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ַאזוי†ווי†מיר†הָאבן†מיט†צוויי†ווָאכן†צוריק†
דערציילט¨†ווי†שווייצער†קומען†הַײנט†קיין†ניו�
היגער† דער† מיט† בַאקענען† צו† זיך† ּכדי† יָארק¨†
יִידיש�וועלט¨†וועלן†מיר†די†ווָאך†שרַײבן†ֿפַאר≠
קערט∫†ווי†ניו�יָארקער†יִידישיסטן†זַײנען†ַא†מָאל†
געֿפָארן†אין†דער†שווייץ¨†ּכדי†זיך†צו†ֿפַאר†טיֿפן†
אין†דער†שווייצער†קולטורÆ†עס†רעדט†זיך†וועגן†
איר† און† ווַײנרַײך† בינה† ֿפָאלקלָאריסטקע† דער†
ווָאס† † ווַײנרַײ̈ך אוריאל† לינגוויסט† דער† מַאן¨†
ציריך† אין† יָאר† גַאנץ† ַא† ֿפַארברַאכט† הָאבן† זיי†
די† אויסֿפָארשן† זָאל† אוריאל† ּכדי† †¨®±πμ∞—±π¥π©
איז† דעם† ֿפון† †Æצוויישּפרַאכיקייט שווייצער†
ַארויס†זַײן†קלַאסיש†לינגוויסטיש†ביכל†„שּפרַאכן†
אין†קָאנטַאקט“¨†ווָאס†שטעלט†מיט†זיך†ֿפָאר†ַא†

†Æּתמצית†ֿפון†זַײן†דיקלַײביקער†דיסערטַאציע
שווייץ† דער† מיט† בַאגעגעניש† דָאס† ָאבער†
הָאט†געהַאט†ַא†ּפעולה†ניט†נָאר†אין†דער†ַאל≠
ווַײנ≠ אוריאל† אין† און† לינגוויסטיק† געמיינער†
רַײכס†ַאקַאדעמישער†קַאריערעÆ†עס†הָאט†אויך†
ווי† אוֿפן¨† דעם† אויסגעברייטערט† און† געביטן†
יִידישע†שּפרַאך† די† בַאטרַאכט† הָאט† מען† ַאזוי†
ווַײנרַײכס†הָאבן† די† †Æאון†דעם†בַאגריף†ַאשּכנז
מערֿב� דעם† „ַאנטדעקט“† מָאל† ערשטן† צום†
יִידישן†דיַאלעקט¨†ווָאס†הָאט†ַא†מָאל†זיך†גע†צויגן†
† איבער†דער†לענג†און†ברייט†ֿפון†דַײטש†לַאנ̈ד
ווָאס† ָאבער† צֿפון�איטַאליע¨† ַאֿפילו† † הָאלַאנ̈ד
דעמָאלט†הָאבן†בלויז†געציילטע†ַאלטע†יִידן†די†
†אין†על†זַאס† שּפרַאך†נָאך†געדענקט¨†דער†עיק̈ר
©ֿפרַאנקרַײך®†און†אין†דער†שווייץÆ†דָאס†ווָארט†
ווַײל† † גענדזנֿפיסלע̈ך אין† שטייט† „ַאנטדעקט“†
אין†דער†וויסנשַאֿפטלעכער†ליטערַאטור†איז†די†
עקזיסטענץ†ֿפון†מערֿב�יִידיש†שוין†געווען†גוט†
בַאקַאנט†—†נָאר†וועלכער†יִיד†אין†ווילנע¨†ווַארשע¨†
זי†ַא†מָאל†געהערטø†אין† ניו�יָארק†הָאט† ָאדער†
דַײטשלַאנד†הָאט†מערֿב�יִידיש†ָאנגעהויבן†גיין†
Æבַארג�ַארָאּפ†נָאך†אין†משה†מענדלסָאנס†צַײטן
יונגע†ווַײנרַײכס†זַײנען†אין†ציריך†גע≠ די†

וויכטיקער† דער† ֿפון† לעקציע† ַא† אויף† גַאנגען†
גוגענ≠ ֿפלָארענס† מערֿב�יִידיש† ֿפון† ֿפָארשערין†
היים¨†ווָאס†הָאט†זיי†דערציילט¨†ַאז†ביז†מיט†ַא†
יִידן† שווייצער† ווייניק† ניט† הָאבן† ֿפרִיער† דור†
נָאך†גערעדט†מערֿב�יִידיש†טָאג�טעגלעךª†סּפע≠
און† ענדינגען† † דערֿפע̈ר צוויי† די† אין† †— ציעל†
לענגנויÆ†אין†∏±טן†און†π±טן†יָארהונדערט†הָאבן†
די† אין† נָאר† וווינען† געמעגט† יִידן† שווייצער†
קָאנצענ≠ דָארט† זיך† זיי† הָאבן† † דערֿפע̈ר צוויי†
און†ַאנטוויקלט†ַא†ֿפעסט†קולטור�לעבן† טרירט†
אויף†יִידישÆ†ניט†נָאר†זַײנען†זיי†דָארט†געווען†די†
† מערהייט¨†יִידן†הָאבן†אויך†געלעבט†בַאזונ†דע̈ר
ניט†ווייניקער†ווי†אין†מיזרח�איירָאּפעÆ†יִידן†און†
† קריסטן†הָאבן†ַאֿפילו†ניט†געניצט†די†זעלבע†טי̈ר

ּכדי†ַארַײנצוגיין†אינעם†זעלבן†הויז°
בַאקומען† הָאבן† יִידן† שווייצער† די† ווען†
צו† זיי† זַײנען† †¨±∏∂∂ אין† גלַײכבַארעכטיקונג†
†ּכדי† ביסלעך†ַאוועק†ֿפון†ענדינגען†און†לענגנו̈י
אין† ָאבער† †Æשטעט גרויסע† די† אין† וווינען† צו†
†Æרעדן צו† וועמען† מיט† געווען† נָאך† איז† †±πμ∞
מיטגענומען† ווַײנרַײכס† די† הָאט† גוגענהיים†
זיך† הָאבן† זיי† און† ַאהין† עקסקורסיע† ַאן† אויף†
מָא≠ „לעצטע† דָאזיקע† די† מיט† בַאקענט† ַאליין†
הָאבן† זיי† †Æמערֿב�יִידישלַאנד ֿפון† היקַאנער“†

† ּפויע̈ר קריסטלעכן† ַא† אויף† ָאנגעטרָאֿפן† ַאֿפילו†
Æווָאס†הָאט†מיט†זיי†געשמועסט†אויף†יִידיש

געקומען† צוריק† זַײנען† ווַײנרַײכס† די† ווען†
גע≠ צוזַאמען† זיי† הָאבן† ניו�יָארק¨† קיין† ַאהיים¨†
הַאלטן†ַא†רעֿפערַאט†וועגן†דער†דָאזיקער†בַא†גע≠
געניש†אין†דעם†יÆ†לÆ†ּכהן�ֿפָאלקלָאר�קלוב∫†„צו†
בינה† †Æ“שווייץ דער† אין† דָארֿפסיִידן† גַאסט†בַײ†
און† עטנָאגרַא†ֿפיע¨† דער† וועגן† דערציילט† הָאט†
אוריאל†—†וועגן†דער†שּפרַא̈ך†שּפילנ†דיק†דער≠
הָאט† ַאזוי† †Æרעקָארדירונגען עטלעכע† אויך† בַײ†
יִידי†שיסטן† ניו�יָארקער† קרַײז† ברייטערער† ַא†
און†יִידיש�ֿפָארשער†צום†ערשטן†מָאל†גע†הערט†
דעם†ֿפרעמדן†קלַאנג†ֿפון†זייער†ֿפַאר†ווָאר†ֿפע†נעם†
הונ≠ עט†לע†כע† איז† ווָאס† שוועסטער�דיַאלעקט¨†
Æדערט†יָאר†געלעגן†ָאּפגעזונדערט†און†איזָא†לירט
וויכ≠ דָאזיקער† דער† איז† צוריק† לַאנג† ניט†
געדרוקט† מָאל† ערשטן† צום† רעֿפערַאט† טיקער†
געווָארן¨†אינעם†ֿפינֿפטן†נומער†„בלעטער†ֿפַאר†
מערֿב�יִידיש“¨†רעדַאקטירט†ֿפון†ַאסטריד†שטַארק�
ַאדלערÆ†דָארט†געֿפינען†זיך†אויך†צוויי†נַײע†און†
לינג†וויסטן† די† ֿפון† ַארטיקלען† אינטערעסַאנטע†
גרשון†יָאכנָאוויץ†©ַא†ווַײנרַײך�ּתלמיד®†און†יִירג†
ווָאדעוויל�ּפיע†סעס† צוויי† אויך† ווי† † ֿפליישע̈ר
מאיר† זשָאזי† ֿפון† געשריבן† מערֿב�יִידיש¨† אויף†
אין†די†∞≥π±ער†יָארןÆ†©ּכדי†צו†בַאשטעלן¨†שרַײבט†

®astridÆstarck@unibasÆch
†ַא†חֿב̈ר†הָאט†ַא†מָאל† ווען†ַא†חסידישער†יִי̈ד
יִידישע†רע≠ ֿפון†די†שווייצער† איינע† געהערט†
קָארדירונגען¨†הָאט†ער†גלַײך†אויסגערוֿפן∫†„דָאס†
איז†דָאך†דַײטש°“†אמתÆ†ער†ווָאלט†אֿפשר†גע≠
געהערט† ווָאלט† ער† אויב† זעלבע¨† דָאס† זָאגט†
ַא†רעקָארדירונג†ווי†ַא†ליטווַאק†רעדטÆ†©כָאטש†
ֿפַאקטיש†איז†דער†חסידישער†יִידיש†נעענ†טער†
לויט† סַײ† †— ליטווישער† דער† ווי† דַײטש¨† צו†
דער†גרַאמַאטיק¨†סַײ†לויטן†ווָאקַאבולַארÆ®†אויף†
יִידיש� דורכשניטלעכן† ֿפונעם† מֿבינות† דער†
†ªרעדער†קען†מען†זיך†ניט†צו†שטַארק†ֿפַאר†לָאזן
ווַײל†וויֿפל†דַײטש†קענען†ס-רוֿב†חסידיםø†ווָאס†

†ַאלץ†בעסער° ווייניקע̈ר
ַא† הָאבן† ווָאס† ַאזעלכע¨† ֿפַאר† ַאֿפילו† נָאר†
שטיקל†דעה†אין†די†זַאכן¨†דַארף†מען†מודה†זַײן¨†
צו† ענלעך† זייער† קלינגט† יִידיש† שווייצער† ַאז†
שווייצער† דווקא† ©ניט† דיַאלעקטן† דַײטשע† די†
דַײטש®†און†זייער†ַאנדערש†ֿפון†אונדזער†מיזרח�
יִידישÆ†ווער†קען†וויסן¨†צי†די†מערֿב�יִידן†הָאבן†
†צי†מיט†דער†צַײט†זַײ†נען† ּתמיד†גערעדט†ַאזו̈י

זיי†געווָארן†„ַאסימילירט“ø†בַײגעלייגט†מיטן†נו≠
מער†„בלעטער†ֿפַאר†מערֿב�יִידיש“†איז†ַא†קָאמ≠
ווָאס † אינטערווי̈ו לַאנגן† ַא† מיט† ּפַאקט�דיסק†
מיט †±πμ∏ אין† געמַאכט† הָאט† ווַײנרַײך† מַאקס†
†ַאן†ַאלטער†ֿפָארשער†ֿפונעם†עלזַא≠ ַאר†טור†ציוו̈י
סער†יִידישÆ†ציווי†דערציילט¨†ַאז†אין†זַײן†יוגנט
ֿפלעגן†קומען†קיין†עלזַאס†ּפוילישע†יִידן†©„שנָא≠
רערס“®¨†ָאבער†מיט†זיי†הָאט†מען†גערעדט†אויף
דַײטשÆ†דער†מיזרח�דיַאלעקט†איז†שוין†גע†ווָארן¨

Æזעט†אויס¨†ווי†ַא†ֿפרעמדע†שּפרַאך
אין יָאר† דָאס† הָאט† ווַײנרַײכן† אוריאל† בַײ†
דער לעבנס�ַארבעט∫† זַײן† אינסּפירירט† צי†ריך†
ווָאס קולטור�ַאטלַאס“¨† און† שּפרַאך�† „יִידי†שער†
ער†הָאט†דָארט†שוין†ָאנגעהויבן†ּפלַאנירןÆ†דער
ָאנ≠ די† אין† נָאך† הָאט† ווַײנרַײ̈ך† מַאקס† טַא†טע¨†
דיַאלעקטָאלָא†גיע געלערנט† יָארן† ∞≥π±ער† הייב†
צווישן אין† ָאבער† דַײטשלַאנ̈ד† מַארבורג¨† אין†
הָאבן†די†נַאציס†מטמא†געווען†די†דַײטשע†וויסנ≠
שַאֿפט†און†אוריאל†הָאט†ניט†געהַאט†קיין†בע†סער
דעם דַאנק† ַא† †Æציריך אין† ווי† לערנען† צו† ָארט†
בַאגע†געניש†מיט†די†שווייצער†דָארֿפסיִידן¨†הָאט
ער†גע†ווּוסט¨†ַאז†עס†לוינט†זיך†אויך†צו†אינטער≠
וויוִירן†יִידן†ֿפון†די†מערֿב�טעריטָאריעסÆ†ַאֿפילו
בַײ†ַאזעל†כע¨†ווָאס†בַײ†זיי†זַײנען†ֿפַארבליבן†בלויז
שּפורן†ֿפונעם†ַאמָאליקן†יִידיש¨†קען†מען†אים†אין
ַא†געוויסער†מָאס†רעקָאנסטרוִירן†אויֿפן†סמך†ֿפון
די�ָא†שּפורןÆ†ַאזוי†איז†גַאנץ†ַאשּכנז¨†ַאזוי†צו†זָאגן¨
גע†ווָארן איז† און† ּתחית�המתים† אויֿפגעשטַאנען†

Æצוטריטלעך†ווי†ַאן†ָאביעקט†ֿפַאר†ֿפָארשונג
נָאך†דעם†ווי†די†ווַײנרַײכס†הָאבן†זיך†אומ≠
ֿפון ביסל† ַא† איז† שווייץ¨† דער† ֿפון† געקערט†
ֿפלָא≠ †Æָארט אויֿפן† ֿפַארבליבן† יִידישיזם† זייער†
ווַײטער יָארן† לַאנגע† הָאט† גוגענהיים† רענס†
ֿפון געשיכטע† די† און† מערֿב�יִידיש† גע†ֿפָארשט†
†ּפרָאֿפעסָאר†ֿפון שוויי†צער†יִידןÆ†יִירג†ֿפליישע̈ר
שּפרַאך�וויסנשַאֿפט†אין†מַארבורג¨†ָאבער†ַאליין
וויכ≠ די† ֿפון† איינער† הַײנט† איז† † שווייצע̈ר ַא†
טיקסטע†ֿפָארשערס†אויף†דעם†געביטÆ†די†ַאר≠
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ירושלי� — 801,000 ּתושֿבי�

געֿפַײערט  לעצטנס  הָאבן  יׂשראלים  די  בעת 

ַאז  דער�ּוסט¨  זיך  מען  הָאט  „יום�ירושלים“¨  דעם 

±π¥∏ אין  הָאט  �עלכע  ה$ּפטשטָאט¨  דער  אין 

געהַאט ַא בַאֿפעלקערונג ֿפון ∞∞π¨≥∏ נֿפשות¨ �$≠

נען איצט ∞∞∞̈±∞∏ ּפערזָאןÆ אין ±±∞≥ איז די שטָאט 

בַאזוכט גע�ָארן דורך ∏Æ≥ מיליָאן טוריסט̈ן צ�ישן 

≤∞∞μ ּכדַאי צו בַאמערק̈ן ַאז אין Æז, ∞∞∞̈∑∞¥ יִידן

מיליָאן  צ�,  ּכותל�המערֿבי  דעם  בַאזוכט  הָאבן 

Æמיליָאן ≤Æμ — טוריסטן און ֿפַארַאיָארן

ירושלים �ַאקסט �י א$ף ה,�ן און איז גע�ָארן 

די גרעסטע שטָאט אין דער מדינהÆ זי ֿפַאר נעמט ַא 

צענטרַאל ָארט א$ף ַאלע געביט̈ן בעיקר — א$ֿפן 

Æשטח ֿפון קולטו̈ר חינוך און �ירטשַאֿפט

דער סטַאטיסטישער ַאמט הָאט איבערגע געב̈ן 

ַאז •π∏ ֿפון אירע ּתושֿבים זענען צוֿפרידן דָארט צו 

לעבן און •∂μ הָאבן דערקלערט¨ ַאז ז,ער עקָא≠

Æנָאמישער מצֿב איז ַא גוטער

בַאֿפרַײט ֿפו ּתֿפיסה 

א�� ַאכט שעה...

דער גע�עזענער מדינה�ּפרעזידענט משה קצֿב 

זַײן  איז צו דער געלעגנה,ט ֿפון דער חתונה ֿפון 

זון בַאֿפרַײט גע�ָארן א$ף ַאכט שעה¨ ּכדי ער זָאל 

�י   Æצערעמָאניע�ה,רַאט דער  בַײ  בַײזַײן  קענען 

בַאקַאנט¨ איז ער ֿפַאראורט,לט גע�ָארן א$ף זיבן 

ֿפַארג�ַאלדיקן  און  בַאלעסטיקן  ֿפַאר  טורמע¨  יָאר 

Æא,ניקע ֿפון זַײנע סעקרעטַארינס

ּכדַאי צו בַאמערק̈ן ַאז דָאס איז דער ערשטער 

געניסטÆ מען הָאט  ֿפון �עלכן ער  טורמע�אורל$ב 

ָאנגעטָאן  יום�טוֿב  צום  קומען  צו  דערל$בט  אים 

אין צי�ילע מלבושים און נישט אין ַא ּתֿפיסה�מונ≠

אין  חתונה  דער  צו  געקומען  איז  קצֿב  משה   Æדיר

בַאגל,טונג ֿפון זַײן ברודער — ַאֿברהם און אינעם 

זַאל הָאט מען געקָאנט בַאמערקן די ָאנ�עזנה,ט ֿפון 

קרוֿבים¨ ֿפרַײנד און מדינה�ּפערזענלעכק,ט̈ן �על כע 

Æזענען געקומען זיך מׂשמח זַײן

ער איז ָאּפגע�ַארט גע�ָארן דורך צענדלי קער 

ז,¨  מיט  רעדן  צו  א$סגעמיטן  נָאר  זשורנַאליסט̈ן 

�י א$ך מיט קעגנע̈ר �עלכע הָאבן ּפרָאטעס טירט 

ּתֿפיסה  ֿפון  ַאר$סגעלָאזט  אים  הָאט  מען  הלמַאי 

ֿפַאר דינט  נישט  זיך  ער הָאט  ַאז  ז, הַאלט̈ן  �ַײל 

Æַאזַא ּפרי�ילעגיע

 ַא געֿפַאר, ַאז ַארַײנדרינגלער זָאל

גר�כ צו מַאס

עס שַײנט¨ ַאז די רעגירונג קָאן זיך נישט געבן 

ק,ן עצה ּכדי ָאּפצושטעלן די אינֿפילטרַאציע ֿפון 

שמוגלען  �עלכע  ַארבעטע̈ר  ֿפרעמדע  ט$זנטער 

זיך ַארַײן ֿפון סודַאן און ֿפון ַאנדערע ַאֿפריקַאנער 

Æמדינות

ּכנסת�מיטגלידער הָאבן דערקלערט¨ ַאז „ַאלץ 

געטָאן  איצט  ביז  הָאט  נתניהו�רעגירונג  די  �ָאס 

ּכדי ָאּפצושטעלן די אומגעזעצלעכע ַארַײנ�ַאנדע≠

רונג ֿפון א$סלענדישע ַארבעטער הָאט נישט גע≠

געבן ק,ן רעזולטַאטן“ און דער ּפרעמיער נתניהו 

הָאט בַאטָאנט¨ ַאז „מיר שט,ען ֿפַאר דער סּכנה¨ 

ַאז די ַארַײנדרינגלער זָאלן ֿפַאר�ַאנדלט �ערן אין 

ַא  מַאכן  חלילה¨  קָא̈ן  דָאס   Æט$זנטער צענדליקער 

כַארַאקטער  דעמָאקרַאטישן  און  יִידישן  צום  סוף 

Æ“ֿפון דער מדינה

אין שַײכות דערמיט הָאט דער ּפָאליצ,�שעף 

געסט“  „אומגעבעטענע  די  ַאז  געזָאגט¨  דנינו  יוחנן 

דַארף מען בַאזָארגן מיט ַארבעט¨ נָאר זַײנע �ער≠

ּכנסת�דע≠ דורך  גע�ָארן  קריטיקירט  זענען  טער 

דַארף  מען  ַאז  בַאה$ּפט¨  הָאבן  �עלכע  ּפוטַאט̈ן 

ָאּפשטעלן   — הייסט  דָאס  ֿפַארקערטע¨  דָאס  טָאן 

די  און  צוריקשיקן ַאה,ם  ז,  די ַארַײנ�ַאנדערונג¨ 

ÆÆÆיׂשראלים בַאזָארגן מיט ַארבעט

חרדישע אינסטיטוציעס נַאר ָאּפ 

דע� שטַײער"ַאמט

ַא דַאנק די נָאכַאנַאנדיקע קָאנטרָאל�רע�י זיעס 

אין ּכלערל, חרדישע אינסטיטוציעס איז גע �ָארן 

בַאשטעטיקט¨ ַאז ז, נַארן ָאּפ דעם שטַײער�ַאמטÆ די 

אינסטיטוציעס געֿפינען זיך אין ירושלים און ביּתר 

עילית און עס איז געלונגען צו ַארעסטירן ַא צָאל 

די  ֿפַאר  ֿפַארַאנט�ָארטלעך  זענען  �ָאס  עסקנים 

זיי �ערן  דָאזיקע ֿפינַאנציעלע אומָארדענונגען און 

Æא$סגעֿפָארשט

קָאנֿפיסקירט  זענען  דעם  ֿפון  רעזולטַאט  אין 

גע�ָארן היּפשע סומעס געלט¨ קבלות און ּכלער ל, 

זע נען  אומרעגלמעסיק,טן  דָאזיקע  די   Æדָאקומענטן

 Æגע מַאכט גע�ָארן אין משך ֿפון די לעצטע צען יָאר

די עסקנים הָאבן נישט געקָאנט א$ֿפקלער̈ן הלמַאי 

אין די רשימות ֿפון ּתלמידים זענען ֿפַארַאן ַאזעל כע 

�ָאס בַאקומען געלט�אונטערשטיצונגען און לער נען 

Æבכלל נישט

די געלטער �ָאס ז, הָאבן בַאקומען א$ף ַאן 

Æאומגעזעצלעכן אוֿפן גר,כן צו מיליָאנען שקלים

און �ָאס איז מּכוח דעם לא�תיגנוֿבø עס שַײנט¨ 

די  א$ף  חל  נישט  איז  איסור  דָאזיקער  דער  ַאז 

ÆÆÆּתורהס�חרדישע ישיֿבות און ּתלמוד

%י ַאז� ַאמעריקע העלֿפט יׂשראל 

זי& ֿפַארט�דיק קעג רַאקעט

מיט אומגעֿפער צ�, חדשים צוריק¨ הָאט צה3ל 

גר$ס  אין  מַאנע�רען  מיליטערישע  דורכגעֿפירט 

�על כע  בעת  ַאנטי�מיסלען�רַאקעט̈ן  מיט  ֿפַאר נעם 

עס הָאט זיך ַאר$סגע�יז̈ן ַאז די דָאזיקע ַאנטי�לוֿפט 

©אַײזער נער  „ּכיּפת�הברזל“  �י  בַאקַאנט  �ָאֿפנס¨ 

Æקוּפָאל® זענען ביז גָאר עֿפעקטי�

�י ַא ּפועל�יוצא ֿפון דעם הָאט אמעריקע בַא≠

שלָאס̈ן צו העלֿפן יׂשראל זיך בַאנוצן מיט ַא גרע≠

סערער צָאל ש�עבנדיקע ַאנטי�מיסלען און אונדז 

דערט,לן צו דעם צ�עק ∞∏∂ מיליָאן דָא לַארÆ ַאז$ 

די  ֿפון  צען  ֿפַארמָאגן  מיר  �עלן  סך�הּכל  אין  ַאז 

דָאזיקע ּכלי�זין און ַא�עקשטעלן ָאט די בַאטַא ריעס 

די   Æמדינה דער  ֿפון  ּפונקטן  די ֿפַארש,דנסטע  אין 

דָאזיקע סומע געלט הָאט ש$ן די בַאשטעטי קונג ֿפון 

 Æַאדמיניסטרַאציע און ֿפונעם ּפענ טַא גָאן�דער ָאבַאמַא

אין איצטיקן מָאמענט הָאט יׂשראל ֿפיר בַא טַא ריעס 

Æַאזעלכע

הָאט  ברק  אהוד  זיכערה,ט�מיניסטער  דער 

מילי≠ „די  ַאז  דערקלערט¨  דערמיט  שַײכות  אין 

ֿפון איז  ַאמעריקע  מיט  צוזַאמענַארבעט  טע רישע 

הָאבן ַאנטי�מיסלען�רַאקעטן  די   Æֿפַארנעם גר$ס 

די �יכטיקסטע ֿפון  זַײן א,נע  צו  זיך ַאר$סגע�יזן 

ֿפַאר ט,דיקונגס��ָאֿפנס ֿפון דער מדינהÆ ּפרעזידענט

געזָאגט¨ ברק  הָאט  ֿפַארדינט“¨  זיך  הָאט  ָאבַא מַא 

„מיר זָאלן אים זַײן דַאנקבַאר ֿפַאר דער דָאזיקער

Æ“הילף

 יִידישע סטודענט סָאלידַאריזיר

זי& מיט די ּפַאלעסטינער...

ּפַאלעסטינער זענען זיך נוהג ָאּפצומערקן דעם

¥±טן מַײ �י דער „טָאג ֿפון ז,ער אומגליק“ ©א$ף

±π¥∏ מַײ  ¥±טן  דעם  �ַײל  „הנּכבה“®¨  ַארַא ביש 

הָאבן יִידן אין דער דעמָאלטיקער ּפַאלעסטינע ּפרָא≠

קלַאמירט ַא יִידישע מדינה און ֿפון דעמָאלט ָאן זָאגן

ז,¨ הָאבן זיך ָאנגעה$בן ז,ערע צרות ©„נּכבה“ א$ף

ַארַאביש איז �י דער „יום�השואה“ א$ף עֿברית¨

Æ®דער טָאג ֿפון חורבן“ א$ף יִידיש„

די ּפַאלעסטינער דערמָאנען נישט¨ ַאז ז, הָאבן

ז, הָאט  „יו�ען“  די  �ָאס  מדינה  די  ָאּפ גע�ָארֿפן 

ַא אונטערגענומען  הָאבן  ז,  ַאז  און  ֿפָאר געל,גט 

Æמלחמה �ָאס הַאלט ָאן ביזן הַײנטיקן טָאג�טע רָאר

הַײיָאר איז ָאבער ֿפָארגעקומען ַא נַײעס און די

נַײעס בַאשט,ט דערין �ָאס ט$זנטער יִידישע סטו≠

דענטן הָאבן אונטערגענומען ַאן ַאקציע שטיצנדיק

די „נּכבה“ ©נַאקבַא® און ֿפָאדערנדיק¨ ַאז יׂשראל זָאל

Æז, העלֿפן עטַאבלירן ז,ער מדינה

די ַאקציע איז בַאשטַאנען אין ּפרָאטעסט�דע≠

יִישוֿבים א$ף מָאנסטרַאציעס אין די ַארַאבישע 

יׂשראל�אוני�ער≠ די  אין  ַאֿפילו  און  שטחים  די 

Æסי טעטן

דעם ֿפַארגליכן  הָאבן  ֿפירער  ּפַאלעסטינער 

דורכ ֿפַאל בעת די „יו�ען“ הָאט בַאהַאנדלט ז,ער

צ�,טן און  ערשטן  ֿפונעם  חורבן  צום  ֿפָא דערונג 

בית�המיקדשÆ ז, זָאג̈ן ַאז עס �עט קומען דער טָאג

נישט ָאבער  זעלבשטענדיק¨  �ערן  �עלן  ז,  �ען 

ז, �ַײל  געקומע̈ן  איז  „נּכבה“  די  ַאז  דער מָאנט¨ 

הָאבן א$ס געֿפירט די ֿפָאדערונג ֿפון די ַארַאבישע

ַאנט≠ און  הַײזער  ז,ערע  „איבערצולָאזן  מנהיגים 

Æ“יִידן �עלן ֿפַארשּפילן די מלחמה ל$ֿפ̈ן �ַײל די 

די ַארַא בער הָאבן נישט געגל,בט¨ ַאז דער ָאנֿפַאל

א$ף יִידן �עט א$ף ז, ברענגען ַא „נּכבה“ �ָאס

ÆÆÆציט זיך ש$ן ¥∂ יָאר

צונויֿפגעשטעלט ֿפון

בÆ בַארטזָאן ©יׂשראל®  ֿפוס� ֿפוסֿפו צֿפת ביז אילת — א�� א�ֿפו צֿפת ביז אילת — א�� א

� הויז אין ענדינגען מיט צוויי טירן — איינע ��ר יִידן, 
די צווייטע ��ר קריסטן

ֿפו� קריסטָא� מַאטעס לַאנדָאלט ©צירי�® 
או� לייזער בורקָא ©ניו�יָארק®

סּפעציעל ��רן „��רווערטס“

יִידישיסט� נעמע� אַײ� די שוויי�


