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קַאּפיטעלעך אידיש (ד)
פון הירשע=דוד כ״ץ (ווילנע)

שבתים און שבתות, און 
(להבדיל), שטותים און שטויות

איידעלער, ד און  בַאוואוסטער  ער 
היסטָאריקער,  אידישער  איבערגעגעבענער 
ּפרָאפ. דוד=אליהו פישמַאן פון ניו יָארק טוט 
ַא פרעג וועגן דעם, פַארווָאס אויף אידיש איז דָא ַאזַא 
דין פון רבים (ּפלורַאל) ווָאס איז גורם ״שבתים״ און 
לויטן  זיין  געמעגט  ס׳ווָאלט  ווי  ניט  און  ״טליתים״, 
ווערטער  דיָא  ווַאנעט  פון  לשון=קודש  פון  דיקדוק 
(ָאדער  ״טליתות״  און  ״שבתות״  ָאּפעט:  שטַאמען 

״טליות״). 
ַאן ערשטן איינפַאל קען מען ַארויפטרָאגן אויפן 
געדַאנק, ַאז דָא גייט אין סתם גזירה שווה (ַאנַאלָאגיע) 
שמות=דברים  ״זכר=מעסיקע״  מערסטע  די  מיט 
ס׳ענדיקט  אויב  סובסטַאנטיוון).  זַאכן,  פון  (נעמען 
רבים  דער  כלל  בדרך  איז  קָאנסָאנַאנט  ַא  אויף  זיך 
ַארום  ַאזוי  וכדומה),  ּפירוש,  חסד,  (בגד,  ״ים״  אויף 
אינעם  ״ָאנשליסן״  געקענט  זיך  הָאבן  ״ַאנדערע״  ַאז 
גייסט פון ״אחרי רבים להטות״ (ניטָא דָא קיין כוונה 

אויף ַא ווערטער=שּפיל מיט ״רבים״...).
ָאבער  איז  קשיא  דער  אויף  תירוץ  מין  ַאזַא 
מיט  רייך  דווקא  איז  אידיש  מחמת  ניט,  תירוץ  קיין 
שמות=דברים ווָאס שטַאמען ָאּפעט פון לשון=קודש, 
זיינען  און  קָאנסָאנַאנט,  ַא  אויף  זיך  ענדיקן  ווָאס 
אויף  רבים  דער  און  לשון=זכר,  הדעות  לכל  ַאפילו 
ניט  שטערט  לשון=קודש,  פון  געירשנטער  ַא  ״ות״, 
דעם אידישן אויער אויף קיין הערעלע אויכעט ניט. 

ָאט למשל: בזיונות, חלומות, לשונות, מקומות...
בלייבט אונדז אויסזוכן דעם צד=השווה ביי דיָא 
ווערטער, וואו דער דין אויף לשון=קודש איז ״ות״, 
בשעת ווען אויף אידיש איז עס גָאר: ״ים״. קוקן מיר 
זיך ַארומעט, טרעפן מיר נָאך ַאנדערע ״ּפַאסַאזשירן״, 
בתוכם:  ״שבתים״,  און  ״טליתים״  צו  צוגָאב  אין 
געוויסן  ַא  (מיט  און  ״תעניתים״,  ״זכותים״, 

״להבדיל״): ״שטותים״, און נָאך ַאנדערע.
דער  ַארויס  בולט  אונדז  פַאר  זיך  ווייזט 
ַא  מיט  ַאלע  זיך  ענדיקן  ווערטער  דיָא  צד=השווה: 
״ת״, ַאזוי ַארום ַאז ַא נייער חוק איז ַאריין אינעם לשון 
הדיבור אויף אויסצומיידן דעם אומגעלומּפערטן זילב 
״תות״ ווָאס קלינגט ״סעס״ אויף לשון אידיש, ״סויס״ 
אויפן פָארמעלן אשכנזישן לשון קודש, ״סעיס״ ביי 
קיינעם,  ביי  יפהפיה  קיין  ניט  אכלל:  ליטווַאקעס. 
איינזען  מיסטישן  איר  מיט  גופא,  שּפרַאך  די  און 
ַאריינגעטרָאגן  דָא  הָאט  תפארת=עסטעטיק,  פַאר 
זכותים,  אויף:  איבערגעַאנדערשט  און  תיקונדל,  ַא 

טליתים, שבתים וכו׳.
שואל,  חשובן  מיטן  סוגיא  די  ָאטָא  ָאנגעהויבן 
ּפרָאפעסָאר  זיין.  מסיים  אים  מיט   אויך  מיר  ווילן 
רעדַאגירט  לעצטנס  הָאט  פישמַאן  דוד=אליהו 
אויף  בַאנד  ּפרַאכטפולן  דעם  געווען  מסדר  און 
די  פון  זַאמלונג  ַא  כתבים״,  און  ״דרשות  אידיש: 

יוסף  הרב  פון  שריפטן  אויף=אידיש=געשריבענע 
דוב הלוי סָאלָאווייטשיק ז״ל.

סָאלָאווייטשיק  הרב  איז  תלמידים  דורות  ביי 
מער  ָאדער  רב״  ״דער  ווי  בַאקַאנט  כידוע  געווען 
די  ווָאס,  נָאר  יָאשע=בער.  ר׳  אינטים:  אידישלעך 
בַאליבטע  פון  נעמען  אידיש=אידישע  היימישע 
ַאנדער  ַאן  פָארט...  ָאבער  איז  גדולים  רבנים 

קַאּפיטעלע אידיש.
פַארַאן ָאבער ַאן ַאנדער ענין, ַא קרובהבשער אין 
שבתים  טליתים,  זכותים,  סעריע  דער  מיט  שייכות 
און ַאפילו תכליתים, וואו ס׳גייט די רייד, ניט אין ַא 
קשיא וועגן מקור, נָאר ווָאדען, אין ַא הלכה מעשה, 

דָאס הייסט ַא שטיקל שאלה...

שטותים ָאדער שטויות?

קשיא א ַא  פון  דָאס,  הייסט  מיר,  דערגייען  יז 
דַארף  צי  איז:  די שאלה  ַא שאלה.  אויף  ביז 
דעם  צו  אידיש  ״צוּפַאסן״  ּפרובירן  מען 

העברעאישן דיקדוק?
לא מיט ַאן אלף!

איז  העברעאיש  און  אידיש,  איז  אידיש 
״זכותים״,  ווי  ווערטער  ַאזעלכע  העברעאיש. 
״טליתים״, ״שבתים״ און להבדיל ״שטותים״ זיינען 
״אינגַאנצן העברעאיש״ פון שטַאנדּפונקט פון זייער 
שּפרַאכיקער גענעטיק, דָאס הייסט, פון שטַאנדּפונקט 
פונעם סַאמערָאדנעם חומר גופא. סיי דער שורש און 
סיי די ענדונג שטַאמט ָאּפ פון לשון קודש. דָאס איז 

ַאלץ זייער ריכטיק און וויכטיק פַאר דער געשיכטע.
ווָאס שייך ָאבער דעם לעבעדיקן מהות פון דיָא 
רופט  ווָאס  שּפרַאך  סיסטעם  דער  אין  עלעמענטן 
דורכאויס:  און  אינגַאנצן  זיי  זיינען  אידיש,  ָאן  זיך 
עצם  מיטן  נָאר  פָאנעטיק,  זייער  נָאר  ניט  אידיש. 
גייסט, מיטן ניוַאנס און די ַאלע אידיש=אידישלעכע 
עכטער  ַאן  ווָאס  געפילן  און  חנדלעך=רמזימלעך 

אידישער ווָארט טוט ַארויסרופן.
ַא  טעות,  ַא  אידיש  אויף  איז  עס  הדבר:  קיצור 
סימן פון חולשא ממש, ַאז מען גייט און מ׳פַארבייט 
אויפן סמך  קָאנסטרוקציעס  ָאדער  ווערטער  אידישע 
פון העברעאיש. דָאס איז חל למשל אויף ״שבתות״ 
ָאנשטָאט דעם אידישן רבים: שבתים. על אחת כמה 
וכמה איז עס חל ווען מען ״הַאקט ַאריין״ ביים ריידן 
אידיש ַאזעלכע ַארויסריידן פון היינטיקן ״ספרדישן״ 
״שטו-יָאט״...   ָאדער  ״שַאבַאטָאט״  ווי  העברעאיש, 
דָאס איז ַאלצדינג אין דער בחינה פון ַאריינפַאלן ווי 

ַא יוון אין סוכה.
לָאמיר אויפהיטן די ּפרַאכטפולע יחיד=במינודיקע 
אידיש.  פון  סיי  און  העברעאיש  פון  סיי  עשירותן, 
ַאוועלכע  פַארנַאכלעסיקן  פון  ָאּפגעהיט  זיין  לָאמיר 
ניט איז פון אונדזערע לשונות, און במילא וועט מען 
און  ּפלָאנטערנישן  מישמַאשן,  פון  זיין  ָאּפגעהיט 

בלבול הלשון.

דער ”אידישער טַאטו״ אין תל אביב

שטייגער ד דער  ווי  ָאנעט,  זיך  הייבט  מעשה  י 
הָאט  פַארַאיָארן  שהיה.  מעשה  ַא  מיט  איז, 
אין  געשיכטע  פון  ּפרָאפעסָאר  דער  אונדז 
תל=אביבער אוניווערסיטעט, ּפרָאפעסָאר דוד ש. כ״ץ 
(אגב ַא שוועסטערקינד פונעם בעל=הקַאּפיטעלעך), 
סטודענט  ַא  זיינער  ַאז  געווען,  מודעה  מוסר  אונדז 
בַאדַארף נייטיק וויסן, ווי ַאזוי מ׳שרייבט אויף אידיש 
פַארצויגן)  (דימינוטיוו,  פַארקלענערונגס=פָארם  די 
שייכות  אין  נָאר  זיך  וועגן  ניט  כ״ץ;  נָאמען  פונעם 
מיט ַאן ָאנפרעג פון זיינעם ַא תלמיד, וועלכער הייסט 

גָארניט כ״ץ. דער תלמיד הייסט: גַאי קענעטה.
הָאבן מיר דַאמָאלסט געענטפערט, ַאז ״קעצעלע״ 
טויג דָא ניט, ניט קוקנדיק ווָאס ווען=ניט=ווען קען 
כ״ץ  פַאמיליע=נָאמען  מיטן  אידן  ַא  ַאז  מַאכן,  זיך 
קען מען ָאנרופן ״קעצעלע״, ָאדער לגנאי פון ּפחיתת 
געוויסער  ַא  מיט  פַארקערט  ָאדער  וועגן,  הכבוד 
טייל  ביי  שטייגער  דער  איז  ַאזוי  אינטימקייט. 
דימינוטיוון, זיי קענען קומען סיי אויף קרובהשקייט 
סיי לגנאי. פַארווָאס טויג עס ניט פָאמעל צו מַאכן פון 
ס׳איז  ווייל  ַאּפשיטא:  איז  דָאס  קעצעלע?  ַא  כ״ץ  ַא 
געוויסן  ַא  אויף  טערמין  ָאפטער  ַאן  מעשה  בשעת 
ַאזוי  קליינינקע.  ַא  קַאץ  ַא  בעל=חי:  קליינינקן 
בַאזונדערס  ניחא.  אינגַאנצן  ניט  ס׳איז  ַאז  ַארומעט, 

שריפטלעך.
אין  זיינען  אידישיסטן  טייל  ווָאס  דעם  (וועגן 
צווַאנציקסטן יָארהונדערט ַאריבער פון כ״ץ אויף קַאץ 
וועט מוזן גיין מירצעשעם די רייד אין ַא בַאזונדערן 

קַאּפיטל אידיש, זָאל מען ַאלע נָאר דערלעבן.) 
ווָאלט  ענטפער״  ״טעכניש=ריכטיקער  דער 
מיט  כ״צעלע  (ָאדער:  כצעלע  זיין:  געקענט  אפשר 

ראשי=תיבות שטריכעלעך), ָאבער ס׳איז ַא שטַארק 
ווייט  ַאזוי  אויף  שריפט=בילד,  אומגעלומּפערטער 
ַאזוי  ווי  וויסן  ַאפילו  שווער  איז  נקודות  ָאן  ַאז 
מ׳דַארף לייענען: ״קעצעלע״ ָאדער ״קַאצעלע״ (און 
ַארומטרָאגן זיך מיט נקודות ַא גַאנץ לעבן איז קיין 

גַאנג ניט).
הָאט דָאס ווידער געפירט צו דער עצם פרַאגע: 
דרך=ארץ״  ״מיט  מען  קען  דימינוטיוו  פַארַא  ווָאס 
צוקלערן צום נָאמען כ״ץ, אויב מען זָאל עס וועלן 
יָארן? דָאס איז  בפירוש אויפצייכענען אויף לַאנגע 
וועלכער  סטודענט,  דער  ווָאס  פרַאגע  די  געווען 
ביי  געפרעגט  געהַאט  הָאט  כ״ץ,  גָארניט  הייסט 
הייסט  וועלכער  ּפרָאפעסָאר,  תל=אביבער  זיין 
צופעליק ּפרָאפ. כ״ץ (טָאמער גלייבט מען בכלל אין 

צופַאלן...).
אין  געענטפערט  דַאמָאלסט  מיר  הָאבן 
בעסער  איז  אפשר  ַאז  אימייל=בריוועלע,  ַאן 

גענוי  עס  זיך  לייענט  ערשטנס,  ווייל  ״קַאצעלע״, 
צוויי מעגלעכע  ניט מיט  געוואונטשן, און  ווי ס׳איז 
ַארויסריידן. והשנית, ווערט קלָאר ַאז ס׳איז ניט קיין 
קַאץ  ַא  זיך  רופט  ווָאס  בעל=חי  פונעם  דימינוטיוו 
בלויז:  און  נָאר  זיין  אידיש  אויף  קען  דָאס  (ווייל 

קעצעלע מיט ַאן עין).

עם גַאנצן אמת מוז מען פונדעסטוועגן מודה ד
תל  פון  ָאנגעקומען  פַארַאיָארן  ס׳איז  ַאז  זיין. 
אביב די פרַאגע ווָאס (מיין קוזין) ּפרָאפעסָאר 
דוד ש. כ״ץ הָאט אונדז איבערגעגעבן אין נָאמען פון 
זיינעם ַא תלמיד, ווָאס פרעגט ָאנעט וועגן דימינוטיוו 
קשיא  ַא  ווי  אויפגענומען  עס  מיר  הָאבן  כ״ץ,  פון 
ווי  זיך,  אין  כולל  שוין  איז  ווָאס  פרַאגע  ַא  בעלמא, 
ס׳איז שוין דער כח הנפלא פון אונדזער אידיש, סיי 
קולטור  פון  פרַאגן  ברייטערע  ַא סך  סיי  און  דיקדוק 
געשיכטע, ניוַאנס, און אידישקייט. אמת, דער ָאנפרעג 
הָאט דערמָאנט וועגן עּפעס ַא טַאטו, נָאר ווָאס, מיר 
ַא  ווי  אויפגענומען  פונדעסטוועגן  אויך  דָאס  הָאבן 

קשיא סתם, און ניט ווי ַא  ש א ל ה.  
(כידוע קען ַא שאלה אויף אידיש נָאר זיין ַאזַא מין 
פרַאגע ווָאס קומט פרעגן וועגן ַא ממשותדיקן ענין, 
פון  רַאם  אין  ס׳איז  ווען  ַאפילו  הלכה=למעשהדיק, 
טָאגטעגלעכן לעבן, לאו דווקא הלכה; מען קען אויף 
אידיש פרעגן ביים לערער צי מען מעג די היימַארבעט 
מעג  צווייטער  ַא  און  איבערַאכטָאג,  דערלַאנגען 
דערביי ָאנווָארענען ַאז בעסער ניט פרעגן, ווייל ״ַאז 
מען פרעגט ַא שאלה איז טרייף״, ד.ה. דער ענטפער 
וועט זיין ניין, איז ַא סברא בעסער בכלל ניט פרעגן, 

לויט ָאט דעם הולך פון געדַאנקען.)
אונדזער  צו  אומעט  זיך  מיר  קערן  ַארום  ַאזוי 
לכתחילה  איז  אונדז  שהיה.  מעשה  איצטיקער 
בפירוש  וועט  יענער  ַאז  איינגעפַאלן  ניט  גָארנישט 
זיך מַאכן ַא לעבנלַאנגיקן ריכטיקן טַאטו. אונדז הָאט 
ַא  דיונה,  קקיון  ַא  עּפעס  אין  גייט  דָא  ַאז  געדַאכט 

שטיקל אויף לָאמיר ָאנכַאּפן: ּפורים.
איז די ווָאך ָאנגעקומען אין ״זשורנַאל״ די ידיעה, 
ַאז ַא סטודענט פון תל=אביבער אוניווערסיטעט הָאט 

זיך געמַאכט ַא טַאטו ״קַאצעלע״ אויפן ָארעם.
די  מוז  ער  איינגעשּפַארט.  דָאך  איז  ליטווַאק  ַא 

זַאך דערגיין.
הילף  פריינטלעכער  דער  מיט  מיר,  הָאבן 
תל=אביבער  פון  כ״ץ  ש.  דוד  ּפרָאפעסָאר  פון 
בעל=הטַאטו,  דעם  אויסגעזוכט  אוניווערסיטעט, 
איינגעפירט  ס׳איז  ווי  פרעגן,  אים  ביי  גענומען  און 

ביי ַא אידן, ״מה שמכם?״ ווָאס איז לויטן מנהג דער 
און  פרַאגעס  מיט  סעריע  לַאנגער  ַא  אין  ַאריינפיר 

אויספרעגן.
נאה  פריינטלעכער  ַא  יונגערמַאן,  דער  הָאט 
געזָאגט  פילָאסָאפן  ַאלע  אויף  (הלווַאי  לבריות 
הייסט  הייסן  ַאז  פַארשטיין,  צו  געגעבן  געווָארן) 
זיין  פון  איז דער תוכן  ָאט  גַאי קענעטה.  ער טַאקע: 
ערשטן בריוו צום היינטיקן ״קַאּפיטעלע אידיש״ (דָא 

איבערגעזעצט אויף אידיש פון זיין אימייל):
״לָאמיר ָאנהייבן מיט ַאביסל עניוות, און זָאגן, ַאז 
איך גיי ניט נעמען דעם קרעדיט פַארן מַאכן דעם  ע ר 
ש ט ן  טַאטו אויף אידיש, אפשר בלויז דעם ערשטן 
ווָאס איז פַאר דער געשיכטע אויפגעצייכנט. איך בין 
זעקס=און=צווַאנציק יָאר ַאלט, ַא סטודענט פון דריטן 
פילָאסָאפיע,  און  געשיכטע  פון  געביט  אויפן  יָאר, 
ווי  לעב,  איך  אוניווערסיטעט.  תל=אביבער  אין  דָא 
ַארבעטנדיק מיט  ַא סך סטודענטן,  דָא  זיך  עס לעבן 
עסן און משקה. מיר איז ַאלעמָאל געווען געפעלן ַא 
טַאטו ביי ַאנדערע מענטשן, און איך הָאב עס תמיד 

בַאטרַאכט ווי ַא מָאדערנע פָארם פון קונסט.״
נעמט און פָארט דער תל=אביבער סטודענט גַאי 

קענעטה ווייטער:
״דער ערשטער טַאטו מיינער איז מסתמא געווען 
ַא  אין  זיין׳  ’מורד  בַאגער  מיין  פון  אויסדרוק  ַאן 
געוויסן זין. דָאס איז געווען מיט צען יָאר צוריק, דעם 
טָאג,  צום  יָאר,  צען  ּפינקטלעך   ,2000 יַאנוַאר  13טן 
ביז ווַאנעט איך הָאב זיך געמַאכט ָאטָא דעם איצטיקן 

טַאטו.״
און ווייטער:

הָאבן  ָאבער  בַאדַארף  טַאטו  צווייטער  ״מיין 
ַא בַאדייט. דָאס איז, לכל הּפחות, ווָאס איך הָאב 
געווָאלט, און אין משך פון די פַארגַאנגענע דריי 

יָאר טרַאכט איך וועגן דעם״.
איז טַאקע תיקו בלייבט ַא קשיא,  פ ַא ר ו ו 
ָא ס הָאט זיך דער זעקס=און=צווַאנציק יָאריקער 
אין  פילָאסָאפיע  און  געשיכטע  פון  סטודענט 
איין  מיט  טַאטו  ַא  מַאכן  געלָאזן  זיך  אביב  תל 
ווָארט אויף אידיש אויף זיין ָארעם, דָאס ווָארט: 

״קַאצעלע״.
דעם ענטפער, רבותי, ט׳מען אייך מירצעשעם 
קומעדיקן  אין  ַארָאּפברענגען,  איבערַאכטָאג 

״זשורנַאל״. ַא גוטע געזונטע ווָאך.
  www.dovidkatz.net

 www.holocaustinthebaltics.com

ַאן איגרתל פון ווילנע

דער ”בעל הטַאטו״ גַאי קענעטה. ער איז ַא 
זעקס=און=צווַאנציק יָאריקער תל=אביבער סטודענט. ער 

שטודירט פילָאסָאפיע און געשיכטע.

דער טַאטו ווָאס עס הָאט זיך געמַאכט גַאי קענעטה  אין תל אביב. 

מיט  ַאריינשיקן  פַארבעטן  ווערן  זשורנַאל״  ״ַאלגעמיינעם  פונעם  לייענער  די 
עלעקטרָאנישער ּפָאסט (״אי=מייל״) זייערע שאלות און ענינים מכח אידיש. מען 
שרייבן  אומבַאדינגט  מ׳זָאל  זַאך,  דער  צו  און  קורץ  זיין  זָאלן  בריוולעך  די  ַאז  בעט 
עטלעכע ווערטער וועגן זיך, און דער עיקר: נָאר און בלויז מיט אידישע אותיות (ניט 

״אידיש מיט לַאטיינישע אותיות״).
ניט  איז  בַאדויערן  צום    .dovidkatz@vilniusuniversity.net ַאדרעס:  דער 

מעגלעך יעדן ענטפערן ּפערזענלעך און פַארדערפַאר בעט מען אין פָאראויס מחילה.

בַאדויערט  רעדַאקציע  די 
פַארדריסלעכן  ַא  זייער 
טעכנישן פעלער אין לעצטן 
איז  טעקסט  דער  נומער. 
ַא  געווען  טעות  ּפי  על 
איבערדרוק  מעכַאנישער 
(א). מיר  פון קַאּפיטעלעך 
דָא  גיבן  און  מחילה  בעטן 
דעם פולן ריכטיקן ַארטיקל 
אידיש  (”קַאּפיטעלעך 
שייכותדיקע  די  מיט  ד״) 
לעולם  וטעות  בילדער. 

חוזר

PINCHAS MANDEL – VETERAN CEMETERIAN

With over 50 years experience in Kvura in Eretz Yisrael

Serving the North American Public and Funeral Industry
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אַ אידישער 
״טאַטו״ אין

תל אביב
פַארווָאס הָאט ַא יונגער ישראלדיקער 
סטודענט פון פילָאסָאפיע זיך געמַאכט 

אויפן ָארעם ַא טַאטו אויף אידיש?

 געוועזענע ״נָאבעל״-
ּפרייז געווינער שרייבן-
אונטער אויפרוף קעגן 

אירַאנער רעזשים
בַאקַאנטער חורבן-מקונן אלי וויזעל, און ַאליין ַא 

נָאבעל-געווינער, הָאט ָארגַאניזירט דעם ַאנָאנס

• פון שלמה שמיר

״נָאבעל״-ּפרעמיע, פ דער  פון  געווינער  געוועזענע  יר-און-פערציק 
פון מערערע לענדער, הָאבן פַארגַאנגענעם זונטיק פַארעפנטלעכט 
פון  רעזשים  דער  וואו  טיימס״,  ״ניו-יָארק  דער  אין  ַאנָאנס  ַאן 
פַאר  קריטיקירט  שַארף  ווערט  אירַאן  אין  ַאכמעדזשיניַאד  מַאכמוד 
פַארלעצן  פַאר  און  טעהערַאן,  אין  רעזשים״  ״אונטערדריקנדן  דעם 
ַאז דער אירַאנישער  זיי הָאבן אויך געווָארנט,  מענטשן-רעכט אין אירַאן. 
פַאר  סכנה  ״ַא  איז  ווָאפנס  נוקלעַארע  בויען  צו  בַאווָאפענונגס-ּפרָאגרַאם 

דער מענטשהייט״.
אליעזר וויזעל, ַאליין ַא נָאבעל-ּפרייז געווינער אין 1986, איז געווען 
דער ווָאס הָאט צונויפגעזַאמלט די אונטערשריפטן פון די 44 בַאערטע אויף 

דעם ַאנָאנס.
אין דעם ַאנָאנס, ווָאס איז געווָאנדן צו ּפרעזידענט ָאבַאמַא, ווי אויך צו 
די ּפרעזידענטן פון פרַאנקרייך און רוסלַאנד, צום בריטישן ּפרעמיער און 
צו דער דייטשער קַאנצלערין, שרייבן די נָאבעל-געווינער צווישן ַאנדערן: 
״ווי לַאנג קענען מיר זיך צוקוקן רואיק צו דעם סקַאנדַאל, ווָאס ַאנטוויקלט 

זיך אין אירַאן?״.
דער ַאנָאנס איז אויך פַארעפנטלעכט געווָארן אויף ַא פולער זייט אין 
״הערָאלד טריביון״, ווָאס דערשיינט אין איירָאּפע. דָאס איז ַא טייל פון ַאן 
וויזעל, דער מקונן  ווָאס אלי  אינטערנַאציָאנַאלן אויפקלערונגס-קַאמּפיין, 
קעגן  צייט  לענגערע  ַא  שוין  פירט-ָאן  איירָאּפע,  אין  חורבן  אידישן  פון 
אירַאן. לעצטנס הָאט וויזעל אויך אויפגעטרָאטן פַאר די ּפַארלַאמענטן פון 
אונגַארן און איטַאליע, וואו ער הָאט געווָארנט וועגן דער סכנה פַאר דער 

וועלט מצד דעם ַאכמעדזשינַאד-רעזשים אין אירַאן.
אליעזר  מיט  געהַאט  ווָאך  פָאריקע  הָאב  איך  ווָאס  געשּפרעך,  ַא  אין 
וועלט- מיט  פַארבינדונגען  זיינע  וועגן  דערציילט  מיר  ער  הָאט  וויזעל, 
קָאנפערענצן,  אינטערנַאציָאנַאלע  ביי  אויפטריטן  זיינע  וועגן  און  פירער 

וואו ער ווָארנט וועגן דער סכנה פון אירַאן פַאר דער וועלט.
דער  איבער  לענדער  ַאלע  פון  פירער  די  פון  פליכט  די  איז  ״עס 
פַארן  משּפט  צום  שטעלן  אים  און  ַאכמעדזשיניַאד  ַארעסטירן  צו  וועלט, 
אינטערנַאציָאנַאלן געריכט אין הַאג, אויף דער בַאשולדיקונג פון ָאפן העצן 

צו פַארניכטן ַא פָאלק״ (נעמלעך, ישראל), הָאט וויזעל געזָאגט.
אויף  ווערן  גע‘משּפט  דַארף  געכַאּפט,  ווערט  ווָאס  טערָאריסט  ״ַא 
דער בַאשולדיקונג פון פַארברעכנס קעגן דער מענטשהייט״, הָאט וויזעל 

צוגעגעבן.

לי וויזעל, ַא געבוירענער אין סיגעט, אונגַארן, פון ווַאנעט ער איז א
וואו ער הָאט איבערגעלעבט  דעּפָארטירט געווָארן קיין אוישוויץ 
מיט ניסי-ניסים, פָאדערט פון דער רעגירונג אין אונגַארן צו עפענען 
וויזעל‘ן  ווָאס וועט – לויט  נַאצי-ָאקוּפַאציע תקופה,  די ַארכיוון פון דער 
קעגן  פַארברעכנס  און  רדיפות  די  פון  שוידערלעכקייטן  די  אויפדעקן   –
אידן, ווָאס די אונגַארישע ַארמיי און ּפָאליציי הָאבן דורכגעפירט אין צייט 

פון חורבן.
ער פַארלַאנגט אויך פון דער אונגַארישער רעגירונג, צו פַארעפנטלעכן 
די ליסטע מיט די נעמען פון די זעקס הונדערט טויזנט אידן, ווָאס זיינען 
אין 1944 דעּפָארטירט געווָארן אין די נַאצישע קָאנצענטרַאציע און מָארד-

לַאגערן.
קריטיקירט  שַארף  אויך  וויזעל  אלי  הָאט  מיר,  מיט  געשּפרעך  ַא  אין 
דעם  פַארעפנטלעכט  הָאט  וועלכער  גָאלדסטָאן,  ריטשַארד  ריכטער  דעם 
״קריגס- אין  ישראל  וועלכן ער בַאשולדיקט  אין  ״גָאלדסטָאון-בַאריכט״, 
 .2009 ָאנהויב  עזה,  אין  ״כַאמַאס״  קעגן  מלחמה  איר  בעת  פַארברעכנס״ 
ער בַאצייכנט דעם גָאלדסטָאון-בַאריכט ַאלס ַא ״פַארברעכן קעגן אידישן 

פָאלק״.
לכתחילה  הָאט  ער  ווָאס  געווען,  איז  גרייז  ״גָאלדסטָאונ‘ס 
איינגעשטימט ָאנצונעמען דעם מַאנדַאט פון דער מענטשן-רעכט קָאמיסיע 
’עופרת  דער  בעת  צה״ל  פון  אויפפירונג  די  פָארשן  צו  ’יו-ען‘,  דער  ביי 
יצוקה‘ ָאּפערַאציע אין עזה. די מענטשן-רעכט-קָאמיסיע פון דער ’יו-ען‘ 
איז דָאך גוט בַאקַאנט מיט איר פיינטשַאפט צו ישראל, און מיט אירע ָאפטע 

שטעלונגען קעגן ישראל״, הָאט וויזעל מיר געזָאגט.
דער  ַאז  בַאווייזן,  ווָאס  סטַאטיסטיקס  לעצטע  די  וועגן  רעדנדיק 
ַאנטיסעמיטיזם איז געשטיגן איבער דער וועלט אין פַארגַאנגענעם יָאר 
אויסגעהיילט  נישט  הָאט  אוישוויץ  ״אויב  געזָאגט:  וויזעל  הָאט   ,2009
יָא  איר  וועט  ווָאס  ַאנטיסעמיטיזם,  פון  ּפלָאג  דער  פון  וועלט  די 

אויסהיילן?״.
זיצונג  געמיינזַאמער  ַא  פַאר  אויפגעטרָאטן  וויזעל  איז  איטַאליע  אין 
דריטע  די  געווען  איז  וויזעל  ּפַארלַאמענט.  פונעם  הייזער  ביידע  פון 
ּפערזענלעכקייט אויפצוטרעטן פַאר ַאזַא געמיינזַאמער זיצונג. די ַאנדערע 

צוויי זיינען געווען דער קעניג פון שּפַאניע און דער ּפויּפסט.


