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• די בַאלטישע לענדער, וואו 
דער ּפרָאצענט דערמָארדעטע 

איז געווען דער העכסטער 
אין איירָאּפע, שּפילן דָא די 

הויּפט-רָאלע מיט זייערע 
פָארגעשלָאגענע רעזָאלוציעס 

וועגן ״ַאבסָאלוטער גלייכקייט 
פון נַאציזם און קָאמוניזם״; די 

אמתע כוונות אינעם פַאקטיש-
לָאקַאלן קָאנטעקסט

• ביי זיך ״אינדערהיים״, איז 
די ּפָאליטיק ענג פַארבונדן מיט 

ַא קַאמּפיין צו פַארשּפרייטן 
ַאנטיסעמיטיזם און בַאשולדיקן 

די קרבנות פון נַאציזם, בפרט 
אידישע ּפַארטיזַאנער ווָאס 

הָאבן געקעמפט קעגן די נַאציס

• פון הירשע=דוד כ״ץ

ער שענדלעכער פענָאמען פון חורבן=לייקענונג ד
גוט  איז  דינַאיעל״)  ״הָאלָאקָאוסט  (בלע״ז: 
אינעם  אונטער=קַאּפיטל  ַאן  ס‘איז  באקַאנט. 
זיינען  בדרך=כלל  ַאנטיסעמיטיזם.  היינטצייטיקן 
הַאלב=ָאפענע)  (צי  ָאפענע  חורבן=לייקענער  די 
ניט  ווילן  ווָאס  ַאזעלכע  רַאסיסטן,  ַאנטיסעמיטן, 
שנאת=חינם  דערפירן  קען  עס  ווָאס  צו  בַאגרייפן, 
פָאלק;  ַא  ַאקעגן  גופא)  טַאקע  זיי  ביי  ווי  (ַאזוי 
ניט  און  קרבנות  די  ניט  ניט,  פַארגינען  ווָאס  ַאזעלכע 
ָאנגעטרָאפענעם  דעם  ניט  שארית=הּפליטה,  דער 
אמת;  היסטָארישן  ּפשוטסטן  פון  ָאנדענק  דעם  פָאלק, 
מער  נָאך  בַאוואוסטזיניקערהייט  בויען  ווָאס  ַאזעלכע 
אינגערע  נייערע,  צווישן  פַארשּפרייטן  מיטן  שנאה 
גלַאט  איז  איירָאּפע  חורבן  ַאז  בלבול,  דעם  דורות 
זיך  הָאבן  אידן  די  ווָאס  אויסקלערעניש,  הוילע  ַא 
צוגעקלערט בכדי אויסשַאנטַאזשירן ביי איירָאּפעאישע 
ַאלס  אייגנטום  און  סומעס  נייע  פַארשיידענע  פעלקער 

ַאנטשעדיקונג.
ַא טרייסט נָאר, ווָאס ָאּפלייקענען דעם חורבן הָאט 
ציוויליזירטע  פון די  בנין  רוב  ביים  ניט ָאנגענומען  זיך 
פַארן  שטח  ַא  געבליבן  ס‘איז  מערב,  פון  לענדער 
און  סָאציַאלן  פונעם  ״עק״  עקסטרעמיסטישן  ווייטן 
ציוויליזירטע  די  אין  פַארקערט,  תחום.  ּפָאליטישן 
ָאנערקענט  מער  ווָאסַאמָאל  ווערט  מערב  פון  לענדער 
אויף  חורבן  דעם  שטודירן  פון  געביט  בַאזונדער  ַא 
קלַאסן  די  צו  מַאטעריַאל  פון  ניווָאען,  פַארשיידענע 

ביז  און  עלעמענטַאר=שולן  אין 
אין  פָארשונגס=ּפרָאגרַאמען  צו 
נעמט  דָאס  אוניווערסיטעטן.  די 
זיך פון ַא ברייטן דעת=האומות, 
פונעם  איבערגעבונג  די  ַאז 
היסטָארישן  ָאנגעווייטיקסטן 
אמת שּפילט ַא היּפשע רָאלע ביים 
פַארזיכערן ַאז ַאזוינס טָאר זיך ניט 
איבערחזרן אויף להבא, און ביים 
פַארַאנטווָארטלעכע  הָאדעווען 
בירגער ווָאס פַארשטייען ַאז מען 
אין  זיין  בַאהַאוונט  אויך  דַארף 
און  תקופות  ניט=בַאקוועמע  די 
אין  זיך  הָאבן  ווָאס  געשעענישן 

משך פון די דורות פַארלָאפן.

ַא א איצטער  עס  יז 
סכנה,  גרעסערע  נָאך 
זיך  הָאט  ״מען״  ווָאס 
נייעם,  ַא  אויף  ָאנגעשטויסן 
פון  זשַאנער  רַאפינירט=כיטרען 
חורבן=לייקענונג ווָאס נעמט זיך 
ווָאס  פַארדערפַאר  ּפשוט  ָאן,  גיך 
דָא  ווָאס  אין  ניט,  זיך  מ‘כַאּפט 

גייט. . .
די  פון  משך  אין 
ניט  שיער  חדשים,  לעצטע 
טָאן  ַא  מיט  ״שטילערהייט״, 
מלוכהשער  טָאגטעגלעכער  פון 
אין  זיך  הָאט  שטַאטס=ַארבעט, 
פַאנַאנדערגעפלַאקערט  איירָאּפע 
״על פון  בַאוועגונג  נייע  ַא 

שער״  טי מַא ָא ּפל י נט=ד ַא עג
שטעלט  ווָאס  חורבן=לייקענונג, 
סך  ַא  בפירוש,  פָאר  זיך  מיט 

ַאזוי  ס‘איז  ווָאס  דערפַאר  טַאקע  געפַאר,  גרעסערע  ַא 
דער  זעלטן  ניט  ס‘איז  ווי  און  פַארמַאסקירט,  כיטרע 
אונדזערע  פון  עטלעכע  פון  הילף  דער  מיט  פַאל, 
צו  זוכן  ווָאס  איירָאּפע,  מזרח  אין  ַאפילו  אידעלעך 
בויען קַאריערעס אויפן סמך פון זייער לָאיַאלקייט און 

קלָאמּפערשטיקן ּפַאטריָאטיזם צו זייערע לענדער.
קַאמּפיין  דעם  מיט  ָאן  פירן  ווָאס  לענדער  די 
די  ריי  ערשטער  דער  אין  דָאס  זיינען  פַארדערפַאר, 
(לעטלַאנד),  לַאטוויע  ליטע,  לענדער:  בַאלטישע 
פון  מיטהילף  דער  מיט  (עסטלַאנד),  עסטָאניע  און 
ַאנדערע  אין  ּפַארלַאמענטַאריער  עקסטרעם=רעכטע 
ווָאס  לענדער,  ַאלע  די  לענדער.  מזרח=איירָאּפעאישע 
סָאוועטישן  פון  יָאך  אונטערן  געווען  ַאמָאל  זיינען 
יָארן  לעצטע  די  פון  גַאנג  אין  זיינען  קָאמוניזם, 
ָאנגענומען געווָארן ַאלס פולע מיטגלידער פון ״נַאטָא״ 
(״יורָאּפיען  פַאראיין״  ״איירָאּפעאישן  פונעם  און 
לענדער  ַאלטגעזעסענע  די  פון  הָאבן  און  יוניָאן״), 
סומעס  ריזיקע  בַאקומען  שוין  מערב=איירָאּפע  פון 
זיך  העלפן  צו  זיי  סובסידיעס  און  אינוועסטירונג 
ַאנטוויקלען ווָאס גיכער און ווָאס שענער ווי מיטגלידער 

פון דער פַארגרעסערטער דעמָאקרַאטישער איירָאּפע.

ָא ווי ַאזוי גייט דָא ַאריין דער אידישער חורבן ט
גענומען  זיך  הָאבן  ווָאס  צו  (הָאלָאקָאוסט)? 
״ָארעמע  נייע  די  חורבן  צום  איצטערטָא 
ַאזויפל  צו  שַארט  מען  וועמען  שוועסטערקינדער״, 
ניט  קרובים  ָארעמע  קיין  לַאנג  זָאלן  זיי  געלטער 
פַארבלייבן. ווָאס טרייבט זיי צום עצם ווילן אויסצונוצן 
זייערע ּפָאזיציעס אין איירָאּפעאישן ּפַארלַאמענט אויף 
צו פַארדרייען און פַארּפלָאנטערן די געשיכטע פון דער 

צווייטער וועלט מלחמה?
ַאפילו  מען  דַארף  מָאטיווירונג  די  זיין  משיג  אויף 
ווילן  לענדער  בַאלטישע  די  גמרא=קָאּפ.  קיין  זיין  ניט 
זיך ַאליין ריינווַאשן פון די טרויעריק=בַארימטע פַאקטן 
פונעם חורבן. ביי זיי איז דער ּפרָאצענט אומגעקומענע 
אידן געווען  ד ע ר   ה ע כ ס ט ע ר   א י ן   ג ַא נ ץ   א 
י י ר ָא ּפ ע (יָא, טַאקע העכער איידער אין דייטשלַאנד 
אומגעקומען  זיינען  ליטע  אין  ַאפילו).  עסטרייך  ָאדער 
זיינען  ווָאס   220,000 פון   (96.4%) אידן   212,000
פון  אינווַאזיע  דייטשישער  דער  בעת  לַאנד  אין  געווען 
יוני 1941. אין לַאטוויע הָאט מען דערמָארדעט 67,000 
עסטָאניע  אין   ;(95.6%) אידן   70,000 ערך  ַאן  פון 
דָאזיקע  די   .(99.3%) אידן  טויזנט  בערך  פון   993
ד״ר  דורך  געווָארן  פַארעפנטלעכט  איז  סטַאטיסטיק 
פון  ביורָא  ירושלימער  פון  דירעקטָאר  זורָאף,  אפרים 
וויזענטַאל צענטער. די אונטערשיידן אין די צָאלן כלפי 
ַאנדערע פָארשונגען און ָאּפשַאצונגען זיינען מינימַאלע. 
די נַאציס ימ״ש הָאבן געהַאלטן פָארזיכטיקע רעקָארדן 

פונעם מַאסן=מָארד.
ציווילער,  דער  פון  פַארניכטונג  פולשטענדיקע  די 
בירגער,  אידישע  פון  בַאפעלקערונג  אומבַאווָאפנטער 
דערגרייכט  איז  צייט,  קורצער  זייער  ַא  אין  דערצו  נָאך 
ַא  זייער  פון  ָאנטייל  ענטוזיַאסטישן  צוליבן  געווָארן 
גענומען  הָאבן  וועלכע  מענטשן,  לָאקַאלע  די  פון  סך 
דייטשישע  די  איידער  נָאך  שכנים  זייערע  אויסשעכטן 
ַאדמיניסטרַאציע הָאט זיך ַאפילו געהַאט איינגעפעסטיקט. 
געווען  איז  בַאפעלקערונג  אידישע  די  וואו  ליטע,  אין 
מען  הָאט  לענדער,  בַאלטישע  דריי  די  פון  גרעסטע  די 

הונדערט=ַאכציק  ביי 
עיקר  דער  אידן,  טויזנט 
און  שטעטעלעך  די  אין 
קלענערע שטעט, געהַאט 
אינעם  אויסגעשָאסן 
סוף  צווישן  יָאר  הַאלבן 
דעצעמבער  סוף  און  יוני 

פון 1941טן יָאר.
ָאנשטָאט ָאבער ַארויסזָאגן דעם היסטָארישן אמת, 
הָאבן די אינטעליגענטן און ּפָאליטישע קלַאסן אין דיָא 
לענדער געפונען מ‘שטיינס געזָאגט ַאן ״אויסוועג״, ַא 
געווָארן  פַארווַאנדלט  איז  ווָאס  תירוצים  קָאמּפלעקס 

אין ַאן ָאנגענומענער נַאציָאנַאלער ּפָאליטיק.
אין די ניין יָאר אין וועלכע איך לעב דער עיקר אין 
הערן זייער ַא סך  אויסגעקומען צו  ליטע איז מיר דָאס 
מָאל פון רעדנער, געלערנטע, פָארשער, ּפָאליטיקער און 

בכלל די ווָאס געהערן די ״אינטעלעקטועלע קלַאסן״.
 דער ּפזמון גייט בערך ָאט ַאזוי ָא:

״מען דַארף פַארשטיין ַאז עס זיינען פַאקטיש געווען 
צוויי גענָאצידן, צוויי אויסשעכטונגען פון פעלקער. די 
סָאוועטן, מיט דער הילף פון די אידן (זייער ַא סך פון 
פַארשיקט  הָאבן  אידן)  געווען  זיינען  קָאמוניסטן  די 
סך  ַא  זייער  וואו  סיביר  אין  ליטווינער  אומצָאליקע 
זיינען אומגעקומען. און די נַאציס, מיט דער הילף פון 
טייל ליטווינער, הָאבן אויסגעהרגעט ַא סך אידן אין די 
גַאנץ  אין  ּפרָאיעקט  הָאלָאקָאוסט  היטלערס  פון  צייטן 
מיט  ּפלַאן  דייטשישער  ַא  געווען  איז  דָאס  איירָאּפע, 
איירָאּפע.  פון  לענדער  ַאלע  אין  מיטהעלפער  לָאקַאלע 
ליידענישן  די  ַאז  פַארשטיין  דַארף  מען  עיקר:  דער 
טָאטַאליטַאריסטישע  די  ַאז  און  גלייך,  געווען  זיינען 
רעזשימען פון היטלער און סטַאלין זיינען געווען גלייך 
אומגעברַאכט  פַאקטיש  הָאט  סטַאלין  גלייך;  אויף 
דער  אויך  מענטשן,  אומשולדיקן  מער  ַארום  און  ַארום 
איז  יָארן  דרייסיקער  די  אין  הונגער  אוקרַאינישער 

געווען ַא פַאל פון גענָאציד.״
פַארשטייט זיך, ַאז ַאפילו ָאט די ״סַאניטַאריזירטע״ 
היסטָארישער  בַאלטישער  דער  פון  פָארמולירונג 
״רעוויזיע״ איז ָאנגעּפיקעוועט מיט שקרימדיקע וועגן 
און אומוועגן: מען איגנָארירט די ַאלע ליטווינער ווָאס 
הָאבן מיטגעַארבעט מיט די קָאמוניסטן. מען איגנָארירט 
איין  ווי  וויינציקער  סך  ַא  ַאז  פַאקט,  בלויזיקן  דעם 
ּפרָאצענט פון ליטווישע אידן פַאר דער מלחמה זיינען 
געווען קָאמוניסטן. מען איגנָארירט ַאז ּפרָאצענטנווייז 
סיביר  אין  פַארשיקט  חורבן)  (פַארן  סָאוועטן  די  הָאבן 
מען  און  פַארקוקט  מען  ליטווינער.  איידער  אידן  מער 
נַאאיווער  דער  ווַאנען  ביז  קָאמבינירט  מען  פַארדרייט, 
צוהערער, ַאזוי הָאפט מען דָארטן, וועט גָאר פַארגעסן 
זייער  אין  אידן  ליטווישע  שבט  דער  ַאז  דעם,  אין 
היסטָארישן לַאנד איז ַאן אויסגעשָאכטן פָאלק פון וועלכן 
עס זיינען געבליבן ַא הייפעלע זקנים. מען פַארקריּפלט 
בַאדייטן  צו  ״גענָאציד״  ווָארט  פונעם  דעפיניציע  די 
ַאוועלכע ניט איז שלעכטס, למשל פַארשיקונגען, ַאבי 
עס זָאל ניט אויסקומען ַאז דער חורבן איז געווען דער 
דערמָאנט  דָא  (זָאלן  ליטע.  אין  גענָאציד  איינציקער 
ווערן לשבח די ליטווינער סטודענטן און ַאנדערע ווָאס 
לָאזן זיך ניט איינריידן פון זייערע ״לערער״, און זָאל דָא 
אונטערגעשטרָאכן ווערן, ַאז די קריטיק דָא בכלל הָאט 
צו טָאן מיט דער שטעלונג פון די מַאכט=ָארגַאנען אין 
לַאנד, ס‘איז ניט קיין ַאנַאליז ָאדער חלילה ַאן אורטייל 

פָאלק  ליטווינער  איבערן 
גופא.)

מען א קען  מה=דָאך,  יז 
זָאלן  טָא  זָאגן:  קומען 
זיי  ווָאס  ּפלוידערן  זיי 
ליטע  זיך!  ביי  דָארטן  ווילן 
איז ַא לַאנד פון צוויי הונדערט 
ניט  שיער  מַאסן=קברים, 
ַא  דָא  איז  שטעטל  יעדן  לעבן 
די  ליגן  עס  וואו  גרוב  גרויסע 
איינוואוינער  אידישע  ַאלע 
פרייד  ַאזַא  מיט  זיינען  ווָאס 
פון  געווָארן,  אויסגעשָאסן 
די  צו  ביז  קינד  קלענסטן 
דָאס  אויב  זקנים.  עלטסטע 
ווירקט ניט אויף די היינטיקע 
וועגווייזער, איז  ָאנפירער און 
לַאנד,  ַאזַא  צו  ָאך=און=וויי 
נָאר מישן זיך אין יענעמס טָאּפ 
הָאט ניט קיין זין, בפרט ַאז זיי 
ניט,  קיינעם  היינט  שטערן 
געבליבענע  ביסל  דָאס  און 
יָארן  די  אויס  זיך  לעבן  אידן 

רואיקערהייט...
איז  חשבון  דער  ָאטָא 
״צוויי  שוין  איצטער  ָאבער 
געווָארן:  צעשטערט  מָאל״ 
ניט די היסטָארישע ״רעוויזיע״ 
און  לָאקַאלע,  ַא  בלייבט 
היינטיקע  די  לָאזט  מען  ניט 
יָארן  די  אויסלעבן  זיך  אידן 

רואיקערהייט.
מָאל  צוויי  שוין  איז 

ַאוועק...
הָאבן  זייט  איין  פון 
לענדער,  בַאלטישע  די 
יחידים  מיט  בשותפות 
מיטגלידער פון איירָאּפעאישן 
ַאנדערע  אין  ּפַארלַאמענט 
ע  ש י א ע ּפ ָא ר י י =א ח ר ז מ
פָאדערן  גענומען  לענדער, 
איירָאּפעאישער  דער  ַאז 
״גַאנץ  ד.ה.  ּפַארלַאמענט, 
נ  ָא  ָאפיציעל   זָאל  איירָאּפע״ 
״רעווידירטע  די  ן    ע  מ  ע  נ 
געשיכטע״,  דער  פון  ווערזיע 
ווייניקער,  ניט  און  מער  ניט 

דער  פון  און  געזעץ!  איירָאּפעאישער  נייער  ַאלס 
ַאנדערער זייט, זעט זיך ווי די מלוכה ״לָאזט ַאדורך״ ַא 
כווַאליע מיט ַאנטיסעמיטיזם ביי זיך אין לַאנד, בפירוש 

ַאלס צווייטע זייט פון דער זעלביקער מטבע.
די  מען  הָאט  איינּפַאקעכץ  פַארַא  ווָאס  אין  איז 
קענען  עס  זָאל  מען  איינוויקלען,  גענומען  רשעות  נייע 
מערב  פון  לענדער  רייכע  נַאאיווע,  די  ״פַארקויפן״ 

איירָאּפע?

די ל ״איבערצומַאכן״  בכדי  יסוּפר.  כי  יאומן  א 
בַאקומען,  ניט  זיך  זָאל  עס  ַאבי  געשיכטע, 
געשיכטע  איירָאּפעאישער  דער  אין  ס‘איז  ַאז 
פַאר  און  ַאן  ווי  חורבן  אידישער  דער  פָארגעקומען 
דער  ַאז  ּפרָאקלַאמירט,  מען  און  מען  נעמט  זיך, 
נייעם  ַא  מַאכן  דַארף  ּפַארלַאמענט  איירָאּפעאישער 
געזעץ, ַאז.... ַאז סָאוועטישע און נַאצישע פַארברעכנס 
זיינען אינגַאנצן גלייך אויף גלייך! היינו הך, און ַארָאּפ 

פון מַארק.
צום  דָאס  הערט  ווָאס  לשאול״  יודע  ״שאינו  דער 
ערשטן מָאל קען בפירוש טרַאכטן ביי זיך, ״מה רעש? 
מַאסן=מערדער,  ַא  געווען  איז  ימ״ש  סטַאלין  אויך 
געזעץ״?  מין  ַאזַא  ַאדורכלָאזן  ניט  מען  זָאל  פַארווָאס 
(כָאטש לכאורה, בַאקומט זיך עס מער ווי ַא קַאּפ מָאדנע, 

ַאז מען גייט בכלל מַאכן פון געשיכטע ַא ״געזעץ״)...
טוט מען ָאבער ַאביסל נעענטער ַא בליק אויפן  ק 
ָא נ ט ע ק ס ט,  צום אופן, ווי ַאזוי די ״חכמה״ ווערט  
ס‘איז  וואו  גופא,  ליטע  אין  אויסגעפירט  ממש  בּפועל 
שוין דָא ַאזעלכע געזעצן און וואו ַאזַא מין היסטָארישע 
רעוויזיע איז אין דער לָאקַאלער קולטור שוין פון לַאנג 
איינגעפירט געווָארן, איז זעט מען  ג ע נ ו י אין ווָאס 

דָא גייט. 

וערשט, ַא ביסל ביישּפילן פון די מַאכַארייקעס צ
אינעם איירָאּפעאישן ּפַארלַאמענט אין גַאנג פון 

איצטיקן יָאר.
ַא  ַארויס  איז   2008 יַאנוַאר  22טן  דעם 

גרוּפע  ַא  ַאז  בשורה,  דער  מיט  ּפרעסע=קָאמוניקַאט 
ליטע,  לַאטוויע,  אונגַארן,  פון  ּפַארלַאמענטַאריער 
״קָאמָאן  גרוּפע  די  געשַאפן  הָאבן  ּפוילן,  עסטָאניע, 
״געמיינזַאמע  (ד.ה.  היסטָארי״  קָאמָאן   – יורָאּפ 
דער  ביי  געשיכטע״).  געמיינזַאמע   – איירָאּפע 
דער  הָאט  גרוּפע  דער  פון  גרינדונגס=קָאנפערענץ 
מיטגליד פון עסטָאניע ַארויסגעזָאגט זיין פַארביסנקייט 
די  זיינען  פַאראיין  איירָאּפעאישן  אין  ״ַאפילו  ַאלמַאי: 
ווייטער  [אויף  ַאגען‘  ’נעווער  ווערטער  בַאוווסטע 
פון  קרבנות  די  פַאר  פַארזיכערט  ניט  ניט!]  קיינמָאל 
ָאן  זיי  ווענדט  מען  ווי  אופן  זעלביקן  אויפן  קָאמוניזם 
לגבי די געליטענע אונטער נַאציזם״. נָאכמער, עס טוט 
אים בַאנג ווָאס דערפַאר קומט אויס, לויט זיין איינזען, 
טָאטַאליטַאריסטישן  פון  קרבנות  מיליָאנען  ״ַאז 
דער  צו  ביז  געווָארן  ַארָאּפגעהַאקט  זיינען  קָאמוניזם 

שטופע פון צווייט=רַאנגיקע קרבנות״.
ליטווישן  פון  ביורָא  דער  הָאט  מערץ  אין 
געפָארן  איז  ער  ַאז  דערקלערט,  ּפרעמיער=מיניסטער 
אין ּפרָאג, אין דער טשעכישער רעּפובליק, איבערגעבן 
דעם  עטַאבלירן  אין  וויכטיקייט  דער  וועגן  טשעכן  די 
און  נַאצישע  פַאר  ַאנַאליז״  ״אידענטישן  פון  ּפרינציּפ 

סָאוועטישע פַארברעכנס.
איירָאּפעאישער  דער  הָאט  ַאּפריל  8טן  דעם 
דער  פון  איניציַאטיוו  דער  לויט  ּפַארלַאמענט, 
דעם  בריסל  אין  ָאּפגעהַאלטן  גרוּפע,  אייגענער 
וואו  רעזשימען,  טָאטַאליטַארישע  וועגן  פַארהער 
ווָאס  ״עקסּפערטן״  ריי  ַא  ַארויסגעטרָאטן  זיינען  עס 
פַארזיכערט  הָאבן  און  ״גענָאציד״  מיט  זיך  פַארנעמען 
די איירָאּפעער, ַאז די צוויי טָאטַאליטַארישע רעזשימען 
דַארפן לעגַאל פַאררעכנט ווערן פַאר ּפינקטלעך גלייך. 
איינצופירן,  געזוכט  הָאט  מען  ווָאס  געזעצן  די  צווישן 
ָאּפלייקענונג  פון  קרימינַאליזירונג  אידענטישע  די  איז 
שטרָאפן  גלייכע  מַאכן  דָאס  רעזשימען;  צוויי  די  פון 
און  נַאציזם  פון  סימבָאלן  מיט  זיך  ַארומטרָאגן  פַאר 

קָאמוניזם וכדומה.
דעם 9טן יוני הָאט זיך די חברה איבערגעקליבן קיין 
ּפרָאג וואו מען הָאט ַארויסגעלָאזן די ״דעקלַארַאציע פון 
קָאמוניזם״.  און  געוויסן  איירָאּפעאישן  איבערן  ּפרָאג 

ַאן איגרתל פון ווילנע

די מַארשירער זיינען געגַאנגען מיט דער ״ליטווינער סווַאסטיקַא״ אויסגענייט אויף ַא פָאן און אויך אויף זייערע רעקלעך. (פָאטָא: ווידמַאנטַאס בַאלקונַאס)

צי וועט עס די וועלט 
ווייטער פַארשווייגן?

די נייע, ״קליגערע״ און געפערלעכע פָארם פון חורבן-לייקענונג 

ווערט ערנסט בַאטרַאכט דורכן — איירָאּפעאישן ּפַארלַאמענט!

דער שוי=פענצטער (וויטרינע) פונעם ״גענָאציד פָארשונגס=צענטער״: בלויז איין בוך (אויבן, צווייטער פון רעכטס) דערציילט וועגן חורבן, און דָאס 
אויך אויף ַא פַאלסיפיצירטן אופן ווָאס איז אויסן ריינווַאשן און לייקענען אינעם מַאסיוון ָאנטייל פון דער לָאקַאלער בַאפעלקערונג און אירע ״העלדן״ 

אין דער אויסמָארדונג פון העכער צוויי הונדערט טויזנט ליטווישע אידן. כמעט ַאלע ַאנדערע ביכער דערציילן וועגן סָאוועטישע פַארברעכנס.

פַאניע יָאכעלעס ברַאנצָאווסקי, די בַאליבטע ביבליָאטעקַארין פון ווילנער אידישן 
אינסטיטוט, בַאווייזט דעם אונטערערדיקן פָארט אין ווַאלד וואו זי און נָאך הונדערט 
ַאנטלָאפענע פון ווילנער געטָא הָאבן געלעבט און געקעמפט ַאלס ּפַארטיזַאנער קעגן 
דער היטלער=מַאכט אין ליטע בעתן חורבן. פַאניע הָאט לעצטנס בַאקומען הויכע 

אויסצייכענונגען פון די ַאמעריקַאנער און אירלענדער ַאמבַאסַאדעס אין ווילנע פַאר איר 
העלדישקייט אין קַאמף פַאר מענטשלעכער פרייהייט.

ּפרָאפעסָאר יצחק ַארַאד (רודניצקי), וועלכער לעבט היינט אין רמת השרון. ער 
איז ַא בַאוואוסטער היסטָאריקער און פָארשער פון חורבן איירָאּפע, און איז 

איין=און=צווַאנציק יָאר געווען דירעקטָאר פון ״יד ושם״ אין ירושלים. ַאלס יונגער 
בחור איז ער ַאנטלָאפן פון סווינציַאנער געטָא און הָאט העלדיש געקעמפט מיט 
די ּפַארטיזַאנער אין ווַאלד קעגן די נַאציס און זייערע קָאלַאבָארַאטָארן. נָאכדעם 
ווי מ‘הָאט  זיך ביי אים די לעצטע יָארן איינגעבעטן, ער זָאל ָאנטיילנעמען אין ַא 

היסטָארישער קָאמיסיע אין ווילנע, הָאבן די ַאנטיסעמיטישע צייטונגען אים ַאליין 
בַאשולדיקט אין ״קריגס=פַארברעכנס״ און די שטַאטס=ּפרָאקורָארן פָאדערן ביז 

היינט מען זָאל אים ״אויספָארשן״. דָאס איז ַא ּפרואוו צו בַאשמוצן די לעבן געבליבענע 
אידן פון חורבן, טייל פון דער בַאוועגונג צו פַארמישן און פַארנעּפלען די געשיכטע 

פון חורבן ליטע. מען הַאלט ַאז דָא שטעקט אויך נקמה: ַארַאד הָאט גרינטלעך 
אויסגעפָארשט די רָאלע פון ליטווינער קָאלַאבָארַאטָארן אין חורבן ליטע.

פָארזעצונג אויף זייט צען
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