
THE JEWISH HOLOCAUST AND THE ARMENIAN GENOCIDE
THE NEW HOLOCAUST CONTEMPLATED BY THE IRANIAN PRESIDENT

WARNING!  THE SPECTOR OF THE HOLOCAUST IS 
RISING

By Jiri Valenta, Ph.D. and Leni Valenta
This essay, published in several languages, is a reminder that 

the holocaust of the Jews in WWII is not an isolated phenomenon.  In 
the  last century there were ethnic cleansings not only of the 
Armenians by the Turks, but the Muslim Bosnians by the Christian 
Serbs and a similar phenomenon Rwanda, Africa.   Under Stalin there 
were not only pogroms of the Jews, but large scale cleansings of 
Kulaks, Cossacks, Chechens and Circassians. 

What is surprising is the large scale human indifference to such 
events.  The genocide of the Armenians in 1915, for example, was 
what encouraged Adolf Hitler in his ‘’Final Solution’’ for the Jews.  ‘’Who 
remembers the Armenians?’’ he asked.  During WWII, numerous 
countries l turned their backs on the Jews, sending ships full of 
refugees back to Germany.  Political and economic concerns trumped 
humanitarian ones.  
Now we are dealing with another madman, Iranian president Mahmoud 
Ahmedinejad,  who has made no secret that the annihilation of Israel is 
one of his key objectives. Moreover, he will soon be in possession of 
the nuclear weapon which could accomplish it.
Those who have any doubts that Ahmedinejad has such intentions, 
would be well advised to read some of his more recent comments. On 
August 17, he  described Israel as ´´A disgraceful blot that should be 
wiped off the face of the earth.¨ Addressing worshippers at Heran 
University after nationwide, Pro-Palestinian rallies, an annual event on 
the last Friday of the holy month of Ramadan, he proclaimed that 
Israel´s existence  was´’an insult to all humanity.’’ and that ´’confronting 
Israel is an effort to protect the dignity of all human beings.’’  He further 
described Israel as a ‘’corrupt, anti-human, organized minority group 
standing up to all divine values.’’  
Neither is he alone among Iranian leaders who preach a new 
holocaust of Israel.  For example, Supreme Leader Ali Khomeni, also 



predicted that  Israel will disappear from ‘’the scene of geography.’’  
Addressing war veterans in Iran he stated that Iran considers it ‘’its 
religious duty to save this Islamic country (Palestine) from the clutches 
of its Zionist occupiers.’’

The rhetoric  of the Iranian leaders, ongoing while Iran is under 
pressure over its nuclear ambitions, its involvement in an on-going civil 
war in Syria, the shortages invoked by European sanctions and its 
alleged involvement in attacks on British troops in Iraq,  has to be 
taken very seriously.  So must the words of the  Israeli defense 
minister, who has demanded a nuclear ultimatum for Iran and warned 
of a thirty day war with that country.   
Sadly, all this is happening  amidst a vitriolic, presidential campaign in 
America, where the principles seem to be  virtually ignoring the 
explosive situation in the Middle east.  Nor is it only the situation in Iran 
and the bloody war in Syria,  which is not being addressed, but also 
Egypt, where the new Muslim Brotherhood regime has reduced the 
power of the pro-American military leaders, and has just attacked the 
independent judicial system.

This essay has been written as a reminder to the world that 
Ahmedinejad, who still denies that the holocaust ever happened, is 
fully resolved to make it happen again.  It is also to remind the civilized 
world that  the people of Iran are not to be despised for a leadership  
they do not themselves desire.  Our goal must be liberation, not 
castigation.      

With this background we strongly urge vigilance over the security 
of potential U.S.and Jewish targets  worldwide.   We cannot and must 
not be complacent at the threshold of possible war.  Thus, we are 
presenting this article in several languages.   
Rehearsing once again the dangers of the  past, let us pray that it will 
not become our future.

  This simply was destiny.  In our research trips to Europe my wife, Leni, and 
I sought only to address the issues of anti-Semitism and the holocaust as it affected 
our own families.  We toured synagogues, death camps and memorials in 
numerous countries attesting to the slaughter of six million Jews.  But in 2009, the 
unexpected happened. We visited the Tsitsernakaberd Armenian Genocide 
Memorial Complex in Yerevan and came face to face with the history of a million 
and a half Christian people  who, primarily in 1915  perished in a Turkish genocide.  
What is also chilling is that the Armenian genocide and the murder of six million 
Jews in Europe turned out to be in some ways linked.  The Armenian genocide, as 



Vahakn Dadrian has pointed out, was the first genocide of the 20th century,  As he 
also states, “The Armenian genocide’s relevance to the Holocaust derives from the 
fact that the concept of “crimes against humanity” in international law was first 
introduced publicly, explicitly, and formally by the World War I Allies --- namely 
Great Britain, France, and Russia.  The occasion for this bold venture was the 
Ottoman Turkish authorities World War I genocide against Turkey’s Armenian   
population.”

Despite the condemnation and declaration that they would hold the Ottoman 
authorities responsible, the lesson of the genocide was soon forgotten – a fact not 
lost on Hitler. Before the 1939 invasion of Poland he told his Nazi commanders,  
“Only thus shall we gain the  living space [Lebensraum]  which we need.  Who, 
after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?”   

Heinrich Vierbucher author of Armenia 1915, Dadrian, author of German 
Responsibility in the Armenian genocide,  and other scholars have  asserted that 
despite the outcry of some German officials, Germany was not just funding the 
Turkish war machine.  Some of  its military advisers actively helped to carry out the 
Armenian genocide.  At the very least, as Helen Fein has written, “The only 
government with any potential means of sanctioning Turkey to stop its killing was 
Germany, but German officials made no general attempt to forbid the extermination 
of the Armenians…“   We do know that  after the war, the key trio of new Turkish 
leaders, Talat Bey, Enver and Ahmed Djemal, who presided over the Armenian 
genocide, escaped to Germany in 1918 aboard a German ship.  

The ashes of the brilliant, long forgotten, German poet, Theophil Wegner, 
buried at the Tsitsrnakaverd memorial, cried out to us.   It was Wegner who in 1919, 
having gathered extensive documentary evidence of the Armenian genocide by the 

Turks, wrote a letter to President Woodrow Wilson.   Sadly, America made outraged 
sounds but dealt no fury.  Other war concerns and oil were viewed as more 
important.  In 1933, foreseeing a new holocaust rising in Germany, Wegner 
published an open letter to Adolf  Hitler protesting the state-organized boycott of 
the Jews.  But plans for the holocaust would proceed as America, until 1944, 
virtually ignored the plight of the Jews. The U.S., as Fein has pointed out, even 
suppressed news of the holocaust. 

Escaping to Italy, Wegner also foretold the rise of Stalinism in Russia, with its 
own genocides of social classes that Stalin viewed as “enemies“ of  state. Among 
these were millions of peasants known as kulaks.

Wegner clearly understood the portents that  signaled genocide,  the most 
crucial  for the Jews and Armenians, being their mutual lack of independent states 
as homelands. The six million Jews who died were dispersed throughout Europe, 
seeking a return to ancient Israel.  The Armenians, having, undergone their own 
diaspora, still view their original homeland as an area that extended east from the 
Euphrates to eastern Anatolia, including Mt. Ararat, the refuge of Noah.  Present-

day Armenia represents only the small, eastern fringe of that region, absorbed  
centuries ago by the Ottoman Empire and Russia. Like the Jews, the Armenians 
were homeless and vulnerable; neither having another state eager to protect them. 

Both the Nazi’s and the Turks justified the annihilation of their victims based 



on a theory of racial superiority.  The Germans cited Aryan superiority;  the Turks, 
Moslem pan-Turanianism.  In both cases the targets were chosen because of 
xenophobic hatred of a different racial and religious group.  Both aggressors 
launched the assaults by denying their victims civil and human rights. 

Far from being inferior, however both the Jews and the Armenians boasted 
many brilliant intellectuals and furnished among the best teachers, doctors, 
scientists, financiers and sales people of the countries in which they lived. Yet, 
because of their visible success, Armenians, like Jews, were accused of being 
disloyal and clannish, of not only being parasites, but actively plotting against the 
state. Filling the role of scapegoats, the Armenians were thus as useful to the 
Turkish regime as the Jews were later to the Reich.  As Vierbucher also noted, it 
was akin to the situation in Russia where pogroms were useful in distracting 
people from political and economic demands.

Quite possibly, the three Turks involved in the genocide of the Armenians 
were partly motivated by their fears of Armenian irredentism in Russia.  For 
centuries Russia was the traditional enemy of Turkey.  One of the major goals of 
Russia was to occupy and control the Straits of Bosporus in what is now Istanbul, 
and to revive the Christian-Byzantine Empire overthrown by the Turks in 1455.  
During WWI, Germany was arming Turkey to counter the deployment of the 
Russian fleet in the Black Sea, a measure undertaken by Russia to protect the 
Ukraine.  The Reich was also inciting the Moslem tribes against the Russians.  In 
1913, partly for this reason, Russia responded to an Armenian petition to 
guarantee Armenian civil rights in the Western part of Turkey. The Turks, however, 
viewed this as the first step towards making Turkey a Russian protectorate.  Thus, 
although they signed a 1914 treaty with Russia granting those rights, as with 
similar treaties in the past, they completely failed to implement it.

The actual mechanics of the both the Jewish holocaust and Armenian 
genocide both involved organized state murder; the intention being not to 
subjugate the victim group, but its deliberate, premeditated elimination. Armenian 
genocide expert  Dadrian introduced the term “utilitarian genocide,” to describe 
genocide motivated by the desire for land or wealth; something surely applicable to 
both genocides.  Nevertheless, adopting a Jewish child and making him a German 
was not an option in the holocaust, whereas some Turks did adopt Armenian 
children.  Hence, the German genocide was not only utilitarian but also what 
Dadrian termed “optimal,” i.e. aimed at total obliteration.
The Turkish genocide was nevertheless more brutal, often involving savage torture 
and mutilation and conducted without the diabolic technology of the Germans.  
There was no sophisticated registration of the victim population and no building of 
ghettoes to isolate the Armenians.  There were no trucks with gas, deadly 
“showers” with Cyclone B, and furnaces to incinerate the dead. There were no 
inhuman biological experiments a la Dr. Mengele. 
Yet, the Germans, like the Turks, did at times engage in massive, bloody killing  
binges.  In Kiev in 2009,  we visited Babi Yar, a memorial to  thousands of Jews but 
also gypsies and Soviet POW’s, who were bludgeoned, raped, battered and 
slaughtered in a massive Nazi killing  spree.  Searching for Leni’s ancestor’s, the 
large Lubarsky family, in the Odessa and Kiev archives, we were able to find the 



name of only one.
Differences between the two genocides include their organization, scope 

and methodology.  The genocide of the Jews happened gradually over a period of 
six years and included all the European countries occupied or invaded by 
Germany.  As confirmed  by historical sources and interviews with family members, 
the German holocaust  in occupied Bohemia proceeded in stages from 1939-45.  
Those who had intermarried with Christians, including my  mother, were to be killed 
last. I recall my grandfather’s words, “If your mother had not been pregnant with 
you, you wouldn’t be here.”  Jews and those of mixed race, as my uncle, Lada, 
explained, were normally gathered in ghettoes and sent by train to concentration 
camps to perform slave labor.

In Turkey, on the other hand, at least a million Armenians were killed in 1915 
alone. Under Djemal’s oversight, many of those who survived the massacres were 
sent to concentration camps in  Syria.  Like the Jews, they worked as slave laborers 
while slowly being starved to death.    
 As we learned at the Tsitsernakaberd  Memorial, the Armenian genocide 
also occurred in specific stages. First the intellectuals were rounded up and 
murdered. Then the able Armenian men were drafted and slaughtered.  The 
remaining men were then rounded up and shot, while their defenseless women 
and children, driven out to the wilds of Anatolia, were subjected to robbery, rape, 
starvation,  typhus, torture, kidnapping and murder by both Kurds and Turks.   

In 1918, the eastern corner of Armenia became an independent, democratic 
republic for two years, but lost half of its  land in a 1920 war with Turkey.  The 
remainder was absorbed by the Soviet empire.  In 1991, Armenia became 
independent, but remains poor and largely under Russian control.   The Jews also 
received a promise of their own state in 1918, but did not receive it until 1948.   

The justice given to each victim group was also different.  For the Jews,   an 
international tribunal was held at Nuremberg which condemned the German 
perpetrators of the holocaust even years after the event and oversaw their 
execution.  As noted earlier, there was no widely publicized “Nuremberg’” for the 
Armenians, although in 1919, the three genocide perpetrators were convicted of 
war crimes in absentia and sentenced to death by an Istanbul court.  It was left to 
the Armenians, however, to wreak justice on their own. The man who signed the 
orders for the elimination of the Armenians, Interior Minister Talat Bey, was killed in 
1921 by an Armenian assassin in Germany.  A member of an Armenian 
revolutionary group, the assassin was then completely acquitted by a German 
court.  Talat’s colleague, Enver, was killed by two other Armenian assassins a year 
later in Tblisi.   
 Today there are few states which deny the Jewish holocaust actually 
happened.   Yet to this day, any mention of the Armenian genocide on the arena of 
world politics has always been vehemently denied by Ankara. Moreover, for the 
most blatant political reasons, the NATO allies still fear to tread on the sensibilities 
of the Turks.  Even the government of the United States has yet to condemn the 
Armenian genocide although many individual states have done so. I n a n 
attempt at rapprochement, new protocols between Armenia and Turkey were 
signed in the fall of 2009 under the aegis of Switzerland.  They are still awaiting 



ratification. The U.S., Russia and other states are  hoping the two sides can set 
aside “preconditions” and open their borders to each other. The Obama 
administration even threatened to  “recognize” the 1915 holocaust by April 24, 
2010, unless the protocols were approved by Turkey. But it did not do so.  Many 
Armenians, having received no apology from the Turks for the 1915 genocide, 
were and are opposed to the protocols. Nor are they willing to codify state 
boundaries  they believe should be extended.   

As the experience of Jews, Armenians and other victim groups clearly prove, 
whenever the world refuses to remember, whenever it turns its back on the victims 
and whenever it denies the victims justice, it fuels and fires further genocides.   
Unfortunately, economic interests and the fear of antagonizing allies have often 
trumped the necessity of upholding moral law.

The frequently quoted Pastor Martin Neimoller (1892–1984) about the rise of 
the Nazis is once more very apropos: 

First they came for the communists, and I did not speak out— because 
I was not a communist; Then they came for the trade unionists, and I did not 
speak out —because I was not a trade unionist; Then they came for the 
Jews, and I did not speak out — because I was not a Jew; then they came for 
me—and there was no one left to speak for me. 

ינמראה םעה חצרו םידוהיה תאוש
ינריאה אישנה לש ויתועד יפ לע השדחה האושה

הלוע האושה לש םיאפרה חור !הרהזא
הטנלוו ינלו הטנלוו ירי'ג רוטקוד :תאמ

 םלועה תמחלמב םידוהיה תאושש תרוכזת אוה ,תופש רפסמב םסרופש ,הז רמאמ
 קר אל ינתא רוהיט השענ הנורחאה האמה ךלהמב .תידוחיי העפות אל איה היינשה
 םיברסה ידי לע םימלסומה םינסובה דגנכ םג אלא ,םיקרוטה ידי לע םינמראה דגנכ
 קר ויה אל ןילטס לש ונוטלש תחת .הקירפאבש הדנאורב המוד הרקמבו  םירצונה
 ,םיקאלוקה דגנכ לודג הדימ-הנקב םיינתא םירוהיט אלא ,םידוהיה דגנ םימורגופ
.םיסקר'צו םינ'צ'צ ,םיקאזוק

 חצר .הלאכש םירקמל תושונאה הניגפמש תפרוגה תושידאה אוה עיתפמש המ
 עיגהל רלטיה ףלודא תא דדועש עוריאה היה ,לשמל ,1915 תנשב ינמראה םעה
 ךלהמב .לאש אוה "?םינמראה תא רכוז ימ" .םידוהיה רובע ולש "יפוסה ןורתפ"-ל
 תוינוא וחלשו ,םידוהיה לא ןבג תא ונפה תונידמ לש בר רפסמ ,היינשה םלועה תמחלמ



 ךלהמב .לאש אוה "?םינמראה תא רכוז ימ" .םידוהיה רובע ולש "יפוסה ןורתפ"-ל
 תוינוא וחלשו ,םידוהיה לא ןבג תא ונפה תונידמ לש בר רפסמ ,היינשה םלועה תמחלמ
 תויעב לע ולע םיילכלכו םייטילופ םיסרטניא .הינמרגל הרזח ןכרדב םיטילפ תואלמ
 .תויראטינמוה

 דומחמ ינריאה אישנה ,ושפנב הלוחה םדא דוע םע םידדומתמ ונא ,םויכ
 דחא איה לארשי תדמשהש ריתסהל תנמ לע ץמאמ םוש השוע אלש ,דא'גנידמחא
 לולעש יניערג קשנב קיזחי אוה בורקה דיתעב ,תאזמ הרתי .ולש םיירקיעה םידעיה
.וזה הרטמה תא ול גישהל
 תורימאהמ המכ אורקל םיכירצ ולאכ תוינכות שי ד'גנידמחאלש ךכב םיקפקפמש אלא
 קחמיהל וילעש שיבמ םתכ" -כ לארשי תא ראית אוה ,טסוגואב 17-ב .ולש תונורחאה
 תויניטסלפ-ורפ תונגפה רחאל םיללפתמ ינפב םאנ אוה רשאכ ".ץראה רודכ ינפ לעמ
 אוה ,שודקה ןאדמרה שדוח לש ןורחאה ישישה םויב יתנש עוריא ,הנידמה יבחרב
 אוה לארשי דגנכ קבאמ" -שו ".תושונאה לכל ןובלע" היה לארשי לש המויקש זירכה
 תצובק" -כ לארשי תא ראתל ךישמה אוה ".םדאה ינב לכ לש דובכה תנגהל ץמאמ
".םישודקה םיכרעה לכל תדגונמש תנגרואמו ,תישונא-יטנא ,תתחשומ טועימ

 .לארשיל השדח האוש םיפיטמש םיינאריאה םיגיהנמה ברקב דבל אל אוה
 ".יפרגואיגה המבה" -מ םלעתת לארשיש הזח יאנמא'ח ילע ןוילעה גיהנמה ,אמגודל
 ליצהל הבוחה תא המצע לע תלבקמ" ןריאש רמא אוה ןאריאב אבצ יאצוי ינפב םואנב
".םינויצה הישבוכ לש תוזחואה םיידיהמ )ןיטסלפ( תאזה תימאלסאה הנידמה תא

 ץחל תחת תאצמנ ןריאש דועב הכישממ ,םיינאריאה םיגיהנמה לש הקירוטרה
 ,הירוסב תכשמתמ םיחרזא תמחלמב התוברעתה ,הלש תויניערגה תופיאשה בקע
 םילייח תפיקתב תרעושמה התוברעתהו תויפוריאה תויצקנסהמ םימרגנש םירוסחמה
 הנגהה רש לש תורימאל םג ךכ .תוניצרב הילא סחייתהל ךירצו ,קאריעב םייטירב
 המחלמ לש המויק ינפמ ריהזמו ןריא לומ יניערג םוטאמיטלוא ביצהל שרודש ,ילארשיה
.תאזה הנידמה םע םימי םישולש תב

 םינקחשה רשאכו ,ב"הראב יסרא תוריחב עסמ תוניב שחרתמ הז לכ ,ונרעצל
 היגוסה קר אל םג הז .ןוכיתה חרזמב ץיפנה בצמהמ םימלעתמ ןיטולחל םיירקיעה
 םג אלא ,בל תמושתל תוכוז אלש ,הירוסב םדה תבוקע המחלמהו ןאריאב הדיחיה
 יגיהנמ לש חוכה תחת רתח םימלסומה םיחאה לש שדחה רטשמה ובש םוקמ ,םיירצמ
 .יאמצעה טפשמה תכרעמ תא ףקותו ,םייאקירמא-ורפה אבצה

 שיחכמ ןיידעש ,דא'גנידמחאש םלועל תרוכזת רותב תבתכנ תאזה הבתכה
 תנמ לע האב םג איה .בוש תורקל האושל םורגל ותעדב שוחנו ,השחרתה האושהש
 םמצעב םהש תוגיהנמ ללגב ינריאה םעה תא בעתל ןוכנ אלש תברותמה םלועל ריכזהל
 .הפיזנ אלו ,רורחש תויהל הכירצ ונתרטמ .הב םיצפח םניא

 לש ילאיצנטופה םנוחטיב יבגל םיינרע ויהתש םיריצפמ ונא הז עקר חכונב
 םיננאש תויהל אל ונילעו םילוכי אל ונא .םלועה יבחרב םיידוהיו םייאקירמא םידעי
 תאזה הבתכה תא םימסרפמ ונא ,ןכל .תירשפא תידיתע המחלמ לש ןתפמב רבודמשכ
.תופש רפסמב

 ךופהת אל תאזש ללפתנ אבה ,רבעה לש תונכסה לע םעפ דוע םירזוחש דועב
 .ונידיתעל

 רוקחל ונווכתה קר  ינאו ,ינל ,יתשא הפוריאל ונלש רקחמה תועסמב .לרוגה היה טושפ הז



 רוקחל ונווכתה קר  ינאו ,ינל ,יתשא הפוריאל ונלש רקחמה תועסמב .לרוגה היה טושפ הז
 ,תסנכ יתבב ונרייס .ונלש תוחפשמה לע ןתעפשהו האושהו תוימשיטנא לש תויגוסה תא
 ןוילימ השיש לש חבטה לע םידיעמש תונידמ לש בר רפסמב ןורכיז תוטרדנאו תוומ תונחמ
 דרבאקאנרסטיצ ןורכיזה םחתמב ונרקיב .יופצ יתלב רבד הרק ,2009 תנשב ךא .םידוהי
)Tsitsernakaberd( םישנא יצחו ןוילימ לש הירוטסיהה לומ ונבצינו ןווריב ינמראה םעה חצרל 
 רבתסמש אוה רתוי דוע ררמצמש המ .1יקרוט םע חצרב 1915 תנשב רקיעב ופסנש ,םירצונ
 םידוהי ןוילימ השיש לש םתחיצר ןיבו ינמראה םעה חצר ןיב םירשק רפסמ םימייקש
 האמב ןושארה םעה חצר היה ,ןאירדד ןקהאוו ןייצמש יפכ ,ינמראה םעה חצר .הפוריאב
 הדבועהמ עבונ האושל ינמראה םעה חצר ןיב רשקה" ,ןייצמ אוהש יפכ ,ןכ ומכ .םירשעה
 ,שורפב ,יבמופ ןפואב הנושארל עבטוה ימואלניבה קוחב "תושונאה דגנ םיעשפ" גשומהש
 .היסורו ,תפרצ ,הילגנא וניהד – הנושארה םלועה תמחלמב תירבה תולעב לע ימשר ןפואבו
 היקרוטב תינמראה הייסולכואה לש םעה חצר התייה וז תזעונ המזויל הליבוהש עוריאה
 2".הנושארה םלועה תמחלמב תויקרוטה תוינמ'תועה תויוכמס ידיב
 םעה חצר חקל ,תוינמ'תועה תויוכמסהמ תוירחא ושרדי םהש הרהצההו יוניגה תורמל
 ןילופל השילפה ינפל .רלטיה לש הרקמב החכשנ אלש הדבוע – ןכמ רחאל רצק ןמז חכשנ
 ונאש ]Lebensraum[ היחמה בחרמ תא גישנ ךכ קר" ,םיצאנה םידקפמל רמא אוה 1939-ב
 3"?םינמראה תדמשה לע םויה רבדמ ,לכה תולככ ירחא ,ימ .ול םיקוקז
 םעה חצרב תינמרג תוירחא לש ורבחמ ,ןאירדד ,1915 הינמרא לש ורבחמ ,רכוברייו ךירנייה
 תורמלש ונעט םירחא םירוקחו ,)German Responsibility in the Armenian Genocide( ינמראה
 תנוכמ תא הנמימ קר אל הינמרג ,םיינמרג םיריכב רפסמ לש םדצמ סמחה תקעצ
 4.ינמראה םעה חצר עוציבל ליעפ ןפואב ומרת אבצב םיצעויהמ קלח .תיקרוטה המחלמה
 םורגל םיעצמאה תלעב הדיחיה הלשממה" ,ןייפ ןלה הבתכש יפכ ,רתויב בוטה הרקמב
 לע רוסאל ןויסינ לכ ושע אל םיינמרג םיריכב ךא ,הינמרג התייה חצרה תא רוצעל היקרוטל
 םיגיהנמ לש חתפמה תיישילש ,המחלמה ירחאש םיעדוי ןכ ונא 5"...םינמראה תדמשה
 הינמרגל וחרב ,ינמראה םעה חצר ןמזב ונהיכש ,לאמ'ג דמחאו רוונא ,ייב תעלט ,םיקרוט
 .תינמרג הניפס לש הנופיס לע 1918-ב
 ןורכיזה םחתמב רבקנש ,רנגוו ליפואת ,חכשנהו ,קירבמה ינמרגה ררושמה לש ורפא
 לש תופיקמ תודעתמ תויאר ףסאש ירחא ,1919-בש רנגוו היה .ונילא וקעז דרבאקאנרסטיצב
 הקירמא ,ונרעצל .ןוסליוו ורדוו אישנה לא בתכמ בתכ ,םיקרוטה ידי לע ינמראה םעה חצר
 רתויכ וספתנ טפנו םירחא המחלמ יניינע .השעמ םוש העציב אל ךא םעז לש תולוק התשע
 חותפ בתכמ םסרפ רנגוו ,הינמרגב תולעל הלולעש השדח האוש הזחשכ ,1933-ב .םיבושח
 וכישמה האושל תוינכותה ךא .םידוהיה דגנ יתלשממה םרחה דגנ האחמב רלטיה ףלודאל
 וליפא  ,הנייצ ןייפש יפכ ,ב"הרא .םידוהיה לש םתרצמ המלעתה ,1944 דע ,הקירמאש דועב
  6.האושה יבגל תושדחה תא הקיחדה
 םע יחצר ול ויהש ,היסורב םזינילטסה לש ותיילע תא הזח םג רנגוו ,הילטיאל החירב ירחא
 ינוילימ ויה םברקב .הנידמה "יביוא" ןילטס רובע וויהש םייתרבח םידמעמ לש ולשמ
 .םיקלאלוק םשב םיעודיה םירכיא
 רובע רתויב בושחה ,םעה חצר תא ונייצש ערה ירשבמ תותוא תא שורפב ריכה רנגוו
 השיש .תדלומ רותב תויאמצע תונידמ ןהל ויה אלש הדבועה התייה ,םינמראהו םידוהיה
 .ינומדקה לארשי ץראל רוזחל ושקיבש ,הפוריא יבחרב םירזופמ ויה ופסנש םידוהיה ןוילימ
 המדא חטש תירוקמה םתדלומב ואר ןיידע ,םהלשמ תולגו הצופת ווחש ,םינמראה
 םוקמ ,טררא רה תא הללכש ,תיחרזמה הילוטנאל דעו טרפה רהנל חרזממ רוזאמ ערתשמש



 המדא חטש תירוקמה םתדלומב ואר ןיידע ,םהלשמ תולגו הצופת ווחש ,םינמראה
 םוקמ ,טררא רה תא הללכש ,תיחרזמה הילוטנאל דעו טרפה רהנל חרזממ רוזאמ ערתשמש
 רוזאה לש יחרזמה הצקה ,ןטקה קלחה קר תגציימ ונימיב הינמרא .חנ לש וטלקמ
 ,םידוהיל המודב .םינש תואמ ינפל היסורו תינמ'תועה הירפמיאה ידי לע חפסנש ,ראותמה
 אובל הנכומ התייהש הנידמ התייה אל ןהמ תחא ףאל ;םיעיגפו תיב ירסח ויה םינמראה
.םתנגהל
 לש הירואית סיסב לע םהיתונברק לש םתדמשה תא וקידצה םיקרוטה ןהו םיצאנה ןה
 םזינארוט ןאפ ;םיקרוטה לש הרקמבו ;תיראה תונוילעה תא ונייצ םינמרגה .תיעזג תונוילע
 וא תויעזג תוצובק לש תיבופונסק האנש ללגב ורחבנ תורטמה ,םירקמה ינשב .ימלסומ
 לש םדאהו חרזאה תויוכז תלילש ידי לע םתפקתמ תא וחתפ םינפקותה ינש .תורחא תויתד
 .םהיתונברוק
 ברה רפסמב םיאג תויהל ולכי םינמראה ןהו םידוהיה ןה תאז לכבו ,ויה אל טלחהב םיתוחנ
 ןיב ויהש םיקסע ישנאו ןוממ ילעב ,םינעדמ ,םיאפור ,םירומהו םיקירבמה םידמולמה לש
 ,םהלש היולגה החלצהה בקע ,ןכ יפ לע ףא .םברקמ ואציש םהב ויחש תונידמב םיריכבה
 ויה םהש קר אלו ,םייטבש ויהשו םינמאנ ויה אלש ךכב ומשאנ ,םידוהיל המודב ,םינמרא
 ויה םינמראה ,לזאזעל ריעשה רותב .הנידמה דגנכ ליעפ ןפואב תומיזמ וממזש אלא ,םיליפט
 יפכ .ךיירל ןכמ רחאל הזה דיקפתה תא ואלימ םידוהיהש יפכ יקרוטה רטשמל םיישומיש
 םילכ ויה םימורגופה הבש היסורב בצמה לש הזל המוד בצמ היה הז ,רכוברייו םג ןייצש
 .תוילכלכו תויטילופ תושירדמ תעדה תחסהל םיישומיש
 ידי לע םיענומ ויה םינמראה לש םעה חצרב םיברועמ ויהש םיקרוטה תשולשש ,דואמ ןכתיי
 התייה היסור םינש תואמ ךרואל .היסור ידי לע תינמראה תדלומה לש םיחטשה סוכינ
 רצמב טולשו שובכל התייה היסור לש תוירקיעה תורטמה תחא .היקרוט לש עובקה ביואה
 תיטנזיבה הירפמיאה תא הייחתל םיקהלו ,לובנטסיא איה ונימיבש המב סורופסוב
 השמיח הינמרג ,ןושארה םלועה תמחלמ ךלהמב .1455-ב םיקרוטה ידיב הלפוהש תירצונה
 תנמ לע היסור הטקנש דעצ ,רוחשה םיב יסורה יצה רוגישל דגנתהל תנמ לע היקרוט תא
 ללגב וקלחב ,1913-ב .םיסורה דגנ םימלסומ םיטבש תיסה ןכ םג ךיירה .הניארקוא לע ןגהל
 ברעמב חרזא תויוכז תחטבהל םינמראה לש םתשקבל הביגה היסור ,וז הביס
 לש תוסח תנידמל היקרוט תכיפהל ןושאר דעצ הז השעמב ואר ,ינש דצמ ,םיקרוטה.היקרוט
 ,הלאה תויוכזה תא קינעהש 1914-ב היסור םע הזוח לע ומתח םהש תורמל ,ןכל .היסור
.ותוא ומשיי אל ןיטולחל,רבעב םימוד םיזוח ומכ
 חצרל םירושק ויה ינמראה םעה חצר לש ןהו םידוהיה תאוש לש ןה םייתמאה םינונגנמה
 התדמשה אלא ,ןברוקה תצובק תא עינכהל התייה אל הנווכה ,הלשממה ידי לע ןגרואמ
 םע חצר" חנומה תא עיצה ינמראה םעה חצרל החמומ ,ןאירדד .שארמ הננכותש תנווכמה
 סחייל ןתינש רבד ;רשועו המדאל הוואתה ידי לע ענומש םע חצר ראתל תנמ לע ,"ינתלעות
 היה אל ינמרגל ותרימהו ידוהי דלי ץומיא ,ןכ יפ לע ףא 7.םעה חצר ירקמ ינשל תואדווב
 םעה חצר ,ןכל 8.םינמרא םידלי וצמיא ןכא םיקרוטהמ קלח ולאו ,האושה ןמזב תורשפא
 ותנווכ רמולכ ,"יבטימ" ותוא הנכמ ןאירדדש יפכ םג אלא ינתלעות קר היה אל ינמרגה
 .תטלחומ הדמשה התייה
 תלטהו םיירברב םייוניע תוקוחר אל םיתיעל ללכו ,ירזכא תוחפ היה אל יקרוטה םעה חצר
 לש םכחותמ םושיר היה אל .םינמרגה לש תינטשה היגולונכטב שומיש אלל עצובש םימומ
 תויאשמ ויה אל .םינמראה תא דדובל תנמ לע וטג לש היינב היה אלו ןברוקה תייסולכוא
 אל .םיתמה תא ףורשל תנמ לע הפירש ירונתו ,יב ןולקיצ םע תוינלטקה "תוחלקמ" ,זג םע
 .הלגנמ ר"ד ידי לע םיישונא יתלב םייגולויב םייוסינ ויה
 ויהש תוינומה תוחיצר תעל תעמ ועציב ןכא ,םיקרוטל המודב ,םינמרגה ,ןכ יפ לע ףא



 .הלגנמ ר"ד ידי לע םיישונא יתלב םייגולויב םייוסינ ויה
 ויהש תוינומה תוחיצר תעל תעמ ועציב ןכא ,םיקרוטל המודב ,םינמרגה ,ןכ יפ לע ףא
 םיינעוצ םגו םידוהיה יפלאל ןורכיז רתא ,ראי יבאבב ונרקיב ,2009-ב בייקב .םדב תובוקע
 לש ינומה גרה עסמב וחבטנו וטבחנ ,וסנאנ ,תולאב וכוהש ,םיטייבוס המחלמ יובשו
 הסדוא לש םינויכראב ,הלודגה יקסרבול תחפשמ ,ינל לש היבורק תא ונשפיחשכ .םיצאנה
 .דבלב דחא לש ומש תא אוצמל ונחלצה ,בייקו
 םידוהיה לש םעה חצר .םהיתוטישו ,םפקיה ,םנוגרא ויה םעה חצר ירקמ ינש ןיב םילדבה
 תויפוריאה תונידמה לכב השחרתהו םינש שש לש הפוקת ךלהמב יתגרדה ןפואב שחרתה
 יבורק םע תונויארו םיירוטסיה תורוקמ ידי לע תמואש יפכ .םינמרגה ושלפ ןהב וא ושבכנש
 הלא .1945 דע 1939-מ םיבלשב המדקתה השובכה הימהובב תינמרגה האושה ,החפשמ
 ,יבס לש וירבדב רכזנ ינא .םינורחא גרהיהל םירומא ויה ,ימא ללוכ ,םירצונ םע ונתחתהש
 דוד ומכ ,ברועמ אצוממ םישנאו םידוהי ".םייק התיה אל ,ךתיא ןוירהב התייה אל ךמא ול"
 דובעל תנמ לע זוכיר תונחמל תובכרב וחלשנו וטגב ופסאנ ללכ ךרדב ,הריבסה ,הדל ,ילש
 .ךרפ תודובעב
 ,לאמ'ג לש ותחגשה תחת .דבלב 1915-ב וחצרנ םינמרא ןוילימ תוחפל ,ךדיאמ ,היקרוטב 
 ודבע םה ,םידוהיל המודב .הירוסב זוכיר תונחמל וחלשנ חבטה תא ודרשש ולאמ םיבר
 .ותמו ובערוה טאל טאלשכ ךרפ תודובעב
 םיבלשב שחרתה ןכ םג ינמראה םעה חצר ,דרבאקאנרסטיצב ןורכיזה רתאב ונדמלש יפכ
 םינמראה םירבגה ,ןכמ רחאל .וחצרנו וספתנ םידמולמה ,ןושארה בלשב .םימיוסמ
 םהידליו םהיתושנש דועב ,תוומל ורונו ופסאנ וראשנש םירבגה .וחבטנו וסייוג םירישכה
 ,םייוניע ,סופיט ,הבערה ,סנוא ,הזיזבמ ולבס ,םיירפכ םירוזאמ ושרוגש ,הנגהה ירסח
 .םיקרוט ידי לע ןהו םידרוכ ידי לע ןה חצרו תופיטח
 ךשמל תיאמצע תיטרקומד הקילבופרל הכפה הינמרא לש תיחרזמה התניפ ,1918-ב
 לע החפסנ המדאה ראש .היקרוט דגנ 1920-ב המחלמב החטשמ יצח הדביא ךא ,םייתנש
 היינע ןיידע איה ךא ,התואמצעב התכז הינמרא ,1991-ב .תיטייבוסה הירפמיאה ידי
 ךא ,1918-ב םהלשמ הנידמ החטבוה םג םידוהיל .היסור לש הנוטלש תחת רקיעב תאצמנו
 .1948 דע התוא ולביק אל
 ימואלניב לנובירט םקוה ,םידוהיה רובע .הנוש היה םג ןברוק תצובק לכ וכז ובש קדצה
 חיגשהו עוריאה ירחא םינש האושה לש םינמרגה םיעשופה תא הניגש גרבנרינב םייקתהש
 ךא ,םינמראל םיבר ידי לע תרכומש "גרבנרינ" היה אל ,ליעל ןיוצש יפכ .גרוהל םתאצוה לע
 האצוהל ונודנו םהינפ אלש המחלמ יעשפב ועשרוה םעה חצר יעשופ תשולש ,1919-ב
 .םמצעב קדצ איבהל ,תאז לכב ,םינמראל רתונ רבדה .לובנטסיאב טפשמ תיב ידי לע גרוהל
 ידי לע הינמרגב גרהנ ,ייב תעלט םינפה רש ,םינמראה תדמשהל תודוקפה לע םתחש םדאה
 לכמ ןיטולחל הכוז שקנתמה ,תינמרא תירנויצולובר הצובק לש רבחכ .ינמרא שקנתמ
 םישקנתמ ינש ידי לע חצרנ רוונא ,תעלט לש ותימע .ינמרג טפשמ תיב ידי לע תומשאהה
 .יסיליבטב ןכמ רחאל הנש םירחא םינמרא
 לש רוכזא לכ ,םויה דע ךא .השחרתה םידוהיה תאושש תושיחכמש תונידמ טעמ ןנשי ,םויכ
 ידי לע יטלחהו ףיקת ןפואב שחכנ דימת תימלועה תיטילופה הריזב ינמראה םעה חצר
 ןיידע ו"טאנב תירבה תולעב ,תורורב יכה תויטילופה תוביסה ללגב ,דועו תאז .הרקנא
 תא התניג אל דוע תירבה תוצרא תלשממ וליפא .םיקרוטה לש תושיגרה לע ךורדל םידחפמ
 תוברקתה תונויסינב .תאז ושע ןכ ב"הרא ךותב תובר תונידמש תורמל ינמראה םעה חצר
 התוסח תחת 2009 ויתסב היקרוט ןיבו הינמרא ןיב ומתחנ םישדח םילוקוטורפ ,תושדוחמ
 םידדצה ינשש תווקמ תורחא תונידמו היסור ,ב"הרא .םרורשאל םיכחמ ןיידע םה .ץיווש לש
 .ינשל דחא תולובגה תא חותפלו דצב "םימדקומה םיאנת"ה תא חינהל םילגוסמ ויהי
 ןכ םא אלא ,2012 לירפאב 24-ב  1915 תאושב "ריכהל" המייא וליפא המבוא לש ותלשממ
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