
מַאטעָאס מָאריוויצקי

ּפרעמיער-מיניסטער ֿפון דער ּפוילישער רעּפובליק

ּבנימין נתניהו

מדינת יׂשראל פרעמיער-מיניסטער

געמיינזַאמע דעקלַארַאציע
ֿפון די ּפרעמיער-מיניסטָארן ֿפון מדינת יׂשראל

 און דער ּפוילישער רעּפובליק.
      

אין די לעצטע דרַײסיק יָאר בַאזירן זיך די בַאציונגען צווישן אונדזערע מדינות און געזעלשַאֿפטן אויף טיֿפן צוטרוי און ֿפַארשטענדעניש. ּפוילן און יׂשראל זענען   .1
שוין זינט לַאנגע יָארן געטרַײע פרַײנד און שותֿפים. די צוזַאמענַארבעט צווישן זיי גייט ָאן אויף דער אינטערנַאציָאנעלער ַארענע, ווי אויך אין ווָאס ס'איז שייך די 

טעמַאטיק פון ָאּפצוהיטן דעם חורבנס זיּכרון און זַײן ֿפָארשונג. די דָאזיקע מיטַארבעט ווערט געֿפירט אין  גַײסט ֿפון קעגנזַײטיקן ּכבוד צו דער היסטָארישער 
אידענטיטעט און סענסיטיווקייט, אויך ווָאס שייך די טרַאגישסטע ּתקוֿפות ֿפון אונדזער געשיכטע.  

נָאך דעם געשּפרעך צווישן די פרעמיער-מיניסטָארן ּבנימין נתניהו און מַאטעָאש מָאריוויצקי, בַאגריסט יׂשראל דעם בַאשלוס ֿפון דער ּפוילישער רעגירונג   .2
אַײנצושטעלן ַאן ָאֿפיציעלע ּפוילישע מַאנשַאֿפט צו ֿפירן דעם דיַאלָאג מיט יׂשראלדיקע שותֿפים, וואס שייך די היסטָארישע געשעענישן ֿפַארבונדענע מיטן חורבן. ניטָא 
קיין סֿפק, ַאז דער חורבן איז געווען ַאן אומּפרעצעדענטלעכער ֿפַארברעכן ֿפון נַאצי-דַײטשלַאנד קעגן דעם יִידישן ֿפָאלק און קעגן ַאלע יִידן ֿפון ּפוילישן ָאּפשטַאם. ּפוילן 

הָאט ֿפון ּתמיד ָאן ֿפַארשטַאנען די חשיֿבות ֿפון חורבן, ווָאס איז די סַאמע טרַאגישע געשעעניש אין דער יִידישער געשיכטע.

מיר גלויבן, ַאז עס איז ֿפַארַאן ַא געמיינזַאמע אחריות צו דערמעגלעכן ַא ֿפרַײע ֿפָארשונג, ֿפָארזעצן די פַארשטענדעניש און ָאּפהיטן דעם זיּכרון ֿפון חורבן. מיר   .3
זענען שטענדיק מסּכים געווען, ַאז די בַאגריֿפן "ּפוילישע קָאנצענטרַאטציע לַאגערס", "ּפוילישע טויט-לַאגערס" זענען ַאבסָאלוט נישט ריכטיק, און ֿפַארמינערן 

דַײטשלַאנדס אחריות ֿפַארן אויֿפשטעלן די דָאזיקע לַאגערס.
רלויף ֿפון דער מלחמה הָאט די ּפוילישע רעגירונג אין גלות געּפרּוווט ָאּפצושטעלן די נַאצישע טַאטן ווען זי הָאט איבערגעגעבן די ַאלִירטע ּכוחות ֿפון מערֿב  אין ֿפַאַ

אינֿפָארמַאציעס וועגן דעם סיסטעמַאטישן אויסרָאטונג ֿפון ּפוילישן יִידנטום.
מיר ָאנערקענען און טַאדלען יעדן ֿפַאל ֿפון אכזריות, ווָאס איז אין פַארלויף ֿפון דעם צווייטן וועלטקריג אויסגעֿפירט געווָארן דורך ּפוילישע בירגער קעגן יִידן. 

מיר דערמָאנען מיט שטָאלץ די העלדישקייט ֿפון ַא סך ּפוילישע בירגער, בֿפרט די חסידי אומות העולם, ווָאס הָאבן אַײנגעשטעלט זייער לעבן ּכדי רַאטעווען יִידן.

מיר זענען נישט מסּכים מיטן בַאשולדיקן ּפוילן ָאדער דעם ּפוילישן ֿפָאלק אין ֿפַארבערכנס ווָאס זענען אייגנטלעך אויסגעֿפירט געווָארן דורך די נַאציס און   .4
זייערע מיטהעלֿפערס אין די ֿפַארשיידענע לענדער. צום בַאדויערן דער ריינער אמת איז, ַאז געוויסע מענטשן, ָאן קיין שייכות צו זייער ָאּפשטַאם, רעליגיע ָאדער גלויבן, 

הָאבן ַארויסגעוויזן זייערע סַאמע ֿפינצטערע ּפרצוֿפים. מיר שַאצן דעם ֿפַאקט  ווָאס מיטגלידער ֿפון ּפוילישן אונטערגרונט, אונטער דעם אויֿפזיכט ֿפון דער ּפוילישער 
רעגירונג אין גלות, הָאבן געשַאֿפן ַאן ַאּפַארַאט ֿפון סיסטעמַאטישער הילף און שטיצע ֿפַאר יִידן. דער אונטערגרונט-געריכט ֿפלעגט ַארויסגעבן ּפסקי-דינים קעגן 

ּפָאליַאקן, ווָאס הָאבן קָאלָאבָארירט מיט דער דַײטשער מַאכט, און קעגן ַאזעלכע ווָאס הָאבן געמוסרט  יִידן.  

מיר שטיצן דעם ֿפרַײען אויסדרוק בנוגע דער געשכיטע און דער ֿפרַײער ֿפָארשונג איבער אלע טעמעס פון חורבן, ּכדי די ֿפארשונגען  זָאלן דורכגעֿפירט ווערן   .5
דורך סטודענטן, לערערס, פָארשערס, זשורנַאליסטן און ניצול-געווָארענע מיט זייערע משּפחות, ָאן קיין שום חשש ֿפון יורידישע שטערונגען. ס'וועט קיין יורידישע 

אחריות ניט ַארויֿפגעלייגט ווערן אויף זיי, צוליב  זייער זכות צו ֿפרייען ַאקַאדעמישן אויסדרוק אויף דער חורבן-טעמַאטיק. נישטָא קיין געזעץ ווָאס זָאל ָאדער וועט דָאס 
ענדערן.

ביידע רעגירונגען ֿפַארדַאמען קַאטעגָאריש יעדן סָארט ֿפון ַאנטיסעמיטיזם און זענען ֿפַארֿפליכטעט צו קעמֿפן קעגן ַאזעלכע דערשַײנונגען. ביידע רעגירונגן   .6
טרייסלען זיך אויך ָאּפ ֿפון יעטוועדער ַאנטי-ּפוילישקייט און ַאנדערע נעגַאטיווע, נַאציָאנַאלע סטערעָאטיּפן. די ּפוילשע און יׂשראלדיקע רעגירונגען רוֿפן ווידער זיך 

אומקערן צו ַא געמיטלעכן עֿפנטלעכן דיַאלָאג בַאזירט אויף קעגנזַײטיקן ּכבוד .
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