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פָארזעצונג פון זייט ניין

זיי זיינען מאמינים ממש, בעת ווען ס'איז לאו דווקא ַאזוי. 
געוויסן  ַא  אין  אחד  בפה  ַאלעמען  זיי  בַאשולדיקט  ער 

דוחק אין ווערדע.
שברך״  ״מי  גרעסטן  דעם  ַאז  ָאבער  זיך  דַאכט 
ער  וועמען  (מיט  רעפָארמער  די  גרַאדע  ער  דערלַאנגט 
ער  יָארן).  זעכציקער  ָאנהייב  איבערגעריסן  הָאט  ַאליין 
און  טרַאדיציעס  ַאזויפל  פון  ווערן  ּפטור  מיטן  ַאז  זָאגט, 
משיחן  ָאּפווַארפן  מיטן  שטריכן,  אידיש=נַאציָאנַאלע 
געבליבן  רעפָארמער,  די  זיי,  איז  כוחות,  געטלעכע  און 
מָאנָאטעאיזם.  מינימַאלער  ַאבסטרַאקטער  ַאן  מערניט 
פַאר שערווין וויין איז דָאס: ״לעכערלעך! פַארווָאס זָאלן 
אידישע מָאנָאטעאיסטן זיין מער געטלעך=געשטימט ווי 
ַאשטייגער מוסלמענישע מָאנָאטעאיסטן?״ מיט ַאנדערע 
ווערטער, ער טענהט, ַאז דער סוף איז, ַאז ביי רעפָארמער 

בלייבט --- גָארנישט מיט גָארנישט.
דרינגט  ווערדע  מענטשלעכער  פון  מָאטיוו  דער 
איינער  איז  ער  וויין.  שערווין  פון  כתבים  ַאלע  ַאדורך 
ווָאס  יודַאאיזם״  ״הומַאניסטישן  פונעם  בויער  די  פון 
געשיכטע,  טרַאדיציעס,  מער  ווָאס  אויפהַאלטן  וויל 
נַאציָאנַאלע אייגנשַאפטן, נָאר בעת מעשה ניט בלָאפנדיק 
זיך ַאליין ָאדער יענעם, ַאז מען איז ַא גלייביקער בעת מען 

איז ניט קיין גלייביקער...
וויין בַאשולדיקט, ַאז ַא סך פון די ״ַאמביווַאלענטן״ 
ממלא  מין  ַא  ווי  ציוניזם  ָאן  ָאנגעכַאּפט  זיך  הָאבן 
ָאּפ  עס  ווַארפט  און  רעליגיע,  אמתער  אויף  מקום 
איינס=און=צוויי: ״די ַאמביווַאלענטן נייטיקן זיך אינעם 
ציוניזם; דער ציוניזם נייטיקט זיך ָאבער ניט אין זיי, דעם 

אמת געזָאגט״.
ָאּפצושַאצן  ניט  נַאטירלעך  איז  דָא  כוונה  אונדזער 
שּפיץ  אויפן  איבערגעבן  ּפשוט  נָאר  קריטיקירן,  ָאדער 
מעסער ַאביסעלע פונעם תמצית פון דעם געדַאנקען=גַאנג 

פון מערקווערדיקן ״אּפיקורסישן רב״.

איין א פון  שטַאמען  ווָאס  דענקער  ַאנדערע  ווי  ַזוי 
ַאנדערן,  ַאן  פון  ָאדער  רעליגיע  ָאדער  פָאלק 
ַאמעריקע  נוסח  וויין,  שערווין  אויך  זיך  הָאט 
זיך געסטַארעט קומען צו הילף ניט נָאר ָאּפגעפרעמדטע 
אידן, זיי זָאלן ָאנערקענען דעם ָאדער יענעם חלק ָאדער 
הָאט  ער  ווָאס,  נָאר  ירושה,  זייער  פון  אויסטייטשונג 
פַאר  ״גורו״  ַא  ַאליין  טַאקע  ווערן  בכלל  פַארמָאסטן  זיך 
פרייד  מער  זיך  זוכן  ווָאס  פעלקער  ַאלע  פון  מענטשן 
סַאמע  ַאם  לעבן.  זייער  אין  בַאדייטונגספוליקייט  און 
צו  ַאזוי  ״ווי  בוך  זיין  איז  געביט  דעם  אויף  בַאקַאנטסטן 

בלייבן קלָאר אין ַא משוגענער וועלט״ (1995).
און  טרַאדיציע  וועגן  קַאּפיטלעך  דָא  זיינען  בוך  אין 
אילוזיעס,  ווָארהַאפטיקייט,  וועגן  בכלל,  מָאדערניזם 
יאוש, פרייד, ּפחד, ליבשַאפט, שולד=געפילן, שטַארקייט 

און שיינקייט.
מיט פַאקטן קען איך עס ניט אויפווייזן; פונדעסטוועגן 
ַא  פון  שמץ  ַא  ווי  מער  ַאז  חשד,  ַא  פַארַאן  מיר  ביי  איז 

מוסר=ביכל פון דעם מחברס אינגלשע יָארן איז בפירוש 
פַארַאן אין דעם בוך... צריך עיון.

אויף  איבערגעזעצט  ברענגען,  קלעקן  וועט  דָא  נָאר 
אידיש, דעם מחברס ווָארט=פריער:

קיין  ניט  בין  איך  ָאבער  גלייביקער.  ַא  בין  ״איך 
גלייביקער אינעם קָאנווענציָאנעלן זין. איך גלייב, ַאז מיר 
קיין  ניטָא  ס'איז  ַאז  און  וועלט,  משוגענער  ַא  אין  לעבן 
די  ַאז  און  שכר  געבן  מען  וועט  גוטע  די  ַאז  גַארַאנטיע 

רשעים וועט מען בַאשטרָאפן.
״איך גלייב ַאז דער כח זיך צו בַאגיין מיט ַא משוגענער 
וועלט קומט פון אינעווייניק, פונעם אומַאנדעקטן כח ווָאס 
ווָארהַאפטיקייט  די  ַאריינקוקן  פַארַאנען,  אונדז  ביי  איז 

אין ּפנים ַאריין און ָאנגיין ווייטער מיטן לעבן.
בַאדייט  לעבן  צום  ליבשַאפט  די  ַאז  גלייב,  ״איך 
צו  ליבשַאפט  די  און  הישר  שכל  צום  ליבשַאפט  די 

שיינקייט.
משוגענער  ַא  אין  קלָאר  בלייבן  ַאז  גלייב,  ״איך 
איז  זַאך  דער  פון  סוף  צום  נָאר  גרינג,  ניט  איז  וועלט 
אונדזער  און  לעבן  בלייבן  אונדזער  פון  יסוד  דער  עס 

זעלבסט=ווערדע.
״איך גלייב, ַאז די מענטשלעכע ווערדע קומט פונעם 
הָאבן  הנאה  און  ווירקלעכקייט,  דער  מיט  לעבן  צו  מוט 

פונעם פַארמעסט ווָאס זי שטעלט אונדז.״

ליב א שטַארק  הָאט  וויין  שערווין  כָאטש  גב: 
די  מיט  בַאנוצן  צו  זיך  שמייכל  ַא  מיט  געהַאט 
הָאט  ״אּפיקורסים״  און  ״אּפיקורס״  ווערטער 
קיין  ניט  גרַאדע  איז  ער  ַאז  בַאטָאנט,  איינמָאל  ניט  ער 

אּפיקורס. 
מעגלעך  ניט  לָאגיש  איז  עס  ַאז  געגלייבט,  הָאט  ער 
די  אין  הָאט  ער  און  גָאט,  וועגן  ניין  צי  יָא  בַאווייזן  צו 
זיין  פַאר  ווָארט  ַא  געווען  מחדש  פילָאסָאפן  פון  קרייזן 
שיטה: ״איגנָאסטיציזם״ (פון לשון איגנָארַאנץ --- דָאס 
ווָאס מ'קען ניט וויסן). דָאס איז אין פַארשיידענע ּפרטים 

ַאנדערש איידער ַאגנָאסטיציזם.
ַאז  בַאטָאנט  ״איגנָאסטיציזם״  וויינס  שערווין 
דַארפן  געטלעכקייט  וועגן  חקירות  פילָאסָאפישע 
די  ווערן  ַאנדערש  הגדרות,  פעסטע  מיט  ָאנהייבן  זיך 
אמתע  ַאן  און  תוכן.  פון  אויסגעליידיקט  דיסקוסיעס 

דַארף  שיטה,  זיין  לויט  דעפיניציע, 
דערגרייכן ַא געוויסע מדרגה קלָארקייט.

טיפער,  זיך  ַאריינלָאזנדיק  ניט 
בַאקומט זיך ַאז ביי ריכטיקע אּפיקורסים 
קיין  געווען  גָארניט  וויין  שערווין  איז 

אּפיקורס. גיי ווייס. . .

נָאך מ מיר  הָאבן  וויין  שערווין  יט 
מיט  און  ווילנע,  אין  פַארברַאכט 
קַארגע פיר יָאר צוריק הָאבן מיר 
זיך ווייטער געטרָאפן טַאקע ביי אים אין 

מישיגן.
ַא  ָאנגעהַאלטן  ווייטער  הָאבן  מיר 
תוכיקע  ַאלע  די  נָאר  קָארעסּפָאנדענץ, 
הָאב  איך  ווָאס  ּפרָאטעסטן,  און  קשיות 
הָאב  שטעלן,  בדעה  געהַאט  אים 
אונדזער  אויף  ״ָאנגעקליבן״  איך 

קומעדיקער בַאגעגעניש. 
און אין דער ערשטער ּפָאזיציע אויף מיין רשימה 
קשיות (צי קלָאץ=קשיות), איז געווען די פרַאגע: צו 
ווָאס דַארף ער צו ַאל=די צרות דעם טיטל ״רַאבַאי״? 
ַא  דענקער,  ַא  פילָאסָאף,  מָאדערניסטישער  ַא  ביסט 
לערער פון אידישע ווערטן און אידישער געשיכטע 
צו  איז  הומַאניסטן,  אידישע  סעקולערע  עולם  פַארן 
עצם  דער  ווען  בשען  ״רב״  ָאדער  ״רַאבַאי״  ווָאס 
ווָארט בלשון בני אדם שטעלט מיט זיך פָאר אין דער 
סַאמע ערשטער ריי --- אמונה. ס'פעלן דָאך ניט קיין 
ווערטער אויף, לָאמיר ָאנכַאּפן, ַא לערער, ַא דענקער, 
ַא גורו, ַא מדריך, ַא מורה דרך, ַא מנהיג, ַא מחבר, ַא 

רעדנער, ַא פילָאסָאף און נָאך און נָאך. 
ניט  לייג  טָא  חבר,  ַא  ביי  פרעגן  עּפעס  ווילסט 

ָאּפ. 
געווען  ניט  איז  בַאגעגעניש  קומעדיקע  די 

בַאשערט.
פַארַאיָארן, זיבן טעג אין אב, שבתע=נַאכט (דעם 
מָארָאקָא,  אין  ווַאקַאציע  ַא  בעת   ,(2007 יולי  21טן 
איז שערווין וויין אומגעקומען אין ַאן אויטָאמָאביל 
ניין=און=זיבעציק  פון  עלטער  אין  קַאטַאסטרָאפע 

יָאר.

ער איז געבָארן געווָארן אין דעטרָאיט, מישיגן, 
ַא  אין  אויסגעהָאדעוועט  דָארטן  זיך   ,1928 אין 
דער  פון  אידן  היימישע  שבת,  שומרי  משּפחה 
טייבעלע  און   ווענגרָאווסקי  הערשל  היים:  ַאלטער 

איזרַאעלסקי.
גרויסע  ַא  איבערגעלָאזן  הָאט  וויין  שערווין 
צו  צוגָאב  אין  מישיגן  אין  קהילה״  ״הומַאניסטישע 
איז  ער  ווָאס  פַאראיינען  אינטערנַאציָאנַאלע  ריי  ַא 
געווען צווישן זייערע מיט=גרינדער: די געזעלשַאפט 
פַאר הומַאניסטישן יודַאאיזם (געגרינדעט 1969) און 
סעקולערע  פון  פעדערַאציע  אינטערנַאציָאנַאלע  די 
ער  הָאט   2003 אין   .(1986) אידן  הומַאניסטישע 
יָאר״  פונעם  ״הומַאניסט  טיטל  דעם  בַאקומען 
הומַאניסטישער  ַאמעריקַאנער  דער  פון  צוגעטיילט 

ַאסָאציַאציע.
אויף  פַארבלייבן  ַאלעמען  דעם  פון  וועט  ווָאס 
להבא, ָאן דעם כַאריזמַאטישן גורו פון דער בַאוועגונג, 
ַאליין,  ער  ַאז  ָאבער,  איז  קלָאר  קלָאר.  ניט  נָאך  איז 
ַאז  שרייבער;  לערער,  דענקער,  פרוכטבַארער  ַאלץ 
ווַארעמער  טָאלערַאנטער,  טייערער,  ַאלס  ַאליין  ער 
וועט  ממש,  אוהב=המענטשהייט  ַאן  און  מענטש 

שטַארק אויספעלן. כבוד זיין ָאנדענק.

די ביכער פון שערווין וויין

די ַאלע וועמען ער רופט ָאן מיטן נָאמען 
"ַאמביווַאלענטן״. דָארטן גייען ביי אים ַאריין 
די ַאלע מָאדערנע ָארטָאדָאקסן לשבטיהם, די 
קָאנסערווַאטיוון, די רעקרָאנסטרוקציָאניסטן 
און די רעפָארמער (טַאקע אין דעם סדר). ביי 
די ַאלע, איז ער חושד ַא ניט=ָארנטלעכקייט. 
ער הַאלט ַאז ביי זיי פעלט די אמתע, פולע 
אומבַאגרענעצטע אמונה נָאר זיי הָאבן מורא 
דָאס מודה זיין, זיי זיינען גרייט שּפילן זיך ַא 
גַאנץ לעבן ַא טייווָאלים=שּפיל.

שערווין וויין אין זיינע אינגערע יָארן

צום ערשטן 
יָארצייט פון 
 שערווין וויין

פָארשטייער פון אידישער ַאגענטור זָאגן, 
"ַאלע פַאלַאשן זיינען שוין ָאנגעקומען אין ישראל"

פון מענדל ַאדלער

הָאט א ַאגענטור  אידישע  די  ווָאס  בַאריכט,  ַא  ין 
אהוד  ּפרעמיער  פון  ביורָא  דער  צו  געשיקט 
ָאלמערט אין ירושלים, ווערט בַאטָאנט, ַאז ַאלע 
פַאלַאשן פון עטיָאּפיע, בַאקַאנט ַאלס "פַאלַאשמָארַא", 

הָאבן שוין עולה געווען קיין ישראל.
"סוכנות",  ַאלס  בַאקַאנט  ַאגענטור,  אידישע  די 
שרייבט אינעם בַאריכט, ַאז די ַאלע עטיָאּפישע פַאלַאשן, 
דעם  אין  געווָארן  ָאּפגעזוכט   1999 אין  זיינען  ווָאס 
"צענזוס" ַאלס ַא ּפָאטענציַאל פַאר עלייה קיין ישראל, 
הָאבן שוין עולה געווען קיין ישראל, ָאדער זייער רעכט 
צוליב  געווָארן  ָאּפגעשטוּפט  דערווייל  איז  עלייה  פַאר 

די קָאנטרָאלן פונעם אינערן-מיניסטעריום פון ישראל.
הָאט  ָאלמערט,  אהוד  ישראל,  פון  ּפרעמיער  דער 
פון  עניין  גַאנצן  דעם  פָארשן  צו  פונדָאסניי  בַאפוילן 
ווָאס  דעם  טרָאץ  ישראל,  קיין  פַאלַאשן-עלייה  דער 
חדשים  צוויי  מיט  פַארענדיקן  געזָאלט  זיך  הָאט  עס 
אידישע  די  הָאט  דערמיט  גלייכצייטיק  און  צוריק, 
ַאגענטור געדַארפט פַארענדיקן אירע ַאקטיוויטעטן אין 

עטיָאּפיע.
מיט  זיך  בַאשעפטיקן  וועלכע  ָארגַאניזַאציעס  טייל 
ישראל,  קיין  עטיָאּפיע  פון  פַאלַאשן  די  ַארויפברענגען 
ווָאס  גונדַאר,  שטָאט  דער  אין  ַאז  ָאבער,  טענה'ן 
 8,700 נָאך  ווַארטן  צפון-עטיָאּפיע,  אין  זיך  געפינט 
נישט  נָאך  איז  עלייה  פַאר  רעכט  זייער  ווָאס  מענטשן, 
דָאזיקע  די  פון  דרוק  אונטערן  געווָארן.  בַאשטעטיקט 
ָארגַאניזַאציעס און דער ספרדישער ש"ס-ּפַארטיי, הָאט 
גַאנצן  דעם  ַאמָאל  נָאך  פָארשן  צו  בַאפוילן  ָאלמערט 
עניין, צי די פַארבליבענע מענטשן אין עטיָאּפיע זיינען 
טַאקע אידן, ווָאס ַאלס ַאזעלכע זיינען זיי בַארעכטיקט 

געברַאכט צו ווערן קיין ישראל.
ַאבַאבַא  ַאדיס  פון  רעגירונג  די  הָאט   1991 אין 
ָאּפגעשטעלט די עלייה פון די פַאלַאשַאס קיין ישראל. 
זיך  הָאבן  ווָאס  אידן,  פון  שטַאמען  פַאלַאשַאס  די 
און  יָארהונדערט  ניינצנטן  פון  ענדע  ביים  געשמד'ט 
אינמיטן פון צווָאנציקסטן יָארהונדערט. מיט ַאכט יָאר 
שּפעטער, אין 1999, איז אויסגעאיבט געווָארן ַא דרוק 
דורכגעפירט  זָאל  עס  ַאז  ישראל-רעגירונג,  דער  אויף 

צענזוס  יענער  עטיָאּפיע.  אין  צענזוס-ציילונג  ַא  ווערן 
הָאבן  ווָאס  מענטשן  טויזנט  נָאך 30  אויפגעזוכט  הָאט 

זיך ָאנגעגעבן ַאלס פַאלַאשן.
די ָארגַאניזַאציעס ווָאס שטיצן די פַאלַאשן טענה'ן, 
אינערן-מיניסטעריום,  ישראל'ס  פון  בַאַאמטע  די  ַאז 
ווָאס הָאבן געפָארשט די בַאריכטן פון די עולים און פון 
די מענטשן פון דער אידישער ַאגענטור, ווָאס הָאבן זיי 
ַארויפגעברענגט קיין ישראל, הָאבן זיך נישט וויסנדיק 
זיך  געפינען  ווָאס  פַאלַאשן  טויזנט  עלף  פון  געמַאכט 
נָאך דָארטן, און וועלכע זיינען געווען פַארשּפרייט אין 
דערפער איבער דער לענג און ברייט פון עטיָאּפיע, און 
גיבן- זיי  צענזוס.  אינעם  געווָארן  ָאנגעשלָאסן  זיינען 

פַארזַאמלט  זיינען  ווָאס  פַאלַאשן  טויזנטער  די  ַאז  צו, 
אין גונדַאר, זיינען בַארעכטיקט לויט די קריטעריָאנען, 
ווָאס דער ספרדישער הויּפט-רב פון ישראל, הרב שלמה 
עמַאר, הָאט בַאשטימט אין 2002, ָאבער דָאס אינערן-

מיניסטעריום זָאגט זיך ָאּפ צו קָאנטרָאלירן צי זיי זיינען 
טַאקע בַארעכטיקט עולה צו זיין קיין ישראל.

ַאז  ָאבער,  זָאגט  "סוכנות"-בַאַאמטער  הויכער  ַא 
בלָאף".  "פולשטענדיקער  ַא  זיינען  טענות  דָאזיקע  די 
פון  ּפרואוו  ַא  פַארַאן  שוין  איז  עס  ַאז  זיך  דַאכט  "עס 
לַאנגע יָארן, הויּפטזעכלעך דורכן העכסטן געריכט אין 
ווָאס  בַאפעלקערונגען  נייע  ’ּפרָאדוצירן'  צו  ישראל, 
זָאלן שטימען לויט די ’גאולה-ָאנשויאונגען' פון ַא סך 
געהַאט  נישט  דָאס  הָאט  געריכט  העכסטן  ביים  רבנים. 
זעלבן  דעם  מען  ּפרָאבירט  היינט  און  דערפָאלג,  קיין 
ישראל",  פון  ּפרעמיער  מיטן  הַאנדלען  ביים  צוגַאנג 

הָאט דער בַאַאמטער געזָאגט.
ָאפיציעל זָאגט די אידישע ַאגענטור, ַאז זי פירט-

און  ישראל-רעגירונג,  דער  פון  בַאשלוסן  די  אויס 
הָאט נישט קיין אייגענע שטעלונג לגבי דער פרַאגע 
פון די פַאלַאשן. פַאקטיש זיינען ָאבער די פירער פון 
פַאלַאשן  נָאך  ַארויפברענגען  קעגן  "סוכנות"  דער 
"חוק  לויטן  ַאז  טענה,  דער  צוליב  ישראל,  קיין 
ישראל,  אין  ּפרַאקטיצירט  ווערט  ווָאס  השבות", 
בַארעכטיקט  נישט  פַאלַאשן  פַארבליבענע  די  זיינען 
דער  פון  פַארפליכטונגען  די  לגבי  און  עלייה,  פַאר 
די  ישראל  קיין  ַארויפצוברענגען  מדינה  אידישער 
אין  צענזוס  אינעם  געווָארן  געציילט  זיינען  ווָאס 
1999, הָאט די ישראל-רעגירונג שוין דערפילט אירע 

פַארפליכטונגען.

די  שטיצן  ווָאס  ָארגַאניזַאציעס  ַאנדערע  און  ש"ס 
עלייה פון די פַאלַאשן, זיינען ָאבער אויסגעשּפרָאכן קעגן 
די אויספירן פון דָאזיקן בַאריכט. הרב מנחם ווַאלדמַאן, 
1999- דער  מיט  ָאנגעפירט  הָאבן  ווָאס  די  פון  איינער 

שּפיץ  אין  שטייט  וועלכער  און  עטיָאּפיע,  אין  ציילונג 
ַאדורך  פירן  ווָאס  קערּפערשאפטן,  די  פון  איינער  פון 
זיין  עולה  נָאכן  פַאלַאשן  די  פַאר  גיור-ּפרָאצעדור  דעם 
אינערן- דָאס  הָאט  ַאז "זינט 2005  זָאגט,  ישראל,  קיין 

מיט  זיך  בַאשעפטיקן  צו  ָאּפגעזָאגט  זיך  מיניסטעריום 
נעמען  זייערע  צי  דערפון  ָאּפגעזען  ַאּפליקַאציעס,  נייע 
זיינען יָא ָאדער נישט דערשינען אויף די ליסטעס פונעם 
פַארהוילונג  פולשטענדיקע  ַא  געווען  איז  עס  צענזוס. 
די  אין  וואוינען  ווָאס  פַאלַאשן,  פון  ליסטע  דער  פון 
הָאבן  ’סוכנות'-לייט  די  אויך  ווָאס  זַאך  ַא  דערפער, 

זיינער-צייט בַאשטעטיקט", זָאגט הרב ווַאלדמַאן.
אויך איז בַאקַאנט געווָארן, ַאז דָאס געלט ווָאס איז 
שּפייז-צענטערס  די  מיט  ָאנצופירן  געווָארן  בַאשטימט 
פַאראייניקטע  די  אויסגעלָאזט.  זיך  הָאט  גונדַאר,  אין 
אידישע ָארגַאניזַאציעס אין ַאמעריקע, בַאקַאנט ַאלס "יו-

קָאנגרעגעישָאנס"),  דזשואיש  ("יונייטעד  דזשעי-סי" 
ווָאס הָאט פינַאנצירט די שּפייז-צענטערס אין גונדַאר, 
הָאט ָאּפגעשטעלט די סובסידיעס מיט ַא מָאנַאט צוריק, 
אין איינקלַאנג מיט דער ָאפיציעלער ּפָאליטיק פון דער 

ישראל-רעגירונג.
איינער פון די פירער פון "יו-דזשעי-סי", דזשָאסעף 
מיר  זיינען  יָאר  ַאכצן  ַאז "נָאך  דערקלערט,  הָאט  פייט, 
שּפייז-טיילונג  די  ָאּפצושטעלן  געווָארן  געצוואונגען 
פַאראורזַאכן  זיי  וועט  דָאס  און  איינוואוינער,  די  פַאר 
געפינען  קענען  וועלן  מיר  ַאז  הָאף  איך  ליידן.  גרויסע 
ווענדט  דָאס  ָאבער  סובסידיעס,  די  פַאר  וועגן  ַאנדערע 
זי  צי  ישראל-רעגירונג,  דער  פון  צוגַאנג  דעם  אין  זיך 
זייער  פונדָאסניי  קָאנטרָאלירן  צו  איינשטימען  וועט 

רעכט פַאר עלייה".
אין  געווָארן  דורכגעפירט  איז  ווָאס  צענזוס  אינעם 
עטיָאּפישע   28,951 געווָארן  פַארצייכנט  זיינען   ,1999
הָאבן  צָאל,  דָאזיקער  דער  פון  פַאלַאשן.  ַאלס  בירגער 
אין  און  ישראל,  קיין  געווען  עולה  טויזנט  ווי 23  מער 
קומענדן מָאנַאט וועלן עולה זיין נָאך 291. די איבריקע 
ווַארטן נָאך צו הערן אויב זייער ַאּפליקַאציע פַאר עלייה 
אינערן-מיניסטעריום  דורכן  ווערן  בַאשטעטיקט  וועט 

פון ישראל.

• פון שמואל ברגער

ּפרובירט  ָאדעסע  אין  קהילה  אידישע  די 
ָאּפשטעלן די בוי-ַארבעט שוין צום צווייטן מָאל 
לעצטנס, אין דער געגנט וואו עס איז ָאנגענומען 
הָאבן  מיטהעלפער  זייערע  און  נַאציס  די  ַאז 
אידן  פון  מַאסן-שחיטה  ַא  דָארט  דורכגעפירט 
צווייטער  דער  ביי  מינָאריטעטן  ַאנדערע  און 

וועלט-מלחמה.
בַאריכטן  לויט  איז  צוריק  ווָאכן  צוויי 
קבר,  ַא  ּפרטית  בהשגחה  געווָארן  געפונען 
דער  אין  דָארט  געגרָאבן  הָאבן  ַארבעטער  ווען 
זענען  אויך  ּפָאמּפעס.  אינסטָאלירן  צו  ערד 
אויסגעגרָאבן געווָארן דָארט איבערבלייבענישן 
מַאסן-קבר  דער  קערּפערס.  מענטשלעכע  פון 
ליוסדָארפסקַאיַא  דער  צווישן  זיך  געפינט 
בַארימטער  דער  אין  גַאס  טָאלבוכינַא  און 

אוקרַאינישער שטָאט ָאדעסע.
ָאדעסע  פון  ּפָאליציי  די  הָאט  לעצטנס 
און  דָארט  בוי-ּפלענער  די  אונטערזוכט 
פַארַאן  ס'איז  ַאז  מעגלעכקייט  די  ָאּפגעווָארפן 
היסטָאריקער  ָאבער  מַאסן-קבר,  ַא  דָארט 
דָארט  הָאבן  נַאציס  די  ַאז  בַאשטעטיקט  הָאבן 
פון  ָאנהייב  ביים  מַאסן-שחיטה  ַא  דורכגעפירט 

דער צווייטער וועלט-מלחמה.
אין הַארבסט פון 1941, הָאבן די נַאציס דָארט 
לעבעדיקערהייט  פַארברענט  און  געקוילעט 
ציגיינער,  זיי  צווישן  מענטשן,   25,000 העכער 
ּפליטים פון מָאלדַאווע און מלחמה-געפַאנגענע 
מערסטע  די  ָאבער  ַארמיי,  רויטער  דער  פון 
קרבנות געווען געווען אידן. דער גרעסטער טייל 
איז  בַאפעלקערונג  אידישער  ָאדעסער  דער  פון 
מַאסן-שחיטה,  דער  אין  געווָארן  אומגעברַאכט 
ווָאס איז דורכגעפירט געווָארן דעם 23סטן און 

24סטן ָאקטָאבער, 1941.
זענען  ווָאס  ּפרייזן  ריעל-עסטייט  די  צוליב 
לעצטנס הויך געשטיגן אין אוקרַאינע, איז פַארַאן 
דָארט ַא ּפרעצענדטלָאזע נָאכפרַאגע ָאּפצוקויפן 
וואו  ּפלַאץ  דער  שטעט.  גרויסע  די  אין  שטחים 

געפינט  ָאדעסע  אין  בוי-ַארבעט  די  ָאן  גייט  עס 
ווָאס  דענקמָאלן,  צוויי  פון  ווייט  נישט  זיך 
פון  ָאנדענק  אין  געווָארן  אויפגעשטעלט  זענען 
אידישע און סָאוויעטישע מלחמה-געפַאנגענע, 
די  דורך  געווָארן  אויסגעשָאכטן  זענען  ווָאס 

נַאציס.
איבער,  גיבן  עסקנים  אידישע  ווי  לויט 
מָאנטיק  צוריק  ווָאכן  צוויי  ַארבעטער  הָאבן 
פון  איבערבלייבענישן  דָארט  ַארויסגעגרָאבן 
מענטשלעכע קערּפערס. די גרָאבונגען הָאבן זיך 
איבערבלייבענישן  די  און  ָאּפגעשטעלט,  נישט 
דָארט  געווָארן  ַארויסגעשליידערט  זענען 
טעלעוויזיע-ּפרָאגרַאם  לָאקַאלע  ַא  דערנעבן. 
די  פון  איבערבלייבענישן  די  געוויזן  הָאט 
יענעם  טרַאנסמיסיע  ַא  אין  שואה-קרבנות 
זענען  נַאכט  דער  פון  פַארלויף  אין  ָאוונט. 
ַאוועקגענומען  שנעל  איבערבלייבענישן  די 

געווָארן פון דעם ּפלַאץ.
הרב  הָאט  דינסטיק,  טָאג,  ַאנדערן  דעם 
ָאדעסע  פון  הויּפט-רב  דער  ווָאלף,  אברהם 
און  ּפלַאץ  דעם  בַאזוכט  דרום-אוקרַאינע,  און 
פון  איבערבלייבענישן  פיל  נָאך  דָארט  געפונען 
פון  וויצע-מַאיָאר  קערּפערס. דער  מענטשלעכע 
ָאדעסע, ווַאכטַאנגי אוביריַא, הָאט פַארשּפרָאכן 
דָארט  ָאּפצושטעלן  מעגלעך  ווָאס  ַאלץ  טָאן  צו 

יעדע סָארט בוי-ַארבעט.
ּפרעמיער- אוקרַאינישן  צום  בריוו  ַא  אין 

ווָאכן  צוויי  טימָאשענקָא,  יוליַא  מיניסטער, 
קהילה- אידישער  דער  הָאט  דינסטיק,  צוריק 

מיט  ָאּפצוהיטן  געפָאדערט  ָאדעסע  פון  רַאט 
טויזנטער  צענדליקער  די  פון  זכר  דעם  כבוד 
אומקערן  און  ַאפירזוכן  און  קדושים  אידישע 
צום  איבערבלייבענישן  אויסגעגרָאבענע  ַאלע 
ּפלַאץ פונעם קבר. די פירער פון דער אידישער 
די  ַאז  בריוו  דעם  אין  דערקלערט  הָאבן  קהילה 
מוניציּפַאליטעט  ָאדעסער  דער  פון  גרייטקייט 
צו לָאזן דָארט בויען איז "קעגן דער אויפפירונג 

פון ציוויליזרטע פעלקער".

אידישע קהילה פון ָאדעסע 
פַארלַאנגט ָאּפצושטעלן 
קָאנסטרוקציע ביי מַאסן-קבר


