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 מייַן מָאטיווַאטיָאן ֿפַאר דעם לערנעןMy Motivation for this Study
I . איך בין ניט ַא לינגגוויסטיק געלערנטער דורך קיין מיטלI am not a linguistic scholar by any means.
study languages for fun and to access knowledge and people that I otherwise could not reach
 איך לערנען שפראכן ֿפַאר שּפַאס און צו צוטריט וויסן און מענטשן ַאז איךthrough my native language.
Linguistics is not my profession, and . שּפרַאך- ַאנדערש קען ניט דערגרייכן דורך מיין מוטער
unfortunately, I never seem to have enough time to properly devote myself to the languages
 איך קיינמָאל ויסקומען צו הָאבן גענוג ציי ַט צו רעכט, און ליידער, לינגוויסטיק איז ניט מיין פַאךthat I study.
I have been studying Korean on and off for many years. .אּפגעבן זיך צו די שפראכן ווָאס איך לערנען
I find the Korean language fascinating, .איך האב שוין געלערנט קָארעיִש אויף און ַאוועק ֿפַאר פילע יָארן
and although my current skills are poor, I hope to be able to hasten my Korean studies soon, so
 און הגם, איך געֿפינען די קָארעי ִש שּפרַאך פַאסַאנייטינגthat I could speak, read and write Korean well.
 ַאזוי ַאז איך קען, איך האף צו קענען צו צויי ַלן מיין קָארעי ִש שטודיום בַאלד, סקילז זענען שווַאךtnrrenC מיין
. לייענען און שריי ַבן קָארעי ִש געזונט,רעדן
My reason for collecting and publishing this list of Korean words that have cognates in
English and other Indo-European languages is to avenge an injustice that has bothered me for
 מיי ַן סיבה ֿפַאר קַאלעקטינג און ארויסגעבן דעם רשימה פון קָארעי ִש ווערטער ווָאס הָאבןnearly forty years.
אייראפעישע שפראכן איז צו אננעמען ַאן אומרעכט ווָאס האט בַאדערד-קָאגנַאטעס אין ענגליש און אנדערע ינדא
Korean is not a language isolate, and Koreans are not a people alone .מיר ֿפַאר קימַאט פערציק יאר
in the world, even if Korea's enemies would like to picture Korea in this way, just as the
 און קָארעַאנס, קָארעי ִש איז ניט ַא שּפרַאך יזָאלירןhungry wolf likes to isolate the lamb from the flock.
, ַאֿפילו אויב קארעע ס שונאים ווָאלט ווי צו בילד קארעע אין דעם וועג,זענען ניט ַא מענטשן ַאליין אין דער וועלט
.ּפונקט ווי די הונגעריק ווָאלף לייקס צו יזָאלירן דעם לַאם פון דער סטאדע
In 1969 I got a hold of the Encyclopaedia Britannica, which then was considered, particularly
 איןby the Britannica editors, as perhaps the preeminent encyclopedia of human knowledge.
 דער הויּפט ביי די, ווָאס דעמָאלט האט געהאלטן, איך גַאט ַא הַאלטן פון דער ענסיקלאּפַאעדיַא בריטַאנניק ַא1969
I poured over its . ווי וויי ַט מעגלעך די ּפריעמַאנַאנט ענציקלאּפעדיע פון מענטש וויסן,בריטַאנניקַא רעדאקציע
As I knew little . איך אויסגעגאסן איבער זיי ַן ארטיקלען מיט גרויס אינטערעסarticles with great interest.
about the world, I was not in a position to dispute its articles or the qualifications of its
 איך איז ניט אין ַא ּפָאזיציע צו ּפָאלעמיק זיי ַן, ווי איך געוואוסט ביסל וועגן דער וועלטcontributing writers.
I could not evaluate the .ארטיקלען ָאדער די קווַאלַאפַאקיישַאנז פון זיי ַן קַאנטריביוטינג שרייבערס

motivations or errors of Britannica editors in awarding the great imprimatur of Britannica to
certain writers, effectively making that one single person's opinion the final word on a single
 איך קען ניט אּפשַאצן די מָאוטַאוויישַאנז ָאדער עררָארס פון בריטַאנניקַא רעדאקציע אין ַאווָארדינג די גרויסtopic.
 יפעקטיוולי מאכן ַאז איינער איין מענטש ס מיינונג די לעצט,ימּפרימַאטער פון בריטַאנניקַא צו זיכער שרייבערס
I was a blank slate, and I absorbed histories of countries that I knew little .ווָארט אויף ַא איין טעמע
of, biographies of people whom I never heard of, and theories about the universe that opened
 און איך ַאבזָארבד היסטָאריעס, איך איז געווען ַא ליידיק שיווערשטייןmany new intellectual doors to me.
 און טיריז, ביָאגרַאפיעס פון מענטשן וועמען איך קיינמָאל געהערט פון,פון לענדער ווָאס איך געוואוסט ביסל פון
.וועגן דער ַאלוועלט ַאז געעפנט פילע ניו אינטעלעקטוַאל טירן צו מיר
So much time has passed since I last saw that 1969 edition, but I still remember how it looked,
how the binding felt, and if I close my eyes, I think that I could still picture the layout of
 ַאזוי פיל ציי ַט איזcertain articles, just as if I were recalling the face of a good old friend.
 ווי די ביינדינג, ָאבער איך נָאך געדענקען ווי עס געקוקט, אויסגַאבע1969 דורכגעגאנגען זינט איך לעצט געזען ַאז
, איך טרַאכטן ַאז איך קען נָאך בילד די אויסלייג פון געוויסע ארטיקלען, און אויב איך נָאענט מיין אויגן,ּפעלץ
Nevertheless, of all the articles that I .ּפונקט ווי אויב איך זענען ריקָאלינג די ּפנים פון ַא גוט אלטע פריי ַנד
 פון, דאךread in those two dozen large volumes, I can recall only one article's actual writing.
 איך קענען צוריקרופן בלויז איין ַארטיקל ס,ַאלע די ארטיקלען ווָאס איך לייענען אין יענע צוויי טוץ גרויס בענד
That article was on the "Korean Language" and I still remember two bizarre .פַאקטיש שריי ַבן
" ַאז ַארטיקל איז געווען אויף דער "קָארעי ִש שּפרַאךpropositions made by the Britannica contributor:
:און איך נָאך געדענקען צוויי טשודנע ּפראַּפַאזישַאנז געמאכט דורך די בריטַאנניקַא מיטארבעטער
1. although Korean and Japanese have a nearly identical grammar, there appears to be no
relationship between Korean and Japanese, other than that they share certain Chinese borrow עס שיינט צו זיי ַן קיין שייכות צווישן, הגם קָארעי ִש און יאַּפַאניש הָאבן ַא קימַאט יידענטיקַאל גרַאמַאטיק.3 words.
.ווערטער- ַאנדערער ווי ַאז זיי טיילן זיכער כינעזיש בָארגן,קָארעי ִש און יאַּפַאניש
 קָארעי ִש איז ַא.4 2. Korean is a language isolate, with no relationship to any other language.
. מיט קיין שייכות צו קיין אנדערע שּפרַאך,שּפרַאך יזָאלירן
 יסָאלַאטינג קארעעIsolating Korea in order to Prolong the Big Lie about Japanese History
אין סדר צו ּפרָאלָאנג די ביג ליי וועגן יאַ ּפַאניש געשיכטע
 דער שריי ַבערThe writer of that article, I learned several years later, was Japanese, not Korean.
Perhaps Britannica's . ניט קָארעי ִש, איז יאַ ּפַאניש, איך געלערנט עטלעכע יאר שּפעטער,פון ַאז ַארטיקל
editors at the time were not aware of the deeply, deeply unscientific, unscholarly, and highly
propagandistic and racist nature of Japanese "scholarship" during most of the 20th Century,
 אפשר בריטַאנניקַא ס רעדאקציע ביי ַ די ציי ַטwhich focused on these key fascistic and racist pillars:
 און העכסט ּפראַּפַאגַאנדיסטיק און רַאסיסט נַאטור, ונסטשָאלַארלי, טיף ַאנסייַאנטיפיק,זענען ניט וויסנד פון דער טיף
 ווָאס פָאוקיסט אויף די קלַאוויש פַאססיסטיק און, יָארהונדערט20 פון יאַּפַאניש "וויסנשַאפט" אין רוֿב פון די
:רַאסיסט ּפילערז
1. the Japanese "race" is unique, its monarch is a god, and therefore presumably any topic
concerning the Japanese or their actions is not subject to the same rules of analysis, scrutiny,
 זיי ַן מַאנַארק, די יאַּפַאניש "געיעג" איז יינציק.3 or criticism as are the actions of any other nation, and

איז ַא גָאט ,און דעריבער מַאשמָאעס קיין טעמע וועגן די יאַּפַאניש ָאדער זייער באנוצער איז ניט אונטערטעניק צו די
זעלבע ּכללים פון ַאנַאליז ,בדיקעָ ,אדער קריטיק ווי זענען די באנוצער פון קיין אנדערע אומה ,און
 .4 2. the Japanese are superior to all others and destined to rule Asia and the world.די יאַּפַאניש
זענען העכער צו ַאלע אנדערע און בַאשערט צו הערשן אזיע און די וועלט.
Even in telling their own national origins and in interpreting their obviously ancient Korean
anthropological, linguistic, and socio-political antecedents, Japanese "scholars" psychotically
avoid using references to Korea and Koreans, characteristically favoring vague substitute
" words like "continental," peninsular," or "northern.אפילו אין טעלינג זייער אייגן נַאציָאנַאל ָאריגינס
און אין ינטערּפרעטינג זייער דָאך פַארציי ַטיק קָארעי ִש ַאנטראַּפַאלַאדזשַאקַאל ,לינגגוויסטיק ,און סָאסיאּ-פָאליטיש
ַאנטעסַאדַאנץ ,יאַּפַאניש "געלערנטע" ּפסיטשָאטיקַאללי ויסמיי ַדן ניצן בַאוויי ַזן צו קארעע און קָארעַאנס,
קערַאקטעריסטיקלי פייווערינג ווייג פַארטרעטער ווערטער ווי "קָאנטינענטַאלּ ",פַאנינסַאלערָ " ,אדער "צָאפנדיק".
Japanophilic westerners who earn their living in the Asian scholarship trade typically
have aped the same vague geographic jargon, assiduously avoiding the verboten words of
"Korea" or "Korean." By the end of the 20th Century, it became more embarrassing for
such tradesmen to be Korean denialists, mishmashing the links between ancient Korean
kingdoms and the "mysterious" founders of Korean-like societies on Kyushu and Honshu.
דזשאַ ּפַאנָאפיליק וועסטערנערז וואס פַארדינען זייער לעבעדיק אין די ַאסיַאן וויסנשַאפט הַאנדל טיּפיקַאלי
הָאבן אַ ּפעד דער זעלביקער ווייג דזשיַאגרַאפיק זשַארגָאןַ ,אסידווַאסלי ַאוווידינג די ווערבָאוטַאן רייד פון
"קארעע" ָאדער "קָארעיִש ".לויט דער סוף פון די  20יָארהונדערט ,עס איז געווארן מער ימבערַאסינג ֿפַאר ַאזַא
טריידזמַאן צו זיי ַן קָארעי ִש דעניַאליסץ ,מישמַאשינג די ֿפַארבינדונגען צווישן פַארציי ַטיק קָארעי ִש קינגדָאמס און די
"מיסטעריעז" גרינדערס פון קָארעי ִש-ווי סַאסייַאטיז אויף קיושו און הָאנשוThe Japanese nationalist .
historical view was to deny the Korean founders of Japan their historic role, and to relegate the
 Koreanization of ancient Japan to some unknowable, unnamable Tungusic peopling episode.די
יאַּפַאניש נַאשנַאלַאסט היסטָאריש מיינונג איז געווען צו לייקענען די קָארעי ִש גרינדערס פון יאַּפַאן זייער
היסטָארישע רָאלע ,און צו רעלַאגייט די קָארעַאניזַאטיָאן פון אלטע יאַּפַאן צו עטלעכע ַאננָאוַאבַאל ,וננַאמַאבלע
טונגוסיק ּפעאּפלינג עּפיזָאדAlas, we were told, that this mystery could never be unraveled, as all .
 the ancient peoples were lost in the mists of time.וויי ,מיר האבן דערציילטַ ,אז דעם סוד קען קיינמָאל
זיי ַן ַאנרַאווַאלד ,ווי ַאלע די אלטע פעלקער זענען געווען פארלוירן אין די מיסץ פון ציי ַט.
A not too bright observer visiting Japan could see plainly that Japanese history and
culture is the result of peopling from the Northwest (Korea), from the Northeast (Ainu),
 and from the South (Malayo-Polynesian - Austronesian islanders) .א ניט צו ליכטיק
ַאבזערווער באזוכן יאַ ּפַאן געקאנט זען אפן ַאז י ַאּפַאניש געשיכטע און קולטור איז דער רעזולטַאט פון
ּפעאָ ּפלינג פון די נָארטוועסט (קארעע) ,פון די נָארטהעַאסט (ַאינו) ,און פון דער דרום (מַאלייַ ָאּ-פָאלינעסיַאן -
ַאוסטרָאנעסיַאן יילַאנדערז)However, it has not been politically acceptable to discuss this very .
much in Japan, and westerners who earn their living in Japanese-funded Japanese studies
centers in Japan or in the West interestingly learned to not "offend" their sponsors with the
 truth, much to the detriment of their students.אבער ,עס איז ניט געווען פאליטיש ּפַאסיק צו דיסקוטירן
דעם זייער פיל אין יאַּפַאן ,און וועסטערנערז וואס פַארדינען זייער לעבעדיק אין יאַּפַאניש-פַאנדַאד יאַּפַאניש
שטודיום צענטערס אין יאַּפַאן ָאדער אין די וועסט ינטערעסטינגלי געלערנט צו ניט "בַאליידיקן" זייער סּפָאנסָארס
מיט דעם אמת ,פיל צו די שָאדן פון זייער סטודענטן.

Still, if one is supposedly a history professor or researcher, one has to at least pretend to be
 applying some kind of historical analysis of Ancient Japan.נָאך ,אויב איינער איז סאַּפָאוזַאדלי ַא
געשיכטע ּפרָאפעסָאר ָאדער פָארשער ,איינער האט צו ביי ַ מינדסטער פַארהיטן צו זיי ַן אַּפלייינג עטלעכע מין פון
היסטארישן ַאנַאליז פון אוראלט יאַּפַאןIf one is to discuss in some way the peopling of Ancient .
Japan, however, how could one acceptably describe the colonizing peoples without naming
? themאויב איינער איז צו דיסקוטירן אין עטלעכע וועג די ּפעאּפלינג פון אוראלט יאַּפַאןָ ,אבער ,ווי קען מען
ַאקסעּפטַאבלי בַאשריי ַבן די קָאלָאניזינג פעלקער ָאן נַאמינג זיי?  After all, Japan is a series of islands.נאך
ַאלע ,יאַּפַאן איז ַא סעריע פון אינזלעןThere is no known race of humans living on islands who .
 sprang out of the islands spontaneously.עס איז ניט באקאנט געיעג פון כיומַאנז לעבעדיק אויף אינזלען
וואס סּפרַאנג אויס פון די אינזלען סּפַאנטייניַאסליEvery island people on earth, even the Japanese, had .
 to come from the mainland, or at least from other islands.יעדער אינזל מענטשן אויף ערדַ ,אֿפילו די
יאַּפַאניש ,האט צו קומען פון די יַאבָאשעָ ,אדער ביי ַ מינדסטער פון אנדערע אינזלעןThere has to be some way .
 to describe the peopling settler groups of Japan in some way.עס איז צו זיי ַן עטלעכע וועג צו
בַאשריי ַבן די ּפעאּפלינג בַאזעצער גרוּפעס פון יאַּפַאן אין עטלעכע וועגIn fact, the terms "northern" or .
 "continental" or "peninsular" endanger the Big Lie about Ancient Japanese History.אין פַאקט ,די
ווערטער "צָאפנדיק" ָאדער "קָאנטינענטַאל" ָאדער "ּפַאנינסַאלער" ענדיינדזשער די ביג ליי וועגן אוראלט יאַּפַאניש
געשיכטעAll of these terms point to some place on a map, to some place where other histories .
have been written, to some place where there are still people, today called Koreans, who might
ַ cause "difficulties" in so far as preserving the Big Lie.אלע פון די טערמינען פונט צו עטלעכע שטעלן
אויף ַא מאַּפע ,צו עטלעכע ָארט ווו אנדערע היסטָאריעס הָאבן שוין געשריבן ,צו עטלעכע ָארט ווו עס זענען נָאך
מענטשן ,היי ַנט גערופן קָארעַאנס ,וואס זאל גרונט "שוועריקייטן" אין ַאזוי וויי ַט ווי ּפריזערווינג די ביג לייThere .
needs to be some kind of neutral term to describe the Korean conquerors and settlers of
 Ancient Japan.עס דַארף צו זיי ַן עטלעכע מין פון נייטרַאל טערמין צו בַאשריי ַבן די קָארעי ִש קַאנגקערערז און
סעטלערז פון אוראלט יאַּפַאן.
Since it makes their Japanese sponsors squirm to think of themselves as being descended from
Koreans, and even more uncomfortable to consider themselves part-Austronesian or part-Ainu,
how could a "scholar" of Ancient Japanese history discuss the drastic cultural and
! technological changes that suddenly took place in Japan when the Koreans -- oopsזינט עס
מאכט זייער יאַּפַאניש סּפָאנסָארס סקווערם צו טרַאכטן פון זיך ווי זיי ַענדיק אראפגענידערט פון קָארעַאנס ,און ַאֿפילו
מער ומבַאקוועם צו בַאטרַאכטן זיך טיילַ-אוסטרָאנעסיַאן ָאדער טיילַ-אינו ,ווי קען ַא "למדן" פון אוראלט יאַּפַאניש
געשיכטע דיסקוטירן די דרַאסטיק קולטור און טעקנַאלַאדזשיקַאל ענדערונגען ַאז ּפלוצלינג גענומען ָארט אין יאַּפַאן
ווען די קָארעַאנס ָ -אאּפס! I'm not supposed to say that word -- conquered Kyushu, and advanced
? into Honshu and beyondאיך בין ניט מיינט צו זָאגן ַאז ווָארט  -קַאנגקערד קיושו ,און ַאווַאנסירטע אין הָאנשו
און וויי ַטער פון? ? How could their artifacts and royal tombs be describedווי קען זייער ַארטַאפַאקץ און
קעניגלעך קברים זיי ַן דיסקרייבד? "Frankly, "northern" and "southern" or "continental" and "insular
 sound far too vague, even for a fake scholar of Ancient Japanese history.פרַאנקלי" ,צָאפנדיק" און
"דרום" ָאדער "קָאנטינענטַאל" און "ינסַאלער" געזונט וויי ַט צו ווייגַ ,אֿפילו ֿפַאר ַא שווינדל געלערנטער פון אוראלט
יאַּפַאניש געשיכטע They are really just too embarrassing to use. .זיי זענען טַאקע נָאר צו ימבערַאסינג צו
נוצן Their use also suggests that the user is addled or afraid. .זייער נוצן אויך סַאגדזשעס ַאז דער
בַאניצער איז ַאדַאלד ָאדער דערשרָאקןSince the nature of scholarship is to be bold in stating one's .
findings or theories, the wussiness of these terms became unsustainable, even for these
 milksops.זינט די נַאטור פון וויסנשַאפט איז צו זיי ַן דרייסט אין סטייטינג איינער ס פיינדינגז ָאדער טיריז ,די
וווססינעסס פון די טערמינען געווארן ַאנסַאסטיינַאבַאלַ ,אֿפילו ֿפַאר די מילקסאּפס.

Some terms needed to be used to make these researchers' findings sound more consistent with
 עטלעכע ווערטער געדארפט צו זיי ַן געניצט צו מַאכן די ריסערטשערזthe standards of western scholarship.
The solution to the .'פיינדינגז געזונט מער קָאנסיסטענט מיט די סטַאנדַארדס פון מערב וויסנשַאפט
longstanding problem of needing some name for the civilization of the Korean settlers and
needing some names for the civilizations of the Austronesian and Ainu settlers, without
actually identifying any of these founding groups of Ancient Japan, was to use newly minted
 די לייזונג צו דער לָאנגסטַאנדינג ּפרָאבלעם פון נידינג עטלעכע נָאמען ֿפַאר די ציוויליזַאציעarchaeogical names.
פון די קָארעי ִש סעטלערז און נידינג עטלעכע נעמען ֿפַאר די סיוויליזַאטיָאנס פון די ַאוסטרָאנעסיַאן און ַאינו
 איז צו נוצן ניי מינטיד, ָאן טַאקע יידענַאפייינג קיין פון די ערשטן גרוּפעס פון אוראלט יאַּפַאן,סעטלערז
So instead of calling these founders by their correct names -- names of . ַארטשַאעָאגיקַאל נעמען
 אזוי ַאנשטָאט פוןactual historic and identifiable peoples -- the "scholars" just made up names.
 די-  נעמען פון פַאקטיש היסטָארישער און יידענַאפייַאבַאל פעלקער- פַאך די גרינדערס דורך זייער ריכטיק נעמען
."געלערנטע" נָאר געמאכט זיך נעמען
If some scholars accept non-existent Emperors in the history of Japan, ? פארוואס נישטWhy not?
 אויבwhy not people Ancient Japan with people going by names that nobody has ever heard of.
 ווָאס ניט מענטשן אוראלט,עגזיסטַאנט עמּפערָארס אין דער געשיכטע פון יאַּפַאן-עטלעכע געלערנטע ָאננעמען נַאן
This fits nicely into the unique .יאַּפַאן מיט מענטשן געגאנגען דורך נעמען ַאז קיינער האט אלץ געהערט פון
Nothing is . דאס פיץ נייסלי אין די יינציק מיסטעריע פון יאַּפַאניש געשיכטעmystery of Japanese history.
really quite traceable. For the Korean Gaya and Baekje colonizers, they were to be called
 זיי זענען, ווארים דער קָארעי ִש גיי ַַא און בַאעקדזשע קַאלַאנייזערז. גָארנישט איז טַאקע גאנץ טרייסַאבַאלYayoi .
As for the Austronesians and Ainu, they are usually quite . געווען צו ווערן גערופן יייַָאי
inaccurately lumped together as Jomon , although sometimes only Austronesians are called
Jomon or only Ainu are considered as Jomon, because the whole topic of the Austronesianness
 זיי זענען יוזשַאווַאלי גאנץ ינַאקיערַאטלי, ווי ֿפַאר די ַאוסטרָאנעסיַאנס און ַאינוof the Japanese is verboten.
 הגם מאל בלויז ַאוסטרָאנעסיַאנס זענען גערופן דזשָאמָאן ָאדער בלויז ַאינו זענען, לַאמּפט אינאיינעם ווי דזשָאמָאן
. וויי ַל די גאנצע טעמע פון די ַאוסטרָאנעסיַאננעסס פון די יאַּפַאניש איז ווערבָאוטַאן,געהאלטן ווי דזשָאמָאן
Lumping them together is about as scientific as putting Paleo-Siberian Chukchi in the same
group as Southeast Asian Javanese, but history, science and reason are just not important for
סיבעריַאן- לומּפינג זיי צוזַאמען איז וועגן ווי וויסנשאפטלעכע ווי ּפַאטינג ּפַאלעאthese "Japan scholars."
 וויסנשַאֿפט און פַארווָאס זענען, ָאבער געשיכטע,טשוקטשי אין די זעלבע גרוּפע ווי סָאוטהעַאסט ַאסיַאן יַאווַאנעזיש
Remember, if a Japanese fears being a Korean, he is, ".נָאר ניט וויכטיק ֿפַאר די "יאַּפַאן געלערנטע
again just as stupidly and sadly, even more ashamed of being a Filipino or Formosan
Austronesian; so confusing the earlier settlers of Japan is considered better than discussing
 אויב ַא יאַּפַאניש פירז זיי ַענדיק ַא, געדענקטtheir histories, their languages and their migrations.
 ַאֿפילו מער פַארשעמט פון זיי ַענדיק ַא טַאגַאלָאג ָאדער, ווידער ּפונקט ווי סטוּפַאדלי און סַאדלי, ער איז,קָארעי ִש
 ַאזוי קַאנפיוזינג די פריער סעטלערז פון יאַּפַאן איז געהאלטן בעסער ווי דיסקַאסינג,פָארמָאסַאן ַאוסטרָאנעסיַאן
. זייער שפראכן און זייער מייגריישַאנז,זייער היסטָאריעס
The Yayoi and Jomon usages not only hide the names of the founding peoples of Japan,
but this neat verbal fabrication adds an even more attractive fake veneer to that rickety,
confused box that is Ancient Japanese history. These terms are supposedly based on
archaeological discoveries, with the suggestion that the artifacts found and cultures described
 דיbelong to very distant, unknowable and unknown peoples belonging to the "mists of time."
 ָאבער דעם,יייַָאי און דזשָאמָאן יוסַאדזשַאז ניט נָאר בַאהַאלטן די נעמען פון די ערשטן פעלקער פון יאַ ּפַאן

ציכטיק מינדלעך פַאבריקיישַאן ַאדז ַאן ַאֿפילו מער ַאטרַאקטיוו שווינדל ווַאניר צו ַאז ריקַאטי,
פַארבלָאנדזשעט קעסטל ווָאס איז אוראלט יאַ ּפַאניש געשיכטע .דאזיקע ווערטער זענען ס ַאּפָאוזַאדלי באזירט
אויף ַארקיַאלַאדזשיקַאל אנטדעקונגען ,מיט דעם פָארשלָאג ַאז די ַארטַאפַאקץ געפונען און קולטורען דיסקרייבד
געהערן צו זייער וויי ַטַ ,אננָאוַאבַאל און אומבַאקַאנט פעלקער בילָאנגינג צו די "מיסץ פון ציי ַטBut at least we ".
 could call them something other than Koreans or Austronesians or Ainu.אבער לּפחות מיר קען
רופן זיי עּפעס אנדערע ווי קָארעַאנס ָאדער ַאוסטרָאנעסיַאנס ָאדער ַאינו.
One of the obsessions of the Japanese, even in very early times, has been to portray their
country as a great, very ancient Ancient Civilization, a virtual peer of Ancient China in terms
 of longevity, if not of depth and substance.איינער פון די ַאבסעשַאנז פון די יאַּפַאנישַ ,אֿפילו אין זייער פרי
מָאל ,איז צו מָאלן זייער מדינה ווי ַא גרויס ,זייער אלטע אוראלט סיוויליזַאטיָאןַ ,א ווירטועל יי ַנקוקנ זיך פון אוראלט
טשיינַא אין טערמינען פון לָאנדזשעווַאטי ,אויב ניט פון טיף און מַאטעריעSo describing in archaeological .
terms the quite distinct cultural, political, economic and technological periods in Japan before
and after the Korean settlers, is as unacceptable as describing the history of 16th Century
 France using geological time markers.אזוי דיסקרייבינג אין ַארקיַאלַאדזשיקַאל טערמינען די גאנץ בוילעט
קולטורּ ,פָאליטיש ,עקָאנָאמיש און טעקנַאלַאדזשיקַאל ּפיריַאדז אין יאַּפַאן ֿפַאר און נָאך די קָארעי ִש סעטלערז ,איז
ווי ַאנַאקסעּפטַאבַאל ווי דיסקרייבינג די געשיכטע פון  16יָארהונדערט ֿפרַאנקריי ַך ניצן דזשיַאלַאדזשיקַאל ציי ַט
מַארקערס.
Use of the faked terms "Yayoi" and "Jomon" should be stopped by any serious historian
or archaeologist, and if not, people should mock those who use them. They exist purely to
fake history, to hide the names of the actual founding peoples of Japan, to simply serve anti history ideologues.נוצן פון די פייקט טערמינען "יייַָאי" און "דזשָאמָאן" זָאל זייַן פארשטאפט דורך
קיין ערנסט היסטאריקער ָאדער ַארקיַאלַאדזשיסט ,און אויב ניט ,מען זָאל רייצנ זיך יענע וואס נוצן זיי .זיי
עקסיסטירן ריין צו שווינדל געשיכטע ,צו בַאהַאלטן די נעמען פון די פַאקטיש ערשטן פעלקער פון יאַּפַאן ,צו פשוט
דינען ַאנטי-געשיכטע יידיַאלָאגזIf you want to be on the wrong side of history here, continue to use .
"Yayoi" and "Jomon," but some day soon, at the rate that things are going, your work will look
 foolish.אויב איר ווילן צו זיי ַן אויף די אומרעכט זיי ַט פון געשיכטע דא ,פָארזעצן צו נוצן "ייי ַָאי" און "דזשָאמָאן",
ָאבער עטלעכע טָאג בַאלד ,אין דעם קורס ַאז זאכן זענען געגאנגען ,דיין ַארבעט וועט קוקן נַאריש.
Regarding Japanese archaeology itself, this is another massively faked subject in Japan ,
 not only to hide Korean ancestors, but also to claim super-ancientness.וועגן יאַ ּפַאניש
ארכעאלאגיע זיך ,דָאס איז אן אנדער מַאסיוולי פייקט אונטערטעניק אין י ַאּפַאן ,ניט נָאר צו בַאהַאלטן קָארעי ִש
ָאוועסָ ,אבער אויך צו פָאדערן יבער ַ -אנסיענטנעססLet's take the case of Japan's famed archaeologist, .
Shinichi Fujimora, Senior Director at the Tohoku Paleolithic Institute, who was caught on
 camera planting allegedly ancient finds.זאל ס נעמען די פַאל פון יאַּפַאן ס פַאמעד ַארקיַאלַאדזשיסט,
שיניטשי פודזשימָאר ַא ,סעניָאר רעזשיסירט ביי ַ די טָאהָאקו ּפַאלעָאליטהיק אינסטיטוט ,וואס איז געכאפט אויף
אַּפַארַאט ּפלַאנטינג ַאלעדזשַאדלי פַארציי ַטיק געפינטAccording to Toshiki Takeoka, an archaeologist at .
Kuromitsu Kyoritsu University in Tokyo: "Fujimura's discoveries suggested that Japanese
history was 700,000 to 800,000-years-old.... But those discoveries were fake. It now means
" our civilisation is only 70,000 to 80,000 years old.לויט צו טָאשיקי טַאקעָאק ַאַ ,אן ַארקיַאלַאדזשיסט ביי ַ
קורָאמיצו קיָאריצו אוניווערסיטעט אין טָאקיא" :פודזשימורַא ס אנטדעקונגען סַאגדזשעסטַאד ַאז יאַּפַאניש געשיכטע
איז  700.000צו -800,000יָארןַ-אלט  ....אבער יענע אנטדעקונגען זענען שווינדל .עס איצט מיטל אונדזער
ציוויליזַאציע איז בלויז  70,000צו  80,000יָארן ַאלט" .

I seriously question this smaller figure, which conveniently, has little regard for a mere 10,000
 year difference in his estimate.איך עמעס ֿפרַאגע דעם קלענערע געשטַאלט ,ווָאס קַאנוויניַאנטלי ,האט ביסל
בַאטרַאכטן ֿפַאר ַא מיר  10,000יָאר חילוק אין זיי ַן אּפשַאצונגI am sure that Mr. Takeoka threw out a .
 nice round figure like 70-80,000 years just to...איך בין זיכער ַאז רעב טַאקעָאקַא האט זיך ַא פיי ַן
קיי ַלעכיק פיגור ווי  80,000-70יאר נָאר צו  be polite. ...זיי ַן יידלWhat if it were only 5,000 years or .
? 3,000, and that only in some remote area of northern Hokkaidoוואס אויב עס זענען געווען בלויז
 5,000יאר ָאדער  ,3000און ַאז בלויז אין עטלעכע וויי ַט געגנט פון צָאפנדיק הָאקקַאידא? Oh well, let's leave
 this guessing game for another time....אוי נו ,לָאזן 'ס לָאזן דעם געסינג שּפיל ֿפַאר אנדערן ציי ַט ....
Mark Simkin, a correspondent for the Australian Broadcasting Company's The World Today,
reported: " Toshiki Takeoka had his own suspicions, and did try to publish them in an
academic journal, but says the editors forced him to tone down his criticisms. According to
Hideki Shirakawa, the head of the Government's Council for Science Policy, the problems
related to Japanese culture and its emphasis on the group, over the individual: "Japanese
 people are not good at criticising or evaluating people....מארק סימקיןַ ,א קָארעסּפָאנדענט ֿפַאר די
אויסטרַאלישע ברָאַאדקַאסטינג ֿפירמעס די וועלט היי ַנט ,געמאלדן" :טָאשיקי טַאקעָאקַא האט זיי ַן אייגן סַאסּפישַאנז,
און האט ּפרובירן צו ַארויסגעבן זיי אין ַאן ַאקַאדעמיקערין זשורנַאלָ ,אבער זאגט די רעדאקציע געצווונגען אים צו
טָאן ַאראּפ זיי ַן קריטיסיזַאמז .לויט צו הידעקי שירַאקַאוו ַא ,דער קאּפ פון די רעגירונג ס קָאונסיל ֿפַאר וויסנשַאֿפט
ּפָאליטיק ,די פראבלעמען ֿפארבונדן צו יאַּפַאניש קולטור און זיי ַן טראּפ אויף די גרוּפע ,איבער דעם יחיד" :יאַּפַאניש
מענטשן זענען ניט גוט ביי ַ קריטיסייזינג ָאדער יווַאליוייטינג מענטשן We were originally a farming ....
 country, so we would work together, as a group. That feeling still exists today.מיר זענען
ערידזשנַאלי ַא פַארמינג לַאנדַ ,אזוי מיר ווָאלט ַארבעט צוזַאמען ,ווי ַא גרוּפע .דָאס געפיל נָאך עקזיסטירט היי ַנט.
" And that's why sometimes there is no proper peer review, or analysis, in science.און ַאז ס ווָאס
א מאל דָארט איז ניט געהעריק יי ַנקוקנ רעצענזיעָ ,אדער ַאנַאליז ,אין וויסנשַאֿפט" .
Shirakawa's comments are another typical lie told to westerners when Japan's faked history
 surfaces.שירַאקַאווַא ס בַאמערקונגען זענען אנדערן טיּפיש ליגן דערציילט צו וועסטערנערז ווען יאַּפַאן ס פייקט
געשיכטע סערפַאסַאז It's the "play to the stereotype" strategy. .עס ס די "שּפיל צו די סטעריַאטייּפ"
סטרַאטעגיע Westerners are told that Japanese stick to the group. .וועסטערנערס זענען דערציילט ַאז
יאַּפַאניש צוקלעּפן צו די גרוּפעYeah, this is in many ways true in Japanese culture, but in most .
 cases it occurs precisely due to coercion and fear.יא ,דָאס איז אין פילע וועגן אמת אין יאַּפַאניש קולטור,
ָאבער אין רוֿב קַאסעס עס ַאקערז דווקא רעכט צו קָאוערשַאן און מוראPut a Japanese in California or .
Singapore or London, and they'll be amazingly un-farmer like and quite individualistic and
 opinionated.טוט ַא יאַּפַאניש אין קַאליפָארניַא ָאדער סינגאַּפָאר ָאדער לָאנדָאן ,און זיי וועט זיי ַן ַאמייזינגלי ניט -
ּפויער ווי און גאנץ ינדיווידזשוַאליסטיק און אַּפיניַאנייטידA "friendly fascist" society tends to cause .
 people to keep their opinions to themselves unless they want to be seen as outlaws.א
"פריי ַנדלעך פַאשַאסט" געזעלשַאפט טענדז צו פַארשַאפן מענטשן צו הַאלטן זייער מיינונגען צו זיך סיי ַדן זיי וועלן צו
ווערן געזען ווי ַאוטלָאזSuch an attitude might work in today's popular culture, but it surely is not .
ַ accepted in academia.אזַא ַא שטעלונג זאל ַארבעט אין היי ַנט ס פָאלקס קולטורָ ,אבער עס שורלי איז ניט
אנגענומען אין ַאקַאדימי ַא(Some might say that this is true in the West and globally, as well. ;-0) If .
one's department chair and one's university benefactors believe in one dogma, you damned
( well better go along.טייל זאל זָאגן ַאז דָאס איז אמת אין די מערב און גלָאובַאלי ,ווי גוט )0- ;.אויב איינער ס
ַאמט שטול און איינער ס אוניווערסיטעט בענַאפַאקטערז גלויבן אין איין דַאגמ ַא ,איר דַאמד געזונט בעסער גיין
צוזאמען.

Shirakawa's "we were originally a farming country" line is nice and pastorally correct and
sweet to the untrained ear, but it leaves off the part about samurais roving across the
 שירַאקַאווַא ס "מיר זענען געווען ערידזשנַאלי ַא פַארמינג מדינה" שורה איזcountryside lopping off heads.
 ָאבער עס בלעטער ַאוועק דער טייל וועגן סַאמערייז,פיי ַן און ּפַאסטָארַאללי ריכטיק און זיס צו די ַאנטריינד אויער
This might not occur today in Japan very often, but .רָאווינג ַאריבער די קַאנטריסייד לאַּפינג ַאוועק קעפ
 דאסself-censorship comes out of a culture of institutionalized fear, not from farming habits.
 צענזור קומט אויס פון ַא קולטור פון ינסטיטושַאנַאלייזד-  ָאבער ַאליינ,זאל ניט פַאלן היי ַנט אין יאַּפַאן זייער ָאֿפט
Go to Korean farms, for example, and you'll see people who are . ניט פון פַארמינג כַאבַאץ,מורא
living not too differently from people in Japanese farms, but the Koreans have no problem
 און איר וועט זען מענטשן וואס זענען לעבעדיק ניט, ֿפַאר ביי ַשּפיל, גיי צו קָארעי ִש פַארמסbeing opinionated.
. ָאבער די קָארעַאנס הָאבן קיין ּפרָאבלעם ווייל אַּפיניַאנייטיד,צו דיפערענטלי פון מענטשן אין יאַּפַאניש פַארמס
On the positive side, it is great to see that occasionally the Japanese press (here, Mainichi
 עס איז גרויס צו זען ַאז טייל, זיי ַטpoiiCioe  אויף דיShinbun) covers scoundrels like Shinichi Fujimora.
Supposedly . מַאיניטשי שינבון) קָאווערס סקַאונדרַאלז ווי שיניטשי פודזשימָאר ַא,מָאל די יאַּפַאניש ּפרעסע (דא
his lies, which were published in Japanese schoolbooks as fact, were subsequently being
 זענען דערנָאך זיי ַענדיק, ווָאס זענען ארויס אין יאַּפַאניש סקולבוקס ווי פַאקט, סוּפּפָאסעדלי זיי ַן ליגטrewritten.
. אין מינדסטער דעם איז ווָאס סימקין האט דערציילטAt least this is what Simkin was told. .ריריטַאן
 ָאבער, אנטשולדיגטSorry, but I tend to think that maybe somehow that revision might get lost....
.... איך טענד צו טרַאכטן ַאז אֿפשר עפעס ַאז רעוויזיע זאלן בַאקומען פַארפַאלן
 מער אויף די שווינדל פוןMore on the fraud of Fujimora's faking of Japanese history:
:פודזשימָארַא ס פַאקינג פון יאַ ּפַאניש געשיכטע
-aiia/hi/2/nk.co.bbc.nepi//:hCCp http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm
iCm.1008051/pacific
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
xoaq_caleoliChic_eapaneie/piki/org.pikipedia.en//:hCCp
/  הָאַאקס/  ~ קעַאללי/jp.ne.neC-C.ppp//:hCCp http://www.t-net.ne.jp/~keally/Hoax/hoax.html
הטמל.הָאַאקס
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
hCm.420235i/iCoriei/porldCodar/an.neC.abc.ppp//:hCCp
A problem in the case of Japan is that, simply, it really is not very "ancient." In the West,
East Asian civilizations are usually mistaken to be vastly ancient, when certainly in the case of
Japan, their "Ancient Japan" is approximately as ancient as "Ancient England" (ie., the Anglo עס טַאקע, פשוט, א ּפרָאבלעם אין די פַאל פון יאַ ּפַאן איז ַאזSaxon settlement and conquest of Britain).
, מזרח ַאסיַאן סיוויליזַאטיָאנס זענען יוזשַאווַאלי טעות צו זיי ַן ווַאסטלי אלטע," אין די מערב.איז ניט זייער "אלטע
 די,. זייער "אוראלט יאַּפַאן" איז בעערעך ווי אלטע ווי "אוראלט ענגלַאנד" (יע,ווען ַאווַאדע אין דעם פַאל פון יאַּפַאן
The very use of the term "Ancient Japan," when .)סַאקסָאן ויסגליי ַך און קַאנגקוועסט פון בריטַאן-ַאנגלא
referring typically to the Korean settlement and conquest and subsequent establishment of the
 די זייער נוצןYamato throne, covers a period only approximately from, say, 200 BCE - 600 CE.

" ווען ריפערינג טיּפיקַאלי צו די קָארעי ִש ויסגליי ַך און קַאנגקוועסט און,פון דעם טערמין "אוראלט יאַּפַאן
. אויב600 -  בסע200 , זָאגן, קָאווערס ַא ציי ַט בלויז בעערעך פון,סַאבסַאקווַאנט פַארלייגן פון די יַאמַאטָא טרָאן
The phrase "Ancient Japan" typically only covers this period, not the stone age "Jomon"
period, and its alleged ancientness is to distinguish it somewhat from Heian and other
 ניט די שטיין עלטער, די ֿפרַאזע "אוראלט יאַּפַאן" טיּפיקַאלי בלויז קָאווערס דעם ציי ַטsubsequent periods.
 און זיי ַן ַאלעדזשד ַאנסיענטנעסס איז צו ויסטיילן עס עּפעס פון העיַאן און אנדערע סַאבסַאקווַאנט,"דזשָאמָאן" ציי ַט
In other words, it's just a name, a name without real meaning -- quite typical of .ּפיריַאדז
 גאנץ טיּפיש-  ַא נָאמען ָאן פַאקטיש טיי ַטש, עס ס נָאר ַא נָאמען, אין אנדערע ווערטערJapanese historymaking.
.פון יאַּפַאניש היסטָארימַאקינג
If worse comes to worst, and if the Japanese historian is pushed to name some place or
some culture from which this or that Japanese tradition started, they might say,
especially to foreigners, "China" or "Chinese." This is one of the reasons why in many
Western histories of Japan, one sees repeated references to China or Chinese origins of things
large and small, without any logical corresponding comments about the factual LACK of any
noteworthy Chinese immigration to Japan prior to the 20th Century or about the factual LACK
 און אויב די, אויב ערגער קומט צו ערגסטעof any ancient mass settlement of Japan by Chinese.
יאַ ּפַאניש היסטאריקער איז ּפושט צו נָאמען עטלעכע ָארט ָאדער עטלעכע קולטור פון ווָאס דָאס ָאדער ַאז
" דאס איז. "טשיינ ַא" ָאדער "כינעזיש, סּפעציעל צו פָארַאנערז, זיי זאלן זָאגן,יאַ ּפַאניש מסורה אנגעהויבן
 איינער זעט ריּפיטַאד בַאוויי ַזן צו טשיינַא,איינער פון די טעמים פארוואס אין פילע מערב היסטָאריעס פון יאַּפַאן
 ָאן קיין לַאדזשיקַאל שייכדיקע בַאמערקונגען וועגן דער,ָאדער כינעזיש ָאריגינס פון זאכן גרויס און קליין
 יָארהונדערט ָאדער וועגן20 פַאקטשוַאל פעלן פון קיין נָאוטווערדי כינעזיש ימַאגריישַאן צו יאַּפַאן פריערדיק צו די
So if the islanders called today .די פַאקטשוַאל פעלן פון קיין אלטע מַאסע ויסגליי ַך פון יאַּפַאן דורך כינעזיש
Japanese are of "Chinese civilization," how did this happen without any appreciable
", אזוי אויב דער יילַאנדערז גערופן היי ַנט יאַּפַאניש זענען פון "כינעזיש ציוויליזַאציעpopulation of Chinese?
?ווי האט דעם ּפַאסירן ָאן קיין מַאמָאשעסדיק בַאפעלקערונג פון כינעזיש
Ask any Chinese who has any first hand knowledge of Japan, of the Japanese people, of the
Japanese language, or of Japanese culture, and you invariably will be told by that person that
 וואס האט קיין, פרעגן קיין כינעזישthe Japanese are an entirely different people from the Chinese.
 און, ָאדער פון יאַּפַאניש קולטור, פון די יאַּפַאניש שּפרַאך, פון די יאַּפַאניש מענטשן,ערשטער האנט וויסן פון יאַּפַאן
.איר טָאמיד וועט זיי ַן דערציילט דורך ַאז מענטש ַאז די יאַּפַאניש ביסט ַא גאנצן ַאנדערש מענטשן פון די כינעזיש
But how could this be possible, if the history books say that the Japanese have their culture
 אויב דער געשיכטע ביכער זָאגן, אבער ווי קען דָאס זיי ַן מעגלעךand civilization originating from China?
?ַאז די יאַּפַאניש הָאבן זייער קולטור און ציוויליזַאציע ערידזשַאנייטינג פון טשיינ ַא
If the Japanese are asked outright if they are saying that their ancestors were Chinese or were
from China, most Japanese overwhelmingly will say no, that they are of an entirely different
 אויב די יאַּפַאניש זענען געבעטן ַאוטרייט אויב זיי זענען געזאגט ַאז זייער ָאוועס זענעןnon-Sinic people.
 ַאז זיי זענען פון ַא גאנצן, רוֿב יאַּפַאניש ָאוווערוועלמינגלי וועט זָאגן קיין,כינעזיש ָאדער זענען געווען פון טשיינ ַא
"Nobody can say for sure - it's a ? אבער ווָאס מענטשןBut what people? .סיניק מענטשן-ַאנדערש נַאן
But if the Chinese contributed so ". עס ס ַא מיסטעריע-  "נָאבָאדי קענען זָאגן ֿפַאר זיכערmystery."
largely and directly to Japan's civilization, why are there so few, truly paltry, ancient
references to Wa - which China ingloriously called the "Dwarf Kingdom? " If China really had
contributed significantly and directly to Japanese civilization, they surely would have been

 proud to keep such records proving their control.אבער אויב דער כינעזיש קַאנטריביוטיד ַאזוי לַארגעלי
און גליי ַך צו יאַּפַאן ס ציוויליזַאציע ,ווָאס זענען דָארט ַאזוי ווייניק ,באמת ּפָאלטרי ,אלטע בַאוויי ַזן צו ווַא  -ווָאס
טשיינַא ינגלָאריָאוסלי גערופן די "דווַארף מלכות?" אויב טשיינַא טַאקע האט קַאנטריביוטיד סיגניפיקַאנטלי און
גליי ַך צו יאַּפַאניש ציוויליזַאציע ,זיי שורלי ווָאלט הָאבן געווען שטָאלץ צו הַאלטן ַאזַא רעקָארדס ּפרָאווינג זייער
קָאנטרָאל.
There are no records of Chinese navies disembarking in Japan, unloading troops, of
 establishing commanderies, of collecting taxes.עס זענען קיין רעקָארדס פון כינעזיש נייוויז
דיסעמבַארקינג אין יאַ ּפַאןַ ,אנלָאודינג טרוּפס ,פון גרינדן קָאממַאנדעריעס ,פון קַאלעקטינג טַאקסַאזIn fact, .
if there had been true Chinese involvement in Japan, Japan never would have been able
to call its monarch "Emperor" - a title reserved only for the Chinese monarch , according
 to East Asian practice.אין פַאקט ,אויב עס וואלט געווען אמת כינעזיש ינווַאלוומַאנט אין יאַ ּפַאן ,יאַ ּפַאן
קיינמָאל ווָאלט הָאבן שוין קענען צו רופן זייַן מַאנַארק "עמּפערָאר" ַ -א טיטל רעזערווירט בלויז ֿפַאר די
כינעזיש מַאנַארק ,לויט צו מזרח ַאסיַאן פירThis form of political exceptionalism was .
 accomplishable because Japan was outside of the orbit of China.דעם פָארעם פון ּפָאליטיש
עקססעּפטיָאנַאליסם איז ַאקקָאמּפלישַאבלע וויי ַל יאַּפַאן איז ַארויס פון די ָארביט פון טשיינ ַאIt was initially in .
the orbit of several Korean kingdoms, and then it gradually became independent, moving
beyond Korean suzerainty, tutelage and cultural patronage by Korean sister kingdoms, and
 into a much more self-referential and isolated society.עס איז געווען טכילעס אין די ָארביט פון עטלעכע
קָארעי ִש קינגדָאמס ,און דַאן עס ביסלעכוויי ַז געווארן זעלבשטענדיק ,מָאווינג וויי ַטער פון קָארעי ִש סוזערַאינטי,
טיוטילידזש און קולטור שטעל  -בַאטיילונג דורך קָארעי ִש שוועסטער קינגדָאמס ,און אין ַא פיל מער שליטע
רעפערענטיַאל און אפגעזונדערט געזעלשַאפטIt started to reach outward only in the 1500's, when it .
had obtained musket technologies from the Portuguese and Dutch, but even up to that time it
"relied heavily on Korea, not China, as its window on the outside world, with "outside
 meaning Korean and Chinese civilizations.עס אנגעהויבן צו דערגרייכן ַאוטווערד בלויז אין די ' 1500ס,
ווען עס האט באקומען מַאסקַאט טעקנַאלַאדזשיז פון די ּפָארטוגעזיש און הָאלענדישָ ,אבער ַאֿפילו ַארויף צו ַאז ציי ַט
עס רילייד שווער אויף קארעע ,ניט טשיינ ַא ,ווי זיי ַן ֿפענצטער אויף דער ַארויס וועלט ,מיט "ַארויס" טיי ַטש קָארעי ִש
און כינעזיש סיוויליזַאטיָאנס.
" So when a Japanese historian refers to "China," read "Korea.אזוי ווען ַא יאַ ּפַאניש
היסטאריקער רעפערס צו "טשיינאַ  ",לייענען "קארעעWhen you see "Chinese," that word ".
 almost always means Korean, not ethnic Chinese.ווען איר זען "כינעזישַ ",אז ווָארט ּכמעט
שטענדיק מיטל קָארעיִש ,ניט עטניק כינעזיש.
Almost all of these Chinese origin attributions are either outright misattributions or inflated
ּ attributions.כמעט ַאלע פון די כינעזיש אּפשטַאם ַאטטריבוטיָאנס זענען ָאדער ַאוטרייט מיסַאטטריבוטיָאנס ָאדער
ינפלייטיד ַאטטריבוטיָאנסRemember, up until perhaps 600 CE, Chinese shipbuilding skills were .
 not able to cross the tsunami filled sea directly to Japan.געדענקטַ ,ארויף ביז טָאמער  600אויב,
כינעזיש שיּפבילדינג סקילז האבן ניט געקענט צו קריי ַז דער צונַאמי ָאנגעפילט ים גליי ַך צו יאַּפַאןThe rulers of .
the large Asian region today called China - be they ethnic Han, Turkic, Mongol, Manchu,
 Khitan, etc - rarely had special interest in navies or in conquest of distant islands.די עלטסטע פון
די גרויס ַאסיַאן געגנט היי ַנט גערופן טשיינַא  -ווערן זיי עטניק הַאן ,טורקיק ,מָאנגָאל ,מַאנטשו ,כיטַאן ,עטק -
רַארעלי האט ספעציעלע אינטערעס אין נייוויז ָאדער אין קַאנגקוועסט פון וויי ַט אינזלען(This changed in the .
13th Century CE, when the Mongols invaded and occupied Korea, and forced the Koreans to
build ships to invade Japan. Interestingly, following this Korean shipbuilding technology

transfer, one suddenly reads of Mongol naval victories in Java and the East Indies, an amazing
feat for a warrior people who come from Inner Asia, far from oceans. But that's another
)( story.....דאס פארענדערט אין די  13יָארהונדערט אויב ,ווען די מָאנגָאלס ינוויידַאד און פַארנומען קארעע ,און
געצווונגען די קָארעַאנס צו בויען שיפן צו בַאפַאלן יאַּפַאן .ינטערעסטינגלי ,נָאך דעם קָארעיִש שיּפבילדינג
טעכנָאלָאגיע ַאריבערפירן ,איינער ּפלוצלינג לייענען פון מָאנגָאל נייווַאל וויקטָאריעס אין אבא און די מזרח ינדיעס ,
ַא ַאמייזינג פיט ֿפַאר ַא ווָאריער מענטשן וואס קומען פון ינער אזיע ,וויי ַט פון ָאושַאנז .אבער ַאז ס אנדערן
דערציילונג ).....
The various peninsular Korean kingdoms - Goguryeo, Shilla, Baekje and Gaya - also were
primarily focused on maintaining or expanding their power on the Korean Peninsula , but there
 are many islands all along the Korean coast.די פַארשידן ּפַאנינסַאלער קָארעי ִש קינגדָאמס  -גָאגוריעא,
שילל ַא ,בַאעקדזשע און גיי ַַא  -אויך געווען בֿפרט פָאוקיסט אויף מיינטיינינג ָאדער יקסּפַאנדינג זייער מַאכט אויף די
קָארעי ִש ּפענינסול ַאָ ,אבער עס זענען פילע אינזלען ַאלע צוזאמען די קָארעי ִש ברעגFor untold centuries, .
Korean fishermen learned to build seacraft that could withstand the fierce tides and rocks, and
in fact from southern Korea to Tsushima to Kyushu, one could encounter an inviting string of
ֿ island pearls.פַאר ַאנטָאולד הונדערט ,קָארעי ִש פישערמין געלערנט צו בויען סעַאקרַאפט ווָאס קען וויטסטַאנד די
צָארנדיק טיידז און רַאקס ,און אין פַאקט פון דרום קארעע צו צושימַא צו קיושו ,מען קען טרעפן ַאן ינווייטינג
שטריקל פון אינזל פערלWhile Goguryeo in the north focused on the Peninsula and on .
Manchuria, and while Shilla focused largely on the Korean Peninsula, the two southern and
 most island-filled kingdoms of Baekje and Gaya were looking especially southward.בעת
גָאגוריעָא אין די צֿפון פָאוקיסט אויף די ּפענינסולַא און אויף מַאנטשורי ַא ,און בשעת שיללַא פָאוקיסט לַארגעלי אויף
די קָארעי ִש ּפענינסול ַא ,די צוויי דרום און רוֿב אינזלָ-אנגעפילט קינגדָאמס פון בַאעקדזשע און גיי ַַא זענען זוכן
סּפעציעל סַאוטווערדSince the sea was their southern frontier, to be both exploited and defended, .
it was natural that they would be interested in developing efficient ships to move armed men,
 horses and treasure, back and forth between Korea and Japan.זינט דער ים איז געווען זייער דרום
גרענעץ ,צו זיי ַן ביידע עקסּפלויטַאד און פארטיידיקט ,עס איז געווען נַאטירלעך ַאז זיי ווָאלט זיי ַן אינטערעסירט אין
דעוועלאּפינג עפעקטיוו שיפן צו בַאוועגן ַארמד מענטשן ,פערד און אוצר ,צוריק און ַארויס צווישן קארעע און
יאַּפַאן.
Transmissions to and from Japan and China came through Korea, mostly with direct
 Korean involvement .טרַאנסמיססיָאנס צו און פון י ַאּפַאן און טשיינַא געקומען דורך קארעע ,מערסטנס
מיט דירעקט קָארעיִש ינווַאלוומַאנטIf a Chinese ship had any reason to go to Japan (why go here .
if the Chinese didn't even go to Taiwan until about 1600 CE?), the Chinese ship likely would
 hug the Korean coast and finally be piloted to Kyushu by Koreans.אויב ַא כינעזיש שיף האט קיין
סיבה צו גיין צו יאַּפַאן (ווָאס גיין דָא אויב די כינעזיש האט ניט ַאֿפילו גיין צו טייווַאן ביז וועגן  1600אויב?) ,די
כינעזיש שיף מסּתמא ווָאלט ַארומנעמען די קָארעי ִש ברעג און לעסָאף זיי ַן ּפיילַאטיד צו קיושו דורך קָארעַאנס.
 This not only happened because the Koreans knew the treacherous currents to Japan.דאס ניט
נָאר געטראפן וויי ַל די קָארעַאנס געוואוסט די טרעטשערַאס קערַאנץ צו יאַּפַאןThis measure also took place .
 for national security reasons.דאס מָאס אויך גענומען ָארט ֿפַאר נאציאנאלע זיכערהייַט סיבותJust as it .
was not logical for Soviet warships to be allowed to navigate the Mississippi, it was not safe
for Goguryeo, Baekje, Gaya or Shilla Korean kingdoms to let foreign powers move freely
across what they considered as their national waters, including those of the nearby Japanese
 islands.פונקט ווי עס איז געווען ניט לַאדזשיקַאל ֿפַאר סָאוועטן ווָארשיּפס צו זיי ַן ערלויבט צו נַאוויגירן די
מיסיסיּפי ,עס איז ניט זיכער ֿפַאר גָאגוריעא ,בַאעקדזשע ,גיי ַַא ָאדער שיללַא קָארעי ִש קינגדָאמס צו לָאזן פרעמד
כוחות מַאך פרילי ַאריבער ווָאס זיי געהאלטן ווי זייער נאציאנאלע וואסערןַ ,אריי ַנגערעכנט די פון די נָאענט

יאַּפַאניש אינזלען.
It is difficult now to understand what Northeast Asia was like in the period from, say 200
 BCE-600 CE.עס איז שווער איצט צו ֿפַארשטיין ווָאס נָארטהעַאסט אזיע איז געווען ווי אין דער ציי ַט פון ,זָאגן
 200בסע 600-אויבFirst of all, Japan was a tribal society prior to this, culturally sort of like a .
Borneo, and gradually Korean-Austronesian hybrid societies were formed, village by village.
ערשטער פון ַאלע ,יאַּפַאן איז געווען ַא טרייבַאל געזעלשַאפט פריערדיק צו דעם ,קַאלטשערַאלי סָארט פון ווי ַא
בָארנעא ,און ביסלעכוויי ַז קָארעי ִשַ-אוסטרָאנעסיַאן כייברַאד סַאסייַאטיז זענען געשאפן ,דָארף דורך דָארףKorean .
kings in Japan needed and desired help and cultural enrichment from their kindred Korean
 kingdoms.קָארעי ִש מלכים אין יאַּפַאן געדארפט און געבעטן הילף און קולטור ענריטשמענט פון זייער קרויווים
קָארעי ִש קינגדָאמס"China" was a culturally dominant but very distant multi-ethnic civilization, .
and between the "Chinese" (ie., Han) and the Koreans were all sorts of powerful nations, such
" as Turks, Mongols, Khitans and Jurchens.טשיינ ַא" איז געווען ַא קַאלטשערַאלי דָאמינַאנט ָאבער זייער
וויי ַט -inlCiעטניק ציוויליזַאציע ,און צווישן די "כינעזיש" (יע ,.הַאן) און די קָארעַאנס זענען ַאלע סָארץ פון
שטַארק אומותַ ,אזַא ווי טורקס ,מָאנגָאלס ,כיטַאנס און דזשורטשענסMany of these peoples contributed to .
 what is now called "Chinese" civilization.פילע פון די פעלקער קַאנטריביוטיד צו ווָאס איז איצט גערופן
"כינעזיש" ציוויליזַאציע One of the earliest great poets of China was a Turk. .איינער פון די ערליַאסט
גרויס ּפָאעטן פון טשיינַא איז ַא טערק" "China" was a mostly non-maritime civilization. .טשיינאַ " איז
געווען ַא מערסטנס נַאן-מערַאטיים ציוויליזַאציעManchuria -- only since the 1950's formally called .
"Northeast China"-- was an area occupied by non-Han people, largely Altaic-Tungusic in
 language and coming from Siberian and Eurasian horseriding cultural backgrounds.מַאנטשוריַא
 בלויז זינט די  1950ס פָארמַאלי גערופן "נָארטהעַאסט טשיינ ַא"  -איז געווען ַא געגנט פַארנומען דורך גויים-הַאןמענטשן ,לַארגעלי ַאלטַאיק-טונגוסיק אין שּפרַאך און קומענדיק פון סיבעריַאן און עורַאסיַאן הָארסערידינג קולטור
בַאקגרַאונדז.
The Japanese islands, lying off the coast of southern Korea, were way, way beyond even this
very un-Chinese region. The Japanese islands were a net importer of iron until its
discovery around 600 CE, and thus, Japan was a militarily weak country or, more
correctly, a weak series of statelets and tribal villages versus Korea , whose kingdoms of
Shilla, Baekje, Goguryeo and Gaya resembled strong national states with state of the art
 weaponry.די יאַּפַאניש אינזלען ,ליגן ַאוועק דעם ברעג פון דרום קארעע ,זענען וועג ,וועג וויי ַטער פון ַאֿפילו דעם
זייער ניט  -כינעזיש געגנט .די יאַ ּפַאניש אינזלען זענען געווען ַא נעץ ימּפָארטער פון אייַזן ביז זייַן ופדעקונג
ַארום  022אויב ,און אזוי ,י ַאּפַאן איז געווען ַא מילַאטערַאלי שווַאך לַאנד ָאדער ,מער ריכטיקַ ,א שוואכע
סעריע פון סטַאטעלעץ און טרייבַאל דערפער קעגן קארעע ,וועמענס קינגדָאמס פון שילל ַא ,בַאעקדזשע,
גָאגוריעָא און גיי ַַא ריזעמבַאלד שטַארק נַאציָאנַאל שטַאטן מיט שטַאט פון די קונסט געווער.
In the late1990's, on an AOL soc.culture.japan newsgroup, I mentioned the fact that there were
no direct China-Japan contacts in the Ancient Japan period , and one person responded: "How
could this be possible? A few months ago I took a flight from Shanghai to Tokyo and it took
"! me only about 45 minutesאין די לַאטע 1990ס ,אויף ַאן ַאָאל סָאק.קולטורע.דזשאַּפַאן נוזגרוּפ ,איך
דערמאנט די פַאקט ַאז דָארט זענען געווען קיין דירעקט טשיינאַ -יאַּפַאן קָאנטַאקטן אין דער אוראלט יאַּפַאן ציי ַט ,און
איין מענטש אפגערופן" :ווי קען דָאס זיי ַן מעגלעך? עטלעכע חדשים צוריק איך גענומען ַא ַאנטלויפן פון שַאנגהַאי
צו טָאקיָא און עס הָאט מיר בלויז וועגן  45מינוט! " First of all, it is important to keep in mind that
!!!!!!! THERE WERE NO JET AIRPLANES 2,000 YEARS AGOערשטער פון ַאלע ,עס איז וויכטיק

!!!!!!!  יאר צוריק2,000 צו הַאלטן אין זינען ַאז דָארט זענען געווען קיין שּפריץ ערּפליינז
It is difficult now, 1,500-2,000 years after the settlement of Japan by Koreans to picture how
 יאר נָאך דער ויסגליי ַך פון יאַּפַאן דורך קָארעַאנס צו בילד ווי לעבן2,000-1,500 , עס איז שווער איצטlife was.
 יאַּפַאן איז ַא ָארטJapan was a place that frankly only Koreans thought it worth going to. .איז געווען
It was considered a distant place, outside of .ַאז פרַאנגקלי בלויז קָארעַאנס געדַאנק עס ווערט געגאנגען צו
 עסthe imperial control of China, and there was little produced there that was worth trading for.
 און דָארט איז געווען קליין געשאפן דָארט, ַארויס פון די קייסעריש קָאנטרָאל פון טשיינ ַא,איז געהאלטן ַא וויי ַט ָארט
It was not a military threat to China, because the Japanese also did .ווָאס איז ווערט טריידינג ֿפַאר
not have the shipbuilding ability to go to China directly, either, until perhaps the 1590's, but
even that vast but shoddy Japanese fleet was rather easily sunk by a tiny Korean Joseon Navy,
 מחמת די יאַּפַאניש אויך האט ניט, עס איז ניט ַא מיליטער סַאקָאנע צו טשיינ ַאunder Admiral Yi Sun Shin .
 ָאבער ַאֿפילו ַאז ווַאסט, 'ס1590  ביז טָאמער די, ָאדער,הָאבן די שיּפבילדינג פיייקיי ַט צו גיין צו טשיינַא גליי ַך
 אונטער, ָאבער שַאדי יאַּפַאניש פליט איז געווען גַאנץ לייכט סַאנגק דורך ַא קליינטשיק קָארעי ִש דזשָאסעָאן נַאווי
Japan was for Koreans primarily a place of escape, an underdeveloped . ַאדמירַאל יי זונטיק שין
 ַאן, יאַּפַאן איז געווען ֿפַאר קָארעַאנס בֿפרט ַא ּפלַאץ פון ַאנטלויפןcountry with a milder climate.
It was a useful place to trade with, since the Japanese .ַאנדערדיוועלאַּפט לַאנד מיט ַא מילדער קלימַאט
were a kindred people with similar customs, and then probably also with a more intelligible
language, at least at the Court level, and frankly with a tremendous thirst for any and all things
 זינט די יאַּפַאניש געווען ַא קרויווים מענטשן מיט ענלעך, עס איז געווען ַא נוציק ּפלַאץ צו הַאנדלען מיטKorean.
 און פרַאנגקלי, לּפחות אין די קָאורט מדרגה, און דַאן מסּתמא אויך מיט ַא מער ינטעלַאדזשַאבַאל שּפרַאך,מינהגים
.מיט ַא געוואלדיקער דָארשט ֿפַאר קיין און ַאלע זאכן קָארעי ִש
Japan was a very underdeveloped country, and its elites wanted to live well and to be as
 און זיי ַן יליץ געוואלט, יאַּפַאן איז געווען ַא זייער ַאנדערדיוועל ַאּפט לַאנדadvanced as their Korean cousins.
It is no wonder that famous early .צו לעבן גוט און צו זיי ַן ווי ַאווַאנסירטע ווי זייער קָארעי ִש קַאזַאנז
" עס איז קיין ווונדער ַאזJapanese" trading families were of Korean origin, such as the Hata clan .
When .  ַאזַא ווי די הַאטַא שטַאם,בַארימט פרי "יאַּפַאניש" טריידינג משפחות זענען געווען פון קָארעי ִש אּפשטַאם
Shilla defeated Baekje in Korea, whole Baekje noble courts and villages fled en masse to
en  גַאנץ בַאעקדזשע איידעלע קָארץ און דערפער אנטלאפן, ווען שיללַא דיפיטיד בַאעקדזשע אין קארעעJapan.
Their hatred of Shilla, a rival sister Korean kingdom, became twisted in their .מַאס צו יאַּפַאן
chronicles as a Japan versus Shilla or Japan versus Korea conflict, and in one section of their
 ַא, ַ זייער הַאס פון שיללאchronicles, they even wrote of a mythical invasion of Korea by Japan.
 געווארן טוויסטַאד אין זייער קרַאניקַאלז ווי ַא יאַּפַאן קעגן שיללַא ָאדער,קָאנקורענט שוועסטער קָארעיִש מלכות
 זיי ַאֿפילו געשריבן פון ַא מיטיקַאל, און אין איין אּפטיילונג פון זייער קרַאניקַאלז,יאַּפַאן קעגן קארעע קָאנֿפליקט
It never happened, but this historical lie undoubtedly inspired .ינווַאזיע פון קארעע דורך יאַּפַאן
 ָאבער דעם, עס קיינמָאל געטראפןHideyoshi in the 1590's and Hirohito in the 20th Century.
. יָארהונדערט20  'ס און הירָאהיטָא אין די1590 היסטארישן ליגן בלי ינסּפייערד הידייָאשי אין די
Japan first discovered iron around 600 CE, which finally allowed it only then to start
 יאַ ּפַאן ערשטער דיסקַאווערדmaking its own swords without importing them from Korea.
 ווָאס לעסָאף ערלויבט אים נָאר דעריבער צו ָאנהייבן מאכן זייַן אייגן שווערדן ָאן, אויב022 אייַזן ַארום
Despite historical mythmaking, Japan was in no way able to .ימּפָארטינג זיי פון קארעע
threaten the more militarily powerful Korean peninsular kingdoms in any significant
way until the late 1500's , and during this time, Korea was their principal reference point,

 with China being of great interest, but from a safe distance.טרָאץ היסטָאריש מיטהמַאקינג ,יאַ ּפַאן
איז אין קיין וועג קענען צו סטרַאשען די מער מילַאטערַאלי שטַארק קָארעיִש ּפַאנינסַאלער קינגדָאמס אין
קיין בַאטייַטיק וועג ביז די שּפעט  3022ס ,און אין דעם ציי ַט ,קארעע איז געווען זייער הויּפט רעֿפערענץ פונט,
מיט טשיינַא זיי ַענדיק פון גרויס אינטערעסָ ,אבער פון ַא זיכער וויי ַטקייט.
We cannot deny that in ancient Koreo-Japanese civilization there are many, many obvious
cultural borrowings from the marvelous multi-ethnic and international "Chinese" civilization.
מיר קענען ניט לייקענען ַאז אין אלטע קָארעא-יאַּפַאניש ציוויליזַאציע עס זענען פילע ,פילע קלָאר ווי דער טָאג
קולטור בַארָאוינגז פון די ווונדערלעך -inlCiעטניק און אינטערנַאציָאנַאלער "כינעזיש" ציוויליזַאציעThe fact .
that the only written language in Korea and Japan for a time required the use of Chinese
characters, either representing Chinese words or attempting to reproduce native Korean words,
meant that "Chinese" words or concepts were being transmitted to Koreans and absorbed by
 them.דער פַאקט ַאז די בלויז געשריבן שּפרַאך אין קארעע און יאַּפַאן ֿפַאר ַא ציי ַט פארלאנגט די נוצן פון כינעזיש
אותיותָ ,אדער רעּפריזענטינג כינעזיש רייד ָאדער ַאטעמּפטינג צו רעּפרָאדוצירן געבוירן קָארעי ִש רייד ,מענט ַאז
"כינעזיש" ווערטער ָאדער קַאנסעּפס זענען זיי ַענדיק טרַאנסמיטטעד צו קָארעַאנס און ַאבזָארבד דורך זיי .
 Nevertheless, it is important not to overestimate cultural borrowings from dictionaries.דאך ,עס
איז וויכטיק ניט צו ָאוווערעסטַאמייט קולטור בַארָאוינגז פון דיקשַאנעריזJust as it would be absolutely .
ignorant, absurd and insane for an English speaker to contend that because Koreans use the
English words for "radio" and "television," there is no Korean culture or that Koreans are
really offshoots culturally of England, it would be equally foolish to devalue the Tungusic
 koreanness of Korean civilization, even considering ample Chinese borrowings.פונקט ווי עס
ווָאלט זיי ַן לעגַאמרע פארהוילן ,ווילד און מעשוגע ֿפַאר ַאן ענגליש רעדנער צו טיי ַנען ַאז מחמת קָארעַאנס נוצן די
ענגליש ווערטער ֿפַאר "רַאדיא" און "טעלעוויזיע ",עס איז קיין קָארעי ִש קולטור ָאדער ַאז קָארעַאנס זענען טַאקע
ָאפשוץ קַאלטשערַאלי פון ענגלַאנד ,עס ווָאלט זיי ַן גליי ַך נַאריש צו דיווַאליו די טונגוסיק קָארעַאננעסס פון קָארעי ִש
ציוויליזַאציעַ ,אֿפילו בַאטרַאכטן גענוגיק כינעזיש בַארָאוינגז.
In a contemporary example, we see millions of Filipinos and Indians who function very well in
 English.אין ַא היי ַנטציי ַטיק ביי ַשּפיל ,מיר זען מיליַאנז פון פיליּפינָאס און ינדיַאנס וואס פונקציָאנירן זייער גוט אין
ענגלישThey might conduct much of their daily business in English, and even in their own .
 languages English words might have displaced native ones.זיי זאלן ָאנפירן פיל פון זייער טעגלעך
געשעפט אין ענגליש ,און ַאֿפילו אין זייער אייגן שפראכן ענגליש ווערטער זאלן הָאבן דיסּפלייסט געבוירן ָאנעס.
But would anyone seriously say that the Filipino is no longer a Filipino in culture, thought, and
? actionאבער ווָאלט ווער עס יז עמעס זָאגן ַאז די טַאגַאלָאג איז ניט מער ַא טַאגַאלָאג אין קולטור ,געדַאנק ,און
קַאמף? Would anyone seriously suggest that the English speaking Indian has ceased being an
Indian, and is merely a passive transmitter of English culture, almost a cultural ghost without a
? reflection of his or her native cultureווָאלט ווער עס יז עמעס ֿפָארשלָאגן ַאז די ענגליש רעדן אינדיַאנישער
האט אויפגעהערט זיי ַענדיק ַא אינדיַאנישער ,און איז בלויז ַא ּפַאסיוו טרַאנסמיטער פון ענגליש קולטורּ ,כמעט ַא
קולטור גיי ַסט ָאן ַא אּפשּפיגלונג פון זיי ַן ָאדער איר געבוירן קולטור? ! Of course notפון דָאך ניט! But this is
the contention --the Big Lie - that Japanese nationalists have tried to portray their Korean
 ancestors.אבער דָאס איז די קַאנטענשַאן  -די ביג ליי ַ -אז יאַּפַאניש נַאשנַאליסץ הָאבן געפרוווט צו מָאלן זייער
קָארעי ִש ָאוועס.
The fact that Chinese characters formed the principal writing systems of Japanese and Korean
 complicates historical and linguistic analyses from that time period.דער פַאקט ַאז כינעזיש אותיות
געגרינדעט די הויּפט שריי ַבן סיסטעמען פון יאַּפַאניש און קָארעי ִש קַאמּפליקייץ היסטארישן און לינגגוויסטיק

But just because English uses words from Greek roots, such as biology, .ַאנַאליזעס פון ַאז ציי ַט ציי ַט
sclerosis and telephone, or uses a largely Semitic based alphabet, or a Hindu-Arabic numbers
system, that does not mean that Greeks, Indians, Omanis, Canaanites or Phoenicians founded
 ַאזַא, אבער נָאר וויי ַל ענגליש ניצט ווערטער פון גריכיש רָאָאץEngland or created "English civilization."
ַארַאביש- ָאדער ַא הינדו, ָאדער ניצט ַא לַארגעלי סעמיטיק באזירט אלפאבעט, סקלערָאז און טעלעפָאן,ווי ביָאלָאגי
 קַאנַאַאניטעס ָאדער פָאעניסיַאנס געגרינדעט, ָאמַאניס, ינדיַאנס, ווָאס טוט ניט מיינען ַאז גריכן,נומערן סיסטעם
Similarly, the use of Chinese pictographs by the ".ענגלַאנד ָאדער באשאפן "ענגליש ציוויליזַאציע
Ancient Koreans who conquered Japan (Kudara-on or Baekje pronunciation - 百済音, also
called Tsushima-pronunciation - 対馬音, or Go-on - 呉音) did not make these Koreans
 די נוצן פון כינעזיש ּפיקטָאגרַאפס דורך דער אוראלט קָארעַאנס וואס קַאנגקערד יאַּפַאן, סימילַארליChinese.
,音马対- ּפרָאונַאנסייישַאן- אויך גערופן צושימ ַא,百済音 - אויף ָאדער בַאעקדזשע ּפרָאונַאנסייישַאן- ַ(קודַארא
Chinese pictographs were used by Koreans .) האט ניט מַאכן די קָארעַאנס כינעזיש呉音- אויף-ָאדער גייט
themselves for writing, first by writing in Chinese, and afterwards by adapting Chinese
 כינעזיש ּפיקטָאגרַאפס זענען געניצט דורך קָארעַאנס זיך ֿפַארpictographs to represent Korean sounds.
 און דערנָאכדעם דורך ַאדאַּפטינג כינעזיש ּפיקטָאגרַאפס צו פָארשטעלן, קודם דורך שריי ַבן אין כינעזיש,שריי ַבן
Just as English people writing their language with Roman characters does not .קָארעי ִש סָאונדס
make them Romans, Koreans using Chinese characters to write their language did not make
, פונקט ווי ענגליש מענטשן שריי ַבן זייער שּפרַאך מיט רוימישע אותיות טוט ניט מַאכן זיי רוימערthem Chinese.
.קָארעַאנס ניצן כינעזיש אותיות צו שריי ַבן זייער שּפרַאך האט ניט מַאכן זיי כינעזיש
The Japanese recognize that the Korean scholar, Wang In (Wani) introduced writing to the
Japanese, and they recognize that he was Korean, but somehow this is the limit to the Korean
 דיcontribution to the Japanese language that is popularly permitted by Japanese historians.
 און זיי ָאנערקענען ַאז, ווַאנג אין (ווַאני) אריינפירן שריי ַבן צו די יאַּפַאניש,יאַּפַאניש דערקענען ַאז די קָארעי ִש למדן
 ָאבער עפעס דעם איז די שיעור צו די קָארעי ִש ביי ַשטיי ַער צו די יאַּפַאניש שּפרַאך ווָאס איז,ער איז געווען קָארעי ִש
Often, they will focus on the Chinese borrow .ּפאַּפיַאלערלי דערלויבט דורך יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז
words when discussing foreign origins of their language, forgetting that Chinese and Korean
 זיי וועלן פָאקוס אויף די כינעזיש בָארגן רייד ווען דיסקַאסינג פרעמד, ָאֿפטgrammar are entirely different.
Non- . פָארגעטינג ַאז כינעזיש און קָארעי ִש גרַאמַאטיק זענען אין גאנצן ַאנדערש,ָאריגינס פון זייער שּפרַאך
Chinese words are just referred to as "native Japanese," without any deeper study, as one
would find, for example, in the average English dictionary, which typically attempts to trace
the origins of each word, be it Latin, Old English, Navajo, Italian, or Chinese, for that matter.
 ווי איינער ווָאלט," ָאן קיין טיֿפער לערנען,כינעזיש ווערטער זענען נָאר ריפערד צו ווי "געבוירן יאַּפַאניש-נַאן
 ווָאס טיּפיקַאלי פרווון צו שּפור די ָאריגינס פון יעדער, אין די דורכשניטלעך ענגליש ווערטערבוך, למשל,געֿפינען
In a Japanese . ֿפַאר ווָאס ענין, ָאדער כינעזיש, איטַאליעניש, נַאווַאדזשא,  ַאלטע ענגליש, זיי ַן עס לַאטיי ַן,ווָארט
dictionary, the word is just understood to be Japanese, not a word deriving from Korean
 די ווָארט איז נָאר פארשטאנען צו זיי ַן, אין ַא יאַּפַאניש ווערטערבוךBaekje or from an Austronesian word.
This kind of . ניט ַא ווָארט דערייווינג פון קָארעי ִש בַאעקדזשע ָאדער פון ַאן ַאוסטרָאנעסיַאן ווָארט,יאַּפַאניש
 דאס מין פון סּפעסַאפיסַאטי ָאדער וויסנשאפטלעכע ָאנפרעגspecificity or scientific enquiry is verboten!
!איז ווערבָאוטַאן
Similarly, Japanese Buddhism, is often misattributed to China, even though the ultimate origin
 כאטש די לעצט אּפשטַאם איז, איז ָאֿפט מיסַאטטריבוטעד צו טשיינ ַא, יאַּפַאניש בודדהיסם, סימילַארליis India.
The direct transmitter of Zen Buddhism to Japan was Korea, where is was known as . ַינדיא

 ווו איז געווען באקאנט ווי, די דירעקט טרַאנסמיטער פון זען בודדהיסם צו יאַּפַאן איז קארעעSeon Buddhism .
The patron of Korean Buddhism in Japan was the ethnic Korean Soga clan . סעָאן בודדהיסם
( די ּפַאטרָאן פון קָארעי ִש בודדהיסם אין יאַּפַאן איז געווען די עטניק קָארעי ִש סָאגַאfounder: Soga no Iname ).
Just as a Christian in Kansas City, USA can follow a religion .)  סָאגַא קיין ינַאמע:שטַאם (גרינדער
originating near the Sea of Galilee in the Mideast, without being from the Middle East, a
Korean Monk introducing to the Japanese an Indian religion modified by Chinese and then
ASU , פונקט ווי ַא קריסטלעך אין קַאנסַאס סיטיKorean monks, does not make him Indian or Chinese.
 ַא, ָאן זיי ַענדיק פון די מיטל מזרח,קענען נָאכגיין ַא רעליגיע ערידזשַאנייטינג ביי ַ די ים פון גליל אין דער מידיסט
קָארעי ִש מָאנק ינטרָאודוסינג צו די יאַּפַאניש ַאן אינדיַאנישער רעליגיע מאדיפיצירט דורך כינעזיש און דעריבער
. טוט ניט מַאכן אים אינדיַאנישער ָאדער כינעזיש,קָארעי ִש מָאנקס
As far as the political system of Ancient Japan is concerned, part of it was inspired by native
Korean shamanistic ruler practices, and part was inspired by Chinese governmental
 ווי וויי ַטorganizational practices as modified by Baekje in Korea, especially the " be " system.
 טייל פון עס איז געווען ינסּפייערד דורך געבוירן קָארעי ִש,ווי די פאליטישע סיסטעם פון אוראלט יאַּפַאן איז זארגן
 און טייל איז ינסּפייערד דורך כינעזיש רעגירונגס ָארגַאניזַאטיָאנַאל ּפרַאקטַאסַאז,שַאמַאניסטיק ווירע ּפרַאקטַאסַאז
Nevertheless, the adoption of . סּפעציעל די "זיי ַן" סיסטעם,ווי מאדיפיצירט דורך בַאעקדזשע אין קארעע
certain political or government management "technologies" does not make the system Chinese
in the true sense, just as the American republic is neither Venetian nor Roman nor Iroquoian in
origin, even though there is a US Senate and even though the writers of the Federalist Papers
 די קינדער פון, דאךwere influenced by the Republic of Venice and the Iroquois Confederacy .
זיכער ּפָאליטיש ָאדער רעגירונג פַארווַאלטונג "טעקנַאלַאדזשיז" קען ניט מַאכן די סיסטעם כינעזיש אין דער אמת
 כאטש, ּפונקט ווי די אמעריקאנער רעּפובליק איז ניט ווענעטיַאן אדער רוימישע אדער ירָאקווָאיַאן אין ָאנהייב,חוש
 סענַאט און כאטש די שריי ַבער פון די פעדערַאליסט ּפאַּפערס זענען ינפלוַאנסט דורך די רעפובליק. עס.עס איז ַא יו
. פון וועניס און די ירָאקווָאיס קָאנפעדערַאסי
The important issue of cultural attribution is that the actual "continental" people on the ground
 די וויכטיק ַארויסגעבן פון קולטור ייגנשַאפט איז ַאז די פַאקטישin early Japan were not Chinese.
So is it fair or accurate to ."קָאנטינענטַאל" מענטשן אויף דער ערד אין פרי יאַּפַאן האבן ניט כינעזיש
 אזוי איז עס יַאריד ָאדער ּפינטלעךattribute Korean culture to Chinese, if no Chinese were involved?
? אויב קיין כינעזיש זענען ינווַאלווד,צו ַאטריבוט קָארעי ִש קולטור צו כינעזיש
If a Filipina legislator is writing laws in English for the Philippines, is she an Englishwoman?
Are ? איז זי ַאן ענגלישווָאמַאן,אויב ַא פיליּפינַא לעגיסלַאטָאר איז שריי ַבן געזעצן אין ענגליש ֿפַאר די פיליפינען
No, this is the product of a Filipina, and it ? זענען די געזעצן ענגליש געזעצןthe laws English laws?
 און עס, ַ דָאס איז דער ּפרָאדוקט פון ַא פיליּפינא, נייןshould be properly attributed to the correct authors.
If a Brazilian wins a Formula One race in an Italian- .זָאל זיי ַן רעכט ַאטריביַאטַאד צו די ריכטיק מחברים
made car, is that a victory for Italy or Brazil? By simply importing a technology, does that
rule out the role or achievement of the implementer and refiner of the initial invention?
Of course not , otherwise Detroit and Stuttgart based automotive companies should have their
patents taken away from them, since ultimately the car derives from the chariot, and perhaps
 אויב ַא ברַאזיליַאן ווינס ַא פָארמולַאthen all credit should go to the prehistoric inventor of the wheel.
? דורך פשוטlrasil  איז ַאז ַא נצחון ֿפַאר איטאליע ָאדער,געמאכט מַאשין-מען געיעג אין ַאן איטַאליעניש

ימּפָארטינג ַא טעכנָאלָאגיע ,טוט ווָאס הערשן אויס די רָאלע ָאדער דערגרייה פון די ימּפלעמענטער און
רעפינער פון די ערשט דערפינדונג? געוויינטלעך ניטַ ,אנדערש דעטרָאיט און שטוטגַארט באזירט ָאטַאמָאוטיוו
קָאמּפַאניעס זָאל הָאבן זייער ּפַאטענץ אוועקגענומען פון זיי ,זינט לעסָאף די מַאשין נעמט פון די קַארעטע ,און
פיליי ַכט דעריבער ַאלע קרעדיט זָאל גיין צו די ּפריכיסטָאריק ינווענטָאר פון די רָאד .דאס פון קורס סָאונדס נַאריש,
ָאבער ווען די קָארעי ִש ביי ַשטיי ַער צו יאַּפַאניש ציוויליזַאציע איז דיסקַאסט ,יאַּפַאניש ַאנטי-כיסטָאריַאנז ענדערן די
ּכלליםַ ,אזוי ַאז ַא קָארעי ִש קענען בלויז זיי ַן קרעדַאטַאד אויב עס קיינמָאל האט געווארן קיין טיּפ פון קולטור
בַארָאוינג אין קיין ציי ַט ַ -א פָאדערונג ַאז איז בייסיקלי ַאנּפרעסידענטיד אין מענטש ציוויליזַאציע און אוממעגלעך
ֿפַאר ווער עס יז צו מקיים
פון די ערליַאסט מָאל פון מענטש עקזיסטענץ ,די קינדער פון דער ערשטער כיומַאנז געלערנט עּפעס פון זייער
ּפרָאגעניטָארס ,און ווי זיי קַאמיונַאקייטיד מיט אנדערע ,די געדאנקען און קרייישַאנז דיסעמַאנייטַאד און פארענדערט
און דעוועלאּפעד .דאס איז די נאטור שטרָאם פון מענטש אידעעס .אויב איינער קוקט אויף די מערהייט פון גרויס
בילדינגז אין ווַאשינגטָאן ,דקֿ ,פַאר ביי ַשּפיל ,איינער ווָאלט זען ַא סטרייקינג גערָאטנקיי ַט צו אייראפעישער
"גרעקא-רוימישע" ַארקַאטעקטשער .די אמעריקאנער געלערנט פון די ענגליש ,די ענגליש געלערנט פון די
פראנצויזיש ,דער פראנצויזיש פון די רוימער ,די רוימער פון די גריכן .קען עס הַאלטן דָארט? די גריכן געלערנט פון
די עגיּפטיַאנס .ווי טָאן מיר וויסן ַאז? וויי ַל פון די פרעמד ,דזשיַאגרַאפיקַאלי מיסּפלייסט בַאוויי ַזן צו בַאנדַאלז פון
רידז ביי ַ דער שּפיץ פון די שפאלטן .דאס האט ניט מַאכן חוש ֿפַאר גריכנלאנד ָאדער רויםָ ,אבער עס האט ֿפַאר
מצרים ,ווו די נייל ס בַאנקס זענען געווען פול מיט רידז .די רידז געווען ַא מצרי רעֿפערענץ צו רידז .מיר הָאבן
רעקָארדס ַאז דער ַארכיטעקט ימהָאטעּפ ַאריי ַנגערעכנט די בַאוויי ַזן ווי פרי ווי  2600בסע .אבער וואס איז ֿפַאר
אים? קען קרעדיט בלויז געהערן צו די ַאבסָאלוט ערידזשַאנייטער פון מענטש שעלטערס? ווָאלט מיר בַאשריי ַבן ַאלע
אנדערע זינט דעמָאלט ווי מיר "טרַאנסמיטערז?" דער פַאקט ַאז יאַּפַאניש ַאנטי-כיסטָאריַאנז קרַאפט קָארעַאנס ַאליין
אין דעם ילַאדזשיקַאל סטַאנדַארט איז דעריבער נָאר אנדערן קונץ בדעה צו צעמישן.
וואס מוזן זיי ַן רייטערייטיד דָא איז געווען ַאז די קָארעי ִש קַאנגקערערז און סעטלערז אין י ַאּפַאן ַאקטיד ווי קָארעַאנס
קַאמיונַאקייטינג ,גַאווערנינג ,און לעבעדיק ווי ווָאלט קָארעַאנס .צו נעמען פריער קולטור ָאדער לעקסיש בַארָאוינגז
ַאוועק פון די קָארעי ִש נַאטירלעך עקזיסטענץ ווָאלט זיי ַן ַא ומיוישערדיק ַאקט .די ענגליש אין קָאלָאניַאל
מַאססַאטשוסעטץ ווָאלט זיי ַן דיסקרייבד ווי שריי ַבן ענגליש ,גערעדט ענגלישַ ,אקטינג ענגליש ,בנין ענגליש
בילדינגז ,אאז"ו וָ ,אבער קיין קָארעי ִש קַאנגקערער ָאדער בַאזעצער אין יאַּפַאן ווָאלט אלץ קענען צו נָאר זיי ַן זיך.
ליבערשט ,אין דעם סקיוד קולטור ַ wiepאז קיין אנדערע מענטשן איז אלץ געווארן געהאלטן טָאן ,די קָארעי ִש
ערייווינג אין יאַּפַאן אויף קָארעי ִש שיפן ,דיסעמבַארקינג אויף קָארעי ִש ַארמערד פערד ,ווילדינג קָארעי ִש שווערדן
און שריי ַבן אין דעם שטייגער פון קָארעַאנס ,ווָאלט הָאבן יעדער ַאסּפעקט פון זייער קולטור מיקראַ-אנַאלייזד און
רידוסט צו ַא סעריע פון בַארָאוינגז פון טשיינַא ָאדער אומבַאקַאנט מַאנטשוריַאן לָאוקַאלזַ ,אלע ֿפַאר די צוליב פון
ַאלַאוינג יאַּפַאניש ַאנטי-היסטָאריש נַאשנַאליסץ צו "רַאטעווען ּפנים" און צו הַאלטן זייער ביג ליי געגאנגען ַא קליין
ביסל מער.
די יאַּפַאניש קענען ניט פַארטרָאגן ַאז זייער לַאנד ָאוז זיי ַן זייער עקזיסטענץ צו קָארעַאנסַ ,אזוי אויב ַאלע זייער
היסטארישן און ַארקיַאלַאדזשיקַאל רעקָארדס פונט צו קארעע ,לּפחות זיי קענען ברעכן זיי ַאראּפ ,און געזאגט "זיי
בלויז טרַאנסמיטטעד כינעזיש שריי ַבן" ",איי ַזן עלטער ציוויליזַאציע טכילעס געקומען פון ַארויס פון קארעע "" ,די
פערד זענען געווען פון מַאנטשורי ַא" ,אאז"ו אויב דער זעלביקער סטַאנדַארד פון קולטור ייגנשַאפט זענען געווען

געווענדט צו יעדער ַאנדערער קַאנגקערינג מענטשן ,דַאן קוועבעק ,ניו ענגלַאנדָ ,אדער לַאטיי ַן אמעריקאנער
קָאלָאניַאל סַאסייַאטיז ווָאלט ניט זיי ַן סטייטַאד ווי פראנצויזיש ,ענגליש ,שּפַאניש ָאדער ּפָארטוגעזיש קולטור
קָאלָאניעסָ ,אבער ליבערשט ווי רוימער ,גריכיש ,עגיּפטיַאן ָאדער מעסאּפָאטַאמיַאן טרַאנסּפלַאנץ  -בַאמערקונגען
ווָאס ווָאלט זיי ַן דָאך פַאלש ָאדער מעשוגע.
די יאַּפַאניש ַאנטי-כיסטָאריַאנז און זייער דזשאַּפַאנָאפילע לַאקיז אזוי פַארדרייען די קָארעי ִש קָאנקוועסט פון אוראלט
יאַּפַאן און די מַאסיוו ויסגליי ַך דורך קָארעַאנס אין ַא בעלעטריסטיק פון די קָארעַאנס ווייל מיר ָאפפלָאַאדערס פון
"כינעזיש קולטורָ ",אפט דיסקרייבינג זיי ווי "טרַאנסמיטערז ".אבער איך פרעגן דעם :אויב ַא ציוויליזַאציע ַאזַא ווי
קארעע ציי ַטונג מיליטער ינווייזשַאנז און קַאנקוועסס פון יאַּפַאן ,באשאפן היגע מלכיםּ ,פרינסעס ,עמּפערָארס,
געבויט ּפַאלַאסיז ,שריינז ,טעמפלען ,ווַאסט אינזשעניריע מעשים ַאזַא ווי די קָאפון קברים ,האלטן רעקָארדס,
געשריבן ּפָאעזיע ,עטק  ,.איז דָאס דער צייכן פון מיר "טרַאנסמיטערז" פון עמעצער ַאנדערש ס קולטורָ ,אדער זענען
זיי קָארעַאנס ַאקטינג ווי קָארעַאנס (שּפעטער קָארעי ִש-יאַּפַאניש) אין זייער אייגן וועג? פון לויף זיי זענען געווען אין
די זעלבע רָאלע ווי די פראנצויזיש ,ענגליש ,שּפַאניש און ּפָארטוגעזיש אין די מערב העמיספערע .די בלויז חילוק
איז ַאז רעכט צו יאַּפַאניש ימּפיריַאליזַאם אין די  20יָארהונדערט ,מערב וויסן פון קארעע ס רָאלע אין ַאסיַאן
געשיכטע און סּפעציעל אין אוראלט יאַּפַאן האט געווארן טוויסטַאד ָאדער אומבַאקַאנט.
שָאקקינגלי ,יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז און זייער פרעמד נאכפאלגער לייכט ינקָארּפערייט גַאנץ מיטסַ ,אזַא ווי נעמען פון
עמּפערָארס וואס קיינמָאל טַאקע געווען ָאדער עמּפערָארס וואס ס ַאּפָאוזַאדלי געלעבט הונדערטער פון יָארן .פַאקינג
געשיכטע איז די קלַאל ֿפַאר יאַּפַאן ,סּפעציעל אויב ַאזַא פייקט דערציילונגען פַארקערט דער געדאנק ַאז אלטע יאַּפַאן
איז געווען ַא בַאקווָאטער פון אלטע אזיע ,ליבערשט ווי די ַאנטשיינדזשינג צענטער פון אזיע.
עטלעכע מענטשן זאל זָאגן ַאז איך בין צו הַארב מיט יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז ,וויי ַל ַאלע פעלקער ,סּפעציעל די
ַאסּפיירינג צו אימפעריע ,טענד צו מַאכן היסטָאריעס ווָאס לויבן זייער שבטים .ווָאס איז ַאזויָ ,אבער אין דעם פַאל
פון מָאדערן יאַּפַאן ,ווָאס איז ַא לַאנד ווו די ָאוווערכוועלמינג מערהייט פון כיסטָאריַאנז נָאך רוטינלי פיר די ביג ליגן,
איבער און איבער ,אין יעדער קַאנסיווַאבַאל טעמע .בלויז ַא ביסל יָארן צוריק ,געלערנטע פון טָאקיָא אוניווערסיטעט
 די מערסט ּפערסטידזשַאס אוניווערסיטעט אין יאַּפַאן  -טַאקע געארבעט צו בַאוויי ַזן ַאז די נַאנדזשינג מַאססַאקרעקיינמָאל געטראפן! דאס סיריַאל ליגן און די טורנינג פון געשיכטע שרייבט ַאריי ַן ַא פערדל אין שטיצן פון די מערסט
בייז ווינטן פון יאַּפַאניש געזעלשַאפט איז ַאזַא ַא ּפרָאבלעם ַאז איך טיי ַנען ַאז ּפונקט ווי עס איז ניט קלוג צו הָאבן ַא
בלינדער פָאר ַא שול ויטָאבוס ,עס איז ניט קלוג צו ַאנליש יאַּפַאניש ַאנטי-טרוטה שווינדל וויסנשַאפט אויף די מיינדז
פון קינדערַ ,אדַאלץָ ,אדער ווער עס יז.
איינער פון די מערסט ַאוטריידזשַאס פון די פַאבריקיישַאנז דורך יאַּפַאניש  20יָארהונדערט וויסנשַאפט ינווַאלווז די
הַארץ געשיכטע פון די ָאנהייב פון יאַּפַאן :די ערשטן פון זייער שטַאט דורך טונגוסיק מענטשן פון ַארויס זייער
אינזלען .דאס איז זייער פיימַאסלי טשודנע "פלייינג קַארּפעט טירי ",אין וועלכן "קָאנטינענטַאל" טונגוסיק
ווַארריָארס  -וואס זענען געווען שטענדיק ַאדַאמַאנטלי סטייטַאד ווי ניט זיי ַענדיק קָארעַאנס  -עפעס אריבערגעגאנגען
פון עטלעכע אומבַאקַאנט ָארט אין מַאנטשורי ַאָ ,אן בעת לינקס קיין ַארקיַאלַאדזשיקַאל שּפורָ ,אן אלץ זיי ַענדיק
געּפלָאנטערט דורך מַאנטשו ,מָאנגָאל ָאדער כינעזיש ַארמיז ,און ָאן אלץ זיי ַענדיק אנגעוויזן אין די היסטָאריעס פון
יענע לענדער .באמת ַא מַאדזשיקַאל ,יינציק געיעג ,צו ויספירן ַאז ,טָאן ניט איר טרַאכטן? די דערציילונג געץ מער
ווילד ,ווי די ַאנניימד הָארסערידערס דורכגיין דורך פיר העכסט מילַאטערייזד ירָאן ַאגע ,שווערד ווילדינג ,מעטַאל-

פאנצער ּפרָאטעקטעד ,הָארסערידינג און ליטערַאט קָארעי ִש קינגדָאמס (גָאגוריעא ,בַאעקדזשע ,גיי ַַא און שיללאַ ) ָאן
ַא איין שלַאכט און ָאן ַא איין זַאץ וועגן ַאזַא ַא ינווַאזיע זיי ַענדיק דערמאנט אין ַאלע פון קָארעי ִש געשיכטעַ ,אֿפילו
כָאטש קָארעי ִש היסטָאריעס רוטינלי רעקָארד יעדער ינווַאזיע דורך מָאנגָאלס ,דזשורטשענס ,כיטַאנס ,מַאלגַאלס,
כינעזיש ,יאַּפַאניש ,אאז"ו סָאמעהָאוו די סטודלי פרעמדע מַאדזשיקלי דורכגעגאנגען דורך די קָארעי ִש שטַאטן
ַאנדיטעקטיד דורך קָארעַאנס .אפשר זיי מַאדזשיקלי גענומען די פָארעם פון קָארעַאנס צו גיין קלאס? ַאמָאל זיי
שלָאס די דרום ברעג פון קארעע ,צו ּפַארַאפרַאז ניהָאנשָאקי און קָאדזשיקי ,די גָאדס אפגעפארן זייער רָאר בָאוץ,
אינזל כאַּפינג פון "הימל" צו געפונען יאַּפַאן.
עס זָאל זיי ַן אנגעוויזן ַאז דָאס אייגנארטיקע און מַאדזשיקַאל געיעג ס נָאמען איז אומבַאקַאנט צו יאַּפַאניש געלערנטע,
כאטש די ווַארריָארס סאַּפָאוזַאדלי געגרינדעט יאַּפַאן און זייער קינדסקינדער הָאבן שוין שריי ַבן זייער געשיכטע! עס
ס מָאדנע ַאז די יאַּפַאניש ,ניט ענלעך ַאלע אנדערע פעלקער אין דער וועלט ,טָאן ניט ויסקומען צו וויסן דעם נָאמען
פון זייער ָאוועס .עס ס זייער ,זייער מָאדנע .עס ס  ...יינציק .איך ב טריינג צו ימַאדזשַאן דעם יטַאליַאנס קיינמָאל
האט געהערט די נָאמען "רוימישע" ָאדער די בריטיש קיינמָאל האט געהערט פון די ַאנגלעס און סַאקסָאנסָ ,אדער די
אמעריקאנער קיינמָאל האט געהערט פון די ענגליש .דאס איז די ידיָאטיש ּפָאסַאטי פון יאַּפַאניש געשיכטע שריי ַבן,
און עס איז ּפַאנדערד צו ענדלַאסלי דורך מערב דזשאַּפַאנָאפילעס וואס זענען דערשרָאקן צו זָאגן" ,היי ,ווי נַאריש
זענען דיר צו שריי ַבן דעם מין פון דריווַאל ,און ווי נַאריש טָאן איר טרַאכטן איך בין צו ָאננעמען דעם אּפפַאל ווי
געשיכטע? " אויב ַא מערב אוניווערסיטעט ּפרָאפעסָאר זענען קָאלנער ַא ּפאַּפיר ּפראַּפָאוזינג ַאזַא ַא טעָאריע
ינווַאלווינג ַא מערב געשיכטע טעמע ,דער ּתלמיד ווָאלט זיי ַן ניט ַאנדערש ַאוטרייט ,ניט געגעבן ַא געלעגנהייט צו
ַארויסגעבן ,ניט געגעבן אינטערנַאציָאנַאלער ַאקסעּפטַאנסַ .אז מענטש ווָאלט רייטלי ווערן געהאלטן ַא לַאפינג-
לַאגערַ ,א אּפנַארערַ ,א שווינדל.
דער פַאקט איז ַאז די קָארעַאנס געווען דעם ניט  -מיסטעריעז הָארסערידינג טונגוסיק געיעג ווָאס געזעצט די
יאַּפַאניש אינזלען ,טורנינג ַא לַארגעלי ַאוסטרָאנעסיַאן טרייבַאל געזעלשַאפט אין קָארעי ִש סטַאטעלעץ פיטשערינג ַא
היברידיזינג קולטור ַאז בלענדיד זיכער ֿפעי ִקייטן פון קָארעי ִש ציוויליזַאציע מיט זיכער ֿפעי ִקייטן ווָאס זענען געווען
מער ענלעך צו ַאוסטרָאנעסיַאן ( מַאליי ַאּ-פָאלינעסיַאן) טרייבַאל קולטורעןַ ,אזַא ווי יענע געפונען אין ארומיקע פַאר
 סיניסיזעד טייווַאן ,און די צָאפנדיק פיליפינען.דער לעקסיקָאן פון יאַּפַאניש איז פון די צונויפשטויס פון קָארעי ִש גיי ַַא און קָארעי ִש בַאעקדזשע ווערטער מיט
ַאוסטרָאנעסיַאן ,וויי ַל ווען די קָארעַאנס געקומען צו יאַּפַאן ,זיי אנגעהויבן צו נוצן געבוירן רייד צו יבערגעבן מיט די
ַאבָאריגינַאלסָ ,אדער די סָאונדס פון זייער קָארעי ִש ווערטער געווארן ָאלטערד דורך די ַאבָאריגינַאלס .
דער גרַאמַאטיק פון דער שּפרַאך ווָאס ווָאלט קומען צו ווערן גערופן יאַּפַאנישָ ,אבער ,געבליבן לַארגעלי קָארעי ִש,
וויי ַל גרַאמַאטיק איז דער געדַאנק מוסטער פון די דָאמינַאנט גרוּפע .גרַאמַאטיק איז דער "הערשן בוך" פון ַא
קָאמוניקַאציע ,און אויב ַאֿפילו מָאדערן יאַּפַאניש גרַאמַאטיק איז נָאך "קימַאט יידענטיקַאל" צו קָארעי ִש גרַאמַאטיק,
דעריבער עס לַאדזשיקלי שטייט צו סיבה ַאז דָארט זענען געווען זייער גרויס נומערן פון קָארעַאנס סעטלינג יאַּפַאן
און ַאז זיי זענען געווען די עלטסטע ,ניט נָאר "סעטלערז" ָאדער "אימיגרַאנטן" ווי עטלעכע יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז
בעגרודגינגלי און ינקערעקטלי בַאשריי ַבן זיי .לאקאלע ווערטער זאל זיי ַן סַאבסטַאטוטַאד ֿפַאר קָארעי ִש ריידָ ,אדער
די סָאונדס פון ַא קָארעי ִש דיאלעקט זיי ַענדיק גערעדט אין ַאז יאַּפַאניש געגנט זאל ווערן ָאלטערד  -סּפעציעל די
ווַאולז ָ -אבער דער שטייגער אין ווָאס די ווערטער זענען אויסגעדריקט ,דער געדַאנק ּפַאטערנז פון די רעדנער,

זענען גיי צו זיי ַן פון די קָארעי ִש עלטסטע 'פונט פון מיינונג.
בַאקסט אין דורך זייער גרעסערע ארומיקע קָארעי ִש קינגדָאמס פון בַאעקדזשע און שילל ַא ,די סעַאפַארינג גיי ַַא
שטַאטן פון דער נידעריקער נַאקטָאנג דעלטַא (די "ים פון אייזן") זענען נַאטורַאלס צו ערשטער יקסּפַאנד ַאריבער
דעם ים צו קיושו .גיי ַַא איז מסּתמא ערשטער צו שיקן אויס קַאלַאניס צו קיושו ,און עטלעכע פון זייער ּפרינסעס
געווארן היגע טשיפס ָאדער גָאדס (קַאמי) אין אוראלט יאַּפַאןַ .אנטהראּפָאלָאגיסץ געקאנט געֿפינען פילע טייז צווישן
קיושו און גיי ַַא אויב זיי וועלן צו ,קלאר ווייזונג גיי ַַא ווי דער ערשטער "מוטער לַאנד ",מיט בַאעקדזשע ווייל די רגע
"מוטער לַאנד" ווי דער גרינדער פון די יַאמַאטָא שטולַ .אנשטָאט ,די יאַּפַאניש "געלערנטע" פון די  20יָארהונדערט
געפרוווט צו פַארמערן זייער ביג ליי וועגן "מימַאנ ַא ",יסענשַאלי פליּפינג אמת אויף זיי ַן קאּפ ,מיט די קַאלַאני טַאקע
ווייל דיסקרייבד ווי די קַאלַאנייזער פון די מוטער לַאנד! "עס איז קיין היסטָאריש ָאדער ַארקיַאלַאדזשיקַאל
קָארעקטָאר פון ַאזַא קליימז ,און טַאקע עס איז מער טעלינג ַאז ווען יאַּפַאן פַארנומען קארעע ( ,)1945-1910איינער
פון זייער רוֿב פאנאטיש און ַאנטי-וויסנשַאפטלעך ּפרעדַאטיָאנס אויף קארעע ינווַאלווד די לוטינג פון וויכטיק
ַארקיַאלַאדזשיקַאל זייטלעך פון גיי ַַא  -ווי אויב די פַארברעכער ּפעלץ געצוואונגען צו פַארניכטן זָאגן!
די מער "ליבערַאל" יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז און געלערנטע ,ווי גוט ווי פילע מערב שעּפס וואס גייט אין זייער טרַאקס,
ָאֿפט ויסמיי ַדן אוראלט יאַּפַאניש אּפשטַאם דיסקוסיעס גאנצןָ ,אדער זיי געשווינד האּפקען הונדערטער און
הונדערטער פון יאר צו פָאקוס אויף דעם קולט פון די סַאמורַאי .עס איז זייער ווי אמעריקאנער געשיכטע ָאנהייב
מיט ַא ּפערפַאנגקטערי רעֿפערענץ צו ינדיַאנס זיי ַענדיק אין צֿפון ַאמעריקע ֿפַאר צענדליקער פון טויזנטער פון יָארן,
און דַאן דזשַאמּפינג אין ַא זַאץ ָאדער צוויי צו די ' 1600ס ,צו די מַאססַאטשוסעטץ ביי ַ קָאלָאני און פון ווָאס זיכער
ציי ַט דעלווינג אין מער בַאקוועם סוגיות.
נָאך בַאקוועם קונץ איז צו פַארלָאזנ אויף די ּפַאסיוו קול צו געשווינד דעּפעש שליסל סוגיות פון געשיכטע ,מיט
שורות ווי "יַאמַאטָא איז געגרינדעטָ ",אן סטייטינג סּפַאסיפיקלי דורך וועמען ָאדער ווי .די געציי ַג פון די ּפַאסיוו קול
איז צו געהעריק געשיכטע שריי ַבן ווָאס די הַאק איז צו מצליח מַארך כירורגיע.
איך ימַאדזשַאן יאַּפַאניש געשיכטע ּפרַאפעסערז רימיינדינג זייער מער ּפרַאמַאסינג גרַאדוי ִר סטודענטן" :פונקט
קַאנסַאנטרייט אויף הימל שיקט אינזל-כאַּפינג רָאר בָאוץ פון" הימל" ,און ויסמיי ַדן דיסקַאסינג ווָאס דָארט זענען
רַאקס אין די ים צווישן" הימל "און יאַּפַאןָ ,אדער ווָאס גָאדס דַארֿפן בָאוץ צו בַאקומען צו יאַּפַאןָ ,אדער פון גַאנג,
ווָאס די קינדער פון גָאדס דַארֿפן צו וויי ַזן צו "הימל" ֿפַאר בילדונג " .דאס לעצטע געשיכטע פון קָאדזשיקי און
ניהָאנשָאקי סָארט פון רימיינדז מיר פון די זין פון דעם ווירזשיניע קָאלָאניַאל בורגעססעס זיי ַענדיק געשיקט צו
ענגלַאנד ֿפַאר בילדונג :קָאלָאניַאל יליץ זיי ַענדיק רעינפוסעד דורך די מוטער לַאנד.
דאס איז די גרָאב ביסל "צוריק דערציילונג" זיצן אין די טוויסטַאד מיינדז פון די ָאוווערכוועלמינג נומער פון
יאַּפַאניש כיסטָאריַאנז ,לינגגוויסטיק געלערנטע ,פַאלַאסַאפערז ,אאז"ו עססענטיַאללי ,זיי זענען דערשרָאקן פון זייער
אייגן געשיכטע ,מחמת זייער  19יָארהונדערט רַאסיש-מיליטעריסטיק פילַאסַאפיקַאל סיסטעם טָאוטַאלי רעליעס
אויף אומוויסנדיקייט פון פאקטן אין סדר צו שטעלן יאַּפַאן אין ַא פַאר  -בַאוווסט שטעלע וויס ַא וויס איר שכנים.
געגעבן די דזשענַאסיידַאל ביכייוויערז פון די יאַּפַאניש שטַאט צו קיין קָארעי ִש אונטערטעניק ,לּפחות זינט די
מעידזשי תקופה ,בריטַאנניקַא ס ַאלַאוינג ַא יאַּפַאניש צו דערקלערן עּפעס קָארעי ִש איז געווען ַא גרוב טעות  -סָארט

פון ווי האט ד"ר דזשָאסעף מענגעלע שריי ַבן ענטריעס וועגן דער יי ִדיש מענטשן .מענגעלע ,באקאנט מערסטנס ווי
ַאן ַארכיטעקט פון דער חורבן ,אויך האט ַא דָאקטָארַאט אין ַאנטהראּפָאלָאגי .דער רַאסיסט ,טוויסטַאד באגריפן ַאז
ינפעקטַאד דיי ַטש (און אייראפעישע און אמעריקאנער) "וויסנשַאפט" אין די שּפעט  19יָארהונדערט און פרי 20
יָארהונדערט געלייגט די גרַאונדווערק ֿפַאר דער נַאציָאנַאלער סָאסיַאליסט טיריז און זייער ַאנַאלָאגועס אין אנדערע
לענדער .די יאַּפַאניש נָאך דורך  1968און סַאדלי נָאך אין  ,2008בליי ַבן ינפעקטַאד מיט זייער אייגן קַאנטיידזשַאן
פון געיעג-הַאס .עס איז מיין מיינונג ַאז בַאזונדער בריטַאנניקַא מיטארבעטער ָאדער קַאנשַאסלי ָאדער אומוויסיק
ריּפיטַאד די ליגט  tnrrenCאין די ערגסטע טרַאדיציעס פון יאַּפַאניש וויסנשַאפט.
דער שליסל מורא פון די יאַּפַאניש שָאוווַאנַאסט און מיליטַאריסט איז ַאז יאַּפַאן איז ניט ַא כָאומַאדזשיניַאס
געזעלשַאפטַ ,אז עס איז ניט יינציק .זיי זענען נישט צוֿפרידן מיט ַאבסעסיוולי טריינג צו מעקן זָאגן פון זייער מדינה ס
קָארעי ִש ָאריגינס .ווי די מערדער וואס איז דערשרָאקן פון געטינג געכאפט ,זיי ווילן צו טייטן ָאדער שטילקיי ַט ווער
עס יז וואס זאל ַאנטדעקן זיי .דאס שטארק ימּפידז די גוט ,אמת-זוכט ,העלדיש כיסטָאריַאנז אין יאַּפַאן ,ביסל ווי זיי
זענען.
די יאַּפַאניש פַאך פון קארעע איז געווען ניט בלויז צו גווורע די קָארעי ִש עקאנאמיע .עס אויך געווען ַא בייז זוכן
געפירט דורך יאַּפַאניש "געלערנטע" צו רויב קארעע פון איר קולטורעלע אוצרות ,צו פַארניכטן קארעע ס געשיכטע,
און צו יווענשַאלי צעשטערן די קָארעי ִש שּפרַאך און קולטור  -צו ֿפַארקלענערן קארעע צו נָאר אנדערן יאַּפַאניש
געגנטַ .אמָאל ַאלע קָארעַאנס קען זיי ַן יקסּפַאנדזשד ָאדער אויסגעדרייט אין זיך-כייטינג קַאלָאוניַאלז ,דַאן יאַּפַאניש
וויסנשַאפט ס ווַאסט אינטעלעקטוַאל הָאלעס ווָאלט זיי ַן טַארד איבער מיט זייער אייגן קַאמפערטינג ,קריסַאנטַאמַאם
ביי ַסיקַ ,אנטי-אינטעלעקטוַאל ליגט און מיטס.
זינט קארעע ס בַאפריי ַונג פון יאַּפַאניש הערשן ,יאַּפַאן ס ּפראַּפַאגַאנדַאסס הָאבן שוין ארבעטן טיירלַאסלי צו יזָאלירן
קארעע און קָארעַאנס ווען מעגלעך .דער פַאקט ַאז רוֿב ַאסיַאן מעייווער  -לייַאם ביורָאוז פון מערב צייטונגען און
טעלעוויזיע נעטווָארקס הָאבן געווען באזירט אויס פון טָאקיָא האט ניט געהָאלֿפן אמת ,אדער הָאבן ברייטהַארציק
ביי ַשטיי ַערונגען און שּפיציק ֿפירלייגן דורך יאַּפַאן ינק .צו די ַאסיַאן לימודים דיּפַארטמַאנץ פון הויּפט מערב
אוניווערסיטעטן .אבער די קָארעַאנס ביסט ַא הַארציק ,הַארט מענטשן ,און איבער די טָאג זינט דער צווייטער וועלט
מלחמה ,קָארעַאנס הָאבן שוין ארבעטן שווער צו זָאגן זייער געשיכטע צו דער וועלט ,טרָאץ די ופילל קַאמף .איר
זען ,קָארעַאנס טָאן געזונט מיט בערג ,און זיי הנאה כייקינג .קארעע איז ַא מַאונטַאנַאס מדינה ,און זיי הָאבן דעם
אויסדרוק" :עבר בערג ,דָארט זענען בערג".
ווען איך פילן אנטשולדיגט ֿפַאר זיך ,און דַארֿפן ינסּפירַאציע ,איך טרַאכטן פון ווי פיל שווער ַארבעט און קאמף ַאז
קָארעַאנס הָאבן געהאט צו טָאן אין די  20יָארהונדערט ,און איך פַארשטיין ווי גרינג מיין קליינטשיק כערדַאלז
זענען ,דורך פַארגליי ַך.
די קָארעַאנס געזונט וויסן ַאז קָארעי ִש איז ַאן ַאלטַאיק-טונגוסיק שּפרַאך ,שיי ַכות צו מַאנטשו ,מָאנגָאליש ,טערקיש,
ֿפיניש און אונגעריש .זיי וויסן ַאז זייער שּפרַאך און יאַּפַאניש "קומען פון די זעלבע שורש ".פָארעיגנערס אין פַאקט
קען לערנען ַא גרויס געשעפט וועגן נָארטהעַאסט ַאסיַאן געשיכטע פון קָארעַאנס ,אויב ווער עס יז ווָאלט הָאבן די
חוש און דיסַאנסי צו פרעגן זייער מיינונגען.

ַאמָאל איך אנגעהויבן צו לייענען קָארעי ִש געשיכטע ,יאַּפַאניש געשיכטע לעסָאף אנגעהויבן צו מַאכן זינען ,און ַאֿפילו
די קַאמַאנלי ריּפיטַאד ליגט אויך אנגעוויזן צו אנדערע טשיקַאווע הערות .פונקט ווי עס איז אוממעגלעך צו
ֿפַארשטיין רוים ָאן ווייסט עּפעס וועגן גריכנלאנד ,און ּפונקט ווי עס איז אוממעגלעך צו ֿפַארשטיין קָאלָאניַאל צֿפון
ַאמעריקע ָאן ווייסט עּפעס וועגן ענגלַאנד ,עס איז לעגַאמרע אוממעגלעך צו ֿפַארשטיין יאַּפַאניש געשיכטע ָאן
געוואוסט קָארעי ִש געשיכטע.
די יאַּפַאניש ֿפילָאסָאֿפיע ּפרַאמַאלגייטַאד סּפעציעל ּפָאסטן-מעידזשי ,ווָאס געשטעלט יאַּפַאן ָאדער ווי די צענטער פון
אזיע ָאדער ַאֿפילו ווי ַא נַאןַ-אסיַאן מדינה (!) ,ליבערשט ווי ווי נָאר אנדערן ַאסיַאן מדינה ,קענען ניט זיי ַן סוסטַאינעד
אויב איינער ווייסט ַאֿפילו ַא קליין ביסל וועגן קָארעי ִש געשיכטע .ווָאס איז ווָאס עקסּפונגינג רעקָארדס פון קָארעי ִש
ציוויליזַאציע ָאדער ביי ַ מינדסטער פון ייסַאלייטינג קארעע פון יאַּפַאניש קולטור און געשיכטע איז געווארן ַאזוי
קריטיש צו די יאַּפַאניש רייסיסס און מילַאטעריסץ.
אין די קָאנפוסיַאן מיינונג ,דָארט איז עּפעס זייער בייז וועגן טריינג צו טייטן דיין פָאטער .קארעע איז די אלטע
פָאטער פון יאַּפַאן ,ביסטָאוינג אויף די אינזלען זיי ַן פאלק ,שּפרַאך ,רעליגיע ,שריי ַבןַ ,ארקַאטעקטשערּ ,פָאליטיש
סיסטעם ,סערַאמיק  ,UrCiאאז"ו ו ,אאז"ו ו ,אאז"ו וַ ,אזוי אויב דער מילַאטעריסץ און "געלערנטע" קען יי ַנריס זָאגן
פון די ַאנסעסטרַאל טייז ,עס איז סייקַאלַאדזשיקלי גרינגער צו בַאפַאלן און רויב קארעע און צו טייטן ,קידנאַּפ ,און
גווורע זיי ַן מענטשן .אבער ,דורך פָארסינג די יאַּפַאניש מענטשן צו עקזיסטירן ווי היסטָארישער ָאדער קולטור
יתומיםּ ,פונקט ַאזוי ַאז זיי קען זיין בארעכטיגט ֿפַאר קייסעריש מלחמות אין עטלעכע מָאל ,די מילַאטעריסץ אויך
טָאן גרויס שעדיקן צו די יאַּפַאניש נַאציָאנַאל ּפסיכיק זיך .טרַאכטן וועגן אים :איז עס קיין מָאדערן לַאנד היי ַנט אין
די  21יָארהונדערט וועמענס מענטשן הָאבן ניט הַארט געדַאנק פון זייער מדינה ס ָאריגינס ָאדער ווָאס מיינט עס איז
ַאנרילייטיד צו קיין ַאנדערער מענטש גרוּפע?
איך טרַאכטן ַאז ַא מַאדערַאטלי קענען פרעמד לינגוויסט קען שיין לייכט וויי ַזן די ַאלטַאיק-טונגוסיק לינגגוויסטיק
באציונגען צו קָארעי ִש ,דיסּפרָאווינג ַאז בַאמערקונג דורך ַאז  1960ס בריטַאנניקַא שריי ַבער וועגן קָארעי ִש זיי ַענדיק
ַאנרילייטיד צו קיין שּפרַאך.
א ריזַאנַאבלי קענען לינגוויסט ,וואס קָארַאלייץ פַארציי ַטיק בַאעקדזשע קָארעי ִש רייד ָאדער ַאֿפילו מָאדערן קָארעי ִש
רעגיָאנַאל דיאלעקט רייד פון דזשעָאללַא ּפרַאווינס מיט ווערטער געניצט אין פַארשידענע יאַ ּפַאניש דייַאלעקץ
גערעדט אין מיוניסאַּפַאליטיז ַאריבער מערב יאַּפַאן ,מסּתמא קען אויך בַאוויי ַזן ַאז קָארעי ִש און יאַּפַאניש הָאבן
בַאטיי ַטיק לעקסיש קַאנעקשַאנז ,אין דערצו צו ווָאס קימַאט יידענטיקַאל גרַאמַאטיק.
איך בין ניט ַא מַאדערַאטלי קענען אדער ַא ריזַאנַאבלי קענען לינגוויסט ,נָאך ַאֿפילו איך ,מיט ַא ָאנהייבער ס וויסן פון
קָארעי ִש ,זָאל קענען צו בַאוויי ַזן ַאז די קָארעי ִש שּפרַאך איז וויי ַט פון אפגעזונדערט .ווי נקמה אויף ַאז ברודיק
ליגנער-למדן ,איך בין געגאנגען צו וויי ַזן ַאז קָארעי ִש איז ַאֿפילו טייד צו די שפראכן פון די פַארדַאסט וועסט פון
עורַאסי ַא ,צו דער שּפרַאך פון די ענסילאּפַאעדיַא בריטַאנניקַא זיך ,צו ענגליש ,דערמיט ֿפַארבינדונג קארעע צו
ענגלַאנדַ ,אמעריקע ,און צו די גאנצע ענגליש רעדן וועלט .דאס איז מיין קליין נקמה אויף ַאז ליגנער-למדן ,וויי ַל
איך וויסן ַאז ער ווָאלט ומדריי ווי ַא שּפיץ אין זיי ַן שליי ַמיק ,ווָארמי ערנסט צו הערן ַאז זיי ַן ַארטיקל הָאט געֿפירט ַא
לייענער צו ַאנטדעקן צו די וועלט ווי קָארעי ִש איז דיסטַאנטלי שיי ַכות צו די ַאנגלא-סַאקסָאן צונג ,ווי טייל פון ַא
גרעסערן סוּפערפַאמלי פון שפראכן עמברייסינג ינדא-אייראפעישעַ ,אלטַאיק-טונגוסיק און אנדערע שּפרַאך גרוּפעס.

וויי ַט פון זיי ַענדיק אפגעזונדערט ,קָארעי ִש איז פארבונדן ביי ַ זיי ַן ערליַאסט רָאָאץ צו ַאלע די וועלט 'ס פעלקער.
אויב מיט מיין מינימַאל ַאבילַאטיז איך בין בכוח צו דערקענען לינגגוויסטיק קַאנעקשַאנז צווישן שפראכן ַאז מסּתמא
הָאבן עּפעס ווי  10,000יאר פון צעשיידונג צווישן זיי ,ווי שווער קען עס טַאקע זיי ַן ֿפַאר ַא יאַּפַאניש למדן צו
"ַאנטדעקן" די לינגגוויסטיק ֿפַארבינדונגען מיט קָארעי ִש ַ -א שּפרַאך פון ווָאס דיווערדזשַאנס פארגעקומען בעערעך
בלויז  1,500יאר צוריק? אין מיין מיינונג ,ניט געזען די קלָאר ווי דער טָאג לינקס איז ריין ַא פאליטישע און
סייקַאלַאדזשיקַאל ענין ,ניט ַא לינגוויסטיק סיכסעך .עס איז ַא ֿפרַאגע פון וועלן .אויב איר אּפזָאגן צו זען דָאס ,אויב
איר אּפזָאגן צו טוען קיין ענערגיע צו זַאמלען פָארשונג צו בַאוויי ַזן עס ,און אויב דיין וויסנשַאפטלעך קהל ּפַאנישַאז
איר אויב איר טָאן זען דעם אמת און ַארויסגעבן עס ,ווָאס איז דיין זינד ווי ַא געלערנטער און ווָאס איז די בלייט אויף
דיין לַאנד ס שווינדל וויסנשַאפט.
ווען איך געווען לייענען ַאז ַארטיקל אויף די קָארעי ִש שּפרַאך אין די  1969ענסילאּפַאעדיַא בריטַאנניקאַ  ,עס נָאר
האט ניט מַאכן חוש צו מיר ַאז קָארעי ִש און יאַּפַאניש קען הָאבן ַאן ּכמעט יידענטיקַאל גרַאמַאטיק ָאן בעת קיין
גענעטיק שייכות .כאטש איך געוואוסט ביסל פון קארעע ָאדער קָארעַאנס ,דעם קליין בַאמערקונג סטַאק אין מיין
מיינונג ֿפַאר יָארן און יָארן ,טיקטַאק ווי ַא אמת בָאמבע .זיין ביג ליי רעזַאנייטיד אין מיין קאּפ יעדער מָאל ֿפַאר טָאג
בעשַאס ווָאס איך ווָאלט הערן יאַּפַאניש נָאך יאַּפַאניש זָאגן ַאז די יאַּפַאניש זענען יינציקַ ,א מענטשן ַאזוי מיסטעריעז
און ַאזוי ַאנדערש ַאז די לָאגיק און טעסץ פארלאנגט דורך די נָארמַאל סטַאנדַארדס פון געשיכטע ָאדער לינגוויסטיק
מוזן קיינמָאל זיי ַן געווענדט.
יעדער טָאג די ביג ליעס און קליינע ליעס ּפראַּפַאגייטיד דורך יאַּפַאניש ביגַאץ ווערן דיסקרעדיטיד .זייער שּפיל איז
ביסלעכוויי ַז קומען צו ַא סוףַ ,אֿפילו אין יאַּפַאן .אין  ,2001די יאַּפַאניש מַאנַארק ַאקיהיטָא געמאכט ַא בַאמערקונג -
ניט געמאלדן וויידלי אין די יאַּפַאניש ּפרעסע ,אגב ַ -אז עטלעכע פון זיינע ָאוועס זאל הָאבן געווארן קָארעי ִש .כָאטש
ער שטארק מינַאמייזד די ָאוווערכוועלמינג נומער פון קָארעי ִש און עטניק קָארעי ִש עמּפערָארס וואס געגרינדעט און
געבויט פרי יאַּפַאןַ ,אזַא ווי די שַאמַאניסטיק עמּפרעסס הימיקָא (ּפימיקא) ,עמּפערָאר ָאדזשין ָאדער עמּפערָאר
נינטָאקו ,זיי ַן דערקלערונג "איך ,אויף מיין טייל ,פילן ַא זיכער ברודערשַאפט מיט קארעע ,געגעבן די פַאקט ַאז עס
איז רעקָארדירט אין די טשרָאניקלעס פון י ַאּפַאן ַאז די מוטער פון עמּפערָאר קַאממו איז געווען פון די שורה פון מלך
מוריָאנג פון ּפַאעקטשע "איז געווען ַא ברייקטרו ֿ ...פַאר יאַּפַאן ,און דער ערשטער מָאל ווָאס ַא יאַּפַאניש עמּפערָאר
געמאכט ַאזַא ַא ַאריי ַנטרעטן אין דער מאדערנער צייט( .מער :גַארדיַאן  -וק  .2001-דעסעמבער .)28.נָאךַ ,אקיהיטָא
ס ַאריי ַנטרעטן איז געווען צו כיטרע ,מחמת בשעת די זייער געדאנק פון ַא יאַּפַאניש עמּפערָאר ניט זיי ַענדיק %1000
"ריין" יאַּפַאניש איז שַאקינג צו די פַארדַאסט רעכט ווינג יַאקוז ַאַ-אסיסטַאד ידיַאץ ,דורך זאגן אין ווירקונג ַאז נָאר
איינער פרעמד פרוי באהעפט נָאר איינער פון זיי ַן ָאוועס ַא לַאנג ציי ַט צוריק ,ער איז נָאך ּפערמיטינג פילע יאַּפַאניש
"מַאדערַאץ" צו פילן ַאז די יאַּפַאניש האבן שטענדיק יאַּפַאניש ,און ַאז יאַּפַאן האט געגרינדעט דורך זיי ַן ַאנניימד
מיסטעריעז ַאנסעסטער געיעג פון "די קָאנטינענט ".נָאך ּפרווון צו נַארן געשיכטע מיט העלפט-טרוטס ָאדער
קלוימערשט שעמעוודיק פרייזינגַ ,אלע צו פָארסטָאל די בַאשערט דָאנינג פון טרוטה אויף דער אינטעלעקטוַאל
הָאריזָאנט פון דעם ארץ פון די רייזינג זונטיק
נָאווַאדיי ַס ,די "פלייינג קַארּפעט טירי" (נַאמיָא עגַאמי ס וננַאמעד הָארסערידערס 'טירי) ,איז וויידלי דיסקרעדיטיד
אין די מערב ,און ַאֿפילו אין יאַּפַאן עס איז אנגעהויבן צו ווערן ַא ביסל מער מעגלעך צו דיסקוטירן ,זייער
דזשינדזשערלי ,די רָאלע פון קָארעַאנס וואס "געזעצט" און געהָאלֿפן ַאנטוויקלען  -דַאן 'ג זָאגן "קַאנגקערד" -

אוראלט יאַּפַאן.
עס איז ַא דָארף אין יאַּפַאן גערופן די "ּפַאעקטשע וויליזש" אין נַאנגָא וויליזש ,מיסַאטָא שטאט ,מייַאזַאקי
ּפרעפעקטורע ,ווו עס זענען מענטשן וואס קיינמָאל ֿפַארגעסן זייער אלטע קָארעי ִש בַאעקדזשע ָאריגינס .די יאַּפַאניש
)" " -ביג
ווָארט ֿפַאר בַאעקדזשע איז "קודַאר ַא ",ווָאס איז טַאקע דזשאַּפַאנא-קָארעי ִש ֿפַאר "קעון-נַארַא (
לַאנד" ָאדער ,מער קָאללָאקוויַאללי" ,היים לַאנד ".די מענטשן אין דעם טייל פון יאַּפַאן נָאך בַאצָאלן געבוקט צו די
רָאָאץ ,דורך באזוכן זייער ַאנסעסטרַאל קבר ביי ַ נעָאנגסַאנני ,לעבן בויעא ,דזשעָאללַא ּפרַאווינס ,קארעע .עס זענען
אויךַ ,אלע איבער יאַּפַאןּ ,פַאטערז דערפער ,וועמענס ינכַאבַאטַאנץ זענען קינדסקינדער פון קָארעי ִש סערַאמיק
קינסטלערס קידנאַּפט דורך די יאַּפַאניש בעשַאס די ווילד הידייָאשי ינווַאסיָאן (ימדזשין מלחמה) פון די ' 1590ס,
און זיי נָאך געדענקען ַאז זיי זענען געווען קָארעי ִש ַאמָאל .די דאזיקע מענטשן ,און טַאקע רוֿב יאַּפַאניש ,זָאל זיי ַן
ינטערוויוד דורך ערלעך כיסטָאריַאנז פון יאַּפַאן ,און זייער משּפחה היסטָאריעס זָאל זיי ַן רעכט אנגעוויזן און
קָארַאלייטַאד אויב יאַּפַאן האט קיין שַאנס פון טַאקע דיסקַאווערינג ַאז ,וויי ,יאַּפַאן טַאקע איז פארבונדן צו איר
שכנים ,און ַאז עס איז נַאטירלעך ֿפַאר די קייטן פון ברודערשַאפט צו ברענגען די צוויי פעלקער נעענטער.
יאַּפַאניש פא ליטיקאנטן און זייער מיליטַאריסט בַאקערז קלָאגן ַאז סיי ַדן יאַּפַאן קענען שיקן זיי ַן זעלנער אויסלאנד,
עס קענען קיינמָאל זיי ַן ַא "נָארמַאל" מדינה .איך זָאגן ַאז יאַּפַאן קענען קיינמָאל זיי ַן ַא נָארמַאל לַאנד ביז זיי ַן
פאליטיקאנטן און מילַאטעריסץ לָאזן די יאַּפַאניש צו ווערן ַא נָארמַאל לַאנד ,טיי ַטש ַא לַאנד ינכַאבַאטַאד דורך גויים-
יינציק מענטשן ,מען ּפונקט ווי ַאלע אנדערע מענטשן ,און טייד צו ַאלע אנדערע מענטשן .ווען יאַּפַאניש פאליטישע
עליטעס דערלויבן ַאז ,דַאן יאַּפַאן ווָאלט זיי ַן עמברייסט דורך איר שכנים און ענדלעך ווערן געהאלטן ַא נָארמַאל
לַאנד ,ליבערשט ווי ַא בַאנדיט מדינה ווָאס שטענדיק איז צו זיי ַן דיסטרַאסטַאד.
צום בַאדויערן ,יענע ,וואס קריטיקירן די ליגט פון געשיכטע בַאקומען שָאסַ ,אזַא ווי די אמאליקע נַאגַאסַאקי מייער
היטָאשי מָאטָאשימ ַא( .מער :דא) זיין ּפשוט בַאמערקן אין  1988איז געווען" :פערציק דריי ַ יאר הָאבן דורכגעגאנגען
זינט דעם סוף פון דער מלחמה ,און איך טרַאכטן מיר הָאבן געהאט גענוג געלעגנהיי ַט צו פַארטרַאכטנ זיך אויף די
נַאטור פון די מלחמהֿ .פון לייענען פַארשידן ַאקַאונץ פון אויסלאנד און נאכדעם געווארן ַא זעלנער זיך ,ינווַאלווד אין
מיליטער בילדונג ,איך טָאן גלויבן ַאז דער קייסער נודניק ֿפַארַאנטווָארטלעכקייט ֿפַאר די מלחמה " ...
בירגער  -מיי ַסטער מָאטָאשימַא איז בַאלוינט די קארעע  /יאַּפַאן שלום און פעלָאושיּפ פרייז ,ווי גוט ווי די בַאשטעלט
פון מעריט פון די פעדעראלע רעפובליק פון דיי ַטשלַאנדֿ ,פַאר זיי ַענדיק ַא קול ֿפַאר וועלט שלום און ויסגליי ַך צווישן
פעלקער .די ַארויס וועלט דַארף צו הַאלטן ַא נָאענט אויג אויף יאַּפַאניש פאליטיקאנטן ,זייער בַאמערקונגען ,און
זייער באנוצער ,און די ַארויס וועלט דַארף צו געבן הילף און מָארַאליש שטיצן צו יענע יאַּפַאניש וואס זענען טריינג
צו טָאן ווָאס דיי ַטשלַאנד האט נָאך דער צווייטער וועלט מלחמה  -צעשטערן רַאסיסט היסטָאריעס ,גרוּפעס  ,און
אינסטיטוציעס ווָאס העכערן רייסיזַאם .בעת נַאציָאנַאלער סָאסיַאליסט ידעָאלָאגיע אין דיי ַטשלַאנד בלויז עקזיסטירט
אויף די ציצית ,אין היי ַנט ס יאַּפַאן ,עס נָאך בלייבט די ידעָאלָאגיע פון די גַאווערנינג יליץ.
א וסעפול לעסַאן געלערנט פון רידינג נַאנסענס דעקַאדעס ַאגָא
קארעע טוט ניט דַארֿפן מיר צו טָאן מיין קליין געניטונג .וואס איך בין טאן ינווַאלווז ּפערזענלעך נקמה  -ווָאס איז
אמת ָ -אבער אויך דָאס איז צו וויי ַזן ַאז מיר מוזן שטענדיק זיי ַן סקעּפטַאקַאל פון ַאלע מיינונגעןַ ,אריי ַנגערעכנט די

עמַאנייטינג פון די מערסט טשערישט אינטעלעקטוַאל אויטאריטעטן .מיר דַארֿפן צו ניט לָאזן ליגנער ,געלערנטע,
פויל געלערנטעָ ,אדער מָארטַארבָאַארדעד מַאוטּפיסיז פון זיכער טוויסטַאד ּפָאליטיש ַאדזשענדַאז מַאכן אונדז טָאן
זייער בידדינג דורך גלויביק זיי .איך זָאל דערמָאנען ַאז איך געהערט די "קָארעי ִש איז ַאנרילייטיד צו ַאלע אנדערע
שפראכן" שורה פילע מָאל איבער די יָארן ,און עס קיינמָאל געמאכט חוש צו מיר .איך טָאן ניט וויסן אויף ווָאס
יקער די שרייבערס קַאמענטַאדָ ,אבער עס סָאונדס ווי זיי האבן ווָאס פילע פויל געלערנטע טָאן ,ווָאס איז צו
נָאכמַאכן שטאּפן זיי געהערט אין עטלעכע אינטעלעקטוַאל צוריק ַאלייע ָאן גענומען ַא רגע צו טרַאכטן אויב עס
ַאֿפילו געמאכט זינען .איך ווונדער ווי פילע נַאריש קידס לייענען ַאז ַארטיקל אין  1969איז ַארויף צו זיי ַן נַאריש
ַאדַאלץ ,פארשפרייטן דעם ליגן .אין פַאקט ,איך ווונדער ווי פילע אנדערע ליגט ַאז איך ַאבזָארבד אין מיין רידינגז,
שטודיום ,אוניווערסיטעט יָארן ,אאז"ו די דַארֿפן ֿפַאר איינער צו דיטַאקסַאפיי זיך פון אנדערע 'ליגט איז ַא ָאנגָאינג
נייטיקיי ַט אויב איינער איז צו ָאנהייבן די ּפרָאצעס פון געזען די ּפשוט טרוטס אין לעבן.
איך וועל לייגן מער ווערטער ווי מיין שטודיום אין קָארעי ִש ּפרָאגרעס .מער ימּפָארטַאנטלי ,איך הָאפן ַאז די
קומענדיגע מָאל ַאז ַא מענטש ָאדער גרוּפע פָארשלָאגן צו זָאגן איר "דער חילוק צווישן אונדז און זיי"  -ווער "זיי"
איז מיינט צו זיי ַן ַ -אז איר וועט טרַאכטן צוויי מָאל וועגן ַאז מין פון טעָאריעֿ .פַארשטיין ווָאס ַאזַא ַא מענטש איז
טריינג צו בריינווַאש איר מיט די זעלבע סם ַאז ינפעסס זיי ַן ָאדער איר אייגן ּפסיכָאלָאגיע .מענטשן זענען ַא ּפלַאץ ווי
איר ,קיין שטָאף ווו זיי זענען ,קיין ענין ווָאס שּפרַאך זיי רעדן ,קיין ענין ווי זיי קוקן .איר נָאר הָאבן צו שטעלן אין
די מינימום מי צו זען ַאז .איר הָאבן צו ווילן צו זען ַאז ,און דַאן די פאקטן וועט גליק ַאנטדעקן זיך צו איר.

Apparent Cognates between Native Korean Words
and Words in English and other Indo-European Languages
Abbreviations: K: Korean, E: English, F: French, D: German, S: Spanish, I:
Italian, P: Portuguese, C: Catalan, N: Dutch, G: Greek, L: Latin, OE: Old
English, IE: Indo-European

Comments

Literal
English

from verb
gada - 가다,
to go. As
informal
command
"가!" is
used exactly
"!like "Go

go, goes

Hangeul

가

Korean

ga

English

go

one

two

three

dual

han(a)

du(l)

sei

dul

한, 하나 one

native K
counting
number

두,둘

two

native K
counting
number

three

native K
counting
number. Still
preserves
vowel similar
to earlier E
forms, other
Germanic (eg
N: "twee" or
S. "tres")

denotes
plural

if the
speaker
wishes to
emphasize
that the noun
is plural,
둘 is added
as a suffix.
Eg.징구
(friend),

셋,세

둘

징구둘
(friends)

cow

so

소

make,
mandeulda 만들다
manipulate

cow

In IE langs,
S sometimes
becomes C,
vice versa.
there have
been changes
in various
Germanic
languages of
the vowel ko, ku.

to make

esp. making
with hands.
(mand/hand?)
(S: mano, F:
main = hand)

ma, mother

oma,
oemoni

오마,
어머니

ma, mother

pa, father

apa,
abeoji

아바,
아버지

pa, father

be, is

isseoyo

있어요

is

"is" present tense
conjugated vb

of ipnida
(입니다)-to
be; also
cognate to S:
estar or ser
dog,
hound,
canine

many

arm

yes

gae, kae 개

dog

manhi

many,
much, a
lot

pal

ye

많이

팔

예

cognate to
canine, P:
Cão, D: hund:
k>h, vowel, n

arm

more obvious
in F: Bras arm. P>B, a&r
transpose, m
same

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,

it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

yes

ne

네

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

not

an, ani

안, 아니

negating
prefix

cognate to
negating G
prefix a-,
an-, "not"

why

wei

왜

why?

interrogative

what

mu-eot

무엇

what?

interrogative
- said
quickly,
sounds like E
what w/
initial M
서 so... 서
so... (eng.)

so...

yack

seo (suh) 서

ee-ya-gi
이야기
or
yae-gi

so...

tell,
gossip,
얘기하다 story

책을
읽으려고 했
서 코피를
마셨어요.
I was going
to read the
book, so I
drank coffee.
이야기
ee-ya-gi
(야기 = yack
(eng.)
story
얘기하다
yae-gi ha-da
to tell a
story, to
tell some

gossip, to
yack

full

match

mosquito
(<Sp.
"little
fly")

bul
(bool)

mach-da

mo-ki
(mo-gi)

부르다

full, to
be full

부르다
to fill
배 불러요.
My stomach is
full. Bae
bul-leo-yo.
불= full (E)

맞다

to match,
to be
correct,
to be
right

마자! That's
right!
(literally,
"it matches")

mosquito

모기
"mosquito" is
similar to S
and I "mosca"
(E- fly),
without the
"s" mosc.
Note: In
certain S.
dialects, the
medial s

모기

would not be
pronounced eg. moca,
moquito (PR,
Andalusian)

Egg

al

알

egg

D: Ei = egg

Mare

mal

말

horse

E: mare =
female horse

거리

road,
street

C: carré,
carrer, S:
calle street) ?F
rue
(vowel/cons
reversal?),
?E: gully water-made
path, ravine

밀

E: meal,
edible grain,
Buckwheat
eg. cornmeal,
oatmeal

Road,
Street

Meal
(grain)

kuri

Meel

Duck

Gnome

Ugly

To Take

dalk

nom

eul-gul

ta-da

E. Duck domesticated
fowl

닭

Chicken

놈

guy,
"jerk"
E: gnome <L:
fellow,
Gnomus chap,
misshapen
creature,
dwarf
usu.
pejorative
E ugly usu.
refers to
facial
appearance

얼굴

face

타다

v. to
take, to
get on, as E uses take
to take a similarly
bus,
etc...

Comments



Any suggestions of possible cognates or corrections
would be greatly welcomed!
On 13 December 2009 I did a Google search on
"Korean cognates" and found a very exciting exchange
between Mr. Mark KY Park and various editors at
Wiktionary.org. There seemed to be extreme exception
taken by some to the concept of Korean cognates to IE
words. Their argument was that Korean is not an IE
language, so there cannot be cognates. If not altogether
deleting his research, they expressed some gracious
willingness to describe Park's observations as "false
cognates." They would not even accept a phrase like
"possible cognates."
OK, so let's think small, let's not permit any thought or
new information or anything into our minds that might
cause our existing assumptions to be challenged in any
way. But let's remember that before a hundred or so
years ago, the greatest minds of European linguistics
barely saw relationships between Spanish and German,
or English and Russian. It took Indo-European thinkers
even longer to see relationships between Irish and
Sanskrit.
Even to this day, there are endless arguments as to
whether Gallego is a language of its own or a dialect of
Portuguese, or maybe even a dialect of Spanish. Such
controversies still existing within the IE linguist
community can occupy the length and breadth of whole
lifetimes of researchers, but there is not time for a
few seconds of researching other theories? If
compelling evidence is put in front of your nose, you
prefer to wipe it out of existence, rather than to open
your eyes and consider... that you might have been
mistaken or that your beloved teachers perhaps did not
know everything? Is your pride in your own little
world-view more important than facts?
Isn't it actually exciting to you that you could learn
MORE, that you could be discovering something
NEW???

For those of you who believe that you have learned
everything that you need to know, that you possess
absolute certainty, or that you will possess it in a year
or so, after you have completed some degree or after
you have gained university tenure, I refer you the
physicist Jacob Bronowski, and this series of clips
from this episode from The Ascent of Man,
"Knowledge or Certainty."
There are about seven Youtube clips composing that
episode, and I strongly recommend anyone reading this
to watch the entire hour.
Bronowski discusses the intersection of science,
philosophy and politics, and their tragic crash under the
ruthless hands of Hitler's National Socialists.
"There is no absolute knowledge, and those who
claim it, whether scientists or dogmatists open the
door to tragedy." -- Jacob Bronowski
I realize that I am straying away from the discussion of
vocabularies and grammars, but really, what is the point
of studying linguistics if not for the cause of bringing
people together and of understanding how we all are
interlinked? The whole point of learning a language
is, or should be, to connect peoples.
For a linguistics scholar to discard evidence and to erect
a high wall of separation between peoples simply
because the new data are inconvenient to a preexisting
theory, is saying, in effect, "I do not want my people to
be connected to your people." Maybe that is not what
the minds at play at Wiktionary intended, but this kind
of conclusion could be drawn by some readers or...
gulp... scholars. When such a conclusion is drawn, in
my opinion, it has political, social and historical
consequences. In this case, it involves Koreans, a
people for whom I have tremendous love, but I would
hope that I would similarly rise to defend any other
people similarly being thrown into isolation for no
reason other than bigotry.
To create a concept of an Indo-European family,

linguists had to first see beyond their small minded
parochial views to envision relationships that are not
always immediately obvious. The conception of Korean
having some relationship to Indo-European languages is
not based on the membership rules of the IE family. In
my opinion, Korean is clearly NOT an Indo-European
language, in the same way that French is not a Slavic
language, or Danish is not a Latin language. The
relationships and assumptions of old need to be
reassessed.
It is necessary to see the linkages by stepping back
further into the mists of linguistic time, to a point when
neolithic people in Eurasia might have spoken the same
language or related languages. Today, we see these
connections mostly in family words, in food, in fauna,
in flora, but in some cases also, in ways of describing
things - this, I think suggesting a vestigial grammatical
connection between the members of the yet unnamed
Indo-European-Korean language superfamily.
For Korean and Indo-European languages to be
reassigned into a new group, much more research
would need to be done, but if the findings of very
ancient cognates are to be chucked aside arbitrarily,
then no advancement is possible.
The goal of linguists should be to ultimately trace
the linguistic connections between all peoples of the
world. Recognition of some kind of Korean - IndoEuropean link is not the endpoint, of course. It should
be the beginning. But if Eurocentric IE linguists are
going to shut down thought processes and eliminate
evidence of connections between languages beyond the
hallowed IE domain, then these scholars will only place
their role in history as blips and as maintainers rather
than as pioneers and discoverers. It's your choice....
For the Japanese, blind ignorance means that a modern
industrialized nation will continue to live in fairy tale
ignorance of its history - very amusing to westerners
living in or visiting Japan, but very dangerous and
disturbing to other Asian nations. For the Koreans, they
will continue to research their "common root" to the

Japanese and Ryukyu peoples, as well as examine
ancient connections to various peoples in Eurasia, but
perhaps their research will remain unknown to the
West. For the Europeans, they will continue to wonder
just where exactly is the Indo-European homeland.
They will occasionally hear of red haired, light eyed
Tocharians in Eastern Central Asia, and a photo of an
occasional hazel eyed, blond Afghan or brown haired,
European-looking Uyghur will raise an eyebrow, as will
the Asian-looking Iberian Lady of Elche, but no larger
investigation will ensue. Meanwhile, visitors to Korea
will notice certain European features in many Korean
faces (eg. here and here), and Korean visitors to
Eastern Europe, Scandinavia, Britain, and even
faraway Ireland will notice many Asian features in
European faces, but no larger investigation will ensue.
Yes, the "science" of human language relationships and
migrations of human people from our common starting
point in Africa is settled. It has all been figured out.
Nothing to see here. Sit down and STFU. Move along,
now!
Sorry, but I'm going to still wonder about some of the
things that I see and comment on them.






Mr. Park's Wiktionary debate is here
Mr. Park's excellent list of Korean Cognates to
Indo-European languages - some of which I
independently noticed - is here:
http://en.wiktionary.org/wiki/User:KYPark.
It is copied below:

To begin with
German 'Huf' is equivalent to Korean
'gub' (굽).
Hangul
Nemo
Compare
Eng. yule, year, O.E.
gjeul
겨을
ġēar
gol
Lat. gula, Eng. gullet
골
굽

gwub

Ger. Huf

굽다

gwubda

Lat. cubare

눕다

nwubda

Lat. nubere

도르 레 dorure
돌다

dolda

두텁

dwuteb

Eng. trolley
Eng. tour, tower, turn,
torch, torque, torsion,
torus
Eng. toad, O.E. tādiġe

둑

dwug

Eng. dyke, Lat. ducere

둔

dwun

Eng. dune, down, town

뚫다

`twulhda Ger. durch, Eng. through
Eng. Teuton, Dutch, Ger.
`tiad
Deutsch
mani
Lat. manus

띠앋
마니

마니다 manida
만지다 manzida

Fre. manier
Eng. manage

많이

manh~i

Eng. many

맞다

mazda

메

mey

뫃다

mohda

믈

mul

바다

bada

바닥

badag

받다

badda

밭

bat

Eng. match
Eng. meadow, mow, O.E.
māwan
Eng. O.E. mōt, mūga,
Eng. moot, meet, moat,
mount, mound, mow
Lat. meer, Eng moor
Ger. Wasser, Eng. water,
wade
Eng. buttock, bottom
Lat. pes, Eng. foot,
vase, vessel
Eng. bed, pad, paddy

브르다 buruda
블

bul

블다

bulda

블리다 bullida
bulmwu
블무

Eng. full
O.E. bœl, Gre. pyr, Dut.
vuur, Ger. Feuer, Eng.
fire
Eng. blow
Lat. pulmo, Eng.

박쥐

bagzwi

pulmonic
M.E. bagge, bright

밝다

balgda

Eng. bright

보다

boda

Fre. voir, Lat. video

비치 다 bicida
bic
빛

Lat. vici

Eng. wit, Lat. video
Lat. orient, Gre. oriri
"to rise," oros
오르다 oruda
"mountain," ornis "bird"
e.
me , u .
자물쇠 zamwulsoy (zamók)



The existence of an earlier Korean-Indo-European
language family was called by the Linguist Joseph
Greenberg the Eurasiatic Family.
Professor Joseph Greenberg has passed away, but two
notable scholars influenced by him are:



Merritt Ruhlen
(also:http://www.merrittruhlen.com/)
Alan R. Bomhard

History of Ancient Korean Civilization








History of the Korean Goguryeo Kingdom
History of the Korean Baekje Kingdom
History of the Korean Shilla Kingdom
History of the Korean Gaya Kingdoms
More on the Korean Gaya Confederacy
Gaya Kingdoms Artifacts - Gimhae Museum
History of the Korean Parhae Kingdom

Korean Settlement and Creation of Japanese States




Dr. Wontack Hong's Ancient Japan History
(also here)
Tomb Secret: Emperor Nintoku was Korean
Also more: here
Exiled Baekje King's Tomb Found in Kazumaya




(new link)
Nango: Japan's Baekje Village
Hidaka: Japan's Goguryeo Village

Modern Korea's Survival Struggles








Model of a Leader - Admiral Yi Sun Shin
Imjin War - Japan's Bloodthirst Begins
Ju Non-Gae: Patriotic Heroine of Jinju
Yi Sam Pyeong, Kidnapped Korean Potter
Empress Myongseong: Korea's Hero-Queen
Japanese Atocities in the 20th Century
Dokdo: More Japanese Predations?

A Few Korean Language Links







NATE Korean-English Dictionary
Sogang Univ. Learn Korean Online
Monash Univ. Korean Word lists
The Korean Forums
Declan Korean Software
Diotek Korean Handheld Software

Some Scholars Studying Ancient Japanese Links to
Korea
(Any recommendations of notable researchers covering
this topic would be greatly appreciated. I am only
interested in identifying researchers who are applying
normal world standards of historical analysis to the
subject of Ancient Japanese history. I am not interested
in noting people who tow lines from the 19th Century,
which is to say, "scholars" who do not see any Korean
links to Ancient Japan, who persist in muddlying waters
that should be crystal clear. So please do not
recommend people who look at a classical Korean
artifact in Japan and deceptively describle it as being of
"continental origin" or "northern origin," as these
scholars are either too stupid or too cowardly to be
publishing or being in front of a classroom.)





HONG Wontack (Seoul National University) Baekje/Yamato
KIM Taesik (Hongik University) - Gaya
TAKAHASHI Koji (Univ. Toyama) - Kofun Period
John WHITMAN (Cornell University) - Korean-Japanese

Linguistics

Reviews


Beckwith's Koguryo: The Language of Japan's
Continental Relatives
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