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די בַאקַאנטע געלערנטע, ווָאס איז 
איצט 86 יָאר, קען ניט קומען אין איר 
היימשטָאט ווילנע ווייל די ליטווינער 

ּפרָאקורָארן סטרַאשען קעגן איר 
”אויספָארשונגען" פַארן 

זיין ַא ּפַארטיזַאנער 
• פון הירשע=דוד כ"ץ

הייסט ש דָאס  יָאר,  צווַאנציק  פון  קיימא=לן  ַא  וין 
דער  צוזַאמענפַאלן  גענומען  זיך  ס‘הָאט  זינט  פון 
זומערצייט  ס‘קומען  ווָאס  סָאוועטנפַארבַאנד, 
מערסטנטייל  וועלן,  עקן  ַאלע  פון  אידן  ווילנע  אין  פָארן  צו 
זיינען  משּפחות  זייערע  פון  טייל  כָאטש  ווָאס  ַאזעלכע 

ָאּפשטַאמיקע פון דיָא מקומות.
דָא  איז  ווָאס  ּפערזענלעכקייטן  צענטרַאלע  די  צווישן 
ַאלעמָאל געווען זיי ַאלעמען צו דערציילן וועגן חורבן ליטא 
איז ד"ר רחל מרגלית, ווָאס איז געבָארן געווָארן אין ווילנע 
איז  געטָא,  ווילנער  אין  געווען  איז   ,(1921 ָאקטָאבער  (אין 
ַאנטלָאפן אין ּפַארטיזַאנקע בכדי העלדיש צו קעמפן קעגן די 

נַאציס.
רחל מרגלית רעדט ַא שיינעם ַאמָאליקן ווילנער אידיש, 
פון  טענער  די  מיט  ַארויסגעברַאכט  ָאבער  ווערט  ווָאס 
פָארזיכטיק,  איבער  גיט  ווָאס  ּפרָאפעסָאר  לַאנגיָאריקן  ַא 
קיין  ניט  אפשר  איז  דָאס  דורכגעטרַאכטערהייט.  ריכטיק, 
חידוש, העכער פערציק יָאר הָאט זי געלערנט אויפן ווילנער 

אוניווערסיטעט נָאך דער מלחמה. 
 1994 אין  ישראל  ארץ  אין  געווען  עולה  הָאט  רחל  ַאז 
יָאר  ַאלע  זיך  זי  הָאט  טָאכטער,  איר  פון  ווייט  ניט  לעבן  צו 
"גרינעם  אינעם  מיטצוַארבעטן  ווילנע  קיין  אומגעקערט 
יָארן  ַאכציקער  סוף  הָאט  זי  ווָאס  חורבן=מוזיי  אין  הויז", 
געהָאלפן בויען. הייסט דָאס, ַאז צום סעזָאן פון די זומערדיקע 
קורסן און די ַאלע בַאזוכער און געסט איז זי געווען אין ווילנע 
ַאלע  פלעגט  מיר  ַאז  ניט.  חילוק  שום  קיין  פריער,  ווי  ּפונקט 
בַאזוכער  אידישע  גרוּפע  ַא  פירט  זי  ווי  רחלען,  דערזען  יָאר 

ווילנע,  פון  געסלעך  אידישע  ַאמָאליקע  די  ַארום 
ַאז  סימן  ַא  דָא,  איז  רחל  "שַאט,  זָאגן:  מען  פלעגט 

ס'איז געקומען דער זומער!"
אין דער זעלביקער צייט איז געווָארן ַא שם=דבר 

רחל מרגליתעס שטרענגקייט: פרַאגן פונעם עולם דַארפן זיין 
צו דער זַאך, זיי דַארפן ווערן קורץ און קלָאר אויסגעדריקט, 
גלַאט  אויף  צייט  קיין  ניט  הָאט  ווָאס  לעקטָאר  ַא  איז  דָאס 
ּפלוידערייען. צי זי הָאט געהַאלטן ַא לעקציע איבער ביָאלָאגיע 
געטָא  ווילנער  וועגן  דערציילט  הָאט  זי  צי  סטודענטן,  פַאר 
חורבן,  בעתן  משּפחה  און  פָאלק  איר  פון  אומקום  דעם  און 
ניין,  ולית=דיין,  לית=דין  קיין  ניט  יריד,  קיין  ניט  עס  איז 
ס'מוז אויפגעהיט ווערן די פולע מָאס ּפרָאפעסיָאנַאליזם און 
דרך=ארץ צו דער זַאך. ווען איינער פרעגט ַא פרַאגע, דַארפן 
אומות  די  ביי  ווי  צוהערן  זיך  און  צושווייגן  ַאנדערע  ַאלע 

העולם. טַאקע ווי ס'איז ביי ַא ליטווַאק דער דין...
אינגער ווערט מען ניט. פונדעסטוועגן הָאט מען נישקשה 
זומערדיקע  די  דערציילט  מרגלית  רחל  ווען  ַאז  בַאמערקט, 
קעגן  קַאמף  וועגן  און  געטָא,  וועגן  בַאזוכער  און  סטודענטן 
די דייטשן, הַאלט זי זיך גענוי ווי אין ַאלע פריערדיקע יָארן: 
גלייך  שטייענדיק  ַאקורַאט,  און  אויסגעמָאסטן  ווָארט  יעדן 
ווי ַא סטרונע, און מיט ַא הילכיקן קול ווָאס מ'קען הערן ביז 

ווייט=ווייט.

ַאיָאר איז זי ָאבער ניטָא. ניטָא ד"ר רחל מרגלית אין ה
פַארלוסט  ָאנגעווייטיקטער  ַאן  ס‘איז  און  ווילנע. 
געשיכטע  צולערנען די  נָאך  זיך  וויל  ווָאס  יעדן  פַאר 
פון ווילנער געטָא און די ּפַארטיזַאנער, פַאר יעדן ווָאס וויל 

געווָאר ווערן וועגן אומקום פון ליטווישן אידנטום.
ַאליין  זי  ווָאס  פַארדערפַאר  ניט  ניטָא?  זי  איז  פַארווָאס 
פַארדערפַאר  נָאר  געיכולט.  ניט  ָאדער  געווָאלט  ניט  הָאט 
ליטווינער  די  הָאבן   2008 אין  ידובר,  כי  יאומן  לא  ווָאס, 
זיך "צוהערנדיק"  (בלע"ז: "ּפרָאסעקיוטָארס"),  ּפרָאקורָארן 
גענומען  צייטונגען,  ַאנטיסעמיטישע  פון  פָאדערונגען  די  צו 
זיך  פוילן  זיי  (וועמען  נַאצי=קָאלַאבָארַאטָארן  ניט  "זוכן" 
גרַאדע אונטער נָאכצולויפן...) נָאר ווָאס דען: אידן פון דער 
שארית הּפליטה, ווָאס הָאבן זיך גערַאטעוועט פון די געטָאס 
און זיינען ַאוועק אין ווַאלד קעמפן מיט די ּפַארטיזַאנער קעגן 

די נַאציס.
דעם 29טן יַאנוַאר איז דערשינען דער ַאנטיסעמיטישער 

ַארטיקל וואו די מחברטע כַאּפט זיך ָאן ווי ַא וועווריק ַאן ַא 
נוס, אין איין זַאץ אין רחל מרגליתעס אייגענעם בוך מעמוַארן, 
דערשינען  איז  ווָאס  פינצטערניש",  דער  אין  ליכט  ביסל  "ַא 
זיך  דערציילט  זַאץ  אין   .2006 אין  ווילנע  אין  רוסיש  אויף 
וועגן ַא גרוּפע ּפַארטיזַאנער (אידן און ניט=אידן אינאיינעם) 
נַאצי=כוחות  בַאווָאפנטע  מיט  קעמפן  ַאוועק  זיינען  ווָאס 
ווָאס הָאבן זיך קָאנצענטרירט אין ַא דָארף. פַאר די ליטווינער 
ּפרָאקורָארן איז דָאס געווען גענוג. דעם 5טן מַאי זיינען צוויי 
פַאררעגיסטרירטן  איר  אויף  זוכן  איר  געקומען  ּפָאליציַאנטן 

ַאדרעס אין ווילנע. נָאר רחל איז געווען אין רחובות...
אפשר נָאך ערגער: מ'הָאט ַארויסגעשלעּפט פון איר בוך 
זכרונות  ַא נ ד ע ר ע   נעמען פון אידישע ּפַארטיזַאנער; ד.ה. 
קעגן  שטר=קטיגור  ַא  ווי  זכרונות  בוך  איר  נוצן  קומט  מען 
ַאנדערע אידישע ּפַארטיזַאנער ווָאס זיינען מיט נסים געבליבן 

לעבן.
דער  מיט  וועלט  די  אויפגערודערט  זיך  הָאט  אינצווישן 
אומגלייבלעכער מעשה, ווי ַאזוי די ליטווינער מלוכה=לייט, 
ָאנשטָאט זיך צו ַאנטשולדיקן פַארן מַאסיוון ָאנטייל אין דער 
אויסשעכטונג פון דער אידישער בַאפעלקערונג (מער ווי 95% 
ליטווישע אידן זיינען אומגעקומען), און ווָאס איז ַאזוי  נ י ט 
נַאצי=קָאלַאבָארַאטָארן,  משּפטן  אין  פַאראינטערעסירט   =
טשעּפענען  צו  ענערגיע"  ַאזַא  "צוגענומען  מיטַאמָאל  הָאט 
ניט  הָאבן  זיי  וועלכע  ַאקעגן  ּפַארטיזַאנער,  אידישע  צו  זיך 
ָאדער  טענה  סּפעציפישע  איינאיינציקע  קיין  ַארויסגעהויבן 
קלַאגע, ַאחוץ ווָאס זיי זיינען אידן, און ָאנשטָאט דערהרגעט 
צו ווערן, זיינען זיי ַאוועק אין די וועלדער קעמפן מיטן שונא 

און זיינען געבליבן לעבן.
אין ַא טוץ צייטונגען הָאט מען שוין געשריבן וועגן דער 
"ּפרשת הּפַארטיזַאנים". ָאדָא ניט לַאנג, דעם ערשטן אויגוסט 
הָאודס,  ּפָאול   – ווַאשינגטָאן  אין  קָאנגרעסלייט  דריי  הָאבן 
רָאבערט וועקסלער (פָארזיצער פון דער סוב=קָאמיטעט פַאר 
קָאמיטעט  פון  פָארזיצער  בערמַאן,  הַאוערד  און  איירָאּפע) 
בריוו  ּפרָאטעסט  ַא  געשריבן   – ענינים  אויסלענדישע  פַאר 
זיך:  שרייבט  דָארטן  ליטע.  פון  מיניסטער  ּפרעמיער  צום 
"עס איז קעגן יעדן שמץ פון געוויסן, ַאז מען זָאל אויסנוצן 
אירע אויטָאביָאגרַאפישע ווערק קעגן איר ַאליין און ַאנדערע 
ּפַארטיזַאנער". און זיי בַאמערקן צודערצו, ַאז: "פרוי מרגלית 

הָאט געהָאלפן גרינדן דעם חורבן=מוזיי אין ווילנע, וועמענס 
שליחות עס איז אויסצושולן דעם עולם וועגן דעם חורבן אין 
ליטע. אין 1994 הָאט זיך זיך ַאריבערגעצויגן אין ישראל נָאר זי 
איז ַאלע יָאר צוריקגעפָארן זומערצייט אין ליטע צו געבן טורן 
וועט  צום בַאדויערן  סעזָאן.  הויּפט  אינעם  הויז'  פון 'גרינעם 
פרוי מרגלית דעם זומער ניט קענען פָארן אין ליטע ווייל זי 
ווָאלט ווערן ַאן ָאביעקט פון הַארַאסירונג און אינטימידַאציע 
און פון דער ָאנגייענדיקער דעפַאמַאציע אין דער מעדיַא אין 

ליטע".
זָאל מען למען ה' ַארויסהייבן לטובה: ַא לענגערע צייט 
די  ווָאס  דעם  מיט  פַאראינטערעסירט  ניט  קיינער  זיך  הָאט 
ליטווינער מלוכה "טשעּפעט זיך" צו אידישע ּפַארטיזַאנער, 
ַארבעטס=טיש  צום  געקומען  ניט  איז  ענין  דער  ווַאנעט  ביז 
שוין  לעבט  ווָאס  ברוקלין,  יליד  ַא  זורָאף,  אפרים  ד"ר  פון 
פון  דירעקטָאר  איז  ער  וואו  ישראל  ארץ  אין  יָאר  לַאנגע 

וויזענטַאל  שמעון  פונעם  צווייג  ישראלדיקן  דעם 
און  רודף=הנַאצים  ַא  זורָאף,  ד"ר  צענטער. 

הָאט  אידן,  הּפליטה  השארית  אוהב 
דער  ווַאנעט  ביז  געַארבעט  עקשנותדיק 

דעם  הָאט  ּפָאסט"  "דזשערוסַאלעם 
ענין פַארעפנטלעכט און דערנָאכדעם 
ער  הָאט  דערצו  צייטונגען.  ַאנדערע 
ַא  טרָאגן  צו  געברַאכט  ּפערזענלעך 
ּפרָאטעסט=בריוו צום ַאמבַאסַאדָאר 
איר  עס  און  ישראל  אין  ליטע  פון 
זָאל  ַאריין.  הַאנט  אין  דערלַאנגט 

זורָאף,  אפרים  זיין  געזונט  און  לעבן 
וועמען מיר בַאגריסן צו זיין ָאקערשט 

ווערן ַא בן שיים, עמו"ש!
עס איז אויך מן השמים ווָאס צוויי 

מרגלית,  רחל  פון  שוועסטערקינדער 
מַארדזשָארי מרגלית אין ַאמעריקע און בָאד 

מרגלית אין לָאנדָאן, בויען ַאן אינטערנַאציָאנַאלע 
יָאריקער  זעקס=און=ַאכציק  דער  לטובת  בַאוועגונג 

רחל מרגלית און ַארבעטן פַארדערפַאר בלב ונפש ממש.

אין ר ווילנע  אין  געווָארן  געבָארן  איז  מרגלית  חל 
ָאקטָאבער 1921 אין ַאן אינטעליגענטער משּפחה. איר 
געווען  איז  מרגלית=גָארדָאן,  שמואל=ניסן  טַאטע, 
אויף  סּפעציַאליסט  ַא  שטָאט,  אין  דָאקטער  בַאקַאנטער  ַא 
רענטגען ("עקס=רעיס"). אין ווילנע הָאט מען אים געהַאלטן 

פַארן בעסטן סּפעציַאליסט אויף דעם געביט.
נָאר  "רַאיַא",  נָאמען  רוסישן  ַא  אויך  געהַאט  הָאט  רחל 
ַאלס גָאר קליינינקע מיידעלע, הָאט זיך עס ביי איר בַאקומען, 
און  ַארומיקע: "ליַאלַא",  די  פון  אויערן  די  אין  הּפחות  לכל 
דער נָאמען "ליַאלע" ָאדער "ליַאלקע" איז ביי איר עד היום 

פַארבליבן ביי די נָאענטע און אייגענע ַאלס ַא צונָאמען.
זי הָאט זיל מיידלווייז געלערנט אין ּפוילישע און אידישע 
שולן און זיך אויסגעצייכנט ווי ַא שילערין. פַאר דער מלחמה 
הָאט מען איר ָאנגענומען שטודירן מעדיצין אין פרַאנקרייך, 

אין מָאנּפעליע. עס איז ָאבער ניט געווען בַאשערט.
סעּפטעמבער  ָאנהייב  אידן  ַאלע  הָאבן  נַאציס  די  ווען 
ווָאס  געטָאס  צוויי  די  פון  איינער  אין  פַארשּפַארט   1941
ַא  ַאוועקגעגעבן  איר  מען  הָאט  ווילנע,  אין  געמַאכט  מ'הָאט 

קריסטלעכע משּפחה, מען זָאל איר רַאטעווען.
מרגליתעס  ליַאלקע  אין  געווען  ניט  ָאבער  איז  עס 
פרייוויליק  איז  זי  ווערן.  צו  "גערַאטעוועט"  כַארַאקטער 
ברודער  איר  מיט  אינאיינעם  זיין  געטָא,  ווילנער  אין  ַאוועק 
יוסף, מיטן טַאטן, שמואל=ניסן, און מיט דער מַאמע, אסתר 

(עמַא). זיין אינאיינעם מיט איר פָאלק.
ּפע  "עף  אינעם  ָאנגעשלָאסן  זיך  הָאט  מרגלית  רחל 
הָאט  און  ָארגַאניזַאציע)  ּפַארטיזַאנער  (פַאראייניקטע  ָא" 
קַאמף  בַאהַארצטן  אומגלייבלעך  אינעם  ָאנטיילגענומען 
דעמָאלטיקער  דער  קעגן  ּפַארטיזַאנער  אידישע  די  פון 
ווילנער  אין  דייטשן,  די  פון  אייבערמַאכט  איירָאּפעאישער 

געטָא גופא.
ניט לַאנג פַאר דעם ווי מ'הָאט די געטָא פַארניכטעט, איז 
ווָאס  ּפַארטיזַאנער,  די  ָאן  ָאנשליסן  זיך  ווַאלד  אין  ַאוועק  זי 
הָאבן העלדיש געקעמפט ביז ווַאנעט די סָאוועטישע ַארמיי 
הָאט פַארטריבן די דייטשן פון ווילנער געגנט אין יולי 1944.

צוליב דעם ווָאס די דייטשן הָאבן זיך שטַארק גענייטיקט 
אין ערשטקלַאסיקע דָאקטוירים, הָאט מען געלָאזן ביים לעבן 
די  משּפחה:  די  און  מרגלית=גָארדָאן,  ד"ר  טַאטן,  רחלס 
מַאמע מיטן ברודער, אויך נָאכדעם ווי מען הָאט ליקווידירט 
די ווילנער געטָא דעם 23טן סעּפטעמבער 1943 (רחל ַאליין 

איז שוין געווען ַאנטלָאפן אין ווַאלד).
נָאר ווָאס, ַאז די דייטשן הָאבן געהַאלטן ביים ַאנטלָאפן 
ווערן פון דער דערנעענטערנדיקער סָאוועטישער ַארמיי, דעם 
5טן יולי 1944, הָאבן דיי רחלס טַאטן (ער איז געווען 52 יָאר 
ַאלט), די מַאמע (45 יָאר) און איר ברודער (ַא זעכצן יָאריקער 
בחורל), געשָאסן אויפן מַאסן=קבר ּפָאנַאר. רחל הָאט דָארטן 
סימבָאלישע  ַא  זיי  פַאר  אויפגעשטעלט  יָארן  שּפעטערע  אין 

מצבה.
ביָאלָאגיע  שטודירן  ַאוועק  רחל  איז  מלחמה  דער  נָאך 
אויסגעצייכנט  זיך  הָאט  זי  אוניווערסיטעט.  ווילנער  אויפן 
זי  און  לערער,  און  פָארשער  ַאלס  געהַאלטן  איר  מ'הָאט  און 
הָאט  זי  געביט.  אויפן  דָאקטָארַאט  איר  אויסגעענדיקט  הָאט 
אוניווערסיטעט.  אין  יָאר  פערציק  ווי  מער  ָאּפגעַארבעט 
ליטווישע  די  ּפערפעקט  אויסגעלערנט  זיך  זי  הָאט  צודערצו 
ניט  מלחמה  דער  פַאר  ווילנע  אין  מ'הָאט  ווָאס  שּפרַאך 
גערעדט (די צוויי הויּפט=שּפרַאכן אין דער שטָאט 
זיינען געווען ּפויליש און אידיש, און ַא סך הָאבן 
ַאנדערע  און  ווייסרוסיש  רוסיש,  געקענט 

שכנותדיקע שּפרַאכן).

ווען ס יָארן,  ַאכציקער  וף 
געהַאלטן  זיך  ס‘הָאט 
דער  צוזַאמענפַאלן  אין 
דער  און  סָאוועטנפַארבַאנד, 
איז  טערָאר  קָאמוניסטישער 
גענומען  מען  הָאט  נישט=געווָארן, 
בויען ַא נייעם אידישן מוזיי אין ווילנע. 
מיטן  טָאן  צו  הָאט  ווָאס  ָאּפטיילונג  די 
זיך  געפינט  הָאלָאקָאוסט)  (בלע"ז  חורבן 
ווָאס  שטוב  הילצערנער  בַאשיידענער  ַא  אין 
מען  רופט  גרין.  ָאּפגעפַארבט  דרויסן  פון  איז 
כמנהג  אידיש  ווילנער  (אין  הויז"  גרינע  "דָאס  עס: 

ליטא: "די גרינע הויז").
ַא  אויף  געפינען:  צו  שווער  זייער  איז  הויז  גרינע  דָאס 
בערגל צום סוף פון ַאן ַארויפפָאר פון גַאס; לעבן גַאס איז דָא 
ַא ּפיצינקע שילדל, ַאז דָא טרעפט מען ַא אידישן מוזיי. מען 
בַאדַארף הָאבן ַא זעלטענע יונגע ראיה דָאס צו זען, ַאּפנים ַאז 

די מלוכה וויל ניט מ'זָאל עס זייער לייכט קענען געפינען.
דער  ָאבער  איז  הויז,  גרינע  בַאשיידענע  קליינע,  דָאס 
ווערט  עס  וואו  ליטע  גַאנץ  אין  ָארט  איינאונאיינציקער 
סך  ַא  זייער  ַאזוי  ווי  חורבן:  וועגן  אמת  דער  אויפגעוויזן 
זייערע  געשָאסן  און  געּפייניקט  פרייוויליק  הָאבן  ליטווינער 
"געטרייע  היטלערס  ַארום  ַאזוי  ווערנדיק  שכנים,  אידישע 
אויספירער" אין דער ליטע. ּפונקט פַארקערט, אינעם גרויסן 
ניט  ַאפילו  איר  וועט  שטָאט,  אינמיטן  צענטער"  "גענָאציד 
טרעפן ַאזַא ווָארט ווי "ּפָאנַאר", און עס ווערן קוים דערמָאנט 
ּפשוט  איז  הויּפט=ציל  וועמענס  מוזיי  ַא  איז  עס  אידן. 

ָאּפצולייקענען דעם חורבן. 
הָאט  מען  וויפל  מען  זעט  דָארטן,  טָאן  קוק  ַא  נָאכן 
מיט  הָאבן  עס  ווָאס  הויז,  גרינעם  דעם  פַארדַאנקען  צו 
אייגענע  זייערע  מיט  טַאלַאנט,  און  הָארעווַאניע  זייער 
עטלעכע  אויפגעבויט  לעבנס=דערפַארונגען,  און  זכרונות 
(ליַאלקע  רחל  אונדזער  פרויען.  אידישע  איבערגעגעבענע 
ביים  רָאלע  וויכטיקע  ַא  געשּפילט  נָאר  ניט  הָאט  מרגלית) 
אויפשעלט די עצם עקסּפָאנַאטן, זי הָאט אויך בשותפות מיט 
מ'זָאל  פָאדערן  גענומען  הּפליטה,  שארית  דער  פון  ַאנדערע 
אויפשטעלן שילדן אויף די גַאסן פון דער געוועזענער ווילנער 
געטָא, עס זָאל פַאר דער אייביקייט פַארצייכנט ווערן כָאטש 

טייל פון די געשעענישן.
דָאס גרינע הויז ווערט ָאנגעפירט ביז צום היינטיקן טָאג 
פון נָאך איינער פון די גרינדערינס: רחל קָאסטַאניַאן דַאנציג, 
דער  פון  האמת"  די "שומרת  טָאג  היינטיקן  ביי  איז  וועלכע 
אידישער ווילנע: ַא הויך=טַאלַאטירטע קעמפערין פַארן אמת 
געבליבן  טָאג  היינטיקן  ביי  איז  עס  ּפלייציעס  וועמענס  אויף 
ליגן דער גַאנצער עול האמת, זָאל זי נָאר געזונט און שטַארק 
מירצעשעם  נָאך  וועט  דַאנציג  קָאסטַאניַאן  רחל  וועגן  זיין. 

אויסקומען צושיקן אין "זשורנַאל" ַאן איגרתל.

גענומען א מרגלית  רחל  הָאט  יָארן,  ניינציקער  די  ין 
געפינען  צו  בכדי  ַארכיוון  שטָאטישע  די  אין  פָארשן 
אין  מוזיי  נייעם  דעם  פַאר  מַאטעריַאל  מער  ווָאס 

ווילנע, פַארן בַאשיידענעם גרינעם הויז.

ַאן איגרתל פון ווילנע

רחל מרגלית, 86, 
קען ניט קומען אין 
איר היימשטָאט 
ווילנע, ווייל זי 

הָאט געקעמפט 
קעגן די נַאציס...

רחל מרגלית בעת ַאן ַארויספָאר אין טרָאק, ניט ווייט פון ווילנע, פַארַאיָארן....

פָארזעצונג אויף זייט צען

רחל מרגלית אין 
ווילנע אין 1939

הַאיָאר: רחל מרגלית שטייט לעבן דער געדונגענער שטיבעלע וואו זי לעבט זיך איינע ַאליין אין רחובות. זי קען מער ניט פָארן קיין ווילנע ווי אין ַאלע פריערדיקע יָארן ווייל די ליטווינער ּפרָאקורָארן 
סטרַאשען קעגן איר "אויספָארשונגען" פַארדערפַאר ווָאס זי הָאט זיך גערַאטעוועט פון ווילנער געטָא און איז ַאוועק קעמפן אין די וועלדער מיט די ּפַארטיזַאנער קעגן די נַאציס.
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דָאס איז פַאקטיש געווען איר "צווייטע בַאגעגעניש" מיט 
ַא אידישן מוזיי אין ווילנע. בַאלד נָאך דער מלחמה, הָאט די 
קַאטשערגינסקי  שמערקע  און  סוצקעווער  אברהם  געהָאלפן 
ביים אויפשטעלן ַא אידישן מוזיי ווָאס הָאט קיין אריכת ימים 
ניט געהַאט, די סָאוועטן הָאבן עס ניט דערלָאזן. ָאבער יענע 
סענסַאציָאנעלן  ַא  וועגן  געהערט  מרגלית  רחל  הָאט  יָארן 
"צופעליק  הָאט  ווָאס  ּפָאלַאק,  ַא  פון  געשריבן  טָאגבוך, 

געלעבט אין ּפָאנַאר", לעבן די מַאסן=קברים וואו עס זיינען 
דערשָאסן געווָארן מער ווי זעכציק טויזנט אידן. דער ּפָאלַאק 
הָאט די בלעטלעך פון זיין טָאגבוך בַאהַאלטן אין פלעשעלעך, 
די פלעשעלעך – בַאגרָאבן אין דער ערד... און דערנָאך הָאבן 

די דייטשן אים ַאליין אויך דערשָאסן.
די  אין  ליטע  פרייע  נייע  די  אויפגעלעבט  זיך  ס'הָאט  ַאז 
אין  נישטערן  גענומען  מרגלית  רחל  הָאט  יָארן,  ניינציקער 
יענעם  פון  טָאגבוך  דעם  זוכנדיק:  טעג,  לַאנגע  ַארכיוון  די 
די  מיט  הָאט  וועלכער  ּפָאלַאק,  דעם  עדות,  ניט=אידישן 
אייגענע אויגן דערזען ווָאס איז געווָארן פון די ווילנער אידן.

זיין נָאמען איז געווען: קַאזימעזש סַאקָאוויטש. ער איז 
געבָארן געווָארן אין 1894 אין ווילנע, שטודירט יוריסּפרודענץ 
און געווָארן ַא זשורנַאליסט און געלעבט אין צענטער שטָאט. 
אין 1939 הָאט ער זיך ַאריבערגעקליבן אין ַא שטיבעלע אויף 

דער שיינער פרישער לופט פון – ּפָאנַאר. "גיי ווייס". . .
די  ָאנגעהויבן  זיך  ס'הָאבן  ַאז   ,1941 יולי  11טו  דעם 
מַאסן=שיסערייען, הָאט ער גוט פַארשטַאנען די היסטָארישע 
בוידעם  זיין  אויף  ָארט  ַאן  געפונען  הָאט  ער  בַאדייטונג. 
הָאט  ער  און  זיך,  טוט  ווָאס  זען  גוט  געקענט  הָאט  ער  וואו 
ער  ּפַאּפירלעך  פַארַא  ווָאס  אויף  שרייבן  שרייבן...  גענומען: 
הָאט געקענט דָארטן געפינען. סַאקָאוויטשן הָאבן די דייטשן 
אומגעברַאכט דעם פינפטן יולי 1944 (גרַאדע דעם זעלבן טָאג 
טַאטע=מַאמע  מרגליתעס  רחל  אומגעקומען  זיינען  עס  ווען 

און איר ברידערל).
ַארכיוו,  אין  ָאּפגעזעסן  לַאנג  יָארן  איז  מרגלית  רחל 
יעדן  פון  טעקסט  ּפוילישן  דעם  אויפגעשריבן  פָארזיכטיק 
שטיקעלע פַארגעלטע ּפַאּפיר ווָאס מ'הָאט פון די בַאגרָאבענע 
און  אות,  ַאן  פַאר  אות  ַאן  ָאּפגערַאטעוועט,  פלעשעלעך 
צוזַאמענגעשטעלט אין ַא בוך, ווָאס איז ַארויס מיט עטלעכע 
ענגלישע  ַאן  ַארויס  איז   2005 אין  ּפויליש.  אויף  צוריק  יָאר 

איבערזעצונג.
פון סַאקָאוויטשעס טָאגבוך ווערט זייער קלָאר ווי ַאזוי די 
דייטשן הָאבן געּפרואווט בַאהַאלטן פון דער געשיכטע דָאס 

ווָאס זיי הָאבן ָאּפגעטָאן.
פון סַאקָאווישעס טָאגבוך ווערט ָאבער נָאכווָאס קלָאר: 
ל  געווען   דָאס  זיינען  ּפָאנַאר  אויף  ר   ע  ס  י  ש  עצם   די  ַאז 
זיינען  עס  אמת,  מערדער.  ענטוזיַאסטישע  ר,   ע  נ  י  ו  ו  ט  י 
געווען אויך פריער זייער ַא סך ידיעות דערוועגן, נָאר דָא איז 
חל דער "ואינו דומה שמיעה לראיה". ָאט איז ַאן עד=ראיה, 
טָאג  ַאלע  ַאלצדינג  הָאט  ווָאס  זשורנַאליסט,  ַא  ניט=איד  ַא 
ווי  געזען,  בוידעם  זיין  פון  הָאט  ער  ווָאס  דָאס  פַארצייכנט 
שיסער שיסן אויס אין משך פון עטלעכע יָאר צענדליקער און 
בלויז  און  נָאר  פָאלק,  ַא  פון  מענטשן  טויזנטער  צענדליקער 
פונעם  עדות  דער  איז  ער   – פָאלק  יענעם  געהערן  זיי  ווייל 

גענָאציד פון די ווילנער אידן.

ַארַאן ביי אונדז אין ווילנע ַאזַא מין יש=אומרים ווָאס פ
מוז דערוויילע בלייבן אונטערן קעּפל "צריך עיון":

די  וויל  דערמָאנט,  אויבן  שוין  הָאבן  מיר  ווי 

וויכטיקע  ָאבער  ווינציקע  (מיט  אינטעליגענץ  ליטווינער 
דעם  אין  חורבן.  דעם  וועגן  דעם אמת  זָאגן  אויסנַאמען) ניט 
מען  וועט  שטָאט  צענטער  אין  מוזעאום"  "גענָאציד  גרויסן 
ַאלצדינג טרעפן  ַא ח ו ץ  דעם איינציקן אמתן גענָאציד אין 

דער געשיכטע פונעם לַאנד.
קלַאּפ  גרעסטער  דער  איז  ליטע  אין  מַאכט  דער  פַאר 
פריער  טָאגבוך,  סַאקָאוויטשעס  פון  ַארויסגעבונג  די  געווען 
קָאלעגע  איין  ניט  ענגליש.  אויף  דערנָאך  און  ּפויליש  אויף 
שטילערהייט  געּפרואווט  און  זייט,  ַא  ָאן  גענומען  מיר  הָאט 
עקזיסטירט,  ניט  קיינמָאל  הָאט  סַאקָאוויטש  ַאז  איבערצייגן, 
און  ּפַאּפירלעך  פַארגעלטע  די  טָאגבוך,  גַאנצער  דער  ַאז 
ַאן  פעלשונג,  ַא  ַאלצדינג  איז  דָאס  ַאז  פלעשעלעך,  די 
אויסטרַאכטעניש, פון די רוסן, פון די אידן, פון "קַא גע בע", 
פון ווָאס נָאר אין דער קָארט, ווייל ס'לייגט זיך ניט אויפן שכל 
ַאז ליטווינער הָאבן אויסגעמָארדעט מער ווי זעכציק טויזנט 

אידן אויף ּפָאנַאר.
נָאר עס גייט ניט. די גַאנצע וועלט פַארשטייט ווָאס פַאר ַאן 
אומגעהייער וויכטיקער אויסגעפינס דָאס איז. ווָאס דַארף מען 
נָאך, ַאז די ענגלישע אויפלַאגע פון קַאזימעזש סַאקָאוויטשעס 
טָאגבוך איז ַארויסגעגעבן פונעם ּפרעסטיזשפולן פַארלַאג פון 
יעיל אוניווערסיטעט אין ַאמעריקע. מיט רחל מרגליתעס ַאן 
הקדמה און רעדַאגירט פון ד"ר יצחק ארד (אויך ַא געוועזענער 

ּפַארטיזַאנער ווָאס די ליטווינער ּפרָאקורָארן "זוכן" וד"ל).
מען  דַארף  ַאזוי  בלייבט,  דָאס  (און  משער  זיך  מען  איז 
בלויזע  ַא  אזהרה:  של  לשון  בכל  אונטערשטרייכן  ווייטער 
מַאכט  דער  אין  הויך  דָארטן  ר   ע  צ  ע  מ  ע  ַאז   השערה), 
הָאט בַאשלָאסן, ַאז מען דַארף בַאשטרָאפן, דעסקרעדיטירן, 
ַארָאּפרייסן, שַאפן אומָאנגענעמלעכקייטן דער פרוי וועמענס 
ווָאס  טָאגבוך  דער  ַאז  אויפגעטָאן,  עס  הָאבן  טירחא  יָארן 
זָאגט דעם אמת וועגן ּפָאנַאר זָאל מען ָאּפרַאטעווען פַאר דער 

אייביקייט, צוזַאמענשטעלן און ַארויסגעבן.
די פרוי הייסט רחל מרגלית, די מיטגרינדערין פון אידישן 

מוזיי אין ליטע.
נָאכדעם ווי ס'איז ַארויס פון דרוק אויף רוסיש, אין 2006, 
איר אייגענער מעמוַאר פון די חורבן יָארן, הָאט מען גענומען 
אויסנוצן בכדי צו בַאשולדיקן אידישע ּפַארטיזַאנער און  עס 
איר גופא, רחל מרגליתן, צו אירע זעקס=און=ַאכציק יָאר, צו 
מוטשען מיט "אויספָארשונגען" וועגן אירע יָארן אין ווַאלד, 
טענה  ָאדער  קלַאגע  סּפעציפישע  שום  קיין  ָאנגעבנדיק  ניט 

(ווייל ס'איז ניטָא!).
איר צו שַאפן עגמת נפש, און נָאכמער, גורם זיין, זי זָאל 
מער ניט קענען קומען ַאלע זומער אין ווילנע דערציילן דעם 
די  מער  ווָאסַאמָאל  פַארקריּפלען  ליטא.  חורבן  וועגן  אמת 

מעגלעכקייט געווָאר וועגן דעם היסטָארישן אמת.
דערפַאר זיצט זי איצטער אין איר שטיבעלע אין רחובות, 

איינע ַאליין, און טרוימט וועגן איר בַאליבטער ווילנע.
זָאלן געשטרָאפט ווערן די הענט פון די ַאנטיסעמיטישע 
שטיק  מיאוסע  די  איר  קעגן  הָאבן  ווָאס  רשעים 

אויסגעקלערט.
זָאלן מיר זוכה זיין איר מקבל ּפנים זיין אין ווילנע ווָאס 

פריער מיט ַא קבלת ּפנים כיד המלכה.
און אחרון אחרון, זָאל אונדזער טייערע ליַאלקע – ד"ר 
רחל מרגלית – הָאבן לַאנגע געזונטע און שעפערישע יָאר, עד 

מאה ועשרים שנה.

געוועזענער ּפרעזידענט) וולַאדימיר ּפוטין אין שּפיץ, 
– ַאן אויסרייד אויף וועלכן זיי ווַארטן שוין ַא לענגערע 

צייט, ַאריינצושיקן זייערע טרוּפן אין גרוזיע. 
די סיבות ווָאס הָאבן געפירט צו דער איצטיקער 
ווָאס  גרוזיע,  אין  שלַאכטן  די  פון  אויפפלַאקערונג 
הָאבן שוין געפירט צום מָארד פון טויזנטער ציווילע 
שטעט  פון  חורבן  פולשטענדיקן  צום  און  בירגער 
און דערפער, הָאבן זיך ַאנטוויקלט אויפן ּפָאליטישן 

פרָאנט אין די לעצטע יָארן. 
געקומען  איז  וועלכער  סַאקַאשווילי,  מיכַאיל 
איז   ,2003 אין  ּפרעזידענט  ַאלס  מַאכט  דער  צו 
און  דעמָאקרַאטיע  פון  ָאנהענגער  ַאן  ווי  בַאקַאנט 
נָאענטע  הַאלט-ָאן  וועלכער  מערב-וועלט,  דער  פון 
ַאז  דערויף,  צילט  און  ַאמעריקע,  מיט  פַארבינדונגען 
דער  "נַאטָא",  אין  ווערן  ַאריינגענומען  זָאל  גרוזיע 

"נָארט-ַאטלַאנטישער זיכערקייטס-ּפַאקט". 
פַאר  פַארמיידן  צו  בַאשלָאסן  ָאבער  הָאט  ּפוטין 
יעדן ּפרייז גרוזיע'ס ָאנשליסן זיך אין "נַאטָא", וויבַאלד 
גרוזיע געפינט זיך ממש "אין הינטערשטן הויף" פון 
רוסלַאנד. ּפוטין וויל שטערן דָאס ַארייננעמען גרוזיע 
אין "נַאטָא" דורך דעם ווָאס די שטַאביליטעט אינעם 
פון  הילף  דער  מיט  ווַאקלען,  זיך  וועט  רַאיָאן  גַאנצן 
די "סעּפַארַאטיסטן" אין דרום-ָאסטיע און ַאבכַאזיע, 

ווָאס ווילן זיך ָאּפטיילן פון גרוזיע. 
סַאקַאשווילי  איז  צייט,  זעלבער  דער  אין 
די  פַאר  פיס"  די  "אונטערצוהַאקן  פַאראינטערעסירט 
אויטָאנָאמיע  צו  צילן  ווָאס  רעּפובליקן  דערמָאנטע  צוויי 
פון גרוזיע, און ער וויל פַאראייניקן דָאס גַאנצע לַאנד אין 
איין טעריטָאריע, ַאזוי ַאז עס זָאל זיך קענען ָאנשליסן אין 

"נַאטָא" ַאלס איין פַאראייניקטער כוח. 

ַארָאּפגעשלונגען ד נישט  נָאך  הָאבן  רוסן  י 
די  וואו  קָאסָאווָא,  אין  דורכפַאל  זייער 
סערביער  די  געשָאנקען  הָאט  מערב-וועלט 
פולשטענדיקע  קָאסָאווָא  אין  סעּפַארַאטיסטן 
אינטערעסן  די  פון  זיך  פַארהוילנדיק  ָאנערקענונג, 
רוסלַאנד.  פון  געשטיצט  ווערט  ווָאס  סערביע,  פון 
דילעמע,  ַא  אין  מערב-וועלט  די  זיך  געפינט  איצט 
די  ווי  דעם  נָאך  קָאמּפליצירט.  איז  לַאגע  די  און 
די  געשטיצט  הָאבן  לענדער  דעמָאקרַאטישע 
זעלבסטשטענדיקייט  פַאר  פַארלַאנגען  קָאסָאווער 
מערב-וועלט  די  וועט  סערביע,  פון  חשבון  אויפן 
ענלעכע  פון  פַארהוילן  קענען  נישט  זיך  איצט 
ַאבכַאזיע,  און  דרום-ָאסטיע  פון  ַאסּפירַאציעס 
רַאיָאן  אויטָאנָאמישן  ַאן  גרינדן  צו  צילן  וועלכע 

אויפן חשבון פון גרוזיע. 
"יו-ען"- דער  אין  זַאכקענער  זָאגן  עס  ווי  לויט 

צענטרַאלע אין ניו-יָארק, הָאבן די ענדערונגען אינעם 
רעזשים אין מָאסקווע, ַא בַאדייטנדן איינפלוס אויפן 
פרַאגע  די  גרוזיע.  אין  מלחמה  דער  פון  אויסברוך 
נָאך  איז  ּפרעמיער,  ַאלס  ּפוטין,  וולַאדימיר  צי  איז, 
ַאלץ דער אמת'ער בַאלעבָאס אין מָאסקווע, און ער 
ַאריינמישונג  מיליטערישער  דער  הינטער  שטייט 
פון רוסלַאנד אין גרוזיע, ָאדער צי דער ּפרעזידענט, 
דמיטרי מעדוועדעוו, הָאט געווָאלט בַאווייזן ַאז ער 
איז דער "אמת'ער בַאלעבָאס" אין מָאסקווע, און ער 
נוצט-אויס די קַאמפן אין גרוזיע צו בַאפעסטיקן זיין 

אייגענע אינערלעכע ּפָאזיציע אין לַאנד. 
זעלבסט-פַארשטענדלעך, ַאז ביי יעדן קריזיס ווָאס 
אינטערנַאציָאנַאלער  דער  אויף  אויס  היינט  ברעכט 
ַארענע, דַארף מען נעמען אין חשבון דעם פַאקט, ַאז 
די איצטיקע בוש-ַאדמיניסטרַאציע אין ווַאשינגטָאן 
שטייענדיק  טערמין  איר  פַארענדיקן  ביים  הַאלט 

ביים רודער פון ַאמעריקע און פון דער מערב-וועלט 
ווי  זען  צי  נייגער  מיט  ווַארט  וועלט  די  און  בכלל, 
ַאזוי דער קומענדער ּפרעזידענט פון ַאמעריקע וועט 
רעַאגירן אויף די פַארשידענע וועלט-געשעענישן. ווי 
עס ווייזט אויס, ווייסט רוסלַאנד איצט זייער גוט, ַאז 
דער ַארויסגייענדער ּפרעזידענט דזשָארדזש דָאבעליו 
בוש, וועט הָאבן שוועריקייטן זיך ָאנצונעמען איצט 
און ַאריינמישן אויף ַא בַאדייטנדן אופן לטובת זיין 
פַארבינדעטן, דעם ּפרעזידענט פון גרוזיע, מיכַאאיל 

סַאקַאשווילי. 
זעלבסט  גרוזיע  פון  ּפרעזידענט  דער  דַאקעגן, 
אין  ּפרעזידענט  קומענדער  דער  ַאז  בַאזָארגט,  איז 
ווַאשינגטָאן וועט נישט זיין צו אים ַאזוי פריינטלעך 
ווי ּפרעזידענט בוש, און דעריבער הָאט ער געווָאלט 
צואיילן זיינע בַאמיאונגען צו פַארכַאּפן דעם רַאיָאן 

פון דרום-ָאסטיע. 
פרעזידענט  רוסישער  דער  הָאט  דינסטיק, 
זיך  הָאט  גרוזיע  קעגן  מלחמה  די  אז  געמָאלדן 
בַאשטרָאפט  איז  אגרעסָאר  "דער  געענדיקט. 
רוסלַאנד  דערקלערט.  רוסלאנד  הָאט  געווָארן", 
רעַאקציע  ַא  געווען  איז  מלחמה  די  ַאז  דָאך  טענהט 
גרוזיע  הָאט  דָאנערשטיק  לעצטן  ווָאס  דעם  צו 
דרום- אין  ַאפעראציע  מיליטערישע  ַא  דורכגעפירט 

דערקלערט  רוסלַאנד  הָאט  דעריבער  און  ַאסטיע, 
מלחמה לעצטן פרייטיק.

איז  אפערַאציע  די  ַאז  אבער  טענהט  גרוזיע 
די  ווָאס  דעם  פון  רעזולטאט  אלס  געקומען 
פון  אינספירַאציע  די  מיט  האבן  סעּפַארַאטיסטן 
געהרגעט  און  פייער  ארטירעלי  געשאסן  רוסלַאנד 

צען מענטשן לעצטן דָאנערשטיק.  
צו  שּפַאנונג  נערוועזער  מיט  וועלט  די  ווַארט  איצט 

זען ווי די לַאגע אין גרוזיע וועט זיך אויסלָאזן.  

די בלוטיקע מלחמה צווישן רוסלַאנד און גרוזיע

• פון מענדל ַאדלער

גענערַאל מַאכמוד סולימַאן, וועלכער הָאט געדינט 
ַאלס פַארבינדונגס-מַאן צווישן דער סירישער רעגירונג 
אין  ָארגַאניזַאציע  "כיזבַאלַא"  טערָאריסטישע  די  און 
אין  טויט  צום  געווָארן  דערשָאסן  פרייטיק  איז  לבנון, 

דער סירישער ּפָארט-שטָאט טַארטוס.
דערשינען  איז  ַאטענטַאט  דעם  וועגן  בַאריכט  דער 
וועלכער  אינטערנעט-"סייט",  ַארַאבישן  ַאן  אויף 
געווָארן  דערמָארדעט  איז  סולימַאן  ַאז  שרייבט, 
געזוכט  הָאט  מַאכט  סירישע  די   .1 אויגוסט  פרייטיק, 
ּפרעסע- ָאפיציעלע  די  און  מָארד,  דעם  פַארהוילן  צו 

דעם  וועגן  בַאריכטעט  נישט  הָאבן  לַאנד  אין  ָארגַאנען 
דער  פון  פַארָארדענונג  דירעקטער  דער  אויף  מָארד, 

סירישער מַאכט.
דער  פון  אינטערנעט-סייט  ַאן  סיריע",  פרייע  "די 
ַא  פון  ָאנגעפירט  ווערט  ווָאס  ָאּפָאזיציע,  סירישער 
ברייט  הָאט  סיריע,  פון  וויצע-ּפרעזידענט  געוועזענעם 
בַאריכטעט וועגן דעם ַאטענַאט אויף מַאכמוד סולימַאן. 
געווען די  סולימַאן איז  "די פרייע סיריע" שרייבט, ַאז 
"רעכטע הַאנט" פון ּפרעזידענט ַאסַאד אין מיליטערישע 
עניינים, און איז אויך געווען ּפָאליטיש ַאקטיוו אין דער 

אויך  איז  ער  דמשק.  אין  הערשנדער "בַאַאט"-ּפַארטיי 
געווען פַארַאנטווָארטלעך פַאר דער סירישער ּפָאליטיק 

פון לבנון.
דעם  געטרָאגן  סולימַאן  גענערַאל  הָאט  ָאפיציעל 
פון  זיכערקייטס-רַאגעבער"  "נַאציָאנַאלער  פון  טיטל 
מערב'דיקע  ָאבער  ַאסַאד,  בַאשיר  ּפרעזידענט,  סירישן 
הָאט  ער  ַאז  געזָאגט,  זונטיק  הָאבן  שּפיָאנַאזש-קווַאלן 
נוקלעַארן  דעם  איבער  אויפזיכט  די  געהַאט  פַאקטיש 
הָאט  אומקום  זיין  ַאז  און  סיריע,  פון  ּפרָאגרַאם 
גרויסער  ַא  אין  רעגירונג  סירישע  די  ַאריינגעברַאכט 

פַארלעגנהייט.
קיין  גענומען  נישט  דערווייל  הָאט  קיינער 
פַארַאנטווָארטלעכקייט פַארן ַאטענטַאט אויף גענערַאל 
מיטן  טייטלען  ּפרעסע-בַאריכטן  ַארַאבישע  סולימַאן. 
פינגער אויף ישראל, גענוי ווי אין פעברוַאר, ווען אימַאד 
לבנון,  אין  פון "כיזבַאלַא"  וויצע-קָאמַאנדיר  מורַאניע, 
אויפרייס  בָאמבע  ַא  פון  אומגעקומען  איז  וועלכער 
"פַארדעכטיקטע"  ַאנדערע  דמשק.  נעבן  שטָאט  ַא  אין 
אינעם מָארד זיינען אויך אירַאן, "כיזבַאלַא", ָאדער גָאר 
געוויסע קרייזן אין סיריע זעלבסט, ווָאס הָאבן מעגלעך 
גענערַאל  "ָאּפ'ּפטר'ן"  אין  אינטערעס  ַאן  געהַאט 

סולימַאן.

גענערַאל מַאכמוד סולימַאן, נָאנטער 
רַאטגעבער פון סירישן ּפרעזידענט 
ַאסַאד, דערמָארדעט אין סיריע

גענערַאל מַאכמוד סולימַאן, פַארבינדונגס-מַאן צווישן סיריע און ”כיזבַאלַא", איז דערשָאסן 
געווָארן פרייטיק, לויט בַאריכטן אין ַארַאבישע צייטונגען און אויפן אינטערנעט.

פַארַאיָארן: רחל מרגלית (רעכטס) כַאּפט ַא שמועס מיט פַאניע יָאכעלעס ברַאנצָאווסקי ביים ווילנער אוניווערסיטעט בעת דער ווילנער 
זומער=ּפרָאגרַאם פון אידישער שּפרַאך און ליטערַאטור (אויגוסט 2007). רחל און פַאניע זיינען ביידע געווען אין ווילנער געטָא; ביידע 

זיינען זיי, אין פַארשיידענע צייטן, ַאוועק אין ווַאלד, קעמפן מיט די ּפַארטיזַאנער קעגן די דייטשן. רחל מרגלית איז איינע פון די 
מיטגרינדערינס פונעם "גרינעם הויז", ווָאס איז דער איינציקער מוזיי אין ליטע וואו ס'ווערט געשילדערט דער היסטָארישער אמת וועגן 

חורבן ליטא. סטודענטן און בַאזוכער פון איבער דער וועלט הָאבן ַארויסגעקוקט הערן דעם זומער אירע לעקציעס.

רחל מרגלית

פַארַאיָארן: רחל מרגלית (אינמיטן) דערציילט וועגן דער שחיטה פון בערך הונדערט טויזנט מענטשן (די מערהייט פון זיי – אידן) אין ּפָאנַאר, דער ָארט 
פון מַאסן=מָארד פון די ווילנער אידן. דָאס איז געווען בעת ַאן ַארויספָאר אויף ּפָאנַאר פון די סטודענטן און לערער פון דער ווילנער זומער=ּפרָאגרַאם פון 
אידישער שּפרַאך און ליטערַאטור (אויגוסט 2007); אין 1994 הָאט זיך רחל מרגלית ַאריבערגעקליבן אין רחובות אין ישראל נָאר זי קערט זיך אום ַאלע 
זומער אין ווילנע בכדי צו הַאלטן דיָא לעקציעס און לערנען מיט נייע דורות סטודענטן און בַאזוכער פון איבער גָאר דער וועלט וועגן דעם גרויזַאמען גורל 

פון די ווילנער אידן. צו לינקס שטייט טינַא לונסָאן פון ווַאשינגטָאן ווָאס זעצט איבער און רעדט מיט ַא מיקרָאפָאן. רחל מרגלית, מיט איר הילכיקן 
אייזערנעם קול, נייטיקט זיך ניט אין קיין מיקרָאפָאנען...

אינעם ָאווַאלן אויסשניט: רחל מרגלית אין 1935, ַאלס שילערין אין פערטן קלַאס פון דער ָאזשעשקָא שול, 
ַא ּפויליש=שּפרַאכיקע שול פַאר אידישע קינדער. אויפן בילד גופא זעט מען רחלען אין דער דריטער ריי (פון אונטן), 

די פינפטע פון לינקס.

ווי ַא לערערין פון ביָאלָאגיע אויפן ווילנער אוניווערסיטעט אין 1970. רחל מרגליתעס מעמוַאר אויף רוסיש (דערשינען ביים אידישן 
מוזיי אין ווילנע, 2006), "ַא ביסל ליכט אין דער פינצטערניש", 

ווָאס מען וויל היינט אויסנוצן קעגן איר און ַאנדערע לעבן 
געבליבענע אידן פון דער שארית הּפליטה.

רחל מרגלית הָאט ַאנטדעקט און אין משך פון יָארן צוגעגרייט צום דרוק די 
ּפַאּפירלעך פונעם טָאגבוך ווָאס דער ניט=אידישער עדות פון שחיטות ּפָאנָאר, 

קַאזימעזש סַאקָאוויטש, הַאט בַאהַאלטן אין פלעשעלעך און בַאגרָאבן; מ'הָאט 
זיי געפונען נָאך דער מלחמה. דער טָאגבוך איז ַארויס אויף ּפויליש אין 1999. 
ָאט דָאס איז די ענגלישע אויפלַאגע ווָאס דער יעיל אוניווערסיטעט פַארלַאג 

הָאט ַארויסגעגעבן אין 2005. ַא סברא ַאז פַארדערפַאר הָאט "מען" בַאשלָאסן 
נקמה נעמען אין רחל מרגליתן און ַאנדערע פָארשער, ַאדַאנק וועמען דער אמת 

וועגן די שחיטות איז קלָאר געווָארן פַאר דער וועלט.

דעמָאלטיקער  דער  הָאט   ,2005 אין  צוריק,  יָאר  דריי  מיט 
צוגעטיילט  ברַאזַאוסקַאס,  ַאלגירדַאס  ליטע  פון  ּפרעמיער=מיניסטער 
ליטווישער  רחל מרגליתן ָאטָא דעם  ע ר ן = צ ע ר ט י פ י ק ַא ט. דער 

טעקסט, איבערגעזעצט אויף אידיש: 
"אין נָאמען פון דער רעגירונג פון דער ליטווישער רעּפובליק, גרַאטוליר 
וועלט  צווייטער  דער  פון  סוף  פון  יָארטָאג  זעכציקסטן  צום  אייך  איך 
ציל  צום  מיטגעהָאלפן  אופן  ממשותדיקן  ַא  אויף  הָאט  איר  מלחמה. 
שונא  דער   – נַאציזם  פונעם  ּפלענער  פַארברעכערישע  די  ָאּפצושטעלן 
דערגרייכט  איז  אויפטו  הערָאאישער  אייער  מענטשהייט.  דער  פון 
הָאט  ווָאס  פָאלק,  אונדזער  וויל  דעם  צוליב  ליטע.  אין  דָא  אויך  געווָארן 
משּפחה  דער  אין  ַאריין  איז  און  אומָאּפהענגיקייט  זיין  צוריקבַאקומען 
פון איירָאּפעאישע פעלקער, אייך בַאדַאנקען פַארן פַארטיידיקן אונדזער 
לַאנד און דעם גַאנצן קָאנטינענט בכלל, ַאקעגן היטלערס פַאשיזם. אייער 
פרייד,  און  געזונט  אייך  ווינטש  איך  געשיכטע.  דער  אין  ַאריין  איז  לעבן 

ַאלגירדַאס ברַאזַאוסקַאס. דעם ַאכטן מַאי 2005."
קַאּפויער ַא וועלט: די זעלביקע מעשים – דָאס קעמפן אין די וועלדער 
ברַאזַאוסקַאס  ּפרעזידענט  גוטער  דער  וועלכן  פַאר   – היטלעריזם  קעגן 
יָאר  דריי  מיט  ערן=צערטיפיקַאט  ַאן  צוגעטיילט  מרגליתן  רחל  הָאט 
"יורידישע  מיט  איר  רודפן  פַארן  גרונט  דער  היינט  עס  זיינען  צוריק, 
ער  ווען  אגב,  ליטע.  אין  קומען  קענען  ניט  מער  זָאל  זי  אויספָארשונגען" 
געפָארן  ברַאזַאוסקַאס  איז  ליטע,  פון  ּפרעזידענט  געווען   1995 אין  איז 
ביים  געבעטן  כנסת,  אינעם  רעדע  ַא  אין  עפנטלעך  און  ישראל  ארץ  אין 
אידישן פָאלק מחילה פַארן ליטווינערישן ָאנטייל אין די היטלעריסטישע 

רציחות.
די  אין  מרגלית  רחל  פון  העלדישקייט  פון  אויפטוען  וואונדערלעכע  די 
דָא  ס'איז  ווָאס?  נָאר  זעלביקע,  די  זיך  פַארשטייט  זיינען  חורבן=יָארן 

– "ויקם מלך חדש" ...
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