסן״ אַז סווא
״בא ָ
11טן מערץ .די ווייסע אָרעם=בענדלעך זיינען געווען דער סימן מובהק
דאך
סימבאלן? מען זעט ָ
ָ
סאוועטישע
ָ
האבן אַז ַא שיינע פּרנסה
וואס ָ
די אַלע ָ
פון
ל
סימבא
ָ
רואיקער
א
ַ
עפּעס
וישר,
כשר
פון די ערשטע מערדער פון אידן אין חורבן ליטא .דאָס זיינען געווען די
דעמאנסטראַציעס
ָ
קיינמאל ניט קיין שום
ָ
פון יודאַאיסטיק )און טאַקע פון די
מיטגלידער פון ”ליטווינער אַקטיוויסטן פראָנט״ )ל.א.פ (.וואָס האָבן
וועט
צי
קולטור.
ַלטישער
א
ַלט=ב
א
דער
וואס אויך מיט האַמערס און סערפּן ,פון מענטשן
קאוסט שטודיעס״ ָ
לא ָ
הא ָ
״ ָ
גענומען שעכטן אידן אין צענדליקער מקומות נאָך איידער דער דייטש
שווייגן?
ווייטער
ַמעריקע
א
דא ווידער ווערן
זאל ָ
וואס ווילן אַז עס ָ
ָ
איז אַריין .וואָס מען האָט ביי היינטיקן טאָג דערמיט אַרוממאַרשירט,
אַמעריקע גיט דערפאַר געלט( וועלן
געלט
ַרפן
א
וו
ווייטער
ַמעריקע
א
וועט
צי
מיט אַן איבערגעאַנדערשטן פאַשיסטישן סימבאָל ,האָט געשאַפן אַ סך
וואס אַז ַא
טא צו ָ
סאוועטנפאַרבאַנדָ .
פּראטעסטירן קעגן דעם אורטייל ַא ָ
איצט ָ
אין די הענט פון די זעלביקע מלוכה=לייט
ווייטיק די געבליבענע אידן אין לאַנד.
פון געריכט ,און ָאנשרייבן ַא העפלעכן געזעץ?
ראלע ,ווי
דעמאלט ווען זיי שפּילן די ָ
ָ
ערשטנס ,אויף צו שאַפן עגמת
מען?
נא
ָ
אייגענעם
מיטן
טעסט
פּרא
ָ
וסט
קא
ָ
לא
ָ
הא
ָ
פון
ממש,
רן
ַקטיא
ָ
א
געניטע
וואס וואַקסט פון די
גאר אַלטע וועטעראַנען )בתוכם ַא הויכער און ַא געפעלשטע געשיכטע ָ
״
וואלטן נפש די ָ
מיט אַזעלכע דערקלערונגען ָ
פליען
צו
קומען
דעמאלט אַז עס
ָ
דערציער״,
דא אין עקסטרעם=רעכטע אַנטיסעמיטישע קרייזן אין
וואס לעבן ָ
פּראצענט פון די עלטערע אידן ָ
ָ
זייער
לץ
שטא
ָ
און
כבוד
ַכט
א
געבר
זיי
מערב
פון
ַציעס
א
דעלעג
און
געסט
נאַאיווע
אייראפּע.
ָ
יאר מזרח
איינמאל ַא ָ
ָ
נטאן
האבן ליטע( ,וועלכע פלעגן זיך ָא ָ
וואס מורא צו ָ
דא ָ
וואס איז ָ
לאַנדָ .
און פון ישראל.
חשובע לייענער ,מיר פאַרענדיקן מיט ַא
אוניפארמען בכדי צו
ָ
סאוועטישע
ַמאליקע ָ
דעמאקראַטישן מיט די א ָ
ָ
ַרויסזאגן ַא מיינונג אין ַא
ָ
א
דרינגענדיקער בקשה :עס איז צייט בעטן ביי אייער
פייערן דעם זיג איבער היטלערס דייטשלאַנד.
אייראפּעאישן פאַראיין?
ָ
לאַנד פון
פאדערן אַז אַמעריקע
ַטארָ ,
קאנגרעסמאַן ָאדער סענא ָ
ָ
און צווייטנס ,ווי ַא טייל פון דער באַוועגונג צו
אדרבא.
ער נייער אורטייל פון ליטווישן
זאל סוף כל סוף אויפעפענען וועגן דעם אַלעמען
קאפּ מיט דער נייער ָ
די פאַשיסטן האָבן דעם 8טן מאַי ,לעבן האָטעל רעוואַל – ליעטואוואַ,
אייראפּע ַא ָ
ָ
פאַרדרייען גאַנץ
״
געריכט אין קלייפּעדע איז ַא אויסגעטיילט בלעטלעך מיט דער דאָזיקער טאַבעלע וואָס ”דערווייזט״ אַז די נייע
קאמוניזם איז די זעלבע ַא מויל .טאַקע מיט ַא גאַנצן מויל ,און ניט קיין
געשיכטע״ אַז נאַציזם און ָ
״יורידישער חידוש״ )לא עלינו(
״
סוואַסטיקאַס זיינען פאָרט ריכטיקע סוואַסטיקאַס ,מען זאָל חלילה ניט מיינען
האַלבן.
ויף טשיקאַוועס :וועגן וועלכן זאַך״.
אַז מען האָט זיך אונטערגעגעבן .איצטער ,נאָכדעם וואָס דער געריכט האָט דעם
וואס עס באַציט זיך אויף
מיט דעם ָ
www.HolocaustInTheBaltics.com
19טן מאַי געפּסקנט אַז אויך ”פּינקטלעכע״ סוואַסטיקאַס זיינען דערלויבט ,וועלן
פּאליציאַנט
האט דער ָ
געזעץ גענוי ָ
דאס וועט ווייטער אַדורך ָאן אַן ערנסטן
אויב ָ
קלאַסישע סוואַסטיקאַס ממשָ .
www.DovidKatz.net
דאס איז אַן די פאַשיסטן אַ סברא זיך ווייטער ניט דאַרפן מטריח זיין מיט זייערע טאַבעלעס,
גערעדט ,אַז ער ָ
האט מיט עטלעכע צד שכנגד ,וועלן נייע דורות לערנען ַא פאַלשע
און מיט שינויים אין זייער באַליבטן סימבאָל.
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באשיצן לעבעדיקע
הרב שמואל אליהו :ס׳איז ַא מצוה אויסצורוימען מתים צו ַ
האט הרב אליהו באַהויפּטעט.
׳נישט מפנה זיין׳ָ “,
״עס קען נישט זיין .עס איז פאַראַן ַא הלכה ,און הרב
פּאליטיקאַנט.
אלישיב איז ַא הלכה-מענטש ,נישט קיין ָ
נאמען שקר
מ׳זאגט אין זיין ָ
וואס ָ
דעריבער ,איז אַלץ ָ
וכזב“.

פאָרזעצונג פון דער ערשטער זייט

און באַנוצן ״אַלע מיטלען“ ,כדי ָאפּצוהאַלטן די
גראבונגען פון די קברים .אויך די יוגנטלעכע זענען
ָ
געווארן זיך צו באַטייליקן אין דער מאַסן-
ָ
ָאנגעוויזן
כאטש אין פריערדיקע פעלער זענען
דעמאנסטראַציעָ ,
ָ
געווארן נישט צו גיין צו
ָ
נגעזאגט
די יונגע בחורים ָא ָ
פּראטעסטן.
די ָ
האט געהאַלטן ַא רעדע ביי דער
הרב ווייס ָ
דעמאנסטראַציע ,ליאַרעמעדיק קעגן דעם חילול
ָ
האט ָאנגערופן די אַנטיק-
קברים און בזיון המת .ער ָ
ַרשאלטענע רשעים“ .אינערהאַלב
אויטאריטעט ״פא ָ
ָ
די חרדישע רייען זעלבסט ,זענען ָאבער געווען
חילוקי-דעות וועגן דעם ענין פון מפנה זיין די מתים
פאַרן צוועק פון באַשיצן לעבעדיקע.
האט גערופן צו
וואס די ״עדה“ ָ
אין דער צייט ָ
האט מען אין אַנדערע
דעמאנסטראַציעסָ ,
ָ
שטורמישע
פּראטעסט-
קרייזן זיך באַנוגנט בלויז מיט שאַרפע ָ
האבן
אויסדרוקן .די פירנדע חרדישע צייטונגען ָ
פּראטעסטירנדיק
פאַרעפנטלעכט שאַרפע מודעותָ ,
קעגן דעם חילול קברים און דער אומסענסיטיוויטעט
צו די רעליגיעזע געפילן פון די חרדים.

הרב אליהו :ווער ס׳גייט צו די
טיפש
נסטראציעס איז ַא ּ
ַ
דעמא
ָ

א

ין די רעליגיעז-ציוניסטישע קרייזן ,דאַקעגן,
זאגנדיק אַז
האט מען געשטיצט דעם שריטָ ,
ָ
עס איז ַא מצוה אויסצורוימען די ביינער פון
די טויטע מענטשן ,כדי צו ראַטעווען לעבעדיקע .אין
ַציאנאַל-
האט דער נא ָ
ַא זעלטן-שאַרפן אַרויסטריטָ ,
רעליגיעזער רב פון צפת ,הרב שמואל אליהו,
פארזיצער
ַדיא דעם ָ
קריטיקירט אויף דער ישראל-רא ָ
וואס פירט
פון דער ָארגאַניזאַציע ״אתרא קדישא“ָ ,
דעם קאַמף צו היטן אויף די אידישע קברים ,הרב דוד
זאגנדיק אַז ווער ס׳גייט אין זיינע פוסטריט
שמידלָ ,
איז ַא טיפּש.
הרב אליהו ,וועלכער ווערט נישט פאַררעכנט אַלס

הרב שמואל אליהו

געזאגט אַז אין שולחן ערוך
האט ָ
״מעסיקער“ רבָ ,
ווערט געפּסקנט אַז עס איז ַא מצוה אויסצורוימען
וואס ווערט
האט ציטירט די מעשה ָ
די מתים .ער ָ
האט
דערציילט אין חז“ל ,אַז רבי שמעון בן יוחאי ָ
האבן געשטערט דעם
וואס ָ
געזען ביינער פון מתים ָ
האט
האט ער זיי אויסגערוימט .ווען ַא זקן ָ
ציבורָ ,
געטאן אויף אים
ָ
האט ער ַא קוק
קריטיקירט דעם אַקטָ ,
און געמאַכט פון אים ַא הויפן ביינער.
שאד אויף דער צייט ,אויף דער ביטול-
״ס׳איז ַא ָ
האט הרב אליהו
תורה ,און אויף די מחלוקתןָ “,
וואס באַטייליקן זיך אין
געזאגט ,באַציענדיק זיך צו די ָ
ָ
דעמאנסטראַציעס .״די הלכה הייסט אויסרוימען
ָ
די
דעמאנסטרירסטו?
ָ
וואס
די ביינער פון די טויטע ,איז ָ
נאמען
דעמאנסטרירסטו  -אין ָ
ָ
נאמען פון וועמען
אין ָ
וואס פעלט אויס דער חילול-השם
פון עם-הארצות? ָ
צווישן רעליגיעזע און סעקולערע? ס׳איז נישט קיין
הלכה; ס׳איז ַא טיפּשות“.
אין ַא פּערזענלעכער אַטאַקע אויף הרב שמידל,
געזאגט אַז ״איך ווייס אַז דער מענטש
האט הרב אליהו ָ
ָ
קומט צו רבנים ,דערציילט זיי אומגעשטויגענע
מעשיות און פאַרפירט זיי .אויב ]דער ליטווישער פּוסק
הדור[ ,הרב ]יוסף שלו׳[ אלישיב ,וועלכער איז ַא גאון
נאכן זען דעם מצב
געזאגט די הלכהָ ,
וואלט ָ
און צדיק ָ
קאפּ.
ַראפּגעבויגן דעם ָ
וואלטן מיר אַלע א ָ
אַלייןָ ,
האט געהייסן
״איך גלייב נישט אַז הרב אלישיב ָ

ד

אידישע עסקנים קריטיקירן
טעלעוויזיע-באריכטן
ַ

ער באַשלוס אויסצורוימען די קברים נעבן דעם
וואס עס איז געווען ַא פאַרדאַכט
שפּיטאלָ ,
ָ
אַז זיי זענען פון אידישע מתים פון עטלעכע
געווארן דורך
ָ
יאר צוריק ,איז ָאנגענומען
טויזנט ָ
פּרעמיער-מיניסטער בנימין נתניהו ,אויפן דריק פון
האט
וואס נתניהו ָ
נאכדעם ָ
ברזילי“-שפּיטאלָ ,
ָ
דעם ״
נאכגעגעבן דעם פאַרלאַנג פונעם וויצע-געזונטהייט
ָ
מיניסטער ,הרב יעקב ליצמאַן ,אויפצושטעלן דעם
נויטפאַל-צענטער אויף אַן אַנדער פּלאַץ.
נאכן דערה ַאלטן די ב ַאשטעטיקונג פון דער
ָ
שלאסן
שפּיטאל-פ ַארוו ַאלטונג ב ַא ָ
ָ
האט די
רעגירונגָ ,
איבערצוגעבן ַא ״לעבעדיקע“ טר ַאנסמיסיע אויף
דער טעלעוויזיע ,ווי די ביינער פון די קברים ווערן
אויסגערוימט דורך פרעמדע ַארבעטער ,וועלכע
טאגר ַאפירן זיך נעבן די איבערבלייבענישן
פא ָ
ָ
פון די מתים ,שמייכלענדיק צו די ק ַאמערעס .די
געווארן אין דער ג ַאנצער
ָ
בילדער זענען געוויזן
וועלט.
יאר צו היטן
עסקנים וועלכע זענען טעטיק ַא גאַנץ ָ
האבן אויסגעדריקט
אייראפּע ָ
ָ
אויף די בתי-עלמין אין
זארג אַז די טעלעוויזיע-בילדער וועלן שעדיקן
גרויס ָ
זייער אַרבעט צו באַשיצן די אידישע קברים .״די גויים
אייראפּע פאַרשטייען נישט די הייליקייט פון די
ָ
אין
ַרוואס
אידישע קברים .איצט וועלן זיי פרעגן פא ָ
מ׳קומט צו זיי מיט טענות ,בעת אין ישראל זעלבסט
וואס
מאל ָ
גראבט מען אויס טויטע מענטשן .יעדע ָ
ָ
אין ישראל טוט מען אַזעלכע אַקטן ,ווערט אונדזער
געזאגט.
האבן די עסקנים ָ
טעטיקייט פיל שווערערָ “,

”ברזילי“-שפּיטאָל אין אשקלון,

ראטעסט קעגן
נטורי קרתא׳ס ּפ ָ
אויסרוימען די מתים אין אשקלון

א

האבן די מיטגלידער פון דער
ינצווישן ָ
ראַדיקאַלער ״נטורי קרתא“ באַוועגונג
געפונען אַן אויטענטישן וועג אויסצודריקן
גראבונגען אינעם
ָ
פּראטעסט קעגן די
ָ
זייער
ברזילי“-שפּיטאל .ערב-שבת,
ָ
פונעם
מפּלעקס
קא
ָ
״
ביוראען פונעם ישראל-
ָ
קורץ פאַרן פאַרשליסן די
געווארן
ָ
ניו-יארק ,איז דערהאַלטן
ָ
קאנסולאַט אין
ָ
קאנסולאַט ַא
זיכערקייטס-אפּטיילונג פונעם ָ
ָ
אין דער
קאנווערט.
פאַרדעכטיקטער ָ
קאנווערט
האט דער ָ
לויט באַריכטן אין ישראלָ ,
וואס די זיכערקייטס-
אַנטהאַלטן ַא ווייסן שטויבָ ,

דאס
האבן ערשט פאַרדעכטיקט אַלס ָ
ב ַאאַמטע ָ
לאגישע ״אַנטראַקס“ געווער .עס איז
ביא ָ
טויטלעכע ָ
אַנטשטאַנען ַא גרויסער טומל ,און גרויסע זיכערקייטס-
נאך ַא
געווארן .ערשט ָ
ָ
כוחות זענען אַלאַרמירט
האט זיך אַרויסגעשטעלט,
גרינטלעכער אונטערזוכונג ָ
וואס איז געשיקט
אַז עס איז אַן אומשעדלעכער שטויבָ ,
געווארן מיטן ציל אַרויסצורופן ַא פּאַניק.
ָ
בייגעלייגט צום קאָנווערט מיטן שטויב איז
געווען ַא דערקלערונג :״ציוניסטישע נאַציס ,דאָס איז
פאַרן אויסרוימען די קברים אין אשקלון “.לויט די
פאַרדעכטיקונגען ,איז דער קאָנווערט געשיקט געוואָרן
דורך די נטורי-קרתאניקעס ,וועלכע ווייכן נישט פון
באַנוצן זיך אויך מיט די עקלהאַפטיקסטע מיטלען אין
זייער פאַרמעסט מיטן ״ציוניסטישן וועזן“.

