
  

  9.5.10טקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית 

  

  חברינו וחברותינו הלוחמים בנאצים במלחמת העולם השנייה •

 בסקי'מר ניומה רצ, ר ועדת הקליטה"סגן ראש העיר ויו •

  ובכירי העירייה חברי מועצת העיר •

  אברהם ודובמר , בקריית ביאליקר ארגון הויטרנים "יו •

מר אסף , שרד לקליטת העלייהמב הממונה המחוזי על קליטה קהילתית •

  גרטי

  מר שותא צפניאשווילי, מנהל מחלקת הקליטה •

  אורחים וקהל נכבד •

  

אנחנו מציינים בשמחה למדינת ישראל  62 - לאחר יום העצמאות הקצר  זמן

שנים  65אנו מציינים . על גרמניה הנאצית ובגאווה את ניצחון בנות הברית

והמכביד שירד עליו וצבע את  המעיק שהאיר את העולם מן החושך ןלניצחו

 .צבעי האנושות באור קודר ומחפיר

 
לאחר המלחמה לא היה פנוי העם היהודי לחגוג את הניצחון על גרמניה 

  .מלקק את פצעיו. העם היהודי היה עם מוכה וחבול. הנאצית

  

מיליון  6כמלחמה בה נטבחו  ההשניימלחמת העולם , ובצדק, בתודעה נצרבת

, אחינו אל מותם במשרפות ובכבשנים וראה בה הובלמלחמה נו, יהודים

על בני  והתוגה והאסון שנפל בצד. בירי ובחניקה, בתאי הגזים ובתאי המוות

את אחינו היהודים שלחמו לצד בנות הברית  נזכור ונעלה על נס ,עמנו

 .שמו וזכרו חיימנגד צבאו של היטלר  ובשורותיהן
  

והם היו שותפים למערכה הכלל  ,יהודים לחמו בצבאות הברית 1,400,000

חלקם של היהודים בניצחון הגדול אף כי  .עולמית למיגור החיה הנאצית

מופת גבורתם ותפארת לחימתם הם זיכרון עולם במאבק שניהלה  -  הוצנע

  . האנושות על קיומה

  



  

שם ביקרתי בעיר בטומי במועדון  ,שבתי בשבוע שעבר מביקור בגיאורגיה

העברתי אליהם מסר של . כנגד האויב הנאצי, שלחמו עמכם, הווטרנים

להצלת האנושות  ההרואיידידות וחברות מכם והצדעתי להם על מאבקם 

  .מהאכזריות הבלתי נתפסת של הצורר הגרמני

  

לא כי , שמבטיחה, ביתו הלאומי של העם היהודי, כיום יש לנו את מדינת ישראל

לא ; אל עבר גיא ההריגה, מעלה לאות כניעה נושא ידיו כלפי, יובל עוד ילד יהודי

  .רק משום שהינם יהודים –ילדה מאביה ונכד מסבתו , יופרדו עוד איש מרעייתו

רק משום  –יבוזו ויוכו עד נשימתם האחרונה , לא יושפלו עוד קשישים בכיכר העיר

  . שהם יהודים

 
יה שנים לניצחון על גרמנ 65השנה מלאות העיר קריית ביאליק מציינת 

בפתיחת , לציון יום הניצחון הדליק ביום העצמאות האחרון. הנאצית

משואה בשם ותיקי מלחמת , איגור בקר, נציגכם, החגיגות בקריית ביאליק

ליד בית הדיור , בעוד מספר שבועות תוצב בשכונת צור שלום. ההעולם השניי

ת האנדרטה תספר א. אנדרטה לציון הניצחון ,המוגן ברחוב לוחמי הגטאות

, היא תבטא את היציאה מחושך לאור. המעבר מדור השואה לדור הגאולה

ובזכות בזכותכם כי הרי , לוחמיםאת מופת הלחימה והגבורה שלכם ה

  . אנו מציינים את תבוסת גרמניה הנאציתחבריכם הלוחמים 

  

אני . השנים עושות את שלהן, השנים אינם מטיבות עם הלוחמים בנאצים

גם כאשר איש  כי, של תושבי קריית ביאליק ומבטיחעומד כאן היום בשמם 

מצעדנו . נמשיך לצעוד ,כאןעוד לא יהיה או הלוחמים בנאצים /ומהניצולים 

 .אנחנו פה - ירעים
  

 


