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ק״-קאנפערענץ:
״עיפּא ָ
ַ
פאר
פּרעמיער נתניהו דערקלערט ַ
פירערשאפט
ַ
די
אין ַא ּפ ַאניק;
נאך ַא ׳התנחלות׳,
ירושלים איז נישט סתם ָ
פאלק – מער
דאס ָ
פאלק ָ
הויפּטשטאט פון אידישן ָ
ָ
נאר די אייביקע
ָ
זעלבסט-באהערשט
ַ
• פון שלמה שמיר

פ

מאנטיק פייערלעך דערקלערט
האט דעם ָ
ּרעמיער בנימין נתניהו ָ
פאַר ַא געפּאַקטן זאַל פון טויזנטער דעלעגאַטן אויף דער
ַבי״-ארגאַניזאַציע אין
פּרא-ישראל ״לא ָ
קאנפערענץ פון דער ָ
ָ
נאר
נאך ַא ׳התנחלות׳ָ ,
ַשינגטאן ,״עיפּאַק״ ,אַז ״ירושלים איז נישט ָ
ָ
ווא
הויפּטשטאט״.
ָ
אונדזער אייביקע
״מען קען נישט פאַרלייקענען די ספּעציעלע פאַרבינדונג צווישן דעם
אידישן פאָלק און ארץ-ישראל ,גענוי ווי מ׳קען נישט לייקענען די נאָענטע
פאַרבינדונגען צווישן דעם אידישן פאָלק און ירושלים״ ,האָט נתניהו
ווייטער געזאָגט .״אידן האָבן געבויט ירושלים מיט דריי טויזנט יאָר צוריק,
און זיי בויען עס ווייטער היינט״.
דינסטיק אָוונט איז פּרעמיער נתניהו אויפגענומען געוואָרן דורך
פּרעזידענט באַראַק אָבאַמ ַא אין ווייסן הויז ,און ראַטגעבער פונעם ישראל-
פּרעמיער האָבן געזאָגט פאַר דער באַגעגעניש ,אַז דער ראש הממשלה פון
דער אידישער מדינה וועט די זעלבע מיינונג קלאָר מאַכן פאַרן פּרעזידענט
פון אַמעריקע.
די באַגעגעניש פון פּרעזידענט אָבאַמ ַא מיט פּרעמיער נתניהו איז
באַצייכנט געוואָרן אַלס ״פּריוואַטע״ דורך וואָרטזאָגער פון ווייסן הויז,
און דערפאַר זיינען ביי דער באַגעגעניש נישט געווען אָנוועזנד קיין
פאָטאָגראַפיסטן ,ווי געוויינלעך ביי אָפיציעלע טרעפונגען .אויך איז נישט
פאַרעפנטלעכט געוואָרן ַא געמיינזאַמער קאָמוניקאַט נאָך דער באַגעגעניש.
אויך פאַר ַא יאָר איז די באַגעגעניש פון פּרעמיער נתניהו מיט פּרעזידענט
אָבאַמ ַא באַצייכנט געוואָרן אַלס ״פּריוואַט״.
אויף זיין אויפטריט פאַר דער ״עיפּאַק״ קאָנפערענץ ,איז פּרעמיער
נתניהו אויפגענומען געוואָרן פון די טויזנטער פאַרזאַמלטע עסקנים און
״עיפּאַק״-שטיצער מיט לאַנגע הילכיקע אַפּלאָדיסמענטן .די קאָנפערענץ,
אין וועלכער עס האָבן זיך באַטייליקט העכער זיבן טויזנט דעלעגאַטן,
איז געווען די גרעסטע ״עיפּאַק״-פאַרזאַמלונג אין די לעצטע יאָרן .אַלס
איינגעלאַדענע געסט זיינען אויך אָנוועזנד געווען צענדליקער פּראָ-
ישראל׳דיקע אַמעריקאַנער סענאַטאָרן און קאָנגרעסלייט.
איין טאָג פאַר דעם אויפטריט פון ״ביבי״ נתניהו ,האָט פאַר דער
״עיפּאַק״-קאָנפערענץ אויפגעטראָטן סעקרעטערי אָוו סטעיט הילאַרי
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וו

ען די דאָזיקע שורות ווערן אַריינגעשיקט אין דער רעדאַקציע פון
קלאר
נאך אַלץ נישט ָ
מיטאג ,איז ָ
״אַלגעמיינעם זשורנאַל״ ,זונטיק ָ
צי פּרעזידענט באַראַק ָאבאַמ ַא וועט זיך באַגעגענען מיט פּרעמיער
האט דער פּרעזידענט פון אַמעריקע היינטיקע
בנימין נתניהו .לכתחילה ָ
וואך זיך געדאַרפט געפינען אויף ַא באַזוך אין צוויי לענדער אין אַזיע.
ָ
ַשינגטאן אויפצוטרעטן
ָ
האט לכתחילה פּלאַנירט צו קומען קיין ווא
נתניהו ָ
קאנפערענץ פון ״עיפּאַק״ ,די באַקאַנטע אידישע
פאַר דער יערלעכער ָ
קאנפערענץ פון
דא ״לאַבי״ .די ָ
שתדלנות-ארגאַניזאַציע ,וו ָאס מ׳רופט ָ
ָ
קאמיטע״ איז ָאפּגעהאַלטן
פּאבליק אַפעירס ָ
דער ״אַמעריקען איזראַעל ָ
הויפּטשטאט.
ָ
וואך אין דער אַמעריקאַנער
געווארן היינטיקע ָ
ָ
האט ָאבאַמ ַא ָאפּגעשטופּט זיין רייזע קיין אַזיע ,און איז
אינצווישן ָ
ַשינגטאן בעת פּרעמיער ״ביבי״ נתניהו געפינט זיך
ָ
פאַרבליבן אין ווא
געווארן ַא געלעגנהייט צו ָארגאַניזירן ַא
ָ
שטאט ,און ס׳איז געשאַפן
אין ָ
באַגעגעניש צווישן ָאבאַמ ַא און נתניהו אין ווייסן הויז.
ס׳איז נישט קיין סוד ,אַז פּרעמיער נתניהו איז נישט סתם להוט צו
נאר ער חלש׳ט פּשוט צו
באַזוכן פּרעזידענט ָאבאַמ ַא אין ווייסן הויזָ ,
טאגראַפירן זיך
פא ָ
האבן איצט ַא געשפּרעך מיטן פּרעזידענט ,און צו ָ
ָ
מיט ָאבאַמאַ׳ןָ .
נאך כמעט דריי וו ָאכן פון ַא ביטערן סכסוך און ַא בייזע
נפראנטאַציע צווישן דעם ווייסן הויז און דער רעגירונג
קא ָ
פּאליטישע ָ
ָ
האט ַא באַגעגעניש איצט צווישן ָאבאַמ ַא און נתניהו די
פון ישראלָ ,
אויסזיכטן צו ווערן אַן איבערבעטונגס ״שפּיצן״-קאָנפערענץ צווישן
כאטש ״אויסלופטערן״ דעם
ַגראבן ָאדער ָ
זאל בא ָ
וואס ָ
ביידע פירערָ ,
פּרעמיער נתניהו אין ״עיפּאַק״ קאָנפערענץ
)וואס ַא סך עקספּערטן באַצייכענען אַפילו אַלס
שאַרפסטן שטרייט ָ
ַשינגטאן און ירושלים.
ָ
פּרעצעדענטלאזע קריגעריי( צווישן ווא
ָ
קלינטאָן ,וועלכע האָט אויסגעדריקט די מיינונג פאַרן שלום-פּראָצעס צווישן ישראל און די און אַמעריקע איז פעלזן-פעסט און שטאַרק״ַ .א
האבן זיך צום סוף
וואס אַפילו אויב ביידע פירער ָ
די זאַך איז ָאבערָ ,
טייל פון אירע דערקלערונגען זיינען אָבער נישט
פון דער אַמעריקאַנער אָבאַמאַ-אַדמיניסטראַציע ,פּאַלעסטינער אַראַבער״.
ַרוואס איבריק
קלינטאָן איז אַפּלאָדירט געוואָרן ווען זי האָט געווען צום האַרצן פאַר די פאַרזאַמלטע אויף באַגעגנט אין ווייסן הויז ,איז נישט פאַראַן קיין סיבה פא ָ
אַז ״דאָס בויען אין מזרח-ירושלים איז ַא
ַרוואס זיך
נתפּעל צו ווערן פון אַז ַא באַגעגעניש ,און קיין שום אורזאַך פא ָ
שטרויכלונג אויפן וועג צו מאַכן פאַרשריט
ישראל
צווישן
ַפט
א
פריינטש
די
ַז
א
דערקלערט
פאָרזעצונג אויף זייט דריי
״
געווארן
ָ
אַפילו צו שפּירן גוט אַז דער ישראל-פּרעמיער איז אויפגענומען
טאגראַפיעס פון ָאבאַמ ַא און נתניהו ווי זיי שטייען
אין ווייסן הויז .פ ָא ָ
ַבסאלוט נישט קיין שום
האבן א ָ
קאלעגיאַל און שמייכלען צוזאַמעןָ ,
ָ
באַדייט.
זאגן ,אַז די פירער פון צוויי אַלטע פאַרבינדעטע
ס׳אז נישט שיין צו ָ
זאגן נישט דעם אמתָ ,אבער אויך די געוויינלעכע רוטינע
לענדער ָ
בשותפות׳דיקע דערקלערונג מיט וועלכער אַז ַא ָאפיציעלע באַגעגעניש
וואס מ׳באַצייכנט אויף העברעאיש
דאס ָ
שליסט זיך ,איז נישט מער ווי ָ
וואס
״גיבוב דברים״ ,ד ָאס הייסט ,סתם ַא צונויפזאַמלונג פון שיינע ריידָ ,
זיינען פּראַקטיש גערעדט ,״סתם אין דער וועלט אַריין״ .מ׳דאַרף נישט זיין
פאראויס ,אַז ס׳איז נישט פאַראַן
קיין גרויסער עקספּערט ָאפּצושאַצן אין ָ
קיין שום שאַנס פאַר פּראַקטישע אויספירן פון אַן איצטיקער באַגעגעניש
צווישן ָאבאַמ ַא און נתניהו – אויב אַז ַא באַגעגעניש איז צום סוף טאַקע
פארגעקומען.
ָ
ס׳איז פּשוט נישט רעאַליסטיש צו דערוואַרטן ַא נוצלעכן רעזולטאַט
פון אַז ַא באַגעגעניש ,ווייל צוליב דעם צוזאַמענשטעל פון דער איצטיקער
רעגירונג אין ישראל ,קען
גארנישט
״ביבי״ נתניהו ָ
יום ו' ,י“א ,תש״ע
גרעסירן,
פּרא
טאן כדי צו ָ
ָ
)ניו יא ָרק זמנים(
ָאדער אַפילו בלויז רוקן
עטוואס פון ָארט
ָ
זיך
סוף זמן שמע:
ליכט בענטשן:
סך
א
ַ
וואו
געביטן
אויף
9:55
מענטשן אין ישראל,
6:56
מוצאי שבת:
און באַזונדערס די
שקיעת החמה:
7:14
אַמעריקאַנער
דמיניסטרא ציע,
ָ
ַא
געוואלט זען
ָ
וו ָאלטן
ווי אַזוי צו ״זיין קלוג״ און אַריינפירן קונצן מיט
פארשריט .מיט אַז ַא
ָ
דאס זיינען
זאל הייסן כלומרשט אַז ָ
דריידלעך ,עס ָ
גרופּע נישטיקע און
פון
טן״
ַטריא
ָ
א
פּ
ַט
א
גל
ר
נא
ָ
ַציס
א
נעא=נ
ניט קיין ָ
מיניסטארן״,
ָ
זע
ווערטלא
ָ
״
״
זייער לאַנד.
קען
גט,
געזא
ָ
מ׳שטיינס
וואך:
פאר דער ָ
לוח ַ
נתניהו באַצייכנט ווערן
ַקטאר :ביידע
און פאַראַן אויך ַא דריטער פא ָ
אַלס ״ראש לשועלים״,
וואס פּרובירט
לענדער געהערן דער גרופּע ָ
ווי
ליטיש,
פּא
ָ
איז
און
ַמענט
א
ַרל
א
פּ
אייראפּעאישן
ָ
איבערצייגן דעם
שיעורים )פרייטיק(:
מ׳זאגט ,״געבונדן אין
ָ
אין
געשיכטע״
רעווידירטע
ָאנצונעמען ַא ״
טייל פונעם נעאָ=נאַצישן מאַרש אין צענטער פון ווילנע אינעם אומאָ פּהענגיקייטס=טאָג פון ליטע ,דעם 11טן מערץ.
תהלים יומי :פרק קיט פסוקים ס-סה
גארנישט
קייטן״ ,און קען ָ
קאסט( פאַלט גלאַט
לא ָ
)הא ָ
וועלכער דער חורבן ָ
חומש יומי :צו שישי .עם פרוש רש״י
טאן אויסצופירן אויף
ָ
אַרויס ווי ַא יש ,און עס גייט אַריין ַא נייע געשיכטע
תניא יומי :והיינו אפילו אם -106- ...לקמן.
באַדייטונגספולן
ַא
גענאצידן ,פון היטלער און
ָ
פון ״צוויי גלייכע
אופן אויפן געביט
דיא לענדער ,וואו ַא סך
וואס אין ָ
פון סטאַלין״ָ ,
רמב"ם יומי:
פון באַציאונגען מיט
אַנטיסעמיטן האַלטן עד היום אַז ״אַלע אידן זיינען
ג' פרקים :הלכות נחלות פרקים ג-ה
פרק א' :הלכות שחיטה פרק יב
פּאַלעסטינער
די
האט
וואס זיי ָ
האבן באַקומען ָ
וואס ָ
קאמוניסטןָ ,
ָ
ספר המצוות :מ“ע רמ“ח
אַראַבער .דעריבער איז
געקומט...״
ַא באַגעגעניש צווישן
דף היומי:
ָאבאַמ ַא און נתניהו פּשוט
דף היומי ירושלמי :פאה ה.
אין ווילנע דעם 11טן מערץ
פרוכטלאז.
ָ
דף היומי בבלי :סנהדרין מב.
וואס
דאס מערסטע ָ
ָ
ַיאר ַא גרויסער
ער עלפטער מערץ איז הא ָ
נתניהו קען דערגרייכן
דאס איז
יום=טוב געווען אין ליטעָ :
פון ַא געשפּרעך מיט
האט דערקלערט
טאג ווען ליטע ָ
דער ָ
פּרעזידענט ָאבאַמ ַא איז,
סאוועטנפאַרבאַנד
אומאפּהענגיקייט פונעם ָ
ָ
איר
ַרן
א
פ
זיך
ַנטשולדיקן
א
צו
ַיאר איז ַא גלייכער חשבון
אין  ,1990און הא ָ
פתגם פון דער וואך:
״ ביידען-אינצידענט״,
היסטארישן
ָ
יאר פון זינט יענעם
פון צוואַנציק ָ
האט לכתחילה
וואס ָ
ָ
טאג .די אַלע בירגער פון ליטע פרייען זיך מיטן
ָ
געשאַפן דעם איצטיקן
האבן געקענט
וואס ָ
טאג ,אַריינגערעכנט אידןָ ,
ָ
קריזיס ,און איבערצובעטן
בויען ַא אידישע קהילה און ַא אידישן לעבן,
דעם פּרעזידענט פון די
וואס
לאזט זיך ,אַדאַנק דעם ָ
אויף וויפל עס ָ
פאַראייניקטע שטאַטן
טאטאַליטאַרישן
געווארן פונעם ָ
ָ
מען איז פּטור
פאַר דער באַליידיקונג.
וועטיש=קאמוניסטישן רעזשים.
ָ
סא
ָ
דאס הייסט ,עס וועט
ָ

ַאן איגרתל פון ווילנע

נאצישן גייסט:
מארשן אין ַא ַ
צוויי ַ
אין צענטער פון ווילנע ,און אין צענטער פון ריגע
געווארן דורך
נקציאנירט ָ
סא ָ
לעגאל ַ
ביידע זיינען ַ
אינגאנצן
מאכט; ביידע ווערן ַ
קאלער ַ
לא ַ
דער ָ
איגנארירט דורך דער מערבדיקער וועלט
ָ

פא רשווייגן
מ׳טא ר עס ניט ַ
ָ
• פון הירשע=דוד כ״ץ )ווילנע(

א

נאך דער אַנדערער ,זיינען
וואך ָ
יין ָ
געווארן מיט דער פולער
ָ
אַדורכגעפירט
לאקאַלער מאַכט
הסכמה פון דער ָ
שטאט:
ָ
נעא=נאַצישע מאַרשן אין צענטער
ָ
דעם 11טן מערץ אין ווילנע )איצט :ווילניוס(,
הויפּט=שטאט פון ליטע ,און דעם 16טן מערץ אין
ָ
הויפּט=שטאט פון לאַטוויע )לעטלאַנד(.
ָ
ריגע,
ביידע לענדער ,סיי ליטע און סיי לאַטוויע,
אייראפּעאישן פאַראיין און דער
ָ
געהערן דעם
ַרטיידיקונגס=ארגאַניזאַציע
ָ
בשותפותדיקער פא
דעמאקראַטישע לענדער,
ָ
פון די מערבדיקע
ַטא״ ,אַזוי אַרום אַז ס׳שווימט תיכף אַרויף
״נא ָ
דאס זיין ,ווי אַזוי קענען
די פראַגע :ווי אַזוי קען ָ
וואס עס גייט זיי אין לעבן
רעגירונגען פון לענדערָ ,
צו זיין ַא טייל ״פונעם מערב״ זיך אויפפירן מיט
אַז ַא סימפּאַטיע צו פאַשיסטישע טענדענצן פון
ַציאנאַליסטישע און אַנטיסעמיטישע
עקסטרעם נא ָ
קרייזן.
דער ערשטער ענטפער איז ,אַז ס׳איז טאַקע
וואס אַמעריקע און
זייער ניט גוט ,ממש שלעכטָ ,
דא ַא ״פּתח
די מערסטע אַנדערע לענדער מאַכן ָ
טאר שוין ניט קריטיקירן
שין שאַ״ ,עלעהיי מען ָ
וואס
אייראפּע ָ
ָ
גארנישט אין די לענדער פון מזרח
ָ
סאווערטישער ספערע און
זיינען געווען אין דער ָ
אייראפּעאישן פאַראיין און
ָ
געהערן איצט דעם
ַטא.
נא ָ
דער צווייטער ענטפער איז ,אַז די עקסטרעם=נ ַא
ציאנאַליסטישע קרייזן און די מלוכהשע אינסטאַנצן
ָ
וואס שטיצן זיי אונטער ָ
ָ
האבן ״זיך אויסגעלערנט״
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שבת צו

ד

דער חג הפסח דערמאָנט
אידן נישט צו פארגעסן
וועגן דער גאולה

פאָרזעצונג אויף זייט דריי

דער מאַרש אין ריגע האָט זיך געענדיקט ביים ״פרייהייטס=דענקמאָל״ אין צענטער שטאָט.

פאָרזעצונג אויף זייט פיר

אַלגעמיינער

פרייטיק ,י״א ניסן ,ה'תש״ע
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צוויי מאַרשן אין ַא נאַצישן גייסט אין צענטער פון ווילנע ,און אין צענטער פון ריגע
פאָרזעצונג פון דער ערשטער זייט

טאג
יאר צוריק איז ָאבער דער ָ
מיט צוויי ָ
פּאליציי
געווארן ווען די ָ
ָ
שטאַרק פאַרשעמט
ַדורכגעלאזן אין צענטער ווילנע,
ָ
האט א
ָ
נעא=נאַצישן
דעם 11טן מערץ ַ ,2008א ָ
האבן
מאַרש וואו הונדערטער יונגעלייט ָ
געשריען ״יודען ראַוס״ און אַרויסגעזונגען
אַן אַנטיסעמיטישן גראַם וואו עס גייט אַריין
ַראפּ פון
דער זאַץ :״נעמט דעם אידעלע א ָ
האט
לייטער און הרגעט אים אַוועק״ .דערצו ָ
ַרומגעטראגן מיט סוואַסטיקאַס
ָ
מען זיך א
און אַנדערע נאַצישע און עקסטרעם
סימבאלן.
ָ
ַציאנאַליסטישע
נא ָ
נאכדעם ,אין יוני
עטלעכע חדשים ָ
האט דער ליטווישער פּאַרלאַמענט
ָ ,2008
סאוועטישע
ַרויסגעלאזן ַא געזעץ קעגן ״ ָ
ָ
א
סימבאלן״ ,ווי תמיד
ָ
און נאַצישע
ַטאנענדיק די ״גלייכקייט״ פון נאַציזם און
בא ָ
אייראפּע
ָ
דא אין מזרח
וואס איז ָ
קאמוניזםָ ,
ָ
געווארן ַא מין ״רעליגיעזער גלויבן״ ביי די
ָ
וועמען עס גייט אין לעבן צו פאַרמינערן
גאר צו באַשולדיקן די
דעם חורבןָ ,אדער ָ
האט
קאמוניזם״ .דער געזעץ ָ
קרבנות אין ״ ָ
מאדנע אין די אויגן פון
אויסגעזען זייער ָ
דער דרויסנדיקער וועלט ,ווייל עס זיינען
סאוועטישע מאַרשן״ און די
נ י ט ָא קיין ״ ָ
ָ
האט
איינציקע וועמען עס ָ
געטראפן ,זיינען
דאס געווען וועטעראַנען זקנים פון דער
ָ
האבן געקעמפט
וואס ָ
סאוועטישער אַרמיי ָ
ָ
קעגן היטלערן.
פונדעסטוועגן איז תיקו בלייבט ַא קשיא,
ַיאר
שטאטישע מאַכט הא ָ
האט די ָ
ווי אַזוי ָ
נעא=נאַצישן מאַרש
ַמאל דערלויבט ַא ָ
נאכא ָ
ָ
שטאט?
אין צענטער ָ
דער תירוץ איז טאַקע ַא תירוץ פון ַא
שוטה ,במחילה דעם כבוד פון די חשובע
נשטאט צו שרייען
שטאט=ב ַאאַמטעָ .א ָ
ָ
האבן זיי געשריען בלויז
״יודען ראַוס״ ָ
האט
פאן ָ
״ליטע פאַר ליטווינער״ און זייער ָ
געטראגן ״בלויז״ די ״פּאַרעווע״
ָ
סמאל
דא ָ
ָ
וואס איך בין ַא
שטאלץ ָ
ווערטער :״איך בין ָ
ליטווינער!״
דאס איז אַלצדינג
ַא רגעָ ,אבערָ ,
דאס געווען די
גארניט ,דער עיקר זיינען ָ
ָ
סוואַסטיקאַס.
אַביסל=איבערגעמאַכטע
האט
בכדי בלייבן ״כשר וישר״ ביי מלכות ָ
מען מאַרשירט מיט ״נייע סוואַסטיקאַס״:
נשטאט פירָ ,אדער
למשל מיט דריי פיסלעך ָא ָ
גאר מיט אַנדערע אונטערשיידן .אַבי ס׳איז
ָ
ניט דער ״קלאַסישער סוואַסטיקאַ״ איז שוין
אַלצדינג מ׳שטיינס ָ
געזאגט כשר למהדרין
ביי מלכות ....צו דעם אַלעמען זיינען טייל
פון די מאַרשירער געגאַנגען מיט ווייסע
ָארעם=בענדלעך ,אַזוי ווי די פאַשיסטן
מערדער פון ) 1941די ״ווייסע בענדלעך״(,
האבן גענומען אויסשעכטן אידן אין
וואס ָ
ָ
נאך
צענדליקער ליטווישע שטעטלעך ָ
איידער עס איז אַריין די דייטשישע אַרמיי און
ַסן=מארד
ָ
זיי גענומען ָארגאַניזירן צום מא
פאלק.
פון אידישן ָ
וואס מער ווייטיק
נאכמער ,אויף צו שאַפן ָ
ָ
וואס איז געבליבן
דעם פּיצינקן אידישן עולם ָ
געפאדערט
ָ
האבן די מאַרשירער
אין לאַנדָ ,
און באַקומען רעכט צו מאַרשירן אויך אויפן
ַמאל געשטאַנען דער
ָארט וואו עס איז א ָ
וואס
אַלטער אידישער בית עולם אין ווילנעָ ,
ַמאנט״ )היינט ַא
רופט זיך ביי אידן ״פּירא ָ
טייל פון שניפּישקעס ָאדער ווי עס פלעגט
שניפּישאק(.
ָ
הייסן:
קיין איין ָאנפירער פון דער רעגירונג
האט עד היום ניט אויסגעדריקט דעם
ָ
קלענסטן פאַרדרוס ָאדער חרטה פאַרן

״עיפּאק״-
ַ
קאנפערענץ
ָ
פאָרזעצונג פון דער ערשטער זייט

דער קאָנפערענץ פון דער ״אַמעריקען
איזראַעל פּאָבליק אַפעירס קאָמיטי״.
זי האָט באַטאָנט ,אַז ״ ַא שלום דאַרף
זיין באַזירט אויף די גרעניצן פון
1967״ – ַא דערקלערונג וואָס קיין
איין אַמעריקאַנער פירער פאַר איר
האָט נאָך נישט געמאַכט אויף ַא פּראָ-
ישראל פאָרום ווי ס׳איז אַן ״עיפּאַק״-
פאַרזאַמלונג .קלינטאָן האָט אויך
אָנגעדייטעט אויף דער עווענטועלער
מעגלעכקייט אַז די ״הייליקע ערטער״
פאַר אַלע רעליגיעס ,וואָס געפינען
זיך אין ירושלים ,זאָלן שטיין הינטער
״אינטערנאַציאָנאַלער אויפזיכט״.
קאָמענטאַטאָרן אין וואַשינגטאָן
זאָגן ,אַז טראָץ נתניהו׳ס עפנטלעכע
דערקלערונגען וועגן אַזעלכע
סענסיטיווע עניינים ווי דאָס בויען
נייע וואוינונגען אין ירושלים און דאָס
גלייכן ,וואו דער ישראל-פּרעמיער
דריקט זיך אויס אויף ַא שאַרפן אופן,
רעדט דער ראש הממשלה פון דער
אידישער מדינה ״גאַנץ אַן אַנדערן
טאָן״ אין פּריוואַטע געשפּרעכן מיט
אַמעריקאַנער דיפּלאָמאַטן ,וואו ער
איז פיל ווייכער און באַמיט זיך צו
איבערצייגן די אַמעריקאַנער פירער
אַז ער מיינט עס ערנסט ווען ער זאָגט
אַז ער וויל ״פאַרהאַנדלען מיט די
פּאַלעסטינער וועגן אַן ענדגילטיקן

נעא=פאַשיסטן
דורכלאזן דעם מאַרש פון די ָ
ָ
טאג ,אין צענטער ווילנע,
אין סאַמע העלן ָ
אומאפּהענגיקייטס=
ָ
טאג פון דער
אין ָ
דעקלעראַציע פונעם לאַנד ,צום צוואַנציקסטן
האבן ָאנטיילגענומען
יובל פונדערפון .עס ָ
נעא=נאַציס.
אַרום פינף הונדערט ָ
ַרויסגעטראטן
ָ
יא שאַרף א
עס זיינען ָאבער ָ
קעגן דעם דער ָ
נארוועגישער אַמבאַסא ָ
ַדאר,
ַדאר
סטיינאַר גיל; דער אירלענדער אַמבאַסא ָ
בריטישער
דער
דענאַם;
דאנעל
ָ
באט; און דערצו,
ַימאן ָ
ַדאר סא ָ
אַמבאַסא ָ
דער איינציקער אידישער דעפּוטאַט פון
אייראפּעאישן פּאַרלאַמענט,
ָ
ליטע אין
דאנסקיס .זיי אַלעמען מיטן גאַנצן
לעאניד ָ
ָ
האט
דא ָ
פּראטעסט ָ
האַרצן ַא יישר כח .זייער ָ
פונדעסטוועגן ָאנגענומען דעם כאַראַקטער
פון ַא קול קורא במדבר...

אין ריגע דעם 16טן מערץ

א

קרוינשטאט פון
ָ
ין ריגע ,די
לאַטוויע ,איז דעם 16טן מערץ
געווארן דער מאַרש
ָ
דורכגעפירט
פון די וועטעראַנען פון דעם ״וואַפען עס
האבן געקעמפט
וואס ָ
לעגיאן פון לעטן ָ
ָ
עס״
דא איז דער ענין
אינאיינעם מיט די נאַציסָ .
קאמפּליצירט .מען טענהט ,אַז
אַביסל מער ָ
די מערסטע ָאנטיילנעמער זיינען געווען
סאלדאַטן גענומענע דורך צוואַנג אין דער
ָ
דייטשישער אַרמיי ,און ניט מערדער פון
אידן ָאדער נאַצישע פאַרברעכער.
דאס איז זיכער אמת וועגן טייל פון זיי.
ָ
מען ווייס ָאבער אויף געוויס ,אַז ַא טייל
ענטוזיאַסטישע אידן=שיסער פון  1941אין
דערנאכדעם פרייוויליק
ָ
האבן זיך
לאַטוויע ָ
נגעשלאסן אין דעם זעלביקן ״וואַפען עס
ָ
ָא
לעגיאן.
ָ
עס״
דאס אַלץ אַפילו ניט
אין יעדן פאַל איז ָ
זאל ַא
וואס ָ
צום ענין .דער ענין איז :צו ָ
אייראפּעאישן
ָ
דעמאקראַטיש לאַנד אין
ָ
פאַראיין אַפילו ו ו ע ל ן אין צענטער
שטאט ָאפּגעבן אַז ַא עפנטלעכן כבוד פאַר
ָ
האבן געקעמפט פאַרן היטלעריזם
וואס ָ
די ָ
אויסגעשאכן אַן
ָ
האט
אין ַא לאַנד וואו מען ָ
פּראצענט פון דער
ערף פינף=און=ניינציק ָ
אידישער באַפעלקערונג? דער ענטפער:
ווייטער=אנגייענדיקע סימפּאַטיע צום
ָ
די
היטלעריזם מצד דער רעגירונג און אין
ברייטערע קרייזן.
מעמאריאַל
ָ
דאס איז ניט געווען עפּעס ַא
ָ
ָ
נאך געפאַלענע קרובים ערגעץ אין ַא
דאס איז געווען ַא
פּריוואַטן שטח; ָ
ַנקציאנירטער מאַרש אין סאַמע צענטער
סא ָ
האט זיך געענדיקט מיט ַא
וואס ָ
שטאטָ ,
ָ
צאלרייכע פענער ביים
צערעמאניע מיט ָ
ָ
שטאט.
פרייהייטס=דענקמאל״ פון ָ
ָ
״
דערמאנט ווערן לשבח דער
ָ
דא
זאל ָ
ָ
ַקאוו ,אַליין אַן
מעיאר פון ריגע ,ניל אוסא ָ
ָ
ַרבאטן
האט פא ָ
עטנישער רוסישער ,וועלכער ָ
נעא=פאַשיסטן זיינען ָאבער
דעם מאַרש; די ָ
האבן אויף
אַוועק אין ַא העכערן געריכט און ָ
גיך באַקומען די דערלויבעניש ָאנצוגיין מיטן
קאפּ״ פונעם ראש העיר.
מאַרש ״איבערן ָ
איך אַליין בין געווען אין ריגע און
האב ָאנטיילגענומען אין דער קליינינקער
ָ
קעגן=דעמאנסטראַציע״ פון אַן ערך
ָ
״
פערציק מאַן .די פאַשיסטישע פאַרערער
זיינען געווען אַרום טויזנט )בלויז עטלעכע
אַלטע וועטעראַנען פוננעם ״וואַפען עס עס״,
די מערסטע זיינען געווען יונגע ָאנהענגער
וואס פאַרערן
נאליזם ָ
ַציא ָ
פון עקסטרעמען נא ָ
די היטלעריסטן( .עס זיינען געווען בערך
האבן געהיט פון אַלע
וואס ָ
פּאליציי ָ
טויזנט ָ

זייטן און ס׳איז אַלץ אַדורך ״בשלום״...
טאג,
דער אמתער העלד פונעם ָ
איינער פון די ָאנטיילנעמער אין דער
קעגן=דעמאנסטראַציע איז געווען ד״ר אפרים
ָ
ָ
זוראףַ ,א ברוקלין
ָ
געבארענער געלערנטער,
דירעקטאר פון
ָ
יארנלאַנג דער
וועלכער איז ָ
ביורא פון דעם שמעון וויזענטאַל
ָ
ירושלימער
האט ָאנגעוויזן אַז ״עס
זוראף ָ
צענטער .ד״ר ָ
פאן
וואס די ָ
איז ַא טראַגעדיע פאַר לאַטוויעָ ,
דעמאקראַטישער לאַטוויע
ָ
פון דער נייער
ווערט אויסגענוצט פון פאַשיסטן אויף
ָאפּצוגעבן כבוד דעם היטלעריזם״.
מארגן ,דעם
לא יאומן כי ידובר :אויף ָ
האט דער אויסערן=מיניסטער
17טן מערץָ ,
פון לאַטוויע ,מאַריס ריעקסטינש )זינט
גאר אַן
האט ער רעזיגנירט איבער ָ
דעמאלט ָ
ָ
ַרויסגעלאזן ַא דערקלערונג,
ָ
אַנדער ענין( ,א
אַטאַקירנדיק ניט חלילה די פאַשיסטן
וואס מאַכן זיין לאַנד אַז ַא שלעכטן שם אין
ָ
אייראפע און איבער דער גאַנצער פרייער
ָ
רוואדען ,קעגן ד״ר אפרים
נא ָ
וועלט; ָ
זוראף וועלכער איז געקומען רואיק און
ָ
ַרויסזאגן ַא צווייטע מיינונג.
ָ
אינטעליגענט א
קאַפּויער ַא וועלט.

דער טרויעריקער סך=הכל

ד

ער טרויעריקער סך=הכל איז ,אַז דער
פאַשיזם מיטן גאַנצן קלאַפּערגעצייג
פון ראַסיזם ,אַנטיסעמיטיזם ,און
גלאריפיקאַציע פון היטלערן ,ווערט
ָ
ַמאל מער ָאנגענומען אין די מזרחדיקע
וואסא ָ
ָ
אייראפּעאישן פאַראיין.
ָ
לענדער פונעם
געטאן מיטן פולן ווילן פון די
ָ
דאס ווערט
ָ
רעגירונגען ,די געלערנטע ,די מעדיאַ=לייט
דיא
און בכלל פון דער אינטעליגענץ פון ָ
וואס ווייסן זייער גוט ווי אַזוי צו
לענדערָ ,
זאל ווערן ״כשר״
פאַרדרייען אַלצדינג ,עס ָ
אין די אויגן פון די נאַאיווע מערבדיקע
וואס קוקן זיך צו און פוילן זיך
לענדער ָ
דא טוט זיך.
וואס ָ
אונטער צו פאַרשטיין ָ
דורכן מאַכן כלומרשט ״ווייכער״
דעם פאַשיזם פאַרמישט מען עס מיט
ַציאנאַליזם סתם ,און בעת מעשה גייט
נא ָ
מען ״פאַרגרעסערן״ די פאַרברעכנס פון
סאוועטישן רעזשים בכדי צו בייטן די
ָ
געשיכטע און ״דערווייזן״ אַז נאַציזם און
קאמוניזם איז ״די זעלביקע זאַך״ .טאַקע
ָ
האבן די מזרחדיקע לענדער פון
אין ָ 2008
פּראקלאַמירט די
אייראפּעאישן פאַראיין ָ
ָ
וואס דערקלערט
פּראגער דעקלעראַציע״ ָ
״ ָ
קאמוניזם און פאַשיזם פאַר ״גלייך אויף
ָ
פאדערט צו דעם אַלעמען ,אַז
גלייך״ און ָ
מ׳זאל איבעראַנדערשן די אַלע לערנביכער
ָ
ָ
פון גאַנץ
טא די ״נייע געשיכטע״
אייראפּע ָא ָ
צו סטאַנדאַרדיזירן אויף די קומעדיקע
דורות.
מאטיוון פון דער באַוועגונג זיינען
די ָ
ניט שווער משיג צו זיין .אין די באַלטישע
מזרח=אייראפּעאישע לענדער
ָ
און אַנדערע
ַבאראַציע מיט היטלערן געווען
קאלא ָ
איז די ָ
האט
דא ָ
נאכמערָ :
אומגגעהייער גרויסָ .
ַבאראַציע״ ניט געהייסן אַרויסגעבן
קאלא ָ
״ ָ
ַפּא וואו עס ליגט
פאַר דער געשטא ָ
באַהאַלטן ַא איד .אין די באַלטישע לענדער
ַרויסגעטראטן טויזנטער
ָ
זיינען פרייוויליק א
ענטוסיאַסטישע ש י ס ע ר פון אידן ,וועלכע
זיינען געווען ״אַזעלכע גוטע מערדער״ ,אַז
דעפּארטירט אידן פון
ָ
דא
האבן ָ
די דייטש ָ
אַנדערע לענדער ,בכדי די ״עקספּערטן
אידן=שיסער״ פון ליטע ,לאַטוויע און
זאלן זיי אומברענגען.
עסטאניע ָ
ָ
נשטאט צו ָאנערקענען ָאט די
ָא ָ
טרויעריקע געשיכטע בכדי לערנען דעם

וואס אין
היסטארישן אמת מיט נייע דורותָ ,
ָ
פּראגרעס פון
דעם שטעקט דער ריכטיקער ָ
פעלקער ,איז מען אַריבער אויף קונצן און
דריידלעך אויף צו פאַרדרייען די געשיכטע
און אויף צו דערלויבן די ה י י נ ט י ק ע
נעא=נאַציס פריי צו מאַרשירן און
ָ
פאַרשפּרייטן אידן=האַס דורך אַלערלייקע
תירוצים.
אינעם מאַרש אין ווילנע איז
דער תירוץ געווען ,אַז ס׳איז דער
פּהענגיקייטס=טאג פון לאַנד און
ָ
אומא
ָ
ָ
האבן
וואס ָ
ַטריאטן״ ָ
דאס זיינען סתם ״פּא ָ
געטאן
ָ
סמאל געהיט ,און ַא טובה
דא ָ
זיך ָ
אויסלאזן די פראַזע ״יודען
ָ
אייראפּע מיטן
ָ
ראַוס״ .אינעם מאַרש אין לעטלאַנד איז די
דאס זיינען נעבעך
״דערקערלונג״ געווען אַז ָ
נאך זייערע געפאַלענע
וואס טרויערן ָ
אבלים ָ
קאמראַדן אין דער היטלעריסטישער אַרמיי.
ָ
מיט אַזעלכע ״תירוצים״ קען מען יוצא זיין
ַראנים מיט טיפּשים,
נאר און בלויז פאַר נא ָ
ָ
ָאבער ניט פאַר דער נייער ,פרייער וועלט.
האט מען ביידע
צו דעם אַלעמען ָ
מאַרשרוטן ,דעם 11טן מערץ אין ווילנע און
דעם 16טן מערץ אין ריגע ,אויסגעקליבן
טאן די געבליבענע
וואס מער וויי ָ
אויף ָ
פּיצינקע אידישע קהילות אין די ביידע
לענדער .אין ווילנע ,דורכן שטח פון אַלטן
חרוב=געווארענעם בית עולם; און אין
ָ
שטאט ביי דעם
ָ
ריגע אין סאַמע צענטער
וואס דאַרף זיין ַא
פרייהייטס=דענקמאל״ ָ
ָ
״
סימבאל פון פרייהייט פאַר אַלע פעלקער
ָ
וואס לעבן אין דעם לאַנד.
ָ
ַא שאַנדע און ַא חרפּה פאַר
טאר ניט שווייגן.
אייראפּע .די וועלט ָ
ָ
www.dovidkatz.net
www.HolocaustInTheBaltics.com

צווישן די אַנטיסעמיטע שילדן פון די מאַרשירער אין ריגע :דער פּלאַקאַט אויף לינקס זעצט זיך
איבער :״אידן!! דאָס איז אַ לאַנד פאַר לעטן!״

דער נאָרוועגישער אַמבאַסאַדאָר אין ליטע ,סטיינאַר
גיל ,וועלכער איז געווען דער ערשטער וואָס
האָט שאַרף קריטיקירט די ליטווישע רעגירונג
פאַרן דערלויבן דעם נעאָ=נאַצישן מאַרש אינעם
אומאָ פּהענגיקייטס=טאָג פונעם לאַנד.

שבת
הגדול
דרשות

ד“ר אפרים זוראָף ,דירעקטאָר פון ירושלימער ביוראָ
פון וויזענטאַל צענטער ,איז געקומען צו פאָרן אין ריגע
אָנטיילנעמען אין דער קעגן=דעמאָנסטראַציע קעגן
די פאַשיסטן) .אין ווילנע איז ניט געווען קיין שום
קעגן=דעמאָנסטראַציע (.אָנשטאָט צו פאַרדאַמען די
נאַציס ,האָט דער אויסערן=מיניסטער פון לאַטוויע גאָר
אַרויסגעלאָזן אַ דערקלערונג קעגן ....ד“ר זוראָפן!
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ejmh huk wr ,"vrv

wha ityx

yuehyegbues itxruthba zfrn kvbn
163 East 67th St. New York City

Founded 1890

v"hta 'ohcr ,c rgac ghsuvk ubk cr dbug

g"a, ixhb c"h 'um wp 'uz ,cac
March 27, 2010

^ jnau raf dj ,frcc

^

ubesm jhan hsh kg ,h,hntv vkutdk vfzbu
Raphael Davison

Tzvi Liporetsky

Ephraim Miller

ybgshzgrp

htcd

ybgshzgrp xhhuu

reucc 10:45 vgac
kc, hcjr kfc oxrupnv ubcru ubrun sucf

hcm ovrct wr crv

t"yhka ruthba

vsdtu vfkvc kusdv ,ca ,ars uhrcs tah
vzv inzv vb,ab vn kgu
cr-gmhuu 'inpuv kthjh crv
kusdv ,ca sucfk ghmegk R iykRv yguu
dTyhnfTb 6:00 vjbn
/vjbn lTb skRc

xkhv xbgsrtd uhe ;t "ejmh kvt" arsnv ,hc
137-58 70th Ave. Kew Gardens Hills, N.Y.

hs zt okug iwcuaj ogs ixhuu yztk

vsdtu vfkvc vars kusdv ,ca
tr,ts trn iehsrhuu rgzsbut iup

hkthrt hfstr"ynhkakuta wr crv

inpuv crv
irhpbT ikguu rgngk cegh izj yhn ignRzum

v"ht irguu iyktvgd yguu

ohrsx-vkhve hs yhn

ybuut 5:45 'um ,arp ',ca iehybhhv

(212) 737-6900 ohrsx hs um xghmtuurgzgr rtp

jnau raf dj ,frcc
;uburt tdra 'yaetc gyb i,b 'etkd ktuna :ohtcdv

jnau raf dj ,frcc
Joseph Wilf,

Herman Hochberg

Vice President

President

xkhv xbgsrRd uhe uuT kgTrzht dbTh
150-01 70th Road

tr,ts trn cr idx rgymgagdfhuv rgzbut

skpbha hukv tdra hfsrn wr

ovrct hbc itahgdgrdbte
xkhv xbgsrtd uhe uut

t"yhka

/h/b 'xkhv xbgsrtd uhe 'yhryx ihgn 75-03

vsdtu vfkvc vars kusdv ,ca gfhhryxhhd ihhz iykRv yguu
kvua rgzbut iht

tr,ts trn rgymgagdfhuv rgcuaj rgzbut zt ybtetc yftn

trhpa cus vnka wr iutdv crv
t"yhka
gfhhryxhhd ihhz iyktv yguu

vsdtu vfkvc vars kusdv ,ca
vjbn ltb lhhkd 'um ,arp ',ca ogs kvua iht zbut hhc

'vjbn 6:00 'um wp ,ca iehybhhv v"ht
vjbn lTb vars
jnau raf dj ,frcc

'rgrtַ n kthbs

ybgshzgrP

MONTREAL • MONTREAL• MONTREAL

6:45 'vjbn inz

jnau raf dj ,frcc
'xrntx sus 'iRnehhs ktrah i,buh 'iRnehhs rhtn cegh
ohtcd 'irgyabgdrtn ;xuh

SEA BREEZE JEWISH CENTER

_ kgtrzht dbth
khhsxkhv ktgrybtn
rgs iht isht iut rgshkdyhn grgzbut gkt iskgn rhn
tr,ts-trn rgcuaj rgzbut zt 'vchcx
ktgrybtnws esm ihs ,hcs rcj

311 Sea Breeze Ave., Brooklyn, NY

hs irgv ignue um okug iyhhrc ogs ihht ysRk

,ufrmbv ,ufkvu djv hbhbgc vars kusdv ,ca
tr,ts trn icuaj rgzsbut iup
t"yhka rgbhuu tauz rsbxfkt lurc wr d"vrv
ybuuT 6:30 um wP ,ca iehybhhv v"ht
jnau raf dj ,frcc
Mendy Sontag, President

itnpute kagv gauvh wr d"vrv

t"yhka

gkgbthmhstry hs iyktv yguu
vars kusdv ,ca
um ,arp ',ca iehybhhv
dTyhnfTb 6:00 .rtַ n iy27 ogs

ktrah kg oukau jnau raf dj ,frcc

