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 וולטר שטיינמאייר -נשיא הרפובליקה הפדרלית פרנק

 "זוכרים את השואה: נלחמים  5-עולמי הפורום השואה הב

 , ושם בידבאנטישמיות", 

  2020בינואר  23 -ב

  ישראל בירושלים/

 

 

 ָּ ה יְי נּו ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ַהעֹולָּם בָּרּוְך ַאתָּ  .ְוִהגִיעָּנּו ַלזְַמן ַהזֶה ֶשֶהֱחיָּנּו ְוִקיְמָּ

 

דברים כאן, ביד ושם,  זו מתנה ומעשה של חסד לאפשר לי לשאת בפניכם

 ביום זה.

 ספי השואה.כאן ביד ושם בוערת אש התמיד לזכר נ

 מקום זה מזכיר את סבלם הקשה מנשוא של מיליונים.

 מזכיר את חייו וגורלו של כל אחד ואחד מהם.הוא ו

מושבע שניצח תחרויות  ןבמקום זה אנו זוכרים את סמואל טיטלמן, שחיי

 כחבר מכבי וורשה, ואת אחותו הקטנה רגה שעזרה לאמה להכין תבשילים לשבת.

 גורשואידה גולדיס ואת בנה בן השלוש ווילי. הם  במקום זה אנו זוכרים את

מגטו קישינב באוקטובר. ובינואר, בעיצומו של חורף קפוא, כתבה אידה בפעם 

שמתי, שבעת פרידתנו לא הבנתי את נ להוריה: "אני מתחרטת מעומק האחרונה

 חיבוק אמיץ מבלי להרפות." ותך משמעות הרגע, ]...[ שלא חיבקתי א

שגירשו אותם. גרמנים היו אלה שקעקעו מספרים על גרמנים היו אלה 

. גרמנים היו אלה שניסו לגזול מהם צלם אנוש, להפכם למספר ולמחות את אמותיהם

 זכרם במחנות השמדה.

 הם לא הצליחו.

 סמואל, רגה, אידה ווילי היו בני אדם. וכבני אדם הם חקוקים בזיכרוננו.

י "  -ישעיהו כפי שכתוב בספר  –כאן ניתנים להם יד ושם  י לֶָהם ְבֵביתִּ וְנַָתתִּ

 "ּוְבחֹומַֹתי יָד וֵָשם

 וכגרמני.  -אל מול גלעד זה ניצב גם אני, כאדם 

אני ניצב כאן, וזכרם לנגד עיני. אני קורא את שמם. אני מקשיב לסיפוריהם. 

 ואני מרכין ראשי בצער עמוק.

 סמואל רגה, אידה ווילי היו בני אדם בשר ודם.
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וגם זאת עלי לומר כאן והיום: הפושעים היו בני אדם בשר ודם. הם היו 

 גרמנים. הרוצחים, השומרים, עוזרי העוזרים, הנסחפים עם העדר: הם היו גרמנים. 

רצח העם התעשייתי של שישה מיליון יהודיות ויהודים, הפשע הגדול 

 בוצע על ידי בני עמי. –בתולדות האנושות 

א זו שהחלה את המלחמה האכזרית שעלתה בחייהם של מעל ארצי הי

 חמישים מיליון בני אדם.

שנה לאחר שחרור אושוויץ, כנשיא גרמני, ועל  75אני ניצב כאן, לפני כולכם, 

כתפי מוטל עול היסטורי כבד. אך בו בזמן, אני מודה מעומק לבי לניצולים, על ידם 

על האמון החדש, ועל החיים  המושטת לעברנו, לאנשים בישראל ובכל העולם

דרך חדשה  השפילסרוח הפיוס בגרמניה. אני נפעם בשל  שובהיהודיים המשגשגים 

 של שלום לגרמניה וישראל, ולגרמניה, אירופה ושאר מדינות העולם.

אש התמיד ביד ושם תבער לעד. ואחריותנו כגרמנים בעינה עומדת. אנו 

 . ם יקרים, חברירוצים לשאת בה, שפטו אותנו על פיה

כם ומייחל ליום בו אוכל אסיר תודה על נס הפיוס, אני עומד לפני בהיותי

 ע.ונים מפני הרילומר: הזיכרון שלנו הפך אותנו לחס

את טיבים להבין מכי אנו נדמה לי  עיתים לך כן, אנו הגרמנים זוכרים. א

 .ההווהמאשר את  העבר

את ות ציגן מהמזאת, יתרה היום במסווה חדש.  תמופיעוהרוחות הרעות 

לעתיד, כפתרון חדש מענה כ יתנ, הסמכותהאתנוצנטריתהאנטישמית, תפיסתן 

  הלוואי ויכולתי לומר: אנו הגרמנים למדנו מההיסטוריה לנצח. זמננו.בנות לבעיות 

 .תפרצות בכל עוזןמהסתה השנאה והזאת בעת שני יכול לומר ין אאולם א

 יכול לומריני א חצר בית הספר.ים ביילדים יהוד יורקים עלכאשר זאת יכול לומר יני א

. יתישראלמדיניות ביקורת על של מסווה מבעבעת תחת  הבוטאנטישמיות זאת כאשר 

היא המגן היחידי שמנע ממחבל ימני קיצוני דלת עץ כבדה זאת כאשר לומר יני יכול א

 בבית כנסת בהאלה במהלך יום כיפור. , מרחץ דמים,לבצע טבח

הפושעים אינם  המילים אינן אותן מילים. חיים בתקופה אחרת.כמובן, אנו 

 אותם פושעים.

 . ה רוח רעהא אותיההרוח הרעה אך 

 ולנו נותרת התשובה האחת: לעולם לא עוד! לעולם לא שוב! 

  לכן לעולם אסור שיהיה תאריך תפוגה להנצחה.

  הראשון.מה רפובליקה הפדרלית של גרמניה מיוה של הזו אחריות

 כאן והיום! -מעמידה אותנו במבחן היא  אולם

 ההיסטורית:עמוד במחויבותה רק אם תוכל להגשים את ייעודה זו תהגרמניה 

 אנו נלחמים באנטישמיות!

 ות!נרעל הלאומנגד אנו מתריסים 

 !ואורח חייהם נים על היהודיםיאנו מג

 של ישראל!ניצבים לצדה  אנו

 העולם.מות קבל או ,ביד ושםהיום, אני מחדש הבטחה זו 
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לא לשנאת  :יואנו אומרים היום יחד ,ביד ושם ,כאן .בדכי אינני ל יודע אניו

 !ת אדםיהודים! לא לשנא

שלום של וקבע סדר לנוכח זוועות אושוויץ, העולם הפיק לקחים בעבר, 

ה  מאחורי סדר זבינלאומי. אנו הגרמנים עומדים המשפט האדם והל זכויות ושתת עהמ

בני אנו וירי שברהוא שלום היוון שאנו יודעים שוברצוננו להגן עליו יחד עם כולכם. מכ

 האדם קלים לפיתוי. 

 יוםתחייבים ה, אני אסיר תודה על כך שאנו מנכבדיםראשי מדינות וממשלות 

 עולם ללא רצח עם.לעולם שזוכר את השואה. חדיו לי

נהיה ם? מי ידע אם הקסום של החיי םשוב את צלילשמע "מי ידע אם נ

 מי ידע." -נצח שזורים באריג ה

פח קופסת בטמן אותן כאסיר באושוויץ ואלה למן גרדובסקי כתב שורות ז

 .אחת המשרפותמתחת 

למן גרדובסקי, האחים טיטלמן, אידה ווילי זכאן ביד ושם הם שזורים לנצח: 

 .אחרים רבים , ורביםגולדיס

בזכרנו אותם נכניע ך א. יוקדתנאה שהבות לאבדו ב םכולם. חייההם נרצחו 

 ומעשינו יביסו את השנאה. את הריק. 

 .אני לכך מקווה לכך אני מתחייב.

" ָ יְָמנּו ',ָברּוְך ַאָתה יְי גִּיָענּו לַזְַמן ַהזֶה ֶשֶהֱחיָנּו וְקִּ  ."וְהִּ


