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נטערע װי ַאנדערע. איך טײל געזי –ֿפַאר װָאס איך לערן זיך יִידיש עס זַײנען דָא עטלעכע סיבות 

 בןַאז איך װעל בלײַ  ,און – נטעצוליב די אומגעזוָאנגעהױבן מיט יִידיש   זיך ַאז איך הָאב ,מײן
נטע. צוליב די געזו  

 
שַײכות  אהָאב איך זײער געװָאלט ֿפילן ָאנגעהױבן זיך צו לערנען די שּפרַאך,  זיךװען איך הָאב 

איך הָאב קײן מָאל נישט געקענט. װעמען  –רעדערס -יִידיש בײדע –ן עלטערמיט דער מַאמעס 
איך הָאב שטענדיק  טעװען יִידיש.ֿפַארצװײֿפלונג װעגן רַאֿפון דערצו הָאב איך געהַאט ַא געֿפיל 

, קעאון ַאן ַאקטיװיסט קעסטודענט - ַא געשיכטע . װיזײער מורא געהַאט ֿפַאר ֿפַארלירן זַאכן
-נגענע דורות יושרכרונות ֿפון ֿפַארגַאדי ז ֿפַארשלונגען מיט נויט ָאּפצוהיטןאיך װער  למשל,

ן ָאן ַא װַאנזעטי, ֿפרעד הַאמּפטָאן, או , סַאקָא אוןטוערס, װי הירש, די הײמַארקעט מַארטירערס
לער מען הָאט ֿפַארשװיגן און װעמענס לעבנס מען הָאט גענומען. צָאל ַאנדערע, װעמענס קע  

 
טָאג, דַאכט זיך מיר, ַאז מיר געבן הַײנטצוָאבער, װען איך בַאמערק דָאס יִידישע לעבן  

ן ברגַאנגענהײט, און זײער װײניק מי צו לעט צו געדענקן עּפעס ַא מין ֿפַאֿפיל װיכטיקײ שױן צו
יך עוסק זַײן מיט דער װעלט זֿפן. דָאס הײסט: אמתדיקן יִידישן אואויף װָאס איז, לױט מיר, ַאן 

װּו מענטשן װעלן זיך  מֿפן ֿפַאר יושר, ֿפַאר ַא װעלט װָאס װעט זַײן ָאנגעֿפילט מיט גָאט,און קע
יק.בַאהַאנדלען, אײנער דעם צװײטן, װי הײל  

 
טיף גַײסטיק. דער ברודער און איך  גלַײכצַײטיק געװען גָאר װעלטלעך אוןאונדזער הײם איז 

ֿפון אונדזער  גענומען בײדע הָאבן הָאבן נישט קײן רעליגיעזע בילדונג נישט געהַאט, און מיר
ָאר ג בדיל, איז עס געװעןמַאמע, לה- די טַאטע ֿפַאר ַאטעִיזם; ֿפרײדיקןַא גַאנץ ונג דערציִ 

ַאנומלט אין רעלַאטיװ  װעןאיז, .זײער ַאקטיװיזם װי ַא טועכץ ֿפון גָאט בַאשרַײבןנַאטירלעך 
טרַאכטן און ָאנגעהױבן  ן מַײן יִידישער אידענטיטעטזיך ֿפַאראינטערעסירט אי איך הָאב לעבן

צוזעצן איבער  ּפסיכיש ַאזױ שװער געװען נישט , איז עס מירַארַײנגײן אין שיל דורךװעגן דעם 
  טערמינען װָאס זַײנען מיר מער בַאקַאנט. אויףנען דָאס דַאװ

 
-הָאבן די טַאטע – אײנערװָאס גָאט איז שמע.  דערװָאס הָאט מיך צום מערסטן ֿפַארכַאּפט איז 

די  ס׳איזגָאט; ד"ה,הָאבן זײ אונז געלערנט ַאז די אײניקײט איז  ֿפַאקטיש, .מַאמע דָאס געלערנט
דעריבער זָאלן מיר זַײן אין  .ָאּפשײַ  הָאבן די גרעסטע מען דַארפֿ   ֿפַאר איר סװָא קװַאליטעט

 איז אומעטוםמענטשהײט  ַאז די הײליקסטע, װיכטיקסטע זַאך איז דעם גערַאנגל: װַײל די 
טײל ֿפון זַײן אײגענעם  אַ    , װיאײנער ֿפַארן ַאנדערן , װָאס יעדער מענטש מוז זָארגןנדןֿפַארבו

אונטערצוהַאלטן די אײניקײט, װָאס ּכדי  דװקא מיר זַײנען דָא אין דער װעלטקערּפער.  



דער  מיט ,מיטן גַאנצן הַארצן – מאדך- נֿפשך, ּובכל-לבבך, ּובכל- כלב טדי משּפחה הָאט ליב געהַא
  גַאנצער נשמה,

דן װעגן רעמיר זָאלן , גַאנץ קלָאר שמע דערבַאֿפעלט  . צװײ מָאל טעגלעךַאלע ּכוחותמיט  און 
װען מיר כַאּפן זיך  לײגן שלָאֿפן און װען מיראין דער הײם, גײנדיק אויֿפן װעג,  בעתן זעצן דעם
ָאנזעעװדיק  –ֿפון דער װיסיקײט אין יעדן חלק ֿפונעם לעבן מַאכן עס טײל מיר זָאלן . אױף

 – בײן עיניךן אוידך -עלצײכענען ֿפַארבינדן װי יעדער מָאל װָאס גײן מיר דורך אונדזערע טירן, 
זײ זָאלן הָאבן דעם די קינדער, און ֿפלַײסיק לערנען  – אויף די הענט, דערצװישן די אויגן גוֿפא

  .זעלבן חשק
 

- ענדיק די װערטער, הָאב איך מַײן משּפחה געזען ַאזױ קלָאר; ֿפון די מַאניֿפעסטַאציעלײענ
 ֿפליבלעטלעך

צו די  ,װָאס הענגען אינעם ֿפעדערשטֿפענסטער נערֿפון ּפָאליטישע געֿפַאנגע ּפלַאקַאטןאון די 
מַאמע שמועסנדיק װעגן ּפָאליטיק און -טַאטע נעס דורך מַײנע ַאלע קינדעריָארן:סצע

געזעלשַאֿפטלעכער טרַאנסֿפָארמַאציע מיט די געסט װָאס הָאבן ַארַײן אין דער מיטלשטוב 
קעמֿפנדיק ֿפַאר ַאן ָארט נָאענט צום ֿפון יעדן ָארט אין דער װעלט, יעדער אײנער  געשטרָאמט

ענע איבערגעבן מַײנע אײגלעבן װָאס איכ׳ל דָאך אױך  ֿפַארןרעצעּפט דער שמע איז ַא ֿפַײערל. 
קענען מיר אין װעלכן , ַאקציע ראונדזערע אידעַאלן יעדע הײסן ,קינדער: ַא לעבן אין װעלכן

מָאמענט.  קײן אױףאין ַא זײט  די אידעַאלןֿפַארטרַאכטן לײגן  נישט  
 

קַאמֿפן ֿפון - יושראיז, אױב איך װיל, מיר זָאלן זיך עוסק זַײן מיט דער װעלט, מיט די 
ַא שּפרַאך װָאס װײניקערע אײגענער ָאג, ֿפַאר װָאס זשע װעל איך ָאננעמען װי מַײן הַײנטצוט

טָאג?  ןמענטשן רעדן יעד  
 

רלַאנג צו לעבן ַא יִידיש לעבן װָאס איז ַאנדערש רעדן יִידיש דריקט אויס מַײן ֿפַא  װַײל :דערֿפַאר
 זוכן ןעיִידן װָאס גײ יונגע ֿפילװי עס געשעט מיט  .ֿפון דעם װָאס הָאט מיך ַארומגערינגלט

װעג ַארַײן אין יִידישן קולטור הָאט עס מיר זיך געדַאכט, דער קלָארסטער “, עןװָארצל„זײערע 
ּכנסיות װּו איך הָאב זיך אױסגעלערנט די -אין די בּתי. ָאבער, געװען דורך דער דַאװנשול װָאלט

נען דעם יִידישן קולטור װָאס איז מיר וגעֿפ נישטּפַאטעטישע װערטער ֿפונעם שמע, הָאב איך 
ַאז איך הָאב אַײנגעֿפינען דָאס  ,נישטס׳איז געװען ֿפַארַאן אין דער משּפחהס מיטלשטוב. 

 זײערמיט  זיך בַאקענטהָאב  איך להיּפוך,יזם ָאדער צביעות; שוללעבן ֿפול מיט מַאטעריַאל
עס איז דָא געװען ַא ָאבער ֿפַארבעסערן די װעלט.  יָא סימּפַאטישע מענטשן, מענטשן װָאס װילן

“ ַאקציע-סָאציַאל„יִידיש.  –כ׳װײס?  –געװען  נישטװָאס איז מיר  בַאֿפרידיקונגדָאזיקע ניװָא 
, ֿפלעגט מען בעטן זַײן גערעכט געמַאכט די װעלט ער קָאמיטעט. זָאלאיז געװען ַא בַאזונדער

, ּפרָאיעקט-יושר איז ַא זַײט- , ָאבער, רעדנדיק ּתכליתדיק, ַארבעטן אױף סָאציַאלבעתן דַאװנען
מיר יִידישסטע  ֿפַאר װָאס איזװעגן דעם . װען איך טרַאכט עכַאּפטגאַײנעּפעס װָאס מען װָאלט 

 ; ַא ֿפַײער אינעװײניק אין זײ, װָאסזַײןמתקן  זָאל , די װעלט נױען , איז עס אַ װעגן מַײן משּפחה
 זײ , ביזשלום צו מַאכן מיט דעם לעבן װי עס איז; ַא דָאזיקער אוֿפן װָאס נישטדערלױבט זײ 

 אומרוִיקּתמיד ברענגען די װעלט ֿפון װָאס זײ טרױמען, װעלן זײ צו שטַאנד  צוװָאלטן געהָאלֿפן 
 זַײן.

 
ַארַײן אין צװײ ערגעץ װּו אין דעם ֿפַארגַאנגענעם יָארהונדערט, זַײנען מיר ַאמעריקַאנער יִידן 

די דעֿפיניציע הָאבן מיר געקענט אױסהַאלטן װי יִידן, ָאבער ָאּפװַײכנדיקע װעגן. אױף אײנעם, 
װָאלט  ַאֿפטגעזעלשװָאס דער הַײנטיקער צו ֿפַארענגען, ביז  ָאנגעהױבן זיך הָאט“ יִיד„ֿפון 

ונדז זיך אױֿפן ַאנדערן, הָאבן ַא סך ֿפון ארעליגיע.  מיטגלידער ֿפון דער כט נָאר ֿפון ַאגעטרַא
אױף יושר, ָאבער הָאט די יִידישע אידענטיטעט ֿפַארליניעט,  עןגערַאנגל ֿפעסט ָאנגעהַאלטן אין
הערן ב געהַאט די זכיה צו ָאבער, װַײל איך הָא. ֿפַארקערּפערט-נישט עּפעס איבערגעלָאזט אונדז



ס׳איז ַא מָאל געװען ַאן די געשיכטעס ֿפון ַא ֿפריערדיקן דור רַאדיקַאלן, װײס איך ַאז 
רַײך און לעבעדיק און  גענוגַאמעריקַאנישע יִידישע געזעלשַאֿפט װָאס איז געװען גענוג ברײט,

זיך גערַאנגלט אױף ַא נַײער און  הָאבן ליב געהַאטּכלערלײִיק, װָאס טױזנטער יִידן װי מיך, װָאס 
נישט  –בענק איך  דעםנָאך װעלט, הָאבן נישט קײן סֿפקות נישט געהַאט װעגן זײער יִידישקײט. 

אַײנרעדעניש װָאס די ַאלע  ןֿפַאנטַאזיע ֿפון הַארמָאניע, אױך ניט קײן רָאמַאנטישנָאך קײן 
 ֿפון דעם גרײךנָאר אױף  – י מַײנערעדערס זַײנען העלדן געװען, מיט קוקן ּפונקט װ- יִידיש
.מיגלעכקײטןדי  ָאט , אױףקעלער  

 
ּפלַאניר איך צו מַאכן װי די הַארצֿפרַײנד װָאס איך הָאב געֿפינען אין די קרַײזן נַײע יִידישיסטן, 

קלַאמער איך זיך אין לשון. ָאבער איך הָאב זיך געדַארֿפט ֿפרעגן: - יִידיש מַײנע קינדערס מַאמע
נָאר צוליב מורא ֿפַאר ֿפַארלירן זַאכן? װַײל, אױב יָא, בעסער איך זָאל אױֿפהערן איצט. יִידיש 

מצליח זַײן מיט װעלן  נטיע װָאס די יִידישיסטן ֿפון מַײן דוראיז דָאך נישט קײן גַארַא
ַארשּפרײטן טָאגטעגלעכן בַאניץ. און איך קען נישט ֿפ יִידיש װי ַא שּפרַאך ֿפון“ רַאטעװען„

ַאז איך װעל מַאכן די זײדע װָאס הָאב איך קײן מָאל נישט געהַאט. -יקברענגען די בָאבעצור
, מוז עס זַײן װַײל איך קען ֿפון איר בױען עּפעס נַײע: עּפעס בַאזירט נישט ערמַײנשּפרַאך ֿפַאר 

צו דער צוקונֿפט מיר קענען בַאשַאֿפן.מורא ֿפַאר ָאנװער, נָאר אױף ליבע אױף   
 

איך װיל מַײנע קינדער זָאלן ַאלעמָאל יִידיש.  ו דער צוקונֿפט װָאס איך לערן זיךעס איז צ
ֿפון  קהילה ריִידישע עראין ד געװעלטיקן װָאסערע עטיק  עס זָאלן ניטבַאװּוסזיניק זַײן, ַאז 

ֿפַארױסבַאשטימט ָאדער יִידישקײט נישט קײן ֿפעסטער טערען,  איז, ּתקוֿפהזײער 
יִידישער אױטָאריטעט. עס איז געװען, און קען -ער נישטיִידישער ָאד קײן ט ֿפוןבריצירֿפָארױסֿפַא

זַײן ַאזױ ֿפַארװָארצלט אין זײער יִידישקײט, איך װיל זײ זָאלן  זַײן, ַאנדערש ֿפון װָאס עס איז.
 ֿפַארלירן ֿפון די אױגןװעלן זײ קענען עוסק זַײן אין ַארבעט אױף יושר ֿפַאר ַאלע ֿפעלקער, ָאן 

ידך און בין עיניך. ַא -. דָאס קענען יִידיש װעט זײ ֿפַארדינען װי ַא צײכן, ּכמעט עלזײער אײגענע
מוז בַאװּוסטזיניק מע װָאס עס זַײנען דָא ברירות אין װי מיר לעבן װי יִידן, און  –צײכן 

ֿפרַאגע, זיכער װעט אין עּפעס ַא מָאמענט, װעגן עּפעס ַא  –געֿפינען און װען זײ  אױסקלַײבן.
 ֿפּווֹ  קעגן דעם שטרָאםזיך שטוּפן װָאס ּכדי לעבן לויט זײערע איבערצַײגונגען מוזן זײ  –געשען 

 שטײן ַאנטקעגן ביטול צו זײער אידעַאליזם, ָאדער זיך מענטשן ֿפַארמײנונג, ָאדער -מַאיָאריטעט
װיל איך מַײנע דעען, נַײע איצו זײערע  רעם-ָאס גלַאנצן לײדיק אױף זײ, ָאן קײן שַײכותלַײט װ

, ֿפַאר זײ װָאס הָאבן געעֿפנט דעם װעגצוריקקוקן ַארַײן אין ַא גַאלעריע יִידן קינדער זָאלן קענען 
ַא קול מַײנע קינדער ֿפַארשטײן אין – װַײטער!  – װָאס שעּפן ֿפון זײ נחת, און װָאס מונטערן זײ  


