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שרייבט די תקופה זינט טעאָדאָר הערצל'ס טויט אין יאָר 4091
ביז צו דער שאַפוננ פון מדינת ישרא? אין יאָר  .8491ס'אין אַ
פאַרבעסערטע און פאַרגרעסערטע אויסנאַבע פון דעם זעלבן בוך,
װאָס איז דערשינען פאַר דער מלחמה און איז דערגאנגען אין איר
היסטאָרישער באַהאַנדלונג ביז צום יאָר .9891
שוין אין פאָרװאָרט צום ערשטן באַנד פון מיין ,נעשיכטע פון
ציוניזם" (פּאַריזער אויסנאַבע  ,)491/האָב איך אָנגעוויזן אויף
די גרויסע שוועריקייטן ,וועלכע עס מוז אָנטרעפן ביי זיין אַרבעט
די דאָזיקע שװועריקייטן
יעדער געשיכטע-שרייבער פון ציוניזם.
זיינען נאָך אַ סך גרעסער און ערנסטער געװאָרן אינעם צוייטן
צןיוניזם" .די פאַר:-הערצליאַנישע
באַנד פון דער ,נעשיכטע פו

צייט און די הערצל-תקופה זיינען

וייניקער

קאָמפּליצירט און

פאַרצווייגט ,װוי די  44לעצטע יאָרן ,זינט טעאָדאָר הערצ?'ס טויט,
שטאַרק
זינט דעם יאר 4091
באַווענונג איז
די ציוניסטישע
און
דיפערענצירט
אויסגעוואקסן ,זי האָט זיך פאַרשידנאַרטיק
פאַרגרעסערט אויף יעדעם נעביט ,סיי אויפן סאַציאַלפּאָליטישן /
|
און סיי אויפן גייסטיק-קולטורעלן.
בכדי אויסשעפּנדיק צוֹ באַהאַנדלען די היסטאָרישע טעמאַ-
טיק פוֹן דער ציוניסטישער באַווענוננ אין די לעצטע צוויי דורות
פון אונזער נגעשיכטע ,װאָלט מען אייננטלעך געדארפט האָבן אַ
ריזיקע ענציקלאָפּעדיע .מיר האָבן צו טון מיט א געװאלדיקער
שפע פון פאַקטן ,נעמען און געשעענישן און דער ציוניסטישער
קיסטאָריקער שטייט כסדר פאַר דער שווערער ,אומברחמנותדיקער
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ראַטטלאָן
אָפט פּשוט
מ'אין
צמצום.
פון
נויטווענדיקייט
לנבי אַ סבו? פון פאַקטן און פּראָבלעמען ,וועלכע פאַרלאַנגען א
דער
דאָ נישט
ס'אין
גענויע פעסטשטעלוננ און באַהאַנדלונג,
פּלאַץ אויספירלעך אָפּצושטעלן זיך אוֹיף דער דאָזיקער הויפּט-
שװועריקייט פון דער ציוניסטישער היסטאָריאַנראַפיע ,בלוין מיט
איין ביישפּיל? ועלן מיר דאָס אילוסטרירן ,אָט ,למש? ,ציילט דאָס
אָפִיציעלֶע פּראָטאָקאָלן-בוך פון פערצענטן ציוניסטישן קאָנגרעס
אין אונזער בוך
איבער  0081זייטן פון גרויסן דרוק-פאַרמאַט.
ווידמען מיר דעם פערצענטן קאָנגרעס בלויז  81זייטן .וי מאַכט

מען דאָס ,אַז אויף די פּאָר זייטן זאלן איבערנעגעבן ווערן סיי דער
פאַרלױף און סיי די קריטישע באַהאַנדלונג פוֹן די קאָנגרעס  -פאַר"
האַנדלונגען ? אפילו אַ טעלענראַפישער סטיל אין אָפּטמאָל מאַכט"
לאָז לגבי דעם גרויסן רייכטום פון ציוניסטישן היסטאָרישן מאַ
טעריאל ,ווייל סוף כ? סוף איז דאָס מאַר אונז נישט סתם געשִיב-

טע ,נאָר ציוניסטישע געשיכטע און יעדער פרט אין אונן אינטע-
רעסאַנט און טייער .,מ'מון פַּשוט :אין זיך כסדר גנובר זיין דעם
ציוניסטישן יצר און סיט שויינן אַריבערנײיען נעבן פאַקטן און
געשעענישן ,װאָס דערשיינען אונז צו זיין אַזוי אינטערעסאַנט
|
און וויכטיק,

די געשיכטע
יידישער

און

פון ציוניזם

אַלנגעמיינער

טאָריקער מוז זיך כסדר

אין

נישט

ווירקלעכקייט.

אָפּשטעלן

אויף

דער

אָפּנעריסן פון דער
ציוניסטישער

געשעענישן

היס"

אין דער

יידישער און אַלגעמיינער געשיכטע ,װאָס האָבן ,מער אַדֶער וי
ניקער ,באַאיינפלוסט דעם נאַנג פון דער ציוניסטישער אַנטװיקלונג,
דאָס שאַפט ווידער נייע פּראָבלעמען און שוועריקייטן,
אַ גאָר שווערע און קאָמפּליצירטע פראַנע איז די מאָס פון פּראָי

פּאָרץ ,װאָס אין נויטיק פאַר יעדן היסטאָריקער אין זיין פאַר-
אַנטװאָרטלעכער אַרבעט ,װאָס זאָל מען יא אַרייננעמען און ואָס
נישט ,וויפי? פון דעם און וויפי? פון יענעם ,וועלכע דאַטן ,נעמען
אוֹן פאַקטן זאָל מען יא פאַרצייכענען און וועלכע נישט ,און אויב
9

יֹאָ ,וי אָפט און אין וועלכן צוזאַמענהאַנג .דער סור הצמצוט און
די פּראָפּאָרץ:מאָס זיינען די גרעסטע

און אָנגעווייטיקסטע שווערי-

ק|ייטן ,מיט וועלכע מ'האָט כסדר צוֹ קעמפן ,ביים שרייבן די גע-
|
שיכטע פון ציוניזם.
די ציוניסטישע באַװענונג און איר געשיכטע זיינען נישט
אַבסטראַקטע און ווייטע באַנריפן ,זיי זיינען צונויפגעבונדן מיט
אונזער טאַנטעגלעכער ווירקלעכקייט ,מיט אירע קאַמפן און פּאַר-
טייאישע ליידנשאַפטן .וי מ'זאָל זיך נישט באמיען צו זיין אב-
לנבי אַלֶע גרופּירונגען און שטרעמוננען
יעקטיוו און גערעכט
אינם ציוניזם ,מון מען דאָך קומען מיט אַ קלאָרער שטעלונג און
צו געוויסע נגעשעענישן און פאַקטן,
|עצידירטן אורטייל ביחס
ד
װאָס ווערן פּאַרשידגאַרטיט קאָמענטירט און באַאורטײילט אין ציו-

ניסטישן לאַגער. ,

|

דער ציוניסטישער

י-

היסטאָריקער שרייבט

נישט

אין אַ לופט-

לעערן רוים ,ער איז אַרומגערינגלט מיט אַ ווירקלעכקייט ,װאָס איז
וסוביעקטיוו און פּאַרטייאיש .און דאָס מוז זיך ,ביודעין אָדער בלא
יודעין ,אויסווירקן ,בפרט ,ווען מ'איז ,װי דער אױיטאָר פון דעם

דאָזיקן בוֹך ,אַן אַקטיווער ציוניסטישער טוער זינט צענדליקער יאָר,
אָבער די הויפּט-פליכט פון אַ היסטאָריקער איז :באַמיען זיך מיט
אַלע כוחות און מיט דעם בעסטן געוויסן צו זיין אביעקטיוו אין
גערעכט לנבי אַלע .פון היסטאָרישן שטאַנדפּונקט ,איז זעלטן איין

צד גערעכט תמיד און איבעראַל ,מייסטנס ליגט דער אמת אינדער-
די פּאַרטײען ,אַ ציוניסטישער היסטאָריקער האָט
מיטן ,צװוישן
נישט דאָס רעכט צו זיין אַן אױיטאָריטאַטיוער פוסק אחרון ,ער

קאָן נישט באַוייזן זיין פולמאַכט אַלס אַן אויבערשטער שופט אין

פּאַרטייאישע סכסוכים ,דאָס הייסט אָבער נישט ,אַז דער ציוניס-
טישער היסטאָריקער

זאָל נישט

האָבן דאָס רעכט צו אַן איינענער

מיינונג און זאָל זיך בלויז באַגרענעצן צו דער ראָל פון אַ כראָנאָ-
טרוקענע פאַקטן אָן
נאָטירט
לאָנישן .פּראָטאָקולאַנט ,וועלכער
אייגענע קאָמענטאָרן און אורטיילן .אָבער די דאָזיקע קאָמענטאַרן
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און אורטיילן פֿוזן זיין זייער פֿאַרזינטיק געוווינן ,פֿאַראַנטװאָרט"
לעך פאָרמולירט און ערלעך געמיינט!
איך האָב זיך באַמיט אין מיין ,נעשיכטע פון ציוניום .צו
בלייבן סמחוץ אַלֶע פּאַרטייאישע ליידנשאַפטן און קעננערשאפטן.
און פאַקטן האָב איך
געשעענישן
מיין מיינונג ווענן געוויסע
דער
וי עס האָט מיר דיקטירט
אַרױיסנעזאַנט אָפן און ערלעך,
היסטארישער אמת און פמיין ציוניסטיש געוויסן ,דער דאָזיקער
אָבער ער אין קינמאָל
אמת קאָן טיילמאָל זיין אומאננענעם,
און באַלײידיקנדיק .,איך בין געבליבן טריי דער
נישט אַגרעסיו
היסטאָרישער אַביעקטיוויטעט אָבער גלייכצייטיק אויך טריי דעם
הערצליאַניש-מלוכישן ציוניזם ,וועלכן איך דין מיט װאָרט און
שריפט ,שוין פיר צענדליק יאָר,
די ציוניסטישע היסטאָריאָגראַפיע האָט צו טאַרצייכענען א
נאַנץ רייכע ליטעראטור .דערביי איז אָבער זייער קליין די צאָל פון
אויטאָרן ,וועלכע האָבן געפּרוװוט צו נעבן א גאַגצטײט פון דער
ציוניסטישער נעשיכטע .מנ'סתם האָבן די שװועריקייטן פוֹן דער
ציוניסטישע היסטאָריקער,
די
גרויסער אויפנאבע אָפּנעשראָקן

מזום סאַָקאָלאָװיס.

אין בעיקר

/3 10 0812012"/ס,08112

צוגע-

פּאַסט געווען צו די פּאָליטישע פּראָפּאַנאַנדע-צװעקן אין עננלאַנד און
באַהאַנדלט די אַנטװיקלונג בין צום יאָר  ,8101אדאָלף בעהמ'ס
;ט( ,,61 680510812012 96663אין צוויי כענרער)
"ע0רק90
גרויס וו
באַשרייבט מער די טעאָרעטישע זיים פון דער ציוניסטישער באַ-
ווענונג ,װוי איר פּאָליטיש-אָרנאַניזאַטאָרישע אנטוויקלונג ,ישראל

כהגיס בוך (אין ענגליש) איז אַ פּרווו צו שאַפן א סיסטעמאַטיש
לערן-בוך פון ציוניסטישער געשיכטע ,אין ײדיש אין  359ניִשט
פֿאַראַן קיין בוך ,װאָס זאָל די געשיכטע פון ציוניום אויספירלעך
באַהאַנדלען זינט די עלטסטע צייטן ביז צום היינטיקן טאָג .מיין
,געשיכטע

סון ציוויזס"

(אין צוויי בענדער)

געבליבן דאָס איינציקע שלמותדיקע
נעשיכטע אין דער יידישער שפּראַך.

האַנטבוך

איז

געווען

אוֹן איז

פֿאַר ציוניסטישער
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| = יעדעס האַנטבוך פאַר ציוניסטישער געשיכטע איז דערווייל אַ
אָדער ווייניקער ,א געלוננענער .און
פּיאָנערישער פּרווו ,מער
אַזױ דאַרף אויך אָפּגעשאַצט ווערן מיין ווערק ,אין דעם פאָרװאָרט
צו דער פארמלחמהדיקער אויסנאַבע פון דער ,געשיכטע פון ציו-
ניזם" (אין יאָר  )8891האָב איך געשריבן, :א,יך על נישט פּרװון

זיך און אַנדערע איינצורערן ,אַז אין מיין בוך איז שוין געפונען
געװאָרן די בעסטע פייזונג פאַר די שווערע פּראָבלעמען פון דער
ציוניסטישער היסטאָריאָגראַפיע ,װוי געזאַנט ,איזן יעדע ציוניסטי-

גשעשיכטע-שרייבונג א מין פּיאָנערן-אַרבעט ,איך האָב זיך באַ-
מיט צו שאַפן

אַ ווערק ,װאָס זאָל אין אַ פּאָפּולערער פאָרם און

שפּראַך געבן אַ היסטאָרישע

שילדערונג

פון דער ציוניסטישער

אַנטװיקלונג זינט די עלטסטע צייטן ביז צום היינטיקן טאָנ .איך
האָב זיך באַמיט צו זיין אָביעקטיוו און נערעכט אין דער באַ-

אורטיילונג פון מעשים און מענטשן ,וי ווייט דאָס איז מענלעך,
זיכער

זיינען

אין

מיין

,נעשיכטע

פון ציוניזם"

פאַראַן

געוויסע

אומפּינקטלעכקײיטן ,סיי פאַקטישע און סיי סטיליסטישע .אָבער
יעדער ,וועלכער האָט אַ מינימאַלע השגה פון די שװעריקייטן
ועט גערעכט אָפּשאַצן די
ביים שרייבן ציוניסטישע געשיכטע,
גרויסע אַרבעטס-לײיסטונג ,װאָס לינט אין די  0021זייטן פון מיין

;נעשיכטע פון ציוניזם".
סתםדיידישער

איך

האֶָף ,אַז דער ציוניסטישער און

לייענער-פּובליקום

אויפנע-

װועט מיט דאַנקבאַרקײט

מען מיין ווערק ,און זאָל דאָס זיין אבַאַלױנונג פאַר מיין אָנגע-
שטרעננטער ,מיפולער ארבעט במשך פון אַ פּאֶר יאָר",
צו די דאָזיקע ווערטער ,געשריבן מיט  41יאָר צוריק ,דאַרף

יי
איך היינט נאַָרנישט צוגעבן.
,עשיכטע פון ציוניזם" זיינען װוי ווייט מעגלעך
| = אין מיין ג
געשעענישן
אַלע געשיכטלעכע
אויספירלעך באַהאַנדלט געװאָרן
און טעאָרעטישע עװאָלוציעס .פון דער ציוניסטישער באַוועגוֹנג.
דאַקעגן איז גאַנץ קורץ באַשריבן געװאָרן די לעצטע תקופה ,זינט 
דעם

12

אויסברוך

פון דער צווייטער

וועלט-מלחמה.

די סיבה

אין אַ.

קלאָרע :געשיכטע

פאַרלאַנגט אַ געוויסע צייטלעכע דיסטאנץ

און

די לעצטע  01יאָר זיינען נאָך צו פריש אין אונוער זכרון.
דער צווייטער באַנד פון מיין ,געשיכטע פון ציוניזם" האָט
געדאַרפט דערשיינען ענדע י .491/ .ער דערשיינט אָבער אָנפאַנגס
די שװועריקייטן האָבן זיך אַדױסנגעװיזן צו זיין גרעסער,
,9
וי איך האָב דאָס געקאָנט פאָראויסזען ,באַזונדערס די מאַטעריע:
נישט לייכט געווען פאַר א מיטללאָזן
ס'איזן
לט שוועריקייטן.,
שריפטשטעלער אַועקצושענקען פאַר דעם דאָזיקן ווערק אַנדערט-
דאָס
פֿאַרמאַטערנדיקער ארבעט.
חאַלבן יאָר פון אינטענסיווער,

אַרױיסגעבן דעם צווייטן באַנד האָט אָפּנעקאָסט גרויסע געלט-סכו-
מים .ס'איז נגעווען א זייער שווערע

אָן יעדער פינאַנציעלער
ס'איז אַרנאַניזאַציע

אויפנאַבע

הילף ,אֶן

צו רעאליזירן

סובװענציעס

דאָס,

מצד וועלכער

אָדער אינסטיטוציע,

איך מוז דאָ אויפריכטיק דאַנקען די פּאֶַר צענדליק עסקנים,
וועלכע האָבן אין
אָפט ,אומבאַקאַנטע ציוניסטישע סאָלדאָטן",
אַלע זייערע שטעט און שטעטלעך ,אין אײיראָפּע און מעבר לאו-
קינוס ,פאַרשפּרײיט מיין ערשטן באַנד און מיט דעם מיר נעהאָלפן,
אין אַ געוויסער מאָס ,אַרויסצונעבן דעם צווייטן באַנד,
די ביבליאַנראַפישע פאַרצייכניש צום סוֹף פון צוייטן באַנד

באַריקזיכטיקט בלויז אַ קליינעם טייל פון דער רייכער ציוניסטי-
א פולע פאַרצייכניש
אין
א .באַונדערע,

שער ליטעראַטור .אַרויסצונעבן
ציוניסטישער
ביבליאַנראַפיע 
וויכטיקע
אויפנאבע.
דעם פאַָטאָגראַפישן מאַטעריאָל צו מיין ,געשיכטע פון ציו-
,רן קימת לישרא?", ,קרן היסור",
ניזם" האָב איך באַקומען ביי :ק
געשיכטע פון
פאַר
ייוו"אָ און  אַרכיוו פון פאָרשונגס-צענטער
פּוילישע יידן" אין פּאַריז.

|

דער

פוֹן

דער

א ו י ט אָ ר

פּאַריז ,אין מערץ 949ן
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ישוב ר  3פון

די בלוי

וייסע

ר

ךר בר

ישראל

ייריטוט

1:

ה

פלאַטערם

פון טעאָראָר הערצל'ס מױט אין יאָר 4091
ביז צדועד באַלפור-דעקלאַראַציע אין יאָר |719
 1אָס יידנטום װועט ציוניסטיש
וועט בכל? נישט זיין".

אָדער עס

זיין

סמ אַ ק ס גנ אָ ר ד וי

,א,יין נאָט ,איין פאָלק ,איין שפּראַך ,איין לאַנד און
איין ציוניזם",

װ אָ ל פ ז אָן

ד ו ד

ץד ער צוועק פון דער רעאַלער אַרבעט איז ארץדישראל
איז צו באַווייזן פאַר דעם יידישן פאלק און פאַר
דער נאַנצער וועלט די לייסטונגס-פעאיקייט פון
ענ אָ װ
יח י א ? ט שס
ציוניזם".

י זויזיע פון דער ציוניסטישער דריל-אייניקייט
איז :די באַפרייאונג פון יידישן פאָלק ,הער רע-
נעסאַנס פון העברעאישער קולטור און די יידישע
ב ע ר ב א ר א כ אַ װ
מדינה",

,ױטאָעמאַנציפּאַציע"
,מיר בלייבן די תלמידים פון א
און רעכענען בלוין אויף איינענע כוחות".
מ .מ .א ו ס י שק י}
אומה איר
די יידישע
אין ארץ-ישראל? באַנייט
פאַרלוירענע פאַרבינדונג צווישן פאָלְק און לאַנד".

|

?ע װין

| -ש מ ר יחו

,מיט דער וועלט-מלחמה האָט געשלאָנן די גרויסע
היסטאָרישע שעה פאַרן יידנטום און ארץ-ישרא?"- .
:

א

ח

ד

ה

ע

ם

"ארץדישראל װעט געבויט ווערן דורך צעבראָכענע
הערצער .די גאַנצע ,די רואיקע און זאַטע ,זיי װעלן
זיך פוילן און נישט בויען דאָס לאַנד".

|
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ב ע ר ? ק אַצ ע נע  9ז אָן

)1

דער ציוניזם נאָך הערצלט

מיט הערצ?'ס

טויט

האָט די ציוניסטישע

טױט

באווענונג

פֿאַר-

לוירן איר מעכטיקן עלאַן און איר זעלכסטבאַװוסטע זיכערקייט,
און זי איז ביי דעם קבר פון דעם גרויסן מנהיג געבליבן שטיין
צעטומלט און דערשיטערט; עס האָט געדויערט א לעננערע ציים
ביז די באַועגונג איז ווידער צו זיך געקומען און האָט אָנגעהוֹיבן
צו זוכן איר נייעם אַנטװיקלונגס-וועג,
|
פּאַמעלעך האָט זיך אוױיסקריסטאַליזירט די נייע נאָך-הער-
צליאַנישע תקופה פונם ציוניזם ,איר אַממײיסטן כאַראַקטעריסטװײ

שע דערשיינונג איז די עװאַלוציע ,אַ שטילע און לאַנגזאַמע אַנט-
וויקלונג ,בעת

הערצל'ס

תקופה

איז געווען א צייט פון אַ טיפער

אוֹן אויפברויזנדער רעװאָלוציע אינם יידישן לעבן ,די משאַרטער-
האָפּנונגען זיינען נאָך הערצל'ס טויט פאַרשווונדן ,ס'איז פאַר
דער ציוניסטישער מחנח קלאָר געװואָרן ,אַז די מאַסן-עמינראַציע
און קאָלאָניזאַציע לויט דעם מאסשטאַב פון  ײידנשטאָט? אין לפי
שעה געװאָרן אַ נישט-רעאַלע זאַך .אַלץ מער און מער קומט אין
פאַדערגרונד פון ציוניזם די קעננװארטס-אַרבעט אין די נלות-

לענדער ,אין אײיראָפּע פארשטאַרקן
סאָציאַליסטישע שטרעמוננען ,אויף

זיך די דעמאָקראַטישע און
אינם יידישן לעבן װאַקסט

זינט דער רוסישער רעװאָלוציע (פון יאָר  )8091די השפּעה פון
די דאָזיקע גייסטיקע און פּאָליטישע ריכטוננען .די ציוניסטישע
קעגנװאַרטס-פּאָליטיק מוֹז זיך צופּאַסן צו די דעמאַקראַטישע און
סאַציאַליסטישע לאָזונגען ,אינם ציוניזם נומא װאַקסט דער אין-
פלום פון די סאָציאַליסטיש-ציוניסטישע פּאַרטײען .דער קאַמף
פאַר נאַציאָנאַלע רעכט ,פאַר אַ יידישנאַציאָנאַלער אױטאַנאָמיע

גיט דער קולטור-פראַגע אַ באַזונדערע באַדײיטונג ,עם קאָמפּלי-

צירט זיך דער שפּראַכן-פּראָבלעם ביי יידן און עס אַנטװיקלט

זיך
17
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אַ הייסער קאַמף צװישן די העברעאיסטן און יירישיסטן .די
אייגנטלעכע ציוניסטישע אַרבעט :די קאַלאָניזאַציע אין ארץ-
ישראל

ווערט

פון דער

א המשך

אַמאָליקער

חובבי-ציוניסטישער

קאָלאָניזאַטאָרישער טעטיקייט ,הגם זי האָט פונם הערצליאַניזם
געלערנט דעם ברייטן שוונג פון גרעסערע השגות און פאָדע-
רונגען .,איינער פון די איינפלוסריינסטע ציוניסטישע פירער נאָך
הערצל'ס טויט ,מ ,מ ,אוסישקץ ,ניט אַרױס אין יאָר  ,8091ערב
דעם זיבעטן קאָנגרעס ,זיין בראָשוֹר ,אוער פּראָגראַמי; װאָס
איז געװאָרן

אינם

תקופה

דער אני מאמין

ציוניזם.

פון דער נייער נאָך-הערצליאַנישער

די דאָזיקע שריפט פּראָפּאַגירט קודם-כל

די טאָג-טעגלעכע ,רעאַלע קאָלאַניזאַטאָרישע אַרבעט אין ארץ"
ישראל ,נישט קוקנדיק אויף דעם מצב פון די פּאַליטישע באַמי"

אונגען אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל און אין אַנדערע מלוכהשע צענ-
טרען .,אויסער דער קאָלאַניזאַציעאַרבעט דאַרףה די נאַציאָנאַל-
העברעאישע דערציונג ,סיי אין ארץיישראל און סיי אין גלות

פון דער ציוניסטישער

אֶרנאַניזאַציע.

אין ארץ-דישרא? נאַציאָנאַליזירט

צוליב

זיין די הויפּט-אויפנאַבע
די

מוז

אַרבעט

ווערן,

דעם ,װאָס דער יידישער אַרבעטער אין פון עקאַנאָמישן שטאַנד-
פּונקט נישט קאַנקורענץ-פעאיק לגבי די אַראַבער ,זאָל געשאַפן
ווערן פון דער געזונטער יידישער יוגנט אין גלות אַ פרייוויליקע
װאָס וװעט
אַרבעטס-אַרמײי ,מיט א דריי-יאָריקער דינסט-צייט,

דערפילן איר נאַציאָנאַלע פליכט אין גייסט פון ,בילו",
די נייע שטרעמונגען

האָבן

בניגוד

| = ריטאָריע

צו הערצל'ס

און יידנשטאַט,

ציוניזם,

ואָס

וועגן אַ נאַציאָנאַלער

טע-

אין דער ערשטער

ריי,

און שטרעבונגען אינם

פּרינציפּ

אַרױסגערוקט

לאָזונגען וועגן נאַציאָנאַליזאַציע פון אַרבעט און קולטור ,זיינען
אין אַן עקסטרעמער פאָרם צוֹם אויסדרוק געקומען ביי מאַרטין

בובער און ביי אַנדערע אַזױ גערופענע ,קולטור-ציוניסטן" .מאַר-
טין בובער (צוזאַמען מיט אַ גאַנצער ריי פון זיינע חברים און
תלמידים) האָט פּראָפּאַנירט אַ ציוניסטישע שיטה ,װאָס איז גע-
18
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ווען

אַ מין

סינטעזע

פון די אנשויאונגען,

װאָס

זיינען

אין

דער

פאר-הערצליאנישער תקופה אַרויסנעזאַנט געװאָרן דורך העס',
סמאַלענסקי'ן און אחד העם ,לויט דער דאָזיקער שיטה איז אוֹים-
געקומען ,אַז דער עיקר פונם ציוניזם באַזירט זיך נישט אויפן
פּרינציפּ פון אַן איינענער יידישער טעריטאָריע ,נאָר אינם דאָנ-
מאַט פון אַ נאַציאָנאַלער אידיי ,דערציונג אבואןַװענונג .פון
דער דאָזיקער פאַרגייסטערונג ביז צו דער מיסטיק איז געווען נאָר
איין שריט ,און מאַרטין בוֹבער איז טאַקע דעם וװענ צו מיסטיק
געגאַנגען .װאָס מער די ציניסטישע באווענונג אין אַװעק פון

דער

יידנשטאַט-אידעאָלאָניע,

אַלץ שטאַרקער

אין

געװאָרן

די

השפּעה פון דער דאָזיקער נייסטיק-מיסטישער שיטה .הערצל .האָט
דעם ציוניזם אַרוױיסגעפירט פון די ענגע נעסלעך פון מיסטיק און
קליינאַרבעט ,אויף דעם ברייטן ,קענינלעכן וועג פון פּאָלִיטיש-
נאַציאָנאַלער שטאַטלעכקײיט ,די רעאַקציע נאָך זיין טויט האָט
דעם ציוניזם געװאָלט צוריקפירן צו דער אַלטער חובבי-ציוניס"
טישער אינפילטראַציע און צו אַ פאַרגײיסטיקטער מיסטיק .אָבער
די הערצליאַנישע אָרנאַניזאַציע ,װאָס איזן אין צייכן פון יידנ-

שטאַט" ,געשאַפן געװאָרן אין באַזעל ( ,)7981האָט אין זיך אויך
נאָך

הערצל'ס

פּאָליטישן

טויט

ציוניזם,

פאַרמאָגט

א

גרויסע

חיונישע

קראַפט

פון

זי האָט לכן ,סוף 2ל סוף ,גובר געװען די

רעאַקציע-שטימונגען און פאַרלאַנגען און האָט אין זיך אויסקריס-
טאַליזירט די סיגטעזע פון אַלע דריי היסטאָרישע ריכטוננען אינעם
ציוניזם( .פּראַקטיש-רעאַלע אַרבעט אין ארץ-ישראל ,פּאַלִיטישער

ציוניזם און קולטור-ציוניזם) .ערשט אין דער דאָזיקער סינטעזע
האָט דער ציוניזם געפונען זיין האַרמאָנישן ,אַלִץ אומפאַסנדיקן
אויסדרוק .,אָבער דער סיגטעטישער ציוניזם איז געווען דער סך-
נאָך הערצל'ס
הכ? פון אַ לאַנגן און קאָמפּליצירטן פּראָצעס.
טויט איז אין דער ציוניסטישער באווענונג פאָרנעקומען ערשט
איינער פון די שווערסטע עטאַפּן פון דעם דאָזיקן קריסטאַליזי-
רונגס-פּראָצעס,
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עס האָבן ביי דעם

אַלעם אויך מיטגעווירקט

השפּעות,

װאָס

זיינען געקומען מחוץ דער ציוניסטישער מחנח .פאַרשידענע יידי-
שערייבער און דענקער האָבן פאַרטימט און אויסנגעבויט די יידיש-
ש
נאַציאָנאַלע וועלט-אנשויונג ,װאָס אין געווען נאָך יונג און א

סך מאָל אפילו פּרימיטיוו,
גייסטרייכסטע

יידישע

ד"ר גתן בירנבוים,

שרייבער,

איינער פון די /

ניט אַרױס אַ גאַנצע

ריי ביכער

און בראָשורן ,וועלכע נענירן דעם מעכאַנישן שלילת הנלות אינם

ציוניזם .בירנבוים ,װאָס איז מיט יעדן יאָר ,אַלְץ שטאַרקער צו.-
געבּונדן

געװאָרן

צום

יידישן לעבנסשטיינער
אַפּאָטעאָזירט די יידישע

סזרח-ידנטום,

זוכט

די חיונישע כוחות
שִפּראַך אט סולטור

אין טראַדיציאָנעל-

פון דער

אומה;

ער

און װאַרפט די לֹאַ-

זונג; ,ישרא? איז בילכער פאַר ציון!" ,גייסטיק נאָענט צו בירנ-
בוימ'ן שטייט די ריכטונג ,װאָס גרופּירט זיך אַרום ש .דובנאַװיף,
דעם באַרימטן יידישן היסטאָריקער .דער פּראָנראַם פון אַ נאַציאָ-

נאַלֶער קולטור-אוױיטאַנאָמיע אין די גלות-לענדער ווערט אַ פּרינ-
ציפּיעלער באַשטאַנדטײ? פון אַלע פּאַרטײען אין דער יידישער
גאָס .אַ גרויסע חשפּעה

מערב-ציוניסטן געהאט
יידן דער קעגנװאַרט",

אין דער

דאָזיקער .ריכטונג

האָט ביי די

דאָס בוך פוֹן ד"ר אַרטור רופן, :די
װאָס איזן דערשינען אינם יאָר .4091

| דר ,רופּין ,אַ -יוננער דייטש-יידישער געלערטער ,אין דאַמאָלס
ער מיט
נאָך נגעשטאַנען ווייט פון ציוניזם .זיין בוך שליסט
זיין ,וו ס'ועט זיך
פאלננדיקע -װערטער; ,ציון װעט דאָרט
שאַפן אַ שטאַרק יידנטום ,װאָס האָט זיין ווערט און ציל און אַנט-
וויקלט זיך אין אַ פאַרבינדונג מיט דער אַלנעמיין-מענטשלעכער
קולטור" .די שפּעטערדיקע ,פּערזענלעכע אַנטװויקקשונג פון ד"ר
רופּין צו אַ פּראָמינענטן ציוניסטישן טעאָרעטיקער און פּראַק-
טיקער האָט באוויזן די איינזייטיקייט פון רופּינ'ס איינשטעלונג

אינם יאר  .4091זי איז דאַמאָלס געווען אַן אויסדרוק פון דער
שטאַרקער גלות-אַפּאָטעאָזע ,װאָס איז נעקומען אַלַם אַ רעאַקציע
קענן דעם שפילת
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הגלות פון דער הערצליאַנישער תקופה .אויך

.

אין דער דאָזיקער פראַנע האָט דער ציוניזם מיט דער צייט ,נע-
עקסטרעמע

שאַפן אַ סינטעזע צווישן ביידע
הנלות און אַפּאָטעאָזע פון נלות),
אין דער זייט פוֹן די אַלֶע פּראָכלעמען אינם יידישן קיום איז
אין
יידנטום
געשטאַנען דער אַסימילאַטאָרישער לאַגער .אינם
פאָרגעקומען אַ כסדרדיקער שנוֹי ערכין ,אָבער די אַסימילאַציע
האָט איבערנעחזרט ,אָן יעדן שינוי אירע אַלטע ,פאַרשימלטע
דאָנמען .,בעת ,נאָך הערצל'ס טויט ,האָט זיך דער ציוניזם און
מיט אים אויך דאָס נאַנצע לעבעדיקע יידנטום געפּײניקט ,זוכג-
| דיק אַ תשובה אויף דער פראַנע; ווהין? אין דאָס אַסימילאַציע-
יידנטום,

זאָט

און

צופרידן,

געגאַננען

ריכטונגען.

וייטער

איר

(שלילת

ביוזאיצטיקן

דרך .ד"ר לודטיק גײגער ,דער אידעאָלאָנישער טירער פוֹן ליבע-
גנאַנצער
דער
ראַלן יידנטום אין דייטשלאַנד ,אי! מכרין פאַר
יידישער און נישט-יידישער ועלט :דער ציוניזם אין אַ פּועל-

יוצא פון אַנטיסעמיטיזם,

ס'איז נישט

פאַראַן קיין יידיש פאָלק,

דער ציוניזם איז שעדלעך און געפערלעך פאַרן יידנטום ,וייל
ער לייקנט דעם פּאַטריאָטיזם פון די יידן לנבי די מלוכות ,ווו זיי

וווינען .פון די אינערלעכע פּראָבלעמען און קאַמפן אינם ציוניזם,
װאָס זיינען

פאָרגעקומען

אָרום

דער אונאַנדאַיפראַנע,

ערב דעם

זיבעטן קאָנגדעס ,האָט די אַסימילאַציע איין זאַך בלויז נגעזען און
געהאָפט :די פאַר איר נליקלעכע נעלעגנהייט אויף א שפּאַלטונג
אינעם ציוניזם ,װאָס וועט צעברעכן און פאַרניכטן די דאָזיקע פאַר-
|
האַסטע באַוענונג,
די שפּאַלטונג אין ציוניזם צו פאַרהיטן און אוממענלעך צו
מאַכן ,איז טאַקע געווען די גרויסע דאנה פון אַלֶע איבערנענע-
בענע ציוניסטישע פירער אוֹן קעמפער .באַלד נאָך הערצל'ס טויט
איז פאָרנעקומען אַ זיצונג פון דעם גרויסן אַקציאָנס-קאמיטעט,

ווו מ'האָט אַרומנערעדט
װאָס

איז אין אַ טראַנישן

באַשאַפן

די שווערע לאַנע אין דער באַװענונג.,
מצב

געװאָרן אַ פּראַװיזאָרישע

געבליבן אָן איר מנהיג .ס'איז
לייטונג,

װאָס איז באַשטאַנען
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פון די פיר ווינער א .ק-.מיטנלידער (דר .קאקעש ,דר .קאַהן ,אינז.
קרעמענעצקי און אָסקאַר מאַרמאָרעק) און אויסער דעם פון צויי

פּאָליטישע ציוניסטן (י ,? ,גרינבערג און דר ,אַלעקסאַנדער מאַר-
מאָרעק) און צוויי פּאָרשטײיער פוֹן די ניין-זאגער (דר .טשלענאָוו
און אינז .אוסישקין) ,אין דער לייטונג איז אויך אַריין דער פאָר-
זיצער פון דער דייטשער לאַנדסמאַנשאַפט דר .מ .באָדענהיימער,
וועלכער האָט פאַרנומען אַ קאָמפּראָמיס-שטעלונג .בנוגע דער צו"
קונפט האָט מען גערעכנט צו שטעלן בראש פון דער ציוניסטי-

שער אָרגאַניזאַציע אַ דירעקטאָריום פון דריי פּערזאָנען מיטן זיץ
אין באַזעל ,אַלס פאָרזיצער פון דירעקטאָריום איז פאַרגעשלאָגן
געװאָרן

מאַטס

האָט,

גאָרדוי ,וועלכער

נאָך הערצל'ס

גע-

טויט,

האַט דעם גרעסטן אױטאָריטעט אין דער באַװענונג .נאָרדוי האָט
אָבער ,צוליב פּריװאַטע סיבות ,אָפּגעזאָגט איבערצונעמען די ליי-
טונג

און מיט דעם

איז דער פּלאַן פון אַ דירעקטאָריום דורכנע-

פאַלן ,דערווייל איז די .אויספארשונגס-קאָמיסיע,

װאָס איו גע-

גאַנגען קיין אונאַנדאַ ,צוריקנעקומען פון איר רייזע .דער באַריכט

פון דער קאָמיסיע

ג!עוויזן,
נישט

נישט

איז געווען

אַז די פאַרגעשלאַנענע
פאַר אַ יידישער

גינסטיק ,ס'האָט זיך אַרויס-

אין

טעריטאָריע

מאַסןקאַלאָניזאַציע .דער

אונאַנדאַ טױנ
אַקציאָנס-קאָמי-

טעט ,האָבנדיק פאַר זיך דעם דאָזיקן באַריכט ,האָט איינשטימיק
באַשלאָסן צו רעקאָמענדירן דעם זיבעטן קאָנגרעס ,אַז ער זאָל זיך
נישט מער פאַרנעמען מיט דעם אַפריקאַנישן פּראָיעקט .ס'איז
אויך באַשלאָסן געװאָרן אָנצופרעגן ביי די פאַרשידענע יידישע
עמינראַציע -און פילאַנטראָפּיע-געזעלשאַפטן ,צי זיי זיינען מס-

כים איבערצונעמען

און דורכפירן

אויף איינענער

פאַראַנטװאָרטלעכקײט דעם אונאַנדאַיפּראָיעקט.
אָבער

מיט די דאָזיקע

דערליידיקט געװאָרן די
קאַנגרעס האָט באַדאַרפט

אַנטשידענעם

באַשלוסן

איז

לחלוטין

רעכנונג און

יי

נאָך

נישט

אונאַנדאַיפראַגע .ערשט דער זיבעטער
אין דעם דאָזיקן ענין אַרױסזאָגן זיין

פּסק-דין .אין דער ציוניסטישער מחנה

אין אלא

טע

ס ואַָרדױ
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2

פאָרגעקומען

א ליידנשאפטלעכע

װאַלן .די ניין-זאָנגערס האָבן

אַניטאַציע ערב

זיך אַרנאַניזירט

די

קאָנגרעס-

אַלס ציוי-צין און

זיינען מיט דער גרעסטער ענערניע צונעטרעטן צום ואַל-קאַמף.
באַזונדערס אין רוסלאַנד איז זייער איינפלוס געווען אַ דאָמי-
נירנדיקער .דר .יחיאל טשלענאָוו ניט אַרױס אַ ספּעציעלע פּאָלעז
מישע שריפט, :ציון אוֹן אַפריקע? ,וועלכע צעקלאַפּט ,מיט לאַ-
נישע אוֹן היסטאָרישע אַרנומענטן דעם פּרװוו פון אַ טעריטאָריאַ-

ליסטישער פייזונג פון דער יידן-פראַגע.
די סיטואַציע

פון דעם

יי

לאַנער ,װאָס האָט אויפן זעקסטן

קאָנגרעס געהאַט די גרויסע מאַיאָריטעט פון שטימען ,איז געווען

! זייער אַ שווערע .נאָר 'אַ קליינער טייל פון די יאָ-זאָגער (צום
אונאַנדאַדפּראֶיעקט)  איז באַשטאַנען

פון פּרינציפּיעלע

טעַריטאָר-

יאליסטן ,װאָס האָבן געהאַלטן ,אַז לאוו דוקא ארץדישרא? ,ווייל .
יעדע אַנטשפּרעכנדיקע טעריטאָריע קאָן -ווערן אַ יידיש לאַנד ,אַן
ארץיישרא? ,בראש פון דער דאָזיקער טעריטאָריאַליסטן-נרופּע
איז געשטאַנען דער באַרימטער ענגליש-יידישער שריפטשטעלער,
שראל זאַנגויל .אין אַ דעדע ערב דעם זיבעטן קאָנגרעס זאַנטי
! זאַנגװיל , :דאָס פאלק שאַפּט דאָס לאַנד און נישט לחיפּוך!" זאַנג- -
| װויל דערקלערט אויך ,אַז אויב אונאַנדאַ װעט נישט טויגן ,טאָ
| װעט די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע אַפּעלירן צו ענגלאַנד ועגן אַ
| נייעד .טעריטאָריע .אָבער די גרויסע מערהייט פוֹן די יאָ-זאָגער

איז באַשטאַנען
אויה דעם זעקסטן

פון

אױסגעשפּראַכענע ארץ-ישראל-אָנהענגער.

קאָנגרעס האָבן זיי געשטימט פאַר דער או-

נאַנדאַדקאָמיסיע ,ווייל אַזױ האָט פאַרלאַנגט דער באַליבטער ימנהיג
טעאָדאָר הערצל מיט זיין שיטה אינם פּאַליטישן ציוניזם .נאָך

הערצל'ס טויט זיינען אַ סך פון די יא-זאָנער איבערגעגאַנגען צו

די ציונידציון ,בפרט נאַכדעם ,וי ס'איז פאַרעפנטלעכט געװאָרן.
דער אומנינסטיקער באַריכט פון דער אוגאַנדאַ-קאָמיסיע.

דערוויי? האָט דער װאַליקאַמפ

צוֹם

קאָנגרעס אָנגענומען

אַלץ מער ליידנשאַפטלעכע און שטורמישע פאָרמען ,אין רוסלאַנד
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האָס דעם שטאַנדפּונקט פוֹן די טעריטאָריאַליסטן פארטרעטן די
גרופּע אַרום פּראָפ .מאַנדעלשטאַם אוֹן אַדוו .יאַסינאָווסקי ,באַ-
זונדרס אויפפאַלנד איז געווען די שטעלונג פוֹן פּראָט ,מאַנדעל-
שטאַם ,וועלכער האָט געהערט צו די עלטסטע און איינפלוסרייב-
סטע חובבי-ציון אין רוסלאַנד ,זייער שארף האָט זיך צונעשפּיצט
ער קאַמף צװוישן דעם פּרינציפּיעלן ציוניזם אוֹן דעם פרינצו"ד
פּיעלן טעריטאָריאַליזם ביי די ארבעטעריגרופּירונגען ,וואָס זיינען
די צוניסטיש-
צונעשטאַנען צו דער ציוניסטישער באַװענונג.
פאַציאַליסטישע אידעאָלאָניע פוֹן די דאָזיקע גרופּירוננען האָט
באַזירט אויף מאַטעריאַליסטיש-עקאַנאמישע גרונדלאַנן און דאָס
איז געווען מער צוגעפּאַסט צום טעריטאָריאַליזם װוי צום ציוניזם,
צוליב דעם האָט טאַקי די ציוניסטיש-סאַציאַליסטישע ארבעטער-

פּאַרטײ (פּאָפּולער לויטן רוסישן נאָמען :סיאַניסטן-סאָציאַליסטן),
ווועלכע האָט זיך נעשטעלט אויטן שטאַנדפּונקט פוֹן טעריטאָריאַ-
ליזם ,געחאַט אַ לייכטערע אויפנאבע ,וי די יידישע סאַציאַלידע-
מאָקראַטישע אַרבעטער-פּאַרטײ פּועלייציון ,װאָס אין אונטער בער
;באַרטַכאָװיס פירונג געבליכבן טריי .ארץ-ישראל.,

| = ביי די ציונידציון האָבן זיך אױסקריסטאַליזירט צוויי ריב-
טונגען ,איינע אַ נעמעסיקטע אונטער דה .טשלענאָוו'ס לייטוֹנג,
וועלכע האָט זיך באַמיט צו ראטעווען

פון דער צין-

די איינהייט

ניסטישער באַװעגונג ,בעת די צווייטע ריכטונג ,די ראַדיקאַלע
מיט אוסישקין בראש האָט געװאָלט דורכפירן אינם ציוניזם אַ

ריקזיכטסלאָזע אָפּעראַציע ,װאָס זאָל איינמאָל פאַר אַלע מאָל
אַ סופ מאַכן צן די טעריטאָריאַליסטישע
בוננען

אינערהאַלב

דער

ציוניסטישער

שטימונגען

און שטרע-

אַרנאַניזאציע,

ערב דעם קאָנגרעס איז פאָרנעקומען אין פרײבורג (שווייץ)
אַ קאָנטערענץ

שטימט
קאָנגרעס,

פון די ציוני-ציון,

געװאָרן די ריכטליניעס

אויף

וועלכער

עס

זיינען

בא-

פון דער טאַקטיק אויפן זיבעטן

דער זיבעטער ציוניסטישער קאָנגרעס
|

א.ין באַזעל

די װאַלן צום קאָנגרעס

|

האָבן געברענגט אַ נצחון די ציוני-

ציון ,די טעריטאָריאַליסטן מיט די ציוניסטן-סאָציאַליסטן,
זייער

האָבן געפירט

אַניטאַציע

מיט אגַרויסן

האָבן

טומ?,

אַרױסגעװיזן אַלס אַ זייער קליינע מינדערהייט.

װאָס
זיך

|

|

דער זיבעטער קאָנגרעס איז פאָרנעקומען אין דער צייט
פון  72יוֹלִי ביז דעם  2אוינוסט  5091אין באַזעל ,די ציוניסטישע
און יידישע עפנטלעכקייט אין דער נאַנצער ועלט ,האָט מיט
שפּאַנונג דערװואַרט די רעזולטאַטן פונם קאָנגרעס .די פייערלעכע
איזן געװידמעט געװאָרן דעם אָנדענק פון
דערעפנוננס-זיצונג
טעאָדאָר הערצל .מאַסס גאַרדי ,וועלכער איז געווען פאָרזיצער
האָט געהאַלטן אַ הערלעכע ,געפיל?ס-פולע רעדע ועגן דעם פאַר-
שטאָרבענעם מנחיג און זיין באַדייטונג פאַר דער יידישער גע-

קאָנגרעס

ישיכטע .נאָרדוי'ס ווערטר האָבן פאַר דעם פאַריתומטן

אויסגעצויבערט הערצל'ט געניאַלע געשטאַלט ,װאָס איז סיי אַלס
מענטש און סיי אַלס פירער גֶעווֹען די פאַרקערפּערונג פון אייךל-
,ון מענטשן-שטויב" ,זאָגט נאָרדוי, ,װאָס
קייט און שיינקייט .פ
איז געווען אָן אַ ווילן און אָן אַ ציל ,האָט הערצל געשאַפֿן אַ

פאָלק ,אָן אַן אַרמײ ,אָן אַ פלאָט ,אָן פינאַנסן האָט ער זיך באַ-
מיט ביי די רענירוננען ,װאָס רעכנען זיך בלויז מיט כוח ,צו
באַקומען אַ לאַנד פאַר דעם יידישן פאָלק .דאָס אין געווען אַ גי-
גאַנטישע אויפנאַבע ,פאַר וועלכער דער מוטיקסטער װאָלט זיך

י

וריקגעשרעקט".צ

דער קאָנגרעס איז געטיילט געװאָרן אין אַ געויינלעכן און
אין אַן אויפערנעוויינלעכן ,די אונאַנדאַדפראַגע ,װאָס איז געווען
דער צענטראַלפּונקט פון די באַראַטונגען ,איזן באַהאַנדלט גע-

װאָרן
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אויפן

אויסערגעוויינלעכן

קאָנגרעס,

וועלכער

האָט געדוי-

ערט צוויי און א האַלבן טאָג .די דעבאַטן זיינען געווען זייער
ליידנשאַפטלעך און אָפט אפילו שטורמיש ,דעם שטאנדפּונקט פון
ישראל
אויסנעדריקט
די טעריטאָריאַליסטן האָבן אמבולטסטן
זאַנגװיל און דער פירער פון די אַמעריקאַנער ציוניסטסאָציאַ-
ליסטן דר .נחמן סירקין .זייער אַרנומענטאַציע איזן געווען די
דאַרף קודםיכ? באַקומען אַן
פאלק
פאָלגנדיקע :דאָס יידישע
אייגענע טעריטאָריע ,מ'קאָן נישט ואַרטן ביז דער סולטאַן וועט
אונז געבן ארץ-ישראל ,די יידישע נויט שרייט צום חימל ,מ'מוו
ראַטעוען דאָס יידישע פאָלק פאַר דער סכנה פון דענענעראַציע
און אונטערגאַנג .דעם שטאַנדפּונקט פון די ציוני-ציון האָט אַמ-
קלאָרסטן און אַמבעסטן פאַרטרעטן דר .יט.שלענאָוו .ער האָט

דערקלערט; דייידישע
אויך אַ גייסטיקע.

נויט איז נישט נאָר אַ מאַטעריעלע ,זי אין

דאָס יידישע

פאָלק דאַרף

האָבן נישט

סתם

אַ

טעריטאָריע ,נאָר אַ פאָטערלאַנד ,אונזער פאַטערלאַנד איז געווען
און בלייבט

אויך להבא

ארץ-ישראל,

לאַנד ,מון מען מאָביליזירן

די

בכדי

אויסצובויען

אַ יידיש

גאַנצע אַקטיוױיטעט פון דער

יידישער אומה .נאָר פאַר ארץיישראל װעלן די יידן פון דער
גאַנצער וועלט ברענגען די נויטיקע קרבנות ,אַ פאלק און אַ לאַנד
זיינען צונויפגעבונדן מיט היסטאָרישע טראַדיציעס ,װאָס בלייבן
טיף פאַרװאָרצלט אין דער נשמה פוֹן יחיד און 2כ ,97נאָר אין
ארץדישרא? קאָן לכן נעשאַפן ווערן דער נאַציאַנאַלער צענטער
|
|
|
פון וועלט-יידנטום,

בעת דער דעבאַטע האָט זיך בולט אַרױסגעװיזן ,אַז אויסער
די דעקלאַרירטע ציונגיסטן און טעריטאָריאַליסטן זיינען נאָך פאַ-
ראַן אויפן קאָנגרעס דעלעגאַטן ,װאָס פּרינציפּיעל שטייען זיי אויפן
שטאַנדפּונקט פון ארץדישראל ,אָבער זיי האַלטן ,אַז די עמינראַ-
ציע-נויט פון די יידישע מאַסן אין מזרח-אייראָפּע פאַרלאַנגט אַ
אין או-
קאַלאָניזאַציע 
שנעלע תשובה דורך אַן אױטאַנאָכער
גאַנדא אָדער אין אַן אַנדערער טעריטאָריע .ביי דער אָפּשטימונג
איז געקומען צו שטורמישע סצענעס ,די טעריטאָריאַליסטן האָבן
21

פ!אָרגעװאָרפן
ן מ'האָט

די ציוני-ציון,

געמוזט איבערייסן

אַז זיי האָבן

די זיצונג

געפעלשט

און ערשט

אויף

די װאַלן,
צומאָרננס

האָט מען אָפּנעשטימט איבער די פאָרשלאַנן ,װאָס זיינען אַרײנ-
האָבן

געטראַָנן געװאָרן דורכן אַקציאָנס-קאָמיטעט .די פאָרשלאַנן
|
געהאַט פאָלננדיקן נוסח:
 )1דער זיבעטער ציוניסטקאַנגרעס דערקלערט :די ציוניס-
טישע .אָרנאַניזאַציע האַלט אומדערשיטערלעך פעפט ביים גרונט-
פּרינציפּ פון באַזעלער פּראָגראַם ,לויט וועלכן זי שטרעבט ,צו

שאַפן

אַן עפנטלעך

-רעכטלעך

געזיכערטע

היים

פאַרן

יידישן

פאלק אין ארץ-ישרא?" און ואַרפט אִפּ אַזױ אַלס מיט? וי אויך
אַלס צוועק יעדע קאַלאָניזאַטאָרישע טעטיקייט מחוץ ארץיישראל
און זיינע נאָענטסטע שכנישע לענדער,
!  )2דער קאָנגרעס באַשליסט .אויסצודריקן דער רעגירונג פון
זיין בריטישער מאַיעסטעט דעם טיפסטן דאַנק פאַר דעם פּראָפּאָ-
נירן אַ טעריטאָריע אין בריטיש מזרח-אַפריקע ,בכדי דאָרט דורכ-
צופירן אַ יידישע קאַלאַניזאַציע מיט אױיטאָנאַמע .רעכט .נאָכדעם

די אויספארשונגס-קאָמיסיע

ו!י
ו!ועגן

דער

דאָזיקער

טעריטאָריע,

האָט געברענגט
האַלט

דער

.איר

באַריכט

קאָננרעס ,אַז די

ציוניסטישע אַרנאַניזאַציע קאָן זיך נישט מער פאַרנעמן מיט דעם
אונאַנדאַ-פאָרשלאַג,

|  )8דער זיבעטער קאָנגרעס דערמאַנט און שטרייכט אונטער,
אַז לפי דעם פּאַראַנראַה  1פונם ציוניסטישן אַרנאַניזאַציע-סטאַ -

,עמט אַרום די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע דייענינע יידן,
טוט נ
וועלכע דערקלערן

זיך איינפאַרשטאַנען

די דאָזיקע פאָרשלאַגן

מיטן באַזעלער פּראָגראַם?.

זיינען אָנגענומען

געװאָרן מיט אַ

טעריטאָריאַליסטן,
די
געװאַלדיקער מערהייט .דער פירער פון
ישׂראל זאַנגויל דערקלערט דאַן ,אוֹ דער אוגאַנדאַ-פּראיעקט אי!
פאָרגעשלאַנן געװואָרן נישט דעם ציוניסטישן קאָנגרעס נאָר דער
סטאַטוטן.
אירע
לויט
יידישער קאַָלאָניאַליבאַנק ,וועלכע אין
באַרעכטיקט צו אַרבעטן אין אַלע לענדער .דר .1 .סירקין פּראָי
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טעסטירט שאַרף קענן די אָנגענומענע קאַנגרעס-באשלוסן און מֹאָ"
דערט אויפף אַלע טעריטאָריאַליסטן צו פאַרלאָזן דעם קאָננרעס ,אַ
קליינע פמינדערהייט פֿאַרלאָזט דעם קאַנגרעס און גרינדעט אַ סע"

מפּעראַטע טעריטאָריאַליסטישע אַרנאניזאציע,
נאָכן שליסן דעם אויסערנעוויינלעכן

קאָנגרעס ,הויבט

זיך אִָן

דער געוויינלעכער ,וועלכער באַשעפטיקט זיך בעיקר מיט די פראַגן
פוֹן א רעאלער קאַלאַניזאַציע-אַרבעט אין ארץ-ישראל ,די ציוני-
ציון ,װאָס האָבן ערשט אָפּנעהאַלטן אַ נצחון איבער די טעריטאַָ-

ריאַליסטן ,ווילן איצט די נאַנצע ענערניע

פוֹן

דער

באַװענונג

וואַרפן אין דער ריכטונג פון פּראַקטישער קליינארבעט אין ארץ-
ישראל .קעגן דעם טרעטן אויף די פּאַליטישע צוניסטן ,וועלכע
האָבן מורא ,אַז' הערצל'ס אָרנאַניזאַציע װעט פאַרװאַנדלט װערן
אין אַ צענטראַלע פון חובבי-ציוניסטישע אגודות .דעם שטאַנר-
פּונקט פון דעם פּאָליטישן ציוניזם האָבן בעת די דעבאַטן אמ-
קלאָרסטן פאַרטרעטן דר .מ .באַדעגהײמער ,דער פאָרזיצער פון די
דייטשע

ציוניסטן

און

דר.

אַלעקטאַגדער

מאַרמאָרעס,

איינער

פון

די אינטימסטע פריינט פון הערצלן .דר ,באָדענהיימער האָט דער-
קלערט :מיר קאָנען נישט אָנהייבן אַן ערנסטע קאַלאַניזאַציע-אַר-
בעט אין ארץ-ישרא? ב? זמן מיר האָבן נישט באַקומען א מינו-
מום פון רעכטלעךפּאָליטישע גאַראַנטיעס .ואָס מיר קאָנען און
דאַרפן טאָן אין איצטיקן מאָמענט אין ,אױיסצופאָרשן דאָס לאַנד
און דערווערבן קאָנצעסיעס .דר ,א .מאַרמאָרעק װאָרנט ,אַז מ'זאָל
פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע נישט מאַכן אַ מין אָדעסער
קאַמיטעט ,קענן די טענות פון די פּאָליטישע ציוניסטן ,איז אויפנע-
טרעטן דער דייטשער ציוניסט דר .אִטטאָ טאַרבורג ,וועלכער אין
זינט דעם זעקסטן קאָננרעס געשטאַנען בדראש פון דער פּאַלעסטינע-
שטאַנדפּונקט ,אַז די
דעם
קאָמיסיע .ואַרבורג האָט פאַרטרעטן
פּראַקטישע אַרבעט אין ארץ-ישראל ועט פארשטארקן אונזערע
פּאָליטישע באַמיונגען .מיר מוזן אַלְזאָ װירטשאַפטלעך דאָס לאַנד
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דעראָבערן ,ס'איז נישט אמת ,אַז אָן דעם טשאַוטער

נישט אַרבעטן אין ארץ-ישראל,

קאָן מען

|

װאַרבורגס רעדע איז אויפגענומען געװאָרן מיט אַ גרויסן
בייפאַל דורך די אַזױ גערופענע פּראַקטישע ציוניסטן ,װאָס האָבן

דעם דאָזיקן שטאַנדפּונקט.

שוין לגבי הערצלן פּאַרטרעטן

דעם

באַריכט פון דער פּאַלעסטינע-קאָמיסיע גיט אִפּ אַנראָנאָם דר .סאָס-

קין .,מיט קליינע מיטלען האָט די פּאַלעסטינע-קאָמיסיע אַ סך

/אויפגעטון,

|

|

|

|

די רעזאָלוציעס ,וואָס זיינען אָנגענומען געװאָרן ועגן דער
פּראַקטישער .אַרבעט אין ארץדישראל האָבן געטראָגן אַ קאָמפּראָי

מיס-כאַראַקטער ,זייער נוסח איז פאָלננדיקער :דער -/7טער ציו-

ניסטן-קאַנגרעס באַשליסט ,אַז גלייכצייטיק מיט דער פּאַליטיש-
דיפּלאָמאַטישער טעטיקייט ,מוז פאָרקומען ,אַלס אַ רעאַלע גרונט-
לאַגע און אונטערשטיצונג פון דער פּאָליטישער אַרבעט ,לויט דעם
1דטן פּונקט פון באַזעלער פּראָגראַם ,דער סיסטעמאַטישער אוים-

בוי פוֹן אונזערע פּאָזיציעס אין ארץדישרא? ,דורך )1 :פולשטענ-
דיקער דערפּאָרשונגס-אַרבעט;  )2אונטערשטיצונג פון אַגריקולטור,
אינדוסטריע א ,א .וװו )8 .קולטורעלער און עקאָנאָמישער אָרגאַנ

זאַציע און הויבונג פון דעם ארץ-ישראלדיקן

ישוב דורך צוציען
אין ארץ"

נייע אינטעלעקטועלע כוחות;  )4באַמיען זיך איינצופירן
ישרא? די רעפאָרמען אין פאַרװאַלטונג און רעכט ,װאָס

זיינען

פונם לאַנד .דער -7טער

קאָנגרעס

װאַרפט אָבער אִפּ יעדע פּלאַנלאָזע ,נישטיסיסטעמאַטישע
פֿאַנטראָפּישע קליין-קאָלאָניזאַציע.

און פי"

נויטיק פאַר דער אַנטװיקלונג

אַ שווערע אױפֿנאַבע פאַרן קאַנגרעס איז געווען די װאַל פון
אַ נייער ,אַנטשפּרעכנדיקער פייטונג ,וועלכע זאָל קאָנען גובר זיין

די שוועריקייטן ,װאָס האָבן זיך נעשאַפן אין דער ציוניסטישער
| אָרגאַניזאַציע נאָך הערצלס טויט און נאָך דעם אַװעקגײן פוֹן די
טעריטאָריאַליסטן.

ס'איז געקומען

אין דער דאָזיקער פראַנע צו אַ

קאָמפּראָמיס צװוישן די פּאַליטישע און פּראַקטישע ציוניסטן .דער
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דוד װאָלפואָן
דער גווער

(נאָך הערצל'ן)

פּרעזידענט פון דער צוונ .װעלט-אָרגאַניזאַצוע

יע

נייער ענגער

אַקציאַנס-קאָמיטעט

פון זיבן מיט-

איז באשטאַנען

גלידער .דריי פון זיי :י .ל .גרינבערג (לאָנדאָן) ,יאַקאָבוס קאַהן
(האַאַג) און דר .אַלעקסאַנדער מאַרמאָרעק (פּאַריז) האָבן געהערט

צו דער ערשטער ריכטונג און דריי; דר .כהן-בערנשטיין
ניעוו) ,אינז ,מ .אוסישקין

(אָדעס)

און פּראָפּ .אָטטאָ

(קישי-
װאַרבורג

(בערלין)  ---צו דער צווייטער .דער זיבעטער מיטנליד איז געוען .

דוד װאַלפּואָן (קעלן) ,אַן אַמאָליקער ,איבערגעגעבענער חובב-ציון,
װאָס איז שפּעטער געװאָרן איינער פון די טרייעסטע און בעסטע
פריינט און מיטאַרבעטער פון טעאָדאָר הערצל ,װאָלפזאָהן איז באַ-
שטימט געװאָרן צום פּרעזידענט פוֹן דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַ-
ציע,

זינט דעם

זיבעטן

קאַנגרעס איז געװאָרן

א מנהנ,

אַז דער

פּרעזידענט פון דעה אַרגאַניזאציע דאַרף נישט זיין דער פאָרזיצער
|
.
פונם קאָנגרעס ..
| = אויף דער ..גענעראַליפאַרזאַמלונג פון דער

|
קאָלאָניאַל-באַנק- ,

װאָס איז פאָרגעקומען ביים סוף פוֹן קאָנגרעס האָט די מערהייט

קעגן דיי טעריטאָריאַליסטן בּאַשלאָסן צו ענדערן דעם סטאַטוט
אין דעם זין ,אַז בדאיַנק זאָל קאָנען אַרבעטן בלויז אין ארץ-
ישרא? און אין די שכנותדיקע לענדער .צוליב די שועריקייטן
| מצד  דעם ענגלישן געזעץ ועגן אַקציעס-געזעלשאַפטן האָט זיך

די דאָזיקע ענדערונג נישט געלאָזט דורכפירן .יאָרנלאַנג איז ועגן.
דעם' נעפירט

געװאָרן

מיט

זאַנגװילן

אַ פּראָצעס,

וועלכער

האָט

ר יי
אָפּגעקאָסט א סך געלט,
דער זיבעטער קאָנגרעס האָט אין דער ציוניסטישער געשיכטע
=

|

אָפּגעשלאָסן די הערצל-תקופה ,וועלכע איז פאַרבונדן געווען מיט
גרויפע טשאַרטער-האָפּענונגען ,און ער האָט אָנגעהויבן אַ נייע

תקופה פון קליינער אָבער סיסטעמאַטישער אַרבעט אין ארץ-

יִשרּאֵל .דער זיבעטער קאַנגרעס .האָט די ציוניסטישע באַװענוֹנג .
איידעאָלאָניש און סיי אָרגאַניזאַציאָנעל צעמענטירט און נאָר-
ס
מירט .,ליידער איז דאָס געווען פאַרבונדן מיט אַ שפּאַלטונג ,װאָס

ה!אָט אויף פיל יאָרן אָפּנעשװאַכט דעם עלאַן פון דער באַװעגונג.
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-

 )3די דעװאָלוציע און די פּאַנראָמען אין רוסלאַנד
אין פרילינג  5091איז ,אין צוזאַמענהאַנג מיט דֶער פֿאַרלו
רענער מלחמח מיט יאַפּאַן ,אױיסגעבראָכן אין רוסלאַנד די ער-
שטע רוסישע רעװאַלוציע ,דער צאַר האָט נעמוזט נאָכגעבן דעם
פאָלקס-ווילן און ס'איז נעשאַפן געװואָרן אַ מכלומרשטער קאָנס"

טיטוציאָנעלער
רעאַקציאָנערע

רעזשים
רוסישע

מיט
מושליט

אַ פּאַרלאַמענט
האָבן

(דומא).

באַשלאָסן

צו

אָבער

די

דערדריקן

אין א ים פון יידיש בלוט דעם פרייהייטס-קאַמף פון די פעלקער
אין דער צאַרישער אימפּעריע ,װוי אין יאָר  1881האָט זיך אָננע-
הויבן אינם נאַנצן לאַנד א מוראדיקע כװאַליע פון פּאַנראָמען,
װאָס זיינען דירעקט און אומדירעקט אַרנאַניזירט געװאָרן דורך
רעגירוננס-מענטשן .די פּאָנראָמען האָבן זיך אָנגעהויבן אין אִק-
טאָבער  8091און זיינען פאָרגעקומען אין  880ערטער ,אין קלע-
נערע און גרעסערע שטעט ,דורכנעפירט זיינען די פּאָנראָמען גע-
וואָרן דוֹרך באַװאַפנטע באַנדעס פוֹן די  ,שווארצע מאות"( ,פ,אַר-
באַנד פוֹן רוסישן פאָלק") . ,א מאָנאַרכיסטישער אָרגאַניזאַציע.
װאָס איז געשאַפן געװואָרן דורך חויכע רענירונגס-באַאַמטע און

דער פּאַליציידאַכראַנע.,
|ער ציוניסטישער
ד

יי
אַקציאָנס:-קאָמיטעט

יי
האָט

געלאָזט דורך

לעאָן מאָצקין גענוי אױיספאָרשן די סבות אוֹן דעם פאַרלױף פון
פדּיאַנראָמען .אונטער דעם פּסעװדאָנים א .לינדען האָט מאָצקין
בענדער;:
צויי
ײודישן פאַָרלאגי
דעם
אין
אַרױסנעגעבן
,די יידן-פּאָנראָמען אין רוסלאַנד" ,וועלכע האָבן באַוויזן ,אַז די
אָקטאָבער-פּאַנראָמען זיינען געווען אַ תשובה אויף דעם אָקטאָ-
! בער-מאַניפעסט ,וועלכן דער צאַר האָט געמוזט אַרויסגעבן .לויט
דער סטאַטיסטיק זיינען אַן ערך  0001יידן דערהרגנעט געװאָרן

און צענדליקער .טויזנטער יידישע פאַמיליעס .זיינען

געװאָרן,

|

צעראַבירט.

:
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בעת די פּאָנראָמען האָט

זיך

כמעט איבעראַל געשאַפן א

יידישער זעלבסטשוץ ,וועלכער האָט פאַרייניקט די יידישע יוגנט
איז געוען אן
פון אַלע פּאַרטײען .דער קאַמף פונם זעלבסטשוץ

אומגעוויינלעך העראישער .די יידישע יוננגט האָט געמוזט קעמפן
,װואַרצע מאות",
נישט נאָר קעגן די בלוטיקע כוליגאַנען פון די ש
זי האָט אויך געהאט קענן זיך פּאַליציי און מיליטער ,וועלכע האָבן
| אומעטום אומברחמנותדיק געשאָסן אויף די מיטנלידער פון יידיש.

זעלבסטשוץ ,אינם קאַמפ פאַר דעם יידישן כבוד און לעבן זיינען
געפאַלן

פון

י2טנלידער
מ59
1

יידישן זעלבסטשוץ.

אין

דער

גע-

שיכטע פון דעם יידישן רענעסאַנס ,װעט דאָס קאַפּיט?; ,זעלבסט-

שוץ אין רוסלאַנד" ,אויף תמיד בלייבן אַ הערלעכער און הע"

ראישער באַװייז פון יידישן מוט און קרבנות-גרייטקייט.
די רוסישע רעװאָלוציע האָט אויפגעטרייסלט און מיט אירע
גאַנצע
דאָס
שטורמיש-ליידנשאפטלעכע באַוועגוננען מיטנעריסן
רוסישע יידנטום .די יידישע יוננט האָט גענומען אַ צאלרייכן אָנֵ-
טיי? אין דעם באַװאָפנטן ,רעװאַלוציאָנערן קאַמף פון רוסישן
פּראָלעטאַריאַט קעגן דעם פאַרהאַסטן ,באַרבאַרישן צאַריזם .די

שטעט

אין

און שטעטלעך

תחום המושב

האָבן איבערגעלעבט

שטורמישע צייטן .עקאָנאַמישע און פּאָליטישע שטרייקן זיינען
כסדר זיינען פאָרגעקומען
דערשיינונג.
געווען אַ טאָניטעגלעכע
מיטינגען ,דעמאַנסטראַציעס און דיסקוסיעס צװוישן די פאַרשי-

דענע פּאַרטײען ,די יידישע גאַס איז געװאַלדיק פּאָליטיזירט גע-
װאָרן .אַלע האָט באַהערשט אַ טיפער גלויבן ,אַז באַלד װעט זיך .
אויף די חורבות פון צאַריזם שאַפן אנַייע אַרדנונג ,װאָס װעט
באַפּרײיען די רויסישע פעלקער און אויך די יידן בתוכם .אויך די

ציוניסטישע

יוגנט

! דוֹדך די דאָזיקע

כמעט

און אינטעליגענץ
נאולה-שטימוננען.

לגמרי פאַרנאַכלעסיקט

װאָרנט ,אַז מ'זאָל זיך נישט
נערע אילוזיעס.
42
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אין

סיטגעריסן

די ציוניסטישע

געװאָרן

אַרבעט

אין

געװאָרן .להנם האָט אחד-העם

גע-

לאָזן פאַרפירן דורך די רעװאָלוציאָ-

:

וָ

די בלוטיקע פּאַנראָמען-כוואליע ,וועלכע האָט געדויערט ביז
צום יאֶר  ,6091אין געווען א קאַטאַסטראָפע נישט נאָר פאַרן
פרייהייטט-דראנג פון רוסישן פאָלק ,זי האָט אויך שטאַרק אִפּ-
און איבערנעטריכענע האַפענוננען,
געשװואַכט די נישטרעאַלע
וועלכע זיינען אַנטשטאַנען אין רוסישן יידנטום אוֹן ציוניזם פנבי
דער רעװאַלוציאַנערער באַװעגוננ,
1

2 0

א

0

8

2

2:

ג2
ע
2

7

א

ירן 3ן אַ ספר'חתורה

(געראַטעװעט

אין בולגאָריע),

אין באַויץ

פון ,ייװאָ.

35

די ציוניסטישע קעננװאַרטס-אַרבעט

)4

אין רוסלאַנד און די העלטיננפאָרטער קאָנפּערענץ
וי געזאָנט האָט די רוסישע רעװאָלוציע שטאַרק פּאַלִיטי-
זירט

די יידישע

ניסטישע

פאָלקס-מאַסן,

זי האָט אויך מיטגעריסן

יוננט און אינטעלינענץ .שטייענדיק

צווישן

די ציו-

דעם עקס-

טרעמען שלילת-הגלוף ,װאָס אין געפּרעדיקט געװאָרן דורך אחד-
העם און אַנדערע ציוניסטישע טעאָרעטיקער ,און דער עקסטרע-
מער גלות אַפּאַטעאָזע ,װוי זי איז פּראָפּאַנירט געװאָרן דורך ש.
פּאַרטײען,
יידיש-סאַציאַליסטישע
דובנאָוו און די פאַרשידענע
האָט דער רוסישער ציוניזם געזוכט און געפונען די סינטעזע צווישן
דער פּאַליטישער קעגנװאַרטס-אַרבעט און דער ציוניסטיש-פּאַלעס-

טינעזישער טעטיקייט .אין די װאַלן צו דער ערשטער דומאַ (אין
פרילינג

)6091

זיך די ציוניסטן אַלס אַ באַזונדערע

באַטײליקן

פּאַרטײ און דעראָבערן פינף מאַנדאַטן (דר .ברוק ,אַדו .יאַקאָב. -
זאָן ,דר .,שמריהו לעווין ,דר .קאַצענעלזאָן ,אַדװאָקאַט ראָזענ-
בוים) ,כידוע ,איז די ערשטע

קאַלן צוזאַמענשטע?
טיי? פון

אַ גרויסער

דומאַ ,צוליב איר פּראָגרעסיו-ראַדי

געװאָרן

דורך

דער

אויפנעלייזט

די דומאַ-מיטנלידער

האָט

דערויף

רעגירונג,
געענט-

פערט מיט אַ רעװאַלוציאָנערן פּראָטעסט ,וועלכער האָט גערופן
דאָס רוסישע פאלק נישט צו צאָלן קיין מלוכה-שטייערן און נישט
צו דינען אין מיליטער (,װיבאָרגער מאַניפעסט") .די אונטערגע-

שריבענע

אונטער דעם דאָזיקן מאַניפּעסט זיינען געװאָרן צונע-

צוינגן צו אַ געריכטלעכער

פאַראַנטװאָרטונג .צווישן זיי איז אויך

געווען דיר שמריחו לעטט ,וועלכער האָט געמוזט פאַרלאָזן רוס-
לאַנד און פון דעמאָלט אָן געװאָרן איינער פוֹן די פּאָפּולערסטע

ציוניסטישע

רעדנער

און שריפטשטעלער

לענדער ,וועלכע ער האָט באַרייזט,

26

אין די פאַרשידענע
|

נאָך דער

אויפלייזוננ

פון דער

בראש פון דער רוסישער רענירונג

דומא.

ערשטער

נעשטעלט

האָט

סטאָליפט.

זיך

דער

נייער וואל-נעזעץ צו דער צװײיטער דומא האָט שטארק באַנרענעצט
די פאלקט-רעכט ,ס'איז ביי די פראָנרעסיווע פּאַרטײיען אַנטשטאַנען

די פראַנע ,צי זאָל מען זיך באַטײיליקן אין די װאָלן ,די ציוניסטישע
אָרנאַניזאַציע אין רוסלאַנד האָט איינבערופן

אין דעצעמבער

6091

וועלכע האָט געדאַרפט אַנטי
אַ קאַנפערענץ קיין העלזינגפאָרס,
שיידן ועגן דער װאַל-באַטײליקונג און ווענן אַנדערע פּראָגן און
פּראָבלעמען פוֹן דער פּאָליטישער קעגנװאַרטס-אַרבעט .העלסינג"
טאָרם (אין פינלאַנד) האָט געגעבן די מעגלעכקייט פאַר א געוו"
העלסינקפארסער קאָנפערענץ
סער פרייער דיסקוסיע ,אויף דער
זיינען אויפגעוויקלט געװאָרן אַלֶע פּראָבלעמען ,סיי די פּרינצי.-
מיעלע און סֵיי די טאקטישע ,פון דער ציוניסטישער פּאָליטיק און.
אַרבעט אין די נלות-לענדער .די רעפעראטן און באַשלוסן ,װאָס .
זיינען דאָרט אָנגענומען געװאָרן ,האָבן יאָרנלאַנג שפּעטער גע" .
האָט אַ דעצידירנדיקע באַדייטונג פאַר דער ציוניסטישער קעגגנ-
וואַרטס-אַרבעט אין אַלע לענדער .אויף דעם צזאַמענפאָר האָבן .
כמעט אַלע רעפערענטן און רעדנער ,צװוישן זי יצחק גרינבוים-
און וול .זשאַבאָטינסקי ,באַנגרינדעט די נויטיקייט פון אַ פרינצו.-
קענטוארטס-ארבעט ,ס'איד קלאָר
מּיעלער און סיסטעמאטישער
געװאָרן פאַר די פֿאַרטרעטער פונם רוסישן ציוניזם ,אַז צווישן.
אַרבעט און דער גלותפּאָל-
דער ציוניסטיש-פּאַלעסטינעזישער.

טיק איז נישט פאַראן קיין קעגנזאץ ,ווייל ביידע בילדן אַן איינ-
הייט אין געדאנק און טאט ,לסוֹף אין באשלאָסן

געװאָרן א פּראָג-

ראַם פאַר דער ציוניסטישער גלות-פּאָליטיק מיט פאָלננדיקע ,עי
קרדיקע הויפּט-טעזן )1 :דעמאַקראַטיזאַציע פון דער מלוכה אוֹיף
דעם יסוד פוֹן א קאַָנסעקװענטן פארלאמענטאריום מיט א פולי
שטענדיקער פּאָליטישער פרייחייט און אױיטאַנאָמיע פאַר די נאַ-
ציאָנאַלע מינדערהייטן )2 ,פולשטענדיקע יורידישע און פאקטישע
נלייכבאַרעכטיקוננ פון די יידן )8 .נאַראַנטיע פאַר די רעכט פון
31
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די מינדערחייטן

ביי אַלֶע װאַלן סיי צום צענטראַלן פּאַרלאַמענט

און סיי צו די לאַקאַלע זעלבסטפאַרװאַלטונגען )4 .אנערקענונג
פון דער יידישער

נאַציע אויף איר רעכט פון אַ זעלבסטפאַרװאַל-

טונג אין אַלע אנגעלעגנהייטן פון איר נאַציאָנאַלן לעבן )5 .די
יידישער נאַציאַנאַל-פאַרזאַמ-
איינבאַרופונג פון אַן אַלרוסישער
לונג ,וועלכע דאַרף שאַפן די גרונטלאנע פוֹן אַ נאַציאָנאַלער אֶר-
גאַניזאַציע )6 .דאָס רעכט צו באַנוצן זיך מיט די נאַציאָנאַלע
שפּראַכן אין געריכט ,שולן און עפנטלעכן לֶעבן )7 .דאָס רעכט
פאַר יידן צו האַלטן שבת-רו אנשטאט זונטיק,
דער הילזינגפאָרסער פּראָנראַם האָט געוויזן דער ציוניסטי-
שער באַװעגונג דעם קלאָרן וװועג פון אַן אויסנעהאלטענער און
סיסטעמאטיזירטער קעגנװאַרטס-אַרבעט ,ער האָט דעם ציוניזם
קאַמף מיט די
אינם
גענעבן אַ שאַרפן ,אידעאָלאַנישן כלי-זין

יידיש-סאַציאַליסטישע פּאַרטײען און מיט

די

פפּאָלקיסטוי ,אַ

אין נע-
יידיש-נאַציאָנאַלער ,נישט-ציוניסטישער פּאַרטײ ,װאָס
שאַפּן געװאָרן אין יאָר  7091דורך די אָנהעננער פון דובנאָווס
אױיטאָנאָמיזם .,דער הילזיננפאָרסער צוזאַמענפאָר האָט באַשלאָסן
אַקטיוו זיך צו באַטײליקן

אין די ואַלן צו דער .צווייטער

דומא.

אֶבער צוליב די שאַרפע רעפּרעסיעס מצד דער רוסישער מאַכט,
איז געוויילט געװואָרן נאָר איין ציוניסט.
די העלזיננפאָרסער קאָנפערענץ און אירע

:
באשלוסן

האָבן.

געהאַט אַ גרויסע גייסטיקע השפּעה אויף די ציוניסטישע באַוע-
עסטרייך ,ס'איז
אין
גונגען אין פאַרשידענע לענדער ,בעיקר
קלאָר געװאָרן ,אַז דער ציוניזם אלס די נאַציאַנאַלע אַרנאַניזאַציע
פון יידנטום ,קאָן נישט בלייבן ווייט און פרעמד צו די קאַמפן און
רעגענעראַציע-שטרעבונגען אין די נלות-לענדער .די ציוניסטישע
וועלט-לייטונג האָט זיך אין די פראַנן פון גלות פּאָליטיק נישט
אַריינגעמישט ,זי האָט די אַנטשײדונג דאַריבער איבערנעלאָזט די
לאַנדעס-פּאַרטײען .פּרעזידענט װאַלפזאָהן האָט געהאַלטן ,אַז דער
דאָזיקער

יחם

פון זיין לייטונג

לנבי

רער

ציוניסטישער

לאנדעס-
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פּאַליטיק .אַנטשפּרעכט הערצלם מיינונג וועגן דער אינטער-טערי-; טאָריאַלער און נייִטראַלער שטעלונג .פון .צדעירוּ.ניסטישער וועלט-
2

רנאַניזאַציע; :

י

אַ בילד פון י9091 .

|
נחום

סאָקאַלאָוו

חיים װוייצמאַן
א.וסישקין
|/ ,מ
מ

(ערשטער

רעבכטס);/

(אין דער מוטן);
(ערשטער

לונקס);

.
|

 )5דוד װאַלפזאָן און זיין פּרעזידענטשאַפט
פאַר אַלע אומדערװאַרט איז צום פּרעזידענט פון דער ציו-
דוד װאָלפּואָן
ניסטישער װעלט-אָרנאַניזאַציע געוויילט געװאָרן
 :די נרעסטע איבעראַשונג איז דאָס געווען פאַר ואָלפזאַנען גופא.
דער באַשיידענער און פעיקער סוחר פון קעלן האָט נישט גערע"-
/
כנט ,אַז ער וועט זיין דער יורש פון טעאָדאָר הערצלן,

דוד װאָלפואָן האָט געשטאַמט פון ליטע .ער האָט רעפּרע-
דעם

זענטירט

װאָס פאַרבינדן

,וואקעם",
טיפּ פון דלייט

מיט

א

אויסבילדונג אַ שטאַרקן כאַראַקטער
ישארפער גייסטיק-יידישער
|און אַן ענערגישע טיכטיקייט צו מעשים .װאָלפזאָן פלענט .דער-
ציילן ,אַן ער איז ציוניסט געװאָרן אין זיין פינפטן לעבנסיאָר,
בעת ער האָט תשעח באב גֶעזֶען ,וי זיין פאָטער ויינט ביטער,
דערמאָנענדיק חורבן ירושלים .אין זיין יונגט אין װאָלפזאָן גע-
קומען

קיין דייטשלאַנד

דאַנק
און א

זיין ענערניע און פלייס,

האָט ער זיך מיט דער צייט געשאַפן אַ גרויסע אונטערנעמונג
יאין קעלן ביים רהיין .,אונטער דער השפּעה פון די ציופּראָפּאַ-

נאַנדיסטן דר ,רילף און דוד גאָרדאָן איזן װאָלפואָן טעטיק
ילטובת דער חובבי-ציון-באַװעגונג .ער איז איינער פון די ערשטע
חובבי-ציון ,װאָס שליסן זיך אָן הערצלן נאָך דעם דערשיינען פוֹן

!,ײירנשטאַט" ,זינט דעמאָלט איז װאָלפזאָן געבליבן דער נאענטס-
טער פריינט און מיטאַרבעטער פונם מנהיג .הערצלס טאַנביכער
זאָגן .עדות -װוי ווייט דער שעפער פון ,יידנשטאַָט" האָט געליבט
און געאַכטעט װאָלפזאָנען ,אויף קיינעם האָט זיך הערצל נישט

געקאָנט ,אין די שווערסטע מאָמענטן פון זיין פירונג ,אַזױ פאַר-
לאָזן ,װי אויף דעם דאָזיקן איבערגעגעבענעם

חובב-ציון פוֹן קעלן,

אין ,אַלטנײלאַנד" האָט אונז הערצל אונטער דעם נאָמען ,דוד
יליטוואַק",

געשילדערט

די געשטאַלט

פון

װאָלפזאָנען,

דעם

טיפּ
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פון אַ פּשוטן ,מוטיקן ,ענערגישן
מ'שטעלט

וועמען

צוליב

איבערגענעבענעם יידן,

און

די דאָזיקע מעלות

בראש

פון

צבור.

װאָלפזאָן איז געווען אַ טרייער תלמיד און באַװונדערער פון טעאָ-
|דאָר הערצלס פירונג אין דער ציוניסטישער באַװענונג .װאָלם-
זאָן איז געווען דער ,וועלכער האָט אויף דעם קבר פונם מנהינ
געשוווירן

טריישאַפט

אים

אינם

פון אַלֶע זיינע תלמידים

נאָמען

און מיטקעמפער .ער איז אויך געװאָרן דער אפּוטרופּס איבער .

הערצלס קינדער,
װוי לאַנג הערצל האָט נעלעבט,

איז װאָלפזאָן

געװוען

דער

פּינאַנציעלער פאַכמאַן פון דער באַװעגונג .ער ,בעיקר ,האָט אֶר-
גאַניזירט די גרינדונג פון דער יידישער קאָלאַניאַל-באַנק ,ער האָט

אַלע פינאַנץדענינים  רעפערירט און דורכגעפירט .נאָך הערצלס
טויט ,ווען מ'האָט אויפן זיבעטן קאָנגרעס געשאַפּן אַ נייע לְי-
טונג ,װאָס איז באַשטאַנען פון דריי פּאָליטישע און דריי פּראַק-

טישע ציוניסטן ,איז נויטיק געווען אַלס פאָרזיצער אַ פּערזענ-
לעכקייט ,װאָס זאָל פאַר ביידע צדדים

דער אַלטער חובב-ציון

און

זיין צונעפּאַסט .װאָלפזאָן,

גלייכצייטיקער

הערצלס

טרייסטער

מיטאַרבעטער און תלמיד האָט געװוונען דעם פאַרטרױען פונם
גאַנצן קאָנגרעס .אַ גרויסער טייל פון די רוסישע ציוניסטן האָט
נאָך הערצלס

טויט געװאָלט האָבן בראש

פון דער באַװעגונג אַ

פּערזאָן אָן אַ שטאַרקער פירער-אַמביציע .אַזױ האָט אויך פאַר-
לאַנגט דער דאַמאָלסדיקער דעמאָקראַטישער צייט-נייסט .דער באַ-

שיידענער ,פּראַקטישער סוחר װאָלפזאָן איז געװוען ,לויט זייער
מיינונג ,דער בעסטער קאַנדידאַט אויפן פּרעזידענט-שטול ,װייל
מ'האָט נישט געדאַרפט מורא האָבן פאַר זיין גרויסן אױיטאָריטעט
|
|
יי
|
און שטאַרקער פירערשאַפט.

ס'איז אָבער גאָר אַנדערש געקומען .װאָלפזאָן ,אַלס פּרעזי-
דענט

פון דער

ציוניסטישער

אָרגאַניזאַציע

האָט איבעראשט

די

(גאַנצע באַװעגונג מיט זיין שטאַרקער און אױטאָריטאַטיווער פי"
רונג .נישט אומזיסט איז הערצלס פירערשאַפט

געווען פאַר וואלם-

זאָגען אַ געניאַלער מוסטער ,װוי מ'דאַרף פירןאון לייטן אַ גרויסע
פאָלקס-אָרגאַניזאַציע .און
די ציוניסטישע באַװעגונג נאָכן  זי-
יבעטן קאָנגרעס האָט גראָד פאַרלאַנגט א שטאַרקע האַנט ,די קאמפן
אָרוֹם אונאַנדאַ און די שפּאַלטונג אין א
סך לאַקאַל-אָרגאַנאַ-
ציעס נאָך דעם אַרױסטרעטן פון די טעריטאָריאַליסטן האָבן דעמאַ-
ראַליזירט און אָפּגעשװאַכט די דיסציפּלין .אין יעדן לאַנד זיינען
פאַרגעקומען אָרגאַניזאַציאָנעלע
און
פערזענלעכע סכסוכים און
שטרייטן צווישן די אָנפּירער .װאָלפזאָן האָט פאַר זיך געזען זיין
גרויסע

היסטאָרישע

אויפנאבע:

שפּבצוטיטסן

און

אויסטובויען

הטרי

צלם ירושה .דאָס האָט אים געגעבן כוח און מוט צו קעמפן פאַר
אַ שטאַרקער פירערשאַפט ,וועלכע זאָל זיך שטיצן אויף א טעסטער
צענטראַליזאַציע פון אַלע טיילן און אינסטיטוציעס פונם ציוניוס.

אין דעם דאָזיקן קאַמה איז אויך געוואקסן די פירער-אַמביציע פון
ואָלפזאָנען .אין דעם מיטאַרבעטער-קריין
אַרום
הערצלן האָט
וואָלפזאָן געהערט צו די ווייניקע און געציילטע יחידים ,ואס זיי-
נען נישט געווען דיפּלאָמירטע אינטעליגענטן און האָבן נישט נע-
קאָנט אימפּאַנירן מיט אַ גרויסער נייסטיקער אָדֶער פּאַליטישעד
שטעלונג ,װאָלפזאָנס אַמביציע איז געווען צו ווייזן דער באַװעגונג,
אַז ער ,דער פּשוטער
און ניכטערנע -סוחר קאָן די ציוניסטישע
אָרנאַניזאַציע און איר פּאָליטיק כלפּי פּנים און כלפי חוץ בעסער
פירן ,װוי די פארשידענע גלענצענדע ,אָבער נישט פּראקטישע אי
דעאָלאָג} ,רעדנער און שריפטשטעלער ,באלד נאָכן זיבעטן קאַנגרעס
האָט זיך װאָלפזאָן איבערצייגט ,אַז די נייע לייטונג טוג נישט און
ער מאַכט לכן באַמיוננען ,בכדי דער אכטער קאָננרעס זאָל ויילן
אַ נייע לייטוננ ,װאָס זאָל באַשטײן בלויז פון דריי פּערזאָן און
זאָל זיין צונעפּאַסט צו זיינע פּלענער וועגן אַ צענטראליזירטער און
שטאַרקער פירערשאַפט .דאָס איז װאָלפזאַנען ,כידוע ,געלונגען .זיין
פּרעזידענטשאַפט אין דער ציוניסטישער ארנאניזאציע ווערט מיט
יעדן טאָג איינפלוסרייכער און מעכטיקער .אָבער קענן דעם הויבט
זיך אָן אַ שאַרפע אָפּאָזיציע אין דער באַװענוננ .די רוסישע ציו"
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ניסטן ,װאָס האָבן נעקעמפט

קענן הערצלס אַליינהערשאַפט,

זיינען

אויפגעבראַכט געווען קעגן װאָלפזאָנען .װאָס ער ,וועמען זיי האָבן.
נעמאַכט צום פּרעזידענט ,יל אַיינפירן אַ ,דיקטאַטור" אין דער
ציוניסטישער באַוועגונג .עס הויבט זיך אָן א ליידנשאַפטלעכער
קאַמף צווישן װאָלפזאָנען און זיינע קעגנער אינם ציוניזם ,וועלכער

דויערט ביז קנאַפּ צום אויסברוך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה.

אויף װאָלפזאָנס זייט שטעלן זיך די פּאָליטיישע ציוניסטן ,וועלכע

זעען אין װאָלפזאָנען ,און מיט רעכט ,דעם טרייען תלמיד און יורש
פון הערצלס ציוניסטישער שיטה סיי כלפּי פּנים און סיי כלפּי חוץ,
פּראַקטישע ציוניסט,
קעגן װאָלזאָנען קעמפן די אַזױ גערופענע
װאָס גרופּירן זיך אַרום די רוסישע ציוניסטן-פירער מיט אוסישקין
און טשלענאָוו בראש .דעם דאָזיקן קאַמף האָט געמוזט סוף כל סוף

פאַרלירן װאָלפזאָן ,אין דעם איז באַשטאַנען זיין טראַנעדיע .קעגן
אים האָט אנטשידן די יידישע און ציוניסטישע וירקלעכקייט.
אויך קעגן פּינסקערן אוֹן הערצלן איז אויפגעשטאַנען אַ ריקזיכטס-
לאָזע שאַרפע אָפּאָזיציע ,װאָס האָט זיי פאַרביטערט דאָס לעבן.
די יידישע ווירקלעכקייט איז דעמאָראַליזירט געווען דְורך אַ גע-
זעלשאַפטלעכער דיסציפּלינלאָזיקײט ,וועלכע איז אָפט און פאַלש
דערקלערט געװאָרן אַלסם אַ הייליקער פּרינציפּ פון דעמאַקראַטיע.

אינם קאַמף קעגן דער דאָזיקער אָפּאַזיציע איז פּינסקער געבראָכן

געװאָרן ,הערצל איז פאַרמאַטערט געװאָרן און דוד װאָלפזאָן ,וועל-
כער האָט אינם ייִדיִשן לעבן געהאָט װוייניקער גלאַנץ און באַרימט"-

סןקער
נאָ
י לע
ּר,
פי ד
קייט ,װו

און דר .טעאָדאָר הערצל ,האָט געמוזט

/סוף כל סוף קאַפּיטולירן,

! אוונע פון די עלטסטע

4

און דער ציוניסטישער סאָציאַליום
דער סאַציאַליזם אויף דער יידישער נאָס האָט ערשט בעת
דער רוסישער רעװאלוציע באַקומען אַן ערנסטן געזעלשאַפטלעכן
און פּאָליטישן כוח .עס האָבן זיך דאַן אַנטװיקל?ט אינם יידישן
פּראָלעטאַריאַט פארשידענע אידעאָלאָנישע ריכטוגנען ,ווענן וועלכע
מ'דאַרף אויך אין דער נעשיכטע פון ציוניזם א פַּאַר ווערטער זאָנן.
אַמשטאַרקסטן ,סיי נומעריש און סיי געזעלשאַפטלעך אין דער
יידישער ארבעטער-באווענונג איז ווייטער נעבליבן דער ,בוגדי.

זיין השפּעה אויך מחוץ דעם יידישן סאַציאַליזם איז געווען גאר
נרויס .אינם יאָר  8091זיינען אויף  001טויזנט אַגאַגיזירטע
 082טויזנט בונדיסטן,
סאַציאַליסטן אין נאַנץ רוסלאנד ,געװוען
געצווונגען דורך דער אַנטוויקלונג אינם יידישן פאָלקס-לעבן האָט
דער ,בונד" אויפנעגעבן זיין שמאָליקע קאָסמאָפּאָליטישע און אֲנ-
טײנאַציאַנאַלע שטעלוננ ,ער האָט סוף כל סוף אנערקענט די עק-

זיסטענץ פוֹן אַ יידישער נאַציע און האָט אין זיין פּראָגראַם אַרײנ-
גענומען די לאָזונג פון א יידישער אויטאָנאָמיע .אָבער לנבי דעם
ציוניזם אוֹן דער יידיש-היסטאָרישער קולטוד און שפּראַד איז דער
בונד? וייײער נעבליבן ביי זיין פיינטלעכער קעננערשאטט .װאָס
מער דער ציוניזט איזן אריננעדרוננען אינם יידישן פאָלקס-לעבן

אין אין זער יידישער אַרבעטער-נאַס ,אַלץ ליידנשאפט;עכער און
ריקזיכטסלאָזער

װאָבן די בונדיסטן

די העברעאישע

שפּראַך און קולטור .דער ,בונד"

װאָלט אנערקענען,

באַקעמפט

דעם

צוניזם

און

האָט נישט נע-

אַז די באַזונדערע עקאָנאָמישע סטרוקטור

פון

יידישן פּראָלעטאַריאָט ,װוי פון נאַנצן יידישן פאָלק ,פאַרלאַנגט א
באַזונדערע לייזונג .ער האָט בכלל נישט געװואָלט אנערקענען ,אז

ס'עקזיסטירט

אַ באַזונדערע,

ספּעציטישע

יידן-פראַנע,

אין דעם
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באַשטײט טאַקע דער טיפער תהום צווישן דעם בונדיזם און דעם
ציוניזם .די בונדישע טעאָרעטיקער און אַניטאַטאָרן האָבן געשאַפן

אַן אילוזיע ביי די יידישע אַרבעטער-מאַסן ,אַז מיטן נצחון פון
דער רוסישער רעװאָלוציע װועט ממילא געלייזט ווערן די עקאָנאָ-
י

מישע און רעכטלעכע נויט פון די יידן-.

קעגן דעם ,בונד" זיינען אויפגעטרעטן
ציאַליסטישע

וועלכע האָבן

פּאַרטײען,

אַנדערע יידיש-סאָ-
רעפּ-

לנבי דערײיידןפראַגע

רעזענטירט אַ וועלט-אָנשויאונג ,װאָס איזן אין אַ גרעסערער אָדער
קלענערער מאָס געשטאַנען

נאָענט צום ציוניזם,

זיי האָבן אַזױי צו

זאָגן ,געשאַפן אַן איבערגאַנג פון בונדיזם צום ציוניזם .אַמװייטסטן
צום

ציוניזם

און

אַמנאַענטסטן

יידישע סאַציאַליסטישע

צום  בונד"

אַרבעטערפּאַרטײ,

איז געשטאַנען

װאָס איז געווען

די

באַ-

קאַנט אונטער דעם רוסישן נאָמען סערפּ ,אָדער לויט דעם פּוילישן
סיים  ---סיימיסטן ,די דאָזיקע פּאַרטײ איז אייגנטלעך געווען בלויז
אַ פּראָלעטאַרישע ריכטונג פון די פאָלקיסטן ,זי האָט אַ ברייטע
יידישע אױטאָנאָמיע מיט אַ סיים ביאש געהאַלטן פאַר אַ פול-
שטענדיקע

און בעסטע

לייזונג פון דער

יידנפראַנע.

צוליב

דעם,

װאָס די לאַזונג פון אַ יידישער אױטאָנאָמיע איז איבערגענומען
געװאָרן דורך אַלע יידישע פּאַרטײען ,האָבן די סיימיסטן אויף דער
יידישער אַרבעטער-גאַס און אין יידישן לעבן סיין גרויסע באַדיי-
טונג נישט געהאָט .שטאַרקער און איינפלוסרייכער איז געווען די
פּאַרטײ פון די ס .ס( .ציוניסטן-סאַציאַליסטן ,לויט דעם רוסישן
נאָמען) ,װאָס אייננטלעך האָבן זיי זיך געדאַרפט רופן סאַציאַ:

ליסטו-טעריטאָריאַליסטן .זיי האָבן אין דער יידישער אַרבעטער-
באַװעגונג רעפּרעזענטירט די טעריטאָריאַליסטישע ריכטונג ,װאָס
איז אַנטשטאַנען נאָך דער שפּאַלטונג אויפן זיבעטן קאָנגרעס ,אַמ-

נאענטסטן צום ציוניזם איז געשטאַנען

די

פּעלײצירפּאַרטײ,

װאָס איז טריי געבליבן דעם ארץדישראלדיקן אידעאַל.

די פּועלי-ציון האָבן ,אַלס מאַרקסיסטן ,באַמיט זיך צו באַ-
ווייזן ,אַז רדעיאַליזאַציע
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פון ציוניזם איז אַ היסטאָרישע נויט-

ווענדיקייט לויט די עקאָנאָמישע נעזעצן פון דער יידישער ווירק-
לעכקייט ,אַ סטיכישער פּראָצעס צווינגט די יידישע אַרבעטער-מאַסן -

צו עמיגרירן ,בכדי אינם אייגענעם לאַנד איבערצובויען די סאָציאָפֿ= -
ווירטשאַמטלעבע סטרוקטור .,מיט אַ קאָמפּליצירטער דיאלעסטיק 
האָבן  דיפּועלײציון .אַרגומענטירט און באַװיזן ,פאַרװאָס דאָס /
דאָזיקע א מוז דוקא זיין ארץ-ישראל .די פּועלִי -ציון-אירעאָלאָד
גיע ,װאָס האָט מיט עקאָנאָמיש דמאַרקסיסטישע טעזן געװאָלט באַ* .

| גרינדן און פונדירן דעם אַלְטן יידישן סענטימענט פאַר ארץדישראפ -
איז געווען צו קאָפּפּליצירט פאַר דעם פּשוטן יידישן ארבעטעף.:

די פּועלי-ציון האבן אַלזאָ ,אַחוץ ארץדישראל ,אומעטום געהאָט.

אין זייערע רייען אַממײסטן אינטעלינענטן און האַלב-פּראָלעטא.-
רישע עלעמענטן ,וי האַנדלס-אַנגעשטעלטע א .א .ו .סיי אויף /

ד
!ער יידישער אַרבעטער-נאַס און סיי אויפן אינטערנאַציאַנאַלן סאָ-
צ
י
א
ַ
ל
י
ס
ט
י
ש
ן
פאָרום ,איז די לאַגע פון די פּועלידציון געווען אזַייער -

שווערע .מ'האָט זיי פּשוט געהאַלטן פאַר אַ סתם-ציוניסטישע גרו- -

פּירונג .מיט שפּאָט און שנאה איז דער ,בונד" אומעטום אויפנע-
טרעטן קענן דער קליינער און שװאַכער ציוניסטישער אַרבעטער-

יבאַװועגונג .די איינפלוסרייכע ,אַסימילירטע יידישע סאַציאַליסטן -

פירער ,וי װיקטאָר אַדלער און פּױ? זינגער ,האָבן די פּועלי-ציון
באַטראַכט אַלם אַ שאָװויניסטישע ,געלע? אַרבעטער-אָרגאַניזאַציע- .

יאָרנלאַנג האָט זיך די פּועלי-ציון פּאַרטײ באַמיט ,או מ'זאָל זי

אַרײינלאָזן

אין סאַציאַליסטישן

אינטערנאַציאָנאַל.

ביז

צום

אויס/-

ברוך פון דער ערשטער וועלט-מלחמה איז איר דאָס נישט געלונגן.

(דער קעגנערישער יחס לנבי די פּועלײציון סיי אין דער ייריש-
פאַציאַליסטישער און סיי אין דער אַלגעמײן-סאָציאַליסטישער אַר-
בעטער-באַװעגונג האָט גורם געווען ,אַז די פּועלי-ציון האָבן זיך
מיט אַלע כוחות און מיטלען באַמיט צו באגרינדן זייער סאַציאַליזם

לגבי דעם יידישן און נישט-יידישן פּראַלעטאַריאַט .די פּועלציון
גרענעצן זיך אָפּ אַלְץ מער און מער פון דער סתםציוניסטישער
באַװעגונג .אינם יאָר  7091טרעטן די פּועלי-ציון אַרױס פון די ציו-
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-

בער ב גטיַראַ+כא שיַָר

ניסטישע לאַנדעס-אָרנאַניזאַציעס און שאַפן א באַזונדערן װעלטי
פּאַרבאַגד .מיט דעם זיינען אָבער נאָך נישט געווען צופרידן די
רוסישע פּועלי-ציון ,װואָס האָבן פאַרלאַננט ,אַז מ'זאָל בכלל או-
בעררייסן מיט דער ציוניסטישער װעלטאַרנאַניזאַציע און מיטן
קאָנגרעס ,ווייל דאָס זיינען מאַכטאַרנאַנען פון דער יידישער
פאַדערונגען זיינען
עקסטרעמע
בורזשואזיע .קעגן די דאָויקע
אויפגעטרעטן די ארץיישראלדיקע אוֹן אַמעריקאַנער פּועלי-ציון,
װאָס האָבן אין דער פּאַרטײי רעפּרעזענטירט דעם רעכטן פלינל.
ידי עסטרייכישע ,נאַליצישע און אנדערע פּועל-ציון האָבן פאר-
נומען א פיטלערע שטעלונג ,די אינערלעכע קעגנזאצן אין דער
ציוניסטישער אַרבעטער-באַװענונג האָבן זיך כסדר צונעשפּיצט
און נעדראָט מיט אַ שפּאַלטונג ,דער אויסברוך פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה האָט דעם דאָזיקן פּראָצעס איבערנעריסן ,אָבער
באַלד נאָך דער מלחמה אין פאָרגעקומען די שפּאַלטונג ,װאָס איז

געווען

די קאָנסעקװענץ

פון דער

נישט-אויסגעהאַלטענער

טאַק-

טיק פון דער באַװעגונג .אָנשטאט צו פירן אַ סיסטעמאַטישע און
זעלבסטבאַװווסטע ציוניסטישע פּאַליטיק אינערהאלב דער יידישער
אַרבעטערשאַפט און רואיק צוװאַרטן אויף דער אנערקענוננ מצד
און נישטיידישע סאַציאַליסטן ,האָט די פּועלי-ציון-
די יידישע
פּאַרטײ אויפגענומען אַ פּאָליטישן ליציטאַציע-קאַמף מיטן ,בונד"
און מיט אַנדערע נישטיציונ .סאַציאַליסטן .אין דער דאָזיקער קאָנ-
קורענץ :ווער ס'איז אַ בעסערער מאַרקסיסט און רעװאַלוציאָנער,
האָט נאַטירלעך געמוזט ליידן דער ציוניסטישער אינהאלט פון
דער פּועלי-ציון-באַװועגונג ,און דאָס איז געווען א גרויסער שאָדן
נישט נאָר פאַר דער ציוניסטישער אַרבעטער-באווענוננ ,נאָר אויך
פאַרן ציוניזם נופא .אַ באַזונדער קאַפּיטל? פאַר זיך איז די טעטי"

קייט פון די ארץ-ישראלדיקע פּועלי-ציון און ווענן דעם װעט
אין צוזאמענהאננ

נאָך זיין די רעדע
ארץדישראל,
פון די פּועל-ציוניסטישע

טוער

מיט
און

דער

אנטויסלונג

טעאָרעטיקער

אין
זיינען
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באַקאַנט :בער באַראָכאָוו ,לעאָן חאַזאַנאָװיטש ,אינז .שלמה קאַפּי
לאַנסקי ,בערל לאָקער ,מענדל זינגער ,דר ,מאַקס ראָזענפעלד ,דר,

י .שיפּער און אַנדערע .דעם ערשטן פּלאַץ פאַרנעמט בער באָראָ
כאָו ,א טאַלאַנטירטער שרייבער

און פילאָלאָג (פון דער

פראָרם?
טזע
ַונ
ל;א,א
ּטן
פיפ
שפּראַך) .אין זיינע שר

יידישער

און אַנדערע,

באַמיט זֹיך באָראָכאָוו צו שאַפן אַ מאַרקסיסטיש-וויסנשאַפטלעכע
גרונטלאנע פאַר דפעּרועל-ציון-באַװעגונג .ער גייט אַרױיס פון
דער הנחה ,אַז דער עיקר-פּראבלעם

פאַרן יידישן פּראַלעטאַריאַט

איז די עקסטעריטאָריאַליטעט פון דער יידישער אַרבעט ,דער פּועל-

יוצא דערפון איז .,אַז די יידישע אַרבעט איז ווייט פון דער נאַטור-
פּראָדוקציע ,זי איז באַשעפטיקט ביי די לעצטע עטאַפּן פון דעם

פּראָדוקציע-פּראָצעס .צוליב דעם איז די סטראַטעגישע באַזע פאַר
דעם

קלאַסנקאַמף

פונם

יידישן

פּראָלעטאַריאַט

גאר אשַ.לעכטע,

דער יידישער אַרבעטער האָט נישט קיין השפּעה אויף די וויב-
טיקסטע

צווייגן פון װירטשאַפטלעכן

מעכאַניזם.

די יידישע

אַר-

בעטערשאַפט מוז ערשט דעראָבערן איר אַרבעטספּלאַץ .דאָס קאָן
נאָר געשעען אין אַ פולער מאָס אויף אַן איינענער טעריטאָריע,
תנ"ך-סענטימענטן
אַלטע
אין ארץ-ישראל ,נישט בלוין צוליב

/גייט דאָס יידישע פאָלק קיין פּאַלעסטינע ,נאָר צוליב דעם ,װאָס
נאָר

דאָרט

איבערבוי

איז

מענלעך

דער

פון יידישן קיום,

וירטשאַפטלעכער

און

סאַציאַלער

)

די נאַציאַנאַלע דערוואכונג פון עסטרייכישן

יידנטום :פּאַדלאַמענט-װאַלן אין יאָר 7091
די רעװאָלוציע אין רוסלאנד האָט נגעהאַט אַ גרויסע השפּעה
אויף דער פּאַליטישער אַנטװיקלונג אין דער עסטרייך-אונגאַרי
שער מאָנאַרכיע .די דעמאָקראַטישע און קאַציאַליסטישע שטרע-
מוננען און פּאַרטײיען זיינען אויסגעוואקסן צו אַן ערנסטן מאַכט-
פאַסטאָר ,מיט וועלכן די אלטע האבסבורנער מאַנארכיע האָט זיך
נעמוזט רעכענען .דער קייזער פראַנץ יאָזעף האָט באַװיליקט דאָס
אַלנעמיינע און גלייכע ואל-רעכט .נרויסע האָפענוננען אויף אַ
נאַציאָנאַלער און סאַציאַלער באַפרייונג זיינען אַנטשטאַנען ביי די

צאלרייכע עסטרייכישע פעלקער .אין מאַי  7091האָבן געדאַרפט
פאָרקומען די ואַלן צום פּאַרלאַמענט לויט דעם נייעם ,דעמאָי
קראַטישן ואַלינעזעץ .ס'האָט געדאַרפט זיין אַ פעלקער-פריליננ,
א באַפרייונגס-פרילינג פאַר אַלע טעלקער און נאציעס אין דער
גרויסער האַבסבורנער אימפּעריע,
אויך דאָס עסטרייכישע יידנטום איז באַהערשט געװאָרן פון
גרויסע האָפענוננען .די פּאָליטישע פירוננ איז איבערגענאַננען
צו דער אַקטיווסטער און שטאַרקסטער יידישער פּאַרטײ ,צו די
ציוויסטן.

אין

זומער

,0091

איז

פאָרגעקומען

אין

קראָקע

דער

צוזאַמענפאָר פון די עסטרייכישע ציוניסטן ,וועלכער האָט גע"
דאַרפט אַנטשיידן וועגן דער שטעלונג פון ציוניזם לנבי דער פֹּאַ-
ליטישער באוועגונג אין לאַנד ,די מערחייט האָט באַשלאָסן ,אַז די
ציוניסטן זאָלן אָרגאַניזירן און דורכפירן אַ באזונדערע יידיש-
נאַציאַנאַלע פאַרטרעטוננ אינם צוקונפטיקן פּאַרלאַמענט .די מינ-

דערחייט ,װאָס האָט געהאַלטן ,אַז דער ציוניזם דאַרף זיך בליז
אַרבעט ,האָט
באַנרענעצן ביי זיין ציוניסטישפּאַלעסטינעזישער
פלאַנדעספּאָליטיק ,אָבער
מסכים נעווען אויף א צוניסטישער
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בתנאי ,אַז זי װעט געפירט װערן דורך אַ סעפּעראַטער ייריש-
נאַציאָנאַלער פּאַרטײי ,װאָס װעט געגרינדעט און געפירט וערן
פֿון ציוניסטן .די דאָזיקע פאַדערונג איז אָנגענומען געװאָרן ,ווייל
אויך די מערהייט האָט געהאַלטן ,אַז ס'אין געזונטער פאַר דער
ציוניסטישער װעלט-אָרגאַניזאַציע ,ווען זי װעט נישט .טראָגן קיין
אחדיות פאַר די פּאַליטישע שריט פון די עסטרייכישע ציוניסטן.
די העלזינגפאָרסער קאָנפּערענץ האָט מיט אירע באַשלוסן געהאַט
אַ שטאַרקע ווירקונג אויף דער ציוניסטישער עפנטלעכקייט אין
עסטרייך .עס זיינען כמעט לנמרי פאַרשווונדן די חששות ,וועלכע
זיינען ביז איצט אַרױסנעזאָגט געװאָרן לנבי דער לאַנדעס-פּאָלו-
טיק .די עסטרייכישע ציוניסטן האָבן דאָך תמיד געזען אין זייערע
רוסישע חברים דִי פאָרקעמפער פון דער ציוניסטישער טעאָריע

און פּראַקטיק .די לאָזונג פון אַ יידישער

האָט גראָך אין עסטרייך

געפונען

קולטור-אױטאָנאָמיע

אַ טיף פאַרשטענדעניש,

וויל

ביי אַלע פעלקער אין עסטרייך-אונגאָרן אין גענאַנגען אַ ליידנ-
שאַפּטלעכער קאַמף פאַר אַ נאַציאָנאַלער אױטאַנאָמיע .דר .קאַרל
רענער ,אַ פּראָמינענטער פירער און טעאָרעטיקער פון דער עסט-
רייכישער סאַציאַלדדעמאַקראַטיע האָט געשאַפן אַ פּראָיעקט פון
פּערזאָנאַל-אױטאַנאָמיע פאַר אַלֶע מינדערהייטן
אַ נאַציאָנאַלער

אין דער האַבסבורגער מאָנאַרכיע .די אידעאָלאָגן און פירער פון

דער יידיש-נאַציאָנאַלער באַװענונג האָבן זיך באַמיט
פוֹן
טעאָריע צוצופּאַסן צו די אױטאַנאָמיע-פאָדערונגען
דער
| נישט-טעריטאָריאַלער יידישער נאַציע .,אין
די
יידישע קהילות
האָבן זיי געזען דעם רעכטלעך-פּאָליטישן יסוד פאַר דער צוקונפ-
טיקער פּערזאָנאַל-אױטאָנאָמיע .די דעראָבערונג פון די יידישע
רענערס

קהילות איז געװאָרן די נויטיקסטע פאָרויסזעצונג פאַר דעם וויי-
יידישנאַציאָנאַלער
טערדיקן -קאַמף פון אַ זעלבסטשטענדיקער
פּאָליטיק אין עסטרייך,
מיט אַ גרויסן ענטוזיאַזם זיינען די נייע לאָזוֹנגען אויפגע-
נומען געװאָרן אין גאַליציע ,װוו עס האָט געװווינט דער רוב מנין

2

בי

:

ורוב

פון

בנין

יאָר-צענטער

עסטרייכישן

יידנטום .די

און

געווען עקאָנאָמיש

נאַליצישע

פּאַליטיש

יידן

זיינע.

לנמרי

אִמֹּי

הענגיק פון דער פּוילישער שלאכטע ,וועלכע האָט אין גאַליציע
דענירט ביד רמה .יידישע קהלניקעס און אַסימילאַטאָרן האָבן
מיט דער הילף פוֹן א ריקזיכטסלאָזן רעגירונגס-טעראָר געצוונ-
גען דאיָרעמע ,דערשראַקענע יידישע פאָלקסמאָסן צו שטימן ביי
די ואַלן אויױ פרעמדע ,אָפַּט אַנטיסעמיטישע קאַנדידאַטן ,בשכר
זה האָט די הערשנדיקע שלאכטע באַװיליקט ,אז א פֹּאֶר ,מאָש-
קעס" זאָלן אַלס מיטנלידער פון ,פּוילן-קלוב" רעפּרעזענטירן אין
ווינער

צענטראַלפּאַרלאַמענט

יידנטום.

גאַליצישע

קעגן דעם

פּאָליטישער שקלאַפעריי

צוזאַמענפאָר

ערב

און

דעם

אין

דאָזיקן

נאַליצישן

מצב

האָבן די נאליצישע

פעלקער-פרילינג

זעלבסטבאַוווסטע

און שטאָלצע

דאָס

סיים

פון נייסטיקער
ציוניסטן

,7091

און
זייער

אויף

אַרגאַניזירט

יידישנאַציאַנאַלע

אַ.

מעכטיקע
קאַמפּאַניע,
שטאַנד ,דר .מ .ברוידע,
אונטער דער פירונג פון אדאָלף
דר .ל .רייך און אַנדערע ,זיינען די נאליצישע ציוניסטן אייננע-
אוֹן אנט-
טרעטן אין אַ .װאַלדקאַמף ,װאָס וװועט מיט זיין מוט
פון דעם.
שלאָסנקייט בלייבן אַן ערך-בלאָט אין דער נעשיכטע
יידישן רענעסאַנס .באַזונדערס ליידנשאפטלעך איז געווען דער

קאַמף אין מזרח-גאַליציע ,ווו די יידן ,געפונענדיק

וואל

זיך אונטער

אַ דרוק פון די פּאַליאַקן פון איין זייט ,און פון די אוקראינער פון
דער צווייטער זייט ,זיינען געצווונגען געווען אנצוהויבן אַן איי-
פון פּאַליצי,
גענע יידיש-נאַציאָנאַלע פּאָליטיק .קעגן אַ טעראָר
זשאַנדאַרמען און שטייער-באאַמטע האָט די ציוניסטישע פּאַרטײ
אין נאַליציע אָרנאַניזירט א גראנדיעזע און וװונדערבאַרע ואַפ-

אַניטאַציע,

וועלכע

האָט אויפנעטרייסלט

און

פאָביליוירט

די

יידישע פאָלקס-מאַסן אין אַלע שטעט און שטעטלעך ,קענן די
רבישע הויפן און די
די
ציוגיסטן זיינען אויך אויפנעטרעטן
יידישע סאַציאַליסטן ,די ערשטע מיט קו? קוראס און חרם דרא-
.3
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אונגען ,די אַנדערע

מיט ,באִיוווקעס",

ועלכע

מיט

האָבן

גע"

ואַפֿט געצווונגען יידישע וויילער צו שטימען אויף פּוילישע אָדער
יידיש-אַסיטילירטע סאַציאַליסטן-פירער ,צוגעהאָלפן דערצו האָט
די אֶרגאנזאציע
סאַציאַליסט).
די זש ,פּ ,ס( .זשיד ,פּאַרטיאַ.
פוֹן ,בונד" אין נאַליציע .קעמפנדיק קעגן אַן אומדערהערטן טע-
ראָר ,װאָס איז נעקומען פון אַלֶע זייטן ,האָט דער גאַליצישער
ציוניזם ארויסנעוויזן א ווונדערבארע העראָאישקייט און אַקטײ
סטודענטן האָבן במשך
וויטעט .הונדערטער יידישנאַציאָנאַלע
װאָרט און
אין
פוֹן חדשים באַרייזט אַלֶע יידישע שטעטלעך.
שריפט איז אַנטװיקלט געװאָרן א מעכטיקע אַניטאַציע ,וועלכע

די יידישע פאָלקס-

האָט מיט איר ברען און פּאַטאָס מיטנעריסן

זיינען

מאַסן .,אין בתיימדרשים און אין די נעסלעך
געקומען באַגייסטערטע מיטיננען.
די װאַלן אין מאַי  7091הװאָבן דער ציוניסטישער
אין נאַליציע נעברענגט דריי מאַנדאַטן ,געויילט זיינען
אַדאָלף

שטאנד,

דר.

ח.

גאַבעל

און

בַּראָפ.

דר,

א.

כסדר

מאהלער.

פאָר"
פּאַרטײ
געװאָרן
די

צאָל

פון די ציוניסטישע מאַנדאָטן װאָלט געװען אַ דאָפּלטע אָדער אַ
 דרייטאַכיקע ,ווען נישט דער אומדערהערטער ואל-שווינד? מצךדער מאַכט .,אויסערדעם איז אין דער הופּט-שטאָט פון בוקאָ-
ידישנאַציאָנאַלער
ווינע ,טשערנאָוויץ ,געוויילט געװאָרן דער
קאַנדידאַט ,דר .3 .שטרויכער .אין ווין און אין אַנדערע עסט-
רייכישע שטעט אין די יידישנאציאַנאַלע פארטיי אונטער דער

אָנפּירונג פון דעם ציוניסט דר .י .שאַליט און דר .נ .בירנבוים,
אָן אַ מאַנדאט,

געבליבן
שטימען.
די װואַל פון

הנם

די פיר

זי האָט באַקומען
יידיש-נאציאַנאַלע

ארויססנערופן ביים עסטרייכישן

אַן ערנסטע

צאָל

דעפּוטאַטן.

האָט

יידנטום א שטורם פון באַנייס-

טערונג .היינט ,נאָך פיר יאַרצענטער ,האָבן מיר א ניכטערנע
באציונג לנבי וואל-דערפאָלנגן אין נלות .די ביטערע דערפאַרוננען
האָבן אַ סוף נעסאַכט צו אַ סך אילוזיעס ,אָבער דאַמאָלס אין '
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פֿרילינג  ,7091אויפן פאָן פוֹן דער אַלגעמיינער ענטוזיאַסטישער
שטימונג אין עסטרייך ,איז דער נצחון פון די ציוניסטן אויפנע-
נומען געװאָרן פון עסטרייכישן יידנטום אַלס אַ גרויסר היסטאָרי-
ידישנאַציאָנאַלע דעפּוטאַטן האָבן אין
די
שער איבערברוך.
פּאַרלאַמענט געשאַפּן אַ באַזונדערן גיידישן קלוב" ,װאָס האָט,
טראָץ זיין קליינער נומערישער צאָל ,געשפּילט אן ערנסטע ראפ
ביי פּאָליטישע אַנטשײדוננען .יעדנפֿאַלס אין שוין די עקזיסטענץ
,ידישן קלוב? געווען א שטאַרקע
אַליין פוֹן אַ פּאַרלאַמענטאַרישן י
יידן און
ביי
דעמאַנסטראַציע פאַרן יידישנאַציאָנאַלן רעיון

נישט-יידן .,מיט רעכט קאָן מען לכן די װאַלן אין מאַי ,7091
באַטראַכטן אַלס
פון עסטרייכישן

אַ היסטאָרישן
יידנטום,

איבערברוך
|

אין דער

געשיכטע

פּראַמינענטע יידישע קולטוד-טוער און ליטעראַטן
אויפן זיבעטן ציוניסטישן קאַנגדעס.

פרטָפף,

6
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 8די ציוניסטישע באַװעגונג נאָכן.

זיבעטן קאָנגרעס

די נייע לייטונג ,װאָס איז געוויילט געװאָרן אויפן זיבעטן
קאָגגרעס

אַריבערנעטראָגן

איז

געװאָרן

קיין

ווו עס

קעלן,

האָט

זיין סטאַבילן װױינאָרט געהאָט דער פּרעזידענט פון דער אֶרנאַני

זאַציע .,דוד װאָלפזאָן .אויך די וועלט" ,דאָס הויפּט-ביוראָ פון
נאַציאָנאַ-פאָנְד און די אַנדערע צענטראַלע אינסטיטוציעס פון דער
באַװענונג,

ציוניסטישער

אַריבער

זיינען

קיין קעלן .דער גאַנצער

באַאַמטען-אַפּאַראַט איז רעאָרגאַניזירט אוֹן באַנייט געװאָרן ,װאָלפ-
זאָן האָט צוגעצויגן צו דער אַרבעט א גאַנצע ריי פון פּראָמינענטע
מיטאַרבעטער .נחום סאָקאָלאָוו איז געװאָרן גענעראַל-סעקרעטאַר,
בערטאָלד

פייוועל?

האָט

איבערגענומען

רעדאַקציע

די

פון ,דער

וועלט" און פון ,יידישן פאַרלאַג" .די הויפּט-לייטונג פון נאַציאָ-

נאַללפאָנד ,װאָס איז בין איצט געוװען אין די הענט פון אינז.
י .קרעמענעצקי
היימער,

איז איבערגעגעבן
|

דר.

געװאָרן
:

מאַקס באָדענ-
:

די אויפנאַבן פון דער נייער לייטונג זיינען געווען זייער גרויסע
און שווערע .צוליב דעם אונאַנדאַדקאַנפליקט אין די גאַנצע אֶך-
גאַניזאַציע געװאָרן אָפּגעשװאַכט און צעשפּליטערט .מ'האָט נע-
מוזט ווידער דיסציפּלינירן די איינענע רייען און אַריינפירן אֶרך-
גונג און אַרבעטס-וױילן .באַלד נאָכן זיבעטן קאָנגרעס זיינען אין 
פּאָנראָמען .די
אַנטײ-יידישע
רוסלאַנד אוױיסגעבראָכן בלוטיקע
נייע לייטונג ,האָט זיך קודם כל באַמיט צו העלפן דעם געפּײ
ניקטן און גערודפטן רוסישן יידנטום .זי האָט קיין בריסל איינ-
באַרופן

אַ ספּעציעלע

גאַניזאַציעס

און

קאָנפערענץ

געזעלשאַפטן.

פון אַלֶע ערנסטע

די אויפנאַכע פון

יידישע אֶר-

דער קאָנפע-

רענץ איז געווען צו געפונען אַ שנעלע תשובה אויף דער שרעק-
לעכער יידן-נויט אין מזרח-אייראָפּע און קודם-כ? צו אָרגאַניזירן
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!אַ סיסטעמאַטישע

מירטער

עמינראַציע

און קאַָלאָניזאַציע פון דער פּאָנראָ-

יידישער באַפעלקערונג.

די קאָנפּערענץ איז פאָרגעקומען

דעם  92יאַנואַר  ,6091אין דער אנוועזנהייט פון  08דעלענאטן.
די וויכטיקסטע און רייכסטע יידישע נעזעלשאפטן; יק"א און
אַליאַנס האָבן זיך נישט באַטײליקט ,נישט וועלנדיק דעם ציוניזם
געבן די מענלעכקייט צו א ברייטער אַלנעמיי-יידישער אונטער-
8816י61).0.1.2
נעמוננ .נעקומען זיינען פארטרעטר פון דער
(מ8110111/ 0118518890ע '61װאָס איז דורך זאַנגװילן געשאַפן גע-
פון דעם
קאָנגרעס,
זיבעטן
װאָרן נאָך דער שפּאַלטונג אויפן
ע9מ 64601מ 680810604ע 64מ1016ט 81111064אונטער דער לייטונג פון
דר,

פּוױי? נאַטאַן

אוֹן פון

דער

8081 794010421600884אר61-018084

דערעפנט די קאָנפערענץ האָט דוד װאָלפזאָן .מ'האָט לסוף באַ-
שלאָסן אַ גאַנצע ריי רעזאָלוציעס ,וועלכע אַנערקענען די נויטי-
קייט פון אַ געמיינזאַמער ,אַלנעמײי-יידישער מיטאַרבעט אין די
קאלאַניזאַציע און ס'איז געװיילט
ענינים פון עמינראַציע און
געװאָרן אַ פּראָװיזאָרישער קאָמיטעט .כידוע איז אָבער פון דער
גאַנצער אקציע נאָרנישט געװאָרן ,במשך פון דער צייט האָט זיך
בולט אַרוױיסגעוויזן ,אז די יידישטילאַנטראָפּישע געזעלשאפטן

אונטער

דער אָנפּירונג פון אַסימילאַטאָרישע

ננידים און ביוֹראָ-

קראַטן זיינען נישט פעיק צו קיין שום ערנסטער און קאָנסטרוק-
ספזרחאײיראָפּעאישע
זייערע
לטובכת
הילפס-אַרבעט.
טיווער
|
|
ברידער,
פון די געזעלשאפטן ,װאָס זיינען געווען פאַרטרעטן אין בריסל,
איז אַמנאָענטסטן צום ציוניזם געשטאַנען די י .ט .אָ( .זאַנגװילס
טעריטאָריאַליסטישע אָרגאַניזאַציע) .נאָך דער שפּאַלטונג האָבן
די טעריטאָריאַליסטן נאָך אַ געוויסע צייט געהאט אין זיך דעם
דעמאַקראַטישן און נאַציאַנאַלן גייסט ,וועלכער אין זיי נעבליבן
פון דער אַמאָליקער טעטיקייט אין דער ציוניסטישער ארואַניזאַ-
ציע .אָבער באלד איז די י .ט .א .געװאָרן אן אָרט פֿאַר פארשו"
דעגע אַסימילירטע אַנטײציוניסטן ,װאָס האָבן מיט דעם טער"
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צוניסטישע
די
טאָריאַליזם געװאָלט צעברעכן אלויןקווידירן
באַווענונג .די טעריטאָריאַליסטישע מנחינים זיינען נאָכן דורכפאַל

מיט אונאַנדאַ' מסכים געווען אצַוקצעפּטירן

וועלכע ס'איז טערי"

טאָריע .אָבער אַ טעריטאָריע פאַר אַ יידישער קאָלאָנזאַציע האָט 
זיך נישט געפונען אויף דער גאַנצער ערד-קוגל ,אַ פּאַר יאָר האָט
געדויערט דאָס כסדרדיקע אַרומזוכן פון אַ טעריטאָריע ,ביז די
גאַנצע זאַך איז געװאָרן פּשוט לעכערלעך .דער טעריטאָריאַליזם
האָט דערוויי? פאַרלוירן זיינע לעצטע אָנהעננער אין דער יידישער

פאָלקס-מאַסע און האָט זיך פאַרװאַנדלט אין אַ קלוב פון האַלב-
און .נאַנץד אַסימילירטע פילאַנטראָפּן אוֹן כלל-פאַרזאָרגער ,װאָס
זיינען ווייט און פרעמד נגעבליבן לנבי די אמתע נויטן און פֿאַר-
| לאַנגען פון דעם יידישן פֿאָלק .װאָס מער ס'איזן געפאַלן די נע-

זעלשאַפטלעכע חשפּעה פונם טעריטאָריאַליזם ,אפַאלץַרביסענער
איז געװאָרן

זיין אַנטײציוניזם,

אָבער די ציוניסטישע

ציִע ,וועלכע האָט נאָך דער שפּאַלטונג אויפן
שטאַרק

מורא

געהאַט

פאַר דער סכנה,

זיבעטן

אַרנאַניזאַ-

קאָנגרעס,

װאָס דראָט איר מצד

די

טעריטאָריאַליסטן ,איז באַלד געקומען צו דער איבערצייגונג ,אַז
ס'אִיז נישט כדאי זיך ערנסט צו באַשעפטיקן מיט דער י .ט .אָ.
ודי שטאַרקסטע גרופּע צווישן די טעדיטאָריאַליסטן איז גע-
ווען די ס ,ספּאַרטײ (ציוניסטן-סאַציאַליסטן) אין רוסלאַנד ,אַ
געוויסע צייט נאָכן זיבעטן קאַנגרעס האָט די דאָזיקע סאַציאַלים-
טיש -טעריטאָריאַליסטישע אָרגאַניזאַציע שטאַרק זיך נעטומלט
אויף דער יידישער נאָס ,מ'האָט געקאָנט מיינען ,אַז זי רעפּרע-

זענטירט אַ גרויסע פאָלקס-באַװעגונג ,אין דער אמתן זיינען די
,עסעסאָווצעס?

(אַזױ האָט מען זיי דעמאָלט גערופן) נישט געווען

קיין באַזונדערס שטאַרקע פּאַרטײ און זייער השפּעה איז מיט
יעדן יאָר רעדוצירט געװאָרן לטובת

די פּועלי ציון .דער טערי-

טאָריאַליזם ,סיי דער אַלגעמיינער און סיי דער סאַציאַליסטישער,
איז נישט ביכולת געװוען צו מאַָביליזירן ערנסטע פאָלקס-כוחות
און ער איז לאַננזאַם אַראָפּ פון דער פּאָליטישער אַרענע ,אַזױ

0

האָט זיך געענדיקט דער פּרווו צו שפּאַלטן די ציוניסטישע אֶרנאַ-
ניזאַציע אין נאָמען פון אַן אַכסטראַקטער ,סתם-טעריטאָריאַלער
אידיי ,וועלכע האָט קיין שום אחיזה נישט געהאָט אין דער יידי-
|
שער פאָלקס-נשמה,
אין דער ערשטער צייט נאָך דער שפּאַלטונג האָט אינם ציו-
ניזם געהערשט אַ געדריקטע שטימונג .ביז איצט האָט די באַװע-
גונג געלעבט מיט נלענצנדיקע האַפנונגען אויף אַ נאָענטן טשאַר-
טער און אַלץ האָט זיך קאַנצענטרירט אַרום דער מאַיעסטאַטישער

געשטאַלט

פונם

מנהיג.

איצט

אין אַװעק

דער

מנהיג

און מיט

אים דער נלאַנץ פון גראַנדיעזע פּלענער און האָראָסקאָפּן ,געבליבן
איז

די טאָנ-טענלעכע,

גרויע

ווירקליכקייט,

װאָס

האָט

געװאָרפן

אַן אומעט אויף דער געשפּאָלטענער און פאַריתומטער באַװענונג,
דער ציוניזם האָט געזוכט אַ נייעם אינהאלט ,נייע לעבנס-איט-
פּולסן ,די רוסישע און עסטרייכישע ציוניסטן האָבן זיך מיט באַ-

יגייסטערונג געװואָרפן אין פּאָליטישע וואַל-קאמפן ,געפינענדיק אין
דעם אַ געוויסע תשובח אויף די ספקות ,װאָס האָבן געפּײיניקט די
ציוניסטישע נשמה .אַ טייל פון די מערב-ציוניסטן ,די אַזױי נע-
רופענע פּראַקטישע האָבן זיך נענומען צו רעאַלע קאַלאַנזאַטאָ-
רישע מעשים אין ארץיישדאל .די אַנדערע ,די פּאָליטישע ציו-

ניסטן זיינען נאָך איננאַנצן באַהערשט נגעווען פוֹן די איבערלעבע"
נישן אין דער הערצליאנישער נלאנץדתקופה ,נישט וויסנדיק .נאָך
סיט דער
וי אַזױ צו פֿאַרבינדן דעם דאָזיקן הערלעכן עבר
גרויער ,טרויעריקער ווירקלעכקייט,
געהאט
זיךך
אָבער די ציוניסטישע באַװענונג האָט אין
שטארקע חיונישע כוחות ,ואָס האָבן נובר געווען אַלֶע ספקות
און שוועריקייטן .עס פארטיפן זיך די וואָרצלען פון דער ציוניס-
טישער באַװענונג ביי אַלֶע קרייזן און קלאַסן פון יידישן פאָלק,
די ,מזרחי"-
די פּועלי ציון ווירקן ביי דער אַרבעטערשאַפּט,
גרופּן ,װאָס אַנטװיקלען זיך זינט דעם יאר  ,9091באַמיען זיך,
אונטער דער פירונג פון איבערנענעבענע ציוניסטישע רבנים צו
1

געווינען פארן ציוניזם די רעליניעז-אָרטאָדאָקסישע מאַסן ,אויך
אין די קרייזן פון דער יידישער א ינטעלינענץ פילט זיך אַ װאַקסנ-
ערב דעם
דיקע ה שפּ עה פון דער ציוניט טֿ ישער געדאַ נקן-וועלט
אַ כטן ק א נגרעס ווערט' בולט  ,א 0:ז דעם ציוניזם איז שוין געלוננע
גובר צו זיי ן דעם שווערן אַרנאַניז אצ וֹ אֶּנעלן און
גייסטיק זְ קריזיס /
וועלכער א יֹ אַנטשטאַ נע אין דער ב אַװעג ונג נ אְך ה ערצלס טויט
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די ברעגעס

פון

ירדן

 )9דעד אַכטער ציוניסטישער קאַנגרעס אין האאו
ציט
דער
אין
קאָננרעס אין פאָרנעקומען
דער אַכטער
|
צווישן  12--41אוינוסט  ,7091איינבערופן איז ער געװאָרן קיין
האַאג ,ווו ס'איז דעמאָלט פאַרזאַמלט געווען די צווייטע שלום-

קאַנפּערענץ .אײיראָפּע אין געשטאַנען אונטער דעם שווערן איינ-
דרוק פון די בלוטיקע פּאָנראָמען אין רוסלאַנד און די רדיפות
קעגן יידן אין רומעניע .מ'האָט לכן נערעכנט ,אַז די איינפלוס.

רייכע פּערזענלעכקייטן,

װאָס האָבן זיך פאַרזאַמלט

וועלן זיך פאַראינטערעסירן מיט דער יידנפראַנע
לויט דער ציוניסטישער אויםפאסונג.

האאג,

אין

און איר לייזונג

צום קאָנגרעס זיינען נעקומען אַן ערך  0002דעלעגאַנטן און
געסט .די פאַרשידענע לאַנדסמאַנשאַפטן און פּאַרטייאישע גרופּי
רונגען ,די פּועלי-ציון און אַנדערע ,האָבן אָפּגעהאַלטן ספּעציעלע
באַראַטונגען און קאַנפערענצן .צוליב די באַזונדערע באַדינגוננען,
װאָס האָבן געהערשט

אין רוסלאַנד,

איז די קאַנגרעס-צייט

די בעסטע געלעגנהייט פֿאַר פרייע און אומגעשטערטע

געווען

צוזאַמענ-

פאָרן פון די רוסישע ציוניסטן .אין צוזאַמענהאַנג מיטן קאַנגרעס
איז אויך פאָרנעקומען אַ העברעאישע באַראַטונג פון די עבריה"-
אָרנאַניזאַציעס ,אין וועלכער עס האָבן זיך באַטײליקט אַ סך פירנ-
דיקע העברעאישע ליטעראַטן,
אין זיין דערעפענונגס-רעדע

דערקלערט

דוד װאַלפואָן:

עס

זיינען נראָד פאַרנאַנגען  01יאָר זינט דעם ערשטן קאָנגרעס ,וועפ-
כער האָט געוויזן דעם וועג צו אַ נאַציאָנאַלער זעלבסטהילף .מיט.
הערצלס טויט און סמיט דעם ,ואָס אין פאָרגעקומען שפּעטער,

האָט די ציוניסטישע

אָרגאַניזאַציע

נעליטן

אַ שװערן

פאַרלוסט. ,

אָבער דער ציוניזם לעבט און וויל ווייטער לעבן .װאָלפזאָן דער-
האָלאַנד,
מאָנט דאַן מיט דאַנקבאַרקײיט דאָס נאסטפריינטלעכע
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װאָס האָט געהאַט איר גלאַנץדתקופה אין דער יידישער געשיכטע.
בעת װאָלפזאָן רעדט וועגן דער טרויעריקער קעננװאַרט און דערמאָנט
די שרעקלעכע פּאַגראָמען אין רוסלאַנד ,שטייט דער גאַנצער קאָנג.-

רעס אויף און באַערט מיט א שטילער און איינדרוקספולער דע-
מאָנסטראַציע

די

נעפאלענע

קרבנות

און

אין בריס? ,דערקלערט װאָלפזאָן ,האָט

העלדן.

די קאָנפערענץ

געזאָלט

אָרגאַניזירן די

עמיגראַציע און די הילף פאַר די געליטענע .אָבער די אַלע מעשים .
לנבי
פּאַליאַטיון.
זיינען נאָר פּראָװויזאָרישע און באַגרענעצטע

דער גלות-טראַנעדיע
ציוגיוט

פונם

נאָך מיט צען

יידישן פאָלק האָט דער

יאָר צוריק נענעבן

פּֿאַליטישער

די איינציק-ריכטיקע

תשובה .אונזער וועג און אונזער עתיד פירט קיין ארץדישראל ,מיר
האָפּן ,אַז די טערקיי װעט סוף כ? סוף פאַרשטיין אונזער לאיאַלע
און פאַר דער טערקישער

מלוכה

נוצלעכע

באַװעגונג,

סיר

מוזן)

פאַרבאַרייטן דאָס לאַנד אוֹן פאָרבאַרײיטן דאָס פאָלֶק .ס'איז נוי-
טיק א פּראַקטישע אַרבעט אין ארץישראל ,אָבער נישט מיט

געהיימע אינפילטראַציע-מיטלען, .דער ציוניזם" ,פאַרענדיקט זיין
רעדע װאָלפזאָן, ,א,יז נישט קיין צופעליקייט און נישט קיין קאַפּ-
ריז פון יחידים .ס'איז די קלאָרע ,אויף היסטאָרישע געזעצן
באַזירטע אנטוויקלונג פון יידישן פאָלְקן"

נאָכדעם ,װי אַ פֿאַרטרעטער פון דער האָלענדישער רעגירונג

באַגריסט דעם ציוניסטן-קאָנגרעס ,ווערט געוויילט אַ פּרעזידיום
מיט דעם פאָלגנדיקן

פאָרזיצער ,דר .גאַסטער,

צוזאַמענשטע?:

װאָלפזאָן און נאָרדױי --

יאַקאָבוס

קאַהן ,דר .א .מאַרמאָרעק,

דר .טשלענאָװו ,מ .מ .אוסישקין ,פּראָפּ .װאַרבורג , י .? .גרינבערג .
און דר ,י ,שאַליט

--

אַלס וויצע-פאָרזיצער,

דר .טשלענאָט

גיט

דאַן איבער אַ גרוס פון ארץ-ישראל ,וו ער האָט מיט א פֹּאֶר
װאָכן צוריק ,אין נאָמען פון ציוניסטישן א .ק .געהאָט די זכיה 
א!ָנוועזנד

=

צו זיין ביי אַ יוביליי-פייערונג

 -מאַקס

גאָרדױ

אין ,ראשון-לציון.

האַלְט זיין טראַדיציאָנעלע קאַנגרעס-רעדע,

אין וועלכער ער זאָגט :דער קאָנגרעס ,װאָס פאַרזאַמלט זיך  01יאר
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נאָך זיין שאפונג ,מוז באַהערשט זיין פֿון הערצלט גייסט .מאַנכע,
װאָס זיינען צו אונז געקומען ,האָבן געמיינט ,אַז מיר ווילן זיין אַ
װװוילטעטיקיײיט-אָרנאַניזאציע .זיי האָבן נישט פאַרשטאַנען הערצלם
ועיון ,א פֿאָלק העלפט מען נישט מיט פילאַנטראָפּיע .קעגן דעם
ציוניזם איז מען אויפנעטרעטן מיט די פא-שידנסטע טענות און
פאָרווורפן .מ'האָט נעמיינט ,אַז מיר ווילן צוליב אַ רעליניעון פא"

נאַטיזם צוריקפירן

די יידן קיין אַזיע .מיר האָבן זיך מיט אַזיע

נאָר נישט װאָט צו שעמען לנבי דער איראָפּעאישער ציויליואַ-
ציע ,מיר נייען אינעם אָריענט ,בכדי דאָרט צו פארשפּרייטן קופ-
טור אין דעם בעסטן זין פון דעם װאָרט .דאַן האָט מען וידער
געטענהט ,אַז מיר ווילן די יידן פאַרשליסן אין אַלטע נגעטאָס ,אויך
פרעטענסיע .מיר
דאָס איז א נישט לאָנישע און אומנערעכטע
ווילן פאַר אונזער פאלק אַ פאַטערלאַנר און נישט א געטאָ .און
אַזױ פאַרדרייט מען כסדר אונזערע געדאַנקען און מען שאפט

פאַלשע און שעדלעכע מיינונגען
ציוניזם

וועגן

איז קענן אונזער בירנער-פליכט

אונז.

מ'זאָנט ,אַז דער

אין די לענדער,

ווו מיר

וווינען ,ס'איז דאָך אַ שקר מוחלט .מיר וילן זיין אַ פאָלק ,און
אַ פאָלק מוז האָבן די נויטיקע עקזיסטענץ-באדינגוננען,

פאַר דעם

יידישן פּאָלְק שטייט די דעציזיע :ציונזם אָדער גאַציאָנאַלע לים
װידאַציע.

אַלע אַנדערע

תשובות

און דרכים

לנבי דער יידנפראגע,

זיינען בלויז האַלבקײיטן און שטייען אין אַ סתירה צו דער לאֲגיק
פון דער יידישער ווירקלעכקייט ,זינט  01יאָר פּרעדיקן מיר דעם
דאָזיקן אמת ,ליידער זיינען מיר נֹאָך היינט אינעם יידנטום אַ
קליינע מינאָריטעט .אָבער אונזער ציוניסטישער אמת מוז זיגן.
די נעשיכטע פון די נאַציאָנאַלע באווענוננען ביי אלע אייראָפּע-
אישע פעלקער איז מעיד ,אַז די באַנייאונג פון דער אומה איז נע-
קומען דורכן קאַמף פון אַ קליינעם פאלקסטייל ,מיר הערן לעצטנס
פרישע טענות :ווו איז געווען דער ציוניזם בעת די פּאָנראָמען
אין רוסלאַנד? יאָ ,מיר זיינען נאָך שװאַך ,בכדי תיכף ומיד צו
העלפן דעם גערודפטן יידישן פאָלק; ,דער ציוניזם האָט אַזױ פיל
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כֿוח ,וויפי? ס'גיט אים די יידישׂע אומה!"? אונזער אַכטער קאָנג"
רעס קומט

פאָר אין דער שטאָט פון דער שלום-קאנפערענץ.

מיר

האָפן ,אַז די פעלקער און זייערע רעגירוננען װעלן פאַרשטיין די
טראַגיק פון דעם יידישן גלות-קיום, .די לייזונג פון דער יידנ-
פראַנע איז אַ מאָראַלישער עקזאַמען פאַר דער מענטשהייט" .מיר
פאַרלאַנגען פוֹן דער וועלט גערעכטיקײט לנבי אונזער גערודפטן
|
|
און געפּייניקטן פאָלק.
קאָנגרעס
נאַנצער
ביי די דאָזיקע ווערטער האָט זיך דער
אויפנעהויבן ספּאָנטאַן ,מאַניפעסטירנדיק מיט אַ שטורמישן ביי"
פאַל זיין הסכמה צו נאָרדויס דערקלערונג .דאַן גיט גסום סאָקאָי

לאָו ,דער גענעראַל סעקרעטאַר

פון דער אָרגאַניזאַציע ,אַן אויס-

טעטיקייט פון אַקציאָנס-קאָמיטעט.
פירלעכן באַריכט װועגן דער
אין דער דעבאַטע ועגן באַריכט באַטײליקן זיך :דר .נאַכט ,דר ,פ,
רייך ,מ .שיינקין ,דר .עהרענפּרייז ,דר .נאָסיג ,דר .פּאַסמאַניק ,ש.

קאַפּלאַנסקי ,דר; זאַלץ ,דר .נעמיראָוער ,דוד טריטש אאוַןנדערע.
עס קומען צום אויסדרוֹק די קעננזאַצן צװישן די פּאָליטישע און
פּראַקטישע ציוניסטן

און עס פאַלן שאַרפע און קריטישע

באַמער.-

וונגען און פאָרווורפן לגבי דער ,טעטיקייט פון דער לייטונג .די

אָפּאָנענטן ענטפערט דוד װאָלפאָ :.קיינער איז נישט קעגן דער
רעאַלער אַרבעט אין ארץזישראל ,קיינער אין דער לייטונג האָט.
גאָרנישט קענן

פּראַקטישע

קאַלאָניזאַציע-פּרװון,

מען

מוז אַ סוף

מאַכן צו דער פאַלשער לעגענדע ,אַז הערצל איז געווען אַ קעגנער
פון אַרבעט אין
און די היינטיקע

ארץ-ישואל .דער אונטערשייד
;פּראַקטישע"
אַזױ גערופענע

צװוישן הערצלן
באַשטײט בלויז

אין דעם ,װאָס הערצל איז געווען פאַר רעאַלער אַרבעט אין ארץ-

ישראל אָכער קענן סתם רעדן בעת די היינטיקע פּראַקטיקער
רעדן און טוען גאָרנישט .מ'האָט אויך טענות ,אַז ס'פעלט אין

דער באַװעגונג די פירונג .יאָ הערצלן קאָן מען נישט פאַרטרעטן.
די רוסישע קריטיקער פאַרלאַנגען פון דער לייטונג גרויסע מעשים
אָבער קיין נגעלטער שיקן זיי נישט .די שקל-הכנסות זיינען

אין

6

דוסלאנד געוואלדיק געפאַלן .די פּאַנראָמען קאָנען נישט זיין קיין
אויסרייד,

ווייל ,למשל,

דער

אָדעסער

קאָמיטעט

האָט

אין דער

זעלבער צייט געשאַפן גרעסערע געלטער ,וי פריער .בנונע די סב-
סוכים אוֹן קעגנזאַצן אין דער פראַנע פון לאַנדעס-פּאָליטיק ,קאָן
די לייטונג נאָר נישט

טון ,ווייל זי האַלט ,אַז דאָס איז אַן ענין,

װאָס איז נישט נונע דער וועלט-באַװעגונג ,נאָר די לאַקאַלע אָרגאַ-
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ניזאַציעס,

אין זיין רעפּליק האָט

זיך װאָלפזאָן אַרױסנעװיזן אַלס אַ

גלענצנדער פּאָלעמיסט ,נישט איינמאָל װועלן
נער באַקומען צו פילן די שאַרפקייט פון זיין
אויך סטסאָלאָט ענטפערט די אָפּאָנענטן .מיט
זיבן דערטיילט דער קאַנגרעס אַבסאָלוטאָריום
8טטאַ

װאַרבורג

רעפערירט

אין

נאָמען

פון

שפּעטער זיינע קענ-
פּאָלעמישן טאַלאַנט,
אַלֶע שטימען קעגן
דער לייטוננג ,פּראָף.
דער

פֿאַלעסטינאַ קאַ

מיסיע ווענן דער לאַנע אין ארץ-ישראל .ער קאַנסטאַטײט ,אַז די
פּראַקטישע אַרבעט אַנטװויקלט זיך נינסטיק .די פּאַלעסטינאַ-קאָמי-
און פלאַנצונג-
סיע האָט געגרינדעט פאַרשידענע אינדוסטריע-
געזעלשאַפטן ,ס'איז נעשאַפן נגעװאָרן אַ קאָאָפּעראַטיוו ,װאָס וועט
בויען אַרבעטער-הייזער .דער אַגראָנאָם אהרן אהרונזאָן ,א קאָ-
לאָניסטן-זון פוֹן זכרון-דיעקב פירט דורך נוצלעכע פאָרשוננען פאַר
קונסט-שו? ,בצלאל",
די
דער ארץ-ישראלדיקער אַנריקולטור,
געגרינדעט פון פּראָפּ .באָריס שאַץ ,מאַכט פאָרטשריטן .דער דאָ-
זיקער וועג פון טאָנדטענלעכר אַרבעט אין ארץיישרא?ל  --דער-
קלערט ואַרבורג  --װועט אונז שאַפן די מענלעכקייט צוֹ פאַר-
לאַנגען פון דער טערקיי און פון די אייראָפּעאישע מלוכות פַּאֲלו-
טישע און ווירטשאַפטלעכע קאָנצעסיעס .דר .מאַסס באַדענהײימער
רעפערירט ווענן דעם גאַציאָגאל:פֿאָנד ,וועלכער הויבט איצט אָן
זיינע ערשטע פּראַקטישע ארבעטן אין ארץזישראל ,מיט דער הילף
פון בוים-שפּענדן וװועט נעפלאנצט וערן אַן אַלִיווען:װואַלד אוֹיף
הערצלס נאָמען ,אין אויפטראַנ פון דער ציוניסטישער לייטונג אין
קיין ארץ-ישראל אַװעקנעפאָרן דר .אַרטור רופּין ,וועלכער וועט
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אויסאַרבעטן אַ גענויעם פּלאַן פאַר דער צוקונפטיקער אַרבעט אין
ארץדישראל ,דר .1 .סאַצענעלזאָן ,דער פּרעזידענט פון דער ײידישער

טאָלטַגיאל-באַגס רעפערירט וועגן די באַנק-ענינים .ער האַלט ,אַז
מען מוז אַ טוף מאַכן צו דעם פּראָצעסירן זיך מיט די טעריטאָריאַ-

ליסטן ,ווייל ראָס קאָסט אִפּ אַ פאַרמעגן געלט .ס'אַנטװיקלט זיך אַ
ליידנשאפטלעכע דיסקוסיע וװועגן דעם ,צי מ'זאָל ווייטער ממשיך
זיין דעם פּראָצעס אָדער נישט .מיט איראָניע באַמערקט דר .קאַ-
צענעלזאָהן אין זיין רעפּליק ,אַן פאַר דעם וייטערדיקן פּראָצע-

סירן האָבן זיך לרוב אַרױסנעזאָגט אַדװאָקאַטן און רבנים .לסוף
איז באַשלאָסן

געװאָרן,

אַז מ'דאַרט

באַנק-סטאַטוטן

אינעם

גייסט פונעם פּרינציפּיעלז ציוניזם

מ'זאָל דערביי נישט שעדיקן
דר .שמריחו
ידערביונג

לעװש

אין

טינע-רעפּעראַט

האַלט אַ רעפעראַט

ארץ:ישרא,2

ציאָנאַלער דערציונג
די װויכטיקסטע

זיך באַמיען

די אינטערעסן
און

גחום

אָבער

פון דער באַנק.

װענן דער גאַביאָגאַלער
סאַטאַלאָו

אין די גלות לענדער,
דעבאַטע איז פאַרגעקומען

פון פּדאָפּ .װאַרבורג.

צו ענדערן

די

ווענן

דער

נאַ-

אַרום דעם פּאַלעס-

דאָס איז געווען די צענט-

ראַלע פראַגע פונעם אַכטן קאַנגדעס .כמעט אַלַּע פירנדיקע ציוניס-
האָבן דערביי גענומען דאָס װאָרט און די

טפיּשעערזענלעכקייטן

ודעבאַטע איז געשטאַנען אויף אַ זייער הויכער גייסטיקער שטופע.
דער וכוח צווישן די
בולט באַװיזן ,אַז די
זייט די מערהייט פון
איז טאַקע די רעאַלע
וויכטיקסטע אויפנאַבע
דער

דעבאטע

האָבן

פּאָליטישע און פּראַקטישע ציוניסטן האָט
א .ג .פּראַקטישע ריכטונג האָט אוֹיף איר
דער באַוועגונג ,זינט דעם אַכטן קאָנגרעס /
פּאַלעסטינע-אַרבעט געװאָרן די ערשטע און
פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע .בעת
בעיקר

לעאט מאַצקין

און

דר.

אַלעססאַנדער

מאַרמאָרעט פאַרטרעטן דעם שטאַנדפּונקט פון דעם פּאַליטישן ציו-
ניזם ,מאַצקין דערקלערט:
טשאַרטער

הערצל

האָט נישט

געמיינט,

אַז דער

איז אַ פראַגע פון אַ פּאַר טענ .הערצל האָט געזען די

אַנטשײדונג ביים יידישן פאָלק .די פּאַלעסטינע-אַרבעט איז ויכ-
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טיק ,אָבער דאָס איז בלויז אַ מיטל .מען מוז וועקן און אָרגאַניזירן
דאָס יידישע פאָלּק ,בכדי עס זאָל שאַפן די מאַטעריעלע און גייס"
ניטיק צו אַ נאַציאַנאַל-שטאַטלעכער.
טיקע כוחות ,װאָס זיינען
באַנייאונג .,דר .מאַרמאָרעק באַדויערט װאָס אויפן קאָנגרעס פעלן
אַזעלכע פארדינסטפולע מענער ,וי פּראָפ .מאַנדעלשטאַם ,אַדו.
יאַסינאָווסקי ,ישראל זאַנגװיל און אַנדערע .װאָלטן די ציוני-ציון
אַרױיסגעויזן אַביס?ל מער טאַָלעראַנץ ,װאָלט נישט געקומען צו

קיין שפּאַלטונג אין דער באַװעגונג .קיינער איז נישט קעגן דער

רעאַלער אַרבעט אין ארץ-ישראל ,מ'איז נאָר קעגן אַריינפירן אַ
חלוקה-פּאָליטיק אינעם ציוניום .קעגן די פּאָליטישע ציוניסטן איז

אויפגעטרעטן

מיט אַ גרויסער רעדע פּראָפּ .חײים װײצּמאַ,

װעלי

כער דערקלערט :הערצלס לעצטע ווערטער זיינען געװען ,אַז מיר
שטייען פאַר אַ באַריערע .אָבער טאַר אונז דאַרפן נישט עקזיסטירן

קיין שום

באַריערעס .דער פּאָליטישער

ציוניזם

האָט אָנגענומען

אַ נעשטאַלט פון סתם-דיפּלאָמאַטיע .דער בעסטער ועג ,בכדי צו
וועקן די ענערניע פוֹן פאָלק ,איז צו פאַרגרעסערן די רעאַלע אַרבעט
אין ארץדישראל .אָבער אויך פּאָליטישע באַמיונגען זיינען נויטיק.
מיר דאַרפן האָבן אינעם ציוניום אַ סינטעוע צווישן ביידע ריכ"
די אָפּװועזנהייט פון
באַדױערט
טונגען .אויב דמראַ.רמאָרעק

מאַנדעלשטאַם,

יאַסינאָווסקי זאַנגװי?ל ,טא מוז מען װידער פון

אונזער זייט פרעגן ווו איז אחד

העם ,ווו איז דר ,נתן בירנבוים?

מ'טאָר נישט שאַפן אינעם ציוניזם אַ װייכהאַרציקע טאַלעראַנץ.
װייצמאַנס רעדע האָט אויפן קאָנגרעס געמאכט אַ זייער שטאַרקן
איינדרוק ,ס'איז פאַר א סך דעלענאַטן קלאָר געװאָרן ,אַז װייצמאַן
איז איינער פון די צוקונפטיקע ציוניסטישע פירער.
אינטערעסאַנט איז אויך געווען די רעדע פון נתן גראָס (ווין)
געמעסיקטער ריכטונג פון די פּועלי-ציון.
דעם פירער פוֹן דער

ער האַלט ,אַז אַ סינטעזע פון פּאַליטיק אוֹן רעאַלער אַרבעט אין
ארץדישראל איז נישט גענונ ,עס מוז נאָך צוקומען
טעזע די ײידישע ארבעט .די ביז איצטיקע יידישע

צוֹ דער סינ-
קאַלאַניזאַציע
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אין ארץדישרא? פירט זיך אַזױ ,אַז זי באַשעפטיקט אויף אַ פּאֶר

הונדערט יידישע אַרבעטער  01מאָל אַזױ פיל אַראַבישע .מען מוז

תכף ומיד שאַפן ברייטע מענלעכקייטן פאַר דער יידישער אַרבעט
!
אין ארץ-ישראל .פּראָפ .אָפּענהיימערס פּראִיעקט וועגן די זידלונגס-
ריכטונג אַ סך אויפטאָן .אַדאָלף
גענאָסענשאַפּטן קאָן אין דער

בעהם שלאָנט פאָר פאַרשידענע רעזאָלוציעס פון דער פּאַלעסטינע-
 -קאָמיסיע,

וועלכע

ווערן פונעם

קאָנגרעס אָנגענומען.

דער קאָנגרעס האָט אויך באַשלאָסן צו אנערקענען
איש

העברע.

אַלס די אָפִּיצִיעלֶע שפּראַך פון דער באַװעגונג ,פונעם

קאָננ-

רעס און פון אַלֶע ציוניסטישע אינסטיטוציעס און האָט די פֿיי-
טונג

באַאױפּטראַגט

דורכצופירן 

די

זיקן באַשלוס,

רעאַליזאַציע

פון דעם

רדאָ-

|

אַ זייער שווערע פראַנע פאַרן קאָנגרעס איז געווען די שאַ-
פונג פוֹן אַ נייער לייטונג ,כידוע ,האָט װאָלפזאָן ,געהאַלטן ,אַז

מ'מוז האָבן אַ לייטונג פון אַ פּאָר פּערזאָן ,װאָס קאָנען זיך לייכט
צונויפטרעפן .די דאָזיקע מיינונג האָט ער סיסטעמאַטיש און קאָנ-
קאָנגרעס .קעגן זיין פּלאַן
אַכטן
סעקווענט פּראָפּאַנירט אויפן

זיינען אויפגעטרעטן די רוסישע און אַ טייל פון די עסטרייכישע.

דערקלערט ,אַז אין דער לייטונג מוזן
ציוניסטן ,וועלכע האָבן
אַריינגײן די פאַרטרעטער פון די ציוניסטישע פאַנדסמאַנשאַפטן,
ברייטע ,נאַציאָנאַל-פילנדיקע מאַסן .די
די
װאָס נעמען אַרום

פּערמאַנענץ-קאָמיסיע האָט טאַקע פאָרגעשלאָנן די קאַנדידאַטורן
צוליב
פון אוסישקין און טשלענאָוו,
זיינען אָבער דדיאָזיקע קאַנדידאַטורן

װאָלְפואָנס קעגנערשאַפט
צוריקנעצויגן געװאָרן .די

נייע לייטונג איז באַשטאַנען פון דריי פּערזאָן; דוד װאָלפּזאָן ,פּראָפ.
דר .אָטטאָ װאַרבורג (בערלין) און יאַסאָבוס טאַהו (האַאג) .ואַר-
בורג האָט רעפּרעזענטירט די פּראַקטישע ,קאַהן די פּאָליטישע
ציוניסטן .װאָלפזאָן איז געוויילט געװאָרן מיט  2321שטימען קעגן
 .9וװואַרבורג איינשטימיק ,קאַהן מיט  041שטימען קעגן 8נ.אָך
דער וואל דערקלערט װאָלפזאָן ,אַז ער וועט זיך באַמיען צו גע-
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קאָנגרעס

אויך די  99שטימען,

װאָסם

ווינען אויפן נאָענטסטן
זיינען אָפּנענעבן געװאָרן קענגן אים,
אין זיין שלוס-רעדע זאָנט פּרעזידענט װאַלפּואָן :דער אַכטער
געשטאַנען אונטער דעם צייכן פוֹן אחדות און
אין
קאָנגרעס

פּאַרײיניקונג .איין געפיל און איין פאַרלאַנג פאַרייניקן אונז אַלע,

ס'איז דער וועג פֿון שלום ,אחדות און ברידערלעכער אַרבעט,

אין אַ פייערלעכער שטימונג ,מיט ,התקוה"געזאננג װערט
דער קאָנגרעס געשלאָסן .דער אַכטער קאָננרעס האָט באַװיזן ,אַז
די ציוניסטישע באוועגונג איז אַנטשלאָסן אנצוהויבן אַן ענער"

נישע ,רעאַלע אַרבעט

אין ארץיישראל.

ער האָט אויך דעמאָנס"

טרירט ,אַז די ציוניסטישע אַרנאַניזאַציע האָט גובר געווען דעם
אינערלעכן קריזיס ,דער נייער אָרגאַניזאַציאָנעלער סטאַטוט ,װעל-
כער אין באַשלאָסן געװאָרן ,האָט די באַװענונג דיסציפּלינירט
און צעמענטירט,

אַווי חויבט זיך אָן די קאַלאָניזאַציע פון אַ נווער מושבה..
11

 )0די אינערלעכע סימואַציע אין דער
ציוגיסטישער באַװעגונג
יאָר ,

ידי צוויי

צווישן

דעם

און

אַכטן

קאָנגרעס

ניינטן

שטייען אונטערן צייכן פון אַן אינטענסיווער ציוניסטישער טע-
טיקייט .אין  ארץדישראל ווערן געמאַכט אַלֶע פארבערייטונגען צו
אַ ברייטער ,פּראַקטישער אַרבעט .אַ שטאַרקע אַקטיוויטעט ווייזט
דער

אַרױס

פּרעזידענט װאָלפזאָן,

לענדער און אינטערווענירט
נאָפּאָל און פּעטערסבורנ.

וועלכער

באַזוכט פאַרשידענע

ביי די רעגירונגען

אין קאָנסטאַנטי

זינט דעם זומער  8091שטייט די גאנצע

רעוואַ-

באַװעגונג אונטער דעם איינדרוק פוֹן דער יוננ-טערקישער

לוציע .נייע האַפּענונגען און האָראָסקאָפּן עפענען זיך פאַר דער
ציוניסטישער

|

מפּאָליטיק,

במשך פון דער צייט 8091--7091
צוזאַמענפאָרן

אַלֶע לענדער

קומען פאָר במעט

פון די ציוניסטישע

|

אין

לאַנדעסאָרגאַני-

זאַציעס( .אין ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,רומעניע ,נאַליציע ,עסטרייך,
פאַרייניקטע שטאַטן א .א .וו,).די באַריכטן װאָס קומען אָן פון
די דאזיקע צוזאַמענפאָרן באַװיזן ,אַז די אַרגאַניזאַציעס האָבן
גובר-געווען דעם אונאַנדאַ-קריזיס אוֹן וסואַקסט סיי נומעריש
און סיי פּראַקטיש זייער השפּעה און לייסטונג .עס אַנטװיקלט זיך
אַ גוטע ציוניסטישע פּרעסע און ליטעראַטור .זינט דעם 1טן

יאַנואַר 7091

גזוסטל 6104

גיט

אַרױסס

די צענטראַלע אין קעלן אויסער

אויך אַ .װאָכנבלאַט אין

העברעאישער

שפּראַך

,סעולם" ,װאָס שטייט אויף אַ זייער הויכער ליטעראַריש-פּובלי-
ציסטישער שטופע .נאָך פייוועלס אַװעקנײן פון דער ,װעלט"-
דעדאַקציע,

וװוערט

דער

גענעראַל-סעקרעטאַר

פון

דער

באַװעננננ ,יּ

נטום סאָקאָלאָט ,דער פאַקטישער רעדאַקטאָר פון ביידע װאָכנ-
בלעטער.
72

דער יידישער

פאַרלאַנ"

גיט אַרויס אַ פאַרשידנאַרטיקע

און רייכע יידישע און ציוניסטישע ליטעראַטור .כמעט אין אַלֶע
אייראָפּעאישע שפּראַכן דערשיינען ציוניסטישע פּאַרטי-בלעטער,
אפילו דער קליינער יידישער קיבוץ אין איטאַליע האלט אויס אַ
ציוניסטישן אַרנאַן אין דער פאַנדעס-שפּראַך .באזונדערםס אַנט-
און ליטעראטור אין
פּרעסע
װויקלט זיך שנעל די ציוניסטישע
אויך אין אָדעס אונטער דער רעדאקציע
רוסלאַגד .עס דערשיינט
פון דד .סאַפּיר אַ פּאָפּולערע ,ציוניסטישע קאָפּעקענביבליאטעק,,
וועלכע פאַרשפּרײיט אין הונדערטער טויזנטער עקזעמפּלאַרן בראָ-
שורן איבער אַקטועלע ציוניסטישע פראגן ,דער פֿאַקט ,ואָם די
צענטראַלע פון דער וועלט-באַװעגונג געפינט זיך אין קעלן ,האָט
אַנטװיקלונג פונם ציוניזם אין
דער
אַ שטאַרקע השפּעה אויף
דייטשלאגד .אין יאָר  7091ציילט די דייטשע פאַנדסמאנשאמט
00651066094
איבער זעקס טויזנט אַרגאניזירטע שקל-צאלער ,די
ע8ט911036טת (בערלין) ,דער פּאַרטיאָרנאַן פון די דייטשע ציו-
ניסטן ,פירט אן אינטענסיווע אוֹן נוטע אַגיטאַציע לטובכת דעם
ציוניסטישן רעיון .אין דער ציוניסטישער וועלט-באווענונג ,אויף
די קאַנגרדעסן ,ביי יעדער אַרנאַניזאַציאָנעלער און נייסטיקער אַר-
די השפּעה פון די דייטשע ציוניסטן .אין דער
בעט ,װאַקסט

תקופה פאַר דער וועלט-מלחמה באַהערשן די נאַנצע ציוניסטישע
באַוועגונג צוויי  לאַנדסמאַנשאַפּטן; די רוסישע און די דייטשע.
פֿאַרנרעסערן
צוניזם
אויך די" באַזונדערע גרופּירונגען אינעם
| כסדד זייערע רייען ,דער מזרחי און די פּועלי-ציון גרינדן איבעראל
פּרעסעאָרגאַנען ,באַזונדערס די פּועלי-ציון.
אָרגאַניזאַציעס און
אַנטװיקלען אַ שטאַרקע טעטיקייט ,אויף דעם צוזאַמענפאָר פון די
פּועלי-ציון אין די פאַרײניקטע שטאַטן טון אַמערדיקע זיינען פאַר-
טרעטן איבער  0002מיטנלידער ,עס װאַקסט אויך די ציוניסטישע
פרויען-באוועגונג,

אין נאָװועמבער

7091

קומט פאר א ויכטיקע זיצונג פון

דעם טריומװיראַט ,וועלכער בילדעט די לייטונג פון דֶער באַװענונג.
זינט דעם אַכטן קאָנגרעס ,אויסער

װאָלפזאָן ,װאַרבורג אוֹן קאהן,
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באַטײליקן זיך אין דער זיצונג דר ,א .האַנטקע ,איינער פון די
פּראָמינענטסטע דייטשע ציוניסטן און דר ,א .רופּין ,דער צוקונפ-
טיקער קאָלאָניזאַציע-לײטער פון דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע,
פּרעזידענט װאָלפזאָן גיט אִפּ אַ .באַריכט וועגן זיין רייזע קיין

סאָנסטאַנטיאָפּאָל (צוזאַמען מיט דר .נ .קאַצענעלזאָהן) ,ווו ער

האָט געפירט פאַרהאַנדלונגען מיט אָפיציעלע רעגירונגס-פּערזענ-
לעכקייטן וועגן די ענינים פון ציוניזם און קאַלאָניזאַציע אין ארץ-
ישראל ,אויף דער זיצונג אין באַשלאָסן געװאָרן צו שאפן אין

קאָנסטאַנטינאָפּאָל אַן אָפּטײלונג

פון דער יידישער קאַלאַניאַל-

באַנק ,וועלכע װעט אין דעד טערקישער הויפּט-שטאָט זיין אַ מין
באַוענונג .ס'אין באַשלאָסן
אַמבאַסאַדע פון דער ציוניסטישער
געװאָרן צו שאַפן אין יפו א פּאַלעסטינאַ-אַמט מיט דר .אַרטור
רופּין בדאש (אַלְס זיין הויפּט-מיטארבעטער אין באַשטימט גע-

וואָרן דר .יעקב טהאָן) .אויף דער זיצונג האָט מען דעצידירט ,אַז
מיט די געלטער ,וװאָס זיינען געזאַמלט געװאָרן לטובת די קרבנות 
פון די רוסישע פּאַנראָמען ,װעט מען איינאָדדנען די יתומים אין
|
|
ארץ-ישראל,
צוויי חדשים שפּעטער ,אין יאַנואַר  ,8091איז פאָרגעקומען
גרויסן אַקציאָנס-קאָמיטעט .דר .א .רופּין האָט
די זיצונג פון

וועגן זיין פאָרשונגס-רייזע

רעפערירט

אין ארץ-ישראל

 -פאָרנעשטעלט אַ פּלאַן פוֹן אַ סיסטעמאַטישער

ארץדישרא? ,די פּאָלִיטישע ציוניסטן זיינען
פאַרשידענע

און חששות,

טענות

געווען אויף רופּינס
געװאָרן

איינשטימיק,

אָבער בכלל

פאָרשלאָגן,
ס'אין

װאָס זיינען

אויך

באַשלאָסן

און האָט

רעאַל-אַרבעט

אויפגעטרעטן
האָבן

טאַקע

אין

מיט

זיי מסכים

אָנגענומען

געװאָרן,

אַז דער

יידישער נאַציאָנאַל-פאָנד דאַדף תכף וסיד צוטדעטן צו אַ פּראַק-
טישער טעטיקייט אין ארץ-ישראל .מיט דעם איז אויפנעגעבן נע-
פעּרהינציפּ ,אַז דער נאַציאָנאַל-פאָנד מוז פריער אָנזאַמ-
װאָרן ד

ילען אַ געוויסן סכום ,ביז ער װעט צוטרעטן צו דער אַרבעט.
במשך
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דעם

יאר 8091

באַזוכט

װאַלפזאָן

פאַרשידענע

לענ-

דער,

װו ער

טרעט

דער פּראַקטישער
זיך אַרױיסגעװויזן

אויף

אין ציוניסטישע

און ניכטערער

מאַספאַרזאַמלונגען.

געשעפטס-מאַן

אַלס אַ גלענצנדער

פון קעלן ,האָט

פאלקס-רעדנער,

וועלכער קאָן

מיטרייסן די מאַסן און שאַפן לנבי זיך אַ שטימונג פון באַגײסטע-
רונג און טיפן דרך ארץ .דער יורש פון טעאָדאָר הערצלס פ-
רערשאַפט איז מיט יעדן טאָג מער און מער געוואקסן אויף זיין
די דריײפּערזאַנען-
שטעלונג.
הויכער און פאַראַנטװאַרטלעכער
לייטונג איז באמת געווען בלויז אַ דעמאָקראַטישע פאָרם פאַר דער
שטאַרקער פּרעזידענטשאַפט פון װאָלפזאָן .,דר ,אָטטאָ װאַרבורג,

פּראָפּעסאָר פון באָטאַניק ,איז געווען

אַן

נאַטור און ער האָט זיך זייער ווייניק געמישט

איידעלע געלערטער-
אין פּאָליטיק .דער

צווייטער פון טריומװויראַט ,יאַקאָבוס קאַהן ,א האַלענדישער באַנ-
קיר ,איז געשטאַנען סיי פּערזענלעך און סיי פּאָליטיש נאֶענט צו
װאָלפזאָנען און האָט געגעבן זיין הסכמה צו אַלְץ ,װאָס דער פּרע-
זילענט פון דער אָרנאַניזאַציע האָט נעטון ,און אַזױ האָט זיך די
נאַנצע לייטונג קאַנצענטרירט אין די הענט פון דוד װאָלפזאָן,

אין קעלן װוערן צענטראַליזירט אַלֶּע ציוניסטישע אינסטיטוציעס.
און שטייען אונטער דער קאָנטראָלע פונעם פּרעזידענט .בכדי צו
שאַפן די נויטיקע געלטער פֿאַר דעם גרויסן פּאַרטײאַפּאַראַט,
זיינען אויסער די שקל-הכנסות ,דורכגעפירט געװאָרן ספּעציעלע

יי

זאַמלונגען פאַרן פּאַרטײ פּאָנד.

אויך אין דער תקופה צװוישן דעם אַכטן און ניינטן קאָנגרעס

נאָטירט דאָס וועלט-יידנטום בלוטיקע אנטי-יידישע עקסצעסן און
פּאָנראָמען ,עס פאַלן יידישע קרבנות אין רוסלאַנד ,מאַראָקאָ,
רומעניע .דער רעאַקציאָנערער רעזשים

אין

רוסלאַנד,

וועלכער

האָט זיך פאַרשטאַרקט נאָך דער מפּלה פון דער רעװאָלוציע ,איז
ממשיך זיין רענירוננגס-סיסטעם ,וועלכער באַזירט אויף רדיפות
און פּאָנראָמען קעגן יידן .אויך קענן דעם ציוניזם ווערן דורכנע-
פירט שאַרפע רעפּרעסיעס .נאָך אַ רעוויזיע אין דער ציוניסטישער
טוער,
צוניסטישע
אַרעסטירט
וצענטראַלע אין ווילנע ,ווערן
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ק

| צווישן זיי לייב יפה .אֶנְהוֹיב יולי  8001באַזוכט װאָלפזאָן צוזאַ-
מען מיטן גענעראַליסעקרעטאַר

סאָקאָלאָוו רוסלאַנד.

דער

ציוניס-

טישער פּרעזידענט ווערט אויפגענומען דורכן פּרעמיער סטאָלי-
פּין ,דעם אויסערן-מיניסטער איזוואָלסקי און אַנדערע מיניסטאָרן.
בעת די אויפּנאַמען ווערט אויספירלעך באַהאַנדלט די לאַגע פונעם
יידנטום און צִיוניזם אין רוסלאַנד .סטאָליפּין איבערחזרט פּלע-
וועס מיינונג וװענן דעם ציוניזם ,ער איז מסכים אויף אַ פּאַלעסטי-
נעזיש-ציוניסטישער טעטיקייט אָבער קאָן נישט דערלויבן אויף אַ
פ!ּאָליטישער קעגנװואַרטס-אַרבעט פון די ציוניסטן אין רוסלאַנד.
װאָלפזאָן באַקומט אויך הבטחות בנונע דער פאַרבעסערונג פון
דער יידישער לאַנע אין רוסלאַנד ,אָבער ווי תמיד זיינען די דאָ-

זיקע הבטחות פוֹן די צאַריסטישע מושלים געווען נישט אויפריב-
טיק ,בעת זיין צוריקרייזן באַזוכט װאָלפּזאָן װילגע .עס פאַרזאַמלען
זיך דאָ רוסישע מיטגלידער פוֹן אַקציאָנס-קאָמיטעט ,דער צ .ק.
פון דער

רוסישער

אֶרנאַניזאַציע

און אַ סך דעפּוטאַציעס

און

טוער ,אויף אַ גראַנדיעזן באַנקעט באַגריסן די רוסישע ציוניסטן
דעם פּרעזידענט פון דער וועלט-באַװעגונג .אין די רעדעס ווערט
הערצלס ויילן אין רוסלאַנד ,מיט
אונטערגעשטראָכן ,אַז בעת
 פינף יאר צוריק ,איז דאָס רוסישע יידנטום באַהערשט געווען פוןאַ גרויסער אַקטיװוױטעט ,אוֹן איצט ,נאָך דער רעװאָלוציע-תקופה,

?עבט איבער דאָס רוסישע יידנטום אַ טיפע דעפּרעסיע .עס קומט 
אַלזאָ דעם פּרעזידענט װאָלפזאָן אַ גרויסער דאַנק דערפאַר ,װאָס
| מיט זיין איצטיקער נסיעה ,האָט ער אַרײינגעברענגט אַן אויפלע-

בונג אין דער ציוניסטישער מחנה..
אַ פְּאַר װאָכן

שפּעטער

/

פֿאַרזאַמלט זיך דער גרויסער אַק-

ציאָנס-קאָמיטעט צו דער יאָריקאַָנפערענט .װאָלפזאָן גיט אֶפּ אַ דין

| וחשבון פון זיין טעטיקייט און זיינע פּאָליטישע רייזן .די יאָר-
קאָנפערענץ

איז געשטאַנען

אונטער

דעם געװאַלדיקן איינדרוק

| פון דער טערסישער רעװאַלוציע .ס'איז באַשלאָסן געװאָרן צות
צואיילן די גרינדונג פון דער ציוניסטישער באַנק אין קאָנסטאַג..
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טינאָפּאָל ,צום לייטער איז באַשטימט געװאָרן איינער פון די פע-
איססטע רוסישע ציוניסטן ,דד ,װיקטאָר יאַקאָבזאָן.

אויף

דעם

הר

הגלבוע

 1די יונג-טערקישע רעװאָלוציע
אין יוֹלִי 8001

אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל

איז אױיסנעבראָכן

די

רעװאָפוציע פון די יונג-טערטן ,אַ פּאַרטײ פון מענטשן ,װאָס זיינען
דערצויגן געװאָרן

אין אײיראָפּעאישן

גייסט און האָבן זייער טעך-

קיש פאַטערלאַנד געװאָלט באַהעפטן מיט דער מערב-ציװויליזאַ-
ציע .זייערע פּאַליטישע לאָזונגען זיינען געװען:

קאָנסטיטוציאָ-

מעסיקער ליבעראַליזם ,בירנערלעכע נלייכבאַ-
נעלע מאָנאַרכיע,
רעכטיקונג .די מיליטערישע כוחות פון יוננ-טערקישן קאָמיטעט:
אײנהײט אט פּראָגרעט" האָבן געצוווננען דעם דעספּאָט אַבדול

חאַמייד צו געבן דעם לאַנד אַ קאָנסטיטוציע .ווען אַבדול חאַמיד
 :האָט שפּעטער נעפּרװוט ,אויף א ראַפינירטן

אופן ,פּטור צו ווערן

 פון די רעװאָלוציאָנערן ,איז ער פון די יונג-טערקן באַזיגט גע-|| װאָרן אוֹן האָט געמוזט רעזיגנירן פון דעם טראָן .די גאַנצע מאַכט

| סיי מדייליטערישע אוֹן סיי די ציווילע ,איז איבערגענאַנגען צום

,יינהייט און פּראָגרעס".
קאָמיַטעט פון א
|

-

מיט גרויסע האָפענונגען האָבן אַלע פעלקער אין דער טערקיי

= אויפגענומען דעם נצחון פון דֶעם דעמאָקראַטישן ,פּראָגרעסיון

| =לאַנער ,מ'האָט גערעכנט; אַז נאָך דער טרויעריקר תקופה פון אַ

קאָרופּטער און פאַרפוילטער דעספּאָטן-הערשאַפּט ,װעט זיך אָנ-
הויבן אַצייט פון פרייהייט און גליקלעכער אַנטװיקלונג .װי תמיד,

 ; :ביו יעדער פרייהייטס-באַװענונג,

= = ייען זייער אַקטיו.

זיינען

אויך דאָסמאָל די יידן נע-

זיי האָבן געשפּילט אַ געוויסע

ראָלע אינעם

| י=ונג-טערקישן קאָמיטעט .אין סאַלאָניקי (ווו די .יידן זיינען געווען
הא  .מערהייט פוֹן דער באַפעלקערונג),
 -האָט זיך .אַנטװיקלט

אַ יוננע

און אין קאָנסטאַנטיגאָפּאָל

נאַציאָנאַלדיידישע

באַוועגונג,

וועלכע

אי אויסן געווען צו מאַדערניזירן און דעמאַקראַטיזירן דאָס
| = יידישע געזעלשאַפּטלעכע לעבן ,װאָס איז בעת דער סולטאַן-הער-
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שאַפט אויסגעליפערט געווען צוֹ די פאַרשידענע מקורבים פונעם
זיך אומעטום יידישע און ציוניסטישע
טולטאַן-הויף; ס'נרינדן
קולטור -און ספּאַָרט-פאַדײנען ,עס שאַפט זיך אַן איינענע פּרעסע.
צום ערשטן טערקישן פּאַרלאַמענט זיינען געוויילט געװאָרן פיר
סאַלאָניקי ,סמירנע
יידישע דעפּוטאַטן (אין קאַנסטאַנטינאָפּאָל,
און באַנדאָד) .אין ארץיישראל האָט נאָר אַ קליינע צאָל פון יידן
געהאָט די טערקישע שטאַטס-בירנערשאַפט און צוליב דעם איז
די װאַל פון אַ יידישן דעפּוטאַט געווען אוממעגלעך.
לכתחלה ,װי לאַנג דער נייער רעזשים האָט זיך נאָך געפילט
אומזיכער ,איז די נאַציאָנאַלע און פּאָליטישע טאַָלעראַנץ לנבי די
מינדערהייטן אין דער טערקיי (אַראַבער ,אַרמענער ,גריכן א .א).
געווען זייער אַ גרויסע .מ'האָט גערעדט וועגן א באַנייונג פון דער
טערקיי אוימן יסוד פון אױיטאַנאָמע רעכט פאַר די נאַציאָנאַלע
מינדערהייטן ,אויך לנבי די יידן האָבן די פירנדיקע פּערזענלעכ"
קאָמיטעט אַרױסגעזאָגט זייער פריינט-
קייטן פון יוננדטערקישן
אין
קאָמפּלימענטן ,און מצד די נייע רעגירוננס-מענטשן
לעכע
געווען צו דערװאַרטן א פּאָזיטיווע באַציונג צום ציוניזם .די ציו-
ניסטישע װעלט-באַװעגונג האָט מיט סימפּאַטיע און פרייד אויפ.-

גענומען דעם נצחון פוֹן דער דעמאָקראַטיע אין דער טערקיי ,מ'איז
געווען זיכער ,אַז דאָס ,װאָס מ'האָט נישט געקאַנט פּועלן ביים
ווילדן דעספּאָט אַבדול חאַמיד ,װעט מען לייכט קאָנען דורכפירן
ביים נייעם ,פרייהייטלעכן און פּראָנרעסיון רעזשים,
באַלד איז אָבער אין דער טערקיי פאָרנעקומען אַ גרינטלעכער
שנוי ,וועלכער האָט ביטער אַנטוישט די האָפעַנונגען פון די נאַ-
ציאָנאַליטעטן אין דער טערקישער אימפּעריע .דער סטאַביליזירטער
יוננדטערקישער רעזשים האָט אָנגעהויבן צו פירן א צענטראַליס-

טישע אָסמאַניש-נאַציאָנאַליסטישע פּאָליטיק .מיט שאַרפּע רעפּרעי
אַלֶע
אונטערדריקט
דעמאָקראַטישע רעגירונג
די
סיעס האָם
פרייהייטלעכע ,אויטאַנאַמע באַשטרעבוננען פון די נאציאַנאַלע
מינאָריטעטן ,די טערקן האָבן אין דער אַטאָמאַנישער מלוכה גנע"
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צוילט בלויז אַ דריט? פוֹן דער באַפעלקערונג ,אַ צענטראַליזירטר
רעזשים האָם ויך לכן געקאָנט האַלטן נאָר מיט געװאַלט-מעטאָדן.
די דאַזיקע אַנטװיקלונג אין דער טערקיי אין אין א גרויסער מאָם /
געווען אַ פּועל יוצא פון די באַוונדערע ,אױיסערןפּאָליטישע באַ-
דינגונגען פוֹן דער טערקישער מלוכח .באַלד נאָכן אויסברוך פון

דער יונג-טערקישער

רעװאָלוציע איז דאָס לאַנד באַשניע ,װאָס

איז רעכטלעך געווען פאַרבונדן מיט דער טערקיי ,אַנעקטירט גע-
װאָדן דורך עסטרייך-אונגאַרן ,מאוןרח-רומעליע איז צוגענומען
געװאָרן פון די כולנאָרן ,דאָט האָט אדרויסנערופן אַ גרויסע אוים-
רעגונג ביי די טערקישע פּאַטריאָטן און אַ כװאַליע פון שאָװ"-
ניזם אין נאַנצן לאַנד ,מ'דארף אויך אונטערשטרייכן ,אַז די נאַ-

צואַנאַלע באַשטרעבונגען

אין דער

פון דמיינאָריטעטן

טערקיי

זיינען אויסנענוצט געװאָרן דורך אויסלענדישע מלוכות ,בכדי
אינערלעך אֶפּצושװאַן די נייע טערקיי .און אַזױ האָכן די דאָזיקע

אַלֶע סבות גורם געווען ,אַז דער אינערלעכער קורס פון דער יונג-
טערקישער רעגירונג איז געװאָרן אַן עקסטרעםנאַציאַנאַליסטישער.,
דאָס האָט זיך געמוזט אֶפּיופן אויך אינעם יחס לגבי דעם ציו-

ניזם ,אפילו אין די האַניק-חדשים פון דער טערקישער רעװאָלוציע
האָט די פריינטשאַפט צום יידנטום און ציוניזם זיך אויסגעדריקט
בלויז אין ווערטער .די דעמאַקראַטיש-פּראָנרעסיווע רעגירונג פון
די יוננדטערקן האָט אפילו נישט אָפּנעשאַפט די ,רויטע פּעסער".,
אַ שאַנדינעזעץ ,װאָס צוליב אים האָבן יידישע אימינראַנטן נישט
געקאָנט לעננער בלייבן אין ארץ-ישראל ,וי דריי חדשים .באלד
פיינטלעכער יחס פונעם נייעם רעזשים
דער
איז בולט געװאָרן 

כנבי דעם ציוניזם און זיינע באַשטרעבונגען אין ארץדישראל ,אין -
דער זיצונג פון טערקישן

גרויס-וויזיר

כאַקײפּאַשאַ,

ווייל זיי טראַכטן
! גרינדן אַ יידישע

פּאַרלאַמענט דערקלערט

אַזן די ציוניסטן

דורך אַ מאַסן-אימיגראַציע
מלוכה ,מ'קאָן אֵלזא נישט

בפירוש

דער

זיינען פאַנטאַזיאָרן,
קיין פּאַלעסטינאַ צו
,ויטע
אָפּשאַפן די ר

פּעסער" ,ווייל זיי זיינען אַ פאָרזיכטס-מיטל קעגן די ציוניסטישע
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פֿאַנטאַזיעס ,די װוערטער פון דעם טערקישן רעגירונגס-שעף זיינען
געווען אַן אויסדרוק פון די שטימונגען ,װאָס האָבן געהערשט
אין

דער טערקישער

עפנטלעכער

מיינונג.

אין

קאָנסטאַנטינאָפּאָל

האָבן זיך כסדר פֿאַרשפּרײיט קלאַנגן צווישן דער באַפעלקערונג,
אַז יידן שטרעבן אָפּצוטײלן ארץיישראל פון דער טערקישער
מלוכה.

דערציילט,

מ'האָט

אַז דער

פינאַנץ-מיניסטער

דזשאַװוידי

ביי ,ואס האָט געשטאַמט פון דער שבתאי-צבי-סעקטע אין סאַ-
לאָניקי ,אונטערשטיצט די ציוניסטישע שטרעבוננען .נאַטירלעך,
איז דאָס געווען אַ שקר מוחלט ,דער אור-אייניקל? פון די מעסיאַ-
ניסטן אין -1/טן

יאָרהונדערט,

האָט קיין שום

שייכות נישט

נע-

האַט צום ציוניזם,
די שאָוויניסטישע און אַנטי-ציוניסטישע איינשטעלונג פון
דער יוננדטערקישער רענירונג און געזעלשאַפט האָט גורם געווען
אַז ביים מערקישן יידנטום זיינען ווידער צו דער מאַבכט געקומען
די אַנטײנאַציאָנאַלע און אַנטײציוניסטישע עלעמענטן .עס האָט
זיך אַרױסגעויזן ,אַז אדיַל,יאַנס? אין פּאַריז און אירע שליחים
אין דער טערקיי פירן אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל אַ סיסטעמאטישע
אַניטאַציע קעגן דעם ציוניזם .דער רעדאַקטאָר פון דער שפּאַניאָ-
דוך
אין קאָנסטאַנטנאָפּאָל,
,על טיעמפּאָ? 
לישער צייטונ
פרעסקאָ ,וועלכער איזן געשטאַנען אין נאֶענטע באַציונגען צו דער
,אַליאַנס",

האָט

בפירוש

דערקלערט,

אַז די

ציוניסטן

שטרעבן

אָפּצוטײלן ארץ-ישראל פון דער טערקיי .דאָס טערקישע יידנטום
איז צוליב די דאָזיקע אַנטי-ציוניסטישע שטימוננען נעווען זייער
דערשראָקן און טעראָריזירט ,אין פּאַרלאַמענט האָט דער יידישער

דעפּוטאַט קאַראַסאָ נעמאָלדן ,אַז ער איז מסכים מיט דעם גרויס-
וויזירס מיינונג ווענן ציוניזם ,אוֹן דער קאָנסטאַנטינאָפּאָלער חכם-
באַשי חײם נסוס דער העכסטער פאָרשטייער פון די יידישע קהי-
לָות אין דער

טערקיי,

האָט באַזוכט

דעם

גרויסזויזיר

און אים

אויסגעדריקט אַ דאַנק פאַר זיין רעדע קעגן דעם ציוניזם ,פאַרזי-
כערנדיק גלייכצייטיק װעגן דעם אִטאָמאַנישן פּאַטריאָטיזם פון
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טערקישן יידנטום.

חיים

נחוֹם,

אַ געװעזענער

לערער

דעם

פון

,אַליאַנס"-ראַבינער-סעמינאַר אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,איז געווען
אַ נאָענטער

מקורב

צו די יונג-טערקישע מושלים.

מיט

זיין אס

מילאַטאָרישער און ,פּאַטריאָטישער? פּאַליטיק האָט ער געשאַפן

ּ,ראָטעסט-ראַבינער".
אַ טיפּ פון אַן אָריענטאַלישן פ
| =און אַזױ האָבן זיך די נלענצנדע

האָפּענונגען

פונעם

וועלט-

יידנטום לנבי דער טערקישער רעװאָלוציע אַרױסנעװיזן לנמרי אי-
לוזאָריש .אויך לגבי די יונג-טערקן איז געקומען אין דער ציוניס-
טישער מחנה אַן אויסניכטערונג און אַנטוישונג ,אַזוי װווי ,מיט
דריי יאָר פריער ,איז דאָס פאָרנעקומען אינעם ווייטן רוסלאַנד,

:
{

:
דער

לעגענדאַרער

יהושע

חאַנקין

ארץ-ישראל'דיקער

|
ערד-דערלייזער

|

-

ד)ע-ר
21

ניינטער ציוניסטישער

קאַנגרעס

אין האמבורג
|

-

0

|

דער ניינטער ציוניסטישער קאָנגרעס אין פאָרנעקומען אין
האַמבורג ,דעם  09--02דעצעמבער  ,.09001עס האָט נעהערשט אן
ערנסטע ,שווערע שטימונג ,נאָך מיט אַנדערטהאלבן יאָר צוריק,

בעת דער זיצונג פונעם גארוַיקסצןיאָנס-קאָמיטעט

אין אוינוסט

זיינען אלע געווען פו? מיט באנייסטערוננ און האָפענונג
,8
לנבי דער יוננ-טערקישער רעוואלוציע ,איצט ,אין ווינטער ,9091
אין שוין קלאָר געװאָרן די צענטראליסטיש-שאָװויניסטישע און
רעזשים אין דער
נייעם
ריכטונג פוֹן דעם
אַנטײציוניסטישע.
טערקיי ,דאָס האָט געשאַפן אויפן קאָנגרעס א גערייצטע שטימונג.
די אָפּאָזיציע קענן װאָלפזאָנס פירונג איז געקומען צום קאָנגרעס
 ,?2טענות ,פֿאַרװאָס דער
קודם
טאַרביטערט .זי האָט נעהאָט,
קאָנגרעס איז איינבערופן געװאָרן אין דער אומנינסטיקער וינ-
טער-צייט און אין אַן אָרט ,װאָס לינט נאָר ווייט פון די יידישע
צענטערן .װואָלפזאָנס דערקלערונג ,אַז דאָס איז נעשעען צוליב
פּאָליטישע טעמים ,איז פון דער אָפּאָזיציע נישט אנערקענט נע-
װאָרן אַלס דער אמתער מאָטיוו ,מ'האָט װאָלפזאָנען פאַרנעװאָרפן,

אַז ער איז אויסן געווען מיט זיין פּלאַן צו פאַרקלענערן די צאָל
פ!ון רוסישע דעלענאַטן,
דער ניינטער קאַננרעס אין
געװאָרן .אַן ערך  004דעלענאטן

גראָד
און

זייער צאָלרייך באשיקט
 0002געסט האָבן זיך

פאַרזאַמלט .אין זיין דערעפענונגס-רעדע דערקלערט רוד װאַלפואָן
ס'איז

דער ערשטער

ציוניסטישער

קאָנגרעס,

וועלכער

פאַרזאַמלט

זיך אויפן דייטשן באָדן .,במשך די לעצטע צוויי יאָר האָט זיך די
לאַנע פון יידישן פאלק נישט פאַרבעסערט .די נייע אֶרדנוֹנג אין
דער טערקיי האָט טאַרן ציוניזם נעעפנט פרישע ארבעטס-מעגלעכ-

קייטן ,אָבער ,דער באזעלער פּראָנראַם מוז און זאָל דערחאַלטן
ווערן" .ס'איז נישט פאַראַן קיין קעגנזאַץ צװוישן די אינטערעסן

פון דער אָטאָמאַנישער מלוכה און די ציוניסטישע שטרעבונגען.
מ'פירם

לעצטנס

קענן

דעם

ציוניזם

א שאַרפע

אין קאָנ-

העצע

סטאַנטינאָפּאָל אָבער מיר זיינען זיכער ,אַז סוף כ? סוף ,װעט דער
אמת

פנצח

זיין!

|

-

= דאַן האַלט זיין קאָנגרעס-רעדע מאַסס נאָרדױי .נאָרדױ ווערט

אויפגענומען

מיט אַ שטורמישן

בייפאַל .דער קאָנגרעס דעמאָנס-

טרירט זיין גרויסע ליבע און אַכטונג לנְבי דעם גלענצנדן ציוניס-
און איראָפּעאישן שריפטשטעלער ,וועלכער האָט
טישן פירער
ערשט מיט אַ פַּאֶר חדשים צוריק געפיירט זיין -00יעריקן געבורטס-

טאָג .נאָרדױי רעדט וװעגן די געפילן ,װאָס האָבן באַהערשט יעדן 
ציוניסט אין דער צייט צװישן דעם  42יולי  ,8091וװען ס'איז
אויסגעבראָכן די אומכלוטיקע יונג-טערקישע רעװאָלוציע און דעם

2סטן אַפּרי?  ,9091ווען ס'איז פאָרנעקומען דער בלוטיקער צו-
זאַמענשטױס צװוישן דעם נייעם
ציאָנערע כוחות ,אויף וועלכע
חאמיד ,די ציוניסטישע מחנה,
אַ פיבערהאַפטע אויפרעגונג .די

רעזשים אוֹן די פינצטערע רעאַק-
ס'האָט זיך געשטיצט אַבדול
זאָגט נאָרדוי ,האָט אַרומגענומען
איבערקערעניש אין קאָנסטאַנטײ

נאָפּאָל האָט ביי אַלעמען אויסנעזען

וי אַ גאר וויכטיקע

געשעע-

ניש אין דער יידישער געשיכטע .עס האָט זיך געדוכט ,אַז דער

ציוניזם איז זייער נאָענט צום ציל ,די פרייע טערקיי ,האָבן ציו/ -
ניסטן געטראַכט ,מוז אונז אויפנעמען מיט אָפענע אָרעמס .מיר

דאַרפן נאָר װעלן און מיר װעלן באַקומען דאָס רעכט פון פרייער
אימיגראַציע

קיין ארץ-ישראל.

אַלעמענס

אויגן זיינען

געווען גע-

ווענדעט צו די פירער פון דער באוועגונג .װעגן װאָס טראַכט
קעלן ,האָבן נגעפרעגט טויזנטער אומגעדולדיקע שטימען .מ'האָט
פאַרלאַנגט ,אַז די לייטונג פון דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע

זאָל זיך תיכף ומיד פאַרבינדן מיט די איינפלוסרייכע טערקישע
פּערזענלעכקייטן

און געווינען די עפנטלעכע

מיינונג פאַר די ציו-

ניסטישע פּלענער ,זי זאָל זיך באַמיען איבערציינן ,אויפקלערן,
מאַכן פאָרשלאַגן .מ'האָט אפילו פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל די ציוניס-
דאָרט
און
טישע לייטונג איבערטראָגן קיין קאָנסטאַנטינאָפּאָל 
אַהין צונויפרופן דעם קאַנגרעס .דאָס יידישע פאָלְק נעדענקט נוט
אין זיין היסטאָרישן זכרון די דורות-לאַננע טאַלעראַנץ פון דער

טערקישער

אומה לנבי

דעם

ידנטום ,אָבער מיר קאָנען נישט

פאַרבינדן אונזער נורל מיט דער יוננדטערקישער פּאַרטײ ,װאָס איז
נאָר אַ פּאַרטײי אין דער אָטאָמאַנישער מלוכה .מיר מוזן בלייבן
נײיטראַל אין טערקישן פּאַרטײען-קאַמף .לאָמיר צוימען אונזער
אומנעדולד ,מ'טאָר נישט מאַכן קיין טאַנ-פּאָליטיק ,ואָס אין אִמּ-

הענגיק פון כסדרדיקע שנויים .די לייטונג מוז בלייבן מחוץ דער
טערקיי ,וויי? .אין פאַל פון פאַרהאַנדלונגען ,װעט אונזער פּאָזיציע
זיין אַ סך אַ בעסערע ,אויב מיר וועלן האָבן די נויטיקע באַװע-
גונגס-פרייהייט.

פּראָגראַס.

נישט

מיר

װעלן

ווייל מיר

גאָרוישט

זיינען

ענרערן.

פעטישיסטן

אינגעם

לנבי

באַזעלער

יעדן

װאָרט,

װאָס שטייט אין דעם דאָזיקן פּראָגראַם ,נאָר ווייל מיר האַלטן ,אַז
אין אים איז קלאָר און אָפן אַרױסנעזאָנט געװאָרן אונזער פאַר-
לאַנג פון אַ פרייער אַרבעטס -און אַנטװיקלוננס-מענלעכקייט אין
ארץדישראל ,אונזערע שונאים אינטרינירן איצט קעגן אונן אין
דער טערקיי און זיי פאַרשפּרײיטן דאָרט בלבולים ,וועלכע מ'װואָלט
ביי אונז אין אייראָפּע תכף נעשטעמפּלט אַלס בולטע שקרים .מיר
דערקלערן מיט דער גאַנצער קאַטעגאָרישקײיט ,אַז מיר האָבן נישט
בדעה אָפּצורײיסן ארודישראל פון דער אָטאָמאַנישער מלוכה .מיר
ווילן בילדן א נאציע אין אָטאָמאַנײשן מלוכה-בונד ,מיר פאָדערן
בלויז די אנערקענונג פון אונזער נאַציע און איר רעכט אויף אַ
פרייען קיום .ווען מ'זאָגט אונז; קומט צו אונז אין דער טערקי,
מיר וועלן אייך טונאַנדערטיילן איבער אַלע פּראַװינצן פון דער
מלוכה ,אָבער גראָד קיין פּאַלעסטינע וועלן סיר אייך נישט אַרײן-
לאזן ,טאָ מוזן מיר אַנווייזן אויפן באַזעלער פּראָנראַם .אַזױ פאַר-
לאַננט פון אונז דער נאַציאַנאַלער כבוד און זעלבסטבאװווסטזיין,
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מיר ווילן גיין קיין טערקיי ,בכדי
אָבער נישט

בכדי

זיך צוֹ אַסימילירן

צו ווערן פּאַלעסטינערּ
ערנעץ

יידן,

ווו אין מאַקעדאָניע

אָדער קליין-אַזיע .װאָלטן מיר זיך געװואָלט אַסימילירן ,קאָנען מיר
דאָס מאַכן פיל נענטער און ביליקער .װעט אונז די נייע טערקיי
געבן די מעגלעכקייט
צו רעאַליזירן אונזער נאַציאָנאַלן חלום,
וועלן מיר דאָס מיט התלהבות באַנריסן אַלֵם אַ נייע ווענדונג אין

דער יירישער געשיכטע .װעט זי אונז דאָס נישט געבן ,מוזן מיר
ליידער

לאַנג װאַרטן

װאַרטן,

אין אבַיטערע

זאַך,

אָבער

נישט

קיין שאַנד ,דאַקעגן דאָס װאַקלען זיך און פאַרלירן אמונה ,דאָס
|

אין אַ שאַנד!.

|

אין נאָמען
דר ,װײצמאַן

פוֹן

דיי

דער

:

פּערמאַנענץ-קאָמיסיע

אַ קאַנגרעס-פּרעזידיום מיט

יי

שלאָגט פאָר

פאָלגנדיקן צואַמענ-

שטעל :דר .מ .נאָרדױי אַלס פאָרזיצער אוֹן דר .מ .באדענהיימער,
דעפּוטאַט אַדאָלפ שטאַנד ,דר .טשלענאָוו און מ .מ .אוסישקין
אַלס װיצע-פאָרזיצער; דר .נאַכט (רומעניע) שלאָגט פאָר  :דוד
װאָלפזאָנען אַלס קאָנגרעס-פּרעזידענט .װאַלפזאָן דערקלערט ,אַז
| דער פּרעזידענט פון אַקציאָנס-קאָמיטעט דאַרף נישט זיין נלײַכ-

צייטיק דער פאָרזיצער פונעם קאָנגרעס .דאָס קאַנגרעס-פּרעזידיום
ווערט געוויילט לויט דעם פאָרשלאַג פון דער פּערמאַנענץ-קאמיסיע,

דער קאָנגרעס באַערט דאַן דעם אָנדענק פון די ציוניסטישע
נפטרים זינט דעם אַכטן קאַנגרעס ,מיט באַזונדערער פּיעטעט ווערן
דערמאָנט די נעמען :גרויסהערצאָג פון באַדען ,יוליע הערצל-.אַר-
כיטעקט אָסקאַר מאַרמאָרעק און דר .לעאָפּאָלד קאַהן .אַרכיטעקט
מאַרטאָרעק האָט געהערט צו דער אַלטער ,טרייער הערצל-גװואַרדיע.

ביז צום זיבעטן קאָנגרעס איז ער געװוען מיטנליד פונעם ענגן
א..ק .הערצ?ל האָט דעם .טאַלענטירטן אַרכיטעקט און ענטוזיאַס-
טישן ציוניסט געשילדערט אין ,אַלטנײלאַנד? אַלס בוי-מייסטער

שטיינעק .אָסקאַר מאַרמאָרעק איז אין אַפּרי?ל  9091געשטאָרבן
אויף אַ זייער טראַגישן אופן .אויך דר .לעאָפּאָלד קאַהן איז געווען

יאָרנלאַנג .מיטנליד פון ענגן א .ק ,.אַלס יוריסט און פאָרקעמפער
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פון דער העברעאישער שפּראַך און קולטור האָט ער פאַרנומען
װויכטיקן פּלאַץ אין דער ציוניסטישער לייטונג.

די דעלענאַטן

האָבן

באקומען

א נעדרוקטן,

אַ

אויספירלעכן

באַריכט וועגן דער טעטיקייט פון דער קעלנער לייטוננ ,דעם באַ-
דריכט האָט אין זיין רעדע דערגענצט דער גענעראל-סעקרעטאר
סום סאָטאָלאָט .אין דער דיסקוסיע איבער דעם באַריכט האָט
זיך געלאָזט הערן א שאַרפע קריטיק קעגן װאָלפזאַנס פירונג .באַ-
זונדערס אַנרעסיװו איז אויפנעטרעטן דר .ד .פּאַסמאַניט :ער האָט
נסיעה .איז געווען
פעטערסבורנער
דערקלערט ,אַז װאַלפזאָנס
שעדלעך ,אַז די קעלנער לייטונג אין סיי געאַנראַפיש און סיי
נייסטיק ווייט און פרעמד צו די באַדערפנישן און נעפילן פון די
יירישע פאָלקס-מאַסן און לָסוֹף האָט ער נעשטעלט דעם פאָרש-
לאַנ אויסצודריקן װואָלפזאָנען און זיין פירונג א מיסטרויאונגס-
זיין רעפּליק ,צום סוף פון דער דעבאַטע ,האָט
װאָטום . אין
װאָלפואָן געענטפערט מיט אַ פיידנשאַפטלעך-אויפנערעגטן טאָן:
מ'קעמפט קענן דער לייטונג מיט מיאוסע מיטלען ,מיט אינטרו-
נעס און שקרים .דאָס טוען די זעלבע מענטשן ,װאָס האָבן הערצלן
פאַרביטערט דאָס לֶעבן .ביי די דאָזיקע ווערטער איז אױיסגעבראָכן

אַ געװאַלדיקער טומ? אין זאָל

די

אָפּאָזיציע האָט זיך געפילט

שטארק געטראָפן פון װאָלפזאָנס פאַרווורפן .קוים מיט מי אין נע-
לונגען דעם פּרעזידיום צו בארואיקן די אויפנערענטע נעמיטער.
,איר?  ---איז ווייטער ממשיך זיין רעפּליק װאָלפזאָן , ---האָט
אויסגעהערט רואיק די אומדערהערטע פּערזענלעכע אַטאַקעס פון
דפרּ,אַסמאַניק קעגן מיר ,איר מוזט אויך רואיק אויסהערן מיין
תשובה .וועלכע טענות קאָן מען האָבן צו מיר און מיין לייטונג?
אפשר בין איך נישט נגעווען לאַיאַל און קאָרעקט אין מיין פירוננ,
האָב איך נישט רעספּעקטירט די באשלוסן פון קאַננרעס? ס'איז
אָפּאַזיצִיע צום
די
דער גייסט פון באַרקאָט ,וועלכער טרייבט
קאַמף קענן מיר! אויפריכטיק איז זיךְ איינער פון די אָפּאָזיציע-
פירער מודה געווען אין א נעשפּרעך מיט מיר ,דערקלערנדיק
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איר זענט אונז אַ צו שטאַרקע פּערזענלעכקײיט!" איך על אָבער
נישט לאָזן ,אַז מ'זאָל די ירושה פון הערצלן פאַרטאַכליעװען מיט
אַנאַרכיע אוֹן הפקרות .זאָל מען פון דעם נישט מאַכן אַן ענין
פון מזרח -און מערב-יידנטום ,איך פיל זיך נאָך בשלמות אֵלס אַ
רוסישער ייד .מיין לייטונג האָט אינעם ציוניזם ווידער אייננע"

/

פירט אָרדנונג און אַרבעט ,זי האָט איר מליכט דערפילט!"

נאָך װאָלפזאָנס שטאַרקער רעדע ,וועלכע האָט אויפן קאָננ-
פאַרש-
פאָרנעקומען
זיינען
רעס געמאַכט אַ טיפן איינדרוק,
דענע רעפּעראַטן און דאַן אויספירלעכע-דעבאַטן ,פּראָפ .װאַרבורג
רעפערירט וועגן די רעזולטאטן פון דער אֶלְיוון-אַקציע לטובת
דעם נאַציאָנאַל-פאָנד ,דר ,ג .קאַצענעלזאָהן וועגן דער קאַלאָניאַל-
באַנק ,דר .פ .אָפּעגהײמער ווענן די באַזירלוננס-גענאָסנשאַפטן,

דר ,באָדענסײמער וועגן נאַציאָנאַל-פאָנד ,יאַסאָבוס קאַהו ועגן
|
האַנד? און אינדוסטריע אין ארץיישרא? א .א .װו.
אויפן קאָנגרעס איז אויך אָפּנעגעבן געװאָרן אַ שאַרפע דער-
קלערונג

קעגן

()4.2.4.0-.

דער
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און איר לייטער דר ,אַלפרעד נאָסיג .גאָסיג ,א מיט-

גליד פון ציוניסטישן אַקציאָנס-קאָמיטעט האָט באַלד נאָך דער
פירן אַ באַזונדערע
צו
יוננדטערקישער רעװאָלוציע אָנגעהויבן
פון
הילף
דער
מיט
טעטיקייט
פּאַליטיש-קאָלאָניזאַטאָרישע

אַ .י .ק .אָ .ער האָט פאַר זיין נייער
סירט

געוויסע

אַסימילאַטאָרישע

געזעלשאַפט

קרייזן

אויסן געווען צו פירן אין ארץ-ישרא?

אין

פאַראינטערע.-

דייטשלאַנד

און

אַ יידישע קאַלאָניזאַציע-

אַרבעט אָן יעדן נאַציאָנאַלן אָדער פּאַליטישן

כאַראַקטער .צו דעם /

צוועק איז דר .נאָסיג געקומען קקיאיָןנסטאַנטנאָפּאָל,
האָט דער

רעגירונג

געווען שעדלעך

איבערגעגעבן

פאַר די אינטערעסן

אין

א מעמאָריאַל,

װו ער

וועלכער

פון ציוניזם .פון דעם

איז
גאַנצן

ענין איז כידוע גאָרנישט געװאָרן .די אַ .י .ק .אָ ,אין געבליבן.
אַ געזעלשאַפּט אָן געלט און אָן איינפלוס ,הנם מיט אַ שיינעם
נאָמען און מיט אַ פֹּאֶר באַצאָלטע באַאַמטע ,דר ,נאָסיג ,אַ באַקאַנ-
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פאַרמאָנט די
נישט
האָט
טער שריפטשטעלער און קינסטלער
נויטיקע קװאליפיקאַציעס פאַר אַ פאָליטיקער און קאַָלאָניזאַטאָר,

| דוד פּלאָרענטץ (סאַלאַניקי) רעפערירט ועגן דער קולטורעלער
לאַגע פון די יידן אין דער טערקיי .מ .כחן (סאַלאַניטש) ועגן די

(אימיגראַציע-מענלעכקייטן אינעם אָטאָמאַנישן שטאַט.
פראַנע פון ניינטן קאָנגרעס

איז געווען די

װאַל פון דער נייער לייטונג .,אויפן אַכטן קאַנגרעס

האָט װאָלפזאָן

די וויכטיקסטע

דערקלערט ,אַז ער װעט זיך באַמיען צו געווינען די  98שטימען,
װאָס זיינען געפאַלן קענן זיין פּרעזידענטשאַמט .דאָס האָט זיך
אים נישט איינגעגעבן .זיינע קעגנער האָבן אויפן ניינטן קאָנגרעס

געהאַט אויף זייער זייט כמעט די העלמט פון די דעלענאַטן .די
אַנטשײדונג איז געלענן ביי דער דײטשער לאַנדסמאַנשאַפט .די
שווערסטע קאַמפן זיינען פאָרנעקומען אין דער פּערמאַנענץקאָ-
געהאַט אַ מערהייט .דר.
האָבן
מיסיע ,ווו װאָלפזאָנס קעננער
ווייצמאַן איז געווען פאָרזיצער פון דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע,

די פּערמאַנענץדקאָמיסיע איז געקומען צום קאַנגרעס מיט אַ פאָר-
שלאַנ צו שטרייכן

די באשטימונג,

אַז דער פרעזידענט

פון א .ק.

ווערט געוויילט פונעם קאָנגרעס .די כונה איז געװען אַ קלאָרע,
װאָלפזאָנס קעננער האָבן געװאָלט שאַפן אַ נייע לײיטונג ,אין
וועלכער זיי וװעלן האָבן א מאַיאָריטעט און ממילא וועט דער
פאַרזיצער זיין פון זייער צד .זיי האָבן אָבער נישט געהאט קין
אױיטאָריטאַטיווע פּערזענלעכקייט ,וועלכע זאָל קאַנען אויפן קאַָנג-
רעס נופא אויפטרעטן אַלס קאַנטר-אַ-קאַנדידאַט פון װאָלפזאָנען.
די אָפּשטימוננ איבער דעם דערמאַנטן באשלוס פון דער פּערמאַנענץ-
קאָמיסיע האָט אַלזאָ געהאט אַן אנטשיידנדיקע באַדייטונג .דער

קאָנגרעס האָט מיט אַ מערהייט פון  841שטימען קעגן  891באַ-
שלאָסן גישט אָנצונעמען דעם פאָרשלאַנ פון דער פּערמאַנענץ-
קאָמיסיע .װאָלפזאַנס קעננער האָנן אלואָ נישט געהאט די מער-
הייט אויפן קאָנגרעס ,הנם זיי האָבן כבאַהערשט די פערמאנענץ-

קאָמיסיע .נאָך פרישע .באַראַטוננען

און פאַרהאנדלוננען

איז דער
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פּערמאַנענץדקאמיסיע סוף כ? סוף געלונגען צו שאַפן אויפן קאָנג-
רעס ,ביי אַ נייער אָפּשטימונג ,אַ מערהייט פאַר דעם פאַרשלאַג,

אַז דער פּרעזידענט ווערט געוויילט

אַקציאָנס-קאָמיטעט.

פונם

מיט דעם איז געװאָרן געחתמעט ,אַזױ האָט דאָס אויסנעזען ,דער
גור? פון װאָלפזאָנס לייטונג .די פּערמאַנענץדקאָמיסיע האָט צו-
נויפגעשטעלט די ליסטע פון דער צוקונפטיקער לייטונג ,זי איז

| באַשטאַנען פון דריי רוסישע פאַרטרעטער ,דריי דייטשע און איין
נאַליצישן; :אוסישקין ,טשלענאָו ,סאַקאָלאָוו ,װאַרבורג ,דר,האַנ-
טקע,

דר .אהרן

סאַנדלער

און אַדאָל

שטאַנד.

די דריי פּלעצער

פאַר די דייטשע ציוניסטן האָבן געדאַרפט געווינען די דייטשע
לאַנדסמאַנשאַפט ,װאָס איז געווען נישט-דעצידירט ,אָבער דאָך אין
| = איר מערהייט נעשטימט פאַר װאָלפזאָנען ,אָבער דער פּלאַן פון דער
נישט אינגענעבן .די
פּערמאַנענץ-קאָמיסיע האָט זיך וידער
פאַר װאָלפואַנס
לסוף געװען
איזן
דייטשע לאַנדסמאַנשאַפט
ווייטערדיקער פירונג .ביי אַ שװאַכער װאַל-באַטײליקונג ,האָט די
מינדערחייט פון קאָנגרעס געוויילט די נייע לייטונג ,לויט דעם

פאָרשלאַג פון דער פּערמאַנענץיקאָמיסיע,

אָבער די דייטשע ציו-

ניסטן :װאַרבורג ,האַנטקע און סאַנדלער האָבן דערקלערט ,אַז זיי
קאַנען ליידער נישט אָננעמען די װאַל .מיט דעם איז דורכגעפאַלן
די גאַנצע קאָנצעפּציע פון װאָלפזאָנס קעגנער און ס'האָט זיך גע-
שאַפן אויפן קאָנגרעס אַ פולשטענדיקער תוהו ובוהו.
איז כמעט איינשטימיק ,באַשלאָסן געװואָרן,
באין ברירה
אַז די אַלטע לייטונג מיט ואַלפזאָנען בראש ,בלייבט ווייטער עק-
זיסטירן אַלְס פּראָװיזאָריום ביז צום נאענטסטן קאָנגרעס ,וועל-
כער דאַרף וי אַמשנעלסטן צונויפגערופן ווערן .די שלוס-רעדע

האָט געהאַלטן

דר.ם .באַדענהײמער.

-י

דער ניינטער קאַננרעס האָט איבערגעלאָזט אַ פּיינלעכן רושם
|
ביי זיינע טיילנעמער, ,אַזאַ קאַנגרעס װוי אין האַמבורג קאָנען מיר

זיך נישט מדעעררלויבן!" האָבן דערקלערט א סך דעלענאַט.
דוד װאָלפזאָן איז נעבליבן ביי דער פירערשאַפּט ,אָבער ס'איו
0

בולט נגעװאָרן ,אַזן ער האָט קענן זיך כמעט די העלפט
באַװועגונג .,דאָס איז געווען סיי פאַר דער באַוװעגונג און
װאָלפזאָנען אַן אומהאַלטבאַרע סיטואַציע,
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פון דער
סיי פאַר

{

 - )3די װעלט-פּאָליטישע לאַנע פונעם ציוניזם
כידוע,

|

איז די השפעה

פון .דייטשלאַנד

אֶנהוֹיב

זינט דעם

מון -02טן יאָרהונדערט כסדר געוואקסן אין דער טערקיי .דער
מעכטיקער קייזער ווילהעלם דער צווייטער איז געווען אאַ נאענטער
פריינט"און פּראָטעקטאָר פונעם סולטאַן אבדול חאַמיד .די מזר
רייזע פון; ייטשן {קייזער( .אין הערבסט  )8האָט 'געדאָרפן

דעמאָנק

אל דֶּערְ.גאַנצער װעלט ,אַז די טערקישע מלוכה

געפינט:

ונטער "די ברייטע שוץ-פליגל פון דייטשן קייזער-

טום | ,די'דייטשן האָבן באַקומען די קאָנצעסיע -אוית דעךְ גינאַנ"
יטישער; .באַגדאַד -באַן און זייער השפעה האָט זוך פאַרשפּריט ביז
צום פּערסישן" ים .דער כסדר ואַקסנדיקער כוח .פון ! דייטשלאַנד
|אָס האָט
אויפן .אָריענט האָט שטאַרק באַאומרואיקט ענגלאַנד ,װ
אויפן מזרח באַהערשט געוואַלדיקע שטחים פוֹן דער מאַכמעדאַ-
נישער וועלט ,ידי ענגלישע פּאַליטיק האָט זיך דעצידירט אויף אַן
אױסגעשפּראָכן אַנטײדייטשן .קורס ,די אומנעשיקטע און אַגרע.-
סיווע טאַקטיק פון קייזער ווילהעלם .דעט צווייטן האָט די דאָזיקע
אַנטװיקלונג .פון .דער עננלישער פּאָליטיק צונעאיילט און צוגע-
שפּיצט ,ס'איז אוֹיף דעם אופן אַנטשטאַנען איינער פוֹן די הויפּט-

קאָנפּליק,טן; װאָס האָבן

אין זייער קאָנסעקװענץ

אויסברוך .פוּן דער ערשטעה .וועלט-מלחמה.

געפירט

צום

7

אַפּאָר װאָכן פאַר דער יונג-טערקישער  -רעװאָלוציע

איז

צוזאַמענקונפט צוישן
פּאָרגעקומען אין רעװאָל אפַּאַליטישער
דעם ענגלישן קעניג עדװאַרד דעם זיבעטן און צאַר ניקאָלײ דעם
צווייטן ..ענגלאַנד .האָט מיט איר  טראַדיציאָגעלן שונא הוסלאַנד,
געשלאָסן אַ פּאַקט קענן דעם געפערלעכן אָריענט-קאָנקורענט,
דיישטלאַנד .די יונג-טערקישע רעװאָלוציע ,װאָס איז גלייך נאָך
דעם אױיסגעבראָכן ,איז געווען אין אַ געווויסער מאָס אדַערפאָלג
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פון דער עננלישער פּאָליטיק ,די יוננ-טערקן האָבן נעפונען אין
עננלאַנד סימפּאַטיעס און הילף -- ,אָבער באַלד אין אין דעם

יונג-טערקישן רעזשים פאָרגעקומען אַ ראַדיקאַלער שנוי ,סיי כלפּי
פנים און סיי כלפי חוץ .אין אינערן האָט זיך ,װי געזאָגט ,אָנגע-
הויבן א שאַרפער שאוויניסטישער און צענטראַליסטישער קורס
און כלפי חוץ איז ווידער געקומען צו זייער נאָענטע באַציונגען
מיט דייטשלאַנד .די דאָזיקע פּאָליטיק האָט זיך כסדר פאַרשטאַרקט,

הנם די יונגדטערקן האָבן געמוזט אַ טייל פון דער רענירונגס" .
מאַכט איכערנעבן אין די הענט פון דער צוייטער טערקישער
פּאַרטײי,

דער

אַזוױי

נעדופענער

;ליבעראַלער

פֿאַרײגיקונג".

די האָפענוננען פוֹן ציוניזם האָבן זיך געשטיצט אויף דער
ערשטער תקופח פונם יוננדטערקישן רעזשים ,ווען כלפּי פּנים האָט
געהערשט אַ ברייטע טאָלעראַנץ און כלפי חוץ איז די אָריענטאַציע
געווען אַ פּראָדעננלישע .די צווייטע תקופה ,ואָס האָט זיך בא"
זירט אויף צענטראַליקאַציע און פּראָדדייטשער אָריענטאַציע איך

געווען פאַרן ציוניזם אַ שטאַרקער קלאַפּ ,די פּאַליטישע און מִילִי-
טערישע פאַקטאָרן אין דייטשלאַנד האָבן נישט געהאַט קיין פאַר-
שטענדניש פאַרן ציוניזם .מיר דערמאָנען זיך ,אַז הערצל האָט
מיט זיינע באַמיונגען אין דייטשלאַנד אָנגעטראָפן אויף אַן אַנטש-
לאָסענער קעננערשאַפט ,אין דער הינזיכט האָט זיך זינט הערצלס
טויט גאָרנישט געענדערט .דער אַנטיסעמיטיזם פון איין זייט און
די איינפלוסרייכע דייטש-יידישע אַסימילאַציע פוֹן דער אַנדערער,
האָבן לגבי דעם ציוניזם געמאַכט יד אחת און דאָס האָט אַנט-
שיידענד געווירקט אויף די קאַנסערװאַטירמאַנארכיסטישע רעניז
רונגס-קרייזן אין דייטשלאַנד .די דייטשע אויסרןפּאָליטיק האָט
קיינמאָל נישט פאַרמאָגט די נויטיקע אינטואיציע לנבי דער צו-
ציניזם אין זי געבּליבן
דעם
קונפטס-אַנטוויקלונג ,אויך לנבי
יי
|
|
נייסטיק באַשרענקט,
זינט דעם יאָר  0191איז דער יחס פון נייעם רעזשים אין
דער טערקיי געװואָרן אַן אױיסנעשפּראָכן אַנטײציוניסטישער ,איי-
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נֹער פון די איינפלוסרייכסטע יוננ-טערקישע פירער האָט דערקלערט
מיר וועלן קיינמאָל נישט דערלאָזן צו אַ יידי-
רעמאָלט בפירוש, :
שער קאָנצענטראַציע אין פּאַלעסטינע .קיינמאָל נישט ,אַבסאָלוט 

קיינמאָל נישט ,װי לֿאַנג מיר װעלן האָבן אַ דעה צו זאָגן" ,אָנהויב
ענטפערט דער טערקישער אינערן-מיניסטער אויף אַן אינ-
1
טערפּעלאַציע פון אַראַבישן דעפּוטאַט פון ירושלים ,אַז, ,די רעגי-

דונג װועט בשום אופן נישט דערלאָזן ,אַז אַן אָנזאַמלונג פון פרעמ-

רע יידן אין וועלכן ס'איז טייל פון אָטאָמאַנישן רייך זאָל פּרווון צו
רעאַליזירן

וועלכע ס'איז איינענע

פּאָליטישע

צוועקן" .די ציוניס-

טישע לייטונג האָט זיך באַמיט מיט אַלע מיטלען צו קעמפן קעגן
דער דאָזיקער אַנטײציוניסטישער ריכטונג ,װאָס האָט זיך אין דער

טערקיי כסדר פאַרשטאַרקט .באַלד נאָך דער יונג-טערקישער רעװואָ-
לוציע איז אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל גענרינדעט געװאָרן ,אַלס אַן אִמּ-
9818248.104ש6,1-018016
טיילונג פון דער קאַָלאָניאַל-באַנק די
איר לייטער דר .װ .יאַקאָבזאָהן איז פריער געווען פאָרשטייער
פוֹן דער באַנק אין ביירוט ,ווו ער האָט זיך גרינטלעך באַקענט

מיט .די פאַרהעלטנישן אין דער טערקיי .אין קאַנסטאַנטינאָפּאָל
איז דר ,יאַקאָבזאָהן

געווען

אַ נישט-אָפיציעלער

פאַרטרעטער

פון

ציוניסטישן אַקציאָנס-קאָמיטעט ,ער האָט אויף אַ געשיקטן אופן
פֿאַרשטאַנען צו שאַפן זיך פאַרבינדונגען און סימפּאַטיעס ביי דער
טערקישער רעגירונג אוֹן ביי די אַמכאַסאַדאָרן פון פרעמדע מלו-
כּוֹת. .די ציוניסטישע לייטונג האָט געהאָמט ,אַז מיט אַן אינטענסי-
ואוועירפקלערונגס-אַרבעט װעט זיך איר איינגעבן צוֹ איבערצייגן
די טערקישע

עפנטלעכע

מיינוננ,

אַז די רעאַליזאַציע

פון ציוניזם

לינט אויף דער פיניע פון די טערקישע מלוכה-אינטערעסן .צו דעם
צוועק גרינדעט דר .יאַקאָבזאָהן אַן אַלגעמײפּאָליטיש טאָגיבלאַט.

עסעט' '1סמטס( 70:04ד,ער יונגער טערק") ,וועלכער פּראָפּאַגירט
דעם פּראָגראַם פון אַ ברייטער אױיטאַנאָמיע פאַר אַלע נאַציעס אין

דער טערקיי .די צייטונג איז געװאָרן שאַרף באַקעמפט דורך דער
יונגדטערקישער רעגירונג ,אָבער טראָץ אַלֶע רעפּרעסיעס האָט זי
אי
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פאַרשטאַנען מוטיק און מיט טאַלאַנט צו קעמפן פאַר איר פּראָג-
ראַם ,װאָס האָט פאַרלאַננט מאָדערנע רעפאָרמען ,אַ טאַלעראַנטע
נאַציאָנאַליטעטן-פּאָליטיק און א פאַזיטיווע באַציונג צום ציוניום.
גלייכצייטיק איז אויך געשאַפן געוארן אַ ציוניסטישע פּרעסע. ,
וועלכע האָט געדאַרפט באַאַיינפלוסן דאָס טערקישע יידנטום אין

נאַציאָנאַלדציוניסטישן גייסט .אין די ענינים פון דער דאָזיקער אַנו-

סאַציע האָבן אַ געוויסע צייט געויילט
מ .מ .אוסישקין און װול ,זשאַבאָטינסקי,
אָבער די דאָזיקע אַלע באַמיוננען
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
עווען צו שװאַך,
בכדי גובר צו זיין די כוחות ,װאָס האָ
ב
ן
געאַרבעט קעגן דעם ציו-
ניזם .לחנם זיינען געווען אַלע לאָנישע און עקאָנאָמישע באַװייזן,
אַז די אנטוויקלונג פון ארץדישדאל ברעננט אַ גרויסן נוצן דער
טערקיי ,און אַז אַ דאַנק דער יידישער קאַלאַניזאַציע װאַקסן כסדר
די שטייערן-הכנסות פון דער מלוכה .דער אַנטײציוניזם אין גע-
װאָרן אַ באַשטאַנדטײל פון דעם גאַנצן צענטראַליסטישן רעגירוננס-
סיסטעם .צוליב דעם האָבן זיך אין דער ציוניסטישער מחנה געלאָזט
אין

קאָנסטאַנטנאָפּאָס

הערן שטימען ,וועלכע האָבן פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל די ציוניסטישע

פּאָליטיק אַנהויבן שטיצן אויף דער הילף פוֹן די מערב-אייראָפּע-
אישע מלוכות און באַזונדערס פון ענגלטנד .די דאָזיקע מיינונגען
זיינען געקומען צום אויסדרוק אויף די זיצוננען פון אַקציאַנס-

קאָמיטעט ,ווו זיי זיינען פאַרטרעטן

געװאָרן דורך די פּאָליטישע

ציוניסטן ,ס'איז אָבער געווען קלאָר ,אַז די פּראָדעננלישע פּאַליטיק

פון דער ציוניסטישער

לייטונג װעט לגמרי אוממעגלעך

מאַכן די

רעאַלע אַרבעט אין ארץדישרא? ,װאָס איז אויך ביי די ביזאיצטיקע

באַדינגונגען נישט געווען פוֹן די נאָר לייכטע זאַכן ,פאַר דער דאָזי-
קער עװענטואַליטעט האָבן זיך נישט אַזױ שטאַרק געשראָקן מאנכע
פּאַליטישע ציוניסטן ,װאָס האָבן נעהאַלטן ,אַז סיי וי סיי שטייט
מען פאַר אַ וועלט-מלחמה ,בעת וועלכער די טערקישע אימפּעריע

װעט

טרעטן

מסתמא

פאַרניכטעט וערן .אַן אנדערע

די מערהייט

פון אַקציאַנס-קאמיטעט,

מיינונג האָט פֿאַר-
װאָס איז באַשטאַנען
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פון פּראַקטישע ציוניסטן ,ווועלכע האָבן -געהאָלטן ,אַז ביי אַלֶע באַ

דינגונגען מוז מען קודם כל קאָלאָניזירן ארץדישראל און צוליב
דעם טאָר מען נישט פאַרשאַרפן די באַציונגען מיט דער טערקיי.
,וי די טערקיי זאָל נישט זיין שװאַך" ,האָט דערקלערט דר .יאַ-
קאָבזאָהן, ,א,יז זי נאָך תמיד שטאַרקער ,וי די ציוניסטישע קאָ-
לאָניזאַציע-אַרבעט אין ארץדישראל און די אַלװעלטלעכע ציוניס-
טישע

באווענונג".

די מערהייט

האָם זיך

אויך

אויף

באַרופן

הערצלט שטאַנדפּונקט ,וועלכער האָט פאַרלאַנגט אַ נײיטראַיטעט
פון דער ציוניסטישער

אַרנאַניזאַציע לנבי די פאַרשידענע

מלוכה-

גרופּירונגען ,אויך דער פאַקט ,װאָס די צענטראַלע פון דער באַ-
ווענונג האָט זיך געפונען

אין דייטשלאַנד,

אין דער מלוכה ,װאָס

איז נאָענט פאַרבונדן געווען מיט דער טערקיי ,האָט זיכער געהאַט

אַ געוויסע השפּעה אויף דער אַנטשײדונג אין דער ריכטונג פון
נײיטראַליטעט .כידוע ,איז דער דאָזיקער פּראָבלעם; :בלײבן גײטראַל

אָדער גיין מיט ענגלאַנד ,גאָר צונעשפּיצט געװאָרן מיטן אויסברוך
פון דער וועלט-מלחמה .מיר ועלן זען ,װי גראָד אַ גרויסר טייל
פון די פּראַקטישע ציוניסטן ,מיט וייצמאַן און זשאַבאָטינסקי

בראש ,וועלן גיין דעם וועג ,וועלכער איז נאָך אַ סך פריער פאַר-
לאַנגט געװאָרן פון מאַנכע פּאָליטישע ציוניסטן.
אין די יאָרן  8191--2191קומען פאָר די בלוטיקע

באַלקאַךר

מלחמות ,בעת וועלכע טערקיי ליידט שווערע מפּלות .צום ערשטן
מאָל קעמפן יידן אין דער טערקישער אַרמײ ,און אויף די שלאַכט-
פעלדער פון מאַקעדאָניע און טשאַטאַלדשאַ גיסט זיך אויך דאָס
בלוט פון ספרדישע יידן ,װאָס מוזן קעמפן קעגן זיך ,אַלס טערקי-
שע ,בולנאַרישע ,סערבישע און רומענישע סאָלדאַטן .די טערקישע
מפּלה

אין די באַלקאַן-מלחמות

האָט

נאָך מער

פאַרשאַרפט

צענטראליסטיש-שאַװיניסטישן רענירונגס-רעזשים .די
זיך לנמרי געװאָרפן אין די אָרעמס פונעם דייטשן
זוכנדיק ביי אים הילף און רעטונג .די סיטואַציע פון

דער טערקיי איז געװאָרן נאָך אַ סך שווערער און פּיינלעכער.
6

דעם

טערקיי האָט
מיליטאַריזם,
ציוניזם אין

,

אויף

מ .מ .אוסושקון,

 8פאַרואַמלונג
בון
{טדעסער
קאַמיטעטײ

אט יאָר 9091

ד"ר ב .סאַפיר ,ד"ר ו .ואַקאָבזאָן ,ש .עפּשטוין
און ד"ר
מ .גאָלדשטײן.

פון רעכטס אווף לונקס;{ וולוו.ל .וֹשאַ באָטינסקי ,ד"ר בובמיל ,י .ראָזאָוו ,ב .גאָלדבערג,

יו

 8די ציוניסטיש-.קאַלאַניזאַמאָרישע אַרבעט -
אין ארץדישראל
כידוע ,האָט די ייא זינט  0001פאַרװאַלטעט מיט די קאָ-ד
לאָניעס ,װאָס זיינען געגרינדעט געװאָרן מיט דער הילת פון באַראַן
עדמאַנד ראָטשילד ,זי האָט זיך באַמיט צו ענדערן דעם פריערדיקן
פילאַנטראָפּישן ספיסטעם און דאָס איזן איר .אויך אין אַ גרויסער

מאָס געלונגען .די קאָלאָניסטן זיינען געװאָרן זעלבסשטענדיקער,
הנם .זייער מאַטעריעלע לאַנע איז נאָך נישט לנמרי געזיכערט גע-
ווען .,די אַגריקולטור פוֹן די יידישע קאַלאַניעס האָט באַזירטאויף
!יך באַמיט צו שאַפן אַ נע-
תבואה -פּראָדוֹק ציען אָבֶער! .מ'האָט ז
מישטע ווירטשאַפט ,װאָסזאָל אויסער תבואה האָבן אויך פי-צוכט
און פלאַנצונגען ,דיריינע תבואה דפּראָדוקציע איז צוליב די באָדן-
באַדינגונגען.א = :דעם טערקישן שטייערן-סיסטעם נישט געוען

דערקריזים פון דער װײיפּראָדוקציע איז סוף כ? סוף.
באַהערשט געװאָרן און.הא סינדיקאַט יצוזאַמען מיט דֶער ,כרמל"-
געזעלשאַפֿט האָט .איבערגענומען די גרויסע קעלערס אין זכרון
יעקב אוֹן רִאשׁון לציון .די פּאָמעראַנצן-פּראָדוצענטן האָבן גע-

שאַפן אַ.סינדיקאַט ,וועלכר איז צונעטרעטן

צוֹ

אָרגאַניזירן אַן

עקספּאָרט קיין אױיסלאַנד ,בפרט קיין ענגלאַנד .אויך דער אָרע-
סער קאָמיטעט" האָט אַ סוף געמאַכט צו דעם ביז איצטיקן פי-
לאַנטראָפּישן סיסטעם ,זיין הויפּט-דאנה איז געווען צו דערמענ-
לעכן אַ יידישע אַרבעט אין די קאַלאָניעס .עדקיאָנאָמישע באַדינ-

גונגען פוֹן אדרעץם-ישראלדיקן קאַלאָניסט זיינען געווען זייער
שווערע ,און מ'איז געווען אָנגעװויזן אויף אַ ביליקער הילפס-

אַרבעט .דער פעלאַך ,װאָס האָט געװוינט אין דער סביבה ,איז
צוליב זיין פּרימיטיווער

לעבנס-מדרגה גרייט געווען צו אַרבעטן

פאַר אַ' זייער נידעריקן

לוין ,צו וועלכן קיין שום יידישער אַרבע-

טער האָט זיך נישט געקאַנט צופּאַסן .בכלל איז די ווירטשאפט-
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לעכע און גייסטיקע לאַנע אין די יידישע קאַָלאָניעס ביז צום יאר
זנעווען זייער א שווערע .די יוגנט אין אַװעק ,עס האָם
8

געפעלט
איינדרוק

דער נאַכװוקס,

געוויסע

קאָלאָניעס

האָבן

דעם

געמאַכט

פוֹן מושבות-זקנים.

איז פאָרגעקומען אַ גרויסער שנוי צוֹם בע-

אינם יאָר 8

סערן .,עס האָבן דערצו גורם געווען אייניקע סבות .די גג-טערר
קישע רעװאָלוציע האָט אויך אין ארץדישראל אַרויסגערופן אגַע"
וואלדיקע התלהבות .ס'איז געבראָכן געװאָרן די שווערע לאַסט
פון גייסטיקער און פּאַליטישער דעפּרעסיע ,װאָס האָט געדריקט
|און האַפּנונגסלאָז געמאַכט די מענטשן .די אַטמאָספערע איו גע"

װאָרן פרייער ,מ'האָט נעקאַנט אָפּהאַלטן פאַרזאַמלונגען ,אַרױס- -
געבן צייטונגען .,דער ישוב איז פול געווען מיט נייע און גרויסע
געקומען קיין ארץ-ישראל
אאז
האַפענוננען .,אינעם יאָר 8
דר ,אַרטור רופּיץ און האָט צוזאַמען מיט זיין פעקרעטאַר דר ,יעקב
טהאָן געגרינדעט אין יפ דעם ציוניסטישן פּאַלעסטינעיאַמט .רד"
פּין איז תכף ומיד צונעטרעטן צו אַן ענערגישער טעטיקייט אין
פאַראינטערע"
אינסטיטוציעס
לאַנד ,ער האָט אַלע ציוניסטישע
סירט און צוגעצוינן צו אַ ברייט-פּאַרצװיינטער אַרבעט אין שטאָם
און דאָרף .צו יענער צייט האָבן די שיפן פון רוסלאַנד געברענגט
קיין

ארץ-ישראל

דורכגעפאַלענע
קרייזן פון דער

מצחווח

רוסישע
יידישער

פון

יונגע,

רעװאָלוציע

באַגיסטערטע

האָט

יוננט אַ שטימונג,

ציויסטן.

אַרויסגערופן

די

אין די

װאָס אין ענלעך

נע-

,ילו"-
ווען צו יענער אין יאָר  ,2881וועלכע האָט געשאַפן די ב

באַווענונג ,די נייע ציוניסטישע חלוצים האָבן מיט אַלע מיטלען
געטראַכט צו געפונען אַרבעט -און עקזיסטענץ-מעגלעכקייטן אין
לאַנד ,מ'האָט זיך נישט צוריקגעשראָקן פאַר די גרעסטע ,העראָ

אישע אָנשטרענגונגען.
פירט
בענע

די לאָזונג;

כבוש

העבורדה

האָם אַריינגע"

אין די יידישע קאַָלאָניעס הונדערטער יונגע ,איבערנעגע"
אידעאליסטן ,װאָס האָבן דערפרישט און נאַציאָנאַל אַקטײ

וויזירט די אַלטע ,אָפּנעשטאַנענע מושבות.
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די דאָזיקע אַלֶע סכות האָבן גורם געווען ,אַז זינט דעם יאר
שַנעלער בארנ-אַרויף אין דער ציוניסטיש"
הויבט זיך אָן א

קאַלאַניזאַטאָרישער אַרבעט אין ארץיישרא? .אין די לעצטע יאָרן /

פאַר  8091איז כמעט נישט געגרינדעט .געװאָרן קיין איינציקע נייע
מושבה און די קאָלאַניזאַטאָרישע טעטיקייט פון דער יק"א און
חובבי-ציון איז שטיין געבליבן ביי אַ פולשטענדיקן פּאַסיוון מצב,
איצט האָט זיך אָנגעהוֹיבן אַן ענערגישע קאָלאָניזאַציע ,וועלכע

איז ביז צום אויסברוך

פון דער וועלט-מלחמה,

טראָץ אַלע פֹּאִי

ליטישע שוועריקייטן און מניעות ,כסדר געוואקסן .דעם דאָזיקן
וווקס אילוסטרירן אַמבעסטן פאָלננדיקע צאָלן פון דער יירישער.
לאַנדװירטשאַפט,

תקופה שטח אין העקטאַר צאָל פון מושבות צאָל פון איינוווינער
7091--28
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000,2

84
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וי געזאָנט ,איז די גרעסטע דאנה פון ישוב געווען די פראַנע
פון יידישער אַרבעט אין די מושבות .אויך דער נרעסטער אידעאַ.-

ליזם פון דעם יידישן אַרבעטער האָט געמוזט קאַפּיטולירן לנבי
דער קאָנקורענץ-פעאיקייט

פון די אַראַכער .און פון דער אַנדערער

זייט ,איז נישט לייכט געווען צו פאַרלאַנגען פון דעם יידישן קאָ-
לאַניסט ,אַז ער זאָל אונטערשטיצן די יידישע אַרבעט ,װאָס איז
געווען טייערער װוי די אַראַבישע .,אויך דער אידעאַליזם פון קאָ-
לּאָניסט האָט געהאט עקאָנאָמישע גרענעצן .ס'האָט זיך אַלזאָ נע-
ושאַפן אַ פאַרכשופטער צושטאַנד ,קעגן וועלכן עס האָבן אָנגעהויבן
אַ קאַמף אַלע ציוניסטישע אינסטיטוציעס ,פאַר אַלֶע אין קלאָר
געװאָרן ,אַז אַ יידישע לאַנדווירטשאפט ,וואָס באַזירט אויף א

מאַסע אַראַבישע אַרבעטער

און

אויף אַ דינער שיכט יידישע

פּלאַנטאַטאָרן און קאָלאָניסטן ,קאָן נישט האָבן קיין נאַציאָנאַלן
קיום .,דער אָדעסער קאָמיטעט ,דער נאַציאָנאַל-פאָנד און אַנדערע
100

ציוניסטישע אינסטיטוציעס באַמיען זיך צו שאַפן די באַדיננונ"
גען ,װאָס זאָלן דערמענלעכן דעם יידישן אַרבעטערּ זיין עקויס"
מענץ אין די קאָלאָניעס .ביי די קאָלאָניעס גרינדן זיך אַרבעטער-
באַזידלונגען .,דער אַרבעטער האָט זיין הייז? און זיין פעלד (אָדער
גאָרטן) און אַרבעט גלייכצייטיק אין דער קאַלאַניע .אַזױ אַנט"
שטייען די אַרבעטער-באַזידלונגען :באר יעקב ביי רחובות (,)7091
עין גנים ביי פּתח תקוה ( ,)8091כפר סבא ביי פתח תקוה ()9091
און אַנדערע .אָבער אויך די דאָזיקע באַזידלונגס-פאָרם איז נישט

געווען ביכולת צו לייזן דעם שווערן און אָנגעװייטיקטן פּראָבלעם
פון יידישער אַרבעט ,ווייל זי האָט געקאָנט פאַרזאָרגן נאַר אַ רע"
לאַטיוו -קליינע צאָל פון יידישע אַרבעטער .אויך פון געזעלשאַפט-
לעך-פּסיכאָלאָנישן שטאַנדפּונקט איז דאָס אַריינדרינגען פון דעם
יידישן אַרבעטער אין די מושבות געווען אַ שװערער ענין,
די אידעאליסטישע יוננט ,װאָס האָט אין רוסלאַנד געקעמפט
אויף די באַריקאַדן פון דער רעװאלוציע ,איז געווען באַהערשט
פון סאַציאַליסטישע און מאַרקסיסטישע אידייען ,ואָס זיינען גע-
שטאַנען אין א טיפער סתירה צו דער גרויער ווירקלעכקייט אין
די יידישע קאַָלאַניעס .צווישן די קאָנסערװאַטיוע קאַלאָניסטן און
די רעװאַלוציאָנער-חלוצישע אַרבעטער אין לכן געווען אַ געװאל-

טינער

תהום

פון נייסטיקע

און סאַציאַלע אונטערשידן,

וועלכער

געמיינזאַמע נאַציאָנאַלי
דורך
איז זעלטן אָפּנערױימט געװאָרן
ציוניסטישע נעפילן .די ארץ-ישראל'דיקע אַרבעטערשאַפט האָט
נעזוכט .אַן עקאַנאָמישע אַרבעטס-פאָרם ,װאָס זאָל איר סיי נאַ-
ציאָנאַל און סיי סאַציאַל זיין צוגעפּאַסט ,און זי געפינט דאָס אין
דער קבוצה ,װאָס איז נעבויט געװאָרן אוֹיף אַ קאַלעקטיטיסטיטן
כעבנס-אופן .די ערשטע קבוצה גרינדעט זיך אין סעדזשערא ,װו
ס'איז געווען אַ סמוסטער-פאַרם פוֹן יק"א .מיט דער הילף פון
פארשידענע ציוניסטישע פאָנדן ,בעיקר פון קרן קימת לישראל,
שאַפן זיך כסדר נייע אַרבעטריקבוצות .אַזױ אַנטשטײען כנרת
( ,)8091דגניה ( ,)9091חולדה ( ,)9091בן שמן ( )0191און אנ"
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דערע,

אין די קבוצות

בילדעט

זיך אויס

א נייער טיפּ פון אַן

ארץדישראלדיקן אַרבעטער ,זיכער איז די קבוצה פון עקאָנאָמישן
שטאַנדפּונקט נישט געווען תמיד אויסגעהאַלטן ,אויך דער אָפּנע-
שלאָסענער ריין-פּראָלעטאַרישער קלאַסן-כאַראַקטער פון די קבוצות
איז נישט דורך אַלע אנערקענט געװאָרן אס אַ געזונטע נאַציאָ-

נאַלע דערשיינונג .אָבער אין אַלגעמיין מוז מען קאָנפטאַטירן ,אַז

די קבוצה האָט דערפילט אגרויסע היסטאָרישע ראָלע אין דער
ארץדישראלדיקער קאַלאָניזאַציע .זי .האָט מאַביליזירט די חלוצים-

| אָפּטײילונגען ,װאָס זיינען געגאַנגען אין ווייטע .און וויסטע געגנטן
און האָבן געשאַפן אַ הערלעכן ,בליענדיקן יידישן ישוב .קדאיָלעק-

טיוויסטישע לעבנספארם האָט צו יענער צייט געגעבן דעם יידישן 
אַרבעטער כוח און מוט צו קעמפן אין אשַ.װערער ,,טרויעריקער
ארץדישראלדיקער
ניסטישע אידעאלן.

פאַר דער רעאַליזאַציע

ווירקלעכקייט,

פון ציו-

דעם פּראָבלעם פון דער יידישער אַרבעט האָט אויך געפּרוווט |
צו לייזן פּראָפ ,אָפּעגהײמער

גענאָסנשאַפּטן.

זינט דעם

מיט

זיין פּלאַן

װענן באַזידלווגם:

זעקסטן

קאָנגרעס,

האָט אָפּענהײימער

אייפריק פּראָפּאַנירט זיין אידייע ,ביז סוף כ? סוף .האָט דער ניינ-
טער קאָנגרעס באַשלאָסן די זאַך צו רעאַליזירן .צו דעם צוועק
האָט דער נאַציאָנאַליפאָנד דערװאָרבן אין מרסביס (שומרון) אַ
אוֹן געקויפט
| גרויסן שטח ערד- .מ'האָט אויפגעשטעלט הייזער

באַזידלונגס-גענאָסנשאַפט

אינװוענטאַר .די אָפּענהיימערישע

איז

געווען אַ מין לאַנדװירטשאַפּטלעכר קאאָפּעראַטיוו ,וועלכער האָם
בנינוד צו די קבוצות ,געהאַט אפַֿאַרװאַלטונג פון אַ פאַכמאַן-אַנראָ-
נאָם

און דער אַרבעטס-לױן איז

נישט

געווען קיין גלייכער,

נאָר

לפי דער לייסטונג .די גענאָסנשאַפּט האָט נישט געהאַט דעם דער-
װאַרטעטן דערפאָלנ ,עס זיינען כסדר פּאָרגעקומען סכסוכים צווישן
דעם פאַרװאַלטער

און די אַרבעטער

און די װירטשאַפט

האָט גע-

ברענגט דעפיציטן .נאָך דער מלחמה זיינען אין מרחביה געגרינדעט
געװאָרן צוויי קבוצות.
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|

יי

זינט דעם יאָר  9091פאַרשטארקט זיך די איינװאַנדערונג פון

די גערודפטע חימריידן קיין ארץיישראל ,דער ישוב נעמט אויף
פריינטלעך זיינע אומנליקלעכע ברידער פון אָריענט .מ'האָט גע-
רעכנט ,אַז דער פּרימיטיווער און צו שווערער אַרבעט צוגעווינ-
טער ייד פון תימן װועט אין אַ געוויסער מאָס קאָנען פאַרטרעטן
דעם ביליקן אַראַבישן אַרבעטער אין די קאָלאָניעס .בי 4101

זיינען איינגעװאַנדערט
ציאָנאַל-פאַנד

דער

אָדעסער

אַן ערך  0081תימנים .דער יידישער נאַ-

האָט פאַר זיי געבויט

קאַמיטעט

צאָל הייזער און

אַ גרעסערע

האָט פאַר  02תימנער

שאַפן

אַן ארבעטער-באַזידלונג

מחלח

יהודה.

ביי

ראשון

לציון

פאַמיליעס
סמיטן

נע-

נאָמען

|

בכדי צו דערמענלעכן די קאַלאָניזאַציע פון יחידים אוֹן גרופּן
ווערט געשאַפן דורך רופּינס איניציאטיו אַ באַזונדערע געזעלשאַפט
מיטן נאָמען( :ה,כשרת

הישוב"),

 06.זחטוזקס!סעסס סח |(6196

אין דער ריכטונג אַרבעטן אויך פאַרשידענע לאַנד -און פלאַנ-
צונג-געזעלשאַפטן ,װי ,מנוחה ונחלה" און אנדערע.
זיך פארשידענע
אין דער לאַנדװוירטשאַפט נרינדן
שוננס -און בילדוננס-אַנשטאַלטן ,װי די עקספּערימענטאַלע

פאָר-
סטאַי

ציע ביי חיפה ,װאָס איזן אוױיסגעהאַלטן געװאָרן פון אַמעריקאַנער.
יידן און איז געפירט געװאָרן פונעם אַנראָנאָם אהרן אהרונזאָן ,דער
יידישער

פרויעך-בונד

פאַר

קולטור-אַרבעט

אין

ארץ-ישראל"

שאַפּט אין כנרת אַ מוסטער-פארם פאַר מיידלעך.
אין די קאַָלאָניעס האָבן געוװווינט בלויז אַן ערך  01פּראָ-
צענט פון דער יידישער באַפעלקערונג אין ארץדישראל ,לוֹיט פאַר-
שידענע סטאַטיסטישע ידיעות האָבן אין יאָר  4191געלעבט אין

די ארץדישראלדיקע

שטעט 09--08

טויזנט יידן .די ציוניסטיש-

קאָלאָניזאַטאָרישע .טעטיקייט האָט זיך ,נאַטירלעך ,נישט געקאָנט.
באַנרענעצן בלוין אויף דער לאַנדװירטשאַפט .ציוניסטישע אַנ-
שטאַלטן באַמיען זיך נאַציאַנאַל צו אַקטיויזירן און פּראָדוקט
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וויזירן דעם שטאָטישן ישוב ,װאָס איז אין אַ זייער גרויסער מאָס
באַשטאַנען
,אָדעסער

פון

חלוקה-עלעמענטן .שוין פון פריער האָט דער

קאָמיטעט?

געפירט

אַר-

אין דער ריכטונג אנַוצלעכע

בעט .ער גרינדעט שולן ,קולטור-אינסטיטוציעם און אינפאָרמאַ-
ציע-ביוראָען.
טיקייט אין
אָפּטײילונגען

די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע הייבט אָן איר טע-
ריי פון באַנק-
שאַפנדיק אַ נאַנצע
די שטעט,
פון

דער

צמגענתס)

:

.6811461485-01024

די דאָזיקע באַנק ,װאָס איז געווען אַ פּאַלעסטינער שאפונג

פון

הלואות

און

דער

קאָלאָניאַל-באַנק ,האָט מיט

לאַנדאָנער

אירע

קרעדיט-אָפּעראַציעס דערמענלעכט די אַנטװיקלונג פון יידישער
קאָלאָניזאַציע ,אינדוסטריע און האַנדל ,מיט דער הילף פון דער
ציוניסטישער באַנק זיינען אין ירושלים געבויט געװאָרן אַ פּאֶר
קונסט-שולע
האָט די
נייע יידישע קװאַרטאַלן ,אין ירושלים

,בצלאל" אונטער דער לייטונג פוֹן פּראָפ .באָריס טאַץ געהאַט

אַ שטאַרקע ווירקונג אין דער פאַרשימלטער חלוקח-אַטמאַספּערע,
זי האָט פּראָדוקטיוויזירט חונדערטער
אַ וועלט-באַרימטע

טערשטיצט

יידישע יונגעלייט ,שאַפּנדיק

יידרישע קונסט-פּראָדוקציע.

געװאָרן פון דער ציוניסטישער

,צלא?"
ב

איןז אונ-

אַרגאַניזאַציע.

/

אַ דאַנק דער הילף פון נאַציאָנאַ?-פאָנד און דער ציוניסטי-
שער באַנק איז אין יאר  8091געשאַפן געװאָרן דער אֶנהוֹיב פון
אַ מאָדערנער גאָרטן-שטאָט ביי יפוֹ ,חל-אביב .מתחלה אין דאָס

געווען בלויז אַ קװאַרטאַל ,אין וועלכן עס האָבן זייער זיץ אַרֵי-
בערנעטראָנן
הערלעכער

אַלַע

צוניסטישע

בנין פון דער

אינסטיטוציעס

פון יפו .דער

נימנאזיע

די

העברעאישער

איז נעווען

קרוין פון דער הערצל-נאַס און פוֹן נאַנץ תלדאביב .תליאביב האָט
געהאַט אַן אייגענע  אױטאַנאַמע שטאַט-פאַרװאַלטונג און האָט

געציילט ערב דער ערשטער וועלט-מלחמה אַן ערך  0001נפשות- .
אָבער די אוינן פון ישוב און פון דער ציוניסטישער

מחנה

אין דער נאַנצער װועלט זיינען געווען געוענדעט קיין ירושלים,
צו דער אַלטער הױיפּט-שטאָט פון מלכות
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יהודה ,װאָס האָט זיך

געפונען
ערב

אין א טרויעריקן
דער

ערשטער

מצב פון פ2אַרלאָזנקײיט און אַפּאַטיע.

ועלט-מלחמה

װאַרפט

מ.

ס.

אוסישקין

די

לאַזונג וועגן באַייאונג פון ירושליס .די דאָזיקע לאַזוֹנג ועגן
רענעסאַנס פון עיר הקדש געפינט אַ שטאַרקן אָפּקלאַנג אין דער
נאַנצער

יידישער

וועלט,

{מגדל

דוד"

אִין ירושלים

 5דער קאַמפ ווענן דער פירונג אינעם ציוניזם
דער

באַװעגונג

ניינטער

קאָנגרעס

אַרוסגערופן

האָט

וידער

אין דער

ציוניסטישער

דעם שאָטן פון אַ שפּאַלטונג.

די אַלְטע

װאָלפזאָנישע לייטונג איז געבליבן ביי דער מאַכט ,ווייל די אִפֹּאַ-
די װעלפט

זיציע ,װאָס האָט אַרומנענומען כמעט

פונעם

ניינטן.

קאָנגרעס ,איז געקומען קיין האמבורג אָן אַן אויסגעהאלטענעם.
געװען אירע
מּלאַן .נאָכן קאָנגרעס האָט די אָפּאָזיציע ממשיך
לייטונג .מ'האָט דער
שאַרפע קאַמף-מעטאָדן קעגן דער קעלנער

די נוױיטיקע נעלטער פון די שקל-
צענטראַלע נישט צוגעשיקט
הכנסות און אויך פאַר דעם פּאַרטײ-פאָנד האָט מען נישט דורב-

געפירט קיין אַנטשפּרעכנדיקע זאַמלונגען.
אָפּאָזיציע האָט אָנגענומען

דער קאַמף פון דער

אָפּט נישט דערלאָזבאַרע און פאַר דער

באַװעגונג שעדלעכע פאָרמען .װאָלפזאָן איז נישט געווען פון די
ווייכע נאַטורן און ער האָט פאַרשטאַנען שאַרף צו ענטפערן זיינע
קעגנער.

מ'האָט

זיך אין

דעם

אויך פּערזענלעך

דאָזיקן קאַמפף

נישט געשוינט .פון דער צענטראַלע אין קעלן זיינען אַװעק אַ.
פּאָר פירנדיקע פונקציאָנערן,

וועלכע האָבן זיך געשטעלט

אויף

דער זייט פוֹן דער אָפּאָזיציע .צווישן זיי איז געווען מזום סאָסאָי

לאָט ,דער גענעראַל-יסעקרעטאַר און רעדאַקטאָר
צענטראַל-אָרגאַנען;:

,די וועלט?

אוֹן

פון די

,העולם".

סאַקאָלאָװ

צויי
איז

ווידער צוריקגעקומען קיין װאַרשע ,ווו ער רעדאַגירט די באַנײיטע

גריט אויך אַרױס ,אין יאָר  ,1191אַ פּאַליטישע
,חצפירה" .ע
שריפט װענן דער לאַגנע אינעם ציוניזם און קריטיקירט אין אַ
 -פאָרנעמער

פאָרם דעם סיסטעם

ריוןסלאנד,
נאָר א

פון דער קעלנער פייטונג .נישט

נאָר אויך אין דער נאנצער

ציוניסטישער

באַ-

ווענונג װאַקסט די אומצופרידנקייט מיט דער לאַנע אינעם ציו-
ניזם ,סיי כלפי פּנים און סיי כלפּי חוץ ,און דאָס וערט געשיקט
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אויסגענוצט דורך דער אָפּאָזיציע .אפילו אין דייטשלאַנד ,אין
לאַנד ,ווו װאָלפזאָן און זיין לייטונג האָבן זייער זיץ און דעם
מאַכט-אַפּאַראַט ,װאַקסט די אָפּאָזיציאָנעלע שטרעמונג און קומט
צום .אויסדרוק אינעם בערלינער אָרגאַן פון די דייטשע ציוניסטן,
,יידישע רונדשוי" .װאָלפזאָן ניט זיך אִפּ אַ דין וחשבון פון זיין

שווערער סיטואַציע .אין יאַנואַר  0191שרייבט ,די וועלט" ועגן

צוניסטישער באַװעגונג נאָכן האַמבורגער
דער
דעם מצב אין
קאָנגרעס מיט פאָלננדיקע קלאָרע ווערטער :װאָס אין געשעען
אויפן קאָנגרעס? עס האָט געהערשט אַ טיפע אומצופרידנקייט און
נערוועזיטעט אין אונזערע רייען ,א אומצופרירנקייט מיט דער

און

לאַנע ,אין וועלכער עס געפינט זיך דער ציוניזם.

מ'האָט

|
די לייטונג דערפאַר פאַראַנטװאָרטלעך געמאַכט?,
זינט דעם ניינטן קאָנגרעס איז די לאַגע פון דער באַװעגונג
נישט בעסר געװאָרן .דער יחס פון די נייע טערקישע מושלים
לנבי דעם ציוניזם האָט זיך כסדר פאַרערגערט .אויך די סיטואַ-
אינערלעך-ידישן פראָנט אין
דעם
| ציע פון די ציוניסטן אויף
געווען א שווערע .דאָס האָט דער אָפּאָזיציע ,װוי געזאָגט ,געגעבן

קעגן  -דער

שאַרפע כלי זין אין איר אָנגריף
װאָלפזאָן

האָט מתחלה

װואַקסנדיקער
אַקטיװויטעט,
רענצן

און

גאַליצישע

ענערניש צו קעמפן

אָפּאָזיציע .ער אַנטװיקלט אַן
פאַרשידענע לענדער,
באזוכט
באַמיט

זיך צו

מעריץ  0191באַטײליקט
אויפגענומען

געפּרוווט

ציוניסטן

אין

געוינען

ער זיך
לעמבערג

און

קעגן

דער

אויסערגעוויינלעכע
האַלט אִפּ קאַנפּע.-
מחנח.

די ציוניסטישע

אינעם

פון די ציוניסטישע

קעלנער לייטונג,

אין

צװזאַמענפאָר פון די
וערט

ענטויאסטיש

מאַסן ,אונטער

אינדרוק

דעם

פּראַיװאָלפזאַנישער שטימונג ,דערקלערט
מעכטיקער
פון דער
דער פירער פון די גאַליצישע ציוניסטן ,דעפּ ,אַדאָלף שטאַנד ,אַז
טראָץ אַלֶּע אונטערשידן ,איז קיין שום כוח אין דער װעלט נישט
ביכולת צו שאַפן אַ מחיצה צווישן די צִיוניסטן און זייער פּרעז"

דענט .אין אַפּריל  0191באַזוכט װאָלפזאָן עוגלאַנד .ער האַלט אין
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פאַרשידענע

אויפגענומען

שטעט

אויף מאַסן-פאַרזאַמלונגען

מיט באַגייסטערונג.

רעדעס ,װאָס ווערן

װאָלפזאָן פילט ,אַז דאָס פאלק

שטייט אויף זיין זייט .אַלס הערצלס טרייעסטער תלמיד און יורש
האָט װאָלפזאָן פאַרשטאַנען ,וי צו אימפּאָנירן ביי זיין אויפּטרעטן
אין קאָנפערענצן און פאַרזאַמלוננען .מיט זיין פאָלקסטימלעכער

שפּראַך ,װאָס איז פול געווען מיט אַן עכט-יידישער לעבעדיקייט
און קלונן וויץ האָט ער באַלד אַרום זיך געשאַפן אַן אַטמאָספער
|
פון ליבע און דרך ארץ,
 :און דאָך האָט דוד װאָלפזאָן באַשלאָסן - ,אין זומער ,0191
אויפצוגעבן דעם קאַמף מיט זיינע קעגנער אינעם ציוניזם .איןיוני  0191קומט פאָר אין בערלין די יאָר'טאַנפערענץ פון גרויסן
אַקציאָנס-קאָמיטעט .מיט .װאָלפזאָנס הסכמה באשליסט די אייני-
קונגס-קאָמיסע )1 :צו שאַפן אויפן נאענטן קאַנגרעס אַ לייטונג
פוֹן  7--9פּערזאָן;  )2אַריבערצוטראָגן די צענטראַלע פון קעלן
(אין אַ שטאָט מיט אַ גרעסערן יידישן צבור;  )8צו באַשטימען,

אַז דעם פּרעזידענט וויילט נישט דער קאָנגרעס ,נאָר דער אַק-
ציאָנס-קאָמיטעט.
הויפּט-פאָדערונגען

די דאָזיקע דריי באַשלוסן זיינען געװען די
פון דער אָפּאָזיציע אוֹן מיט זייער אָננעמען

האָט װאָלפזאָן פאַרציכטעט אויפן ווייטערדיקן קאַמף וועגן דער
פירונג אינעם ציוניזם .אַזױ איז געשלאָסן געװאָרן א שלום ,װאָס
איז באמת געווען אטַרוימף פון דער אָפּאָזיציע,
אַ גאַנצע רייע פון סיבות האָבן נורם געווען צו .דעם דאָ-
זיקן אַנטשלוס פון פּרעזידענט װאָלפזאָן; און ס'איז שווער צו זאָגן,

וועלכע פון זיי .איז אייגנטלעך געווען די װיכטיקסטע .קודם כל
איז װאָלפזאָן געווען מיד און איכערנעאַרבעט .די פינף יאָר ,בעת
וועלכע ער איז נעשטאַנען בראש פון דער באַװענונג ,האָבן אים
אָפּנעקאָסט אַ סך געזונט און כוחות .ואָלפזאָן ,אַלס פּראַקטישער.
סוֹחר האָט באַרעכנט רואיק און אביעקטיוו זיינע שאַנסן אינעם
ווייטערדיקן קאַמף .ביי אַלֶע דערפאָלגן אין גאַליציע ,עננלאַנד,
א ,א .וו ,איז ער דאָך נישט ביכולת געווען צו באַאיינפלוסן די
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רוסישע ציוניסטן ,דעם רוב מנין ורוב בנין פון דער ציוניסטישער

װעלט-אָרנאַניזאַציע .אפיל

די

דייטשע ציניסטן ,װאָס האָבן

(נאָך אין האַמבורג נעראטעװועט די קעלנער לייטונג ,זיינען איצט
אָפּאַזיציאָנעלע שטימוננען .אויך די
פון
באַהערשט געװאָרן
װעלט-פּאָליטישע סיטואַציע פון ציוניזם ,סיי אין קאָנסטאַנטינאָ-
פּאָל און סיי אין די אייראָפּעאישע מעטראָפּאָליעס ,האָט נישט
נעגעבן קיין האָפענונגען אויף אבאַלדיקער בעסערוננ .דאָס האָט
געמוזט פאַרטיפן די אומצופרידנקייט אין די ציוניסטישע רייען.
פאַר דעם טרייעסטן חבר און תלמיד פון הערצלן איז געשטאַנען.
די שווערע און פאַראַנטװאָרטלעכע פראַנע :צי אין כדאי ביי אַזאַ
לאַגע אָנצוהויבן אַ נייעם פאַרביטערטן קאַמף מיט דער אֶפּאָזי
ציע? צי קאָן די ציוניסטישע אַרגאַניזאַציע ,װאָס האָט ערשט
מים אַ פּאָר יאָר צוריק איבערנעלעבט אַ טראַנישע שפּאַלטוננ,
אויסהאַלטן ,ביי אירע שלעכטע אױיסער-פּאָליטישע און אינערלעך-

יידישע באַדינגונגען ,אַ ברודער-קאַמף ,װאָס װעט פאַרניכטן די
נאָך נישט איננאַנצן צעמענטירטע פונדאַמענטן פון דער באַװע-
גונג? צי װעט נישט דער נצחון פון דעם אָדער יענעם צד ,נאָך

פאַרביטערטן

און אומברחמנותדיקן

הויב פון סוף פאַר הערצלס

ברידער-קאַמף,

זיין אַן אָנ"

ירושה ,װאָס איזן אים ,װאָלפואַָנען

איבערגענעבן געװואָרן צום שוץ און זאָרנ?
און אַזױ איז ביי וואָלפזאָנען רייף געװאָרן

וועלכער האָט ראַדיקאַל געענדערט

די

דער

אנטשלום,

מאַכטסיטואַציע

אינעם

ציוניזם .דער צענטער קאָנגרעס האָט בלויז פאָרמע? דורכגעפירט
די באַשלוסן פון דער יאָר-קאָנפערענץ אין יוני  ,0191די פירונג
אינעם ציוניזם איז אַריבער אין די הענט פון די אַזוי גערופענע

פּראַקטישע ציוניסטן .בזה האופן איז װאָלפזאָנס

לייטונג געווען

בלויז אַן איבערגאַנגס-תקופה פון הערצליאַניזם צו דער סינטע-
טישער שיטה.

אָבער לנמרי פאַלש זיינען געווען די טענות

פון

דער אָפּאָזיציע ,אַז װאָלפזאָנס לייטונג האָט נעשטערט דעם דאָזיקן
איבערגאַנג מיט דעם ,װאָס זי האָט געהאַט אַ נישט קלאָרע שטע-
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לונג לגבי דער פּאַלעסטינע-אַרבעט און לנבי די פּאָסטולאַטן פון
דער קעגנװואַרטס-אַרבעט ,גראָד להיפך ,ואָלפזאָן

האָט אַרויסנע-

ירושה

צוֹ די כאַדער-

וויזן דעם בעסטן

ווילן צוצופּאַסן

הערצלס

פענישן פון דער נייער תקופה אינעם ציוניזם ,ער איז געווען דער,

וועלכער האָט באמת אָנגעהוֹיבן צו רעאַליזירן די סינטעוע פון
ציוניזם ,אָבער װאָלפזאָן

הערצליאַנישע תקופה
הערצלס

לנבי

לאַנער

אידייען

אונטערשיידעט

האָט נישט

געװאָלט צולאָזן ,אַז די נאָך-

זאָל פאַראַנדלט

וערן

אין ארַעאַקציע

און לאַזוננען .,און דאָס האָט אים

סך
פון אַ

גערופענע

אַזױי

ציוניסטן,
הז

:
א
2:

און זיין

פּראַקטישע

)6

דער צענטער ציוניסטישער קאַנגרעס

אין באַזעל
הנם

די יאָר-קאָנפערענץ

אינערלעכע קאַמפן אינעם

פון יאָר 0191

האָט

אָפּנעשלאָסן

די

ציוניזם מיט אַ שלום ,איז דאָך די

שטימונג ערב דעם צענטן קאָנגרעס געווען א געשפּאַנטע און דע"
פחנה פוֹן די פּראַקטישע ציוניסטן האָט
גערווירטע .,אין דער
מען נאָך נישט נענלויבט ,אַז פּרעזידענט װאָלפזאָן װעט באמת
פאַרציכטן אויף זיין מאַכט און פירוננ און ס'האָט זיך פּאָליטיש
און טאַקטיש פאַרבאַרײיט ,בכדי עס זאָל זיך נישט איבערחזרן די
מעשה האַמבורג .אויך אַ גרויסער טייל פון די פּאַלִיטישע צי-
ניסטן האָבן נישט גענלויבט ,אַז װאָלפזאָן װועט אָן קאַמף אָפּטרעטן
פון זיינע פּאַזיציעס ,אין די דאָזיקע קרייזן איז מען געווען שטאַרק
אומצופרידן מיט די שלום-באַדיננונגען ,װאָס זיינען באמת געווען
אַ קאַפּיטולאַציע .,ערב דעם קאָננרעס האָט מען אויף די שפּאַלטן
פון דער ,ועלט" נעפּרוווט שאַפן מיט דער לאָזונג;, :בוריק בן
הערצלוי ,די שטימונג צום קאַמף קענן די פּראַקטישע ציוניסטן,
װאָס ווילן איבערנעמען די נאַנצע מאַכט אינעם ציוניום,

דער צענטער קאָנגרעס איז פאַרגעקומען אין באַזעל ,אין דער
צייט צװוישן דעם  51--9אױגוסט  .1191אין זיין דערעפענונגס-
רעדע (װאָס איז אין איר אֶנהוֹיב און צום סוף געהאַלטן געװאָרן
האָט פּרעזידענט טאַָלפזאָן דערקלערט :דער
אין העברעאיש)
איצטיקער ,צענטער קאָנגרעס ,אין אַ יובילעאוםקאַנגרעס ,צום
| צענטן מאָל פאַרזאַמלט זיך דער פּאַרלאַמענט פונעם נייעם יידנ"

טום, .פאַר  41יאָר ,ביים ערשטן באַזעלער קאָנגרעס ,איז דער
ציוניזם געווען אַ סענסאַציע -- ,היינט אין ער אַ היסטאָרישע
טאַטזאַך" ,איבערגייענדיק צו דעם יחס פון דער נייער טערקיי
װואָלפזאָן ,אַז דער ציוניזם האָט
דערקלערט
לנבי דעם ציוניזם,
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גאָרנישט קיין סעפּעראַטיסטיש-מלוכישע אַספּיראַציעס לנבי ארץ-
ישראל ,מיר ווילן בלויז ,אַ חיים אויף דער אַלטער ערד פוֹן אונ-
זערע אבות ,ווו מיר זאָלן קאָנען נאַציאָנאַל אויפלעבן ,נישט ליי-
|נדיק קיין פאַרפאָלגונגען און אונטערדריקונגען" .דער ציוניזם
ד

איז פאַראינטערעסירט אין אַ שטאַרקער
,ס'איז

אונזער טרוים

און בעסטער

און גליקלעכער

דיקן און מעכטיקן אָטאָמאַנישן רייך ,אַ בליענדיק
פאָלק" .במשך פון די צען ציוניסטישע קאַנגרעסן
באַװעגונג איבערגעלעבט

טערקיי,

ווונטש ,צו זיין אין אַ בליענ-

צוויי תקופות,

און גליקלעך
האָט אונזער

די װיגער און די פעלגער,

נאָך דער ווינער תקופה ,וועלכע איז געווען פול מיט פּראַכט און

גלאַניץ ,האָבן מיר אין קעלן זיך באַמיט ממשיך צו זיין הערצלס
הנם

ווערק .ס'איז געװוען א תקופה פון אינטענסיווער ארבעט.

אַרום אונז װאַקסן די שוועריקייטן ,מוזן מיר מיט אַ טיפן גלויבן
און האָפענונג קוקן אינעם עתיד פון ציוניזם, .אונזער פּאַראָל מוז

זיין :מוטיק,

פעסט

און טריי!

פאַר דער באַװעגונג

אין נויטיק

קודם-כ? דער אינערלעכר שלום ,די אייניקייט פון דער ציוניסטי-
שער

מחנה,

אײן

צייוגיוםן

,אײן גאָט ,אײן פאָלס ,אײן שפּראָך ,אײן לאַנר אן.

נאָך װאַלפזאָנען

יּ

:

האַלט מאַסס גאָרדױ

|

|

זיין טראַדיציאָנעלע

קאַנגרעס-רעדע ,אין וועלכער ער דערקלערט :מיר פאַרזאַמלען זיך
אינעם נייסט פון טעאָדאָר הערצ? .ס'איז שוין דער צענטער קאָננג-

רעס און מ'דאַרף מאַכן אַ בילאַנס פון אונזער ביז-איצטיקער טע-
טיקייט .,אונזער איצטיקן קאָנגרעס רופט מען דעם יובילעאום-
קאָנגרעס ,אָבער נישט אין זין פון יובעלן ,פון פרייד און טריומף,
װאָרים איצט איז ווייניקער װוי ווען עס איז פאַראַן אַ גרונט צו

| יובעלן .דאָס יידישע פאלק לעבט היינט איבער די טרויעריקסטע
טעג פון זיין געשיכטע אין נלות ,אַלֶע אונזערע װעכטער-פּונקטן
זיינען אונז מודיע נאָר איין בשורה :דער שונא איז אַרום אונז!
די בלאָקאַדע פון אַנטיסעמיטיזם װאַקסט ,זאָל מען זיך נישט
לאָזן טוישן דורך דעם ,װאָס דאָ אָדער דאָרט ווערט דער אַנטיסע-
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מיטיזם אויף אַ רנע שװאַכער .די שנאה צו אונז בלייבט פעסט
איינגעװאַרצלט ,מ'וויל אונז באַרויבן פוֹן אַלע בירנערלעכע און
פּראַלעטאַריזירן .אָבער נישט
אונזן
מענטשלעכע רעכט ,מ'וי?
פּראָלעטאַריזירן אינעם פּאָזיטיוון זין ,אַריינפירן אין דער פּראָ-
דוקציע ,נאָר מ'וויל אונז פּשוט פאַרוואנדלען אין רעכטלאָזע און
פּרנסהלאָזע שקלאַפן ,לנבי דער איצטיקער לאַנע זיינען די מיטל-
אַלטערלעכע פאַרפאַלנונגען און גירושים נישט געווען דאָס ערג-
סטע .בעת מיליאַנען יידן ווערן בלוטיק פאַרפאָלגט ,קומען זיך
צונוים שלום-קאָנגרעסן ,וואָס געפונען נישט דעם מוט אַרויסצו"
איבער אַ רעגירוננס-סיסטעם ,וועלכער
טראַנן אַ שאַרפן משפּט
פּייניקט מיליאָנען אומשולדיקע מענטשן .דאָס איז אַ באַוייז ,וי

גרויס ס'איז דער מאָראַלישער שקר פון דער מאָדערנער אייראָפּע-
אישער מענטשהייט .ווען מיר פאַרלאַנגן אן אינטערווענץ קעגן
פּאַנראָמען ,ענטפערט מען אונז ,אַז ,אין די אינערלעכע אָנגעלעגנ-
הייטן פון סוווערענע מלוכות טאָר מען זיך נישט אַריינמישן!"
צי איזן דאָס נישט די העכסטע שטופע פון קולטור-שקר? די פעל-
קער זיינען דורך און דורך מאַטעריאַ?יסטיש געשטימט און ביי
יעדן ענין פרענן זיי קודם כ?; װאָס וועלן מיר דערפון האָבן? אָבער
לסוף זאָנט מען נאָך ,אַז מיר יידן זיינען די סוחרים און זיי זיינען
נָאֶר די אידעאַליסטן ,אין אונזערע רייען לאָזן זיך אָפּט הערן
שטימען ,אַז מ'דאַרף זיך ווענדן צו דעם אייראָפּעאישן געוויסן.
אָבער וו קאָן מען דעם דאָזיקן אייראָפּעאישן געוויסן געפונען?
,מיר האָבן אים געזוכט אין די רענירונגספּאַלאַצן ,אין מיניס-
טאָרן-קאַבינעטן ,אין פּאַרלאַמענטן .,לחנם געזוכט ,מיר האָבן אים
נישט געפונען ,ס'איז נישט פאַראַן אַזאַ זאך ,װאָס רופט זיך איי-
ראָפּעאישער געוויסן! מ'טרייסט אונז :וארט צו ,יידן אַביסל. ,
עס װעט קומען דער נצחון פון פאָרטשריט ,און ממילא וועט אויך
אַן אילזיע .די שנאה
אייער פראַנע געלייזט ווערן ,דאָס אין
וואקסט שנעלער וי דער פאָרטשריט ,איין עיקרדיקע תשובה איז
בלויזן פאַראַן לנבי דעם יידפּראָבלעם; :אױסװאַנדערונג ,מאַָס-
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אויסוואַנדערונג! ריידנדיק ווענן יידישער עמינראַציע ווענדן זיף
אונזערע אויגן צו דער טערקיי ,ווו מיר קאַָלאָניזירן זינט יאַרצענ-
רליקער ארץ-ישראל . ,מיט דעֶר באַנייאונג פון דער טערקיי זיינען
געוואקסן אונזערע האָפענונגען .אָבער ווידער איז וי א שטן אויף
אונזערע וועגן דערשינען די אַסימילאַציע .מיר האָבן נאָך נישט.
פאַרגעסן די מיאוסע ,נידערטרעכטיקע העצע ,וועלכע מ'האָט פון

יענעם צד געפירט קעגן הערצלן און דעם פּאליטישן.ציוניזם .איצט 

ווידער האָבן זיך דִי .דאָזיקע אסימילאַטאָרישע עלעמענטן גענומען
צו דער טערקיי ,ווו זיי פירן .אי קאַנסטאַנטינאָפּאָל א פאַרסמטץ
מסירות-אינטרינע קעגן דעם ציוניזם .אין .מערבאיראָפּע ,ווען
ס'טויג זיי צום געשעפט ,דענונצירן זיי אונז ,,אַז סיר זיינען
| אַגענטן פדויןי.טשלאַנר ;,און אין קאַנסטאַנטינאָפּאָל,
וו דער
ק
ש
געקאַנט .יין אָדן
שקר מיט דייטשלאַנד .װאָלט אונז נישט
| ברענגען ,דערציילן זיי ,אַז מיר ציוניסטן זיינען געפערלעכע אַנאַר-

כיסטן  -און רעװאָלוציאָנערן,

װאָס זיינען אויסן אָפּצורײיסן פּראָ-

ווינצן פון דער אָטאָמאַנישער מלוכה .מיר װועלן:זיך איצט נישט
/משפּטן  -מיט די דאָזיקע אַסימילאַטאָרישע בונדים; אַ גרעסערער
שופט וי מיר ,די יידישע נגעשיכטע ,וועם איבער זי אַרױסטראָגן

אַ האַרבן פּסק דין .זיי וועלן בלייבן אין אַ טרויעריקן זכרון -פון
אונזער פאלק מיט אַ קין-צייכן אויף זייער שטערן .אָבער ,טראָץ
אַלע מניעות און שוועריקייטן זיינען מיר וייט פון פּעסימיזם.
דערצו' .זיינען מיר דאָך יידן ,װאָס לעבן מיט אַן אייביקן אָפּטי-
מיזם, ,דאָס יידישע פאָלק" ,פאַרענדיקט נאָרדוי זיין הערלעכע
רעדע, ,װי? לעבן ,דער ציוניום אין דער שטאַרקער אויסדרוק
פוֹן .דעם דאָזיקן לעבנסווילן .,מיר וועלן און מוזן סוף כ? סוף
:
גובר זיין אַלע שוועריקייטן!".

עס
גנדיקן

ווערט דאַן געוויילט אַ קאַנגרעס-פּרעזידיום מיט פאָפֿ-
צוזאַמענשטעל;

מאַקס .נאָרדוי --

פאָרזיצער,

היימער ,דר .א .מאַרמאָרעק ,אַדאָלף שטאַנד,
אויסשקין  ----וויצע-פאָרזיצער ,צוֹם קאָנגרעס
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דר,

באָדענ-

דר ,טשלענאָוו ,מ.
איז אָנגעקומען א

בריוו פון יאַסאָבוס סאָהן ,וועלכער דערקלערט,
קאַָננדעס

און אטאקירט

אַז ער קאָן זיך
די קעגנער

נישט באַטיײיליקן אינעם
פּאַליטישן ציוניזם,
מאַקס נאַרדוי האַלט אַ .טרויער-רעדע ,געווידמעט די ציונים-
טישע און יידישע נפטרים זינט דעם לעצטן קאַָננרעס ,ער דער"
מאָנט צווישן אַנדערע :מ .ל .ליליעגבלום און ש .פ .ראַבינאװיטש
חובביציון,
און
(שפ"ר) ,די באַרימטע העברעאישע שרייבער
זשאַגנעט הערצל ,טעאָדאָרס איידלע און נוטע מוטער ,ל .לעװיוסס,
דעם באַקאַנטן שרייבער און טוער ,דעם שעפער פון העכרעאישן
פעליעטאָן ,דר .ה .גאַבעל ,איינעם פון די פירנדיקע נאַליצישע
ציוניסטן און דעפּוטאָט פון עסטרייכישן פּאַרלאמענט ,וועלכער
איז יונג ,קוים  42יאָר אַלט ,פלוצלינג געשטאָרבן ,רר .ח .היל

דעסהיימער ,איינעם פון די בכעסטע און איבערנענעבנסטע

פון

חובבי-

יי
ציון אדייןיטשלאַנד,
ווענן דעם באריכט פון אַקציאָנס קאָמיטעט קומט פאָר אן
אויספירלעכע דעבאַטע,װאָס איז אָנגעהויבן געװאָרן פון פּרעזײ

דענט װאָלפזאָן ,אדאָלף בעהם

פאַרלאַנגט ,אַז דער ציוניזם

זֹאֶל

פאר-
נישט
ווערן נאַציאָנאַליזירט און העברעאיזירט .מ'טאָר
פלאַכן דעם קאַמף-גייסט פונעם ציוניום .קעגן דער אַסימילאַציע
מוז מען ריקזיכטסלאָז דורכפירן די שיידונג ביז צו דער לעצטער
קאָנסעקווענץ ..ס'דאַרף נישט זיין קיין פּלאַץ פאַר קאָמפּראָמיסן.
די פייטונג באַנייט אַ גרויסן פעלער ,ווען זשיטעלט זיך אויפן
,וער עס צאָלט דעם שקל ,דער אין אַ ציוניסט?,
שטאַנדפּונקט; ו
א סטיפן שׁנוֹי ערכין אין פּערזעגלעכן
דער ציוניזם פאַרלאַנגט
לעבן ,דר .דייכעס ,ארַאַבינער פון עננלאנד ,פארלאַנגט קודם בל
שלום אין דער באַװעגונג ,ראַבינער דֶר ,גאַכט (רומעניע) רעדט
וועגן דער נויטיקייט פון אַ רעליניעזער דערציוננ ,אַדו דר .האַ
טסע (בערלין) ,באַהאַנדלט די אָרנאַניזאַציאָנעלע פראַנן פון דער
|
7
באַוועגונג.,
פּראָס .אִטטאָ טאַרבורג האַלט אַן אויספירלעכן רעפּעראַט
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וועגן דער ארץדישראלדיקעוי קאָלאָניזאַציע ,דר .י .צאָלשאַן (ווין),
דער

מחבר

פון באַרימטן

בּוך;

,דער

ראַס"-פּרטָבלעםײי

גים

אִפּ אַ

באַריכט ועגן דעם אינטערנאַציאַנאַלן
ראַסױקאָנגרעס ,וועלכער
איז קורץ פאַר דעם ציוניסטישן קאָנגרעס פאָרנעקומען אין לאָנדאָן,
בעת די ווייטערדיקע וכוחים ווענן דעם באַריכט פון אַקציאָנס-
קאָמיטעט ,איז פון די רעדנער קאָמענטירט געװאָרן די רעבאַטע.
וועגן ציוניזם ,װאָס אין מיט אַ פַּאָר חדשים צוריק פאָרגעקומען אין
טערקישן פּאַרלאַמענט ,דר .ס .,װערנער פּאַלעמיזירט קעגן בעהם,

ער זאָנט :דער ציוניזם קאָן זיך נישט דערלויבן אויף אַ צו-ברייטן
קאַמפס-פראָנט ,מ'מוז טראכטן צו לעבן בשלום מיט אַנדערע נרו-
אין דעם
אפיל
פּירונגען און אָרנאַניזאַציעס אינעם יירנטום.
אַסימילאַטאָרישן לאַנער זיינען פאַראַן יחידים און גרופּן ,וועלכע
מ'קאָן געווינען פאַר פּאַזיטיווער ציוניסטישער אַרבעט ,דר .לר.ייך
רעדט אין נאָמען פון די גאַליצישע ציוניסטן ,וועלכע האָבן ערשט
מיט צוויי חדשים צוריק דורכגעפירט אַן ענערנישע און מוטיקע
װאַליקאַמפּאַניע צום ווינער פּאַרלאַמענט .די לאַנדעס-פּאָליטיק ---
דערקלערט רייך  ---ברעננט נישט קיין שום שאָרן דער רעאַלער

|ריין-ציוניסטישער
ניסטישע
גאַליציע.

אַרבעט,.

נראָד להיפוך ,זי שטאַרסט די ציו-

אַקטיוויטעט אויף אַלע געביטן ,דאָס באַװייזט גראָר
לאַנדס-פּאָליטישער טע-
טראָץ דער ליידנשאַפטלעכער,

טיקייט .האָט מען פאַר דעם שק? און פאַר די ציוניסטישע פאָנדן
געזאַמלט מער געלט וי אין די פריערדיקע יאָרן .דר .רייך דער
מאָנט די  82טויטע ,װאָס זיינען געפּאַלן אין דראָהאָביטש בעת
דעם העראָאישן װאַלדקאַמף אין יוני  .1191דער גאַנצער קאָנגרעס
הויבט זיך אויף און באַערט דעם אָנדענק פון די דראָהאָביטשער

קרבנות ,איגז .ש .סאַפּלאַנסטי רעדט אין נאָמען פון די פּועלייציון;
די ציוניסטישע

אַרנאַניזאַציע מוז

זיך צופּאַסן

צו די באַדערפע-

נישן פון די ברייטע יידישע פאָלקסמאַסן ,אין ארץיישראל מוז
מען טראַכטן צו פֿאַרשטענדיקן זיך מיט די אַראַבער,דר .יעקב
טהאָן ניט איבער אינפאָרמאַציעס ועגן די אויפבוי-פראַגן אין
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רער ארץדישראלדיקער קאָלאָניזאַציע ,דר .ד .פּאַסמאַניס ,וועלכער
איז באַקאַנט געווען אויף די לעצטע קאָנגרעסן מיט זיין שאַרפער
! קריטיק לשם קריטיק ,אין אויך דאָס מאָל אריסנעטרעטן מיט
שווערע טענות קענן װאַלפואָנס פירונג .אין אַלגעמיין אָבער האָט
מען בעת דער דעבאַטע ווענן דעם באַריכט פון אַקציאָנס-קאָמיטעט,
נעשוינט װאָלפזאָנען און זיין לייטונג ,הנם דער פּרעזידענט װאָלם-

זאָן האָט געבעטן ,אַז מ'זאָל זיך נישט רעכענען מיט קיין שום
מאַטיוון און מ'זאָל אַרױסזאָגן די פולע און ריקזיכטסלאָזע קרו"
טִיק ,די אָפּאַזיציע האָט נישט געװאָלט פארשארפן די סיטואַציע,
און אירע פירער האָבן דאָסמאָל נערעדט אין אַ זייער צוריקנע-

האַלטענער פאָרם .אין זיין רעפּליק ,צום סופ פון דער דעבאַטע,
דערקלערט װאָלפזאָן :מ'האָט דאָ גערעדט ועגן פאַרפלאַכונג און
פאַרװאַסערונג פונעם ציוניזם; .מיר ,פון דער ציוניסטישער

לייטונג,

זיינען נישט סיין ערגערע ציוניסטן ,װי די ,װאָס האָבן דאָ גע-
לאַזונגען .אין דער רעאַליסטישער
וואָרפן ראַדיקאַל-נאַציאָנאַלע 
אַטמאָספערע ,ואָס האָט געהערשט בעת די וכוחים ,אין דער

פאָרשלאַג פון דעלעגאָט ראַבינערזאָהן ,װעגן א שיף מיט א ציו-

ניסטישער פאָן און מיט אַ יידישער מאַנשאַטט

און

קאַפּיטאַן,

געווען א ראָמאַנטישע רעמיניסצענץ פון דעם אַמאָליקן הערצל-
יאַנישן שווונג .אויך איך װאָלט געװאָלט זען אַזא שיף ,װאָס זאָל

דעם ציוניסטישן

קאַנגרעס

ברעננען

קיין

ירושלים ,אָבער איך

וועט
קאָנגרעסלאַנדסמאַנשאַפט,
האָב מורא ,אַז די שטאַרקסטע
פאַרלאַנגען אָנשטאט אַ קאַפּיטאַן אַ קאלעניום און דוקא מיטן זיץ
האָט זיך סוף כל סוף
וועלכער
אין בערלין ,דר .פּאַסמאַניקן,
אויסנעלערנט פּאַרלאַמענטאריש צוּ פּאָלעמיזירן ,ווי? איך דאָ
האָבן
ציניסטן,
דערציילן אַ ביישפּי?ל ,װוי מיר ,הערצליאנישע
אויפנעפאַסט אונזער פליכט ,דאָס איז געווען אין יענער צייט,

ווען מ'האָט ערשט

געליינט די יסודות פון דער יידישער קאָלאָ

ניאַל-באַנק ,יאַקאָבוס קאַהן האָט זיך נעפילט געטראָפן פון הערצלן
און האָט דעמיסיאָנירט .אָבער אין שטילן ,אָן הערצלס ידיעה,
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האָט ער ווייטער און נאַנץ ענערגיש געאַרכעט פאַר דער שאַפונג
אונזער פליכט לנבי דעם
פון דער באַנק ,אַזױ פאַרשטײיען מיר
ציוניזם .דער אונטערשיד צווישן אונז און די קריטיקער באַשטײט

אין דעֹם ,װאָס מיר אַרבעטן ,בעת זיי רעדן -בלויז .איך גיי אַװעק
פון דער לייטונג ,אָבער איך גיי נישט

אַװעק פון דער ציוניסטישער

אַרבעט .צוֹם סוף האָב איך צו אייך אַ ביטע :זייט גערעכטער און
בעסער צו דער נייער לייטונג ,וי איר זענט געווען צו מיין לייטוננ",
װאָלפזאָנס רעדע ,אין וועלכער ס'האָט זיך געפילט אַ שטי-
מונג פון רעזיננאַציע און פאַרביטערונג ,איזן אויפגענומען געװאָרן
מיט אַ שטורמישן בייפאַל ,דער גאַנצער קאָננרעס שטייט אויף און
מאַכט

דעם

אַװעקגײענדיקן

פּרעזידענט

אַ גרויסע

אואַציע .איינ-

שטימיק ווערט אָנגענומען דר .יהושע טהאָנס רעזאָלוציע ,וועלכע
האָט פאָלגנדיקן נוסח :דער קאָנגרעס דריקט אויס דעם .ענגערן
אַקציאָנס-קאָמיטעט פאַרטרויען און דאַנק פאַר זיין }-4יעריקער
בפרט דאַנקט דער
אַרבעט,
פרוכטבאַרער און דערפאָלגרייכער
קאַנגרעס ,דעם פּרעזידענט דוד װאָלפזאָן דערפאַר ,װאָס ער האָט
די גרויסע ירושה פון הערצלן נישט נאָר דערהאַלטן ,נאָר אויך
פאַרגרעסערט "?,בעת דער אָפּשטימונג הערשט אין קאָנגרעס-זאַל

| אַ באגייסטערטע שטימונג ,ס'איז איינער פוֹן די שענסטע עפּיזאָדן
אין דער געשיכטע פון די נאָכהערצליאַנישע קאָנגרעסן .אַלע
שטייען אויה און זינגען די ,חתקוה" .פּרעזידענט װאָלפזאָן דאַנקט
דעם קאָנגרעס און דערקלערט ,אַז ער װעט ווייטער אַרבעטן לטובת
יי
יי
דעם ציוניסטישן אידעאַל .
במשך פון די ווייטערדיקע זיצונגען רעפערירן אויפן קאַנג-
רעס; דר .מ .באָדענסײצער וועגן נאַציאָנאַליפאָנד און דר1 .ק.אַי
| צעגעלואָהן וועגן דער באַנק .עס ווערט פאָרגעלייענט א בריוו פון
הרב קוֹס ,וועלכער פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל אויף
מושבות אָפּהיטן שבת-רו .אין דעם זעלבן זין
טער מאָלער הערמאַן שטרוט אין נאָמען פון
רעדע און שטעלט אַ פאָרשלאַג ,אַז די לייטונג
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די נאַציאָנאַל-פאָנד-
האַלט דער באַקאַנ-
,זרחי" אַ שאַרפע
מ
פון נאַציאָנאַל-פאָנד

זאָל פאַרלאַנגען פון די אַרבעטעל אויף אירע בֿאַזיצונגען צו רעס-

פּעקטירן דעם יידישן דת און זיינע מנהנים .צוקערמאַן (פּועלי-
ציון) טרעט אויף קעגן דער רעליניעזער פּאַליציי" ,וועלכע דער
| מזרחי וויל איינפירן ,ס'אַנטװיקלט זיך אַן אויספירלעכע און ליידנ-
שאַפטלעכע דיסקוסיע ווענן שמירת שבת ,יידישן דת אוֹן אפּיקור-
סות פון די ארץדישראלדיקע ארבעטער .מצד דעם ,מורחי" רעדן;

הרב שמעלקעס (פּשעמישל) ,הרב בערלין און אנדעיע ,אוסישקין,
דר .טשלענאָוו און דר ,ש .פעווין באַמיען זיך צו בארואיקן די
רעליגיעזע ציוניסטן ,הנם זיי אונטערשטרייכן נאַנץ קאַטעגאָריש,

דעם פּרינציפּ פון טאַלעראַנץ,

דר .באַדענהײימע-

ניט אָפּ ,אַלס

פאָרזיצער פון נאַציאָנאַלדטאַנד ,אַן אַפיציעלע דערקלערונג ,וועלכע
ווערט מיט צופרידנקייט אויפנענומען פין די מזרהײ-פארטרעטער.,.
רעפערירן
פאָלק
יידישן
וועגן די עמיגראַציע-פראַגט פון
דר,

} ,.1קאַצענעלואָהן

און

לעאָן

סאָבּצט.

די

ציוניסטישע

צרנאגו-

ציע דאַרף צוזאַמענרופן אַן אַלגעמײין-יידישע עמיגראַציע-קאָנפע-
צו רענולירן דעם יידישן-
רענץ ,װאָס װעט האָבן די אויפגאַבע
אויסװאַנדערונגס-פּראָצעס .דריי הויפּט-פּונקטן זאָלן דערביי פון
ציונשזטישן שטאַנדפּונקט אַנטשײידן  )1דער פּרינציפּ פוֹן רענו-
לאַציע אין דער אויסװאַנדערונגן  )2קאָנצענטראַציע פון דער
עמינראַציע און נישט צעשטרויאונג;  )9פירונג פון עמיגראַציע-

שטראָם ,וי ווייט מענלעך צום אָריענט .נאָך דער דיסקוסיע ,אין
וועלכער

עס באַטײליקן

זיך דוד טריטש

און אַנדערע,

ווערט גע-

וויילט אַ עמיגראַציע-קאמיסיע.
צום ערשטן מאָל אין אויף א ציוניסטישן קאָנגרעט פאַרגע-
קומען אַ ספּעציעלע זיצונג ווענן קולטור-פראנן ,װאָס איז געפירט
געװאָרן אין העברעאישער שפּראַך .טאָרזיצער איז געווען מ ,או"
סישקין ,דעם רעפּעראַט האָט געהאַלטן גסוס סאָקְאָלאָט .די גאַנצע
דיסקוסיע איז פאַרגעקומען אין העברעאיש ,נאָר דער פארטרעטער
פון פּועלידציון ,? ,חאַזאַנאָװיטש ,האָט גערעדט דעמאַנסטראַטיו

יידיש .ער אַטאַקירט שאַרף די העברעאיסטן און דערקלערט ,אַז די
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דאָזיקע העברעאישע זיצונג איז אַ .נקמה פאַר דער יידישיסטישער
קאָנפערענץ אין טשערנאָוויץ .אויך די פאַרטרעטער פון ,מזרחי"
טרעטן אויף קענן דעד קולטור-אַרבעט אינעם ציוניזם .זיי האָבן
טענות ,אַז אין דער יפוער העברעאישער גימנאַזיע לערנט מען
תנ"ך לויט דער אַנטײטראַדיציאָנעלער און צעשטערנדיקער ,ביבל-
קריטיק" .קעגן דער קולטור-אַרבעט פונעם ציוניזם האָבן זיך אַלזאָ

רחי" ,דאָס דאָזיקע
אַרױסגעזאָגט סיי די פּועלי-ציון און סיי דמיז,
צוזאַמענגײן מיט די ציוניסטישע ,קלעריקאַלן" האָט .דער פירער
פון פּועלי-ציון אַנטשולדיקט
שאַמט די משונהדיקסטע

מיט אַ דערקלערונג,

אַז דאָס לעבן

פּאַראַדאָקטסן ,אָט למשל ,ווילן אַ סך אַנ-

טיסעמיטן דאָס זעלבע ,װאָס די ציוניסטן.
וועגן דער ציוניסטישער

אַרבעט צווישן יידישע פרויען ,רע"

פערירט פרל .פּראָפּ ,מרים טאַך פון פּאַריז .וועגן דעם נייעם אֶך-
גאַניזאַציעדסטאַטוט האַלט אַ פאַכמענישן רעפּעראַט דר .מאַרגו
ליעס .אין נאָמען פון דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע

שלאָנט פאָר איר

פאָרזיצער דר .ווייצמאַן ,אַ פאָלגנדע ליסטע פון דעם ענגן אַק.-
ציאָנס-קאָמיטעט מיטן זיץ אין בערלין :פּראָפּעסאָר אִטטאָ װאַר-
בורג ,דר ,שמריחו לעוין ,נחום סאָקאָלאָט ,דר .װיקטאָר יאַקאָב.
זאָהן און דר .אַרטור האַנטקע .דער פאָרשלאַנ װוערט פונעם קאָנ-
נרעס אָנגענומען .די נייע לייטונג איז אַלזאָ באַשטאַנען פון דריי
רוסישע און צוויי דייטשע ציוניסטן .אַלע פינה האָבן רעפּרעזענ-
טירט די אַז .גער.

פּראַקטישע

ריכטוננ.

מתחלה

איז אַנטשטאַנען

דער פּלאַן ,אַז דער קאָנגרעס זאָל אָננעמען אינעם נייען אַרנאַניזאַ-
ציעדסטאַטוט אַ באַשלוס ,אַז דער פּרעזידענט

באַנק איז גלייכצייטיק מיטנליד פון ענגן
מ'האָט אויף

דעם

אופן

געװאָלט

דערמענלעכן

פון דער קאָלאָניאַל-

אַקציאָנט-קאָמיטעט.
װאָלפזאָנען,

װאָס

איז געוויילט געװאָרן צום פּרעזידענט פון דער קאָלאָניאַל-באַנק,
דאָס ווייטערדיקע פאַרבלייבן אין דער לייטונג ,אַלֶם איר זעקסטער

מיטנליד .װאָלפזאָן האָט דעם דאָזיקן פאָרשלאַג אָפּגעװאָרפן און
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פּראָפּ .אָטטאָ װאַרבורג
דער דריטער פּרעזידענט פון דער צווניסטישער

7

יו

י-

װעלט-אָרגא נוואַציע.
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צוֹלִיב דעם איז דער געפּלאַנטער פּאַסום נישט אַריינגענומען גע*-
װאָרן אינעם נייעם אָרגאַניזאַציעיסטאַטוט,
נאָך דער ואַל פון דער נייער לייטונג ,האַלטן רעדעס :פֹּראֶם.

װאַרבורג ,דר .טשלענאָוו און מ .אוסישקין .דער פֿירער פֿון דער
ביז איצטיקער אָפּאָזיציע ,אוסישקין ,זאָגט אַרױס אין זיין העב-
רעאישער רעדע ,קאָמפּלימענטן אויפן אַדרּעס פון אַװעקגײיענדיקן

פּרעזידענט :װאָלפזאָן איז אַ העלד ,נישט וייל דער קאָנגרעם
מאַכט אים אוואַציעס ,נאָר וויי? ער האָט אין זיך נובר געווען,
אינעם לעבנס-אינטערעס פון דער באַװעגונג ,דעם יצר פון מאַכט.
װאָלט וװאָלפזאָן געװאַלט ,װאָלט ער ווייטער געבליבן פּרעזידענט.
איזהו ,גבור  --הכובש את יצרו! דר ,באָדענהיימער האַלט דאַן די

פייערלעכע שלוס-רעדע .דר .װײצמאָן  --ווייזנדיק אויף אחר העם,
וועלכער געפינט זיך אַלס גאַסט אויף דער

גאַלעריע  --זאָגט ,אַז

אחד העם איז איינער פוֹן די  42אֶנוועזנדיקע מענער ,װאָס האָבן

זיך באַטײליקט אינעם ערשטן באַזעלער קאָנגרעס ,מיר האָבן די
האָפענונג ,אַז ביים נאָענטסטן קאָנגרעט ,ועט וד אחד העם גע-
פונען

צװישן די דעלעגאַטן.

,אױפֿן צענטן קאָנגרעס האָט דער פּאָליטישער ציוניזם באמת

קאַפּיטולירט פאַרן פּראַקטישן און קולטורעלן ציוניזם ,פּאַר דער /

אַלטער חבת ציון און אחד .העמיזם" ,אַזױ אורטיילט װעגן דעם -

,ייעסטער
פאַרלויף :פון צענטן קאָנגרעס ,ש .דובנאָוו אין זיין נ
געשיכטע .פון .יידישן פאָלק" .דער זיבך-יעריקער קאַמף ועגן

הערצלס ירושה האָט זיך געענדיקט מיט דעם אַרױסשטױסן די

פּאָליטישע ציוניסטן .די װאָלפזאָןדתקופה איז געווען אַן איבער-
גאַנג פונעם

הערצליאַניזם

צו דער

די אַז ,גער ,פּראַקטישע ציוניסטן.

12

פולשטענדיקער

הערשאַפט

פון

 )7דער גייסטיקער רענעסאַנס פונם יירישן פאָלק
צוזאַמען מיט
פונעם

יידישן

דער

פאָלק,

געזעלשאַפּטלעך-פּאָליטישער

קומט

מעכטיקער

פאָר אַ.

דערװאַכונג

אַנטװיקלוננס-

פּראָצעס אין גייסטיקער הינזיכט .דער ציוניזם האָט דערװועקט די
שעפערישע כוחות פונעם יידנטום און קיין שום אונטערדריקונגען
און רעפּרעסיעס מצד די אַנטיסעמיטישע רענירונגען האָבן נישט
גֶעקאָנט אופהאַלטן דעם שנעלן וווקס פון דער יידיש-נאַציאָנאַלער
שולע ,ליטעראַטור,
אינעם

ערשטן

פּרעסע און טעאַטער.
יאָר-צענדליק

פון -02טן

יאָרהונדערט

איז די

העברעאישע שפּראַך און קולטור געװאָרן א גלענצנדיקער מאַכט-
פאַקטאָר פונעם גייסטיק-יידישן רענעסאַנס .די העברעאישע לי-
טעראַטור האָט גובר געווען אירע אינערלעכע שװעריקייטן און
האָט געפונען א האַרמאָנישע סינטעזע צווישן יהדות און אנושיות.
די תקופה פון דער אויפגעבלאָזענער תנ"ך-מליצה איז שוין לאַנג
פֿאַר'שווונדן און עס שאַפט זיך אַ מאַָדערנער העברעאישער סטיל,

וועלכער איז אַ נעלונגענע סינטעזע צווישן דאעַםלט:-העברעאישן
גייסט און דער מאָדערנער אײיראָפּעאישקײט.

די

שפּראַך נעמט

אויף אין זיך אַ סך נייע טעכנישע אויסדרוקן ,בפרט אין ארץ-
ישראל? ,ווו העברעאיש

ווערט מיט יעדן טאָג אַלְץ מער ,דער לע-

בעדיקער לשון פון ישׂוֹב .נישט

אַלע

געווען געלונגן און דער ,ועד הלשטי

שפּראַך:חדושים זיינען
אין ירושלים

האָט געהאט

די אויפנאַבע אַכטונג צוֹ געבן אויף דער ריינקייט פון דער שפּראַך.
אַ נאַנצע פּלעיאַדע פון נלענצנדע דיכטער

און פּראָזאַאיקעל

האָבן

מיט זייערע שאַפונגען באַרײיכערט די ניידהעברעאישע ליטעראַטור,
נישט דאָ איז דאָס אָרט וועגן דעם צו שרייבן ,דאָס געהערט צו
דער ליטעראטוֹר-געשיכטע,

מענדעלע מוכר ספרים

מיר

וועלן נאָר דערמאַנען

די נעמען:

(ש .י ,אַבראַמאָװיטש) ,אחד העם ,ח .נ.
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ביאַליק ,שאול טשערניכאָווסקי ,ז .שניאור ,דוד פרישמאַן ,מיכה
יוסף בערדיטשעווסקי ,נ .סאָקאָלאָוו ,יעקב כהן ,ראובן בריינין,
שטינבערג ,ש .בן ציון ,י .ח .ברענער,
יהודה
דר ,קלויזנער,
:
|
ויעקב פיכמאַן א .א .װ.
צאָלרייך און פאַרשידנאַרטיק איז די העברעאישע פּרעסע.

אויסער די צוויי טאָנדבלעטער ,הצפירה" (װאַרשע) און ,הזמן"
(ווילנע) ,דערשיינען פּעריאָדישע װיסנשאַפטלעכע ,פּאַליטישע און

ליטעראַרישע צייטשריפטן, :העולם" (צוערשט אין קעלן ,שפּעטער
אין ווילנע און אָדעס), ,חשלוס"

(געגרינדעט פון אחד העם ,שפּע-

טער רעדאַגירט פון דר .יוסף קלויזנער אין אָדעס), ,העתיד" (אַ
װיסנשאַפטלעך-קריטישע צייטשריפט אין בערלין ,אױיסגעצייכנט
רעדאַגירט פון י .הורוויטש), ,המצפּה" אין נאַלִיציע, ,העברי"

און ,התורן" אין אַמעריקע און אַ סך אַנדערע .אַ באַזונדער קאַי
פּיט? פאַר זיך איז די העברעאישע

פּרעסע אין ארץ-ישרא?,

ועגן

וועלכער עס װעט נאָך זיין די רייד ,פון די העברעאישע פאַרלאָגן
און ,ספרות" אין װאַרשע/ ,
דאַרף מען דערמאָנען, :תושיה"

,מ,וריה" אין אָדעס, ,לעם" און ,קחלת" אין ארץיישראל,
אויך אין די גלות-לענדער

האָט זיך פאַרשפּרייט

העברעאיש

אַלס אַ לעבעדיקע טאַנ-טעגלעכע שפּראַך .געווירקט האָבן באַזונ-
דערס אין דער דאָזיקער ריכטונג די העברעאישע שולן ,װאָס זיי-
נען אין אַ גרויסער צאָל געגרינדעט געװאָרן אין רוסלאַנד ,גאַלי
ציע ,רומעניע א .א .וו .אויך די ציוניסטישע יוגנט-אָרגאַניזאַציעס
האָבן זיך באַמיט צו העברעאיזירן זייערע מיטגלידער .אַ גאַנצע
רייע פֿון העברעאישע פאַריינען און געזעלשאַפטן האָבן עקזיסטירט
אין מזרח -און מערב-אײיראָפּע און אויך אין צפו-אַמעריקע .אין

אַלגעמײין האָבן זיי אָבער אָרגאַניזאַציאָנעל שװאַך געאַרבעט .די

;עבֿריחיי מיט אירע  87אָפּטײלוננען ,איז נגעווען װייניק אַקטיו .אַ
שטארקערע ווירקונג האָט געהאָט די ,ה,סתדרות לשפה ולתרבות

עברית" ,וועלכע

איזן

געגרינדעט געװאָרן אין בערלין אין יאָר

+ 0גרויסע האָפּענוננען

0

זיינען

פאַרבונדן

געװאָרן

מיט

דעם

העברעאישן
אין

קולטור-פאָנד

וועלכער

,סדס",

איז

געװאָרן

נעשאַפן
:

יאָר ,9101

אין פויף פון דער ציוניסטישער נעשיכטע ,האָבן מיר אֶפּט
צוישן די צענטראַיפּאַלעסטינעזישע
געזעען דעם צוזאַמנשטויס
טענדענצן פונעם ציוניזם און דער יידישער גלות-ווירקלעכקייט .עס

האָט נאַנץ לאַנג געדויערט ,ביז דער פּרינציפיעלער שלילת

האָט אינעם ציוניזם

הגלות

געמאַכט אַ פּלאַץ פאַר דער קעננװאַרטסי

אַרבעט .דער דאָזיקער פּראָצעס פון זוכן אַ סינטעזע צװישן דעמ

ארץדישראלדיקן .אידעאַל און דער
איז אויך פאַרגעקומען בנונע דער
פונעם

יידנטום.

בעת

וועגן תחית השפה

יידישער גלותװוירקלעכקייט
נאַציאָנאַל-גײיסטיקער פראַנע

ענטוזיאסטישע

העברית

אין

ציוניסטן

האָבן

נעחלומט

ארץ-ישראל און אין די גלות-

מילאָנען יידן אין די גרויסע קבוצים גערעדט
האָבן
לענדער,
זייער פאַלקס-שפּראַך ידיש .ס'איז שוין נישט מער געווען דער
פּרימיטיווער ,קולטורלאָזער זשאַרנאָן .,די נאַציאָנאַלע דערװאַכוננ,
װאָס איז בעיקר געקומען אַלס אַ פּועל יוצא פון דער ציוניסטישער
אין
קולטור-טעטיקייט
באַװוענונג ,האָט ארויסנגערופן אַ גרויסע
דער יידישער פאַלקס-שפּראַך .דאָס איז געווען א נאנץ נאַטירלעכע
דערשיינונג .די פּאָליטיש-געזעלשאַפטלעכע אַקטייויטעט פון אַלֶע
פּאַרטייען און שטרעמוננען ביי יידן איז אויסן געווען צו געווינען
פאַר זיך די פאָלקס-מאַסן .די פאָלקס-מאַסן האָבן גערעדט דורכ:
אויס יידיש .ס'איז געשאַפן נעװאָרן אין יידיש א רייכע פּאַרטי-
פּרעסע און פּאַרטײײליטעראַטור פון אַלע רדיכטונגען .די דעמאָקראַ-
טיש-נאַציאָנאַלע צייט-שטרעמוננ האָט באַװווינן א נאַנצע ריי פון
צו זוכן אַ נאַענטע נייסטיקע
יונגע און טאַלענטירטע שרייבער
פאַרבינדונג מיט די יידישע פאָלקס-מאַסן .און אַזױי אַנטװיקלט
זיך אַ נייע ליטעראַטור אין דער יידישער שפּראַך ,װאָס באַאינ-
מלוסט שטארק דאָס יידישע פאָלקס-לעבן און באַקומט אויך פון
אים אַ שטאַרקע השפּעה .מענדעלע מוכר ספרים ,שלום עליכם
(ש .ראַבינאָװיטש) ,י ,7 .פּרץ ,שלום אַש ,דר .ח .זשיטלאָווסקי,
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{ ד .פּינסקי ,ה ,ד .נאָמבערג ,ש .פרוג,

מאָרים

ראָזענפעלד,

,8

ספּעקטאָר און אַ סך אַנדערע פּראָזאַאיקר און דיכטער שאַפן א
יידישע קולטור -און ליטעראַטור-שפּראַך .עס װאַקסן און אַנט-

וויקלען זיך די פאַרלאַגן און פּרעסע-אָרגאַנען אין יידיש אין רוס-
לאַנד ,גאַליציע ,רומעניע ,צפו-אַמעריקע אא"וו .ס'דערשיינען
גרויסע יידִישֶע טאָגבלעטער ,װאָס ציילן
דער
לעזער .,װאָס שטאַרקער עס ווערט

טויזנטער
הונדערטער
ניסטיקער רענעסאַנס-

פַּראָצעס פון יידנטום ,אַלץ מעכטיקער ואַקסט די קולטור-אַרבעט
י
{ און .דִי ליטעראַטור-אַנטװיקלונג אין יידישער שפּראַך.
קנאות האָבן זיך גענומען צו .דער
מיט ,אַ באַזונדערער.

אָבער אַדצן-

יידישער שפּראַך די פאַרשידענע

יידישנאַציאָנאַלע

און אַנט-ציוניסטישע
ניסטישע
געװאָרן נאָר אַ הייסער אָנהעננער
גאַנץ פאַרשטענדלעכע דערשיינונג.
שויאונג פון ציוניזם האָט באַזירט

גרופּירונגען .דער ,בונד" איז
פוֹן יידיש .דאָס איז געווען אַ
בעת דניאַציאָנאַלע װעלטאַנ-
אויף א ברייטער ,היסטאָרישער

גרונט-לאַנע פון לאַנד ,שפּראַך ,קולטור און טראַדיציע,

האָבן די

אַנטײציוניסטישע סאַציאַליסטן ,מיט אַלֶע כוחות געמוזט געפינען
עפּעס אַן אחיזה פאַר זייער נאַציאָנאַלער יידישקייט .,זיי האָבן
שארף און פּרינציפּיע? באַקעמפט ארץדישרא?ל ,העברעאיש ,רעלו-
גיע און טראַדיציע .אין װאָס האָט זיך אַלזאָ געקאַנט .אויסדריקן

זייער יידישקייט? און אזוי איז די יידישע פאָלקס-שפּראַך געװאָרן
ביונדיסטן ,פאָלקיסטן און אַנדערע אַנטי-ציוניסטן אַ פּראָנ-
ביי ד
ראַם פון אַ נייער יידישקייט .אין נאָמען פון דער דאָזיקער יידיש-
קייט האָבן זיִי אָנגעהוֹיבן אַ קאַמף קענן די העברעאיסטן און

צקניסטן .די פאָלקס-שפּראַך איז פּלוצלינג פאַרװאַנדלט געװאָרן
אין א כלי-זין פון פאַרביסענע אַנטיציוניסטן ,קאַמףּ פאַר יידי-
שיזם איז געװאָרן כמעט אידענטיש מיטן קאַמף קענן ציוניזם .פֿון
טאָג צו טאָג האָבן זיך פאַרשאַרפט די באַציאונגען צווישן דאיָנ.-
הענעגר פון העברעאיש און די קנאים פוֹן יידיש .בעת דער רוסי-
שער רעװאָלוציע אין יאָר  2091און ביי די עסטרייכישע פּאַרלאַ.
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מֿענט-װאַלן אין יאָר  7091איז אַקטועל געװאָרן די פדאַנע פון אַ
ויידיש-קולטורעלער

אױיטאָנאָמיע.

פאַר

וועלכער

שפּ אַך דארפן

די אוױטאַנאַמע רעכט ,פאַר העברעאיש אַדער
מיר פאַרלאַנגען
יידיש? דאָס איז געווען דער קאָנקרעטער קאַמףאָביעקט ,וועלכער
האָט נאָך מער פאַרטיטט און פארשארפט דעם שפּראַכן-קעננזאץ
ביי

יידן.

|

אין זומער  8091איז זציךו.נויפגעקומען אין טשערנשטיץ אַ
יידישיסטישע קאָנטערענץ ,אין וועלכער ס'האָבן זיך באַטײליקט
אַנהעננער פון אַלע פּאַרטײען און גרופּירונגען ,עס זיינען אנוועזנד
געווען פּראָמינענטע יידישע שרייבער ,ווי; :פּרץ ,אַש ,נאַמבערנ,
| בירנבוים ,זשיטלאָווסקי און אַנדערע ,אויך א פּאָר ציוניסטן האָבן
צוושן זיי,
צואַמענפאָר,
זיך באַטײליקט אינעם יידישיסטישן
לייבל טויבעס ,אויף דער טשערנאָוויצער קאַנפערענץ האָבן צווישן

זיך געקעמפט צוויי ריכטונגען :איינע אַן עקסטרעם:יידישיסטישע,
וועלכע איז אויסן געווען צו דערקלערן דעם ציוניזם און העברע-
יאוזם אַן אומברחמנותדיקע מלחמה ,און אַ צווייטע ,אַ געמצעסיסטע,
וועלכע האָט נעזוכט אַ פארשטענדיקוננ מיט דעם ציוניסטיש-העב-
רעאיסטישן לאַנער,
טשערנאוויצער קאַָנטערענץ אוֹן אירע באַשלוסן ,אַז
די
יידיש איז די נאַציאָנאַלע שפּראַך פונעם יידישן פאָלק ,האָבן נאָך
פארשאַרפט און פֿאַרביטערט דעם שפּראַכן-קאַמף .דער יידישיס-
טישער פאנאטיזם האָט אַרױיסנערופן מיט זיין שנאה צוֹ אלץ,
וואָס איז העברעאיש און ציוניסטיש ,אדַעאַקציע מצד די העב-
רעאיסטן .,עס האָבן זיך נעפונען העברעאישע קנאים ,וואָס די
קעגנערשאַפט צום יידישיום האָט ביי זיי געשאַפן א נגענאטיוע
באַציאונג צו יידיש בכל? ,פון די דאָזיקע קרייזן איז געקומען די
לאָזוננ; עברית או רוסית .דאָס זיינען אָבער געווען בלויז פאַר-
איינצלטע שטימען ,דער נרויסער רוב פון דער ציוניסטישר מחנה
האָט מיט זיין געזונטן נאַציאַנאַלן אינסטינקט פאַרשטאַנען ,אז
קעננערשאַפט צו יידיש איז אַזױי אַבכסורדאל וי די יידישיסטישע
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שנאה צו העברעאיש .דער ציוניזם האָט אויך לנבי דער שפּראַכן-

יפראַגע געפונען אַ סיגטעזע צװוישן שלילת הנלות און דער יידישער
ווירקלעכקייט,

מיט

דער

צייט

האָט דצייוניסטישע

וװועלטאַנשו-

אוֹנג אױיסקריסטאַליזירט ביי זיך אַ פאָזיטיע באַציאונג צו דער
יידישער שפּראַך און קולטור .דער ציוניזם באַטראַכט ײדיש אַלס
קעגן
קאַמף
איינעם פון די וויכטיקסטע אינסטרומענטן אינעם
אַסימילאַציע אין נלות ,ער איבערשאצט אָבער נישט דעם ווירקונגס-
ווערט פוֹן דעם דאָזיקן אינסטרומענט און האַלט אים נישט פאַר

אַ

זאַך

פוֹן

אייביקייט .בעת ביי די יידישיסטן איז די יידישע

שפּיאַך דער אײנציטער יסוד פאַר דעם קיום פון יידישן פאָלק,
איז ביי די ציוניסטן ייריש נישט מער ,װי אײגער פון די יסודות,
אויף וועלכע עבסאַזירט אונזער נאַציאָנאַלער קיום אין די גלות:
לענדער ,אנב ,דאַרף מען דאָ באַמערקן ,אַז אויך אין ארץדישראל
האָבן זיך געפונען יידישיסטישע פאַנאַטיקער ,װאָס האָבן געװאָלט
אַריבערטראָגן דעם שפּראַכןדקאַמף אויך קיין ארץדישראל .די ארץ-

ישראלדיקע אַרבעטערשאַפט האָט אָבער מיט איר איבערגעגעבנ-
קייט פאַר דער העברעאישער באַנייאונג אוממענלעך געמאַכט די
דאָזיקע פּרווון.
ביי אַלֶע זיינע שאָטנזייטן,

|
איז אָבער

דער

שפּראַכן-קאַמף

געווען אַ באַװײז ,אַז דאָס -יידישע פאָלק דערװועקט זיך צו אַ ניי
לעבן און זוכט פאַר זיינע גייסטיק-קולטורעלע באַדערפענישן מאָ-
דערנע ,נאַציאַנאַלע פאָרמען .ווען מיר רעדן וװוענגן דעם נייסטיקן
אין באַטראַכט
רענעסאַנס פון יידישן פַאֶלְק ,מוזן מיר נעמען
נישט נאָר די שאַפונגען אין העברעאישער און יידישער שפּראַך.

אויך אין די לאַנדעס-שפּראַכן; :רוסיש ,דייטש ,פּויליש א .א .װ.
קומט צוֹם אויסדרוק דער קאַמף פון נאַציאָנאַלן יידנטום צו שאַפן
אַ יסוד ,און זאָל דאָס זיין אפילו אַ פּראָװיזאָרישער ,פאַר .דער
און
אינטעלינענץ
נאַציאָנאַלער דערװאַכונג פון דער יידישער
יוננט .עס אַנטװיקלט זיך אַן אינטערעסאַנטע און רייכע ציוניס-
טישע און נאַציאָנאַלדיידישע ליטעראַטור און פּרעסע אין די איי-
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װאָכטשריפטן:
דערשיינען
שפּראַכן ,אין רוסלאַנד
ראָפּעאישע
װ,אָסכאָד" ,ראַפװיעט? און יעוורעיסקי מיר" .די יידישע וויסנ"
שאַפטלעכע געזעלשאפט גיט אַרויס א וויכטיקע צייטשריפט ,יעוו-
רעיסקאַיאַ סטאַרינאַ? (יידישע אַלטערטימער) .עס דערשיינט אַ
0806614
יידיש-רוסישע ענציקלאָפּעדיע לויט דער אַמעריקאַנער
22114622016.צ6071
0

העברעאישע

און

יידישע

ווערק

ווערן

איבער-

געזעצט אויף רוסיש ,אויך אין פּוילן שאַפט די ציוניסטישע אינ-
טעלינענץ אין דער לאַנדשפּראַך א באַזונדערע יידישנאַציאָנאַלע
ליטעראַטור און פּרעסע ,אָבֶער באזונדערס פארשידנאַרטיק און
ר!ייך איז די יידישע ליטעראטור און וויסנשאפט אין דער דײיטשער
שפּראַך .זי האָט אַ דודות-לאַננע טדאדיציע ,װאָס געפינט אויך
ליטעראַטור
אינעם ציוניזם איר המשך .אַ נאַנצע ציוניסטישע
שאַפט זיך אין דער דייטשער שפּראַך ,װאָס איז נאָך ערב דער ער-
שטער וועלט-מלחמה געווען דער הערשנדיקער לשון אויף די ציו"
ניסטישע קאָנגרעסן און אין די ציוניסטישע אינסטיטוציעס,
אין די ?עצטע יאָרן פאַר דער ערשטער ועלט-מלחמה לעבט
איבער דאָס אייראָפּעאישע יידנטום א גרויסן אויפשווונג אין זיין
נאַציאָנאַלדנײסטיקער אַנטוויקלונג .די לאָזוננען ,װאָס זיינען מיט
אַן ערך  81יאָר צוריק פּראָקלאַמירט געװאָכן אין באַזע? אויפן
ערשטן ציוניסטישן קאַננרעס ,הויבן אֶן אריינצודרינגען אין דעם
יירישן פאָלקס-לעבן און שאפן די יסידות פֹאִי דעם גייסטיקן רע-
| נעסאַנט פון זיין נאציאַנאַלן קיום.
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 )8דאָס יידנטום און דער ציוניזם אויף דער שוועל
פן דער ערשטער וועלט-מלחמה
די לאַגע פון יידנטום

ערב

ערשטער

דער

ועלט-מלחמה

האָט זיך ,אַזױ צו זאָגן נאָרמאַליזירט סיי אין אירע פּאָזיטיווע און
סיי אין אירע נעגאַטיווע אַנטװיקלונגס-טענדענצן .בעת דער דאַ -

זיקער תקופה קומען נישט פאָר אינעם יידישן לעבן קיין שום גע
װאַלדיקע

שנויים

און װעלט-היסטאָרישע

איבערברוכן.

ס'איז

אַ 

צייט פון לאַנגזאַמער ,טאַניטענלעכער עװאָלוציט ,סיי כלפי פּנים .
אסַנטװיקלט זיך כסדר און מאַכט פאָרט-
און סיי כלפי חוץ .ע
שריטן דער נאַציאָנאַלדגײסטיקער און פּאָליטישער רענעסאַנס פון

יידישן פאָלק ,עס ואַקסן און פאַרטיפן

אירע ואָרצלען די העב-

רעאישע און יידישע ליטעראַטור און קולטור-באַוועגונג ,עס פֿאַר-
גרעסערן זיך מיט יעדן טאָג אַלץ מער די רייען פון אָרגאַניזירטן
ציוניזם ,עס בויט זיך לאַננזאַס דאָס נייע יידישע ארץ:ישראל
אויך די נגענאַטיוע דערשיינונגען :די רדיפות און פאַרעלנדונג פון
די יידישע פאָלקס-מאַסן אין מזרח-אייראָפּע ווערן אַ סטאַבילי/ -
זירטע טאַטזאַך ,לאַננזאַמע עװאָלוציע און סטאַביליזאַציע פון די
הופּט סימפּטאָמען
די
זיינען
אט דאָס
לעבנס-באַדינגונגען:
פון דער טרויעריקער יידישער ווירקלעכקייט אויף דער שווע? פוֹן
דער ערשטער וועלט-מלחמה .נאָר וייט-זעענדיקע יחידים האָבן 
זיך אָפּנעגעבן אַ דין וחשבון ,אַז די דאָזיקע מכלומרשט סטאַבי-

ליזירטע און נאָרמאַליזירטע לעבנס-פאָרמען

זיינען אין דער ווירק-

פּרוזדור 

אַ .געװאלדיקן

לעכקייט

בלויז

אַ פּראָװויזאָרישער

צוֹ

וועלט-שטורעם ,װאָס װעט לגמרי ענדערן די ביזדאיצטיקע פַּאֲלֵי-
טישע ,נאַציאָנאַלע און עקאָנאָמישע באַדיננונגען פון יידישן קיום.

דער געװאַלדיקער רוב פון דער מענטשהייט ,און די יידן בתוכם,

האָבן צו יענער צייט נעפירט
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זייער לעבן רואיק און נאָרמאַל,

קעמפנדיק
פּאָזיציעס

פאַר בעסערע עקאָנאָמישע און פּאַליטיש-נאַציאַנאַלע
און טראָגנדיק אויף זיך דעם פּראָזאַאישן ,גרויען

פּרנסה-עול,
מיר זיינען ,אָבער מיט דעם נישט אויסן צו זאָנן ,אַז אינעם
לעבן פון די פעלקער און אינעם יידנטום ,איז נישט פֿאַרנעקומען
במשך די לעצטע יאָרן ערב דער ערשטער וועלט-מלחמה קיין שום
ענדערונג ,נראָד להיפך .עס זיינען פאָרנעקומען טיטע פּראָצעסן
פון פּאָליטישן ,עקאָנאָמישן און נייסטיקן שנוי ערכין .אָבער די
דאָזיקע שנויים ,װאָס האָבן זיך אַנטװיקלט לאַננזאַם ,זיינען ערשט
אין אַ צייט אַרום בולט געװאָרן ,נעמען מיר ,למשל ,די ײדישע

עמיגראַציע .דאָס איז געווען ערב דער ערשטער
סטאַביליזירטע,

מ'קאָן זאָנן נאָרמאַלע

דערשיינונג

וועלט-מלחמח
פון דער

א

יידו"

שער ווירקלעכקייט ,דער יידישער עמינראַציע-פּראָצעם אין פאָר-
געקומען אַלס איינע פוֹן
יידישן פאָלק .ערשט בעת

די טאַנדטענלעכע לעבנספאָרמען פון
דער וועלט-מלחמה האָט מען געקאַנט

קאָנסטאַטירן ,אַז דורך דעם כסדרדיקן

יידישן עמינראציע-שטראָם

במשך די לעצטע יאָרצענטער איז פּלוצלינג אויסגעוואקסן מעבר
לִים אַ גרויסער יידישער ישוֹב ,וועלכער האָט נאָך דעם חורבן פון
רוסישן יידנטום פּרעטענדירט צו זיין דער רוב מנין ורוב בנין
פון דער יידישער אומה .דאָס אַריבערטראַנן דעם יידישן הויפּט-
צענטער פון רוסלאַנד אין די פֿאַרייניקטע שטאַטן פון צפוךאַמע-
ריקע איז בלי ספק געווען א גרויסער היסטאָרישער איבערברוך
אין יידישן לעבן ,אָבער אין יאָר  4191האָט זיך דאָס װעלט-יידנ-
טום נישט אָפּנעגעבן קיין גענויעם דין וחשבון ווענן דער נעשיכט-

לעכער באַדייטונג פון דעם עמינראַציע-שטראָם,

וועלכער אין גע-

|
:
גאַננען טאָג איין טאָג אויס קיין אַמעריקע.
די גרויסע מערהייט פון די יידישע עמינראנטן האָט זיך
רעקרוטירט פון רוסלאַנד ,װו דער רוב מנין וֹרוֹב בנין פון יידישן
טאָלק האָט געלעבט אין זייער שווערע פּאָליטישע און עקאַנאָמישע
באַדינגונגען ,נאָך דער נישט איינגענעבענער רעװאָלוציע אין יאר
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,5

איז דער אַנטי-יידישער רעזשׂים פון דער צאַרישער ממשלה

כסדר פאַרשאַרפט נגעװאָרן ,אַלס אַ .שטענדיקער צונאָב צו די
בלוטיקע פּאָנראָמען ,װאָס זיינען געווען אַן אַרגאַניזירטער אַקט פון
באַרבאַרישער נקמה מצד די רוסישע מושלים לגנבי דער יידישער
און
רעװאָלוציע" ,אין געקומען אַ סיסטעמאַטישע פּאַליטישע
עקאָנאָמישע אונטערדריקונג פון רוסישן יירנטום .מאַנכע קלוגערע
רוסישע מיניסטאָרן האָבן זיך אפילו אָפּנעגעבן אַ דין וחשבון,

אַז די דאָזיקע אַנטייידישע שטאַָטס-שיטה מוז טרייבן די יידישע
יוננט,

אַרבעטערשאַפט

און אינטעלינענץ

אין די אָרעמס

פון די

רעװאָלוציאָנערע פּאַרטײען ,און זיי האָבן זיך באַמיט אָפּצושאַפן.,
אָדער אָפּצושװאַכן

געוויסע שאַרפע אַנטײ-יידישע

נזרות .אָבער די

דאָזיקע מיניסטאָרן זיינען געווען מאַכטלאָן לנבי דער רעגירנדי-
קער הויף-קאַמאַרילע מיטן צאַר ניקאַלײ 
וועלכע איז באַהערשט

דעם

צוייטן

בראש,

געווען פון אַ בלינדער ,פאַנאַטישער שנאת

ישראל ,לחנם האָט סטאָליפּין ,דער פירנדיקער רוסישער שטאַטס-
מאַן ,נאָך פּלעוװועס טויט ,געזוכט צו איבערצייגן דעם צאַר ,אַז
עס זיינען נויטיק געוויסע ענדערוננען אין דער אָנגעװוייטיקטער
יירנפראַנע אין רוסלאַנד .ניקאָלאַי דער צווייטער האָט נישט גע-

װאָלט הערן פון קיין שׁוֹם הנחות לנבי די יידן ,אויף אַלע אַרגו-
מענטן האָט ער געהאַט איין תשובה, :וי לאַנג איך װועל הערשן,
וועט אין רוסלאַנד נישט זיין קיין גלייכבארעכטיקונג פאַר יידן!"
ניקאָלײ דער צווייטער ,אגַייסטיק און מאָראַליש שװאַכער מענטש
איז געשטאַנען לנמרי אונטער דער השפּעח פון דער אַזױ גערופע-

נער ,צווייטער רעגירונג",

א

רעאַקציאַנערער

הויף-קאַמאַרילע,

װאָס האָט זיך געשטיצט אויף דעם ,פאַרבאַנד פון רוסישן פאָלק",
דער טרויעריק-באַרימטער פּאַנדאָם-אָרנאַניזאַציע פון די שוארצע
מאות .דעמאַנסטראַטיוו האָט דער לעצטער צאַר געטראָגן אוֹיף

זיין ברוסט דעם אָפּצייכן פון דעם דאָזיקן פּאָנראָמיסטן-פאַרבאַנד,
װאָס האָט געהאַט אויף זיין געוויסן
טויזנטער יידישע קרבנות.
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דאָס פאַרנאָסענע

בלוט פֿון

.י לאַנג אין
ס'איז פאַר די רוסישע יידן קלאָר געװאָרן ,אַז װ
רשן דער צאַרישער אַבסאָלוטיזם ,אַזױ לאַנג
רוסלאנד ועט הע
ייד וועגן אַן אמתער פּאַרבעסערונג פון דער
קאָן נישט זיין קיין
האָפענונגען פון רוסישן יירנטום ווענדן זיך
יירישער לאַנע .אַלֶע
דעמאָקראַטישע און ראַדיקאַלע פּאַרטײען ,וועלכע
לכן כלפי די
אין דער
פאַרטרעטערשאַפט
האָבן מתחלה געהאַט אַ שטארקע
מענט) .אָבער די צאַרישע רעגירונג האָט כסדר גע"
דומע (פּאַרלאַ
דאָס וואלירעכט ,ביז עס איז איר געלונ-
ענדערט און באַשרענקט
יט דער החילף פון באַקאַנטע אַדמיניסטראַטיוע
גען צו שאַפן ,מ
רעאַקציאַנער און
איזן געװען
װאָס
מיטלען ,אַ פּאַרלאַמענט,
האָט געגעבן זיין הסכמה אוֹיף אַלע אַנטײ
שװואַרצמאהדיק און
אַנטײליבעראַלע מאָסנאַמען פון דער אױיטאָר
דעמאָקראַטישע און
די יידישע האָפּענוננען לגבי דער פּראָגרע-
קראַטישער רעגירונג.,
ר דומע האָבן זיך באַלד אַרױסגעװיזן אַלֶס לנמרי
סיװדקאַדעטישע
וסישע הערשער ,געשטיצט אויף דער רעאַקציאָי
אילוזאָרישע .די ר
טלעכער דומע ,האָבן כסדר געשאַפן גייע אַנטײ
נערער ,יידנפיינ
ונגען און נזרות .דער תחום המושב איז איינגע-
ויידישע באַגרענעצ
די פּראָצענטינאַרמע אין די שולן איז פאַרקלע-
שרומפט געװאָרן,
עקאָנאָמישע באַזע פון יידישן קיום איז פון
נערט געװאָרן ,די
קט געװאָרן .דער פּרעמיער סטאָליפּין האָט
אַכע זייטן אונטערגעהאַ
ראַנע נאָכגעגעבן און איז געװאָרן ,מיט יעדן טאָג
בנונע דער יידן-פ
אנטיסעמיטישער
דער
מער ,אַ געהאָרכואַמער אויספירער פון
דאָס באַרבאַרישע אַרױיסשיקן יידן פון שטעם
הויף-קאַמאַרילע.
האָט זיך כסדר איבערנעחזרט .טויזנטער יידישע
און שטעטלעך
ן זיי ,זקנים און קינדער ,זיינען געבליבן היימ"
פאַמיליעס ,צוויש
אויך גייסטיק האָט מען זיך באַמיט צו פאַרי
לאָז און ברויטלאָז.
ום .דער רעגירונגס-סענאַט האָט דערקלערט פאַר
ניכטן דאָס יידנט
סטישע אַרגאַניזאַציע ,װאָס האָט שוין פיל
אומלעגאַל די ציוני
און עס האָבן זיך אָנגעהויבן שאַרפע רעפּרע"
יאָרן עקזיסטירט,
ציוניסטישער טעטיקייט .ס'איז אויפגעלייזט גע-
סיעס קענן יעדער
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װאָרן די יידיש-ליטעראַרישע
אַלֶע אירע  021אָפּטײלונגען
פירט א זייער אינטענסיווע
טעקן ,לעזע-זאַלן ,קורסן א.

געזעלשאַפט אין פּעטערסבורג מיט
אין דער פּראַווינץ ,וועלכע האָבן נע-
טעטיקייט ,אויסהאַלטנדיק ביבלואָד
א .וו

מים אַ פא
ַרצווייפלטער ביטרקייט האָט דער יידישער דעפּו-
טאָט פרידמאַן
דערקלערט אין דער דומע (פּעברואַר  ,)0191אַן.

 ,אמילו אין די ש
ווערסטע צייטן ,וװאָס יידן האָבן איבערנעלעבט,
בעת פּלעוועס מי
נ
י
ס
ט
ע
ר
י
ו
ם
,
ז
י
י
נ
ע
ן
נ
ישט געווען אַזעלכע גרויזאַמ-
קייסן ,װי איצט".
א
ָ
ב
ע
ר
ד
א
ָ
ס
אַלץ איז נאָך צו וייניק געווען פאַר
די צאַריסטישע
ש
ו
נ
אי-ישראפ .אין דער דומע האָבן די שװאַרצ-
מאהדיקע דעפּוטאַטן פורישקעוויטש,
מאַרקאָוו,
זאַמיסלאָווסקי
און אַנדערע ,חוצפּ
הדיק חוזק געטריבן פון די יידישע צרות ,פאַר-
לאַנגנדיק יעדן
טאָג פרישע אַנטייידישע נזרות .אין פרילינג 1191
האָט דער ,פ
א
ַ
ר
ב
א
ַ
נ
ד
פ
ו
ן
ר
וסישן פאָלק? אָנגעהויבן א
פַאַרסמט/
עלילת-דם הע
צ
ע ,װאָס איז אויסן געווען צו מאָביליזירן די פּאַךר-
חושכטע רוסיש
ע פאָלקס דמאַסן קעגן די ייִדן .דאָס איז געווען דער
באַריסטער ביי
ליסדענין ,וועלכער האָט ערב דער ערשטער וועלט-
מלחמח אַרױיס
ג
ע
ר
ו
פ
ן
א
י
ן
ד
ע
ר
ג
אַנצער יידישער ועלט א געפי? 
פון עק? און
צ
א
ָ
ר
ן
.
א
י
ן
קיעוו איז דערחרנעט געװאָרן אַ רוסיש

יינגל פון אַ ננבים-משפּחה (יושטשינסקי) .

דעם טויטן קערפּער

האָט מען גע
פונען נעבן אַ יידישער פאַבריק .די קיעווער שװאַרצ--
מאהניקעס ה
אָבן באַלך אױיסגעטראַכט ,אַז דער מערדער איז דער
ייד מענדל
ב
י
י
ל
י
ס
,
א
ַ
ן
א
ָ
נ
ג
ע
ש
ט
ע
ל
טער
פוֹן יענער פאַבריק ,װו
מ'האָט ד
ע
ם
ט
ו
י
ט
ן
ק
ע
רפּער געפונען .ס'האָט זיך אָנגעהויבן אַ
געװאַלדיק
ע
ה
ע
צ
ע
ק
עגן יידן .דערוויי? האָט פּאַסירט א זאַך ,װאָס

ה
אָט אויפגערודערט גאַנץ רוסלאַנד .אין סעפּטעמבער  1191איז

אין קיעווער
טעאַטער ,אין דער אנוועזנהייט פונעם צאַר און די
מיניסטאָרן,
דערשאָסן געװאָרן דער פּרעמיער סטאַליפּין דורך דעם
יידישן יו
נ
ג
נ
מ
א
ַ
ן
ד
מ
י
ט
ר
י
ב
א
ַ
ג
ר
א
ָוו ,וועלכער אין געשטאַנען אין
דינסט פון
ד
ע
ר
ר
ו
ס
י
ש
ער פּאַליצײי ,די צאַריסטישע מושלים האָבן /
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באַשלאָסן זיך נוקם צו זיין דערפאַר אין גאַנצן יידנטום .דער יוס"
טיץ-מיניסטער שטשענלאָװויטש האָט גענעבן אַ באַפעל צו פאַרי
װאַנדלען דעם ענין בייליס אין אַ ריטואַל-מאָרד .די געהאָרכואַמע
די אויספאָרשונג אין דער דאָזיקער
יוסטיץ האָט געמוזט פירן
ריכטונג ,הנם די פּראָקוראַטור האָט פון דער ערשטער רגע אָן ,נישט
נעפונען קיין שום שייכות צווישן בייליסן און דעם יושטשינסקי"
מאָרד ,די רוסישע מושלים האָבן פארבערייט אַ מאָנסטרעזן עלו"
לת-דם פּראָצעס .במשך פון צוויי יאר האָט מען געפירט אַ פאַרי

סמטע אַנטיסעמיטישע העצע אין דער געזעלשאַפט ,אין דער גאַס,

אין דער פּרעסע ,אין דער דומע אא"וו .די געריכטס-פאַרהאַנדלונג
אין קיעוו (אָקטאָבער  )3191האָט געדאָרפן געבן אַ שווערן קלאַפּ
דעם גאַנצן וועלט-יידנטום .אָבער ,הגם דער צוזאַמענשטעל פון
געריכט

איז נגעווען אן אַנטיסעמיטישער

זיך רעקרוטירט

פון פינצטערע

פּוערן

און די געשוווירענע

און בירנער,

האָבן

אין ביילים

דאָך פּרײינעשפּראָכן געװאָרן .בעת דער פאַרהאַנדלונג האָט זיך די
אומשולד פון בייליסן אַרױסגעויזן אַזױ קלאָר און בולט ,אַז אפיפו
די אַנטיסעמיטישע שופטים האָבן זיך נעשעמט אַרױסצוטראָגן אַן.
אַנדערן אורטייל ,װי אַ באַפרײענדיקן ,ביי דער פאַרטיידיקונג פון

בייליסן האָבן גענומען אַן ענערגישן אָנטייל די בעסטע רוסישע

און יידישע יוריסטן און געלערטע .די רוסישע רענירונג אין גע"
ווען שרעקלעך אויפנעבראכט צוליכב איר מפּלה און זי האָט זיך
נוקם געווען אין די זשורנאַליסטן און אַדװאָקאַטן ,װאָס זיינען
פּראָטעסטן
שאַרפע
אין דער עפנטלעכקייט אויפגעטרעטן מיט
שענדלעכער ראָלע פון יוסטיץ-מיניסטער אין ענין
דער
קענן 
בינליס ,אין יוני  ,4191אַ חודש פאַר דעם אויסברוך פון וועלט-
קרינ איז פאָרגעקומען א פּראָצעס קענן די דאָזיקע אַדװאָקאַטן,
װאָס האָט זיך געענדיקט מיטן פאַרמשפּטן  92אָנגעזעענע רוסישע
און יידישע אַדװאָקאַטן פאַר ,העצן קעגן דער רעגירונג" .אויך
אין דער יידישער באַפעלקערונג האָבן די צאַריסטישע דעספּאָטן

גענומען

נקמה

פאַר זייער בייליס-מפּלה.

זיי האָבן פאַרשאַרפט
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דעם אַנטײײידישן

רעזשים און האָבן אויף יעדן שריט און טריט

אומברחמנותריק גערודפט
אָכראַנע

שליחים

און

דאָס רוסישע

אַנטיסעמיטישע

אַלע כוחות באַמיט אויפצוהעצן

יידנטום.
אַגענטן

פאַרשידענע
האָבן

די געזעלשאַפטלעכע

די פאַלקסמאַסן קעגן די יידן.
די געזעלשאַפטלעך-אַנטיסעמיטישע

זיך מיט

מיינונג און

כװאַליע

איז ציוענער

ציים ,באַזונדערס שטאַרק געקומען צום אויסדרוק אין קאָנגרעס:
פּוילן ,װוו עס האָבן זיך אין די לעצטע יאָרצענטער כסדר פאַר-

שאַרָפט בדאיַציונגען צווישן די פּאַליאַקן און די יידן .,דער אַנ-
טיסעמיטיזם
נישט נאָר

האָט באַהערשט אַ גרויסן מייל פון פּוילישן פּאָלק..
די נאַציאָנאַלידעמאָקראַטן (ענדעקעס) ,נאָר .אויך

אַנדערע פּאַרטײען ,אפיל

די אַזױי גערופענע פאָרטשריטלעכע,

זיינען פאַרסמט געװואָרן פון שנאת ישׂראל .אַ נאַנצע ריי פון
|בות האָבן דערצו נורם געווען .פּױלן האָט נישט געהערט צום
ס
תחום המושב און צוליב דעם זיינען קיין קאַנגרעס-פּױלן געקומען 
אין אַ גרויסער צאָל רוסישע יידן פוֹן ליטע א .א .וו .די דאָזיקע
,ליטװאַקעס? ,װאָס האָבן גערעדט בלויז רוסיש אָדער יידיש ,זיינען
פון דפיּ.אַליאַקן באַטראַכט געװאָרן אַלס שונאים פון פּוילן .אויס-

געשלאָסן

פון דער פּאָליטישער מאַכט און אַדמיניסטראַציע,

איז

די פּוילישע געזעלשאַפט צו יענער צייט געווען באַהערשט פון אַ
שטאַרקן דראַנג צו דעראָכערן די װירטשאַפּטלעכע פּאָזיציעס פון
לאַנד .ביי דעם דאָזיקן דראַנג האָבן די פּאַליאַקן אָנגעטראָפן אויף
אַ מעכטיקער יידישער השפּעה אין אינדוסטריע ,האַנד? און מלאכה.
דאָס האָט נאַטירלעך נאָך מער פאַרשאַרפט די באַציאונגען .די נאַ-
האָט
יידנטום
ציאָנאַל-ציוניסטישע באַװעגונג אין דעם פּוילישן
נישט געפונען קיין פּאַרשטענדניש ביי דער פּוילישער געזעלשאַפט.
פּאָליטיש און גייסטיק אונטערדריקט פון די רוסישע דעספּאָטן ,איז
דאָס פּוילישע פאָלק געווען שִטאַרק גערייצט אעומןפינדלעך אין

אירע נאַציאָנאַלע געפילן ,עס האָט לכן אִפט אין יידישע דערקלע-
רוננען און מעשים געזען אַ טענדענץ פון פיינטשאַפט קנבי-.פּוילן,
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דער אַנטיסעמיטיזם האָט אַלזאָ  אין קאַָנגרעס-פּױלן געפונען א
פרוכטבארן באָדן ,און זיינע לאַזונגען, :קויפט נישט ביי קיין יירן,
זיך פאַרשפּרײיט איבערן נגאנצן
קויפט נאָר ביי איינענע? האָבן
לאַנד .,ערב דער וועלט-מלחמה איז אױיסגעבראָכן קענן דער יידי"

שער באַפּעלקערוננ א ליידנשאַפטלעכער

באָיטאָט,

וועלכער אין

נאָך די װאַלן צו דער פערטער דומע ( )2191אָרגאַניזירט און דורכ-
געפירט געװאָרן פּלאַנמעסיק און ריקזיכטסלאָז דורך דער גאַנצער
דער
צו
פּוילישער געזעלשאַפט ,דאָס רעאַקציאָנערע װאַלירעכט
דומע האָט גורם געווען ,אַז די יידן אין ואַרשע האָבן געהאט א
מערהייט פון די װאַל-מענער .רעכענענדיק זיך מיט די שטימוננען
פון דעם פּוילישן פאָלְק ,האָבן די יידישע װאַלימענער מסכים גע-
ווען ,אַז דער איינציקער ואַרשעווער מאַנדאַט (דעם צווייטן מאַנ-
דאָט האָבן געהאָט רעזערווירט פאַר זיך די רוסישע ויילער אין

װאַרשע) זאָל באַקומען אפַּאליאַק ,אָבער בתנאי ,אַז ער זאָל נישט
זיין קיין אַנטיסעמיט ,די פּוילישע פּאַליטיקער האָבן נישט געװאָלט
אנערקענען דעם דאָזיקן יידישן שטאַנדפּונקט און זיי האָבן בעת

די װאַלן צו דער פערטער דומע אַרױיסגעשטעלט די קאַנדידאַטור
פון אַן אױיסגעשפּראָכענעם
תשובה
טאַט

דערויף
דעם

אַנטיסעמיט

האָכן די יידישע װאַל-ימענער

פּוילישן

אַרבעטער

סאַציאַל-דעמאָקראַטישער
אַרויסגערופן

(קוכאַשעווסקי).

יאַנעללאָ,

פּאַרטײ

ביי דער פּוילישער

געוויילט צום דעפ

אַ פאַרטרעטער

פון דער

(ס .ד .ק .פּ .),7 .דאָס
געזעלשאַפט

אַלס

א שטורם

האָט

פון צאָרן

קעגן די יידן .די אַנטיסעמיטישע העצע האָט זיך געװאַלדיק פאַר-
,ייליס"
שטאַרקט ,אין דער גאָס און אין דער פּרעסע איז דער רוף ב
געװאָרן אַ פּאָפּולערער ביינאמען פאַר יעדן יידן .דער עקאָנאָמישער
באיקאָט איז אֶרגאַניזירט געװאָרן מיט אַן אויסערגעויינלעכער
שאַרפקייט

שנאה

און

האָט

אָפט

אָננענומען

פאָרמען

פון פֿאַרביסענער

און רשעות .ביים אֶנֹהוֹיב פון דער ערשטער

איז כמעט

די נאַנצע פוילישע

געזעלשאַפט

געווען

וועלט-מלחמה
אױיסנעשפּראָכן
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אַנטי-ײידיש .אפילו די פּראָגרעסיװוע עלעמענטן

זיינען מיטגעריסן

געװואָרן מיט דער אַלגעמײנער שנאת ישראל,
לאַנד פון אַנטייידישער
| בעת רוסלאַנד איז געווען דאָס
פּראַקטיק ,איז דײיטשלאַנד געבליבן דאָס לאַנד פון אַנטיסעמיטישער

אידעאָלאָגיע .ערשט אַ יאָר-צענדליק נאָך דער ערשטער וועלט-מל-
חמה וװעט די דאָזיקע אידעאָלאָגיע ,װאָס אין במשך פון אַ גאַנצן
דור איינגעפלאַנצט געװאָרן אין דער פאָלקס-נשמה פון דייטשלאַנד,

באַקומען איר ברוטאַל-מערדערישן אויסדרוק

אין היטלעריזם .אין

וועלט-מלחמה

דער

דער תקופה

פאַר דער ערשטר

קליידעט

זיך

װאַקסנדיקער אין דייטשלאַנד אַנטיסעמיטיזם אין ציוויליזירטע און
אין
אידעאָלאָניש-װיסנשאַפטלעכע פאָרמען ,פאַר דער שטימונג
דייטשלאַנד ערב  4191איז כאַראַקטעריסטיש די מיינונג ,וועלכע
עס האָט אָפן אַרױסנעזאָנט איינער פון די קאָנסערװאַטיוע פירער:
,אייננטלעך איזן דאָך יעדער אנשטענדיקער מענטש אַן אַנטיסע-
מיט!" סימפּטאָמאַטיש פאַר יענער תקופה איז אויך געווען די דער"
שיינונג פון אַ געוויסן גראַף פּיקלער ,אַ ווילדן ,האַלב-משונענעם.
אַנטיסעמיטישן אַניטאַטאָר ,וועלכער האָט באַרייזט גאַנץ דייטש-

לאַנד און אָפן גערופן צו פּאָנראָמירן

די יידישע

באַפעלקערונג,

אָבער אין ווילהעלמישן דייטשלאַנד איז די צייט נאָך נישט רייף
געווען פאַר די פּיקלערס ,זי איז ערשט רייף געװאָרן צוויי יאָר-

צענטער שפּעטער ,אין דער דייטשער רעפּובליק,

|

די אַנטיסעמיטישע כװאליעס ,וועלכע קומען אָן פון איין זייט
פון רוסלאַנד און פון דער אַנדערער זייט פוֹן דייטשלאַנד ,האָבן אַ

שטאַרקע ווירקונג אין אַלע שכנות-לענדער ,װו עס װוינט אַ גרע-

סערער יידישער ישוב .רומעניע דער נאענטסטער שכן פון רוסלאַנד
באַמיט זיך מיט אַלֶע כוחות נאָכצוטון בנונע שנאת ישראל דער
צאַרישער סאַטראַפּיע ,זינט דעם פּויערן-אויפשטאַנד קענן די באַ-
יאָרן אינעם יאָר  ,7091פֿאַרשלעכטערט זיך נאָך מער די לאַנע פון
די רומענישע יידן .וי אין רוסלאַנד ,װויל די הערשנדיקע אֶלִינאַר-
כיע אֶפּװענדן די אומצופרידנקייט און דעם סאָציאַלן האַס פון דו.
138

אונטערדריקטע מאַסן אין דער ריכטונג פון יידן ,אויך אין גאַליציע,
רעם גרענעץ-לאַנד צווישן רוסלאַנד און רומעניע ,איז די לאַנע פון
די יידן אַ זייער שווערע .סיי פּאָליטיש און סיי עקאָנאָמיש זיינען די
עסטרייכישן
גאַליצישע יידן (דער רוב מנין וְרוֹב בנין פוֹן דעם
יידנטום) געווען פאַרשקלאַפט ,הנם פאָרמע? זיינען זיי נגעווען נלייב-
באַרעכטיקט מיט אַלע בירגער אין לאַנד .נאָך דער גראַנדיעזער
נאַציאָנאַלדיידישער ואַל-קאַמפּאַניע אין יאָר  ,7091האָט די הער-
שנדיקע פּוילישע פּריצים-קאַסטע באַשלאָסן צו פֿאַרניכטן מיט אַלע
מיטלען די יונגע נאַציאָנאַ?-באַװוסטע באַװענונג פוֹן גאַליצישן

יידנטום .מ'האָט צו דעם צוועק פאַרשאַרפט דעם שענדלעכן

רעני-

דונגס-סיפטעם ,וועלכער האָט באַזירט אויף קאָרופּציע אוֹן טעראָר,
ביי די פּאַרלאַמענט-װאַלן אין זומער  1191האָבן די קאָמיסאַרן פון
דער לעמבערנער שטאַטהאַלטערײ דורכנעפירט ציניש און ברוטאַל
די װועלט-באַקאַנטע  נאַליצישע װאַלן" .די ציוניסטישע ויילער-
מאַסן זיינען געשטאַנען מאַכטלאָז און הילפלאָן קעגן דעם דאָזיקן
רעגירונגס-טעראָר און שווינדל .אין דראָהאָביטש ,ווו די ציוניס-
טישע אָנהענגער האָבן נישט געקאַנט זיך רואיק צוקוקן צו דער
הפקרדיקער גנבה פון זייערע שטימען ,איז פאָרנעקומען אַ שטור-
מישע דעמאַנסטראַציע קענן די וואל-שווינדלער ,בעת וועלכער פֹּאַ-
ליציי און מיליטער האָבן אָנגעהויבן שיסן צום המון 42 ,יידן זיינען
געפאַלן טויט ,צוויי מאָל אַזויפיל זיינען שווער פאַרווונדעט געװאָרן
( 91יוני  ,)1191סוף כל סוף איז דער לעמבערנער שטאַטהאַלטערײ
געלונגען ,מיט דער הילף פון דעם דאָזיקן סיסטעם פון .בלוטיקן
טעראָר און מיאוסער קאָרופּציע ,צוֹ באַזינן די ציוניסטישע פאַר-
לאַמענט-קאַנדידאַטן ,אין די יידישע שטעט און שטעטלעך זיינען
געוויילט" געװאָרן מיטנלידער פון פּוילן-קלוב ,צווישן זיי אַ פּאָר
פּאַליאַקן פון מאָזאַאישן נגלויבן? .די ערשטע פּאַרלאַמענט-פראַקציע
יידישער קלוב" האָט אויפנעהערט צו עקזיסטירן .גלייכצייטיק מיט
דער פּאַליטישער פאַרשקלאַפונג איז פאָרגעקומען די ווירטשאפט-
לעכע עקסטערמינאַציע פון נאַליצישן יידנטום .די מאָנאָפּאָלן פון
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זאַלץיגרובן

און

ווייך-נעשעפטן

האָבן אַװעקגערױיבט דעם ביסן

ברויט ביי אַ סך טויזנטער יידישע משפּחות אין גאַליציע .אין יאָר.
1

איז דורכגעפירט געװאָרן די שענקערס-נזרה 51 .טויזנט יידי-

שע שענקערס האָבן פאַרלוירן זייער פּרנסה .עס האָבן נישט גנע-
האָלפן קיין שום תחנונים און קיין שום דעמאַנסטראַציעס .קיין

ווין איז אַװעקגעפאָרן אַ מאַסן-דעלענאַציע פון  0002אָרעמע יידי-
שע שענקערס ,וועלכע האָבן דעם קייזער און די מיניסטאָרן איבער-
געגעבן אַ מעמאָראַנדום ,אָבּער אויך דאָס אין געבליבן אָן וועלכן

ס'איז דערפאָלג .די אַָרעמקייט פון נאַליצישן יידנטום איז געוואקסן
|ון האָט באַקומען אַ טרויעריקע באַרימטקייט אין דער נאַנצער .
א
וועלט .דער גאַליצישער סיים אין לנבי אַלע יידישע טענות און
פּאָסטולאַטן יוצא געווען מיט אַן אַנקעטע ,וועלכע האָט פעסטגע-
| שטעלט די שווערע לעבנס-באַדינגונגען פון נאַליצישן יידנטום .ביי
דעם דאָזיקן מצב פון פּאָליטישער און עקאָנאָמישער פאַרשקלאַפונג
איז געווען צו באַװונדערן דעם מוט ,װאָס דאָס גאַליצישע יידנטום

האָט אַרױסגעװיזן בעת דער פאָלקסציילונג אין דעצעמבער 0191
און שפּעטער בעת

די פּאַרלאַמענט-װאַלן

אין זומער  ,1191אויף

דער אויפפאָדערונג פון דער ציוניסטישער פּאַרטײ ,האָט אַן ערך
אַ העלפט פון די נאַליצישע יידן אַרײנגעטראָגן אין די צייליליסטעס
ביי דער שפּראַךרובריק ,דאָס װאָרט, :יידיש" ,הנם די געריכטן

און די אַדמיניסטראַטיווע אָרנאַנען האָבן דאָס קאַטעגאָריש פאַר -
באָטן און באַשטראָפט,

|

יי

|

פון די דערמאָנטע דריי מדינות :רוסלאַנד ,רומעניע און גאַ-
ליציע ,האָט זיך בעיקר רעקרוטירט דגירויסע יידישע עמיגראַציע,
וועלכע איז כסדר געוואקסן ערב דער ערשטער וועלט-מלחמה .אין
דער צייט צװוישן  4191--0881זיינען איבערן ים אוױיסנעװאַנדערט
העכער דריי מיליאָן יידן .די יידישע עמיגראַציע איז אויך גאַנץ
צאָלרייך גענאַנגען אין די מערב-אייראָפּעאישע לענדער :דייטש-
לאַנד ,פראַנקרייך ,ענגלאַנד א .א .וו .אין דעם יידישן עמינראַציע-
די טענדענץ פון
געקומען צום אוסדרוק
פּראָצעס איז בולט
1440

קאַנצענטראַציע אין געוויסע שטעט און שטחים ,אַזױ זיינען אויס-
געוואקסן

שטאַטן

יידישע

קאָמפּאַקטע

פון צפון אַמעריקע,

בפרט

ישובים

עס שאַפן

אין די פֿאַרייניקטע

זיך יידישע

ישובים

אין

בראַזיליע,
אַרנענטינע,
אויסטראַליע,
קאַנאַדע ,דרום-אַפריקע,
מעקסיקע א .א ,וו .אין די דאָזיקע אַלֶע לענדער רופט אַרויס
די יידישע איינװואנדערונג אַ געוויסע אַנטײעמינראַציע און אַנטײ
יידישע שטימונג .אפילו אין די פרייע און דעמאַקראַטישע מלן-
כוֹת ,ענגלאַנד און פאַרייניקטע שטאַטן פון צפון אַמעריקע לאָזן
זיך פילן מאַנכע אַנטיסעמיטישע שטרעמונגען .די װירטשאַפט-
לעכע עקסטערמינאַציע פון יידנטום אין מזרח-אייראָפּע שאַפט ביי
די פּויפּעריזירטע יידישע קבוצים ,אויסער דעם שטאַרקן עמיגראַ-
ציע-דראַנג ,נאָך א טענדענץ צו זוכן חיונה אין דער ארטיקער
לאַנדװירטשאַפט .אָבער טראָץ געוויסע דערפאָלנן האָט די דאָזיקע
טענדענץ נישט אָנגענומען אין יידישן לעבן קיין שום ערנסטע

און גרעסערע פאָרמען.
מיר

האָבן

איז געשטאַנען

שוין

|
דערמאַנט

ווענן

בלינד און געדאַנקענלאָן

דעם,

וי

די אַסימילאַציע

לגכי דער װאַקסנחיקער

אין די לעצטע
אויך
פּאָליטישער און עקאָנאָמישער ייד-נויט.
יאָרן פאַר דער וועלטימלחמה האָט זיך אין דער דאָזיקער הינזיכט
גאָרנישט געענדנערט .די יידישע אַסימילאַטאָרן האָבן זיך אין אַלֶע
לענדער באַמיט מיט אַן איבערטריבענעם פּאַטריאָטיזם צוֹ פאַר-
טרייבן די שאָטנס פון אַנטיסעמיטיזם ,וועלכע האָבן זיי געסטראַ-
שעט אויף יעדן שריט און טריט ,נישט לאַזנדיק געניסן פון די
זיסע עמאַנציפּאַציע-פרוכטן .די דאָזיקע היפּערפּאַטריאָטישע באמי-
אונגען פון דער יידישער אַסימילאַציע שאַפן אָפט טראנישע און
צונלייך קאַמישע סיטואַציעס .אָט ,למשל ,האָבן אין פּראָנ נעקעמפט
פיזיש צװוישן זיך יידישע סטודענטן אַלס דייטשנאַציאַנאַלע און

טשעכיש-נאַציאָנאַלע

קנאים.

אין

דייטשלאַנד,

אוננאַרן,

פּוילן,

| טערקיי אא"וו ליציטירן זיך די אַסימילאַטאָרן בנוגע זייער פאָטער-
לאַנד-ליבע און דענונצירן די ציוניסטן אַלס שלעכטע בירנער; אין
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אָריענט פּראָפּאַנירט די אַליאַנס? פראַנצויזישע קולטור ,בעת דער
בערלינער ,הילפס-פאַריין פון דייטשע יידן" זאָרנט פאַרן דייטשן
,גייסט" ,די שמד-מנפה בושעוועט אין די רייען פון דעם אַסימי-
לירטן יידנטום .די אַסימילאַציע איז טוֹיב און בלינד לגבי די
כסדרדיקע װואָרנונגען ,װאָס זיינען געקומען מצד יידן און נישט-
יידן ,ווען אינעם יאָר  ,2191איז דערשינען דאָס באַרימטע בוך
פון דייטשן נאַציאָנאַלדעקאָנאָם פּראָפּעסאָר ווערנער זאָמבאַרט, :די
צוקונפט דער יודען" ,האָט די אַסימילאַטאָרישע פּרעסע אויפנענו-
מען די אָפענע דבורים פון קריסטלעך-דייטשן געלערטן מיט שפּאָט

און שנאה .זאָמבאַרט האָט אין זיין װערק

קאָנסטאַטירט

דעם

באַנקראָט פון אַסימילאַציע און האָט נעשריבן ,אַז דאָס יידנטום
מוז די נאַנצע קראפט פון זיין ווילן אָנוװוענדן ,בכדי צו בלייבן אַ

זעלבסשטענדיקער פאָלקס-אָרגאַניזם ,אַ יידיש פאָלק" .זאָמבאַרט.
באַנריסט דעם נאַציאָנאַלן רענעסאַנס פון יידנטום אין ארץדישׂראל
און אין גלות און פאַראורטײלט שאַרף די דייטשע יידן ,װאָס ווילן
נישט בלייבן טריי דעם איינענעם נאַציאָנאַלן א
,יך" ,נאָר באַמיען
זיך מיט אַלֶע זייערע כוחות ,בכדי זיך אַרײנצושטופּן אין דער
דייטשער געזעלשאַפט ,װאָס האָט די יידן פיינט בתכלית השנאה,
אַלס תשובה
דערויף
האָבן די רעפּרעזענטאַנטן פון אָפיציעלן
יידנטום געזידלט זאָמבאַרטן און האָבן זיך קאַטעגאָריש אָפּגע-

שאקלט פון דער ,שעדלעכער און פאַלשער טעזע וועגן דער עקזיס-
טענץ

פון איַידישער

נאַציע".

די דאָזיקע

הדיוטישע

בלינדקייט

לנבי דער יידישער ווירקלעכקייט לאָזט זיך באַמערקן נישט נאָר ביי
די דייטשע אַסימילאַטאָרן .,איינער פון די חשובסטע פירער פון
פראַנצויזישן יידנטום ,פּראָפ ,שלמה רײגאן ,דערקלערט אין זיין

אַרטיקל, :די אינערלעכע עמאַנציפּאַציע פון יידנטום" ,אַז די יידנ-

פראַגע קאָן אין אַ גרויסער

מאָס

דערלייכטערט וערן ,אוֹיב די

יידישע מאַסן ועלן זיך אָפּזאָנן פון שכת און כשרות .נישט צום
ערשטן מאָל :האָט זיך אַרױסנעװיזן .,אַז באַרימטע יידיש-אַסימײ

לאַטאָרישע געלערטע זאָגן אַרױס לנבי דיעירדנ-פראַנע
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נאַאיװע

און אַבסורדאַלע

מיינוננען,

װאָס האָבן קיין שום

יסוד נישט

און

קיין שום מעם נישט,
אַלס אַ פּאָזיטיווע דערשיינונג ערב דער ערשטער ועלט-מל-
חמה ,קאָן מען אָבער קאַנסטאַטירן דאָס כסדרדיקע פאַלן פון דער
אַסימילאַטאָרישער השפעה אינעם יידישן לעבן .דער נאַציאָנאַלער
רענעסאַנס-פּראָצעס פון יידנטום מאַכט לאַננזאַמע אָבער ערנסטע
פאָרטשריטן סיי אויפן פּאָליטישן און סיי אויפן גייסטיקן געביט,
מיר האָבן שוין אין די פריערדיקע קאַפּיטלען נענעבן ,הנם אין אַ
לאַקאָנישער פאָרם ,א בילד פון דער דאָזיקר דערפרייענדיקער אַנט-
וויקלונג פונעם יידנטום .ערב דער וועלט-מלחמה איז נישט געווען
קיין לאַנד מיט אַ יידישן ישוב ,ווו דער דאָזיקער רענעסאַנספּראָ-
צעס זאָל נישט ,אין אַ גרעסערער אָדער קלענערער מאָס ,שאפן אַ
באַנייאונג פון די חיונישע כוחות אינעם דאָרטיקן יידנטום .אפילו
אין די ווייטסטע עקזאָטישע לענדער ,אין אַלזשיד ,טוניס ,מאַראָקאָ,
אַפגאַניסטאַן,
פּערסיע,
טריפּאָליס ,קירענאאיקאַ ,מצרים ,תימן,
בוכאַראַ ,אינדיע ,כינע א ,א .וו .פילט זיך אַ שטאַרקע השפעה פון
נאַציאָנאַלדײידישע שטרעמוננען .דאָס
און
די נייע ציוניסטישע
אָריענטאַלישע יידנטום הויבט אָן צו דערװאַכן .סימפּטאָמאַטיש
פאַר יענער תקופה איז די גרויסע פאראינטערעסירונג פון נאַנצן
וועלט-יידנטום מיטן נורל פון די  08טויזנט שװאַרצע יידן (פאַ-
לאַשן) אין אַביסיניע .וועגן די דאָזיקע פאַרלוירענע מכלומרשטע
עשרת

השבטים"

האָט

זיך שטאַרק

באַמיט

דער

באַקאַנטער

יידי-

שער רייונדער דר .פייטלאָוויטש .,געהאָלפן האָט אים דערביי דער
אַ גרויסן מאָראַלישן
קאָמיטעט אין פלאָרענץ 0704 282062:81
נצחון פאַר דער יידישער וװועלט-סאַָלידאַריטעט האָט געברעננט די
דורכגעפירט
קאַמפּאַניע ,וועלכע איז אין די יאָרן 4191--0191
געװאָרן אין די פאַרײיניקטע שטאטן פון צפון אַמעריקע לטובת די
בירגערלעכע רעכט פון אַמעריקאַנער יידן אויפן שטח פון רוסלאַנד,
ס'איז דורך דעם אויפנעראָלט געװאָרן די נאַנצע .יידנפראַנע אין
רוסלאַנד .די אַמעריקאַנער יידן האָבן זייער גרויסע השפעה נע-
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שטעלט אין דינסט פון די פאַרפאָלנטע רוסישע ברידער .די גאַנצע
אַמעריקאַנער עפנטלעכקייט ,די פּרעסע ,פּאַרלאַמענט און רעגירונג
האָבן מיט סימפּאַטיע אונטערשטיצט דעם דאָזיקן קאַמף .סיי דאָס
רעפּרעזענטאַנטן-הויז און סיי דער סענאַט אין ואַשינגטאָן האָבן
אָנגענומען .אַנטשפּרעכנדיקע רעזאָלוציעס ,און עס האָט געדראָט

אַ שאַרפער קאַנפליקט צווישן רי פאַרייניקטע שטאַטן און רוסלאַנד,
רעכענענדיק זיך מיט דעם ואַקסנדיקן כוח פון אַמעריקאַנער יידנ-
| טום ,האָט דער נייער פּרעזידענט וװודראָוו װילסאָן באַשטימט (ערב
וועלט-קריג) צום אַמבאַסאַדאָר אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל

דעם ערשטן

דעם ייד מאָרנענטוי ,וועלכער האָט געהאָט אַ פּאָזיטיווע באַציאוֹנג
צו דער יידישער קאָלאָניזאַציע אין ארץדישראל,

אָנפּירונג פון דער יידישער

די

רענעסאַנס-באַװעגוֹנג האָט

זיך געפונען אין די הענט פון דער ציוניסטישער אֶרגאַניזאַציע.
פּאַראַלע?ל מיטן ציוניזם ,וי קליינע ואַסערן נעבן אַ געװאַלדיקן
שטראָם,

זיינען

זיינען

נגעווען

נגעפלאָסן

די יידישנאַציאַנאַלע

אַציוניסטיש,

אָדער

באַװעגונגען,

נאָר אַנטײציוניסטיש.

אָדער שפּעטער זיינען זיי פאַרטרוֹקנט אָדער מיטגעריסן

װאָס

פריער

געװאָרן

מיטן געװאַלדיקן ציוניסטישן שטראָם .בפרט איז דְאָס געקומען
בולט צום אויסדרוק ביי דער ,יידישער טעריטאָריאַליסטישעך אָר-
גאַניזאַביצי (י .ט .אָ ,).הנם אין דער שפּיץ פון י .ט .אָ .זיינען
געשטאַנען באַקאַנטע און איינפלוסרייכע יידישע פּערזענלעכקייטן
וי ישראל זאַנגװיל (לאַנדאָן) ,דר .מאַקס מאַנדעלשטאַם (קיעוו),
א|ַדװאָקאַט

י .יאַסינאָווסקי (וואַרשע) ,דער באַרימטער

זשורנאליסט

לוסיען װאָלף (לאַנדאָן) ,די אַמעריקאַנער געזעלשאַפטלעכע טוער
סולצבערנער און שפּילמאַן ,איז די טערינאָריאַליסטישע באַווֹעגונג
געבליבן אַ שװאַכע און קליינע אָרנאַניזאַציע .פון  6091ביז 4101

,עאָלראַפישע קאָמיסיע? ביי דער י .ט .אָ .באַשעפטיקט
איז די ג
געווען מיט זוכן אַ טעריטאָריע .זי האָט געשיקט אַן עקספּעדיציע
אין קירענאַאיקא( ,צפון אַפּריקע) ,געשאַפּן אַ פּלאַן צו קאָלאָניזירן

מעזאָפּאטאַמיע
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(ארם נהרים),

אָרגאַניזירט אַן עמינראַציע

קיין
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גאַלװועסטאן (אין דרום אַמעריקע) א ,א .וו .אָבער פון דעם אַלְּעם
האָבן די טעריטאָריאַליסטן קיין נחת נישט געהאַט .די באַװעגונג.
| איז כאסידירנגעשרומפּן געװאָרן ,לדאיָזונגען

ועגן אַ סתם יידי-

שער טעריטאָריע האָבן נישט מער צוגעצויגן קיין אָנהענגער .ישראל

זאַנגװי? איז געווען אַ גלענצנדער בעלעטריפּט ,אָבער קיין פירער
איז ער נישט געווען .בכלל איז די פאַרמעסטונג פון טעריטאָריאַליזם
קפעּגאןַלעסטיניזם געווען אַן אויסזיכטלאָזע זאַך .ריכטיק האָט מען
אָננגעוויזן ,אַז בכדי אַ יידישע קאַָלאָניזאַציע אין וועלכן ס'איז לאַנד

זאָל דערגרייכן צו דעם מצב פון דער יידישער קאַלאָניזאַציע אין-
ארץדישרא? ,מוז מען מקריב זיין געװאַלדיקע סכומים געלט און
אַן אַרבעט פון יאָר-צענדליקער .דער דאָזיקער פאַרשפּרונג פון ארץ-

| ישראל מאַכט לכן אוממענלעך

יעדע קאָנקורענץ לגבי דער ארץ-

ישראלדיקער קאַלאָניזאַציע .די דאָזיקע סיבה ,און דערצו נאָך אַ-
נאַנצע רייע אַנדערע סבות האָבן גורם געווען ,אַז דער טעריטאָריאַ-
ליזם האָט באַלד פאַרלוירן יעדן שווונג

און איינפלוס

אין יידישן

לעבן ,באַקאַנטע ציוניסטישע און פּועלײ-ציוניסטישע טוער ,װאָס
זיינען גלייך נאָכן זיבעטן קאָנגרעס אַװעק פון דער ציוניסטישער
 מחנה ,האָבן זיך שפּעטער צוריקגעקערט צום ציוניזם .אין אָקטאָ-בער  9091דערשיינט אויפן צוזאַמענפּאָר פון די פּועלי-ציון אין
ניודיאָרק ,דר ,נחמן סירקין (דער .פירער פון די סאַציאַליסטן-טערי-
טאָריאַליסטן) און דערקלערט:

,די רוסישע רעװאָלוציע

האָט אונז

צעטיילט ,די טערקישע רעװאָלוציע פאַרייניקט אונז ווידער .איך בין
געקומען צו דער איבערצייגונג ,אַז דאָס יידישע פאלק אין אויף
תמיד פאַרבונדן מיט זיין לאַנד ארץדישרא?" .אינעם יאָר 9101

מאַכט די י .ט .אָ .דעם לעצטן פּרװו צו ראַטעװען איר קיוֹם .זי

| האַלט אֶפּ אַ צוזאַמענפאָר אין ווין (יוני  )2191מיט אַ דעמאָנסט-

ראַטיון נאַנג צום הערצל-קבר און אַקצעפּטירט דעם פּראיעקט פון

אַ גרויסער יידישער קאַָלאָניזאַציע אין אַנגאָלאַ ,פאַּאָרטונעזישע

|קאַלאָניע אין מערב אַפריקע .אָבער ,הנם פדּיאָרטוגעזישע רעגירונג

און פּאַרלאַמענט האָבן איינשטימיק אָנגענומען דעם געזעץ װעגן
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אַ יידישער קאַלאָניזאַציע אין אַנגאָלא ,איז פון דעם פּראָיעקט וי-
דער גאָרנישט געװאָרן .דאָס איז געווען דער לעצטער טויט-קלאַפּ
פאַר דעם טעריטאָריאַליזם,
אָרגאַניזאַציע לנמרי צעפאַלן,

באַלד איז זיך די טעריטאָריאַליסטישע

מיר האָבן שוֹין דערמאָנט די נאַציאָנאַל-יידישע שטרעמונג.
מיט אַנטײציוניסטישער טענדענץ ,וועלכע איז אין די לעצטע ואָרן
פאַר דער מלחמה פּראָפּאַגירט געװאָרן דורך אַ גאַנצער ריי יידישע
שרייבער מיט דר .נתן בירנבוים בראש .אינעם יאָר  8191גרינדעט.
אינ-
יידישע
פריץ מרדכי טויסמאָן ,איינער פון די באַנאַבּטסטע
טעלעקטואַליסטן אין דייטשלאַנד דעם זשורנאל 61016 21021810::1

וועלכער פּראָקלאַמירט קעגן דעם ציוניזם ,אַ וועלט-אנשויאונג פון
אַזױ גערופענעם אַלֿזיידנטום .אַרום דער דאָזיקער צייטשריפט זאַמ-
לען זיך אַלֶע יידיש-נאַציאָנאַלע שרייבער און טעאָרעטיקער ,וועלבע'
האָבן א נענאטיווע שטעלונג צום ציוניזם .לויט זייער אַלזיידישער
אנשויאונג אאיוזיסגעקומען ,אַז די ציוניסטישע לייזוננג פון דער
יירנפראַגע איז אַן אַבסטראַקטע און אױטאַמאַטישע פאָרמול ,װאָס
איז ווייט און פרעמד לנבכי דער יידישער ווירקלעכקייט .פאַר דער
,ריישטאט"-רעדאַקטאָרן אַ
שאַפן די פ
באַווענונג
ציוניסטישער
ספּעציפישן אויסדרוק; ציון-העבראאיזם ,װאָס אין לויט זייער מיו"

נונג ,אַ מין משכילשע ,בלויז אויף דאָנמאַטישער לאָניק קאָנסטרן-
אירטע אידעאָלאָגיע .די אלדיידן האָבן דאַקענן אידעאליזירט און
אָפּאָטעאָזירט אַלץ ,װאָס איז און ווערט אין נלות געשאַפן ,בפרט
אינעם

מזרח-יידנטום.

פוֹן דעם נעמט

זיך זייער טיפע

צונעבונדנ-

קייט לגבי חסידיזם ,יידישיזם און יידישער מיסטיק ,אין דער ווירק-
לעכקייט איז די דאָזיקע ,פריישטאַט"-גרופּע

געווען

בלוין א בא-

שרענקטער ,מאַכט-און איינפלוסלאָזער קרייז פון אַ פּאַר צענדליקער
יידישע

אינטעלעקטואַליסטן,

וועלכע

זיינען

צוליב

פארשידענע

גייסטיקע און פּסיכישע טעמים ,געבליבן מחוץ דער גרויסער ציו-
ניסטישער מחנה און האָבן אין אַ פאַרװיקלטן קאָמפּלעקס פון פו-
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לאָזאָפישע און עטישע פּלפּולים געזוכט אַ תקון פאַר זייער אָנגע-
ווייטיקטער

יידישער נשמה.

אָן יעדער ערנסטער

/

א

השפעה

אין דער יידישער רענעסאַנס-

באַוװעגונג איז אויך געבליבן די נייע אָרטאָדאקסישע

אָרנאַניזאַציע

יאגודת ישראל" ,וועלכע איז אין מאַי  2191געגרינדעט געװאָרן

אויףה דצעוםזאַמענפאָר
אין קאַטאָװיץ .די הויפּט-עסקנים פון
{ ,אגודת ישראל" ,יעקב ראָזענהיים און דר .י .ברויער ,האָבן רעפּרע-
זענטירט די אידעאַלאָגיע פון דער פראַנקפורטער טרענונגס-אָרטאָ-
דאָקסיע .אין דער נייער אָרגאַניזאַציע זיינען פאַרטרעטן געװען
!= גרופּן פון אַלע לענדער ,אויך פון ארץדישראל ,לויט איר פּראָגראַם
האָט די ,אנודת ישראל" געדאַרפט זיין אַן אומפּאַרטײיאישע אִרּ-
גאַניזאַציע פון דעם תורה-טרייען יידנטום .אין דער ווירקלעכקייט

איז אָבער ,אנודת ישרא?" דורך דעם איינמלוס פון איר גייסטיקן
פירער

דר .י .ברויער

געװאָרן

אַ פּאָליטישער

פאַרבאַנד מיט

אַן

אױסגעשפּראָכענער אַנטי-ציוניסטישער ריכטונג .איר הויפּט-אָרגאַן
16 211
| (פּראַנקפורט אֵם מיין) האָט מפיאטַרביסנ" .

קייט באַקעמפט דעם ציוניזם אוֹן דר .ברויער האָט אין זיינע פּוב-
ליקאַציעס און בעיקר אין זיין בוֹך כוזס80/זקװמס4ט5404 1

פּשוט

דערקלערט ,אַז ,דער ציוניזם איז דער שרעקלעכסטער שונא פון

דער יידישער אומה" .אָבער,
טרענונגס-אָרטאָדאָקסיע

װוי

געזאָנט איז די פּראַנקפורטער

געבליבן אויך אין איר

נייער געשטאַלט

פון ,אגודת ישראל" ,אַ מאַכטלאָזע סעקטע .ערשט נאָך דער ער-
שטער וועלט-מלחמה האָט די ,אגודה אַרינגעצוינן אין אירע רייען
מאַסן פֿון אַרטאָדאָקסישע יידן אין מזרח-אייראָפּע און איז אדַאַנק

דעם געװאָרן אַן ערנסטער כוח אין יידישן לעבן .עס װעט אונז נאָך
אויסקומען וועגן דעם צו שרייבן אין דער געשיכטע פון דער נאָכ-

מלחמחדיקער תקופה,

קנבי די דאָזיקע אַלע גרופּירונגען און פּסײדאָ-באַװעגונגען
| האָט דער ציוניזם נעקאַנט רואיק און זעלבסטבאַװוסט דערקלערן:
,אין מיין לאַגער געפינט זיך דאָס נאַנצע נייע ,נאַציאָנאָל-באַװוסטע
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יידנטום" .דער ציוניזם נאָך הערצלס טויט האָט אפילו פאַרלוירן
דעם אַמאָליקן גרויסן גלאַנץ און מאַכט-פאַרנעם ,אָבער ער גייט
זיך זיין לאַננזאַמען ,זיכערן װענ ,וועלכער פירט צום נצחון סיי אין
א פּראַזאאישע צייט פון
ארץדישראל און סיי אין נלות .ס'אין
שווערער ,מיפולער אַרבעט ,אָן גרויסע אילוזיעס און האָפענוננען.,
אָבער מ'זעט טאָג פאַר טאָנ װאַקסן די פונדאַמענטן פון דעם בנין

העם והארץ ,אין יעדער פאָלקס-באַװעגונג זיינען פאַראַן תקופות
פון אמַעכטיקער אָפענסיווע און ווידער תקופות פון אַ שטילער,
רואיקער אַרבעט ,בעת וועלכער מ'זאַמלט כוחות צו אַ נייעם אָפּענ-
סיוון אויפשווונג .נאָך דער הערצל-צייט ,װאָס איז געווען אַ תקופה
פון אַ כסדרדיקער אִפענסיווע ,איז נעקומען די רואיקע אַרבעטס-
צייט  .4191--9091די אָנגעזאַמלטע ,בעת דעם דאָזיקן פּעריאָך
ענערניעס ,זיינען שפּעטער געקומען צום אויסדרוק אין דער תקופה

פון דער באַלפּור-דעקלאַראַציע,

אין

דער

דאָזיקער

רואיקער

נאָכהערצליאַנישער תקופה

קריסטאַליזירן זיך אויס און קעמפן צוישן זיך
שיטות אינעם ציוניזם ,צי איז דער ציוניזם בלויז
יידיש-נאַציאָנאַלן רענעסאַנס? צי דאַרף מען דעם
נעצן צו א קאַָלאַניזאַציע-אַרבעט אין ארץ-ישראל

די פאַרשידענע
אַ טיי? פון דעם
ציוניזם באַנרע-
און בזה האופן

צוציען די רייכע קרייזן פון אָפּיציעלן יידנטום? צי אין דער ציו-
ניזם אַ טיפע
כל? איבעראל
קבוצים ,ואָס
אױיסװאַנדערן?

רעװאָלוציע אינעם לעבן פון ציוניסטישן יחיד און
אָדער איז ער בלויז אַן ענין פאַר די יעניקע יידישע
מוזן צוליב פּאָליטישע און עקאָנאָמישע רדיפות
צי לאָזט זיך דער ציוניזם פּאַרײיניקן מיט אַ קולטו-

רעלער אַסימילאַציע? די דאָזיקע און ענלעכע פראַגן זיינען געשטאַ-

נען אויף דעם סדר היום פון דער ציוניסטישער באַװעגונג ,פאַר-
לאַנגנדיק אַ תשובה אין דער טאָג-טעגלעכער טעאָריע און פּראַקטיק.
רעכענענדיק

זיך מיט דער דאָזיקער נויטווענדיקייט

פירט דורך די

נייע לייטונג ,װאָס איז געוויילט געװאָרן אויפן צענטן קאָנגרעס אין
באַזעל ,אַן אַנקעטע אויף דשיפּאַלטן

,י
פון דעם צענטראַל-אָרגאַן ד
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וועלט" (אֶנהויב  ,)2191אין דער אַנקעטע באַטײליקן זיך באַקאַנטע
ציוניסטישע
אַזן ס'אין

מנהיגים און טעאָרעטיקער,
נאָרנישט

פאַראַן

צו ענדערן

אַ טייל פון זיי דערקלערן,
אין דער

ציוניסטישער

אי"

דעאָלאָגיע ,וועלכע איז פאָרמולירט געװאָרן אויף די ביז איצטיקע
קאָנגרעסן .דאַקעגן האַלטן אַנדערע ,אַן ס'איז נויטיק א גרינטלע-
כער שנוי ערכין אינעם ציוניזם .עס לאָזן זיך הערן מיינונגען ,װאָס
זיינען באַאיינפלוסט געװאָרן פון אחד העם ,מאַרטין בובער ,מ .י.
בערדיטשעווסקי ,דר ,נ .בירנבוים און אַנדערע .די פאַרשידנקייט
פון דער אויפפאַסונג קומט בולט צום אויסדרוק אין דעם שטרייט,

פאַרגעקומען אין
וועלכער איז ערב דער ערשטער ועלט-מלחמה
דייטשלאַנד צווישן די אַזױ גערופענע ,ראַדיקאַלן" און ,רעוויזיאָ-
ניסטן"( .נישט צו פאַרמישן מיט .פּאַרטײיען פון די זעלביקע נעמען,
װאָס האָבן זיך געשאַפן שפּעטער ,נאָך דער ערשטער וועלט-מל-

חמה!) .די ערשטע האָבן געהאַלטן ,אַז דער ציוניזם איו מחיב
זיינע אָנהענגער צו אַ נאַציאָנאַלן מהות אויך אין זייער פּערזענלעכן
לעבן ,ביים דערציען די קינדער א .א .וו .דאַקעגן די רעװיזיאָניסטן
האָבן געטענהט ,אַז דער ציוניזם פאַרלאַנגט אַ נאַציאָנאַלע קולטור
בלויז אין ארץדישראל ,אָבער נישט אין די גלות-לענדער .די דאָזיקע
פּאָלעמיק איז אַרויסגערופן געװאָרן צוליב אַן אַרטיקל (אין דער
,וועלט? פון פּראָפ .,פראַנץ אָפּענהײימער (,שטאַם-באַװוסטזײין או.
פאַלקסבאַװוסטזיין") ,אין וועלכן דער מחבר פּרװוט צו באַווייזן,
אָבער אַ
אַז די מערב-יידן האָבן אַ יידישן שטאַם-באַװוסטזײן
נישט-יידישן (דייטשן ,פראַנצויזישן ,ענגלישן א ,א .ו ).פאָלקס-

באַװוסטזײן ,דאַקעגן די מזרח-יידן באַזיצן סיי אַ יידישן שטאַם-
באַװוסטזײין און סיי אַ יידישן פאָלקס-באַװווסטזיין .אויף דעם צו-
זאַמענפאָר פון די דייטשע ציוניסטן אין לייפּציק (אין יוני ,)4191
איז פאָרגעקומען אַ ליידנשאפטלעכע דעבאַטע צווישן די ראַדיקאַלע
און רעװויזיאָניסטן .די הױיפּטרעדנער מצד די לעצטע ,פּראָפ ,אָפּענ-
היימער און דר ,א .פרידעמאַן האָבן אויפן צוזאַמענפאָר אַנטװיקלט
דעם געדאַנק ,אַז ציוניזם און קולטורעלע אַסימילאַציע לאָזן זיך
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פֿאַרייניקן .אָפּענהײימער װאַרפט אָפּ די געמיינע אַסימילאַציע ,וועפֿ-
יכע שטופּט דעם יידן צו זוכן קאַריערע
פאַרטיידיקט

די קולטורעלע

ביי פרעמדע.

אַסימילאַציע, .איך

אָבער ער

בין נישט

קיין

אַסימילאַטאָר" ,האָט אָפּענהײמער דערקלערט אויפן לײיפּציקער צו.-
זאַמענפּאָר, ,אָבער איך בין דאָך אַסימילירט ,איך

בין אַ דייטש

און בין דערויף שטאָלץ ,פּונקט װוי איך שטאָלציר מיט מיין יידישן
אָפּשטאַם.

איך און מיינע פריינט

שטייען פעסט

אויפן

באָדן פון

באַזעלער פּראָגראַם און אונזער דייטש-נאַציאָנאַלע װועלט-באַנעמונג
שטערט אונז נישט צו זיין גוטע ציוניסטן" .דר ,א ,פרידעמאַן האָט.
דערקלערט ,אַז דער נאַציאָנאַלער אנידמאמין פון אַ ציוניסט ,װאָס
האָט אייננעצאָלט דעם פּאַרטייישק? אינטערעסירט נישט די פּאַרטײ
און אַז אין דייטשלאַנד איז אוממעגלעך צו שאַפן אַ יידיש-נאַציאָ-
נאַלע קולטור ,נאַטירלעך האָט דער לייפּציקער צוזאַמענפאָר אִפּ-
געװאָרפן די דאָזיקע אנשויאונגען ,װאָס זיינען געװוען שוין צו
,פּראַקטיש? אפילו פּאַר די געמעסיקסטע ,פּראַקטישע דייטשע ציו-
ניסטן .,אָבער סימפּטאָמאַטיש זיינען געווען די דאָזיקע מיינונגען

פאַר געוויסע קרייזן אינעם ציוניזם ,וועלכע האָבן פּראָפּאַגירט אַ
באַקװעמען ציוניסטישן מינימאַליזם .צוליב דעם האָבן זיך אָפּט
אין דער באַװעגונג נעשאַפן פּאַראַדאָקסאַלע סיטואַציעס .למשל,
בעת די ווינער ציוניסטן זיינען געשטאַנען אין אַ פאַרביסענעם
פּאָליטישן קאַמפּ מיט דעם פאַרטרעטער פון אָפיציעלן אַסימילאַציע-
(דעם פּרעזידענט פון דער ווינער קולטוס-
.רן
ש,טאע
יידנטום דר
געמיינדע) האָבן מאַנכע ציוניסטן גראָד אין דר .שטערן געזעען,
צוליב זיין פּלאַטאָנישער סימפּאַטיע פאַר ארץ-ישראל און דער
ייד און ציוני .די פּראַקטישע
העברעאישער שפּראַך ,אַ טרייען

קאַלאָניזאַציע-אַרבעט אין ארץ-ישראל
אָפט צוזאַמענגעפירט

האָט די ציוניסטישע

מיט אַסימילאַטאָרישע

צוליב אָפּאָרטוניסטישע טעמים

מען

מיט אַ לייכט געמיט

פאַרווישט די טיפע אידעאָלאָגישע גרענעצן
סתם חובב-קאַלאָניזאַציע אאירןץ-ישראל.

צווישן ציוניסטן און
דאָס איז אויך בולט
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האָט

פאַריינען

מחנה

און יחידים,

געקומען

צום אויסדרוק

אין דער עננער מיטאַרבעט

מיטן ,הילפס"

פאַריין פון דייטשע יידן" ,אַן אָרגאַניזאַציע פון דייטש-יידישע אַסײ
מילאַטאָרן.
שיינונג,

ס'איז לכן געווען

װען

אינעם

אַ דערפרייענדיקע

נאַציאָנאַלע דער-

ספּאָנטאַן

אין

יאָר 3191

איז

אױיסגעבראָכן

ארץדישראל אַ שטורעם קענן די אַסימילאַטאָריש-דייטשע פּלענער
בנונע דעם טעכניקום אין חיפה .דער געזונטער ציוניסטישער אינ-
סטינקט האָט רעבעלירט קענן דער שעדלעכער צוזאַמענאַרבעט מיט

די אַסימילאַטאָרן,

|

מיט דעם מצב אין דער ציוניסטישער אֶרגאַנזאַציע זיינען
טאַקע אומצופרידן געווען געוויסע טיילן פון דער באַװעגונג .די
דאָזיקע אומצופרידנקייט האָט אָבער נישט אָנגענומען קיין שום
אָרנאַניזאַטאָרישע פאָרם .די נייע לייטונג ,װאָס איז געויילט גע-
װאָרן אויפן צענטן קאָנגרעס ( )1191האָט לנמרי באַהערשט די
אָרגאַניזאַציע .די נייע לייטונג .איז באַשטאַנען פון פ ,פּראַקטישע
ציוניסטן" ,פון וועלכע צוויי זיינען געווען דייטשע (פּראָפ .אָטטאָ
| װאַרבורג און דר .אַרטור האַנטקע) און דריי רוסישע (דר .װיקטאָר
יאַקאָבסאָהן ,דר ,.ש .לעווין און נחום סאָקאָלאָוו) .לויט דעם באַ-
שלוס פון קאָנגרעס איז דער נייער פּרעזידענט פון אַקציאָנס-קאַָמי
טעט פּראָפ .אָ .װאַרבורג) געוויילט געװאָרן נישט דורכן קאָנגרעס,
נאָר דורך דעם א ,ק .גופא .פּראָפּ .װאַרבורג ,אַ רואיקער און פאָר-
נעמער געלערטער ,וועלכער איז ווייט נגעווען פפוּןאָליטישע אַמב-
ציעס ,האָט באַלד פאַרשטאַנען צו געווינען די סימפּאַטיעס פון אַלע
גרופּירונגען אינעם ציוניזם .די נייע לייטונג האָט געהאַט איר זיץ
אין בערלין ,װו עס זיינען אַריבערגעטראָגן געװאָרן אַלע ציוניס-
טישע אַמטן פון קעלן( .אַ חוץ דעם נאַציאָנאַל-פאָנד ,וועלכער איז
געװאָרן פון דר .מ .באָדענהיימער אין קעלן).
געפירט
ווייטער
דֹר .וו ,יאַקאָבזאָהן ,דער ביז איצטיקער פּאָליטישער פאַרטרעטער
אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל איז געװאָרן װיצע-פאָרזיצער פון דער ליי"
טונג .דעם אַרנאַניזאַציאָנעלן רעסאָרט האָט געפירט דר ,אַ .האַנטקע,

אַ פעאיקער און ענערנישער

בערלינער

אַדװאָקאַט ,וועלכער איז
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נאָך באָדענהיימעוין געװאָרן דער פאָרזיצער פון די דייטשע צִיו"
ניסטן .די קולטור-אַרבעט האָט איבערגענומען דר .ש .לעטץ ,אַ

טאַלענטירטער רעדנער און פּראָפּאַנאַטאָר ,איינער פון די פּראָמינענ-
טסטע ציוניסטן ציוענער

צייט .דר .לְעווין האָט זיך שטאַרק באַ-

'מיט ביים אויפבוי פון .העברעאישן

האָט מיטגעהאָלפן צו שאַפן

די

שול-ווערק אין ארץ-ישראל און

גרויסע נעלט-מיטלען פאַר דעם

חיפהער טעכניקום ,גחום סאָקאָלטָט האָט פיל געלייסטעט אויפן
פּובליציסטישן און פּראָפּאַגאַנדיסטישן געביט .זיין רייזע קיין אַמע-
ריקע האָט דער ציוניסטישער זאַך געברענגט אַ גרויסן נוצן .אֶן
ספק האָט די נייע .לייטונג אַ סך געלייסטעט במשך פון איר קאַדענץ,

צווישן דעם צענטן און עלפטן קאָנגרעס ( ,)5191די אָרגאַניזאַציע
איז אויסגעבויט

און דיסציפּלינירט געװאָרן ,די צאָל פון שקל-צאָ-

'לער האָט דערגרייכט  031טויזנט (זי װאָלט אַסך גרעסער געווען,
ווען נישט די רעפּרעסיעס אין רוסלאַנד) ,די פינאַנסן זיינען גע"
אָרדנט געװאָרן ,די פּרעסע און פּאַרטײײליטעראַטור האָט זיך אינ-
טענסיוו אַנטװיקלט ,די אַרבעט אין ארץ-ישראל? האָט ,אונטער דער
פירונג פון ענערנישן און טאַלאַנטירטן דר ,אַרטור רופּין ,געמאַכט
פאָרטשריטן .די בערלינער לייטונג איז געקומען צום -11טן (וי.-
נער) קאַנגרעס זעלבסטצופרידן ,זי איז געווען ביי זיך זיכער ,אַז
דער קאָנגרעס וועט אנערקענען איר לייסטונג במשך די לעצטע

צוויי יאָר .די אָפּאָזיציע פון די פּאַליטישע ציוניסטן ,װאָס איז,
וי געזאָגט ,נישט געווען אָרגאַניזירט ,האָט מיט אירע טענות און
פאָרווורפן געהאַט אַ זייער קנאַפּע השפּעה אויף דעם ציוניסטישן
עולם .די פּאַליטישע ציוניסטן ,פאַרופנדיק זיך אויף הערצל'ס

ירושה ,האָבן דער לייטונג פארנעװאַרפן,
טאָג-טעגלעכער,,

קליינלעכער

אַרבעט

אַז זי האָט אין דער

פאַרגעסן

און

פאַרלױרן

ציל .די /פּראַקטישע" .פֿי-
גרויסן הערצלאַנישן
ד-עם
טונג  --האָבן געטענה'ט די פּאַליטישע ציוניסטן  --אין לנבי
דעם ציוניזם נאָכגענאַנגען דער פאַלשער און שעדלעכער פלאָזונג
(פוֹן דעם באַרימטן סאַציאַליסטן-פירער עדואַרד בערנשטיין) ,אַז
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,דער ציל איז גאָרנישט ,די באַוענונג איז אַלץ" .צוליב די טאָג-
טעגלעכע

נויטן פון דער באַװענונג

האָט מען אַלזאַ מקריב

געװוען

די נשמה פון דער באַװעגונג :דעם ציל פון דעם מלוכה'שן ציוניזם.
האָבן דער בערלינער לייטונג וייטער
די פּאָליטישע ציוניסטן
פאָרגעװואָרפן ,אַז זי איז מיט איר נאַנצן מהות אומפעאיק צו פירן
די ציוניסטישע פּאָליטיק לויט הערצל'ס אויפאַסונג .די דאָזיקע
פאדווורפן זיינען ,טיילווייז ,געווען נגערעכט .די קליינלעכע פּראַק-
טישקייט ,װאָס איז געװאָרן דער סיסטעם פון דער נייער לייטונג,
האָט מורא נעהאַט פאַר יעדן ריזיקאלן שריט ,וועלכער קאָן אַ
שאָדן ברעננען דער רעאלקאַלאַניזאַטאָרישער אַרבעט אין ארץ-
| ישראל ,מ'האָט אַלזאָ די באַשטײענדיקע טאַטזאַכן געהאַלטן פאַר
דעם איינציקן יסוד פון דער ציוניסטישער פּאָליטיק .די לייטונג

האָט איר זיץ געהאט אין בערלין ,דער צענטראַל-אָרגאַן איז דער"
שינען

אין דייטשער

און אַלֶע ציוניסטישע

שפּראַך ,דער קאָננרעס

אַמטן זיינען באַהערשט געװאָרן פון דער דייטשער אַטמאָספערע,
די וויכטיקסטע פּאָסטנס

האָבן פארנומען

דייטשע

ציוניסטן .דאָס

האָט געמוזט אין ענגלאַנד און פראַנקרייך שאַפן דעם איינדרוק,
אַז דער ציוניזם איז געװאָרן אַ ווערקצייג פון דער דייטשער דיפּ-
לאָמאַטיע .די רוסישע  פּראַקטישע ציוניסטן" (נעכטיקע חובבי-
ציון) האָבן אויף דעם דאָזיקן מצב מסכים געווען ,ווייל די דייטש-
אָריענטאַציע האָט דערוויי? דערמעגלעכט א געוויסע
טערקישע
קאָלאָניזאַציע-אַרבעט אין ארץדישראל ,שטייענדיק אויף דער שװועל
פון דער וועלט-מלחמה ,האָבן די ,פּראַקטישע ציוניסטן' נישט
פ|אָראויסגעזען דעם נאֶענטן װעלט-שטורעם ,ואָס וועט צעשמע-
טערן דטיערקיי צוזאַמען מיט דייטשלאַנד .דאַקעגן ,האָבן זיך די
מנחיגים פון פּאַליטישן ציוניזם ,וועלכע האָבן מייסטנס געװוווינט

אין ענגלאַנד און פראַנקרייך ,גוט אָריענטירט אין דער וועלט-סי/ -

טואַציע .זיי האָבן לכן געהאלטן

דאָס ענגע

פאַרבינדן זיך מיט

דייטשלאַנד און טערקיי פאַר געפערלעך .די ענגלישע פּרעסע האָט
אָפן געשריבן ,אַז דער ציוניזם איז געװאָרן אַן ענין פון דייטשי
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לאַנד (סאַקאָלאָווס רייזע און אינטערווענץ אין לאַנדאָן האָט אין
דער דאָזיקער הינזיכט געהאַט אַ קנאַפּע השפּעה) .די פּאַליטישע
ציוניסטן האָבן לכן פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל שאפן א באַזונדערן פּאַ-
ליטישן קאָמיטעט מיט מאַסס גאָרדױ בראש ,וועלכער זאָל פון פּאַ-

| ריז אויס פירן דעם פּאַליטישן משא ומתן מיט די רעגירונגען ,די

בערלינער לייטונג האָט דערויף נישט מסכים געווען .בשעת דער

באַללאַןדקאַנפערענץ אין לאָנדאָן ,האָט מאַקס נאָרדוי ,קעגן דעם
ווילן פון דער בערלינער לייטונג ,אָפּגעדרוקט אין לאַנדאָנ .ט
,יימס"

(אין דעצעמבער  )2191אבַריוו ,אין וועלכן ס'אין פאַרלאַנגט
געװאָרן ,אַז בדאיַלקאַןדקאַנפערענץ זאָל אויסהערן די פּאָסטולאַטן
פוֹן די ציוניסטן ,װאָס הגם זיי זיינען נייטראַל לגבי אַלֶע מלוכות.,
זיינען זיי ד
פאאַָךראינטערעסירט

אין דער לייזונג פון די באַלקאַן-

אמוזןרח-פראַגן .דער בריוו איז געווען אונטערגעשריבן, :מאַקס
נאָרדױי ,דער פּרעזידענט פון -01טן ציוניסטן-קאַנגרעס" .מיט דעם
האָט

נאָרדוי'ס

פּובליקאַציע

אין דער

גרויסער

וועלט-צייטונג

,טיימס" באַקומען אַן אָפיציעלן -כאַראַקטער .די בערלינער ליי-
טונג איז צוֹליב דעם

שטאַרק אויפנעבראַכט

געווען,

זי האָט גע-

האַלטן ,אַז אַפילו מאַקס נאָרדוי טאָר נישט אָנהוֹיבן אויף אַן איי-
גענער האַנט פּאָליטישע שריט .אין די קרייזן פון דער לייטונג האָט

מען אָננעוויזן ,אַז נאָרדוי'ס בריוו קאָן אַרויסרופן אַנטי-ציוניס-
טישע גזרות

מצד טערקיי ,וועלכע איז נאָך די פאַרלוירענע

באַל-

קאַן-מלחמות געווען שטאַרק גערייצט .די פּאַליטישע ציוניסטן
יהאָכן דערויף געענטפערט ,אַז די לייטונג איז באַגאַנגען אַ גרויסן
היסטאָרישן פעלער מיט דעם ,װאָס זי האָט נישט אויסגענוצט די

באַלקאַן-קאַנפּערענץ ,בכדי אויף דעם אייראָפּעאישן פאָרום אוים-
צוראָלן דעם גאַנצן ציוניסטישן פּראָבלעם,
אויך

בנוגע

דער

קאָלאַניזאַציע-אַרבעט

|
אין ארץ-ישראל

איז

געווען אַ טיפער פּרינציפּיעלער אונטערשיד צווישן די פּאָלִיטישע
און די פּראַקטישע ציוניסטן ,דעם הערצליאַנישן שטאַנדפּונקט
אין דער דאָזיקער ריכטונג האָט קלאָר אויסגעדריקט מאַקס גאָרדוי,
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דערקלערנדיק, :אַ קאַלאַניזאַציע אָן זיכערע קאָנצעסיעס איז א
פאַנטאָם ,אַ לופט-אַרבעט פון לופט-מענטשן ,זי קאָן ווערן אַ סכנה
פאַר די אָפענע און לאַיאַלע באַשטרעבונגען פון דעם פּאָליטישן
צווניזם" ,די פּאָליטישע ציוניסטן זיינען נישט געווען קעננער פון
דער טאָנטעגלעכער פּראַקטישער אַרבעט אין ארץיישראל ,זיי האָבן

אָבער פאַרלאַנגט ,אַז גלייכצייטיק זאָל מען זיך באַמיען צו שאַפן
פאַר דער קאַָלאַניזאַציע-אַרבעט אַ פּאַליטיש-רעכטלעכן יסור .זיי
האָבן געהאַלטן ,אַז אַ סתטקאַלאַניזאַטאָרישע אַרבעט אין ארץ-
ישרא? ,לויט דעם מוסטער פוֹן חובבי-ציון ,קאָן קיין קיום נישט
האָבן און שטייט אין קעגנזאַץ צו די אינטערעסן פון ציוניזם ,אין

די קרייזן פון די פּאַליטישע ציוניסטן האָט מען אויך שאַרף קרי-
טיקירט דעם גאַנצן קאַָלאָניזאַציע-סיסטעם אין ארץזישרא? ,מען
האָט אָנגעוויזן אויף די פאַרשוענדערישע נישטפּראַקטישע אַר-
בעטס-מעטאָדן .אָבער די פּאָליטישע ציוניסטן (לרוב שריפטשטע-
לער ,געלערטע ,פינאַנץ-לייט) האָבן נישט אַרויסגעוויזן קיין שום
אָרגאַניזאַטאָרישע אַקטיוויטעט .זיי האָבן זיך באַננוגנט מיט אַ
מער אָדער ווייניקער שאַרפער קריטיק לנבי דער לייטונג .דער איינ-
ציקער פון זיי ,וועלכער איז באמת ביכולת נגעווען צו אָרגאַניזירן
די אָפּאָזיציע ,איז געווען דוד װאָלפּואָן .אָבער ער האָט נלייך
נאָכן צענטן קאָנגרעס דערקלערט ,אַז ער װוי? נישט שאַפן קיין נייע
פּאַרטײ אינם ציוניזם און װעט נישט אַרגאַניזירן די אָפּאָזיציאָנע-
לע קרייזן ,אָפּגעריסן פון דבירייטע יידישע פאָלקסמאַסן ,זיינען

די פּאָליטישע מנהיגים ,הערצל'ס יורשים ,געבליבן אָן השפּעה
אויף דער מאַכט אינם ציוניזם .די בערלינער לייטונג ,שטיצנדיק
זיך אויף די גרויסע ציוניסטישע אַרנאַניזאַציעס אין רוסלאַנד ,גאַ-
ליציע .,,עסטרייך ,דייטשלאַנד ,רומעניע ,האָט לנמרי באַהערשט די
לאַגע .צום עלפטן קאָנגרעס אין די בערלינער לייטונג געקומען

מיטן פאַרלאַנג ,אַז מ'זאָל אין אירע הענט איבערנעבן די לעצטע
פּאַזיציע פון די פּאָליטישע ציוניסטן;:

די באַנסו.

וועגן דעם

האָט

געדאַרפט פאָרקומען אַן אַנטשידנדיקע שלאַכט אויפן נאענסטן קאָנ-
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גהעס; אָבער די אָפּאָזיציע איז געגאַנגען צום קאָנגרעס נישט-אָר-
גאַניזידט און אָן נלויבן אין איינענע כוחות .אַ טייל פון די פֹּאֲלֵי-

טושע? ציוניסטן ,זיינען בכל?ל צום קאָנגרעס נישט געקומען ,פאַר-
צוֹפּטנדיק :מראש אויף יעדן קאַמף .נישט נעקומען זיינען צום
קאָנגרעס די פּראָמינענטע הערצליאַנער :מאַקס נאָרדוי ,דר,
1

אַלעקסאַנדער מאַרמאָרעק,

אינז ,י .קרעמענעצקי.

ערב דעם קאָנ-

גרעס האָט נאָרדױ אין פּאַריז ,בעת דער הערצל-פייערונג ,געהאַלטן
אַ שאַרפע רעדע קענן דער בערלינער לייטונג ,וועלכער ער האָט

פאָרגעװאָרפן
װירטשאַפט

פּאָליטישע אינדאָלענץ און אַ שלעכטע ,לייכטזיניקע
אין ארץ-ישדאל,.

-

מאיר דיזענגאף
()7391---1681
מ!יוטבאַגרונדער
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פון תל-אביב (און ו)900 .
בירגערמויסטער

בי
און איר ערשטער.
'

יי

)9

דער עלפטער ציוניסטישער קאַנגרעס
אין ווין

דער עלפטער

ציוניסטישער

קאָנגרעס

דער לעצ-

איז געווען

טער פאַר דער ערשטער וועלט-מלחמה .ער איז פאָרגעקומען אין
וין ,אין דער צייט צװוישן דעם  9 - 2סעפּטעמבער
קומען צום קאָנגרעס
מכל תפוצות ישראל,

ד0ע0לענאטן
2

זיינען

 ,.8191גע"

און טויזנטער

געסט

|

דער פּרעזידענט פון אַקציאָנס-קאָמיטעט פּראָפ .אָטטאָ װאַרי
בורג עפנט די ערשטע פייערלעכע זיצונג מיט אַן אויספירלעכער

רעדע ,אין וועלכער ער דערקלערט :מיר פאַרזאַמלען זיך אין דער
שטאָט

פון טעאָדאָר

הערצל.

כמשך

די 1/

יאָר זייט

הערצל'ס

אויפטרעטן איז די ציוניסטישע אַרנאַניזאַציע אוױיסנעװאַקסן
|עכטיקן
מ

פּאָליטישן

און

גייסטיקן

כוח

אינם

יידישן

צו אַ

לעבן .מיט

דאַנקבאַרקײט דערמאָנען מיר אונזער גרויסן מנהיג ,זאָל זיין דער-

|הויבענער גייסט באַהערשן די קאָנגרעס-פּאַרהאַנדלונגען .דאָ אין
ווין האָט הערצ? נגעפונען די ערשטע אונטערשטיצונג
ציאָנאַלדיידישע

באַנײיסטערונג

סטודענטן-פאַרײינען

געשטאַרקט

געװאָרן

װואָס

זיינען

דורך דער

סמאָלענסקין; פּרעז .װאַרבורג דערמאַנט

אין

ביי די נאַ-
זייער

ווירקונג

ציון-

פון פּרץ

דאַן ,אינם װייטערדיקן

טייל פון זיין רעדע ,די לאַנע ,וועלכע האָט זיך באַשאַפן

אין דער

טערקיי צוליב די פאַרלוירענע באַלקאַן-מלחמות .דאָס יידישע פאָלק,
װאָס איז טריי געבליבן זיין אַלטער סימפּאַטיע פאר דער טערקי-
שער מלוכה און אומה ,האָפט ,אַז דאָס אָטאָמאַנישע רייך וועט

באַלד גובר זיין דעם שווערן קריזיס און וועט פירן די טערקישע
לענדער צו אַ קולטורעלער באַנייאונג .אונזער אַרבעט אין ארץ-
ישרא?ל

װועט אין א גרויסער

מאָס בייהילפיק

זיין דער

דאָזיקער

באַנייאונג .מיר קאָנען מיט צופרירנקייט קאַנסטאַטירן ,אַז אין די
מאָסגעבנדע טערקישע קרייזן הויבט מען אֵן צוֹ פאַרשטײין דעם
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פרידלעכן און לאָיאַלן כאַראַקטער פון אונזער באַװענונג ,אונזער

רעאַלע אַרבעט אין ארץ-ישרא? ,װאָס איז אין איצטיקן פּעריאָד
געװאָרן דער יסוד פונם ציוניזם ,האָט געװויזן דעעפרנטלעכער

מיינונג אין דער טערקיי דעם וועג ,וועלכן מיר ועלן גיין ..ס'איז
בולט געװאָרן דער נוצן ,וועלכן מיר ברענגען מיט אונזער אַרבעט
דעם לאַנד פוֹן אונזערע שכנים ,דער אַראַבישער באַפעלקערונג.

אויך ביי דער גאַנצער קולטור-וועלט האָבן אונזערע רעאַלע מעשים
| אין ארץ

ישרא?

געפונען

פאַרשטענדניש און סימפּאַטיע,

פּראָם.

ווארבורג גיט דָאַן אַן איבערבליק וועגן די וויכטיקסטע ציוניסטי-
שע אויפטוען און אינסטיטוציעס אין ארץדישראל .ער דערמאָנט
|דעם פּלאַן װעגן דער העברעאישער אוניווערזיטעט אין ירושלים,
װאָס דאַרף זיין די קרוין פון דער ביזאיצטיקער לייסטונג ,און
שליסט זיין רעדע מיט די ווערטער :דער ציוניזם איז ממשיך זיין
! נצחון-וועג אינם יידנטום ,אַ באַװייז דערפאַר איז דער איצטיקער
קאָנגרעסן  וועלכער מאַניפעסטירט דעם כוח און גלאַנץ פון אונזער

באַוועגונג,

|

-

נאָך װאַרבורג'ן

האַלט

|

נחום סאָקאָלאָט

(אנשטאט

נאָרדוי'ן) 

דעם רעפּעראַט ועגן דער יידישער לאַגע אין דיאַספּאָראַ .ס'אין.
שווער צו געבן  ---זאָגט סאַקאָלאָו  ---אַ בילד פון דער יידישער

ווירקלעכקייט אין די גלות-לענדער .די דיאַספּאַראַ איז אַתוהו
ובוהו ,אָבער דער ציוניסטישער קאַנגרעס איז די איינציקע יידי-
שע

טריבונע ,פון וועלכער מ'קאָן אין אַ וועלט-מאסשטאַב

אוים-

ראָלן דעם גאַנצן יידישן פּראָבלעם ,אַ טרויעריקע שטימונג הערשט

אין די יידישע גאַסן ,די רדיפות און עדקיאַנאָמישע עקסטערמי-
נאַציעס מאַכן דעם יידישן קיום שווערער מיט יעדן טאָג ,אוֹנזער
הויז אין נלות האַלט ביים איינפאלן ,מיר מוזן בויען אַ ניי און

איינן הויז .אַ בולט'ער אויסדרוק פון דער טראַנישער לאַגע זיינען

די כװאַליעס פון יידישער עמינראַציע ,װאָס צעגיסן זיך איבער
דער גאַנצער וועלט .די צרות און רדיפות זיינען געװאָרן דאָס טאָג-
טענלעכע ברויט פון מזרח-יידנטום .עס קומען נאָך דערצו באַזונ-
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בי

"

דערע ,פּרעמיעס" ,וי למשל :עלילםס הדם( ,שטורמישער פּראָ-
טעסט-רוף אינם גאַנצן קאַנגרעס, :אַ חרפּה") .די בלוטיקע שװאַר-
אַנטייידישן
צע מאות האָבן אַרױיסגעצוינן פון מיטלאַלטערישן
אַרסענאַל דעם פאַרסמ'טעסטן כלי-זין ,דער ריטואַל-בלבול קענן

דעם ייד בייליס איז אַ שענדלעכע פּראָװאָקאַציע לנבי דעם וועלט-
יידנטום! די בייליס-העצע איז אָבער פאַר אונזערע שונאים נאָך
צו װייניק .מיר מוזן מיט צער דערמאַָנען דעם באַיקאָט פעגן יײרן
אט פּוילן .די פּוילישע אומה איז אַלֵיין אַ ליידנדיקע ,אונטערדריקטע
מויינען ,אַז פּוילן װעט קאַנען רואיק
נאַציע .ס'איז א שנעון צ
געניסן פון פרידן און װוילשטאַנד ,אויב פמ'ועט די רעכט פון
יידישן פאָלק טרעטן מיט די פיס ,גרויס איז די צאָל פון לענדער,

וו עס הערשט ,אין אַ גרעסערער אָדער קלענערער מאָס ,דער אַנ-
טיסעמיטיזם ,צו לאַנג איז די מגילה פון אונזערע
לאָן

דער

צייוגיויםס

ענדערן

דאָס

לעבן

טין

גלות?

ליידן און צרות.
אָם

דאָס

אין

די

האַרבסטע שאלה ,װאָס דער גורל האָט פאַר אונז אַװעקגעשטעלט,
זי דריקט אָן אויפהער אונזער נשמה ,און אלס ענטפער אויף דער

דאָזיקער פראַנע ,װעל איך לנבי דעם בילד פון צעריסנקייט אין
נלות אַװעקשטעלן אַן אַנדער בילד ,אַ נלות ,װאָס איז געאָנראַפיש
צעשפּרײט ,אָבער דאָך פארייניקט דורך איין לעבעדיקן צענטער,
א נלות מיט אַלֶע ליידן ,װאָס רייסן זיך אין אים אַריין פון דרויסן,
אָבער אָן געפאלנקייט און דערשלאָננקייט ,אָן נייסטיקער אונטער-
טעניקייט ,אֶן אַסימילאַציע ,אַ נלות סמיט אמתיידישער אחדות.

ד!אָס יידנטום האָט אויך אין גלות אַ מעגלעכקייט זיך צו אַנטװיק-
לען ,אויב עס ועט שאַפן אַן איינענעם נאַציאַנאַלן צענטער אין
ארץ ישרא? ,דורך ארץ-ישראל זאָל זיך דער נאַציאָנאַלער זעלבסט-
באַוווסטזיין פון דער יידישער אוֹסמה רעאליזירן .נאַציאַנאַלער
זעלבסטבאַװוסטזיין ,װאָס באַזירט אויף יידישער סאָלידאַריטעט
און אױיטאַעמאַנציפּאַציע  --דאָס איזן די איינציקע בריק צוישן

ציוניזם און דיאַספּאָראַ ,די איינציקע רעטונג פאַר דעם גלות-יידנ-
טום .סאָקאָלאָוו'ס

רעדע

וענן

דער

װעלט-לאַנע

פוֹן יידנטום

איז
161

בניגוד צו נאָרדוי'ס קאָנגרעס-רעפּעראַטן

געווען אַן אויסדרוק פון

דער הערשנדיקער אחד-העמ'יסטישער ריכטונג אינעם ציוניזם.
נאָך סאַקאָלאָוו'ן האַלט דיר שמריחו לעוין אַ רעפּעראַט אין
העברעאישער שפּראַך וועגן דער סיטואַציע אין ארץ-ישראל .ד"ר

לעווין דערקלערט; ס'איז שוֹין די העכסטע צייט צו באַפרײיען זיך
פון דער גלות-קנעכטשאפט ,פוֹן דער עבדות מצרים .מיט אַ גרויסער
פרייר מוז מען לכן באַגריסן יעדן פאָרטשריט פון אונזער ארץ-

ישראל-אַרבעט .זאָל מען די דאָזיקע אַרבעט קריטיקירן ,װוי ווייט
און וי אָפּט מ'ווי? נאָר ,זי איז און בלייבט דאָך אונזער שטאָלץ,

פון דער דאָזיקער קאָנגרעס-טריבונע זאָל מיר דערלויבט זיין אויס-
צודריקן אַ טיפן געפיל פון יראת הכבוד אוֹן דאַנקבאַרקײט לגבי

אונזערע ב,ילוי"פּיאָנערן ,וועלכע האָבן אין פאָריקן יאָר שטיפ

און באַשײידן געפייערט דעם -03יעריקן יובילעאום פון זייער היס-
טאָרישער טאַט .מיר מוזן אויך ביי דער דאָזיקער געלעגנהייט דער-
מאָנען דעם גרויסן הנדיב הידוע באַראָן עדמאָנד ראָטשילד ,וועל-
כער האָט מיט זיין ברייטער הילף דערמענלעכט די אַנטװויקלונג.
פון דעם קאַלאָניזאַטאָרישן ווערק .דער נייער ישוֹב האָט זיך איצט
שוין אַנטװיקלט צו אַ מעכטיקן און לעבנספעאיק} פאַקטאָר פון
בנין האומה והארץ .ס'איז געקומען די צייט ,אַז מ'זאָל דעם ישוב
באַפרײיען פון יעדער אפּוטרופּוס'קייט ,דער ישוב יל נישט מער

זיין אַן אָביעקט פאַר אינסטיטוציעס ,אונזער אַרבעט אין ארץ-
ישראל מוז נעמאַכט ווערן צוזאַמען מיטן ישוב .דאָס איז נונע,
אין דער ערשטער ריי ,די דערציאונגס-אינסטיטוציעס .מיט אַ.

גרויסער פרייד זעען מיר אין ארץ-ישראל די העברעאישע באַניי-
אונג ,תחית השפה ,די נייע שולן דערציען א דור ,וועלכער װועט
נישט וויסן פון קיין שום עבדות בתוך חרות .גראָד אין די טעג
האָט די העברעאישע נימנאַזיע אין יפו געפייערט אַ גרויסן יום-
טוב פון אירע ערשטע אַביטוריענטן .אויסער דער קולטור און דער-
ציאונגס-אַרבעט האָט די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע די אויפנאבע
צו לייזן דעם אַרבעטס-פּראָבלעם-אין ארץ-ישראל .מיט סאָציאַלע
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הילפס-מיטלען

און אינסטיטוציעס

מוז מען דערמענלעכן

דעם

יידישן אַרבעטער צו רעאליזירן זיין כבוש העבודה .מיר מוזן ביי
דער נגעלעננהייט דערמאַנען די העלדישע שומרים ,אין זייער גע"

שטאַלט איז באַנייט געװאָרן דער טיפּ פון אַ ייד ,װאָס וייסט
נישט פון קיין פּחד און מורא ,מיר דאַרפן האָבן פאַר ארץדישראל:

נעלט ,באָדן און מענטשן ,און קודם-כל די מענטשן .אויף די דאָזײ

קע דריי יסודות שטיצט זיך אונזער נאַנצער בנין ,די קרוין פון
דעם דאָזיקן בנין װעט זיין די נייע ,העברעאישנאַציאַנאַלע קולטור.
נאָך ד"ר לעווינ'ס רעדע איז די פייערלעכע דערעפענונגס-זיצונג
געשלאָסן געװאָרן מיטן נעזאַנג פון ,התקוח".
אויף דער צווייטער זיצונג פון קאַנגרעס איז געװויילט גע-
װאָרן אַ פּרעזידיום לויט פאָלננדיקן צוזאַמענשטעל; רוד װאָלפואָן
אַלס פּרעזידענט ,אַדאָלף שטאַנד (לעמבערנ) ,ד"ר מ .נאסטער

לאָנדאָן) ,יוליום סימאָן (מאַנהיים) ,ד"ר מ .באָדענהיימער (קעלן)
און ד"ר י .עהרליך (ווין) אַלס װיצע-פּרעזידענטן .דאַן רעפערירט
דײר אַ .האַנטקע ווענן דער טעטיקייט פוֹן אקציאַנט-קאָמיטעט זיים
דעם -01טן קאָנגרעס ,דער רעפערענט גיט אַ בילד פון אַ ברייט"
פאַרצוויינטער און אינטענסיווער אַרבעט אויף אַלע געביטן ,פּרען.
װאָלפּזאָהן דערמאַנט די גרויסע יידישע און ציוניסטישע נפטרים,
באַזונדערס ד"ר מ .מאַנדעלשטאַם (געשט .אין מערץ  .)2191מאַנ-
דעלשטאַם ,איינער פון די עלטסטע חובבי-ציון אוֹן פּראָמינענטעס-
טע הערצליאַנישע ציוניסטן איז געווען אַ שטאָלץ פון רוסישן יידנ-
טום .באַליכט דורך יידן און נישט-יידן פאַרנעמט מאַנדעלשטאַם
אַ חשוב'ן אָרט אין דער רוסישער געלערט-װעלט .הנם טעריטאָ-
ריאַליסט ,איז מאַנדעלשטאַם באַהערשט ביז צו זיין לעצטער
פון אַ טיפן סענטימענט פאַר ארץדישראל,

רנע

אין דער דעבאַטע וװעגן דעם רעכנשאַפטבאַריכט פון א .ק.
נעמען אַלס ערשטע דאָס װאָרט צוויי פירער פון די מערב-אייראָ-
פּעאישע

פּראקטישע

אַדאָלף בעהם

ציוניסטן;:

(ווין) .ביידע זיינען

יולוס

סימאן

באַנײסטערט

(מאַנהיים)

מיט דער

און

נייער
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לייטונג און איר אַרבעט און פאַרלאַננען קאַטעגאָריש ,אַז מ'זאָל
די באַנקן

איבערנעבן

אין רשות

אַקציאָנס-קאָמיטעט.

פון

עס

ווערט דאַן איבערגעלייענט נאָרדוייס בריוו צום קאָנגרעס.דער בריוו
האָט פֿאָלגנדן נוסח, :הויכגעשעצטער

הגם זייער וויב-

קאָנגרעס!

טיקע סיבות האָבן מיר ,צום ערשטן מאָל זייט דער שאַפונג פון
דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע ,אומעגלעך געמאַכט צו באַטײליקן
זיך אינם 1טן קאָנגרעס ,װויל איך דאָך פון ווייטן שׂיקן אייך
מיין גרוס .איך װעל דעם פאַרלויף פון קאָנגרעס אָבסערווירן מיט

ליירנשאַפּטלעכן אינטערעס און יעדעס װאָרט אויף די קאַנגרעס-
זיצונגען װעט געפונען אַן אָפּקלאַנג אין מיין נשמה .איך ווינטש

אייך ,אַז דער קאָנגרעס ,וועלכער קומט פאָר אין הערצל'ס שטאָט,
זאָל האָבן אין זין הערצל'ס אויפאַסונג פון ציוניזם .זאָל דער קאָנ-
גרעס אויף .קיין רגע נישט פאַרגעסן ,אַז אַן אַרבעט ,וועלכע באַ-
צוועקט בלויז פאָרצובאַרײיטן

גרעסערער

פון אַ .

ארץדישרא? צו דער אויפנאַם

צאָל יידן ,האָט נישט דעם נויטיקן נוצן פאַרן גאַנצן

יירישן פאָלק ,אויב מ'דערציט נישט

נלייכצייטיק די וייטעסטע 

יידישע פאָלקס-מאַסן אין דעם שטרעבן ,צו געפונען אַן אויפנאַם

אין ארץיישראל ,זאָל אויסערדעם דער קאָנגרעס געדענקען ,אַז
אונזערע פּינאַוציעלע כלייזין ,װעלכע זײנען מיט אַזוֹפִּיל מי גע
שאפן

געװאָרן,

האָבן

נישט

די

גויטיטע

האַרטסײט,

בכדי

או יסצן-

האַלטן אַן אומפאַרזיכטיקע אָדער ריקזיכטסלאָזע באַהאַנדלונג .זיי-

ער צוזאַמענברוך קאָן ווערן אַ טויט-סכנה ,אויב נישט פאַרן ציו-
ניסטישן געדאַנק ,טאָ דאָך פאַר דער היינטיקער ציוניסטישער אֶר-
גאַניזאַציע .און לסוף זאָל דער קאָנגרעס נישט פאַרגעסן ,אַז מ'קאָן
נישט דער גרויסער זאַך ברענגען נוצן סתם דורך רעזאָלוציעס,
אויב די פאַרווירקלעכונג איז דערווייל אומענלעך .איך ווינטש פון
טיפסטן האַרצן ,אַז דער -11טער קאָנגרעס זאָל דעם ציוניזם צו
זיין דערהויבענעם ציל נאֶָענטער ברענגען מיט אַן אָנגעזעענער

וועגישטרעקע און איך
פאַרבלייב מיט דרך ארץ
.
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דײר

מ.

גאָרדױי

וועגן נאָרדוי'ס שרייבן ,וועלכעס איז פונם קאָנגרעס אויפ"
גענומען געװאָרן מיט אַ שטורמישן בייפאַל ,איז פאָרגעקומען אַ
לענגערע דעבאַטע .עס האָט זיך געהאנדלט ועגן דעם ,צי מ'זאָל

װי עס האָט פאָרגעשלאָגן

זשאַן פישער

(אַנטװערפּן) ,ענטפערן

נאָרדוי'ן אויף זיין שרייבן מיט אַ באַגריסונגס-טעלעגראַמע .קעגן
דעם זיינען אויפגעטרעטן מאַנכע ,פּראַקטישע" .אוסישטין האָם
פאַרגעשלאָנן צו וויילן אַ רעדאַקציע-קאָמיסיע .כאַראַקטעריסטיש
זיינען די ווערטער ,וועלכע עס האָט געזאָגט בעת דער נאָרדויידע-
באַטע ד"ר מ .ראַזענפעלד ,דער פאַרטרעטער פון פּועלי-ציון, :מיר
האָבן די איבערצייגונג .,אַז די איצטיקע לייטונג און בנונע דעם
קאַנפליקט מיט ד"ר מאַקס נאָרדוי'ן נישט אָן שולד ,מיר האַלטן
אַז ד"ר נאָרדוי װאָלט אפשר דאָ געווען ,ווען מ'װואָלט מיט אים
געווען .העפלעך מיט דריי חדשים צוריק" .לסוף אין כמעט אייג"
שטימיק אָנגענומען געװאָרן פישער'ס פאָרשלאַג.
אויף די ווייטערדיקע זיצונגען רעפערירט ד"ר ג .קאַצענעני
זאָן וועגן די באַנקן ,און עס קומט פאָר אַ דענאַטע איבער דעם
רעכנשאַפטס-באַריכט פון א .ק .ד"ר קאַצענעלזאָהן װאָרגט ,אַז
מ'זאָל די יידישע קאָלאָניאַל-באַנק נישט איבערגעבן אין די הענם
פון אַקציאָנס-קאָמיטעט ,דאָס קאָן ווערן אַן אומגליק נישט נאָר
פאַר דער באַנק ,נאָר אויך פאַר דעם אַקציאָנס-קאָמיטעט גופא,

ח מ אוסישטין האַלט אן אויספירלעכע רעדע ,אין וועלכער ער

דערקלערט:

איך בין איינער פון די יעניקע ,װאָס טראָגן די פאַרי

/אַנטװאָרטונג פאַר דער איצטיקער לייטונג ,און איך דערקלער אָפן

| פאר דער נאַנצער וועלט ,אַז מיר זיינען מיט אונזער לייטונג צו-
פרידן .איך דריק אייך ,חברים פון ענגן אַ .ק .די הענט און זאָג
אייך דעם בעסטן דאַנק ,איר האָט נאָך נישט דערװאָרבן אר'ך"
ישראל ,אָבער איר האָט אונז געברענגט נענטער צו אונזער ציל.
ס'איז פוֹן אייער צד אַ גרויסער דערפאָלג ,ווען איר ,פּראָפּעסאָרן
און דאָקטוירים ,האָט פאַרשטאַנען אייער קאדענץ צו שליסן אֵן
דעפיציט ,דאָס ,װאָס איזן נישט געלונגען די סוחרים און באַנקירן.
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אין איין הינזיכט בין איך אָבער מיט דער לייטונג נישט צופרירן

און
צוואר צוֹלִיב דעם ,ואָס אונזער לייטונג האָט זיך נאָך צוםיל
פאַרדרייט דעם
קאָפּ מיט דער אַזױ גערופענער ,פּאַלִיטיק" .צווישן
אונז און דער
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װאָס מיר זיינען נאָך כסדר די
תלמידים פ
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יפּאַציע? און מיר פאַרלאָזן זיך נאָר
אויף אייגע
נ
ע
כוחות און זוכן נישט הילף ביי פרעמדע ,און צוויי-
טנס; אונזער פּאֶלִיטיק איז איינציק און אַלײן פאַרבונדן מיטן
מזרח
 ,דאָס הייסט מיט ארץדישרא? און מיט דעם גאַנצן אָריענט.,
דער
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ט לעבן ,מיר מוזן זיך פאַרבינדן מיטן אָריענט
אַלס זיינע פריינט און קאַמפגענאָסן .,ס'איז די ערשטע אויפגאַבע
פון דער ציוניסטישער פּאַליטיק צו אָטאָמאַניזירן דאָס פּאַלעסטי-
נע'זישע יידנטום .דער בערלינער פייטונג מוון מיר דאַנקען פאַר
איר נרויסער לייסטוננ און מיר ווינטשן ,אַז זי זאָל ווייטער בלייבן
ביי דער מאַכט ,נאַטירלעך מוזן איבערגעגעבן ווערן אין איר רשות
די באַנקן .מיר קאָנען נישט טאָלערירן אַ באַנק-פירונג ,וועלכע

שטייט מחוץ אונזער השפּעה ,אַרװאָקאַט ש .ראָוענבויס (מינסק)
דערקלערט אין זיין רעדע :נאָך די פיר יאָרן פון אַן אינערלעכן
קאַמף האָבן מיר ענדלעך געהאַט צוויי יאָרן פון רואיקער אַרבעט.
אָבער ס'איז דאָך געבליבן די פּסיכאָזע פון אינערלעכן קאַמף ,די
זיגער ווילן אויסנוצן בשלמות זייער נצחון ,און די באזינטע

שטרענגען זיך אָן ,בכדי צוֹ האַלטן די פּאָזיציעס ,װאָס זיינען זי
געבליבן נאָך דעם לעצטן קאָנגרעס .איך מון זאָגן ,אַז די נייע

לייטונג האָט אַ סוף געמאַכט צו געוויסע כאַאָטישע און שעדלעכע

דערשיינונגען אינם ציוניזם ,סיי אין טעאָרעטישער אוֹן סיי אין
אָרגאַניזאַטאָרישער הינזיכט ,איר ווייסט ,אַז איך בין נישט קיין
קעגנער פון דער היינטיקער לייטונג און צוליב דעם לאָזט אייך פון
מיר זאָגן; דער ענגער א .ק .באַהאַנדלט די פאַרטרעטער פון דער.

מינאָריטעט נישט-גערעכט
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און נישט-פּאָליטיש .נעמט למש? דעם

/

פּאַל מאַקס נאָרדוי ,גאָרדױ איז דאָך דער סימבאָל פון ציוניזט .די

גאַנצע באַוועגונג און דאָס גאַנצע יידישע פאָלק האַלטן נאָרדוי'ן
יינעם פון די הויפּט-שעפער פון ציוניסטישן געדאנק .דורך
אַלס א
דער היינטיקער פֿאַנע ,ביי וועלכער מאַקס נאָרדוי האָט נישט קיין
פּלאַץ אין דער אַרגאַניזאַציע ,װעט זיך ביים פאָלק שאַפן די אי"
בערצייגונג ,אַז דער איצטיקער ציוניזם איז אַן אַנדערער ,וי יענער,
וועלכער איז געפּריידיקט געװאָרן דורך הערצל'ן און נאָרדוי'ן .מיר

ווייסן ,אַז נאָך א גאַנצע ריי פון פּערזאָנען ,וועלכע האָבן מיטגע-

מיט הערצ?'ן ,שטייען חיינט ווייט פון דער באַװעגונג .און
אַרבעט
איצט ,ווילט איר ,אַז וועגן אונזערע באַנקן זאָלן אַנטשײדן נישם
ציאָנערן ,נאָר די לייטנדיקע אינסטאַנצן פון דער ציוניסטי"
די אַק
שער אֶרנאַניזאַציע ,צי װאָס דאַרפט איר דאָס האָבן? װי לאַנג
אונזערע באַנקן עקזיסטירן ,איז נאָך נישט געווען דער פאַל ,אַז
דער אויפזיכטס-ראַט פון די באַנקן זאָל נישט דורכפירן די באַ-
מחנה
אין דער ציוניסטישער
שלוסן פון אַקציאָנס-קאָמיטעט.
רערט מען איצט וועגן דעם ,אַז אין אונזערע ארץ ישראלדיקע אינ-
סטיטוציעס איז די ווירטשאפט נישט פולשטענדיק אין אֶרדנונג.

עס שאַפּן זיך פאַלשע חשדים .דער איצטיקער מאָמענט איז זיכער

נישט א פּאַסנדיקער ,בכדי די לייטונג זאָל קאָנען איבערנעמען די
באַנקן ,דיר מ .ראָזענפּעלד (לעמבערג) רעדט אין נאָמען פון פּועלי-

ציון; די לייטונג איז באַהערשט פון אַן איינזייטיקן ,אחדיהעמ'יס-

טישן גייסט, .די וועלט" איז נישט אַן אָרגאַן פון דער גאַנצער
באַוועגונג ,נאָר זי דינט בלויז דער היינטיקער רעגירנדיקער דייטש-
רוסישער קאאַליציע .פון דעם נעמט זיך די פאָלקס-פרעמדקייט
פון דער בערלינער לייטונג ,מ'נענירט די קולטור און שפּראַך אין
ש .מיר פּועלי-ציון האַלטן ,אַז ס'איז נישט פאַראַן קיין קעגג-
יידי

זאַץ צווישן דעם פּראַקטישן און פּאָליטישן ציוניזם ,אונזער וועלט-

פארבאנד אין קראַקע האָט באַשלאָסן ,אַז די לייטונג דאַרף אױ
בערנעמען די פינאַנץדאינסטיטוטן פון דער באַװענונג .דײר ש.
די טעטיקייט פון דער
מעלאַמעד (לאַנדאָן) קריטיקירט שאַרפ
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| בערלינער לייטונג און זאָגט :דער -11טער ציוניסטן-קאַנגרעס פאַר-
לירט זיין ערנסטן כאַראַקטער צוליב די פארשידענע נעבנפאַראַנ-
שטאַלטונגען ,דער קאָנגרעס האָט איצט נישט דעם פייערלעכן

-אויסזעען ,וועלכן ער האָט געהאַט אין די אַמאָליקע הערצ?-צייטן,

די אַמעריקאַנער רעקלאַמע מיט דפיאַרשידענע קאָנצערטן ,טעאַ-
טער-פאָרשטעלונגען און סתם-ויילונגען זיינען קעגן דעם גייסט

פ
ון ציוניזם .די טאַקטיק פון דער לייטונג לנבי ד"ר נאָרדוי'ן אוןד
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איז נישט דערלאָזבאַר ,מ'טוט גאָרנישט,
בכדי צו געווינען די איינפלוסרייכע קרייזן פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל,
צו פיל צייט און געלט ווערט אַװעקגעגעבן פאַר דער קולטור ,וי
לאַנג די איינװאַנדערער פון תימן האָבן נישט קיין דאַך איבערן
קאָפּ ,איז יעדע קולטור-אַרבעט אַ לוקסוס ,דער ציוניזם אין נישט 
קיין פאַריין פאַר יידישער געשיכטע און קולטור ,ס'איז אַ פאָלקס-

באַװעגונג .לעאָן חאזאגאַװיטש

(פּועלי-ציון) האַלט ,אַז די אַרבעט

אין ארץדישראל מאַכט גוטע פאַרטשריטן ,מ'מוז אָבער דעם אוים-
בוייטעמפּאָ פאַרגרעסערן און צואיילן .דער נאַציאָנאַל-פאַנד דאַרף
זיך נישט אַריינלאָזן אין אַזעלכע נעשעפטן װי למש? תל-אביב .א
גרויסן טיי? פון אונזערע באַראַטונגען פאַרנעמט די פראַנע נאָר-

דוי ,דער א .ק ,איז נישט אָן שולד .אָבער דער בריוו אין ,טיימם"
איז געווען קעגן דער דיסציפּלין .מיר האָבן נישט דערװאַרט ,אַז
נאָרדױ ,וועלכער האָט געשריבן די ,קאַנװענציאָנעלע שקרים",
| וועט ביי דער דיפּלאָמאַטן-קאַנפערענץ אין לאַנדאָן זוכן הילף פאַר

דעם יידישן פאָלק .דאָס איז דאָך אַן אומזין ,אַ לעכערלעכקייט,

אָבער דאָך טאָר מען נישט אַזױ באַהאַנדלען נאָרדוי'ן ,װי עס
האָבן דאָס געטון די לייטונג און איר פּרעסע .עס מאַכט אַ זייער

שווערן איינדרוק ,ווען אַ פּערזענלעכקייט ,וי נאָרדוי ,וועלכער

איז אינם ציוניזם געווען אויף דער מדרגה פון טעאָדאָר הערצפץ- ,
ווערט באַליידיקט צוליב דעם ,װאָס ער געהערט צוֹ דער אָפּאַזיציע.

די מענטשן פרעגן זיך מיט זאָרג; אויב אַזױ באהאַנדלט מען נאָר-

דוי'ן ,װי װעט מען ערשט באַהאַנדלען אַנדערע אָפּאָזיציאָנערן.
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אומדערהערט איז די שטעלונג פון דער ,וועלט" .מיינע הערן, ,די
ציוניסטן,

עס

אפּוטרופּסים.

רי'

וועלט? איז דאָך נישט קיין אָרנאַן פוֹן די דייטשע
איז אַן אָרנאַן פון וועלט-ציוניזם .מ'טאָר פוֹן איר נישט מאַכן אַ
געל פּאַק-בלעטל ,די לייטונג ,אַזױ זאָגט מען ,האָט געשלאָסן אַן
אִפּמאַך מיט ,מזרחי" ועגן אַ רבנים-קאַנטראָל ביי דער קולטור-

אַרבעט,

מיר דאַרפן נישט
דער

האָבן קיין רבנישע

פון דער

שעף-רעדאקטאר

;ועלט"

(זייט

כאַרד

ליכטהײם,

)1

נעמט אַ װאָרט ,בכדי צו באַװייזן ,אַז די האַלטונג פון דער

וועלט" איז געווען קאָרעקט, ,די וועלט" האָט געמוזט צום אויס-ו
דעם אָפיציעלן שטאַנדפּונקט

דרוק ברענגען

לעאָן רייך (לעמבערג)

דערקלערט,

פון דער לייטונג .ד"ר

אַז די נאַליצישע

לאַנדס-מאַג-

שאַפט האָט אַ פּאַזיטיווע באַציאונג צו די לייסטונגען פון דער
בערלינער לייטונג ,דאָס איז נונע קודם-כל דער אַרבעט אין ארץ"
ישראל ,מיר זיינען מסכים ,אַז מ'זאָל די באַנקן שטעלן אין רשות
! פון א .ק ,.אָבער מ'מוז זאָרגן ,אַז די פינאַנציעלע פירונג זאָל זיך
באַזירן אויף געזונטע קאָמערציעלע יסודות .די סכנה ליגט אין
דעם ,אַז די אָרגאַניזאַציע זאָל נישט באַנוצן די באַנק-געלטער ,בכדי

צו דעקן אירע התחיבות'ן און אױסגאַבן ,מיר באַגריסן דעם גראַנ-
דיעזן פּלאַן פון דער ירושלימ'ער אוניווערזיטעט .די ציוניסטישע
באַװעגונג שטייט פאַר געװאַלדיקע אויפנאַבן און מ'מוז לכן טיף

באַדױערן ,װאָס אין דער איצטיקער
ד"ר מארמאָרעק

רנע פעלן דאָ :ד"ר נאָרדוֹי,

און אַנדערע חשוב'ע טוער .ליידער ,מוז איך נאָך

ליכטהיימ'ס דערקלערונג ,קאָנסטאַטירן ,אַז סיי די לייטונג און סיי
,די וועלט?

זיינען,

אין דער

הינזיכט

נישט

אין אֶרדנונג .מ'מוז

אינטענסיווער פירן די פּאָליטישע אַרבעט ,אָבער גלייכצייטיק מוז
מען אויך ענערניש ממשיך זיין די ארץ ישראל'דיקע קאָלאָניזאַציע.

איך האָף ,אַז די לייטונג װעט אונזערע פּאָסטולאַטן נעמען אין
באַטראַכט און איך שטעל אין נאָמען פוֹן דער נאַליצישער לאַנדס-
מאַנשאַפט

דעם

פאָרשלאַג,

אויסצודריקן

דער לייטונג

פאַרטרויען

און דאַנק פאַר איר דערפאָלגרײיכער אַרבעט .זשאַן פישער ,איינער
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פון די פירנדיקע פּאָליטישע ציוניסטן ,קריטיקירט שאַרף די פיו-
טונג און איר טעטיקייט .ער זאָגט :ס'איז נאָך נישט פאַראַן אינם
ציוניזם די סינטעזע ,צוויי ריכטוננען קעמפן צוישן זיך .נאָך
דעם צענטן קאָנגרעס האָט אַ מיטנליך פוֹן א ,ק .עפנטלעך דער-

,ער פּאָליטישער ציוניזם איז טויט" .,אפשר
קלערט אין רוסלאַנד :ד
װועט איר נאָך דעם איצטיקן קאָנגרעס אַהײמפאָרן און מודיע זיין;

,איצט איז ענדלעך דער פּאָליטישער ציוניזם באַגראָבן" .אָבער מיי-
נע הערן!

איר

וועט

דערלעבן

אייערע

וונדער,

דער

פּאָליטישער

ציוניזם װעט באַלד נאָכדעם ,וי איר װעט אים באַנראָבן ,אויפ-
שטיין תחית המתים .איר בויט אַלְץ אויף קינסטלעכע יסודות ,און
ווען דער דאָזיקער סיסטעם װועט צוזאַמענברעכן ,בלייבט אונז נאָך
תמיד דער הערצליאַנישער ציוניזם ,וועלכער װויל? דאָס יידישע
פאָלק באַפרײיען .ס'איז אַ שען װאָרט, :דאָס פרידלעכע אַרײנ-
דרינגען אין ארץ-דישרא?" .אָבער די אַנטװיקלונג פוֹן די געשיכט-

לעכע דערייגנישן קומט פאָר אין גאר אַן אַנדערן טעמפּאָ ,װי אונ-
זער פּראַקטישע אַרבעט .עס איז אַזױ ,װי אַ פוסגייער װאָלט גע-
פּרוווט דעריאָנן אן אױטאָמאָביל ,און צוליב דעם פאַרלאַנגט די
פאַרװירקלעכונג פֿון ציוניזם אַ פּאָליטישע גרונטלאַגע .איר ,פּראַק-
טישע ציוניסטן זענט צופרידן מיט דער לאַנע .מיר פּאָליטישע ציו-
ניסטן זיינען אומצופרידן ,ווייל מיר פאַרלאַנגען נישט בלוין אַ
קאַָלאָניזאַציע און קולטור-צענטער אין ארץ-ישראל ,נאָר מיר
ווינטשן זיך די פאַרווירקלעכונג פון באַזעלער פּראָגראַם .בנוגע
דער באַנק ,דאַרפן מיר צופרידן זיין ,אַז עס עקזיסטירט א קאָנ-
טראָ? אין דער פאָרֹם פון אַן אויפזיכטס-ראַט .עס זאָל אייך נישט
איינפאַלן אָפּצושאַפן די דאָזיקע קאָנטראָל ,ד"ר רייך האָט דאָ נע-
זאָנט ,אַז עס זיינען פאַראַן העכעדע אינטערעסן ,וי נעלט .נאַ-
טירלעך ,מיינט איר ,אַז פאַר אונז ,די אָפּאָזיציאָנעלע באַנקירן און
ביזנעס-לייט איז דאָס געלט דאָס װיכטיקסטע ,איר לעבט דאָך פון
גייסט ,פון דער נשמה ,צו װאָס דאַרפט איר אַלזאָ די באַנקן? מיר.
האָבן ביים .צענטן קאָנגרעס איבערגעגעבן די מאַכט צו די פּראַק-
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י

טישע,

נישט

ווייל מיך זיינען געווען

אַלֵיין צוֹלִיב דעם שלום-פארלאנג.

א מינאָריטעט,

ס'אין

נאָר איינציק

געווען א קאָמפּראָמיס

צווישן ביידע לאַנערן ,לויט וועלכן די באַנקן זיינען געבליבן ביי
דער אַלטער פירונג .,דער פּאָליטישער ציוניזם האָט נישט אַ סך נע-

שאַפן ,בלויז דעם קאָנגרעס ,בלויו די באַנק ,בלויז די ציוניסטישע
אָרגאַניזאַציע ,בלויז דעם נאַציאָנאַל-פאַנד,בלויז די אידייען ,בלויז
די ציוניסטן ,נו ,איצט זיינען די פּראַקטישע ביי דער אַרבעט .איך
װועל אייך שטעלן נאָר איין איינציקע אויפנאַבע :זאַמלט איר אין
די נאענטסטע צוויי יאָרן פאַר דער אַנראַר-באנק דעם זעלביקן

סכום (זעקס מיליאָנען) און איך על זיין דער ערשטער ,וועלכער
וועט מודה זיין ,אַז איר האָט עפּעס נעלייסטעט,דיר מ .גאסטער
(לאָנדאָן) האַלט ,אַז דער קאַמף אין דער ציוניסטישער מחנה טאָר
זיך נישט צושפּיצן צוֹ אַ פּערזאָנען-קאַמף .די פּאָליטישע ציוניסטן,
וועלכע באַרופן זיך אויף הערצל'ס ירושה ,באַגייען אַ פעלער מיט
דעם ,װאָס זייער גאַנצע פּאָליטיק דריקט זיך אוֹיס בלויז אין ווערי
טער .ס'איז אַ לופטפּאָליטיק .ד
מאַרה שאַפן רעאלע טאַטזאַכן,
אויך די קולטור-אַרבעט איז א וויכטיקער און אינטעגראַלער טייפ
פון אונזער פּראָגראַם,

צום סוף פון דער

דעבאַטע

רעדן זעקם

גענעראַל-רעדנער

(אהראָנאָוויטש ,סירקין ,טשלענאָוו ,װאָלפּזאָן ,מאָצקין אוֹן װייצַ-
מאַן) ,י .אהראָגאָװיטש ,דער פאַרטרעטער פון ארץ ישראלדיקן
ה,פּועל הצעיר? זאָגט אין זיין העברעאישער רעדע :די הויפּטזאַך
איז ,אַז מ'זאָל אויסבויען אונזערע ווירטשאפמטלעכע פּאַזיציעס אין
א"י .מ'טאָר נישט ביי דער דאָזיקער שווערער אַרבעט אַלץ באַרע-
כענען ריין-סוחריש ,נאולת-הארץ קאַלקולירט זיך נישט תמיד אָן דע-
פיציטן .דער אַקציאָנס-קאָמיטעט האָט נישט אַ סך אויפנעטון אין
ארץ ישׂראל ,ס'איז אָבער נישט זיין שולד ,נאָר די שולר פון די
ציוניסטן אין דער גאַנצער וועלט ,וועלכע האָבן דער פייטונג נע-

געבן זייער קליינע מיטלען .ביי דער גענעבענער
בערלינער

לייטונג באַמיט

זיך צו לייסטן

לאַגע האָט די

דעם מאקסימום.

מ'מוז
11

די פינאַנץדאינסטיטוטן איבערנעבן אין איר רשות.דר .1 ,סירקין
(קיעוו) דערקלערט :די ציוניסטישע אידיי איז פון א גרויסער
וועלט-אידיי רעדוצירט געװאָרן צו אַ קליינער געשעפטס-באַוועגונג,
דער ציוניסטישער באַועגונג פעלט איצט דער ווייטער האָריזאָנט,
מֵיר האָבן נישט מער דעם אַמאָליקן אָדלער-שווונג און אָדלער-
בליק .מיר באַזיצן קליינע געלט-אינסטיטוציעס און קליינע חשבו-
נות .אין דער ציוניסטישער באַװעגונג הערשט דער מערקאַנטילער

גייסט .מיר האָבן פון דער לייטונג כסדר געהערט :גיט געלט ,געלט
און ווידער געלט! עס איז פאַרשווונדן דער ציוניסטישער געדאַנק,
זיינע כהנים זיינען געװאָרן געלט-גבאים .מ'וועט מיר נישט קאָ-
נען פאָרװאַרפן ,אַז איך בין אקַעגנער פון דער איצטיקער ליי-
יטונג .איך פאַרשטיי אויך ,אַז פאַרן בנין הארץ דאַרף מען האָבן

אַ סך געלט ,די ארץ ישראל'דיקע אינסטיטוציעס װועלן מיר באַ-
שטעטיקן ,אַז איך פּערזענלעך האָב שטאַרק געהאָלפן צו זאַמלען
געלטער .אָבער ווען איך זע ,אַז דגאעָלסט-זאַמלען ווערט צום סיס-
'טעם ,צום גאַנִצן מהות פון ציוניזם ,מוז איך װאָרענען :רבותי,
עס דראָט אַ סכנה דעם ציוניזם .פּאַרװאָס האָבן מיר איצט דעם

| ביזנעס-ציוניזם? וויי? מיר האָכן אין דער באַװעגונג אויפגענעבן

דעם אַמאָליקן גלאַנץ און גראַנדיעזן פאַרנעם .איך מוז דאָ מאָנען
גערעכטיקייט פאַר דעם פּאַליטישן ציוניזם .פּאָליטיק איז נישט
בלויז דיפּלאָמאַטיע .ציוניסטישע פּאָליטיק איז די צוזאַמענפּאַסונג
פון אַלע װוירטשאַפטלעכע און נייסטיקע כוחות פון יידנטום; בכדי
צו שאַפן אַ בעסערן יידישן קיום אאירןץ-ישרא?ל און אין דער
דיאַספּאָראַ (אינם קאָנגרעס רופט מען; ריכטיק ,זייער ריכטיק!),

איר רופט ריכטיק ,אָדער דאָס ,װאָס איר טוט איז גאָרנישט ריב
טיק .צװוישן אייערע ווערטער און אייערע מעשים לינט אַ תהום:
מיר ,פּאָליטישע ציוניסטן ווילן שאַפן אַ פאַרבינדונג צווישן פּראָג-
ראַם און ווירקלעכקייט ,איר ,מיינע הערן פון דער לייטונג ,זענט
גאנץ גוטע פאַרװאַלטער ,אָבער די מיטנלידער פון עננן א .ק .פוזן

זיין נישט פאַרװאַלטער ,נאָר פירער .ליידער ,האָבן מיר נישט קיין
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פירער!

דעם דאָזיקן שווערן

מצב

אָפּשאַפן מיט די ,הידד"-געשרייען,

אינם

ציוניזם

נישט

װועט איר

דײר י .טשלענאָט (מאָסקװע)

זאָגט אין זיין אויספירלעכער רעדע :אין האַמבורג בין איך אַלס
גענעראַלדרעדנער אויפגעטרעטן אין דער ראָל פון אַ קטינור ,היינט

האָב איך די אָנגענעמע מיסיע צו זיין אַ סניגור .מיר זיינען מיט
אונזער

לייטונג צופרידן.

ציוניסטישער

ביז צוֹם צענטן

באַוװוענונג געהערשט

קאָנגרעס

האָט אין דער

דער פּרינציפּ פון יחיד ,איצט

האָבן מיר אַ לייטונג ,װאָס שטיצט זיך אויף אַ קאַלעקטיווער אַר-
בעט פון אַ קאַלעניום ,פוֹן א .ק-באַריכט זיינען בולט געװאָרן די

גרויסע רעזולטאַטן פון דער דאָזיקער אַרבעט .בנונע די באַנקן,
ווי?
איר,
לסוף
ציע

איך אויפריכטיק פרעגן אונזערע אַנטאַגאָניסטן; וי מיינט
איז די אָרגאַניזאַציע נישט אַזױ וויכטיק ,װוי די באַנקן? און
לאָזט איר אונז איבער די ציוניסטישע אידיי און אָרנאַניזאַ-
און האָט מורא איבערצונעבן די באַנקן .מ'מאַכט אונז פאר-

ווורפן ,אַז מיר פאַרלירן זיך אין קלייניקייטן .יאָ ,ס'איז א נרויסע
לייסטונג טאָנדטענלעך צו ליינן צינל און שטיינער ,פון וועלכע עס

שאַפט זיך דער בנין הארץ .מיר האָכן מיט אונזער אַרבעט פאַר-

אינטערעסירט ברייטע פאָלקס-קרייזן אינעם יידנטום ,ארץ-ישראל
איז געװואָרן דערנענטערט צום יידישן האַרץ .ס'איז אַ וויכטיקער
פּאָליטישער אויפטו ,ווען מיר דעמאַנסטרירן פאַר דעם יידישן
פאָלק ,פאַר דער טערקיי

און פאַר דער נאַנצער

וועלט די רעזול-

טאַטן פון אונזער אַרבעט אין ארץ ישרא? ,פון מיין טיפסטער אי-
בערצייגונג

זאָג איך;:

װאָלפזאָן (קעלן)
נישט

מיר

זיינען

אויף

דעם

דערקלערט אין זיין רעדע:

ריכטיקן

איך

װועג!

קאָן

דוך

פיידער

זאָגן ,װי ד"ר טשלענאָוו ,אַז איך בין צופרידן .איך מוז

אויפּטרעטן מיט אַ קריטיק ,אָבער ,האָט נישט קיין מורא ,דאָס
וועט נישט זיין פון דעם מין קריטיק ,מיט וועלכער מ'האָט זיך
דאָ אויף די קאָנגרעסן אַזױ אָפט באַנוצט קעגן מיין לייטונג .אַלע
פעלערן פון דער איצטיקער פירונג רעזולטירן זיך דערפון ,װאָס
דער נייער א;ק .פילט זיך נישט אַלס אַן אויבערשטע

אינסטאנץ פון
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דער גאַנצער באַװעגונג ,נאָר אַלס אַ פּאַרטײ אינם ציוניזם .דער
רעכנשאַפטס-באַריכט איז נישט אין אַרדנונג ,די אָנגעגעבענע צאָלן
שטימען נישט ,דער בילאַנס איז בכלל נאַכלעסיק געמאַכט געװאָרן.
מ'האָט מיר פאָרגעװואָרפן ,אַז מיין סיסטעם איז געװען עכט-
סוחריש .נו ,איצט קומט די לייטונג ,װאָס באַשטײט פון גייסטיק-
הויכשטייענדע מענטשן און פאַרלאַנגט פונם קאָנגרעס :גיט אונז

דאָם געלט ,גיט אונז די באַנקן! מיינע הערן ,דאָס געלט ,װאָס מיר
פאַרװאַלטן געהערט צוֹ די אַקציאַנערן ,מיר האָבן צען מיליאָנען
דעפּאָזיטן.

מ'האָט

דאָ געזאָגט,

אַז ס'איז

אונזער צד ,ווען מיר גיבן איבער

נישט אנשטענדיק

די אַרנאַניזאַציע

פון

אָבער דאָס

געלט האָבן מיר מורא צו פאַרטרויען .הער פּאָדלישעווסקי האָט אין

אַ זיצונג פון אַקציאָנס-קאַמיטעט נעמאַכט אַ זייער גוטן פאַרגלייך,

ער האָט געזאָגט ,אַז דאָס דערמאָנט אים די מעשה מיט יענעם.
װאָס גיט אַװעק דעם איידעם זיין טאָכטער אָבער דעם נדן האָט
ער אים מורא

צוֹ נעבן ,אַזױ איז עס טאַקע.

ווען מען נעמט

אַן

איידעם ,וועלכער פאַרשטייט זיך נישט אויף געשעפטן ,טאָ קאָן
מען אים ,אויב

ער אין אַן אנשטענדיקער

מענטש,

אָנפאַרטרױען

די טאָכטער ,אָבער דאָס געלט צום פאַרװאַלטן גיט מען אים נישט,
ווייל אַזױ פאַרלאַנגט די טובה סיי פון דער טאָכטער און סיי פון

דעם איידעם .דער שווער מוז טאַקע זאָרגן ,אַז דער נדן זאָל נישט
פאַרטאַכלעװעט ווערן .ווען ד"ר לעאָן רייך ווונדערט זיך ,װאָס
די נשמה פון דער באַװעגונג לאָזן מיר איבער דער לייטונג ,אָבער
דאָס געלט ווילן מיר נישט געבן ,מוז איך אים אויף דעם ענמ-
מערן; אויב מ'האָט קינדער ,לאָזט מען איבער דעם לערער די דער-

ציאונג ,אָבער מ'גיט דאָך נישט דעם לערער צו פאַרװאַלטן מיט
דעם פאַרמעגן .הערצל האָט פאַרשטאַנען ,אַז יעדע זאַך פאַרלאַנגט
איר פאַכמאַן און ער האָט די באַנקן איבערגעגעבן אין די הענט
פון מענטשן ,װאָס זיינען באַהאַװנט אין פינאַנץ-ענינים .אייער
פּראַקטישע אַרבעט אין ארץ ישרא? האָט באַויזן ,אַז איר ווייסט
נישט ,וי צו פאַרװאַלטן מיט געלט .מיר האָבן פאַר דער קאָלאָניאַפֿ-
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באַנק אַװעקגעגעבן אַ סך צייט ,נעלט און כוחות .זינט דער גרינ"
דונג שטיי איך בראש פון דער באַנק .צי מיינט איר ,אַז ס'איז
אַזאַ לייכטע זאַך צו פירן א באַנק ,װאָס געפינט זיך אין לאָנדאָן
און האָט  081טויזנט אַקציאָנערן אין דער נאַנצער װעלט? צי
מיינט איר ,אַז ס'איז אַזאַ נרויס פאַרנענינן ,אלס איינציקע באלוי-
נונג פאַר דער דאָזיקער אַרבעט צו באַקומען יעדע צוויי יאָרן טאַן-
טיעמען פון נאַרישע באַלײידיקוננען? איך ,ד"ר קאצענעלאָן ,יאַ-
קאָבוס קאהן ,קאָווען און אַנדערע האָכן זיך מער אָפּנעגעבן מיט
דער קאַלאָניאַל-באַנק ,װוי מיט אונזערע איינענע געשעפטן ,מיר
ווילן ווייטער אַרבעטן אינם לעבנס-אינטערעס פון ציוניזם ,אָבער
קומט נישט מיט אַ פאַרלאַנג ,וועלכער איז עלול צו פאַרניכטן אונ-
זער לאַנניעריקע ארבעט ,רופט נישט אַרוֹיס קיין נייע סכסוכים און
אינערלעכע שטרייטן .איך בין נאַטירלעך נישט מסכים מיט זאננ-
וויל'ן ,אָבער ס'איז א גרויסער שאָדן ,װאָס פּערזענלעכקייטן וי
זאננוויל און אַנדערע האָבן געמוזט פון אונז אַװעק .אונזער פיי-
טונג האָט זיך נישט נענעבן קיין מי צו דערהאַלטן ביי דער אַר-
בעט נאָרדוי'ן ,מאַרמאָרעק'ן ,קרעמענעצקי'ן .איך האָב קרעמע-

נעצקי'ן כסדר געבעטן ,אַז ער זאָל קומען צום קאָנגרעס .ער האָט
מיר דערקלערט ,אַז ס'איז אים אומענלעך .איך האָב געזען דעם
בריוו ,וועלכן ער האָט נעשריבן (צו פּראָפ .װאַרבורג'ן) ווענן די
סיבות פון זיין נישט-קומען און איך מוז זאָנן ,אַז מיט טרערן
אין די אוינן האָב איך געלייענט וװענן זיינע אינערלעכע קאַמפן,
װאָס האָבן אים נישט דערלויבט צו באַטײליקן זיך אינם קאָנגרעס,
מיינע דאַמען און הערן ,איך ווייס נישט ,צי איך וועל קאָנען זיין
אויף די נאָענטסטע קאָנגרעסן ,די דאָקטוירים האָבן מיר פאַר-

באָטן צו פאָרן צום איצטיקן קאָנגרעס .איך בין אָבער געקומען,
בכדי צו ראטעווען אונזערע פינאַנץ-אינסטיטוציעס .,איך אַפּעליר
צו אייך ,מאַכט נישט מיט די באַנקן קיין נעפערלעכע עקספּערר-
מענטן .ביים לעצטן קאָנגרעס האָט אוסישקין פוֹן מיר פאַרלאַננט,
אַז איך זאָל גובר זיין מיין יצר הרע ,איצט פאַרלאנג איך פון אייך,
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אַז איר זאָלט גובר זיין אייער יצר הרע! מאַכט נישט דעם שריט,

וועלכער װעט רואינירן אונזערע באַנקן.
װאָלפזאָהנ'ס

רעדע

איז

כסדר

|

/

איבערגעריסן

געװאָרן

פון

שטורמישע צווישנרופן און פּראָטעסטן ,זי האָט אָבער אויפן קאָנ-
גרעס געמאַכט אַ זייער טיפן איינדרוק ,דער נאָענטסטער גענעראַל-
רעדנער לעאָן מאַצּקין זאָגט; די לייטונג פון אַן אַרגאַניזאַציע ,װועל-

'כַע איז אַ פרייוויליקע און באַשטײט פון פאַרשידענע טיילן ,האָט
די פליכט תמיד צו נעדענקען ,אַז זי איז טאַקע אַ פרייוויליקע קער-
פּערשאַפט און מוז אַלזאָ אַלץ טון ,בכדי די אַרנאַניזאַציע זאָל זיך
צונויפהאַלטן .מ'קאָן נישט זאָגן ,אַז די לייטונג און ,די וועלט"

האָבן לויט דעם געהאַנדלט, ,די וועלט" דאַרף זיין אַ טריבונע פון
וועלט-יידנטום און נישט אַ צייטונג פאַר פּאַרטיײפּאָליטיק .די בער-
לינער לייטונג האָט אָבער אין אַלנעמיין אינטענסיוו און גוט נע-

אַרבעט .בנונע דער פּאָליטיק ,וויל די פייטונג גיין מיטן מזרח,
בעת הער זשאַן פישער

װאָלט זיך פאַרבונדן

איך זע

מיטן מערב.

נישט אין דעם קיין פּרינציפּיעלן קעגנזאַץ .ס'איז אַ פראַגע פון
טאַקטיק.

עס קאָן פאָרקומען,

אַז היינט

מוז

מען

אַרבעטן

מיטן

אָריענט און מאָרגן מיטן אָקצידענט .איך האַלט ,אַז דער אויפ-

זיכטס-ראַט פון דער קאָלאָניאַל-באַנק און דער גרויסער א .ק .מוזן
לנמרי זיין אידענטיש .פּראָפ.חײם װײצמאַן דערקלערט אין זיין
רעדע :עס מאַכט דאָ דעם איינדרוק ,וי דער גאַנצער ציוניזם װאָלט
זיך געדרייט אַרום דעם ענין באַנקן .מיר האָבן נאָך אַנדערע ענינים

צו דערליידיקן ,איך בין איינפאַרשטאַנען
וועלכע
ליטיק.,
ניסטן
טישע

ד"ר סירקין האָט דאָ
אָבער איך קאָן נישט
זאָלן מאָנאָפּאָליזירן די
פראַזעאַלאַניע ,פּאָליטיק

מיט דער דעפיניציע,

נענעבן בנונע דער ציוניסטישער פֹּאַ-
מסכים זיין ,אַז די פּאָליטישע ציו-
פּאָליטיק .פּאָליטיק איז נישט פֹּאֲלי-
באַדייט מעשים .איך בין דער ,וועל-

כער איז פּאַראַנטװאָרטלעך פאַר דעם װאָרט; סיגטעטישער ציוניזם.
איך האַלט פּאַליטיק און רעאַלע
איינהייטלעך
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נעביט.

קאָלאָניזאַציע-אַרבעט

פאַר

אַן

באַדיננונגען,

מוז

מען

ווען מ'ווי? באַקומען

שאַפן דינגע .בכדי צו פארשטיין די סודות פון פינאנציעלער און
װוירטשאַפטלעכער אַרבעט פוז מען נישט דוקא זיין אַ באַנקיר,
681186042
דאָס קאָן אַמאָל אויך פארשטיין אַ כעמיקער .ווען די
ץ מג עמנ)0
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און דער ,בצלאל"

כרעננען הפסדים ,טאָר מען די זאַך נישט באַטראַכטן פון ריי" 
סוחרישן שטאַנדפּונקט ,ביידע אינסטיטוציעס האָבן אַ גרויסן נאַ-
ציאָנאַלן ווערט פאַר אונזער ארץ ישראל'דיקער קאָלאָניזאַציע .מיט
דעם ,סוחרישן סיסטעם" ועט איר ארץ ישראל נישט אויפבויען.
איר מענט אונזער אַרבעט רופן אחד העמ'זם ,חובבי-ציוניזם,
דער
דאָך
איז
דאָס
אָבער
ווילט,
איר
וי
עס
רופט
איינציקער וועג פאַרן ציוניזם .,הער פישער ,למשל ,וװויל נישט פאַר-
שטיין ,אַז אַ שול? קאָן אויך זיין א פּאָליטישעד טאַט .ווען נאָרדױי
װאָלט נישט געווען דער גרויסער נזיר פון פּאַריז ,נאָר װאָלט גע-
שטאַנען אין פאַרבינדונג מיט די יידישע פאָלקס-מאַסן ,װאָלט ער
דאָ צו אונז אויפן קאָנגרעס געקומען .דביאַנקן מוזן ווערן אִן
(אינסטרומענט פון דער גאנצער באַועגונג ,איצט וערט די קאָ-
לאָניאַל-באַנק נעפירט פון אַן אלינארכיע מיט דעם ,שווער" בראש,

דאָס אין אַן אומהאלטבאַרע

לאַנע .אויך מיר ווינטשן

הער װאָלפזאָן ,דעם שלום אין דער באַװענוננ.
נאָך דער לאַנגער דעבאַטע ,וועלכע איז

נעשטאנען

זיך ,וי
אויף

א

גאַנץ הויכן ניוואָ ,האָט דער קאָנגרעס לויט דעם פאָרשלאַנ פון
דער רוסישער פאַנדס-מאַנשאַפט אויַסגעדריקט דער לייטוננ פֿאַר-
טרויען און דאַנק פאַר איר פּרוכטבאַרער אַרבעט .דאַן רעפערירט
דײר מ .באָדענסײימער וועגן דעם יידישן נאַציאַנאַל-פאַנד ,דער דאָ-
זיקער פאָנד ,וועלכער איז נגעשאפן געװאָרן אויפן פינפטן קאָננג-

| רעס ,איז במשך פון א פּאַר יאֶר געװוארן אַ זייער באַליבטע און
פּאָפּולערע אינסטיטוציע ,זיינע הכנסות זיינען כסדר געװואַקסן און
האָבן ( )9191דערגרייכט דעם יערלעכן סכום פון איין סיליאָן

פראַנק .דער פּרינציפּ פון אַװעקלײנגן די נגעלטער איז אויפנענעבן
געװאָרן און דער קרן קימת לישראל האָט זיך אינטענסיוו באַשעם-
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טיקט מיט באָדנקויף און קאַלאָניזאַציע-אַרבעטן
בעיקר

אין ארץ-ישראל,

האָט קק"ל געזאָרגט פאַר די אַרבעטער-גענאָסנשאַפּטן

און

אַרבעטער-באַזידלונגען .דײר אַרטור רופּין גיט אַן אויספירלעכן באַ-
ריכט וועגן זיין טעטיקייט אין ארץ ישראל זייט דעם יאָר ,8091
| ווען ער האָט איבערגענומען די לייטונג פון יפו'ער פּאַלעסטינע-
אַמט ,.די ערשטע אויפנאַבע פון דעם נייען אמט איז באַשטאַנען
אין דעם ,וי צו באַנײיען דעם מענטשן-מאַטעריאַל פון די אַלטע
קאָלאָניעס .דאָס האָט געפירט צו אַ ברייט-פאַרצװיינטער טעטיקייט.
מתחלה האָט דער ישוֹב געהאַלטן ,אַז די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע:
דאַרף זיך בעיקר באשעפטיקן מיט נרינדן קולטורעלע אנשטאַלטן

און די קאָלאָניזאַטאָרישע אַרבעט דאַרף ווייטער געפירט ווערן דורך
דמיושבות .מיט זיינע קליינע געלט-מיטלען האָט דער פּאַלעסט-
(נע-אַמט נישט געקאָנט אַ סך אויפטון אויפן געביט פון קאַלאָניזאַ-
ציע .ער האָט זיך אַלְזאָ געמוזט צופרידנשטעלן מיט דער ראָל פון
אַ וועג-ווייזער און העלפער .דער פּאַלעסטינאַיאַמט האָט געשאַפן.

דעם ,הכשרת הישוב"-אינסטיטוט  , )6.2.1.0.וועלכער האָט די
אויפגאַבע ,צו דערמענלעכן דעם באָדן-קויף פאַר יחידים .דאַן איז

ער צוגעטראָטן צו העלפן דער יידישער אַרבעט דורך גרינדונג פון
מוסטער-פאַרמען און אַרבעטער-קבוצות .די באַנייאונג פוֹן מענטשן-

מאַטעריאַל אינם ישוב און אין די קאָלאָניעס איז געװאָרן אַ .וויב-
טיקער נאַציאָנאַלער אויפטו ,הנם דאָס לאָזט זיך נישט אויסדריקן
אין סוחרישע ציפערן .איך מוז דאָ  --זאָנט רופּין  --קאַטעגאָ

ריש דערקלערן ,אַז אָפט זיינען אין ארץ ישראל די אונטערנעמונ-
| גען ,װאָס ברענגען אַ סוחרישן פּראָפיט וייניק
רע נאַציאָנאַלע אינטערעסן ,און להיפּוך זיינען
פיטברענגנדע אונטערנעמונגען זייער וויכטיק
מיר מוזן איצט טראַכט; וועגן אַן אַנראַר-באַנק,

נוצלעך פאַר אונזע-
מאַנכע נישט-פּראָ-
פאַרן בנין הארץ.
ווייל אָן אַן אַנראַר-

קרעדיט קאָן מען נישט אָנהוֹיבן קיין שום גרעסערע

קאָלאָניזאַטאָ-

רישע טעטיקייט .מיר מוזן שנעלער און אינטענסיווער אַרבעטן
מיר האָבן נישט צו טון ,וי מ'האָט געמיינט מיט יאָרן צוריק ,מיט
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אַ פּוסט לאַנד .היינט ציילט די יידישע באַפּעלקערונג  001טויזנט.
נפשות אויף  000,001געזאמט-באַפעלקערונג פון ארץ ישראל,.
מיר ועלן מוזן אַרבעטן ענערניש א פֹּאַר יאָרצענטער ביז מיר.
וועלן דערגרייכן די מאַיאָריטעט אין לאַנד ,פאַר די שטעטישע
ישובים ,וועלכע װאַקסן שנעל ,איז נויטיק א וירטשאַפטלעכער
הינטער-לאַנד ,דאָס שטעלט אונזער קאַלאַניאַטאָרישע לייטוננ
פאַר גרויסע אויפגאַבן .די דערפאָלגרייכע אַנטװיקלונג פוֹן אונזער
ארץ ישראל'דיקער אַרבעט איזן אין ערשטער ריי אָפּהענניק פוֹן
דער ציוניסטישער קראַפט אין די נלות-לענדער .בנין הארץ דאַרף
,
ווערן אַ לעבנס-אינהאלט פון יעדן ציוניסט,
רופּינ'ס געלונגענער רעפעראַָט האָט אַרױיסנערופן א לאַננע
פּאַלעסטינע-דעבאַטע ,אין וועלכער עס באַטײליקן זיך ד .טריטש
(בערלין) ,יאַסאָבוס סאהן (האַאַנ) ,ד"ר ש .לעטיץש ,דור יעלין
(ירושלים) און אנדערע .טריטש און קאהן קריטיקירן דעם אַר"
בעטס-סיסטעם פון פּאַלעסטינאַ-אַמט און פון אַנדערע ציוניסטישע
אינסטיטוציעס אין ארץ ישרא? ,באַזונדערס שאַרף האָט גערעדט

יאַקאָבוס קאהן .ער דערקלערט:

איך בין פאַר דער פּראַקטישער

פּאַלעסטינע-אַרבעט ,אָבער זי מוז נעמאַכט ווערן אנשטענדיק און
מיט באַרעכענוננ ,די בילאַנסן פון אונזערע פּאַלעסטינע-אנ-
שטאַלטן ניבן נישט דעם ריכטיקן בילד ,איך מוז קאָנסטאַטירן אַ
שלעכטע װוירטשאַפט סיי ביי  6.01,1:1:און סיי ביים ,בצלאל".
ליידער ,איז דער נאַציאַָנאל-פאָנד תמיד דאָס כפּרה-הינדל? ,ער מון
דעקן די הפסדים .דער באַקאַנטער פאַכמאַן דירעקטאָר אויהאַנען
האָט מיר געשריבן ווענן די אַרבעטס-מעטאָדן פון פּאַלעסטינע-
אַמט ,אַז זיי זיינען נישט פּראַקטיש און פארשװוענדעריש ,פאַר אַ

(גוטער אַרבעט ,וועלן מיר ,די דירעקטאָרן

פון דער באַנק ,תמיד

צושטעלן די נויטיקע נעלטער .הער וייצמאַן װיל שאפן דיננע,
נוט ,אָבער ,ווען מ'װואַרפט אַרױיס נעלטער ,קאָן מען נישט אַ סך דער-
גרייכן ,שמריחו לעו פארטיידיקט די אַרבעט אין ארץ-ישראל און
איר פאַראַנטװאַרטלעכן לייטער ד"ר רופּין .ער זאָגט :אויסער ד"ר
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אויהאַגען און אַגראַנאָם אַהרונזאָהן זיינען נאָך פאַראַן אַנדערע
פאַכלייט .די אַגראָנאָמען דיק און ווילקאנסקי האָבן נאָר אַן אַנדע-
רע באַציאונג צו רופּינ'ס אַרבעטס-סיסטעם ,הער קאהן קומט קיין

ויארץ ישרא? אויף אַ קורצן באַזוך און רעדט זיך שפּעטער איין ,אַז
ער פאַרשטייט

מער פון ד"ר רופּין ,וועלכער נעפינט זיך שוין אין

לאַנד זעקס יאָר ,איר האָט ,הער קאהן געלערנט פון די אַראַבער
לאַנגזאַם,

אָבער דער

שואִי ,שואי  --לאַננזאַם,
װאָרט;:
דאָס
|
בנין הארץ פאַרלאַנגט אַ שנעלן טעמפּאָ,
!אָכדעם וי נחום סאָקאָלאָו האָט פאָרגעלײענט א באַנר-
נ
נאַציאָנאַלי
סונגס-בריוו פון דעם באַקאַנטן אַמעריקאַניש-יידישן
עקאָנאָם און פּאָליטיקער לואי בראַנדייס ,קומט פאָר דער המשך

פוֹן דער פּאַלעסטינע-דעבאַטע ,אַדאָלף שטאַנד איז מודיע אין זיין
רעדע ,אַז ס'איז נגעלוננען ד"ר גרשון ציפּער'ן צו זאַמלען 001
טויזנט פראַנק פאַר דער ירושלימ'ער העברעאישער נימנאַזיע ,װוֹעל-
כע שטייט אונטער דער לייטוננ פון דעם באַקאַנטן ציוניסטישן

שריפטשטעלער און דענקער שלמה שילער ,מ .מ .אוסישקין האַלט,
אַז יעדע אַרבעט מוז אויך האָבן אירע פעלערן .מיר האָבן אין די
לעצטע יאָרן אַ סך דערגרייכט אין ארץדישראל ,איך פארשטיי אויך
עפּעס פון געלט-חשבונות ,אָבער ווען מ'וועט מיך שטעלן פאַר

דער װאַל צווישן מיליאָנען און מרחביה ,װעל איך תיכף ענטפּערן:
גיט אונז מרחביה ,מרחביה ,מרחביה! מיט צען יאָרן צוריק האָב
איך געזאָגט אויפן צוזאַמענפאָר אין זכרון יעקב, :ארץ ישראל
וועט נישט געבויט וערן מיט געלט און אויך נישט מיט חכמה,
נאָר איינציק און אַלֵיין מיט שווייס" .מ'מוז דאָ דערמאָנען די
פראַגע פון ירושלים .עס האָט וועגן דעם שוין גערעדט דוד יעלין.
עס איז פון אונזער זייט באַנאַנגען געװאָרן לגבי ירושלים אַ זינד.

מיר האָבן אַלץ קאַנצענטרירט אין יפו און איצט איז זיך דאָס
אין אונז נוקם .ירושלים גייט אונטער .מיר מוזן ראַטעוען אונזער
אַלטע ,הייליקע הויפּט-שטאָט ,דײר א .רופין ענטפערט אויף די
טענות פון די אָפּאָנענטן .ש .טאָלסאָװסטי ,אַ קאַלאַניסט פון רחו-
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בקורתיטיקירט

רי שלעכטע קאַלאָניזאַציע-מעטאָדן

פון פּאַלעס-

טינע-אַמט .י .אהרוגאַויטש .און אי .ש .קאפּלאנסקי פאַרטרעטן
דעם שטאַנדפּונקט פון די ציוניסטישע אַרבעטערפּאַרטײען .זיי.
פאַרלאַנגען ,אַז מ'זאָל אויסבויען די אַרבעטער-גענאָסנשאַפטן .ד"ר
ח .באגראטשאה (יפו) קריטיקירט די לייסטונגען אויפן ווירט-

שאַפּטלעכן ,פּאָליטישן און קולטורעלן געביט ,יאַסְאָבוס טְאהו ענט-

פערט .דר .לעווינ'ען ,עס איז שווער  ---זאָגט ער  ---צו פּאָלעמי-
זירן מיט שמריהו לעווין .ווען איך קאָנסטאַטיר ,אַז צוויי און צוויי
איז פיר ,ענטפערט מיר ד"ר לעווין, :זאָל לעבן די העברעאישע
שפּראַך!"

איבערציינט.

ד"ר רופּין האָט מיך נישט

באָריס גאָלך:

בערג ,איינער פון די פירנדע רוסישע ציוניסטן ,דערקלערט אין
זיין רעדע,

אַז מ'מוז

; זיינע לייסטונגען.,

זינט

דאַנקבאַר
דעם

זיין דעם

לעצטן

פּאַלעסטינע-אַמט

קאָנגרעס איז

אונז

פאַר

געלונגען

צו שאַפּן אין ארץ ישראל צען נייע פּאָזיציעס ,ליידער שטייען די

פּאָליטישע ציוניסטן ווייט פון דער רעאַלער אַרבעט .אויך יוליוס
סימאָן (מאַנהיים) פאַרטײידיקט דִי רעזולטאַטן פון דער פּאַלעסטײ
!עדאַרבעט
נ

און האַלט ,אַז מ'מוז ממשיך

זיין די קאַלאָניזאַציע אין

דער ביזאיצטיקער ריכטונג .צוֹם סוף פון דער אויספירלעכער און
אינטערעסאַנטער

פּאַלעסטינע-דעבאַטע

ווערט

אָנגענומען פאָלגנ-

רדעעזאָלוציע, :דער קאָנגרעס איז מסכים מיט דעךְ קאָלאַניזאַטאָ-
רישער אַרבעט ,וועלכע איז געלייסטעט געװאָרן דורך דעם ענגן
א .ק ,.דעם נאַציאַנאַל-פאָנד און פּאַלעסטינע-אַמט ,און פאַרלאַנגט,

אַז מ'זאָל זי ממשיך זיין און פאַרברייטערן לויט די ביזדאיצטיקע
פּרינציפּן".

עס קומט

|

דאַן פאָר אַ ספּעציעלע

ווערט נעפירט אין העברעאיש:

קולטור-זיצונג,

וועלכע

הלל זלאַטאָפּעָלסקי (קיעה) פיי-

ענט פאָר (מ .פעלדשטיינ'ס) רעפּעראַט װענן דעם קולטור-פאָנד
,קדם" .אין דער דעבאַטע באַטײליקן זיך ד"ר נאַכט (רומעניע),
ד"ר ניעמיראָווער

(רומעניע) און אַנד ,מ .מ .אוסישקץן

האַלט אַן

אויספירלעכן קולטור-רעפּעראט (אין העברעאיש) און שלאָגט פאָר
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אַנטשפּרעכנדיקע
ווענן

דער

רעזאָלוציעס,

העברעאישער

פּרצָף .סײים װײצמאַן

אוויטערזיטעט

אין

ירושליס.

רעפערירט
ער

ניט

אַ

טרויעריק בילד פון דער יידישער סטודענטןלאַגע אין רוסלאַנד
און אין דער נאַנצער װועלט און רעדט אַרום די פּראַקטישע רעאַ-
די
אוניװוערזיטעט.
ליזאַציע-מענלעכקייטן פוֹן דער ירושלימ'ער
העברעאישע הויכשו? דארף געבן אַ תשובה אויף דער גייסטיקער
נויט פון יידנטום און אויף דער לערן-נויט פון דער יידישער יוננט.
ד"יר מ ,גאַסטער באַנריסט מיט התלהבות'דיקע ,פּאַטעטישע ווער-
טער די גרינדונג פון דער ירושלימ'ער אוניווערזיטעט .ד"ר ש.
דאַיכעס (לאָנדאָן) איז מודיע ווענן אַ גרויסן נדבן פון אָדעס,
געשאַָנקען  001טויזנט
וועלכער האָט פאַר דער אוניווערזיטעט
פראַנק .ווענן דער אוניווערזיטעט און די פּראָבלעמען פון דער
העברעאישער קולטור קומט פאָר אַן אויספירלעכע דעבאַטע ,אין

וועלכער עס באַטײליקן זיך; :די"ר ב .מאָסיזאָהן (יפו) ,מ .מ.
שיינקין (אָדעם) ,1 ,טארטשינער (אַנטװערפּן) ,דוד יעלין (ירושלים),
דיר בענדערסקי ,הרב רײגעס (מזרחי) ,מאָלער ה .שטרוט (מזרחי),
מ .בערלין (מזרחי) ,ד"ר י .קלויוגער (אָדעס) און אַנדערע .די
פארטרעטער פון ,מזרחי" טרעטן אויף שארף קענן פאַרשידענע
פריידענקערישע שטרעמונגען אינם ציוניזם און פאַרלאַנגען ,אז
מ'זאָל נישט נאָר רעדן העברעאיש! נאָר אויך פילן לויט דעם
גייסט פוֹן דער הייליקער שפּראַך .,מ .בערלין זאָנט זיך אַרויס קאַ-

טעגאָריש קעגן דעם אוניװערזיטעט-פּראיעקט ,ווייל דאָק אין לפּי
שעה א לוקסוס-זאך,
קענעם ברויט',

מיר

דארפן

קודם-כ?

זאָרגן פאר

דעם

טרן-

דאַן האַלט ד"ר  .1קאַצענעלזאָסן אַ רעדע ווענן דער יידישער
קאַלאָניאַל-באַנק ,וועלכע איז גראָךד מיט  81יאָר צוריק גענרינ-
דעט געװאָרן ,דײר ה .לעסטע (בערלין) ,אַ באַקאַנטער דייטש-יידי-
שער שריפטשטעלער ,רעדט ועגן דער גרויסער נאַציאָנאַלער און

נייסטיקער באַדייטונג פון דער ירושלימ'ער

אוניווערזיטעט .מיט

אַלע שטימען (קענן דריי) נעמט אָן דער קאָנגרעס פאַלגנדע רעזאָ-
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לוציע פון אוסישקין און ווייצמאַן;, :דער קאָנגרעס באַשליסט צו
באַפולמעכטיקן דעם א .ק .צו שאַפן אַ קאָמיסיע ,וועלכע דאַרף
דורכפירן פדאיָרבאַרייטונגט-אַרבעטן פאַר דער העברעאישער או-
ניווערזיטעט אין ירושלים" .ג .סאָקאָלאָט איז מודיע ,אַן ס'איז
גענרינדעט געװאָרן בעת דעם קאָנגרעס אַן אָרנאַניזאַציע פון די
יידן ,באָריס

שפּאַניאָלישע

גאָלדבערג

שלאַנט

פאָר אַ גאַנצע

ריי

פון אנטראגן ,וועלכע זיינען אָנגענומען געװאָרן פון דער פּאַלעס-
טינע-קאמיסיע .דער ציוניסטישער נדבן (פון עננלאַנד) י .מאָזער.,
דערמענלעכט

וועלכער האָט מיט גרויסע סכומים

דעם קיום פון

דער יפו'ער נימנאַזיע ,הרצליה" ,דאַנקט פון דער קאַנגרעס-טרי-
בונע די לייטער אוֹן לערער פאַר זייער איבערגעגעכענער העברע-

| אישער דערציאונגס-אַרבעט אין ,חרצליה" ,פּראָפ .חיים װײגמאַן
ניט אִפּי אין נאָמען פון דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע פאָלגנדע שריפט-

ילעכע דערקלערונג, :די פּערמאַנענץדקאָמיסיע האָט אויף איר זונ-
טיק-זיצוננ באַשלאָסן ,אַז דער אויפזיכטס-ראַט פון דער קאַָלאָניאַל-

באַנק דאַרף זיין אידענטיש

מיט דעם גרויסן אַקציאָנס-קאָמיטעט,

אין לויף פון קאָנגרעס האָט זיך אָבער דער ענגער א .ק .פאַרשטענ-

דיקט מיט דער באַנק-לייטונג און צוליב דעם פאַרציכטעט די פּער-
מאַנענץדקאָמיסיע

אַראָפּצונעמען

אויף

איר

פוֹן דער

באַשלוס,

טאָג-אָרדנונג

איך שטעל

דעם פאָרשלאַנ

בנוגע דעם

אַלֶע אנטראגן

דאָזיקן ענין" .מיט אַלֶע קעגן  08שטימען ווערט ווייצמאַנ'ס פאָר-
שלאַג

אָנגענומען.

דער

קאָנגרעס

באַנריסט

|

ספיעריקן געבורטסטאָג,

אוסישקיניען

צו

זיין

י

פּראָפּ .ח .װײצמאַן ליינט פאָר די ליסטע פון דער נייער לייטונג,
וועלכע באַשטײיט אויסער די ביזדאיצטיקע
יאַסאָבזאָהן ,האַגנטקע ,לעטץש ,סאָקאָלאָט

מיטנלידער; :װאַרבורג,
נאָך פון ד"ר יחיאל

טשלענאָו.

די פאָרנעשלאָגענע ליסטע

ווערט פון קאָנגרעס במעט

איינשטימיק

אָנגענוֹמען .,דיר יהושע

טהאָן לייענט פאָר אַ רעזאָ-

לוציע ,וועלכע דריקט אויס אַ פייערלעכן פּראָטעסט פון וועלט-יירנ-
טום קענן דעם שענדלעכן
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בייליס-פּראָצעס .שטייענדיק ,מאַניפעס-

טירט דער קאָנגרעס קענן דער בארבארישער פּראַװאָקאַציע פון די
צאַרישע דעספּאָטן ,צום שלוט פון דער לעצטער פייערלעכער זי-
צונג רעדן :פּראָפּ .ואַרבורג ,ח .1 .ביאַליק אוֹן דוד ואַלפואָהן.

פּראָפ .װאַרבורג זאָנט :די נייע לייטונג ,געשטאַרקט דורך דער מיט-

אַרבעט פון ד"ר טשלענאוו ,װעט זיך באמיען צו דערגרייכן אוֹיה
דעם

ביזדאיצטיקן

רעזולטאטן

װועג די בעסטע

פאַרן ציוניזם.

דער

קאַנגרעס האָט אונז געגעבן כוח און אמונה אין אונזער שווערער
אויפנאַבע .מיר דאַנקען דער שיינער שטאָט ווין פאַר איר נאַסט-
רעדע,
האַלט א העברעאישע
 .1 .8ביאליט
פריינטלעכקייט.
אין וועלכער ער דערקלערט :דער קאַננרעס האָט אויסנעהאַלטן

דעם עקזאַמען .עס באַשטײט אינם יידישן לעבן אַ תחום צווישן די
מאַטעריעלע און גייסטיקע באַדערפענישן ,מיר האָבן במשך די
גלות-וואנדערונגען פאַרנעסן די קונסט פון בויען .עס פעלט אונז
דער הויפּט-אינסטרומענט :די שפּראַך .באַשליסנדיק די גרינדונג

פוֹן |דער העברעאישער

װויל דער קאַננרעס

אוניווערזיטעט,

פאר-

שיטן דעם דאָזיקן טראַגישן תחום .אונזער גלויבן אין עתיד פון
יידישן פאָלק האָט אין זיך אַ רעאַלן ,לאָנישן יסוד ,ס'איז כֿאַראַק-
טעריסטיש,

װאָס דער איניציאַטאָר פון דער ירושלימ'ער אוניווער-

זיטעט איז געווען אַ פּראָפּעסאָר פון מאַטעמאַטיק (ה .שאַפּירא),
דער

ווינער קאָנגרעס

האָט באויזן,

אז ער גלויבט

אין זיך ,און

דער פּרעזידענט
דור װאַלפאָן
דאָס איז דער וועג צום נצחון.
פון קאָנגרעס ,האַלט די שלוס-רעדע :צום עלפטן מאָל האָבן מיר זיך

/פאַרזאַמלט .ס'איז געווען אַ שריט פאָרווערטס .מיר נייען אַװעק
פון קאָנגרעס

בשותפות'דיקן
ברענגט

מיט דעם

ווילן צו קעמפן

סאַָלידאַריש פֿאַר אונזער

אידעאַל ,מיר באַנריסן ד"ר משלענאוו'ן ,וועלכער

אַ גרויסן

פּערזענלעכן

בערזידלען קיין בערלין .האָבנדיק

זיין אַנטשלוס

צו אי"

קרבן

מיט

אַזעלכע איבערגענעבענע

פירער,

קאָנען מיר רואיק זיין וועגן דעם עתיד פון ציוניזם .ווין האָט אונז
נאָך נישט נענעבן ציון ,אָבער ס'אין געווען א גרויסע סטאציע
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אויף דעם וועג קיין ציון .און צום שלוס גריס איך אייך אַלע מיטן

רוף; צום טידערזעען ביים צװעלפט) קאָנגרעס!

יי

,תקוה"געזאַנג איז געשלאָסן
מיט אַ שטורמישן בייפאַל אוֹן ה
געװאָרן

דער עלפטער

קאָננרעס ,וועלכער איז געווען א גראַנדיעזע

מאַניפעסטאַציע פון דער יידישער רענעסאַנס-באַװעגונג .בעת דעם
קאָנגרעס איז פאָרנעקומען אַ גרויסער מאַסננאַנג צום הערצליקבר.
די יידיש-נאַציאָנאַלע טורנפאַרײינען האָבן דעם צעניעריקן יובילע-
אום פון ,מוסקו?-יידנטום" געפייעדט מיט אַן אימפּאָזאַנטער ספּאָרט. -
פאַראַנשטאַלטונג ,ס'איז פאָרגעקומען אַ צאַלרייך באַזוכטע העברע-

אישע ועידה און אַ קאָנפערענץ פון שפּאַניאָלישע יידן .העברעאי-
שע

טעאַטער-פאָרשטעלונגען

און

אויסשטעלונגען

פוֹן יידישער

קונסט האָבן צונעצויגן אַ גרויטן עולם ,און אַזױ איז דער ציוניס-
טישער קאָנגרעס געװאָרן אַ מעכטיקער

אויסדרוק

יידישער אויפלעבונג אויף אַלע געביטן,

פון דער נייער

|

אין דער נייער לייטונג פון דער ציוניסטישער

אָרנאַניזאַציע

איז ,װי געזאָגט ,אַריין דיַר יחסיאל טשלענאָט ,וועלכער אין נעבן
אוסישקין געווען דער פירער פון די רוסישע ציוניסטן .אַ גלענצנ-
דער טעאָרעטיקער און פּראַקטיקער ,איז טשלענאָוו אין קעגנזאַץ
צו אוסישקינ'ען ,געווען אַ געמעסיקטער און רואיקער קעמפער .די
גאַנצקײיט און ברידערלעכקייט אין דער ציוניסטישער באַװעגונג
איז פאַר אים געווען די הויפּט-זאַך ,פאַר וועלכער ס'איז כדאי
מקריב צו זיין ענג-פּאַרטייאישע אינטערעסן און פּרעסטיזש-פראַגן.
דאָס האָט זיך בולט אַרױסגעװיזן בעת דעם קאַמפּ מיט די טערו-

טאָריאַליסטן און שפּעטער מיט די פּאליטישע ציוניסטן.,פון דעם,
בעיקר ,האָט זיך אויך גענומען דער קעננזאַץ צװישן טשלענאָוו'ן
און אוסישקינ'ען .טשלענאָוו איז באַליבט געווען אויך ביי די פֹּאַ-

ליטישע ציוניסטן און נאָך אויפן צענטן קאָנגרעס האָט װאָלפזאָן

דערקלערט ,אטַשזלענאָוו איז דער איינציקער פון די פּראַקטישע
ציוניסטן ,וועלכער איז ראוי צו איבערנעמען

די לייטונג נאָך אים,

אויף דעם עלפטן קאָנגרעס האָט סוף-כל-סוף
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געזיגט טשלע-

ציוניסטן

נאָוו'ס גייסט .מ'האָט די פּאָליטישע

איבערגעלאָזט

די

באַנקן .אין דעם גרויסן א .ק .זיינען געוויילט געװאָרן אַלע פירער
פון די פּאָליטישע (װאַלפזאָהן ,ד"ר א .מאַרמאָרעק ,אינז ,י .קרע-
מענעצקי ,יאַקאָבוס קאַהן ,זשאַן פישער און דר .א .פרידעמאַן).
מ'האָט נישט געװאָלט פארטיפן די קעגנזאַצן און פאַרשאַרפן די
באַציאונגען,

הגם

די קנאים

מערהייטס-לאַגער

פון ׂ דעם

האָבן

גע-

שריגן ,אַז דאָס איז שואכקייט און אָפּאָרטוניזם .ד"ר טשלענאָו
האָט פאַרציכט אויף זיין רייכער אַרצטלעכער פּראַקטיק אין מאָס-
קווע און איז אַריבער קיין בערלין .אין דער נייער לייטונג האָט
ער באלד פאַרנומען דעם פּלאַץ אוױיבנאָן.

געשאַפן

אין

ו,7001 .

פון

געוװועזענע

טוטגלידער

שוץ אין רוסלאַנד ,מיט דער לאָוונג; ,בדם

ואש

(

וידישן

פון

נפלה ,בדם

יהודה

|

ואש

 )0די אַנטװיקלונג אין ארץ-ישראל
,

די אַנטי-ציוניסטישע און אָפּט אַנטיסעמיטישע טענדענץ פון
דער .נייער

,דעמאַקראַטישער"

טערקיי

האָט

אומעגלעך

געמאַכט

אַן ארץידישראל'דיקע אַרבעט אין אַ גרעסערן מאָסשטאַב .דער
נייער רעזשים האָט נישטאַרױסנעװיזן די שעפערישע כוחות ,װאָס
זאלן קאַנען באַנײיען דעם אָריענט .ס'איז געבליבן די אַלְטע סול-

טאַןדװירטשאַפּט מיט איר פּאַליטישער ,עקאָנאָמישער און מאָראַ-

לישער פאַרדאַרבנקײיט ,ביי די דאָזיקע באַרינגונגען מוז מען הויך
 אָפּשאַצן די רעזולטאַטן פון ציוניסטישער אַרבעט אין ארץ-ישראל, -ביחס צו אַנדערע טערקישע פּראָװינצן האָט ארץדישראל דורכגע-

 2מאַכט אַ געװאַלדיקן אַנטװיקלונגס-פּראָצעס .במשך די יאָרן -9881
4

האָט זיך דער

האַנד? ,דער אימפּאָרט

און עקספּאָרט .פֿאַר-

; גרעסערט אוֹיף דאָס פינף-פאַכיקע ,עס װאַקסט כסדר די אינדוסט-
| ריע .,דער -טראַנפלאָרט ,מיט איין װאָרט ,די גאַנצע װוירטשאַפטלע-
| כע-באַוועגונג .אין לאַנד ,ארץדישראל הויבט אָן אַראָפּצוווארפן

פ
=ון ויך .דעם כשוף-מאַנט? פון אָריענטאַלישער פאַרשלאָפּנקייט און
 7טעמפּער מאַכטלאָזיקײט,

די יידישע לאַנדװירטשאַפט האָט אַריינגעבראַכט אינם לאַנד
ווע -מאָדערנע  אַרבעטס-מעטאָדן ,די פארשידענע עקספּערימענטן,
? װאָס האָבן אָפּגעקאָסט אַ סך געלט ,און די כסדר'דיקע שווערי. -
סייטן האָבן אָפּט אַרויסגערופן ספקות בֿנונע דער צוקונפט פון
!.דער -יידישער לאַנדװירטשאַפט .אַפילן אַזאַ קריטישער גייסט ,װי 

| אחד העם ,האָט אין זיין אַרטיקל ,סך הכל" ( )9191װידערהאָלט

 -די טעזע ,אַז דער ייד איז צו אַנטװיקלט ,בכדי ער זאָל קאָנען ווערן

אַן אמת'ער לאַנדװירט .די דאָזיקע ספקות האָבן זיך אַרױסגעװיזן
אַלס פאַלש ,גראָד די נאַטירלעכע אינטעליגענץ פון יידן האָט דער-

מעגלעכט

דעם

אינטענסיטער.
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איבערנאַנג

קעגן

דעם

פון

עקסטענסיווער

קאָנטערװאַטיון

אַגריקולטול

צו

לאַניזאַציע-סיס-

טעם ,וועלכער האָט זיך באַזירט אויף תבואה-פּראָדוקציע ,האָט
דער אַנראָנאָם ד"ר סאָססץ פּראָפּאַנירט די אינטענסיוע פלאַנצן,
ירקות ,און פרוכטן-קולטור ,וועלכע קאָן שוין ביי אַ פַּאֶר דונאַם
באָדן געבן חיונה .סאָסקין האָט לנבי ד"ר רופּין און אַנדערע ליוו
טער פון דער ציוניסטישער קאָלאָניזאַציע אָנגעוויזן ,אַז דער ביך-
איצטיקער סיסטעם פון תבואה-פּראָדוקציע און פי-צוכט איז נישט
צוגעפּאַסט צוֹ די נייסטיקע פעאיקייטן פון יידן און צו דעם באָדן-

מאַנגל אין ארץדישראל ,אַ יידישע מאַסן-קאַלאָניזאַציע מוז אַלזאָ
זיך באַזירן אויף אַן אינטענסיווער אַגריקולטור ,די אָפיציעלע ליד
טער מיט ד"ר רופּין בראש

האָבן נישט געװואָלט אנערקענען

סאָס-

קינס אויפאַסונג .ערשט נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה האָט די
| ארץדישראל'דיקע ווירקלעכקייט בולט אַרויסגעוויזן די נויטיקייט
פון אַן אינטענסיווער לאַנדװירטשאַפּט .די דערפאַרונגען האָבן אויך
באַוויזן ,אַז דער ייד איז אַ גוטער לאַנדווירט .דער דייטשער פאַכ-
מאַן הובערט אויהאַגען ,וועלכער האָט זיך דעמאָלט גענוי באַקענט
מיט דעם מצב פוֹן יידישע קאַלאָניעס אין ארץ ישראל ,שרייבט אין

זיין באַריכט, :דער יידישער פּױער איז אַזױי לייסטונגס-פעאיק ,וי
יעדער

אַנדערער

בעסטער

פּויער" .די שװעריקייטן

פוֹן דער

יידי-

שער לאַנדװירטשאַפּט האָבן זיך גענומען בעיקר דערפון ,װאָס דער
באָדן איז געווען זייט יאָרהונדערטער פאַרוואלאָזט און דערצו האָט
נאָך דער טערקישער שטייערן-סיסטעם אומענלעך געמאַכט יעדע
געזונטע קאַלקולאַציע ,נאָך דעם 113טן קאַָנגרעס אין מען צונע-

טרעטן צו שאַפן אַן אַגראַר-באַגס ,וועלכע האָט געדאַרפט העלפן
דער יידישער לאַנדװירטשאַפט מיט לאַננ-טערמיניקע קרעדיטן.
אויך דער יידישער נאַצואָנאַליפאַנד האָט זיך באַמיט אין די גרע"
ניצן פון זיין יכולת,

צוֹ אונטערשטיצן די לאַנדװירטשאַפטלעכע

אַנטװיקלונג ,די זאַמלוננען

פאַרן הערצל-װאַלד

האָבן געחאט

דעם

וויכטיקן צוועק צו פלאַנצן אין לאַנד מיליאַנען בוימער,

אין יאָר  4101ציילט דער ישוב אין די קאַלאָניעס אַן ערך
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באַפעלקערונג,

וועלכע

האָט אין יאֶר  4191געציילט אַן ערך  087טויזנט נפשות ,האָבן די
יידן באַטראָפן אַן ערך  001טויזנט  ,ד .ה .נישט גאַנצע  41פּראַ-
צענט (די סטאַטיסטישע ציפערן זיינען נישט קיין גענויע ,ווייל אַן
אָפיציעלע טערקישע סטאַטיפטיק איז נישט פאַראַן געווען) .לשם
אַריענטאַציע דאַרה מען דאָ צוגעבן ,אַז אַנדערע לענדער ,װאָס
זיינען נישט גרעסער פון ארץ ישראל? ( 92טויזנט קװאַדראַט-קילאָ-

 -מעטער) האבן געציילט אַ פיל גרעסערע באַפעלקערונג ,אַזױ למשל

בעלגיע  מיליאן איינוווינער און סיציליע דריי אוֹן אַ האַלב מי-

ליאָן .די יידישע עמיגראַציע קיין ארץ ישראל איז ביהס צו אַנדערע

לענדער געווען אַ קליינע .אין די לעצטע יאָרן פאַר דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,פלעגן יעדעס יאֶר באַזעצן זיך אין ארץיישראל אַן
ערך  008,2יידן ,בעת אין די :פאַרייניקטע שטאַטן זײַנען איינגע-
װאַנדערט יאָר-פּאַר-יאָר פופציק ביז הונדערט .טויזנט יידן ,פון די
דאָזיקע  008.2פּאַלעסטינע-אײנװאַנדערער זיינען כמעט  08פּראָצ.
געווען אַלטע

מענטשן,

װאָס

זיינען

ליקן לאַנד,

געפמאָרן

שטאַרבן

אינם

היי-

|

דעם אַקטיווסטן

עלעמענט

אינם נייעם ישוֹב בילדן די אַר.-

בעטער .זיי ברענגען אַריין אין לאַנד אַ גרויסן געזעלשאַפטלעכן

טעמפּעראַמענט,

אַן אידעאַליסטישע

איבערגעגעבנקייט און אָרגאַ-

נ|יזאַטאָרישע פעאיקייט .סיי פון סאַציאַלן אוֹן סיי פון גייסטיקן 
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שטאַנדפּונקט איז דער יידישער אַדבעטער אין ארץ ישרא? געווען
אַ דערשיינונג,

וועלכע

האָט נישט

אירס

גלייכן אין דער ואַנצער

װעלט-אַרבעטערשאַפּט .געוועזענע סטודענטן ,באַאַמטע און סתם
בעל-בתישע יונגע לייט זיינען געװאָרן פיזישע פּראָלעטאָריער .בעת
ביי אַנדערע אומות העולם שטייט דער לאַנדװוירטשאַפטלעכער אַר-
בעטער אויף דער נידריקסטער נייסטיקער אוֹן קולטורעלער מדרנה,
איז דער יידישער אַרבעטער אין די ארץ ישראל'דיקע מושבות ,גע-
ווען אַ טיפּ פון אַ נייסטיק און מאָראַליש הויכשטייענדן מענטש.
ס'איז אַלזאָ גאָר קיין ווונדער נישט ,ואָס אין דעם קליינעם נייען
ישוב ,זיינען די אַרבעטער געװואָרן די חלוצים פון דעם נאַציאָנאַלן
און קולטורעלן פּראַנרעס ,פּאָליטיש האָט זיך די ארץ ישרא?'דיקע
אַרבעטערשאַפּט נגעטיילט אין צוויי גרופּירוננען; פּועליצין און

הפּועל:-הצעיר .די ערשטע זיינען געווען אַ טייל פון דער פּועלי-ציו-
ניסטישער מחנה אין דער נאַנצער יידישער וועלט און זיינען לכן
נעשטאַנען אונטער אַ כסדר'דיקן גייסטיקן און אַרנאַניזאַציאָנעלן
איינפלוס פון זייער באַװעגונג ,וועלכע האָט זיך אַלצמער ראַדי

קאַליזירט .אָבער די עקסטרעמע מאַרקסיסטישע לאַזונגען ,װאָס זיי-
נען געקומען צום אויסדרוק אין דער פּועלי-ציון-באַװוענונג אין
רוסלאַנד און גאַליציע ,האָבן אין דער דאַמאָלסדיקער אָרימער ארץ
ישראל-ווירטשאפט נישט נעהאַט קיין שום אָפּקלאַנג ,זיי זיינען גע-
שטאַנען אין אַ בולט'ער סתירה צו דער טאָנדיטענלעכער ווירקלעכ-
| קייט .די ארץ ישראל'דיקע פּועלי-ציון זיינען געווען מער קעמ-
פער פאַר כבוש העבודה און העברעאיש ,וי מאַרקסיסטישע קלאַסן-
קעמפער ,עס איז אַלְזאָ געװאַקסן דער קעגנזאץ צווישן דער אַלועלט-
לעכער פּועלי-ציון-מחנה און זייערע ארץ ישראל'דיקע חברים,

בראש פון די פּועלי-ציון אין ארץ ישראל זיינען געשטאַנען :י .בן
!-צבי ,ד ,בן-גוריון און ב .קאַצענעלזאָן ,זייער אָרנאַן איז געווען די
העברעאישע וװאָכנשריפט; ,אחדות" אין ירושלים .דער פּועלי-
ציון-װעלט-פאַרבאַנד האָט זיינע חברים אין ארץ ישראל? אונטער-
געשטיצט דורך זאַמלוננען פאַרן ,פּאַלעסטינע-אַרבעטער-פאַָנד".
191

די הפּועל הצעירגרופּירונג האָט נענירט דעם קלאַס"קאַמף און
מאַרקסיזם ,זי האָט נעשאַפן אַן אידעאָלאַניע פון אַ מין פאָלקס-

סאָציאַליזם ,װאָס באַזירט זיך אויף דער קדושה פון נאַציאָנאַלער
אַרבעט ,קולטור און עטיק ,זייער אַרגאַן איז געווען דאָס װאָכנ-
בלאַט ,הפּועל הצעיר" (דערשיינט זייט דעם י .)6091 .דער גייס.-
טיקער פירער פון דער הפּוע? הצעיר-באווענונג אין געווען א .ד.

גאָרדאָן ,אַ זייער אינטערעסאַנטע געשטאַלט ,וועלכער דערמאָנט
מיט זיין התלהבות און עטישער קנאות ,דעם פּאַטאָס פון אַמאָלֿױ
קע יידישע נביאים .נאָרדאָן ,אַן אָרימער פּריװואַט-באַאַמטער פון א
רוסיש יידיש שטעטל ,איז אין אֶנֹהוֹיב פון -02טן יאָרהונדערט גע-

קומען קיין ארץ ישראל ,הגם שוין 2י0אר

אַלט ,מיד און שואך,

ווערט גאָרדאָן אַ פאַנדיאַרבעטער אין אַ מושבה און פּראָפּאַגירט .
אין זיין סביכח דעם רעליגיעזן קולט פאַר אַרבעט און העברעאישער
שפּראַך .די גייסטיקע און מאָראַלישע השפּעה פון א .ד .ואָרדאָן
אויף די ארץ ישראל'דיקע אַרבעטער איז נעווען זייער גרויס.
ערב דער ערשטער וועלט-דמלחמה ווערט בולט אין ארץדישראל

דער ואַקסנדיקער

מרכז רוחסני פון יידישן פאָלק ,די העברעאישע

שולן ,פּרעסע אוֹן קולטור-אינסטיטוציעס קאָנצענטרירן אַרום זיך
די אויפמערקזאַמקייט און ליבע פון נאַנצן נאַציאָנאַלן דיאַספּאָראַ-
יידנטום .עס רעאַליזירט זיך לאַננזאם אַחד העמ'ס אידעאַל,
עס האָבן ,נאַטירלעך אויך אינם נייעם יידישן ארץ ישראל
נישט געפעלט קיין שאָטנזייטן ,אין אַ גרויסער מאָס זיינען זיי גע" /
ווען אַ פּועל יוצא פון די נלות-חפרונות ,וועלכע דער ייד האָט מיט

זיך מיטנעשלעפּט אויך קיין ארץ ישראל .מיט מער אָדער וייניקער

גערעכטע טענות זיינען אויפנעטרעטן פאַרשידענע קריטיקער ,איי-
נער פון זיי איז געווען דער העברעאישער שרייבער י ,ח .ברענער,
אַן איידעלער פאַנאַטיקער פון אומברחמנות'דיקן אמת .לויט זיין
מיינונג האָט זיך אין ארץ ישראל נעשאַפן א נייער נלות .אָבער

ודי קריטיקער און י .ח .ברענער בתוכם ,האָבן נעזען בלין די
שװואַכקייט
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פון נייעם

ישוֹב ,די פאַרמוילקייט

פון חלוקהיידנטום,
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דעם ענאאיזם פון מאַנכע קאַלאָניסטן א .א .װ ,.זיי האָבן אָבער
נישט באַמערקט ,אַז עס װואַקסן אין ארץ ישרא? די גרויסע פּאָטענ-

פון נייעם

ציעלע ענערניעס

די װירטשאַפטלעכע

ישוב,

און גייסטיקע טעטיקייט פון ציוניזם

אין

ארץ ישראל האָט אויך געהאַט אַ געוויסע השפּעה אויף די אַראַ
בישע שכנים .די אַראַכֹער ,דער געװאַלדיקער רוֹב פון דער לאַנד-
באַפעלקערונג ,זיינען נאָך באַהערשט געווען פון דער אָריענטאַל
שער ,פאַטאַליסטישער פּסיכיק ,די צענטראַליסטיש-טערקישע מאַכט
האָט אונטערדריקט יעדן פּרווו פוֹן נאַציאָנאַל-אַראַבישער דערװאַ
כונג .די רעװאָלוציאָנערע אֶרנאַניזאַציע פון די פּאַןךאַראַביסטן,
וועלכע האָט געהאט איר צענטער אין קאַאיראָ אין געווען זייער

שוואַך .דער יחס פון די אַראַבער לנבי דעם נייעם יידישן ישוב
אין ארץ ישראל איז נישט געווען באַזונדערס פריינטלעך ,אָבער
אויך נישט פיינטלעך .צװוישן די קריסטלעכע אַראַבער האָט זיך

אַפילו געפירט אַן אנטי-ציוניסטישע אַניטאַציע און אין חיפה איז
דערשינען אאַַןראַביש-יידן-פיינטלעך

בלעטל,

אָבער אין אלנעמיין

זיינען די אַראַביש-יידישע באַציאונגען געווען נישט קייַן שלעכטע.
נאָכן -11טן ציוניסטקאַנגרעס האָט די אַראַבישע פּרעסע אין
מצרים און סיריע נגעשריבן אין אַ פריינטלעכן טאָן וענן די יידישע
לייסטוננגען אין ארץ ישרא? ,סיי די אַראַבער און סיי די יידן האָבן

זייער אויפּמערקזאַמקײט געװוענדעט קודם-כ?ל צו דער טערקישער
מאַכט און ממילא איז די לייזונג פון דער אַראַביש-יידישער פּראַנע
אָפּנעליינט נגעװאָרן אויף שפּעטערדיקע צייטן ,די ציוניסטישע לי-

טונג האָט זיך זייער װייניק באַשעפטיקט מיט די אַראַבישע ענינים,
האַלטנדיק ,אַז װויכטיקער איז די פריינטלעכע באַציאונג מצד די
טערקישע און דייטשע פאַקטאָרן .אינם ישוב האָבן זיך איינצלנע
פּערזאָנען געפּרוווט צוֹ פאַרשטענדיקן מיט די אַראַבישע אָנפירער,

ענדע  8191אין פאָרגעקומען,

אַדאַנק דער איניציאַטיוו פון ח.

סאַלװאַריסקי.,

אַן

עהסאָט זיך

אויך באַטײליקט נחום סאַָקאָלאָ ,ס'איז באַשלאָסן
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אַראַביש-יידישע

צוזאַמענקונפט,

אין וועלכער.

געװאָרן צו רופן אין זומער  4191א פאַרברייטעטע קאָנפערענץ,
אָבער דערצו איז נישט געקומען ,ווייל מאַנכע ציוניסטישע פירער
האָבן געהאַלטן ,אַז אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל װעט מען נישט גערן זען

דאָס צוזאַמענגײן מיט די אַראַבער .הערנדיק וועגן דעם דאָזיקן מאָ-
דערקלערט:

,חיט

טיוו ,האָט איינער פון די אַראַבישע אָנפירער
אייך ,א רעגירונג פארנייט ,אָבער אפַאָלק בלייבט!",.
דעם סך-הכ? פון דער ספיעריקער יידישער אַרבעט אין ארץ
ישרא? ( )4191--2881קאָן מען אויסדריקן אין פאַלננדע טעזן:
א) ארץ ישרא? איז געװאָרן אלַאַנד ,װו די יידישע באַפעלקערונג
האָט אויסגעמאַכט .אגַרעסערן פּראָצענט ,וי אין וועלכן ס'איז אַנ"
דערן לאַנד; ב) דער פּראָצענט פון פּראָדוקטיורבאַשעפטיקטע יידן,
בעיקר אין לאַנדװירטשאַפט ,איזן אין פאַרהעלטעניש צו דער אַלְגעי

מיינער יידישער באַפעלקערונג געווען אין ארץ ישראל העכער ,וו
אין אַלֶע אַנדערע לענדער; ג) ס'האָט זיך אַרױיסגעװיזן ,אַז יידן
קאָנען זיין נוטע לאַנדװירטן; ד) ס'איז באַװויזן געװאָרן ,אַז ארץ
ישראל איז ביכולת צו וועקן באַנייסטערונג און קרבנות-פעאיקייט

ביי גרויסע יידישע פאָלקס-מאַסן;

ה) אין ארץ ישרא? אין רעאַלײ

זירט געװאָרן דער אידעאַ? פון נאַציאָנאַלן רענעסאַנס אין העברעי
אישער שפּראַך; ו) דער ישוב האָט זיך אויסנעלערנט צו פאַרי
װאַלטן מיט זיינע ענינים און האָט נעשאַפן אַ נאַציאָנאַליגעזעל-
שאַפטלעכע נעמיינשאַפט ,נישט געקוקט אויף די גרויסע שווערו"
קייטן צוליב דער פאַרשידנקייט אין סאַציאַלער און נייסטיקער היני
זיכט; ז) דער נייער פּראָדוקטיווער ישוב האָט אינם ארץ ישראל"
דיקן יידנטום נובר געווען די השפּעה פון די חלוקה-כוללים; ח) די
יידישע קאַָלאָניזאַציע האָט נעברעננט אַ גרויסן נוצן סיי דער טער"

קיי און סיי דער אַראַבישער באַפעלקערונג,
דאָס איז נגעווען דער סך-הכ? פון דער ציוניסטיש-פּאַלעסטײ
נעזישער אַרבעט ,בעת ס'איז אויסנגעבראָכן דער וועלט-שטורעם,
וואס האָט אסַוף נעמאַכט צו דער -004יעריקער הערשאַפט פון די
טערקן אין ארץ ישראל,
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דער פּראָטעסט-שטודעם וועגן
חיפהער טעכניקום

1

קוים האָט די נייע לייטונג ,װאָס איז געוויילט געװאָרן אויפן
איר אַמט ,װוי ס'איז אױיסנעבראָכן

ווינער קאָננרעס ,איבערגענומען

אין ארץ ישראל אַ לײידנשאַפּטלעכער קאַמף ,וװעלכער האָט מיט
קראַפט מיטגעריסן די נאַנצע

ויין עלעמענטאַרער.

וועלט-באַועגונג,

ציוניסטישע+

|

די העברעאישע

דערציאונג

איז פוֹן נייעם

|
ישוֹב באַטראַכט

געװאָרן אַלס איינע פון די װיכטיקסטע נאַציאָנאַלע פּאָזיציעס אין
ארץ ישראל ,די אויפלעבונג פון דער העברעאישער שפּראַך אין

טאָג-טעגלעכן געברויך איז געווען ממש אַ װוונדער ,דאָס איז דער"

גרייכט געװאָרן א דאַנק דער קנאישער איבערנענעבנקייט פון ניי-
עם ישוֹב .די העברעאישע שולן האָבן דערצויגן אַ געזונטן ,נאַציאָ-
נאַלן דור .ס'איַז כדאי דאָ צו ציטירן די ווערטער פון אחד העם,
וועלכע ער האָט געשריבן

יאָר :1191
ישרא?

נאָך זיין ארץ ישראל'דיקער

רייזע אין

,איך האָב נעזען די דערציאוננס-אַרבעט

אין ארץ-

ביי איר

אֶנְהוֹיב מיט

אַכצן

יאָר צוריק ,און איך

וואָלְט

דאַטאָלס בשום אופן נישט גענלויבט ,אַז ס'וועט מעגלעך זיין אזא
גרויסער גייסטיקער שנוי .די העברעאישע

דערציאונג און די הע-

ברעאישע שפּראַך זיינען נישט מער קיין אידעאַל .זֵיי זיינען גע-
װאָרן אַ ווירקלעכקייט .עס זיינען געבליבן נאָך מאַנכע נישט"

(דעראָבערטע פעסטוננען ,אָבער אויך זיי וועלן זיך מוזן צופּאַסן

צו די באַדערפענישן פון דער צייט .ווען מ'זעט ,למשל ,דאָס שול-
ווערק פוֹן דייטשן

קינדער-גארטנס

הילפס-פאַריין

און ענדנדיק

אין ירושלים ,אָנהויבנדיק

ביי דעם

לערער-סעמינאר,

פון די

מיט די

זעכצן הונדערט תלמידים און תלמידות ,װאָס ווערן דערצוינן (אוי-

סער אַביס? רעשט פון דייטש) ,אין העברעאישן גייסט און שפּראַך,
16

ווען
געזען
לאַנד

מ'זעט איצט דאָס אַלְץ אוֹן דערמאַנט זיך ,װי ס'חאָט אויס"
אַמאָל ,מוז מען זיך מודה זיין ,אַז ס'איז פאַרגעקומען אין
אַ געוואלדיקע ענדערונג ,און אז דער העברעאישער לערער

האָט געזיגט".
דער

|

|

קאַמף,

וועלכער

איז אין האַרבסט

5191

אױיסגעבראָכן

אָרום דעם ענין טעכניקום ,האָט אָבער בולט באַוויזן ,אַז דער צוֹ-
שטאַנד אין דעם ארץ ישראל'דיקן שול-וועזן איז נאָך נישט קיין
נעזונטער ,א גרויסער טייל פוֹן די שולן אין ארץ ישרא? איז אויס-

געהאַלטן געװאָרן פון פאַרשידענע אַסימילאַטאָריש-פילאַנטראָפּישע

געזעלשאַפטן ,וועלכע זיינען נעשטאַנען ווייט און פרעמד צום הע"
ברעאישן רענעסאַנס ,די אַליאַנס? האָט אירע שולן געפירט אין

פראַנצויזישן גייסט ,פּראַצויזיש איז געווען זייער אונטערריכטס-

שפּראַך .די עװועלין-ראָטשילד-שול (פאַר מיידלעך) אין ירוֹשלִים
האָט דערצוינן אויף ענגליש .די ייננלעך-שו? און דער לערער-סע-
מינאַר אויפן נאָמען פון ווינער פילאַנטראָפּ לעמעל האָבן איינגע-

פירט דייטש

אַלֶּם אונטערריכטס-שפּראַך.

דער ,הילפס-פאַריין

פון

דייטשע יידן" האָט אַפילו געגעבן זיינע שולן אַ העברעאישן כאַ-
ראַקטער ,אָבער ער האָט עס געטון צוליב פּאָליטישע טעמים און

מ'איז קיינמאָל נישט געווען זיכער ,צי פּלוצלינג ,אויף אַ באַפעל

פון בערלין ,װעט מען נישט אָנהוֹיבן צו גערמאַניזירן די שולן.
די טענדענץ פון ,הילפס-פאַריין" האָט זיך טאַקע בולט אַרױסגע-
|

|

וויזן ביים טעכגיקום אין חיפה.
אין יאָר  3191האָט די יפו'ער גימנאַזיע אַרױסגעלאָזט אירע
ערשטע אַביטוריענטן ,ס'איז בזה האופן אַקטועל געװאָרן די פראַ-
גע פון הויכשולן ,דער עלפטער קאָנגרעס האָט באַשלאָסן צו גרינדן
אַ העברעאישע אוניווערזיטעט אין ירושלים ,שוין פריער אין מען
צונעטרעטן צו עפענען אַ טעכניקום אין חיפה .פאַר דעם דאָזיקן
צוועק האָט ק ,װיסאָצקי נעשפּענדעט אַ גרעסערן סכום .ד"ר
שמריהו לעווין האָט בעת זיין וויילן .אין אַמעריקע געשאַפן פֿאַר
דעם טעכניקום גאַנץ גרויסע געלטער (דער באַקאַנטער פּילאַנטראָפ
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יעקב שיף האָט גענעבן  001טויזנט דאָלאַר) ,בכדי די זאַך שנע-

לער צו פאַרענדיקן און פינאַנציעל צו זיכערן ,האָט מען זיך פאַר-
יבונדן מיטן בערלינער ,הילפס-פאַריין" ,וועלכער האָט ביזאיצט
אַרױסגעװויזן אַ פאַרשטענדעניש פאַר די נאַציאָנאַלע פּאָסטולאַטן
; פונם יֹשוֹב .ס'איז געשאַפן געװאָרן פאַרן טעכניקום א קוראטאָ-
,ילפס-
ריום ,בראש פון וועלכן ס'זיינען געשטאַנען די פירער פוֹן ה

פּאַריין" ד"ר דזשעמס סימאָן און ד"ר פּױל נאטאן ,אינם קוראַ-
טאָריום זיינען די ציוניסטן פּאַרטרעטן געווען דורך אחד העם ,ד"ר
ש ,לעווין און ד"ר י .טשלענאָוו .דער בנין פונם טעכניקום איז
געבויט געװאָרן אין אַ הערלעכער סביבח אויפן כרמל ביי חיפה.
אַלס פּרוזדור צום טעכניקום איז נאָך אין יאָר  1191געגרינדעט
געװאָרן אין חיפה די רעאַל-שול ,פּסח  4191האָט געדאַרפט פאָך-
קומען די פייערלעכע דערעפענונג פון טעכניקום ,אָבער ביי דער
פראַנע פון אונטערריכטס-שפּראַך איז געקומען צו אַ שאַרפן קאָנ-
| פליקט אינם קוראַטאָריום .די ציוניסטישע פאַרטרעטער האָבן פאַר-

לאַנגט ,אַז אין די ערשטע יאָרן זאָל מען אין העברעאישער שפּראַך
אונטערריכטן סיי די ספּעציעלע יידישע געגנשטאַנדן און סיי איי-
ניקע פון אַלְנעמיינע װיסנשאַפטן ,מיט דער כוונה ,אַז מ'זאָל סיס-

טעמאַטיש צוגרייטן לערער ,װאָס ועלן אַלע למודים קענען פירן
אין העברעאיש .דעם דאָזיקן ציוניסטישן פאַרלאַנג האָט די הילפס-
פאַריין-מערהייט אָפּגעװאָרפּן ,באַשטימענדיק ,אַז אַלֶע אַלגעמיינע

למודים וועלן געלערנט װוערן אין דייטשער שפּראַך .דאָס איז פאָר-
געקומען אַ חודש נאָך דעם -11טן קאָנגרעס (אָקטאָבער  .)59191די
ציוניסטישע מיטנלידער פון קוראַטאָריום האָבן דערויף דעמיסיאָ-
נירט

און אָפּגעגעבן

אַ פּראָטעסט,

אין וועלכן

זיי דערקלערן ,אַז

דער באַשלוס פון קוראַטאָריום שטייט אין אַ טיפער סתירה צו
דעם נאַציאָנאַלן רענעסאַנס פון יידישן פאלק און זיין קולטורעלער
אויפלעבונג אין ארץדישרא? ,אין דער גאַנצער ציוניסטישער וועלט
איז געװאַקסן די אויפרעגונג קעגן דעם ,הילפס-פאַריין" ,די שות"
פות מיט די בערלינער אַסימילאַטאָרן האָט געפּלאַצט .מ'האָט דער-
198

ציילט ,אַז ד"ר דזשעמס סימאָן ,דער פאָרזיצער פוֹן ה,ילפס-פאַ-
ריין" ,האָט פאַרשפּראָכן דעם קייזער ווילהעלם ,אַז דער חיפה'ער
טעכניקום װעט טראָנן אַ דייטשן כאראַקטער ,אין ארץ ישראל איז
אױיסגעבראַכן אַ מעכטיקער פּראָטעסט-שטורעם קעגן דעם ,הילפם-
פאריין" .אין אַלע שטעט זיינען פאָרגעקומען מאַסן-מיטינגען ,אין
חיפה האָבן ניין אָרגאַניזאַציעס איינבאַרופן אַ גרויסע דעמאַנסטראַ
ציע פאַרן בנין פון טעכניקום .דער אַלְטער קעמפער פאַר תחית
השמה א .בריסורה האָט דערקלערט ,אַז דער ישוב וװועט נישט
דערלאָזן ,אַז מ'זאָל אין ארץ ישראל עפענען אַ טעכניקום מיט
דייטשער אונטערריכטס-שפּראַך און אויב מ'ועט פּרווון עפענען
די שול ,קאָן עס דערגיין ביז בלוט-פאַרניסן ,בראש פון דער באַ"
ווענונג אין נאַנצן לאַנד האָט זיך געשטעלט דער ,מרכז המורים", ,
דער אימפּעט פון דער באַװענונג אין געווען אַזױ מעכטיק ,אַז
אַפילן די מיושב'דיקסטע שול-עסקנים ,װוי דוד יעלין ,זיינען מיט-
געריםן געװאָרן מיטן שטורעם .די גרויסע מערהייט פון די לערער
און די תלמידים פון די הילפס-פאַריין-שולן האָבן פאַרלאָזט די ביז"
| איצטיקע אנשטאַלטן ,איבעראל זיינען געשאַפן געװאָרן גייע נאַ-
ציאָנאַלע שולן ,בראש פון ועלכע עס האָבן זיך געשטעלט די
בעסטע העברעאישע פּעדאַגאָנן .,די פאַרטרעטער פון ,הילפס-פאַ-

ריין" אין ארץ ישראל האָבן געװאָלט מיט דער הילף פון די טער-
האָט

קישע באַהערדן אויפהאַלטן דעם פּראָטעסט-שטורעם ,דאָס
נאָך מער פאַרשאַרפט די סיטואַציע .קיין ירושלים איז געקומען
צופאָרן ד"ר פּױיל נאַטאַן ,אָבער אויך זיינע באַמיאונגען זיינען
געבליבן אֶן דערפאָלג .דער ישוב האָט דעם באַשלוס פון דעם בער-

לינער קוראַטאָריום

אויפנענומען

אַלס אַ באַלײידיקונג פאַר זיינע

נאַציאָנאַלע געפילן און האָט דערויף גענעבן אַ זייער שאַרפע אָבער
גערעכטע תשובה .די נייע ציוניסטישע לייטונג האָט דעם ליידנ-
שאַפטלעכן קאַמף פון ישוב ענערניש אונטערנעשטיצט ,זי האָט
אַרויסגענעבן צו דער ציוניסטישער מחנה אַן אויפרוף לטובת דעם
העברעאישן שול-ווערק אין ארין ישראל ,במשך פון אַ פּאֶר חדשים
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זיינען געשאַפן געװאָרן גרויסע סכומים ,װאָס האָבן לפי שעה דער"
מעגלעכט די עקזיסטענץ פון די נייע ,נאַציאָנאַלע שולן.
די פירער פון ,הילפס-פאריין? האָבן באַלד פאַרשטאַנען

זיי-

ער גרויסן פעלער .,במשך פון אַ פַּאָר װאָכן האָט דער ,הילפס-פאַ-
ריין'" פאַרלוירן אַלע סימפּאַטיעס,

וועלכע ער האָט זיך יאָרן-לאַנג

באַמיט צו געווינען ביים ארץ ישרא?'דיקן ישוב .אויף דער זיצונג
פון קוראַטאָריום אין פעברואַר  4191איז אָנגענומען געװאָרן אַ
קאָמפּראָמיס-פאָרשלאַג

פון אַן אַמעריקאַנער

מיטגליד ,לויט וועלכן

דער אונטערריכט פון פיזיק און מאַטעמאַטיק האָט נעדאַרפט פאָר-
קומען אין העברעאיש און די אַנדערע טעכנישע לימודים דערװוײיל
אויף דייטש .אין די קאָנטראַקטן האָבן זיך די פּראָפּעסאָרן גע"
ד;אַרפט מתחיב זיין אויסצולערנען זיך העברעאיש במשך פון פיר

יאָרן .דער דאָזיקער באַשלוס וועגן אַ שמופנווייזער העבראַאיזאַציע
פון טעכניקום

אויףה

האָט אַביס? באַרואיקט

דער גענעראַל-פאַרזאַמלונג

אויפנעטהעטן

העברעאישן

מיט

די אויפגערעגטע

געמיטער.

פון ,הילפס-פאַריין"

איז מען

און קאָמפּלימענטן

פאַר דעם

שלוםווערטער

שולווערק .,דער אויסברוך

פון דער וועלט-מלחמה

האָט אָבער באַלד אַ סוף געמאַכט צו אַלע פּלענער פון ה,ילפס-פאַ-

|
ריין".
דער חיפה'ער פּראָטעסט-שטורם

האָט דאָקומענטירט די ליי"

דנשאַפטלעכע איבערגעגעבנקייט פון ישוֹב פאַר דער נאַציאָנאַלער
שפּראַך און קולטור ,ער איז אויך געווען אַ פעסטער באַװײז ,אַז
דער ישוב איז געװאָרן רייף און פילט זיך נענוג שטאַרק בכדי
אַראָפּצוװואַרפן פון זיך די אפּוטרופסות פון נישט געווונטשענע
בעלי-טובות. ,
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דער אױסברוך פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה

וי מיר האָבן שוין רערמאנט,

אין די ציוניסטישע

לייטוננ

נלייך נאָך דעם וינער קאַָנגרעס אַרינגעצוינן געװאָרן אינם
קאַמף מיטן ,חילפס-טאַריין" .די לייטוננ ,אין וועלכער פּראָפ ,װואַך-
בורג איז געווען פאָרזיצער און ד"ר טשלענאָוו וויצע-פארזיצער,
האָט געװאָלט איר אַרבעט וייטער פירן אין דער בידאיצטיקער
ריכטונג .פון האַרכסט  4191ביז פרילונג  4191איז אָבער די גאַנ-

צע באוועגונג געשטאַנען אין צייכן פוֹן קאַמף פֿאַר דעם העברע-
אישן שול-ווערק ,פאַר וועלכן עס זיינען מאָביליזירט געװאָרן אַלֶע
ענערגיעס פון דער ציוניסטישער מחנה .קוים האָט מען זיך באַי
רואיקט און געװואָלט צוטרעטן צו דער נאָרמאַלער אויטבו-אַרבעט,
וי ס'איז אױיסנעבראָכן די וועלט-מלחמה ,וועלכע האָט טפאַרן ציו"
ניזם געשאפן נאָר אַנדערע שאנסן און אויטנאַבן,
אין די לעצטע חדשים פֿאַר דער וועלט-מלחמה זיינען פאָרגע-
קומען זיצונגען פון אַקציאָנס-קאָמיטעט און פּאַרטיצוזאַמענפאָרן

אין פאַרשידענע

לענדער ,די אוניווערזיטעטס-קאָמיסיע,

װאָס אין

געוויילט געװאָרן אויפן ווינער קאָנגרעס ,האָט געמאַכט אַלע פאָרי
באַרייטונגען ,ככדי באלד צו רעאליזירן די גרינדונג פון דער הע"
:רעאישער אוניווערזיטעט אין ירושלים ,פוֹן דער דאַמאָלסטיקער
ב
ציוניסטישער כראָניק דאַרף מען דא דערמאַנען די גרויסע ציונים"

טישע פאַרזאמלונג

אין פּאַריז (אַפּריל

,)4191

אויף

ועלכער

מאַקס נאָרדוי און ד"ר א ,מאַרמאָרעק האָבן רעפערירט וועגן דער
לאַנע אינם ציוניזם .,באַזונדערס שאַרף איזן אויטנעטרעטן אין זיין
רעדע ד"ר מאַרמאָרעק ,דערקלערנדיק ,אז די ציוניסטישע אֶרנאַ"
ניזאַציע געפינט זיך אין שוואכע אוֹן אומפעאיקע הענט ,דפיּראַק-
טישע ציוניסטן און די בערלינער לייטוננ זיינען נישט שולדיק גע"
בליבן קיין תשובה און אין דער ציוניסטישער עפנטלעכקייט אין
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פאָרגעקומען אַ שאַרפער ויכוח ועגן די פּאָסטולאַטן און פאָך-
ווורפן פון די פּאָליטישע ציוניסטן .ביי דעם ברייטן ציוניסטישן
עולם ,וועלכער האָט זיך באַנייסטערט מיט יעדער נייער קאַלאָניע
און יעדער העברעאישער שול אין ארץ ישראל ,האָבן די פּאָליטי-
שע ציוניסטן מיט זייערע טענות און פאַדערונגען נישט געפונען
קיין אִפּקלאַנג .פאַר מאַקס נאָרדוֹי ן האָט מען סתם געהאט א
גרויסן דרך ארץ ,אָבער די רעאַלע פּאַלעסטינע-אַרבעט פון אוסיש-
קין ,װאַרבורג ,רופּין און אַנדערע פּראַקטישע פירער האָט מען באַ-
ווונדערט און זייער הוֹיך געשאַצט ,קיינער האָט נישט פאָראויס-
נעזען ,אַז מ'שטייט שוין אין שאָטן פון אַ בלוטיקער וועלטימלחמה.

אין אַ הייסן יונײ-טאָג  4191איז דערהרג'ט געװאָרן אין סאַ-
ראַיעװאָ דער עסטרייכישער קרוין-פּרינץ ,אַ פּאָר װאָכן שפּעטער
האָבן זיך אין גאַנץ אײיראָפּע אָנגעהויבן בלוטיקע שלאַכטן ,די קאַ-
טאַסטראָפע ,פאַר וועלכער די מענטשהייט האָט זייט יאָרן געצי-
טערט איז געװאָרן אטַר.אַנישע טאַט-זאַך ,דער אויסברוך פון דער

וועלט-מלחמה איז געקומען פּלוצלינג ,הנם זייט די באַלקאָן-קריגן
האָט מען כסדר ווענן דעם גערעדט,

פאַר דער יידישער

שרעקלעך

אומנגליק.

:

באַפעלקערונג

הונדערטער

איז דמילחמה

טויזנטער יידן האָבן

געװען

א

געמווזט

קעמפן קעגן זיך אוֹיף פאַרשידענע פראָנטן ,אין מזרחיאייראפע,
ווו עס האָט געוווינט דער רוב מנין ובנין פון יידישן פאָלק ,זיי-

נען הונדערטער טויזנטער יידישע משפּחות עװאַקואירט געװאָרןדורך די מיליטער-באַהערדן.

די רוסישע נענעראַלן האָבן די יידן

באַטראַכט אַלִם שונאים ,און גלייך אין אֶנהוֹיב פון דער מלחמה
האָבן זיי געלאָזט אינטערנירן רבנים און פירנדע יידישע פּערזענ-
לעכקייטן .מיט אַן אומברחמנות'דיקער ברוטאַליטעט האָט מען גע-
פּייניקט די יידישע באַפעלקערונג אויף דעם שטח פון פראָנט און
|
|
הינטער דעם פראָנט,
די מלחמה האָט צעריסן די אָרנאַניזאַטאָרישע אייניקייט פון
דער ציוניסטישער מחנה .די צענטראַלע אין בערלין האָט פאַר-
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לוירן יעדן קאַנטאַקט מיט דעם יידנטום אין רוסלאנד ,ענגלאַנד,
פראַנקרייך א ,א .וו, ,די וועלט" האָט אויפגעהערט צו דערשיינען.
טויזנטער ציוניסטישע טוער ,טעקרעטאַון ,רעדאַקטאָרן זיינען מאַָ-
ביליזירט געװואָרן אַלס סאָלדאַטן ,די נאַנצע באַווענונג אין אוים-
איינמאָל וי אָפּנעשטעלט נגעװאָרן .בכלל איז די קאַטאַסטראָפע פון
| דער וועלט-מלחמה אַזױ פּלוצלינג אױיסנעבראָכן ,אַז יעדער איינצל-
נער ציוניסט אין ממש דערדריקט געװאָרן אונטער דער לאַסט
פון אייגענע דאגות און צרות .ערשט אין אפַֹּאֶר חדשים ,איז מען

לאַננזאַם צו זיך געקומען און מ'האָט זיך אָנגעהויבן ווידער צוֹ
פאַראינטערעסירן מיטן ציוניזם און ארץדישראל,
אין דער דאָזיקער

חדשים

איז געשטאָרבן

שווערער

דור

תקופה

פון די ערשטע

װאָלסואָן ( 91סעפּטעמבער

מלחמה-

,)4191

טראַניש איז געווען דער טויט פון הערצל?'ס יורש ,פון צווייטן צין-
ניסטישן פּרעזידענט .נעשטאָרבן איז װאָלפזאָהן פון אַ האַרץיקראַנ-
קייט ,פון דעם זעלבן ליידן ,װאָס האָט א סוף נעמאַכט צום קורצן

לעבן פונם יידנשטאט-שעפער .זיכער האָט דער אויסברוך פון דער
וועלט-מלחמה

נורם

געווען

צו

וװאַלפואָנס

שנעלער

ענדע.

אַװעק

איז ער ,סך הכ?  88יאֶר אַלט ,אין אַ מאָמענט ,ווען דער ציוניזם
איז אַפילו נישט געווען ביכולת װי געהעריק מספּיד צו זיין דֶעם
טרייען מנהינ ,הערצלס יורש ,צענױליקער טויזנטער ציוניסטן האָבן
ערשט שפּעטער נאָך חדשים דערפאַרן ווענן דעם גרויסן פאַרלוסט,
מיט װאָלפזאַנס טויט האָט די ציוניסטישע באַװעגונג פאַרלירן

איינעם פון אירע בעסטע און פעאיקסטע פירער .ס'איז געווען אַ
מענטש פון גרויסער קראַפט ,אַרבעטזאַמקײט און ענטוזיאַזם פאַרן
ציוניזם ,זיין גאַנץ לעבן איז ער געשטאַנען אין דינסט פון ציוֹן ,צו-
ערשט אַלס חובב-ציון אוֹן דאַן אַלֶס איבערנענעבענער הערצליאַ-
נער .קיינמאָל טאָרן מיר נישט פאַרנעסן זיין טריישאַפּט לגבי
הערצל'ן ,זיינע גרויסע לייסטוננען נאָך דעם מנהיג'ס טויט .װאָלפ-
זאָן האָט די ציוניסטישע באַװענונג געראַטעװעט .פונעם תהום,
וועלכער האָט זיך געעפנט בעת דעם אואַנדע-קאַמף .װאָלפזאָן
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איז נעשטאָרבן אין אַ טראַגישער און צוגלייך נרויסער שעה ,בעת
פאַר די יורשים פון הערצליאַנישן ציוניום האָבן זיך נגעעפנט די
|
טויערן צו אַ געװאַלדיקער היסטאָרישער קאָניונקטור,

י=ו

שאול

ראַבינאָ :

דאָס

אײביקע

ליכט"

 )3דער ציוניזם אין דער ערשטער
מלחמה  -צייט
נאָך דעם אויסברוך פון דער וועלט-מלחמה איז די צענטראַ-
לע פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע אַריבער פון בערלין קיין

סאָפּענהאַגעו ,דער הויפּט-שטאָט פון דער קלינער ,נײיטראַלער
המלוכה דענענמאַרק ,די לייטונג ,וועלכע איז באַשטאַנען פון
שטאַטס-אַנגעהעריקע

קאַמפס-צדדים,

פון ביידע

האָט

באַשלאָסן

צו בלייבן נייטראַל ,זי האָט זיך דערביי באַרופן אויף הערצל'ס
נייטראַליטעט-פּרינציפּ ,דער יחס פון די צענטראַלע מלוכוחף (דייטשי

לאַנד ,עסטרייך-אונגאַרן ,טערקיי און בולגאָריע) לנבי דעם צי-
ניזם איז באַלד געװאָרן

אַן אומפריינטלעכער,

די טערקישע

רעני-

רונג האָט מיטן גרעסטן אומצוטרוי געקוקט אויפן נייעם ישוב אין

ארץ ישראל ,דער הויפּט-קאָמאַנדיר פון דער טערקי שער אַרמײ אין
סיריע דזשעמאל פּאַשאַ האָט איינגעפירט אַ באַרבאַרישן

רדיפות-

סיסטעם קענן דער יידישער באַפעלקערונג ,אַלץ ,װאָס האָט געהאט
וועלכן ס'איז שייכות מיטן ציוניזם איז דערקלערט געװאָרן אַלְס

שטאַטס-פיינטלעך .די באַנק אַנגלאָפּאַלעסטײךקאָמפּ .אי גע-
ושלאָסן געװאָרן ,מ'האָט קאָנפיסקירט אירע טשעקן אֵלֶּם צ,יוניס-
טישע באַנקנאָטן" ,אויך אַנדערע אינסטיטוציעס זיינען פאַרמאַכט
געװאָרן .,פירנדע ציוניסטישע טוער און באַאַמטע זיינען אינטער-
נירט געװאָרן ,אַפילו ד"ר רופּין ,אַ דייטשער שטאַטס-בירגער האָט
געמוזט

פאַרלאָזן

ארץ ישראל

און בלייבן

אונטער

אַן אויפזיכט

אין סיריע .דער טערקישער גענעראַל-שטאַב האָט אַרױסגעגעבן אַ
באַפע? צוֹ ,באַקעמפן

דעם

ציוניסטיש-רעװאַלוציאַנערן

װאָס װוי? אין דעם פּאַלעסטינעזישן

מלוכה

פּראָקלאַמירן אַן איינענע

עלעמענט,

טייל פון דער אַטאָמאַנישער

יידישע רענירונג".

5סוף אין

אַרויס אין דעצעמבער  4191אַ נזרח ,אַז אַלֶע יידן פוֹן יפו אוֹן תל-
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אביב זאָלן פֿאַריאָגט ווערן פון זייער היים .מיט בלוטיקע אותיות
האָט זיך דזשעמאַל פּאַשאַ'ס נאָמען פאַרשדיבן אין דער נעשיכטע
פֿון ישוב .די דייטשע ציוניסטן האָבן זיך אין בערלין באמיט ,אַז

מ!'זאָל דורך אַן אינטערווענץ ביי דער קאָנסטאַנטינאָפּאָלער רעגי-
רונג אָפּשטעלן די אַנטײײידישע רעפּרעסיעס .די דייטשע רענירונג
האָט אאיַןלנעמיין געהאַט אַ קאַלטע באַציאונג צום ציוניזם ,אָבער
דאָסמאָל האָט זי באמת אינטערווענירט לטובת דעם ישוב ,אין די
קרייזן פון דער דייטשער דיפּלאָמאַטיע האָט מען גערעכנט ,אַז
אפשר דאָך ועלן זיך די ציוניסטן צונוץ קומען .אַ סך האָט די
דייטשע אינטערווענץ נישט געהאָלפן ,ווייל דזשעמאַל פּאַשאַ האָט
זיך זייער װייניק גערעכנט מיט די באַפעלן פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל,

אויך די באַהערדן אין עסטרייך-אונגאַרן ,וועלכע זיינען תמיר גע.-
ווען ליבעראַל לגבי די ציוניסטישע באַשטרעבונגען ,האָבן איצט.
געשטעלט אונטער אַ ספּעציעלער השנחח די ציוניסטישע אָנפירער,
כאַזונדערס די יעניקע ,וועלכע האָבן געדינט אין דער אַרמײ ,אויך

די סאָאַליציעימלוכות
האָבן ,לפי שעה,

נישט

(ענגלאַנד ,פראַנקרייך,
אַרויסגעוויזן

רוסלאַנד,

קיין באַזונדערע

איטאַליע)
סימפּאַטיעס

פּאַרן ציוניזם ,וועלכן מ'האָט אגב אין פּאַריז און לאַנדאָן חושד
געווען אין גערמאַנאָפילע טענדענצן .די ציוניסטישע עסקנים אין
לֿאָנדאָן האָבן פאַרשטאַנען ,אַז מ'מוז זען צו געווינען פארן ציוניזם
די עפנטלעכע מיינונג אין ענגלאַנד און פראַנקרייך ,ליידער ,איז
די ציוניסטישע אַרנאַניזאַציע אין עננלאַנד געווען שװאך און די
פאַראַנטװאָרטלעכע ציוניסטישע מנהינים האָבן זיך נגעפונען אין
בערלין און קאָפּענהאַנען .אין אָקטאָבער  4191שרייבט אחד העם

(וועלכער האָט די לעצטע יאָרן געוווינט אין לאָנדאָן) אַ בריוו צום

ד"ר ח .ווייצמאַן ,אין וועלכן ער זאָנט, :ס'האָט געשלאָנן די גרוי-
סע היסטאָרישע שעה פאַרן יידנטום און ארץ ישראל .מ'מוז זען.-
עפּעס צו טון!" ד"ר ווייצמאַן איז מיט אַ נאַנצער גרופּע ענגליש-
ציוניסטישע עסקנים צונעטרעטן דורכצופירן אבַרייטע אויפקלע-
רונגס-אַרבעט אין די לאָנדאָנער פּרעסע -און רענירונגס-קרייזן.
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דר ,דייס װײבמאַן איז דעמאַלט נעווען פּראָפּעסאָר פון כע"
מיע אויף דער אוניווערזיטעט אין מאַנטשעסטער .נגעשטאמט האָט
ווייצמאַן פון אַ קליין שטעט? ביי פּינסק (נעב ,)8781 .שוין אַלס
ער אוניוערזיטעטס-דאַצענט אין בערן
וערט
מענטש
יוננער
,עמאַקראַטישער
(שווייץ) .ער געהערט צו די גרינדער פון דער ד
פראַקציע? און פארנעמט אין דער נאָכהערצליאַנישער תקופה אַ
וויכטיקן פּלאַץ אין דער ציוניסטישער באווענונג אַלס איינער פון
די גענעראַלדרעדנער און אַלס פאָרזיצער פון דער פּערמאַנענץ-קאָ-
מיסיע אויף קאַנגרעסן ,דר .ווייצמאַן איז אַ נלענצנדער רעדנער און

אַן אויסגעצייכנטער טאַקטיקער ,וועלכער פאַרשטייט דיפּלאָמאַטיש
דורכצופירן זיינע פּלענער .ביים אֶנהוֹיב פון דער וועלט-מלחמה
האָט זיך דער כעמיקער וייצמאַן אינטענסיוו באשעפטיסט מיט
אַ דערפינדונג ,וועלכע האָט נעהאַָט אַ זייער וויכטיקע באַדייטוננ
פאָרן קאַמפף מיט די געפערלעכע דייטשע אונטערװואַסער-שיפלעך ,דר,
ווייצמאן באַקענט זיך נאענטער מיט אַרטור דזושעמס באַלפור ,וועל-
כער איז דאַמאָלס געווען מיניסטער פון קרינס-פלאָט ,ווען די דער"
:פינדונג איז אָנגענומען געװאָרן ,האָט ד"ר וייצמאַן באַקומען אַ.
לער-קאַטעדרע אין דער לאָנדאָנער אוניווערזיטעט .ווינענדיק אין
דעם צענטער פון דער בריטישער אימפּעריע ,האָט וייצמאַן געהאַט
די מענלעכקייט ענערניש צו פירן זיין פּראָפּאַנאַנדע-אַרבעט לטובח
דעם ציוניזם ,עס האָט אים דערכיי שטאַרק געהאָלפן ס .פ .סקאָט,
דער איינפלוסרייכער שעף-רעדאַקטאָר פון גרויסן ליבעראַלן בלאט

|אַ,נטשעסטער נארדיאן" ,וועלכער באַקענט וייצמאנ'ען מיטן
ש
אינערן-מיניסטער הערבערט סעמיועל און דעם פינאנץ-מיניסטער
העם
איז ,אַז וען אחד
דוד לְאִיד דזשאָרזש ,אינטערעסאנט
באַנענענען זיך מיט באַל-
וענן ווייצמאנ'ס
האָט זיך דערוווסט
די נבו"-
 )4101נעשריבן
פור'ן האָט ער (אין דעצעמבער
אישע װוערטער; ,עס איז אַ נרויסע זאך נגעשען .ווען עס װעט קו-
מען די ריכטיקע שעה ,װועט די הילף פוֹן באלפור'ן האָבן אַ גרע-

סערע באַדייטונג ,װי די קעננערשאפט פון אַלֶע אונזערע שונאים",
207

צו יענער צייט זיינען אַרוס פון דרוק אַ פַּאַר ביכער און בראָשורן,

געשריבן אין פּראָדציוניסטישן גייסט ,צווישן זײי;  422מואות4 017

 2סט!ט'? מא ,06טה}

רעדאַנירט פון האַרי סאקער .ביים סוף

פוֹן יאֶָר - 4191זיינען קיין לאָנדאָן

געקומען

גסום סאַקאָלאָט

און

ד"ר י .טשלענאָט ,וועלכע האָבן לויט דעם באַשלוס פון דער פיי-

טונג אין קאָפּענהאַגען איבערגענומען די פּראָפּאַנאַנדע-אַרבעט אין
די אַנטאַנט-לענדער .טראָץ אַלֶע באַמיאונגען ,איז אָבער ,לפי שעה ,
די שטימונג נישט געווען גינסטיק פאַרן ציוניזם .סיי דער פּרעמיער
פון דער ענגלישער רעגירונג ה .אַסקװיט אוֹן סיי דער אויסערן-
מיניסטער סער עדווארד גריי האָבן געהאט לנכי דעם ציוניום אַ
נעגאַטיווע באַציאונג .מ'איז בכל? נעווען לנמרי באַשעפטיקט מיט
דעם מערב-פראָנט (אין פראַנקרייך און בעלניע) און מ'האָט נישט

געהאט קיין געדולד צו די אָריענט-ענינים .די יעניקע ,װואָס האָבן
זיך שוין יאַ פאַראינטערעסירט מיט דעם מזרח-פראָנט ,זיינען גע-
ווען איינגעשטעלט אויף אַ פּראָדאַראַבישער אָריענטאַציע ,וועלכע
האָט סותר .געווען די ציוניסטישע

פּלענער,

ה

ה'

| = מיט ארץ ישראל האָט זיך שוין מער אינטערעסירט פּראַגף-
רייך .דער אויסערן-מיניסטער דעקלאַסע האָט פאַרהאַנדלט מיטן
רוסישן אויסערן-מיניסטער סאזאָנאוו ועגן אַ געמיינזאַמער אַק-
ציע אין אָריענט .אָבער סיי די רענירונג און סיי די עפנטלעכע מיי-
נונג חאָבן נישט אַרױסנעװיזן קיין שום סימפּאַטיע פאַרן ציוניזם.
/נאָר ווייניקעיחידים ,װוי למשל ,גוססטט
כער סאַציאַליסט און אַנטײמיליטאַריסט,

הערטע (אַ ליידנשאַפטלע-
וועלכער איז ביים קרינס-

אויסברוך נעװאָרן אַ נרויסער פּאַטריאָט) האָבן פאַרשטאַנען אִפּ-
צושאצן די באַדייטונג פון ציוניזם .אין מאַסנעבנדיקע פ-אַנצויזישע
רעגירונגס-קרייזן האָט מען די ציוניסטן חושר נעווען אין פּראָ-
גערמאַנישע ניינונגען .די פּאַריזער פּאַליציי האָט געצווונגען ד"ר
מאַקס נאָרדוי'ן און ד"ר אַלעקסאַנדער מאַרמאָרעק'ן ,וועלכע זיי-

נען געווען עסטרייכישע שטאַטס-אַנגעהעריקע ,צו פאַרלאָזן פראַנק-
רייך.
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די .ציוניסטישע

דערשיטערונג
טוער בראש
דער

מחנה איז באַלד נאָך דער ערשטער

געקומען

צו זיך .ווידער שטייען

פון די יידישע פאָלקס-מאַסן.
ענערגיע

ציוניסטישער

אַװעקנעגעבן

מון

קריגס"

די ציוניסטישע

אַ גרויסער
וערן

טיי? פון

פאַר

הילפם"

אַרבעט און געלט-זאַמלונגען לטובת די הונדערטער טויזנטער יידי-
שע

קרינס-פּליטים,

עװאַקואירטע

און

אינטערנירטע.

באַזונדערס

גרויס איז די נויט און וויכטיק איז די הילף אין רוסלאַנד ,ווו עס
זיינען במשך דער מלחמה עװאַקואירט און אַרױיסגעטריבן געװאָרן

פון זייערע היימען אַנדערהאַלבן מיליאָן יידן .אין די דאָזיקע טראַ
גישע טעג און חדשים

האָט דער ציוניזם בולט באַויזן ,אַז ער אין

גישט נאָר אַ נאַציאָנאַלע פּראַיפּאַלעסטינעזישע אַרנאַניזאַציע ,נאָר.
ער איז אויך אַ פאָלקס-באַװעגונג ,װאָס װאָרצלט טיף אין יידישן
קיום און איז ענג פארבונדן

און קאַמפן

מיט אַלע טאָניטענלעכע דאנות ,נויטן

פון דיאַספּאָראַדיידנטום,

די שומרווים

אויפן הר הגריזים
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)42

,ציון-מיול-קאָרפּס"

אין נאַליפאָלי

אַ פּאֶר טויזנט יידישע קרינס-פּליטים פון ארץ ישרא? זיינען
אָנגעקומען קיין אַלעסטאַנדריע אין מצרים .צווישן די פּליטים איז

פאַראַן

געווען אַן אַקטיווער קעמפערישער עלעמענט ,וועלכער איז

יבאַשטאַנען פון יוננט און אַרבעטערשאַפט .עס האָט געהערשט אַ.
נאַנץ לעבעדיקע העברעאישע און ציוניסטישע סביבה .אַ גאַנצע
ריי פון ציוניסטישע טוער האָבן זיך נעמונען אין אַלעקסאַנדריע.
צווישן זיי די אַלטע עסקנים ש .ד .לעװאַנטין ,הויפּט-דירעקטאָר
פון דער באַנק אין ארץ ישראל און זאב נלוסקין ,לייטער פון ראשון
לציונ'דיקן ווייןדקעלער .צווישן די פּליטים איז אויך געווען יוסף

טרומפּעלדאָר,
יוסף

|

טרומפּעלדשָר

(נעב)0881 .

האָט

נעשטאַמט

|

|

פון קאַו-

קאַז .,זיין פאָטער איז געווען איינער פון יענע אייזערנע מענטשן,
װאָס

האָבן

אויסגעהאַלטן

אין די קאַזאַרמעס

פון ניקאָליי דעם

ערשטן פינף-און צװאַנציק-יאָר ,נישט פאַרלירנדיק דערביי נישט
דאָס געזונט און נישט זייער יידישקייט ,צוליב דער פּראָצענט-נאָר-

מע האָט מען יוסף'ן נישט אָנגענומען אין אוניווערזיטעט און ער
איז געװאָרן א דענטיסט .בעת דער רוסיש-יאַפּאַנישער מלחמה
יקעמפט

י .טרומפּעלדאָר אַלס רוסישער פאַלדאָט ביי פּאָרט אַרטור,

אויף דעם שלאַכטיפעלד פאַרלירט ער די לינקע האַנט כמעט ביז

צו דער פּלייצע .אָבער ווען ער איז אַרִויס פון שפּיטאָל האָט ער
פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל אים ווידער צוריקשיקן אויפן פּראָנט .זיין
ימוט רופט אַרױס באַװונדערונג .ער באַקומט אַ ראַנג פון אַן אֶפי-

ציר און דעם סט .געאָרג-אָרדן( ,ביז צום י 7191 .איז טרומפּעלדאָר
געווען דער איינציקער ייד אין דעם רוסישן אָפיצירן-קאָרפּוס)..
נאָכן צוריקקערן זיך פון דעם יאַפּאַנישן פראָנט ענדיקט טרומפּעל-
דאָר די פּעטערבורנער

אוניווערזיטעט אַלּס יוריסט,

אָבער

באַלד

רעזיגנירט ער פון זיין גלענצנדיקעד יוריסטישער קאַריערע און פאָרט
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אַװעק קיין אר'ץן ישרא? ,װו ער אַרבעט אַלְט פּשוטער לאַנד-אַרבע-

טער אין דגניה און אין אַנדערע קבוצות .מיט זיין איינציקער האַנט
איז ער געווען דער שטאַרקסטער און בעסטער פוֹן אַלע לאַנדיאַר-
בעטער ,טרומפּעלדאָר ,א מענטש מיט אַן אייזערנעם כאַראַקטערד
און ווילן ,האָט דעם ציוניזם פאַרשטאַנען אַלְס אַן ענין פון פּער-
זענלעכער רעאַליזאַציע אין טאַט.
אין אַלעקסאַנדריע איז ביי טרומפּעלדאָר'ן דייף געװאָרן דער
געדאַנק װעגן א ײדישן לעגיאָ ,וועלכער זאָל העלפן דער ענגלו"
שער ארמיי בייט דעראָבערן ארץ ישראל .די שטימונג צװישן די
פּליטים פאַר דעם לעניאָן-נעדאַנק אין געװען אַ גינסטיקע .טאָג"
טענלעך זיינען אין פּאָרט פון אַלעקסאַנדריע אָנגעקומען ענגלישע
שיפן מיט מיליטער ,איבער די נאָסן האָבן מאַרשירט אָפּטײלוננען
פון פאַרשידענע מיליטער-פאָרמאַציעס ,.די לופט אין געװאָרן פול

מיט יוננטלעכער קאַמפס-ענערגיע .דער ברויזנדער מאַרש פון
קריגס-באַטאַליאַנען האָט מיטגעריסן דאירץ ישראל'דיקע יוגנט
װאָס האָט געוווינט אין עלנטע
אַ באַפרײענדיקער טאַט,
צו יענער צייט (אין

אַלעקסאַנדריע

װלאַדימיר

באַראַקן

וינטער

(זאב)

און האָט געלעכצט

נאָך

אין אָנגעקומען

קיין

)4191

זשאַבאַטיוסטי.

זשאַבאָטינסקי

האָט נעשטאַמט פון אָדעס (נעב ,0881 .אין דעם זעלבן יאָר ואָס
טרומפּעלדאָר) ,נאָך פאַרענדיקן זיינע סטודיעס אין אָדעס און
רוים (װוו ער אבסאלװוירט דעם יורידישן פאַקולטעט) איז זשאַבאָ-
טינסקי טעטיק אַלס זשורנאַליסט און שריפטשטעלער .זיינע פע-
ליעטאָנען אונטער דעם פּטײיאָדאָנים ,אַלטאַלענאַ? מאַכן אים באַ-
רימט ביים רוסישן לעזער-פּוכליקום .באַלד ווערט וזשאַבאָטינסקי
איינער פון די אַקטיווסטע ציוניסטישע טוער אין רוסלאַנד .זיין
קונסט שטעלט
נלענצנדע אַראַטאָרישע און שריפטשטעלערישע
אים אין די פאדערשטע רייען פון די יוננע ציוניסטישע טעאָרע-

טיקער און פירער .ביים קריגס-אויסברוך האָט זשאַבאָטינסקי באַ-
קומען

פון דער

מאָסקווער

צייטונג 

רוסקיע

װיעדאָמאָסטי?

דעם
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אױיפּטראַג צו באַזוכן :די מחמדאַנישע לענדער פצופןון-אַפֿריקע,
בכדי צו שטודירן די ווירקונג ,וועלכע עס האָט אַרויסגערופן די

טערקישע פּראָקלאַמאַציע פון אַ הייליקן קריג .,צו דעם צוועק אין

זשאַבאָטינסקי געקומען קיין אַלעקסאַנדריע .במשך זיין רייזע אין

די אנטאַנט-לענדער האָט ער זיך איבערציינט וועגן דער געװאַלדי-
קער מאַכט פון די מערב-אייראָפּעאישע מלוכות .נאָך אין יאָר
,9
ווען זשאַבאָטינטקי האָט געאַרבעט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל
אַלס רעדאַקטאָר פון ציוניסטישע צייטוננען ,אין אים קלאָר נע-
װאָרן ,אַז די איינציקע האָפענונג פון ציוניזם ליגט אין דער צע-
שטערונג פון דער טערקישער אימפּעריע, .איך האָב געװווסט,/
שרייבט ער ,אַז די טערקיי איז נישט קיין מלוכה ,נאָר אַ טרויע-
ריקע מיספאַרשטענדעניש" .,איצט ,אין די ערשטע חדשים פון
וועלט-קריג ,איז זשאַבאָטינסקי געקומען צו דער אייזן-פעסטער אי-
בערציינונג ,אַז דער ציוניזם פוז זיין נוֹר? פאַרבינדן מיט דער
קאָאַליציע ,ער האָט געהאַלטן ,אַז צו דעם צװועק זיינען נויטיק
נישט נאָר דיפּלאָמאַטישע אָפּמאַכן ,נאָר אויך ,און דאָס אין טאַ-
קע דער עיקר  --אַ בלוט-שותפות אויף די שלאכט-פעלדער אין
אָריענט ,ווו עס װעט זיך אַנטשײדן די צוקונפט פון ארץ ישראל,
אויפן װועג קיין אַלעקסאַנדריע באַזוכט זשאַבאָטינסקי מאַז-

ריד ,די הױיפּט-שטאָט פון דער נײיטראַלער שפּאַניע ,װו עס האָט
געוויילט אַלס פּליט מאַקס נאָרדוי .דער פירער פון פּאַליטישן ציו-
ניזם האָט מסכים
טערקישן ,פעטער

געווען ,אַז די אַלְטע יידישע סענטימענטן פארן
ישמעאל" זיינען געפערלעך פאַר דעם עתיד פון

ציוניזם ,ער איז אָבער געווען אַ סקעפּטיקער בנוגע די רעאַליזאַ-
 .ציעדמעגלעכקייטן פון

יידישן לעניאָן,

אויף

אַלע שכל-אַרגומענטן

פון זשאַבאָטינסקי'ן האָט דער אַלטער מייסטער געשאָקלט מיט זיין
גרויען קאָפּ און געזאָגט, :דאָס איז ,מיין יונגער פריינט ,לאָגִיק. ,
לאָניק איז אָבער אַ גריכישע קונסט .יידן האָבן זי פיינט ,דער ייד
|
לערנט נישט פון שכל ,נאָר פון קאַטאַסטראָטעס",

אין
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אַלעקסאַנדריע

האָט

זיך זשאַבאָטינסקי

פאַרשטענדיקט

מיט י .טרומפּעלדאָר'ן

טוער .אין

און מיט אַנדערע ציוניסטישע

איינעם פון די פּליטים-באַראַקן איז פאָרגעקומען אַ פאַרזאַמלוננ
פון אַ פּאַר הונדערט פּערזאָן ,אין וועלכער ס'איז אויספירלעך באַי
שפּראָכן געװאָרן דער לעניאַױפּלאַן .לסוף האָט מען זיך אונטערי
געשריבן אויף אַ שטיק פּאַפּיר ,אויף וועלכן ס'איז נאָטירט געווען
אין העברעאישער שפּראַך די אָנגענומענע רעזאָלוציע וועגן שאַ-
פונג פון אַ יידישן נדוד ,וועלכער דאַרף צוזאַמען מיט דער ענגלי"

שער אַרמײ קעמפן אין ארץ ישראל ,דער דאָזיקער דאָקומענט אין
די אייננטלעכע געבורטס-תעודה פון יירישן לעניאָן,
אֶנהוֹיב מערץ  8191איז אַװעקגעפאָרן קיין קאַאיראָ די ציך"
ניסטישע דעלענאַציע מיט טרומפּעלדאָר'ן בראש .מ'האָט באַזוכט

די ענגלישע

רענירונגס-פארשטייער און זיי מודיע

פּלאַן פון אַ יידישן

לעניאָן ,דער

מאַכט ראָנאַלד גרעסעס

פאָרשטייער

געווען

פון דער

(וועלכער האָט שפּעטער

דעם

ציווילער.

אין יאָר 6191

אַלס שעף פון אַריענט-דעפּאַרטאַמענט אין לאַָנדאָן שטאַרק אונ"
טערשטיצט די ציוניסטישע באַװעגונג) האָט געענטפערט קאַלט און
קורץ, :ס'הענגט נישט אָפּ פון מיר ,אָבער איך ווֹעֶל העלפן!" דער

פאַרשטייער פון דער מיליטער-מאַכט גענעראַל מאַססװעל,

וועלכער

איז דאַמאָלס געווען קאָמאַנדיר פון דער קליינער ענגלישער אַרמײ
אין מצרים האָט דער דעלענאַציע ,וועלכע איז באַשטאַנען פון
טרומפּעלדאָר ,זשאַבאָטינסקי ,לעװאַנטין ,גלוסקין און מאַרגאָליס,
געענטפערט, :ווענן אַן אָפענסיווע קיין ארץ ישראל האָב איך נאָר-
נישט געהערט און איך צוייפ? ,צי ס'וועט בכלל זיין אַזאַ מין
אָפענסיווע .לויטן נעזעץ האָב איך ליידער נישט קיין רעכט אֶנצוֹ-
נעמען פרעמדע סאָלדאַטן אין דער ענגלישער אַרמײ .כ'קאָן אײַך
בלויז פאָרשלאָנן איין זאַך ,מאַכט פון אייערע יוננע לייט אַן אֶפּי
טיילונג פאַר מויל-אייזלען-טראַנספּאָרט ,וועלכע מ'וועט קאָנען באַ-

נוצן אויף אַן אַנדערן טערקישן פראָנט ,מער קאָן איך נישט טון!".
די תשובה פון די עננלישע מאַכט-האָבער האָט שטאַרק אנ
טוישט די לעניאָן-פרייוויליקע .די גרויסע מערחייט מיט ול ,זשאַ-
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באָטינסקי בראש האָט נעהאַלטן ,אַז מ'טאָר נישט פון לעניאױנץ-
דאַנק מאַכן אַ קאַריקאַטור .דאַקעגן האָט טרומפּעלדאר ,מיט זיי.
קלאַסישן א
,ין דבר" דערקלערט ,אַז יעדער ועג ,וועלכער
צו דער שא
ַ
פ
ו
נ
ג
פון אַ יידיש-מיליטערישן כוח ,אין אַ גוטער.

פירט
א

פּאָר טעג שפּעטער איז געקומען אין באַראַק פון די ארץ ישראל'
דיקע פּליטים אַן עננלישער גענעראל מיט זיין סוויטע .דער נע-
נעראַל האָט זיך געװענדעט צו די פאַרזאַמלטע יונגע-לייט מיט

פאָלננדע װערטער, :דאָס בריטישע פאלק האָט פאַר דעם יידנטום
אַ טיף געפיל פון פריינטשאַפּט .די דאָזיקע פריינטשאַפּט װועט פאָר-
געזעצט ווערן אין דעם צוקונפטיקן יידישן ארץ ישראל .צי וענט/
אִיר גרייט צוֹ דריקן די האַנט ,װאָס איז צו אייך געװאָרן אויסנע-
| שטרעקט ,אָדער ווילט איר זי אָפּשטויסן פון זיך?" די דאָזיקע
דערקלערונג האָט געמאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק אויף די פאַרזאַמל-

טע אוֹן ס'איז טאַקע באַשלאָסן געװאָרן אָנצונעמען דעם ענגלישן
פאָרשלאַג ,אָן וועלכע ס'איז באַדינגוננען ,אַזױ איז אַנטשטאַנען:.
דער ,ציון-מיו?-קאָרפּם" ,וועלכער האָט געהאַט די אויפנאַבע צו
באַזאָרגן דעם ענגלישן פראָנט מיט טראַנספּאָרטן פון לעבנס-מיט-
לען און אַמוניציע .עס האָבן זיך אָנגעהויבן מיליטערישע איבונ-

גען .די קאָמאַנדאָ-שפּראַך איז געווען העברעאיש .בראש פון ,ציון-
מיול-קאָרפּוס? זיינען נגעשטאַנען דער ענגלישער אֶפיצִיר דוש .ה.
פּאטערסאָן און טרומפּעלדאָר ,אַלס זיין אַריוטאַנט .זשאַבאָטינסקי
האָט געהאַלטן ,אַז לפי שעה האָט דער לעניאָן-געדאַנק געליטן אַ
דורכפאַל און זשאַבאָטינסקי אין פון אַלעקסאַנדריע אַװעק קיין

ענגלאַנד.

|

נאָך דער אויסבילדונג איז דצעירון-מיול-קאַרפּוס אַריבער-
געפירט געװאָרן אויף שיפן קיין נאַליפּאָלי ,אוֹיף דער האַלב-אינזל
ביי די דאַרדאַנעלן ,ווו ס'איז געווען קאָנצענטרירט צום אֶנגריף

אויף

קאָנסטאַנטינאָפּאָל ,אַ שטאַרקער

פּלאָט פון די קאָאַליציע-

מלוכות .אויף די גרויע שלאַכט-פעלדער פון גאליפּאָלִי האָבן די נע-

וועזענע שומרים ,אַרבעטער און נימנאַזיע-שילער דערפילט מוטיק
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זייער געפעדלעכע

אַרבעט ,דער ציון-מוקאָרפּוס

איז באַלד באַ-

קאַנט געװאָרן מיט זיין טיכטיקייט און העלדישקייט .מיט ענ"
זיאַזם און באַװונדערונג האָט מען גערעדט אויף דעם עננלישן

נאַליפּאַליפראָנט וועגן דעם יידישן ,איינהענטיקן קאַפּטיין" ,װעל-
כער פירט דורך אין אַ האָנל פון קוילן און שראַפּנעלן די שווערס-
טע טראַנספּאָדטן .אין טרויעריקע שעה'ן פון בענקעניש צו דער
פאַרלאָזטער ארץ ישרא?-ערד ,פלעגן די יידישע טראַנספּאָרט-סאָל-
דאַטן געפונען טרייסט און אויפמונטערונג ביי זייער פירער יוֹסף
טרומפּעלדאָר .נישט איינמאָל ,ווען דער אומעט האָט אַלע נע-
דריקט און געטריבן אין מרה שחורח'דיקע געדאַנקען ,האָט זיך
אויף די סטעפּן פון נאַליפּאָלי נעהערט דער געזאַנג פון דעם אמונה-

פולן העברעאישן לידל, :מי יבנה הגליל? אל יבנה הנליל!".
די גאַליפּאַלייעקספּעדיציע פון די קאָאַליציע-מלוכות האָט זיך
נישט אייננענעבן ,אין זומער  6191האָט די ענגלישע מאַכט אוים-
געלייזט דעם ציון-מיול-קאָרפּוס ,וועלכער האָט געציילט איבער

0

מאַן .טרומפּעלדאָר מיט זיינע חברים און אַ טייל פון זיינע

סאָלדאַטן זיינען געקומען קיין ענגלאַנד ,וו ס'איז
געװאָרן דער פּלאַן פון אַ ווירקלעכן יידישן לעגיאָן.

דערווייל

רייף

ביים כנרת
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= )8צווישן ניטדאַליטע און אַקטיװיסטישער
קאַמפ-נעמיינשאַפּט -
וי געזאָגט ,האָט די ציוניסטישע באַװעגונג באַלד גובר גע-
ווען איר אינערלעכע צעבראָכנקייט ביים קריגס-אויסברוך .איבע-
ראַל איז געװאַקסן די ציוניסטישע אַקטיװויטעט ,מ'האָט אָפּנע-
האַלטן באַראַטונגען ,אָרגאַניזירט מיטינגען .,דורכגעפירט געלט-
זאַמלונגען, .די וועלט" איז אַפִילְו נישט דערשינען ,אָבער די ציו-
ניסטישע פּרעסע האָט זיך פֿאַרנרעסערט און פארמערט ,באַזנ-
דערס אין רוסלאַנד ,װו עס דערשיינען דריי גרויסע ציוניסטישע
טאָג-בלעטער, ;:העם" (העברעאיש), ,דאָס טאָגבלאַט" און ,דער
טעלענראַף" .דאָס קאָפּענהאַנער ביוראָ איז געשטאַנען אין פאַר-
בינדונג כמעט מיט אַלֶע לאַנדדאָרגאַניזאַציעס ,די אַמעריקאַנער
ציוניסטן האָבֿן געזאַמלט גרויסע סכומים לטובת די ציוניסטישע
צענטראַלעס .במשך די יאָרן  5191און  601קומען פאָר כמעט
איבעראָל ציוניסטישע צוזאַמענפאָרן און קאָנפּערענצן (עסטרייך,
נאַליציע ,פּוילן ,רומעניע ,שווייץ ,ענגלאַנד ,האָלאַנד ,פאַרייניקטע

שטאַטן ,קאַנאַדע ,דרום-אַפריקע און אז .װו ,).דער צוזאַמענפאָר
פון די עסטרייכישע און גאַליצישע ציוניסטן (אין דעצעמבער
 )5באַשליסט אונטער אַדאָלף שטאַנד'ס פאָרזיץ ,אַ רעזאָלוציע,

וועלכע פאַרלאנגט ,אַז דער א .ק .זאָל פאַר דעם צוקונפטיקן שלום-
קאָנגרעס

אַװעקשטעלן די פראַנע

פון יידנטום

איר גאַנצער ברייטקייט און טיפקייט.
אָנגענומען

אויף דעם

און ציוניזם,

אין

ענלעכע רעזאָלוציעס ווערן

צוזאַמענפאָר פון די פּוילישע ציוניסטן

אין

װאַרשע (האַרבסט  ,)6191צו דער זעלבער צייט באַשליסט די קאָנ-
פערענץ פון פּועלי-ציון אין רוסלאַנד  דורכצופירן ביי די יידישע
פאָלקס-מאַסן אַ שטאַרקע אויפקלערוננס-אַניטאַציע וועגן דעם ,אַז
די איינציקע לייזונג פון דער יידן-פראַנע קאָן נאָר פאָרקומען אין
דער יידיש-נאַציאַנאַלער החיים אין ארץ ישראל.2
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אין דער ציוניסטישער װעלט-אָרגאַניזאַציע איז ווייטער פֿאָר-

געקומען דער קאַמפ צווישן דער צײטראַלער ריכטוננ ,וועלכע איז
רעפּרעזענטירט געווען דורך דער ציוניסטישער פייטונג און איר
ביוראָ אין קאָפּענהאַגען ,און דער אַזױ גערופענער אַקטיװיסטישער
ריכטונג ,וועלכע האָט פארלאננט

די עננע פארבינדונג

פון ציוניזם

מיט די קאאַליציע-מלוכות .אַוודאי איז דאָס אויפנעבן פון נייט-
ראַליטעט געווען פאַרבונדן

מיט נרויסע סכנות .דאָס װאָלט קודם-

כל געקאַנט ברעננען צו אַ פולשטענדיקן חורבן פונם ארץ ישראפ.
דיקן ישׁוֹב און אין פאַל פון דייטשלאַנד'ס

נצחון

װאָלְט דאָס זו"

כער אויף לאַנגע יאָרן אָפּנעשטעלט יעדע ציוניסטישע קאָלאָניזאַ-
ציע אין ארץ ישראל .אָבער אויך די נייטדאַלע שטעלונג איז גע-
ווען פאַרבונדן מיט אַ גרויסער סכנה ,דער ציוניזם װואָלט לייכט

געקאָנט בלייבן קרח מכאן ומכאן .אויסערדעם װאָלְט זיכער די
קאָאַליציע אַריינגענומען ארץ ישרא? אין איר פּראָדאַראַבישן פּלאַן
און אין פאַל פון איר נצחון װאָלט די פּאַליטישע סיטואַציע פאַרן

ציוניזם געװאָרן אַ קאַטאַסטראָפאַלע.
די דאָזיקע לאַנע האָבן נגענומען אין באַטראַכט די ציוניסטי-

שע עסקנים אין ענגלאַנד און פּראַנקרייך ,וועלכע האָבן זיך באַמיט
צו באַקומען אַ פּראָדציוניסטישע הסכמה

מצד די אַנטאַנט-מלוכות,

מאַנכע פון זיי האָבן זיך נאָך איינגערעדט ,אַז דאָס איז מעגלעך
צו דערגרייכן ביי אַ נײיטראַלער שטעלונג לנב! ביידע קאַמה-צדדים.

אָבער די דאָזיקע פּאָליטיק פון ,ואש מיר דעם פּעלץ און מאַך אים
נישט נאָס? איז געשטאַנען אין אַ בולטער סתירה צו דער אייראָ-
פּעאישער מלחמה-ווירקלעכקייט און איז אַלזאָ געווען פאַראורטיילט
אויף אַ פולשטענדיקן

דורכפאַל? ,דאָס האָבן סוף-כלדסוף

פאַרשטאַ-

נען אויך מאַנכע ציוניסטישע פירער ,ואָס זיינען ביז איצט נוטה
געווען צו דער נײיטראַלער שטעפונג .זיי זיינען געווען גרייט פּאֲלו-

טיש מיטצוניין מיט דער קאָאַליציע ,אָבער מיט אַלֶע כוחות האָבן

זי זיך געווערט קענץן דער לעגיאַראַקציע פון דער אַקטװױיסטי
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שער

ריכטונג ,בראש

פון וועלכער ס'איז געשטאַנען

װל ,זשאַבאָ-

|
|
טינסקי.
בעת זיין רייזע פון אַלעקסאַנדריע קיין לאָנדאָן איז זשאבאַָ-
טינסקי אָפּנעטרעטן אין איטאַליע און פראַנקרייך .איטאַליע ,װאָס
איז נאָך דעמאָלט (אַפּריל  )8191געווען נייטראַל ,האָט געפיבערט

מיט אַ פּאַטריאָטישן מלחמה-פאַרלאַנג

צו קעמפן

פוֹן די קאָאַליציע-מלוכות קענן אהיירסטאָרישן

אויף דער זייט/

שונא עסטרייך-

אוננאָרן .אין ברינדיזי האָט זיך זשאַבאָטינסקי צונויפנעטראָפן
מיט דעם באַרימטן אינז .,פ91נסס רוטענבערג .רוטענבערג ,איינער
פון די מוטיקסטע סאַציאַל-רעװאָלוציאָנערע קעמפער אין רוסלאַנד.,

האָט זיך אַרומגעטראָגן מיט דעמזעלבן לעגיאָן-געדאַנק ,וי זשאַ-
באָטינסקי .ס'איז לסוף געבליבן ,אַז רוטענבערג װועט פאָרן צו דעם
צוועק קיין אַמעריקע ,בשעת זשאַבאָטינסקי וועט אַרבעטן אין פּאַ-

ריז און לאַנדאָן .אין פּאַריז האָט זשאַבאָטינסקי װייניק געפּועלט.
נאָר ווייניקע איינפלוסרייכע פּערזאַנען ,וי ג .הערווע ,האָבן אַרױס.-
געוויזן וועלכן ס'איז אינטערעס פאַר דעם ציוניסטישן לעניאָ-

פּלאַן .מ'האָט געהאָט דאַמאָלס אין פראַנקרייך נאָר אַנדערע דאגות.
צווישן די וייניקע ,וועלכע האָבן זיך באַגייסטערט פּאַר דעם געדאַנק

וועגן אַ יידישער מיליטער-מאַכט ,װאָס װעט קעמפן פאַר דער באַ-
פרייאונג פון ארץ ישראל ,איז געווען דער אַלְטער באַראָן ראָט-
שילד ,הנדיב הידוע ,אויך אין לאָנדאָן האָט זשאַבאָטינסקי אָננע-

טראָפן אויף א קעגגערישע באַציונג .דאעוריבערשטער
פירער פוֹן ענגלאַנד לאָרד

מיליטער-

קיטשעגער ,אַן ענערגישער אָבער פאַנ-

טאַזיעדאָרעמער ספטראַטעניקער ,איז געווען א קאַטענאָרישער קענ-
גער פון יעדער .אַריענט-אונטערנעמונג .די דורכגעפאַלענע גאַליפּאָ-

לידעקספּעדיציע

האָט

קאָמפּראָמיטירט

דעם

נעדאַנק װעגן

אן

אָריענט-פּראָנט ,װוער האָט אַלזאָ געדאַרפט האָבן אַ יידישן לעגיאָן?
נישט אַ סך בעסער איז נעווען דער יחס פון די ציוניסטישע פי-
רער אין ענגלאַנד לגבי דעם לעגיאָן-געדאַנק .ד"ר טשלענאָװו און
נחום סאַָקאָלאָוו זיינען געווען אױיסנעשפּראַכענע קעגנער פון יע-
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דער לעגיאָניסטישער ,אַװאַנטורע",

באזונדערע

אחד

יידישע פיליטער-פאַרמאַציעס

העם

האָט געהאַלטן

אין דער עננלישער

אַז

אַה

מיי זיינען א נעפאר פֿאַרן וועלטייידנטום.
אין

זומער

8191

איז

פֿאַרגעקומען

אין

קאָפּענהאַגען

אַ זי-

צוֹנג פון גרויסן אַקציאַנס-קאָמיטעט .באַטײליקט האָבן זיך .מיט-
נגלידער פון דייטשלאַנד ,רוסלאַנד ,עננלאַנד ,האָלאַנד ,מ'האָט אויך
איינגעלאדן צו דער זיצונג מאַנכע פּראָמינענטע ציוניסטן װאָס
זיינען נישט געווען קיין מיטגלידער פון א ,ק ,אין זיין בוֹך ,די נע-
שיכטע פון יידישן לעגיאָן" שרייבט ול .זשאַבאָטינסקי ווענן די
דאָזיקע א .ק-.באַראַטונגען ,אין וועלכע ער האָט נענומען אַן אָנ-
טייל אַלְט נאַסט, :טשלענאָוו און יאַקאָבזאָהן האָבן מיר דעפּע-
שירט צו קומען ,אויף אַ פּריװואַט-פאַרזאַמלוננ אין אַ האָטעל? האָבן
זיי צוזאמען מיט האַנטקע'ן דריי שעח'ן כסדר נעזוכט סיר צו
כאַװייזן ,אַז די גרינדונג פון ציון-מיול-קאָרפּוםס איז געווען אן
עוולה ,אוֹן דאָס ווייטערדיקע פאַרטזעצן די לעניאָן-אַניטאַציע קאָן

חרוב מאַכן דעם ציוניזם .ד"ר האַנטקע האָט מיר באוויזן ,וי צוויי -
מאָל צוויי איז פיר,

האָט מיר באַװיזן

אַז דייטשלאַנד

וװועט

זיגן .ד"ר

יאַקאָבזאָהן

היסטאריש .,סטאַטיסטיש און עקאָנאָמיש ,אַז די
לחיפּוך ,ס'וועט

טערקיי װעט קיינמאָל נישט אָפּטרעטן ארץ-ישראל,
באַלד זיין אַן אויפשטאַנד אין מצרים ,אין אַלזשיר און מאַראַקאָ,
 -ערבותי"  --האָב איך געענטפערט , --דער וכוח איו נוצלאָן,איר קומט פון דייטשלאַנד אָדער פון קראַנקן רוסלאַנד ,און איך
האָב געזען ענגלאַנד ,דעם פראַנצויזישן פראָנט ,מצרים ,אַלזשיר
און מאַראָקאָ ,איר האָט אַ טעות פון א' בין ת'; דייטשלאנד װועט
נישט זיגן און די טערקיי וועט מען פאַרטרייבן קיין אַנאַטאָליע.
אָבער צו װאָס זאָלן מיר דיסקוטירן? איך שלאָג אייך פאָר אַ קאָט-
פּראָמיס; איר קאָנט דערקלערן ,אַז די ציוניסטישע אַרנאַניזאציע איז
(נייטראַל און טרייסלט זיך אָפּ פון אַלע לעניאָן-פּלענער .איך װעל
אָפּיציעל אַרױסטרעטן פון דער ציוניסטישער אַרגאַנזאַציע און
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װעל .פירן מיין אַרבעַט פּשוט אַלס אַ מענטש אָן אַ פּאַרטײ .איך
י
װעל אייך נישט שטערן ,שטערט מיר אויך נישט!".
די ציוניסטישע לייטונג האָט אָבער נישט אָננענומען דעם
דאָזיקן קאָמפּראָמיס-פאָרשלאַג .זי האָט געהאַלטן ,אַז די לעגיאָן-

פּראָפּאַגאַנדע איז געפערלעך פאַרן ציוניזם .דער אַקציאָנס-קאָמי-
לאָסן אַ רעזאָלוציע ,אין וועלכער אַלֶע ציוניסטן זיי-
טבעאטַהאשָט
נען אויפנעפּאָדערט געװאָרן אומעטום צו באַקעמפן די לעגיאָניס-

טישע באַװעגונג .נאָר ווייניקע ציוניסטישע עסקנים האָבן ווייטער
אונטערשטיצט זשאַבאָטינסקי'ן ,צװישן זיי זיינען געווען דזשאָ-
זעף קאָװען ,מאיר גראָסמאַן און בעיקר ד"ר ח .ווייצמאַן ,וועלכער
האָט זיך ,נאָך געוויסע ספקות ,דערקלערט אַלס אַן אָנהענגער פון
י|
|
יידישן גדוד,

זשאַבאָטינסקי און מאיר גראָסמאַן גרינדן דאַן אין קאָפּענהאַ-

גען אַ זשורנאַלֿ די יידישע טריבוגע" .אייגנטלעך האָט די דאָזיקע

צייטונג אַרױיסגעגעבן און רעדאַגירט מ .גראָסמאַן ,וועלכער האָט
געוויילט אין קאָפּענהאַגען אַלס קאָרעספּאָנדענט פון אַ רוסישער ציי-

טונג .במשך די יאָרן  7191---5191איז ,די יידישע טריבונע" דער-
| שינען אַ דאַנק דער גרויסער איבערגעגעבנקייט פון איר רעדאַקטאָר-
אַרױסגעבער .זי האָט אינפּאָרמירט דעם ציוניסטישן עולם אויפריכ-
טיק וועגן אַלץ ,װאָס איז דאַמאָלס פאָרגעקומען אינם יידנטום און
|
ציוניזם,

דער קאַמף צווישן דער נייטראַל-אָפיציעלער און דער אַקטיווים-
טישער ריכטונג איז ווייטער געגאַנגען ,אָננעמענדיק אָפּט זייער שאַר-

פע פאָרמען .וזושעאןַבאָטינסקי האָט צום לעצטן מאָל אין זומער
באַזוכט רוסלאַנד ,האָכן אים די ציוניסטישע פירער באַ-
5
האַנדלט וי אַ פאַרעטער ,דער קאַמפ צווישן ביידע אריענטאַציעס אין

דעם ציוניזם האָט זיך אייגנטלעך
,7

ווען ס'איז

ערשט

אױסגעבראָכן די רוסישע

פאַרענדיקט אין מערץ
רעװאָלוציע ,ביי די

יידישע פאָלקס-מאַסן אין דער גאַנצער וועלט איז די שנאה צום פֹּאַ-
גראָמיסטיש-צאַרישן רוסלאַנד געווען אַזױ גרויס ,אַז מ'האָט זיך
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נישט געקאַנט ווינטשן מיטן

פולן .האַרצן דעם זיג פון אַנטאַנט ,צו

וועלכער רוסלאַנד האָט זיך באַלאַנגט ,ערשט נאָך דער רוסישער רע-

װאָלוציע איז די שטימונג ביי די יידישע מאַסן געװאָרן אַן אנט-
שלאָסענע לטובת דער אַנטאַנט .דאָס איז בעיקר צום אויסדרוק גע-

קוֹמען אין די פאַרײניקטע שטאַטן פון אַמעריקע ,ווו דער רוב מנין
ובגין פון יידנטום איז באַשטאַנען פון רוסישע פּליטים אוֹן עמי"
גראַנטן,

רוטעבבערב

)6

ענגלאַנד און דער ציוניום

זייט פילע צענדליקער יאָרן האָט זיך די עננלישע געזעלשאַפט
אינטערעסירט מיט דער פּראַנע פון צוריקקערן זיך פוֹן די יידן
קיין ארץ

ישראל

און מיט

דעם

ווידעראויפבוי

פון דער

יידישער

מלוכה ,די פּאָליטישע אינטערעסן און די פּוריטאַניש-ביבלישע דער-
ציאונג האָבן דערצו גורם געווען .מיר האָבן שוין געשריבן ועגן
רעם ,אַז אין -81טן און 9טן יאָרהונדערט געפינט זיך אין ענג-

לאַנד אַ גאַנצע ריי פון שריפטשטעלער ,גייסטלעכע און פּאַליטיקער,
וועלכע פּריידיקן וועגן שיבת-ציון .רדעי,סטאָרטישן אָף דע דושויס"

(באַנייאונג פון יידן) איז לגבי דער אָריענט-פראַגע געװאָרן אַ פֹּא-
פּולער לאַזונג אין ענגלאַנד .די דאָזיקע שטימונג איז אָפּט צום אויס-
דרוק געקומען אין דער פּרעסע און ליטעראַטור .,סימפּטאָמאַטיש איז

דער אַרטיק? ,וועלכן עס האָט געשריבן דער באַקאַנטער ציון-פריינט

ארד שעפטעסבערי אין יאָר  .,6781שעפטעסבערי האַלט ,אַז סיריע /
און ארץ ישראל האָבן אַ געוואלדיקע באַדייטונג פאַר דער ענגלישער

-

אימפּעריע ,עס װאָלט געווען פאַר ענגלאַנד אַ גרויסע פּאָליטישע
מפּלה; ווען אַן אַנדערע מלוכה װאָלט אקופּירט די דאָזיקע לענדער- ,
דאָס װאָלט צעריסן די קייט פון בריטישע טעריטאָריעס ,װאָס ציען.
זיך פון קאַנאַדע אין מערב ביז קאַלקוטאַ און אױיסטראַליע אין דרום-

מזרח .ענגלאַנד מוז אַלזאָ היטן ,אַז סיריע און ארץ ישראל זאָלן

! נישט אַרינפּאַלן אין די הענט פֿון אַן אַנדערער

מאַכט .מ'מוז

טראַכטן צו נײיטראַליזירן די דאָזיקע לענדער און .אין דער הינזיכט :
קאָן פאַר ענגלאַנד אַ גרויסע באדייטונג האָבן די יידישע אויפלע-

בונג אין ארץ ישראל ,די ענגלישע פּאַליטיק מוז באַגינסטיקן דאָס .
יידישע פאָלק ,װאָס לעבט און קעמפט זייט  0005יאָר ,אָבער עם

פעלט אים זיין טעריטאָריע ,דאָס יידיש-היסטאָרישע לאַנד .דיאָ-

| זיקע פּראָדציוניסטישע אידיי פון שעפֿטעטבערי'ן איז שפּעטער פּראָ-
פּאַנירט געװאָרן פון די ענג?ענדער װאָלקעה,ע.דוואַרד קאפאלעט און.
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לאָרענס אֶליפאַנט ,זי האָט אויך באַקומען די צושטימונג פון עננ-
לישן פּרעמיער דיזראעלי (לֿאָרד ביקאָנספילד) .אויך אין דער עננ-
לישער ליטעראַטור האָט דער געדאַנק פון מלכות ישראל אין פּאַ-
לעסטינע געפונען אַ שטאַרקן אויסדרוק (דזשאָרזש עליאָט; ,דניאל
דעראַנדאַ? ,לאָרד בייראָן; ,העברעאישע מעלאָדיעס' ,קאַָלעריזש:

,טעב? טאלק" ,וויגני פרעד גראהאם און פיל אַנדערע) .דער חובבי-
ציוניזם אין די ניינציקער יאָרן ווערט אין עננלאַנד אויפגענומען מיט
סימפּאַטיע ,ווענן הערצלס פּראָדעננלישער אַריענטאַציע האָבן מיר
שוין אַזױ אָפּט נעשריבן ,.ביי דעם ענין על-אַריש און אונאנדאַ האָט
די בריטישע רעגירונג און נעזעלשאַפט אַרױיסגעוויזן אַ גרויסע פאַר-
אינטערעסירונג פאַר דער ציוניסטישער באוועגונג.
אין דער ערשטער צייט פון דער וועלט-מלחמה ,האָט זיך גע-
דוכט ,אַז די דאָזיקע טראַדיציאָנעלע פּראָדציוניסטישע שטימונגען
אין ענגלאַנד זיינען פאַרגעסן געװאָרן צוליב די גרויסע סטראַטעגי-
שע און פּאָליטישע דאגות פון דער טאָנ-טעגלעכער ווירקלעכקייט,
אָבער די פּראָדציוניסטישע שטימונגען זיינען געווען נישט נאָר א
פראַנע פון תנ"ך-סענטימענטן ,נאָר זיי האָבן ,װוי עס האָט ריכטיק
אַנאַליזירט אין זיין אַרטיקל לאָרד שעפטעסבערי ,אויסנעדריקט אַ

לעבנס-אינטערעס פון דער בריטישער אימפּעריע ,אין דער געשיכטע
עקזיסטירן געוויסע נעזעצן ,וועלכע מוזן פריער אָדער שפּעטער
מנצח זיין אַלֶע שטערונגען און הינדערנישן ,אויך דער ציוניזם איז
געווען אַ מין געזעץ לגבי דער בריטישער פּאַליטיק אין אָריענט ,דאָס
קלאָר און בולט געװאָרן .דאָס
איז במשך דער וועלט-מלחמה
אייזערנע געזעץ פון דער בריטישער אַריענטפּאָליטיק איז געווען
שטארקער װוי .די אַנטײציוניסטישע און אָפט אַנטיסעמיטישע ריכ-
טונג פון געוויסע עננלישע מיליטער-קרייזן ,סוף-כליסוף האָט גע-

מוזט

קאַפּיטולירן די סטראַטעניש-פּאָליטישע

שיטה

פון קיטשע-

נער'ן און אָסקװיט'ן ,וועלכע איז געווען קענן דעם אָריענט-פראָנט,
עס האָט אויך נישט געהאָלפן די פּראָדאַראַבישע אָריענטאַציע פון

איינפלוסרייכע ענגלישע אָריענט-קענער .אַפּילו די אַנטי-ציוניסטישע
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פאַרעטערישע מאַכינאַציעס מצד דער יידיש-ענגלישער אַסימילאַציע
האָבן זיך אַרױסגעװיזן צוֹ שװאַך לגבי דעם געשיכטלעכן פּראָצעס,
וועלכן עס האָט לאָרד שעפטעסבערי שוין אין יאֶר  6781פּרעציזירט
אַזױ קלאָר און דייטלעך.

אויף

די גאַסן פון סן

)7

ארץדישראל

און די אײיראָפּעאישע

דיפּלאָמאַמיע
וי געזאָגט ,האָט זיך אין דער ערשטער צייט פון .דער וועלט-
מלחמח ,די עגגלישע פּאָליטיק וייניק אינטערעסירט מיט סיריץ
און ארץ-ישראל ,זעלטן װער האָט אין זין געהאַט די ווערטער,
וועלכע עס האָט געשריבן אין זיין בוך לאָרד קערסאָן :ד
,ער עתיר
פון גרויסבריטאַניע וװועט זיך נישט אַנטשײדן אין איראָפּע און
אויך נישט אויף די ימים און אַקעאַנען ,אויף וועלכע עס דאָמײ
נירם די בריטישע פאָן .זי װעם זיך אַנטשיידן אין דעם וועלט-
טייל ,אין וועלכן עס האָט זיך אָנגעהויבן די געשיכטע פון דער
מענטשחייט?,
|
דאַקעגן
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י
יך באַלד ביים מלחמח-אַנחויב פאַר-
אינטערעסיר
ט
מ
י
טן גורל פון סיריע און ארץ-ישראל ,די פראַנ-
צויזישע עפנטלעכסייט האָט די דאָזיקע לענדער געהאלטן פאַר א
מין פראַנצויזישע חזקח .שוין אין ווינטער  4191פאַרהאַנדלט דער
פראַנצויזישער אויסערן-מיניסטער דעלקאַסע מיטן רוֹסישן אמבאַ-
סאַדאָר אין פּאַדיז איזוואלסקי ווענן דער אָריענט-פדאַנע ,די פראַנ-
צויזישע שטעלונג אין געווען אַ פֿאָלננדיקע )1 :ארץ-ישראל איז
אַ טייל פון סיריע ,ואס באַלאַנגט זיך צו דער פראנצויזישער
מאַכטספערע )9 .די הייליקע מקומות אין ארץדישראל מוון באַקו-
מען אַן אינטערנאַציאַנאַלן שוץ .דורך דעם פּראַנצויזישן אמבאַ-
סאַדאָר אין פּעטראָנראַד פּאַלעאָלאָג ,איז געלוננען צו געווונען סאַ-
זאַנאָוו ן ,דעם רוסישן אויסערן-מיניסטער פאַרן פראַנצויזישן
שטאַנדפּונקם .דאקעגן
האָבן געהאלטן
די ענגלישע רעגירוננס-
קרייזן ,אַז נאָך דעם חוױבן פון טערקיי דאַרף מען אין אָריענט
שאַ
פן אַ גרויסע מוזולמעניש-אַראַבישע מלוכה .געוויסע ענגלישע
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זיינען פארגעקומען פאַרהאַנדלוננען צווישן
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ענגלאַנד ,פראַנקרייך ,רוסלאַנד און דאַן אויך מיט איטאַליע ועגן

דצעורקונפטיקער

פאַרטיילונג פון דער טערקישער אימפּעריע .אין

פרילינג  6191איז געשלאָסן

געװאָרן

צווישן ענגלאַנד און פראַנק-

רייך אַן אָפּמאַך ,וועלכע איז באַקאַנט אונטער דעם נאָמען :הסכם
סייקס-פּיקאָ.

(סער

מאַרק

סייקס

אין

געװוען

דער

פון דער י

שעף

א!ָריענט-אָפּטײלונג אין לאָנדאָנער אויסערן-מיניסטעריום,
פּיקאָ ,פּראַנקרייכס

פּאַרטרעטער ,איז פריער

זשאָרזש

געווען פּראַנצויזישער

גענעראל-קאַנסול אין בירות) .לויט דעם דאָזיקן אָפּמאַך האָבן זיך

ענגלאַנד און פראַנקרייך פאַרשטענדיקט וועגן דער שאַפונג פון אַן
אַראַבישער לענדער-פעדעראַציע אונטער אַ געמיינזאַמען פּראָטעק-
טאָראַט .,בנונע ארץדישראל איז פאָראויסגעזען געװאָרן אַן אינ-
| טערנאַציאָנאַע פאַרװאַלטונג ,װאָס איר פאָרם װעט פעסטנעשטעלט.
ווערן נאָך א באַראטונג מיט רוסלאַנד און מיט אַנדערע פאַרבינ".

דעטע און אויך מיטן שעריף פון מעקקאַ הוסיין ,וועלכער האָט זיך
ידעמאָלט דערקלערט אַלּס ;מלך פון אַראַביע" און האָט פּראָקלאַ-
מירט אַ מלחמה קעגן דער טערקיי .רוסלאַנד האָט גענעבן איר.
הסכמה צום אָפּמאַך ,בתנאי ,אַן אַלע אירע אַספּיראַציעס אויף
קאָנסטאַנטינאָפּאָ?

ניסטישע

און דאַרדאַנעלן .זאָלן אַנערקענט .וװוערן ,צין-

פּאָדערוננען זיינען סאוייןקס-פּיקא-אָפּמאַך

נישט גענו' -

מען געװאָרן אין באַטראַכט ,הגם די קאָאַליציע האָט מסכים גע-
ווען אויף די פאַרלאַנגען ,וועלכע עס האָט דער רעפּרעזענטאַנט פון
דעם יידיש-ענגלישן פאַרײיניקטן קאָמיטעט (באָאַרד אֶף דעפּיוטיס)
לוסיען װאָלף פּרעצִיזירט מיט פאָלגנדיקע ווערטער, :װען ארץ.-
ישראל װעט אַלס רעזולטאַט פון קריג אַרײינפאַלן אין דער אינטע-

רעסן-ספערע

פון דער פראַנצויזישער און עננפישער רענירונג,

דאַרף די פראַנצויזישע און ענגלישע מאַכט נישט גרינגשעצן די היס-
טאָרישע אינטערעסן פון יידנטום אין דעם דאָזיקן לאַנד .ביידע
| רעגירונגען דאַרפן גאַראַנטירן דער -יידישער באַפעלקערונג אַלע
מאָליטישע רעכט צוגלייך מיט דער איינגעבוירענער באַפעלקערונג,

רעפיניעזע אוֹן בירגערלעכע פרייחייט וי אויך די נויטיקע מוניצי-
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פּאַל-פּריוױילעניעס אין די קאָלאָניעס און אין די שטעט ,און זיי
דאַרפן אויך פאַרלייכטערן די יידישע אימינראציע און קאַלאַניזאַ"
ציע" .אין מערץ  6191האָט דער פראַנצויזישער אַמבאַסאַדאָר אין
פּעטראָגראַד באַקומען פון סאזאַנאָוו'ן אַ נאָטע ,אין וועלכער ס'איז
פּאָרמולירט געװאָרן רוסלאַנד'ס שטעלוננג צו די אַריענט-פראַנן,
די נאָטע ,אַז די רוסישע רעגירונג
בנונע ארץדישראל ,שרייבט
װעט ,צושטימען צו יעדן באַשלוס ,וועלכער װועט גאַראַנטירן פאַר

| די פּראַװאָסלאַוונע דאָס פרייע אויסאיבן

פון זייערע רעליגיעזע

מנהנים ,וי אויך אַלע ביזאיצטיקע רעכט און פּריווילעניעס .דער"
ביי איז צו באַמערקן ,אַז לנבי דער יידישער קאַָלאָנאַציע אין
ארץדישראל שטעלט נישט די רוסישע רעגירונג קיין שום באַזונדע-
רע פאָדערונגען",
דערווייל זיינען פאָרגעקומען דריי וויכטיקע פאַקטן ,וועלכע
האָבן שטאַרק געענדערט דעם יחס פון דער אייראָפּעאישער פֹּאֲלו-
טיק לנבי ארץ-ישראל)1 .אין דעצעמבער  6191האָט דעמיסיא-
נירט די רענירונג פוֹן פּרעמיער אַסקװיט און אויסערן-מיניסטער
עדווארד גריי ,וועלכע האָבן געהאט א נעגאטיווע שטעלונג צו דעם
אָריענט-פראַנט און צום ציוניזם ,אויף זייער אָרט איז געקומען צו
דער מאַכט אַ נייע רעגירונג ,אין וועלכער דער פּרעמיער דוד לְאִיך
דזשאָרזש אוֹן דער אויסערך-מיניסטער א .דזש .באַלפור האָבן
לנבי די אױיבנדערמאַנטע פראַנן געהאט גאר אַן אנדערע באציאוננג.
 )2רוסלאַנד איז נאָך דער רעװאָלוציע (אין מערץ  )7191מיליטע-
ריש צוזאַמענגעבראָכן ,אין דער אַנטאַנט האָט זיך שטאַרק פאַרגרע-
סערט די השפּעה פוֹן עננלאַנד לנבי פראַנקרייך ,װאָס אין ביז איצט
אונטערגעשטיצט געװואָרן פון רוסלאַנד )3 ,די ראָלע פון נייעם קריגס-
פּאַרטנער ,פאַרײיניקטע שטאַאַטן פון אַמעריקע ,ווערט מיט יעדן
טאָג מער אַן אַנטשײדנדיקע ,סיי אין מיליטערישער און סיי אין פּאַ-
|
ליטישן הינזיכט,
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 )8די היסטאָרישע ראַלע פון
אַמעריקאַנער יידנטום
8

אין דער ביטערער צייט פון נויט און רדיפות בעת דער ער-
שטער וועלט-מלחמה ,איז דאָס אַמעריקאַנער יידנטום געװאָרן דער

המקור פון טרייסט און הילפף פאַר אַלֶע יידישע ישובים אין דער
גאַנצער װועלט .די ידיעות ועגן דער לאַגע פון מזרח-אײייראָפּעאישן .
יידנטום ,האָכן ביי די אַמעריקאַנער יידן אַרויסגערופן אַ געפיל

עירשטע
פ!ון נאַציאָנאַלער אחריות לנבי זייעדע ברידער .שוין אין ד

מלחמה-חדשיט

האָט מען אין אַמעריקע

דורכגעפירט

א גרויסע

געלט-זאַמלונג פֿאַר דעם הילפס-פאַנד (רעליף-פאָנד) ,וועלכער איז
צונעטרעטן צו באַזאָרנן מיט געלט-אונטערשטיצוננען און לעבנס-
מיטלען דניויטליידנדיקע יידישע קיבוצים .דער ציוניזם האָט זיך
אין אַמעריקע קאַלאָסאַל פונאַנדערגעוואקסן 8 : 4191( .טויזנט,

7

 081 :טויזנט אָרגאַניזירטע ציוניסטן) .עס געפונען זיך צו

יענער צייט אין די פאַרייניקטע שטאַאַטן פאַרשידענע ציוניסטי-
שע טוער און שריפטשטעלער פון רוסלאַנד אוֹן ארץ-ישראל,

צווישן

זיי; ד"ר שמריהו

לעווין ,ד"ר ב .מאָסינזאָן ,ישראל

בעלקינד ,מ .מ .שיינקין און אַנדערע .עס װוינט אויך אין ניו" .
יאָרק בעת דער מלחמה אליעזר בךיהודה ,וועלכער איז ממשיך
מאָנומענטאַלן העברעאישן ווערטער-בוך .די
זיין אַרבעט ביים
און ליטעראַטור אַנטװיקלען זיך
העברעאישע באַװענונג ,פּרעסע
אין אַ שנעלן טעמפּאָ ,אין יאֶר  9191הויבט זיך אָן אין אַמערי-
אַן אַלנעמיינעם קאָנגרעס פון
קע אַ גרויסע אַניטאַציע לטובת
אַמעריקאַנער יידנטום .די איניציאַטאָרן דערפון זיינען געווען די
ציוניסטז מיט ד"ר ש .לעווין און .לואי בראַנדײיס בראש .אויך די
פּועלי-ציון און די ,מזרחי? האָבן ענערניש נעשטיצט די דאָזיקע
אַניטאַציע .די קעננערשאַפט פון די נישט-ציוניסטן לנבי דעם קאָנ-
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גרעס איז באַלד פאַרשװוונדן .נאָך לאַנגע פאַרהאַנדלונגען מיט די
אָנפירער פון נישט-ציוניסטישן יידנטום אין אַמעריקע איז דער-
גע"
און ס'איזן געשאַפן
אַ .פֿאַרשטענדיקונג
גרייכט געװואָרן
װואָרן אַ געמיינזאַמע פּלאַטפאָרם פאר די קאַנגרעס-פטאַרהאַנדלונגען.
פאָלננדע ענינים:
די קאַנגרעס-פּלאַטפאָרם  +האָט ארומגענומען
הילפס-אקציע ,אימינראציע ,אויפבוי פון אַ יידישער חיים אין ארץ-

ישראל ,קאַמף פאַר די נאַציאָנאַלע און פּאָליטישע רעכט פון די ייד;
אין מזרח-אייראָפּע .די פירער פון די אַמעריקאַנער ציוניסטן סטי-
פען ווייז ,לואי בראַנדייס ,ריכטער י .מעק ,יעקב דע-האַאַז ,פּראָפ,
פרידלענדער ,לואי ליפסקי ,פּראָפ .נאַָטהײ? און אַנדערע ,האָבן נע-

האַט אַ שטאַרקע השפּעה אין די קרייון פון אַמעריקאַנער פּאָליטי
קער און מיניסטאָרן ,לואי בראַנדײיס ,ריכטער פון העכסטן שטאאַטס-

טריבונאַל איז געשטאַנען זייער נאָענט צום פּרעזידענט וװוי.לסאָן,
ווען ס'איז געקומען דער נויטיקער מאָמענט האָבן די ציוניסטישע
פירער אין אַמעריקע אָנגעווענדעט זייער גאַנצע השפּעה לטובת דעם
ציוניזם .די ערשטע זיצונג פונם יידישאַמעריקאַנישן קאָננרעס

( 81נאָוועמבער  )7191האָט זיך פייערלעך אַרױסגעזאַנט פאַר א
יידישער היים אין ארץדישראל און פאַר די נאַציאָנאַלע און פֹּאֶלו-
טישע מיעוטים-רעכט פון די יידישע קיבוצים אין מזרח-אייראַפע,
דער קאָנגרעס-קאַמיטעט איז באשטעטיקט געװאָרן אלס אַ שטענדי-
קע אויבערשטע לייטונג פון אַמעריקאַנער יידנטום .אויך די לעניאָן-
אידיי האָט אין אַמעריקע געפונען אַ שטאַרקן אָפּקלאַנג ,ד"ר נ ,סיר-
קין ,פּ .רוטענבערג און אַנדערע ציוניסטישע און פּועלי-ציוניסטישע
טוער האָבן געהאָלפן צו שאַפן די אַמעריקאַנער פרייוויליקע אָפּטי-

לונגען ,װאָס האָבן שפּעטער געקעמפט אין די רייען פון דעם יידישן -
לעניאָן אין  ארץדישראל ,ווען די קאָאַליציע-אַרמײען האָבן פאַרנו-
מעןן ארץדישראל ,איז אין אַמעריקע דורכנעפירט געװואָרן אַ גראַנד-
יעזע געלט-זאַמלונג פֿאַר דעם ווידעראויפבוי-פאַנד ,ס'איז אויך קיין
ארץ-ישראל אָפּגעשיקט געװאָרן אנַרויסע סאַניטאַרע עקספּעדיציע,
דער פאַקט ,אַז דאָס נאַנצע אַמעריקאַנער יידנטום ,ואָס אין
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געווען מעכטיק נישט נאָר און צאָל און אין קאַפּיטאַל ,נאָר אויך אין

פּאָליטישן כוח ,האָט זסיאךָלידאַריזירט מיט די ציוניסטישע פא
דערונגען ,האָט געהאָט אַ געװאַלטיקע היסטאָרישע באַדייטונג פאַרן

ווייטערדיקן גור? פון יידנטום אוֹן ציוניזם .אין די יאָרן ---5191
 ,9אין אַ שווערער תקופה ,בעת וועלכער ס'איז חרוב געװאָרן
דאָס רוסישע יידנטום ,דער רוב מנין וכנין פון וועלטיידנטום,
האָבן די אַמעריקאַנער יידן פרייוויליק און מיט אַ התלהבות'דיקער
איבערגענעבנקייט

-געראַטעװעט

דעם

דערפילט אַ גרויסע היסטאָרישע

ארץ-ישראלדיקן

ישוב,

ראָלע .זיי האָבן

געשיקט געװאַלטיקע

יהילפס-מיטלען אין געלט און לעבנס-מיטלען קיין מזרח-אייראָפּע און
אויסערדעם האָבן זיי מאָראַליש ,פּאָליטיש און פינאַנסיעל נעשטיצט

די ציוניסטישע און נאַציאַנאַלדיידישע באַשטרעבוננען אין ארץ-
וישראל און אין די דיאַספּאַראַדלענדער .מיט אַ גרויסער דאַנקבאַר-
די גראַנד:
קייט װעט די יידישע געשיכטע .תמיד דערמאָנען

יעזע מעשים ,וועלכע דאָס אַמעריקאַנער יידנטום האָט געלייסטעט
לטובת זייערע ברידער אין אַ צייט פוֹן קרינסירדיפות און יסורים.

ערשטער

קאָמיטעם

פרוועןאָרגאַניזאַציע

גאַבע צו ברענגען
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פון .דער

נוו-געגרונדעטער

אה ד ס ה",

מעדיצינישע

וועלכע

אַמעריקאַניש

 -וידישער

האָט זיך געשטעלט

הילף פאַר דעם ארץ:ישראלדיקן

די

אויפ-

ישוב.

דער ציוניזם אין זיין פּאָליטישער
אָפּענסיווע

9

די ציוניסטישע עססנים מיט ד"ר ח .וייצמאַן בראש ,זיינען
במשך דעם יאר  6191ממשיך זייערע באַמיאוננען אין ענגלאַנד

און פראנקרייך,

אַ לעננערע צייט האָבן זיי אָבער נישט

געהאַט

קיין שום ידיעה ווענן צוויי וויכטיקע טאַטזאַכן; )1 :וענן דעם
אָפּמאַך פייקס-פּיקאָ און  )2וװוענן דעם מעמאָראַנדום ,װאָס איז

אֶנְחוֹיב  6191איבערגעגעבן

געװאָרן דער עננלישער רעגירונג פון

באָאַרד אָף דעפּיוטיט ,סיי דער אָפּמאך און סיי דער מעמאָראַנדום

זיינען שעדלעך און אפילו געפערלעך געווען פאַר די ציוניסטישע
אינטערעסן .דער אִפּמאַך האָט פאָרויסגעזען אַ פעדעראַצי? פון
אַלע אַראַבישע לענדער .דער מעמאָראַנדום פון דעם יידיש-אַסײ
מילאַטאָרישן באָאַרד (פאַרייניקטן קאַמיטעט) האָט פאַרן ארץ-
ישראל'דיקן ישוב פאַרלאַנגט זייער באַשײידענע פאָדערוננען ,סתם

יורידישע

און געזעלשאפטלעכע

גלייכבאַרעכטיקונג.

די ציוניסטי"

שע פירער האָבן שוין פון פריער פאַרװאַנדלט מיט דעם פאַרייניקטן

קאָמיטעט ,בכדי צו דערמעגלעכן אַ געמיינזאַמע אַקציע .אָבער עס
זיינען נלייך בולט געװאָרן זייער סיפע פּרינציפּיעלע אונטערשידן.
בעת די פאַרטרעטער פון דער ציוניסטישער אַרגאַנזאַציע האָבן
אין דער שאפונג פון דער יידישער היים אין א"י געזען די פיי-
זונג פוֹן דער יידנפראַגע ,האַנן זיך לוסיען װאָלף און די אַנדערע

פאָרשטייער פוֹן באאַרד באַגנוננט מיט אַ בירגערלעכער

עמאַנצי-

פּאַציע פון פּאַלעסטינעזישן יידנטום .צוליב דעם איז טאַקע אחד
העם גלייך פון אֶנְהוֹיב געווען אַ קעגנער פון די דאָזיקע פאַרהאַג" .
דלונגען ,װאָס האָבן זיך פאַרצוינן כמעט צוויי יאָר און האָבן צו
קיין שום פּאָזיטיוון רעזולטאַט נישט געברענגט .אין אָקטאָבער
האָבן די ציוניסטישע פאָרשטייער איבערגענעבן דער עננלו-
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ניסטישע

פאָדערונגען

בנונע דער יידישער

קאָלאָניזאַציע און אוי'

טאָנאָמיע אין ארץ-ישראל? .חנם די פּאָליטישע באַדינגונגען זיינען
מתחלח נעווען זייער שווערע ,אַרבעט די נרופע פון ציוניסטישע
עסקנים אין לאָנדאָן און פּאַריו אינטענסיוו .אויסער ווייצמאַן ,סאָקאָ-

לאוו און טשלענאָוו באַטײליקן זיך אין דער פּאַליטישער פּראָפּאַ-
נאַנדע די עננלישע ציוניסטן דזשאָזעף קאָווען ,ד"ר מ .גאַסטער,
הארי סאַקער ,הערבערט בענטוויטש ,מאַיאָר נאָרמאַן בענטוויטש,

מ .חיימסאָן און אויסערדעם אחד העם ,וזלש.אַבאָטינסקי ,באַ-
ריס גאָלדבערג (פון ווילנע) ,ש .ד ,לעװאַנטין ,אַגראָנאָם יע.טינ-
גער ,ש .טאָלקאָװוסקי און אַנדערע .די ציוניסטישע באמיאוננען
זיינען אונטערשטיצט געװאָרן פון אינערן-מיניסטער הערבערט סע*.
מיועל ,לאָרד ראָטשילד'ן ,דעם פּאַריזער באַראָן ראָטשילד (הנדיב /
הידוע) און זיין זון מאַיאָר דזשעמס ראָטשילד ,אָבער די פּאָליטי-
שע רעזולטאטן פון אַלע באַמיאונגען און פּראָפּאַנאַנדע-אַרבעטן
זיינען לפּי שעה געווען זייער מינימאַלע .ערשט אין ווינטער 6191
ווען עס האָט געזינט אין ענגלאַנד די מזרח-אריענטאציע און צו
דער מאַכט איז געקומען די רענירונג פון לְאִיד דזשאָרזש ,איז פאָר-
נעקומען אַ נרויסער שנוי לטובת דעם ציוניזם .די עננלישע רעגי-
רונגס-קרייזן האָבן פאַרשטאַנען ,אַן מיט די פּאָסטולאַטן פוֹן ,באָ-
אַרד" װועט מען נישט קאָנען דערװואַרעמען די עפנטלעכע מיינונג פון

| וועלט-יידנטום .סער סייקס ,דער שעף פון דער אַריענט-אָפּטײלונג אין
לאָנדאן האָט באַקומען פון דער רעגירונג אַן אויפטראַג צו פאַרשטענ-

דיקן זיך מיט די ציוניסטן .מאַרץ סײיסס האָט געשטאַמט פון אן
אַלט-ענגלישער

משפּחה.

אַ פרומער

קאַטאָליק

און רעליניעזער

אי-

דעאַליסט ,איז ער פאַרנומען געווען מיטן גורל פון די גערודפ'טע
מזרח-פעלקער (אַרמעניער ,אַראַבער און אז .ו .).פאַרן ציוניזם.
האָט אים

ערשט

במשך

דעם

יאֶר 6191

געווונען

ד"ר מ ,נאַסטער.

סייקס האָט שפּעטער דערקלערט ,אַז ער באַטראַכט דעם אִפּמאַך
סייקס-פּיקאָ אַלס אן ,אַנאַכראַניזם" .נאָך אַ פּאַר צוזאמענקונפטן
מיט ווייצמאַנען און סאָקאָלאָוון ,האָט סייקס מסכים געווען זיך צו
-+ 2

באַטײליקן אין אַ גרעסערעד

האַלב-אָפיציעלער

זיצונג מיט ציוי

ניסטישע און אַלגעמיין-יידישע פערזענלעכקייטן,
די דאָזיקע היסטאָרישע זיצונג איז פאָרנעקומען דעם ד טע'
ברואר דופן אין דער דירח פוֹן ד"ד מ .נאסטער ,באַטײליקט האָבן
זיך אין דער זיצונג אויסער דעם נאַסטנעבער און סער סייקס:
ווייצמטן ,סאַקאָלאָוו ,לאָרד ראָטשילד ,הערבערט סעמיועל ,דזשאַָ-
זעף קאָווען ,האַרי סאַקער ,הערבערט בענטויטש און מאַיאָר
דזשעמט ראָטשילד ,אין זיין איינפירוננ פאָרמולירט ד"ר נאַסטער
די צוויי ציוניסטישע הויפּט-פאָדערונגען )1 :עננלישער פּראָטעק-
טאָראַט פאַר ארץיישראל און נישט אַן אינטערנאַציאַנאַלע פאַר:
װאַלטונג  )2אַ מלוכחשער טשאַרטער פאַר דער יידישער אימיגראַ-

ציע און קאַלאָניזאַציע אין ארץ-ישראל ,סער טסייקס דערקלעט ,אַז
ער באַטײליקט זיך אין דער זיצונג אַלס אַ פּריװאַטע פּערזאָן.
דזשעמס דע ראַטשילד פרעגט סייקסן אַ פּאַר מאָל ,צי עעסקויס-
טירט אַ וועלכער ס'איז אָפּמאַך צווישן עננלאַנד און פראַנקרייך
בנונע ארץדישראל .סייקס ניט נישט אויף דעם קיין שום תשובה,

דאַקענן

פאַרלאַנגט ער ,אַז מזאָל דעלעגירן

פון די אָנ-

איינעם

וועזנדיקע ,בכדי צו פירן פאַרהאַנדלונגען מיט אים (סייקסן) און
מיט דזשאָרזש פּיקאָ ,דעם רעפּרעזענטאַנט פון דער פראַנצויזישער
רעגירונג .,די קאָנפערענץ האָט איבערגענעבן די דאָזיקע מיסיע
נחום סאָקאָלאָוו'ן ,וועלכער האָט זיך נלייך דורך סייקס'ן נע"
שטעלט אין פאַרבינדונג מיט פּיקאָ .סאָקאָלאָוו קומט קיין פּאריז
(ווו עס האָבן נאָך אין יאֶר 2191

פאַרהאַנדלט

וייצמאַן,

טשלענאָוו

פראַנצויזישן
האָבן די ציו-

מיטן
צו קאָנפערירן
בכדי
אזושןאַבאָטינסקי),
אויסערן מיניסטער .בעת די דאָזיקע פאַרהאַנדלוננען
ניסטישע פאָרשטייער סוף כל סוף דערפאַרן װעגן דעם געשלאָסע-

נעם אָפּמאַך סייקס-פּיקאָ אוֹן זיי באַמיען זיך ענערגיש אים מבטל
צו זיין .אָבער סאָקאָלאָװו'ס משא ומתן מיט דעם פּרעמיער ריבאַ
און מיט אַנדערע פראַנצויזישע מיניסטאָרן האָט נישט געברעננט

דעם דערווארטעטן

רעזולטאַט .פּראַנקרייך ,װאָס האָט זיך נע-
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שטיצט אויף רוסלאַנד ,האָט נישט געקאַנט מסכים זיין אויף אַ
קאָנצעפּציע ,ואָס איז געווען קענן די טראַדיציאָנעלע אינטערעסן
פֿון פראַנקרייך אין אָריענט .דאַקענן האָט סאַקאָלאָו געהאַט דער-
פאָלג אין רוים ,װו עס האָט אַ פַּאֶר טעג פאַר זיין קומען געוויילט
רסייקס און האָט דאָרט אונטערשטיצט די ציוניסטישע פּאָסטולאַטן,

די איטאַליענישע מיניסטאָרן האָבן סאַקאָלאָוו'ן אויפגענומען זיי-
ער פריינטלעך .און דערקלערט זייער הסכמה צו די ציוניסטישע
פּאדערונגען ,אויך די אויפּנאַם ביים פּויפּסט און ביים איינפלוס-

רייכן קאַרדינאַל נאַספּארי איז געלונגען .גאַספּאַרי האָט אויף סאָי
קאָפֿאָװ"טס בשסשה אינטערװוענירט אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל לטובת
דער יידישער באַפעלקערוננ פון יפו און תלאָביב ,ואָס אין ווו-
דער באַדראָט געווען דורך אַ גירוש-באַפּעל פוֹן רזשעמאַל פּאַשא.
אַ דאַנק טאַקע גאַספּאַרי'ס אינטערווענץ אין תל-אָביב ניצול גע-
װאָרן פון אַ גרויסער סכנה ,גלייכצייטיק מיט סאַקאָלאָװו'ס פאַר- -

האַנדלונגען אין פּאַריז און רוים ,אַנטװיקלט זיך דערפּאָלגרייך די

ציוניסטיש-פּאָליטישע אָפּענסיווע אין אַנדערע צענטרען .װייצמאַן

אַרבעט אינטענסיוו אין פאָנדאָן און בראַנדײיס אין װאַשינגטאָן.
בעת באַלפור'ם וויילן אין קאַנאַדע איז אויף אים משפּיע אין פּראָ-
ציוניסטישן נייסט דע-סאָלאַ ,דער פירער פון די קאַנאַדישע ציו-
ניסטן.,
|
|
-:
| אין ברייטע ציוניסטישע קרייזן האָט מען געהאַלטן ,אַז די
זיינען אַרויסנעשטעלט געװאָרן מצד די ציו-
פאַדערונגען ,װאָס

ניסטישע

פירער

אין מעמאָריאַל (אָקטאָבער  )6191און בעת די

שפּעטערדיקע פאַרהאנדלוננען ,זיינען פיל צו באַשײײדן און זיינען
נישט צוגעפּאַסט צו דער גרויסער היסטאָרישער קאַניונקטור .מ'האָט
געהאַלטן ,אַז ס'איז אָנגעקומען די צייט צו פאַרלאַנגען דעם ײד-
שטאַאַט אין ארץדישראל מיט אַן אינטערנאַציאַנאַלן פּראָטעקטאָ-

ראַט ,מ'האָט אָנגעוויזן ,אַז אַ באַשרענקטע

יידישע

אױטאָנאָמיע

און ארץדישראל אונטער אַ בריטישן שוץ אין נישט דריעאליזאַ-

צִיע פון הערצליאַנישן שטאַאַטס-פּלאַן ,גראָד דער קעגנזאַץ צוישן
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פֿראַנקרײיך און עננלאַנד בנונע דער אַריענט-פראַנע האָט געשאפן
רעאַלע שאַנסן פאַר אַן אומאָפּהענגיקער יידישער סליכה אין ארץ-
ישראל .מ'האָט דערביי נעקאַנט רעכענען אויף אַן אונטערשט-
צונג מצד פדאַנקרייך ,איטאַליע און פאַרײניקטע שטאאטן דאָס

איז אוֹיך געווען די מיינונג פוֹן מאָקס גאָרדױי און פוֹן מאַנכע אַנ-
דערע פידנדיקע פּאָליטישע ציוניסטן .סימפּטאָמאַטיש מאַר די שמי-

מונגען אין יענעד צייט איז געווען למשל די מיינונג פון דעם גרויסן
לאָנדאָנער ליבעראלן װאָכנבלאַט  ניישאָן? ("מסוזאא).,
; װעל-
כער האָט נעשריבן; ,ס'איז צו באַדויערן ,אַז אַ טייל פון דער ציו-
ניסטישער באַװענונג האָט דעם באַנריף פון א יידישער רעפּובליק
אין ארץדישדאל אידענטיפיצירט מיט אַ בריטישן דאָמיניאָן ,אַ סך 
נאַטירלעכער װאָלט געווען אַ יירנשטאאָט מיט אַן אינטערנאַציאָ-
נאַלן פּראַטעקטאָראַט? .סיי די יידישע און סיי די נישטיידישע
עפנטלעכקייט אין דער נאַנצער וועלט איז געווען איבערציינט ,אַז
מ'נייט איצט שאַפן אַ יידישע מלוכח און ארץדישראל .די עננלישע
פּרעסע האָט קלאָר אוֹן דייטלעך געשריבן ווענן אַ יידישער רעפּו-
בליק אין ארץ-ישראל?,
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די זעלבע

מיי-

נונג איז אויך צום אויסדרוק געקומען אין דער פראַנצויזישער ,אי

טאַליענישער ,דייטשער ,רוסישער און אַמעריקאַנער פּרעסע ,אָבער
ד"ר ווייצמאַן ,וועלכער איז מיט יעדן טאָג מער ,געװאָרן דער אייגנט-
לעכער פירער פוֹן דער ציוניסטישער פּאָליטיק און אַרנאַניזאַציע,
האָט קאַטענאָריש דערקלערט אויפן צוזאַמענפאָר פון עננלישע ציו-

ניסטן אין לאַנדאָן (מאַי  ,)7191אַז אַ יידישע מלוכה אין ארץ-
ישראל איזן אַ צוקונפטיאידעאַל
איצט ,לפי שעח האָבן מיר גענונ
(611641.5
אין דער נאַטור פון
לענן די פאָרזיכטיקייט ,די מורא

פון אונזער אַנטװיקלונג ,אָבֿער
א הײם אין ארץ-ישראל.מו)611
די פּראַקטישע ציוניסטן אין נע-
צו ריזיקירן 
מיט
צו גרויסע

פאדערונגען אוֹן מיט צו גרויסע השנות .דאָס איז אויך איצט ,אין
אַ היסטאָרישער שעה
בולט צום אויסדרוק,

פון אַ געוואלטיקער

קאֶניונקטור,

געקומען
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אַ פאַטאַלע ראַלע אין דער דאזיקער הינזיכט האָט אויסגע-
איבט די פאַרעטערישע אַרבעט פון יידיש-ענגלישע אַסימילאַטאָרן,
קלויד ג .מאָנטעפיאָרע ,פּרעױידענט פון ,אַנגלאָדדזשואיש אַסאָ-
סעישען"

און ד , .אַלעקסאַנדער ,פֿאַרזיצער פון ,באָאַרד אֶף דע-

פּיוטיס" פאַרעפנטלעכן אין מאַי  7101אַ דערקלערונג אין ,טיימס",
אין וועלכער עס ווערט אויסנעדריקט זייער קעגנערשאַפט און שאר-

 פער פּראָטעסט קעגן דער נאַציאָנאַלער גרונטלאַגע פון אַ יידישערהיים אין ארץדישראל און קעגן די אַנטשפּרעכנדע ציוניסטישע פאָר-
שלאַנן צו דער ענגלישער רעגירוננ .דאָס איז געווען א מיאוסע אַטאַ-

קע ,װאָס האָט געקאַנט ברענגען דעם ציוניזם אַ זייער גרויסן שאָדן,
אינם עננלישן יידנטום איז אױיסנעבראַכן אַ שטורעם קעגן די אַסי-
מילאַטאָרישע פאַרעטער .אין די רעליניעז-פילאַנטראָפּישע פאַריינען
און אין די סינאַנאָגעס זיינען פאָרגעקומען פאַרזאַמלונגען ,אין

וועלכע מ'האָט ליירנשאַפטלעך דעבאַטירט וענן דער דערקלערונג
פון מאַנטעפּיאָרע אוֹן אַלעקסאַנדער .אויף דער פּלענאַר-פאַרזאַמלונג .

,אאַרד?" איז דער פאַרװאַלטונג מיט אַ מערחייט שטימען
פון ב
אויסגעדריקט געװאָרן אַ מיסטדויען-װאָטום .מאָנטעפיאָרע און אַלעק-
סאַנדער האָבן געמוזט דעמיסיאַנירן .אין ,ט,יימס" זיינען געדרוקט
געװאָרן שאַרפע .תשובות פון וייצמאַן ,לאָרד ראָטשילד ,אויבער-
ראַבינער הערץ און אַנדערע ,לאָרד ראָטשילד האָט געשריבן, :מיר
ציוניסטן קאָנען נישט פאַרשטיין ,וי אַזױ די שאַפונג פון אַ יידיש-
נאַציאָנאלער אױטאָנאָמיע אין ארץדישראל קאָן אויף וועלכן ס'איז

אופן אונטערנראָבן די לאיאַליטעט פון די יידישע בּירנער אין זייע--
רע וווינלענדער" .די רעדאַקציע פוֹן ,טיימס" האָט דדייסקוסיע
רעאַסומירט מיט אַן אייגענעם אַרטיק?; ,די צוקונפט פון יַדן" ,אין
וועלכן ס'איז לנמרי אַפּראָבירט געװואָרן די שטעלונג פון ציוניסטן,

אַלם די איינציק נערעכטע און לאַנישע .דער אורטייל פון דעם
מעכטיקן וועלט-בלאַט ,טיימס? האָט געהאַט אַ קאָלאָסאלע באַ-
דייטונג פאַר דער ציוניסטישער זאַך .די פּעדעראַציע פון די ענג-

לישע ציוניסטן האָט אין אַלֶע גרעסערע שטעט איינבאַרופן מאָסן-
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מיטיננען ,אויף וועלכע עס זיינען אָנגענומען געװאָרן פאָלננדע
רעזאָלוציעס; , )1די פאַרזאַמלונג באַשליסט איינשטימיק צו פאַר"
לאַנגען דעם ווידעראויפבוי פון ארץיישראל ,אלס א חיים פארן
יידישן פאָלק ,און האָפט ,אַז די רעגירונג פון זיינער קענינלעכער
מאַיעסטעט ועט אַלץ טון ,בכדי צו רעאליזירן דעם דאָזיקן ציל
 )2די פאַרזאַמלונג פאַרפליכטעט זיך פייערלעך צו העלפן די ציו"
ניסטישע פירער אין זייער קאַמף פֿאַר דער רעאַליזאַציע פון ציו"
ניסטישן צי?" .אָבער די אַסימילאַטאָרישע שונאי-ציון אין לאָנ"
דאָן האָבן זיך נישט אַזוי לייכט אונטערגענעבן ,זיי האָבן ויי"
טער אינטריגירט און געהעצט קענן די ציוניסטישע פּאָסטולאַטן,
ס'איז געלונגען דער ציוניסטישער אנפירונג נגובר צו זיין די דאַָ-
זיקע אַנטי-ציוניסטישע אַטאַקעס און אינטרינעס ,אָבער דאָך האָט
דאָס ביי די ציוניסטישע פירער אָפּנעשװאַכט דעם מוט ארויסצו"
שטעלן נרעסערע פאָדערוננען בנונע דער יידישער מלוכה'שקייט
אין ארץדישראל .האָבנדיק קעגן זיך די קעננערשאַפט מצד אַראַ
קריון אין ענגלאַנד און
בער און שטאַרקע אנטיסעמיטישע
פראַנקרייך ,און פילנדיק נאָך דערצו אין רוקן די פאַרעטערישע אד"
בעט מצד איינפלוסרייכע אַסימילאַטאָרן אין לאַנדאָן ,איז די ציו-

ניסטישע פּאַליטיק גענאַננען דעם פאָרזיכטיקן װועג פון געמעסיק-
טע פאַדערוננען,
די ציוניסטישע באַװענוננ אין דער גאַנצער ועלט האָט צו
יענער צייט ,אין פרילינג און זומער  7191ארויסנעװויון א מעכ"
טיקן קאַמף-עלאַן און אַקטיווע ענערגיע ,אומעטום קומען פֿאָר צו-
זאמענפאָרן און מאַסן-מיטינגען ,וועלכע מאַניפעסטירן דעם ציו-
ניסטישן ווילן און כוח .אין מאַי  7191פֿאַרזאַמלט זיך אין וארי
שע אַ גרויסע קאַנפערענץ פון די פוילישע ציוניסטן ,דער פּלעביס-
ציט צווישן די פּוילישע יידן האָט צום אויסדרוק געברענגט די
שטאַרקע פּראָדציונסיטישע שטימוננען ,אין דעם זעלכן חודש מאַי
איז אין דעם באפרייטן דעמאַקראַטישן רוטלאַנד פֿאַרנעקו-
7
מען אַ מעכטיקע ציוניסטישע מאניטעסטאציע ,אין אמעריקע פאױ"
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זאַמ?ט זיך אַ קאָנגרעס פון רבנים ,וועלכער ווענדט זיך צום פֿרע-
זידענט װילסאָן מיט דער בקשה צו העלפן ביי דער שאַפונג פון אַ
ייריש-נאַציאָנאַלער היים אין ארץיישראל .אַ שטאַרקע אַקטיוי-

טעט אַנטװיקלען די פּועליציון ,וועלכע האָבן זייער וועלט-צענ-
טראַלע אין האַאַג .די פירער פון צווייטן אינטערנאַציאָנאַל ,װעל-
כע האָבן אָנטייל גענומען אין די קאָאַליציע-רעגירונגען ווייזן אַרוס
אַ טיפע סימפּאַטיע פאַר דעם געדאַנק פון אַ יידישער פּאַלעסטינע.

די פּועלי-ציון ווערן אױפֿגענומען אין סאַציאַליסטישן אינטערנאַ-
ציאָנאַל און האָבן די מעגלעכקייט צו סאָביליזירן די עפנטלעכע
מיינונג פונם װעלט-פּראָלעטאַ-יאַט לטובת .דעם ציוניזם .איינ"
פלוסרייכע אַרבעטער-אָרגאַניזאַציעס אין אײיראָפּע און אַמעריקע
נעמען אָן רעזאָלוציעס לטובת דער יידישער היים אין אַרץזישראל.
אין זומער  7191איז סאַקאָלאָוו ווידער געקומען קיין פּאַריז .דאָס.-
מאָל האָט עֹר די פאַרהאַנדלוננען אָפּנעשלאָסן מיט א פולן דער-
פאָלג ,ז ,קאַמבאָן ,דער פראַנצויזישער אויסערן-מיניסטער גיט אין
זיין בריוו פון  4יוני  ,7191די הסכמח פון פּראַנקרייך צום צי
האָט נעמוזט באין ברירה נאָכגעבן,
ניסטישן פּלאַן ,פראַנקרייך
ווייל אָן רוסלאַנדס הילף איז זי געווען צו שװאַך ,בכדי זיך אנט-
קעננצושטעלן ענגלאַנדס ווילן ,אין לאַנדאָן ווערן דערווייל פאַר-
ענדיקט די לעצטע פאַרהאַנדלוננען ,װאָס האָבן נעפירט צו דער
באלפור-דעקלאַראַציע .מ'האָט זיך געאייניקט אויף אַ פאָלגנדיקן
טעקסט1) : די רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט איז מסכים צו אָנער-
|קענען ארץזישראל אַלס די נאַציאָנאַלע חיים פון יידישן פאָלק און
זי אַפּדאָבירט

די רעכט

פון דער

יידישער

אומה

צו בויען

איר נאַי

ציאָנאַל לעבן אין ארץ-ישראל אונטער אַ שוץ ,װאָס װעט געשאפן
ווערן אינם שלום-פאַרטראַג )2 .די רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט

האַלט אַלֶם אַ גרונטלאַנע פאַר דער װעאַליזאַציע פון דערמאַנטן
פּרינציפּ די שאפונג פון אן אינערלעכער אױטאַנאָמיע פאַר דעם
יידישן פאלק אין אדץ-ישדאל ,די פרייהייט פאַר אַ יידן-אימיגראַציע
און די גרינדונג פון אַ יידיש-נאַציאָנאַלער נעזעלשאַפט פאַר קאָלאָי

ניזאַציע און עקאָנאָמישער אַנטװיקלונג  )3די באַדינגונגען פון דער.
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אויטאָנאָמיע און אירע פֿאָרמען און אויך דער טשארטער פאַר דער
ייריש-נאַציאָנאַלער קאַלאָניזאַציע-געזעלשאַפט וועלן באַשטימט ווער
לויט די מאָסנאמען פון דער רענירונג פון זיין מאַיעסטעט צוזאמען
מיט די פאַרטרעטער פון דער ציוניסטישער אָרנאַניזאציע".
אויף דעם דאָזיקן טעקסט האָנן מסכים געווען סייקס ,באַראָן
עדמאָנד ראָטשילד ,די ציוניסטישע פאָרשטייער און דער ריכטער
בראַנדײיס ,וועלכער האָט זיך וועגן דעם באַראַטן מיטן פּרעזידענט

װילסאָן ,דעם  81יולי  7191איז דער דאָזיקער טעקסט ,אונטערגע-
שריבן פון לאָרד ראָטשילד'ן ,איבערנענעבן
מיניסטעריום אין לאָנדאָן.

אויבעריריכטער

לואי

געװאָרן אינם אויסערן-

בראורײס

 )30די רוסישע רעװאָלוציע
/

די רוסישע רעװאָלוציע ,וועלכע איז אױסגעבראָכן אין מערץ
 ,7האָט אין דער נאַנצער וועלט געמאַכט אַ געװאַלטיקן איינ-
דרוק .ס'איז געווען איינע פון די וויכטיקסטע נגעשעענישן אין דער .

נייעסטער געשיכטע .אונטער דעם לאַסט פון זיינע זינד און רצי"
חות איז צוזאַמענגעבראָכן דער צאַריזם .מ'האָט געהאָפט ,אַז פאַר
די רוסישע געפּײיניקטע פעלקער וװועלן ענדלעך געעפּנט וװערן די

טויערן פון פרייהייט און מענטשן-גליק .אַ שטורמישער געפיל פון
| באַגײיסטערונג און פרייד האָט אַרומגענומען אַלע אָן אויסנאַם,
אויך די יידישע באַפעלקערונג ,װאָס האָט אַזױ ביטער געליטן
אין די לעצטע יאָרן ,איז מיטגעריסן געװאָרן מיט דעם אַלְגעמיינעם

שטדאָם

פון שמחה

און ענטוזיאַזם.

די דעמאַקראַטישע

האָט דעם יידנטום געגעבן אַ פולשטענדיקע

יורידישע

רעגירונג

און פּאָליטי-

שע גלײיכבאַרעכטיקונג .דאָס יידיש-נעזעלשאַפטלעכע לעבן האָט זיך
אנגעהויבן פריי און אומגעשטערט אַנטװיקלען אין אַ געװאַלטיק-
שנעלן טעמפּאָ ,די פירונג אינם רוסישן יידנטום איז אויך נאָך
דעד רעװאָלוציע נעבליבן ביי דער ציוניסטישער

ניסטישע

מיטיננען

און דעמאַנסטראַציעס

אַרגאַניזאַציע .,צין-

האָבּן געהאַט אַן אים-

פּאָזאַנטן פאַרלױף ,אין אָדעס מאַרשירן יידישע מיליטער-באַטאַליאָ-
נען מיט בלוי-ווייסע פענער און מיט אויפשריפטן; ,פרייהייט אין

רוסלאַנד ,פּרייהייט און לאַנד אין ארץדישראל" .נאָך סדאיָלדאַטן

איז געגאַנגען אַ מאַסע פון אַן ערך  081טויזנט יידן ,אין קיעוו האָט
מען בעת דער ציוניסטישער דעמאַנסטדאַציע פאַר דער שטאָט-דו-

מע אַרױסגעהאָנגען

די בלוי-װויַסע פאָן אויפן מאַגיסטראַט-בנין

און די שטאָט-קאַפּעלע

האָט נעשפּילט די ,התקוה" .אין בערדי"

משעט זענען אין ציוניסטישן צוג געגאַנגען  08טויזנט יידן .אין
מאָסקװע איז אונטער ד"ר טשלענאָוווו"ס פאָרזיץ פאָרגעקומען אַ
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נראַנדיעזע מאַניפעסטאציע ,אין וועלכער ס'איז באשלאָסן געװאָרן
איינצובארופן אאַַןלנעמײינעם קאַננדרעס פון רוסישן יידגטום,
אין מאַי  7191פאַרזאַמלט זיך אין פּעטראַגראַר די זיבענטע
קאַנטערענץ פון די רוסישע ציוניסטן.006 .דעלענאַטן האָבן רעפּרע-
וענטירט  041טויזנט שק?-צאָלער ,צווישן די דעלענאַטן זענען נע-
ווען  42פאַרטרעטער פון די יידישע סאָלדאַטן 0081 .נעסט פון
נאַנץ רוסלאַנד האָבן זיך באטייליקט אין דעם דאָזיקן גראנדיעזן
ציוניסטישן צוזאַמענפאָר אין באפרייטן רוסלטנד ,די רוסישע רע-
גירונג און די אויבערשטע מיליטער-לייטוננ האָנן פריינטלעך באַ-
נריסט די קאַנפערענץ .עס זענען נאַשלאָסן געװאָרן רעזאַלוציעס,
וועלכע האָבן פאַרלאַנגט אַ יידישנאַציאַנאַלע אױטאַנאָמיע אין
רוסלאַנד און די שאַפונג פוֹן אַ יידישער חיים אין ארץ -ישראל.

טשלענאָוו'ס באַנייסטערטע רעדע אין אָפּנעדרוקט געװואָרן אין אַן
אויפלאַנע פון אַ האַלבן מיליאָן עקועמפּלאַרן און אין פאַרטײילט
געװאָרן צווישן די סאַָלדאַטן .אין דער פּעטראָגראַדער קאַנפערענץ
אַן אַרנאַניזירטע לעגיאגיסטישע גרופּע מיט
אין אויפנעטרעטן
גראָסמאַנ'ען און באָבקאָוו'ן בדאש .אויף דער סיעטער קאָנפערענץ
פון די אוקראַאינישע ציוניסטן איז אָנגענומען געװאָרן אַ רעזאַל
ציע פון י .שעכטמאן ,וועלכע האָט פאַרלאַנגט זשאַבאָטינסקי'ס צו"

ריקקער צו דער ציוניסטישער אַרנאַניזאציע.
אין יענער צייט ,װאָס איז גֶעוֶוען אַזױי רייך אין גינאנטישע
ה!אָפּנונגען אוֹן פּלענער ,אין צוריקגעקומען קיין רוסלאַנד יוסף
טרומפּעלדאָר .ער האָט געחלומט ווענן צוויי באמת גראַנדיעזע זאַכן.
ערשטנס האָט ער געװאָלט פּועל'ן ביי דער קערענסקי-רעגירוננ ,אין
וועלכער סאַװױינקאָוו איז געווען קרינס-מיניסטער ,אַז מ'זאָל אים

דערלויבן שאַפן אַן אַרמיי פוֹן  001טויזנט יידישע סאַלדאַטן ,װאָס
זאָל
און
דאָר
זיין

דורך דעם קאַװקאַזער פראַנט דורכרייסן זיך איבער ארמעניע
מעזאָפּאָטאַמיע ביזן עבר חירדן .און צווייטנס איז טרומפּעל-
אויסן געווען צו שאַפן דעם ,החלוץ" ,וועלכער האָט לויט
אויפפאסונג נעדאַרפט זיין אַ קאַמף -און אַרבעטט-מחנח ,וואָס
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די יידישע
בויט אויף אַלע פּאָזיציעס און ביי אַלֶע באַדינגונגען
.
|
|
מלוכה אין ארץ-ישראל,
דאָס רוסישע יידנטום איז נאָך דער מערץ-רעװאָלוציע דער-

װאַכט צו אַ נייעם לעבן און עס איז צונעטרעטן צו רעאַליזירן ני-
גאַנטישע פּלענער ,אָבער באַלד (אין אָקטאָבער  )7191איז פאָר" .

געקומען איִן רוסלאַנד אַ ניי איבערקערעניש ,פוֹן קאָמוניסטן .אין
דעם תהום פון בירגער-מלחמות און הוננער-נויט זענען דאַן פאַר-
ניכטעט געװואָרן די גרויסע פּלענער פון רוסישן יידנטום ,וװאָס-
װאָלטן זיכער געהאַט אַן אַנטשײדנדיקע באַדייטונג פאַרן ועלט-
|
יידנטום און פאַרן ציוניזם.

אין
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די װיסטענישן

פון

נגב

)1

די שאַפונג פון דעם יידישן לעגיאַן

די באַמיאונגען װועגן דער שאפונג פון אַ יידישן לעגיאָן האָבן .
אָנגענומען רעאלע פאָרמען ערשט דעמאָלט ,ווען די פּאָליטישע לאַ".
גע אין ענגלאַנד האָט זיך נעענדערט לטובת דעם ציוניזם .אין
האַרבסט  6191איז אָנגעקומען קיין לאָנדאָן יוסף טרומפּעלדאָר מיט
אהַונדערט מאַן פון אויפנעלעזטן ציון-מיול-קאָרפּוס .טרומפּעלדאָר
האָט צוזאַמען מיט זשאַבאָטינסקי'ן ווייטער נעפירט ענערניש די
פּראָפּאַנאַנדע פאַרן לעגיאָן אין די ציוניסטישע קרייזן ,װאָס זיינען,
כידוע ,געווען מתחילה געננעריש נעשטימט לנבי דעם לעגיאָן-נע-

דאַנק .מ'האָט געהאַלטן ,אַז אַ קאַמפ פון באַזונדערע יירישע פאָר-
מאַציעס אונטער ענגלישע פענער װאָלט געווען שעדלעך פאַר די
אינטערעסן פונם וועלט-יידנטום ,אָבער לאַננזאַם; איינער נאָך דעם
אַנדערן ,האָבן די ציוניסטישע פירער און עסקנים געענדערט זי"
ער מיינונג לטובת דעם לעניאָן .אֶנֹהוֹיב  7191האָט שוין סאַקאָלאָוו

דערקלערט אויף אַ פאַרזאַמלונג, :טוט זיך אָן אין כאקי ,כדי איר
זאָלט זיך קאַנען שפּעטער אָנטון אין תכלת ולבן".

די סאָלדאַטן פוֹן ציון-מיו?-קאָרפּוס ,װאָס זיינען צונעטיילט
געװאָרן צום -02טן לאַנדאָנער רעגימענט האָבן נעשאַפן דעם קערן
פון צוקונפטיקן יידישן לעניאָן ,אין דער דאָזיקער אָפּטײלונג אין
אויך שפּעטער אַרייַנגעטרעטן זשאַבאָטינסקי ,וועלכער האָט אויך
פּראָפּאַנירט צווישן איינפלוס-
וייטער
אַלס ענגלישער סאָלדאַט
רייכע פּאָליטיקער און זשוהנאליסטן דעם פּלאַן פון אַ יידישן קאָר-
פוס ,װאָס זאָל זיך באַטײיליקן אין דער דעראָבערונג פון ארץדישראפ,

געהאָלפן האָבן אים אין דער דאָזיקער אַרבעט קאָלאָנעל פּאַטערסאָן

אוֹן קעפּטען עמערי .דער שפּעטערדיקער קאָלאָניען-מיניסטער,
אין הארכסט  6191איז געװואָרן קלאָר ,אַז די רוסיש-יידישע
איינוווינער פון לאַנדאָנער װייטשעפּעל װועלן מוזן גיין דינען .אין
ענגלאַנד איז שוין אייננגעפירט געװאָרן דער אַלנעמיינער מיליטער-
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עןשלאָסן,
גוע
סעו
אאויזי ג
דינסט און ס'

אַז מ'זאָל ווייטער טאָלע-

רירן די רוסישע אונטערטאַנען ,װאָס גייען נישט דינען ,די אָנפּירער
| פון דער לעניאָן-באַװענונג האָבן אלזאָ גערופן די יידיש-רוסישע מי-
ליטער-פליכטיקע אונטערצושרייבן א פּעטיציע װעגן באַזונדערע
יידישע גדודים ,װאָס וועלן קעמפן אויף דעם ארץ ישראל-פראָנט.
צו דעם צוועק איז אין װייטשעפּעל דורכגעפירט געװאָרן אַ ווערבו-
דונגס-קאַמפּיין .מ ,גראסמאַן האָט אין לאַנדאָן אָנגעהויבן אַרוס-
געבן אַ טעגלעכע צייטונג ,אונזער טריבונע" ,וועלכע האָט געדרוקט .
אַרטיקלען און אויפרופן פון דער לעניאָן-באַוועגונג .אָבער די קאַמ-
פַיין האָט געליטן אַ דורכפאַ? ,סך הכ?  003אונטערשריפטן זיינען

געזאַמלט געװאָרן ,די ווערבירונגס-מיטינגען זיינען אויפגעריסן גע- -
װאָרן דורך אָרגאַניזירטע גרופּן פון ראַדיקאַלע סאַציאַליסטן ,װאָס
יזיינען אָנגעפירט געװאָרן פון דעם שפּעטערדיקן סאָוויעטישן אוי-
סערן-מיניסטער טשיטשערין .די טאָנצייטונג א,ונזער טריבונע" האָט.

זיך געמוזט פאַרמאַכן.

|

אָבער אִין דער זעלבער צייט איז געשאַפן געװאָרן די דער-
|
מאָנטע באַזונדערע יידישע קאָמפּאַניע אין דעם -02טן לאָנדאָנער
רעגימענט ,װאָס איז געװאָרן דער אָפיציעלֶער יסוד פון יידישן לע-
ניאָן .טראיץ דעם דורכפאל פון דער װוערבירונגס-קאַמפּיין האָט מעז
זיך אין די רעגירוננס-קרייזן ערנסט באַצױגן צום לעניאָן פּראַ-
יעקט .ס'איז װענן דעם גענאַנגען אַ לעבהאַפטע קאָרעספּאַנדענץ

צווישן װאַר-אָפּיס (קרינס-מיניסטעריום) ,פאָרעין-אָפיס (אויסערן-
מיניסטעריום) ,דעם פּרעמיערס סעקרעטאַָריאַט און דער רוסישער

אַמבאַסאַדע .די פּראָפּאַנאַנדע פֿאַר דעם יידישן לעניאָן האָבן גע"
שטיצט איינפלוסרייכע פּערזענלעכקייטן ,וי קאַפּטיין עמערי ,סער
ראָנאַלד גרעהעם ,דער רעדאַקטאָר .פון מ,אַנטשעסטער נאַרדיאַן"

סקאָט ,שעף רעדאַקטאָר פון ,טיימס" ה .וו .סטעד און אַנדערע,
טרומפּעלדאָר און זשאַבאָטינסקי ניבן איבער דער רעגירונג פון לֹאִיך

דזשאָרדזש אַ פאָרמעלע פּעטיציע צו גרינדן דעם יידישן לעגיאָן
אין
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ארץ-ישראל?ל.,
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פּעטיציע האָט רעדאַגירט קאַפּטײין עמערי,
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וועלכער איז שוין דעמאָלט געווען איינער פון די לייטער אינעם
באַרימטן פעקרעטאַריאַט

פון לֹאִיד דזשאָרזש .צו יענער צייט האָט

זשאַבאָטינסקי אַרױסגעגעבן זיין בוך, :די טערקיי און די מלחמה",
אין וועלכן ער האָט פּרעציזירט דריי הויפּט-געדאַנקען )1 :דער
קריג װועט זיין אומזיסט ,אויב די טערקיי וועט נישט צעטיילט ווערן.
)2ארץדישראל מוז געהערן צו דער בריטישער מלוכה  )5דער מוזרח"

/פּראָנט איז דער הויפּטיפּראַנט.
אין זומער

7191

-

איז דער

יידישער

יי

לעניאָן געװאָרן

אַ באַ-

שלאָסענע זאַך ,די לייטנדיקע פּערזענלעכקייטן פון דעד בריטישער
אימפּעריע האָבן מיט סימפּאַטיע זיך באַצוינן צו דעם לעגיאָן-פּראָ-
יעקט .ס'איז געווען ערב דער באַלפור-דעקלאַראַציע ,אינם ענגלישן

קריגס-קאַבינעט האָט סוף כל סוף געזיגט די ציוניסטן-פריינטלע-
כע ריכטונג קעגן אַן אָפּאָזיציע ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַ-
נען דער ייד עדווין מאָנטאַגיו .,ביי דער דאָזיקער אַנטשײדונג האָט
| אַ שטאַרקע השפּעה געהאָט דער דארַוםפּ-ריקאַנישער פּרעמיער,
גענעראל סמוטס ,אַ גרויסער ציון-פריינט ,ער האָט דערקלערט בנונע
| דעם לעגיאָן-פּלאַן, .ס'איז דער פיינסטער

געדאַנק ,װאָס איך האָב

געהערט אין מיין לעבן ,אַז יידן זאָלן אַליין שלאָגן זיך פּאַרן לאַנד-
|
אָפ-יזראַעל (ארץ-ישראפ),
דעם  42יולי  7191באַקומט קאָלאָנעל פּאַטערסאָן דעם באַפעל
פון קריגס-מיניסטעריום צו אָרגאַניזירן דעם יידישן רעגימענט .דו.
סאָלדאַטן פון דער יידישער קאָמפּאַניע אין -02טן לאָנדאָנער רע-
גימענט זיינען באַשטימט געװאָרן אֵלָס אינסטרוקטאָרן ,גלייכציו-
טיק איז באַנייט געװאָרן די װערבירונגס-קאַמפּײין ,װאָס אין מיט

כרגיקעפאַלן.
אַ ידאָוררצו

דאָסמאָל זיינען די שאַנסן פאַר דער

זוערבירונג געווען א סך בעסערע .אין יולי  7101איז צושטאַנדגע-

קומען דער אָפּמאַך צווישן דער קערענסקי-רעגירונג און ענגלאַנד-,
| אויפן גרונט פון וועלכן ענגלאַנד איז באַרעכטיקט

צוציען אין מיליטער-דינסש
246

די רוסישע

געווארן

אַרינ-

בירגער ,וועלכע ווינען

/אין עננלאַנד .די יידישירוסישע מיליטער-פליכטיקע האָבן זיך גע"
מוזט מעלדן צום מיליטער-דינסט אין עננלאַנד אָדעה צוריקפאָרן
קיין רוסלאַנד ,דער ,קאָמיטעט פאַר דער יידישער צוקונפט" (אונ-
טער װול ,זשאַבאָטינסקי'ס פאָרזיץ) האָט גערופן אַריינצוטרעטן אין
,אַרטיידיקונגס-קאָמיטעט פון די אוים-
יידישן לעניאָן ,דאַקעגן דער פ
לענדישע יידן" (אונטער דער אנפירונג פון ראַדיקאַלדיידישע סאָ-
ציאַליסטן) האָט אין זיין אויפרוף געװאָרנט פאַר דעם ,עפנט-
לעכן סקאַנדאַ? און שאַרלאַטאַניזם? פון די לעניאָן-אָנפירער און
האָט פאַרלאַנגט ,אז אַלֶע רוסישע מיליטער-פליכטיקע זאָלְן צוריק"
פאָרן קיין רוסלאַנד ,אויף די ווערבירוננס-פארזאמלוננען פון די
לעניאָניסטן זיינען פאָרגעקומען ליירנשאפטלעכע דיסקוסיעס און

צוזאַמענשטויסן

|

פון אָנהעננער און קעגנער.

אויסער די קעננער פון לינקס ,האָט די לעניאָן באַװעגונג
געהאָט צו קעמפן מיט א פאַרביסענער פיינטשאפט מצד די יידיש-
ענגלישע אַסימילאַטאָרן ,די איינפלוסרייכע ,יאַהודים" ,וועלכע
צו דער באלפור-דעקלאַראַציע ,זיי-
האָבן נישט נעװואלט צולאָזן
נען געווען אַנטשלאָסן אַלץ צו טון בכדי אוממענלעך צו מאַכן
די שאַפונג פון לעניאָן ,װאָס װאָלט געװאָרן אין די הענט פון די
ציוניסטן אַ שאַרפער כלי-זין אין זייער פּאָליטישן קאמף .די דע-
פּוטאַציע פון אַסימילאַטאָרן ,װאָס איז באשטאנען פון לאָרד סוועטי
לִינג ,עדמאָנד סעבאג-מאַנטעפיאָרע ,מאיאָר לײאַנע? ראָטשילד און

יסטער
מיניגסנ -
אַנדערע יאהודישע מיוחסים איז געקומען צום קר
לאָרד דערבי און האָט קאַטעגאָריש

פאַרלאַננט ,אַז קיין שום יידו"

| שער רעגימענט זאָל נישט זיין ,און די פרעמדע יידן זאָל מען צע-
באַטאַליאָנען און שיקן קיין פּלאַנדריע.
טיילן אין פאַרשידענע
ווען מען האָט זיך װועגן דעם דאָזיקן באַזוך ביי לאָרד דערבי דער-
אאַנטר-אַקציע לטו"
וווסט אין ציוניסטישע קרייזן ,איז נעקומען ק
כת דעם לעניאָן .פּאַטערסאָן ,וייצמאַן אוֹן עמערי האָבן אינטער-
ווענירט ביי די מיניסטאָרן ,דער ,טיימס" האָט געדרוקט אַן אַר-

טיק? ,וועלכער האָט שאַרף קריטיקירט דאָס קרינס-מיניסטעריום
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| װאָס רעכנט זיך מיטן ווילן פוֹן אַ פּאֶר אַסימילירטע גבירים או.
יידן .דער
האָט דער

נעמט נישט אין באַטראַכט דעם ווונטש פון מיליאַנען
,מט" האָט געווירקט ,לאָרד דערבי
דונער-קלאַפּ פטוןיי

ציוניסטישער  .דעפּוטאַציע  דערקלערט,
אַ יידישן

טראַנן

כאַראַקטער

אַז דער רענימענט װעט
אים

און מוועט

שיקן

אויף

דעם

ארץדישראל'דיקן פראַנט ,אָבער דעם ערן-טיטל ,דזשואיש? (יידיש)
ועט ער ערשט באַקומען ,ווען ער װועט זיך אויסצייכענען אינם

קאַמף ,לפי שעה װעט דער גדוד טראָגן אַן אנדערן נאָמען ,װאָס

איז אויך נישט קיין קליינער כבוֹד ,ראיאַל פיזיליערם" (קעניג-
לעכע שיסער) .און ווירקלעך ,נאָכן זיג אויף דעם ארץיישראל-

,זשודעאַן
פּראַנט ,האָט דער נדוד באַקומען דעם נאָמען ד

ימענט"

און אַלס עמכלעם

,סדימח.,,

די מנורה מיטן

רעדזשי"

װאָרט

העברעאישן

אָבער .אויך אין לאָנדאָן איז קלאָר און דייטלעך

אונ"

| טערגעשטראָכן געװאָרן דער יידישער כאַראַקטער פונם גדוד .אויף

דעם רעקרוטירונגס-בנין איז געווען די אויפשריפט אין העברע".
איש;, :גדוד ל"ח לקלעי המלדי".

אין דער פּרעסע

און אפילו אין

דער אָפּיציעלֶער קאָרעספּאַנדענץ האָט מען זיך כסדר באַנוצט מיטן
אויסדרוק ד,זשואיש רעדזשימענט" .אויף דעם פּראָנט האָבֿן אַלע {
אפיצירן און סאלדאַטן געטראָגן אַ מגן דוד צוגענייט צום אַרבל- ,
איין באַטאַליאָן רויט ,דער צווייטער בלוי ,דער דריטער וויאלעט,

אָבער די אַסימילאַטאָרן האָבן זיך נישט באַרואיקט .זיי האָבן

זיך ווייטער ,מיט אַלע כוחות באַמיט צו שטערן און שעדיקן די
לעניאָן-גרינדונג .ווען יידן פון אַדערע ענגלישע רעגימענטער

האָבן

געװאָלט זיך אַריבערטראָגן אינם יידישן רעגימענט ,זיינען די אַר-

מיי-רבנים

מיטן אויבערשט

רעוורענד

מייקע? אַדלער אַרומגע-

פאָרן פון איין באַטאַליאָן צום צווייטן און האָבן געדרשנ'ט ,אַז

ס'איז אַ שאַנדע פאַר אַן ענגלישן ייד צו דינען אין -88טן יידישן
רעגימענט,

אָבער טראָץ אַלֶַע שוועריקייטן

און שטערונגען

האָט,

סוף 2כל סוף ,די לעניאָן-אידיי מנצח געווען .אַ חודש פאַר דער
באלפור-דעקלאראַציע
8

אין דער יידישער

לעגיאָן געװאָרן

אַ טאַט-

ועיםיטערדיקן גור? פון נדוד ועלן מיר
זאַך .װעגן ד
צוזאַמענהאַנג מיט די קאַמפן אויף דעם ארץ-ישראל'דיקן

הערן

אין

פראָנט,

די פירנדע אידיי פון דעם יידישן לעניאן איז געווען צו פאַר-
אינטערעסירן די װועלט מיטן ציוניזם דורך דעם ,װאָס די בעסטע
יירישע זין ועלן באַװוייזן זייער גרייטקייט מקריב צו זיין דאָס

לעבן אויף די שלאַכט-פעלדער פון ארץדישראל ,דאָס איז אויך גע-
'קונגען .אין אַ גרויסער מאָס האָט טאַקע דער ײדישער לעגאָן
די

רערמעגלעכט

באַלפור

דעטלאַראַציע,

2
א
גלל1אל

0

2

:

:

ר

2

:

אמרטור

|

דושעמט

בַאֲלפור
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די באַלפור-דעקלאַראַציע 

2

דעם -81טן יוֹלִי 7191

האָט לאָרד ראָטשילד אין נאָמען פון

דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע איבערגענעבן דעם אויסערן-מי-
ניסטער

באַלפור

דעם

ענטגילטיקן טעקסט פאַר דער רעגנירונגס-

דערקלערונג לטובת דעם ציוניזם .אַרום דעם דאָזיקן טעקסט האָט 
יזיך איצש

אָנגעהויבן

אַ ליידנשאַפטלעכער

קאַמף .יידיש-עננלישע

/אַסימילאַטאָרן ,װאָס האָבן געהאַט אַ גרויסן איינפלוס אין לאָנ-
דאָנער פּאַרלאַמענט און רענירונג ,האָבן זיך מיט אַלע מיטלען
באַמיט צו שטערן און אוממענלעך צו מאַכן די לעגיאָ"-גרינדונג

און די פּראָדציוניסטישע דערקלערונג פון דער בריטישער רעגי-
רונג .בראש פון .די אַנטיציוניסטן זיינען געשטאַנען לאָרד סוועט-

לינג און זיין קרוב סעמועל? עדווין מאָנטאַגיו ,וועלכער איז געווען
מיניסטער פאַר אינדיע און האָט אין דער רעגירונג געגאָלטן אַלִם.
דער

רעפּרעזענטאַנט

פון אָפיציעלן

יידנטום.

די אַסימילאַטאָרישע

שונאי-ציון האָבן געפונען פאוַלשטענדיקע אונטערשטיצונג ביי צאָל-
רייכע עננלישע פּאָליטיקער און גענעראַלן ,וועלכע האָבן געהאַלטן,

אַז מ'טאָר זיך נישט צוליב ציוניסטישע ,פאַנטאַזיעס" איינרייסן
מיט דער נאַנצער מוזולמעניש-אַראַבישער

וועלְט .אויך אין דער

אַנגליקאַגישער  און קאַטוילישער קירך זיינען געווען פאַרשידענע
אוממענלעך

צו

איינפלוסרייכע פאַקטאָרן ,װאָס האָבן זיך באַמיט
מאַכן די פּראָדציוניסטישע דעקלאַראַציע.,
קעגן דעם אַנטײציוניסטישן פראָנט זיינען אַנטשלאָסן אוים-

געטרעטן :דער פּרעמיער ד ,לֹאִיד דזשאָרזש ,דער אויסערן-מיניס-
טער באַלפור ,סייקס ,מאַיאָר אָרמבסינור און אַנדערע באַקאַנטעפּאָליטיקער

און מלוכה-מענער.

דוד

לֹאָיד דזשאָרזש

איז שטארק

באַהערשט געווען פון טיפע תנ"ך-סענטימענטן ,ער פלעגט דערציילן,
אַז אין זיין יוגנט האָט ער בעסער געקענט די נעמען פון יידישע
מלכים ,װוי פון די ענגלישע קעניגן .דער דאָזיקער פּרעמיער
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פוֹן.

דער בריטישער אימפּעריע ,וועלכער איז במשך זיין גאַנץ לעבן
געווען אַ ליידנשאַפטלעכער קעמפער ,האָט געהאַלטן ,אַז דאָס

תנ"ך-לאנד מוז געהערן צום תנ"ך-פאָלק ,לֹאָרד אַרטור

דושעמס

באַלפור איז געווען איינער פון די פירער פוֹן דער קאַנסערװאַטיווער
פּאַרטײ און האָט געהערט צו די פּראָמינענטסטע לייטער פון דער
בריט
ישער פּאָליטיק זינט די -08יאָרן .אין  2091איז ער געווען פּרע-
מיער און קומט אין באַרירונג מיטן אונאַנדע-פּראָיעקט פון זיין קאַ-
בינעט-חבר ,דעם קאָלאָניען-מיניסטער דזשאָזעף טשעמבערלען .אין
יאר  6091האָט זיך באַלפור צוֹם ערשטן מאָל צונױיפּנעטראָפן מיט
ד"ר
חיים ווייצמאן ,וועלכער האָט אים אַריינגעפירט אין דער גע-
דאַ
נ
ק
ע
ן
וועלט פון ציוניזם .פ,ון דעם מאָמענט" שוייבט שפּעטער
באַלפור ;,װאָס איך האָב גערעדט מיט ד"ר וייצמאַן בין איך זעלבסט

געװאָרן א ציוניסט".

|

|

די
פּראָדציוגיסטישע ריכטונג אין ענגלאַנד האָט אַלזאָ גע-
קאָנט
ר
ע
כ
ענען אוֹיף דער הילף פון מעכטיקע מיניסטאָרן ,קעגן
ד
ער אַראַבישער אַריענטאַציע זיינען טאַקע אויפנעטרעטן צאָלרי-
כ
ע פּאָליטיקער און מאַנכע גענעראלן ,וועלכע האָבן געהאַלטן,
א
ַ
ז
נ
ר
א
ָ
ד
א
ַ
י
י
ד
י
ש
פ
ּ
א
ַ
ל
ע
ס
ט
י
נ
ע
װ
ע
ט
אַמבעסטן זיכערן דעם סועץ-
ק
א
ַ
נ
א
ַ
ל
,
ד
ע
ם
ו
ו
ע
ג
ק
י
י
ן
א
י
נ
דיע .אוֹיך די אַלגעמיינע װעלטלאַנע
פ
ון דער אַנטאַנט האָט שטאַרק געהאָלפן דעם ציוניזם .רוסלאַנד
א
י
ז
צ
ו
ז
א
מ
עננעבראָכן ,דער איטאַליענשער פראָנט האָט ויך נע-
פ
ונען אין אַ קאַטאַסטראָפאלער לאַגע ,די שטימונג ביי די אנטאנט-

מושלים איז לכן געווען אַ דעפּרעמירטע .מ'האָט זיך שטאַרק גע-

רעכ
נט מיט דעם נייעם קריגס-פּאַרטנער ,די פאַרייניקטע שטאַטן
פון
א
ַ
מ
ע
ר
י
ק
ע
"
א
ו
ן
מ
י
ט
ד
ער עפנטלעכער מיינונג אין די נייטרא-
לע
ל
ע
נ
ד
ע
ר
,
ביי דער דאָזיקער לאַגע האָט מען אין לאָנדאן נאַנץ
נו
ם
פאַרשטאַנען ,וועלכע באַדייטונג עס קאָן האָבן פאַר דער אַנ-
טאַנט די
אונטערשטיצונג פון וועלט-יידנטום און בעיקר אין אַמע-

ריקע.:

|

די ענגלישע רענירונג האָט דעם טעקסט פון לאָרד ראָטשילרס
231

פאָרשלאַג געענדערט און האָט דעם נייעם נוסח פאָרגעלייגט פאַר

אַכט יידישע פּערזענלעכקייטן ,ציוניסטן און נישט-ציוניסטן .דאָס
זיינען געווען:

הערבערט

סעמיועל

סעמיועל ,סער סטיואַרט

(הער-

בערטס ברודער ,דער נייער פאָרזיצער פון באאַרד אֶףּ דעפּיוטים),
לעאָנאַרד ? ,קאָהען (פּרעזידענט פון אַנגלאָדדזשואיש-אַסאָסעישן),
קלויד נ ,מאַנטעפיאָרע ,סער פיליפ מאַגנוס (מיטגליד פון פּאַרלאַ-

מענט) ,ד"ר הערץ

פון בריטאַניע),

(אויבער-ראבינער

נחום סאָ-

קאָלאָוו (אַלס בא-כוח פון דער ציזניסטישער װעלט-אָרנאַניזאַציע),
ד"ר חיים ווייצמאַן (פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער פּעדעראַציע

אין ענגלאַנד) .ווייצמאַן און סאָקאָלאָוו באַמיען זיך צו ענדערן דעם
פאַרגעליינטן טעקסט לטונת דעם ציוניזם .עס אונטערשטיצן
ד"ר

דערביי:

און ביידע

הערץ

סעמיועלס.

קענן

זי

די ציוניסטישע

ענדערונגען טרעטן אויף קאָהען ,מאַנטעפיארע און מאַגְנוס .די זאַך

פאַרשלעפּט זיך ווידער ,הינטער די קוליסן קעמפן פאַרביטערט קעגן
זיך ציוניסטישע און אַנטייציוניסטישע השפּעות .ענדלעך אין אֶק-
טאָבער  7191איז געפאַלן די לעצטע אַנטשײדונג .בעת די אַסימי
לאַטאָרן מיט לאָרד סוועטלינג'ען בראש ,האָבן געמאַכט די לעצ
,יימס" .
טע אָנשטרעננגונגען ,האָט דער שעףרעדאַקטאָר פון ט
סטעד נעענטפערט זיי מיט אַ צעשמעטערנדיקן לייט-אַרטיק? ,װועל-
יכער האָט אַ סוֹף געמאַכט צו די אַנטײציוניסטישע אינטריגעס..
העגרי

װיקהעס

סטעד,

קולטור איז געווען

א מענטש

א פּערזענלעכער

פון

אַ פאָרנעמער

און גרויסער

פריינט פון טעאָדאָר הערצלן.

אַדאַנק סטעד'ן ,האָט דער מעכטיקער ,טיימס" געשטעלט זיך אויף

דער זייט פון ציוניזם און יידישן לעניאָן .די גרעסטע באַדייטונג
לטובת דעם ציוניזם האָט אָבער געהאָט די טעלעגראַמע ,וועלכע
עס האָט צום ענגלישן פּרעמיער .אַרױסגעשיקט ,אויף בראַנדייס

אינטערווענץ ,דער פּרעזידענט װוילסאָן.
אויף

דער

זיצונג

פון דעם

עננלישן

|
מיניסטאָרן-קאַבינעט,

| דעם  2נאָװעמבער דופן איז צוערשט באַשלאָסן געװאָרן צו שִיקן
אויף דעם איטאַליענישן פּראָנט אַ מיליטערישן קאָרפּוס אונטער
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דער אָנפירונג פון לאָרד פּלומער ,דאַן איז מען צונעטרעטן צו באַ"
האַנדלען די רעגירונגס-דעקלאַראַציע לטובת דעם ציוניזם .סער
מאַרק סייקס ניט פֿאַר דעם מיניסטאָרן-דאט די נויטיקע דערקלע-
רוננען ,נאָך אַ קורצער דעבאַטע איןז באַשלאָסן געװאָרן צו אַק-
צעפּטירן דעם טעקסט ,וועלכער איז פאָרגעשלאָגן געװאָרן דורך
באַלפור'ן ,נלייך איז סער מאַרק סייקס אַרויס אין אַ נגעבן -צימער,
װו עס האָבן געװואַרט ד"ר וייצמאַן און אַנדערע ציוניסטן ,און
האָט זיי די נוטע בשורה מודיע געווען.
די

באַלפורידעסלטראציע

איז

געװאָרן

אַװעקנעשיקט

אויפן

אַדרעס פון לאָרד ראָטשילד ,געשעען אין דאָס צוליב דעם ,ואָס
דער ציוניסטישער מעמאָריאַל פון  81יולי  7191איז אונטערגע-
שריבן געווען פון ראָטשילד'ן ,דער טעקסט פון דער באלפור-דע-
קלאַראַציע אין פאָלננדיקער:
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אין יידישער
אויטער-

איבערזעצוננ האָט דאָס פאָלגענדן

נוסח:

מיגיסטעריוס

דעם  2גאַװעמבער 7191
עס איז פאַר מיר אַ גרויס פאַרנענינן איבערצונעבן אייך
אין נאָמען פון זיין מאַיעסטעט'ס רענירונג פאַלגנדיקע סימפּאַטיע-
!דערקלערונג פּאַר די יידיש-ציוניסטישע שטרעבונגען- ,וועלכע איז
דעם קאַבינעט פאָרנעליינט געװאָרן און איז דורך אים באַשטע-
.
טיקט נעװאָרן:
,די רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט באַציט זיך מיט פריינט-
|
שאַפט צו דער שאַפונג פון אַ נאַציאָנאַלער יידישער היים אין
ארץדישרא? פאַר דעם יידישן פאָלק ,און זי װעט מאַכן די גרעס-
טע אָנשטרעננונגען ,בכדי די דאָזיקע אויפנאַכע צו פאַרלייכטערן,
דערביי דאַרף פאַרשטאנען וערן ,אַז ס'טאָר גאָרנישט נעשען,
װאָס זאָל שעדיקן די בירנערלעכע און רעליניעזע רעכט פון די
עקזיסטירנדיקע נישט-יידישע נגעמיינשאַפטן אין פּאַלעסטינע ,אָדער

די רעכט און די פּאַליטישע שטעלונג פון די יידן אין וועלכן ס'איז

אַנדערז לאַנד".

|

איך בעט אייך צו ברעננען די דאָזיקע דערקלערונג
/טעניש פון דער ציוניסטישער פעדעראַציע.
אייער
ארטור
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צוֹ קענ-

אויפריכטיקער
דזשעמס

באַלפור

פון

באַלפור-דע קלאראציע

דער

אין יאָר  -- 7191ביז צו איר ליקװידאַציע דורך
פּאַספילדס

בוך"
װײ
,ס

פֿ,אַלעסטינע

זאָל זיין אַזױ יידיש ,וי

ענגלאַנד איז עננליש".
חהיים

דער

,ו1רך

אי יאָר 039ן

ווייצמאן

איז

באלפור-דעקלאַראַציע

| מענלעך געװאָרן די שאַפונג פון אַ יידו-
שער מלוכה אויף די ברענעס פון ירדן",
ס .טשערטשׁיל
ווינסטאן

אין דבר ,סוב למות בעד אַרצנו?,
טרומפּעלדאָר

יוסף

עס

,די פּאָליטיק האָט זיך געענדיקט,
הויבט זיך איצט אֶן די עקאָנאָמיק",
לואי בראנדייס
|

;מיר

זיינען

װאַנדערט

אַ .װאַנדער-פאָלק,
נישטנאָר

פון

װאָס

פאַנד-צו"

לאַנד ,נאָר אויך פון קלאָס צו קלאַס",
נחום

סאָקאָלאָוו

פֿ,אַרציכטן אויף אַ מערחייט אין ארץ-
ישרא?,
ניזם".

הייסט
בערל?

פאַרציכטן

אויפן

:
קאַצענעלזאָן

,דער חלוץ און דער אַרבעטער
די הויפּטקעמפער

צין-

זיינען

פון בנין הארץ".
יהושע טהאָן

3

אויף דער שװעל פון יידנשטאַט
וְּ

די באַלפור-דעקלאַראַציע האָט אין דער נאַנצער יידישער און

נישט-יידישער ועלט

אַרויסגערופן אַ געװאַלדיקן איינדרוק .די

(גרויסע ישובים אין אײיראָפּע און אַמעריקע האָבן אויפגענומען דעם :
אַקט פון  2נאָוועמבער  7191אַלס אַ משיחישן צייכן פון נאָענ-
צייטונגען (אָ,בסערווער,,
טער שיבת ציון .ערנסטע ענגלישע

,אַנטשעסטער
מ

נאַרדיאַן?

אוֹן

אַנדערע) האָבן געשריבן ,אַז די

באַלפור-דעקלאַראַציע באדייט די שאַפונג פון אַ יידישער מלוכה
אק ארץדישראל .אַזױ האָט עס אויך פאַרשטאַנען די געזעלשאַפט-
לעכע און פּאָליטישע עפנטלעכקייט אין די לענדער פון אַנטאַנט,

צענטראַ? -און נייטראַל-שטאַטן ,די ענגלישע מלוכה-מענער ווינס-
טאָן טשערטשיל און ראָבערט סעסיל האָבן בפירוש דערקלערט ,אַז
ס'איז געגעבן געװאָרן די מעגלעכקייט צו שאַפן אונטער ענגלאַנדס

אַ יידנשטאַט,

וועלכער

מיליאָן יידן .,אין אַלע יידישע

צענטערן

פּראַטעקטאָראַט

קאָן

אויפנעמען 4--9

זיינען כסדר

פאָרגעקומען

|מאַניפּעסטאַציעס לכבוד דער באַלפור-דעקלאַראַציע .אין פיל בתי-
תפלות זיינען אָפּגעריכט געװאָרן ספּעציעלע גאָטעסדינסטן .דאָס
וועלט-יידנטום איז געווען נאַנץ אויסער זיך פאַר פרייד .בעת דער

גראַנדיעזער מאַניפּעסטאַציע אפיּןעטראָגראַד האָבן באָריס גאָלך-
בערג און מא,לײניקאָוו גערעדט ווענן דער גליקלעכער צייט פון
אַ נייעם כורש און זרובבל און האָבן געלויבט ענגלאַנד אַלס דעם
אַװאַנגאַרד פון דער נאַנצער מענטשהייט" .באַזונדרעס איינדרוקס-
פול זיינען געווען די גרויסע גאַסן-דעמאַנסטראַציעס פון אַמערי-
קאַנער יידנטום .טויזנטער נדאַטולאַציע-טעלעגראַמעס זיינען מכפ

תפוצות

ישראל איבערגעשיקט

געװאָרן

קיין לאַנדאָן ,וואו ס'איז

(דעם  2דעצעמבער  )7191פאָרנעקומען א גראַנדיעזע מאַניפּעסטאַ-
ציע אונטער דעם פֿאָרזיץ פון לאָרד ראָטשילד .די דאָזיקע מאַנײ
פעסטאַציע אין לאַנדאָנער אָפּערן-בנין װעט תמיד בלייבן אַ היס-
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דאַמאָלדיקער ענטויאַסטישער
דער
פון
טאָרישער דאָקומענט
נישטיידישע פּערזענלעכקייטן
און
שטימונג ,באַרימטע יידישע
האָבן געהאַלטן באַנייסטערטע רעדעס ,פון וועלכע ס'איז כדאי דאַ

צו ציטירן אַ פַּאֶר כאַדאַקטעריסטישע ווערטער ,װאָס שפּינלען אִפּ
די גרויסע האָפנונגען פון יענער צייט .לאָרד ראָבערט סעסיל האָט
אין אַ פּועל יוצא פון דער
דערקלערט; די באַלפור-דעקלאַראַציע
אידעאַלן:
צויי
אויף
ענגלישער מענטאַליטעט ,װאָס באַזירט

פרייהייט און גערעכטיקייט .הערבערט

סעמיועל ענדיקט

זיין באַ-

גריסונג מיטן העברעאישן זאַץ; לשנה הבאה בירושלים .סער מאַרק
סייסס האַלט ,אַז די רעאַליזאַציע פון ציוניזם וװועט שאַפן דעם יסוד
פאַרן רענעסאַנס פון אָריענט און צוליב דעם דאַרף מען די באַל-
פור-דעקלאַראַציע באַטראַכטן אַלס אַ גרויסן היסטאָרישן איבער-
ברוך .דר .מ ,גאַסטער דערמאַנט הערצלס גייסט ,וועלכער האָט דעם
אָנפירער פון
ציוניזם.,
יידנטום געוויזן דעם וועג צום פּאָליטישן
אראַבער און אַרמעניער גיבן איבער דער פארזאמלונג אַ גרוס אין
נאָמען פון זייערע פעלקער און גראַטולירן דעם יידנטום צום גרויסן

נצחון .ישראל זאַנגװיל האלט אין נאָמען פון י .ט .אָ .אַ הערלעכע
רעדע ,אין וועלכער ער דריקט אויס די שמחה פון די טעריטאָריאַ-
ליסטן צוליב דער שאַפוננ פון א יידישער מלוכה אין ארץ-ישראל.
| קאַפּטײץ װ .אַרמסביגאָר

באַנריסט

ווייצמאַנען

אַלס דעם פירער פון

דעם

יידישן פאָלק ,דושעמס דע ואַטשילר דערמאַנט זיין פאָטער,
חנדיב חידוע ,וועלכער האָט זיין גאנץ לעבן געאַרבעט פאַר ארץ-

ישראל ,אַלס לעצטער רעדט דער פּרעזידענט פון דער עננלישער

ציוניסטן-פּעדעראַציע דר .חײם װײצמא .ער פאָדערט לסוף אַלע
אויפצושטיין און צו שווערן; אם אשכחך ירושלים ,תשכח ימיני!
טויזנטער מענער און פרויען ,יידן און קריסטן ,שטייען אויף און
זאָגן נאָך באַגײסטערט דאיַלטע ציון-שבועה .מיטן געזאנג פון
,חתקוה" און דעם עננלישן הימן איז די גרויסע היסטאָרישע מאַי
|
ניפעסטאַציע אין לאַנדאָן געשלאָסן נעװאָרן.
דעם זעלבן טאָג ,אין וועלכן ס'אין פּראַקלאַמירט געװאָרן די
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באַלפור-דעקלאַראַציע
אױבערקאָמאַנדיר

האָט פּעלדמאַרשאַל אַלענבי ,דער עננלישער

פון דעם אִדיענט-פראַנט,

אָנגעהויבן

זיין אפענ-

סיווע ביי עזה .אין דער נאַכט פון  8אויפן  9דעצעמבער 7191
(אין ערשטן טאָג-חנוכה תרע"ח) איז אַלענבי בראש פון זיין אַרמיי
אַריין קיין ירושלים .מיט אַ גרויסער התלהבות האָט די ירושלימער

|

באַפעלקערונג באַגריסט די זיגער,

באַלד נאָכן באַקומען די באַלפור-דעקלאַראַציע ,האָט די ציוניסי
אַרױיסגעגעבן אַ מאַניפעסט (אונטערגעשריבן פון
לייטונג
טישע
חיים ווייצמאַן ,נחום סאַקאָלאָוו און יחיא? טשלענאָוו) צום יידישן

פאָלק ,אין וועלכן ס'איז דערקלערט נגעװאָרן ,אַז די תקופה ,װאָס
האָט זיך אָנגעהויבן מיטן ערשטן ציוניסטישן

קאָנגרעס אין באַזע?

דעם -82טן אויגוסט  ,7981האָט זיך דעם -2טן נאָוועמבער ,7191
נאָך  02יאר פון קאַמף און אַרבעט ,פאַרענדיקט מיט אַ פולשטעני
דיקן נצחון פון ציוניזם .דער מאַניפעסט שטרייכט דאַן אונטער,
אַז איצט הויבט זיך אָן אַ נייע תקופה פון שנעלער רעאַלזאַציע.
און רופט לסוף דאָס נאַנצע וועלט-יידנטום צו ברענגען די גרעסטע
קרבנות אין מענטשן און געלט פאַרן בנין הארץ.

געװאַלדיקע

האָפנונגען

אוּן אילוזיעס

זיינען דערװעקט

נעי

פון יענער צייט
װאָרן בכל תפוצות ישראל .אין זיינע זכרונות
שרייבט דער סקעפּטיקער אחד העם, :די האָפענונגען זיינען געווען
גרויס און מיר האָבן נעאַרבעט מיט א תמימות און גלויבן ,או
ס'איז אָננעקומען די צייט צו רעאַליזירן אונזער נאַציאָנאלן אי

ידעאַל? ,אַלגעמײן האָט געהערשט
אויף דער שוועל פון ײדגשטאָט.
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די איבערצייגונג,

אַז מ'שטייט

)43

צווישן דיפּלאַמאַטן און סאָלדאַטן

אֶנהוֹיב  8191איז געלונגען נחום סאָקאָלאָוון צו באַקומען פון
פראַנצויזישן אויסערן-מיניסטער י .מ .פּישאָן און דעם איטאַליע
נישן אויסערן-מיניסטער באַראָן סידניי סאָנינאָ די אַפיציעלע צו
שטימונג פון פראַנקרייך און איטאַליע פאר דער באַלפור-דעקלאַי
ראַציע .אין דער זעלבער צייט האט דער פּרעזידענט פון די פאַריױ
ניקטע שטאַטן וו ,װילסאָן גענגעבן ויין פולע הסכמה צו דער רעאַלײ
זאַציע פון דער ציוניסטישער אידיי .מיט דעם איו דער עננלישער
מלוכה-אַקט פון -2טן נאָוועמבער  7101געװאָרן אַ באַשלוס פון
דער גאַנצער אַנטאַנט,

דעם -8טן מערץ  8191איז אַװעקנעפאָרן קיין ארץדישראל די
סאָמיסיע ,וועלכע איז דעלעגירט נעװאָרן פון דצעירוניסטישער
לייטונג אין לאָנדאָן .,דער צוזאמענשטעל פון דער ציוניסטישער
קאָמיסיע? איז געווען פאַלננדיקער :דר .חיים ווייצמאַן (פאָרזיצער),
דזשאָזעף קאַווען (דירעקטאָר פון אַנגלאָדפּאַלעסטײן קאָמפּ) ,דר .מ,
ד .אידער (פאַרטרעטער פון י .ט .אָ ,.ארצטלעכער באַראטער) ,לעאָ!
סימאָן (בא-כוח פוֹן הילפס-קאמיטעט) ,פּראָפ .סילווען לעווי (פֿאַר-
טרעטער פון פראַנצויזישן יידנטום) און קאָמאַנדאַטאָרע ביאַנקיני
(אַ הויכער איטאַליענישער פלאָט-אָפיציר ,בא כוֹח פון איטאַליע-
נישן יידנטום) ,צו דער קאָמיסיע האָבן אויך געהערט יצחק נאלדי
בערג און ישראל ראָזאָוו ,ארַעלפסּרעזענטאַנטן פון רוסישן יידני
טום ,זיי זיינען אָבער צוליב דעם כאַאָס אין רוסלאַנד ,אָננעקומע!
קיין ארץיישרא? ערשט אין הערבסט  ,8191אַ נאַנצע דיי פון עקס-
פּערטן האָבן באַגלייט די קאָמיסיע ,צווישן זיי זיינען געווען :דער
אהרונזאן ,דער לייטער פון אַנגלאָפּאַלעסטײ-
אַנראָנאָס אהרון
באַנק דוד לעװאַנטין און אנדערע .מצד דער ענגלישער רענירונג
און מיליטער-לייטונג איז אָפיציעל צו דער קאָמיסיע צונעטיילט גע-

װאָרן דער מאַיאָר וו .אָרמסבײנאָר אַלס פּאַליטישער פאַרבינדונגס-
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אֶפּיציר .זיין שטעלפאַרטרעטער ביי דער קאַמיסיע איז געווען קאַפּי
טיין דזשעמס דע ראָטשילד ,פאַרן אַװעקפאָרן פון לאָנדאָן ,אין.
דער פאָרזיצער פון דער קאָמיסיע דר .ח .וייִצמאַן אויפגענומען
געװאָרן דורכן ענגלישן קעניג ,וועלכער האָט זיך בעת דער אוי-
ארץ-ישרא? און
פון
דיענץ ,פאַראינטערעסירט מיט די פראַנן

דעם ציוניזם.

|

|

|

נאָך אַ שווערער און סכנות-פולער נסיעה דורכן ים ,איז די
,ציוניסטישע קאָמיסיע" אָננעקומען קיין יפו .אַ גרויסער טייל פון

ארץדישראל איז שוין דאמאָלס געווען דעראָבערט פון דער ענגלוד
שער אֶריענט-אַרמײ .די ,ציוניסטישע

קאָמיסיע" ,באַקאַנט אונטער

איר נאָמען ,ועד הציריס" האָט געהאַט

די

אויפנאַבע צו שאַפן

קודם כ? אַ פריינטלעכן קאָנטאַקט צווישן דעם ישוב און די ברי-

טישע אֶקופּאַציע-אָרגאַנען .זהיאָט

אויך געדאַרפט זוכן פאַרבינ-

| דונגען מיט די אַראַבישע אָנפירער ,און בעיקר האָט זי געזאָלט
פאָרבאַרייטן אַלע באַדינגונגען פאַר אַ גרויסער יידישער עמינראַציע
און קאַלאָניזאַציע .דער יחס פון דער ענגלישער מיליטער-מאַכט

אין אָריענט לגבי דעם ישוֹב און דעם ועד הצירים איז געווען
שטאַרק קאָמפּליצירט און נישט באַזונדערס פריינטלעך .דער הויפּט-
געװען אַ נלענצנדער
איז
ק.אָמאַנדיר ,פעלדמאַרשאַל אַלענכי,
פטראַטעניקער פון דער אַלטיעננלישער שולע ,אָבער אין פּאָליטישע
ענינים האָט ער זיך שווער אָריענטירט און איז לייכט באַאיינפלוסט
הויפּט-קװאַרטיר
אינעם
געװאָרן פון זיינע שטאב-מיטאַרבעטער
וניעפםּט-קװאַרטיר פון דער עננלישער אריענט-
פון קאַאיראָ .האי

אַרמײ זיינען שטאַרק פאַרשפּרײט געווען פילאָדאַראַבישע און אַנטי-
גענעראַלן האָבן געהאט פאַר/
די ענגלישע
יידרישע שטימונגען 
זיך אַ ים פון מיליאַנען אַראַבער ,בעת דער יידישער ישוֹב אין
ארץ-ישראל איז געווען קליין און שוואך .נראָד דעמאָלט ,ביים אָנֵ-
קיין ארץ-ישרא? איז די
קומען פון דער ציוניסטישער קאָמיסיע

לאַנע געװאָרן זייער אַ קריטישע .אין מערץ  8191האָט זיך אָנגע-
הויבן די גרויסע דייטשע
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אָפענסיווע אויף דעם מערב-פראַנט,

דער

דייטשער אויבער-קאָמאַנדיר גענעראַל לודענדאָרף האָט פון דעם
באַפּרײיטן רוסישן פראָנט אַריבערגעװאָרפן קיין פראַנקרייך מיליאָ-
נען סאַלדאַטן און געװאַלדיקע אַרטילעריע-כוחות .די מיליטערישע
סיטואַציע פון דער אַנטאַנט איז געװאָרן זייער אַ געפערלעכע ,עס
האָט איר נעדראָט אַ קאַטאַסטראָפע .צוליב דעם האָט אַלענבי גנע"
| מוזט אַריבערשיקן אַ גרויסן טייל פון זיין אָריענט-אַרמײ קיין איי"
ראָפּע און די אָפענסיווע קעגן די טערקן איז געװאָרן איבערגעריסן,
דער עננלישער שטאב אין קאַאיראָ האָט ממש געציטערט ,אַז דער
אָפּנעשװאַכטער אָריענט-פראַנט זאָל נישט צעשמעטערט ווערן דורך
די טערקיש-עסט-ייכיש-דייטשע מיליטער כוחות אין מזרח .ביי דער
דאָזיקער לֿאַגע האָט מען זיך נעמוזט גאָר שטאַרק רעכענען מיט

די שטימוננען פון דער אַראַבישער באַפעלקערונג ,בטרט נאָך דעם,
וי קאָלאָנעל לאָרענס און אַנדערע שליחים פון דער בריטישער מי"
ליטער-מאַכט ,האָבן די אַראַבער צונעזאָגט צו שאַפן אַ נרויסע אומ-
אָפּהענגיקע מלוכה פון אַלע אַראַבישע לענדער .וועלכע באדייטונג
האָבן שוין נעקאָנט האָבן  --ביי דער דעמאַלטיקער סיטואַציע --
די פּראָדציוניסטישע בריוו פון באַלפור און לְאִיד דזשאָרזש ,וועלכע
װייצמאַן האָט מיט זיך מיטנעברעננט מאַרן עננלישן הויפּט-קװאַר-
טיר אין קאַאיראָ .די עננלישע גענעראַלן האָבן די באַלפור-רעקלאַ-
ראציע אויפנענומען פּשוט אַלס א נייע קאָפּידרײעניש .זיי זיינע:

בכלל שרעקלעך בייז געווען אויף די דיפּלאָמאַטן אין לאָנדאָן ,װאָס
זיצן זיך באַקוועם אין פאַרשידענע מיניסטעריומס און שפּילן זיךף
,אַרישע" פּאָליטישע קאָמבינאַציעס ,בעת זיי ,די מיליטערישע
אין נ
פראָנט-פירער ,שטייען פּנים-אל-פּנים צום פיינט און טראָגן אוֹיף
זיך די גאַנצע שווערע לאַסט פון אחריות לנבי דעם נור? פון דער
מלחמה .אין אַלֶענביס הױיפּט-קװאַרטיר האָט זיך כסדר פאַרשטאַרקט
די אַנטידיידישע שטימוננ .א סך פוֹן די אֶפיצירן און גענעראַלן
האָבן ביי זיך געטראַכט, :די יידן ,װאָס באַהאַלטן זיך אין די
ביוראָס הינטער דעם פראָנט און זיינען וואוכערניקעס און קרינס-
שפּעקולאַנטן ,האָבן איצט נאָך די חוצפה צוֹ פאַרלאַננען פאַר זיך
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פּאַלעסטינע ,ווו עס וװווינען אָרימע ,אנשטענדיקע אַראַבער ,װאָס 
העלפן דער בריטישער אַרמײ אינעם קאַמף קענן די טערקן ? ,אַ טייל
פון די ענגלישע שטאַב-אָפיצירן ,רעדנדיק וועגן ציוניזם ,האָבן גע-

ּ,ראַטאָקאָלן פון זקני-ציון" .עס זיינען אויך
האַט אין זכרון די פ
געווען צווישן די עננלישע שטאב-אפיצירן פרומע קאַטאָליקן ,װאָס
האָבן בשום אופן נישט געקאָנט מסכים זיין מיטן נגעדאנק ,אַז דאָס

הייליקע קריסטוס-לאַנד זאָל אַרינפאַלן אין יידישע הענט .מיט
שנאה און שפּאָט האָט מען אין הופּט-קװאַרטיר פון קאַאיראָ אוים- -
גענומען דעם גדוד (-82ער רעגימענט פון קעניגלעכע פיזיליערם),
וועלכער איז סוף פעברואַר  8191אָנגעקומען קיין מצרים ,און זאָל

מען נישט מיינען ,אַז אונזער שילדערונג
יידישער

איבערעמפינדלעכקייט.,

גראָד 

איז אַ פּועל יוצא פון
א

קריסטלעךעננלישער

אָפּיציר ,קאָלאָנעל פּאַטערסאָן ,האָט אין זיין בוך, :מיט די יידישע
נענעבן

נגדודים אפיּןאַלעסטינע",

אַ שוידערלעך

פאַרסמטער שנאת-ישראל-אטמאָספערע,
די ענגלישע מיליטער-קרייזן אין אָריענט,

ואָס

בילד פון דער

האָט געהערשט
|

אין
|

| = דער ישוב אין ארץיישראל האָט אויפגענומען די ציוניט-
טישע קאָמיסיע?" מיט זייער גרויסע ,כמעט משיחישע האָפנונגען.
מ'האָט געגלויבט ,אַז פון איצט אָן װועט זיך אַלץ ווידער ענדערן
צום גוטן ,די לאַנע פון ישוב איז געווען א טראַנישע .פון 001

טויזנט יידן אין ארץדישרא? איז די צאָל געפאַלן אויף נישט גאַנצע
 0טויזנט .די גירושים
פאַרטריבן פונעם לאַנד

און רדיפות פון דזשעמאַל פּאַשאַ האָבָן
די בעסטע און אַקטיוסטע עלעמענטן.

הונגער ,נויט ,עפּידעמיעס און היישעריקן-מגפות האָכן דערשיטערט
דאָס נאַנצע קאָלאָניזאַטאָרישע ווערק .די געהיימע רינול-אָרגאַניזאַ.-
ציע האָט נורם נעווען אַ סך ליידן און סכנות .דער הונגעריקער
און פון צרות נעפּלאַנטער ישוב האָט מיט אַ געװאַלדיקער התלהבות
אויפגענומען

די

לענענדארע

ידיעות

ווענן

דער

באלפור-דעקלאראַ-

באַנריסט מיט אַ שטורמישער
זינער
ציע ,מ'האָט די ענגלישע
פרייד .מתחלה זיינען טאַקע די באַצײַנגען צװוישן די ענגלענדער
22

+

און דעם ישוב געווען גאַנץ גוטע ,אָבֹער באַלד האָבן אָנגעהויבן צו
ווייען נייע װוינטן ,װאָס זיינען געקומען פון קאַאיראָ ,די עננלישע
סאַלדאַטן האָבן זיך באַנומען אין ארץ-ישראל ,וי אין א פיינטלעכן
|לאַנד ,עס איז געקומען דערצו ,אַז דער מאַניסטראָט פון תל-אביב
האָט געמוזט דערמאָנען ,אין אַן אויפרוף צו די ענגלישע סאָלדאַטן,
אַז זיי געפונען זיך נישט צווישן פיינט ,די נייע פּאַלעסטינער אדמו-
ניסטראַציע אונטער דער לייטונג פון עננלישע אִפיצירן אין באַ-
שטאַנען פון אַ סך אַראַבישע און סירישע באַאַמטע ,דער ישוב האָט
איבערנעלעבט אַ ביטערע אַנטוישונג .דער פריערדיקער טערטישע-
כאַאַמטער האָט געהאַט דרך ארץ פאַר די אייראָטעאישע יידן ,בעת
דער נייער אַראַבישער באַאַמטער האָט די יידן באהאנדלט שלעכט
און אָפט נעמיין .נישט אַ סך בעטער זיינען געװוען די עננלישע
אָפיצירן און קאַלאַניאַל-באַאַמטע ,וועלכע האָבן זיך אָריענטירט אין

פּראָדאַראַבישער ריכטונג.

מיט

נידערװעקטע

אַלזא דער ישוב באַגריסט די ,ציוניסטישע

האָפּענונגען האָט

קאָמיסיע" ,אָבער אויף

דער פאַרזאַמלונג אין יפו האָט דר .װוייצמאַן צעשטערט אַ סך פון
די דאָזיקע איבערגעטריבענע האָפענונגען ,הגם
גלייכצייטיק געװאָרנט ,אַז מ'זאָל נישט אַרינפאַלן
און יאוש,

ער

האָט אויך

אין דעפּרעסיע

דער ,ועד הצירים" האָט זיך גאַנץ ענערגיש באַמיט צו פאַר-
כעסערן

די באַציאונגען

צווישן די ענגלישע מיליטער-אָרגאַנען

און

דעם ישוב .דר .ווייצמאַן איז געשטאַנען אין אַ כסדרדיקן קאַנטאַקט
מיט די בריטישע מאַכטהאַבער אין ארץדישראל און קאַאיראָ ,ער
טרעפט זיך צונויף מיטן פעלדמאַרשאַל אַלענבי ,מיטן הייסאמישיא-
נער פוֹן מצרים ,סער וינגייט ,מיטן קאָלאָנעל לאָרענס און מיט
אַנדערע איינפלוסרייכע מיליטער-לייט .די ציוניסטישע באמואוו"
גען זיינען שטאַרק אונטערשטיצט נעװאָרן פונעם מאַיאָר אָרמסבי-
נאָר ,ווייצמאַן פאַרהאַנדלט אויך מיט די אַראַבישע אָנפירער און
כאַזוכט דעם עמיר פּייזאַל .אָבער
די דאָזיקע אַלֶע באַמיאוננען
ן
ו
האָבן נישט געבראַכן די װאַנט פ
ט
פ
ַ
א
ש
ט
נ
י
י
פ
און קעננערשאַפט,
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װאָס איז געשטאַנען צװישן דעם ישוב און די נייע מושלים .דער
איינפלוס פון די יידן-פריינטלעכע שטאַב-אָפיצירן ,װוי גענעראַל
גִילבערט פ ,קלײטאָן אוֹן קאָלאָנעל װינדהעם ה .דידס איז געווען

צו שװאַך לגבי דער השפּעה פון די אַנטיסעמיטן ,בראש פון וועלכע -
ס'איז געשטאַנען

פון אַלענביס

דער שעף

שטאַב,

גענעראַל

סער

לואי באָלס .די מיליטערישע אַדמיניסטראַציע אירןץדישרא? האָט
דעם ועד הצירים געמאַכט שוועריקייטן אויף יעדן שריט און טריט,
מ'האָט נישט דערלויבט צו רעקרוטירן מתנדבים פּאַר דעם יידישן
ל!עניאָן,

נישט

געװאָלט

געבן פאַר די יידן אַ טיי? פונעם

פרייען

באָדן אין דרום ,נישט מסכים געווען אויף דער פייערלעכער פוני

דאַמענטן-ליינונג פון דער העברעאישער אוניווערזיטעט אין ירושי
לים .סוף כל סוף ,נאָך אינטרעווענצן ביי דער צענטראַל-רעגירונג

אין לאָנדאָן ,אין געלונגען בצאוַקומען אַ דערלױיבעניש סיי פאַר
דער רעקרוטירונג און סיי פאַר דער אוניווערזיטעט-פייערונג,
דעם -12טן יוֹלי  8191אין מיט אַ גרויסן פּאַראַר געליינט
געװאָרן פדוענרדאַמענטן-שטיין פאַר דער ירושלימער אוניווערזי-
טעט אויף דעם סקאָפּוס-באַרג (הר הצופים) ,.באַטײליקט

האָבן זיך

אין דער פייערונג אַן ערך  0006נעסט ,צווישן וועלכע עס זיינען
געווען די פאַרטרעטער

פון די אַנטאַנט-מיליטערישע .און ציווילע

באַהערדן ,דער מופטי ,צאלרייכע אַנגליקאַנישע אוֹן אַרמענישע
גלחים ,גערעדט האָבן :דר .חיים ווייצמאַן און די פאַרטרעטער פון
יי
די אַנטאַנט-רעגירונגען.
אָבער די אוניווערזיטעט-פייערונג האָט ביים ישוב נישט
אַרוסגערופן קיין גרויסע התלהבות .מ'איז געווען פאַרביטערט
און אַנטוישט ,בפרט ,ווען מען איז געווויר געװאָרן ,אַז פעלדמאַר"* .

שאַל אַלענבי האָט

נישט

פעוםנדאמענט-שטיין
געװאָלט ליינן ד

אויפן חר חצופים .די טעטיקייט פון ועד הצירים איז ווייטער גע-
בליבן באַשרענקט און מאַכטלאָז .פּאָליטיש האָט זי זיך אויסגע-

דריקט בלויז אין אינטערווענצן
אין פאַרטײלן
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און פּראָטעסטן ,און עקאָנאָמיש

די אונטערשטיצוננען,

װאָס זיינען בעיקר געקו-

מען פון אַמעריקע ,פון אַמעריקע איז אויך אָנגעקוֹמען אַ מעדיצי-
נישע הילפס-עקספּעדיציע (פוֹן דער ציוניסטישער פרויען-אָרנאַני-
זאַציע ,הדסה") ,וועלכע האָט פיל געלייסטעט פאַר די קראַנקע און
חונגעריקע אין לאַנר. ,
קעגן די מיליטער-
א
ָ
ר
ג
א
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ט
דער
ועד הצירים געזוכט
הילף אין לאָנדאָן ,אָבע
ר
א
ו
י
ך
דאַ איז די לאַנע פאַרן ציוניזם געװאָר}
אַ שווערע .די שונאי-ציון צווישן די יידן און נישט-יידן זיינען װוי-
דער צו זיך געקומען נאָך דעם שווערן קלאַפּ ,װאָס האָט זיי גע-

טראָפן דעם 2יטן נאַוועמבער  ,7191און זיי באַמיען זיך מיט אַלּע
כוחות אוממענלעך צו מאַכן די פּאַרווירקלעכונג פוֹן דער דעקלאַ-

ראַציע ,די פאַרעטערישע

אַסימילאַטאָרן

װאָלף .,מאַגנוס א .אנד ,אינטריגירן
און
האָט
דעה
איז
דער

ליאָנעל ראָטשילד,

אומעטום

לוסיען

קעגן דעם ציוניום.

געווינען פאַר זייערע פּלענער דעם לאָרד ביװוערברוק ,וועלכער
צוזאַמען מיטן פּרעסע-קעניג נאָרטקליף געהאַט די גרעסטע
ביי דער דאַמאָלסדיקער עננלישער רענירונג .צו יענער צייט
אַװעק פון זיין אמט אלס שעף פון דער אַריענט-אָפּטײלונג,
ציון"פריינט סער מאַרק סייקס .אויך דאָס אין פאַרן ציוניזם

געווען אַן אומנינסטיקע

ווענדונג,

דער ישוב און די ציוניסטישע מנהינים האָבן אָבער געלעבט

מ
יט דער גרויסער און נאָענטער האָפּענונג ,אַז באַלד װעט זיך ענ-
ד
י
ק
ן
ד
י
ו
ו
ע
ל
ט-מלחמה און אנשטאָט דער מיליטער-פארװואלטונג
װ
ו
ע
ם
קיין ארץדישראל קומען אַ נייע צוווילע אַדמיניסטראַציע,
וועלכע וועט מוזן רעאַליזירן די באַלפור-דעקלאראציע,
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די מורח אַפענסיווע און דער קאמף
|

פון דעם

יידישן לעניאַן

דעם -2טן פעברואר  8191האָט דער ערשטער

יידישער באַ-

טאַליאָן ,אַװעקנײענדיק אויפן ארץ-ישראלפראָנט ,דורכמאַרשירט
מיט בלאַנקע באיאָנעטן דורך דער לאַנדאָנער סיטי און װייטשעפּל,
| די יידישע לעניאָניסטן זיינען באַהאַנדלט געװאָרן מיט באַזונדערע
כבודים .נעשלאָפן זיינען זיי פאַר דעם אָפּמאַרש ,אין ,טאַוער אֶף
לאַנדאָן" ,צווישן מאָנומענטן פון זעקס הונדערט יאֶר עננלישער
געשיכטע .אויסנאַמסװײיז האָט מען דעם יידישן באַטאַליאָן דער"
לויבט צו מאַרשירן דורך דער סיטי מיט בלאַנקע באַיאָנעטן (אסיז
אַן אלטע פּריווילעניע פון די לאַנדאָנער בירנער ,אַז דעם קענינס
סאָלדאַטן טאָרן נישט אַרינגיין אין דער סיטי מיט קיין אויפנע.
זעצטע באַיאָנעטן) ,דער מאַרש פון דעם -2טן פעברואַר  8191האָט

זפיּךאַרװאַנדלט אין אַ גראַנדיעזער ציוניסטישער מאַניפעסטאַציע,
| איבער דעם ואַלד פון באַיאָנעטן האָט געפּלאַטערט די בלוי-ווייסע
פאָן ,די מיליטער-מוזיק האָט נעשפּילט ,התקוה" ,מיט פרייד און

באַגייסטערונג זיינען ,אין דיסציפּלינירטע רייען ,געגאַנגען די יידי-
שע לעניאָניסטן און יעדער שריט זײַערער איז געווען װוי אַ דונער-
קלאַפּ ..בראש פון יידישן באַטאַליאָן איז געריטן אויף זיין פערר,
קאָל ,פּאַטערסאָן ,לאַכנדיק און גריסנדיק דעם באַגייסטערטן יידישן.

המו אויף די נאַסן ,פאַר דעם ראָטהױיז איז געשטאַנען מיט זיין
סוויטע דער לאָרד-מעיר (בירגערמייסטער) פון לאָנדאָן ,אָנגעטאָן
אין זיינע אָפיציעלע ,מיטלאַלטערישע מלבושים און האָט האַרציק

באַגרסיט די יידישע סאָלדאַטן ,אין װייטשעפּ? האָט דעם מיליטע-

רישן פּאַראַד פון יידישן באַטאַליאָן אויפגענומען דער גענעראַל סער
נעוויל מעקרידי

מיט זיין שטאַב .אויפן נאַנצן ועג פון סיטי בי

ווייטשעפּל ,האָבן זיך פאַרזאַמלט אין די גאַסן צענדליקער טויזנ-
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טער יידן ,װאָס האָבן מיט התלהבות באַנריסט דעם מארשירנדיקן
לעניאָן .פרויען האָבן פאַר שמחח געוויינט ,אַלטע יידן ,שאַקלענדיק
מיט די נראָע בערד ,האָבן נעמורמלט ,שהחיינו" .אינטטינקטיוו האָט
די יידרישע מאַסע ארויסנעפילט די גרויסע באדייטוננ פון דער שא"
|
פונג פון א נידיידישער מיליטער-קראפט,
סוף פעברואַר  8191איז דער יידישער באטאַליאָן אָנגעקומען

קיין מצרים ,ווו ער איז אין זיין לאַנעד ביי קאַאיראָ געבליבן ביז
יוני ,װאַרטנדיק אויף דער באנייאונג פון דער ענגלישער מזרה-
אָפענסיווע .,דער באַטאַליאָן (-89טער ראַיאַל פיויזיליערס) אין באַ-
שטאַנען

פון 0081

מאן,

בעיקר

רוסישע

יידן ,װאָס

פון באַטאַליאָן איו געשטאַנען

אין עננלאַנד .,בראש
ה .פֿאַטערסאָן.
פּאַטערסאָן ,אַ פּראָטעסטאַנטישער אירלענדער,
באַרוף אינזשיניער ,נאָך אין די -09ער יאָרן האָט
געצייכנט ביים בויען פון אייזנבאַנען אין שכנות
שפּעטער קעמפט ער אלס לייטענאַנט אין בורן-קריג.
ער דורך שטורמישע יאָרן אין אינדיע און אַנדערע

און

פּאַטערסאָן ,אַ ראָמאַנטיקר

גנוטער

האָבן

געװווינט

קאַלאַנעל דזש,
איז געווען פון
ער זיך אויס.
פון אונאנדא,
דערנאָך לעבט
ווייטע לענדער,

ביבעל-קענער ,פילט א

טיפע סימפּאַטיע פאַרֹן יידנטום און ציוניזם ,און שטעלט זיך ביים
אָנחויב פון וועלט-קריג בראש פון ציון-מיול-קאָרפּוס ,צווישן די
אָפיצירן פון באַטאַליאָן איז געווען װל .זשאַבאָטינסקי ,וועלכעד
האָט פון אֶנהוֹיב פעברואר  8191אַװאַנסירט פון סערזשאַנט צום
לייטנאַנט .,טרומפּעלדאָר איז ,כידוע ,נאָך אין זומער  7191אַװעק
פון לאָנדאָן קיין רוסלאַנד .מ'האָט אים אֵלֶם אויסלענדער ,יגעמאכט
שװועריקייטן אין ואַר-אָפיס בנונע זיין אַפיציר-ראַננע .טרומפּעל-
מסכים געווען צו זיין אַ פּשוטער אונטעך-
דאָר װאָלט מסתמא
אפיציר ,אָבער אויך דאָס איז געווען אוממעגלעך צוליב דעם ,װאָס
ער האָט געהאַט בלויז איין האַנט .שפּעטער ,ביים סוף פון דער

וועלט-מלחמה,

איז טרומפּעלדאָר

אַװעק קיין ארץיישוראלֿ ,

פון דעם סאָוויעטישן

רוסלאַנד
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די אַטמאָספער אינעם קאַאירער הויפּט-קװאַרטיר איז נישט
:
געווען גינסטיק פאַרן לעניאָן ,אַלענבי און בעיקר זיין שטאַב-שעף,
גענעראל באָלס ,האָבן בכלל נישט געהאַלטן פון  ציוניסטיש-אידע-

אַליסטישן הומבוג" ,דאָס איז בולט געקומען צום אויסדרוק אינעם
יחס לגבי די יידישע באַטאַליאַנען ,אין אַפּריל  8191אין אָנגעקו-

מען קיין מצריִם דער צווייטער יידישער באַטאַליאָן ( 0081מאַן),
וועלכער איז באַשטאַנען בעיקר פון אַמעריקאַנער יידן .די רעקרו"
טירונגס-קאַמפּאַניע אין אַמעריקע האָבן דורכגעפירט פַּנחס רוטעג"
בערג ,דר .נ ,סירקין ,י .בןדצבי ,ד .בן-גוריון און אַנדערע .בראש
פון צווייטן בּאַטאַליאָן איז געשטאַנען סאָלאַנעל אליעזר מאַרגאָליף

אַ זייער אינטערעסאַנטע און שטאַרקע פּערזענלעכקייט .מאַרגאָלין,

אַ זון פון אַ בילפּיאָנער אין רחובות ,האָט זיך שוין אַלס יונגער
קאָלאָניסט ,אויסגעצייכנט מיט זיין נבורה און מוט .בעת דעם
קריזיס אין די ניינציקער יאָרן ,איז ער אױיסגעװאַנדערט קיין אויס-
טראַליע ,ווו ער איז ,נאָך פאַרשידענע גלגולים ,געװאָרן אטַיכטיי

קער ביזנעס-מאַן און לײיטנאַנט אין דער אױסטראַלישער אַרמײ,

ביים אֶנהוֹיב פון קריג איז ער מיט זיינע אויסטראַלישע װאָפאָנטערן
געקומען קיין אַלעקסאַנדריע ,וו ער האָט זיך צונויפגעטראָפן מיט
די גרינדער פון ציוןדמיו?-קאָרפּוס .דאַן האָט ער געקעמפט אַ לענ-
גערע צייט אין פּלאַנדריע און זיך דערשלאָגן צו דער ראַנגע פון

אַ קאָלאָנע? ,מאַרנאָלין ,גארַויסער,

שטאַרקער מאַן ,אשַווייגנדי

ַענצנדער אָרגאַ-
קער ,אסַאָלדאַט פון קאָפּ ביז פוס , איז געווען גאל
ניזאַטאָר און דער בעסטער פירער פון די אַמעריקאַנישע ,באִיס",

דער דריטער באַטאַליאָן איז רעקרוטירט
שטח

פון ארץ-ישרא?,

פּתח"-תקוה

א .א .װו).

איז אין ווינטער 7191

וועלכער

געװאָרן פון דער טערקישער
דער

ממשלה

לאָניסט אין רחובות

(ירושלים ,יפו ,תל-אביב,

איניציאַטאָר און אָנפירער פון דער

החגדבות -אַקציע איז געווען משה
און

געװאָרן אויף דעם

סמילאַנסקי ,אַ באַקאַנטער קאָי

העברעאישער

שריפטשטעלער

ַ?צענעלזאָן,
דזשאַ מוסאַ) .געהאָלפן האָבן אים נקעארל
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באַפּרייט

(חאַװאַ-

יבנאלי ,דוב

האַז (אַ געוו .טערקישער אֶפיציר) און אַנדערע אָנפירנדיקע חברים
פון ,אחדות העבודה" .די התנדבות-אַקציע איז פאָרגעקומען ביי
אַ געװאַלדיק-ענטוזיאַסטישער שטימונג פון נגאַנצן ישוב ,יוננע און

אַלטע ,אשכנזיט ,ספרדים און תימנים האָבן מאַסנהאַפט זיך גע-

מאָלדן אין די רייען פוֹן נדוד .ס'איז געווען דער כעסטער טענ-
טשן-מאַטעריאַל פון ישׁוֹב .אין זיין געשפּרעך מיט אַלענבי האָט

דר .ווייצמאַן געזאָגט וועגן די מתנדבים :ג
,אַריבאַלדי האָט נישט

געהאָט קיין בעסערע סאַָלדאַטן" ,מיט באַווונדערונג און צונלייך
מיט אַ סאַרסמטער פיינטשאַפט ,האָבן די גענעראַלן פון קאַאידער

הויפּט-קװאַרטיר געקוקט אויף די טויזנטער ארץדישראלדיקע יידן,
װאָס שטופּן זיך אין פערטן מלחמח-יאָר אין פייער אַרין .מ'האָט

די מתנדבים שיקאַנירט און געמאַכט כסדר שוועריקייטן ,סוף כל

סוף זיינען די ארץדישראלדיקע מתנדבים
קיין מצרים ,וו
זיי זיינען מילימעריש

אַריבערגעפירט געװאָר;
אויסגעבילדעט געװאָרן,

בראש פון דריטן באַטאַליאָן זיינען געשטאַנען; :צוערשט קאַלאַגעל

פרעדריט סעמיועל (אַן ענגלישער אַסימילירטער ייד ,וועלכער האָט
זיך כעת דער וועלט-מלחמה דערנענטערט צום יידנטום און צַיו-
ניזם .זייענדיק זינט דעם אֶנהוֹיב פון קריג קאָמאַנדיר פון אן ענו-
לישן רעגימ
ענט ,האט סעמיועלן דערװאַרט די נאָמינאַציע צום נע-
נעראֵל ,ער
ה
א
ָ
ט
א
ָ
ב
ע
ר
פאַרציכטעט אויפן אַװאַנס און איז אריבער

קיין
מצרים ,צום ארץדישראלדיקן נדוד) .דאן סאַלאַנעל סקאָט (אַן
עלטערער קריסט ,טיף רעליגיעז ,גאַנץ פאַרטון אין תנ"ך און עװאַנ-

געליע ,איינער פון די ווירקלעכע צ
,דיקי אומות העולם") ,דער דרי-

טער

באַטאַליאָן

האָט

זיין מיליטערישע

אויסבילדונג

פאַרענדיקט

ערשט אין האַרבסט  ,8191ער האָט אַלזאָ נישט גענומען קיין אֵל-

טיוון אָנטייל אין דער באַנייטער
זיך אָנגעהויבן אין זומער ,8191
צו
יענער צייט איז שוין צוזאַמענגעבראַָכן די דייטשע אָפּענ-
סיווע
א
ו
י
ף
ד
ע
ם
מ
ע
ר
ב
"
פ
ּ
ר
א
ַ
נ
ט
א
י
ן
א
י
י
ר
א
ָ
פ
ּע .יעדן טאָג זיינען אָנ-
געקו
מ
ע
ן
ק
י
י
ן
פ
ר
א
ַ
נ
ק
ר
י
י
ך
פ
ר
י
שע אַמעריקאַנער דיוויזיעס .דער נורפ
מזרח-אפענסיווע,

וועלכע

האָט
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פון דער וועלט-מלחמהּ איז שוין געווען געחתמעט .אין יוני 8191
זיי דער
און צװישן
זיינען די ענגלישע דיוויזיעס פון מצדים,

ערשטעד

יידישער באַטאַליאָן ,אַריבערגעפירט

געװאָרן

קיין ארץי

די אָפענסיווע קעגן די פאַריי"
און עסטרייכער .אין יולי איז

ישרא? ,ווו ס'איז באַנייט געװאָרן
ניקטע חילות פון טערקן ,דייטשן

פאָרגעקומען די שלאַכט ביי שכם ,אין וועלכער ס'האָט אנטייל געד
נומען דער יידישער באַטאַליאָן .אֶנהוֹיב סעפּטעמבער איז קיין ארץ"
ישראָל אָנגעקומען דער צווייטער יידישער (93דטער ראַיאַל פיוזי-
לִיערם) אונטער אליעזר מאַרגאַלינס פירונג ,ביידע יידישע באַטאַ-
ליאָנען האָבן דאַן פאַרנומען אזַייער וויכטיקע סטראַטענישע פּאַז
ציע אין עמק הירדן ,נישט ווייט פון יריחו און ים המלח .די באַ-

זונדערקייט פון דער יידישער עמק'חירדן שטעלונג איז באַשטאַנען

אין דעם ,װאָס דאָס איז געווען גראָד דער שפּיץ-װוינקל פון גאַנצן
בריטישן פּראַנט .די יידישע פּאָזיציע אין אַלזאָ געװען אַ באַזנ-
דערס שווערע און געפערלעכע ,בפרט ,אַז די שרעקלעכע היצן אין
דער סביבה פוֹן ים המלח האָבן אויסנעמאַטערט אויך דעם בעסטן

און שטאַרקסטן סאָלדאַט ,נאָך געפערלעכער איז געװאָרן די לאַנע

צוליב דעם ,װאָס מ'האָט די מיליטער-כוחות ביים ירדן איבערגע-
לאָזט כמעט אָן אַרטילעריע ,לויט אַלענביס געהיימען פּלאַן ,האָט
דער דוֹרכברוך פונעם טערקישן פראָנט געדארפט פאָרקומען ביי
יפו ,דאָרט זיינען אַלזאָ צונויפגעזאַמלט געװאָרן די מיליטערישע
הויפּט-כוחות און די נאַנצע אַרטילעריע .די אויפנאַבע פון די מי"

ליטער-אָפּטײלונגען

אין עמק הירדן איז געווען צו אַנטװיקלען די

גרעסטע קאַמף-אַקטיװויטעט ,בכדי דער שונא זאָל מיינען ,אַז דאָ
די הופּט-אַטאַקע .ביי רי
ביים ירדן גרייטן צוֹ די ענגלענדער
שרעקלעכע היצן און אָן אַרטילעריע דדעקונג איז דאָס געווען נאָר אַ
שווערע און געפערלעכע אויפנאַבע .פּאַטערסאָן און מאַרנאָלין האָבן
געמוזט זייער נעשיקט מאַנעװורירן ,בכדי פאַר דעם שונא נישט צו
פאַראַטן די שװאַכקײט פון זייער פראָנט-טייל ,אַריינגעפירט אין אַ
אַרינערגעװאָרפן צום ירדן זייערע
טעות ,האָבן טאַקע די טערקן

0

0

בעסטע מיליטער-כוחות און  07האַרמאַטן ,די יידישע באַטאַליאַנען
האָבן אַלְזאָ געמוזט באַשיצן אי דעם נעפערלעכסטן אי דעם שװאכ-
קאָמענדאַטאָרע
פראָנט.
סטן פּונסט פון גאַנצן ארץדישראלדיקן
ביאַנקיני ,אַ מיליטערישער פאַכמאַן האָט דעמאָלט דערקלערט :ביי
מיין נאַנצן רעספּעקט פאַר די יידישע באַטאַליאַנען און פאַר אַלענ-
בי ,װאָלט איך נישט נעשיקט אויף אזא פּונקט סאָלדאַטן מיט א
| דריי חדשים'דיקער קרינס-דערפארונג ,מסתמא האָט אַלענכי אַ זייער
גוטע מיינונג ווענן די יידישע באַטאַליאָנען',
נעקומען פון דעם גענעראַל
איז
דעם -91טן סעפּטעמבער

טשעיטשאַר ,שעף פון אַלֶע בריטישע כוחות אין עמק חירדן ,דער
זאָלן דעראָבערן ,פאַר יעדן
באַפעל ,אַז די יידישע אָפּטײלנגען
פּרייז ,דעם איבערנאַנג פון ירדן ביי אום-עט-שערט און דאַן זאָלן
זיי ווייטער מאַרשירן קיין עבר חירדן .די דאָזיקע אויפנאַבע איז

גלענצנדיק דערפילט נגעװאָרן .וועגן דעם זאָנט עדות אַלענבים פאָלוג-
דיקער קרינס-באריכט : אין דער נאַכט פון  32אויפן  42סעפּ
טעמבער האָבן די יידישע אָפּטײלוננען דעראָבערט דעם ירד|-אי"
עירשטע ,װאָס זיינען אַריין
בערגאַנג ביי אום-עט-שערט" .צווישן ד

קיין עבר-הירדן נלייך נאָך דער אוױיכטראַלישער קאַװאַלעריע ,זיינע;
געווען מאַרגאָלינס לעניאָנערן ,דער מאַרש צו די הרי מואב דורך
אַ מדבר אָן ווענן ,װוו די טערקן האָבן ביים אנטלויפן אָנגעצונדן
דאָס טרוקענע גראָז ,ביי אַ שרעקלעכער היץ און שווערן רויך ,אין

בי
געווען אַ נרוסאַרטיקע מיליטערישע לייסטונג,
אין אָקטאָבער  8191האָט זיך אַלענכיס אָפענסיווע פאַרענדיקט
מיט אַ נעװאַלדיקן נצחון ,דער טערקיש-דייטשער מזרח-פראָנט איז
צעשמעטערט נעװאָרן ,ער האָט אויפנעהערט צו עקזיסטירן ,צענד"
ליקער טויזנטער געפאַנגענע און אַ רייכער קרינס-מאטעריאל זיינען
אַרײינגעפאַלן אין די הענט פון די זינער ,ארץ-ישראל אין פולשטענ-
דיק ,צוזאַמען מיטן נאַנצן אָריענט ,באַפרײיט געוואָרן פון דער טער"
0
קישער הערשאַפט.
באַלד איז סיי אין מזרח און סיי אין מערב ,נעשלאָסן געווארן
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די לאַגע אין אָריענט און ארץ-ישדאל ביים
סום פון דער ערשטער וועלט-מלחמה
דעם

-11טן

נאָוועמבער

8101

איז

געשלאָסן

געװאָרן

דער

װאָפּנשטילשטאַנד .אָבער די וועלט איז נאָך ווייט געווען פון שלום.
באַזונדערס אויפן אָריענט האָט געהערשט ,נאַכן פאַרטרייבן די
טערקן ,אַ פולשטענדיקער כאַאָס און צערודערונג ,עס זיינען דאָרט

בולט שאַרף געװאָרן די קעגנזאַצן צווישן ענגלאַנד און פראַנקרייך;

די פראַנצויזן האָבן זיך ווייטער געהאַלטן פאַר די טראַדיציאַנעלע
אפּוטרופּסים פון אָריענט און האָבן זיך נאָך כסדר בארופן אויף
דעם סייקס-פּיקאָ אָפּמאַך ,אָבער די עננלישע גענעראַלן און דיפּלאַ-
מאַטן זיינען געווען פעסט אַנטשלאָטן נישט אַרױיסצולאָזן פון זייערט.
הענט די מזרח-לענדער .זיי האָבן גאַנץ ערנסט געטראַכט וענן אַו
אַראַבישער לענדער-פּעדעראַציע ,אונטער ענגלאַנדס פּראַטעקטאָ-
ראַט ,אין נאַוועמבער  8191האָבן אפילו עננלאנד און פראַנקרייך
צוזאַמען אַרוױסגעגעבן אַ געמיינזאַמען מאַניפעסט צו די פעלקער

פון דער געוועזענער

טערקישער

אימפּעריע,

אין וועלכן ס'איז אַ

סֹּך גערעדט געװאָרן ווענן פעלקער-פרייהייט און זעלבסטפאַרװא?י
טונג ,אָבער ,וי עס שיינט ,איז דער ציל פון מאַניפעסט געווען צו
באַרואיקן די אויפנערענטע נעמיטער אין אָריענט ,בכדי די חלוקה
זאָל קאַנען געמאַכט ווערן אין רו און אָן שטערונג .פראַנקרייך האָט
פאַר זפיאךַרלאַנגט די ,פּאַרײניסטע סיריע"
(סיריע אוֹן ארץ-

ישראל) ,ענגלאַנד איז מסכים געווען אויף  8פאַרייניקטער סיריע,
אָבער אונטער אַן ענגלישן פּראַטעקטאָראַט .צו קיין פאַרשטענדיי
קונג איז נישט געקומען און די געהיימע שליחים און אַנענטן פוךן
ביידע צדדים האָבן קעגן זיך געפירט ,צװוישן דער אַראַבישער באַי
פעלקערונג אין נאַנצן אָריענט ,אַ פיינטלעכע אניטאַציע .די פראַנ"-
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צויזישע אַגענטן האָבן פאַרשפּרײיט די לאָזונגען פון אַ ,פּאַרייניק-

טער סיריע" ,אונטער פּראַנקרייכס שוץ ,בעת די ענגלישע אַגיטאַ-
טאָרן האָבן געפּרעדיקט אַ נאַציאָנאַלרשטאַטלעכע פעדעראַציע פון
(אַלע אַראַבישע לענדער אונטער עננגלאַנדס פּראַטעקטאָראַט .דער
שאַרפער קעננזאץ צווישן עננלאַנד און פראַנקרייך איז אויסגענוצט
געװאָרן דורכן שעריף פון מעקקאַ ,הוסיין ,אוֹן זיינע זין ,וועלכע
האָבן דורך זייערע שליחים פאַרשפּרײיט צווישן די אַראַבישע ישר

בים דעם אויפרוף צו שאַפן פון אַלֶע אַראַבישע לענדער אַ גרויסע

פאַרייניקטע אימפּעריע ,װאָס זאָל לנמרי זיין אומאָפּהענגיק פון
ענגלאַנד און פראַנקרייך .,צו יענער צייט האָבן אויך די קאָמוניסטן
פון רוסלאַנד אָנגעהויבן ,אין נאָמען פון דעד װעלט-רעװאָלוציע ,צו
פירן אין אָריענט אַ ליידנשאַפטלעכע אַגיטאַציע קעגן דעם אייראָ-
פּעאישן אימפּעריאַליזם .אויך דער װאַטיקאַן האָט מיט דער הילף
פון זיינע קאַטוילישע מאָנאַכן ,יעזואיטן און מיסיאָנערן געפירט
אין אָריענט אַ באַזונדערע פּאָליטישע אַקציע .מיר האָבן אַלזאָ פאַר
זיך אַ בילד פון דעם פאַרכשופטן פייער פון אינטריגעס און .העצעס,
װאָס האָט זיך צעפלאַקערט אין אָריענט באַלד נאָכן װאָפנשטיל-
שטאַנד און האָט געדראָט מיט א בלוטיקן שטורם פון אַלע קעגן
|
אַלע.

אין אַ פּאָר װאָכן נאָכן װאָפּנשטילשטאַנד האָט אַלענבי פאַרטיילטדי דעראבערטע אָריענט-שטחים אין דריי קרייזן; )1 :דער צפן מיט

בירות איז איבערגעגעבן

געװאָרן 

דער

פראַנצויזישער מיליטער-

פאַרװואַלטונג;  )2דער מזרח מיט דמשק איז איבערגעלאָזט געװאָרן
דעד אױטאָנאָס-אַראַבישער פאַרװאַלטונג מיטן עמיר פייזאַל בראש;

 )8דער דרום מיט ירושלים איז געבליבן ביי דער ענגלישער אַר.-
מיניסטראַציע פון אקופּירטער פיינטלעכער טעריטאָדיע" .סיי די
פֿראַנצױיזן אוֹן סיי די אַראַבער זיינען געווען שטאַרק אומצופריד!
פון דער דאָזיקער חלוקה ,עמיר פּייזאֵל איז אֶנהוֹיב  9191אַװעקגע.-
פֿאָרן קיין פּאַריז ,בכדי פאַר דער פרירנס-קאנפערענץ פאָרצוברענגען
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די אַדאַבישע טענות .דערוויי? זיינען אין

מצרים

אױסגעבראכן

בלוטיקע אומ-וען און אין נאַנצן אָריענט האָט זיך געגרייט אַן אֵל-
געמיין-אַראַבישער אוױיפשטאַנד,
אינמיטן פון דעם דאָזיקן שטורמישן און כאאָטישן אַראַבישן
ים ,האט זיך געפונען דער קליינער יידישער ישוֹב אין ארץיישראפ,
וועלכער האָט ביים סוף פוֹן דער ערשטער וועלט-מלחמה געציילט

סך הכל  08טויזנט נפשות .דער ישוב איז געווען שװאַך נישט נאָר
נומעריש און פּאָליטיש ,ער איז אויך אינערלעך געווען צעטיילט און
צעבראָכן .די ,אספה המכוננת" ,װאָס האָט זיך פאַרזאַמלט נאָך אין
דעצעמבער  ,7191איז נישט אימשטאנד נעווען צו שאַפן די נויטיקע
! אייניקייט .דער ,ועד הצירים" איז נישט געװאָרן די ,יידישע רעגי-
רונג" ,װוי מ'האָט פון אים דערװוארט ,ער האָט זיך בעיקר באַשעם-
טיקט מיט מאַמענטאַלע הילפס-אַקציעס לטובת דעם הונגעריקן און
קראַנקן ישוב .במשך פון צוויי און-אַיהאַלב יאָר האָט דער ועד הצי-
רים פאַרברויכט אַן ערך  000טויזנט פונט ,פון דעם אַ דריט? פאַרן
חנוך .די געלט-ווירטשאַפּט איז נישט געווען תמיד שפּאָרזאַם און
קאָרעקט און מ'האָט אין ארץ-ישרא? ווענן דעם געהאָט גרויסע טע-
נות ,בפרט זינט דעם יאָר  ,9191ווען די נעלט-הכנסות פון אַמעריקע
זיינען שטאַרק געפאַלן ,אין ארץדישראל? און מחוץ לארץ האָט זיך
אויך געלאָזט הערן אַ שאַרפע קריטיק קעגן דער שװאַכער פּאַליטי-
שער פירונג פון דעם ועד .מ'האָט אים פאַרגעװואָרפן ,אַז ער ווייזט
נישט אַרױס די נויטיקע פּאָליטישע באַהאַװנטקײיט און אַקטיוויטעט
סיי לגבי דער ענגלישער מיליטער-אדמיניסטראַציע און סיי לגבי די .
אַראַבער .ח .קאַלװאַרסקי איז בנוגע דער אַראַבישער פראַגע געקומען -
מיט פאַרשידענע פאָרשלאַגן ,אָבער ס'האָט דערצו נעפעלט די מעג-
לעכקייט פון רעאַליזאַציע .און דערווייל האָט זיך די פּאַליטישע לאַגע
אין ארץדישראל פאַרשאַרפט פון טאָג צו טאָג .באַלד נאָכן װאָפו-

שטילשטאַנד איז דערשינען ביי די עננלישע מושלים אין ירושלים
און יפו דאעַלענאַציע פון אַראַבישע נאָטאַבלען ,וועלכע האָט קאַטע-
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גאָריש פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל נישט דערלויבן קיין שוֹם יידיישע עמי"
גראַציע קיין ארץדישראל,

7

די אַראַבער האָבן שוין דעמאָלט געוווסט ,אַז די ענגלישע מילו-
טער-אַדמיניסטראַציע אין ארץ-ישראל רעכנט זיך זייער װייניק מיט
דער צענטראַל-רעגירונג אין לֿאַנדאָן און שוין גאָרנישט מיט דער
באַלפור-דעקלאַראַציע .דעם דאָזיקן יחס האָט מען בפירוש געזען און
נגעפילט אויף יעדן שריט און טריט .אין ווינטער  ,8191בעת אַלענבי
אַלֶע מיליטער-טיילן ,פאַר
האָט אין ירושלים פייערלעך געדאַנקט

זייער אָנטיי? אין דעם מזרח-נצחון ,האָט ער דערמאָנט אַלע ,אפילו
די מערב-אינדיער און די ווייניקע אַרמעניער ,אַחוץ די יידישע באַ-

טאַליאָנען .די טאָנ-טעגלעכע טאַקטיק פון דער א"י-אַדמיניסטראַציע -
איז געווען נישט נאָר אַנטי-ציוניסטיש ,נאָר פּשוט אַנטיסעמיטיש,
מ'האָט שיקאַנירט יעדן יידישן קאָלאָניסט ,סוחר אבועןל-מלאכה,
אפילו די ,ה,דסה" איז גערודפט געװאָרן .די אָפּיציעלֶע פאָרשטייער
פון עננלישן תנ"ך-פאלק האָבן אַרויסגעווזין אַן אָפענע פאַראַכטונג
לִנבי דער תנ"ך-שפּראַך .ווען דער תל-אביבער מאַניסטראַט האָט גע-
בעטן די מיליטער-פאַרװאַלטונג אין יפו ,אַז מ'זאָל אים דערלויבן
אָפּצודריקן מעטריקעס אויך מיט העברעאישע

אויפשריפטן ,איז נע-

קומען אַ תשובח ,אַז דאָס איז אַן אומדערהערטע חוצפּה מצד די יידן,

מ'קאָן ציטירן הונדערטער פאַקטן ,װאָס .אילוסטרירן בולט די פֿאַר-
סמטע אַנטיסעמיטישע אַטמאָספער אַרום

די דאַמאָלטיקע מושלים

אין ארץדישרא? .איינער פון די דאָזיקע מושלים ,קאָלאַנעל האַװאַרד

(זינט הערבסט  9191גוווערנער פוֹן יפו) ,האָט זיך באַרימט ,אין
אַ :נעשפּרעך מיטן ועד הצירים ,אַז ער האָט קיינמאָל נישט נעהערט

ווענן עפּעס אַ באַלפור-דעקלאַראַציע,

דער

זעלבער האַװאַרד האָט

עפנטלעך דערקלערט פאַר אַראַבער און פראַנצויזישע אָפיצירן ,אַז אין
פאַל ,ווען די אַראַבער וועלן איבערפאַלן די יידן ,װעט ער זיי אין

יפ נישט .שטערן .דער מיליטערישער הויפּטיהערשער פּון ירוש-
לים ,גענעראַל מאַגניי איז ,באַזוכנדיק אַ קאָנצערט אין דער יידישער
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עוועלין ראָטשילד-שול אין ירושלים ,געבליבן דעמאָנסטראַטיוו זיצן
צוזאַמען מיט זיין סוויטע ,בעת די קאַפּעלע האָט געשפּילט ,התקוה"
און דאָס נאַנצע פובליקום האָט זיך אויפנעהויבן .צווישן די אַני

טיסעמיטישע מיליטער-פאַרװאַלטער פוֹן ארץיישראל ,האָט נעשפּילט
אַ נאָר מיאוסע ראָל דער קאָלאָנעל געבריעל ,וי מ'זאָגט אַ משומד,
וועלכער איז געווען אַ פאַנאַטישער קאַטאָליק און אין געשטאַנען
באציאוננען צו די איינפלוסרייכע װאַטיקאַן-
אין זייער נאָענטע

קרייזן .,אויף זיין פאָרשלאַג האָט
פאַרװאַלטונג גענומען ביי דער
פון  084טויזנט פונט און האָט
אַ הלואה צווישן די אַראַבישע
זאָלן נישט פאַלן אַ קרבן פון די

די

ארץ-ישראלדיקע מיליטער".

אַננלאָרעניפּטישער באַנק אַ הלואה
דאָס נאַנצע געלט פאַרטיילט אֵלס
עפענדיס און פעלאַכן ,בכדי ,זי
יירישע קאַפּיטאַליסטן".

מיט װאָס לאָזט זיך דערקלערן די דאָזיקע רשעות פון די ברי-
טישע מיליטער-פאַרװאַלטער אין ארץישראל? אויסער די סתם-

און

אַנטידיידישע

פילאָ-אַראַבישע מאָטיוון ,קאָן מען דאָס דער-

קלערן בלויז מיט דעם ,װאָס די דאַמאָלסטיקע א"י-הערשער האָבן

זיך געפילט אַזױ דערשראָקן און אומזיכער אויף דעם אַראַבישן
,װולקאַן" ,אַז זיי האָבן גערן מקריב געווען ,אָפּט אויף אַ ברוטאַלן
אופן ,דעם קליינעם און שוואכן יידישן ישוב ,אַבי זיך צו ראטעווען.
ביי דער דאָזיקער לאַגע איז קיין ווונדער נישט ,װאָס ביי די ארץ-
ישראלדיקע
ענגלענדער

אַראַכער

האָט

ווילן אַלֵיין פּטור

זיך נעשאַפּן

די איבערציינונג,

ווערן פון דער

אַז די

באלפור-הבטחה

און

זיי וועלן דערפאַר זייער צופרידן זיין ,אויב מ'וועט זיי דורך אומ-
דוען אין לאַנד ,ליפערן דערצו דעם נויטיקן תירוץ ,די לאָזונג אל
דולה מענה" (די רעגירונג איז מיט אונז) איז געװוארן איינס מיט
דער צווייטער

לאָזונג ,פּאַלעסטינע

איז אונזער לאַנד".

די אַנט

ציוניסטישַע העצע צוישן די אַראַבער איז פון די עננלישט מיפי-
טער-מושלים

נישט

נעשטערט

געװאָרן

און זי האָט אָננענומען

א
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געפערלעכן כאַראַקטער פון פּאַנראָס-אַניטאַציע .זינט דעם פרילינג
9

חזרן זיך כסדר איכער די אַראַבישע גאַסן-דעמאַנסטראַציעס.

= אויב ס'איז צו יענער צייט נישט געקומען צו קיין בלוטיקע
געשעענישן אין ארץ-דישראל ,האָט מען דאָס בעיקר נעהאַט צו פאַר-
ראַנקען דעם ידישן לעגיאָן .צו דעם ערשטן (-82ער) און צווייטן

(-98ער) באַטאַליאָנען ,איז איצט צוגעקומען פון מצרים דער דרו-
טער (-04ער) באַטאַליאָן , וועלכער איז באַשטאַנען פון די ארץ-
ישראלדיקע מתנדבים .צוזאַמען האָבן די יידישע גנדודים געציילט
איבער פינף טויזנט מאַן .דער יחס פון די ענגלישע גענעראַלן לנבי

דעם פעניאָן האָט זיך אויך נאָכן װאָפּנשטילשטאַנד גאָרנישט גע-
כעסערט .בעת די אַנדערע מיליטער-טיילן האָבן באַקומען דאָס
שענסטע און בעסטע ,זיינען די יידישע גדודים געװאָרן שלעכט.

דערנערט און געקליידט .מ'האָט זיי שיקאַנירט און בע-עולט אויף
יעדן שריט .פּאַטערסאָן און אַנדערע קריסטלעכע אֶפיצירן פון דעם

נעגיאָן ,זיינען געווען אויסער זיך פאַר כעס ,אָבער זייערע פּראָ-
טעסטן האָבן געהאַט אַ קנאַפּע ווירקונג .פּאַטערסאָן האָט טאַקע
צוליב דער דאָזיקער האַלטונג באַצאָלט מיט זיין מיליטער-קאָריערע,

ער איז פון אֶנהוֹיב ביז צום סוף פון דער מלחמה געבליבן אַ קאָלאָ-
גנעל (אַ זייער זעלטענער פאַל!) ,בעת אַ סך ייננערע און וייניקער

| פאַרדינסטפולע אפיצירן האָבן אין דער זעלבער צייט אַװאַנסירט
צו אַ גענעראַל-ראַנגע .אַלענבי האָט נישט געהאַלטן זיין שריפטלעכע

הבטחה ,צו בילדן פון די דריי יידישע באַטאַליאָנען אַ ברינאַרע
|

מיט אַ גענעראַל( פּאַטערסאָן) בראש.

אין פרילינג  ,9191בעת דער גרעסטער טייל פון דער אָריענט-
אַרמײי

איז שוין

געווען

דעמאָביליזירט,

זיינען

אויסנעבראָכן

אין

מצרים שווערע אומרוען .כמעט דער נאַנצער ענגלישער גאַרניזאָן,
יװאָס איז נאָך פאַרבליבן

אין ארץ-ישרא?,

איז אַװעקגעשיקט

גע-

װאָרן קיין מצרים .די רו אין ארץ-ישרא? ,די זיכערקייט פון באַנען
און פטראַטענישע וועגן ,איז אָפּנעהיט געװאָרן אַדאַנק די יידישע
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נדודים ,וועלכע האָבן מיט זייער שטארקער דיסציפּלין און פעס"
טער זעלכסטבאַהערשוננ ,געהאַלטן אין צוים די אויפנערענטע און
דורך פאַנאַטישע אניטאַטאָרן אויפגעקעצטע אַראַבישע מאַסן אין

לאַנד .קיין שׁוֹם דאַנקבאַרקײט דערפאַר לנבי דעם יידישן לעגיאָן,

|האָט מען נישט געקאָנט דערװאַרטן מצד דער אַנטיסעמיטישער און
אַנטידציוניסטישער מיליטער-פאַרואלטונג אין ארץדישראל ,
וי געזאָנט אין דער ישוב דאַמאָלט געווען שטאַרק נידער-
געשלאָגן .דער ועד הצירים האָט דורכנעמאכט אַ שווערן פינאַנציעלן
קריזיס ,וועלכער האָט פּאַראַליזירט זיין טעטיקייט ,די קליינע חלו-
צים-עליח נאָכן װאָפנשטילשטאנד זאָט נעליטן נויט און אַרבעטסי
לאָזיקייט ,ס'איז אפילו פאָרנעקומען אַ דעמאַנסטראַציע פון הונגע-
ריקע יידישע אַרבעטסלאָזע .אין די רענירוננס-קרייזן פון ירושלים
און לאָנדאָן האָט מען געוווסט ווענן דער אינערלעך-ציוניסטישער
שוואכקייט און הילטסלאָזיקייט .גענעראַל מאָניי שרייבט אין יאָר
,9

אין זיין בריוו צום

קאַמענדאַטאָרע בֿיאַנקיני;

 810012/סהץ'"

"8811101ם 6ע ,(( 2די ציוניסטן מאַכן אַ בלאָף") ,אין זומער 9191
װאָט ארץזישראל באַזוכט לואי בראַגדײס .ער האָט זיך שטאַרק
כאַמיט צו ענדערן דעם אַנט-ציוניסטישן קורס פון דער מיליטער-
הילף פאר דער יידישער
פאַרװואַלטונג און ער האָט פאַרלאַננט
עליה .דערויף האָט מען אים מצד דער ירושלימער רענירוננ געענט-
פערט; ,צי װאָס דאַרף מען אַראָפּברעננען פרישע יידן ,בעת די
איצטיקע יידן וועגעטירן קוֹים אין לאַנד א דאַנק די נדבות פון

אױיספאַנר!",
בראַנדייס

|
איז פון ארץדישראל געפאָרן קיין לאָנדאָן ,װו ער

זאָט צוזאַמען מיט די ציוניסטישע מנהינים אָנגעהויבן אן ענער-
נישע אינטערווענץדאַקציע ביי דער צענטראַל-רענירדוננ .דאָס האָט
געהאַט אַ געוויסע פּעולה .קיין ירושלים זיינען אַװעקגעשיקט גע-
יוואָרן שטרענגע אינסטרוקציעס לטובת די ציוניסטישע פאָדערוג-
נען .א נאַנצע ריי פטון אנטי-ציוניסטישע מיליטער-פארװאַלטער זיי-
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נֶען אַועק פון ארץ-דישרא? ,צווישן זיי זיינען געווען געגעראַל מאָנײי

און קאַלאָנעל נעבריעל ,דער רעגירונגס-סיסטעם אין ירושלים איז
אָבער געווען שוין צו פעסט אייננעװוארצלט ,אז מ'זאָל אים קאָנען
גרינטלעך

ענדערן

שניים.

דורך אַ פּאָר 

דעם -02טן נאָוועמבער

 ,9שוין נאָך די לאָנדאָנער אינסטרוקציעס ,האָט דער ירושלי-
טער מושל קאָלאָנעל סטאָרס געהייסן אַראָפּנעמען די בלוי-ווייסע
פאָן ,װאָס אין לכבוד

,ית עם".
;עװאָרן אין ב

דער

באַלפור-דעקלאַראַציע אַרױסגעהאָנגען

|

דער ישוב ,וועלכער האָט זינט אַ פַּאַר יאָר ,

|
כסדר

נעלעבט

צווישן האָפענונגען און יאוש ,איז איצט באַהערשט געװאָרן פון
אַ נייעם ,אָפּטימיסטישן נלויבן ,אַז באַלד נאָך דער שלום-קאָנפע-
דענץ ,װעט קומען אנשטאָט דער מיליטער-פאַרװאַלטונג אַ נייע;
ציווילע פאַרװאַלטונג ,װאָס װעט האָבן גאָר אַן אַנדערע באַציאונג
צום יידנטום און ציוניזם ,אין די ציוניסטישע אינסטאַנצן האָט.
מאעָןנגעהויבן צו רעדן וועגן אַ יידישן נציב (ה,ייקאָמישאָנער"),

וועלכער װעט ראַדיקאַל ענדערן דעם רענירונגס-סיסטעם אין ירו-
שלים ,ס'איז דערמאַנט געװאָרן דער נאָמען פון הערבערט סעמיוען.

הערבערט
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סעמיועל

)7

פֿאַר דעם ווערסיילער

שלום-טריבונאַל

באַלד נאָכן װאָפנשטילשטאַנד האָט זיך אָנגעהויבן אין פּאַריז
די שלום-קאַנפערענץ ,ועלכע האָט געדארפט אַנטשיידן וועגן דעם
ווייטערדיקן גור? פון פעלקער און מלוכות .די ציוניסטישע מנהינים
האָבן געמוזט דורכפירן אַ שנעלע און ענערגישע פּאָליטישע אַקציע
וועלט-הערשער .אָבער קודם-כל
פארזאמלטע
כיי די אין פּאַריז
האָט מען געדאַרפט צוװוישן זיך דורכקומען וועגן דעם ,װאָס מען
קאָן און דאַרף פאַרלאַנגען .די קאַנפערענץ .פון די אַמעריקאַנער.
ציוניסטן אין פילאַדעלפיע( ,דעצעטבער  )8191האָט פאַרלאַנגט אַ
זידישע

רעפּובליק

 11411אי תס1נע10ג)

8101

אין

ארץדזישראל,

דר .מ .גאסטער האָט געהאַלטן ,אַז אַלֶע יידן אין דער נאַנצער וועלט
דאַרפן איצט ווערן שטאַטס-בירנער פון דער יידישער מלוכה ,אויך
מאַקס נאָרדוי און ישראל? זאַנגװיל האָבן נישט געװאָלט הערן פון
עפּעס אַנדערש ,װוי אַ יידנשטאַט ,אָבער נאָר אַן אַנדערע מיינונג
וועגן דעם האָט געהאַט דר ,חיים ווייצמאַן ,דער אייננטלעכער פירער
פּאָליטיק ,אין זיין רעדע
ציוניסטישער
פון דער דאַמאָלסדיקער
(סוף  ,)8191האָט דר .וייצמאַן דערקלערט :מ'זאַנט ,אַז די יידן
דאַרפן באַקומען אַן איינענע מלוכח ,אַזױי ווי די פּאַליאַקן ,טשעכן
א .א .וו .אָבער בכדי מיר זאָלן האָנן אַ יידנשטאַט אין ארץ-ישראל,
מוזן מיר צוערשט דאָרט האָבן די יידן און דאָס האָבן מיר ליידער
נישט" ..געזינט האָט טאַקע לסוף וייצמאַנס קאָנצעפּציע ,וועלכע

האָט באַזירט אויף פאָלננדיקע טעזן :א) די פּאָליטישע וועלט מוו
אנערקענען ,אַז ארץזישרא?

איז געווען אין עבר און וועט זיין אי!

עתיד אַ יידיש לאַנד; ב) עס מוז געשאַפן ווערן אין ארץדישראל אַזאַ
רעגירונגס-סיסטעם ,װואָס זאָל דערמעגלעכן אַ גרויסע יידישע עמײ
גראַציע און קאָלאַניזאַציע; ג) דער מאַנדאַט דאַרף איבערגענעבן

ווערן ענגלאַנד ,צו וועלכער מיר האָבן דעם גרעסטן פאַרטרויען. .
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אויפן יסוד פון די דאָזיקע פֿאָדערונגען האָט זיך אָנגעהויבן
אַ משא

ומתן מיט די ענגלישע רענירונגס-קרייזן

און בעיקר מיטן

לאָרד באַלפור .דעם טעקסט פונעם ערשטן ציוניסטישן מעמאָראַנ-
דום פאַר דער פרידנס-קאַנפערענץ

װאָט צונויפנעשטעלט

סעמיועל ,דער דאָזיקער מעמאָראַנדום

הערבערט

איז אָבער פונעם בריטישן

וונטש ,אַז
מיטן
אויסערן-מיניסטעריום צוריקגענעבן געװאָרן
מ'זאָל אין אים דורכפירן געוויסע שנויים ,למשל ,אַז די ארץ-יש-
דאלדיקע רענירונג זאָל לויט דעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט נישט מוזן
האָבן דורכאויס אַ יידישע מערחייט און אַ יידישן נציב .דער נייער
צום
געװאָרן
ציוניסטישער מעמאָראַנדום איז טאַקּע צוגעפּאַסט

ווונטש פאווןיסערן-מיניסטעריום ,און די יידישע פאָדערוננען זיי-
נען שטאַרק רעדוצירט געװאָרן .ס'איז נישט גענומען געװאָרן אין
אַכט דער מעמאָראַנדום פון ישוב (געצייכנט פון ועד הזמני :יעקב
טֿהאָן ,זשאַבאָטינסקי ,ווילקאנסקי ,בערלין און אַנדערע) ,וועלכער

האָט אַרוסגעשטעלט גאַנץ ברייטע -שטאַטלעך-ציוניסטישע פּאָסטו-
לאַטן ,בכדי צו שטאַרקן די ציוניסטישע פּאָזיציע ביי דער פרידנס"
קאָנפּערענץ ,איז פון דצעירוניסטישער לייטונג דורכנעפירט גע-
װאָרן אין דער נאַנצער וועלט ,אַ נרויסע פּעטיציע-באַוענונג .פאַר
צעירוניסטישער פּעטיציע זיינען געזאַמלט געװאָרן אין אַמעריקע
ד
אַ האַלבכער מיליאָן אונטערשריפטן ,אין עננלאַנד  77טויזנט .גע-
צייכנט האָבן סיי יידן און סיי קריסטן ,צווישן זיי באַרימטע שריפט-
און אנד ,די מעכטיקע
שטעלער ,נעלערטע ,פּאָליטיקער ,בישאָפן
פּעטיציע-באַװעגוננ אין ענגלאַנד האָט מיטגעריסן אפילו אַ טייל
פֿון די -ביז איצטיקע פאַרביסענע אַנט-ציוניסטן צווישן די ,יאַ-
|
|
|
|
הודים".
דעם -39טן פעברואַר  ,9191האָט זיך פאַרזאמלט אין לאַנדאָן,
די

ערשטטע

טיוויסטישע

װעלט-סאָבפערענץ

זינט

דעם

אויסברוך

פון

דער מלחמה .עס זיינען נעקומען פאַרטרעטער פון כמעט אַלַע לענ-
דער און מלוכות.
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עס האָט נעהערשט

אַן ערנסטע

שטימוננ.

נאָך

דער באַלפור-דעקלאַראַציע האָט מען אין דער ציוניסטישער מחנה
געמיינט ,אַז די יידישע מלוכה אין ארץ-ישרא? איז שוין אַ געזוי-
כערטע זאַך ,און איצט האָט מען פּלוצלינג דערפאַרן ,אַז מ'שטייט
ערשט ביים אֶנהוֹיב פון ועג .עס האָבן זיך געהערט טענות ,פאַר-

װאָס מ'האָט נישט בפירוש פאַרלאַנגט אַ יידנשטאַט מיט אַן אי
גענער נאַציאַנאַלער רעגירונג און פאָן .באַזונדערםס שאַרף זיינען
אויפנעטרטען די רעדנער פון ישוב ,װאָס האָבן זיך בארופן אויף

זייער אייגענעם מעמאָריאַל צו דער פרידנס-קאָנפערענץ ,אָבער די
קריטיק איז געווען אויסזיכטסלאָז ,ווייל דער אָפיציעלֶער מעמאָראַנ-
דום איז שוין

נגעווען ביי דער פרירנס -קאַנפערענץ

און מ'האָט

אים

נישט מער נעקאָנט צוריקציען,

דעם 72דטן פעברואַר  9191זיינען די פאַרטרעטער פון דערפונעם
נגעװאָרן
ציוניסטישער װעלט-אָרנאַניזאַציע אויפנענומען
מעכטיקן 01,דער ראָט? אין פּאַריז ,פאָרזיצער איז געווען דער
פראַנצויזישער אויסערן-מיניסטער פּישאָן (קלעמאַנסאָ איז פון דער
זיצונג באַלד אַװעק) ,אָנטייל האָבן גענומען אין דער זיצונג; באַלי

פור און לאָרד מילנער 

מצד

עננלאַנד ,טאַרדיע און פּישאָן --

פראַנקרייך ,לאַסינג און ואהיט  --פארייניקטע שטאַטן ,באַראָן
סאָנינאָ  ---איטאַליע און אַ פאַרטרעטער פון דער יאַפּאַנישער רע-

גירונג .צוערשט האָט גערעדט

סאַקאָלאָט

אין

פּראַנצויזישער

שפּראַך ,דאַן װײצמאַן עננליש און אוסישקין העברעאיש .נאָך זיי
האָבן אָפּנעגעבן דערקלערונגען :אַנדרע סאַפּיר ,אין נאָמען פון דער
ציוניסטישער אָרנאַניזאַציע אין פראַנקרייך און פּראָט ,סילווען לעווי
נאָמען פון פראַנצויזישן
אין
(מיטגליד פון ,אַליאַנס?-לײטונג)
יידנטום .דער אַסימילאַטאָר לעווי איז באַנאַננען א מיאוסן פאַראַט,
ער האָט אויסנענוצט

דעם שלום-טריבונאַל,

כדי זיך אָפּצורעכענען

,עדע? איז געווען אַ חלול השם .געראַטע-
מיט די ציוניסטן ,זיין ר
אַמעריקאַנער אויסערן-מיניסטער
דער
וועט האָט די סיטואַציע
לאַנסינג .ער האָט די ציוניסטישע מנהינים געשטעלט כסדר פראַנן
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א!ון מיט דעם זיי דערמעגלעכט צו ענטפערן אויף לעוויס טענות.
(שפּעטער ,ביים .אַװעקגײן ,האָט ווייצמאַן נישט געװאָלט געבן לעווי'ן
די האַנט ,רופנדיק, :איראזייט אַ פאַרעטער פון יידישן פאָלק!").
בכלל איז די פּאַליטישע און געעזלשאַפטלעכע אַטמאָספער אין

טאַריז נישט געווען גינסטיק פאַרן ציוניזם .די עפנטלעכע מיינוננ

אין פּראַנקרייך ,האָט די ציוניסטן נישט געקאָנט מוח? זיין ,װאָס
זיי העלפן ענגלאַנד צו באַקומען ארץ-ישראל, ,מאַטען" האָט אפילו

געדרוקט אַ גרעסערן אינטערוויו מיט סאָקאָלאָוון ,אָבער ער האָט
גלייכצייטיק אויך געבראַכט עמיר פייזאַלס דערקלערונג קעגן דעם
|
|
|
ציוניזם,

פייזאלס שטעפונג צום ציוניזם האָט זיך אַ פּאַר מאָל געביטן.
אין דעצעמבער  ,8191בעת זיין צווייטן

געשפּרעך מיט דר .ווייצ-

מאַנען( ,קאָלאַנעל לאָרענס איז דערביי געווען איבערזעצער) ,האָט

| ער מסכים געווען אויף די ציוניסטישע פאָדערונגען .נאָך זיין  אַנטי-

ציוניסטישער דערקלערונג אין ,מאַטען" ,אַ יאָר שפּעטער ,האָבן
מיט

פייזאַלן

גערעדְט

איינפלוסרייכע

אַמעריקאַנער

ציוניסטן

און /

פייזאַל איז ווידער געװאָרן אַ חוזר בתשובה .ער האָט געשריבן צום

| פירער פון דער אַמעריקאַניש-ציוניסטישער דעלענאַציע פּראָפּעסאָר
פראַנקפורטער אַ בריוו פול מיט וארעמע
ניזם .פייזאַל איז געקומען

סימפּאַטיעס פאַרן ציו-

קיין פּאַריז מיט גרויסע אַראַבישע פּלע-

נער און ,וי עס שיינט ,האָט ער גערעכנט אויף דער הילף פוֹן די

ציוניסטן .פון דעם נעמט זיך זיין שװאַנקנדיקע שטעלונג .וען
ס'איז שפּעטער פון די דאָזיקע פּלענער גאָרנישט געװאָרן ,האָט פיי-

זאָל ווידער אָפן מאַניפעסטירט זיין אַנטײציוניזם,

|

דערווייל זיינען אויף דער פּאַריזער שלום-קאָנפּערענץ פאָר-
געקומען שארפע קאַמפן צווישן די פאַרשידענע טענדענצן און אינ-
טערעסן .דער גרויסער אידעאַליסט און ענטוזיאַסט וואודראָוו וויל-

סאָן :,װאָס האָט געחלומט וועגן אַן אמתן וועלט-שלום און פעלקערי

פּאַרברידערונג ,איז פון פּאַריז צוריק אַװעק קיין אַמעריקע ,ביטער
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אַנטוישט און פאַרצווייפלט .די דאָזיקע ווענדונג האָט די ציוניס-
טישע פּאָזיציע פאַר ווערסיילער שלום-טריבונא? ,אין אַ געוויס

מאָס אָפּנעשװאַכט,
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דאעַראַבישער שטורעם :תל-חי אוו דער

8

ירושלימער פּאָנראַם.
בעת אין פּאַריז זיינען פאָרגעקומען קאָמפן און סכסוכים

וועגן דער וועלט-חלוקה ,האָט זיך די לאַנע אין אָריענט ווייטער
פאַרשאַרפט .דער אױפּשטאַנד אין מצרים האָט זִיך פאַרברייטערט

און די גאַנצע אַראַבישע וועלט איז געווען אויפגערודערט .די גריי
כן נוצן אויס די דאָזיקע לאַנע און באַזעצן קליין-אַזיע .קעגן זי
אָרגאַניזירט קעמאַל פּאַשאַ אַ נאַציאָנאַל-טערקישע אַרמײ ,ביי די
ארץ-ישראלדיקע אַראַבער הערשט אַ שטורם-שטימונג .מצד געוויסע
ענגלישע מיליטער-הערשער אין ארץדישרא? האָט מען משפּיע גע-
ווען אויף די אַראַבישע נאָטאַבלען און עס זיינען צו דער פרידנם*

קאָנפערענץ אין פּאַריז,

געפלויגן

אַנטידציוניסטישע פאַדערונגען

און

טעלעגראַמעס און בריוו מיט
דראאונגען .נאַטירלעך האָט

דאָס נישט געשטאַרקט די ציוניסטישע שאַנסן אין פּאַריז .,בכדי זיך
צו אָריענטירן אין דער פאַרװיקלטער פּאַלעסטינע-פראַנע האָט דער
| ווערסיילער -01ער ראָט אַרױסגעשיקט קיין ארץדישראל ,אין יוני
אַן

(,9191
לויטער

אויספארשונגס-קאמיסיע ,וועלכע איז באַשטאַנען פון

אַמעריקאַנער,

די קאָמיסיע

איז אין ארץיישראל

באַאינ-

פלוסט געװאָרן פון די אַראַבער און די ענגלישע מיליטער-מושלים
און איר באַריכט איז אויסגעפאַלן זייער אומגינסטיק פאַרְן ציוניזם,
צום גליק איז אָבער דער באַריכט איבערגענעבן געװאָרן דעם פּרע-

זידענט װילסאָן ,אַ דעקלאַרירטן ציון-פריינט ,וועלכער האָט נאָך
בעת זיין וויילן אין פּאַריז ,דערקלערט דר .סטיפען ווייזן , :פּאַלעס-

טינע װועט זיין אייער!" .װילסאָן האָט דעם אַנטײציוניסטישן באַ-

ריכט נישט ווייטער געגעבן.
דערווייל איז עמיר פייזאַל צוריקנעקומען

6

פון

פּאַריז קיין

דמשק ,די אַראַבער זיינען געווען אַנטױישט און פאַרביטערט צוליב
דעם ביז איצטיקן פאַרליף פון דער פרידנס-קאַנפערענץ .פייזאַל
האָט זיך פאַרשטענדיקט מיטן עמיר אבדולא אין עבר היררן ,מיט
הוסיין אין מעקקאַ און מיט זיינע עננלישע אריענט-יועצים און

מ'האָט באַשלאָסן ,לויט דעם מוסטער פון פיומע און אילנע .צו
שטעלן די פרידגס-קאנפערענץ פאַר געשעענע טאַטזאַכן .דער אַראַ-
בישער קאננרעס אין דמשק האָט פייערלעך פּראָקלאַמירט פייזאַלי
צום קעניג פון דער ,פֿאַרײיניקטער סיריע? און דעם עמיר אבדולא
צום קעניג פון איראַק .דעם -72טן פעברואַר  0291איז פאָרנעקומען
אין ירושלים אַ גרויסע אַראַבישע דעמאַנסטראַציע מיט לאַזוננען:
,נידער מיט די יידן", ,זאָל לעבן דער קענינ פייזא?ל" ,די אַראַבישע
אָנפירער אין ארץדישראל האָבן געװאָלט צואיילן די אַנטשײַדוננ,
ווייל אין אַ פּאֶר װאָכן אַרום האָט זיך געדאַרפט פאַרזאַמלען אין
סאַןדרעמאָ דער אויבערשטער ראַט פון דער
אַנטאַנט,
בכדי צי
פאַרטײילן די טערקישע ירושה .די ארץ-ישראלדיקע מיליטער-אַדמי-

ניסטראַטאָרן האָבן געוווסט ,אַז די טעג פון זייער ממשלה זיינען
געציילטע ,ווייל עס קומט אַ ציוויל-אדמיניסטראַציע ,מיט הערבערט
סעמיועלן בראש .מאַנכע פון זיי װאָלטן אַלזאָ גערן געזען אַן אַראַ-
בישן פּוטש .אין דער שפּיץ פון דער מיליטער-פאַרװאלטונג אין
ארץדישראל איז איצט נעשטאַנען
דער גענעראַל באָלס ,וועלכער
האָט זיין אַנטיסעמיטיזם און אַנטי-ציוניזם בולט אַרױסגעװיזן נאָך
אין דער צייט ,ווען ער איז נגעווען שטאַב-שעף ביי אַלענבין .נישט
אַ סך בעסער פון אים איז געווען דער מוש? פוֹן ירושלים ,קאַלאַנעל
סטאָרס,

דער ישוב האָט זיך נעפילט פאַרלאָזט און פיזיש באַדראָט.
פון די יידישע גדודים ,װאָס האָבן געציילט איבער  0008מאַן ,איז

איצט ,ביים אָנהויב  ,0291געבליבן איננאַנצן א שריד ופּליט פון
פיר הונדערם מאַן .אַ סך פון די לעניאָניסטן האָבן נישט אויס-
געהאַלטן אין דער כסדרדיקער אַטמאָספער פון פּראָװאָקאַציעס און
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באַליידיקונגען און האָבן זיך געלאָזט פרייוויליק דעמאָביליזירן.
אַנדערע ווידער האָט מען געצווונגען צו דעמאָביליזירן זיך .צוישן
יי איז אויך געווען זאב זשאַבאָטינסקי אין אוינוסט  9191האָט
ז
זשאַבאָטינסקי געשריבן אַ בריוו צום פּעלדמאַרשאַל אַלענבי ,אין
כן ער האָט געשילדערט די רדיפות און פּראַװאָקאַציעס קעגן
וועל
יירישע נדודים .אַלס תשובה דערויף איז געקומען דער באַפעל,
ידי

אַן לייטנאַנט זשאַבאָטינסקי זאָל אַריבער אין לאַגער פון קאַנטאַראַ,

וו ער דאַרף דעמאָביליזירט ווערן .די לאַנע אין ארץדישראל ביים
אֶנהוֹיב  ,0291ווערט געשילדערט מיט קלאָרע וערטער אין פאָל-
גנדיקן בריוו פון אלַעניאן-אָפיציר, :פּאַלעסטינע איז געװאָרן אַ
ּלאַץ פון אִן אױסגעשפּראָכענער אַנטיסעמיטישער פּאָליטיק ,די
פ
יירן האָבן נישט קיין שום עלעמענטאַרע גלייכבאַרעכטיקונג ,די הי
ליקע שטאָט ירושלים ,מיט איר גרויסער יידישער מערהייט ,איז
אויסגעליפערט געװאָרן אין די הענט פון אַן עקסטרעם אַנטיסעמי-
ישן מאַגיסטראַט ,מערדערישע איבערפאַלן אויף יידן וערן טאָ-
ט
לערירט ,גאַנצע שטעט און קרייזן זיינען פאָרשלאָסן פאַר יידן.
רעגירוננס-באַאַמטע ,װאָס העצן צו יידן-פּאָגראָמען בלייבן
הויכע
אומנעשטערט אויף זייערע פּאָסטנס .די באַציאונג צו דער העברע-
אישער שפּראַך מצד די אפיציעלע אָרגאַנען איז פול מיט שפּאָט

און באַליידיקונג .אַנטיסעמיטיזם און אַנטי-ציוניזם געהערן צום
גוטן טאָן אין דער נידעריקער באַאַמטנשאַפט ,וועלכע קאָפּירט :מיט

נאָך די העכערע ,יעדער פּרוװו פון די ייידן דורכצוקומען ימיט
דעם
ַראַכעד ווערט געשטערט ,אַראַבישע נאָטאַבלען ,וועלכע סימ"
די א
פּאַטיזירן מיט יידן ,ווערן גערודפט".
כאַראַקטעריסטיש

זייער
וועלכער איז אין מערץ

0

דער

איז אויך
אַרויסגעגעבן

גאַרניזאָן אין ארץדישראל .עס װערט

דאָרט

אָפיציעלער
געװאָרן

באַפעל,

צום ענגלישן

ווערטלעך געזאָגט:

וי די רעגירונג מוז פירן אין פּאַלעסטינע אאַַפּאַליטיק ,װאָס
;אַזױ
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איז נישט פּאָפּולער ביי דער גרויסער מערהייט פון דער באַמעלקע-

רונג ,דאַרף מען דערװאַרטן
דער ועד הצירים

אומרוען

צװוישן יידן און אַראַבער?.

האָט זיך כסדר

צו דער ירושליי

געװוענדעט

מער רעגירונג און האָט געװאָרנט וועגן די פּאָנראָמען ,װאָס גרייטן
זיך קעגן דער יידישער באַפעלקערונג .מ'האָט די ירושלימער מילי-
טער-מושלים

איבערנענעבן

א ליסטע

פון

הונדערטער

אַראַבישע

און עננלישע רענירונגס-באַאַמטע ,װאָס טרייבן אַן אָפענע פּאַנראָם-

העצע .אָבער די אַלֶע טענות פון ישוב האָבן ביי דער רעגירונג אָנגע-
טראָפן אויף טויבע אויערן ,דר ,ווייצמאַן ,וועלכער איז דאַמאָלה
צום דריטן מאָל געווען אין לאַנד ,האָט באַרואיקט דעם ישוב און.
געטרייסט ,אַז די לאַגע װעט זיך באַלד ענדערן צום גוטן ,דער ישוב,

וועלכער איז אין זיין רוב באַשטאַנען פון רוסישע יידן ,האָט אינס-
טינקטיוו ,טראָץ אַלע באַרואיקוננען ,אַרוסגעפילט די פּאַנראָם-
אַטמאָספער און ער האָט זיך גענומען שאַפן דעם זעלבסט-שוץ ,די
הגנה עצמית .בראש פון דער זעלבסטשוץ-אַקציע
שטעלט פּנחס רוטענבערג און ז .זשאַבאָטינסקי,

האָבן

זיך גע"

ידער ערשטער בלוטיקער איבערפאַל איז פאָרגעקומען אין דעם
גרענעץ-נעביט מיט סיריע ,אין גליל .דער עננלישער גאַרניזאָן פון
גליל איז אַוועק קיין מצרים און דער נאַנצער צפון פון ארץ-ישראל
איז (געבליבן אָפן און פריי פאַר די אַראַבישע באַװאָפנטע מאַסן,
װאָס זיינען אַריבערגעגאַנגען די גרענעץ פון סיריע .די יידישע קאַָ-
לאָניסטן פון דעם באַדראָטן מטולה-קרייז האָבן פאַרלאָזט זייערע
ערטער .נאָר די איינוווינער פון די צוויי קבוצות ,כפר נלעדי" און
תל חי" מיט יוסף טרומפּעלדאָר בראש זיינען געבליבן אוֹיף זיי-
,
ערע פּאָזיציעס .אין יפו און אין אַנדערע מקומות האָט מען אֶר-

גאַניזירט אהַילפס-עקספּעדיציע פאַר די באַדראָטע צוויי קבוצות,
ליידער ,איז די הילף געקומען צו שפּעט .טויזנטער באוואפנטע
אַראַבער האָבן דערווייל
גליל ,אין אַ העראָאישן

באַלאַנערט די צוויי קליינע קבוצות אין
קאַמף קענן א הונדערטטאכיקער איבער-
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מאַכט זיינען נעפאַלן יוסה טרומפּעלדאָר און זעקס זיינע מיטקעמ-
פער (-1טער מערץ  .)0291דער קאַמף אין תל-חי און טרומפּעל-
דאָרס ווונדערבאַר-העלדישער מוט געהערן צו די שטאָלצסטע קאַ-
פּיטלען פון דער טויזנטיעריקער יידישער נעשיכטע .אייביק ועלן
בלייבן אין זכרון פון יידישן פאָלק ,די לעצטע פּאָר ווערטער.,
וועלכע דער שטאַרבנדיקער טרומטעלדאָר האָט אַרױסגעזאָגט אין

יענער שווערער ,טראַגישער נאַכט-פינצטערניש אין גליל; ,אין דבר,
טוב

למוח

בעד

ארצוג".

די בלוטיקע נעשעענישן אין נליל האָבן אַרויסנערופן אַ נרויסע
אויפרענונג סיי ביי די יידן און סיי ביי די אַראַבער אין גאַנצן
לאַנד .דעם  7מערץ  0991זיינען אין ירושלים און יפו פאָרנעקומען
לכבוד פיזאַלן ,וועלכע
שטורמישע אַראַבישע דעמאַנסטראציעס
האָבן געטראָנגן אַ בולט אַנט-ײידישן כאַראַקטער ,לחנם זיינען גע-
ווען די לעצטע װואָרנונגען פון ,ועד הצירים" ביי דער עננלישער
מיליטער-פאַרװאַלטונג ,אָן ווירקוננ איז אויך געבליבן דער יידישער
שלום-אויפרוף צו די אַראַבער .,דעם -2טן אַפּריל  0291זיינען קיין
ירושלים צו דער נעבי-מוסה-פייערונג אָנגעקומען טויזנטער באַ-
װאָפנטע אַראַבער פון דער גאַנצער סביבה .די אויפנעהעצטע אַ-
ראַבישע מאַסע האָט זיך מיטן רוף ,די רעגירוננ איז מיט אונז",
געװאָרפן אויף דער יידישער באַפעלקערונג .במשך פוֹן די דריי

פּסח-טעג ( 8 ,4און  6אַפּריל) איז פאָרנעקומען אַ פּאַנראָם לויט
אַלע כללים פון צאַריסטישן מוסטער .דהיעלדישע הגנה האָט
אַרױסגעװיזן אַן אויסערנעוויינלעכן מוט און קאַמף-גײסט ,אָבער
די ענגלישע מיליטער-אָרנאַנען ,װאָס זיינען לנמרי פּאַסיוו געבליבן
לנבי די פּאָנראָמשטשיקעס ,האָבן זייער נאַנצע אַקטיויטעט אָנגע-
ווענדעט קענן דעם יידישן זעלבסטשוץ .מ'האָט די הגטס נישט צו-
געלאָזט צו דער אַלט-שטאָט ,ווו ס'איז פאָרגעקומען דער פּאַנראָם,
עס זיינען פאַראַן באַװייזן און פאַקטן ,אַז עננלישע סאָלדאַטן און
אָפיצירן האָבן געהאָלפן די אַראַבישע כולינאנעס ביי זייער בלו-
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טיקער אַרבעט .די דאָזיקע דריי טעג פון ירושלימער פּאַגראָם לויט
דעם מוסטער פון קישעניעוו ,װעלן בלייבן אַן אייביקע שאַנד פאַר
דער ענגלישער מיליטער-הערשאַפט אין ארץ-ישראל .לסוף ,אנ-

שטאָט צו אַרעסטירן די פּאָנראָמשטשיקעס ,האָט מען גאָר אַרעס-

טירט די מיטנלידער פון דער הגנה .מדעירליטער-געריכט האָט 91
פוֹן זי פאַראורטײילט צו דריי יאָר און זשאַבאָטינסקין צו  51יאר
שווערער

תפיסה

אין עכו.

יי

דער ירושלימער פּאָגראָם ,די אומדערהערטע פאַרברעכערישע
האַנדלונג פון באָלס און זיין אַדמיניסטראַציע ,פדאיַראורטיילונג
פון די הגנה-פאַרטיידיקער ,האָבן אַרױיסגערופן ביים ישוב אַ שטורם

פון צאָרן און צער ,דער ישוֹב האָט מאַניפעסטירט מיט תעניתים
און אַלגעמיינעם שטרייק .קיין לאָנדאָן זיינען אַװעק שאַרפע פּראָ-
טעסטן ,מ'האָט פאַרלאַנגט אַן אױיספאָרשונגס-קאָמיסיע פון ענג-
לישן פּאַרלאַמענט ,גענעראַל באָלס ,דער שולדיקער אין פּאָגראָם,
האָט אָבער אויך נישט נגערוט ,עד האָט צום קאַאירער הויפּט-שטאַב
אַװועקנעשיקט אמַעמאָראַנדום ,אין וועלכן ער פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל
אָפּשטעלן יעדע ציוניסטישע טעטיקייט אין ארץ-ישרא? און שליסן
דעם ועד הצירים,
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|

)9

דער

די באַשלוסן פון סאן רעמאַ

ירושלימער

פּאָנראָם

האָט אין דער

ואַנצער

יידישער

וועלט נעמאַכט אַ שרעקלעכן איינדרוק ,די ציניסטישע פּראָפּאַ-
שטענדלעכע טְעמִים --
ַוֹרליב
אצ
פ--
גאַנדע האָט די נאַנצע צייט -
נישט דערציילט ווענן דער נעפערלעכער לאַנע אין ארץ-ישראל ,די
ידיעה ווענן אַ פּאָגראָם אין ירושלים איז אלזאָ נעקומען פּלוצלינג און
אומדערװאַרט ,די ציוניסטישע מחנח איז געווען טיף דערשיטערט,
אַזעלכעס האָט דאָך אפילו ביי די ,ווילדע? טערקן סיינמאָל נישט
פּאַסירט .אויך אין די רענירונגס-קרייזן אין לאָנדאָן איז מען געווען
ירושלים,
אין
שטאַרק אויפגעבראַכט קענן די מיליטער-מושלים
איינער פון די איינפלוסרייכסטע פּערזענלעכקייטן אין דער רעגי-
רונג האָט דערקלערט, :צי זיינען זיי ,די מיליטער-לייט אין ירושלים
משוגע געװאָרן!? פון לאָנדאָן זיינען אַװעקנעשיקט געװאָרן קיין
באַשלאָסן צו מאַכן אַ
מ'האָט
ירושלים שטרענגע אנווייזונגען,

שנעלן סוף צו דער מיליטער-הערשאַפט אין ארץ-ישראל ,למען
האמת מוז מען דאָ פאַרצייכענען ,אַז אין ירושלימער מיליטער-פאַר"
װאַלטונג זיינען אויך געווען אנשטענדיקע און לאִיאַלע באַאַמטע,
װאָס האָבן שאַרף פּראָטעסטירט קעגן דעם אָפיציעלן אַנט-יידישן
קורס ,צווישן

זיי איז געווען קאָלאָנעל מיינערצהאַנען,

דער פּאָלי-

טישער ,סעקרעטאַר פון באָלסן .נישט געקוקט אויף אַלֶּע חניפות און

סטראַשונקעס מצד זיינע פאָרגעזעצטע ,האָט מיינערצהאַנען אַרױיס-
געשיקט קיין לאָנדאָן אביעקטיווע באַריכטן װעגן דער לאַנע אין

ארץדישראל .אין ענגלאַנד גופא זיינען די מיינונגען בנונע ארץ-
ישראל געווען געטײילט .איינפלוסרייכע מיניסטאָרן און פּאָליטיקער
זיינען געווען דורכאויס

דערפאַר ,אַן ענגלאַנד זאאָילבערנעמען

דעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט ,אַנדערע ווידער האָבן פאַרלאַנגט ,אַז

מ'זאָל דעם מאַנדאַט איבערגעבן פייזאַלן און לסוף איז אפילו גע-
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ווען אַ גרופּע מיט לאָרד דערבי (דעם געוועזענעם ענגלישן אַמבאַ
סאַדאָר אין פּאַריז) ,װאָס האָט געטענהט ,אַז מ'זאָל דעם מאַנדאַט
איבערלאָזן פראנקרייך .דער פּאָנראָם אין ירושלַים האָט נעהאַט נאָר

אַן אַנדערע ווירקוננ ,װי עס האָבן דערװאַרט זיינע אָרגאַניזאַטאָרן.
די שאַנסן פון די אַראַבער זיינען

פראַנקרייך מסכים געווען
דעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט
פראַנקרייך האָט געדאַרפט
אײיראָפּעאישע פּראַגן ,די

שטאַרק נגעפאַלן ,סוף כל סוף האָט

אויףה די בריטישע פאָדערונגען
און דעם נאַפט-געביט אין
האָבן ענגלאַנדס אונטערשטיצונג
ציוניסטישע פאָדערונגען האָבן,

געוויסער מאָס ,געשטאַרקט מאָראַליש 

אין אָריענט,

די

ענגלישע

בנונע
מאָסוֹל.
ביי די
אין אַ

אַספּיראַציעס

|

|

דעם  91אַפּריל  0991האָבן זיך אין סאַן רעמאָ אָנגעהויבן די
באַראַטונגען פון דעם אַנטאַנט-אױבער-ראַט וועגן דער פאַרטיילונג
פון די דעראָבערטע טערקישע שטחים .די ציוניסטישע לייטונג האָט

דורכגעפירט אַ ברייטע פּראָפּאַגאַנדע-אַקציע לטוכת די ציוניסטישע
פּאָסטולאַטן ,טויזנטער ציוניסטישע טעלעגראַמעס מכל תפוצות יש"
ראל זיינען אַװעקגעשיקט געװאָרן קיין סאַן רעמאָ ,אויפן אַדרעס

| פון פּרעמיער לֹאִיר דזשאָרזש און אויסערן-מיניסטער קערסאָן.
(לאִיד דזשאָרזש האָט שפּעטער דערציילט ,אַז ער האָט פּשוט נישט
געקאָנט דורכגיין זיין ביוראָ אין סאַן רעמאָ ,ווייל אַלץ איז באַדעקט
געווען מיט הויפנס פון ציוניסטישע טעלעגראַמעס) .אין ענגלישן
פּאַרלאַמענט האָכן די ציון-פריינט לאָרד ראָבערט סעסיל און אָרמ-

סבי-גאָר געשאַפן א קאָמיטעט ,וועלכער האָט כסדר משפּיע געווען
אויף די ענגלישע מיניסטאָרן לטובת דעם ציוניזם .אויך די ענגפי-
שע לייבאָר-פּאַרטײ

און אירע

אָרנאַניזאַציעס

האָבן אַרויסגעשיקט

קיין סאַן-רעמאָ פּראָדציוניסטישע טעלעגראַמעס ,אויף דעם ווונטש-
פון דער ציוניסטישער

לייטונג

זיינען קיין סאַן רעמאָ געקומען

לאָרד /באַלפור (וועלכער האָט מיט אַ פּאַר חדשים פריער איבערגע-
נעבן דאָס אויסערן-מיניסטעריום
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קערסאָנען)

און הערבערט

סע-

מיוע? .ס'איז זיי געלוננען
חשפּעות( .די פראַנצויזישע

צו פּאַראַליזירן די אַנטי-ציוניסטישע
אַסימילאַטאָרן האָבן קיין סאַן רעמאָ

געשיקט דעם אַלטן יוסף ריינאַך ,וועלכער האָט זיין גאַנץ לעבן גע"
קעמפט קענן דעם ציוניזם און האָט אויך דאָ אין סאן רעמאָ ממשיך
געווען די דאָזיקע ,הייליקע" מלאכה),
לְאִיד
עננלאַנד
סמצד
צווישן די רענירונגס-פארטרעטער,
דזשאָרזש און קערסאָן און מצד פראַנקרייך מילעראן ,אין לסוף
געקומען צו א פאַרשטענדיקונג ווענן מאָסול און דער מאַנדאַטן-

,יידע צדדים
פּראַגע ,בנונע ארץדישרא? איז באַשלאָסן נעװאָרן :ב
זיינען מסכים איבערצונעבן די פאַרװאַלטונג פון פּאַלעסטינע אֵלֶּם
| אַ מאַנדאַט-לאַנד צוֹ דער רענירונג ,וועלכע װועט דורך זיי באַשטימט
ווערן ,די מאַנדאַט-דענירונג װעט איבערנעמען צו רעאַליזירן די

דעקלאַראַציע ,וועלכע איז פון דער בריטישער רעגירונג פּובליצירט
געװאָרן דעם -2טן נאָוועמבער  7191און איז אַקצעפּטירט געװאָרן
פון די אַנטאַנט-רענירוננען ,מיטן צוועק צו שאַפן א נאַציאַנאַלע

חיים פאַרן יידישן פאלק אין פּאַלעסטינע .דערביי איז פאָרויסגע-
זעען ,אַז עס װועט גאָרנישט געשעען,

ניעזע און בירנערלעכע

װאָס זאָל פאַרלעצן די רעלי-

רעכט פון די נישטיידישע

געמיינשאַפטן

אין ארץזישראל אָדער די רעכט און שטעלוננ פון די יידן אין אַנ-
דערע לענדער" .אין דעם אַפיציעלן פּראַטאָקאָל איז פעסטגעשטעלט
געװאָרן ,אַז פראנקרייך באקומט דעם מאַנדאָט איבער סיריע ,און
עננלאַנד דעם מאַנדאַט איבער ארץזישראל און .מעזאָפּאַָטאַמיע
(ארם נהרים) ,דער דאָזיקער אִָפּמאַך פון סאַן רעמאָ איז דריי חרשים -
שפּעטער אַריינגענומען נעװואָרן אינעם פרידנס-פארטראג מיט דער
טערקיי אין סעוור,
אין סאַן רעמאָ האָבן דצייוניסטישע מנחיגים פאַרהאַנדלט
מיט לְאִיד דזשאָרזש ווענן איינפירן אין ארץיישראל אַ נייעם רע-
נירונגס-סיסטעם .דער עננלישער פּרעמיער ,אַן אויפריכטיקער ציון-

פריינט ,האָט זיך געווענדעט צו הערבערט סעמיועלן מיט פאָלננ-
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דיקע

װערטער:

,באַלפור.

קערסאָן און איך האָבן פיל גערעדט

וועגן אייך און ארץ-ישראל ,און מיר זיינען געקומען צו דער אי-
בערצייגונג ,אַז פאַר דער נייער פאַרװאַלטונג איז נויטיק אַ מענטש

מיט אטַיפער סימפּאַטיע פאַר דער יידיש-נאַציאָנאַלער חיים .איר
ז-ענט דער דאָזיקער מענטש!" בייִם געזעגענען זיך מיט װייצמאַנען
| אין סאַן רעמאָ ,האָט לֹאִיד דזשאָרזש צו אים געזאָגט :א,יצט האָט
איר באַקומען אַייער סטאַרט ,ס'איז אייער זאַך צו געווינען דעם
וועט-לויף!"

|

|

די באַשלוסן פון סאַן רעמאָ האָבן אין דער גאַנצער יידישער
וועלט אַרױסגערופן אַ שטורמישע באַגייסטערונג ,וועלכע האָט דער"

מאָנט די צייטן פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע .ציוניסטישע רער-
נער האָבן דערקלערט אויף פייערלעכע מיטינגען ,אַז הערצלס חלום

וועגן א יידנשטאַט מיט אַן אינטערנאַציאָנאַלער גאַראַנטיע איז אין

סאַן רעמאָ פּאַרװירקלעכט געװאָרן .בערטאָלד פייוועל ,אַ באַקאַנ-
טער דייטש-יידישער שריפטשטעלער און ווייצמאַנס נאָענטער מיט-

,ון היינט אָן האָט זיך געענדיקט די
אַרבעטער האָט דערקלערט :פ
עקזיסטענץ פון ציוניזם ,ווייל זיין ציל איז דערגרייכט געװאָרן".
אויך ביים ארץ-ישראלדיקן ישוב איז די פרייד גרויס געווען ,הנם

נסיונות ,איז דאָס געווען אַ פרייד געמישט מיט

נאָך בדיטערע

אַ גרויסער דאָזע פון סקעפּטיציזם .משה סמילאנסקי האָט אין יענע

טעג געשריבן

,די

אין ,הארץ":

נאָך דער באַלפור-דעקלאַראַציע

יאוש

האָבן שפּעטער

און אויך די איצטיקע

ברענגען קיין גרויסע ברכה",

איבערגעטריבענע

האפענונגען

גורם געווען צו אַ

נייע איכערטרייבונגען

װעלן נישט

גענעראַל באָלס האָט פאַרזאַמלט אין

רעגירונגס-פּאַלאַץ

די באאַמטע

ארץ-ישראלדיקער

באַפעלקערונג

און די רעפּרעזענטאַנטן
און האָט

פון דער

פֿאַר זיי דורכגעלייענט

די באַשלוסן פון סאַן רעמאָ .די באַאַמטע האָבן דאָס אויפגענומען
מיט אַ זיס-זויערער מינע .די יידֹן אָן אַ באַזונדערער התלהבות און

די אַראַבער אן פּראָטעסטן ,איינס איז אָבער פאַר אַלע קלאָר און
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דייטלעך נגעװאָרן ,אַז מיט שטורמישע דעמאַנסטראַציעס אוֹן בל"
טיקע מעשים האָט מען נאָרנישט אויפגעטון ,די אַנטײציוניסטישע
פּאַנראָם-העצע איז לָכן צוזאַמענגעבראָכן ,ארץזישראל האָט איצט
די מיליטער-פאַרװאַלטונג
דורכנעמאַכט אַן איבערנאַנגס-תקופה.
האָט געהאַלטן ביים אַװעקגיין און די ציװיל-פאַרװאַלטונג איז נאָך
אָנגעקומען .ס'איז געווען אַ בין-השמשות:צייט,
נישט
דערווייל
אָבער יעדנפאַלס האָט זיך אַ סך נעבעסערט די פּאָליטישע לאַנע אין
לאַנד :די באַלפור-דעקלאַראַציע איז אפיציעל פּראַקלאַמירט געװאָרן
אינעם רעגירוננס-פּאַלאַץ אויפן הר הצופים ,דער פּסק דין אויף
זשאַבאָטינסקין און זיינע הגנה-חברים איז נעמילדערט געװאָרן,
אָבער צו אַ גרונטלעכן שנוי אין די מיליטער-פאַרװאַלטונג נישט
פעאיק געווען ,זי האָט ,למש? ,נישט דערלאָזט ,אַז די אספת הנב-
חרים ,װאָס איז געוויילט געווארן נאָך אין מאַי  ,0291זאָל זיך
צונופקומען .דער ישוב און די ציוניסטישע מחנה אין דער גאַנצער
וועלט האָבן אויפגעלעבט ,וען ס'איז באַקאַנט געװאָרן ,אַז צום
הויך-קאָמיסאַר פוֹן ארץדישראל איז נאָמינירט געװאָרן הערבערט
סמעיועל .ביים ישוב זיינען ווידער אַנטשטאַנען גרויסע האָפּענונגען
און ביי די אַנטײציוניסטישע באַאַמטע און אַראַבער איז געוואקסן
דער פּחד ,ארץדישראל האָט מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם געװאַרט אויף
איר ערשטן בריטיש-יידישן נציב העליון.
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 0דאָס יידנטום און די ציוניסטישע באַװענונג
נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה
אין אָקטאָבער  ,8ביים סוף פון דער וועלט-מלחמה ,האָט
די קאָפּענהאַגער צענטראַלע פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע
אַרויסגעגעבן דעם אַזױ גערופענעם קאָפּענהאַגער מאַגיפעסט ,אין
וועלכן זי האָט פּראָקלאַמירט דריי הויפּט-פאָדערונגען פון וועלט-
יידנטום )1 :ארץדישראל אַלס נאַציאַנאַלע היים פאַרן יידישן פאָלק;

 )2יורידישע און פאַקטישע גלײיכבאַרעכטיקונג פון יידן אין אַלע
לענדער;  )38נאַציאַנאַלע אױטאַנאָמיע אין קולטורעלער ,סאַציאַלער
און פּאָליטישער הינזיכט פאַר דער יידישער באַפעלקערוננ אין די
דיאַספּאָראַדלענדער,

אין דער ריכטונג פון די דאָזיקע דריי הױפּט-לאָזונגען האָט
! זיך טאַקע אַנטװיקלט די ציוניסטישע

און יידישע פּאָליטיק אין די

ערשטע יאָרן נאָך דער וועלט-מלחמה ,אייננטלעך איז דאָס באַנוצן
זיך מיט אַ דאָפּלטער נאָמענקלאַטור; ,ציוניסטיש" און ,ידיש"
געװאָרן אַן איבעריקע זאַך ,ווייל כמעט תמיר זיינען דאָס געווען אי-
רענטישע באַגריפן ,סיי נייסטיק און סיי פּאָליטיש איז די ציוניס-
טישע פאָרהערשאַפט אין יידישן לעבן געװאָרן דאָמינירנריק אויף
דער גאַנצער ליניע .די אַסימילאַציע ,װאָס האָט שוין בעת די לעצטע
יאָרן פאַר דער מלחמה ,פאַרלוירן איר אַמאָליקן פאַרנעם און כוה,
איז אינעם וועלט-שטורם כמעט לנמרי פאַרניכטעט געװאָרן .די
פאַרשאַרפטע נאַציאָנאַלע פראַנן און דער ואַקסנדיקער אַנטיסעמי-

טיזם האָבן קלאָר און בולט באַװיזן דעם באַנקראָט פון דער אסימי-
לאַטאָרישער אידעאָלאָניע און טאַקטיק .דער ציוניזם ,װאָס איז נאָך
ערב דער ערשטער וועלט-מלחמה ,באַטראַכט געװאָרן דורך אַ סך

יידן און נישט-יירן אֵלס אַ משונהדיקע אוטאָפיע ,איז איצט נאָך.

רער

אינטערנאַציאָנאַלער

פּאָליטישע טאַטזאַך ,וועלכע
קראטישע
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מלוכות-אנערקענונג געװאָרן אַ רעאַל-
האָט אימפּאָנירט אפילו די פּלוטאָ-

יידיש-אסימילאַטאָרישע קרייזן אין מערב-אייראַמע,

די טראַגעדיע פון רוסישן ידנטום האָט טיף דערשיטערט דאָם

גאנצע יידישע פאָלק אויף ביידע זייטן פון אַקעאַן ,די רעװאָלוציע
האָט דעם רוסישן יידנטום נענעבן א פולשטענדיקע בירנערלעכע
גלײיכבאַרעכטיקונג ,שאַפנדיק נלייכצייטיק דעם יסוד פאר א ברד
טער נאציאָנאַלדיידישער

אױטאָנאָמיע .,ביי די לעצטע

דומאוואלן,

בעת דער קערענסקי-רענירונג ,האָבן  09פּראָצ ,פון די רוסישע יידן
געשטימט פאַר די ציוניסטישע קאַנדידאַטן .יידישע נאַציאָנאַל-
פאַרזאַמלונגען אין רוסלאַנד און אוקראינע אונטער ציוניסטישער
אָנפירונג (אין אוקראינע איז מ .מ ,אוסישקין געווען פּרעזידענט)

נאַציאָנאַל-פּאָליטישע

האָבן פּראָקלאַמירט גרויסצוניקע

פּלענער,

אָבער די גיגאַנטישע האָפענוננגען האָבן באלד באסקומען א טראניש"
בלוטיקע ווענדונג .אין דעם שרעקלעכן כאַאָס פון הוננער ,עפּידע-
מיעס און בירגער-קריג ,איז פיזיש און נייסטיק רואינירט געװאָרן
דאָס רוסישע יידנטום ,דער רוב מנין ובנין פון וועלט-יידנטום ,די
גרויסע שטיצע און האָפענונג פון דער נאַנצער יידישער אומה אין
דער דיאַספּאָרע און אין ארץ-ישראל ,אויף די חורבות פון אַמאָליקן

גלאַנץ און כוח האָבן באַקומען אַן אומבאַשרענקטע מאַכט די פאַר.-
ביסענע קעגנער פון ציוניזם אוֹן העברעאישער קולטור ,די קאָמי-
סאַרן פון דער יידישער סעקציע ביי דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ,

(יעווסעקציע) .באַזונדערס טראַניש איז געװוען דער נור? פון אוקי
ראינישן

יידנטום,

דער בירגער-קריג

צייט ,כסדר האָט זיך געענדערט
מחנות

און רעגירוננען.

האָט דאָ געדויערט

אַ לאַנגע

די ממשלה פון די פאַרשידענע

די וייסנווארדאאישע

און אוקראאינישע

חיילות ,ווילדע און אַנאַרכיזירטע מיליטער-באַנדעס האָבן אין די
יידישע

שטעט

און שטעטלעך

בעסטיאַליש געראבעוועט

און

גע"

מאָרדעט .מיט דעם פאַרגאָסענעם בלוט איז געוואקסן דער רוצחי
שער אימפּעט פון די פּאַנראָם-באַנדעס ,ליידער ,איז דער מוטיקער
יידישער זעלבסטשוץ ,ביי זיין נאַנצער העלדישער איבערנענגעבנקייט,
נישט ביכולת געווען אויפצוהאַלטן די מוראדיקע פּאָנראָם-כװאַליע,
זיינען געפאַלן פון די רוצחישע
 0טויזנט יידן אין אוקראינע
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הענט .הונדערטער טויזנטער יידן זיינען פאַרווונדעט און באַרויבט
געװאָרן,
יי
7
לג
ב
י
ד
ע
ר בלוטיקער טראַגעדיע פון אוקראינישן יידנטום ,איז
אָפּנעשװאַכט געװאָרן דער איינדרוק פון די אנטי-יידישע רדיפות
אין אַנדערע לענדער אין מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע .אין פּוילן

זיינען זינט דעם הערבסט  8191פאָרגעקומען בלוטיקע איבערפאַלן
אויףה דער יידישער

באפעלקערוננ,

פֿון וועלכע דער ערנסטער

איז

געווען דער פּאַנראָם אין לעמבערג (נאָוועמבער  )8191און אין ווילֿ-
נע .אויך אין רומעניע און אין אַנדערע מלוכות זיינען יידן-רדיפות
געװאָרן אַן אָפטע דערשיינונג ,אין עסטרייך און דייטשלאַנד ואַקסט
די אַנטיסעמיטישע באַװעגונג
און טראָגט אַן אָפענעם פּאַנראָם-

כאַראַקטער ,גלייכצייטיק

קומט

פאָר אין מזרח -און צענטראַל-

אײיראָפּע אַ סיסטעמאַטישע װירטשאַפּטלעכע עקסטערמינאַציע ,ואָס
ווערט דורכגעפירט סיי פון דער מלוכה און סיי פוֹן דער געזעל-
שאַפט ,די עקאָנאָמישע פאַראָרימקײט קומט באַזונדערס בולט צום
אויסדרוק ביים פּוילישן יידנטום ,װאָס איז איצט נאָך דער מלחמה
געװאָרן דער גרעסטער יידישער צענטער אין אייראָפּע,

אין דער דאָזיקער תקופה ,כעת דאָס רוסישע יידנטום
רואינירט און דאָס מזרח-יידנטום איז פּופּעריזירט געװאָרן,

אין
איז

מעבר לאוקינוס ,אין אמעריקע ,אויסגעוואקסן אַ גרויסער און פאַר-

מעגלעכער יידישער ישוב ,וועלכער אין
סיי פּאֶלִיטיש אוֹן סיי
ווירטשאַפטלעך געװאָרן אַ קוואל פון כסדרדיקער הילף און שטיצע
פאַרן וועלט-יידנטום .מיר האָבן שוין געשריבן וועגן דער היסטאַָ-

רישער ראָל פון אַמעריקאַנער יידנטום אין דער מלחמח-צייט .דער
אַמעריקאַניש-יידישער קאָנגרעס אין יאָר  8191איז געווען די מעם-
טיקסטע יידישע מאַניפּעסטאַציע
זינט דעם
באזעלער קאַננרעס.
ס'איז געשאַפן געװאָרן דער
ד
ז
ש
א
ִ
י
נ
ט דיסטריביושן קאמיטע"
)001112101

011081ע 1101 18101יי

וועלכער האָט פאַר די יידישע

הילפס-אַקציעס אין אוקראינע ,פּוילן ,ארץזישראל א ,א .וװ ,גע-
זא
ַמלט גרויסע סכומים (ביז ענדע  0291אַן ערך  04מיליאן דאָלאַר).
1

ט די ריכטליניען ,װאָס זיינען אָנגעצייכנט געװאָרן אינעם
!וי
ל
ער מאַניפעסט ,האָט זיך אנטוויקלט אַ ברייטע און ענער-
קאָפּענהאַג
ישע ציוניסטישע טעטיקייט אינעם קאַמף פאַר די בירגערלעכע און
נ
ריאַספּאָרע-יידנטום .אין אַלע גרויסע
פונעם
נאַציאָנאַלע רעכט
שע ישובים זיינען געשאַפן געװאָרן נאַציאָנאַליראַטו .אין פּאַריז
יידי
פאַרזאַמלט דעלעגאַטן פון
האָכן זיך ביי דער פרידנס-קאנפערענץ
ע נאַציאָנאַל-ראַטן און פון אַמעריקאַניש-יידישן קאַנגרעס
אַלע יידיש

,אָמיטעט פון יידישע
און האָבן (אין מערץ  )9191געשאַפּן דעם ק
0186
8סטזטן 8
88 60
דעלעגאַציעסי
 2.צוגת  21 6006161206 606 21דער אַָרגאַניזאַטאָר

864
און

6110ז' 64 00
גענעראַל-

סעקרעטאַר פון דעם דאָזיקן קאָמיטעט איז געווען לעאָן מאָבּטץה
אָמינענטער מיטגליד פון ציוניסטישן א .ק .צום פּרעזידיום
פאַּר
האָבן געהערט :ריכטער י .מעק (פאָרזיצער פון דער ציוניסטישער
אױגאַניזאַציע אין אַמעריקע) ,לואי מאַרשאַל (פּרעזידענט פון אַמע-
ריקאַניש-יידישן קאָנגרעס) און נחום .סאָקאָלאָן .בעת די .ציוניס-
'טישע לייטונג האָט זיך באַמיט דורכצופירן ביי דער פרידנס-קאָנ"
פערענץ די ציוניסטישע פּאָדערונגען בנונע ארץדישראל ,האָט זיך
דער ,קאָמיטעט פון יידישע דעלעגאַציעס" באַמיט ,אַז מ'זאָל אין
די .מלוכות אין מזרח -און צענטראַל-
מיט
די שלום-אָפּמאַכן

אייראָפּע אַרייננעמען באַשטימונגען ,װאָס זאָלן גאַראַנטירן אונ-
טער דער סאַנקציע פון פעלקער-בונד,

די בירגערלעכע און נאַציאָר

נאַלע רעכט פון די יידישע .מיעוטים אין די דאָזיקע לענדער .דאָס

|
איז טאַקע אין אגַרויסער מאָס געלונגען.
אין די פרידנס -פאַרטראַנן מיט די מזרח-מלוכות און מיט.
:
עסטרייך און אונגאַרן זיינען אַריינגענומען געװאָרן באַשטימונגען,
װאָס זיכערן דער יידישער באַפעלקערונג בירגערלעכע און נאַציאָי
מינאריטעט-שולן אױסגעהאַלטן פון דער
איינענע
| נאַלע רעכט,

| מלוכה ,שבת-רו א .א .וו .דער ,קאָמיטעט פון יידישע דעלעגאַציעס"

|איז געװאָרן די אפיציעלע פאַרטרעטערשאַפט פון יידישן פאָלק ,ער
האָט אֶפּט .אינטערווענירט ביי די אייראָפּעאישע רעגירונגען קעגן
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אַנטיייידישע

רדיפות ,פון זיין איניציאַטיוו איזן אין אוינוסט 0201

פאָרנעקומען

װעלט-הילפס קאַנפּערענץ,

וועלכע

אין קאַרלסבאַד די דיסע

האָט זיך געשטעלט

די אויפנאַבע צרואטעווען

די יידיש-

עקאָנאָמישע עקזיסטענץ אין מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע .דער
,אָמיטעט פון יידישע דעלענאַציעס? האָט אויך פּראָפּאַנירט דעם
ק
געדאַנק פון אַן אַלגעמײרײדישן

וועלכער

װעלט-קאָנגרעס,

איז שוין

בעת דער מלחמה שטאַרק פּאָפּולֶער געווען צווישן די יידישע ישו-
בים .אונטער דעם איינפלוס פון דער דאָזיקער פּראָפּאַנאַנדע האָט
די ציוניסטישע יאָר-קאַנפערענץ אין יולי  0901געוויילט אַ קאָמױ-

סיע ,װאָס האָט געדאַרפט אויף דעמאַקראַטישער גרונטלאַנע פאָר-
באַרייטן אַן אַלװעלטלעכן יידישן קאָנגרעס ,דער קאָנגרעס האָט גע-
זאָלט זיין די העכסטע אינסטאַנץ פון וועלט-יידנטום .גלייכצייטיק

האָט דער ,קאמיטעט
פון דעלעגאַטן
אַ סטאַבילע

ועד הארצות

פון יידישע דעלענאַציעס? (צוזאַמענגעזעצט

פון אַלע יידישע נאַציאָנאַל-ראָטן)
קערפּערשאַפט

ביים

פעלקער-בונד,

אין וועלט-מאסשטאב.

נעדארפט

בלייבן

א מין מאָדערנער

/

װוי אין פּאַריז ביים ,קאָמיטעט פון יידישע דעלענאַציעס,,
איז אויך אין די איינצלנע לענדער די גאַנצע איניציאַטיו און אַק-
טיוויטעט געלענן אין די הענט פון די ציוניסטן ,אין די יידישע
נאַציאָנאַל-ראַטן ,אין די יידישע זעלבסטשוץ-פאָרמאַציעס ,ביי אַלע
פּאָליטישע און עקאָנאָמישע הילפסאַקציעס זיינען די ציוניסטן
געווען די איניציאַטאָרן און אויספירער פון די פאַראַנטװאָרטלעכע
אַרבעטן ,די פּאַרלאַמענטאַרישע פאַרטרעטערשאַפט פון יידן אין די
פאַרשידענע לענדער איז באַשטאַנען כמעט אוסשליסלעך פון צִיוֹ-
ניסטן .אין פּוילן זיינען ביי די קאָנסטיטואַנטע-װאלן געוויילט גנעד
 7ציוניסטן.

(די אַנדערע

4

װאָרן פון  11יידישע דעפּוטאַטן --
דעפּוטאַטן האָבן רפּערעזענטירט די ,פאָלקיסטן"? און די ,אנודה").
אין עסטרייך איז דער פירנדיקער ציוניסט ,אינזש ,ראָבערט שטרי-
קער ,געוויילט געװאָרן אַלס איינציקער יידישער דעפּוטאַט .אין
ליטע ,ווו די יידישע באַפעלקערונג האָט באקומען אַ ברייטע נאַ-
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ציאָנאַלע אוױטאָנאָמיע ,זיינען די ציוניסטןּ דר .י .ראָזענבוים און
דר .מ .סאָלאָװייטשיק געווען מיניסטאָרן פאַר יידישע אָנגעלעגנ-
הייטן ,די פּאַלעסטינע-פּלעביסציטן אין פּוילן און אין אַנדערע לענ-
דער מיט אַ יידישער מאַסן-באַפעלקערונג .האָבן באַװיזן ,אַז די גע"

|

װאַלדיקע מערהייט פון יידן שטיצט דעם ציוניזם.

נאָך דער באלפור-דעקלאַראַציע זיינען צו דער ציוניסטישער
אָרנאַניזאַציע צוגעטרעטן הונדערטער טויזנטער יידן .צװישן די
דאָזיקע אַז .גערופ, ,דעקלאַראַציע-ציוניסטן? זיינען געווען אַ סך
טיכטיקע און פאַר דער ציון-ארבעט איבערגענעבענע עלעמענטן.
די צאָל פון אַרגאַניזירטע ציוניסטן (שקל-צאָלער) ,װאָס האָט ביים
אויסברוך פון וועלט-קרינ באַטראָפן  081טויזנט אין אין יאר

געוואקסן צו דער אימפּאָנירנדיקער הויך פון  1מיליאָן 06

0
טויזנט.

(מ'מוז

דערביי

נעמען

אין באַטראַכט,

אַז דאָס

רוסישע

יידנטום האָט זיך מער נישט געקאָנט באַטײליקן אין דער ציוניס-
טישער

|

באַװענגונג),

אין דער ציוניסטישער

אָרגאַניזאַציע נאָך דער מלחמה

האָט

געהערשט ,טראָץ דעם געװאַלדיקן נומערישן און גייסטיקן אויפ-
בלי ,אַ געוויסער כאַאָס ,די וועלט-מלחמה האָט צעבראָכן די אֶר-
גאַניזאַטאָרישע איינהייטלעכקייט און נאָרמאַליטעט פון דער באַ-
וועגונג ,יעדעס פֿאַנד און יעדער פירער האָבן פריי געהאַנדלט לויט
זייער וויסן און געוויסן .די לייטונג ,װאָס איז געויילט געװאָרן 
אויפן לעצטן ציוניסטן-קאַנגרעס אין ווין (פעפּט )5191 .האָט צו-
ליב פּאָליטישע און אַנדערע טעמים פאַרלוירן די שליטה איבער

דער ציוניסטישער

װעלט-אָרנאַניזאַציע ,אינעם

פּאָליטישן

הויפּט-

| צענטער לאָנדאָן זיינען אױיפגעשטאַנען נייע פירער ,װאָס הגם זיי-
ער אױיטאָריטעט איז געװאַלדיק געשטיגן ,זיינען זיי דאָך ,פון ריין
|פאָרמעלן שטאַנדפּונקט געווען אוזורפּאַטאָרן ,ביזדאיצט האָבן זיך
די הויפּט-צענטערן פון דער באַװעגונג געפונען אין רוסלאַנד און
דייטשלאַנד ,איצט איז לאָנדאָן נעװאָרן דער אַנטשײדנדיקער
הויפּט-פּונקט .די אַרבעט אין לאַנדאָן איז כסדר געװאַקסן און עס
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האָבן נעפעלט מיטאַרבעטער און מיטהעלפער ,יעדער פון די פּראָ-
מינענט
ע ציוניסטישע עסקנים ,ואָס איז צו יענער צייט געקומען
א
ַ
נ
ד
קיין ל אָן ,איז נלייך אריינגענומען געװאָרן אין דער ציוניסטי-
שער לייטונג ,וועלכע האָט זיך גערופן מיט אַ נייעם נאָמען; עסוע.
עוט
יטע .אויסער וייצמאַן און די מיטגלידער פון דער אַמאָליקער
בע
ר
ל
י
נ
ע
ר
ל
י
י
ט
ו
נ
ג
ס
א
ָ
ק
א
ָ
ל
א
ָ
ו
,
ד
"
ר
ט
ש
ל
ע
נ
א
ָ
ו
ו
 ,ד"ר וו יאקאָבזאָן,
ד"
ר
ש
.
ל
ע
ו
ו
י
ן
א
ו
ן
ד
"
ר
א
.
האנטקע האָבן אַ געוויסע צייט מיטנע-
אַ
ר
ב
ע
ט
א
ין דער לאַנדאָנעד עקזעקוטיווע :דער באַקאַנטער ,פּראַק-
ט
י
ש
ע
ר
ציוניסט" פון דייטשלאנד יוליוס סימאָן ,די פירער פון די
דוסישע
ציוניסטן :מ .מ ,אוסישקין ,באָריס נאָלדבערג ,א .י ,או-
דעלזאָן
,
י
צ
ח
ק
נ
י
י
ד
י
ט
ש
,
ה
ל
?
ז
ל
א
ַ
ט
א
ָ
פּאָלסקי ,דער ציוניסטישער

שרייבער

און טוער פון דייטשלאַנד

ד"ר ב .פייוועל ,מ .בערלין

(מזרחי) או
ן אַנדערע .די רעסאָרט-פאַרטײלונג אין לסוף געווען
פאָלננדע:
פּאַליטיק  ---ווייצמאַן און סאַקאַלאָו ,,אָרנאַניזאַציץ:
האַנ
טקע ,ארץ ישראל און פינאַנצן :י .סימאָן ,קולטור; לעווין און
פייו
ו
ע
ל
,
ק
א
ַ
ס
ע
א
ו
ן
ג
ע
ש
ע
פ
ט
ל
ע
כ
ע
פ
י
ר
ו
נ
ג
:
גאָלדבערג( .ד"ר יחיאל
טשל
ע
נ
א
ָ
ו
ו
,
א
י
י
נ
ע
ר
פ
ו
ן
ד
י
כ
ע
ס
ט
ע
און פעאיקסטע ציוניסטישע פו-
רער
א
י
ן
ד
ע
ר
פ
א
ַ
ר
מ
לחמהדיקער תקופה איז נעשטאָרבן דעם  1פע-
ברו
א
ַ
ר
191
 ,)8פאַר די װירטשאַפּטלעך-פינאַנציעלע פראַגן האט די
לאַנדאָנער
עקזעקוטיווע געשאַפן אַ באַזונדערן עקאָנאָמישן ראַט,
צו וועלכן
ע
ס
ה
א
ָ
ב
ן
ג
ע
ה
ע
ר
ט
ד
ע
ר
ע
נ
נ
ל
י
שער מיניסטער און גרוים-
אינדוסטר
י
ע
ל
ע
ר
ס
ע
ר
א
ַ
ל
פ
ּ
ר
ע
ד
מאַנד ,לאָרד ראָטשילד און אַנדערע

פירנדיקע פּערזענלעכקייטן

פון פינאנץ און אינדוסטריע .בכדי צו

רעגולירן
דעם פּראָװיזאָרישן איבערגאַנגס-מצב אין דער לייטוננ
און באַװענוננ,
איז אין יולי  0991צונויפגערופן געװואָרן קיין לאָנ-
דאָן די צשניסטישע י
טארַנבערענצ ,וועגן וועלכער סוועט נאָך

זיין אַן אויספירלעכע רערע.

איינע פון די הערלעכסטע דערשיינונגען פון יירישן
די ערשטע נאַכמלחמהדיקע יאָרן איז געווען די חלוצים
זי
האָס זיך אָנגעהויבן אין רוסלאַנד ,אינם גייסט און

לעבן אין
באווענונג.
דורך דער
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איניציאַטיוו פון יוסף טרומפּעלדאָר .די בעסטע

און שענסטע

יידו-

שע יוגנט האָט געאיילט קיין ארץ ישראל ,בכדי דאָרט ביי אַ לאַנד-
װוירטשאַפטלעכער אַרבעט און אין אַ העברעאישער קולטור-סביבה
צו געפינען אַ תיקון פאַר זיך אוֹן פאַר דער נאַנצער יידישער אומח.

ס'איז נישט געווען קיין סתם-עמיגראַציע .די סתם-עמיגראַנטן זיי-
נֶען געפאָרן קיין אַמעריקע,
מ'האָט אין דער ערשטער

קיין מערב-אייראָפּע און אז .וו .װו

צייט נאָך דער מלחמה

גֵייע איינװאַנדערער ,די חלוצים-עליה

נאָך אַריינגעלאָזט

איז געווען א נאַציאָנאַלער

אוֹן גייסטיקער אויפשטיינג אין דינסט פון פאָלק ,אַ ווירקלעכע
עליה .דער װוירטשאַפטלעך אָרימער ,שװואַך-אַנטװויקלטער ישוב האָט
די חלוצים נישט געקאַנט פאַרזאָרגן אַפילן .מיט אַ מינימום פון

אַדבעט און חיונה .די ארץ ישראלדיקע אַרבעטערשאַפט האָט גע-
מוזט אַרױסװײזן די גרעסטע אָנשטרענגונג און קרבנות-פעאיקייט,
בכדי צו דערמענלעכן די עקזיסטענץ פון די כסדר אנקומענדיקע
חלוצים-איינװאַנדערער ,מ'האָט זיך געטיילט מיט יעדער שעה אַר-
בעט ,מיט יעדן ביסן ברויט .די חלוצים האָבן איבערנענומען די

שווערסטע

גאַסן-אַרבעטן ,די מיפולע פייסטוננען אין דאָרף און

שטאָט .ס'איז אין דער נייער ארץ ישראלדיקער דיכטונג און פּראָ-
זע ,ביי אַלֶע מער אָדער וייניקער געלונגענע פּרווון ,נאָך נישט
געגעבן געװאָרן דער ריכטיקער אויסדרוק פאַר יענער העראָאישער
תקופה פון חלוצישן קאַמף-נייסט ,ברידערלעכער אייניקייט ,כסדה-
דיקן פּייניקן זיך צווישן

טאָגטעגלענער

נויט און נייע האָפנונגען,

צווישן אייזערנעם אויסדויער און יאושפולע ספקות .טראָץ דער
שווערער לאַנע פון די חלוצים ,האָט די ארץ ישראלדיקע אַרבעט"י
טערשאַפט און מיט איר צוזאַמען דער גאַנצער ישוב פאַרלאַנגט

אַ ווייטערדיקע און פאַרגרעסערטע

עליה .די לאָזונג;:

גי

אוט .

| -אַ גרויסע עליס" ,איז אין די יאָרן ( 1291 ,0291 ,9191און אויך
שפּעטער) געװואָרן דער קאַמף-רוף פון אַלֶע אַקטיוע און רעװאָלו-
|ציאָנערע כוחות אינעם ציוניזם און ישוב .אַלס אַ תשובה אויפן
ירושלימ'ער פּאַנראָם האָבן די חלוצישע פאַרבאַנדן און ,התאח-

06

-

דות? אָרגאַניזירט אַ פיל גרעסערע

חלוצים'עליה,

יעדן חודש  --ביז צום בלוטיקן מאֵי -- 1291
אריין דודכשניטלעך  0001נייע עולים,

דער שטורמישער

דראַנג צו לאַנדװירטשאַפט

וי ביז איצט.
זיינען אין לאַנד

און פּראָרוקטיי

ווירונג קומט אינעם נאָכמלחמה'דיקן יידישן לעבן צום אויסדרוק
נישט נאָר אין דער חלוצים-באַווענונג .אין סאָוויעט-רוסלאנד און
אוקראאינע ,אין פּוילן ,ליטע ,בעסעראַביע און אז ,וו .װאַקסט דער

! דראַנג פון יידישע מאַסן צו אומשינטונג ,צום סאַציאַלן איבערבוי
מיט דער הילף פון לאַנדװירטשאַטט און האנטווערק,
אין דער תקופה נאָך דער מלחמה האָט זיך אין דער נאַנצער
וועלט און בעיקר אין מזרח -אוֹן צענטראַל-אײראָפּע געװאַלדיק
פאַרשטאַרקט די השפּעה פון סאַציאַליסטישע אידעאָלאָגיעסם און

באַװעגונגען .דאָס האָט זיך ,נאַנץ פאַרשטענדלעך ,געמווט נאָר
שטאַרק אָפּרופן אויך אין יידישן און ציוניסטישן לֶעבן .די יידישע
יוננט ,אַרבעטערשאַפּט און אינטעליגענץ האָבן תמיד אַרױסגעװיזן
אַ באַזונדערע סימפּאַטיע פאַר ראַדיקאַלע פּאָליטישע און סאַציאַלע
שטרעבוננען ,נאָך דעם נצחון פוֹן די קאָמוניסטן אין רוסלאַנד און
דעם מאַכט-איבערנעמען דורך די סאַציאַלידעמאַקראַטן אין דייטש-
לאַנד ,עסטרייך ,טשעכאַסלאַװאַקײ און אז ,וו .האָט זיך געדוכט,
אַז אייראָפּע (און מיט איר די גאַנצע ועלט) נייט מיט שנעלע
טריט צום סאַציאַליזם .באַזונדערס שטאַרק איז נעווען די דאָזיקע
אילוזיע ביי די יידישע מאַסן ,װאָס האָבן שווער נעליטן צוליב די
כסדר'דיקע רדיפות און עקסטרעמינאציעס ,די סאַציאַליסטישע און
קאַמוניסטישע שטימונגען האָבן באַקומען אַ שטארקן איינמלוס
ביי דער ציוניסטישער יוננט און אינטעלינענץ ,די סאַציאַליסטיש-
ציוניסטישע פּאַרטײען און גרופּירונגען :פּועל-ציון ,צעיר-ציון,

הפּועל הצעיר ,דרור זיינען שטאַרק אױיסגעװאַקסן ,אין מערץ 0291
איז פארנעקומען אין פּר8ג אַ צוזאמענפאר פון ארין ישראל'דיקן
חפּועל הצעיר און די נעמעסיקטע צעירי-ציון אוֹן ס'איז פון כיידע
| גרופּירוננען געשאַפן געװאָרן די ציוניסטישע ארבעטסטאַרטײ
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=תאחדות" ,װאָס האָט זיך געשטיצט אויף אַ ראָמאַנטיש-סאָציאַ-
ה
ליסטישן קולט פון אַרכעט און הענברעאיש ,און איז געשטאַנען

אונטער דער גייסטיקער אָנפירונג פון א .ד .גאָרדאָן .,צו דער
;התאחדות" זיינען אין דייטשלאַנד צוגעטרעטן באַקאַנטע ציונים-

| טישע טוער און שריפשטעלער ,װי קורט בלומענפעלד ,ד"ר מ .בוד
בער ,ד"ר ר .וועלטש און אַנדערע .אַ פיל שנעלערע אַנטװיקלונגן דער ראַדיקאַל-סאָציאַליסטישער ריכטונג האָבן דורכגעמאַכט
אי

די מאַרקסיסטיש-ציוניסטישע

באַװעגונגען

פון צעירי-ציון

(לינקע)

לי-ציון .אין יאָר  7191איז די פּועל-ציון-פּאַרטײ סוף כל
און פּוע
כוֹף נאָך לאַנגע באַמיאונגען אַריינגענומען געװאָרן אין צווייטן
נאַציאָנאַל ,עס האָט זיך אַנטװיקלט אַן ענגע פאַרבינדונג
אינטער
וישן די גרויסע סאַציאַלידעמאַקראַטישע פּאַרטײען אין מערב-איי-
צו
די פועלי-ציון .אָבער באַלד נאָך דער מלחמח האָבן ביי
ראָפּע און
פּועליציון -פּאַרטײען אין מזרח-אייראָפּע גענומען װאַקסן די
די

קאָמוניסטישע

השפּעות.אויף

דער

פועלי'ציון װעלט-קאַנפערענץ

אין ווין (איןאױיגוסט  ,0בעת די רויטע אַרמײ איז געשטאַנען
י טויערן פון װאַרשע) האָט די מערהייט דעלעגאַטן באַשלאָסן
ביי ד
ן יעדע פאַרבינדונג מיט דער ציוניסטישער באַוועגונג
 -איבערצורייס

און אריינצוטרעטן
נאַל .די מינדערהייט,

אינעם קאָמוניסטישן

װאָס איז באַשטאַנען

(דריטן) אינטערנאַציאָ-
פון ,אחדות

העבודה"

(א"י) און די לֿאַנדס-פּאַרטײען פון אַמעריקע ,ענגלאַנד און אַני

רב-לענדער האָט זיך דעם דאָזיקן באַשלוס נישט אונטער-
דערע מע

געװאָרפן און זי האָט געשאַפן אַ באַזונדערע

אֶרגאַניזאַציע.

די

נג צװישן רעכטע און לינקע פּועליציון ,האָט אויף אלַענ-
שפּאַלטו
אעַשפּליטערונג און אָפּשװאַכונג פון.
גערע צייט גורם געווען צו צ
דעד גאַנצער ציוניסטיש-מאַרקסיסטישער אַרבעטער-באַװעגונג.
נישט-ציוניסטישע און 'אַנטי-ציוניסטישע נאַציאָנאַל-ײידי
די
ואיָלּקיסטן ,בונדיסטן און אַנדע-
שע גרופּירונגען אפוּןאַרטײען פ
אין דער נאָכמלחמה'דיקער תקופה גערעכנם אויף אַ
|דע ,האָבן
ער רעאַליזאַציע פון דעם יידישן אױטאָגאָמיום אין די
באַלדיק
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דיאַספּארא-לענדער .סיט באַנייסטערונג האָבן זיי געקוקט אויף
דער קליינער לימע ,ווו ס'האָט זיך דורכגעפירט אַ מין עקספּערי-
מענט מים אַ יידיש-קולטורעלער אױיטאַנאָמיע ,ביי די דערמאנטע
גרופּירונגען איז די יידישע פאַלקס-שפּראך געװאָרן דער א' און ת'
פוֹן יידנטום .עס האָם נעדויערט א פּאַר יאָרן ביז די דאָזיקע אילן-
זיעס זיינען צערונען געװאָרן אין דער רעאַלער ווירקלעכקייט פון
יידישן לעבן ,אָבֹער אין די ערשטע יאָרן נאָך דער מלחמה אייז
אויך אַ גרויסער טייל פון דער ציוניסטישער מחנח פאַרכאַפט נע-
װאָרן פון דער אױטאַנאַמיסטישער שיטח ,טאַרגעסנדיק דאָס אַלטע
װאָרט פון מ ,? ,ליליענבלום ,אַז דער אױטאָנאָמיזם איז נאך א פיפ
גרעסערע און שווערערע ,צום רעאַליזירן ,אויפגאבע ,וי דער ציוניזם,
צום סוף פון קאַפּיט? :גיידנטום אוֹן ציוניזם נאָך דער ער-

שטער וועלט-מלחמה" ,מוז מען נאָך דערמאָנען די מעכטיקע גייט
טילע אַנטצװיסלונג

פון דיאַספּאָראַזיידנטום,

װואָס איז צום

שטאַרקן

אויסדרוק געקומען אין דער העברעאישער און יידישער ליטערא-
טור ,װיסנשאַפט ,פּרעסע ,טעאַטער-קונסט ,און אין דעם ווייט-פאַר-
צווייגטן העברעאישן אוֹן יידיש-נאַציאָנאַלן שולוועזן פון נימנאַ-
זיעם,
סעמינאַרן,
פאָלקס-שולן ,קולטור-אינסטיטוטן,
ביבליא-
טעקן א .א .װו.

יירישער זעלבסטשוץצ" א טשערנאביל (אוסראאיגע)
בעת די פּאָגראָטער טי י91 .סן

 1הערבערט סעמיועלט רעזשים אין ארץ".
ישראל און די ציוניסטישע יאָר-קאַנפערענץ== אין לאָנדאָן
י
נאָך
נומען די
סעמיועל'ן
איז שוין
מאָל אס

,6

א געוויסן ישוב הדעת האָט הערבערט סעמיעל אָנגע.-
נאָמינאַציע פון אַ הויך-קאָמיסאַר אין ארץ ישראל .פאַר
איז דאָס נישט געווען קיין פּאָליטישע קאַריערע .ער
אַ פּאָר מאָל געווען ענגלישער מיניסטער ,דאָס לעצטע
אינערן-מיניסטער

יאָר

אין

פון דער אסקוויט-רענירונג

געשטאַמט האָט סעמיועל פון אַ מיוחס'דיקער ענגליש-יידי-

שער פאַמיליע( ,הערבערט'ס ברודער ,סער סטיואַרט סעמיועל איז

געווען איינער פוֹן די ,מזרחי"-פירער אין ענגלאַנד ,הערבערט'ם.
זון לייטנאַנט עדווין סעמיועל האָט געדינט אינעם גדוד פוֹן די

ארץ ישראל'דיקע

מתנדבים) .ס'איז געווען

באַקאַנט,

אַלגעמײן

אַז

הערבערט סעמיוע? איז אאַיןבערגעגעבענער ציוןדפריינט און ער
שטיצט מיט זיין גאַנצן

כוח

די פּאָליטישע

און איינפלוס

באַמי

אונגען פון די ציוניסטישע מנהיגים .סעמיועל אין געגאַנגען אַלס
(נציב העליון קיין ארץ ישראל ,ווייל ער האָט געגלויבט ,אַז מיט

דעם וועט ער דעם ציוניזם און דעם יידנטום ברענגען אַ גרויסן
נוצן .,מיט גרויסע האַפנונגען האָט די ציוניסטישע מחנה און דער
ישוב

אויפן

געווארט

פרידענער
מיועל'ס

קריטיקער
נציבות

יידישן

מאַקס

הויך-קאָמיסאַר.

נאָרדוי

76641ען 81
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דער

אַפילו

האָט דערקלערט
118
1נת
תז מג

אומצו"

בנונע

"1 60

סע-
(דער

ריכטיקער מאַן אויפן ריכטיקן פּאָסטן) .מ'האָט לגמרי פאַרגעסן,
אַז סעמיועל

אַלם אינערן-מיניסטער

ביים

אָנהויב

קעגן די רוסישע יידן אין ענגלאַנד אַרױסגעװיזן

פון קריג האָט

גאָר אַ שטאַרקע

האַנט ,אַרויפרופנדיק מיט דעם בייז בלוט ביים יידישן צבור.
30

פֿאר

זיין אַװעקפאָרן

קיין אריץ ישראל,

האָט הערבערט

סע"

מיועל גערעדט אין לאַנדאָן מיט די ציוניסטישע מנחינים אוֹן האט
זיי אויפנעפאָדערט צוֹ סאַביליזירן דאָס וועלט-יידנטוט ניים אוים"
בוי פון ארץ ישראל .דער נייער הויך:קאַמיסאר איז ביי זיין אָנ
קומען אין יפו (דעם  2יולי  )0291באגריסט געוװואָרן זייער פייער-
לעך דורך די ציווילע און מיליטערישע באהערדן מיט רערעס ,קא"
נאַנען-שאָסן און מוזיק ,אין דעם רעגירוננספּאַלאַץ אין ירושלים
האָט סעמיועל אויפגענומען די פאַרטרעטער פון אַלֶע רעליניעם און

און האָט פאַר זיי פאָרגעלייענט דעם קענינ"

באַפעלקערונגס-שיכטן

וענן דער
לעכן מאניפעסט ,אין וועלכן ס'איז געווען די רעדע
גרינדונג פון אַ נאַציאַנאַלער חיים פאַרן יידישן פאלק אין אױץ"
ישראל ,אָבער גלייכצייטיק אין אונטערגעשטראַכן געווארן ,אַז מען
וועט גאָרנישט טון ,װאָס קאָן אָנרירן אָדער שטערן די רעכט און
די אַנטװיקלונגס-מענלעכקייטן פון דער נישטיידישער באַטעלקע-
רונג אין אריץ ישראל .אָבער די רעגירונגט-טאַקטיק פון יידישן
הויך-קאָמיסאַר איז נלייך פון אֶנהוֹיב געווען אַ טאלשע און זי האָט
זיך באלד אַרױיסגעװיזן אַלְט שעדלעך און נעפערלעך פארן ישוֹב
און ציוניזם ,סעמיועל? האָט אָננעטראַפן אין לאַנד אויף אַן אַדרמײ
ניסטראציע,

װאָס איז זינט אַ פַאַר ואָרן אינסטרואירט

אַנטי-ציוניסטישער 

און

אַנטײיירישער

ריכטונג.

געווארן

די

אין

ערשטע

אויפנאַבע פון אַ יידישן נציב איז געווען צו רייניקן מיט א פעס-.
טער

און אַנטשלאָפענער

האַנט

די דאָזיקע

פאַרסמ'טע

אַטמאָספער,

אָבער אנשטאט משלח צו זיין די אַנטיסעמיטישע באַאַמטע ,האָט
סעמיו? נעזוכט סיט זיי אַ פארשטענדיקונג .סעמיועל האָט אין
לאַנד אָננעטראָפן אויף קליקעס פון אַראַבישע עפענדים און האלב-

אינטעליגענטן ,װאָס האָבן מיט דער הילף פון זייערע עננלישע
יועצים ,נעטריבן ביי די אַראַבישע מאַסן אן אנטי-יידישע פּאנ-
דאָם-העצע .אנשטאט צו אונטערדריקן די פארברעכערישע אניטא-
ציע ,װאָס האָט גערופן צו בלוטיקע איבערפאלן ,האָט סעמיועל די
העצער אַנערקענט אַלס די לעניטימע פארטרעטער פון אַראַבישן
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פאָלק אין ארץ ישראל .דער יידישער

נציב ,וועלכער האָט אין די

יאָרן  5191-6191אַרױסגעויזן אין ענגלאַנד אַ גאָר שמאַרקע האַנט
קעגן די יידישע .עמינראַנטן ,איז אין די יארן  0291-8291אַלס
נציב העליון אין אריץ ישראל ,געװאָרן אַן אָנהענגער

מוטיקער,

טאַקטיק.

פאַר יעדן פּרייז שלום-זוכנדיקער

פון אַ גוט-

דאָס האָט.

אפשר אַנטשפּראָכן זיין ענגלישער מענטאַליטעט פון ליבעראַליזם
און עװאָלוציאָנערער אַנטװיקלונג ,אָבער איז בשום אופן נישם
געווען צוגעפּאַסט צו דער ארץ ישראל'דיקער ווירקלעכקייט ,ועל-

כע איז געווען פאַרפעסטעט מיט פּרימיטיווער ווילדקייט געמישט

מיט ראפינירטע אינטרינעס .דער סוף איז געוען ,אַז די אַנטײ

ציוניסטישע העצער און אינטרינאַנטן צװישן די באַאַמטע און
אַראַכער ,ואס האָבן מתחלה

יירישן הייקאָמישיאָנער,

געהאט מורא און דרך ארץ פאַר דעם

זיינען

באַלד געװאָרן

דרייסטער און

חוצפּה'דיקער .זיי האָבן סעמיועל'ס איידלקייט און נאַכניביקייט
דערקלערט אֵלֹּם אַ סימן פון שװאַכקײט און פּחדנישקייט.
נגלייך ביים איכערנעמען

די רעגירונג

האָט סעמיועל

אַמנעס-

טירט און באַפּרײיט פון דער עכו-יתפיסה זשאַבאָטינסקין און זיינע
הגנה-חברים .אָבער נלייכצייטיק זיינען אויך אַמנעסטירט געװאָרן

די פאראורטיילטע אַראַבישע פּאָנראָמטשיקעס .ס'האָט נישט נע-
האָלפן זשאַבאָטינסקי'ס

טעלענראַפישער

פּראָטעסט קיין לאַנדאָן

און ירושלים קעגן דער דאָזיקער משונה'דיקער ,אָביעקטיוויטעט",

װאָס האָט אויף איין שטופע

אַװעקנעשטעלט

די פּאָנראָמטשיקעס

און די פאַרטײײידיקער פון זייערע קרבנות .מיט דער זעלבער
מכלומר'שטער אביעקטיוויטעט איזן סעמיועל פאָרגענאַנגען בנוגע
דאעַרדמיניסטראַציע ,אַזױ װי סעמיוע? און זיין הויפּטיסעקרע-

טאר סער ינדהעס דידס (אַ געבילדעטער אידעאַליסט און ציו"
פריינטלעכער פילאָסעמיט) האָבן אַזױ-צוזאָגן רעפּרעזענטירט אין
דער פּאַלעסטינער רעגירונג דעם ציוניזם ,טא האָט דער ,אָביעקי
טיווער גלייכגעוויכט" פאַרלאַנגט ,אַז נעבן זיי זאָלן זיצן אין דער

רענירונג צוויי אַנטײציוניסטן :דער קאָלאָנעל סטאָרס ,וועלכער איז
212

אַ גרופףע

פון איטסירי -עכן

13

געווען

שטאָט-קאָמענדאַנט

פון ירושלים

בעת

דעם פּסחפּאַנראָם

און ערנסט ריטשמאָנר ,אַ נעלערטער עניפּטאָלאָג און ספּעציאַליסט
פאַד מוזולמענישער קונסט ,וועלכער איז געשטאַנען אין גנאר נאָ-
ענטע באַציאונגען צו די עקסטדעמע אַנטי-ציוניסטישע אַראַבער,
דער

וועלכער

ישוב,

האָט מתחלה

באַנריסט

מיט

התלהבות

דעם

יירישן הייקאַמישיאַנער ,האָט ווידער-אַמאָל ,וי אַזויפיל מאָל שוין
זינט דער

באַלפור-דעקלאַראַציע,

איבערגעלעבט

אַ טיפע,

שמערצ".

לעכע אנטוישונג? .מען האמת ,מוז מען אָבער צונעבן ,אַז אויך
סעמיועל האָט געהאַט מצדו נערעכטע טענות צום ציוניסטישן לאַ"
גער .מ'האָט סעמיועל'ן אַװעקנעשטעלט אויף דעם פאַדאַנטװארט-
לֶעכפּטן פּאָסטן , אָבער מ'חאָט נישט נעזאָרנט ,אַז די חלוצים"
עליה זאָל נעפינען אַרבעט און אַז דער אויפבוי פון לאַנד זאָל גיין

אין אַ שנעלן מאָסשטאַב ,אַזױ ,וי עס האָבן דאָס סעמיול'ן פאַר"
שפּראָכן די ציוניסטישע מנהיגים ,בעת זיי האָבן אים צונערעדט
איבערצונעמען די נציבות אין ארץ ישראל .סיי די ציוניסטישע
יאָר-קאַנפערענץ אין לאַנדאָן און סיי די אספת הנבחרים פון ישוֹב

:

האָבן סעמיול'ן שטאַרק אַנטוישט,

אין יולי  0291איז זיך אין לאָנדאָן צונויפנעקומען די ער-
שטע ציוגיסטישע יאָר-קאָנפערענץ נאָך דער וועלט-מלחמה .זי איז

געשטאַנען פאַר זייער גרויסע אויפגאַבן ,ערשטנס האָט זי געדאַרפט
נאָרמאַליזירן

דעם מצב

אין דער ציוניסטישער

לייטונג און אֶרנאַ-

ניזאַציע ,און צווייטנס האָט זי געזאָלט שאַפּן א רעאלן פּלאַן פון
קעארָנפערענץ איז געקומען מאָסס גאָרי
אַ שנעלן בנין הארץ .צו ד
דוי ,וועלכער איז געויילט געװאָרן אַלס פארזיצער .אָבער דער
אייננטלעכער פאָרזיצער איז געווען אויבכער-ריכטער לואי בראַ
דייס .בראַנדייס איז אויפנענומען געװאָרן װוי אַ נייער גלענצנדער
שטערן אויפן ציוניסטישן האָריזאָנט ,זיין לענענדאַרע פּערזענלעכ-
קייט האָט שטאַרק אימפּאָנירט און באַצױבערט .די ציוניסטישע
מאַסן האָבן אין אים נעזען דעם צוקונפטיקן פּרעזידענט פון דער
(ארץדישראלדיקער
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רעפּובליק.,

בכל?

זיינען

די אמעריקאַוער

געשטאַ-

/

נען אין מיטלפונקט פון די באראטונגען .דאָס רוסישע יידנטום
איז געווען אָפּנעשלאָסן דורך דער סאָוויעטישער װאַנט און דאס
מוילישע יידנטום איז געווען עקאָנאַמיש פּױפֿעריזירט .אויפבויען
ארץ ישראל האָט געקאַנט דאָס אַמעריקאַנער יידנטום ,װאָס האט
זינס דעם קריגס-אויסברוך באַװויזן איר גרויסע פּאָליטישע אוֹן פי-
נאַנציעלע לויסטונגס-טעאיקייט ,די קאַנפערענץ-טיילנעמער האָבן
פאַרשטאַנען ,אַז ס'אין פאָריבער די ציים פון דעקלאַראַציעס און
פּאַליטישע נצחונות אוֹן ס'אין געקומען דער מאָמענט ,ווען מען
דאַרף אַנהויבן אַ גרויסע רעאַלע אַרבעט אין עקאָנאַמישער און
קאַלאַניזאַמאָרישער ריכטונג ,בראַנדייס האָט דאָס דעפינירט מיט
פאַלגנדיקע וערטער;  די פאליטיק האט זיך געענדיקט ,ס'האָט
זיך אָנגעהויבן די עקאַנאָמיק ,די ביזדאיצטיקע פירער זיינען געווען
פאָליטיקער און פּראָפּאַנאַנדיסטן ,די נייע תקופה פאַרלאַנגט אַלם
פירער מענטשן פון עקאָנאָמישער טאַט ,פאַכלײט פאַר אויפבוי
און קאַלאָניזאַציע? ,צוליב דעם האָט בראנדייס שאַרף באַקעמפט די
ווירטשאַפט פון דעם ועד החצירים אין ארץ ישרא? און איר מאַר-
אַנטװארטלעכן לייטער ם .מ .אוסישטץ ,וועלכער אין זינט דעם
ווינטער  9101געשטאַנען בראש פון ועד הצירים .בראַנדײיס און

זיינע אָנהעננער אין אַמעריקע און אײיראָפּע האָבן פאַרלאַנגט ,אַז
פון איצט אָן זאָל די נאנצע ציוניסטישע אַרבעט ראַציאָנאַליזירט
און אַװעקנעשטעלט ווערן אויף קאמערציעלע יסודות פון רענטאַ-
ביליטעט ,לויט זייער נאַנצער פּראָנראַמאטישער
איינשטעלונג
האָבן די בראַנדייאיסטן נישט געהאט טײן טיטיסע פארשטענדע-
ניש פאַר דעם נאַציאָנאַלן און גייסטיקן תמצית פון ציוניזם ,זיי
האָבן
נעגירם
די
ציוניסטישע קעננװאַרטס-אַרבעט און זיינען
פרעמ
ד
ג
ע
ב
ל
י
ב
ן
צ
ו
ם
העברעאישן קולטור -און שולוועון .זייער
אויפ
א
ס
ו
נ
נ
פון ציוניזם אוֹן בנין הארץ איז בכלל געווען צו מע-
באַניש און פּראַקטיש ,עס װאָט נעפעלט די רוחניות פון ציוניסטי-
שע טראַדיציעס .ס'איז אַלזאָ שער געווען צו געפינען אַ קאָמ-
פּראָמיס צווישן פּיוסט (ווייצמאן) און װאַשיעגטאָן (בראנדיים),
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בפרט ,אַז פּערזענלעכע

מאַמענטן

האָבן נאָך פאַרשאַרפט

דעם

אוד

דעאַלאָגישן קעגנזאַץ .גאַנצע טעג און נעכט זיינען בעת דער קאָנ"
פערענץ פאָרגעקומען ליידנשאַפטלעכע וכוחים צװישן ביידע
צדדים ,מ'האָט פילאָזאָפּירט און פּאָלעמיזירט מכוח
מען, :מזרח

און מערב",

,גרויסע

די פּראָבלע-

נאַציאָנאַלע באַװענונג

אָדער

גרויסע קאַלאָניזאַטאָרישע -אונטערנעמונג" און אז .וו .מאַנכע איי-
,יוניסטישע
ראָפּעאישע ציוניסטן ,װי למשל די האַאַנער גרופּע צ
עקאָנאָמיסטן? און ,בנין הארץ" אין דייטשלאַנד האָבן געשטיצט
דעם שטאַנדפּונקט פון די אַמעריקאַנעו .אָבער דער גרויסער רוב

פון דער לאַנדאָנער קאָנטערענץ איז דורכאויס געשטאַנען אוֹיף
!ער זייט פוֹן ווייצמאַנ'ען און סאָקאָלאָוו'ן ,וועלכע באָרים גאָלד-
ד
בערג האָט אין זיין רעדע אַפּאָטעאָזירט אַלס די מלאכי הנאולה.
!'האָט
מ

אָבער

דאָך

מורא

געהאַט

פאַר

די

אַמעריקאַנער,

הינטער

וועלכע ס'איז געשטאַנען דער פינאַנציעלער כוח .צו קיין ממשות-
דיקן קאָמפּראָמיס איז סוף כ? סוף נישט געקומען ,געויגט האָם
ווייצמאַנ'ס ריכטונג .,בכדי מפיס צו זיין דאיַמעריקאַנער ,אין
בראנדייס געוויילט געװאָרן אַלס ער-פּרעזידענט פון דער ציוניס-
יטישער וװװועלט-אָרגאַניזאַציע און ס'איז באַשלאָסן געװאָרן צו רע"

אָרגאַניזירן דעם ועד הצירים .אויף דער לאָנדאָנער קאָנפּערענץ
אין אַלס נייער פינאַנציעלער אינסטרומענט פון דער באַװענונג גע"
שאַפן געװאָרן דֶער קרן היסוד .ס'איז צונויפנעשטעלט געװאָרן אַ
בודזשעט פון  82מיליאָן פונט במשך די נאָענטסטע  9יאָר ,און

מ'האָט פאַרטיילט תקציבים .ס'איז שווער צו באַאורטײילן ,צי דאָס
איז געווען בלויז אַ פאַלשער אִפּטימיזם .די אַמעריקאַנער האָבן
גלייך מודיע געווען ,אַז זיי נעמען נישט קיין שום פאַראַנטװאָר?
טונג .פאַר דעם דאָזיקן בודזשעט און בראַנדײיס האָט נישט דער-

פויבט ,אַז אַן אַמעריקאַנער זאָל אַריין אין דער נייער עקזעקוטיווע.
די לאָנדאָנער קאָנפּערענץ האָט נישט נעפינען דעם ריכטיקן װעג.,
וי צו פאַרייניקן

און מאָביליזירן ;די גאַנצע ציוניסטישע

מחנה

פאַרן בנין הארץ .די אנטוישונג איז געווען גרויס און זשאַבאָטינ-
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סקי האָט דערקלערט ,אַז די דאָזיקע יאָר-קאָנפערענץ איז דער שווער-
סטער דורכפאַל אין דער נעשיכטע פון ציוניזם .אין דעם חל? פון
דער ציוניסטישער ווירקלעכקייט איז געבליבן העננען די טראנישע
פראַנע פון ווייצמאַנ'ען בעת דער קאַנפערענץ; ,יידיש פאלק וו
ביזטו און װאָס האָסט דו געטון פאַר ארץ ישראפ!"

אויף דער לאַנדאָנער קאָנפערענץ אין געויילט געװאָרן א

נייער אַקציאָנס-קאָמיטעט און אַ נייע עקזעקוטיווע .אַלס פּרעזידענט
פון דער װעלט-אָרגאַניזאַציע איז געויילט געװאָרן װײצמאַן און
אַלס פּרעזידענט פון דער עקזעקוטיווע סאָטאָלאט .אין דער עקזע-
קוטיווע זיינען אַריין; אוסישקין ,יוליוס סימאָן ,נ .דע-לימע ,ד"ר
אידער און ד"ר רופּין .קיין ארץ ישראל? אין באַלד אַװעק אַ רע-
אָרגאַניזירונגס-קאָמיסיע ,וועלכע איז באַשטאַנען פון די צוויי עק-
זעקוטיוו-מיטגלידער יוליוס סימאָן און נחמיה דע-לימע און דעם
בא"כוח פון די אַמעריקאַנער ציוניסטן ראָבערט שאָלד ,די קאָמױ
סיע האָט באַקומען אַ זייער ברייטע כמעט-דיקטאַטאָרישע קאָמפַּע-
טענץ ,פון וועלכער זי האָט טאַקע געװאָלט מאַכן אַ פולן נעברויך,
געפונענדיק ,אַז די ביזדאיצטיקע װירטשאַפט פון ועד הצירים איז
געווען זייער אַ שלעכטע .דאָך זיינען די רעאָרגאַניזאַציע-פאָרשלאַגן
פון דער קאָמיסיע ,אָפּנעװאָרפֿן געװואָרן דורך דער עקזעקוטיוע.
סימאָן אוֹן דעדלימע האָבן דערויף דעמיסיאָנירט און אויף זייער

אָרט זיינען א
ין דער עקזעקוטיווע אַריין דזשאָזעף קאָווען ,ז .זשאַ-

באָטינסקי

און ריכאַרד ליכטחיים.

אין מאַי  0991האָט דער אר'ץ ישראל'דיקער ישוֹב דוֹרכגע-
פירט װאַלן (אויף אַ דעמאָקראַטישער גרונטלאַגע) צו דער אספת

חנבחרים ,וועלכע האָט געדאַרפט זיין די אָפיציעלע רעפּרעזענטאַנץ
פון פּאַלעסטינער יידנטום .ביי די װאַלן האָט זיך נישט באַטײליקט
אַ טייל פוֹן אָרטאָדאָקסישן יידנטום ,ואָס אין געווען קענן דעם

פרויען-װאַלדרעכט.

פון  882נבחרים האָכן ביידע אַרבעטער-פּאַר-

טייען ,אחדות העבודה" און ,הפּועל הצעיר" באַקומען צוזאַמען
 911מאַנדאַסן ,ספרדים  ,49תימנים  ,21די קאַָלאָניסטן  21און
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דעם רעשט פאַנדאָטן האָבן באַקומען קליינע גרופּירונגען .די ער"
שטע זיצונג פוֹן אספת הנבחרים איז פאָרגעקומען אין אָקטאָבער
 ,0291/זי האָט געוויילט אַן אויספירנדן אַרנאן ,דעם ועד הלאומי
( 03מיטגלידער) ,וועלכער האָט איבערגענומען די פונקציעס פון
ביזדאיצטיקן ועד הזמני .דער ועד הלאומי איז פון דער ארץ יש-
ראל'דיקער רעגירונג אָפיציעל אָנערקענט געװאָרן אַלּס די לעגיטי-
מע פאָרשטייערשאַפט פון פּאַלעסטינער יידנטום ,מיט דעם רעכט
אויפצומאָנען שטייערן פאַר איינענע זעלבסטפאַרװאַלטונגס-צװעקן,
צוויי חדשים שפּעטער (אין דעצעמבער  )0291האָבן אויך די
ארץ ישראל'דיקע אַראַבער צונויפנערופן קיין חיפח אן אַלְגעמי-
נעם אַראַבישן קאָנגרעס .דער חיפה'ער קאָנגרעס האָט געטראָגן אַ
בולט'ן אַנטײציוניסטישן קאַמף-כאַראַקטער ,ס'איז געװאָרן קלאָר,
פון הערבערט סעמיועל'ן
אַז די שוואכע ,נאָכניכערישע טאַקטיק

איז נעבליבן אָן יעדן דערפאָלג .די לאַנע איז נאָך פאַרשאַרפט גע-
װאָרן צוליב די בלוטיקע אומרוען אין אֹרם נהרים און סיריע (אין
זומער  ,)0291פייזאַל האָט פאַרלוירן זיין מלכות ,דמשק איז נאָך

אַ דריײטאָגיקן קאַמף אֶקופּירט געוואָרן פון פראַנצויזישן מיליטער
און די אַראַבישע מלוכה אין סיריע האָם אויפנעהערט צו עקזיס-
טירן ,דאָס האָט ביי די ארץ ישראל'דיקע אַראַכער אַרויסגערופן

אַ נרויסע צערודערונג אוֹן אויפרעגונג ,אַניטאַטאָרן האָבן איבעראַל
אויפנעהעצט דעם אַראַבישן המון קעגן די ציוניסטן; װאָס זיינען,
לויט זייער מיינונג ,געווען שולדיק אין אַלע אַראַבישע מפּלות און

צרות ,דעם סיננאַל צו דער באַנייטער

אַנטײציוניסטישער

העצע

האָט געגעבן פייזאַל ,וועלכער איז פון דמשק אַנטלאָפן קיין חיפה,
ווו ער איז אַרויס אין דער אַראַבישער פּרעסע מיט אַ פּראַװאַצירנדי-

קער דערקלערונג ,אַז די ציוניסטן זיינען שולדיק אין דעם אַראַי
בישן דורכפאַל אין סיריע ,אויך די וואקסנדיקע יידישע עליה האָט
דער אַנטי-ציוניסטישער אַגיטאַציע צװישן די אַראַבער גענעבן
פּראָפּאַנאַנדע-שטאָף ,אָבער דער נציב העליון איז געבליבן פּאַסיוו,
ער האָט די אַניטאַטאָרן נישט געשטערט ביי זייער העץױאַרבעט,
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סּטאָרט און ריטשמאָנד ,די אַראַבכעריקענער" האָבן מארשטאנען
צוֹ איבערציינן דעם נציב העליון ,אזן מ'טאר נישט טשעפּען דעם
אראבישן ,פייער" .דוי אַנטײציוניסטישע באאמטע ,װאָסם זיינען
אין דער ערשטער צייט פון סעמיועל'ט נציבות געזעסן שטיל ,האָבן
איצט ווידער באַקומען מוט ,און זיי האָבן באנייט זייערע נאָענט"
סטע באַציאוננען מיטן עקסטרעם אַנטי-ציוניסטישן לאַנער פון די
אַראַבער .סעמיועל האָט אמנעסטירט די צויי הוימטאַניטאַטאָרן

פון ירושלימ'ער

פּאַנראָם אל הוסייני און ארעף-אלפארעף,

און

האָט זיי נאָך דערצו פארשאטט פעטע פּאָסטנס ,דעם ערשטן אלם
פופטי אין ירושלים און דעם צוייטן אַלס מושל? פון דער שטאָט
נ'נין .,סעמיועל האָט דאָס אַלִן נעטון לויט די פאָרשלאַנן פוֹן זי"
נע יועצים ,ואָס האָבן געהאלטן ,אז דורכן ,אַװעקועצן דעם ננב
אַלס שומר" װועט מען בארואיקן די העצער .אָבֶער דער דעזולטאט
אין געװען נאָר אַ לחיפּוכ'דיקער .די אַראַבישע אַניטאַטאָרן האָבן

מיט יעדן טאָג באַקומען מער חוצפּה ,זיי האָבן פּשוט אויסגעלאכט
די שװאַכע נאַכניביקייט פון יידישן הייקאָמישיאַנער ,דער פּרעס-
טיזש פון הערבערט סעמיועל'ן איז שטאַרק נעפאַלן אין די אויגן
פון זיינע אַנטײציוניסטישע באַאַמטע אוֹן ביי די אַראַבער .סוף
איז שוֹין ווידער די אטמאַסטער אין אריץן ישראל געווען פאַר-
0

סמ'ט מיט געחיימע אַנטייידישע אינטרינעם און דראאונגען ,סע-
מיועל איז אָבער ווייטער גענאַנגען אויף זיין וועג פון פשרות און
ותורים ,נלויבנדיק ,אַז דאָס איז דער ריכטיקער אופן צו זיכערן די
רו אין לאַנד .אין הארבכסט  0991האָט סעמיועל נעשאַפן א בא"
ראַטוננס-קערפּערשאַמט ,אַ פין פרווֹדור צום פּאַלעסטינער פּאַר"
לאַמענט ,וועלכע אין באשטאנען פוֹן  01העכערע רעגירוננס-בא-
אמטע און  01נאַמינאַטן;  4מווולמענער 3 ,קריסטן און  3יידן
(דוד יעלין ,ח .קאַלוואריסקי און י .כ-צבי),

 - )24דער בלוטיקער מאַי אין יאָר 1291
דער װירטשאַפטלעכער וועלט-קריזיס ,אין אֶנהויב י,1291 .
האָט זיך אויך אָפּגערופן אין ארץ ישראל ,די הכנסות פון דער רע"
גירונג זיינען געפאַלן און די צאָל פון יידישע אַרבעטסלאָזע איז
געװאַקסן .די אַנטיציוניסטישע העצע צווישן די אַראַבער האָט זיך
כסדר פארשטאַרקט .אין יאַנואַר  1291איז פאָרגעקומען אין שכם.

אַן אַראַבישע דעמאָנסטראַציע ,די ערשטע זינט פעמיועל'ם נציבות.

סעמיועל איז געװאָרן נערוועז און פאַרביטערט .ער האָט געװוסט
יוועגן דער הילפלאָזיקייט ,װאָס הערשט אין די ציוניסטישע רייען

נאָך דער לֿאַנדאָנער יאָר-קאָנפערענץ ,ער האָט געליטן צוליב דעם

דורכפאַל פון כראַנדײיס ,וועמען ער האָט געשטיצט .סעמיועל'ס
אָריענטאַציע האָט זיך מיט יעדן טאָג מער דערווייטערט פון ציר
ניזם און דערנענטערט צום אַראַבישן לאַגער .בִפרט ,אַז די יועצים .
סטאָרס און ריטשמאָנד האָבן אים כסדר געסטראַשעט מיט אַן
ַבישן אויפשטאַנד ,דער ענגלישער ואַרניזאָן .אין ארץ ישראל
אַרא
איזן צוליבב .דערשפּאָרונגס-טעמים כפדר רעדוצירט געװאָרן ,אויך
פּאָליטישע לאַנע אין לאָנדאָן איז פאַרן ציוניזם געװאָרן אַ קרי-
די
טישע .אין ענגלאַנד האָט זיך אָנגעהויבן אַן אַניטאַציע קעגן די
יבעריקע מיליטער-הוצאות אין אָריענט ,מ'האָט געווארפן די לאָ-
א
ונג :דער ענגלישער שטייערן-צאָלעד איז נישט מחויב פאַר זיין
ז

נעלט צו בויען אַ יידיש-נאַציאָנאַלע היים אין פּאַלעסטינע .סוף
איז די פאַרװאַלטונג

אָקטאָבער 0

גאַנגען פון אויסערן-מיניסטעריום

פון ארץ

צום

ישראל

איבערגע-

קאָלאָניאַל-מיניסטעריום.

במשך די פּאֶר יאָרן איז די ציוניסטישע מנהיגים געלונגען צו גע-

פאַר זיך אינם אויסערן-מיניסטעריום פריינט און סימפּאַט
ווינען
יצט האָט מען געמוזט אנהויבן אַלץ אויפסניי .זינט אֵנ"
קער ,א

אין

הויב 1991

בראש

װינסטאָן טשערטשיל,
003

|

געשטאַנען

פון קאַלאַניאַפ-מיניסטעריום

איינער פון די פעאיקסטע
|

י

ענגלישע פּאָליטי-
ר

-

קער ,ער איז באַלד אַװעק קיין אָריענט בראש פון אַ סוויטע מזרח-
קענער ,צווישן וועלכע ס'אין אויך געווען דער קאָלאַנעל לאָרענם,
אין די ציוניסטישע קרייון האָט מען געװוסט ,אַן אין טשעף" 
טשיל'ס שטאב נעפינען זיך דעקלארירטע אַנטײציוניסטן ,און מען
האָט מִיט אַ גרויסער דאנה נעקוקט אויף דער וייטערדיקער אנטי
וויקלונג ,צוליב דעם איזן טאַקע נחום סאָקאָלאָוו אַװעקנעפאָרן קיין
מצרים און ארץ ישראל ,ווו מ'האָט דערװוארט דעם מיניסטער און
זיין סוויטע .אין מערץ  1291איז אין קאַאידאָ ,אונטער דעם פאָר-
זייץ פון קאָלאָניאל-מיניסטער ,פארגעקומען א קאַנטערענץ טאַר די
אָריענט-ענינים ,אין וועלכער עס האָבן זיך באַטײליקט דער הי"
קאָמישניער פון ארץ ישראל ,דער הייקאמישניער פוֹן ארם נהרים
און אז .וו ,ס'איז באַשלאָסן געװואָרן איבערצונעבן די ממלכה אין

ארם

נחרים

פראַנצויזן

(איראַק) דעם עמיר פייזאַלן (וועלכער איז דורך די
אַרױסגעטריבן

געװאָרן

פון סיריע),

און

זיין ברודער,

דעם עמיר אַבדולאַ'ן די ממשלח אין עבר חירדן (אונטערן אוים-
זיכט פון ארץ ישראל'דיקן הנציב העליון) ,די דאָזיקע באַשלוסן
האָבן גענעבן מוט די ארץ ישראל'דיקע אַראַבער צו פאַרלאַנגען

|אויך פאַר זיך אַן איינענע ממשלח אין ארץ ישראל ,פאר דעם מי-
ניסטער טשערטשיל איז דערשינען אַן אַראַנישע דעפּוטאַציע ,װועל-
כע האָט אין נאָמען פון אַראַבישן נאַציאַנאַל-קאַנגרעס געשטעלט
די באַלפר'רעקלאראציע,
טוריקציען
פֿאַדערוננען;:
פאַלננדיקע
שליסן די ײדישע

בישע

לענדער

עליס און פארייניקן פּאלעסטינע מיט אנדערע אַראַי

אין

איין

נאַציאַָנאַלער

מלוכה.

טשערטשיל

האָט

פאַר דער דעפּוטאַציע געהאַלטן אַ גרויטע רעדע ,אין וועלכער ער
האָט דערקלערט :די באַלפור-דעקלאַראַציע שטיצט זיך אויף אַן
אינטערנאַציאָנאַלן אָפּמאַך און מאנדאט ,זי לאָזט זיך אַלזאָ נישט
מבט? זיַן ,דער שרעק פון די אַראַבער פאר דער באלפור-דעקלאַ-

ראַציע איז אומזיסט.

ווייל די דעקלאַראַציע באשטימט

נישט ,אַן

נאַנ'ן ארץ ישראל זאָל זיין די נאציאנאלע היים פוֹן יירן ,ס'איז דאָ
אין  ארץ

ישראל

פלאין אויך פאַר אן אראכישנאציאַנאלער

חיים,

יידישע עליה איז רעגולירט און צונעפּאסט צו דער
|ד
פעאיקייט פון לאַנד ,בנוגע דער זעלבסטפאַרװאַלטונג
דורכנעפירט ווערן שריטווייז .מ'מוז האָבן געדולד! --
ניקער דאָס זעלבע האָט טשערטשיל װידערהאָלט פאַר

טאַציע פון ועד הלאומי

אויפנאַמס-
װעט זי
מער וי"
דער דעפ

|

-

דער מאָדנער פּירוש פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע ,וועלכער
האָט שפּעטער געפינען זיין דאָקומענטאַרישן אויסדרוק אין ערשטן
װייסבודיי ,האָט נישט צופרידנגעשטעלט נישט די יידן און נישט
די אַראַבער .די אַנטײציניסטישע אַניטאַציע האָט זיך פאַרשאַרפט,
י שטימונג פון די אראבער איז געװאָרן ליידנשאַפּטלעכער .צו
ד
צייט האָבן די טערקן אונטער קעמאַל פּאַשאַ'ס פירונג אִפַּי
יענער

געהאַלטן אַ גרויסן נצחון איבער די גריכן ,װאָס זיינען געשטיצט

געװאָרן דורך ענגלאַנד ,די יונ'ישע מפּלה האָט שטאַרק אָפּגע"
שװואַכט ענגלאַנד'ס פּרעסטיזש אין מזרח .אין איראַק איז ווידער
מען צו אן אױיפשטאַנד ,אין מצרים זיינען אין אפּריל 1291
נעקו
אױיסגעבראָכן בלוטיקע אומרוען ,די אַראַבישע װעלט איז געווען
|
|
אויפגערודערט.,
טראָצדעם זיינען די בלוטיקע פאָרפאַלן אין יפו געקומען אומ"
ערװואַרט .דעם |'טן מאַי  1291האָט די קאָמוניסטישע גרופּע
ד

מ,פלנת פּועלים סוציליסטים" (אַז .גערופ .מאָפּסן) אָרגאַניזירט אַ

יש-אַראַבישע דעמאַנסטראַציע ,וועלכע איז פוֹן יידיש-אַראַבישן
יוד
פערט? אין יפו ;נוה שלום"

,אָל לעבן
אַרויס מיט די לאַזונגען :ז

סאַװױיעט-פֿאַלעסטינע ,נידער מיטן ציוניזם" א .א .װ .אויף די

פון תפ-אביב איז נעקומען צו אַ צוזאַמענשטויס צווישן דעם
| נאָסן
ת העכודה" און די קאָמוניסטן .בעת דער קאָמוניס-
| צוג פוֹן ,א,חדו

טישער צוג איז צוריקגעקומען קיין ,נוה שלום" ,האָט מען פּלוצ-
ינג אָנגעהויבן שיסן פון אַלע זייטן .װאָס ס'איז דאָ .אייננטלעך
פ
ּאַסירט ,אין ביז היינט נישט קלאָר געװאָרן .זיכער איז פאָרגע-
פ

פּראָװאָקאַציע .די פינצטערע כוחות ,װאָס האָבן מיט אַ
קומען אַ
יאָר צוריק אַרנאַניזירט דעם +ירושלימ'ער פּאַגראָם,
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האָבן דאַסמאָל

שויסנענוצט די צוזאַמענשטויסן ,בכדי ארויסצורופן ,דאָסמאָל אין
יפו א פּאַנראָם אויף יידן ,די ענגלישע פארוואלטונג אין יםו ,אין
וי ס'האָט שפּעטער דערקלערט ,איבעראשט געוארן פון פּלוצימי
דיקן אויסברוך ,און יפו אין באַהערשט געװאָרן פון באַװאָסנטע
אַראַבישע באַנדעס ,די יפו'ער פּאליציי ,װאָט איז באַשטאַנען כמעט
אויסשליסלעך פון אַראַבער ,האָט די פּאַנראָמשטשיקעס נישט גע-
שטערט ביי זייער רוצח'ישער אַרבעט .אין געוויסע גאַסן זיינען
זאָגאַר די אַראַבישע פּאַליציאַנטן געווען די אָנפירער פון די בלו. -

טיקע

איבערפאַלן,

די געשעענישן

אין

יפו'ער

עמיגראַנטן הויז

וועלן בלייבן אַן אייביקער שאנדיפלעק פאר דער ענגנלישער אדמו-
ניסטראַציע און פאליציי אין ארץ ישרא? ,דריי טעג האט געדויערט
דאָס רויבן און מאָרדן ,ביוֹ לסוף װאָט דאָס אָנגעקומענע מיליטער
דערשטיקט די בלוטיקע מעשים .אַן אומגלויבלעכן מוט האָבן אין
די דאָזיקע טעג ארויסגעוויזן די יידן פון יפו און ת? אביב .זיי
האָבן געראטעװעט תל-אביב און פאַרטײידיקט יפוֹ .אַ דאַנק דעם
האָסם זיך סאַקע דער געפּלאַנטער פּאַנראָם פאַרװאַנדלט אין אַ
קשמף

צווישן

אַראַבישע

אָנטאַלער און יידישע

פֿאַרטיידיקער.

דער

רעזולטאַט פון די קאַמפן אין יפו איו געווען; :רה  84דערהרנ"-

טע און  451פאַרווונדעטע ,אַראַבֶער 41 .דערהרנ'טע און  94פאַר-
ווונדעטע .צווישן די מאַרטירער פון יפו איז געווען דער נלענצנ-
דער העברעאישער שריפטשטעלער י .ח .ברעגער .ביי דער פֿאַרטײ-
דיקונג פון יפו אוֹן תל-אביף האָבן זיך אויסגעצייכנט די פַאֶר הונ-
דערט יידישע לעגיאָניסטן ,דער לעצטער שריד ופליט פון גדוד.
זייער קאָמענדאַנט קאַלאַנעל מאַרגאָלין אין אֶן דערלויבניש פון
זיינע פאָרגעועצטע געקומען צו לויפן בראש פון די לעניאָניסטן
קיין יפו און האָם אַרגאַניזירט די פאַרטײדיקונג פון ת? אביב.
כמעם די גאנצע יידײטע באפעלקערונג פון יפו אין נלייך נאָך די

בלוטיקע געשעענישן ארימער קיין תל-אניב.

פוֹן יפו האָבן זיך די פאנראט-כואליעס פארשפּרייט איבערן
גאַנצן לאַנד ,ם
אי געװאָרן כולט ,אַז די בלוטיקע איבערפאַלן אין
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יהודה און שומרון
4טן

ווערן

מאַי איז פאָרגעקומען

5
ז

אָרגאַניזירט פון איין צענטראַלע.
אַן איבערפאַל אין כפר סבא

דעם

און עין

חי .דעם -8טן מאַי האָבן מאַסן באַװאָפנטע אַראַבער געשטורמט
פּתח תקוה (געפאַלן זיינען דערביי אינם קאַמפ פיר יידן און פום-
ציק אַראַבער) .,דאן זיינען פאָרנעקומען איבערפאַלן אין חדרה
און רחובות .איכעראַל האָבן די יירן 

פון ענגלישע סאָלדאַטן צוריקגעשטויסן

מיט

טיילוייזער

אַ

הילף

די אַראַבישע אֶנפּאַלער.
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הערבערט סעמיועלס קאַפּיטולאַציע און
,ציוניסטישער" דעפעמיזם
אין רדעענםירוננס-פּאַלאַץ אויפן הר הצופים איז געזעסן דער

יידישער נ
ציב העליון ,באַהערשט פון טרויער אוֹן מחד ,זיינע יוע-
צים האָבן
א
י
ם
דערציילט ,אַז דער גאַנצער אראבישער מרבר איז
אוױיפגע
שטאַנען קעגן די יידן ,די גענעראַלן האָבן אים דערקלערט,
אַז דער עננלישער גאַרגיזאָן איז צו שװאַך ,ככדי צו זיכערן דעם
שוץ פו
ן יירן .סעמיועפֿ ,דער גוטמוטיקער יידישער ליבעראל ,האָט
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,
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י
ף
די ברענעם פֿון יררן ,דער נציב העפיון אין
אַר
ומנענאַננען דעגערווירם און פאַר'יאנש'ט ,ווען די באידכוח פון -
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מענטש .דער יידישער הייקאָמישיאַנער
ה
א
ָ
ט
ז
י
ך
ב
א
ַ
ק
ל
א
ָ
נ
ט
,
אַז די ציוניסטן האָבן אים פאַרפירט ,זיי האָבן
א
י
ם
פ
ֿ
א
ַ
ר
ש
פ
ּראָכן אָנצוהויבן ,גלייך ביים איבערנעמען די נציבות,
ריזיקע אַרבעטן
אוֹיף מיליאָנען פונטן אוֹן אנשטאט דעם האָט מען
אים געשיקט טויזנטער אַרבעטסלאָזע,

סעמיועל האָט דערווייל געהייסן אָפּשטעלן די עלי .סאָקאָ-

לאָוו או
ן אַנדערע ציוניסטישע פירער ,װאָס האָבן ראמאלם געוויילט
אין לא
ַ
נ
ד
,
זיינען געקומען צום נציב מים אַן אינטערוענץ קעגן
דער על
יה-שליסונג .,סעמיועל האָט דערויף דערקלערט ,אַז דאָס אין

בלויז אַ מאָמענטאַלער פאַרזיכטס-מאָסנאַם ,װאָס װעט אין אַ פאָר

טעג
אָפּגעשאַפט ווערן ,אָבער די עליה-שליסונג אין געבליבן בא-

שטיין .סא
ָקאָלאָוו ,דער וער הצירים און דער וֹעד הלאומי האָבן
פּראָטעסט
י
ר
ט
ק
ע
נ
ן
דעם נישטט-איינהאלטן די רעגירונגס-הבטחה
און ווען
ד
א
ָ
ס
האָט נישט געהאָלפן ,האָבן זיי זיך אָנגענעבן אין
דעמיסיע .אָבער
פון דער לאָנדאָנער עקזעקוטיווע האָט מען גלייך
פאַרלאַננט או
י
פ
צ
ו
ה
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ן
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ט
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,
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ו
ייל װינסטאָן טשערטשיפ
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האָט נעגעבן דער ציוניסטישער לייטונג אין לאָנדאָן די פאַרזיכע-
רונג ,אַז די פּראָדציוניסטישע אַדיענטאַציע פון דער עננלישער רע-
גירונג װועט זיך נגאָרנישט ענדערן און די עליח:נזרה וװועט באַלד
|
|
אָפּנעשאַפט ווערן,
דער ישוֹב ,װאָס האָט איבערנעלעבט אַזויפיל ביטערע אנ-
טוישוננען ,איז נעבליבן סקּעפּטיש לנבי די דאָזיקע נייע לאַנדאָנער

הבטחות און זיין פּעסימיזם האָט זיך אַרױסגעװיזן פאַר פולשטענ-
|יק
ד

באַנרינדעט.

די

פייערלעכע

רטנירונגס-דעקלאַראַציע,

וועלכע

הערבערט סעמיוע? האָט דעם -8טן יוֹני ( 1291אין קענינס נאָ-
מענם-טאָג) ,אָפּגענעבן פאַר דער גאַנצער פּאַלעסטינער באַפעלקע-
רונג איז געווען אַ סך ערנער ,וי עס האָבן דאָס דערװואַרט אַפילן

די גרעסטע פּעסימיסטן .אין דער דעקלאַראַציע איז נישט געזאָגט
געװאָרן קיין שלעכט װאָרט קענן די אראבישע פּאַנראָמטשיקעס
און קיין גוט װאָרט װועגן דער קולטור-לייסטונג פון דער ייירישער

אויפּבו-אַרבעט אין ארץ ישראל ,דאַקעגן איז געקומען אַן אינ-
טערפּרעטאַציע

פון דער

באַלפור-דעקלאַראַציע,

װאָס

האָט

אַ תל

געמאַכט פון איר גאַנצן פּאֶלִיטִישן און נאַציאָנאַלן װוערט ,רעדו-

צירנדיק די באַלפור-דעקלאַראַציע צו אַ סתם דערלויבניש פאַר אַ
געוויסער צאָל יידן אַריינצוקומען אין לאַנד פּאַלעסטינע ,בכדי דאָ
צו אַנטװיקלען אַ לאַנדװירטשאַפט און אינדוסטריע לטובת און
נוצן פוֹן די אַראַבער,
ס'איז פאַרן ישוב קלאָר געװאָרן ,אַז דער יידישער נציב
העליון איז צוזאַמענגעבראָכן און איז פַּשוט געװאָרן אַ ווערקצייג
אין די הענט פון זיינע אַנטײציוניסטישע יועצים .דער ישוב און
די ציוניסטישע מחנה אין דער גאַנצער וועלט האָבן אויפגעציטערט
אַפיציעלער
פאַר צאָרן און חרפּה ,אַפילו דער געמעסיקטער
,עולם" האָט געשריבן ,אַז ,דעם נציב'ס רעדע איז געװען אן
ה
אויסדרוק פון חכנעח און נעפאלנקייט ,און פוֹן יעדעס ואָרט איז
בולט געװואָרן דער געשריי; מ'האָט מיך באַזינט!" די ארץ ישראל"-

דיקע אַראַבער האָבן טריומפירט .עכרה גוררת עברה און דער יידי-
שער נציב העליון איז ווייטער געגאַנגען אויף זיין װועג פון הכנעה
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און געפאַלנקייט .ער האָט די אַראַבער פּראָפּנירט אַן ,אראַבישע
אַגעגץ" אין א"י אלם עסװיװאַלענט פֿאַר דער ײרישער אַגענץי
אין פּאַלעסטינע-מאַנדאט .און ווען דקאאָָסַלאַניאלימיניסטעריום
האָט דערצו נישט געװאָלט נגעבן איר הסכמה ,האָט זיך דער נציב
העליון נעשאפן אַ בייראט פוֹן אראבישע נאַטאַבלען ,מיט וועלכע

ער איז זיך צונויפנעקומען א פּאֶר מאָל אין חודש .סעמיועל האָט
נעמאַכט אַ סוף צום לעצטן שריד ופליט פון יידישן לעניאָן ,װאָס
איז געבליבן ,װי אַ סימבאָל פון דעם עבר און פאר דעם עתיד.
קורץ פֿאַר די מאַײאומווען האָט סעמיועל נעפּלאַנט צו שאַפן אין
ארץ ישראל א מיליץ ,װאָס זאָל באַשטיין פון צוויי העלפטן; א
יידישע און אַן אראַבישע ,די לעצטע פּאֶר חונדערט לעניאָניסטן מיטן
קאָלאָנעל מאַרגאָלין בראש ,האָבן געזאָלט זיין דער יסוד טאַר דער
יידישער העלפט פון מיליץ .אין געוויסע ציוניסטישע קרייון האָט
מען אַפילן נאָך נעהאָפט ,אז סוועט מענלעך זיין מיט דער הילף
פון די פארבליבענע לעניאַניסטן צו באַנייען דעם אַמאָליקן יידישן
גדוד ,איצט ,ביים נייעם קורס פון קערבערט סעמיועל'ס רענירונג,
איז פון דעם אַלעמען גאָרנישט געװאָרן .מ'האָט מאַרנאָלינען נעמאַכט
אַ פּראָצעס פאַר דיסציפּלין-ברוך (װאָס ער איז באַנאַנגען איילנדיק
מיט זיינע לעגיאָניסטן ,אָן דערלויבעניש קיין יפו) און די לעצטע
לעניאָניסטן-קאַמפּאַניעס האָט מען אויפגעלייזט .דאָס איז געווען
דער עפּילאָג פון דעם הערלעכן קאַפּיט? ,װאָס טראָגט דעם שטאָלצן
נאָמען; ,יידישער לעניאָן" ,דער סארקאסטישער גורל האָט נע-
װאָלט ,אַז דער לעניאָן ,װאָס האָט איבערגעלעכט אַלע רדיפות מצד
אַנטיסעמיטישע גענעראַלן ,זאָל ליקווידירט ווערן כעת דער הער-
שאַפט פון א יידישן הנציב העליון ,פוֹן איצט אָן אין די זיכער-
קייט פון יידישן לעבן און באזיץ אין ארץ ישראל איבערגענעבן
געװאָרן אין די הענט פון אינדיש-מווולמענישע באַטאַליאַנען און
זייערע מצריש-עננלישע קאָמענדאַנטן ,װאָס זיינען פאַרסמ'ט געווען
מיט אַנטי-ציוניזם און שנאח צו יירן.

און אוב אַמאָל ס'האָבן זיך אַמילו אין יידישן הארץ פון
הערבערט

סעמיועל'ן

ארייננעכאפּט

אינערלעכע

פאָרװורפן

און
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ספקות ,צי באמת

זיינען' זיינע האַנדלונגען גוט און גערעכט לגבי

דעם יידישן פאָלק און דעם ישוב ,טאָ זיינען געקומען די קרייזן,

פוֹן וועלכע ס'איז שפּעטער אַרױסנעװאַקסן דער ;ברית'שלום",
און האָבן די דאָזיקע ספקות און חששות באַרואיקט ,דערקלערנדיק,
אַז סעמיועל'ס רעגירונגס-סיסטעם איז אויך אַ װעג צו דער צי"
ניסטישער רעאַליזאַציע .אין ציוניסטישן כֿאַנער האָבן זיך גע-

לאזט הערן מיינונגען ,װאָס זיינען אויסן געווען צו רעווידירן דעם

מהות פון ציוניזם אין דער ריכטונג פון מינימאַלסטע פאַדערונגען.
די בלוטיקע געשעענישן אין ארץדישראל און דער קויזים אין דער
באַװעגונג האָבן געשאַפן א גינסטיקן באָדן פאַר דעפעטיסטישע שטי"

מונגען ,מ'האָט נעפּרווט זיך און אַנדעדע איינצורעדן ,אַז אַ ציוד

ניזם ,װאָס פאַרציכט אויפן פּרינציפּ פון אַ יידישער מערהייט אין
ארץדישראל און באַגנוגנט זיך מיט אַ ביסל נאַציאָנאַלדקולטורעלער
אױיטאַנאָמיע פאַרן ישוב ,שטייט נישט אין א סתירה צום באַזעלער
פּראָנראַם ,די דאָזיקע דעפעטיסטישע שטימוננען זיינען געווען אַן
אָלאָנישע אויסדרוקס-פאָרם פאַר דער אינערלעכער און אוי"
אידע
סערלעכער שװאַכקייט און הילפלאָזיקייט ביי געוויסע ,צום גליק
נישט צאָלרײיכע ,קרייזן אינעם ציוניסטישן לאַנער.

יוגיסטישע קאַנפּערענץ אין לאַנדאָן (יולי )0291
/די צ
אינעם פּרעוידיום זיצן (פון רעכטט אויף לינקס):
סאָקאָלאָוו,

בראַנדייס,

אוסושקין.

|

:
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אין אַ טראגישער תקופה פון שווערע

נסיונות אוֹן קאַמפן
בעת די לאַנע אין ארץ ישראל האָט זיך סיי פּאַליטיש און
סיי װוירטשאַפטלעך פארשארפט ,האָט די ציוניסטישע וװועלטאָר-

נאַניזאַציע איבערגעלעבט אַ שוערן
איז אין דער
נישער תחום
מענלעכקייט,
פאַרגרעסערן
און געשריבן
ס'איז

און שמערצלעכן

קריזיס .עס

ציוניסטישער ווירקלעכקייט בולט געװאָרן דער טראַ-
צווישן רצון און יכולת ,צװוישן נויסװענדיקייט און
ס'האָבן אויסנעפעלט די פמינימאלע געלטער ,כּדי צו
און צוצואיילן דעם בנין הארץ ,מ'װאָט א סך גערעדט
ווענן אַ גרויסער יידישער נאַציאַָנאַל:הלואה ,אָבער

פון דעם

גאָרנישט

געװאָרן,

דער

קרן

היסוד,

װאָס

אין

גע-

| שאַפּן געװאָרן אויפן פּרינציפּ פון אַ נאַציאָנאַלער זעלבסטבאַשטיי-
ערונג מעשר ,האָט נישט געברענגט קיין גרויסע רעזולטאַטן .דער
מאַניפעסט פון קרן-היסוד-דירעקטאָריום (נייריש ,זלאַטאָפּאָלסקי,

קאַווען ,זשאַבאָטינסקי ,פייוועל) האָט נישט געהאָט די דערװאַר-
טעטע פּעולח ,אַפילו דאָס רייכע און צום געבן צונעוויינטע אמערי-
קאַנער יידנטום האָט פאַרן קרן היסוד געזאַמלט נישטיקע סכומים.
אין די פירנדיקע ציוניסטישע קרייון אין לאַנדאָן האָט מען גע"-
האלטן ,אַז שולדיק אין דעם איז די בראַגרײס לײטונג פון דער
ציוניסטישער אַָרגאַניזאַציע אין אַמעריקע ,בראש פון וועלכער עס
איז געשטאַנען דער ריכטער י .מעס .מ'האָט דער בראנדייס-פיו-

טונג פאָרגעװאָרפן אַ לאַנגן צעט? פון חטאים; זי האָט פאַרנאַכלע-

סיקט די אָרגאַניזאַציע ,אַזױ ,אז די צאָל פוֹן מיטנלידער אין נע-
פאַלן פון  081טויזנט אויף  03טויונט ,זי האָט איננאָרירט די ייד"

שע פּרעסע און עפנטלעכקייט און געשאַפן צװוישן זיך און די צין-
ניסטישע מאַסן אין אַמעריקע אאןַנטפרעמדוננ ,זי האָט דעם אַמע-
ריקאַניש-יידישן קאַנגרעסט כמעט לנמרי ליקווידירט ,און גלייכצוו-
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טיק איז זי נישט פעאיק געווען צו באַקומען געלטער ביי די אַמע-
ריקאַנער נבירים .דאָס לעצטע האָט אַממיינסטן אנטוישט און אוים-

גערעגט ,ווייל מ'האָט דאָך אַזױ שטאַרק גערעכנט אויף בראַנדייס'ם
השפּעה ביי דער יידיש-אַמעריקאַנער פּלוטאַקראַטיע .אַמעריקאַנער
ציוניסטן האָבן כסדד דערקלערט ,אַז בלויז די יידן פון ני-יאָרק
זיינען ביכולת אויפצובויען ארץ ישרא? ,און דערווייל האָט מען
מצד די בראַנדייאיסטן נישט געזען קיין שום איניציאַטיו און אַר-
בעט .סיי אין אַמעריקע און סיי אין אייראָפּע איז אַלזאָ כסדר נע-

װאַקסן די אומצופרידנקייט מיט דער בראַנדייס-לייטונג,
אין פעברואַר

,1991

ווען ס'איז באַקאַנט

געװאָרן

דער פּאַ-

לֿעסטינע-מאַנדאַט אָבער גלייכצייטיק האָט זיך פאַרשאַרפט די
עקאָנאָמישע לאַנע אין ארץ ישראל ,איז אין לאַנדאָן באַשלאָסן גע-
װאָרן צו ראַטעווען

דעם אַמעריקאַנער ציוניזם .קיין אַמעריקע

איז

אַװעק אַ דעלענאַציע ,וועלכע אביאזַשטאַנען פון װייצמאַנ'ען ,אוד
סישקינ'ען און פּראָפּ .אַלבערט איינשטיין( .איינשטיין האָט גע-
האַט די אויפנאַבע צו פאַראינטערעסירן די מעדיצינישע און פי-

נאַנציעלע וועלט מיט דער מעדיצין-פאַקולטעט ביי דער ירושלימער.
אוניווערזיטעט) ,די קאַמףפּאַראָלע פון דעערלענאַציע אין גע-
ווען :אויב ס'איז אומענלעך צו בויען אַ בריק צװישן פּינסק און
װאַשינגטאָן (בראַנדייס) ,מוז מען בויען אַ בריק צווישן פּינסק

און ניודיאָרק (ציוניסטישע מאַסן) .די בראַנדייאיסטן
מאַנ'ס און אוסישקינ'ס

אָנקומען

באַטראַכט

האָבן וייצ" .

אַלס אַ שטראָף-עקס-

פּעדיציע קעגן דעם אַמעריקאַנער ציוניזם .בפרט זיינען זיי געווען
אין כעס אויף אוסישקינ'ען ,וועלכער האָט בעת דער יאָר-קאָנפּע.-
רענץ אין לאַנדאָן שאַרף באַקעמפט בראַנדייס'ס פּלענער .די בראַנ-

| דייאיסטישע לייטונג האָט טאַקע זייער קאַלט אויפגענומען

די פי"

| רער פון דער ציוניסטישער וועלט-באַװעגונג ,אָבער די ציוניסטישע
מאַסן אין ניודיאָרק האָבן ווייצמאַנ'ען פאָרבאַרײיט אַ גראַנדיעזע

אױפנאָם ,עס האָט געהערשט אַ התלהבותדיקע שטימונג ,װאָס האָט
דערמאַנט הערצל'ס באַזוך אין ווילנע .אויך די נישט-יידישע עפנט-
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לעכקייט

האָט .ווייצמאנ'ען

פייערלעך

דער שטאט-ראַט

באַנריסט.

מון ניו-יאָרק האָט װייצמאַנ'ען באַשאַנקען מיט אַן ערױרבירנער-
|
שאמט,
צו קיין שלום צווישן ווייצמאַנ'ען און בראנדייס'ען איז נישט.
געקומען ,הגם ווייצמאַן איז נוטה געווען צו אַ קאָמפּראָמיס( .ראַ-
קענן האָט אוסישקין ,װוי אַמאָל אין דער פראגע פון אונאַנדע ,קא-
טענאָריש פאַרלאַננט ,אַז מ'זאָל דעם קאַמף מיט די בראַנדייאיסטן

דורכפירן ביז צום סוף) ,דעם פּיטן גי  1291איז זיך צונויפנע-
קומען אש סליולענגר די לאַנדס-קאַנפערענץ (קאַָנװענשאָן) פון די
אַמעריקאַנער ציוניסטן ,מיט א מערחייט פון צוויי דריטל שטימען
האָט זיך די קאַנפערענץ געשטעלט אויף דער זייט פון װייצמאַנ'ען
קענן

בראַנדיים'ן,

בראַנדייאיסטן

די קאָנסעקװענץ

זיינען אַװעק

נישט

דערפון

איז

נאָר פון דער

געווען,

אַז די

אַמעריקאַנער

לאַנדס-אָרגאַניזאַציע נאָר אויך פון דער װעלטאָרנאַניזאַציע .זיי
האָבן זיך נישט מער באַטײליקט אינעם 213טן ציוניסטישן קאָנ-

גרעס .דשיפּ.עטערדיקע

אַנטװיקלונג

האָט באַװיזן ,אַזן קליוולענד

האָט נישט נעשטאַרקט די ציוניסטישע אַרנאַניזאַציע אין אַמער-
קע ,טראָץ דער גלענצנדער שטימוננ אין אויך וייצמאַנ'ען גישט
געלוננען צו שאַפן ,בעת זיין וויילן אין אַמעריקע אין יאָר ,1991
די נגרויסע געלטער .די זאַמל-אַקציע האָט סך הכל געברעננט א
אַמעריקע

האָט לייכט

געקאַנט

געבן

חאַלבן מיליאָן דאָלאַר ,בעת
פמאֵָל אַזויפיל,
0
נישט נאָר אין אַמעריקע ,נאָר אויך אין דער נאַנצער יידישער
וועלט איז שװאַכער געװאָרן דער אימפּעט פון דער ציוניסטישער
באַװעגונג .די התלחבות פון די באַלפור -און סאַ-דעמאָ-טעג איז

פּאָריבער .בעת אין יאר  9191האָט מען אין איין נאולה-וואך גע-
שאַפן  001טויזנט פונט ,זיינען די חכנסות אין יאָר  1291געווען
רעלאַטיוו זייער קליינע .די ציוניסטישע מחנה איז געווען מיד ,זי-
כער האָבן דערצו ,אין אַ גרויסער מאָס משפּיע געווען די טרויער?-
קע געשעענישן אין ארץ ישראל .די האָפנוננען נאָך דער באלפור-
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דעקלאַראַציע און סאַןדרעמאָ זיינען געווען איבערגעטריבענע.
זייער צוזאַמענברוך

אַ דעפּרעסיע

איז געקומען

נאָך

און הילפלאָזיקייט,

אַ טייל פון די אַקטיווע ציוניסטישע עסקנים האָט זיך מיטן נאַנצן

ברען אַרינגעװאָרפן אין דער פֿאַנדס-פּאָליטיק ,ווו מ'האָט באַלד
געקאָנט אָפּהאַלטן ,ממשות'דיקע" נצחונות ביי פּאַרלאַמענט-
שטאָט-ראַטן -און קהילות-װאַלן ,אַ גרויסער טייל פון דער ציונים-

טישער יוגנט איז אַװעק אין דער ריכטונג פון סאָציאַליסטישע באַ-
וועגונגען .אַ סך פון זיי האָבן אויף דעם דאָזיקן וועג פאַרלוירן יע-
דע פאַרבינדונג

מיטן ציוניזם און זיינען פאַרשװונדן

מחנות פסואןַציאַל-דעמאַקראַטישע

צווישן די

און קאָמוניסטישע פּאַרטײען.

נאָך מיט אַ קורצער צייט צוריק האָבן אין דער ציוניסטישער
מחנה דאָמינירט לאָזונגען פון מאַקסימאַליסטישן ציוניזם ,מאַקם /
נאָרדױי האָט געקעמפט פאַר מלכות ישראל? און דוד טריטש האָט
פאַרלאַנגט אַ יערלעכע עליה קיין ארץ ישראל אין דער הויך פון

אַ האַלבן מיליאָן יידן ,װאָס זאָל בעיקר זיך שטיצן אויף אַ שטאָ-
טישער קאַָלאָניזאַציע און אינדוסטריע .איצט ,אין דער אַטמאָספער
פון שװואַכקײיט און מוטלאָזיקייט האָט זיך פאַרשפּרײט

אַ מינימאַ-

ליסטישער ליקװידאַטאָרישער ,גם זוֹ לטובה"-צשניזם .דער איינ-
ציקער ליכט-שטראַל אויף דעם מיט ואלקנס באַדעקטן
צייט ,די אויסלייזונג
הימ? ,איז געווען ,צו יענער

ציוניסטישן
פון עמס,

דאָס קויפן פון  08טויזנט דונאַם ערד פאַר  002טויזנט פונט,
אין אוינוסט

מיין-אַראַבישער
ניסטישע

1291

אין

קאָנגרעס,

אין גענף

אן אַלנע-

וועלכער האָט פּראָקלאַמירט

אַנטײציו-

פאַרגעקומען

פּאָסטולאַטן ,קיין לאַנדאָן זיינען אַװעק אַראַבישע דעלע-

גאַציעס .זיי האָבן דאָרט געפינען א שטאַרקע אונטערשטיצונג ביי
איינפלוסרייכע קרייזן .די באַשטעטיקונג פון פּאַלעסטינע-מאַנדאַט
האָט זפיאךַרצויגן און איז אָפּגעלײינט געװאָרן פון חודש צו חורש,
דאָס האָט אַרויסגערופן פרישע דאגות און ספקות .אין די ציוניס -
טישע רייען איז געװאַקסן די אומצופרידנקייט און פאַרביטערונג,
די ,עקאָנאָמישע
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ציוניסטן"

האָבן

שאַרף

קריטיקירט

די

ווירט-

שאפט פון דער ציוניסטישער פייטונג און די פּאַליטישע ציוניסטן
האָבן געחאָט גרויסע טענות מכוח דער פּאַליטִיק ,באַזונדערס פאַר-
ביטערט איז געווען מאקס נאַרדוֹי ,ער האָט אין א צייטוננסאַר:
טיקל ,מיט די שארטסטע װערטער ,באקעמפט די ביזיאיצטיקע ציו"
ניסטישע פּאֲליטִיק און איר פּראָ-עננלישע איינשטעלונ.
ס'איז געווען אַ טראַנישע תקופה פון שווערע ספקות און
נסיונות .מיט סאַטיספאקציע קאָן מען היינט קאָנסטאַטירן ,אַז דער
גרויסער רוב פון דער ציוניסטישער מחנה ,איז טראָץ אַלע מפּלות
און צרות ,שטיין נעבליבן טריי אוֹן פעסט ביי דער פאָן פון ציוניזם,

,דער

ײ"דישער

ארבעטער
אויסגעטאלטן

ארץ:ישראל

טי
די

שטערסטע

װאט

מיט

מוט

און

כוה

נסיוגותו"
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דער צוועלפטער ציוניסטישער קאָנגרעס
אין קאַרלסבאַר.

מיט אַ גרויסער שפּאַנונג האָט די גאַנצע ציוניסטישע און
יידישע וועלט געװאַרט אויף די רעזולטאַטן פון צוועלפטן ציוניס-
טישן קאָנגרעס ,וועלכער האָט זיך פאַרזאַמלט צװישן  1741סעפּ
טעמבער  1291אין קאַרלסבאַד .געקומען זיינען  084דעלעגאַטן,
װאָס האָבן רעפּרעזענטירט  008טויונט שקלים .די מערהייט דע-
לענאַטן זיינען געווען אַלנעמיינע ציוניסטן ,אָרגאַניזירט אין די
פאַרשידענע לאַנדס-מאַנשאַפטן, .מזרחי? און ,צעירי-מזרחי" האָבן
געהאַט  011דעלעגאַטן ,בעת אַלֶע אַרבעטערגרופּירונגען (ה,תאח-
,עירי ציון") האָבן צו-
דות",,,הפּועל הצעיר", ,פּועלי ציון" ,און צ
זאַמען געציילט אַן ערך  08דעלענאַטן .אויפן קאָנגרעס זיינען אויך
| =דערשינען  0שליחים פון דער אומלעגאַלער ציוניסטישער באַװע-
| גונג אין רוסלאַנד .עס זיינען אויך געקומען טויזנטער געסט מכל
| תפוצות ישראל ,דער צוועלפטער קאָנגרעס איז דאָך געווען א מין
איבערחזר'ונג פון ערשטן .צװישן דעם -11טן און -21טן קאָנגרעס
איז געלענן אַ הפסקה פון אַכט יאָר ,אַ צייט פון געװאַלדיקע גע-
שעענישן פאר-און-נאָך-דער באַלפור-דעקלאַראַציע,

ביי אַ פייערלעכער שטימוננ עפנט די ערשטע

זיצונג ,דעם

1דטן פעפּטעמבער פארמיטאָג ,דער פּרעזידענט פוֹן דער ציוניסטי-
שער

װעלט-אָרנאַניזאַציע

אויפגענומען

פּראָפּ .חײם

װיבּמאַ,

וװעלכער

װערט

מיט אַ .שטורמישער אַװאַציע .ווייצמאַן דערקלערט

אין זיין העברעאישער

לעצטן ציוניסטישן

רעדע :אַכט יאָר זיינען פאַרנאַנגען זינט דעם.

קאָנגרעס אין ווין .געװאַלדיקע שינויים זיינען

פאָרגעקומען בעת די דאָזיקע  8יאָר ,מיר זיינען גראָד ,ערב דער
וועלט-מלחמה געשטאַנען ביים אֶנהויב פון אַן אינטענסיווער קאָלאָ-
ניזאַטאָרישער אַרבעט אין ארץ ישראל ,מיר האָבן דאַמאָלט דורכ-
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געפירט אַ געלונגענעם קאַמף פאַר העכרעאיש און זיינען צוגע"
אוניווערזיטעט אין ירושלים .די
טרעטן גרינדן די העברעאישע
וועלט-מלחמה האָט דערשיטערט די צייוניסטישע אַרנאַניזאַציע.
דאָס יידישע פֹאֶלְק האָט דורכגעלעבט אַ בלוטיקע מאַרטיראָלאָניע,
מיר האָבן אין דעם גרויסן וועלט-קאַמפף נישט געהאַט קיין שום
כלי-זין אויסער אונזער סמאָראַלישער קראַפט ,אַפילו דער לענאָן
איז געווען בלויז אַ סימבאָל פון כוֹח ,די באַלפור-דעקלאַראַציע ,די
באַשלוסן פון סאן רעמאָ און דער מאַנדאַט אין ארץ ישראל זיינען
אַ נצחון פון גערעכטיקייט .אין דער באלפור-דעקלאַראַציע האָבן
מיר באַקומען די עפנטלעכע אנערקענונג פאַר אונזערע היסטאָרי"
שע אַספּיראַציעס .ווען מען קריטיקירט איצט אונזער פּאָליטישע
לאַנע ,מוז מען נגעדענקען ,אַז דער אָריענט נעפינט זיך אין אַ מצב
פון אויפרודערונג ,אַז דער שלום-פאַרטראַנ מיט טערקיי איז נאָך
נישט ראַטיפיצירט און דער מאַנדאָס אין נאָך נישט אונטערנע-
שריבן געװאָרן ,אַפִילו די שטאַרקסטע רעגידונג קאָן ביי דער היינ-

טיקער װעלט-לאַנע נאָר טריטווייז און פאָרזיכטיק רעאַליזירן אירע
פּלענער און הבטחות ,מיר זיינען איבערציינט ,אַז די ענגלישע רע-
גירונג װויל און וועט איר װאָרט האַלטן .די פונדאַמענטן פון אונ-
זער נאַציאָנאַלער חיים זיינען פעסטע ,אָבער מיר האָבן נאָך פאַר
זיך גרויסע קאַמפן און שוועריקייטן ,די באַשרענקונגען פון אונ-
זער עליה און אוױיפנוי-אַרבעט פארשאַפן אונז טיפע זאָרֹנן .חיינט,
אַ יאר נאָך סאַן רעמאָ לאָזט זיך נאָך זען בעיקר די טונקעלע זייט
פון אונזער לאַנע ,און איך וויל נאָרנישט פארשלייערן אָדער פאַר-
גלעטן .און דאָך מאַכן מיר אין ארץ ישרא? כסדר'דיקע פאָרשריטן,
אונזערע חלוצים האָבן דעם ישוב און דעם לאַנד צונעשטעלט א
נייעם ,פרישן כוח .דער קאָנגרעס װועט דארפן שאַפן די מענלעכ-
קייטן פאַר א גרויסער קאָלאָניזאַציע-אַרבעט .א נראַנדיעזער פּראָ-
יעקט פון באַװאַסערונג איורןדן-עלעקטריפיקאַציע שטייט פאַר דער
רעאַליזירונג .די היפּאָטעקן-באַנק װעט געגרינדעט ווערן .מיר האָבן .

פאַר זיך אַ גרויסע אויפבוידארבעט ,ליידער מוזן מיר קאָנסטאַטירן,
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אַז אַ טייל פון דער

אַראַבישער

זיך קעגן

באַפעלקערונג שטעלט

אונז און אונזער אויפבוי-אַרבעט .מיר וועלן נישט פארציכטן אויף

קיין אות פון אונזערע רעכט אין בדאעַרלפור-דעקלאַראַציע .מיר
האָפן ,אַז אין דער נאענטסטער

צוזאַמענלעבן

און אַרבעטן

וװעלן יידן און אַראַבער

צוקונפט

בשלום און אין אחדות

לטובת דעם

פֿאַנד .אונזערע באַמיאוננען ליידן צוליב דער קאַטאַסטראָפּע ,װאָס

האָט געטראָפן דאָס מזרח-יידנטום .עס איז אַלזאָ אונזער פליכט צו"

צוציען

אַלע אַקטיוע

כוחות

פון וועלט-יידנטום.

דאָס איז געוען

דער געדאַנק ,װאָס האָט אונז באַהערשט ביי דער פּראַנע פון אַמע"
ריקאַנער ציוניזם .מיר האָפן ,אַז דאָס אַמעריקאַנער

יידנטום װעט

רערפילן זיין געשיכטלעכע פליכט לנבּי דעם יידישן פאָלק .פּאַר די

יידן ,װאָס שטייען מחוץ דעם ציוניזם ,עפענען זיך גרויסע מעג"
לעכקייטן ביי דער מיטאַרבעט לטובת ארץ ישראל .אין קרן היסוד
אין געשאַפן געװאָרן דער פינאַנץ-אינסטרומענט פאַרן בּגין"הארץ.
די פֿאַנע אין ערנסט און מיר מוזן אַנשטרענגען אַלע כוחות ,בכדי
נובר

צו

זיין די שוועריקייטן,

ס'איז

נויטיק

מוט,

זעלבסטפאַר-

טרויען און אייניקייט ,אונזער אָרגאַניזאַציע איז היינט שטאַרקער,
וי ווען ס'איז .ערנסט און פייערלעך איז

די שעה

און זאָל דער

קאָנגרעם זיין ראוי צו זיין גרויסער שליחות.

נאָך ווייצמאַנען באַשטײגט די רעדנער-טריבונע גחום סאָטאָ

אָו ,דער פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע ,און
האלט אַ העברעאישע רעדע ,אין ועלְכער ער זאָנט :צװישן אונז
און דעם עלפטן קאַנגרעם ליגט אַ געװאַלדיקער וועלטדשטורם ,וועל"

כער האָט צעשמעטערט גרויסע מלוכות און געענדערט רי פּאַלױ-

| טישע קאַרטע ,דאָס יירישע פאלק אין נישט געווען קיין פּאַסיווער
צושויער

אין דער דאָזיקער

טראַגישער

מלחמה-דראַמע.

אַ ים פון

ייריש בלוט איז פאַרגאָסן געװאָרן .די רדיפות און עוואַקואַציעס
האָבן פאַרניכטעט הונדערטער יידישע ישובים אין מורח-אייראַפּע.

אַלע פעלקער האָבן געליטן ,אָבער די יידישע פיידן זיינען געווען

באַזונדערס שווער ,צוליב אונזער הילפּלאָזיקײט און הײמאַטלאָזי-
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קייט .דאָס איז די יידישע טראנעדיע .אומעטום איז געוואקסן דער
ברוטאלער אַנטיסעמיטיזם ,אונזערע ליידן האָבן נישט אויפנעהערט
מיטן װאָפּנשטילשטאַנד .ס'איז געקומען די בלוטיקע מארמיראָלאַניע
אין אוקראינע ,.די מעשים פון אַ קיסר נירון זיינען א טראָפּן לנבי
אין פֿאַרנאָסן געווארן אין אוקראינע,
דעם ים פון בלוט ,װאָס
באַנדעס פון ווילדע באַרבאַרן ,זיינען וי בעסטיעס גענאַננען פון
שטאָט צו שטאָט און האָבן אויסנטקוילעט יידישע ישובים .שוי
דערלעך זיינען נגעווען די סאַדיסטישע אָרניעס פון די רוצחישע מער-
דער-באַנדעס .און ווו איז געווען איידאָפּע? פאַרװאָס האָט זי ויך

צונעקוקט שווייננדיק צו דער דאָזיקער ווילדער שחיטה? אין וװעל
כער צייט לעבן מיר? איז דאָס באמת דאָט צוואנציקסטע יאַרהונ-
דערט? ווו איז דער פעלקערבונד? װו איז די מענטשהייט? ס'אין
אָבער דאָך פאַראַן אַ טריבונאל ,דער משפּט פון דער וועלטנגעשיכטע,
וועלכער װעט אַרױסטראָגן אַ שווערן פּסק דין קענן די שולדיקע.
טראַץ אַלֶע שרעקלעכע רדיפות און אומנליקן ,עם ישראל חי וקים!
מעכטיק האָט זיך מאַניפעסטירט די סאַָלידאַרישקײיט און ברידער'"
לעכע הילף פון אַלֶע יידן לגבי דעם.אומנליקלעכן אוקראינער יידני
| טום .גרויסאַרטיק איז געווען די לייסטונג פון די יידן אין אמע.-

ריקע .מיר מוזן אין דער איצטיקער טראַנישער תקומה זאָגן :מיר
אונזער
געװאָרנט.
ציוניסטן האָבן דאָך במשך פון יאַרצענטער
גרויסער מנחהינ טעאָדאַר הערצל ,האָט נאָך מיט א טערט? יאָרהונ-
דערט צוריק ,גענעבן די ריכטיקע תשובה אוֹיף דער יידנפראַנע.
װאָלט דאָס יידישע פאלק שוין דעמאָלט מקריב געווען בלויז אַ טייל
פוֹן זיינע כוחות ,בכדי צו רעאַליזירן אונזער אידעאל ,װאָלט די
וידישע חיים שוין פון לאַנג געווען אַ רעאַלע טאַטזאַך ,איצט שטייען

מיר ביי דער געשיכטלעכער טעגרונג פון יידישן גורל ,די באַלפור-
דעקלאַראַציע און סאַן רעמאָ זיינען נרויסע עטאַפּן אויף אונזער
גאולח-ווענ ,דער נאָמען באַלפור וװועט תמיד נלאַנצן אין דער ודי

שער געשיכטע .מיר שטייען אויף דער שווע? פון א נייער תקופה.
נישט

קעגן דעם אַריענט ,נאָר מיטן אַריענט

ווילן מיר רעאַליזירן
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עבר אין

אונזער נאַציאָנאַלן אידעאַל .מיר האָבן אַ געמיינזאַמען

דעם גלאַנץײפּעריאָד פון אַראַבישן פאָלק .מיר װילן לעבן בשלום

מיט אונזערע אַראַבישע ברידער ,צוזאַמען װוילן מיר אַרבעטן ביים
אויפבוי

לאַנד.,

פון פֿאַרװאָרלאָזטן

נישט

אין

ירושלים

נאָר אַ

שטאָט ,דאָס איז אַ פּרינציפּ פון שלום .מיר פאַרשטייען אויך די
| טיפע צונעבונדנקייט פון דער קריסטלעכער װעלט צו די הײליקע
ערטער

אין ארץ-ישראל,

מיר

האָבן

זיינער

דעם

געגעבן

צייט

אויבער-הויפּט פון דער קאַטוילישעד קירך אַ דערקלערונג וועגן דעם

שוץ פון די הייליקע קריסטלעכע מקומות .אונזער פּאָליטיק קאָן
בכלל נאָר זיין אַ פּאָליטיק פון

שלום או פּאַרשטעונדיקונג.

די

פרירנס-קאָנפערענץ האָט אונז ,אויסער דער באַשטעטיקונג פון דער
באַלפור-דעקלאַראַציע ,געגעבן דעם שוץ פון נאַציאָנאַלע מינדער"

הייטן .דער קאָמיטעט פון יידישע דעלענאַציעס האָט אויף דעם

דאָזיקן געביט

אַנטויקלט

אַ ברייטע

טעטיקייט.

די

דיאַספּאָרע-

אַרבעט איז אַן אינטעגראַלער טייל פון דער ציוניסטישער פּאליטיק.
די רעאַליזאַציע

פון ציוניסטישן

אידעאַל אין ארץדישראל

און די

דערהאַלטונג פון פאָלק אין דער דיאַספּאַרע בילדן אַ געמיינואַמע
און איינהייטלעכע אויפנאַבע .דאָס איז אַ באַזונדערס נויטיקע זאַך

לנבי דעם שטאַרקן אַנטיסעמיטיזם אין מזרח-אייראָפּע .מיר זעען

אין פּוילן אַ װאַקסנדיקע העצע קעגן יידן .דורך דורות-לאַנגע טראַ-

דיציעס זיינען מיר פאַרבונדן מיט דער פּוילישער נאַציע ,װאָס האָט

זיך איצט ענדלעך ,נאָך שווערע און ביטערע קאַמפן ,באַפרײיט פון
פרעמרן יאָך ,ווען מיר פּאַרטײידיקן זיך קעגן די בלוטיקע איבער"
פאַלן און באַליידיקונגען ,װאָס קומען איצט פאָר אין פּױלן לנבי
דער פרידלעכער יידישער באַפעלקערונג ,העצט מען קעגן אונז מים

פארסמטע

שלאַנווערטער וענן

א

פּוילן-פיינטלעכער ,אַנאַנימער

ּ,ראָטאָ-
מפוכה" .די נאַרישע בלבולים ,װאָס שטיצן זיך אויף די פ
קאָלן פון זקני-ציון" ,געפונען

אַן

אָפּקלאַנג ביים אויפגעהעצטן

המון .מיר האָפּן ,אַז פּױלן ,װאָס איז איצט געװאָרן דער גרעסטער
יירישער צענטער אין אייראָפּע ,וועט אַרױסװייזן לנבי דעם יידיש!
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פאלק פאַרשטענדעניש און נערעכטיקייט .דער איצטיקער קאָנגרעם,
װאָס איז פאַרזאַמלט אויף דער טשעכאַסלאָװאַקישער טעריטאָריע,
דערמאַָנט מיט דאַנקבאַרקײט די פּראָזציוניסטישע סימפּאטיעס פון

פּרעזידענט מאַסאַריק און אויסערן-מיניסטער בענעש -- .זאָל דער
קאָנגרעס מיט זיין נאַנצער ענערניע און איבערגעגעבנקייט צוטרעטן
צו זיין נרויסער אויפנאַבע אין דער איצטיקער שווערער תקופח פון
חבלי-גאולה,

נאָכן

|

|

דורכלייענען די שריפטלעכע

באגריסונגען

|

פון פּרעזי-

דענט מאַסאַריק ,מיניסטער בענעש און אַנדערע פּערזענלעכקייטן
= און אינסטיטוציעס ,האַלט סער דושאָרוש קלערט ,דער בריטישער

| אַמכאַסאַדאָר אין פּראָג - ,אַװאַרימע באַגריסונגס-רעדע .דאָס פּרע-
זידיום פון קאָנגרעס אין געוויילט געװאָרן לויט פאַלננדיקן צו"
זאַמענשטעל; נחום סאַקאַלאָו  ---פאָרזיצער ,לעאָן מאָצקין ,מאיר
בערלין ,העשעל פאַרבשטיין ,אינזש .שלמה קאַפּלאַנסקי ,דר ,מאיר

קלומעל ,לואי ליפּסקי און יוסף שפּרינצאַק  ---וויצע-פאָרזיצער,

אַ פייערלעכע הזכרת-נשמות-רעדע צום

סאָקאָלאָוו האַלט דאַן

ציוניסטישע
פאַרשטאָרבענע
ערן פון די ,זינט דעם יאָר ,3191
פּערזענלעכקייטן .מיט באַזונדערער פּיעטעט און ליבע דרעמאַנט
סאַקאָלאָוו די נעמען פון דוד װאָלפזאָן ,יחיא? טשלענאָוו ,יוסף
אוֹן ראַבינאָוויטש ,בער
טרומפּעלדאָר ,די מזרחי-רבנים ריינעס
באָראָכאָוו ,אַדאָלף שטאַנד ,אינזש .ברוק ,די אין אוקראינע על
קדוש השם געפאַלענע אַמעריקאַניש-יידישע טוער פּראָפּעסאָר פריך-

לענדער

און ראַבינער

דר .קאַנטאָר ,די נגרויסע העברעאישע

און

יידישע שריפטשטעלער מענדעלע מוכר ספרים ,שלום עליכם ,י,5 .
פּרץ ,ש .אַנסקי ,יעקב דינעזאָן ,י .ח .ברענער ,ש .פרוג ,דאַן דר.

לעאָן חאַזאַנאָװיטש ,דר .ק ,ליפּפּע ,אַגראַנאָם אהרונזאָן (א קאלאָ-
ניסטן-זון ,איינגער פון די בעסטע
דער

ריגול-אַקציע

;נילו"

לטובת

א"י-קענער,
עננלאַנד,

אַרנאַניזאַטאָר פון
פאַרשװונדן

געװאָרן

בעת אַן אַעראָפּלאַןדנסיעה) ,קאַמענדאַטאָרע ביאַנקיני לוי (אַ רא-
מאַנטישע געשטאַלט ,איטאַליענישער פלאָט-אָפיציר ,מיטאַרבעטער
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פון ועד הצירים ,נאָך סאַן רעמאָ אַװעק קיין דמשק אין ציוניסטוי
| = שער שליחות און דאָרט דערמאַרדעט
סער מאַרק סייקס אוֹן אַנדערע.

דעם קאָנגרעס
געדרוקטער

באַריכט

געװאָרן

דורך די אַראַבער),

איז פאָרנעליינט געװאָרן

אַן אויספירלעכער,

|

פון דער עקזעקוטיווע,

וועלכער

האָט געגעבן

אַ סך הכל פון דער פּאָליטישער ,פּאַלעסטינישער ,אַרגאַניזאַציאָנע-
לֶער און פינאַנציעלער אַנטװיקלונג פון דער באַװעגונג במשך פון
דער צייט  ,1291--8191צום באַריכט װאָבן דאָס ערשטע װאָרט

באַקומען י .סימאָן און נ .דע לימע ,וועלכע זיינען אין פעברואַר
אַוועק פון דער עקזעקוטיווע ,יוליוס סימאָן האָט דערקלערט
1
אין זיין רעדע די סבות ,צוליב וועלכע ער און דע לימע האָבן זיך
אָנגעגעבן אין דעמיסיע ,און האָט שאַרף אַטאַקירט די װירטשאַפט-
לעכע און פּאָליטישע פירונג פון דער עקזעקוטיווע .לויט סימאָנס

מיינונג ,איז בראַנדייסעס פּלאַן געווען דער ריכטיקער .בראַנדייס
האָט געװואָלט ברייט עפענען די טויערן פון דער ציוניסטישער אֶר-
גאַניזאַציע פאַר אַלֶע ,װאָס ווילן מיטאַרבעטן פאַרן בנין הארץ ,ער

האָט זיך באַמיט אַריינצונעמען אֹין דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע
זייער איינפלוסרייכע

פּערזענלעכקייטן,

אָבער ווייצמאַן

האָט דערצו

נישט צונעלאָזט ,זיין האַנדלונג האָט געמירט צום ברוך אין אַמע-
ריקע .בראַנדײס ,מעק ,שאָלד און אַנדערע פירער פון אַמעריקאַנער
ציוניזם האָבן געדאַרפט שפּילן אַ פירנדיקע ראָל ביים בנין הארץ,

אוסישקין האָט געהאַט דעם טרויעריקן מוט צו דערקלערן ,אַז פון
בראַנדײיסן קאָן מען שוין נישט דערװאַרטן קיין שום פּאָלִיטישע
אויפטוען און מ'קאָן שוין אויף אים פאַרציכטן ,אָבער דער אויבער-
ריכטער בראַנדייס איז אין אַמעריקע אַ גרויסער מאָראַלישער אויטאַָי
ריטעט .ווייצמאן האָט נעדארפט שלום מאַכן אין אַמעריקע ,דעמאָלט
זיין פינאַנציעלער דערפאָלנ געווען א סך גרעסער,
װאָלט אויך
אנשטאָט צו צעמענטירן אַ שטאַרקע אַמעריקאַנער לאַנדעס-אָרגאַ-
ניזאַציע ,האָט וייצמאַן זי צעבראַכן .,דער קאָנגרעס מון א סוֹף

מאַכן צו דעם ביז איצטיקן מצב אין דער לייטונג און איר ווירט-
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.

זאָגט אין זיין רעדע :איך בִין שטאָלץ
גסמיס דע לימע
שאַפט.
צו פֿאַרטרעטן מיין אָפּאַזיציאָנעלְן שטאַנדפּונקט ,ס'איז שוין צו

לאַנג געווען ביי אונז א חרפּה צו זיין אַן אָפּאָזיציאָנער .מיר האָבן
פון פּרעזידענט ווייצמאן און פּרעזידענט סאָקאָלאָוו געהערט זייער
שיינע דרשות ,אָבער וי זעט אויס די פּאָליטישע לאַנע? זינט דער
באַלפור-דעקלאַראַציע האָבן מיר א כסדרדיקע פּאַליטישע ירידה,
מיר האָבן אין אונזער לאַנד דערלעבט פּאָגראָמען ,דאָס איז די
גרעסטע חרפּה ,וולעכע מ'האָט אונז געקאָנט אָנטאָן .איך ,דער
אַ,סימילירטער מערב-ייד" ,פיל מיך שווער באַליידיקט ,אָבער אונ-
זער ועד הצירים זעט נאָרנישט ,ווייסט נאָרינשט ,פילט גאָרנישט.
און װאָס אין מיטן מאַנדאַט ,מיט די גרענעצן פון ארץזישראל?
אונזער אַראבישע פּאַליטיק איז לנמרי פאַלש .מ'קאָן נישט פאַר
די אַראַכבער רעדוצירן אונזערע נאַציאַנאַלע פּאָסטולאטן און נלייכ-

צייטיק אין לאָנדאָן פאַרלאַנגען

די

רעאַלזאַציע פון די הויפּט-

פּאָסטולאַטן .דער פּלאַן פון די בראַנדייאיסטן איז דאָך געווען גוט,
אין אונזער ארץדישראלדיקער וירטשאַפט הערשט א סיסטעמלאַו-
קייט .,אוסישקין טוט װאָס ער ויל ,װי אַ דיקטאַטאָר .,דאָס איז
איצט אויך געשען ביים עמק-קויף .מיר זיינען נישט קענן די שולן,
מיר ווילן נאָר ,אַז דער שול-בודזשעט זאָל נעדעקט וװערן פון אַ
ספּעציעלן שול-פאַרײין און דער ישוֹב זאָל אויפברעננען א טייל
פון דעם בודזשעט .מיר האָבן אויפן קאָנגרעס א צו נרויסע טאָנ-
אָרדנונג ,דריי זאַכן זיינען די וויכטיקסטע און זיי מוזן מיר אויפן
קאָנגרעס דערליידיקן )1 :שאַפן אַ לעגאַלן צושטאַנד אין דער אֶר-
גאַניזאַציע  )2רעאָרנאַניזירן אונזער וירטשאַפט אין ארץ-ישראל
|  )8צוציען אַלע יידן צום בנין הארץ .איך מוז ,צום סוף ,באַדויערן
ווייצמאַנס שטראָף-עקספּעדיציע קיין אַמעריקע .וייצמאַן האָט זיך
פריער נעדאַרפט באַראַטן מיטן אַקציאָנס-קאָמיטעט ,ווען מ'זאָנט,
,ווישן פּינסק און װאַשיננטאָן איז נישטאָ קיין בריק ,איז דאָס
אַז צ
פאַלש .ס'איז פאַראַן א בריק ,דאָס איז ארץ-ישראפ!?
אוֹיף די ווייטרעדיקע זיצונגען אַנטװיקלט זיך א ברייטע דים-
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| קוסיע

איבערן

רעכנשאַפטס-באריכט פון דער עקזעקוטיווע ,אין

וועלכער עס באַטײליקן זיך די פאָרשטײיער פון אַלע פראַקציעס און
לאַנדסמאַנשאַפטן .,מאיר בערלין (מ,זרחי" ,אַמעריקע),דערקלערט:
ס'איז שווער צו רעדן וועגן דעם כאַריכט ,ווייל מיר האָבן במשך
די אַכט יאר געהאָט צו טאָן מיט פאדשידענע לייטונגען .אַ טייל פוז
די פאַדאַנטװאָרטלעכע פּערזאַנען זיינען בכל? נישט דערשינען ביים

,זרחי" דערקלער איך ,אַז מיר האָבן
קאַנגרעס .אין נאָמען פון מ
נישט פאַרנעסן די גרויסע לייסטונגען פון וייצמאַנען און סאָקאָלאָוון
(ביי דער באַלפור-דעקלאַראַציע און אין סאַן רעמאָ .צוליב דעם מוז
מען אונזערע פירער מוח? זיין מאַנכע זייערע פעלערן ,אָבער ,ס'איז

דאָך נויטיק דאָ צו רעדן וועגן די דאָזיקע פעלערן ,פאַרװאָס פעלט
אויפן קאַנגרעס מאַקס נאָרדוי? (שטורמישער בייפאַל אינעם קאָנג-
פיּזאָליטיש
| רעס) ,ווייצמאַן א

דערצויגן

געװאָרן

אין עננלאַנד און

ער ווייסט ,אַז ענגלאַנד איז גרויס געװאָרן אַ דאַנק דער דעמאָ-
קראַטיע און טראַדיציע .אָבער אונזער עקזעקוטיווע פירט זיך נישט

לויט די דאָזיקע פּרינציפּן ,אין ארץדישראל הערשט אַ סיסטעם פון
פּראָטעקציעס ,איך קאָן די לאַנע אין אַמעריקע .מען איבערטרייבט

די השפּעה פון בראַנדײסן ,ס'איז נישט ריכטיק ,אַז װייצמאַן האָט .
צעשטערט די אַמעריקאַנער אָרגאַניזאַציע ,אין ארץזישראל היט
מען נישט אִפּ די הייליקייט פון שבת און כשרות ,צו דעם מוז נע-

| מען אַ סוף .מיר בויען ירושלים און נישט רוים .דר .יהושע טּהאָן
(קראָקע) זאָגט אין זיין העברעאישער רעדע :נאָך אַכט יאָר פון /
שווייגן ,זיינען מיר ענדלעך געקומען צום װאָרט 008 .טויזנט שוק-

לים דאָס איז אַ גרויסע מאַכט אין יידנטום .די באַלפור-דעקלאַראַציע
האָט נישט דערפילט אַלֶע אונזערע האָפענוננען ,פאַרװאָס ווערט

נישט דער מאַנדאַט באַשטעטיקט? מיר פּאַרלאַנגען ,אַז אונזערע פי"
רער זאָלן אין אונזער נאָמען רעדן דרייסטער .זאָל מען דאָס יידישע
פאלק נישט ,טרייבן צו פארצווייפלונג .בנונע דעם אַמעריקאַנער
קאָנפּליקט ,שטייען מיר אויף דער זייט פון אונזערע פירער .ס'אוז
נישט פאַראַן קיין ציוניזם אָן יידישן נאַציאָנאַליזם ,פאַרװאָס זיינען
|
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די בראַנדײיאיסטן נישט געקומען צום קאַנגרעס? וו איז דער ערנ"
פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער וװועלטאַרנאַניזאַציע? און צום
יירישן נציב העליון זאָנן מיר; ס'איז אונז נאָך געבליכן א ביטל
פאַרט-ויען ,זאל מען מיט אונזער געדולד נישט מיסברויכן!
נאָכדעם וי דער קאָנגרעס באַשליסט צוֹ שיקן באנריסונגם-

טעלעגראַמעם צוֹם פּרעזידענט מאַסאַריק ,צו דער טשעכאַטלאַװאַ-
אַקס נאָרדוי ,קומט פאָר דער המשך פון
מו
קישער רענירונג און צ
דער דעבאַטע ,דוד יעלין (ירושלים) ,ברענגט דעם ,קאַנגרעס פוז

נאולה" א האַרציקן גרוס פון ועד הלאומי און אספת הנבחרים,
און פאַרלאַננט ,אַז דער קאָנגרעם זאָל זיין שטאַרק אין גלויבן און
טאַט .דר .מאַרטין בובער (,
ה,תאחדות",

גע רעדע וועגן מהות

דייטשלאַנד) ,האַלט אַ לאַנ-

פוֹן ציוניסטישן נייסט און טאָט אין דער

איצטיקער רגע .נישט די דיפּלאָמאַטיע קאָן אונז ברענגען די נאולה,
נאָר די דערציאונג פון פאָלק ,די חלוציות און די קולטור-אַרבעט,
אין דער ציוניסטישער באַועגונג הערשט איצט אַן אידייען-לאָזיקיט.
מען מוז באַנייען די נשמה פון דער באַװעגונג ,ס'איז
נויטיק
דורכאויס אַ שלום מיט די אַראַבער ,מיר װאַרפן אִפּ די מעטאָדן
פון קעמפנדיקן נאַציאָנאַליזם ,אין אַ גערעכטער אחדות מיטן אַראַ-
בישן פאָלק וועלן מיר בוֹין אַ בשותפותדיקע היים ,װאָס װועט נישט
וויסן פון קיין שום קאַפּיטאַליזם און אימפּעריאַליזם .אין דעם דאי

זיקן סאַציאַלן כאַראַקטער פון אונזער נאַציאָנאַלן אידעאַל ליגט די
צוקונפט פון ציוניזם אוֹן ארץדישראל ,אברחם גאָלרבערג (גיו-יאָרק)
רעדם אין נאָמען פון די אַמעריקאַנער דעלענאַטן ;:זאָל מען דא
נישט מאַכן קיין אונטערשייד צווישן אַלטע און נייע אַמעריקאַנער,
צווישן עכטע און אומעכטע .כ'האָב גענלויבט דער קריטיק פון סי-
מאָן און דע לימע ,כל זמן זיי זיינען נישט געקומען צום ענין אַמע-
ריקע .אויב מ'קאַן אַזױ פאַלש אורטיילן איבער די אמעריקאנער

ענינים ,איז מען אויך נישט באַגלױבט ביי אַנדערע פראַנן .ס'איז
לחלוטין נישט אמת ,אַז דער ציוניזם אין אַמעריקע הויבט זיך אָן
מיט בראַנדײסן ,מיר האָבן שוין פריער געהאט אין אמעריקע סאַ-
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קאַלאָװון און שמריהו לעווינען ,װאָס האָבן פּאַרן ציוניזם אַ סך
אױיפגעטאָן,

מיר װאָלטן

בראַנדייסן

וייטער

געטראָגן

אויף

די

הענט ,ווען דאָס װאָלט נוצלעך געווען טאַרֹן ציוניזם .אָבער ,ווען
מיר האָבן געזען דעם שאָדן ,וועלכן ער ברענגט דעם ציוניזם ,האָב!
מיר ביי בראַנדייסן אָפּנענומען די פירערשאַפט .יידן האָבן צופיל
דרך ארץ פאַר הויכע ראַנגעס און בראַנדײס איז דאָך אַן אויבער-
ריכטער .בראַנדייס איז טאַקע אַ וויכטיקע פּערזענלעכקייט ,אָבער
דער ציוניזם איז אונז וויכטיקער .בראַנדייס האָט אויף זיין זייט

נישט ציוניסטן ,נאָר בראַנדייאיסטן ,דער פּלאַן און די מעטאָדן פון
בראַנדײיס זיינען נישט צונעפּאַסט צו דער טראַדיציע און די באַ-
דינגונגען פון יידישן לעבן .זינט דער לאָנדאָנער קאָנפערענץ ביז
קליװולאַנד זיינען פאַרגאַנגען מער וי צען חדשים .בראנדייס אין
במשך דער גאַנצער צייט געשטאַנען בראש פון דער ציוניסטישער
אָרגאַניזאַציע אין אַמעריקע .הערבערט סעמיועל האָט אונז אין די
דאָזיקע צען חדשים כסדר געלאָזט זאָנן ,אַז מיר זאָלן שיקן נעלט
קיין ארץ-ישרא? .אָבער אַמעריקע האָט געשיקט לעכערלעכע סכו"
מים ,צוערשט  02טויזנט דאָלאַר אַ חודש ,דאַן  01טויזנט און
לסוף שוין גאָרנישט ,אַזױי טוען גוטע ציוניסטן? קיין שום ציו-

ניסט ,וועלבער האָט ליב ארץיישראל ,װעט אַזױ נישט האַנדלען,

אפילו ווען ער איז נישט מסכים מיט דער עקזעקוטיווע און איר
'סיסטעם .די לאָזונג פון בראַנדײיס איז געווען :געלט ,מענטשן ,דיס-
ציפּלין ,אָבער קיין איינציקע פוֹן די דריי לאָזונגען האָט ער נישט
רעאַליזירט .זיינע מענטשן האָבן געוועקט מיסטרויען צווישן אַמע-
ריקאַנער און רוסישע יידן ,מיר האָבן פריער געהאט  081טיזנט

מיטגלידער ,קיין קליוולאַנד זיינען מיר געקומען מיט סך הכל 42
טויזנט ,ווו איז דער רעשט מיטנלידער? ווען ווייצמאַן איז געקומען
קיין אַמעריקע האָט אים ניו-יאָרק געמאַכט פאַר איר ערשטן
יידישן ערנבירגער און דער פּרעזידענט פון די פאַרייניקטע שטאַטן
האָט אים באַגריסט אויף די שטינן ,װו װאַשינגטאָן האָט פּראָקלאַ-
װיצמאַנען איז געווען
מיט
מירט די רעפּובליק ,אונזער שמחה
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זייער גרויס ,ס'איז דאָך דער ערשטער ציוניסטישער פּרעזידענט,
װאָס האָט באַזוכט אַמעריקע .נישט הערצל ,נישט װאַלפזאָן און
נישט וארבורנ האָבן נישט נעפונען קיין צייט ,בכדי צוֹ באַזוכן
אַמעריקע .אָבער בראַנדייס לייטונג האָט זיך געהאַלטן רעזערווירט,
ס'איז לעכערלעך ,ווען מען זאָנט דאָ ,אַז מ'האָט בראַנדײסן פאַר-
טריבן ,אַזעלכע מענטשן וי בראַנדײיס פאַרטרײיבט מען נישט ,זיי
פאַרטרייבן זיך אליין .מ'האָט געװאָלט שטעלן א װאַנט צוישן
אייך און אַמעריקע ,דאָס איז נישט נעלוננגען .מיר שטייען דאָ צו-
זאַמען מיט אייך ,װוי ברידער מיט ברידער,
פּראָף .דר .צבי פרץ חיות (אויבער-ראַבינער פון ווין) ,זאָנט
אין זיין רעדע; װוי איר ווייסט ,בין איך געווען אין אַמעריקע ,בכד!

דאָרט שלום צו מאַכן ,איך בין נישט קיין פּאַרטיי-מענטש פון דער
עקזעקוטיווע ,איך באַאורטײיל די לאַגע וי א היסטאָריקער ,מ'האָט
פון נאַציאָנאַליזם און לאַנדעס-פּאָליטיק געמאַכט אַ מחיצה צווישן
ציוניסטן ,אין דעם באַזעלער פּראָגראַם איז די מחיצה נישט פאַראַן.
ווער עס צאָלט אַ שקל ,דער איז אַ ציוניסט .אַן אַנדערע זאַך איז,
װאָס אין אײיראָפּע  און אַמעריקע געפונען זיך אַ סך נוטע און
רייכע יידן ,וועלכע ווילן מיטהעלפן ביים בנין הארץ ,אָבער ווילן
נישט אַריינטרעטן אין דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע .בראַנדייס
איך בין בעת מיין
און מאק זיינען גאַנץ נוטע ציוניסטן ,אָבער
דריייוועכנטלעכן אויפהאַלט אין אמעריקע גרוי געװאָרן ,מ'האָט

געלאָזט די ציוניסטישע באַװעגונג אין אַמעריקע איינשלאָפן .ווייצ-
מאַן האָט געזוכט דעם שלום ,ס'איז נישט זיין שולד ,אויב דער
שלום אין נישט צושטאַנדנעקומען .האָט געדולד ,בראַנדײיס און
זיינע חברים וװועלן צוֹ אונז צוריקקומען .זשאַן פישער (בעלניע),

דערקלערט :עס לאָזט זיך נישט לייקענען ,אַז מיר האָבן אין די

לעצטע

יאָרן געהאַט וויכטיקע דעױפאָלגן ,אָבער מיר ווערן איצט

צוריקגעשטופּט .עס הערשט אין יידנטום און אין דער ציוניסטי-
שער מחנה אַ גרויסע אומצופרידנקייט ,הנם
קיין אַרגאַניזירטע
אָפּאָזיציע עקזיסטירט נישט .מיר זיינען אומצופרידן מיטן אוי-
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טאַקראַטישן און ביוראָקראַטישן סיסטעם ,װאָס האָט זיך ביי אונז
אײינגעװאָרצלט ,די ציוניסטישע מאַפן ווערן פאַרטויבט מיט שלאָנ-
ווערטער און ווען מיר קריטיקירן ,זאָגט מען ,אַז דאָס אין אַ דע"
סטרוקטיווע אַרבעט .מיר מוזן רעאָרגאַניזירן אונזער געלטווירט--

שאַפּט און שטעלן זי אונטער אַ כסדרדיקער קאָנטראָל ,ס'איז אַן
אומהאַלטבאַרע לאַגע ,אַז באאַמטע ,װאָס לעבן פון ציוניזם ,זאָפֿן
זיין גלייכצייטיק ,די אייננטלעכע דעה-זאָגער בנונע דער באַװעגונג
און אירע אינסטיטוציעס ,איינצעלנע פּערזאָנען נעמען איבער מיטאַ-
מאָל אַ פּאֶר פּאָסטנס .,מען מוז פאַרלאַנגען פאַכמענישע קװאַליפי-

קאַציעס .מיין פריינט ,יוליוס סימאָן ,האָט אַזױ שאַרף קריטיקידט
דֶעם באַשטייענדיקּן סיסטעם ,ער טראָגט אָבער אויך די שולד דער-
פאַר ,ווייל אַלס אַ ,פּראַקטישער? האָט ער יאָרנלאַנג פאַרטיידיקט

ק|עגן אונז .,די פּאָליטישע ציוניסטן ,די פירונג פון דער פלייטונג.

היינט מוז מען דאָ דערקלערן :װאָלפּזאָן איז געווען גערעכט! איצט
ווערט שוין ,ענדלעך ,געפירט אַ ציוניסטישע פּאָליטיק ,אָבער דאָט
איז נאָך נישט דאָס ,װאָס עס פאַרלאַנגט דער פּאליטישער ציוניזם,
דער קאָנגרעס האָט געדארפט פאָרקומען נישט אין קאַרלסבאַד נאָר

אין ירושלים ,די באַריכטן פון דער עקזעקוטיווע זיינען צו אָפּטי-
מיסטיש,

די לאַנע איז אַ סך ערנער ,אין דער זיצונג פון יאַנואַר

 0האָבן מיר :מאַקס נאָרדוי ,דזשאָזעף קאָווען און איך ,פאַר-
לאַנגט פון ווייצמאַנען ,אַז מ'זאָל אינם מאַנדאַט-אַנטװורף דורכפיד!
געוויסע שנויים .ווייצמאַן האָט דערפון אפילו נישט געװאָלט הערן.
מ'זאָגט ,אַז די ,פּראַקטישע? האָבן באַקומען די באַלפור-דעקלאַראַ-

ציע און דעם באַשלוס פון סאַן רעמאָ .דאָס אין נישט ריכטיק.
במשך פון יאָרצענטער איז די אַרבעט געלייסטעט געװאָרן דורכן

פּאַליטישן ציוניזם,

די

פֿראַקטישע זיינען געקומען צום גרייטן,

ס'איז פאַלֶש צו באַהױפּטן ,אַז אין ארץדישראל שטייען  07טויזנט

יידן קעגן  007טויזנט אַראַבער .דאָס גאַנצע יידישע פאָלק ,מיליאָ-

נען יידן ,האָבן אַ רעכט אויף א"י ,אין דער דאָזיקער ריכטונג מוזן
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גיין אונזערע פאָדערוננען .דאָס איז אויך דמייינונג

פון יענע פא

ליטישע ציוניסטן ,װאָס זיינען צוםט קאָנגרעס נישט געקוֹמען.
בערל קאַבעגעלזאָן (א,חדות העבודה" ,ארץ-ישראל) ,דערי
קלערט אין נאָמען פון זיינע חברים אין ארץזישראל און די צויי
פראַקציעס פּועלי-ציון און צעירי-ציון :די לאַנע אין אַ שווערע,
די יידישע וועלט װאַרט אויף מעשים ,מיר האָבן פאַרנאַכלעסיקט
די קאָלאָניזאַציע ,די לאַנדװירטשאַפט ,די עליח .אפילו די פּאליטיק
ווערט נישט נעמאַכט אויף דעם ריכטיקן אופן ,דער ישוב איז נישט
אָרגאַניזירט ,פאַר דעם יידישן הויכקאָמיסאַר האָט מען פון ערשטן
טאָג אָן נעמאַכט אַ געװאַלדיקע רעקלאַמע ,איצט אין מען אַנטוישט.
די פּאָליטיק פון סעמיועלן שטיצט זיך נישט אויף אביעקטיוויטעט
און געפאַלנקייט .די ארץי
און גערעכטיקייט ,נאָר אויף הכנעה
ישראלדיקע אַדמינסטראַציע באַהאַנדלט אונז שלעכט .דער ציוניסט,
אהד העמס תלמיד ,נאָרמאן בענטוויטש ,וועלכער פאַרװאַלטעט אין
ארץדישראל מיט דער יוסטיץ ,האָט אונז במשך פון אַ יאָר נישט.
געװאָלט באוויליקן די רעכט פון יידישע קחילות ,דאָס ואָס מיר
האָבן אין אַלע נלות-לענדער .נאָך דעם פיזישן פּאַנראָם אין יםוֹ,
איז געקומען דער פּאָליטישער פּאָנראָם .דער קאַנגרעס מוז פייער-
לעך פּראָטעסטירן קענן דער עליה-שליסונג .אין נאַנץ יפו וייסט
מען ,ווער עס זיינען די רוצחים פון י .ח ,ברענער ,אָבער די פּאֲלִיצַיו
מאַכט זיך נישט וויסנדיק .מען מוז אַרנאניזירן א גרויסע פּראָ-
טעסט-באַװענונג אין דער נאַנצער יידישער וועלט .מזאַנט דאָ ,אַז
די לאָזונג פון אַ יידישער מערחייט אין ארץ-ישראל איז געפערלעך,
אָבער,

פאַרציכטן

טויף 8

מערהײט

אין

ארץ:ישראל,

הײסט

האר

ציכטן אויפן צישניזם .יאָ ,עס עקזיסטירט אן אַראַביש-נאַציאָנאַלע
באַוועגונג ,אָבער מ'טאר זי נישט אידענטיפיצירן מיט די פּאַנראָם-

באַנדעס.

האָט נישט

קיין דרך ארץ פאַר די געקויפטע

אַגענטן

מ'האָט אין ארץדישראל נעפירט אַ פאַרשווענדערישע ווירטשאפט.
אןַרנאַכלעסיקט אונזערע חלוצים או.
אָבער ערגער איז ,ווען פמע
טיערסטן מענטשלעכן מאַ-
דעם
מען פאַרשװענדט בזה האופן
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טעריאַל .מאַכט אַ סוף צום דיפּלאָמאַטן-שפּי? .דאָס וויכטיקסטע

,חלוץ" ,שוץ און קאָנסאָ-
איז; באַנייאונג פון עליה ,אויסבוי פון ה
לידאַציע פון אונזערע פּאָזיציעס אין ארץיישראל ,ב .טאַצעגעלואָנס

רעדע האָט אויפן קאָנגרעס איבערנעלאָזט אַ זייער טיפן איינדרוק.

דר .מאיר עבגער (רומעניע) פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל זוכן אַ פאַר-
שטענדיקונג מיט די אַראַבער ,דערמעגלעכן אַן עליה פון מיטל-
שטאַנד און האַנטװערקער און שאַפן אינעם ציוניום אהדות.

לואי ליפּסטי (גי-יאָרק) רערט ארום די געשעענישן איו אַמערײ

קאַנער

ציוניזם

און

פאַרטײידיקט די באַשלוסן פון קליװלאַנד.

דר .לעאָן רייך (מזרח-גאַליציע)

זאנט אין זיי!

רעדע:

סאיז

די

יידישע טראַגיק ,װאָס אין דער איצטיזער נאכמלחמודיקער תקופה= ,
בעת אַנדערע פעלקער לעבן אין פרייקי'ט ,זיינען מיר יירן פאַר-

פאָלגט און פאַרביטערט .מיר זיינען נישט נענוי אינפאָרמירם וועגן

אונזער אמתער לאנע-.ביז צום היינטיקן טאָג איז נאָך נישט באַ-
קאַנט דער גענויער .טעקסט פון מאַנדאַט .ערגער װוי דער יפו'ער
פּאַנראָם ,איז געווען די דערקלערונג פון נציב העליון ,דעם דריםן
יוני ,די נעשלאָסענע עליה ,די שלעכטע לאַגע פון אונזערע פינאַנסן,

דער כאַאָס אין דער אָרגאַניזאציע ,פאַרשאַרפן נאך די סיטואַציע.
װוייצמאַנס נסיעה קיין אַמעריקע איז געווען נויטיק .װײצמאַן אין
הײנט דער סימבאָל פן ידישן רטועסאַנס ,פאַר וועלכן מיר אַלע.
דאַרפן האָבן גרויס דרך ארץ .מ'מוז פאַר אַלע ציוניסטן ,אויך פאַר.

די בראַנדייאיסטן ,דערמענלעכן אַ ווייטערדיקע מיטאַרבעט .ש .פּעי
דערבוש (צ,עירי

מזרחי",

מזרח-גאַליציע)

פאַרלאַנגט,

אַז מ'זאָל

צוציען צום בנין הארץ דעם רוב מנין ובנין ,פון יידנטום ,די אֶר-

טאָדאָקסישע
רחיסיטישע
(פועלי-ציון)

יידן .לדיינקע .אין ארץדישראל רודפן אונזערע מד
חלוצים .צי איז דאָס פרייהייט? אינוש .ש .קאַפּלאַוטקי
דערקלערט :דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט גיט אונו גע-

וויסע אַרבעטס-מעגלעכקייטן /און אנערקענט די ציוניסטישע אֶר-
גאַניזאַציע אַלס די יידישע אַנענץ ,אָבער ער האָט נישט דערפילט

אונזערע האָפּענונגען .די ציוניסטישע באַװעגונג לעבט איבער אַ
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טיפן קריזיס ,זאָלן מיר האָבן דעם מוט צו זאָגן זיך דעם אמת,
מ'טאָר נישט שאַפן קיין אילוזיעס ,אַז די באַלפור-דעקלאַראַציע האָט
אונז שוין געגעבן ארץדישראל ,עננלאנד האָט זיינע אינטערעסן אין
ארץדישרא? אוֹן ביים סועץ-קאנא? ,ס'אין פאראן אין ענגלאַנד
אַ רעאַקציאָנערע ,אַנטײציוניסטישע שטרעמונג ,װאָס וויל זיך פאַר"
בינדן מיט די אַראבישע עפענדיס ,.אָבער ס'איז אויך דאַָ אַן ענג"

לאַנד פון ליבעראַליזם און אַרבעטער פּאַרטײ ,מיר .מוזן געווינען
פאַר

זיך די ענגלישע

און אינטערנאַציאַנאַלע

עפנטלעכקייט.

דר,

ווייצמאַן האָט געזאָנט אין זיין דערעפענונגס-רעדע ,אַז מיר באַזיצן
נאָר דעם כוח פון נגערעכטיקייט ,דאָס איז נישט לנמרי ריכטיק ,דאָס

יידישע פאלק אין נישט

אַזױ מאַכטלאָז,

וי מ'מיינט ,מ'מון די

מועשים .מאַכט אַ סוף צוֹ די אייביקע
יידישע מאַסן דערציען צ
מאַניפעסטן אוֹן כבודים-פאַרטיילונג .מיר דארפן אַרנאַניזירן דעם

אַלוועלטלעכן יידישן קאָנגרעס .דער שלום אין ארץ-ישראל װעט
קומען דורך אַ פאַרשטענדיקונג פוֹן דער יידישער

מיט די אַראַבישע

מאַסן .מ'מוז פּראָטעסטירן

אַרבעטערשאַפט

קענן דעם אַרויס-

שיקן פון ארץ-ישראל יידישע אַרבעטער צוליב פּאַליטישער טעטי-
קייט

זיינען

(צווישנרופן, :דאָס

קאָמוניסטן!),

אויך

יידישע

מוניסטן טאר מען נישט אַרױיסשיקן!

קאי

|

אין נאָמען פון דער עקזעקוטיווע האלט דאַן אַ לענגערע רעדע

ואב זשאַבאַטינטקי ,וועלכער פאַרטײידיקט די שטעלונג און טאַקטיק
פון דער

לייטונג .ער זאָגט:

דער

ישוב

ט0ויזנט
פון 7

נפשות

איז

נישט ביכולת אויסצוהאַלטן אַ שולווערק ,װאָס האָט אַ גרויסע
נאַציאָנאַלע און פּאָליטישע באַדייטונג ,דאָס דאַרף זיין קלאָר פאַר

די קריטיקער סימאָן ,דע לימע און די בראַנדײיאיסטן ,מיר בויען
ארץדישראל

נישט

פאַר

די  07טויזנט ,נאָר טפאַרן

פאָלק .די רעאָרגאַניזירונגס-קאָמיסיע

האָט

זיך

נאַנצן
געשטיצט

יידישן
אויף

פאלשע הנחות אוןיספירונגען .מיר דאַרפן האָבן נייע מענטשן,
אָבער ווו שטייט עס נעשריבן ,אַז די נייע מענטשן מוז מען תיכף
ומיד שטעלן בראש פון דער באַװענונג ,האָט אַביס? דרך ארץ פאַר
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ציוניסטישער טראַדיציע .וי ריכטיץ האָט געהאַנדלט יענער מיניסי
טער ,וועלכן מיר האָבן געװאָלט מאַכן צום פּרעזידענט פון קאָנגרעס,
ווען ער האָט אונז דערקלערט, :דאָס גייט נישט ,מיין מיניסטער-
| פּאָסטן גיט מיר נישט דאָס רעכט ,צו זיין פּרעזירענט פון ציוניס.

טישן קאָנגרעס ,איך בין נאָך אַ יונגער ציוניסט!" די הערן סימאָן
און דע לימע זיינען געקומען מיט טענות ווענן מיין אָפּמאַך מיט
ווייצמאַנען ,קיין קאָנצעסיעס און פּריווילעניעס האָב איך נישט
פאַרלאַנגט .מיר זיינען דורכגעקומען וועגן אַ געמיינזאַמער אַרבעטס-
ריכטונג און אין די פראַנן פון לעגיאָן ,װירטשאַפט א .א .װו .מיר האָבן
געװאָלט שאַפן אַ גרויס מיניסטעריום פון אַלֶע אַקטיווע כוחות אין
ציוניזם ,ליידער האָבן זיך אַ סך פון די הערן אָפּנזעאָנט .די קרו"
טיקער זיינען נישט קאָנסעקװענט אין זייערע טענות און פאָדערונ-
גען .אָט פאַרלאַנגט הער דע לימע ,אַז מ'זאָל פאַרגרעסערן אונזער
פּאַליטישע טעטיקייט און גלייכצייטיק זאָגט ער ,אַז מזאָל צום
פּרעזידענט פוְן דער ציוניסטישער װעלט-אָרגאַניזאַציע וויילן בראַנ-
דייסן ,וועלכער וויל דאָך בכל? אַ סוף מאַכן צו דער פּאָליטיק.
אונזערע שוועריקייטן אין ארץ-ישראל האָבן זייער הויפּט-סיבה

אין דער טאַטזאַך ,װאָס מיר זיינען דאָרט אַ קליינע מינאָריטעט.
דער נדור האָט אוממענלעך געמאַנט בלוטיקע איבערפאַלן אויף
דער יידישער באַפעלקערונג .מיט  0082לעניאַניסטן קאָן מען נאָר-
נישט אויפטאָן ,עפּעס אַנדערש איז ,ווען מ'האָט פינף טויזנט ,די
אָפּאָזיציע זאָל קומען מיט רעאַלע פאַרשלאַגן .ס'איז דאָ אַרבעט
גענוג פאַר אַלע ,מיר מוזן זיך אַלע פאַרײַניקן אין אַ גרויסער עק-

זעקוטיווע ,װאָס װעט דערפילן איר היסטאָרישע

שליחות.

לעאָן

מטאָצהש דערקלערט :מיר ווערן צופי? אַרייננעצוינן אין פּערזענלעכע

ענינים אוֹן פאַרגעסן דאָס פּרינציפּיעלע .די לאַנדאָנער קאָנפערענץ
אין פאָריקן יאָר האָט געשאַפן א פצב ,וועלכער איז נאָך ערנער,
וי ס'איז געווען פריער ,די באַװענונג איז נישט באַנייט געװאָרן,
ס'איז די טראַנעדיע פון בראַנדײיס'ן ,װאָס ער האָט פאַרלוירן זיין

נאַציאָנאַלע נשמה.
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די קעננװואַרטס-אַרבעט אין אַן אינטעגראַלער

/

טייל פון ציוניזם .מיר זיינען אַ קאמף-אָרגאַניזאַציע ,מיר קאָנען זיך
נישט לאָזן פירן פון דער אַמעריקאַנער מינדערהייט ,הנם ס'טוט
אונז וויי זייער אַװעקגיין .מיר האָבְן אינעם יידנטום צוויי װעלטן;
איינע װאָס קעמפט פאַר דעם רענעסאַנס פון יידישן פאָלק ,און די

אַנדערע ,װאָס יל פאַר יעדן פּרייז צופּאַסן דאָס יידישע לעבן צו
די אויסערלעכע באַדינגוננען .די אַסימילאַציע הויבט ווידער אויף
איר קאָפּ ,מיר מוזן דעם קאַמף פירן ביז צום סוף .דר .שמריהן
לעװין זאגט; איך זיין דאַ אַ פּאָר טעג און באַמי זיך פצאוַרשטיין
די שטימונג פון קאָנגרעס .ס'איז נישט די שטימונג ,וועלכע מיר
האָבן דערװואַרט .אַלע קומען מיר מיט נוטע עצות ,אָבער מיר ווייזן
נישט די מעגלעכקייט ,וי זיי צו רעאַליזירן .מיר וועלן נישט בויען
כוחות פון דיאַספאָרע-
אַקטיווע
ארץדישראל אָן די לעבעדיקע,
יידנטום .לאָזט דעם פּערזאָנען-קולט פון יחידים .האָט דאָך שוין
דער נביא ישׁעיהוֹ געזאָנט :חדלו לכם מן האדם .מיר באַקעמפן
בראַנדייסן און מאַקן נישט אַלס פּערזאָנען ,נאָר אַלס ציוניסטן ,זי
זיינען נישט קיין שלעכטע יידן ,אָבער זיי קענען נישט דאָס יידנ-
טום .בנונע דער לאַנע אין ארץ-ישראל ,טאָ איז נויטיק קודםיבפ

אַ גרויסע עליה :מ'רעדט דאָ ווענן דער באַנייאונג פון יידישן לע-
גיאָן .ווען מיר װאָלטן נעהאָט אין לאַנד אנשטאָט  8טויזנט חלוצים
 04 -טויזנט ,װאָלט צו קיין פּאָנראָמען נישט געקומען .מיר מוזןזיך מאַכן אַ חשבון הנפש און זוֹכן אין נייסט פון יידנטום אַ
שטאַרקונג

דייטשלאַנד)

און דערפרישונג,

דערקלערט:

דר .מאסס

דאָס

יידנטום

סאַלעבשער ((ב,נין

אין

אינערלעך

הארץ",

צעבראָכן.

ס'איז אַן אומנליק ,װאָס די בראַנדײס-גרופּע איז אַװעק .מיר זיי-
נען אַריין אין אַ בלינדער גאַס ,פון וועלכער מיר קאָנען נישט
אַרױס .די לאָנדאָנער קאַנפערענץ האָט פאָרויסגעזען אַ שנעלע אַר-

בעט ,מיר זיינען אָבער גענאַנגען אַן אַנדערן וועג ,ס'איז נויטיק
צו זאַמלען דאָס גאַנצע וועלטיידנטום .דער באזעלער פּראַנראַם
גיט דערצו ברייטע מעגלעכקייטן .מ'װואַרפט זיך דאָ מיט פראַזן,
וועלכע קיינער פאַרשטייט נישט ,הער בוכער האָט נערעדט װעגן
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אַ ,פייער-באָד ,װאָס מיר מוזן דורכגיין ,בכדי באַנײיט צו ווערן",
דאָס איז דאָך אַ שעדלעכע פראַזעאָלאַניע .מיט אַזעלכע חכמות
קאָן מען שאַפן אַ מיסטישן

װאָטאַן-קולט ,אָבער נישט

די ציוניס-

טישע אָרגאַניזאַציע .מ'זאָנט ,אַז כראַנדײיס איז אַ שלעכטער ציו-

ניסט .װוו איז דען פאַראַן דער מאפֿשטאַב פאַרן ציונסיטישן פּאַט-
ריאָטיזם? הערט אויף מיט די אויפגעבלאָזענע פּראַזן! די ווירט-
שאַפט  מוז געפירט ווערן ראציאָנעל ,מ'טאָר נישט שאַפן אַ מאָ-

דערנע ,ציוניסטישע ,חלוקה" .מ'מוז אונטערשטיצן די פּריװאַט-

 איניציאַטיוו און צוציען דעם פּריוואַטן קאַפּיטאַל .מיר זיינען אַגרויסע פֿאַלקס-באַועגונג פון כל? ישראל

און

נישט אַ סעקטע.

קורט בלומענפּעלד (,חתאחדות" ,דייטשלאַנד) דערקלערט :די ציו-
נישט
גיסטישע פאַרייניקונג אין דייטשלאַנד סאַלידאַריזירט זיך
,בנין הארץ" אי אַ
מיט די אויספירונגען פון דר .קאָלענשער.
קליינע גרופּע אין דייטשלאַנד .מיר לעבן איצט איבער אַ גרויסע
גורלדשעה .די נאָענטסטע צויי יאָר וועלן אַנטשיידן װעגן דער
צוקונפט פון ציוניזם .דריי זאַכן מוז מען וי אַמשנעלסטן דורכב-
פירן; א) לענאַלע פאַרהעלטנישן אין דער אָרגאַניזאַציע ב) רעאָר-

גאַניזאַציע פון דער װירטשאַפּט ג) דעראָבערן דאָס גאַנצע וועלט-
יידנטום פּאַרן בנין הארץ .ישראל מערעמינסקי {צ,עירי-ציון",
פּוילן) זאָנט; אין אונזער נאַציאָנאַלער אַרבעט זיינען פאַראַן פאַר-
פון אונזער שטאַנדפּונקט אין
שידענע סאַציאַלע אויפפאַסוננען,
וװוייצמאַנס אַקציע אין אַמעריקע געווען א ריכטיקע .מ'האָט געמוזט
אַראָפּװואַרפן די הערשאַפט פון פּלוטאַקראַטיע .מ'האָט ביי אונז אן
אומפאַראַנטװאַרטלעכע באַציאונג צו דער עליה ,אויף אַלץ איז פאַ-
ראַן געלט ,נאָר נישט פאַר די חלוצים ,איך רעדט איצט נישט אַלס

אַ פּאַרטיימענטש .דער ציוניזם שטייט פאַר אַ גרויסער נעפאַר!
מיר האָבן פאַרלאַנגט אַ נאַציאָנאַלע חלואה .אויף דעלעגאַציעס און
באאַמטע ניט מען אויס גרויסע נעלטער און ווען מיר פאַרלאַננען
הילף פאַר די אַרבעטסלאָזע חלוצים ,זאָנט מען אונז :מיר האָבן
נישט נעשיקט נאָך די חלוצים ,די װאָס האָבן זיי אַראָפּנעברעננט,
2952

זאָלן פֿאַר זיי זאָרגן .,דער עקזעקוטיוו-מיטנליך דר ,אַרטור רופין
פאַרטײידיקט אין אַ לענגערער רעדע ,זיין טעטיקייט אין ארץדישראל
בעת די לעצטע יאָרן ,דר .צבי ברוט (ארץ-ישרא?) שילרערט מיט
ביטערע ווערטער דעם שווערן מצב פון ישוב ,סיי אין פּאָליטישער
אין סיי און װירטשאַפטלעכער הינזיכט ,די באָדן-פּראָדוקטן פון די
קאָלאָניעס האָבן אַ נידריקן פּרייז און די קאַלאָניסטן זיינען פאַף".
שולדיקט איבערן קאָפּ ,נאָך ערגער איז די לאַגע פוֹן די ארבעטער,
אַן אַרבעטסלאָזיקײיט און א געװאַלדיקע טייערוננ.
עס הערשט
אויפן קאָנגרעס פעלן פילע אונזערע פריינט .וו איז מאַקס נאָרדוֹי,
ווו איז דר ,א .מאַרמאָרעק? מִיר האָבן גערעכנט ,אַז צום קאָנגרעס

ועלן קומען לֹאֲרֹד ראָטשילד ,מיניסטער מאַנד,
נאָך מיט

א יאָר צוריק

איז בראַנדייס

לואי

אויפגענומען

בראַנדיים.
געװאָרן

פון

אַלע אַלְס אַ פאָלקסירעטער און היינט איז ער פּלוצלינג אַ פאָלקס-
אומנליק ,עפּעס שטימט

דאָ

נישט!

מיר ,די אַלטע הערצליאנער,

פאַרלאַנגען ,אַז מ'זאָל אַלע צוציען צום כנין הארץ! באָריס גאָלך:
בערג (ארץדישרא?) דרעקלערט :דאָס בלוט ,ואָס אין דעם -1טן
מאַי  1291פאַרנאָסן געװאָרן אין יפו ,איז אַ פּועל יוצא פון דעם,
| װאָס מיר
ריסקי און
האָט מען
קרן היסוד

האָבן פאַרנאַכלעסיקט די אַראַבישע פראַנע .ח' קאַלװאַ-
אַנדערע פאַרזיכערן ,אַז נאָך מיט אַ קורצער צייט צוריק
געקאָנט לייכט דורכקומען מיט די אַראַכער .מיט דעם
אַליין װעלן מיר ארץיישראל נישט אויפבויען ,ס'איז

נויטיק אַ קאָאַפּעראַציע צווישן נאַציאָנאַלן און פּריװאַטן קאַפּיטאַלֿ,
אין אר'-ישראל,
די פּריװואָט-איניציאַטיוו קאָן אַ סך אויפטאָן
דר ,ש .רייכבעס (לאָנדאָן) זאָגט; :די דורכנעפאלענע לאַנדאָנער קאָנ-
פערענץ איז געווען אַ נליק ,וייל אָן איר װאָלט דער איצטיקער 
קאָנגרעס אויסנעזען אַזױ ,וי די קאַנפערענץ ,צי װאָס רערט מען
אַזויפיל וועגן בראַנדײסן און מאַקן ,זיי זיינען דאָך קיינמאָל נישט
געווען אויף אַ ציוניסטישן קאָנגרעס .אונזערע פירער ווייצמאַן און
סאַקאָלאָוו דאַרפן באַקומען פון קאָנגרעס א שטאַרקוננ פון זייער
אויטאָריטעט .ל .פעסלער (דרום-אַפריקע) דערקלערט:

מ'האָט נישט
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אויסגענוצט

:

די

קאָניונקטור

נאָך רער

באַלפור-דעקלאַראַציע

און

זייער לייבט געקאַנט שאַפן גרויסע געלטער.
סאַן רעמאָ .מ'האָט
) פארזיכערט ,אַז דאָס גאַנצע אָריענט-
!וד פּלאָרענטין (אָריענט
ד
געשטימט .ה .פּאַרבשטיע (מ,זרחי" ,פּוילן)
יידנטום איז ציוניסטיש
שלעכט ,אוסישקין האָט נישט געדאַרפט פאָרן
זאגט :די לאַנע איזן

נסיעה איז געווען א נקמה פאַר בראַנדײַסעם
קיין אַמעריקע ,זיין
קריטיק

 .נקמה איז זיס ,אָבער נישט פּאַלי -
לנבי דעם ועד הצירים

איז אַ פענענדאַרע פּערזענלעכקייט .דער קאַנגרעס
טיש בראַנדײיס
מוז דרך ארץ האבן פאר דעם אָרטאָדאָקסישן

יידנטום ,ביי די נאָי

(פּוילן) האַלט,

אַז דער שװערפּונקט

אָנגרעס-װאַלן וועט דעו ,מזרחי" באַקומען די העלפט פון
ענטסטע ק

 -מאַנדאַטן,

יצחק

גרינבוים

ם קאַמף צוישן פּינסק און ואַשינגטאָן ,צװישן
ליגט נישט אינע
ַנדײס ,נאָר ער לינט אין דעם ,װאָס מיר האָבן
ווייצמאַן און ברא

די

ן אויסצונוצן אונזערע פּאָליטישע נצחונות.
(נישט פאַרשטאַנע
קאַנגרעס איז נישט קיין ערנסטע .דאָס טענהען,
אָפּאָזיציע אויפן
ף אין גלות שטערט דעם בנין הארץ ,איז
אַז דער נאַציאָנאַלער קאַמ

דער קאַמף אין ארץיישראל איז ענג פאַרבונדן
פּשוט אבסורדאַל,
מיטן קאַמף אין נלות .ס'איז אַ גליק ,װאָס דער
פעסט האָט געפונען א געמיינזאַמע ליניע פאַר
ני
קעגנװואַרטס-אַרבעט .די אַמעריקאַנער האָכן
און

קאָפּענהאַגער מאַ-
פּאַלעסטינע-אַרבעט
אַ סך געלייסטעט

לטער .אָבער זיי האָבן אויך דעמאָראַליזירט .בעת
מיט זייערע גע

מיר האָבן אָרגאַניזירט נאַציאָנאַל-ראַטן 

אוה

דעמאַקראַטישער

די אַמעריקאַנער אוֹן האבן פון די
גרונטלאַנע ,זיינען געקומען
לעך אַרױסגעצױגן ,פּראָמינענטע" מענטשן און
פאַרגעסענע ווינקע

בערגעגעבן די הערשאַפּט איבער מיליאָנען דאָלאַרן .מיר גע"
זיי אי

ם אנהויב פון אַ שווערער תקופה .אַ סך פון
פונען זיך ערשט ביי
אַז ס'איז שוין געקומען דער שבת און זיי
אונז האָבן געמיינט,
אַװעקזעצן ביי דער שבת-סעודה ,דערווייל איז
האָבן זיך געװאָלט

ָך ערב-שבת .מיר דאַרפן האָבן שטאַרקע און טרייע ציר
אָבער נא
קעמפער .י .ראַבינאָזויטש (צ,עירי ציון" ,אַמעריקע):
ניסטישע
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דער קאמף קנען בראַנדייסן איז געווען א קאמף פון דעם נאַציאַנאַפן
ציוניזם קעגן א פרעמד-קערפּער אין אונזער
באַװעגונג,
מאָריס
מייער (לאָנדאָן) זאָנט :בראַנדײיס פּלאַן איז נישט געווען קיין שלעם-

(טער ,אָבער שלעכט איז געווען זיין גייסט .דאָס זעלבע קאָן מען
אויך זאָגן בנוגע סימאָן און דע לימע .פון דעם נעמט זיך זייער
דורכפאַל .מיר מוזן האָבן פאַרטרויען צו אונזערע פירער און צו
יהערבערט סעמיועלן .ח .ערעגרייך (פּועלִי ציון ,אַמעריקע); :מיר
| האָבן אָפּנעהאַלטן אין אַמעריקע אַן אַלנעמײנע אַרבעטער-קאַנפע-
רענץ פאַר ארץדישראל,
וועלכע
האָט פארטרעטן  002טויזנט
| יידישע אַרבעטער ,מיר זיינען אויף דער זייט פון וייצמאַן און
אוסישקין ,ווייל זיי רעפּרעזענטירן די ציוניסטישע טהאַדיציעס,

חלל זלאַטאַפּאָלסטי פּאָלעמיזירט מיט סימאָנען און די בראַנדײטיסטן
וועגן קרן היסוד אוֹן די ארץ-ישראלדיקע רעאָרנאַניזירונגס-פראַגן.
דער מיטגליד פון דער עקעזעקוטיווע מ .מ .אוסישסיט ,דערקלערט
אין זיין אויספירלעכער רעדע :די לאַנע אין ארץ-דישראל איז שלעכט,
פרעגט די פּאַלעסטינעזישע יידן ,ער ס'איזן אין דעם שולדיק און
 08פּראָצענט וװועלן אייך ענטפערן :שולדיק איז די ציוניסטישע

לייטונג און בעיקר דער ועד הצירים .נישט דער איצטיקער

ועך

הצירים ,נאָר די אינסטיטוציע ,װאָס עקזיסטירט שוין דריי און א
האַלב יאָר .דער ועד הצירים איז ;עווען א קאָרידאָר ,דוֹרך וועלכן
עס זיינען במשך דער דאָזיקער צייט דורכנענאננען פאַלננדע מיט-
גלידער :חיים וייצמאַן ,דזשאָזעף קאַװוען,
דר.
אידער ,פעווין-

עפּשטײן ,זשאַבאָטינסקי ,סילווען לעווי ,ביאנקיני ,ראָבערט שאָלד,
װואַן װוירזלאַנד ,פרידענװואַלד ,אוסישקין,

אין דער ווירקלעכקייט

אין

רופּין ,לייב יפה א .אנד.

קיינער נישט שולדיק .שולדיק איז

בלויז אונזער גורל; די טראַגעדיע פון מזרח-אייראָפּעאישן יידנטום.
אונזער גרעסטער און בעסטער רעזערוװואַר פון מענטשן און געלט
איז געװאָרן רואינירט .פוֹן דעם האָט זיך גענומען דער אֶנהוֹיב פון
אַלע אונזערע שװועריקייטן .מ'מאַכט אונז פאַרווורפן ,אַז די ווירט-

שאַפט אין ארץדישרא? איז געווען אַ שלעכטע .ווען נישט דער ועד
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הצירים ,װאָלטן מיר היינט געשטאַנען
מדבר ,אַלץ װאָלט געװאָרן דערשיטערט
געקויפט

דעם

עמק יזרעאל .אפשר

אין ארץ-ישראל פאַר אַ
און רואינירט .מיר האָבן

צו טייער באַצאָלט ,איר קאָנט

זאָגן ,אַז אוסישקין און רופּין זיינען שלעכטע סוחרים .אָבער ווען

מיר װאָלטן נישט אויסנענוצט די געלעגנהייט ,בכדי דעם עמק צ.
קויפן ,װאָלטן מיר געווען פאַרברעכער .מיר האָבן אין אַ האַלב
יאָר פינף מאָל אַזופיל באָדן געקויפט ,וי דער קרן קימת במשך
פון  02יאָר ,מיר האָבן פריי געמאַכט דעם וועג פאַר דער פּריװאַט-

איניציאַטיוו .ליידער זיינען די קאַפּיטאַליסטן נישט געקומען .וי
אָפט בין איך בלייך און רויט געװאָרן ,בעת סעמיועל האָט מיך

געפרעגט, :נו ,ווו זיינען אייערע מענטשן"? במשך פון  02חדשים
האָט דער ועד הצירים באַקומען  099טויזנט פונט ,פון דעם האָט
ער אויסנענעבן

 .08פּראָצענט אויף

די שולן 01 ,פּראָצענט

אויף

לאַנדװירטשאַפטלעכער קאָלאָניזאַציע 9 ,פּראָצ , אויף ,הדסה,/
 6פּראָצ ,אויף דער טעכנישער אָפּטײלונג 9 ,פּראָצ ,אויף נאַציאָ-
אַנלער אָרנאַניזאַציע 81 ,פּראָצ .אויף עליה און  9פּראָצ .אויף די
קאָסטן פון אַדמיניסטראַציע .אויב די רעזולטאַטן פון אונזער אַר-
בעט זיינען נישט באַפרידיקנדיק ,איז דאָס די שולד פון די אָביעק-
טיווע טאַטזאַכן .גחום סאָקאָלאָט לייענט פאָר אַ באַגריסונגס-
טעלעגראַמע פון הערבערט סעמיועלן ,סעמיועלס באַגריסונג ווערט
אויפגענומען מיט בייפאַל ,אָבער אויך מיט שטורמישע

צווישנרופן.

= אין נאָמען פון דער עקזעקוטיווע ענטפערן נ .סאָקאָלאָו און
פּראָפ ,ווייצמאַן ,סאָקאָלאָט באַמיט זיך צו באַװיזן ,אַז אַלע שווע-
ריקייטן זיינען אַ פּועל-יוצא פון די אָביעקטיווע באַדינגוננען ,וועל-

כע מ'האָט נישט תמיד געקאָנט גובר זיין .נישט נאָר די יידן זיי-
נען אנטוישט ,אָט למשל ,דאָס אַרמענישע פאָלֶק אין אויך טיף
פאַרביטערט .מ'טאָר נישט איבערטרייבן

סיי בנונע די אויסערלע-

כע און סיי די אינערלעכע ענינים .פאַר בראַנדייס'ן איז אין דער
באַוענונג

פאַראַן אן ערןפּלאַץ

און מיר

האָפן אויף

זיין באַטײ-

ליקונג אינעם נאֶענטסטן קאָנגרעס .דער ציוניזם אין אין אַמערי-
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קע שװאַכער געװאָרן ,מ'מוז אים ווידער פאַרשאַפן דעם אַמאָליקן
גלאַנץ ,מ'טאָר נישט באַנאַטעליזירן אונזערע פּאָליטישע נצחונות,

די באַלפור-דעקלאַראַציע איז אַ וויכטיקער היסטאָרישער דאָקו-
מענט ,וויי? ער לעגיטימירט אונזערע פאַָדערונגען בנונע ארץי
ישראל ,מיר זיינען געװאָרן אַ פאָלק און אפַאלק מון פירן אַ
ליטיק .פּאַליטיק איז אָבער נישט אימפּראָװויזאַציע .און צוליב
איז דאָס װאָרט; ,דיפּלאָמאַטישער שפּיל" אַ לייכטיזין .מיר
אויך פירן די קעגנװאַרטס-אַרבעט און פאַרטיידיקן די רעכט
דיאַספּאָרע-ײידנטום ,ווייל ,ווער זאָל דאָס טון ,אויב נישט די

פֹּאַ-
דעם
מוזן
פון
ציו-

ניסטישע אָרגאַניזאַציע ,פּראָ .װײבמאַן האַלט אַן אויספירלעכע
און שטאַרקע רעדע ,אין וועלכער ער דערקלערט :אַכט יאָר האָב
איך געװאַרט אויף דער געלעגנהייט ,נכדי אָפּצוגעבן אַ דין וחשבון

פון מיין טעטיקייט ,די קריטיקער פון אונזער פּאָליטיק אַרגומענ.-

טירן ,אַז ארץ .ישראל האָט פאַר עננלאַנד אַ גרויסע סטראַטעגישע
באַדייטונג .דאָס אין אַ טעות .פרעגט די ענגלישע גענעראַלן און
אַדמיראַלן און  89פּראָצ .פוֹן זיי װעלן

אייך דֶערקלערן ,אַז מען

דאַרף פאַרציכטן אויף פּאַלעסטינע ,אפשר פאַרשטײיען נישט די
ענגלישע סטראַטעניקער די אינטערעסן פון זייער אימפּעריע ,אָבער
אַזױ איז עס .רעדט זיך נישט איין ,אַן איר זענט די באַשיצער
פון סועזדקאַנאַל .נישט די ענגלישע גענעראַלן נאָר די ענגלישע
אינטעלעקטואַליסטן האָבן אונז געגעבן די באַלפור-דעקלאַראַציע. .
איך האָב געװווסט,

אַז אונזער

וועג קיין ארץ

ישראל

װעט

נישט

זיין קיין דרך המלך ,נאָר אַ שמערצלעכער וועג פון ליידן או.
קאַמפן ,אונזער פּאָליטיק איז נישט געווען הכנעה ,מיר האָבן דאָס
יידישע פאלק רעפּרעזענטירט מיט ערע .מיר האָבן זיך באַמיט צו
שאַפן

אַלֶע נויטיקע

באַדינגונגען

פאַר אַ שנעלער אויפבוי-אַרבעט

אין ארץ ישראל ,זינט סאַן רעמאָ האָבן מיר איבערנגעלעבט אַ טראַ-
נישע צייט ,אויף דער לאָנדאַנער יאָר-קאָנפערעגץ זיינען מיר אַלע
געשטאַנען הילפלאָז .אוסישקין איז געקומען מיט אַ יערלעכן בוד-

זשעט פון  4מיליאָן פונט און די אַמעריקאַנער האָבן נישט גע. -
358

קאָנט גאַראַנטירן אַפילו דעם ביזדאיצטיקן קליינעם בודזשעט .יופּי-
טער איז געווען אין כעס ,ווייל אוסישקין האָט געהאַט די חוצפּה

צו פאַרלאַנגען  ---נאָך סאַן רעמאָ!  ---אַ כודזשעט פון  4מיליאָן
געפאָרן קיין אַמעריקע

פונט .איך בין נישט

מיט קיין שטראָף-

קאָלומבוס ,װאָס

עקספּעדיציע ,איך בין געפאָרן אַלס איַידישער
האָט געװאָלט
אמעריקע,

נאָכאײנמאָל

אַנטדעקן

יידישע,

דאָס

אין אַמעריקע

די קרן היסודירעזולטאַטן

ציוניסטישע

זיינע לפי שעה

נאנץ שוואכע ,אָבער דאָס איז ערשט דער אֶנהוֹיב פון אונזער אַר"
בעט .וען ח' בראַנדייס האָט פּלענער ,מענטשן און געלט ,טאָ
זאָל ער גיין קיין ארץ ישראל און באַווייזן ,ואס ער קאָן אויפטון.

איך על זיין דער ערשטער ,װאָס װעט אים העלפן ,ביי דער פראַ"
גנע פון פּאַלעסטינע-מאַנדאַט

און די גרענעצן,

טון מיר אַלץ װאָס

ס'איז נאָר מענלעך .מיט די אַראַבער וועלן מיר זיך באַמיען מיט""

צואַרבעטן אויפן עקאַנאמישן און קולטורעלן געביט און דאָס וװועט
אונז זיכער דערלייכטערן

אויך די פּאָליטישע דערנענטערונג.

בעת

מיר פאַרהאַנדלען מיט די רעגירונגען ,אַטאַקירט מען אונז כסדר
פון ציוניסטישער זייט .דאָס קאָן בשום אופן נישט שטאַרקן אונ-
זער פּאָזיציע ,בנונע סעמיועל'ן ,טאָ זייט פאַרזיכטיק! סעמיועל איז
אונזער פריינט ,ער אין באַנאַנגען גרויסע טעלערן און געפינט זיך
איצט אין דער פאַטאַלער לאַנע ,אַז ביידע צדדים קלאַפּן אים .צי
ווייסט איר אָבער ,ווער עס קאָן קומען נאָך אים ,צי וועם דער
נייער הייקאַמישיאָנער

זיין בעסער

פאַר אונז?

זאָל דער

קאָנגרעס

שיקן אַ דעלענאציע פוֹן זיינע בעסטע און קלונסטע מענטשן צו
סעמיועל'ן ,בכדי אים אויפצוקלערן אונזער שטאַנדפּונקט .איך
בין די גאַנצע צייט געבליבן אויף מיין פּאָסטן ,אַנדערע האָבן גע-
קאָנט דעמיסיאָנירן ,איך האָב נעמוזט בלייבן ביי אַלע באַדינגונ-
גען ,איצט זאָל דער קאָנגרעס וויילן אַ נייע לייטונג ,זאָל זי זיין

אַ שטאַרקע און אױטאָריטאַטיווע,
נאָך פּראָפ .,ווייצמאנ'ס

רעפּליק

|
קומט

פאָר אַ לענגערע

דע"

באַטע ווענן דער פראַנע פון אַבסאָלוטאָריום און פאַרטרויען פאר
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דער עקזעקוטיווע .עס זיינען אַרײינגעטראָגן געװאָרן פאַרשידענע
רעזאָלוציעס ,לסוף ווערט מיט אַ מערחייט פון  849שטימען אָנגע-

,זרחי" און אַלגעמיגנע ציוניסטן ,װעל-
נומען דער פאָרשלאַג פון מ
כער האָט פאָלגנדיקן נוסח, :דער קאָנגרעס דריקט אויס די פּרע-
זידענטן חיים ווייצמאַן און נחום סאַָקאָלאָוו דאַנק און אנערקע-
נונג פאַר זייער פּאָליטיש ווערק און דערװאַרט ,אַז די רעזולטאַטן
פוֹן זייער אַרבעט ,די באַלפור-דעקלאַראַציע און דער באַשלוס פון

סאַן רעמאָ ,זאָלן באַלד און לנמרי רעאַליזירט ווערן אין ארץ-יש-
ראל ,דער

קאָנגרעס

דערטיילט

דער

עקזעקוטיווע,

דרוק פון דאַנק ,דאָס אַבסאָלוטאָריום" .
אויף
ד"ר

די ווייטערדיקע
וועגן

א ,רופּין

דער

מיט

אַן אויס-

/

זיצונגען קומען
װירטשאַפטלעכער

י
פאָר די רעפּעראַטן!
טעטיקײט

אין ארצץי.

ישראל .פּראָפּ ,א .װאַרבורג וועגן קרן קימת לישראל ,ד"ר ז .סאָס-
קין וועגן קאָלאָניזאַציע-פּראַג אין ארץ:ישראל און ד"ר מ .ד .איד
דער ועגן דער עלים .אין זיין אויספירלעכן

און אינטערעסאַנטן

רעפּעראַט זאָגט דײר רופּיץ :לויט דעם אָפּמאַך צוישן ענגלאַנד און
פראַנקרייך האָט דאָס היינטיקע ארץ ישרא? אַ שטח פון  02טויזנט

קוואַדראַט-קילאָמעטער .די באַפעלקערונג ציילט אַן ערך 008-006
טויזנט נפשות ,פון דעם  08-09טויזנט יידן ,צוויי דריטל פון דער
באַפעלקערונג

לעבן פון דער לאַנדװירטשאַפט,

שטעט .די אינדוסטריע
וויקלט :אַ פּאָר
פּאַר מאַשינען-

איין דריטל

איז ,לפי שעה ,נאָך זייער

גרעסערע מילן ,די ראָטשילדישע
און זייף-פאַבריקן

אין די

שװאַך אַנט-
ויינקעלער ,אַ

וחס? .דאָס פאַרקערס-וועזן

איז

קליין און ליידט .צוליב אַ מאַנגל פון אַ גרעסערן פּאָרט .דער
האַנדלס-בילאַנס ווייזט אַ געװאַלדיקן דעפיציט ,וועלכער װערט
אַ ביס? אויסגעגליכן אַ דאַנק דער הכנסה

פון טוריסטן און די פאַר-

שידענע געלטער ,װאָס קומען אַריין אין לאַנד ,פון דער יידישער
באפעלקערונג לעבן  81טויזנט אין די לאַנדװירטשאַפטלעכע קאָ-
אָניעס 3 ,טויזנט זיינען באַשעפטיקט ביי עפנטלעכע אַרבעטן פון
דער רעגירונג און פון די ציוניסטישע געזעלשאַפטן ,דער .רעשט
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וווינט אין זעקס שטעט :ירושלים ,יפו ,חיפח ,טבריה ,צפת און
חברון (פון דעם אַן ערך  04טויזנט אין ירושלים) ,די עקאָנאָמישע

לאַנע פון די יידן איז נישט קיין סטאַביליזירטע ,די קאָלאָניעס אין
דרום ,װאָס שטיצן זיך אויף פלאנצוננען ליידן צוליב אָפּזאַץיקרו-
שבט-גענוננדיקע
זיסן ,תדביואה-קאַלאָניעס אין צפון ליידן צנוילי
הכנסות .פון דער יידישער באפעלקערונג לעבט נאָר א טייל פון
מסחר ,האַנד? און באאַמטעפּאָסטנס ,דער רעשט איז אָנגעוויזן

אויף אונטערשטיצוננען.

די יאָרן נאָך דער

מלחמה

זיינען פֿאַר

אונז געווען זייער שווערע ,איך זע אָבער צוויי וויכטיקע פּאַזיטיווע
דערשיינוננען )1 :די איינװאַנדערונג פון חלוצים און  )2באָדן-
דערווערב אין שטאָט און דאָרף .מיר האָבן געקויפט  08טויזנט
קאָלאָניעס קעמפן מיט
דונאַם .אונזערע לאַנדווירטשאפטלעכע
גרויסע שװועריקייטן ,ס'איז פאַלש צו מיינען ,אַז דער קבוצות-סיס-
טעם איז גורם צו דעפיציטן ,אויך אין אַנדערע קאַָלאָניעס זעען
מיר די זעלבע שװעריקייטן ,מ'טאָר נישט פאַרגעסן ,אַז אונזער
לאַנדװירטשאַפט לייסטעט אַ גרויסע נאַציאַנאלע פּיאָנער-אַרבעט
און דאָס איז תמיד פאַרבונדן מיט איבריקע הוצאות ,די אויסבי?-
דונג פון מענטשן-מאַטעריאַל איז איינע פון אונזערע הויפּט-אוים"
נאַבן ,מיר מוזן אויסבויען די תימנים-קאָלאָניזאַציע ,באַנייען די
אַלְטע פאָרם פון אחוזות-געזעלשאַפטן און בעיקר בויען אַ סך הי"
זער .די וווינונגס-נויט איז שרעקלעך גרויס ,דאָס אין בכלל היינט
אַ ברענענדיקער פּראָבלעם אין דער נאַנצער וועלט .פאַר דער אינ-
דוסטריע איז נויטיק אַ ספּעציעלע צאָל-רעוויזיע .מיר מוזן אָרנאַ-
ניזירן פאַר אונזערע מאַבריקאַנטן און סוחרים אַ גוטן אינפאָרמאַ-
ציע-דינסט .עס מוז נגעשאַפן ווערן אַ שטאָטישע היפּאָטעק-באַנק.,
אַן אַנראַר-באַנק און אַן אינסטיטוט פאַר אינדוסטריע-קרעדיטן.
פּראָפּ .װאַרבורג זאָגט אין זיין רעפעראַט :דאָס פאַרמעגן פון נאַ-
ציאַנאַל-פאָנד אין יוני  8191האָט באַטראָפן  871טויזנט פונט,
פון דעם  "/7אין ארץדישראל-אינוועסטיציעס און דער רעשט אין
מזומנים ,אין יוני  0991האָט דאָס פארמעגן באַטראָפן  014טויזנט
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פונט ,פון דעם  65אין א"י-אינוועסטיציעס און  62אין מזומנים,
היכנסות זיינען אין יאֶר  4191געווען  007טויזנט פראַנק ,אין
ד
יאָר  0291אַן ערך  01מיליאָן פראַנק .די פאַרװאַלטונגסיקאָסטן
באַטרעפן  02פּראָצ ,בנונע דֶעם קרן היסוד ,טאָ איז געשלאָסן גע-

װאָרן אַן אָפּמאַך ,לויט וועלכן דער קרן קימת באַקומט  02פּראָצ..
פון אַלע קרן היסוד-הכנסות ,דאָס הויפּט-ביוראָ זאָל פון האַאַג אַרי
-כערגעטראָנן

ווערן קיין ארץ

ישראל,

סאָסטץש זאָנט אין זיין

ד"ר

רעפעראַט:אין אונזער ארץ ישראל'דיקער אַרבעט איז נויטיק קודם-
כ? אַן אינטענסיוויטעט.

אין ארץ

מיר פאַרשװענדן

ישראל

צופיל

ערד און זון .אונזער לאַנד איז קליין ,די אינטענסיווע קאָלאָניזאַ-
ציע איז אַלזאָ אַ לעבנס-פראַנע .מיר מוזן אַנטװיקלען אין אַ גרויסן
מאסשטאַב אַ לאַנדװירטשאַפט ,װאָס איז גלייכצייטיק פאַרבונדן
מיט האַנטװערק און אינדוסטריע .צו דעם איז אויך צוגעפּאַסט
די יידישע פּסיכאָלאָגיע .לויט מיין סיסטעם װעט מען קאָנען באַ-
זעצן א קאַלאַניסטן-פאַמיליע שוין פאַר  002פונט .נאַטירלעך איז

נויטיק דערצו אַ געלנצנדיקע לייטונג פון קאָלאָניזאַטאָרישע פאַכלייט,
ד"ר אידער

זאָגט וועגן דער עליה :דער

וֹעד הצירים

איז דורכנע-

קומען מיט די לייטנדיקע רעגירונגס-אינסטאַנצן וועגן צוויי קאַטע-
גאָריעס

אימינראַנטן;

 )1איינװאַנדערער,

װאָס

האָבן

באַקומען

עליה-רעכט דירעקט פון בריטישע קאָנסולן;  )2איינװאַנדערער,
פאַר וועלכע די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע נעמט איבער די פֿאַר-
אַנטװאָרטונג ,אַ גרויסער טיי? פון די חלוצים אין נישט געווען
פאָרבאַרייט צו דער לאַנדװירטשאַפט אָדער צו אַנדערע פאַך-באַ-
רופן .די עליה-שליסונג

אין מאַי האָט אונז איבעראַשט.

די נייע

מאָסרעגלען באַשרענקען שטאַרק די עליה-מעגלעכקייטן .מיר מוזן
זיך באַמיען ,אַז די עליה זאָל בלייבן אין אונזערע הענט.

איבער

די פיר פּאַלעסטינע-רעפעראַטן

קומט פאָר אַן אויס-

פירלעכע דעבאַטע ,אין וועלכער עס באַטײליקן
(דייטשלאַנד) ,ל .לעװי-עפּשטײן (פּוילן) ,ד"ר

זיך; דוד מרימטש
מ .באַדענהײמער

(מזרחגאַליציע),

יצחק

(דייטשלאַנד),
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אַגראָנאָם

דיק

אַגראָנאָם

װילקאַגסטי (ה,פּועל הצעיר" ,ארץ ישראל) ,אנראָנאָם יעטב עטיג
גער (א,חדות העבודה א"י) ,אליעזר יסח (א"י) ,מ .שײגקין (פיי"
טער פון ציוניסטישן עמינראַציע-אַמט אין יפו) ,ד"ר י1 .אַכט (רו-
מעניע),ד"ר ה .גאָטליב (פּולן) ,יוסף שפּרינצאט (ה,פּועל חצעיר",

א"י) ,דײר י .בערגשטיין-כחן (קישיניעוו) ,דיר ע .שמאָראַט (מזרח-
גאַליציע),ד"ר

י .ררוצקוס

(רוסלאנד) ,ד"ר י .רופאײטן

(טשעכאָי

סלאָוואקיי) ,זלמן רובאַשאָט (,אחדות העבודה" ,א"י) ,לעאָן לעװיי
טע (פּוילן) ,ברוד רב (קאַלאָניסטן יוגנט-פאַרבאַנד ב
,ני בנימין",
א"י),דיר פ ,קאָרנגרין (פּוילן) ,א .האַרצפּעלד (א,חדות העבודח",
א"י) ,דײר ב .הויזגער (מ,זרחי" ,מזרח-נאַליציע) ,ד"ר א .קאַצע
עלזאָן (התאחדות) ,ישראל מערעמיוסטי (צעירייציון) און רוד
יעלשן (א"י) .מאַנכע רעדנער ,וי טריטש ,אונטערשטיצן סאָסקינ'ם
פּלאַן און אַנטװיקלען פּראיעקטן פון גאַרטנשטעט ,קאָלאַניזאַציע
מיט קליינע מיטלען ,נייע אַגריקולטורן וכדומה .די אגראַנאָמען
דיק ,װילקאַנסקי ,עטינגער ,יפה און אַנדערע רעדנער פון די פינ-
קע גרופּירונגען באַקעמפן שאַרף סאָסקינ'ס פּלאַן אַלם אַן ,אוט-

רעאַלן

קאָלאַניזאַציע-פעליעטאָן

פון משיחישע

אידייען

אימפּאָר:

טירט פון כינע און יאַפּאַן"..אַנדערע ווידער האַלטן ,אַז די דאָזי
קע פראַגן קאָן מען נישט לייזן אויפן קאָנגרעס ,ווייל דאָס גע-
הערט צו פאַכלייט און עקספּערטן ,עס גייט אויך אַ ברייטע דִים.
קוסיע וועגן קבוצות ,מושבי עובדים ,אינטענסיוויטעט און רענ-

טאַביליטעט

פון

פאַרשידענע

קאָלאָניזאַציע-פאָרמען ,מ.

שײגקין

ברענגט אינטערעסאַנטע ציפערן פוֹן דער עליח :ביז אָקטאָבער

0
זיינען איינגעװאַנדערט  01טויזנט יידן ,פון דעם  8טויזנט
,
ר
ע
ר
ע
ד
נ
ַ
א
ו
װ
ק
י
ר
צו
דײר ח .גאָטליב פאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל דערמענ-
לעכן די עליה פון מיטל-שטאַנד ,װאָס טראָנט דעם עול פון צין-
ניסטישער אַרבעט אין דער אָרנאַניזאציע און קרן היסוד,
סאָקאָלאָוו לייענט פאָר די באַגריסונג פון קאַלאָניען-מיניס-
טער װינסטאָן טשערטשי? ,דאַן קומט פאָר א זיצונג געווידמעט
די סולטור"פּראַגן.

דער לייטער פון ארץ ישראל'דיקן

בע

שוליוועזן

ריך
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י ,לוריע גיט אֶפּ (אין העברעאיש) אַ באַריכט ועגן די דערצי-
פון קינ"

אונגס-פּראַנן פון ישוב ,וועגן זיינע בילדונגס-אַנשטאַלטן

דער-נאָרטן ביז צום ירושלימער אוניווערזיטעט ,ד"יר ש .לעװץן
האַלט אַ גייסטרייכן רעפּעראַט ווענן דעם אידייאישן מהות פון צִיו-
{ ניסטישער פּראָפּאַנאַנדע .אין דער דעבאַטע באַטײליקן זיך; דור
יעליץ (א"י) ,דיר י .געמיראָטער (רומעניע) ,ד"ר י .טאָן (מערב-

גאַליציע) ,פּראָפּ .הייגריך לעוע (דייטשלאַנד) ,דיר בנציון מאָסיךי

זאָן (א"י) ,ד"ר

ה .טשערנאַװיטש

(,מזרחי"),

דיר

מ .גליקזאָן.

(א"י) ,דײר מאַקס ביגענשטאָק (,,התאחדות" ,,מזרח-גאַליציע) און
אַנדערע.
|
|
דער מיטנליד פון דער עקזעקוטיווע

ריבאַרד ליכטהיים

האַלט

דעם .אָרגאַניזאַציאָנעלן רעפּעראַט .ער באַהאַנדלט אויספירלעך די
פראַגן פון לאַנדס-מאַנשאַפטן

און פּעדעראַציעס

און אויך די ניי".

אָרדנונג פון דער לייטונג .עס קומט פאָר אַן אָפּשטימונג וועגן די
פאָרגעשלאָגענע שנויים אינעם אָרגאַניזאַציעדסטאַטוט ,דיר ב .פײי
װעל רעדט וועגן קרן היסוד און דיר א .האַנטקע רעפערירט ועגן
די רעזאָלוציעס פון קרן היסוד-קאמיסיע .אין דער קרן-היסוד-דע-
באטע באַטײליקן זיך; דײר ש .ראפאפּאצרט (,מזרחי") ,ד"ר מ.
ריגגעל (מזרח-גאַליציע) ,י .גײדיטש ,יליוס סימאָ ,הרב ה .מאס'

ליאנסקי (אַמעריקע) און אַנדערע.
| דײר ג .האַלפּערן

רעפערירט

|
אין נאָמען

פון דער

פינאַנץ-קאָ-

מיסיע דעם בודזשעט פאַרן נאענטסטן יאָר ,װאָס באַטרעפט איבער
אַנדערהאַלבן מיליאָן פונט .װענן דעם בודזשעט-פאָרשלאַג אַנט.-
וויקלט זיך א ברייטע דיסקוסיע .דײר װאַן װריזלאנד גיט דעם פיי

נאַנץדבאַריכט פון ועד הצירים ,ביי דער אָפּשטימונג פון פאַרשי-
דענע רעזאָלוציעס צום בודזשעט רופט אַרױס אַ שטורמישע דע-
באַטע פאָלננדיקער אנטראג פון ,מזרחי", :די ציוניסטישע אֶרנאַ-
ניזאַציע דאַרף גרינדן ,אויסהאַלטן און שטיצן נאָר אַזעלכע אינס-

טיטוציעס ,וועלכע פאַרלעצן נישט אין זייער פירונג און עפנטלעכע
האַנדלונגען
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די פאָרשריפטן

פון יידישער טראַדיציע" .נאָך אַ פּאָר

.

כאַאָטישע אָפּשטימונגען קומט פאָר אַ נאַמענטלעכע אָפּשטימונג
ווענן א פאַרשלאַג איבערצוניין צו דער טאָנ-אָרדנונג איבער דעם
,מזרחי"-אנטראג ,מיט  981קענן  941שטימען ווערט דער דאַזי-

קער פאָרשלאַג אָנגענומען .טווסטמאָלער ח .שטרוט דערקלערט דאַן
אין נאַמען פון ,מזרחי" ,אַז דער ,מזרחי" וועט שטימען קענגן דעם
בודזשעט און װעט זיך נישט באַטײליקן אין די אַרבעטן פאַר קרן

היסוד און קרן קימת .די דאָזיקע דערקלערונג פוֹן ,מזרחי" שאַפט
אינעם קאָנגרעס אַ זייער געשפּאַנטע לאַנע .סוף כל סוף קומט מען
נאָך לאַנגע פאַרהאַנדלוננען צוֹ אַ חסכם און עס ווערט אָנגענומען
פאַלגנדיקער אנטראנ פונעם וינער אױיכער-ראַבינער דײר צ.8 .
חיות, :אין אַלע עפנטלעכע האַנדלונגען אין די פון דער ציוניס-
טישער אָרגאַניזאַציע גענרינדעטע ,אויסנעהאלטענע און סובווענ-

ציאָנירטע אינסטיטוציעס טאר גאָרנישט געשען ,װאָס קאָן פאַר-

לעצן די יידישע טראַדיציע .די לייטונג פון דער ציוניסטישער אֶר-
גאַניזאַציע האָט צו גאַראַנטירן די דורכפירונג פון דעם דאָזיקן באַ-

שלום".

0

יצחט גרינבוים רעפערירט די רעזאָלוציעס פון דער פּאַליטי-
שער קאַמיסיע ,וועלכע פאַרלאַנגען די רעאַליזירונג פוֹן אַ יידיש-
נאַציאָנאַלער היים אין ארץ ישראל ,די שנעלע באַשטעטיקונג פון
פּאַלעסטינע-מאַנדאַט און אַ גינסטיקע -גרענעץ-רענולירונג אין צפון
און אין עבר-הירדן ,אין באַזונדערע רעזאָלוציעס פּראָטעסטירט דער

קאַנגרעס קעגן די בלוטיקע אַראַבישע איבערפאלן און דערקלערט

גלייכצייטיק זיין װוילן צום שלום מיט דעם אַראַבישן פאָלק .עס
ווערט אויך באַשלאָסן צו ווענדן זיך צום יידישן פאָלק מיט אַ פיי-
יערלעכן מאַניפעסט,
אינ .ראָבערט שטריטער ליינט פאָר אין נאָמען פון דער פּער-
מאַנענץדקאמיסיע פאָלננדיקע ליסטע פון דער עקזעקוטיווע מיטן

זיץ אין לאַנדאָן; ד"ר ח .װײצּמאַן ,פּרעזידענט פון דער אָרגאַני-
זאַציע .1 ,סאָטאָלאָו פּרעזידענט פון דער עקזעקוטיווע ,מ .מ .או-
סישטט,

רײר מ .ד .אידער,

 ,ושאבטטיגסטי,

ריבאַרך

ליכטהיים,

לעאָן
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מאָצקץ,

ד"ר

מ .סאָלאָװײטשיק,

פּראָפ.

ד"ר'ה.

פיט (,מזרחי"),

דזשאָזעף סאָװען ,בערגאַרד ראָזענבלאַט (אַמעריקע) ,ד"ר א .רופין,
יוסף שפריוצאס.

פינאַנץד און װירטשאַפטס-ראַט:

יצחק

ד"ר .ג .האַלפּערן,

ד"ר ב .פייוועל,

ניידיטש ,דר ,אַ ,באַרט ,ש .קאַפּלאַנסקי,

ז .שאָקען ,פּ .שווייצער (די ערשטע דריי האָבן אין דער עקזעקוטיווע
זיץ און שטים) .די פאָרנעלייגטע ליסטע ווערט פון קאָנגרעס אַק-

צעפּטירט,

|

|

נאָך דער װאַל פון גרויסן אַקציאָנס-קאָמיטעט האַלטן פייער-
לעכע שלוס-רעדעס :ח .נ .ביאַליק ,ד"ר ש .לעווין ,דוד יעלִין,
פּראָפּ .חיות ,ד"ר וייצמאַן אוֹן נחום סאָקאָלאָ ,ח .ג .ביאֲליק
רעדט וועגן דעם רוסישן יידנטום .מיר װאָלטן ביים קאָנגרעס גע-
האָט פון רוסלאַנד  008דעלעגאַטן ,ווער ווייס ,צִי די שטים פון
איצטיקן קאָנגרעס װעט דאָרט אַהין צוקומען .װאָס פאַראַ גרויסע
האָפנונגען

האָבן באַהערשט

פור-דעקלאַראַציע!

דאָס רוסישע

יידנטום

נאָך דער באַל-

זאָל די רוסישע קאַטאַסטראַפע זיין א װאָרנונג

פאַרן יידישן פאָלק .מיר האָכן דאָך געזען וי אין אַ פּאָר חרשים
ווערט אַלץ חרוב ,װאָס איז געשאַפן געװאָרן במשך לאַנגע דורות,
ס'איז איצט די צייט פון מעשים .מיר האָבן גענוג געמאַכט פּלע-
נער און געהאַלטן רעדעס ,עס דאַרף הערשן אחדות צווישן לינקס,
רעכטס און צענטרום ,די לינקע (הפּועל חצעיר ,י .ח .ברענער און
אַנדערע) האָבן געשאַפן דעם קולט פון אַרבעט און תחית

האומה,

די רעכטע שטיצט זיך אויף דער תורה ,װאָס איז אונזער איינציקער
דאָקומענט אויף ארץ ישרא? ,דאָס צענטרום מוז גערעכט אָפּשאַצן
| די קרבנות פון אַרבעטערשאפט אין ארץ ישראל .תורה און אַר-
בעט  ---דאָס זיינען די יסודות פוֹן אונזער נאַציאָנאַלער באַנייאונג.
דײ"ך װייצמאן זאָנט :זאָלן מיר װוייניק רעדן ,מער שוויינגן און אַ סך

אַרבעטן .,מיר וועלן טראַכטן אויפצוטון דאָס מאַקסימום .דער
קאָנגרעס האָט אַ סך געלייסטעט .מיר שטייען פאַר אַ נייעם אוֹים-
שטייג .דאָס יידישע פאלק װועט אונז העלפן גובר צו זיין אַלע שווע-

ריקייטן ,נחום סאָקאָלאָט זאָגט :מיר זיינען ווידער אַלע אייניק אין
.6

ווילן און

טאַט,

ס'איז

רופן

איצט

אלע

מיר

ישראל הייסט ;:מעשר.
אין

געווען
א

צו

אַ שווערער
גרויסער

טאַט,

אָבער
די

גנוטער
פליכט

זאָל לעבן דאָס יידישע פאָלק!

אַ געהויבענער

שטימונג

און

מיט

קאָננרעם,
פאלק

פון
:

 ,התקוה" געזאנג

אין

דער קאָנגרעס נעשלאָסן געווארן דעם  81סעפּטעמבער ,דריי אַזי

גער פרי,

װײס

גסמן

ביאליט
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6
במעט
קומען

אין

גלייבצייטיק

מיטן

ציוניסטישן

אן אַלגעמצײךאַראַבישער

גענף

קאַנגרעס,

איז

קאָנגרעס.

שוין

פאָרגע-
פריער

האָט אַן אַראַבישע דעלעגאַציע פון ארץ ישראל ,װאָס איז באַשטאַ-
נען פון דריי מוזולמענער און צוויי קריסטן ,באַזוכט מצרים ,דעם
וימישן װאַטיקאַן און לאָנדאָן ,זי האָט פאַר אירע אַנטײציוניס-
ר
'טישע פאָדערוננען געפונען אַ ברייטע' אונטערשטיצונג ביי איינ"
פלוסרייכע קרייזן .װוי געזאָגט ,איז די שטימוננג אין ענגלאַנד לנבי
ציוניזם געווען אין יאר  1291נאָר אַן אַנדערע ,וי אין דער.
 :דעם

|רשטער
ע

צייט

נאָך דער

האָבן דער ליבעראַלן-פירער

טרעמע

שאַרף

קאַנסערװאַטיסטן

אַטאַקירט

די

לאָנדאָנער

אונטערהויז.

מלחמה.

אין

אסקוויט

און דער לידער פון די עקס"

(דיי הארדס)

פּראָדציוניסטישע

סער װ.

וזשאָנסאָרהיטס

פּאֶלִיטיק

פון

לֹאִיד

דזשארזש'ס רעגירונג .די אַראַבער האָבן זיך אריענטירט אין דער
ירער טערקיי פוז
נןידע
ריכטונג פון אַנגאָראַ ,דער הױיפּט-ישטאָט פו

קעמאַל פּאשא און אויך אויף מאָסקװע,

װאָס האָט זיך באַמים

צו אָרגאַניזירן דעם מזרח קעגן דעם ענגלישן אימפּעריאַליזם.
מ'האָט אַלזאָ די אַראַבישע דעלענאַציע אויפגענומען אין לאַנ-
דאָן בסבר פּנים יפות אוֹן דער קאָלאָניאַל-מיניסטער טשערטשיל
האָט מיט איר געפירט ערנסטע פאַרהאַנדלונגען .די דיפּלאַמאַטי

שע אַראַבישע אַקציע אין אײיראָפּע אין גלייכצייטיק אונטערגע-
שטיצט געװאָרן דורך אַ ,דירעקטער אַקציע?" פון דעמאָנסטראַציעס
זיינען בעת דער גאַסן-דע-
אין ארץ ישראל .אין נאָוועמבער 1

מאַנסטראַציע אין ירושלים געפאַלן פרישע קרבנות (דער שטאָט-
קאַמענדאַנט ראָנאַלד סטאָרס איז טראָץ אַלֶע פּראָטעסטן פון ישוב
ון ציוניסטישער עקזעקוטיווע ,געבליבן אויף זיין פּאָסטן) .אונ-
א
ער דעם דרוק פון די דאָזיקע באַדינגונגען זיינען פאָרגעקומען אין
ט
ֿאָנדאָן נישט-אָפיציעלע פארהאַנדלוננען צװוישן די אַראַבער און
ל
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די ציוניסטישע פירער .אינעם קאָלאַניאל-מיניסטעריום האָט פּראָם,
ווייצמאַן אָפּגעהאַלטן אַ לענגערע קאָנפערענץ מיטן אַראַבישן פאָר"
שטייער מוסא קאזים פּאשא .אָבער די דאָזיקע פֿאַרהאַנדלוננען
זיינען נעבליבן אָן רעזולטאַט ,וויי? די אַראַבער האָבן קאַטענאָריש
זיך אָפּגעזאָגט צו אנערקענען די באַלפור-דעקלאַראַציע .דערווייל
האָט סעמיוע? פאָרבארייט זיין פּראָיעקט וװענן אַ לעגיסלאַטיהן
ראַט ,װאָס האָט געדאַרפט באַשטײן פון  82מיטגלידער (אויסער
דעם נציב) ,דערפון  01רעגירוננס-באַאַמטע 21 ,געוויילטע ( 8מו"
זולמענער 2 ,יידן און  2קריסטן) און  3נאַמינאַטן ,דער ,נציב האָט

געהאָט אַ װעטאָדרעכט קעגן אַלע באַשלוסן און האָט געקאָנט צו
יעדער צייט שליסן די זיצוננ .די יידישע עליה איז נישט אַריין
אין דער קאָמפּעטענץ פון לעניסלאַטיון ראַט .דער ישוב האָט סע-
מיועל'ס פּראָיעקט נישט נעקאָנט און נישט געװאָלט אָננעמען .נאָך
קאַטענאָרישער איז געווען די אָפּלענענדיקע שטעלונג פון די אַראַ-
בער ,זייער דעלענאַציע האָט נעדראָט ,אַז זי וועט פאַרלאָון לאָנ-
דאָן ,נישט איבערנעמענדיק קיין שום פאַראַנטשװאָרטונג פאר די
אייז
דעם,
זיך ועגן
ווייטערדיקע קאַנסעקווענצן .דערוויסנדיק

סעמיוע? שנעל געקומען צופאָרן קיין לאָנדאָן .ער האָט זיך אין
לאַנדאָן באַלד אָריענטירט ,אַז די לאַנע פון דער ציון-פריינטלעכער

רעגירונג פון לֹאִיד דזשאַרזש איז אַ זייער קריטישע (זי האָט טאַקע
 9חדשים שפּעטער געמוזט דעמיסיאַנירן) .דער מעכטיקער פּרעסע-
קעניג לאַרד ואַרטקליף איז גראָד דאמאָלס צוריקגעקומען פון זיין
ארץ ישראל'דיקער רייזע און האָט אָנגעהויבן שאר באַקעמפן דעם
צ,יוניסטישן בלאָף" ,ווילנדיק מיט דער הילף פון דער אַנט-ציו-
ניסטישער קאַמפּאַניע שטירצן די רעגירונג פון לְאִיד דזשאָרזש,
נאָרטקליפס פּרעסע ,װאָס האָט אין ענגלאַנד געציילט אַ סך מיליאַנען

לעזער האָט כסדר געשריבן :מיר װועלן נישט צוליב די  002טויזנט
יידן אין עננלאַנד אַרויסרופן צו זיך די שנאח פון  008מיליאן מו-
זולמענער ,װאָס זיינען קעגן ציוניזם .,טשערטשיל האָט זיך געפו-
נען אין אַ גאַנץ שווערער

לאַנע און ער האָט באַשלאָסן

פאַר יעדן
2369

פּרייז צו מאַכן אַ סוף מיטן ציוניסטיש-אַראַבישן סכסוך ,זיין פּלאַן
איז געווען צו צווינגען די ציוניסטן צו אַזאַ רעדוקציע פון זייערע.
פּאָסטולאַטן ,אַז די אַראַכנישע דעלענאַציע זאָל דאָס קאָנען אַקצעפּ".
טירן .די דאָזיקע מיסיע האָט אויף זיך גענומען הערבערט יסעמיועל. ,
אַזױי

זיינען

אַנשטאַנען

;די

ר יכטל יב יען טון

דער

בריטישער

פַּאָלי -

טיט אין פּאַלעסטיצע" ,וואָס זיינען פון סעמיועל'ן שפּעטער פּובלי-
צירט געװאָרן (אין יוני  )2291אין דער פאָרם פון אַ ,װײסבוך".

דאָס איז געווען אַן אויספירלעכע שריפטלעכע באַאַרבעטונג פון
יענער

טרויעריק-באַרימטער

דערקלערונג,

וועלכע

סעמיועל

האָט

בעל פֹּה אָפּגעגעבן דעם  3יוני  .1991אין די ,ריכטליניען" ווערט

געשריבן :ווענן דער באַלפור-דעקלאַראַציע זיינען פאַרשפּרײיט גע-
װאָרן פאַלשע ידיעות ,אַז זי איז אויסן צו מאַכן פּאַלעסטינע אַז

יידיש ,וי ענגלאַנד איז ענגליש .די רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט

שטעלט פעסט ,אַז די דאָזיקע ידיעות זיינען אָן יעדן יסוד ,ווייל די
יידיש-נאַציאַנאַלע היים װעט געשאַפן ווערן בלויז אין אַ טייל פון

פּאַלעסטינע און נישט אין גאַנץ פּאַלעסטינע .דאָס איז אויך די
מיינונג פון דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע און אַלס באַװייז קאָן

דינען דער באַשלוס פון -21טן ציוניסטישן קאָנגרעס אין קארלס-

! באַד ,וועלכער רעדט וועגן אַ גליקלעכן צוזאַמענלעבן

מיט די אַראַ-

בער אין דעם בשותפותידיקן לאַנד פּאַלעסטינע .די יידן װעלן באַ-
קומען די מענלעכקייט צו אימיגרירן קיין פּאַלעסטינע לויט דער
אויפּנאַמס-פעאיקייט פון לאַנד .די אַראַבישע טענות װעגן דעם,
| אַז ענגלאַנד (סער מאַק מאַהאָן)) האָט מכלומר'שט פאַרשפּראָכן

הוסיינ'ען אין יאָר  8101צו שאַפן אין פּאַלעסטינע אַן אַראַבישע
אָבער טראָצדעם
מלוכה ,אַנטשפּרעכן נישט דועורירקלעכקייט.
וועט די רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט שטופנווייז איינפירן אין פּאַ-
לעסטינע אַ זעלבסטפאַרװאַלטונג .צוערשט אין נעשאַפן געװאָרן
דער באַראַטונגס-בײראַט און איצט גייט מען גרינדן דעם לעגיס-
לאַטיוון ראַט .די רעגירונג איז גרייט צו פאַרציכטן אויף די דריי
נאָמינאַנטן און איז מסכים אויף  21געוויילטע און  01באַאַמטע,
30

אויסער דהעיםיקאָמישיאַנער,

װאָס איז פאָרזיצער פון לעניסלאַ-

טיוון ראָט .די רענירונג פון זיין מאַיעסטעט האָפט ,אַז אויף דער
דאָזיקער גרונטלאַנע װעט דערמענלעכט וערן אַ שלום און אַ נע-
מיינזאַמע אַרבעט צום נליק און װויל פון הייליקן לאַנד,
די אָפּשריפטן פון די דאָזיקע ,ריכטליניען" זיינען איבער-
געשיקט געװאָרן סיי דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע און סיי דער

אַראַכבישער דעלענאַציע.

אין אַ באַזונדערן בריוו האָט מען פאר-

לאַנגט פון דער ציוניסטישער לייטונג ,אַז זי זאָל זיך אונטער-
שרייבן אונטער די ,ריכטליניען" ,דער בריוו האָט נעמאַכט דעם
איינדרוק פון אַן אולטימאַטום און ליתר תוקף האָט מען פונעם
קאָלאָניאַ?-מיניסטעריום גענעבן צו פאַרשטיין די ציוניסטישע
מנהיגים ,אַז אויב זיי װעלן נישט אונטערשרייבן ,טאָ װועט מען די
גיידישע סעיפים" גישט אַרײננעמען אינעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט.

די ציוניסטישע

עקזעקוטיווע

האָט זיך אָפּנענעבן א גענויעם

דין וחשבון וועגן דער אַנטײציוניסטישער טענדענץ פוֹן די ,ריכט-
ליניען" .האָט דאָך זיינער צייט דער ישוב און די גאַנצע ציוניס-
טישע מחנה ליידנשאַפטלעך פּראָטעסטירט קענן סעמיועל'ס דער-
קלערונג פון  8יוני  ,1291און איצט ,זאָל מען מיט איינענע הענט
אונטערשרייבן אַ פּאָליטישן דאָקומענט ,וועלכער מאַכט אַ תל פון

דער באַלפור דעקלאַראַציע און ליקווידירט די ציוניסטיש-מלוכישע

אַספּיראַציעס אין ארץ-ישראל .אָבֶער סיי די ציוניסטישע עקוע-
קוטיווע
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|
א
ָ
ב
ע
ר
ד
י
ע
נ
ג
ל
י
ש
ע
ר
ע
נ
י
ר
ו
נ
ג
,
װ
א
ָ
ס
ה
א
ָ
ט
א
י
ר
ס
ד
ו
ר
כ
ג
עזעצט

ביי די ציוניסטן ,איז געבליבן מאַכטלאָן לנבי די אַראַבער ,װועפֿ-

כע האָבן קאַטענאָריש

אָפּנעװאָרפן

אויך די דאָזיקע

לעצטע

סע-

|17ב

מיועל'ס ר,יכטליניען" אַלס אַ נישמ-באַפרירנדיקע קאָנצעסיע ,די

ציוניסטישע לייטונג האָט אַלְזאָ אוֹיף אַלץ מותר געווען ,בעת די
אַראַבער האָבן 'נישט פאַרציבטעט אויף קיין איינציקער פזויןיערע
פאָדערונגען .דאָס האָט געשאַפן אַ זייער אומנינסטיקע לאַנע פאַר.

די יידן ביי די עווענטועלע ווייטערדיקע פאַרהאַנדלונגען .אַ קנאַפּע
טרייסט איז געווען די נחמה פון אדייביקע ,גם זו לטובה?-אָפּ-
טימיסטן ,װאָס האָבן געטענה'ט ,אַז דאָס אונטערשרייבן די ,ריכט-

פיניען" האָט געוויזן אונזער גוטן ווילן און קרבנות-גרייטקייט
לִשׁם שלום און אחדות מיט די אַראַבער ,בעת די אַראַבער האָבן

|
זיך ,קאָמפּראָמיטירט" מיט זייער עקשנות און ברונז,
ענדע יוני  2291איז דער גאַנצער מאַטעריאַל וועגן די פאַר-
האַנדלונגען מיט די ציוניסטן און די אַראַבער איבערגעגעבן גע-
װאָרן דעם ענגלישן פּאַרלאַמענט אין דער פאָרם פון אַ ,װײיסבודי.
:

:

;סאַבראַ"

.

בײ

אַ גאַרטךףאַרבעט

1

)7

דער פּאַלעסטינע-מאנדאט
און זיינע באַשטימונגען

דערווייל איז סוף כל סוף פאַרענדיקט געװאָרן אין לאַנדאָן און

אין גענף דער משא ומתן

וװעגן

פֿאַלעסטיגע:מאגואַט,

וועלכער

|
האָט זיך געצוינן זינט דעם יאר ,0991
דער מחבר פון דער קאָנצעפּציע ווענן פעלקערבונד-מאַנדאַט!
איבער געוויסע לענדער ,איז געווען דער באַקאַנטער ציון-פריינט,

 .גענעראַל סמוטס .אויך באַלְפוֹר איז געווען אַ חייסער אָנהענגער פון
די פעלקערבונד-מאַנדאַטן און פון אים שטאַמט די דעפיניציע ,אַן:
,די מאַנדאַטן זיינען אַ זעלבסט-באַשרענקונג ,וועלכע די זינער האָבן
פרייוויליק אויף זיך גענומען" .אַ ספּעציעלע קאָמיסיע ביים פע?
קערבונד אונטער פּראָפ .װ .ראַפּאַרס פאַרזיץ האָט אויסנעאַרבעט א

רעגולאַמין פון די מאַנדאַטן-לענדער .מ'האָט אונטערשיירט
דאַטן פון דער קאַטענאָריע
האָבן געהערט די לענדער,
רעזשים פון די מלוכות ,צו
געוועזענע דייטשע קאָלאָניעס
גיקט געװאָרן מיטן ענגלישן

מאַנ-

א ,ב און ג .צו דער קאַטענאָריע
1
ואָס דארפן רעגירט ווערן לויט דעם
וועלכע זיי ווערן צוגעטיילט (למשל ,די
אין דרום-אַפריקע ,װאָס זיינען פאַרײיי-
דאָמיניאן אין דרום-אַפּריקע); צו דער

ב-קאַטעגאָריע ווערן געציילט די לענדער ,װאָס זיינען נאָך נישט רייף
צוֹ אַ זעלבסט-פאַרװאַלטונג (למשל ,קאַמערון); און צו איקאטע-
גאָריע געהערן די פיר געוועזענע טערקישע פּראָװוינצן; סיריע ,לבנון,
ארם נהרים און ארץדישראל( ,די ערשטע צוויי זיינען איבערגענעבן
געװאָרן פראַנקרייך ,די לעצטע צוויי ענגלאַנד) ,װאָס דאַרפן שטופן-

װײיז ,מיט דער הילף פון דער מאַנדאַטאָר-מאַכט ,באַקומען אַ פול-

שטענדיקע זעלבסט-פאַרװאַלטונג און אַן אייגענע רעגירונג,
וועגן דעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט אין
גענאַנגען
אַ .פאַננער
פּאָליטישער משא ומתן צווישן ענגלאַנד און דער
צוניסטישער.

לייטונג ,ביי די ציוניסטן נופא איז פאָרנעקומען

אַן אינערלעכער
2713

קאַמף וועגן

די

פאָדערונגען ,וועלכע מ'דאַרף אַרויסשטעלן ,אַזױ

האָט ,למשל ,בראַנדײס פאַרלאַנגט ,אַז אַלע רעכט אויף דער יי

שער פּאַלעסטינע ,זאָלן איבערגעגעבן ווערן בלויז דער ציוניסטישער
אַרגאַניזאַציע ,און די יידן ,װאָס ווילן מיטאַרבעטן ביים בנין הארץ
זאָלן אַריינטרעטן אין דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע ,דאַקעגן
װײיצמאַן האָט פאַרלאַנגט אַ יידישע אַגענץ פון אַלע יידישע פּאַר"
| טייען .ענדלעך איז נעקומען אין דער דאָזיקער פראַגע צו אַ קאָמַ-

פּראָמיס ,לויט וועלכן די ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע ווערט אנער-
קענט אַלּס די י,ידישע אַגענץ" מיטן תנאי ,אַז זי וועט צוציען צו

דער פּאַלעסטינע-אַרבעט דאָס גאַנצע וועלט-יידנטום .סוף כל סוף
איז ענדע  0991פאַרטיק געװאָרן דער אַנטװורף פון פּאַלעסטינע-
מאַנדאַט און איז פון באַלפורן ,ענגלאַנדס אָפיציעלן פאַרטרעטער
ביים פעלקער-בונד ,איבערגעגעבן געװאָרן דער מאַנדאַטן-קאָמיסיע.

דער אַנטווורף האָט נישט צופרידנגעשטעלט די ציוניסטישע פאָדע-
רונגען ,ער האָט נישט בשלמות רעאַליזירט דאָס ,װאָס סאַן רעמאָ
האָט פאַרשפּראָכן,

אָבער די ציוניסטישע מנהיגים האָבן געװאָלט

וי אַמשנעלסטן פאַרטיק ווערן מיטן מאַנדאַט ,װאָס דאַרף זיכערן
די רו און ס.טאַביליזאַציע פון דער ארץדישראלדיקער אַרבעט .לסוף.
האט זיך אָבער די באַשטעטיקונג פון מאַנדאַט אָפּנעשלעפּט אַנ-

דערטהאַלבן יאָר ,ביז יולי  ,2991עס זיינען כסדר פון אַלֶּע זייטן,

אויסנעוואקסן נייע שוועריקייטן .די פאַרײניקטע שטאַטן האָבן גע-
האָט טענות בנונע דער פאַרטיילונג פון די דעראַָבערטע שטחים,

פראַנקרייך און איטאַליע האָבן נישט געקאַנט פאַרגינען ענגלאַנד .

דעם מאַנדאַט איבער ארץ-ישראל ,פּראָפּ ,ראַפּאַר ,דער פאָרזיצער

פון דער מאַנדאַטן-קאָמיסיע ,האָט פּלוצלינג אַנטדעקט ,אַז אייגנט-

לעך דאַרפן די געוועזענע טערקישע פּראַװינצן באַקומען גלייך אַ פול- -

שטענדיקע זעלבסשטענדיקייט .די אַראַבישע דעלענאַציעס אין גענף

און לאַנדאָן האָבן געפירט אַן אינטענסיווע טעטיקייט קעגן די ציו-

ניסטישע סעיפים אין פּאַלעסטינע-מאַנדאַט .אין נאָמען פון נייעם

פּויפּסט ,פּיוס דעם -11טן ,וועלכער איז געווען אַן אױיסגעשפּראָכע-
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נער קעגנער פון ציוניזם ,האָט דער קאַרדינאַ? גאַספּאַרי ,געשריבן
אַ בריוו צום פעלקער-בונד ,אין וועלכן ער פּראָטעסטירט קעגן ,די
יידישע פּריװוילעגיעם אין פּאַלעסטינע"",
פאַרשטענדלעך ,אַז די ציוניסטישע לייטונג האָט נישט געשוויגן ,זי
האָט מיט אַלֶע מיטלען זיך באַמיט צו פּאַראַליזירן די אַנטײציוניס-

טישע אַטאַקעס ,װאָס זיינען געקומען פון אַלֶע זייטן .אַדאַנק דעם
איינפלוס פון די אַמעריקאַנער ציוניסטן האָט סיי דער סענאַט און
סיי דאָס רעפּרעזענטאַנטן-הױז אין װאַשינגטאָן אָנגענומען רעזאִי
לוציעס לטובת דער יידישער נאַציאָנאַלער היים אין ארץיישראל,
אָבער,

װוי געזאָגט,

איז די שטימוננ

אין ענגלאגדר,

צו יענער

צייט,

נישט געווען גינסטיק פאַרן ציוניזם .בעת דאָס לאָרדן-חויז האָט אין
אַנטװורף פון פּאַלעסטינע"
דעם
יוני  2291פֿאַרהאַנדלט .וענן
מאַנדאַט ,איז מיט  00שטימען קענן  92באַשלאָסן געװאָרן אַרויס-
צוװואַרפן פונעם מאַנדאַט-טעקסט די ציוניסטישע סעיפים .אַ הער-

לעכע רעדע לטובת דעם ציוניזם האָט אין לאָרדן-הויז געהאַלטן דער

איבערגעגעבענער ציון-פריינט באַלפּור ,אָבער זיינע לאָנישע און
עטישע אַרגומענטן האָבן נישט געפונען קיין חן ביי דער מערהייט,
װאָס איז אויסן געווען מיט איר אַנטײציוניסטישן באַשלוס צו
שטירצן לְאִיד דזשארזשס רענירונג .אָבער די אַנטשיידונג אין נישט

געלעגן אין אויבערהויז נאָר אין אונטערחויז ,וו טשערטשיל האָט
גאַנץ קאַטעגאָריש פֿאַרטײדיקט די באַלפור:דעקלאַראַציע און דעם
מאַנדאַט-אַנטװוורף .מיט אַ מערחייט פון  992שטימען קעגן  88אין
דער אַנטיזציוניסטישער
אין אונטער-הויז אָפּנעװאָרפן געװאָרן

פאָרשלאַג פוֹן דעפּ .וו .דזשאַנסאָן-היקט,
סוף כ? סוף ,נאָך לאַנגע גלגולים און קאַמפן ,האָט דער פעלקער-

בונד אין זיין עפנטלעכער זיצונג ,דעם  42יולי  2291באַשלאָסן צו
אַקצעפּטירן דעם מאַנדאַט-אַנטװװורף ,מיט פייערלעכע רעדעס זיינען.

! ביי דער דאָזיקער זיצונג אויפגעטרעטן די רעגירונגס-פאָרשטייעף
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פֿון ענגלאַנד און פּראַנקרייך ,וועלכע האָבן מיט פּאַטעטישע ווער-
טער גערעדט וועגן דער באַדייטונג פון דער חיסטאָרישער שעה. .
דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט האָט פאָלגנדיקן נוסח:

יי

,געמענדיק אביאןַטראַכט,

אַז דורך דעם אַרטיקל  231פון דעם שלום-אָפּמאָך ,װאָס איז

אונטערגעשריבן געװאָרן דעם  01אוינוסט  0991אין סעוור ,האָט
זיך די טערקיי אָפּגעזאָגט לטובת די פאַרבינדעטע הויפּט-מלוכות,
פון אַלע רעכט און פּרעטענסיעס אויף פּאַלעסטינע ,און -

אַז דורכן אַרטיקל  89פון דעם דערמאָנטן אָפּמאַך זיינען די
הויכע ,אָפּמאַכנדיקע

מוסכם

צדדים

געװואָרן

אָנצוטרויען

די פאַר"

װאַלטונג פון פּאַלעסטינע אין די נרענעצן ,וי זיי װעלן באַשטימט
ווערן דורך די פּאַרבינדעטע הויפּט-מלוכות ,לויט די באַשטימונגען

פון אַרטיק?  ,22אַ מאַנדאַטאָר ,װאָס זאָל אויסגעקליבן ווערן דורך

0

די דערמאָנטע מלוכות :און

ר

|

אַז דורך דעם זעלביקן אַרטיק? זיינען די הויכע אֶמפּאַבנדיקע
צדדים ווייטער געקומען צו אַ הסכם ,אַז דער מאַנדאַטאָר זאָל
טראָגן די אחריות פאַר דער פּאַרטירסלעכונג פון דער ,דעם '2טן
נאָװעמבער  ,7191דורך דער רעגירונג פון זײן בריטישער מאַיעם:
טעט

געמאַכטער

טון

דורך

די

אבדערע

פאַרביגדעטע

מלובכוח

אגער'

קענטער דעקלאַראַציע לטובתם דער גרינדונג פון דער גאַציאָנאַלער
חיים פּאַרן יידיטן פּאָלט אין פּאַלעסטיגע ,און דערביי טערט קלאָר
פּאַרשטאַנען,

יבירגערלעכע

.אפ

אַז

א

סיטאָר

גאַרגישט

געשעע)

װאָס זאָל

טעדיקן

די

רעליגיעזע רעכט פון די עקויסטירנדיקע גישט'

יידישע געמײגשאַפּטן אין פּאַלעסטינע ,אָדער די רעכט אט דפיּאָי
ליטישע שטעלונג פון די יידן אין װעלכן ס'אז אַנדערן לאַנדן און
אַז דורך דעם זײנען אנערקענט געװאָרן די היסטאָרישע פּאַרבין
דונגען פּונעם ײדישן פּאָלט מיט פֿאַלעסטיצע און די יסודות פּאַרן
טידעראויפבוי פון זיין ואַציאָנאַלער היים אין דעם דאָזיקן לאַנד; און
אַז די פאַרבינדעטע הויפּט-מלוכות

האָבן אויסנעקליבן זיין

בריטישע מאַיעסטעט אַלֵס מאַנדאַטאָר פאַר פּאַלעסטינע; און --
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אַז די תקנות וועגן דעם מאַנדאָט איבער פּאַלעסטינע זיינען טאר"
מולירט אין דעם נאָכפאָלננדיקסן טעקסט און זיינען אָננענעבן גנע"
וואָרן דעם ראָט פון פעלקער-בונד צו אנערקענונג;ן  --און
אַז זיין בריטישע מאיעסטעט האָט אַקצעפּטירט דעם מאַנדאַט

איבער פּאַלעסטינע און האָט איבערנענומען אים אויסצופירן אין
נאָמען פון פעלקערבונד
באװיליקט
באַטטימונגען

=

דערמיט
בון

דעס

לויט פאָלננדיקע תקנות,
ראט

דער

דערמאַָגטן

פון

פעלטערבוגך

די

פאַלגנריקע

מאַנדאט.

די מאַנדאַטאר מאַכט
אַרטיקל  ,1זיין בדיטישע מאַיעסטעט

האָט אַלס מאַנדאַטאר,

דאָס רעכט אויסצונוצן די פולמאַכטן ,װאָס לינן אין דער רענירוננס-
מאַכט פון אַ סוווערענער מלוכה ,אויף וויפיל זיי ווערן נישט באי

שרענקט דורך די באַשטימוננען פון פאָרליגנדיקן מאַודאָט,
די

ײדישטע

גאַציאָנאַלע

הייט

אַרטיקל  ,2דער מאַנדאַטאר טראָנט די אחריות דערפאַר ,אַן

אין לאנד זאָלן געשאַפן וװערן אַזעלכע פּאַליטישע ,אַדמיניסטראַ-

טיווע און ווירטשאַפטלעכע באַדינגוננען ,וועלכע זאָלן זיכערן די
אויפשטעלונג פון דער יידישער נאַציאָנאַלער היים ,וי ס'אין גע"
רעדט געװאָרן אין דעם אַריינפיר ,און די אַנטװיקלוננ טוֹן זעלבסט"
פאַרװאַלטונג-אינסטיטוציעס און אויך די גאראַנטיע פון די ביר
גערלעכע און נאַציאָנאַלע רעכט פון אַלע פּאַלעסטינער איינוווינער
אָן אונטערשיד פון ראַסע און רעליניע,
לאָסאַלע

זעלבסטפארװאַלטונג

אַרטיקל  ,8דער מאַנדאַטאר

זאָל אוֹיפן ברייטסטן

וויפל עס לאָזט זיך נאָר אין די הערשנדיקע
שטיצן די לאַקאַלע זעלבסטפאַרװאַלטוננג.
די {,דזשואיש אײדוזשענסי"
אַרטיקל  .4אַ געהעריקע
אַנענץ" ,זאָל אנערקענט ווערן

אופן ,אויף

באַדינגוננען ,אונטער-

יידישע פאַרטרעטונג ,די יידישע
אלס אַן עפנטלעכע קערפערשאפט
31

מיטן צוועק צו באַראַטן די פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג אין אַזעלכע
ווירטשאַפטלעכע,

סאַציאַלע און אַנדערע ענינים ,װאָס זיינען נונע.

דער אויפשטעלונג פון אַ יידישער נאַציאָנאַלער היים און די איג"
טערעסן פון דער יידישער באַפּעלקערונג אין פּאַלעסטינע ,און בכדי

שטענדיק

ביי דער קאָנטראָל פון דער פאַרװאַלטונג צו העלפן און

אָנטיילצונעמען אין דער אַנטװיקלונג פון לאַנד,
אַלס אַזאַ פאַרטרעטונג

זאָל אנערקענט

ווערן די ציוניסטישע

אָרנאַניזאַציע ,כ? זמן איר אָרגאַניזאַציע און קאָנסטיטוציע זיינען-,
|| לויט דער מיינונג פונעם מאַנדאטאר ,צונעפּאַסט דערצו .זדיאַרף

אין הסכם מיט דער רעגירונג פון זיין מאַיעסטעט אונטערנעמען

שריט ,בכדי צו זיכערן די מיטאַרבעט פון אַלע יידן ,וועלכע ווילן
זיין בייהילפיק ביי דער שאַפונג פון דער יידישער נאַציאָנאַלער

|

היים,
אומבאַרירלעכקייט

| אַרטיק?  ,8דער
דערפאַר ,אַז קיין שום
ווערן אָדער פאַרפּאַכט
קאָנטראָל פון וועלכער
ידי יידישטע

פון

דעם

|

געביט

מאַנדאַטאָר איז פאַראַנטװאָרטלעך צו זאָרגן
פּאַלעסטינער געביט זאָל נישט אָפּגעטרעטן
ווערן אָדער געשטעלט וװוערן אונטער דער
ס'איז רעגירונג פון אַן אויסערן-מאַכט,

אײגטאַגנדערונג

אַרטיקל  ,6די פאַרװאַלטונג פון פּאַלעסטינע דאַרף ,אָפּהיטנ-
דיק דערביי ,אַז די רעכט און די לאַנע פוֹן אַנדערע טיילן פון דער

באַפעלקערונג זאָלן נישט ליידן ,פּאַרלײיכטערן די יידישע איינװואַנ-

דערונג ,אוֹן אין צוזאַמענאַרבעט מיט דער אין אַרטיקל  4דערמאָנ-
טער יידישער פאַרטרעטונג ,אונטערשטיצן

פון יידן אין לאַנד ,אָפּנעבנדיק

פרייע באָדן-שטחים ,װאָס זיינען
צוועקן.
די

דערפאַר

די יעניקע -מלוכישע און

נישט

נוטיק פאַר עפנטלעכע
ריב

י
מלוכה בירגערט אט

אַ געשלאָסענעם ישוב

|

הן
,

אַרטיק?  8די פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג װועט טראגן די אח:
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ריות פאַרן דורכפירן אַ געזעץ ווענגן מלוכה-בירגערשאַפט ,אין דעם
געזעץ דאַרפן אַריינגענומען ווערן תקנות ,לויט וועלכע סווערט

פאַרלײיכטערט דאָס אָננעמען פון פּאַלעסטינער מלוכח-בירנערשאפט
דורך יידן ,װאָס האָבן זייער סטאַבילן אויפהאלט
אָפּטשאַפונג

סור

רי

אין פּאלעסטינע.

טאַָפּיטו2אַציעס

אַרטיקל  ,8די פרייהייטן און פּריווילעניעס פון אויסלענדער,
וי
אויך זייער רעכט אויף קאָנסולאַר-געריכטן און קאָנסולאַר-שוץ,
וי דאָס האָט זיך פריער געפירט אין דער אַטאָמאַנישער מלוכה,
אויף גרונט פון די קאַפּיטוֹלאַציעס און געװווינחייטס-רעכט ,וערן
אין פּאַלעסטינע לנמרי אָפּנעשאַפט,
די

רעליגיעדע

רעכט

אַרטיקל?ל  ,9דער מאַנדאַטאָר

דערפאַר ,אַז דער איינגעפירטער

:

איז פאַראַנטװאָרטלעך

יוסטיץ-סיסטעם

צו זאָרגן

אין פּאַלעסטינע

זאָל בא
ַשיצן; א) די אינטערעסן פון אויסלענדער; ב) דאָס רעכט
און
דעם משפּט בנוֹנע פראַגן ,װאָס קומען אויף אין צוזאמענהאנג
מי
ט
ד
י
ר
ע
ל
י
נ
י
ע
ז
ע
א
י
ב
ע
ר
צ
י
י
ג
ו
נ
גען פון געוויסע געמיינשאַפטן,
אויסל יפערונג-טפמאכן

אַרטיקל
 ,01כל זמן עס ווערן בנונע פאַלעסטינע נישט אָפּנע-
שלאָסן קיין ספ
ּעציעלע אָפּמאַכן װעגן אויסליפערונג פון דורכן גע-

זעץ
פאַרפּאָלגטע פּערזאַנען ,בלייבן אין קראַפט די אויסליפערונג-

אָפּמאַכן ,װאָס ז
יינען שוין געשלאָסן געװאָרן צווישן דעם מאַנדאַ-

טאר און די אַנדערע מלוכות,
עסנטלעכע

אַלע
,2
לויט
מען

אַרבעטן

אַרטיקל  ,11ד
י פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג דאַרף אָננעמען
נויטווענדיס
ע מיטלען ,בכדי צו באַשיצן די אינטערעסן פונעם
אין פאַרבינד
ונג מיט דער אַנטװיקלונג פון לאַנד ,אוֹן זי זאָל
דעם אַרטיק
ל
5
1
1
פ
ו
ן
ש
ל
ו
ם
א
ָ
פ
ּ
מ
א
ַ
ך מיט דער טערקיי ,באַקן-
די פולמאַכ
ט
א
י
י
נ
צ
ו
שטעלן אַן עפנטלעכע השגחה איבער אַלע

נאַ
טירלעכע אוצרות און איבער די עפנטלעכע אַרבעטן און פאב-
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רף איינפירן אַ באָדן-אָרדנונג .,װאָס אַנט-
ריקן אין לֿאַנד .זי דאַ
רפענישן פון לֿאַנד און זי דאַר זיך אינטערע-
שפּרעכט די באדע
ם פון קאָלאָניזאַציע און אינטענסיווער לאַנד"
סירן מיט די עניני
|
יי
ווירטשאַפט,

אָפּשליסן אֶפּמאַכן מיט דער אין אַרטיק?.
די פּאַרװאַלטונג קאָן

יידישער פאַרטרעטונג ,אַז ז(ידי פאַרטרעטונג) זאָל,
 4דערמאַנטער

ע באַדינגונגען ,אײינאָרדנען עפנטלעכע אַרבעטן
ביי אַנטשפּרעכנדיק
זאָל אויסנוצן די נאַטירלעכע אוצרות פון לאַנד,
א-ון פאַבריקן און
ווערט נישט געטון דירעקט דורך דער פאַרװאַל"
אויף וויפי?ל דאָס

ים שליסן אַזעלכע אָפּמאַכן דאַרף געזאָרגט װערן ,אַז די
טונג ,בי

ן דירעקט אָדֹער אומדירעקט פאַרטיילט דורך דער
רווחים ,װאָס װוער
ונג ,זאָלן נישט איבערשטייגן די געהעריקע פאַר"
דאָזיקער פארטרעט

אַפּיטאַל ,און אַז אַלע ווייטערדיקע רווחים זאָלן דורך
צינזונג פון ק
איר פאַרװענדעט

ווערן

לטוכת

לאַנד לויט דעם

דעם

אופן ,װאָסם

וועט אַקצעפּטירט ווערן דורך דער פּאַרװאַלטונג,
אויסלענדישע

אַרטיקל 9

י

באַציונגען

מאַנדאַטאָר דאַרף האָבן דאָס רעכט צו קאָנ"
דער

די באַציאונגען צווישן פּאַלּעסטינע און אױסלאַנד און צו
טראָלירן
י קאנסולן ,װאָס ווערן באַשטימט פון אויסלענרישע
באַשטעטיקן -ד

ז אויך זיין זאַך צו באַשיצן אויפן דיפּלאָמאַטישן און
מלוכות .ס'אי

וועג די פּאַלעסטינער נירגער ,װאָס געפינען זיך אין
קאָנסולאַרישן

אויסלאַנד,
די הײליקע ערטער.

אַרטיקל 9

|

דער מאַנדאַטאר נעמט איבער די גאַנצע אַחריות

נוגע די הייליקע ערטער און די רעליגיעזע בנינים אָדער פּלעצער
ב

וי אויך פאַר דער זיכערקייט פון דעם פרייען צור
אין פּאַלעסטינע,
יקע ערטער און פּאַרן פרייען אָפּהאַלטן פון גאָטעם-
נאַנג צו די הייל

אין די דאָזיקע אַלּע ענינים איז דער מאַנדאַטאר פאַראַנט-
דינסטן.
װאָרטלעך
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נאָר כלפי דעם

פעלקער-בונד,

אַרטיק?  ,41אין חסכם מיטן אַרטיק?  89פון שלוםאָפּמאַך
מיט דער טערקיי ,נעמט דער מאַנדאַטאר איבער די פֿאַרפליכטונג

צו שאַפּן ,װי נאָר עס װעט מעגלעך זיין ,אַ באַזונדערע קאַמיסיע
אויף צו שטודירן און רעגולירן אַלע פראַנן און פּרעטענסיעס ,װאָס
שטייען אין שייכות מיט די פאַרשידענע רעליניעזע געמיינשאַפטןן,
ביים צוזאַמענשטעלן די קאָמיסיע דאַרף מען זיך רעכענען מיט די
אַלֶע רעליגיעזע אינטערעסן,

װאָס קומען דאָ אין פראַנע .דער פאָר-

זיצער .פון דער קאָמיסיע ווערט באַשטימט דורכן ראָט פון פעלקער-
בונד ,די אויפנאַבע

פון דער

קאָמיסיע

וועט

זיין אָנצוטרויען

די

השנחה איבער געוויסע הייליקע ערטער ,רעליניעזע בנינים און פּלע-
צער ,װאָס .זיינען באַזונדערס הייליק פאַר די אָנגעהעריקע פון באַ-
שטימטע רעליגיעס ,אַנטשפּרעכנדיקע קערפּערשאַפטן ,װאָס װעלן
פאַרטרעטן די אָנגעהעריקע פון דער באַטרעפנדיקער רעליניע .פונ-
דעסטוועגן זאָל אין אַלֶע פאַלן ,װאָס ווערן באַהאַנדלט אין דעם
אַרטיקל ,אין דער ערשטער שורה אנערקענט ווערן דאָס רעכט און
די פליכט פון דעם מאַנדאַטאָר צוֹ האַלטן אַרדנונג אין די באַטרעפנ-
דיקע ערטער .די הייליקע בנינים אוֹן ערטער וועלן אונטערגעװוארפן
זיין די נעזעצן ,װאָס וועלן פארעפנטלעכט ווערן אין פּאַלעסטינע
ַנדאַטאר
אם
מיטן הסכם פון מדע
פרײהײט

בנונע עפנטלעכע

דענקמעלער,

פוון רעליגיע-אויסאיבונג

אַרטיקל  ,81דער מאַנדאַטאר .װעט זאָרגן דערפאר ,אַז יעדן
איינעם זאָל געזיכערט ווערן פולשטענדיקע פרייהייט פון געוויסן
און פרייע אויסאיבונג פון אַלע פאָרמען פון נאָטעס-דינסט ,מיט דעם
איינציקן באַדינג ,אַז עס זאָל ווערן דערביי אָפּנעהיטן די עפנטלעכע
אָרדנונג און מאָראַל ,עס זאָל קיין שום
אונטערשייד נישט זיין

צווישן די איינוווינער פון פּאַלעסטינע צוליב זייער ראַסע ,רעליניע

אָדער שפּראַך .קיינער טאָר נישט אױיסנעשלאָסן ווערן פון פּאַלעס-
טינע נאָר צוליב זיין רעליגיעזן גלויבן .דאָס רעכט פון יעדער נע-

מיינשאַפּט צו האָבן אירע אייגענע שולן ,בכדי צו דערציען אירע
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מיטנלידער אין דער אייגענער שפּראַך (אויף וויפיל דאָס שטייט
נאָר אין חסכם מיט די געהעריקע אַלגעמיינע אונטעריכטס-תקנות
פון דער פאַרװאַלטונג) וועט נישט נעגירט

און נישט

געמינדערט

ווערן.
די טעטיקײט

פון

די

מיסיאַגען

אַרטיקל  ,61דער מאַנדאַטאָר טראָנט די מאַראַנטװאָרמלעבקײט

| דערפאַר ,אַז ער װועט האָבן אויף די מיסיאַָנערע אונטערנעמונגען
אין פּאַלעסטינע ,אַזאַ השגחה ,װאָס איז נויטיק ,בכדי אויפצוהאַלטן
די עפנטלעכע אֶרדנוֹנג און גוטע פאַרװאַלטונג ,ביי דער דאָזיקער
אויפזיכט ,טאָרן אָבער נישט דורכגעפירט ווערן אַזעלכע מאַסנאַמען
װאָס זאָלן שטערן די טעטיקייט פון אַ מיסיע-אונטערנעמונג ,אָדער
זאָלן מאַכן אַן אונטערשייד

ס'איז מיסיאָנער
די

דער

באַהאַנדלונג פון א וועלכן

צוליב זיין רעליניע

אָדער מלוכה-בירגערשאַפט,

פארטײידיקוהג

פן

אין 
לאגנד

אַרטיק?ל  ,71די פּאַלעסטינער

פאַרװואַפטונג קאָן אָרנאַניזירן

אויף אַ פרייוויליקן יסוד ,די כוחות ,װאָס זיינען נויטיק ,בכדי צו

זיכערן פרידן און אָרדנונג ,און בכדי צו פאַרטײידיקן דאָס לאַנד,
דאָס דאַרף דורכגעפירט ווערן אונטער דער השנחה פון מאַנדאַטאר,
וועלכער טאָר זיך נישט באַנוצן מיט די דאָזיקע כוחות פאר אַ

וועלכן ס'איז אַנדערן צוועק ,וי נאָר אויף די אױיבנדערמאַנטע ,אַ

חוץ מיטן הסכם פון דער פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג .דער מאַנדאַ-
טאר איז באַרעכטיקט צו יעדער צייט אויסצונוצן די וועגן ,די אייזנ"
באַנען און די האַפּנס פון פּאַלעסטינע ,בכדי אַריכערצושיקן חיילות
און צוצופירן

היילדאון

לעבנס-מיטלען.

װוירטשאַפטלעך יפּאָלי טיטע

באַטטיסמונגען,

אַרטיק?  ,81דער מאַנדאַטאָר מוז זאָרגן דערפאַר ,אַז אין פּאַ-
לעסטינע זאָל נישט נעמאַכט ווערן קיין חילוק צום שלעכטן צווישן

די בירגער פון יענע מלוכות ,װאָס געהערן צום פעלקער-בונד און

די בירגער פון דער מאַנדאטאר-מאַכט אָדער פון
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אַן אנדערער.

מלוכח ,ווען עס האַנדלט זיך וועגן באַשטײערונג ,האַנד? אָדער שיפס-
וועזן ,באַטעטיקונג אין אינדוסטריע אוֹן מלאכה ,אָדער אין באַי
האַנדלונג פון שיפן און לופט-פלי-אַפּאַראַטן ,אויך זאָל אין פּאַלעס-
טינע נישט נעמאַכט וערן קיין אונטערשייד צום שלעכטן בנונע
סחורות ,װאָס קומען אָן ,אָדער זיינען באַשטימט פאַר איינער פון
די אָנגערופענע מלוכות ,און עס זאָל באַשטין טראַנזיט-פרייהייט
דורכן מאַנדאַט-געביט --- ,רעכענענדיק זיך מיט דעם אויבן-געזאָגטן
און מיט די אַנדערע באַדינגונגען פון מאַנדאַט ,קאָן די פּאַלעסט
נער פאַרװאַלטונג ,לויט דער עצה פון מאַנדאַטאָר אַרויפליינן אַ-
זעלכע שטייערן און צאָלן ,וועלכע זי געפינט פאַר נויטיק ,און אוג-
טערנעמען אַזעלכע שריט ,וועלכע זי האַלט פאַר די בעסטע ,בכדי
צו שטיצן די אַנטװיקלונג פון די נאַטור-אוצרות פוֹן לאַנד און בכדי
צו שיצן די אינטערעסן פון דער באַפעלקערונג --- ,דערביי איז
נישט אוױיסגעשלאָסן די מעגלעכקייט ,אַז די פּאַלעסטינער רעגירונג
זאָל לויט דער עצה פוֹן מאַנדאַטאר ,אָפּשליסן באַזונדערע צאָל-
אָפּמאַכן מיט אַ וועלכער ס'איז מלוכה ,װאָס איר טעריטאָריע איז
ביזן יאר  4191אָננעשלאָסן געווען אין דער טערקיי אָדער אַראַביע,

| = אַרטיק?  ,91דער מאַנדאַטאָר האַלט זיך אין נאָמען פון דער
פֿאַרװאַלטונג ,ביי די אַלע אַלנעמיינע אינטערנאַציאַנאַלע אָפּמאַכן,
װאָס באַשטײען שוין פוֹן פריער ,אָדער זיינען שפּעטער געשלאָסן

געװואָרן מיטן הסכם פון פעלקער-בונד בנוגע שקלאַפן-האַנדל ,מסחר
מיט וואפן און אַמוניציע ,אָדער פאַרקער מיט כעמיקאַליען ,אָדער
אין שייכות מיט דער גלייכהייט אין האַנדל? ,מיט טראנזיט-פריי-
הייט ,פּאָסט ,-טעלענראפן -און דראָטלאָזן פאַרקער ,אָדער דעם לי-
טעראַרישן ,קינסטלערישן און אינדוסטריעלן אייננטום-רעכט,
אַרטיקל  ,02אויף וויפ? די רעליניעזע ,ספּעציעלע און אַנדערע
באַדינגונגען װעלן דאָס דערלאָזן ,װועט דער מאַנדאַטאר אין נאָמען
פון דער פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג מיטאַרבעטן ביי דער דורכמי-
רונג פון דער אַלגעמײינער פּאָליטיק ,וועלכע ווערט אָנגענומען אין
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קראַנקהײטן ,סיי

 .פעלקער-בונד ,בכדי צו פאַרהיטן און באַקעמפן
פון מענטשן און סיי פון פלאַנצן און בעלי חיים,
די פּאַלעסטינער אַלטערט ימלענקייטן.
אַרטיקל  ,1אין משך פוֹן  21חדשים פון דער דאַטע ,װען.
דער .מאַנדאַט וועט אַריין אין קראַפּט ,װעט דער מאַנדאַטאר איינ-

פירן און דורכפירן אגַעזעץ בנונע אדַילטערטימלעכקײטן ,װאָס
וועט זיך שטיצן אויף די באַשטימוננען פון אַרטיקל  ,124טייל 51

פוֹן שדלעוםם-אָפּמאַך מיט דער מערקיי .דאָס געזעץ װעט פאַר-
בייטן דאָס פריערדיקע אָטאָמאַנישע געזעץ וענן אלטערטימלעכ-
קייטן און װעט זיכערן .אגַלייכע כאַהאַנדלונג פון אַלֶע בירגער פון
די צום פעלקער -בונד געהעריקע מלוכות בגוגע אַרכעאָלאָנישע פאָר-

שונגען-
{ די לָאַנדישפּראַט.

|

|

| = אַרטיקל  ,22ענגליש ,אַראַביש אוֹן העברעאיש ,זאָלן זיין דִי
אָפיציעפֿע פּאַלֶעסטינער שפּראַכן,

אַלֶע דערקלערונגען און אויפ-

שריפטן אין אַראַבישער שפּראַך ,אויף פּאָסט-מאַרקעס און געלט.,
העברעאיש ,און אַלע העברעאישע
זאָלן װידערהאָלט ווערן אין

אויפשריפטן און דערקלערונגען

אַראַביש .

זאָלן

איבערגעחזרט

-

/

די לאַנדייום טובים
אַרטיק?

װערן אין

|

 .32די פּאַלעסטינער

מיטגלידער פון די פארשידענע

טובים אַלס געזעצלעכע רו-טעג,
דורכפירובג :חקגותם

|

פאַרװאַלטונג

דאַרף

רעליגיעס אנערקענען

פאַר די

זייערע יום-

|
|

אַרטיק?  ,42דער מאַנדאַטאר זאָל יעדעס יאָר אָפּנעבן אַ באַ-
ריכט דעם ראט פון פעלקער-בונד ,וװועגן דעם ,װאָס ס'איז במשך
פונעם יאר אונטערגענומען געװאָרן בכדי דורכצופירן די מאַנדאַט-
באַשטימוננען .צוזאמען מיטן באַריכט דאַרפן צונעשטעלט וערן
קאָפּיעס פון אַלּע געזעצן ,װאָס זיינען אַרױסגעלאָזט נעװאָרן במשך

דעם יאָר,
+ 4

אַרטיקל  ,82ווען צווישן די מיטנלידער פון פעלקער-בונד װעט
דעם
בנונע
קומען צו אַ וועלכער ס'איז מיינוננס-פארשידנקייט
אויסטייטש אָדער אָנווענדונג פון די תקנות און דאָס װועט נישט
קאָנען רענולירט ווערן אויפן וועג פון פאַרהאַנדלונגען ,דאַן זאָל
מען די מיינונגס-פאַרשידנקייט פאָרליינן דעם שטענדיקן אינטערנאַ-
ציאָנאַלן געריכט ,װוי ער איז פאָרויסנעזען אין אַרטיק?  41פון די

פעלקער-בונד-תקנות. ,
אַרטיקל  ,62פאַר יעדער ענדערוננ אין די באַשטימוננען פון
מאַנדאַט ,איז נויטיק די צושטימונג פוֹן פעלקערבונד-ראַט ,אוֹיף

אַזאַ אופן ,אַז צו יעדער ענדערונג,
פאָר ,מוז צושטימען

די מאיאָריטעט

װאָס דער מאַנדאַטאר

ליינט

פון ראַט,

אַרטיק?  ,72ווען עס ענדיקט זיך די נילטיקייט פונעם מאַנ-
דאָט ,דאַרף דער ראט פון פעלקערבונד אונטערנעמען די נויטווענ-
דיעק שריט ,בכדי צו זיכערן אונטער דער נאַראַנטיע פון פעלקער-
יבונד ,אַז די פּאַלעסטינער רעגירונג װועט דערפילן די פינאנציעלע
התחיבותן ,װאָס זיינען בעתן מאַנדאַטפּעריאָד גענומען געװאָרן

אויף זיך מצד דער פּאַלעסטינער פאַרװאַלטונג,

|

דער אַריגינאַל פוֹן די מאַנדאָט-תקנות וועט דעפּאָנירט ווערן
אין אַרכיוו פון פעלקערבונד ,און דורכן גענעראַל-סעקרעטאַר פון
פעלקערבונד וועלן פונאַנדערנעשיקט ווערן באַנלױביקטע קאָפּיעס
צו די אַלע מלוכות ,װאָס האָבן אונטערגעשריבן דעם שלום-אָפּמאַך
מיט דער טערקיי,
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פון פּאַלעסטינע"

נאָך דער באַשטעטיקונג
מאַנדאַט

)8

פון פּאַלעסטינע-מאַנדאַט

גלייך נאָך דער באַשטעטיקונג

האָט

די ציוניסטישע עקזעקוטיווע אַרױסנענעבן אַן אויפרוף צום וועלט-
יידנטום,

געװאָרן,

געזאַנט

אין וועלכן ס'איז

אַז דער באַזעלער

| פּראָגראַם איז בשלמות אנערקענט געװאָרן דורכן פעלקערבונד און
איצט האָט געשלאָנן די שעה פון בנין הארץ ,די לייטנדיקע ציוניס-
טישע אינסטאַנצן זיינען צונעטרעטז גובר צו זיין דעם שווערן קרי-
זיס אין ארץדישרא? און אין דער ציוניסטישער באַועגונג .די ווירט-
שאפטלעכע

לאַנע אין ארץ-ישראל?

אַ זייער קריטישע,

איז געווען

אין יאר  9991זיינען אין לאַנד אַריינגעקומען  0008יידן ,דאַקעגן

פאַרלאָזט דאָס לאַנד האָבן  0081יידן ,אין יאָר  3291זיינען אַרין
0

יידן און אַרױס זיינען

ישוב איז געשטאַנען

 ..,0082דער

הילפלאָז לגכי דער מחנה פון טויזנטער אַרבעט -און פּרנסה-לאָזע,
אין פּעברואַר  3291איז אין בערלין פאָרגעקומען די זיצונג פון

גרויסן אַקציאָנס-קאָמיטעט,

באַהאַנדלט די דריי
 )1דער

אויף וועלכער

הופּטפּראָבלעמען

אופן פון צונויפשטעלן

אויספירלעך

מ'האָט

פון

די ,ײוישע

באַװעגונג:

דער
אַגענטִין

 )2די צו"

ציאונג פון נייע כוחות צום בנין הארץ דורך אַ פּאַרברײטערונג

פון דער באַזע פון ציוניזם;  )8יידישער װעלטּיקאָנגרעס .דר .ווייצ"
מאַן איז געקומען מיט אַ קאַטעגאָרישן

,דזשואיש

איידזשענסי"

רער מצב אין ארץ-ישראל

פאַרלאַנג,

בילדן וי אַמשנעלסטן,

אַז

מ'זאָל די

ווייל דער שווע-

פאַרלאַנגט אַ באַלדיקע הילף .עס זיינען

באַלד בולט געװאָרן די קעננזאַצן צװישן די יעניקע ,װאָס האָבן
געזוכט אַן אַגענץדשותפות מיט די רייכע נישט-ציוניסטישע פײ
לאַנטראָפּן און נגבירים ,אוֹן די אַנדערע ,װאָס האָבן געװאָלט דורך
אַ דעמאַקראַטישן יידישן וועלט-קאַנגרעס :אַריינציען די יידישע

פאָלקס-מאַסן צו דער מיטאַרבעט ביים אויפבוי פון ארץדישרא?.
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זאב זשאַבאָטינסקי און אַנדערע א .ס-,מיטנלידער האָבן אויה דער
בערלינער זיצוננ שאַרף קריטיקירט די פירוננ פון דער ציוניסטו"

שער פּאָליטיק ,װאָס קאַפּיטולירט כסדר פאַר דער

מאַנדאַטאָר-

מאַכט ,דערויף האָט פּרעזידענט ווייצמאן נגעענטפערט ,אַן מ'זאל
פאַרזיכטיק זיין מיט דער פּאָליטישער קריטיק , ווייל מ'קאָן לייכט
אַרויסרופן דעם בער פון זיין חייל" ,ס'איז באלד קלאָר געװאָרן,

אַז דער גרויסער רוב פון אַקציאָנס-קאָמיטעט

אַקצעפּטירט

וייצ" .

מאַנס פּאָליטיק סיי בנונע עננלאנד און סיי בנונע דעם צוזאמענ-
שטעל פון ,דזשואיש איידזשענסי" .ושאַבאַטיגסטי האָט דערפון
געצוינן די ווייטסטע קאָנסעקװוענצן .אין אַ בריוו צום פאָרזיצער
פון אַ .ק .פּראָפ .צ .פ .חיות האָט זשאַבאַטינסקי מודיע געווען,
אַן ער לייגט זיין מאַנדאַט אַלס מיטנליד פון דער ציוניסטישער
בכלל
עקזעקוטיווע און דירעקטאָר פוֹן ,קרן היסוד" און טרעט
אַרױס פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע .אנב ,דאַרף מען דאָ
באַמערקן ,אַז זשאַבאָטינסקי אין בעת דער א ,.ק .זיצוננ שאַרף
אַטאַקירט געװאָרן פון דעם לינקן אַרבעטער-פלינל צוליב זיין אִפֹּ-
מאַך מיט דעם פאַרטרעטער פון פּעטליראַס רענירונג ,וועגן א
באַזונדערער יידישער זשאַנדאַרמעריע ,וואָס זאָל אַלס אָפּטיײלוננ
אינערהאַלב דער אוקראַאינישער ארמיי ,האָבן די אויפנאבע צו

באַשיצן דאָס לעבן און אייגנטום פון דער יידישער באַפּעלקערונג
אין אוקראַאינע.

ערב דעם -81טן קאָנגרעס איז די פראַנע פון דער געמישטער
,דזשואיש איידזשענסי" געװאָרן דער צענטראַלפּראָבלעם פון דער
| גאַנצער ציוניסטישער באַועגונג .די הכנסות פון די קרנות זיינען

געווען מינימאַלע לגבי דעם װאַקסנדיקן

קריזים אין ארץ-ישראל,

נישט דאָ איז דאָס אָרט אַריינצולאָזן זיך אין אַ חקירה ,צי די פֹּאַ-
ליטישע אַנטוישונג האָט גורם געווען צוֹ דער ירידה פון געלט-
הכנסות ,אָדער צי להיפוך ,די שװאַכע נעלט-הכנסות האָבן טאַר-
טיפט די פּאַליטישע ירידה .אין דער באַװעגונג האָט זיך באַמערסט 
אַ געוויסע פּאַניק ,די קרן-היסוד אַקציעס פון ווייצמאַנען אין אמע-
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ריקע און פון סאַקאָלאָוון אין פּוילן האָבן נישט געראַטעװעט די
|ווערע סיטואַציע ,װאָס איז ממש געװאָרן אַ .טראַנישע ,וי האָט
ש

ווען אין ארץ-

מען געקאָנט קעמפן קעגן די עליה-באשרענקונגען,

ישראל איז כסדר געװואקסן די צאָל פון אַרבעטפלאָזע? אין דער דאָ-

זיקער ביטערער צייט אין דר .וייצמאַן געקומען מיט אַ פעסטן
פּלאַן פון א בשותפותדיקער פיפטי-פיפט-אַנענץ מיט דער נישט-
ציוניסטישער פּלוטאָקראַטיע .די ציוניסטישע מחנה ,װאָס איז גנע"
ווען מיד און פאַרצווייפלט האָט זיך נלייך אָנגעכאַפּט אין דעם דאָ-
זיקן פּלאַן אַלס דעם לעצטן פּרווו ,װאָס קאָן ראַטעווען די סיטואציע.

עס זיינען פון אַלע זייטן דערוועקט

געװאָרן גרויסע

האָפענונגען

אויף שווערע מיליאַנען דאָלאַרן און פונטן ,װאָס װעלן זיך אַ שיט
טון פון די נבירישע קעשענעס פאַרן בנין הארץ .לחנם זיינען גע-
ווען די װאָרנונגען פון אַלטע ציוניסטישע קעמפער ,וועלכע האָבן
אָנגעוויזן אויף הערצלס ביטערע דערפאַרוננען מיט דער יידישער

און האָבן פאַרלאַנגט ,אַן אנשטאָט

פּלוטאַקראַטיע

איידזשענסי"

די ,דזשואיש

אין די הענט

פן

אויסצוליפערן
פאָלקס-פרעמדע,

גישט-ציוניסטישע גבירים און פילאַנטראָפּן ,זאָל מען בעסער דורף .

אַ דעמאָקראַטישן
אַקטיוויזירן

װעלט-קאַנגרעס מאַביליזירן

די ברייטט

און

ציוניסטיש

ידישע פאָלקס-מאַסן,

אָבער דר ,ווייצמאן א ,.מיט אים צוזאַמען דער גרויסער רוב
פון די ציוניסטישע טוער ,זיינען אָפּנעשװאַכט געװאָרן אין זייער
גלויבן אין די יידישע פאָלקס-מאַסן .דאָס איז געקומען בולט צום
אויסדרוק בעת די דריי ציוניסטישע לאַנדעס-צוזאַמענפאָרן ,װאָס
זיינען פאָרגעקומען אין זומער  ,3291ערב דעם -81טן קאָנגרעס,

(באַלטימאָר ,װאַרשע ,דרעזרן),
אויף דער

|

באַלטימאָר

האָט

קאָנװענשאָן

פּרעזידענט

|
פון די אַמעריקאַנער

ווייצמאַן

דערקלערט :

ציוניסטן

אין

אין

יעדן

סטאדיום האָבן מיר געהאָפט ,אַז עס װעט זיך אויפהויבן אַ מעכ--
טיקע משיחישע כװאַליע ,װאָס װועט מיטרייסן אַלע יידן פון איין
עק וועלט צום אַנדערן ,א כואליע ,װאָס װעט פאַרכאַפּן אַכַּע כו-
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חות פון יידנטום און װעט אַלע יידן ברעננען דערצו ,אַז זיי
זיך באַשעפטיקן מיטן אויפבוי פון ארץ:ישראל .מיר האָבן
מיינט ,אַז דאָס װעט געשעען נאָך דער באלפור-דעקלאַראַציע.
האָבן נעהאָפט ,אַז דאָס װועט פאָרקומען נאָכן באַשלוס אין

זאָלן
גע"
מיר
סאַ"

רעמאָ; מיר זיינען געווען זיכער ,אַז דאָס וועט וערן א פאַקט,
נאָך דער ראַטיפיצירונג פון מאַנדאָט .אָבער אונזערע דערװאַר-
טונגען זיינען נישט דערפילט געװאָרן .אַ יאָר נאָכן מאַנדאָט זיי-

נען די לערער אין ארץ-ישרא? געבליבן אָן געהאַלט ,און די חלו-
צים אָן אַרבעט .װאָס האָט איר געפילט דערביי ,ווייס איך נישט,
אָבער ביי מיר זיינען געבוירן נעװואָרן ספיקות ,אפשר האָב איך אַ
טעות געהאט ,און איך האָב געהאלטן ,אַז נאָך אַזא יאָר ,וי דאָס
פאַרגאַנגענע ,װועט צעברעכן דעם חוט השדרה פון דער ציוניסטי-

שער אָרנאַניזאַציע .איך האָב מיינע פליכטן נישט פאַרנאַכלעסיקט,
איך האָב מוטיק גענומען אויף זיך די לאַסט ,און איך דערמאָן
די ווערטער,

וועלכע

איך האָב שוין

געזאָנט

אין

יאר

:02091

|

,יידיש פאָלק ,װאָס האָסטו נעטון פאַר ארץ-ישראפ?"
מיט אַ געװאַלדיקער מערחייט שטימען האָט די פאָנמערענץ
אין באַלטימאָר אַקצעפּטירט וייצמאַנס אַנענץפלאַן ,מיט דעם
האָט געזיגט ,װי עס האָט געשריבן יצחק גריגבוים (איינער פון די
אַקטיווסטע קעמפער קעגן דער געמישטער אַנענץ) ,דער בראַנדיי-
איזם אָן בראַנדײסן .אויך די קאָנפערענץ פון די דייטשע ציוניסטן
האָט מיט אַ גרויסער מערחייט אַקצעפּטירט וייצ-
אין דרעזדען

מאַנס פּלאַן ,מיט אַ באַזונדערן אינטערעס האָט די ציוניסטישע.
די באשלוסן פון דעם צוזאמענפאָר
וועלט-מחנה געװאַרט אויף
אין װאַרשע .זיינען דאָך אין פּוילישן ציוניזם תמיר מעכטיק גע"
ווען די טראַדיציעס פון אַקטיון מאַס-קאמף און אויסנעהאלטע-
נער פּרינציפּן-עקשנות ,אָבער די סונעסטיע פון די צוקונפטיקע
אַנענץ-מיליאַנען איז געווען אַזױ שטאַרק ,אַז אפילו די וארשע-
ווער קאָנפערענץ האָט מיט אַ מערהייט פון  606שטימען קענן 18
אנגענומען ווייצמאַנס אַנענץדפּלאַן ,דערויף האָט דער ביזאיצטיקער.
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צ .ק .פון דער ציוניסטישער ארגאַניזאַציע אין פּױלן (דר ,מ .קלוי
מעל ,י ,גרינבוים ,א .פּאָדלישעווסקי) דעמיסיאַנירט ,איבערלאָוג-
דיק די לייטונג פאַר די אַנענץ-אַנהענגער ( ,9לעוויטע ,דר ,י .גאָט-

ליב ,דר .פ .קאָרנגרין),

:

אומעטום ביי די קאָנגרעס-װאַלן ,האָבן די אנהענגער פון דער
פֿאַרברייטערטער

אַנענץ

אָפּנעהאַלטן

אַ גרויסן

נצחון.

דער

פּשׁ

טער שק?-צאָלער האָט נישט געקאָנט פאַרשטײן ,פּאַרװאָס מ'זאָל
נישט

נעמען

ביי די נבירים די גרויסע געלטער ,װאָס זיינען אַזױ

נויטיק ,בכדי צו ראַטעװען ארץדישרא? און דעם ציוניזם .אין דער

ווירקלעכקייט ,איז דער דאָזיקער נצחון פון די אַגענץ-פאַרטײדי-
קער נעווען אַ סימן ,אַז די ציוניסטישע באַועגונג האָט פאַרלוירן
די אמונה אין די אייגענע פאָלקס-כוחות און זי װיל זיך ראַטעװען
מיט דער

הילף פוֹן אַסימילירטע

פרעמדע בעלי-טובות.

= צו יענער צייט האָט שוין נישט מער געלעבט דער מעכטיקער

פאלקס-טריבון

מאַקס גאָרדױ,

וועלכער האָט בשעתו ,צואַמען

מיט טעאָדאָר הערצלן אָרנאַניזירט דעם אויפּשטאַנד פון די יידישע
פאָלקס-מאַסן קענן דער הערשאַפט פון נבירים און פילאַנטראָפּן
לעבן .דעם

 22יאַנואַר

2291

איז מאַקס

 9יאר אַלט ,געשטאָרבן

אין פּאַריז,

זיינע

לעצטע

אינעם

יידישן

נאָרדוי,

יאָרן זיינען

געווען טראַגיש ,פון נלות ספרד איז נאָרדױי צוריקגעקומען מיד און
דערשעפּט .ער האָט נישט מער פאַרנומען יענעם וויכטיקן פּלאַץ
אין דער ליטעראַטור און זשורנאַליסטיק ,וועלכן ער האָט געהאַט

אין דער פאַרמלחמהדיקער צייט .אַנדערע שטרעמונגען און גייס-
טיקע פירער האָבן דאָמינירט אין אײראָפּע ,אין פּאַריז האָט זיך
נלייך אָנגעהויבן

קעגן

נאָרדויען

אַן אַנטיסעמיטיש-שאָװויניסטישע

העצע ,אָנגעפירט פון לעאָן דאָדע .אויך אינעם ציוניזם האָט נאָר-
דוי איבערגעלעבט אַ טיפע פאַרביטערונג און אַנטוישונג .מ'האָט

דעם אַלְּטן ציוניסטישן מנהיג נישט באַהאַנדלט כראוי ,לפי זיין
כבוד אוֹן זיינע גרויסע פאַרדינסטן פאַרן ציוניזם .מיט זיינע לע-
צטע כוחות האָט מאַקס נאָרדױ געקעמפט פאַר די פּרינציפּן פוֹן
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אַ גרויסן , יידנשטאטלערישן

נאָרדויק

הערצל-ציוניזם,

לאַנע אין

נאָך געװאָרן שווערער צוליב זיין מאַטעריעלער נויט ,מיט שטאַלץ
האָט נאַרדוי אָפּגעװאָרפן אַלע פּראָפּאָזיציעס ,ואס זיינען געקומען
מצד ציוניסטישע אינסטאַנצן ,װעגן אַ הילף אין דער פאָרֹם פון
אַ נוט-באַצאָלטן פּאָסטן אָדער אַ נחלה אין ארץיישראל .ער אין
געבליבן טריי דעם הויכן עטישן הערצלפּרינציפּ; צו לעבן פאַרן /
ציוניזם אָבער נישט פונעם ציוניזם .נאָרדויס לויה האָט זיך פֿאַר-
מאַניפעסטאַציע,

װאַנדלט אין אַ גראַנדיעזער ציוניסטישער
דעם ווונטש פון נרויסן נפטר ,האָט מען אוֹיף זיין קבר נישט גע-
האלטן קיין שום רעדעס ,נאָר דר .א .מאַרמאָרעק ,איינער פון נאָר-
דויס נאָענטסטע פּאָליטישע און פּערזענלעכע פריינט ,האָט געזאַנט

קדיש -- .אַ פֹּאֶר חדשים
מאָרעס,

איינער

לויט

שפּעטעד אין אויך אלעססאַנדער מאַר:

פון די לעצטע

הערצלאַנישע

מיטקעמפער,

נע-

שטאָרבן,
במשך די יאָרן  9291--2291האָט זיך די פּאַליטישע לאַנע
פון ציוניזם סיי אין לאָנדאָן און ירושלים און סיי אינעם יחס
מצד די אַראַבער גאָרנישט געבעסערט .באַלד נאָך דער באשטע-
טיקונג פון פּאַלעסטינע-מאַנדאַט האָט די ציוך-פריינטלעכע רעני-
רונג פון לֹאִיד דזשאַרזש דעמיסיאָנירט און אויף איר אָרט אין
געקומען די קאַנסערװאַטיווע רעגירונג פון באָנאַר לאָאו .כמעט
אין דער זעלבער צייט איז פאָרגעקומען אין איטאַליע דער פאַשיס-
סישער נצחון-מאַרש פוֹן בעגיטאָ מוסאָליגי .די ארץיישראלדיקע
אַראַבער האָבן די דאָזיקע רענירונגס-שינויים אויפגענומען
גרויסע האָפענונגען .זיי האָבן באִיקאָטירט די ואַלן צום לעגיסלאַ-
סיוון ראָט און זיינען אפילו נישט מסכים געווען אוֹיף אַן אַראַבי-

מיט

שער אַגענץ ,וועלכע סעמיועל האָט זיי דאַן פאַרגעליינט .די באַ-
נייטע
דירעקטע
פֿאַרהאַנדלונגען צווישן יידן און אַראַבער אין
ארץד
י
ש
ר
א
ל
ז
י
י
נ
ע
ן
איבערגעריסן
נעװאָרן
אויפן ווונטש פון די
בריטישע מאַכטהאָבער אין לאָנדאָן און ירושלים .אין די איינ-
פלוסרייכע לאָנדאַנער פּאָליטישע קרייזן אין געוואקסן די ציון-
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פיינטלעכע השפּעה פון דער אַראַבישער אַניטאַציע .ערב דעם 91
ציוניסטישן קאָנגרעס האָבן  061דעפּוטאַטן פון עננלישן פּאַרלאַ-
מענט איבערנענעבן דער רעגירונג אַן אַנטיציוניסטישן מעמאָראַנדום.
ווייצמאַן און סאָקאָלאָוו זיינען מיינסטנס געווען אויף רייזן.
|
די פּאָליטישע אַרבעט איז אין לאָנדאָן געפירט געװאָרן דורך לעאָ-
גארד שטיין ,אַ יונגן טאַלאַנטירטן ,אָבער אָפּאָרטוניסטישן יוריסט,

און אין ירושלים איז זי נגעפירט געװאָרן פון קאָלאָנעל פ .ה .קִיש,
/אַן אויסגעצייכנטן עננליש-יידישן מיליטער-מאן,
זיך ערשט נאָך דער מלחמה אַקטיו דערנענטערט
טישער

באַוועגונג.

פרדריך ה .קיש

האָט
ועלכער
צו דער ציוניס-

)

דער דרייצענטער ציוניסטישער קאַנגרעס

אין קאורילטבאר
אין אוינוסט  9291האָט זיך אין קאַרלסבאַד פאַרזאַמלט דער

דרייצענטער ציוניסטישער קאָנגרעס .פון די  008דעלעגאַטן האָבן
די אַלגעמיינע לאַנדסמאַנשאַפטן
0

די

אַרבעטערגרופּירונגען

געציילט אַן ערך , ,081מזרחי"
( 08ה,תאחדות"

 ,22פּועל-ציון

 ,9צעירי-ציוֹן  ,)8די קעגנער פון דער אַנענץדפאַרברײיטערונג ,לויט
ווייצמאַנס פּלאַן ד(ע,מאָקראַטישע ציוניסטן", ,על המשמר" א .א).
פט דעלענאַטן ,די אָפּאָזיציע קעגן דער לייטונג און איר װירטשאַפט-

לעכער און פּאַָליטישער פירונג איז געווען אַ נאַנץ שטאַרקע ,זי
האָט אייגנטלעך אַרומנענומען אַלֶע גרופּירונגען א חוץ די לֿאַנדס-
מאַנשאַפטן ,אָבער די אָפּאָזיציע אין נישט געווען קיין איינהייט-
לעכע אין איר ווילן און פּראָנראַם ,און בעיקר האָט זי נישט גע-
קאָנט צונויפשטעלן אַ געמיינזאמע ,אַנטשפּרעכנדיקע עקזעקוטיוו"
ליסטע אָן װייצמאַנען און אָן סאַקאָלאָװן .דאָס איז קלאָר געװאָרן
שוין ערב דעם קאָנגרעס ,בעת ס'איז פאָרנעקומען אַ גרויסער מי"
טינג פון דער אָפּאָזיציע .די רעדנער;:
שטריקער,
גרינבוים ,דע
1

לימע ,י .ווילענסקי ,י .סופּראַסקּי ,דר .מאָסינזאָן ,דר .גליקזאָן און
אַנדערע האָבן אַרױסגעזאָגט פאַרשידענע מיינוננען ,ואָס האָבן
זיך אָפּט נישט געלאָזט פאַרייניקן אויף איין געמיינזאמער פּאָפֿו-
טישער פּלאַטפאָרם ,צוויי צענטראַל-פראַנן זיינען געשטאַנען פאַרן
דרייצענטן קאָנגרעס )1 :די פארברייטערונג פון  דזשואיש אי"
דזשענסי" און  )2די איינבערופוננ פון אַ יידישן װעלט-קאַנגרעס,
די דערעפענונג פון קאָנגרעס ,דעם -0טן אויגוסט  ,8991איז
נישט פאָרגעקומען באַזונדערס פייערלעך ,עס האָט זיך געפילט
אַ שטאַרקע דעפּרעסיע צוליב דער שלעכטער לאַנע פון יידנטום
און ציוניזם .אין זיין דערעפענונגפ-רעדע האָט פּראָפ .,װײצמאן
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אַנאַליזירט די באַדייטונג פון פּאַנעסטינע-מאַנדאַט
װאָס

האָט

זיך געשאַפן

נאָך דער

דעמיסיע

און די לאַגע.,

פוֹן דער

רעגירונג,

וועלכע האָט אונז נעגעבן די באַלפור-דעקלאַראַציע .בכדי גובר צו
זיין די שוועריקייטן,

די עקאַנאַמישע,

בעיקר

מון מען תכף

ומיד

שאַפן אַ פֿאַרברייטערטע יידישע אַגענץ .נחום סאָקאָלאָט שטרייכט
אונטער אין זיין אויספירלעכער העברעאישער

רעדע

אַנטװויק-

די

לונג פון ,קרן היסוד" ,דעם גרויסן נצחון פון די ציוניסטן ביי די
פּוילישע סיים-װאַלֿן און די נאַציאָנאַל-העברעאישע אַנטװיקלונג,
װאָס מאַכט רייף דעם פּלאַן פון דער ירושלימער אוניווערזיטעט.

דער

סאָקאָלאָוו זאָגט דאַן וייטער;

פּאַלעסטינע-מאַנדאַט אי
דען

נישט דער סוף פון אונזערע פּאָליטישע דאנות ,נאָר ערשט
אֶנהוֹיב .די לאַגע איז אַ שוערע ,אין אייראָפּע װאַקסט די כװאַי
ליע פון רעאַקציע און אַנטיסעמיטיזם .מ'מוז גלייך שאַפן אַ פאר-

ברייטערטע ,דזשואיש איירזשענסי" .נאָך די באַגריסונגען האַלט
בעת
צום זכרון פון מאַקס גאָרדױען.
איז דער עננלישער אַמבאַסאַדאָר ספּע-
בכדי צו באַגריסן דעם קאַנגרעס אין
איז אויפן דרייצענטן קאָנגרעס נישט

דזשאָזעף קאָװעו אַ רעדע
אויפן צוועלפטן קאָנגרעס
ציעל געקומען פון פּראג
נאָמען פון זיין רעגירונג,
אָנגעקומען מצד דער עננלישער רעגירונג אפילו קיין שריפטלעכע
באַגריסונג .,אין דעם דאָזיקן פאַקט איז בולט צום אויסדרוק גע-
קומען די פּאָליטישע ירידה.
|
אויף דער צווייטער זיצונג ווערט געוויילט אַ פּרעזידיום לויט

פאָלגנדיקן צוזאַמענשטע? .1 :סאָקאָלאָט ,י .ברצבי ,הרב בערליץ. ,
דר" ,ש.

לעטץ,

לואי

ליפּסטי,

.7

מאָבקין,

ה.

פאַרבשטײן

און

א.

קאַפּלאַן ..אין זיין פייערלעכער הזכרת-נשמות-רעדע ,דערמאָנט נ.
סאָקאָלאָט דִי גרויסע נפטרים זינט דעם לעצטן קאָנגרעס :נאָרדוי,

אליעזר בן יהודה ,מאָריס

ראָזענפעלד

װעגן

לאַנע

אַלעקסאַנדער

מאַרמאָרעק,

און אַנדערע.

דאַן רעפערירן:

מ .מ .אוסישקין

דער

אין ארץדישראל און ריכאַרד ליכטהיים וועגן דער טעטיקייט פון
דער עקזעקוטיווע:
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מ"האָט געזאַמלט אינעם לעצטן יאר  008טויזנט

שקלים ,מ'שיקט יעדן חודש קיין ארץיישראל  08טויזנט פונט ,דער
,חעולם" איז באנייט געװאָרן ,די פּראָפּאַנאַנדע-אַרבעט ואַקסט
א .א .וו ,דר .ג .האַלפּערן רעפערירט ווענן די פינאַנץ-אינסטיטוטן
און דר .ב .פייועל וועגן דער אַנטװיקלונ פון קרן היסור.
דאַן קומט פאָר די דעבאַטע וועגן דעם באַריכט פון דער עק-
זעקוטיווע ,מאָריס מאַיער (לאַנדאָט פארטיידיקט וייצמאנס פֹּאַ-
ליטישע ליניע סיי בנונע ענגלאַנד און סיי בנונע דער יידישער

אַגענץ ,דר .חײם ארלאַואָראָװ דערקלערט אין נאָמען פוֹן ,הת"
אחדות"; עס הערשט ביי
די ציוניסטישע מחנה איז
װידאַטאָרישע שיטה .די
מיר מוון זוכן חילף און

אונז אַ דעפּרעסיע און דעמאָראַליזאַציע.
פאריאושט .מיר מוזן נובר זיין די ליק-
רעטונג וועט נישט קומען פון דרויסן.
באַנייאוננ ביים יידישן פאָלק .דר .ה.

גאָטליב זאָנט אין נאָמען פון ,עת לבנות"
זעקוטיווע

אָפּשאַפן

זאָל געבן

צו פאַרשטיין

די באַלפור-דעקלאַראַציע

אין פּלן;

די עק-

לאָרדן,

אַז דאָס

די ענגלישע

װאָלט געווען

דער

שרעקלעכ-

סטער פּאָנראָם קעגן דעם יידנטום.
די פֿאַרברייטערטע יידישע
אַגענץ איז אַ נויטווענדיקייט .ס'איז פאַלֶש ,ווען מ'זאַנט ,אַז דאָס
איז די ליקװוידאַציע פוֹן דער ציוניסטישער
אַרואַניזאַציע רב
מאיר בערלין דערקלערט ,אין נאָמען פון ,מזרחי"; די עסזעקו-
טיווע האָט נישט רעאַליזירט דעם באַשלוס פון פאָריקן קאָנגרעס
וועגן שמירת שבת און כשרות .די מיטנלידער פון דער אַרבעטער-
הסתדרות שלאָנן די מזרחיסטישע חלוצים( .שטורמישע צוישנ-
רופן מצד דעם אַרבעטער-פלינל?) ,דֹר .א .האַנטקע ניט אִֶפּ אַ דער-
קלערונג ,אַז די דייטשע ציוניסטן ועלן ווייטער שטיצן וייצמאַ-
נען און זיין אַנענץ פּלאַן .י .פּישמאַן זאָגט ,אין נאָמען פון דער
אַמעריקאַנער דעלענאַציע; אין אַמעריקע האָט זיך ערשט אָננע-
הויבן די אַרבעט פאַרן
קרן
היסוד .שאַפט די פארברייטערטע
אַנענץ און ניט אונז כוח און מוט פאַר אַ וייטערדיקער טעטי-
קייט לטובת די פאָנדן .האָט דרך ארץ פאַר די מנהינים .נעמט א
ביישפּיל ביי מאַרשאַלן (באַרימטער יידיש-אַמעריקאַנער
עסקן),
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וועלכער זאָנט; ווייצמאַן איז אייער און מיין פּירער! דר .ל .רײך
דערקלערט אין נאָמען פון די מזרח-גאַליצישע דעלענאַטן :די עק".
צונויפנעשטעלט,
זעקוטיווע איז נישט געוען איינהייטלעך
פון

דעם נעמט זיך איר שװאַכקײיט אויף אַלֶע פראָנטן .מ'מוז גרינדן
אַן

אַראַבישע

אַראַבער,

צייטונג

אונזערע

און פירן אַ פּאָליטישע

חלוצים

אַרבעט

צוישן

די

לידן נויט און אַרבעטסלאָזיקײט.

שפּילט זיך נישט אין ראָמאַנטיק ,זייט רעאַלפּאָליטיקער ,שאַפט
אַ פאַרברייטערטע אַגענץ .יצחט גריגבויס רערט אין נאָמען פון
די ,דעמאַקראַטישע ציוניסטן"; אין דער אֶרגאַניזאַציע הערשט
אַ תוהו ובוהו ,די אָנהענגער פון דער אַנענץ דערקלערן אין װאַרשע,
אזן דער ציוניסטישער קאָנגרעס איזן שוין אַן איבערגעלעבטע אינ-

סטיטוציע.
שום

ווייצמאַן איז צום קאָנגרעס נישט געקומען מיט קיין

קלאָרן וועג .די פֿאַרברייטערטע ,דזשואיש

איידזשענסי"

איז

אַ סכנה פאַרן ציוניזם .װאָס איז מיט אייך? װאָס איז די פּאַניק?
צי האָט איר געמיינט ,אַז דער בנין הארץ װעט פאָרקומען אָן
שוועריקייטן? ווייצמאַן רופט כסדר :יידיש פאָלק ,װו ביסטו? און
לסוף זוכט ער דאָס פאלק אין די סאַלאָנען פון די אַמעריקאַנער
גבירים ,צי איז דאָס ווייצמאַן ,דער פירער פון דער אַמאָליקער
ד,עמאַקראַטישער פראַקציע"? די ציוניסטישע אֶרגאַניזאַציע קאָן

נישט נאָך  82יאֶר פון קאַמף פאַרציכטן אוֹיף אירע רעכט .פאַר-
װאַנדלט נישט דעם ציוניזם אין אַ מין קאַלאַניזאַציע-אונטערנע-
מונג ,מאַכט אַ סוף צו דער שיטה פון דעמאָראַליזאַציע

און ליק-

װידאַציע! ש .קאַפּלאַנססי דערקלערט אין נאָמען פוֹן פּועלייציון:
די פּריוואַט-איניציאַטיוע אין ארץ-ישראל טוט זייער ווייניק אויף,
די נייע אירעאָלאָניעס פוֹן  בנין הארץ"; ,עת לבנות" וכרומה,

זיינען פאַלשע און שעדלעכע .דער ציוניזם פאַרלאַנגט אַ גרינט-

לעכע סאַציאַלע אומשיכטונג .די אַגענץדפאַרברײטערונג איז גויט-

ווענדיק ,אָבער דאָס מון געשעען
ישראל

מערעמיוסלי

(צעירי-ציון)

אויפן
זאָגט:

דעמאַקראַטישן וועג.
מ'האָט

געשאַפן

אילן-

זיעס בנונע דער ענגלישער פּאַליטיק און איצט וונדערט מען זיך,
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אַז ענגלאַנד מאַכט נישט אין ארץ-ישראל קיין יידישע ,נאָר עננ"
אין
האָט געשאפֿן
לישע פּאָליטיק .דאָס געלט ,װאָס ווייצמאן
אַמעריקע ,איז נישט געקומען פון נבירים נאָר פון טאָלק ,אינעם
יידישן פאלק און נישט ביי די גבירים לינט די רעטונג פון ציו"
דר .י .שאַליט (וין),
הלל זלאַטאַפּאָלסקי,
ניזם .דר .ש .לעטן,

םס

נײגער

(מערבגאַליציע),

מאָריס ראָטענבערג

(אַמעריקע),

און אַנדערע ,פאַרטיידיקן ווייצמאַנס אנגענץפּלאַן ,נסמיה דע לימע,
זשאַן פישער און װאן טריזלאגד קריטיקירן די װירטשאַפטלעכע
און פּאָליטישע מעטאָדן פון דער לייטוננ .י .סופּראַסטי (ארץ"
ישרא?) זאָגט; :די לאַנע אין ארץ-ישראל אין ערנער ,וי אוסיש-

קין האָט דאָ געשילדערט .מיר האָבן

טױונטער

אַרבעטסלאָזע.

פילאַנטראָפּיע און
מיט
ארץדישראל װעט נישט געבויט װערן
סאָציאַליזם ,נאָר מיט פּריװואַטאיניציאַטיוע.
סמיט
אויך נישט
ה .פאַרבשטין (מ,זרחי") ,דר .) .רינגעל (מזרחזאַליציע) און
דר ,מ .גליסזאָן ,רעדן ווענן דער שלעכטער פּאָליטישער לאַגע אין
ל!אָנדאָן און ירושלים ,דער ראש פוֹן די ארץ-ישראלדיקע רבנים,
הרב יעקב מאיר ,פאַרלאַנגט פון קאַנגרעס ,אַזן מ'זאָל מאכן שלום
צווישן זיך און אויך מיט די אַראַבער.
אין נאָמען פון דער עקזעקוטיווע ענטפערן ביים סוֹף פון
דער דעבאַטע סאַקאָלאָו און וייצמאַן ,פּרעז ,װײבמאן זאַנט:
גרינבוים האָט מיר דאָ פאַרגעװואָרפן ,אז איך האָב אריינגעברעננט

אינעם

ציוניזם

דעם

גייסט פון דעפעטיזם.

איך בין געווען

אין

ארץדישראל און האָב נעזען ,װוי די לערער און חלוצים הוננערן,
הער גרינבוים קאָן װאַרטן ,אָבער דער ישוב ,דער אַרבעטער און
חלוץ קאַָנען נישט ואַרטן! ס'איז אוממענלעך צו פאַרלאַנגען ביי
די גבירים געלט און נישט נעבן זיי קיין דעה ביים בנין הארץ.
דר ,רינגע? האָט פון אונז פארלאננט אַ פּאַליטישע אפענסיווע,
אָבער מיר קאָנען איצט נישט מאכן קיין פאָליטישע אפענסיווט.
מיט דעמאַנסטראציעס וועלן מיר ואָרנישט דערגרייכן( ,צווישג-
רוֹף פון לינקס; אָבער די אַראבער מאכן דאָס יעדן טאָנ!) יאָ,
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ווען איך װאָלט געקאָנט
דעמאַנסֿטראַציע

פירן איבער די נאַסן פון ירושלים אַ

פון  002טויזנט

מיט שיינע רעדעס

דאָס

יידן ,װאָלט איך

און מאַניפעסטאַציעס

געסון.

וועלן מיר נישט בויען

ארץדישראל ,מיר דאַרפן האָבן װי אַמשנעלסטן די פאַרברייטער"
טע יידישע אַגענץ ,װאָס װעט פאַרגרעסערן אונזערע מיטלען און
מעגלעכקייטן( .מערעמינסקי :אָבער מ'טאָר זיך נישט דערנידריקן
פאַר די נעלטט-יידן) .הער מערעמינסקי ,אין מיין נאַנץ לעבן האָב
איך זיך נישט דערנידעריקט פאַר קיין יידישן נביר אָדער פֹאַר
אַ נישט-יידישן מושל ,ווען מיר װעלן האָבן די פאַרברייטערטע
נענץ ,וועלן מיר קאָנען אָנהויבן אַ נייע פּאַליטישע אפענסיווע.
אַ
אָבער צוערשט מוז זיך גרינטלעך פאַרבעסערן אונזער פינאַנציעלע
און עקאָנאָמישע לֿאַנע .,הער פארבשטיין האָט דאָ געװיינט מים
ביטערע טרערן צוליב דעם ,װאָס נאָרדױ ז"ל איז דערװייטערט
געװאָרן ,און זשאַבאָטינסקי האָט דעמיסיאָנירט .מיר האָבן קיינעם

נישט פאַרטריבן,

אָבער מיט צװאַנג

װעלן

מיר קיינעם נישט

האַלטן ביי דער ציוניסטישער אַרבעט .מ'טאָר נישט אַטאַקירן
,אָרנינג פּאָסט" און דיי
ענגלאַנד .ס'איז פאַראַן אַן ענגלאַנד פון מ

האַרדס און ס'איז דאָ אַן ענגלאַנד פון באַלפור און דער אַרבעי

טער-פּאַרטײ .דער קאָנגרעס מוז וויילן צווישן צוויי דרכים :אָדער
פון נישט-קלאָרער אָפּאָזיציע קעגן דער מאַנדאַטאר-מאַכט
אַ װעג
און פון אַ שאָוויניזם קעגן אַנדערע יידן ,אָדער אַ פאַראַנטװאָרט-

לעכן וועג פון באַשיצן און אויסבויען אונזער װערק אין ארץר
ישראל מיט

דזשענסי".

דער הילף פון אַ פאַרברייטערטער

/דזשואיש

איר

|

ווייצמאַנס מייסטערהאַפטע רעפּליק אין פונעם קאַנגרעם.
דֶר.,
גענומען געװאָרן מיט אַ שטורמישן בייפאַל .דאַן רעפערירט
אויפ

דער דעמאַקראַטישער ציוניסט" ,דר .מ .טאָלאָװײטשיט ועגן
דער יידישער אַנענץ און דעם אַפוועלטלעכן יידישן קאָנגרעס .דער

ערענט זאָנט :קיינער אין נישט פּרינציפּיעל קעגן דער ייר"
רעפ
גייט נאָר װענן דעם אופן 
שער אַנענץ .דער נאַנצער קאמף
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וי אַזֹי מזאָל צונויפשטעלן די אַנענץ ,ס'אין נישט ריי
טיק ,אַז דער פּאַראַנראַה  4פון פּאַלעסטינער מאַנדאַט פאַרלאַנגט
דורכאויס די צוציאונג פון נישט-ציוניסטן
צו דער
,ידישער

אַנענץ" .די ,װאָס האַלטן ,אַז מ'דאַרה די נישט-ציוניסטן

אַרינ-

נעמען אין דער אַנענץ" ,אָבער די גאַנצע מאַכט זאָל בלייבן ביי
אונז ,ז
יינען נישט קאָנסעקװענט .לויט אונזער מיינונג ,דאַרף די
פאַרברי
י
ט
ו
נ
נ
פ
ו
ן
,
ד
ו
ש
ו
א
י
ש
א
י
ידזשענסי" פאָרקומען אויפן װענ
פון אַ
ײ
ד
י
ש
ן
װ
ע
ל
ט
סאַנגרעס .די נישט-ציוניסטן מוזן זיך אָרנאַ-ניזירן
ל
ו
י
ט
אונזער מוסטער ,אַלזאָ :קאָנגרעס ,אַקציאָנס-קאָמיטעט,
עקזעקוטיווע .,זייער עקזעקוטיווע און אונזער עקזעקוטיווע וועלן
צוז
אַמען בילדן די בשותפותדיקע ,דזשואיש איידזשענסי".
נ
א
ָ
ך
ס
א
ָ
ַ
ל
א
ָ
װ
י
י
ט
ש
י
ק
ס
ר
ע
פ
ּ
עראַט ,וועלכער האָט אייגנטלעך
אויסגע
דריקט דעם שטאַנדפּונקט פון דער אָפּאָזיציע ,קומט פאָר
א
ַ ספּעציעלע אַגענץדדעבאַטע ,פאר אוֹן קעגן וייצמאַנס פיפטי-
פיפטי-ק
אַנצעפּציע מיט די אַמעריקאַנער גבירים .סורט בלומען-

פעלר (בערלין) ,דר .ש .ראָוענבים

(קאַוונע) ,דר .דײכעס (לאָנ-

דאָן) ,רר .י .נאַכט (רומעניע) ,פּראָפּ .ז .בראָדעצסי
טער ראָזענבלאַט (ני-יאָרק) און
אַנדערע ,זיינען
ווייצמאַנס פּלאַן .ראָזענבלאַט װאָרנט ,אין נאָמען
ריקאַנער ,אַז מ'זאָל ווייצמאַנען נישט מאַכן קיין
! ווייל דאַדורך װעט מען רואינירן דאָ
ירגאַניזאַציע

לעך מאַבן די געלטיזאַמלונגען

אין

(לידס) ,ריב
מסכים מיט
פון די אַמע-
שװעריקייטן,
און אוממעג-

אַמעריקע .קעגן ווייצמאַנס

אַגע
נץ-קאַנצעפּציע ,פּאָלעמיזירן :י .טילעגסטי (א"י) ,דר .עמיל
מאַ
ר
ג
ו
ל
י
ע
ס
(טשעכאָסלאָװאַקיע) ,ב .טאַצענעלזאָן (א"י) ,מ.8 .
אוסישקי
ן און אַנדערע .אוסישטץש זאָגט :די יעניקע ,װאָס וילן
אַרבעטן
פ
א
ַ
ר
א
ר
ץ
ד
י
ש
ר
א
?
ד
א
ַ
ר
פ
ן
נ
ישט האָבן קיין אַנענץ .דער
הנדיב
ה
י
ד
ו
ע
א
ו
ן
ז
י
י
ן
ז
ו
ן
ו
ו
י
ל
ן
נישט אַריינגיין אין דער ,אַגענץ",
אויך
ד
י
,
א
ַ
ל
י
א
ַ
נ
ס
?
א
ו
ן
דער ,דזשאינט? וילן פון דעם נישט
הערן
.
ד
ע
ר
ג
א
ַנצער משא ומתן פירט זיך מיט מענטשן ,װאָס האָבן

קיינמאָל גאַרנישט געטאָן

פאַר

ארץדישראל און װעלן מסתמא
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אויך ווייטער נאָרנישט טון ,וי װעלן מיר
מיט

די

דאָזיקע

דר ,י ,שטאַרצבאַרד

מענטשן,

האָבן

ואָס

קאָנען
אונז

סיטארבעטן

תמיר

באַקעמפט?

(קראָקע) קומט מיט קאָמפּראָמיס:פאָרשלאַנן,

וואָס דאַרפן ,לויט זיין מיינונג ,באַפרידיקן ביידע צדדים,
די אַנטשײדנדיקע שלאַכט איז אויפן -31טן קאָנגרעס

געקומען בעת די אָפּשטימוננען
אַגענץדפּראַגע.

ועגן

די פּראָדװײצמאַנישע

פאָר" .

אַבסאָלוטאָריום און דער
ריכטונג,

װאָס

האָט נישט

דיספּאָנירט מיט קיין זיכערער מערהייט ,האָט אָבער פאַרשטאַנען
ביי די הױיפּט-אָפּשטימונגען צוצוציען

איינמאָל  התאחדות"

און

,זרחי" .בכדי צו שאַפן די אַנטשפּרעכנדיקע
דאָס אַנדערע מאָל מ
שטימונג ,איז בּראָפּ .חיוס אויפגעטרעטן אין נאָמען פון די לאַנדם-

מאַנשאַפטן מיט אַ פייערלעכער דעקלאַראַציע לכבוד דר .װייצמאַן
און זיין ווייטערדיקער פירערשאַפט ,אַ גרויסער טייל פונעם קאָנגױעס
האָט װייצמאַנען געמאַכט שטורמישע אוואַציעס ,דר .װײצמאַן האָט
ביי דער דאָזיקער געלעגנחייט געהאלטן אַ גרויסע פּראָגראַמאַטישע
רעדע ,אַ מין אני מאמין פון אַ דעסיננירטן פּרעמיער .אין דער דאָ-

זיקער רעדע איז פאָרמולירט געװאָרן זיין יחס לגבי  )1דער מאַנ-
דאַטאר-מאַכט  )2די אַראַכער  )8דער פראַגע פון ,דזשואיש איי-
דזשענסי?  )4דעם אַרבעטס-פּלאַן אין ארץדישראל און  )5דעם קרן

היסוד .די אָפּאָזיציע ,װאָס איז ,וי געזאָגט ,נישט געווען קיין איינ-
הייטלעכע און האָט אפילו נישט נעפּרוװוט צונופצושטעלן אַן איי-
גענע עקזעקוטיווע-ליסטע ,איז לסוף געבליבן לגמרי מאַכטלאָז.

מיט צוויי דריט? שטימען האָט דער קאַנגרעס דערטיילט אַב.-
סאַלוטאָריום דער

אַװעקגײיענדיקער

עקזעקוטיווע.

מיט  401שטי-

,ע-
מען (פון די לאַנדסמאַנשאַפּטן און מ,זרחי") קעגן (8פ7ון די ד
מאַקראַטישע ציוניסטן", ,התאחדות ,פּועלי-צִיון און צעירי ציון),
איז אָנגענומען געװאָרן דער פאָרשלאַנ פון דער פּערמאַנענץ-קאָמי

סיע צו שאַפן אַ פאַרברייטערטע

יידישע

אַגענץ ,אין וועלכער די

נישט-ציוניסטן וועלן האָבן נישט מער װי  08פּראָצ .שטימען ,און
איינבערופן א יידישן װועלט-קאַנגרעס.
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עס קומען נאָך פאָר פאַלננדיקע רעפעראַטן; דר ,א .רופץ ווענן
דער קאַלאָניזאַטאָרישער אַרבעט אין ארץיישרא? ,ולמן רובאַשאָח
החלוץ" און הכשרה ,חלל ולאַטאַפּאָלסטי װועגן העכרעאישער +
וועגן ,

קולטור-אַרבעט ,פּראָפ .אָ .װאַרבורג ווענן די פאָרשלאַגן פוֹן דער אוי
| גיווערזיטעטס-קאָמיסיע ,דאַן ליינט פאָר אינזש .ר .שטריקער ,אין
ליסטע פון
פאָלננדיקע
נאָמען פון דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע,
דער צוקונפטיקער לייטונג; פּרעזידענט פון דער אַרגאַניזאַציע
סײט װײבּטאַן ,פּרעזידענט פון דער עקזעקומיווע גסוםס סאַָטאַלאָה,
עקזעקוטיווע אין לאָנדאָן; :דר .מ .סאָלאָווייטשיק ,לואי ליפסקי,
דזשאָזעף קאַָווען ,עקזעקוטיווע אין ירושלים ;:דר .רופין ,קאַלאָ-

גנעל קיש ,װאַן װריזלאַנד ,פּראָפּ ,פּיק ,יוסף שפּרינצאַק .עס ווערט
נאָך דאַן געוויילט דער פינאַנץ

אַקציאָנס-קאָמיטעט,

און

וירטשאַפטס-דאַט

און דער

נחום סאַטאַלאָט האַלט די פייערלעכע נעילח-

רעדע ,אין וועלכער ער זאָגט; :עס אין געווען אַ שװערער ,אָבער
פון קאָננרעס
נישט קיין שלעכטער קאָנגרעס .מיר נייען אַװעק

געאייניקט און געשטאַרקט, .לשנח

הבאח

בירושלים".

דער קאָננרעס איז געשלאָסן געװאָרן מיט  ,התקוה" געזאנג,
אָבער די שטימוננג אין נישט געווען קיין באַזונדערס נגעהויבענע.

אפילו די הייסע אָנהענגער

פון פּרעז ,וייצמאַן און זיין אַגענץ-

פּלאַן האָבן געהאָט אַ געפיל ,אַז מ'נייט מאַכן אַ ריזיקאַלן שריט,
וועלכער קאָן האָבן זייער ווייטע קאַנסעקװענצן .סימפּטאָמאַטיש
איז

געווען

דער

פאַקט,

וװאָס

אנשטאָט

דעם

אַלטן

ציוךן-קעמפער,

מ .מ .אוסישקין איז אַריין אין דער ירושלימער עקזעקוטיווע א נייער
מענטש,

דער קאָלאָנעל פיש .אוסישקין

ער האָט ,פויט װייצמאַנס

האָט געמוזט

דערקלערונג ,צוֹ שאַרף

אַװעק,

באַקעמפט

ויי?

די

אָפיציעלֶע ריכטונג לנבי דער מאַנדאַטאָר-מאַכט און די צוקונם"
טיקע אַנענץדשותפים .אנשטאָט מאָצקין און ליכטחיים זיינען אין
דער לאָנדאָנער עקזעקוטיווע אַריין דזשאָזעף קאַװען און פואי
ליפּסקי ,דר .סאָלאָװײיטשיקס ואַל איז געווען די איינציקע קאָנ-
צעסיע פאַר דער אָפּאָזיציע.
201

)0

די פערטע עליה ,די דערעפענונג פון דער
ירושלימער אוניווערזיטעם און דער סום
/פון סעמיועלס נציבות

| נאָך דעם
מאָספערע

קאָנגרעס

-51טן

פון אַפּאַטיע

האָט זיך פאַרשטאַרקט

און נידערגעשלאָננקייט

די אַט"

אין דער ציוניס"

טישער מחנה .סעפטעמבער  3291אש פאַרן ישוב געווען דער אומ-
גליקלעכסטער חודש במשך דעם גאַנצן ביזאיצטיקן קריזיס0061 :
יידן האָבן אין דעם דאָזיקן חודש פאַרלאָזט ארץיישראל .אויף
דעם דריטן אַמעריקאַיש-ידישן קאָנגרעס ,אין אָקטאָבער ,85

איז ישראל זאַנגוויל אויפגעטרעטן מיט אַ נייסטרייכער אָבער זייער

אַגרעסיווער רעדע קעגן דער פּאלִיטיק פֿון וייצמאַנען
מיועלן , ,די גרויסע שעה",

און סע-

האָט זאַנגװיל געזאָגט, ,װאָס אי

פון

הערצלן דערװאַרט געװאָרן ,האָט געפונען אַ קליינעם ציוניסטישן
און יידישן דור ,דער פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַ-
ציע ,האָט זיך פאַרװאַנדלט אין אַ קעניג פון שנאָרער".
אָבער אין דער זעלבער צייט האָט זיך שוין אָנגעהויבן אַ נייער

באַרג-אַרױף

אינעם

ציוניזם.

צונג פון אַקציאַנס-קאָמיטעט

אין דער

אױסעראָרדענטלעכער

אין לאָנדאָן

(אָקטאָבער )3

זי"

איז

אין צוזאַמענהאַנג מיט דער פראַנע ועגן אַן ,אַראַבישער אַגענץ"

געקומען צום אויסדרוק דער אַנטשלאָסענער ווילן פון א .ק .צו
מאַכן אַ סוף צו דער אַפּאַטיע און כסדרדיקע קאַפּיטולאַציעס .אין.
דעצעמבער  3991שיקט דער ענגלישער קאַָלאָניאַל-מיניסטער צו
הערבערט סעמיועלן אַ טעלעגראַמע אין .וועלכער ער דערקלערט:
,אַזױ װי די אַראַבער האָבן אָפּגעװאָרפן סיי דעם פּראַיעקט פון א
ַ,ראַכבישע אַנענץ" ,זאָל אַלזאָ דער
לעניסלאַטיוון ראַט און סיי די א
נציב העליון מער נישט פאַרהאַנדלען מיט די אַראַבישע פאֵר-
שטייער" ,אין יאַנואַר  4291איז אין ענגלאַנד ,נאך אַ גרויסן װאַל-
זיג ,נגעקומען צו דער מאַכט די לייבור-רעגירונג.
402

דער נייער פּרעי

מיער ראַמזײ מאַקדאַנטלד און אַ נאַנצע ריי פון זיינע מיניסטאָרן
(צווישן זיי קאָלאָנע?ל דזשאָשואַ וועדזשוואור) זיינען געווען באַ-
פון ציוניזם .אין טריליננ
קאַנט אַלס אױיסנעשפּראַכענע פריינט
איז אין ארץדישראל פאָרגעקומען א גרויסע ענדעדונג אין
4
דער װוירטשאַפטלעכער לאַנע .דער קריזיס האָט זיך פאַרענדיקט
און די טאַבאַק:קולטור האָט געשאַטן גלענצנדיקע אנטויקלונגס.
מענלעכקייטן ,באַלד האָט זיך אָנגעהוֹיבן א נייע עליה ,װאָס אין
כסדר געװואַקסן סיי אין איר נומערישן און סיי אין איר עקאָנאָ-
מישן פאַרנעם .די דאָזיקע ,אַזױי גערופענע :פערטע צליה האָט באַ-
טראָפן אין יאָר  21 :4991טויונט יידן ,און אין יאִר 43 :2991
טויזנט .די טערטע עליה איז אַדויסנגערופן געװאָדן דורך פאַרשי-
דענע סיבות ,צווישן וועלכע די װויכטיקסטע אין געווען די אַנטײ
אין
בעיקר
יידישע עקסטערמינאציע אין מזרח-אייראַפּע ,און
פּוילְן ,ווו דער עקאַנאָמישער מצב האָט זיך בעת דער גראָבסהקי
דעם סטאַביליזירונגס-קריזיס
רענירונג זייער פֿאַרשאַרפט צולי
איז געװאָרן
ארץ-ישראל
און דעם דיקזיכטסלאָזן שטייערן-דרוק.,
דאָס איינציקע לאַנד פאַר דער יידישער עמינראַציע .די נייע עולים,
װאָס זיינען אין א גרויסער מאָס באַשטאַנען פון פאַרמענלעכן
מיטלשטאנד האָבן קיין ארץזישרא? אַרײננעבראַכט גרויסע קאַפּי

טאַלן און אַ געװאלדיקן
מיט

אַן אַמעריקאַנישן

אַרבעטס -און אונטערנעמונגט-אימפּעט.
טעמפּאָ

זיינען

נעבויט

געװאָרן

הייוער,

פאַכריקן ,זיינען פאַרפּלאַנצט געװאָרן .פּרדסים און מושבות .תל-
ביב איז אויסגעוואקסן צו אַ גרויסער מאָדערנער שטאָט ,וועלכע
האָט שנעל איבערגעיאָגט יפו און אַנדערע ארץ-ישראלדיקע שטעט.
דער יחס מצד דער נייער ענגלישער רענירונג לנבי דעם ציוניזם
האָט זיך קיין סך נישט געענדערט ,אָבֶּער סיי אין די רעגירונגס:

קרייזן און סיי אין דער עפנטלעכער מיינונג אין ענגלאַנד האָט זיך
דאָך נעפילט אַ געוויסע ווענדונג לטובת דעם ציוניזם .דאָס איז נאָך
בולטער געװאָרן ,בעת אין נאָוועמכער  4991איז צוריקנעקומען צו
דער מאַכט א סאָנסערטאַטיטע רעגירוגג ,אין וועלכער קאַלאַניאַפ-
1203

מיניסטער איז געװאָרן-ל ,ס .עמערי ,אַ באַקאַנטער ציון-פריינט ,זינט
דער שאַפוננס-תקופח פון יירישן לעגיאָן.
אויטן פאָן פון דער נייער פּאָליטישער און װוירטשאַפטלעכער
עליה אינעם ציוניזם ,איז גאָר אימפּאָזאַנט פאָרגעקומען די פייער-
לעכע

דערעפעגונג

פון

דער

אוניװערזיטעט,

ירושלימער

דעס

טן
{|

אַפּריל  .5291זיבן טויזנט געסט און פאַרטרעטער פון אומצייליקע
נעזעלשאַפטלעכע און קולטורעלע אינסטיטוציעס האָבן זיך פאר-
זאַמלט אינעם אוניווערזיטעטס-אַמפיטעאַטער אופן הר חצופיס .עס
זיינען אויך דערשינען אפיציעלע דעלענאַציעס פון אויסלענדישע
פון דער
רעגירוננען און אוניוװוערזיטעטן ,אין דעם פּרעזידיום
גראַנדיעזער אוניווערזיטעטס-מאַניפעסטאַציע זיינען געזעסן :פּראָם.

ווייצמאַן ,לאָרד באַלפור ,סעמיועל ,ח .נ .ביאַליק ,הרב קוֹק ,הרב
יעקב מאיר ,אוױיבערראַבינער הערץ אוֹן אַנדערע .מיט באַגײיסטערטע.
און ביאַליק אונ"
באַלפור
סעמיוע?,
וויצמאַן,
האָבן
רעדעס
אין
רגע.
טערגעשטראָכן די באַדייטונג פון דער היסטאָרישער

אַפּריל

דעם זעלבן טאָנ ,דעם -1טן

 ,8291זיינען בכל תפוצות

ישראל ,כמעט אין ועדער שטאָט און שטעטל ,אָפּנעהאַלטן געװאָרן

'פייערלעכע

אַקאַדעמיעס

לכבוד

דער אוניווערזיטעט-דערעפענוננג.

ימיר װעלן שפּעטער זען ,אַז די גרויסע האָפּענונגען לנבי דער ירו-
וייט
שלימער אוניווערזיטעט זיינען
אנשטאָט צו שאַפן אַן אוניווערזיטעט,

נישט
וועלכע

דערפילט געװאָרן.
זאָל צוציען צענד-

ליקער .טויזנטער סטודענטן ,װאָס קעמפן שווער אין אייראָפּע מיט
די כסדרדיקע נומערוס-קלאוזוס-נזירות ,איז די אוניווערזיטעט נע-
װאָרן א מין יודאַאיסטישער וויסנשאַפטס-אינסטיטוט פאַר יחידי-

סגולה .פויט דעם ווילן פון זיינע געלט-געבער ,האָט דער דאָזיקער
יודאַאיסטישער

זיך נישט

אינסטיטוט

ביכ?-קריטיק און איז בכלל

פרייחייט- .

באַשרענקט

געטאָרט

באשעפטיקן

מיט

געװאָרן אין זיין לערן-

|

אין נאוועמבער  4291איז צום ערשטן מאָל באַהאַנדלט גע-
װאָרן אין דער מאַנדאַטרקאַמיסיע פפועןלקער-בונד אין גענף
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לאָרר

באַלפור

דערעסנט
אויסן

נְאין דער ערשטער

באַנק זוצן:

די
הר

הטברעאישע

שטהיטערויטעט

הטוסים

פּראָפּ ,װייצמאַן

און הערבערט

סעמיועל)

דער קאַמיסיע איו

דער באַריכט ווענן דער לאַנע אין ארץ-ישראל.

מצד דער ציוניסטישער
| אויספירלעכער

עקזעקוטיווע

מעמאדאַנדום.

איבערגענעבן

לויט דעם אויפטראַג

געװאָרן אַן

פון קאַלאָניאַלי

מיניסטער עמערי ,אין סעמיוע? נעקומען קיין גענף אוֹן האָם
במשך פון זעקס זיצונגען רעפערירט אויף דער מאַנדאַט-קאָמײ

סיע וועגן דער לאַנע אירןץדישראל ,דער יחס פון דער קאָמיסיע

איז נישט נעווען גינסטיק פאַרן ציוניזם ,כמעט די גאַנצע קאָמיסיע
צוזאמען

מיטן

פאָרזיצער,

מאַרקיז

טעאָדאָלי,

איז באַשטאנען

פון /

פ-ומע קאַטאָליקן ,װאָס זיינען באאיינפלוסט געװאָרן מצד דעם
װאַטיקאַן ,אין אַנטי-ציוניסטישער ריכטונג .דאָס  אין געקומען

צום אויסדרוק אין אַ נאַנצער ריי פון רעזאָלוציעס ,װאָס האָבן
געטראָגן

אַ בולטן אַנטי-ציוניסטישן

אָבער סעמיועלן

כאַראַקטער.

איז דאַך געלונגען צו איבערצייגן די קאָמיסיע ,אַז די פּאָליטיק

פון דער מאַנדאַטאָר-מאַכט אין ארץדישראל

איז נינסטיק פאַר די

אַראַבער,
אין פרילינג  8991האָט אין ארץ-ישראל געויילט דער קאָי
לאַניאַלדמיניסטער עמערי .פאַר אַן אַראַכישער דעלענאַציע האָט

ער אָפּנעגעבן אַ דערקלערונג אין דעם זין ,אַז די יידן װעלן קיינ-
מאָל נישט זיין די מערחייט אין ארץיישראל .די דאָזיקע דערקלע"

רונג פונעם ציון-פריינט עמערי האָט אַרויסגערופן פאַרביטערונג
אין דער ציוניסטישער מחנה .אָבער אין די אָפיציעלע ציוניסטישע
קרייזן האָט מען זיך געטרייסט ,אַז אין דעם מיניסטערס רייד איז
געווען בלויז אַן אומגעשיקטער אויסדרוק ,װאָס האָט געדארפט

ב!אַרואיקן די אַראַבער,

|

אין יוני  8991האָט זיך פאַרענדיקט די נציבות-קאַדענץ פון

לעצטן רעגירונגנס פּעריאָך
הערבערט סעמיועלן .אויך אין זיין
האָט סעמיועל נישט געענדערט זיין יחס לגנבי דעם ישוב און צין"
ניזם .ער האָט נישט צונעטיילט פאַר דער יידישער קאַלאַניזאַציע
דעם פרייען מלוכה-באָדן ,װי עס האָט דאָס באַשטימט דער מאַנ

דאַט .פון רדעיגירונגט-חכנסות ,װאָס זיינען בעיקר געקומען פון
206

ייד

האָט

סעמיועל

פאַר די יידישע

הצטרכותן

איבערגענעבן

נלוין נישטיקע סכומים.
פאַר
דער
ידישער אינדוסטריע און
האַנטװערק זיינען נישט
ג
ע
מ
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ַ
כ
ּ
ט
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
ד
י
נ
ו
י
ט
י
ק
ע
פאַרלייכטע-
רונגען ,אויך די נייע
ע
ל
י
ה
פ
א
ַ
ר
א
ַ
ר
ד
נ
ו
נ
ג
ה
א
ָ
ט
פ
ארשלעכטערט די

ביזאיצטיקע לאַגע .ענדע יוני  8291האָט סעמיוע? פאַרלאָזט ארץ-

ישראל .אין די לעצטע חדשים פאר זיין אַװעקפאָרן ,האָט דער
ישוב װוי פאַוגעסן אין אַלע עוולות מצד סעמיועלן און האָט מיט
אַ סיפן סענטימענט געזעננט דעם ערשטן יידישן נציב .אָבער סע"
מיועל איז זיך געבליבן טריי ביז צו דער לעצטער רנע .אינעם טאָג
פון זיין אַװעקפאָרן האָט ער אַרױסגענעבן א געזעגענוננס-בריוו צו
דער ארץדישראלדיקער באַפעלקערונג ,אין ועלכן ער האָט נישט
דערמאַנט ,אפילו מיט קיין איינציק װאָרט ,די יידישע נאַציאַנאַלע
היים,
|
|

צום

נייעם

הייקאַמישיאַנער

אין ארץ-ישראל אניאזָמינירט

געווארן דער אַלְטער פּעלדמאַרשאַל הערבערט טשאַרלעס פּלומער,
איינער פון די טיכטיקסטע ענגלישע גענעראלן בעת דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,פּלומער איז פאַר זיין קומען
קיין
ארץ-ישראל,
געווען דער נווערנער פוֹן מאלטא.
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 )1אנם קאַמף װעגן דער ,יידישער אַנענץ":
ראַדיקאַלער ציוניזם און רעװיזיאָניום
אַגענץ איז
יידישער
די פּראַנע פון דער פאַרברייטערטער
באַשלוס פון -31טן קאַנגרעס.
מיטן
נישט דערליידיקט געװאָרן

גראָד להיפוך ,דער קאַמף װעגן דער אַגענץ און איר געזעלשאַפט"

לעך-פּאָליטישן פּרצוף ,האָט זיך ערשט פאַרשאַרפט נאָכן דריי"
צענטן קאָנגרעם ,פּרעז .ווייצמאַן האָט בעת זיין וויילן אין אַמע"
היסוד-קאַמפּאַניע אין
קרן
דער
ריקע (אין צוזאמענהאַנג מיט

ווינטער
דער

)8991

נעפירט פאַרהאַנדלונגען מכוח דער אַגענץ מיט

מאַרשאַליגרופּע.

האָטעל

,אַסטאָרי

פאַרזאַמלונג

אין פּעברואַר

אין נידיאָרק

פון די צוקונפטיקע

פים מיט לואי מאַרשאַל

4291

איז אין דעם

לוקסום-

פאָרגעקומען אאַיןמ.פּאַזאַנטע
נישט-ציוניסטישע

און דר .כורש אדלער

אַגענץ-שות-

בראש.

אין דער

זאמלונג האָבן אנטיי?ל גענומען פּראָפ .װוייצמאַן און דר .רד
פאַר
ר אויפרוף ,ואָס איז פון דער דאָזיקער פּלוטאַקראַטן -און
פּין .,דע
אַגענן,
דער
פילאַנטראָפּן-גרופּע אַרױסגעגעבן געװאָרן לטובת
ָבער נעגירט דעם נאַציאָנאַלן כאַראַקטער פון דער פּאַלעס"
האָט א
אַרבעט ,לויט דעם ווונטש פון דִי אַגענץיפּאַרטנערן ,האָםטינע
אויפגעגעבן דעם געדאַנק װעגן אַ יידישן װעלט-קאַנג-
ווייצמאן
עס .די פּאַרהאַנדפֿונגען מיט דער מאַרשאַל-גרופּע האָבן זיך גע-
ר
ן חדשים-לאַנג און דערוויי? האָט זיך די נאַנצע ארץדישראלי
צוינ

דיקע באַגייסטערונג פון די אַמעריקאַנער גבירים אויסגעדריקט
בלויז אין שיינע רעדעס און הבטחות .קיין געלט האָבן זיי נישט

מערקוירדיקער יחס איז געװאָרן נאָך
דאָזיקער
דער
געגעבן.
ר ,בעת ס'איז אַנטשטאַנען דער פּלאַן פון אַ גרויסער
דראַסטישע
פּראָפּאַנירט געװאָרן דורך א
איז
קרים-קאַלאָניזאַציע ,וועלכער

משונהדיקער אַנטיציוניסטישער קאָאַליציע פון יירישע קאָמונ"
408

צוקונסטיקע
די
פיליאָנערן.
סטן און אַסימילאַטאָריש-יידישע
אנענץדשותפים זיינען גלייך געוואָין פארברענטע אַנהעננער פון
ארנאניזירט א פאנד פון  81מיליאָן דאלאַר
אוֹן האָבן
סרים
לטובת דער קריםקאַלאַניאַציע ,בעת פאַר דער ארץזישראלדיקער
אינוועסטמענט-באַנק האָבן זיי קויט מיט צרות צונויפנעבראכט

|

איין מיליאָן דאָלאַר,
טדאָצדעם איז פּדעז .ווייצמאַן

פעסט ביי זיין אַנט-

נעבליבן

שלוס צו שאַטפן אַ פיפטי-פיסטי-אנעניץ מיט דער מארשאלגרופע
און ער האָט בשום אופן נישט געװואלט ענדערן זיין מיינונג ,הנם
די עקאַנאָמישע לאַנע אין אדץדישרא? האָט ויך פון טאנ צו טאָנ
פאַרבעסערט און די אַרבעטסלאָזיקײט אין לנמדי פאַרשװונדן .צום
פער צנטן קאַנגדעס איז ווייצמאן גענאַנגען מיט אַן אָפּמאך ,וועלכן
ער האָט נעשלאָסן מיט דער מארשאלנרופּע און מיט א באשלום
אֶף דעפיוטיס" לטובת דער אנענץ .דר,
פון עננלישן ,באָאַרד
ווייצמאַנס קאַטענאָרישער פאַרלאַנג איז געווען ,אַז דער קאָנגרעס
זאָל אים נעבן אַן אומבאנרענעצטע פולמאַכט צו פארענדיקן דעם
אנענץדענין.

וויײיצמאַנס

טאַקטיק האָט

קייט ביי דער ציוניסטישער

אַרויסגערופן

אָפּאַױיציט,

א סטיפע

אומצופרידן"

ס'האָט דעם פּרעזידענט

פאָנרעװאָרפן ,,אַז אין זיינע פאַרהאַנדלוננען מיט דער ענגלישער
רענירוננג אוֹן מיט דער מארשאלנרוטע רעכנט ער זיך בכלל נישט
מיט די באַשלוסן פוֹן דעם קאַנגרעש און אַקציאַנס:קאָמיטעט ,צום
פּראָטעסט קעגן ווייצמאַנס האַנדלונג האָבן דעמיסיאַנירט; :דר .מ.
סאלאװטײיטשיס אַלס מיטנליד פון דער לאָנדאָנער עקזעקוטיווע און
אַלס ויצע-פארזיצער פון אַקציאָנסי
אינדש .ראָבערט שטריקער,
קאָמיטעט ,אין דעם פּעריאָד צווישן דעם -31טן און :41טן ציו"

ניסטן-קאַנגרעס האָבן די אָפּאַזיציאָנעלע שטרעמוננען אינעם ציו-
ניזם אָנגענומען אָרנאַניזאַטארישע פאָרמען
א) ראַדיקאַלער ציוניזם און ב) רעװיזיאָניזם.

פון צוויי

ריכטונגען:
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די באַװענונג פון ,ראַדיקאַלע ציוויסטן' האָט זיך אַנטװיקלט
= מון

די פאַרשידענע

גרופּירוננען

,על המשמר",

,דעמאַקראַטישע

| צזוניסטן? א .או.ו ,אונטעד דעד פירונג פוֹן אינזש .ראָבערט שטרי-
קע" ,יצחק גרינבוים ,דר .מ .סאַלאַָװיײַטשיק ,דר .נחום גאָלדמאַן,
דוי ,י ,שיפּער און אַנדערע ,האָבן די ,ראדיקאלע ציוניסטן" נע-
ווא 'פן אין די ציוניסטישע מאַסן לאָזונגען פון קאַמפף קֶעגן דער

פאַרבדייטערטעד אַגענץ ,קעגן וייצמאַנס נאָכגעבערישער פֹּאֲלֵ-
טיק לנבי דער מאַנדאַטאָר-מאַכט ,טען דער כאַאָטישער ,נישט-

אַרנאַניזירטער פאָרם פון דער פערטער עליה ,פאַר אַ שטאַרקער
ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע ,פּאַר א דעמאַקראַטישער ייידישער
אַנענץ" ,פאַר אַן עליה ,װאָס רעאַליזידט דעם נאַציאָנאַלן ,סאַציאַלן
:
און עקאָנאָמישן איבעדבוי פון יידישן פאֶלֶק.
די,
אָפּאָזיציע,
די צווייטע ריכטונג פון דער ציוניסטישער
רעװיזיאַניסטישע

איז

אָרנאַניזירט

געװאָרן

דורך

זשאַבאָטיע:

זאב

סטין .כידוע ,איז זשאַבאָטינסקי אֶנהוֹיב  2291אַרױיסנעטרעטן פון
דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע און האָט זיך נישט מער באַטײ-
ליקט אינעם -31טן קאָנגרעס .זינט דעם הערבסט  3291באנייט
זשאבאַטינסקי זיין אָפּאַזיציאַנעל-ציוניסטישע טעטיקייט .ער באַ-

רייזט מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע

און

האַלט

אומעטום אִפּ

גרויסע מיטיננען ,אין וועלכע ער קריטיקירט זייער שאַרף דעם
אָפיציעלן קורס פון דער װוייצמאַנישער עקזעקוטיווע .אֶנהוֹיב 4291
ברית
גרינדעט ער אין ריגע דעם יוגנטלעכן ספּאָרט-פאַרבאַנד
טרומפּעלדאָרײ.

וועלכער איז
געװאָרן דורך
געװאָרן קיין
לען ,געדדוקט

דער אַרנאַן פון די רוסישע

ציוניסטן ,ראַזסװיעס",

לעצטנס דערשינען אין בערלין ,אין איבערגענומען
זשאַבאָטינסקין און זיין נרופּע און אַריבערגעטראָגן
פּאַריז .אין זיינע גלענצנדיקע פּובליציסטישע אַרטיק-
אין ,ראַזסװיעט? און אין אַנדערע ציוניסטישע צייטונ-

נען ,אנטוויקלט זשאַבאָטינסקי דעם געדאַנקן-גאַנג פוֹן רעװיזיאָנים-
טישן ציוניזם ,וועלכער באַזירט אויף דריי פאָדערונגען )1 :קאַמף
קעגן
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דער

פאַרברייטערטער

אַנענץ  )2ראַדיקאַלער

שנוי

אין דער

ארץדישדאלדיקער  מאַנדאַטאָר-פּאָליטיק
קאַניזאַטאָרישן רעזשים  )8באַנײיאונג

זשאַנאַטינסקין אוֹן ר
,אַזסװיעט?

לטובת אַ ציוניסטיש-קאי
פון יידישן לעניאָן .ארום

זאמלט זיך א נרופע ציונימטי-

שע אָפּאַזיציאָנערן ,בעיקר
פון רוטלאנד ,וועלכע האָכן געהאט
ספּעצועל פאַר זשאַבאָטינ
ס
ק
י
ן
א גרויסן סענטימענט .די דאַויקע
גרופּע האָם אין פרילינג  8291אַרויסנעשיקט איינלאַדוננען צו א
קאַנפערענץ פון דער ציוניסטישער אָמּאָזיציע .די קאַנפערענץ ,די

ערשטע כּן צוױיסטרעװיאַגיטטן

(אַקטיװויסטן) איז פאָרנעקו-

מען אֶנהוֹיב מֹאַי  9291אין פּאַריז .באַטײליקט האָבן זיך אין איר
אַן ערך  02אנטיילנעמער פון פּאַריז ,ארץדישראל ,לאָנדאָן ,ריגע,
ווין ,סאַלאָניקי .,סאפיע און דאַנציק ,פאָרזיצער איז געווען דער אַל-

טער ציוניסטישער עסקן זאב טיאָמקין .רעפעראַטן האבן געהאַלטן:

ז .זשאַבאָטינסקי .1 ,טיאָמקין ,דר ,י .פּערלמאַן ,פּראָפ .קולישער
און אַנדערע .לסוף זיינען אָנגענומען געװאָרן פאָלגנדיקע רעזאלן-
ציעס;  )1דער ציל פון ציוניזם איז צו פארװאַנדלען אר דישרא?
צוזאַמען

מיטן

עבר

היױדן

אין

אַ יידיש

שטאַטס:װועון;

7 )2

מאַטןדעליה קיין ארץדישרא? אין די איינציקע לייוונג
פאר די
יירישע פאָלקס-מאַסן ,ואס נעפונען זיך אין א טרא
נ
י
ש
ע
ר
נ
ל
ו
ת
-

לאַגען  )9עבר-חירדן

מוז אַרייננענומען

ווערן אינעם

שטח

פון

יירישער קאלאַניזאַציע { )4די שאַפונג פון רעכטלעך רעפּרעזענ-
טאַטיווע קערפּערשאַפטן
אין
ארק-ישראל ,מיט אַן אַראבישער
שטימען-מערהיים ,שטייט אין אַ סתירה צו די באַשטימוננען פון
מאַנדאַָט ,ווייל ארץדישראל אין אַ באַזיץ פון נאַנצן יידישן פאָלק;
 )8ביי דער נאַמינירונג פון אַ נציב העליון מוז די מאַנדאַטאָר-
מאַכט פאָרגייען אין החסכם מיט דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע:
 )6מלוכישע פּאָסטנס אין דער ארץ-ישראלדיקער מאַנדאַטאר-רעני-
רונג קאָנען גאָר באַקומען פּערזאַנען ,װאָס אנערקענען די שאפונו
פון אַ יידישער נאַציאָנאַלער היים אין ארץ-ישראפ ,אַלס די הויפּט| -
אויפנאַכע פון דער רעגירונגן  )/די גאַנצע פירונג און קאַנטראָלע
איבער דער עליה דאַרף נגעהערן צו דער ציוניסטישער אַרגאַניזא-
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ציע;  )8די פרייע ערד-שטחים אין ארץדישראל און עבר-הירדן מוזן
פון דער רעגירונג איבערנענעבן וערן ,ביי גלייכע באַדינגונגען,

פאַר א יידישער און אַראַבישער באַזידלונג;  )9מען מוז דורכפירן

נאַציאָנאַלע הלואה מיט אַן אָפּיציעלער גאַראַנטיע אויפן יסוד
אַ
פון די פרייע ערד-שטחים ,װאָס װעלן פאַרװאַלנטעט װערן פונעם
פ,אַנד פון די שטחים פאַר קאַלאַניזאַציע?";  )01עס מוז רעאָר-
גאַניזירט ווערן דער סיסטעם פון שטייערן און צאָלן ,בכריי די
קאַלאָניזאַציע און אינדוסטריע פון די נייע עולים זאָל זיך קאָנען
פריי אַנטװיקלען;  )11דער יידישער גדוד מוז באַנייט ווערן אַלס

אַ סטאַבילער באַשטאַנדטײל פון דעם ענגלישן גאַרניזאָן אין ארץ"
ישראל;  )21אַלֹּע מיטגלידער פוֹן ,דזשואיש איידזשענסי"
געוויילט ווערן דורכן ציוניסטישן קאָנגרעס.
די קאָנפּערענץ

האָט באַשלאָסן,

אַז די ,התאחדות

זאָלן

הציונים.

רויזיוגיסטים" ("אוניאָן ציוניסטן-רעװיזיאָניסטן) בלייבט אַן אינ"
טעגראַלער טייל פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע .ס'איז גע"
וויילט געװאָרן אַ צענטראַל-קאָמיטעט פון  21פּערזאָן מיטן זיץ אין

פּאַדיז .אינעם צ .ק .זיינען אויסער דעם פּרעזידענט פון דער אוניאָן

ז .זשאַבאָטינסקי ,אַריין; ז .טיאָמקין ,י .א .טריוואוס ,מאיר גראָס"
 ,דר .י .כהן ,י .האָפּמאַן ,דר .װיינשאַל און אַנדערע .זשאַבאָי
מאַן

טינסקי ,וועלכער האָט שוין דעמאָלט געטראַכט ועגן אַ נייער ציו"

ניסטישער אָרגאַניזאַציע ,האָט זיך אונטערגעװאָרפן דעם ווילן פון
דער קאָנפּערענץ און איז צוריק אַרֵיינגעטרעטן אין די רייען פון
י
דער ציוניסטישער אֶרגאַניזאַציע/ .

|

צווישן

ביידע ריכטונגען

אין דער

ציוניסטישער

אָפּאָזיציע

אונטערשידן .בעת די
פּרינציפּיעלע
האָבן עקזיסטירט געוויסע
ראַדיקאַלו האָבן דעם טראָפּ געשטעלט אויף דער דעמאָקראַטיזי

רונג פון דער יידישער אַנענץ און אויף דעם סאָציאַפיגעזעלשאַפּט-
לעכן איבערבוי

פון יידישן לעבן סיי אין ארץדישרא?

און סיי אין

די גלות-לענדער ,האָבן די רעװיזיאָניסטן זייערע עיקר-פאָדערונגען

פאָרמולירט בנוגע דער פּאָכיטיק פון דער
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מאַנדאטאר-מאַכט

און

בנוגע דעם לענואָן .נישט נאָר אידעאָלאָניש ,נאָר אויך אַרנאַניזאַ-
טאָריש האָט זיך געשאַפן אַן אונטערשיד צווישן ביידע אִפּאַזיציאָ-
זיך אַרגאַניזירט
נעלע גרופּירונגען .בעת די רעװיזיאָניסטן האָבן
אַלס אַ געשלאָסענע ,דיסציפּילינירטע מחנה ,װאָס גייט נאָך דעם
מנהיג זשאַבאָטינסקי ,זיינען די ראַדיקאַלן געבליבן א מין פרייע
װאָס האָבן
,קאַנפערענץ-געמיינשאַפט? פון אַ פֹּאָר גרופּירונגען,
אין יעדן לאַנד אַ באַזונדערע אָנפירונג און אַ באַזונדערע פּאַלױ'

טישע ליניע,

|

!א

די דאָזיקע אידעאָלאַניש-אָרנאַניזאַטאָרישע אונטערשידן אױ"
צוניסטישער אָפּאַזיציע זיינען ערשט שפּעטער
דער
נערהאלב
בולט געװאָרן ,אָננעמענדיק מיט דער צייט אַ שאַרפן קעננערישן
כאַראַקטער ,אין דער תקופה ערב דעם -41טן קאָנגרעס זיינען די
דאָזיקע אונטערשירדן געווען זייער פאַרשווומען און צװייטראַנגיק.
די נאַנצע אָפּאָזיציע איז פאַרבונדן געווען מיט אַ שטאַרקן נע-
מיינזאַמען ווילן צום קאַמפף קענן וייצמאַנס פירונג ,סיי בנונע
דער אַנענץדפראַנע און סיי בנונע דער פּאָליטיק לנבי דער מאנדאַ-
טאר-מאַכט .ס'האָט זיך אפילו געדוכט ,אַז דער דאָזיקער קאַמף-
גייסט װעט פאַרווישן די אינערלעכע ניגודים און די גאַנצע אִפֹּאָ-
זיציע װועט זיך צונויפניסן אין איין געמיינזאַמער אַרנאַניאַטאָ-
רישער פֿאָרם,
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|  = )25דער פערצנטער ציוניסטישער קאָנג"עם
| אין ווין
| = דער -41טער ציוניסטישער קאָנגרעם איו פאַרגעקומען אין
ווין ,אין דער צייט צווישן  18--81אויגוסט  .8991פון די 003
דעלענאַטן ,האט די העלפט באַלאַנגט צו די אַלגעמײנע לאַנדס"

מאַנשאַפטן ,די אַרבעטער-גרופּירונגען

האָבן געציילט אַן ערך 00

דעלענאַטן,,מזרחי"  88דעלענאַטן ,די ראַדיקאַלע ציוניסטן ,81

זשאַבאָטינסקיס גרופּע  8דעלעגאַטן.
| =בעת דער פייערלעכער דערעפענונג האָבן געאַלטן רערעס:
פּראָפ .חיים ווייצמאַן ,נחום פאַקאָלאָו

װײצמאַן

צאלײיכע

די

באַנריסט

אוֹן

פּראָפ.

היות .דר.

רעגירונגס-פאַרטרעטער

און

בעיקר די עסטדייבישע גאַסטנעבער און דעם בריטישן אַמבאַסאַי

דאָר ,און דאַן דערמאָנט ער די אוניווערזיטעטס-דערעפענונג ,די
גרויסע עליה און די נויטווענדיקייט פון אַן אינטענסיווער אַרבעט
לטובת די קרנות .ג .סאָקאָלאָו זאָנט אין זיין רעדע :צום צווייטן
מאָל האָט זיך דער ציוניסטישער קאָנגרעס פאַרזאַמלט אין וין,
הערצלס שטאָט ,ס'איז אַ קאָנגרעם פון פאַרווירקלעכונג .ארץייש-
ראל בויט זיך אין אַ שנעלן טעמפּאָ .תל אביב װערםט אַ גרויסע

שטאָט .אָבער דער ציוניזם איז נישט נאָר אַ רעפּאַטרירונגס-באַװע"
גונג פון יידישן

פאָלְק ,ס'איך אויך אַ גרויסע

עטישע

טאַט.

זאָל

דעד עליח'קאַנגרעס שטיין אויף דער הויך פון זיין היסטאָרישער

אויפּנאַבע --- ,נאָך די באַנריסונגען האַלט פּראָפּ .צ . .חיות ,דער
אויכערראבינער פון ווין; זיין רעפעראַט א .ד .ט, .דער ציוניזם
|
אַלס אַ װעלט-פּראָבלעם".
דאָס פּרעזידיום װערט; געוויילט לויט דעם פאָלננדיקן

צונויפ-

שטעל :סאַקאָלאָוו  ---פאָרזיצער ,אוסישקין ,מ .בערלין ,דר .האַנד-
יטקע ,דר .סטיפען

וייז .0 ,לעוויטע9 ,מ,אָצקין,

פרוי

ה .שאָלד,

דעפ ה .פאַרבשטיין ,דר .מ .קלומעל ,אליעזער קאַפּלאַן און דוד
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רמז  --װיצעפאָרזיצער .1 ,סאַטקאָלאָו דערמאַנט אין זיין הזכרת"
נשמות-רעדע :די ציון-פריינטלעכע מלוכהימענער; :אַלעקסאַנדער
ריבא ,לאָרד מילנער און פּרעזידענט וילסאָן ,דאַן חרב י ,קאָװאַלי
סקי ,הרב מאַזע פון מאַסקווע ,דעם אַלְטן ציוניסטישן טוער מ .מ.
ראָמאַנטיקער
שיינקין ,דעם איידעלען סאַציאַליסטיש-ציוניסטישן
דר .נחמן סירקין ,דעם פירנדיקן הערצליאַנישן מיטקעמפער דר,
ניסן קאצענעלזאָן און אַנדערע,

צום פּאָליטישן באַריכט נעמט אַ װאָרט פּרעז .װײצמאַן .ער
רעדט אַרום דעש יחס פון דער מאַנדאַטן-קאָמיסיע ביים פעלקערבונר
לנבי דעם ציוניזם און דערקלערט לסוף; מיר האָבן איצט נעשאַפן

אַ ביוראָ אין גענף אונטער דער לייטונג פון דר ,וו .יאַקאָבזאָן .אין
לאָנדאָן זיינען מיר געשטאַנען אין אַ פריינטלעכן קאָנטאַקט מיט
אַלֶע רענגירונגען ,װאָס האָבן עקזיסטירט אין דער לעצטער צייט.

זינט צוויי יאָר האָט זיך פאַרבעסערט אונזער פּאָליטישע לאַגע און
ס'איז געוואקסן

אונזער פרעסטיזש.

סעמיוע?

האָט פֿאַרלאָזט זיין

נציבות-פּאָסטן ,אָבער מיר האָפן ,אַז ער װעט אויך להבא פאַר-
בלייכבן אונזער פריינט און מיטהעלפער .מיר באַנריסן דעם נייעם
הייקאַמישיאָנער ,דעם לאָרד פּלומער ,אַן ערלעכן און גראדליניקן
סאָלדאַט ,און מיר ווינטשן אים אַ סך גליק און דערפאָלנ .די פערטע
עליה האָט אַריינגעברענגט אינעם לאַנד אַ נייע אויפלעבונג .די באַ-

ציאונגען מיט די אַראַבער האָכן זיך פאַרכעסערט .אונזער אוני-
הצופים וועט דינען דעם שלום און דער
הר
ווערזיטעט אויפן
װויסנשאַפט פון ביידע סעמיטישע ברידער-פעלקער .דער איצטיקער
,זשואיש איירזשענסי",
קאָנגרעס מוז דערלעדיקן די פראַנע פון ד
וועלכע לאָזט זיך נישט מער אָפּשלעפּן ,גסום סאַטשַלאט דערגענצט
דעם פּאָליטישן באַריכט און באַהאַנדלט אויספירלעך צוויי פראָגן:

דעם אַראַבישן פּראָבלעם
מצד די קאַטאָליקן,

און

די

דר .ג ,האַלפּעשט

רעליניעד-פּאַלעסטינער טענות
ניט אָפּ א באריכט

פון דעם

פינאַנץד און װירטשאַפּטס-ראַט ,דר .א .רופּין רעפערירט וועגן דער
אַרבעט אין ארץיישראל ,איש .ט .קאַפּלאוסטי האָלט א רעפעראט
415

וועגן דער לאַנדװירטשאַפּטלעכער

קאַלאָניזאַציע

ארץדישרא?

אין

ן באהאנדלט אויספירלעך די מעטאָדן פון אַן אינ"
און רר .ז .סאָסקי

|

טענסיוועד קאַלאָניזאַציע-אַדבעט.
נאָך די באַריכטן

און

רעפעראטן

קומט

|

פאָר אַן אינטערע-

עגעראַלידעבאַטע ,אין וועלכער עס באַטײליקן זיך דפיאֲרי
| סאַנטע ג
אלע פראַקציעס און גרופּירונגען ,ה .פּאַרבשטײן רעדט
שטייער פון

,זרחי" :דער איינציקער דערפאָלג פון דער עקוע-
אין נאָמען פון מ
די דערעפענונג פוֹן דעד אוניווערזיטעט .די
קוטיווע איז געװוען
ט קיין רעכט צו שטאַלצירן מיט די דערפאָלג!
עקזעקוטיווע האָט ניש
עליה ,וועלכע זי האָט נישט אַרויסגערופן און
פון דעד פערטער
האָט געזאָגט אין זיין רעפּעראַט ,אַז
נישט געשטיצט ,דױ .רופּין
ט פאַר דעם קװאַנטיטעט ,נאָר פאַר דעם קװאַ-
מ'דאַ-ף זאָרגן ניש
יה .אָבער בלויז מיט דער לאַנדװירטשאַפט װעלן
ליטעט פון דער על
יין יידישע מערהייט אין ארץדישראל .ס'איז
ק
מיר נישט שאַפן
מאָנאָפּאָל אויף ארץדישרא? ,אַלע יידן האָבן אַ חלק
נישטאָ קיין
ר ועלן נישט דולדן אַ דיקטאַטור פון חסתדרות
|אין בנין הארץ .מי
קבוצות ,מיין איך ,אַז ווען מיר האָבן זיי אַזױ
העובדים ,רנוגע די
וועלן מיר נאָך  2--2יאָר אויסהאלסן די דאָי
לֿאַנג אוױיסנעהאַלטן,
ט ורמישע צווישנרופן אויף לינקס; ,ח,לוצים
ויקע סעסט-קינדער( .ש
;זין גאַנץ לעבן זאָל ער עסן
זיינען נישט קיין קעסטקינדער!",

די אַנענץ מוז געשאַפּן װערן ,אָבער פאַ-װאָס
אַזעלכע קעסט!").
רופט מען נישט

צונויף

דעם

אַפֿװעלטלעכן

יידישן

קאנגרעס?!

יב (פּוילן) זאָנט ,אין נאָמען פון דער פּוילישער
דר ,יהושע גאַמל

פֿבנות" :ארץ-ישראל איז געװאָרן פאַר די
דעלענאַציעע און ,עת
אַ רעאליטעט .אָבער די עלִיה פון די דאַי
יידישע מאַסן אין פּוילן
 8טייל ציוניסטן אויפגענומען מיט שפּאָט
זיקע מאַסן װועדט מצד
ז וויי ,ווען מען זאָגט :אָט די יידן פון
און שנאה .עס טוט אונ
נאַם? .מ'טאָר זיך נישט באַנוצן מיט אלַשון,
גאַלעווקי און דזשיקע
אנטיסעמיטישן אַרסענאַלֿ ,די לאַנדװירטשאַפט
| װאָס שטאַמט פון
אַך ,אָבער אויך די אינדוסטריע איז אַ זייער
איז א זייער וויכטיקע ז
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וויכטיקער פאַקטאָר אין בנין הארץ .פאַרװאָס זאָרנט נישט די עק-
זעקוטיווע פאַר דעם מיטלשטאַנד ,פאַר דער יוננער אינדוסטריע?
צוישן יונגעלייט,
די פּאַלעסטינע-אַמטן פאַרטיילן סערטיפיקאטן

וואָס אַרבעטן  2--2חדשים אין װאַרשטאַטן ,אָבער ספּעציאַליזיר-
טע פאַכלייט און בעלי-מלאכות

באַקומען

נישט קיין סערטיפיקאַטן.

אין דער מחלקת העבודה שטעלט מען די עליה-קאַנדידאַטן פראַגן,
וי למשל; ,װאָס איז אַן אונטערשיד צווישן ,דרור" און פּועלי-
ציון?" דאַכט זיך ,אַז אפילו דער פּרעזידענט פון דֶער ציוניסטישער
װועלט-אָרגאַניזאַציע ווייסט דאָס אויך נישט .און פון דער תשובה
אויף אַזעלכע שאלות איז אָפט אָפּהענגיק דאָס באַקומען דעם סער"
טיפֿיקאַט,
,התאחדות":
דר ,זיים ארלאַזאָראָו דערקלערט אין נאָמען פון ח
מ'טאָר נישט באַהאַנדלען מיט היסטעריע די פראַגן פון ציוניסטי-

שער פּאָליטיק ,אָבער עס לאָזט זיך נישט לייקענען ,אַז אונזער פּאַ-
לִיטיק האָט אין די לעצטע יאָרן געמאַכט אַ סך פעלערן .מיר האָבן
פאַרנאַכלעסיקט די אַרבעט אין גענף .דער איינציקער ,וועלכער האָט
אויף

דער

מאַנדאַטן-קאָמיסיע

פאַרטיידיקט

אונזערע

אינטערעסן,

סעמיועל .סמ'קאָן נישט בויען ארץ-ישראל
איז געווען הערבערט
לויט דעם סיסטעם פון ווירטשאפטלעכן און סאָציאַלן כאַאָס ,װי עס

פּרעדיקן די אידעאָלאָגן פון דער פערטער עליה .די באָדן-ספּעקו-
לאַציע װועט אונז רואינירן .,מיט דער נגעמיזע-פילאַזאָפיע פוֹן דר.
סאָסקין װועט מען אַ סך נישט אויפּטאָן ,דער עיקר איז; אַ גרויסע
און סיסטעמאַטישע קאָלאָניזאַציע-אַרבעט מיט דער הילף און לטובת
דעם נאַנצן יידישן פאָלק ,סורט בלומענפעלד זאָגט אין נאָמען פון
פאַרייניקונג" ,וועלכע נעמט אַרום
ציוניסטישער
דער ,פרייער
בעיקר דייטשע דעלעגאַטן :מען מוז האָבן פאַרטרויען צו דער עק"

זעקוטיווע און איר פירונג .דער ציוניזם פאַרלאַננט אַ גרינטלעכן

סאַציאַלן איבערבוי פון יידנטום ,מ'דאַרף אַלזאָ זייער קריטיש באַ-
טראַכטן די פערטע עליה .דר .סטיפען ייז (ניו-יאָרק) נעמט איבער
דעם פֿאָרזיץ און האַלט אַ פּאַטעטישע עננלישע רעדע ,אין וועלכער
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ער זאָנט :די ציוניסטישע אִדגאַניזאַציע אין אַמעריקע ,וועלכע איז
געשאַפן געװאָרן אין יאָר  ,8981האָט פאַר זיך אַ גדויסע צוקונפט,

מען מוז דאָ דערמאַנען די הערלעכע ציוניסטישע

לייסטונג פון

לואי בראַנדייס בעת דער וועלט-מלחמח .מ'האָט מיך געפרעגט ,װאָס

איך זאָג ,אַלֵס אַמעריקאַנער ייד ,צו די אַנטיסעמיטישע דעמאָגט'
טראַציעס ,װאָס קומען איצט פאָר אויף די נאַסן פון ווין סעגן דעם

ציוניסטישן קאַנגדעס .איך האָב גענעבן פאָלגנדיקע תשובה; :אין
דער יידישער שטאָט ירושלים ,ווען עס װעט דאָרט אַמאָל פאָרקו-

מען א נישט-יידישער קאָנגרעס װעט מען נישט דאַרפן מאָביליזירן
די נאַנצע פּאַליצײ ,ככדי צו באַשוצן די קאָנגרעס-אַנטײלנעמער?,
די קאַלאָניזאַציע אין ארץדישרא? דאַרף זיין אָן יעדער קאַנקורענץ* .
און צוליב דעם קאָן איך נישט מסכים זיין מיט יענע אַמעריקאַנער .
יידן ,װאָס שטעלן אַװעק ארץדישראל אויף איין מדרנה מיט דער
ער קאַלאָניזאַציע .דער קרימער פּראֶָיעקט אין אסַכנה פאַרן
סרימ
ניזם .דאָס מוז מען נעמען אין באַטראַכט ,ווען מ'גייט באַשליסן
ציו
|
די אַגענץדשותפות מיט דער מאַרשאַליגרופּע.
יצחסק גרינבוים זאָגט :דער פּרעזידענט װייצמאַן האָט דער"

קלערט אויפן דרייצענטן קאָנגרעס,

אַזן

ער

קאָן

נישט װאַרטן.

אָבער סיר זעען איצט ,אַז ער מוז װאַרטן .די אילוזיעס
וועגן דער אַגענץ :זיינען שוין אָפּנעשטאָרבן ,די אַנענץ-שות"
לויפן אַריכער צו דער קרים-קאָלאָניזאַציע .אויף װאָס װאַרם
פים

נאָך דער הער פּרעזידענט? מיר קאָנען דאָך נישט מיטאַרבעטן מיט

אַז ארץיישראל אין פאַר זיי
מענטשן ,װאָס דערקלערן בפירוש,
ט קיין כת יחידה .מיר נייען שוין לאַנג אויפן וועג פוֹן קאַפּיטו-
ניש

טולאַציע אוֹן ,אוגאָדעײ ,די אױסערן-פּאָליטיק פון דער עקזעקוטיווע

איז אַן אימפּרעסיאניסטישע ,אַ שפּרונגהאפטע .אִיך מוז װאָרענען
פון צופדידנקייט ,די מאַסן-עליה ,װאָס גייט איצט
קענן דעם טאָן
איז נישט אַרויסגערופן געװאָרן דורך די לייסטוננען פון
פוֹן פּולן,
יווע .זי איזן אַ רעזולטאַט פון דעם סאַציאַל-עקאָנאָ
דער עקזעקוט
צעס ,װאָס קומט פאָר אין מזרח-אייראָפּע .מיר מוזן אונ"
מישן פּראָ
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טערשטיצן און העלפן די יעניקע ,װאָס ווילן ווירקלעך איבעררייסן
מיט נאַלעװוקי און דזשיקע ,מיט דעם נלותדיסן קרעמעס-לעבן און
ווילן אנהויבן אַ ניי לעבן אין ארץדישראל .לואי ליפטטי (ניודיאָרק),
דערקלערט אין נאָמען פון די אַמעריקאַנער דעלענאַטן ,אַז זיי האָב;
פאַרטרויען צו ווייצמאַנען און זיין פירונג .מען מוז זיך באַפרײיען
פון די פּראַזן און דענקען רעאַל-פּאָליטיש ,דאָס איז נוגע קודם בפ
דעם יחס לגבי דער מאַנדאַטאָר-פאַכט און דער דושואיש איי-
דזשענסי" .דר ,לעשָן רייך (מזרח-נאליציע) זאַנט; :ארץ-זישראל נע-
שטי
=י
שי

הערט צום גאַנצן יידישן פאָלק ,מען מוז אַלע צוציען צום בנין

הארץ .אפילן ווען אונזערע קאַסעס זאָלן זיין פול מיט געלט ,מוזן
מיר אויך שאַפּן די פארברייטערטע אַנענץ .גטויך אין דעד פּאַליטיק

איז גויטיק אַ רואיקע ,לאָנישע שטעלונג .מ'דאַרף נישט מורא האָבן
פאַר גרינבוימס געשריי; ,אונאָרע?.,
יעדע
מאַסןאיינװאַנדערונ;
האָט אירע שאָטנזייטן .אויך די פע
ר
ט
ע
ע
ליה האָט נאַטירלעך חס"
רונות ,אָבער מען טאָר נישט
אויסניסן דאָס קינד מיטן באָד.
יטושע סופּראסטי (ארץיישראל) ,דערקלערט :די דריטע עליה איז
געווען זייער וויכטיק ,אָבער אויך די פערטע האָט אַ גרויסע באַ-
דייטונג .ביידע עליות האָבן פאַרגרעסערט דעם ישוב פון  88טוי-
זגט אין יאָר  ,9191אויף  081טויזנט אין אין יאָר  ,8991די נייע

עולים נייען קיין ארץדישראל נישט נאָד צוליב דעם ווירטשאפט-

לעכן דרוק אין די גלות-לענדער ,נאָר אויך צוליב דעם געפיל פון
אהבת ציון ,װאָס לעבט אין חאַרץ פון יעדן ייד .מיר פאַרלאַנגען
אָבער די באַפרייאונג פוֹן דער פּאַרטײיאישער דיקטאַטור ,וועלכע.
ווערם אויסגעאיבט אין לאַנד ,דורך דער ,הסתדרות העובדים".
דור בן גורין (א"י) זאַנט :היינט איז פאָרגעקומען א נרויס גע-
שעעניש אין דער ציוניסטישער געשיכטע :ס'איז צושטאנד נעקו-
מען די פאַרייניקונג פון דער גאַנצער ציוניסטישיסאַציאַליסטישער
באַועגונג .אויב מ'וויל שאַפן אַ יידישע מערחייט אין ארץ-ישראפ,

טאָר מען נישט קעמפן קענן דער יידישער אַרבעטערשאַפט ,וועלכע
באַמיט

זיך מיט אַלע כוחות

צו שאפן

די דאַזיקע מערהייט.

מיר
9

זיינען נישט קעגן דער איינװאַנדערונג און קאַלאָניזירונג פוֹן מיטל-
שטאַנד ,די פּאַליטיק פון דער עקזעקוטיווע לגבי דעד מאַנדאַטאָר-
מאַכט איז גענאַנגען אויף דער ליניע פוֹן אַ כסדרדיקער רעזיננאַ-
ציע .דער אָריענט דערװאַכט ,און מיר מוזן געפונען אַ בשותפות"

דיקן וועג מיטן אַראַבישן פאָלק ,ישראל מערעמיגסקי (צעירי ציון),
מיינט ,אַז דער גייסט פון סעמיועלן דאָמינירט אין דער פּאַליטיק.
פון אונזער עקזעקוטיווע .מיר נויטיקן זיך אין אַ קאַמףפּאָליטיק,
פֿאַרװאָס האָט מען נישט פּראָטעסטירט קעגן עמעריס דערקלערוננ?
דר ,יהושע טהאָן (קראָקע) זאָנט :סיר דאַרפן אונטערשטיצן אוני

זערע פירער ווייצמאַן און סאָקאָלאָוו אין זייער קאַמפ .ס'איז טרוי-

עריק ,װאָס דער ,מזרחי? האָט געבראָכן די אחדות אין ,אספת
הנבחרים" .די ,מזרחי"-פּאָרשטײער טענהען ,אַזן מען טאָר נישט
פרויען אין אַן עפנטלעך געזעלשאַפטלעכער
מיט
זיצן צוזאַמען
קערפּערשאַפט ,אָבער פאַרװאָס זיצן זיי צוזאַמען מיט פרויען אין

פּוילישן סיים? די פערטע עליה איז אַ ברכה פאַרן לאַנד ,אָבער מען
מוז אומשעדלעך מאַכן דאָס ,לופט-מענטשנטום" ,װאָס איז פאַרן
בנין הארץ אַ סכנה סיי פון מאָראַלישן און סיי פון װוירטשאַפטי

לעכן שטאַנדפּונקט ,זאָגט ,װאָס איר ווילט ,אָבער דער חלוץ און דער .
אַרבעטער

זײגען

די

הויפּטיקעמפףער

פון

בנין

הארץ,

זשאַן

פישער,

(אַנטװערפּן) ,קריטיקירט שאַרפף די ציוניסטישע פּאַליטיק-פירונג
און פאַרלאַנגט די אַנולירונג פון דעם ,ווייסבוך" .זאב זשאַבאָטי
ססי ,זאָגט אין זיין אויספירלעכער רעדע ;:אונזער ציל איז די מער-
הייט אין ארץזישראל ,בכדי דאָס צו דערגרייכן ,מוזן מיר האָבן
במשך די נאַענטסטע  82יאָר אַן עליה פון מינימום  04טויזנט
יירן אַ יאָר ,די עליה פון  04טויזנט אַ יאָר איז אָכער אַן אויסער.

געוויינלעכע רעקאָרד-לייסטונג ,װאָס האָט נישט אירס

נלייכן אין

דער געשיכטע .זי קאָן נאָר מענלעך זיין ,אויב אינעם לאַנד װעט
הערשן אַ ספּעציעלער קאַָלאָניזאַטאָרישער רעזשים .דער איצטיקער
:סיסטעם פון דער מאַנדאַטאר-מאַכט איז גאָר ווייט דערפון און צו"

ליב דעם ,איז די גרויסע פערטע עליה בלויז אַן עמיגראַנטן"איע-
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טלאַציע ,װאָס מוז פריער אָדער שפּעטער צוזאַמענברעכן .די פערטע
עליה נייט בעיקד אין די שטעט ,וו ס'איז נאָך נישט פאַראַן די
אַנטװויקלונג.
און אינדוסטדיעלע
אַנטשפּדעכנדיקע עקאַנאָמישע
בכדי די עולים זאָלן קאָנען גיין אויפן לאַנד ,מוז זיי די מלוכה
שטעלן צו פאַרפינונג אירע פרייע באַד-רעזערוון .עס מוז בכלל

געענדערט

ווערן דער איצטיקער

רעזשים ,עס טאָר נישט געשעען

אַזא פאַל ,װי לעצטנס ,אַז מען נאָמינידט א נייעם הייקאַמישיאָנער

(פּלומער) אָן דער ידיעה און אָן דער הסכמה מצד דער ציוניסטי"

שער עקזעקוטיווע .מיר זיינען נישט זיכער מיט דער רו אין ארץ-
| ישרא?( ,שטורמישע צווישנרופן .דד .ארלאָזאָראָו; װאָס האָט איר
מורא ,מיר האָבן איצט דעם פעלדמארשאַל פּלומער און נישט סע-
מיועלן!) ,בכדי צו זיכערן די רו און דעם שוץ פון יידישן לעבן
אין ארץ-ישרא? ,איז נויטיק די באַנייאונג פון יידישן לעגיאָן .די
,זשואיש איידזשענסי" ,אַזױי וי זי ווערט דאָ פאַרגעשלאָגן ,איז
ד
נישט אָננעמבאַר ,איך שטיי דאָ אין קאַנאָסאַ ,װי אַ בעל תשובה
און זאָנ אייך; פאַרציכטעט נישט אויף דער סווערעניטעט פון

קאָנגרעס ,פאַרטרייבט נישט פּאַטריאָטן פון דער ציוניסטישער אר"
גאַניזאַציע..
זשאַבאָטינסקיס רעדע איז געווען אַ גרויסע אַראַטאָרישע ליי"
סטונג ,און איז פוֹן נאַנצן קאַנגרעס ,אויך פון זשאַבאָטינסקיס קענ-
נער ,אויסגעהערט געװאָרן מיט אַ פאַרכאַפּטן אָטעם ,הנם זי איז
אָפט איבערנעריסן געװאָרן פון ליידנשאפטלעכע צווישנרופן מצך
די לינקע ,דר .שמריהו לעוין ,דערקלערט; זשאַבאַטינסקי האָט אַ
מעכאנישע וועלט-אנשויאוננ ,זיין אידיי וועט רעאַליזירט ווערן,
ווען מיר וועלן האָבן אַ האַלבן מיליאָן יידן אין ארץ-ישרא? .דעם
באָדן וועלן מיר מוזן קויפן און מיט סאַלדאַטן וװעלן מיר נישט

אַ סך אױפּטאָן .אָן די חלוצים װאָלט נישט מעגלעך געוען די
פערטע

עליה .די אוניווערזיטעט

אויפן הר הצופים

האָט אַ גרויסע

היסטאָרישע באַדייטונג! פּראָפּ .ז .בראָדעצקי (לידם) זאָגט :זינט
צוויי יאר האבן מיר צו טאָן מיט אַן אָרגאַניזירטער אָפּאָזיציע אי-
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נעם ציוניזם.

אָבער די אָפּאַזיציע איז אִן אַ פּראָגראַם און אִן אַ

פירונג .נישט גרינבוים און נישט זשאַבאָטינסקי האָבן אונז גע-
וויזן דעם נייעם וועג .מיר טאָרן נישט ריזיקירן מיט אַװאַנטודיס:
| טישע פּלענער .ס'איז לעכערלעך ,ווען מאַנכע אָפּאָזיציאָנערן מיינען,

אַז מען זאָל ענגלאנד פאַרקלאָגן ביים פעלקערבונד ,אָדער אַז מען

אַן

זאָל דעם פּאַלעסטינע-מאַנדאַט איבערגעבן
מיר ,די ענגלישע

ציוניסטן ,זיינען אָנהענגער

|

ליטיק,

אַנדערער מלוכה,
פון וייצמאַנס

|

פֹּאַ-

ה 

! עס רעדן נאָך אױבערראַבינער דר ,י .געמיראָטער (רומעניע),
אױיבערראַבינער

(דרום-אַפריקע) ,דר ,יוסף רופ

דר .י .ל .לאַנדױ

אײיט (טשעכאָסאָלװאַקיע) ,דר ,י .בירער (רומעניע) ,נסמן געזאַנג
(אַרגענטינע) ,דר .מאַרקאַ ראַמאַנץ (בולגאָריע) און אַנדערע .דאַן
רעפערירן;

דער עקזעקוטיוו-מיטגליד

פּראָפ .דר .ה .פּיס (מזרחי),

וועגן די עליה-פּראָבלעמען ,און דער עקזעקוטיווע-מיטגליד יוסף.
שפּריגצאט ווענן דער טעטיקייט פון אַרבעטס-דעפּאַרטאַמענט אין
ארץ-ישראל ,מ .מ ,אוסישסיץט ,דער פאָרזיצער פוֹן ק .ק-,9 .דירעק-
טאָריום רעפערירט וועגן דער אַרבעט און די צוקונפטס-אויפגאַבן
פון קרן קימת

לישראל,

פַּרטָּף.

װײבמאן

האַלט א גלענצנדיקע

רעדע ,אין וועלכער ער גיט אַ תשובה אויף דער קריטיק בעת דער

גענעראַל-דעבאַטע ,ער זאָנט :די טעטיקייט פון דער עקזעקוטיווע
קאָן זיך נישט אויסדריקן אין סענסאַציאָנעלע מעשים ,װאָס זאָלן
| אימפּאָנירן דער יידישער נאָס אין װאַרשע אָדער ווין .זי באַשטײט.

פון טאָנ-טעגלעכע קליינע ,שווערע אָבער סיסטעמאַטישע אויפטוען.
מיר

זיינען נישט פאַראַנטװאָרטלעך

פאַר דעם

מיניסטער

עמעריס

רעדע :מיר ווייסן אָבער ,אַז זיין רעדע האָט נאָך ווייניקער חן גע-
פונען אין די אוינן פון די אַראַבער . דעם איצטיקן קאָלאָניאַל-
מיניסטער

קענען

מיר שוין זינט  01יאָר ,און מיר וייסן ,אַז ער

איז געווען און בלייבט אַ קאָנסעקװענטער פריינט פון דער ציוניס-
טישע באַשטרעבונגען .זייט פאָרזיכטיק מיט אייערע טענות קעגן
.די יידישע באַאַמטע אין ארץדישראל .איר רערט נישט אין אַ לופט-
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לערן שטח ,אַלץ קאָן האָבֿן שווערע קאַנטעקװוענצן .הער פֿאַרב-
שטיין און אַנדערע האָבן טענות ,הלמאי איז דער נייער הייקאמי-
שיאָנער נאָמינירט געװאָרן אָן אַ פארשטענדיקוננ מיט דער יידי-
אַזן די מאַנדאטאר:מאַכט איז דערצו
שער אַנענץ ,איך האַלט,
נישט געווען פאַרפליכטעט ,זי איז בלויזו מחויב צוֹ שיקן אַזאַ הויכ-
קאָמיסאַר ,וועלכער סימפּאַטיזירט מיט די גרונט:יסודות פון דעם
פּאַלעסטינע-מאַנדאָט ,ס'איז אונזער אויפנאַבע צו שאַפן דעם מאַק-

סימום פון גוטן ווילן צווישן אונז און דער יייער עננלישער רעגי"
רונג .אויב אַטאַקירן ,איז שוין בעסער ,אַז איר |אָלְט מיך אַטאַ-קירן .אַ סך פון יענע ,װאָס האָבן כסדר אַרונטערנעריסן טעמיועלן
און זיין נציבות ,האַלטן איצט אין איין רימען דעם אַװעקגײיענדיקן
יידישן נציב .הערט מיין עצה :מאַכט נישט קיין היסטערישע אָנ
גריפן און האַלט דאַן נישט קיין היסטערישע שבחים .לא מעוקצף

ולא מדובשך .מיר האָבן געשאַפן די באַדינגונגען פאַר דער פערטער
עליח .אויך איך בין אַ טייל פון דזשיקע און נאַלעווקי ,אָבער מיר
זיינען געװאָרן ציוניסטן צוליב דער נענאציע פון דזשיקע און נאַ-

לעווקי ,איך װיל נישט פייקענען ,אַז אונזער לאנע אין געבף איז א
שווערע .ס'וועט דאָרט נויטיק .זיין אַ לאַנגע און דויערהאַפטע

ציאוננס-אַרבעט,

די ,רושואיש

אײידושענסיי

דער-

פוזן מיר פערטיק

מאַכן ,ווען נישט די אָפּאָזיציע פון הער גרינבוים און זיינע חברים,
װאָלט די זאַך שׁוֹין אפשר פאַרענדיקט געװאָרן ,אויב הער גרינבוים
רעכנט אויף מיין אימפּרעסיאַניום האָט ער א טעות .איך שטיי

פעסט אויפן שטאַנדפּונקט פון דעם אַגענץױפּלאַן .די אַלֶע טענות
וועגן דער צעשטערונג פון דער ציוניסטישער אָרנאַניזאציע ,ווענן
,אונאָדע" וכדומה זיינען פון יסוד נישט ריכטיקע .זיי קומען פון
אַ פרעמדער וועלט און פון פרעמדע השנות .איך בין א ידישער
שטאַטסמאַן ,בעת גרינבוים אין .אן אַסימילירטער מענטש ,פאַלש
זיינען די הנחות פוֹן זשאַבאָטינסקיס רעדע ,וועלכע איז ,פון אַראַ-
סאָרישן שטאַנדפּונקט ,געווען אַן ערשטקלאַסיקע לייסטונג .אָבער
מיינע דאַמען און הערן ,מ'קאָן אָנהוֹיבן פון דעם ,אַז צוויי מאָל
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| צוויי איז פינף און אויף דעם יסוד פון
הנחה

אַ לאָנישן

אויפשטעלן

סיסטעם,

דער

דאָזיקער פאַלשע-
פעלער

דאָס אין דער

פון

זשאַבאַטינסקין .אין ראָדעזיע איז טאַקע דאָס געשעען ,װאָס זשאַ-
באָטינסקי פאַ-לאַנגט פֿאַר ארץיישואל .אָבֶער ארץיישראל אי
נישט ראָדעזיע .די גאַנצע באַרעכענונג פון פרייע מלוכה-שטחים
שטיצט זיך אויף פאַלשע הנחות .זשאַבאָטינסקי האָט אַנטװיקלט
 8נאַנצע תורה

פון שוץ-צאָלן ,אָבער מיט צאָ?ֿ-טאַריפן -וועט מען

נישט לייון די יירן-פראַנע .בעת דער מלחמה האָב איך מיטנע-
האָלפן ביי דער שאפונג פונעם ײדישן לעגיאָן ,איצט האַלט איך
אַועלכע פאָדערוננען פאַר נישט ריכטיק און אפילו שעדלעך .צום
סוף מוֹז איך נאָך איינמאָל אונטערשטייכן ,אַז אין אונזער ארץ-

ישדאלדיקער אַרבעט איז נישט פאַראַן קיין דרך המלך .ס'איז אַ
לאַנגער און מיפולער וועג .װוער עס ויל אַ לייכטן וועג ,דער זאָל
גיין קיין אונאַנדע

אָדער קרים .,מײן

געדולד און

וועג פאַרלאַנגט

קרבנות .אויב איר ווילט אַן אַנדערן סיסטעם ,מוזט איר אייך וויילן
י

אַנדערע פירער!

נאָך ווייצמאַנס רעדע ,וועלכע איז געווען אַ מייסטערהאַפטע,
לויט איד -סטיל און לויט איר אינהאַלט און איז אויפנענומען גע-
; װאָרן מיט שטורמישע אַפּלאָדיסמענטן ,קומט פּאָר אַן אוֹיספירלעכע
פּאַלעסטיגע-דעבאַטע .צוערשט רעפערירט ז .טאָקען וועגן די אויפ-

בו-פּראָבלעמען פון דער ארץ-ישראלדיקער װירטשאַפט .אין דער
דעבאַטע באַטײליקן זיך; :זכריה גלופקא (דער פאַרטרעשער פון די
תימנים

אין ארץיישרא?),

אַד .פ .סאָרקאָס

מאיר בערלין (מזרחי") ,אליעור יו

(א"י),

(פראַנקרייך),

הרב

דר .ש .פעדערבוש

זרחי") ,דר ,ניסן קאָהן (אונגאָרן) ,פ .ראָזענבליט (דייטשלאַנד),
מ(,
י ,גייגער (מערב-גאַליציע) ,דר .1 .גאָלדמאַן (דייטשלאַנד) ,א .האַרצי

פעלד (א"י) ,לעאָן לעװיטע
דוד רמז (א"י) ,און אַנדערע.

(װאַרשע),
אינזש.

י .פּישמאַן
ראָבערט

(ני-יאָרק),

שטריטער

גִיט אֶפּ

אַן אויספירלעכע דערקלערונג פאַר װאָס ער האָט געמוזט דעמיס-
יאָנירן אַלס .װיצעפאָרזיצער פון אַ .ק .דאַן רעדט אַרום אַגראָנאָם
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פּראַבלעמען פון
(א"י) ,די קאַלאַניאַטאָרישע
ויצסט װילקאגסטי
קעגן
און פאלעמיזירט
דער ארץ-ישראלדיקער פאַנדווירטשאַמט
סאָסקינען ,מזום סאָטאָלאָט שטעלט זיך אֶפּ אין זיין רעדע אויף די
מ-אַנן ,װאָס זיינען אַרױסנערוקט געװאָרן כעת דער גענעראַל -און
פּאַלעסטינע-דעבאטע .מ'טאָר נישט  --זאָגט ער  --איבערטרייבן

די אינערלעכע קעגנזאַצן ,אויך די קלאַסן-אונטערשיידן זיינען נישט
אין דער יירישער ווירקלעכקייט אַזױי שארף ,וי אין דער פּאַרטיי-
טעאָדיע .,מיר זיינען אַ וואנדער-פאָלק ,װאָס װואַנדערט נישט נאָר

טון לֿאַנד צו לאַנד ,נאָר אויך פון קלאָס צו קלאַס .נעמט למשל,
דעם יאַבלאַנער רבי און זיינע חלוצישע חסידים ,געהערן זיי צוֹ
דעד בורזשואַזיע אָדער צום פּיאַלעטאַדיאַט? דער פארנעם פון ציוי
גיזם מון פאַרנדעסערט און פאדטיפט ווערן .,די לאַנדווירטשאַפט

מוז בלייבן דער יסוד פון אונזער ארץ-ישדאלדיקער אַרבעט ,טינז.
שט-יקער איז נישט נערעכט מיט זיינע טענות .מיר זיינען געװוען
כסרר אויף קרן-היסוד-רייזעס און האָבן נישט געהאט קיין מעג"
לעכקייט צונויפצורופן דעם אַקציאָנס-קאָמיטעט .דאָס איז זיכער
אַ טדויעריקע טאַטזאַך ,אָבער קיין באַלײידיקוננ לְנבי דעם אַ .ק.
איז דאָס נישט .בנונע דער ירושלימער אוניווערזיטעט האָבן מיר
געמוזט איינניין אויף א קאָמפּראָמיס מיט די געלטגעבער .איר
ווייסט דאָך ,אַז אַלֵיין װאָלטן מיר נישט געקאַנט רעאליזירן דעם
אוניװוערזיטעטס-פּראיעקט .איך האָב נישט קיין מורא פּאַר דער
פאַרברייטערטער יידישער אַגענץ .אין די אַנטשײדוננס-מאמענטן

וועלן אויך די נישט-ציוניסטן גיין מיט אונז.

|

דר .האַלפּער,

פּראָס .פיץ און יוסף

די רעפערענטן

דר .רופּין,

שפּרינצאק ענטפערן ביים סוף פון דער פּאַלעסטינע-לעכאטע .דער
עקזעקוטיווע-מיטנליד טאן װריזלאגד פֿאַרטיידיקט די לייטוננ און
איר אַרבעט אין ארץ-ישראל? און פֿאַרלאַנגט ,אַז מ'זאָל זיך מער
באַשעפטיקן מיט דער װוירטשאַפט ,וי מיט פּאָליטיק,
דאַן קומט פאָר אַן אָפּשטימוננ איבער דעם פאָרשלאג פון
דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע ווענן אַבסאָלוטאָריום פאַר דער עקוע-
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קוטיווע .מיט  621שטימען קענן  71איז אָנגענומען געװאָרן דער
אַבסאָלוטאָריום-פאָרשלאַג( .מ,זרחי", ,חתאחדות", ,פּועלי-ציון"
און ,צעירי ציון" האָבן זיך אָפּנעהאַלטן ,די ראַדיקאַלע ציוניסטן
און רעװויזיאָניסטן האָבן געשטימט דאַקעגן) .דער רעזולטאַט פון
דער אָפּשטימונג האָט בולט דעמאַנסטרירט ,אַז אינעם יחס פון קאָנ-
גרעס לנבי ווייצמאַנען איז פאָרגעקומען א גרינטלעכער שנוי .פאַר
דעם אַבסאָלוטאָריום האָבן נישט נעשטימט אפילו די העלפט פון
די דעלעגאַטן ,טראָץ דער גלענצנדיקער רעפּליק-רעדע ,איז ווייצמאַ-
נען נישט געלונגען צו באַנײיסטערן און איבערציינן דעם קאָנגרעס.
די מערהייט פון די דעלענאַטן אין געבליבן ביי זייער קריטישער

איינשטעלונג לנבי ווייצמאַנס פּאָליטישער ליניע .אָבער די דאָזיקע
מערהייט

איז

געווען

אייניק בלויז אין נענאַציע,

איז

דאַקעגן

זי

נישט געווען ביכולת צו שאַפן אעַקןזעקוטיווע אָן װייצמאַנען .אַ
סך פון די יעניקע ,ואָס האָבן זיך אָפּגעהאַלטן ביי דער אָפּשטי-
אַז װייצמאָן קאָן
מוננ ,האָבן געציטערט בלוין פאַרן געדאַנק,
אַװעקגײן פון דער לייטוננ ,דאָס װאָלְט לויט זייער מיינוננ ,גע"

ברענגט צו אַ קאַטאַסטראָפע פונעם ציוניזם .דִי דאָזיקע לאַנע האָט
דר.

ווייצמאַן

קאַפּיטולאַציע.

אויסנענוצט,

בכדי

צו צווינגען

ער האָט מודיע נגעווען,

פון דער אָפּשטימונג איבער

דעם

אַז צוליב

דעם קאַנגרעס צו
דעם

רעזולטאַט

אבסאַלוטאָריום-פאָרשלאַג,

וועלן

די מיטגלידער פון דער געוועזענער עקזעקוטיווע זיך נישט באַטײײ
ליקן אין דער נייער לייטונג .דער קאָנּנרעס איז געווען געצווונגען
אָנצונעמען
אויף

אַ ספּעציעלע

װייצמאַנען

טאַרטרויען-רעזאָלוציע,

און סאַקאַלאָװן

צו בלייכבן בראש

וועלכע

פֿאָדערט.

פון דער באַװע-

נונג .די דאָזיקע רעזאָלוציע איז אָנגענומען געװאָרן מיט אַ מער-
הייט פון  712שטימען קעגן  .91אָבער דר ,ווייצמאַן האָט זיך מיט
דעם דאָזיקן נצחון נישט צופּרידנגעשטעלט ,אַ טאָג פאַר דעם קאַנג-

רעס-שלוס האָט עזריך געזעגנט מיטן קאָנגרעס און איז אַװעק-
געפאָרן ,איבערלאָזנדיק פאַר ,דער פּערמאַנענץ-קאָמיסיע א פאַרטיקע
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ליסטע פון דער נייער עקזעקוטיווע.
קאַננרעס

אַ פֿארביטערטע

דאָס האָט

געשאפן

אינעם

שטימוננ,

בעת החינטער די קוליסן אין געגאננען דאָס שמִּיל פון ,ברוגן",
,יבערבעטן זיך", ,אולטימאטוימס", ,אַװעקטאָרן" א ,א .וו .איז
א
אינעם פּלענום פאָרנעקומען דער המשך פון די פארהאנדלוננען.
ריבאַרד ליכטהיים רעפערירט ועגן דער טעטיקייט פון די ציונים-
גחסום סאָסאָלטט האַלט אַ גייסטרייבן
טישע פינאַנץדאינסטיטוטן.
רעפּעראַט ווענן דער נאַציאַנאַלער דערציוננ אוֹן העברעאישן רענע-
פאַנס אין ארץ-דישראל ,אין דער קולטור-דעבאטע באַטײליקן זיך
ופּירונגען .בעת דער אָפּשטימונג
צאָלדייכע פאָרשטייער פון אגַרלע
איבער אַ דעזאָלוציע ,װאָס פאַרלאַנגט לער-פרייהייט אויף דעם יודאַ"
איסטישן פאַקולטעט פון ירושלימער אוניווערזיטעט ,איז אָפּנעװאָרפן
געװאָרן די אויסבעסערונג פוֹן הרב עוזיאל ,אַז די לער-פדייהייט זאָל
זיך שטיצן ,אויף די יסודות פון דער תורה" .דאָס האָט אַרױיסנערוטן

אַ שטורם ביי די ,מזרחי"-דעלענאַטן ,ליידנשאַפטלעך

איז

אויך

געווען די דעבאַטע ,בעת עס זיינען אָפּנעשטימט געװואָרן די רעזאַי
לוציעס פון דער פּאָליטישער קאָמיסיע ווענן דער פאַרברײַטערונג
פון ,דזשואיש איידזשענסי" ,אין נאָמען פון דער מערהייט האָט

רעפערירט דער פאָרזיצער פון דער פּאַליטישער קאָמיסיע מאָרִים
ראָטענבערג (ניו-יאָרק) ,אין נאָמען פון דער מינדערהייט האָט דר.
מ .סאַלאַװײיטשיס פאָרנעשלאָנן די פּאָסטולאַטן פון דער אָפּאָזיציע,

וועלכע האָבן פאַרלאַנגט אַ פאַרברייטערטע

יידישע אַנענץ אויף

גרונט פון דעמאָקראַטישע ואַלן .מיט  371קענן  08שטימען זיינען
אָנגענומען געװאָרן די פאָרשלאַנן פון דער פּאָליטישער קאָמיסיע.

פּראָפ .ז .בראָדעצּטי,

רעפערירט

װאַן ווענן די אָרנאַניזאַציאָנעלע

פּראַגן און פאָרשלאַגן .עס ווערט אָנגענומען די רעזאָלוציע וועגן
אַן אייגהייטלעטו שק? ,װאָט מאַכט א סופ צו די קוריאַלע קאַנגרעס-
װאַלן פון די באַזונדערע פראַקציעס .עס ווערט אויך אָפּנעשאַפט
די אַזױ גערופענע יאָר-קאַנפערענץ .אנשטאָט איר דאַרף אין קאָנ"
גרעסלאָזן יאָר פאָרקומען א באַזונדערע זיצונג פון אַקציאָנס-קאָמי-
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טעט ,וועגן די באַשלוסן פון דע -קאָלאַניזאַציע-קאָמיסיע רעפערירט

דר ,ע .שמאָראַס (לעמבֿערג) ,וועגן די באַשלוסן פון דער קאָמיסיע
באָר דער אַרנעטס-באַשאַפונג רעפערירט דר .י ,שיפּער .איבער דער
עליה-פּראַגע קומט פאָר ,נאָך דעם באַריכט פון דר .ראָזענבליט,

ברייטע דעבאַטע.

|

דערוויי? האָט זיך פאַרצוינן
ומחן

קאָמפּליצירט דער משא-

און

וענן דער װאָל פון אַ נייער עקזעקוטיווע.

דער קאַנגרעס
קאָמיסיע,

אַ

אַקצעפּטירט

באין ברירה

האָט

דעם פֿאָרשלאַנ פון דער פּערמאַנענץ-

אַז די ביזאיצטיקע

עקזעקוטיווע

אויף

בלייבט

איר

פּאָסטן און די פּרעזידענטן ווייצמאַן און סאָקאָלאָוו ווערן אויפנע-
פאָדערט צו מאַכן אַלע נויטיקע פֿאָרבאַרייטוננען ,בכדי דער אַק-
ציאָנס-קאָמיטעט זאָל שפּעטסטנס אין דריי חדשים אַרום ,קאָנען
וויילן אַ נייע עקזעקוטיווע.

דעם  18אוינוסט 6 ,אַזיינער אינדערפרי ,האַלט גחום סאָקאָי
לאָו זיין פייערלעכע נעילה-רעדע ,אין וועלכער ער זאָגט; איידער

מיר גייען אַװעק פון װוינער קאָנגרעס ,מוזן מיר זיך מאַכן אַ
נדר ,אַן טעאָדאָרס הערצלס געביינער

בערגעפירט װערן קיין ארץיישראל,

זאָלן װי אַמשנעלסטן אַרי

דער -:41טער קאָנגרעס איז

נישט געווען אַ קאַנגרעס פון אידיליע .אָבער הנם מיר האָבן דאָ

איבערגעלעבט זייער שטורמישע און ליידנשאַפטלעכע קאַמפן ,בלייב
איך ביי מיין װאָרט פון דער דערעפענונגס-רעדע:

ס'איז אַן עליה.

קאָנגרעס ,מיר זיינען צופרידן מיטן פאַרלויף פונעם קאָנגרעס .מיט

אַ פדישער

באַגייסטערונג

וועלן מיר ממשיך

פאַרן ציוניזם און פאַרן פאָלק ישראל,
= מיט ,חתקוה"-געזאַנג

שליסט

ניסטישער קאָנגרעס אין ווין.
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זיין אונזער אַרבעט

|

זיך דאַן דער

|

|
פערצנטער

ציו-

)3

בעת דעם גרויסן

קריזיס אין ארץ-ישראל

באַלד נאָכן ווינער קאָנגרעס האָט זיך ווידער פאַרערגערט די
װירטשאַפטלעכע לאַגע אין ארץדישראל ,עס האָבן זיך געויזן די

ערשטע סימנים פון אַ נייעם קריזיס .אין דעצעמבער  8991זיינען
שוין געווען אין לאַנד בערך 0004

רעגיסטרירטע

אַרבעטסלאָזע.

און פֿאַרביטערטע עולים האָבן אָנגעהויבן.
טויזנטער אַנטױישטע
פאַרלאָזן ארץדישראל ,נישט דאָ אין דער פּלאַץ צו אַנאַליזירן די
סינות ,װאָס האָבן גורם געווען צום טיילווייזן דורכפאל פון דער
פערטער עליה .גענוג ,ווען מיר וװועלן אונטערשטרייכן די הויפּט-
סיבה ,װאָס איז באַשטאַנען אין דעם ,אַז סיי די ציוניסטישע אינ-
סטאַנצן און סיי די ארץזישראלדיקע .רענירונג האָבן פון זייער צך
װייניק געטון ,בכדי צו דערמענלעכן די װוירטשאַפטלעכע איינאָרף-
גונג פון די צענדליקער טויזנטער נייע עולים .מיפול ,אָן הילף און
אָן שטיצע ,און אָפט אין כאַאָטישע
און רייקאַלישע פאָרמען,
האָט די פערטע עליה געזוכט אין לאַנד מענלעכקייטן פון קיום,
ביז זי איז מאַכטלאָז און פאַרצווייפלט צוזאַמענגעבראָכן .,במשך
דעם יאֶָר  0291האָט זיך דער קריזיס אין אדץזישראל נאָך מער

פאַרשאַרפט ,אין זומער  6291זיינען שוין געווען  0006רעגיסט-
| רירטע יידישע אַרבעטסלאָזע ,אֶנהוֹיב  7291אַן ערך  0087אַרבעטס-
לאָזע ,ווען מיר וועלן צורעכענען די צאָל פון די פּרנסהלאָזע בעלי-
מלאכה ,הענדלער ,געוו .באַאַמטע וכדומה ,װועלן מיר באַקומען די
צאָל פון  81--21טויזנט יידן אָן יעדן פאַרדינסט .אין ירושלים,
תל? אביב ,חיפה זיינען פאָרגעקומען שטורמישע דעמאַנסטראַציעס
האָבן
מצב
שרעקלעכן
פון אַרבעטסלאָזע און הונגעריקע .דעם
אויגענוצט אַנטײציוניסטישע אַגיטאַטאָרן,
בכרי
אויפצורייצן דרי
פאַרצווייפלטע ארץ-ישראלדיקע אַרבעטערשאַפט קעגן דעם ציוניזם
און זיינע אינסטאַנצן אין לאַנד .מיט אַ גרויסער אנערקענונג דאַרף
מען דאָ פאַרצייכענען ,אַז ביידע פירנדיקע פּאַרטײען פון דער ארץ-
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ישראלדיקער אַרבעטערשאַפט

,אחדות

הענודה"

און

,הפועל

הצעיר" און די ,הסתדרות" האָבן זיך מיט אַלֶע כוחות באַמיט
צו באהערשן די לאַנע און ס'איז זיי ,סוף כל סוף אַ דאַנק קאָנסט-
| דוקטיווער הילף און פּאָליטישער אויפקלערונג ,געלוננען צוריקצו-
האַלטן די אַרבעטער פון אַ מאַסן"יציאה פון לאַנד און פון עקס"

צעסן אין לאַנד גופא,

| =דער װאַקסנדיקער קריזים אין ארץדישראל האָט אַרױסגערופן

אין דער ציוניסטישער

מחנח אַ גרויסע באַאומדואיקונג און דע"

פּרעסיע ,די טויזנטער יורדים האָבן איבעראַל מיט זייער פאַרצוויים-
לונג געשאַפן אַ שטימונג פון צער און פאַרביטערונג ,װאָס האָט
אין אַ גרויסער מאָס פּאַראַליזירט די ציוניסטישע אַרבעט.
כידוע ,האָט זיך דער -41טער ציוניסטישער קאָנגרעס פאַרי
 ענדיקט ,נישט קאָנענדיק שאַפן קיין נייע עקזעקוטיווע .אין אֶק"אַקציאָגסי
דער
טאָבער  8291האָט זיך אין בערלין פאַרזאַמלט

קאָמיטעט.

אָבער אויך איצט

איו

אויסוועג און באין ברירה האָט מען
זעקוטיווע ,אַז זי זאָל ווייטער בלייבן
אָבער נאָר טיילווייז געהאָלפן ,ווייל
סיי פון דער לאָנדאָנער און סיי פון

נישט

געפונען געװאָרן קיין

נעבעטן די ביזאיצטיקע עק-
אויף איר פּאָסטן .דאָס האָט
באַלד נאָך דער זיצונג זיינען
דעד ירושלימער עקזעקוטיווע.

אַרױסגעטרעטן אייניקע אירע מיטגלידער ,ס'איז אַלזאָ אין יולי 6291
והאָט
ווידער פאַרגעקומען א זיצונג פון אַ .ק .אין לאָנדאָן ,מו'

איז

די עקזעקוטיווע צוקאָאָפּטירט:דר .אידער ,פעליקס ראָזענבליפ און
מאיר דיזענגאָף ,דעם שעפער און בירנערמייסטער פון תל-אביב.
די שווערע סיטואַציע אין ארץ-ישראל און אינעם ציוניזם האָט

נורם געווען ,אדַזר ,װײצמאַן האָט באַשלאָסן צו פאַרענדיקן פאַר

יעדן פּרייז דעם משא ומתן מיט די אַמעריקאַנער אַגענץדשותפים.
אָבער די נישט-ציוניסטישע שותפים האָבן זיך נאָר נישט געאיילט,
/זיי האָבן אַרױסגעשיקט אן עקספּערטן-קאָמיסיע קיין ארץ-ישראל,

װאָס זאָל חוקר ודורש זיין די אויפטוען פון דער ציוניסטישער קאָ-
לאָניזאַציע ,און דערווייל זיינען זיי צוגעטרעטן צו דער ,דזשאינט"-
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קאַמפּאַניע לטובת דער סרימער קאַָלאָניזאַציע .ווען די ציוניסטישע
אָרגאַניזאַציע אין אַמעריקסע האָט נעפּרוווט צו פּראָטעסטירן קענן די
געלט-זאַמלונגען פאַר דער קרימער אונטערגעמונג ,װאָס איז געװאָרן
אַ געפערלעכע קאַנקורענץ פאַר ארץ-ישראל ,האָט פּרעז .װייצמאַן
,ושאַינט"
דעזאַװאָאירט די אַמעריקאַנער צייניסטן ,בעטנדיק ביים ד
,טאַקטלאָזיקייט? פון די אַמעריקאַנער
דער
אַנטשולדיקונג פאַר
ציוניסטן,
אויף געוויסע פירנדיקע קרייזן אינעם ציוניום ,בעיקר אין
דייטשלאַנד ,האָט די שווערע לאַנע שטארק משפּיע געווען ,שאַפנ-
דיק אַ שטימונג פון דעפּרעסיע און דעפעטיזם .צו די דאָזיקע דער-

שיינונגען דאַרף מען צוצויילן די יירנשטאַט-קעננערישע דערקלערונן

פון עקזעקוטיווע-מיטנליד פעליסס ראָזעגבליט ,אויפן צוזאמענפאָר
פוֹן די עסטרייכישע ציוניסטן אין נאַװעמבער  ,6991אָבער פון

דער אַנדערער זייט איז אין די ברייטע ציוניסטישע מאַסן געוואקסן

די השפּעה פוֹן די אָפּאַזיציאָנעלע שטרעמונגען .אין פּוילן און אין
אַנדערע גרויסע ישוֹבים ,פאַרגרעסערן זיך כסדר די רייען פוֹן דער
רעזויזיאַניסטישער פּאַרטײ .די צװײטע רעטייאַגיסטישע קאָנפעז
רענץ אין פּאַריז (דעצעמבער  )6291האָט פּרעצעזירט א ברייטן
יירנשטאַטלערישן פּראָנראַם .בעת די װאַלן צו דער אספת הנבי
חרים האָבן די רעװיזיאַניסטן נעהאט א גאַנץ ערנסטן דערפאָלג,
(באַקומענדיק  81מאַנדאַטן,
פאַרשטענדלעך ,האָט זיך דער קריזיס נעמוזט אָפּרופן אויך אויף
דער פּאָליטישער לאַנע אין ארץ-ישרא? און אין לאָנדאָן .דער נייער
הייקאָמישיאָנער לאָרד פּלומער ,אַן אַנשטענדיקער סאָלדאַט ,האָט

אין אַנעמיין נעהאַט אַ קאָרעקטע שטעלונג לנבי דעם ישוב און

ציוניזם .ער האט דרייפאַכיק פאַרגרעסערט די פּינאַנציעלע הילף
פון דער רעגירונג פֿאַר דעם העברעאישן שולוועזן ,ער האָט צונע-
נומען מער יידן אין דער אדמיניסטראציע און פאַליציי א .א|| ,
פּלומער האָט זיך נישט דערשראָקן פאַר די דראאוננען מצד די
אַראַבישע עקסטרעמיסטן .אַ ציוניסטישער עסקן אין ירושלים האָט
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כאראַקטעריזירט

די נציבות פון פּלומער לנבי זיין פאָרגענגער סע-

מיועל ,מיט פאָלגנדיקע װערטער, :בעת הערבערט סעמיועל האָט

ביי יעדער זאַך ,קודם כ? געפרענט:

װאָס װעלן דערצו

זאָגן די

אַראַבער? האָט פּלומער תמיד זיך געשטעלט די פראַנע :צי איז
דאָס אין הסכם מיט דער פּאָליטיק פון דער רעגירונג פון זיין מאַ-
יעסטעט?" ,אָבער אין דער ארץדישראלדיקער אַדמיניסטראַציע זי"
נען געבליבן אויף זייערע הויכע פּאַסטנס אַ סך פון די אַנטײצן"
ניסטישע באאַמטע ,און טאַקע צוליב זייער אויפטו איז געקומען צו

אַ קאַנפּליקט מיטן ישוב אין דער פּראַנע פון דער גרענעץ-משטרף -
ביים עבר הירדן .דער ישוב האָט זיך געפילט שטאַרק באַלײידיקט,
װאָס אין דער גרענעץ-וואַך האָט מען קיין יידן נישט אַריינגענומען

און ער האָט שאַרף פּראָטעסטירט קעגן דער דאָזיקער עוולה.
אָבער אין אַלנעמיין איז ,וי געזאָגט ,די נציבות פון פּלומערן
געווען אַ קאָרעקטע .דאָס איז בעיקר בולט געװאָרן אין דער צייט
פון שווערן קריזיס ,פּלומער האָט אַסיגנירט גרויסע סכומים פאַר
עפנטלעכע אַרבעטן ,װאָס האָבן באַשעפּטיקט טויזנטער אַרבעטס-
לאָזע ,אָבער די אַנטײציוניסטישע באַאַמטע האָבן ,קעגן פּלומערס
ווילן ,באַשלאָסן אויסצונוצן דעם שװוערן קריזיס ,בכדי אַ סוף צו

מאַכן מיטן ציוניזם .ערּב דעם -81טן קאָנגרעס ,האָט מען אָנגע-
הויבן צו שמועסן

אין קרייזן פון אונזערע ,ידידים" אין ירושלים

אוֹן לאָנדאָן ,אַז ס'נרייט זיך קענן דעם

(מלוכישע

איבערקערעניש); מ'וועט אָפיציעל פּראָקלאַמירן

באַנקראָט פון ציוניזם
ארץ-ישראל,

ציוניזם אַ סין|? 81666מטסס

אויף

און

מ'ועט מיט צװאַנג אַרוסשיקן

שטאַטסקאָסטן,

די

טויזנטער

יידן ,דאָס האָט נעדאַרפט זיין די גרויסע מתנה
יובילעאום פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע.

דעם
פון

אַרבעטסלאָזע

צום צעןיעריקן

)4

דער פינפצענטער

ציוניסטישער קאַנגרעס

אין באַועל
דער פינפצענטער

ציוניסטישער

קאָנגרעס

אין

פֿאַרגעקומען

אין באַזעל ,אין דער צייט פוֹן -08טן אוינוסט ביז דעם -11טן סעפּ-
טעמבער  ,7291עס האָבן זיך פאַרזאַמלט אן ערך  008דעלעגאַטן,

דערפון די העלפט פון די לאַנדסמאַנשאַפטן ,אַן ערך  08פון ,מז-
ר
.חי",

, 98התאחדות",

 082פּועלידציון

(פאַרײיניקט

ציון) 11 ,ראַדיקאַלע און  01רעװיזיאָניסטן.

אין דער פייערלעכער דערעפענוננס-זיצונג

מיט

צעירי-

:

דערקלערט פּרע.

װײצמאַן :מ'טאָר נישט דעם קריזים אין ארץזישראל אונטערשאַצי
אָבער אויך נישט איבערשאַצן .מיט רו און מיט מוט מוון מיר

ווייטער אַרבעטן ,מיר ווילן דעם שלום מיט די אַראַבער ,אונזער
שטאַרקער שלום-געפיל איז ערשט נישט לאַנג געקומען צום אויס-
דרוק בעת דער ערד-ציטערניש אין ארץ-ישראל ,ווען דער גאַנצער
ישוב האָט זיך געאיילט צו העלפן
די ניטלידנדיקע אראַבישע
ברידער .אונזער איצטיקער יובל-קאַנגרעס ( 02יאָר זינט דעם ער

שטן באַזעלער קאָנגרעס) מון אַלץ טאָן ,בכדי נובר צו זיין די
אונטערברעכונג אין בנין הארץ .ג .סאָטאָלאָט דערמאַנט אין זיין
העברעאישער רעדע ,די היסטאָרישע באַדייטונג פון דעם ערשטן

קאַנגרעס אין באַזעל ( )7981און די נראַנדיעזע ראָל פון טעאדאר
הערצל און מאַקס נאָרדוי אינעם שטורם-קאַמף קענן דער אַסימי"
לאַטאָרישער עבדות .מיר האָבן איבערנעלעבט אינעם ציוניזם דריי
פּעריאָדן;  )1די הערצל-תקופה;  )2די װאָלפזאָן און וואַרבורנ-
תקופה און  )3די איצטיקע .דער -91טער קאַנגדעס פאַרזאַמלט זיך

אין אַ זייער שווערער צייט .עס הערשט נויט אין ארץ-ישראל ,דער
קאָנגרעס מוז מאַביליזירן אַלע שאַפנדיקע כוחות פונם יידישן פאלק,
נאָך די באַנריסונגען פוֹן די פאָרשטייער פון פאַרשידענע רע-
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גירונגען און פון יידישע אינסטיטוציעס ,ווערט געוויילט אַ פּרעזי-
דיום לויטן פאַלננדיקן

צונויפשטעל:

סאָקאָלאָ --

פאָרזיצנדער,

מאָצקין אוסישקץ ,הרב בערלץ ,הרב מ .העלער (אַמעריקע) ,פרוי
(אַמעריקע),
(אַמעריקע) ,פּראָפּ ,ה .פּינעמאַן
העגריעטע שאָלר
העשל

פאַרבשטײן,

(ווין) ,און אברהם

דײר

.2

רײך,

אליעזר

ק8פ9278ן,

דײר

י,

שאַליט

פּאָדלישעװסטי (װואַרשע) .דאַן האַלטן  .1סאָקאָי

לאָו און דר .מ ..בובער געדענק-רעדעס לכבוד אחד העם ,וועלכער

אין נפטר

געװאָרן

דעם -1טן יאַנואר .7291

אויף די ווייטערדיקע זיצוננע גיט אַדו .ס .גראָנאָמאַן (בער"
לין) ,פאָרזיצער פון קאַנגרעס-געריכט ,אַ באַריכט וועגן די קאָנגי
ר-עס-װואַלן ,,װאָס זיינען צום ערשטן מאָל פאָרגעקומען אויפן גרונט
פון אַן איינהייטלעכן שקל און לויט אַ נייער װאַלדאָרדנונג ,דר .װײיצי
מאָן דערגענצט דעם געדרוקטן דין וחשבון פון דער עקזעקוטיווע

מיט אַן אויספירלעכער רעדע ,אין וועלכער ער זאָגט :אונזער פֹּאַ

ליטישע פֿאַנע סיי אין לאָנדאָן ,סיי אין ירושלים און גענף פאַר-
בעסעדט זיך .מיר זיינען שוין אַרױס פון דער קריטישער תקופה.,
די לאַנע קאָנסאָלידירט זיך .בנונע דער ,דזשואיש איידושענסי",
ווייסט איר וועגן מיין בריוו-וועקסל? מיט לואי מאַרשאַל ,איר ווייסט
אויך ,אַז אין ארץדישראל נעפינט זיך איצט אַ קאָמיסיע ,וועלכע
אונטערזוכט די יסודות פוֹן אונזער ביזאיצטיקער אַרבעט און די
אנטוויקלונגס-מעגלעכקייטן אין עתיד .אונזער פינאַנציעלע לאַנע
איז זייער אַ שווערע .דאָס האָט פּאַראַליזירט דטיע.טיקייט פון דער
עקזעקוטיווע אין ארץ-ישרא? .מיר האָנן נישט געקאָנט באַהערשו
די װאַקסנדיקע אַרבעטסלאָזיקײט .מִיר וועלן זיך באַמיען צו באַ-
| קומען אַ לאַנג-טערמיניקע הלוואה .צוויי גרויסע זאַכן דאַרפן רע"
אַליזירט ווערן אין דער נאָענטסטער צוקונפט :דער עלעקטריפיקאַ"

ציע-פּראיעקט פון רוטענבערג און דער בוי פון חיפהער פּאָרט.

מיר טאָרן נישט פאַרלאָזן דעם קאָנגרעס ,איידער מיר האָבן נישט
'געשאַפּן די מעגלעכקייט גובר צו זיין די אַרבעטסלאָזיקײט פון די
חלוצים ,וועלכע האָבן .מיט זייער דיסציפּלין און קרבנות-גרייטקייט
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באַוויזן וװוונדער ,גחום סטלאָלאָו האַלט אַן אינחאַלטטרייכע רעדע
אין וועלכער ער באַהאַנדלט דעם פּראָבלעם ,וי אַזױ צו געווינע;
דאָס וועלט-יידנטום פאַרן ציוניזם ,און ער שטרייכט אונטער די
פּראָפּאַנאַנדיסטישע דערפאָלגן פון ציוניוֹם ביי די איינפלוסרייכע,
נישט-יידישע פּערזענלעכקייטן אין אייראָפּע און אַמעריקע.

דאַן קומט פאָר די געגעראַל:דעבאַטע וועגן דעם באַריכט פון
דער עקזעקוטיווע .מאיר בערלץ (מ,זרחי") דערקלערט; מ'טרייסט
זיך ,אַז אריץ ישראל איז נישט צעבראַכן געװאָרן דורך דעם קרו"
זיס ,אָבער אונזער האַרץ און נשמה זיינען צעבראָכן ,דער קריזים
איז נישט נאָר אין ארץ ישרא? ,נאָר אויך אין דער ציוניסטישער
באַוועגונג ,עס פעלט אונז נישט נאָר געלט ,נאָר בעיקר מוט ,פּראָם,
ווייצמאַן ווי? רעדוצירן די ארץ ישראלדיקע אַרבעט ,וייל סאיז
נישטאָ קיין נגעלט .דאָס אין אָבער א שלעכטער אויסוועג .װאָס מער
מ'דעדוצירט די אַרבעט ,אַלץ וייניקער באַקומט מען נעלט ביים
פאָלק ,די לייטונג האָט גאָרנישט געטון פאַר דער פטערטער עליה,
| מ'מוז באַנייען דעם רעליניעזן גייסט פון ציוניזם ,דײר חײם ארלאַ:

זאָראָט (חתאחדות) זאָגט :די עקזעקוטיווע האָט אַ סך געלייסטעט
אַרבעט במשך די לעצטע איאָרן .איך מון
מיט איר פּאָליטישער
שטעלן דעם טראָפּ נישט אויף דער קריטיק פון דער עקזעקוטיווע
נאָר אויף דער זעלבסטקריטיק פון דער באַװענוננ .די דיסציפּלין
פאָרשטייער פון דער אִפֹּאָ-
געוויסע
געװאָרן.
געבראַכן
איז
זיציע טראָנן אדויס אונזערע אינערלעכע קעגנזאצן אוֹן שווערי-
קייטן אויפן פאָרום פון דער אײייראָפּעאישער פּרעסע און עפנט-
לעכקייט און מיט דעם ברענגען זיי אונז אַ גרויסן שאָדן ,עס
װאַקסן אינעם ציוניזם די סעפּעראַטיסטישע טענדענצן .מיר מוון
שאַפן אין יעדן לאַנד טעריטאָריאַלע אינטער-פראַקציאַנעלע ציוניס-
טישע אַרנאַניזאַציעס ,בכדי נובר צו זיין דציענטריפונאַלע טענ-
דענצן .זאָל מען אויפהערן מיט דער קאַמפּאַניע קעגן דער ארץ-
ישראל'דיקער אַרבעטערשאַפט ,װאָס טראָנט אויף אירע פּלייצעס
די לאַסט און די ליידן פון דער איצטיקער שווערער איבערגאנגס-

צייט .דיר סטיפּען װײיו (אַמעריקע) דערקלערט :מיר ,די אַמעריקאַ-

נער ציוניסטן ,װעלן אַלץ טון ,בכדי צו העלפן ביים קאַמֹף קעגן
דעם איצטיקן קריזיס .מיר מוזן פון ענגלאַנד פאַרלאַנגען אַ פריינט-
לעכע אונטערשטיצונג פאַר אונזער אויפבוי-ווערק אין ארץ ישראל,

אין נאָמען פון די אַמעריקאַנער ציוניסטן דערקלער איך ,אַז מיר
זיינען מסכים מיט וייצמאַנ'ס פּראָנראַם וועגן דורכפירן אַ גע-
זונטע קאָנסאַלידירונג און אַ שפּאָרסיסטעם

קאַצענעלזאָן

(פּועלי-ציון)

זאָגט:

אין ארץ ישראל ,בערל

די פּאַליטישע

לאַנע אין ארץ-

ישרא? איז נישט אַ באַפרידיקנדיקע .די פערטע עליה איז געווען
אַ גרויסע זאַך ,זי איז אָבער דורכגעפאַלן צוליב דער ספּעקולאַציע.
די ציוניסטישע אָרנאַניזאַציע איז ליידער נישט ביכולת געווען צו
באַהערשן די עליה .איבער צוואנציק חדשים דויערט שוין דער קרי-
זיס אין לאַנד און מיר טוען גאָרנישט דאַקעגן .מיר שפּילן מיטן
לעבן פון טויזנטער

איבערנענעבענע

חלוצים .,אנשטאט

צו העלפן,

באַװאַרפט מען אונז מיט טענות און זלזולים וועגן נישט-סוחרישער

פירונג .יצחט גריגבוים (פּוילן) זאָגט; אין די איצטיקע פּראָגראַם-
רעדעס פון אונזערע צוויי פּרעזידענטן פילט זיך אַ גייסט פון מיד-
קייט און רעזיננאַציע .יאָ ,די צרות זיינען גרויס ,אָבער אַ פירער,
וועלכער פאַרלירט דעם גלויבן אין דער באַװועגונג ,הערט אויף צו
זיין אַ פירער .אונזער פּאָליטישע אַרבעט אין לאָנדאָן איז פאַרנאַכ-
לעסיקט געװאָרן ,וויי? פּרעזידענט וייצמאַן אין לנמרי פאַרטון

מיט די אַגענץ-פאַרהאַנדלונגען .מ'טרייסט אונז כסדר ,אַז די פּאָד
ליטישע לאַנע אין אַ צופרירנשטעלנדיקע .אָבער איך פרענ :אויף
װאָס שמיצט זיך דער דאָזיקער אָפּטימיזם? די פּאַלעסטינער רעני-
רונג קוקט זיך צו רואיק צו אונזער טראַנישער לאַנע .עס װאַקסט
אין דער ציוניסטישער מחנה די אומצופרידנקייט מיט דער פירונג,
אויף דעם -821טן ציוניסטישן

קאָנגרעס האָט פּרעז .ווייצמאַן דער-

קלערט, :הער גרינבוים קאָן װאַרטן ,אָבער דער ציוניזם קאָן נישט
װאַרטן!" איצט פאַרלאַנגט פון אונז דער פּרעזידענט ,אַז מיר זאָלן

האָבן געדולד און װאַרטן .,דער אָפּמאַך מיט מארשא?'ן איז געווען
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,ונאָדאַ? ,וועלכע האָט אונז דערנידריקט .ווייצמאן האָט צוליב
אַן א
| מאַרשאַל'ן און זיינע מענטשן דעזאַאװאָאירט לופּסקי'ן און די אנ"
דערע פירער פון אמעריקאַנער ציוניזם ,און נאָך דעם אַלעמען ,װו

זענען די געלטער פון די נישט-ציוניסטישע שותפים? פּרעז .ווייצ-
מאַן האָט דאָ פאַרגעשלאָנן אַ בודזשעט פון  822טויזנט פונט ,װי
קאָן מען מיט אַזאַ בודזשעט קומען צו אַ ציוניסטישן קאָנגרעם?
מיט אזא סכום װעט מען דאָך גאָרנישט אויפטון אין ארץ-ישרא?:
אונזער פינאַנץדפּאָליטיק איז באַנקראָט און איצט וויל מען די שולר
אַרױיפװאַרפן אויף דאיַרבעטער .ווייצמאַן האָט אַמאָל געזאָנט ,אַז
ער איז אַ שקלאַף פון דער באַװעגונג .איך ,אָבער מיין ,אַז נראָך
לחיפוך ,די באַװעגונג איז געװאָרן א שקלאַף ביי ווייצמאנ'ען ,ובריה

גלוסטא ברענגט פאָר די פּאָסטולאַטן פון די תימנים ,זאב זטאַבאַ
באַטינסטי זאָנט; אויף דעם -41טן קאָנגרעס האָב איך זיך באַמיט
צו באַװוייזן ,אַז אַ מאסן-עליה איז נאָר מענלעך ביי אַן אַנטשפּרעכנ-

דיקן מלוכח-רעזשים .דאָס איז היינט פאַר יעדן קלאָר געװאָרן .די
יונגע אינדוסטריע אין ארץ ישראל באַקומט נישט פון דער רענ"
רונג די נויטיקע דערלייכטערונגען און דעם צאָל-שוץ .װי קאָן זי
זיך אנטוויקלען ביי אַזעלכע באַדיננונגען? איך מון דאָ נאַכאיינמאָל

אונטערשטרייכן ,אַז די זיכערקייט פון יידישן לעבן און באזיץ אין
ארץ ישראל איז כסדר באַדראָט ,און נאָך דעם אַלעמען קומט מען
מיט דער בשורה ,אַז די סיטואציע איז אַ גוטע .וי זאָל מען זיך

|צוהערן צו אונזערע פּאָדערוננען ,ווען מ'הערט כסדר מצד די אֶפי-
ציעלע פירער ,אַז מיר זיינען צופרידן ,צום פאלק קומט מען טאנ

טענלעך מיט טענות:
ישראל?"

,יידיש פאָלק ,װאָס האָסטו געטון פאַר ארץ

און דאָך האָט אונז פּרעזידענט

וייצמאן

אַלֵיין געוזאָגט,

אַז במשך פון זיבן יאָר זיינען קיין ארץ ישראל אַרייננעפלאָסן 01

מיליאָן פונט פונעם יידישן געלט .איז דאס אַ קליינער נדן פאַר די
 0טויזנט עולים? די גריכן האָבן במשך פון  6יאָר געברענגט פון
אַנאַטאָליע קיין גריכנלאַנד אַנדערט-האַלבן מיליאָן מענטשן און
האָבן דערויף אויסנענעכן סך-הכל  81מיליאָן פונט .די אומצן-
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פרידנקייט אין דער באַװעגונג איז גרויס ,בנונע די נישט-ציוניסטן
בין איך
אָבער די
ניזאַציע.
זעקוטיווע

מסכים מיטצוארבעטן מיט זיי אויפן
פּאַליטיק מוז נגעהערן בלויז צו דער
מיר האָבן נישט קיין פאַרטרױיען צו
און זאָל דער קאַנגרעס נעפונען דעם

עקאָנאָמישן געביט,
ציוניסטישער אָרֹנאַ-
דער איצטיקער עק-
מוט צו ענדערן די

איצטיקע פירונג,ד"ר מאיר עבגער (בוקאַװוינע); גרינבוים און זשאַ-
| באָטינסקי האָבן דאָ געזאָגט ,אַן דער פּרעזידענט וייצמאן קאָן
שוין גיין .מיר אָבער זאָנן צו וייצמאַנ'ען; :הער פּרעזידענט,
בלייבט! די קאָנגרעס-וואלן האָבן וענעבן אַ געװאַלדיקע מערהייט
פאַר ווייצמאַנ'ען .מיר דאַרפן האָבן נעלט ,מ'מון אַלזאָ שנעל שאַפן
די פאַרברייטערטע ,יידישע אַנענץ" ,ווייצמאן בלייכט אונזער פו-
רער און זיין נאָמען וועט אין דער ציוניסטישער געשיכטע נישט
קלענער זיין ,װי הערצל'ס נאָמען .דר .מ .בילעסטי (דייטשלאַנד),
פֿאַרטײידיקט ענערגיש ווייצמאַנ'ס פּאָליטיק און דערקלערט :ס'איז
אומפאַראַנטװאָרטלעך ,ווען זשאַבאָטינסקי מאָלט אונז דאָ די פּאַ-
גראָםיגעפאַר ,עס זיצן דאָ דעלענאַטן פון ארץ ישראל? און זיי
ווייסן ,אַז דאָס איז אַ פאַלשער אַלְאֲרֶם .ס'איז נישט פאראן קיין

בעסערער

ציוניזם ,וי ווייצמאַנ'ס װעג .מחחיהו

הינדעס

(פּוילן)

דערקלערט :ס'איז נישט אמת ,אַז ,
עת לבנות" באקעמפט די אַר-
בעטערשאַפט ,מיר זיינען נאָר קעגן
ז
י
י
ע
ר
ווירטשאפטלעכן קאָלאַ-
ניזאַציע-סיסטעם .דער קאַנסערװואַטיזם און די פאלשע פּרעסטיזש-
פּאָליטיק אין דער ציוניסטישער באַװענונג ברענגען אונן גרויסע
שאָדנס .דער וועג פון ,דזשואיש איידזשענס" איז דער נאָרמאַלער
און געזונטער וועג פאַר דער ציוניסטישער אַנטװיקלונג .מ'מוז א
סוף מאַכן צו דעם סובווענציעסיסיסטעם ,דאַקענן דאַרף מען שטיצן
די פּריואַטע איניציאַטיוו ,ד"ר יחושע טְהאָן זאָנט; די באַװעגונג
מאַכט דורך אַ פּראָצעס פון אַטאָמיזירונג ,דער פתם-ציוניזם ווערט
אַװעקנעשטופּט פון די פראַקציעס ,ואָס פאַרבינדן זייער ציוניזם
מים אַ געוויסן פראַקציאָנעלן תנאי .דער סתם-ציוניזם באַזירט אויף
דער יידישער ווירקלעכקייט אוֹן נישט אויף אבסטראקטע פארטי-
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דאָנמעס .מ'מוז פאַרגרעסערן די קרן-היסוד-אַרבעט און צוציען אַלע
וציוניסטן .ישעדלעך איז דער דעפעטיסטישער גייסט פון דער ;ייד
רונדשוי" ,וועלכער ליקווידירט דעם ציוניזם ,אין אסַך זאַכן
שער
איז זשאַבאָטינסקי גערעכט ,אָבער אומנערעכט איז ער אין זיינע .

טענות צו ווייצמאַנ'ען .װאָלט ווייצמאַן נישט געווען דער פאַראַנט-

װאָרטלעכער פירער ,װאָפט ער זיכער אויך אַזױ גערעדט ,װי זשאַ-

באָטינסקי ,מ'מוז באַקעמפן דעם קלאַסן-נײסט סיי פון די ארץ"

אַרבעטער און סיי פון ,עת לבנות" ,פיליפ גדליה
ישראל'דיקע
פאַרטייריקט ווייצמאַנ'ס פּאָליטיק און פּאָלעמיזירט קעגן
| (ענגלאַנד)

דער אָפּאָזיציע ,פרוי י .בנצין (קאַנאַדע) דערקלערט ,אַז די קאַנאַ

דישע ציוניסטן שטייען געשלאָסן אויף דער זייט פון דער עקזעקר

טיווע .דײר ל .רײך (מזרח-גאַליציע) זאָגט; :אין אַלגעמיין זיינען
מיר צופרידן מיט דער פּאָפיטיק פון דער עקזעקוטיווע .דאָס יידישע
פאלק האָט נישט דערפיפט זיין פליכט .בנונע דער יידישער אַגענץ,
שט פאַרשטיין ,פאַרװאָס ימען מעג שליסן װאַל-בלאָקן
קאָן איך ני
נישט -ציוניסטישע און אַפילו אַנטײציוניסטישע יידן ,אָבער
מיט
בנין הארץ טאָר מען דאָס נישט טון .מיר מוזן האָבן מום צו
ביים
רעאָרנאַניזירן אונזער ווירטשאפט און צו דיסציפּלינירן די באַװע-
שאַן פישער (אַנטװערפּן) דערקלערט :אונזער גאַנצער ווירם"
גונג ,ז
אין שלעכט
שאַפטס-סיסטעם איז פאַלש .די קרן -היסוד-אַרבעט
ַניזירט .מיר זיינען נישט אַזױ אָרִים .דאָס יידישע פאָלק גיט
אָרגא
עדעס יאָר איבער אַ מיליאָן פונט .נישט יחידים זיינען שול-
אונז י
די אָפּאָזיציע מיינט ,נאָר דער סיסטעם .ה .פּאַרבשטײץן
דיק ,װי
זאָגט :מיר זיינען דאַנקבאַר ביידע פּרעזידענטן פאַר זי
(מזרחי)
לטובת דעם ציוניזם .אָבער בנוגע דעם אַגענץ"
ערע לייסטונגען
מוז איך זאָגן אין נאָמען פון דער מינדערהייט פון ,מזרחי",
פּלאַן
ן ווערן אַן אומנליק פאַרן ציוניזם .די קאָרעספּאָנדענץ
אַז דאָס קע

צווישן ווייצמאַנ'ען און מאַרשאַל'ן האָט ביי אונז אַרױסגערופן אַ
פון פטאַרביטערונג און טיפן שמערץ .װי קאָן מען מאַכן פאַר
געפיל
יים בנין הארץ מענטשן ,װאָס שטעלן ארץ ישראל אויף
שותפים ב
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איין מדרנה

מיט בראַזיליע ,אַרגענטינע

אָדער קרים .מיר זיינען

לנמרי נישט צופרידן מיטן יחס פוֹן דער מאַנדאטאָר-רעגירונג לנבי

אונזער אַרבעט ,אברהם גאָלדבערג (אַמעריקע) דערקלערט 4 :מי-
ליאָן יידן ,א פערט? פון יידישן פאָלק ,װווינען אין אַמעריקע,
מיר דאַרפן זיי צוציען צום בנין הארץ .ס'איז נישטאַ װאָס מורא
צו האָבן פאַר די נישט-ציוניסטישע שותפים אין דער אנענץ ,סְאָי
לאַנעל פּ .ח .סִיש ניט דערקלערוננען בנונע דער פּאַליטישער און
װירטשאַפטלעכער טעטיקייט פון דער עקעזעקוטיווע אין ארץ-
ישראל ,פּראָפף .װײיצמאן ענטפערט אין אַ גרויסער רעדע אויף דער
קריטיק בעת דער גענעראל-דעבאַטע :די טענות פון דער אָפּאָזיציע
זיינען ,כמעט אָן אַ שנוי ,די זעלבע ,װוי ביי די לעצטע קאַָננרעסן,
מ'פאַרלאַנגט פון אונז גרויסע פּאָליטישע מעשים .אָבער גרויסע
פּאָליטישע מעשים .קומען פאָר איינמאָל אין צװאַנציק אָדֶער פום-
ציק יאָרן ,איך פאַרשטײי גאַנץ גוט די צילן פון ציוניזם ,אָבער אין
אונזער אַרבעט האַנדלט זיך וװוענן געפונען אן אויסנלייך מיט
דער מאַנדאַטאָר-מאַכט .אִין פאַל פון אַ קאַמף זיינען מיר די שווא-
כערע .זשאַבאָטינסקי האָט דאָ דורכנעפירט אַ מין פּסיכאָ-אַנאַלי-
טישע סטודיע פון דעם פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער אֶרנאַ-
ניזאַציע .ער האָט מיר פאָרגעװאָרפן אַ ספּעציפישע פּסיכאָזע ,װאָס
מאַכט מיך אומפעאיק צו דער פירונג .אָבער אויך זשאַבאָטינסקי
לעבט אין א געוויסער נייסטיקער איינשטעלונג ,וועלכע אין אין
איר יסוד אַ פאַלשע ,פון דעם נעסט זיך ,אַז אַלֶע זיינע ביישפּילן
זיינען זייער אינטערעסאַנט ,אָבער פולשטענדיס נישט-ריכטיק .מיט
דער רענירונג קאָן מען נישט פארהאנדלען ,שלאָננדיק אויפן טיש,
יעדער אונזער פּאָליטישער דערפאָלג איז א פּוע? יוצא פון אונזער

אַנטװיקלונג אין ארץ ישראל ,דער שליס? פון דער סיטואַציע לינט
אַלזאָ אין דעם מאָסשטאַב פון אונזער רעאלער אַרבעט .די פֿאַר-
ברייטערטע  דזשואיש
איידזשענסי" מוז געשאַפן ווערן ,לחינם

באַמיען זיך גרינבוים ,זשאַבאָטינסקי ,ווייז און אנדערע אַרויסצו-
רופן קעננזאַצן צווישן מיר און דער מאַרשאַליגרופע,
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 3סאָסאָלאָט האַלט דאַן זיין הזכרת-נשמות-רערע.

מאָנט ישראל

זאַנגװיל ,דעם ציוניסטישן

טעאָרעטיקער

ער דער-
אוֹן דירעק-

טאָר פון ירושלימ'ער נימנאַזיע שלמה שילער ,דעם פּועלדציוניס-
טישן אַרבעטער-פירער לעאָן חאַזאַנאָװיטש; דעם העברעאישן

שריפטשטעלער ד"ר י .נ .שמחוני און אַנדערע.
דײ
ר מ .סאַלטװײיטשיק גיט אָפּ אַן דערקלערונג אין נאָמען פון
די ראַד
י
ק
א
ַ
ל
ן
,
א
ַ
ז
ז
י
י
ו
ו
ע
ל
ן
שטימען קעגן דער נייער ואַל פון ווייצ-

מאַן און סאָקאָלאָוו ,אן ענלעכע דערקלערונג ניט אִפּ ריבארר ליכט-

הײים אין
נאָמען פון רעװיזיאָניסטן ,ריר א .רופּין (וועלכער האָט
אויפן -41
טן קאננרעס דעזיגנירט ,צוליב פּריוואַטע סיבות ,פון
זיין פּאָסט
ן
א
י
ן
א
ו
י
ץ
י
ש
ר
א
ל
)
ר
ע
פ
ערירט איבער; ,די נרונט-פּראָב-
לעמען פון
א
ו
י
פ
ב
ו
י
א
ין ארץ ישראל?" .ער אַפּאָטעאָזירט דעם חפן-
ציות-גי
יסט פון דער אַרבעטערשאַפט לנבי דעם פּראָפיט-געיעג פון
דעם פַּשוט
ן בעל-הבית ,און אונטערשטרייכט ,אַז אויך אין די
קבוצות פ
א
ַ
ר
ש
ט
י
י
ט
מ
ע
ן
ד
י
נ
ו
י
ט
ו
ו
ענדיקייט פון אַ נוטער ,שפּאָר-
זאַמער װ
י
ר
ט
ש
א
ַ
פ
ט
.
מ
'
מ
ו
ז
פֿאַר דער אינדוסטריע און קאַלאַניזאַ-

ציע שאַפן די נויטיקע הילף אין דער פאָרם פון אַן אינדוסטריע-
באַנק .מ .מ .אוסישטט ,דער פאָרזיצער פון קק"פ-דירעקטאָריום,
רעפערירט וועגן קרן קימת לישראל.

ד"ר ארטור האגטקע

רעפע-

רירט וועגן
קרן היסוד ,ארום די פראַנן פון די קרנות ,אנטוויקלט
זיך אַן או
י
ס
פ
י
ר
ל
ע
כ
ע
ד
עבאַטע .דאַן קומען פאר באַריכטן פון עליה-

קאָמיסיע,

געזוגטהייטט :קאַמיסיע

און

פינטנט פּאַליטישע

קאָמיסיע

און עס ווערן
נאך אַ דעבאַטע אָפּנעשטימט זייערע פארשלאַגן און
רעזאָלוציעס,
טורט בלומענפּעלר (דייטשלאנד) האַלט א רעפעראט
א .ד .ט, .ד
ע
ר
צ
י
ו
נ
י
ז
ם
א
ו
ן
ד
י
י
י
דישע קעגנװוארט? אין וועלכן ער
באַהאַנדלט
ד
י
א
י
ד
ע
א
ָ
ל
א
ַ
נ
י
ש
טעאָרעטישע גרונטלאַגן פון דער צין-ניסטישער
פ
ּ
ר
א
ָ
פ
ּ
א
ַ
נ
א
ַ
נ
דע ,רעפּ .הרב מררכי גוראָט (מ,זרחי" ,לעט-
לאַנד) לייגט פא
ָר זי באַשלוסן פון דער פּאָליטישער קאַמיסיע ,די
באַשלוסן גייען
אין אלנעמיין אויף דער ליניע פון דער עקזעקומי-
ווע און איר פּא
ַליטיק אוֹן אַקצעפּטירן ווייצמאַג'ס אַגענץ-אָפּמאַך
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מיט מאַרשאַל'ן ,מיט אגַרויסער שטימען-מערחייט ווערן די דאָזי-
'ע פֿאָרשלאַגן אָנגענומען פונעם קאָנגרעס ,ביי דער אָפּשטימונג
ק
פוֹן די רעזאָלוציעס שטימט דער רוב פון פּועלי-ציון פאַר די אַגענץ-
פאָרשלאַגן פון דער קאָמיסיע ,נאָך דעם אָרנאַניזאַציאָנעלן רעפע-

| ראַט פון דיר אהרן באַרט (דייטשלאנד) אַנטװיקלט זיך אַ ויכוח
ווענן די אַרנאַניזאַטאָרישע פראַנן פוֹן דער באַועגונג .עס װערט
באַשלאָסן צו שאַפן אין יעדן לאַנד אַ טעריטאָריאַלע אַרבעטס-גע-

מיינשאַפט פון אַלע ציוניסטישע גרופּירונגען ,ד"ר בנציון מאָסיג'

זאָן רעפערירט וועגן די באַשלוסן פון דער דערציאונגס קאָמיסיע
און דיר ע .שמאָרטט (לעמבערג) ווענן די באַשלוסן פון דער קאָלאָ-
ניזאַציע-קאָמיסיע .ביי דער אָפּשטימונג איבער דעם קאָמיסיע-פאָר"

שלאַנג ,אַז אַלֶע פאַרטראַגן מיט די קרן-היסוד-קאָלאַניסטן זאָלן גע-
שלאָסן ווערן אָן דער פאַרמיטלונג פון דער אַרבעטער-גענאָסנשאַפט
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ווערט אַקצעפּטירט דער באַשלוס פון דער קאָמיסיע ,די אַרבעטער-

דעלעגאַטן

פּראָטעסטירן ליידנשאַפטלעך

דאַקעגן און זינגען דע-

:
מאָנסטראַטיו ,התקוה" ,
א שטורמישע דעבאַטע איז אויך פאָרנעקומען בעת דער װאַל
געהאט די אויפנאבע
פון דער נייער עקזעקוטיווע ,וועלכע האָט
לויט ווייצמאַנ'ס פּלאַן דורכצופירן אַ גרינטלעכע רעפאָרם אין דער

פינאַנציעלער און ווירטשאַפטלעכער אַרבעט אין ארץ ישראל .די
דאָזיקע הויפּט-אויפנאַבע האָט אין דער נייער ארץ ישראל'דיקער
עקזעקוטיווע איבערגענומען דער לאָנדאָנער אַדװאָקאַט און פֹּאָלֵ-
טישער זשורנאַליסט האָרי סאַקער .זיינע אולטימאַטיוע באַדיננונ-
גען זיינען פון וייצמאַנ'ען אַקצעפּטירט געװאָרן .דאָס האָט אַרויס-

גערופן אַ גרויסע אומצופרידנקייט סיי אויף לינקס און סֵיי אוֹיף
רעכטס ,אוסישקין פּראָטעסטירט זייער שאַרף קעגן דעם ,װאָס מען
גייט אויסליפערן ,לויט סאַרקער'ס פאַרלאַנג ,דעם קרן קימת אין
די הענט פון דער נייער עקזעקוטיווע .די פאָרשטייער פון די אַר-
בעטער-גרופּירונגען זיינען מודיע ,אַז זיי האָבן נישט קיין פאַר-
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טרויען צו אַ פּאַלעסטינער עקזעקוטיווע ,אין וועלכער סאקער וועט
רעפּרעזענטירן אַן אַרבעטער-פיינטלעכע ריכטונג ,פּראָף .װײבּמאָן
באַמיט זיך צו באַרואיקן די אַרכעטער-דעלענאַטן און גיט אֶפּ א
דערקלערונג ,אַז די נייע עקזעקוטיווע װועט רעספּעקטירן די הסתד"-

רות און אירע אינסטיטוציעס.

קענן דער עקזעקוטיווע

זיינען גע-

ווען די ראַדיקאַלן ,די רעװויזיאָניסטן, ,מזרחי" און אַ געוויסע צאָל
פון אַלגעמיינע ציוניסטן ,דער שליס? פון דער סיטואַציע אין אַלזאַ
געלעגן אין די הענט פון די אַרבעטער-פראַקציעס פּועלי-ציון (פאַ-
התאחדות" .װאָלטן די לינקע גרו-
רייניקט מיט צעירי-ציון) און ,
פּירונגען געשטימט קעגן דער עקזעקוטיווע ,דאַן װאָלט וייצמאן

געבליבן אין דער מֿינדערהייט .אָבער די לינקע זיינען געבליבן
טריי װוייצמאַנ'ען סיי אין דער פּראַגע פון אַגענץ און סיי ביי דער
װאָל פון דער נייער

עקזעקוטיווע.

פּראָטעסטירנדיק

שאַרף

קעגן

סאַקער'ן האָבן די לינקע זיך דאָך אָפּגעסאַלטן ביי עדעקרזעקוטי-
וע-װואַל ,זיי האָבן דאָס מאַטיװױירט מיט ציוניסטיש-פּאַטריאָטישע
טעמים,

דערקלערנדיק,

אַז זייער

שטימען

קענן,

װואָלט צונעפירט

די באַװעגונג צו א פולשטענדיקן כאַאָס .ביי דער אִפּשטימונג איז
פּראָפּ .ווייצמאַן נגעוויילט געװאָרן מיט אַ קליינער מערחייט :מיט

 3קעגן  48שטימען .מער שטימען האָט באַקומען סאַקאָלאָו.
די פאָרגעשלאָגענע עקזעקוטיוו-ליסטע :ד"ר מ .ד .אידער ,קאַלאָנעל
פ .ה .סיש ,לואי ליפסטי ,פעליסס ראָזענבליט ,הארי סאקער ,און
העגריעטש שאָלר ,איז פונעם קאָנגרעס אָנגענומען געװאָרן מיט 98
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די ביזדאיצטיקע פאָרשטייער פוֹן ,מזרחי" אוֹן דער אַרבעטער-

פראַקציע (פּראָפּ ,פּיק און י .שפּרינצאק) .נאָך דער אָפּשטימונג
גיבן אָפּ דערקלערוננען :מ .בערלין אין נאָמען פון ,מ,זרחי" ,זלםן
רובאַשאָט אין נאָמען פון פועלי-ציון און ד"ר ח .ארלאזאַראָט אין

,תאחדות" ,אַז זייערע פראַקציעס נעמען נישט איבער
נאָמען פוֹן ח
קיין שום פאַראַנטװאָרטונג פאַר דער נייער לייטונג,
דער קאַנגרעס באַשליסט צו שיקן א באגריסונג צו די ציו"
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ניסטן אין סאָװויעט-רוסלאַנד .,דאַ האַלטן
דעס ג .סאָקאַלאָט און לעאָן מאָבקט .מיט 
געשלאָסן

שלוס-רע"

פייערלעכע

התקוה" געזאַנג ווערט

|

דעד -91טער ציוניסטישער קאָנגרעט,
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די לאַנע פון ציוניום און יידגמום ,אין אַ
װעלט-מלחמה

יאָרצענט נאָך דער ערשטער

דער -81טער קאַנגרעס האָט נישט געפונען קיין לייזונג פאַר
דער שווערער לאַנע אין ארץדישרא? און אינם ציוניזם .ס'אין גע-
װאַקסן די אַנטוישונג ,בעיקר אין ארץ ישראל ,אין די קרייזן פון
דער

ציוניסטישער

אָפּאָזיציע

האָט

מען

דעם

-21טן

קאָנגרעס

גנע"

שילדערט אַלְס אַן ,אונאַנדע-קאָנגרעס" ,בער? קאַצענעלזאָן ,איינער
,חדות העבודה"-פירער ,האָט געשריבן ,אַז דער ציוניום
פון די א
איז נעװואָרן דענראדירט צו דער מדרגה פון אַן ,אליאנס איזראַע-
ליט" .דער בלוטיקער קאָנפליקט צווישן יידישע קאַָלאָניסטן און

יידישע אַרבעטער אין פתחס חקוס האָט נעשאַפן

אַ פאַרביטערטע/

שטימונג .די נייע עקעזעקוטיווע אין ארץ-ישראל ,די עקזעקוטיווע
פון אַן ,אייזערנער האַנט" ,פון ,ענגליש-רעדנדיקע" ,אין וועלכער
האַרי סאַקער איז געווען דער פירנדיקער פייטער ,האָט קעגן זיך
אַרױיסגערופן די פיינטשאַפט נישט נאָר פון דער אַרבעטערשאַפט,
נאָר אויך פון נאַנצן ישוב ,אָן אונטערשיד פון פּארטיי און געזעל-

שאַפטלעכער צוגעהעריקייט .די טדויעריקע יום-כפּור-פאָרפאַלן ביים
כותל המערבי ,װאָס האָבן טיף באַלײידיקט די רעליניעױנאַציאַנאַ/-
לע געפילן פון נאַנצן וועלטיידנטום ,האָבן נלייכצייטיק אַרויסנע-
רופן צאָרן לגבי דער נאַכניבערישער פּאָליטיק פון דער ציוניסטי-
|
שער עקזעקוטיווע.
אין דער ציוניסטישער באַוענונג איז אָפּנעשװאַכט געװאָרן די
דיסציפּלין אוֹן די איינהייטלעכע אַרבעטס-ענערניע, .מזרחי? און
,חסתדרות העובדים" האָבן אין אַמעריקע אַרגאַניזירט באזונדערע .
זאמ?-אַקציעס ,הגם דאָס האָט נעשטערט דעם קרן-היסוד-דרייוו.
דער קריזיס פון דער באַװענונג אין געקומען צום אויסדרוק אין
דריי .הויפּט-דערשיינונגען;)1 :די אַלטע ציוניסטישע גװאַרדיע איז

געװאָרן מיד און דערשעפּט;

 )2די יוננט איז טיילװיין אַװעק צו
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ניסטישע פּאַרטײען אָדער האָט | זיך בכלל דער-
די לינקע נישט-ציו
זעלשאַפטלעכער אַרבעטן  )8די הכנסות פון די
ווייטערט פון גע
קרנות זיינען כסדר געפאַלן.
ישט קיין צופאַל ,װאָס גראָד אין יענער תקופה פון דע"
ס'איז נ
דעפעטיזם אין אַנטשטאַנען די בֵרִים שלום" גרופּע,
פּרעסיע און
מיט צו באַװייזן ,אַז דער אידעאַל פון ציוניזם
װאָס האָט זיך בא

ט ווערן אין אַ געמיינזאַמען ביינאַציאָנאַלן שטאַט
וועט רעאַליזיר
ראַבער אין פאלעסטינע ,און דערצו איז בכלל נישט
פון יידן און אַ

יידישע מערהייט אין אוץ ישראל .אַרום דעם ברית"
נויטיק א

יסותינוײ האָבן זיך גרופּירט פאַרשידענע אינ-
שלום-זשורנאַ?ל ;שא
ן טוער (ד"ר הונאַ בערגמאַן ,ר' בנימין ,ד"ר
טעלעקטואַליסטן או
לוריע ,חיים קאלוואריסקי ,ר"ר י .מאַגנעס און
האַנס כהן ,ד"ר י.
אָבן אַגיטירט לטובת אַן ארץ ישראלדיקן פּאַר"
אַנדערע) ,וועלכע ה
פאַר אַן אַראַביש דיידישער פעדעראַציע וכדומה.
לאַמענט,
איז פאָרגעקומען אין בערלט אַ זיצונג פון
|| אין ופי 8991

אַקציאָנס-קאָמיטעט.

צוליב  סאַקער'ץ ,מיט וועלכן ד"ר װייצמאַן

| האָט זיך סאָלידאַריזירט,

איז אױיסגעבראָכן

אַ שאַרפער

קאַנפליקט

וטיווע האָט דעמיסיאָנירט .קוים מיט צרות איז גע"
אוּן די עקזעק
איקן די אויפגערענטע געמיטער און ווייצמאַן האָט
לונגען צו באַרו

זיגנאַציע .סיי אין דער דאָזיקער זיצונג און
צוריקגעצויגן זיין רע

ערדיקע א .ק-.זיצונגען ערב דעם -61טן קאָנגרעם,
סיי אין די שפּעט
האָט מען באַהאַנדלט

די פראַנע פון אַ פאַרברייטערטער

יידישער

און ס'איז קלאָר געװאָרן ,אַז ענדלעך װערט די דאָויקע.
אַנענץ

פאַרברייטערונג פון ד,זשואיש
מער 8991

איז פאָרנעקומען

איידזשענסי" אַ טאַטזאַך .אין זר

אַ שנוי אויף דעם נציב-פּאָסטן ,פּלו-

יז אַװעק און אויף זיין אָרט איז נאָמינירט געװאָרן דער קאָ-
מער א
לאָנעל סער דזשאָן ראָבערט טשענסלאָ,

וועלכער איז פריער געווען

נדאַנט און נאָווערנער אין ראָדעזיע (דרום אַפּריקע).
מיליטער-קאַמע
די לֿאַנע פון וועלט-יידנטום

האָט זיך צו יענער

צייט

זייער

ט ,אין נאַנץ אײיראָפּע זיינען געװאַקסן רעאַקציאָנער-
פּאַרשלעכטער
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! אַנטיסעמיטישע שטרעמונגען .זייער קריטיש איז געװאָרן די עקאָ-
נאָמישע לאַנע פון פּוילישן יידנטום ,אַנטיסעמיטישע עקסצעסן

און

דער שטײגערפּראָצעס האָבן מעיד געווען אויף דער אַנטײ-יידישער
שטימונג אין לאַנד .דער יידישער סיים:קלוב ,בראש פון וועלכן
ס'איז דאַמאָלס געשטאַנען ד"ר ל .רייך ,האָט געפּרװווט צו שליסן

אַ מין אָפּמאַך מיט דער גראַבסקרעגירונג ,װאָס האָט נעדארפט
זיכערן דעם פּוילישן יידנטום געוויסע ווירטשאַפטלעכע און קולטו-
רעלע הנחות .קענן דעם דאָזיקן אָפּמאַך פון ד"ר  .רייך .און ד"ר
י; טהאָן איז שאַרף אויפנעטרעטן יצסט גרינבוים ,רופנדיק די ציו-
ניסטישע מחנה צום קאַמף קענן דער ,אוגאַראַי .אינם פּוילישן ציו-
ברודערקאַמף ,גרינ-
ניזם איז אױיסגעבראָכן אַ לײידנשאַפטלעכער
בוֹים האָט צום שטורעם קענן דער ,אונאָדא? און אַגענץ-פאַרבדײ-
טערונג מאָביליזירט די ציוניסטישע מאַסן ,בעיקר אין קאָנגרעס-

פּוילן .דאַקעגן זיינע קעגנער:

,עת לבגות"

און די לֿאַנדס-אָרגאַני-

זאַציעס פון מזרח -און מערב-נאַליציע האָבן פּראָפּאַגירט אַ פּאָז-
טיווע שטעלונג סיי לגבי דער אַגענץ-פאַרברײיטערונג און סיי לנבי
רייכ'ס

פּאָליטישער

פירונג

אין ,קאָלאָ".

אין מאַי 6291

האָט אין

פּױילן געזיגט דורך אַ מיליטער-אויפשטאַנד מאַרשאַל פּילסודסקי
און דער גאַנצער ענין פון אָפּמאַך מיט דער גראַבססי-דעגירונג אין
געװאָרן נישט-אַקטועל .עס זענען אָבער אין פּוילישן ציוניזם גע-
בליבן די שאַרפע נגודים בנונע דער לאַנדספּאָליטיק און אַגענץ-
פראַנע ,און ס'איז ווייטער גענאַנגען דער ברודער-קאמף ,הגם מען
האָט זיך פון צייט צו צייט באַמיט צו שליסן אַן אינערלעכן שלום,

צוליב די דאָזיקע קאַמפן איז נישט דורכגעפירט געװאָרן די אוויפֿי
טאַציע פון דער ציוניסטישער באַװעגונג אין פּולן,
אין זומער  6291איז אין ליטע געמאַכט געװאָרן אַ סוף צום לעצטן
שריד ופּליט פון דער יידישער אױטאַנאָמיע ,וועלכע האָט נאָך דער
מלחמח אַרויסנערופן אַזויפיל האָפנוננען ביים יידישן צבור אין
אײיראָפּע .בכלל האָט דער װאַקסנדיקער רעאַקציאַנער-אַנטיסעמט-
טישער רעזשים ,איבעראַל אָפּנעשװאַכט די השפּעה און ווערט פון
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דעך ציוניסטישער לאַנדס-פּאָליטיק .די פאַשיסטישע רעגירונגען

האָבן ליקווידירט דעם איינפלוס און די מאַכט פון די פּאַרלאַמענ-
טאַרישע קערפּערשאַפטן ,און מיט דעם איז אויך שטאַרק געפאַלן
אַקטיויטעט

אין

פּאַרלאַמענטן,

די באַדייטונג פון ציוניסטישער
שטאַטראַטן .און אז .וו .עס זיינען וידער אויפגעשטאַנען אין
יידישן לעבן פאַרשידענע נאָטאַבלען און שתדלנים ,װאָס האָבן גע"

האַט פּערזענלעכע פאַרבינדונגען מיט די מאַכט-האָבער און זיינען

בזה האופן ביכולת געווען עפּעס אויפטוען ,פּאַרשטענדלעך הינ"

טער די קוליסן ,אָן יעדן .קאַנטראָל און פאַראַנטװאָרטונג לגבי דעם

2
ב ט
|
הי
י!ידישן צבור.
די דאָזיקע סיטואַציע איז געווען באַזונדערס גינסטיק פּאַר.
דער פּאַרטײ
וועלכע האָט
ליטישע און

פון עקסטרעם-יידישער אָרטאָדאָקסיע ,דער ,אגודהי,
די נייע לאַנע אויסגענוצט בכדי צו פאַרגרעסערן איר פא
װירטשאַפטלעכע השפּעה אין יידישן לעבן .דאָס איז

געשען נישט נאָר אין פּױלן ,ליטע ,לאָטװע און אַז .װו .אויך אין

גענף,

ירושלים,

לאָנדאָן

האָבן

די שליחים

פון אגודה"

באַמיט

זיך הינטער די פּאָליטישע קוליסן ,אָפּצושװאַכן דעם כוח פון ציו-

ניזם .אין ארץ ישרא? האָט די ,אנודה" געפירט אַ סעפּעראַטיס:
טישע אַקציע קעגן דער ,כנסת ישראל" און איר ,חוקה" .אין אַן
אָפענעם קאַמף האָט די ,אגודה" געליטן אַ פולשטענדיקן דורכפאַל,
ווייל לנבי די  09טויזנט מיטגלידער פון ,כנסת ישראל" ,האָט זי
קוים צונויפנעבראַכט אַן ערך  7טויזנט אונטערשריפטן .אָבער ,וי
געזאָגט ,איז דער כוח פון ,אגודה" באַשטאַנען נישט אין אַן אָפע-
נעם קאַמף ,נאָר אין אַ שתדלנות-פּאַליטיק הינטער די קוליסן; און

גראָד אויף דעם דאָזיקן וועג האָט זי געהאַט געוויסע דערפאָלגן.

די רעאַקציאָנער-אַנטיסעמיטישע שטרעמונג
| געװואַלדיקע פאָרטשריטן אין דײיטשלאנר .זינט
אומרוען אין בערלין ,אין האַרבסט  ,8291װאָס
בולט'ען פּאָנראָם-כאַראַקטער ,ווערט מיט יעדעם

באַװעגונג
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פון האַקנקרייצלערישן

מאַכט באַזונדערם
די אַנטײיידישע
האָבן געטראָגן אַ
יאָר מעכטיקער די

נאַציאָנאַליסאַציאַליזם,

וועלכע

.

פּרי
ידיקט אַ פולשטענדיקע פאַרניכטונג פון יעדן יידישן קיום און
רעכט .טראָצדעם זיינען די דייטש-יידישע אַסימילאַטאָרן ווייטער
גענאַנגען זייער פאַרבלענדעטן וועג ,באַקעמפנדיק שאַרף דעם ציו-
האָבן
ניזם און נאַציאָנאַלדײדנטום .די זעלבע בלינדע עקשנות

אַרױסגעװיזן די אַסימילאַטאָרן

אויך אין

אַנדערע

לענדער.

אין

אונגאָרט ,למשל ,האָט עס נאָך דער ערשטער ועלט-מלחמה גע-
דויערט אַ פּאַר יאָרן ,ביז די ציוניסטן האָבן דאָרט סוֹף 2כ? סוף
באַקומען אַ לענאַליזאַציע פאַר זייער טעטיקייט ,װאָס אין כסדר
דענונצירט און געשטערט
געװאָרן דורך די ,מאַדזשיאַרן פון

משה'ס נלויבן?,

|

|

די שווערע לאַגע פון רוסישן יידנטום איז אויסגענוצט געװאָרן
דורך פאַרשידענע פּראָדסאָוויעטישע שליחים ,בכדי איבעראָל

צו

מאַכן פּראָפּאַנאַנדע און צו זאַמלען נגעלטער פאַר דער יידישער קאַ-
לאָניזאַציע ,צוערשט אין קרים און דאַן אין ביראַבידזשאַן .הנם די
דאָזיקע פּראָפּאַגאַנדע האָט זיך באַנוצט מיט נאַציאַנאַל-פילאַנטראָ-
פּישע אַרגומענטן ,איז דאָך אָפט בולט געװאָרן איר אַנטײ-ציוניס-
טישער כאַראַקטער .טראָצדעם זיינען אויך מאַנכע ציוניסטן ,און
צווישן זיי רטובן ברייגט ,אַריינגעצױגן געװאָרן אין דער דאָזיקער

|
|
/
אַקציע.
טריי זיין אַנטי-ציוניזם אין אויך וייטער געבליכן דער
,בונדי ,וועלכער האָט אין דער שווערער לאַנע פון ציוניזם געזען
אַ באַשטעטיקונג פאַר זֵיינֶע אַנטי-ציוניסטישע טעאָריעס ,די פּועלי-
ציוניסטישט אַרבעטער-באַװעגונג אייאזָרן-לאַנג נאָך דער שפּאַל-
טונג אין יאָר  ,0געבליבן אָפּנעשװאַכט און איר ראָל ביים
יידישן פּראָלעטאַריאַט אין די גלות-לענדער איז געווען אַ קליינער.
דער שװערפּונקט פון דער ציוניסטישער ארבעטער-באווענוננ איז
אַריבערגעטראָנן געװאָרן קיין ארץ ישראל ,ווו די אַרבעטערשאפט
וואַרפט די לאָזונג פון איסור ,פאַרייניקונג פון אַלֶע ציוניסטיש-
סאַציאַליסטישע פּאַרטײען אוֹן נרופּירונגען אין איין נעשלאָסענער

מחנה .זינט דעם צוזאַמענפאָר אין זיפס (דעצעמבער  )0291פאַר-
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שטאַלקט

זיך כסדר די דאָזיקע איחוד-טענדענץ,

עס גרינדעט

זיך

ת יהעובדים העברית הכללית" ,עס פאַרייניקן זיך אין איין
,סתדרו
די ה

פּאַרטײ די פּועלי-ציון (רעכטע) מיט ,צעירי-ציון" ,עס ווערן נאָכן

5טן קאָנגרעס געמאַכט אַלֶע באַמיאונגען ,בכדי צו פאַרייניקן אין
רץ ישראל ,אחדות העבודה" מיט ,חפּועל /הצעיר" און אין די
א
גלות-לענדער די פּועלי-ציון (פאַרייניקט מיט ,צעירידציון") מיט
התאחדות".

ערב .דעם -61טן ציוניסטישן קאָנגרעס איז .פאָרגעקומען סיי

ין ארץ ישראל און סיי אין דער ציוניסטישער באַועגונג אַ שטאַר-
א

קע פאַרבעסערונג אין דער לאַנע .די אַרבעטסלאָזיקײט

אין ארץ-

שראל איז כמעט לגמרי פאַרשווונדן ,עס האָבן זיך געוויזן די ער-
י
טע סימנים פון אַ נייעם וירטשאַפטלעכן אויפשווונג .די שאַפונג
ש
דער פאַרברייטערטער אַגענץ ,װאָס איזן געװאָרן ,סוף כ? סוֹף
פון
יקט ,האָט אַרױסגערופן אין דער ציוניסטישער מחנה נייע
פאַרענד
האָפנונגען .אויך אין דער פּאָליטישער סיטואַציע איז /פאָרגעקומען
א

געוויסע

פארבעסערונג,

די

,ליגע

פֿאָרן

ד'טן

דאָמיג ישָד",

מיטן

קאָלאָנעל וועדזשווור בראש ,האָט געפירט אין ענגלאַנד אַן ענער-

נישע

פּראָ-ציוניסטישע

פּראָפּאַנאַנדע,

געווינענדיק

השפּעה אין די קרייזן פון דער נייער לייבור-רענירונג,
וועלכער ס'איז ווידער געשטאַנען ראַמזײ מאַקראָנאַלד.

אש אט

252

אט

אַ שטאַרקע
בראש

פון

)6

דער זעכצנטער

ציוניסטישער

קאָנגרעס

אין ציריך

אין
דער 61דטער ציוניסטישער קאָנגרעס איז פאָרנעקומען
ציריך ,אין דער צייט צווישן  82יוֹלִי און  11אוינוסט  ,9291אוֹיף
נעציילט
 0דעלענאַטן ,האָבן די אַלנעמיינע לאַנדסמאנשאפטן
די אַרבעטער-גרופּירוננגען , ,18מזרחי"  ,18רעװיזיאָניסטן 12
8
און ראַדיקאַלן  ,91די קאַנגרעס-דערעפענוננ איז ספּעציעל באַ-
שטימט געװאָרן אויפן  82יולי ,בי חמוז ,צו דער -22טער יאָרצייט
פון טעאָדאָר הערצל'ן,
נאָך פּראָפ ,װײצמאַגס פייערלעכער דערעפענונגס-רעדע ,האַלט

נחום סאָקאָלאָט אַ גייסטרייכן רעפּעראַט א .ד .ט :.ט,עאָדאָר הערצל
און די ציוניסטישע

אָרגאַניזאַציע? ,ד"ר א .רופּיץ רעפערירט

ועגן

דער באַדייטונג פון ארץ ישראל פאַר דער יידישער אומה,
אויף דער צווייטער זיצוננ ,נאָך דער װאַל פון קאָנגרעס-פּרע-
זידיום ,דערגענצט דיר װײבמאַן דעם געדרוקטן באַריכט פון דער
עקזעקוטיווע .ער זאָנט; סּ'איז געקומען אין עננלאַנד אַ נייע רעני-

רונג ,דער יחס פון דער מאַנדאַטאָר-מאַכט האָט זיך פאַרבעסערט,
אָבער מיר מוזן פּראָטעסטירן קענן די אומדערהערטע פאָרפאַלן ביי
דעם כות? מערבי .דער עקאָנאָמישער מצב פון לאַנד האָט זיך
די
שטאַרק פֿאַרבעסערט ,די אַרבעטסלאָזיקײט איז פארשוונדן,
אַראַנזשן-קולטור עפנט נייע .האָראָסקאָפּן ,עס אַנטװיקלט זיך די
יידישע אינדוסטריע ,א גרויסע באַדייטונג האָט די ים-המלחקקאָנ-
צעסיע פון נאָװאָמייסקי ,דער דערשפּאַרונגס-סיסטעם האָט גענעבן
אין ארץ ישרא? גוטע רעזולטאַטן .מיר האַלטן ביים פארענדיקן די
איידזשענסי" .דאָס װעט אונז דער"
פאַרברייטערטע ,דזשואיש
מענלעכן אַ נרויסן אַרבעטספּלאַן ,פעליקס ראָזעובליט ,מיטנליך
פון דער עקזעקוטיווע ,רעפערירט דאַן וענן די סטאַטוטן פון
,דזשואיש איידזשענסי" און פּראָפ .ז .בראַדעבסי (נייער מיטנליך
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פֿון דער עקזעקוטיווע)

וועגן די צוקונפט-אויפנאַבן

רעפערירט

פון

דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע.
אויף די ווייטערדיקע זיצונגען קומט פאָר די גענעואַלידעי
עעקרזעקוטיווע ,אין וועלכער עס
באַטע װועגן דעם באַריכט פון ד

באַטײיליקן זיך די פאָרשטייער פון אַלע גרופּירונגען .מ .בערלין
(מ,זרחי") קריטיקירט די טעטיקייט פון דער עקזעקוטיווע ,באַ"
קעמפט דאיידעאָלאַניע

שלום"

פון ,ברית

און דריקט

אויס דעם

צער פון רעליניעזן יידנטום צוליב די געשעענישן ביים כותל מערבי.
דר ,ח .ארלאָזאָראָו (,התאחדות") זאָגט :מיר פאַרגעסן װועגן דעם
זיך
פילט
רוסישן יידנטום .די ארץדישראלדיקע אַרבעטערשאַפט
פאַראַנטװאַרטלעך פאַרן נורל פון נאַנצן ציוניזם .די ירושלימער
עקזעקוטיווע איז געווען אַ נישט-געלונגענע :די פּאָליטישע קאָני
סאָלידאַציע

איז נישט

געװאָרן ,די פּאָליטישע אַקציע

דורכגעפירט

האָט געליטן צוליב נישט-סיסטעמאַטישער

אַרבעט .אָבער די טע-

פאַלשע

אינזש.

נות פון די רעװיזיאָניסטן זיינען

און שעדלעכע.

'ש .קאַפּלאַנטקי (פּועלי ציון) קריטיקירט די טעטיקייט פון דער
ארץדישראלדיקער

לייטונג און זאָגט:

די

אַרבעטער האָבן אַליי.

דורכנעפירט דעם קאַמף קענן דער אַרבעטסלאָזיקײט .אונזער מֹּאַ-
ליטישע לאַנע איז געװאָרן אַ בעסערע ,ווייל די רעגירונג אין ענג-
לֿאַנד געפינט זיך אין די הענט פון דער אַרבעטער-פּאַרטײ .זאב

זשאַבאָטינסקי דערקלערט;:

די

ארץיישראלדיקע

אַדמיניסטראַציע.

ברענגט נישט קיין ככוד דער בריטישער מלוכה .די פּאַליטישע
כֿאַנע איז בשום אופן נישט קיין גוטע .די זיכערקייט אין לאַנד איז

כסדר באַדראָט .די ברוטאַלע התנהנות פון דער פּאָליציי ביים כותל

מערבי האָט אונז טיף באַליידיקט ,סיר באַקעמפן שאַרף דעם אופן
פון אַגענץדפאַרברײטונג .װוו איז דער גאָלד-רעגן פון דאיַגענץ"
שותפים? דורך די אַגענץ-באַשלוסן טרעט איר מיט די פיס די

| פּרינציפּן

פון

דעמאָקראַטיע .מיר ,די רעװיזיאָניסטן ,װעלן זיך

,זשואיש איידזשענסי" און מיר רופן
נישט באטייליקן אין דער ד
אַלע ציוניסטישע פּאַטריאָטן צום קאַמפף קעגן דער פאַרניכטונג פון
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הערצלם ווערק ,י .סופּראַסקי (א"י) זאָגט :די פערטע עליה האָט

אַ סך אויפנעטאָן ,איצט קומט די צייט פאַר דער פינפטער .זאָל די
עקזעקוטיוו
ע דאָסמאָל זאָרֹנן פאר די נייע עולים .יצסט גרינבוים
דערקלערט;
ס
'
א
י
ז
אַ געשיכטלעכע איראָניע ,װאָס דער קאָנגרעם,
וועלכער ליקווידירט הערצלס ירושה ,האָט זיך גראָד אָנגעהויבן מיט
פייערלעכקייטן לכבוד דעם שעפער פון ,יירנשטאַט" .נישט לואי
מאַרשאַל און נישט פעליקס װאַרבורג זיינען די פירער פון יידישן
פאָלק ,נאָר די שליחי האומה ,ואָס זיצן דאָ אינעם ציוניסטישן
קאָננגרעס .מיט די אַגענץװדבאַשלוסן פאַרציכטעט די ציוניסטישע
אָרנאַניזאצי
ע אויף איר נלאַנץ און כוח! די לינקע זיינען שולדיק
אין דעם איצטיקן מצב .אויב מ'ויל נאָך עפּעס ראַטעװען ,פוז
מען באשליסן ,אַז די פאַרברייטערטע אַגענץ קאָן ליקווידירט ווערן
צו
יעדער צייט דורך דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע ,און נישט,
ו
י
ע
ס
ו
ו
ע
ר
ט
פאַרגעשלאָגן ,דורך אַ מערחייט פון די אַגענץ-מיט-
ג
ל
י
ד
ע
ר .מאָריס מאַיער (ענגלאַנד) ,טורט בלומענפּעלר (דייטשלאַנד),
אברחם גאָל
רבערג (אַמעריקע) אוןאַנדערע ,פאַרטיידיקן די עקזע-
קוטיווע און
ו
י
י
צ
מ
א
ַ
נ
ס
א
ַ
ג
ע
נ
ץ
ד
פ
ּ
א
ָ
ל
י
ט
י
ק
.
דר ,י .שװאַרצבאַרד (קרא-
קע) זאָגט:
ס
א
ַ
ק
ע
ר
'
ס
פ
י
ר
ו
נ
ג
מ
י
ט
אַ ש
,טאַרקער האַנט" ,איז נישט
פּאָפּולער,
ה
נ
ם
ז
י
האָט אסַך אויפנעטון.
מיר
נעמען אויף די
אַגענץ
אָן אַ גרויסן ענטוזיאזם ,אָבער די פאַרברייטערטע אַגענץ.
עפנט
פ
א
ַ
ר
א
ו
נ
ז
נ
י
י
ע
מ
ע
נ
ל
ע
כ
ק
י
י
ט
ן
.
ד
ר
.
 .7רײַך דערקלערט :די
פֿאַ
ר
ב
ר
י
י
ט
ע
ר
ט
ע
א
ַ
ג
ע
נ
ץ
מ
ו
ז
ג
ע
ש
א
ַ
פ
ן
ווערן .די נישט-ציוניסטישע
העל
פ
ט
א
י
ז
ד
א
ָ
ס
מ
א
ָ
ל
ג
ע
ו
ו
י
י
לט געװאָרן אויף אַ נישט-דעמאַקראַטישן
אופ
ן
,
א
ָ
ב
ע
ר
מ
ע
ן
מ
ו
ז
האָבן געדולד .אויך דער ערשטער ציוניסטו-
שע
ר
ק
א
ָ
נ
ג
רעס איז נישט געװויילט געװאָרן אויפן גרונט פוֹן דע-
מאָק
ראַטישע וואַלן ,די אָפּאָזיציע פאַרלאַנגט אַ פּראַװיזאָריום פון
דריי
י
א
ָ
ר
,
ד
א
ָ
ס
ה
א
ָ
ט
נ
י
ש
ט
ק
י
י
ן
ז
י
ן
.
א
ו
נ
ז
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שװואַך .די פאַרברייטערטע יידישע אַנענץ קאָן פאַר אונז האָבן נאָר .
שלעכטע קאָנסעקוװוענצן .מיר מוזן אַלץ טאָן ,בכדי די אַנענץ זאָל
נישט ברענגען צקויין חורבן פון ציוניזם .דר .מ .גליקזאָן (א"י)

דערקלערט; די עקזעקוטיווע האָט אויף זיך נענומען די ראָל צו
זיין אַ מליץ יושר פאַר דער מאַנדאַטאָר-מאַכט .דער מעמאָראַנדום

צוֹם

פעלקער-בונד

מאַכט

פרידן .,מ .הינדעס (ואַרשע)

דעם

אינדרוק ,אַז מיר זיינען צו'

פאַרטיידיקט

די

פּאַרברײיטערטע

אַנענץ און האַלט ,אַן די עקזעקוטיווע האָט דערפילט אירע אוים-
גאַכן ,זשאַן פישער

אַנאַליזירט די פּאָליטישע לאַנע און פאַרלאַננט

אַ נייע גרויסע עליה .דר .שמריהו לעוין זאָגט; די פאַרברייטערטע
אַגענץ איז א היסטארישע נויטוענדיקייט .די אַגענץדקעגנער
שטערן די פייערלעכע שטימונג ,װאָס דאַרף דאָ איצט הערשן ,מיר
טאָרן נישט פאַרשאַרפן די באַציאוננען צװישן אונז און די נייע
(אַגענץדשותפים ,מ .מ .אוסישקץ זאָגט; װו איז דער אמת ,ביי
ווייצמאַנען אָדער ביי זשאַבאָטינסקין? טראָץ אַלֶע באַרואיקונגען,
איז

די לאַנע אין ארץ-ישראל

פּרעזידענט

מיט

זיין אייביקן

אַ שלעכטע.

אָפּטימיזם?

צו װאָס

מיר

קומט

מוזן האָבן

דער

מוט'

און זאָגן דעם אמת .אינעם קאַמף קענן דער פאַרברייטערטער
אַגענץ זיינען פאַראַן דריי דרכים )1 :אַרויסצוטרעטן פון דער אֶר-
גאַניזאַציע  )2אָרגאַניזירן אינערהאַלב

דער אָרגאַניזאַציע אן אויפ-

שטאַנד  )8אונטערווארפן זיך דער מערהייט .איך האָב באַשלאָסן
צו גיין דעם דריטן וועג ,דר .בערגשטיין (האָלאַנד) האַלט ,אַז די
פאַרברייטערטע אַגענץ אין שוין אַ באַשלאָסענע זאַך און ס'איז

אייגנטלעך נישטאָ וועגן װאָס צו דעבאַטירן .ה .פּאַרבשטיין (מזד
רחי) זאָגט; אונזער ציוניזם שטיצט זיך אויף די יסודות פון יירנ-
שטאַט ,די פּאָליטיק פון דער עקזעקוטיווע

זיִקער ריכטונג

דאַרף גיין אין דער דאָ-

און נישט .אויף דער ליניע פון אַ בינאַציאָנאַלן

,רית שלום"-לייט ,דר .מאַרטן בובער
שטאַט ,וי עס פּרעדיקן די ב
ח,תאחדות") האַלט ,אַז דער עתיד פון ציוניזם ליגט אין זיין
(
נייסטיקער באַנייאוננ .,מיר מוזן די יוננט האַלטן ווייט פון נאַציאָ-
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נאַליזם .אויך אָן אַ יידישער מערחייט אין ארץ-ישראל וועלן מיר
רעאַליזירן די יידישע נאַציאָנאַלע חיים .בערל פאַצענעלזאָן (פּועלי-

ציון) דערקלערט:

יאָ ,די אַרבעטער זיינען פאַרבונדן מיטן ציוניזם

צוליב ממשותדיקע אינטערעסן .ליידער ,האָבן מיר נאָך אין דער
ציוניסטישער באַװעגונג גרופּן ,װאָס זיינען נישט פאַרבונדן מיטן

ציוניזם דורך רעאַלע אינטערעטן און זייער ציוניזם איז בלויז אַן

אַבסטראַקטער באַגריף .מיר האָבן נישט קיין מורא פאַר די נייע
אַגענץדשותפים ,ווייל אויך אין דער ציוניסטישער באַװענונג האָבן
מיר צו קעמפן מיט פּלוטאָקראַטישע עלעמענטן און השגות .מאיר

גראָסמאַן (רעװיזיאָניסט)

זאָגט :דער רעװיזיאָניזם

ואַקסט

און

ווערט אַ מעכטיקע פאָלקס-באַװעגונג .די עקזעקוטיווע האָט נאָר-
נישט אויפגעטאָן .,דער פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער אֶרנאַ-
ניזאַציע האָט אַ באַציאונג פון פאַראַכטונג לְנבי דעם קאָנגרעס און
זיין מערהייט ,מיר האָבן געװאָלט מיטאַרבעטן װירטשאפטלערד מיט
די אַגענץדשותפים .איר האָט אָבער אַנדערש באַשלאָסן ,מיר בלייבן
אין דער אַרנאַניזאַציע און ועלן ווייטער קעמפן קענן דער פאַר-
ברייטערטער ,דזשואיש איידזשענסי" .יעקב פישמאַן (אַמעריקע),
י ,ביידיטש (פראַנקרייך) און אַנדערע פאַרטיידיקן די אַגענץ-פאַר:

ברייטונג,

דר .מ .סאָלאָװײטשיט

(ראַדיקאַלער) האַלט אַ שאַרפע

רעדע קעגן דר .וייצמאַנען אוֹן דער אַנענץ ,ער זאָנט; װייצמאַן
אין אַ גאַנץ נוטער פּאָליטיקער אין גוטע
צייטן אָכער טאָמער
ווערט די לאַגע ,חס וחלילה ,שלעכט ,פאַרלירט ער גלייך די אמונה.
צום סוף פון דער גענעראַל-דעבאַטע ענטפערן אין נאָמען פון

דער עקזעקוטיווע :װײצמאָן ,סאַקאָלאָט ,סאַקער ,רופין ,און פּראָם,
בראָדעצטי .דאַן לייענט פֿאָר 1ס.אָסאָלאט אַ פייערלעכע דעקלאַראַ-
ציע אין דער פראַנע פון כות? מערבי ,און איז מודיע ,אַן די עק-
זעקוטיווע שיקט פון קאָנגרעס אַ באַזונדערע דעלענאַציע ,וועלכע
זאָל אינטערווענירן אין לאָנדאָן .דער קאַנגרעס הערט אויס סאָ-
קאָלאָווס דערקלערונג ,שטייענדיק ,דר .א .האַנטסע רעפערירט ועגן
קרן היסוד און מ .מ .אוסישקין ווֹענן ק .ק ,ל ,פרוי ה .שאָלר.

מיטגליד פון דער עקזעקוטיווע ,האַלט אַ דעפּעראַט וועגן חינוך און
| בריאות אין ארץדישראל ,אין די וכוחים באַטײליקן זיך; הרב אָסי
טראָוװסקי (מזרחי) ,דר .סאָסקיץ (רעװויזיאָניסט) ,ז .טאָקען (דייטש"

לאַנד) ,דר .ג .גאָלדמאַן (ראַדיקאַלער) ,דר .ע .שמאָראַס

(מזרח.

נאַליציע) ,דר .ב .מאָסינזאָן (א"י) און אַנדערע .עס קומט דאַן פאָר
אַ ספּעציעלע העברעאישע

זיצונג ,געווידמעט דער קולטור און דער-

ציואונג .יצחק גרינבוים רעפערירט וועגן דער אַרבעט פוֹן ,תרבות".
דעם צווייטן רעפּעראַט האַלט

דר .װאָלפסבערג

(,מזרחי" ,דייטש-

לאַנד) ,וועלכער אַנאַלִיזירט אויף אַ גייסטרייכן אופן די שטעלונג.
פון רעליניעזן יידנטום לנבי די פראַנן פון קולטור און דערציאונג,(פּאָלעמיזירט.
|ין דער דעבאַטע באַטײליִקן זיך } זשאַבאַטינסלי
א
קענן דעם אוטראַקװיסטישן סיסטעם אין יידישנאַציאָנאַלע שולן),
ח .זלאַטאַפּאַלסקי און אַנדערע .צווישן די רעדנער איז אויך געווען
אַ באדכוח פון רוסישן יידנטום ,וועלכער האָט נעשילדערט די לאַנע

פוֹן נאַציאָנאַלן יידנטום אין סאָװיעט-רוסלאַנד ,
אויף די ווייטערדיקע זיצונגען רעפערירן דר ,רופאייזען וועגן
די באַשלוסן פון דער פינאַנץדפּאָליטישער קאַמיסיע און דר .ג .האַל--

פּערן וועגן באַשלוסן פון דער אַנענץ-קאָמיסיע .מ .ראָטענבערג (אַ-
מעריקע) ,גיט אגַענויעם באַריכט ווענן דעם משא ומתן מיט דער
מאַרשאַל-גרופּע ,וועלכן ער האָט די גאַנצע צייט געפירט .עס קומט

פאָר אַ זייער לאַנגע און ליידנשאַפּטלעכע דעבאַטע וועגן די סטאַטוט-
,זשואיש איירזשענסי" .די
סעיפים פון דער פאַרברייטערטער ד
אַנענץ דאַרף באַשטײן פון  422מיטנלידער ,דערפון  211דעלענאַטן
פון ציוניסטישן קאָנגרעס און  211פאָרשטייער פון קהילות ,עדות
.ון פאַרשידענע געזעלשאַפטן ,אידש .ר .שטריקער (ראַדיקאַלער)
א
און ר .ליכטהייס (רעװויזיאָניסט) רעדן קעגן די סטאַטוט-באַשטימונ-
גען ,הרב בראָדט (מזרחי ,פּוילן) פאַרלאַנגט אַ באַזונדערן סעיף פאַר.
שמירת הדת .ביי דער אָפּשטימונג ווערט דער סטאַטוט פון דער
אָננענומען מיט  182שטימען קענן .08
אנענץ
פֿאַרברייטערטער
דר .9 ,מאַרגוליעס גיט דאַן אִפּ אַ דערקלערונג אין נאָמען פון די
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ראַדיקאַלע ,אַז זיי וועלן זיך באַטײליקן אין דער אגענץ ,בכדי דאָרט

ממשיך צו זיין דעם קאַמט פאַר די פּרינציפּן פון ציוניזם און דע-
מאַקראַטיע ,ז .ושאַבאָטיגסקי דערקלערט ,אַזץ די רעװויזיאָניסטן װועלן
זיך אין דער אַנענץ נישט באַטײליקן..
נאָך די רעפּעראַטן פון דר .באַרט ועגן אָרגאַניזאַציאָנעלע
פֿראַגן ,פון אליהו דאָבקטן ווענן די באַשלוסן פון דער עליה-קאָמו-
סיע ,פון אינזש .ש .סאַפּלאַנסקי ווענן די פאָרשלאַגן פון דער קאָלאָ-
ניזאציע-קאָמיסיע און פון רדר .מ .רינגעל וועגן דער פּאָליטישער
קאָמיסיע ,טרעט צו דער קאַנגרעס צו וויילן אַ נייע עקזעקוטיווע .נאָך
אַ לאַנגן משא ומתן מיט די לינקע ,וועלכע זיינען געווען קאַטענאָריש
קעגן דער נייער װאַל פון האַרי סאַקער ,איז מען סוף-כליסוף דורבנע"
און דער קאָננרעס האָט אַקצעפּטירט די ליסטע פון דער
קומען
נייער עקזעקוטיווע ,אין וועלכער עס זיינען אַריין ,אויסער די בי
פון ,מזרחי" און צויי
איצטיקע מיטנלידער ,צוויי פאָרשטייער
פאָרשטייער פון די לינקע אַרבעטעריגרופּירונגען :פּראָף װײצמאַן
פּרעזידענט פון דער אָרגאַניזאַציע .1 ,סאַקאָלאָט ,פּרעזידענט פון
דער עקזעקוטיווע .מיטנלידער:ליפּסטי ,סִיש ,סאַקער ,פרוי שאָל,
רופּין ,ראָזענבליט ,פּראָס .בראָדעצטי ,מאיר בערליץ ,דר .ל .באַרט,

ש .קאַפּלאַנסקי און י .שפּריעצאַס.

|

|

מיט ? .מאָצקינ'ס פייערלעכער שלוס-רעדע און ,התקוה"-
נעילה-זיצונג פונעם זעכצנטן
נעזאַנג איז נעשלאָסן געװאָרן די
קאָנגרעס ,וועלכע האָט געדויערט ואַנצע  21שעה ,פון  0אֶונט
ביז  9פרי,
דעם זעלבן טאָג 11 ,אוינוסט  8 ,9291אַזיינער נאָכמיטאָג,

איז פאָרגעקומען די ערשטע
דושואיש

איידזשענסי".

זיצונג פון

דער

פֿאַרברײטערטער

די זיצונג האָט געהאַט אַן אימפּאָזאַנטן,

איינדרוקספולן פאַרלויף .באַטײליקט האָבן זיך אויסער די ציוניסי
טישע מנהינים ,יידישע פּערזענלעכקייטן פון פארשידענע לענדער
און קרייזן ,צװוישן זיי זיינען געווען :לואי מאַרשאַל ,פעליקס װאַרי
בורג,

הערבערט

סעמיועל,

אלבערט

אײבשטיײ)

לאַרד

מעלטטעט,
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לעאָן בלום (פירער פוֹן דער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ אין פראַנק-
רייך),שלום אַש ,רי יחזקל ליפּשיצ (ראש פון דעם רבנים-פאַרבאַנד

אין פּוילן) ,אָסקאַר װאַסערמאַן (באַרימטער יידיש-דייטשער פי"
נאַנסיסט) ,שיפּליאַקאָו (יידישער אַרבעטער-פירער אין אַמעריקע)
און אַנדערע ,פאָרזיצער איז געווען פּראָפּ .װײגמאַן .עס זיינען גע"

האַלטן געװאָרן באַנייסטערטע

רעדעס אוֹן עס האָט געהערשט

אן

ענטוזיאַסטישע שטימונג .די זיצונג איז געשלאָסן געװאָרן מיט דעם
|
ה,תקוה"-געזאַנג,

די אָנהענגער פון דער אַגענץ-פאַרברײיטונג
פירט .די גראַנדיעזע דערעפענונגס-זיצונג

האָבן

טריאומ-

האָט ווידער דערװעקט

די סקעפּטיקער און
אפיל
גרויסע אילוזיעס און האָפענוננען,
אַגענץ-קעננער זיינען געשטאַנען אונטער דעם שטאַרקן איינדרוק
פון דער אַנענץדהתחלה אין ציריך ,קיינער האָט נישט פאָרויסגע-
זען ,אַז אין ארץדישראל גרייט זיך הינטער די פּלייצעס פוֹן פריך-
לעכן און אַרבעטסזאַמען ישוב ,אַ נייער בלוטיקער אויפרייס.,

דר,
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סטיפען

װײן
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זינט אַ געוויסער צייט האָט געהערשט אין ירושלים און אין
גאַנץ ארץדישראל א גערייצטע שטימונג אַרום דעם ענין פון כוחל

מערבי .די יידישע באַפּעלקערונג ,פאר וועלכער דער כות? מערבי

אין געבליבן אַן אַלטער ,הייליקער סימבאָל פון בית-המקדש און מלי
כות ישראק ,איז געווען שטאַרץ דענערווירט צוליב די כסדרדיקע
נגישות און באַליידיקו;נען לנבי די מוזפללים מיים כות? ,די אַראַ-
בישע אַניטאַטאָרן און שליחים פון ירושלימער מופטי האָבן אוים-

געהעצט

דעם

מוולמאַניש-רעליגיעזן פאַנאַטיום פון דער לאַנד-

באַפעלקערוננ ,פֿאַרשפּרײיטנדיק בלבולים און שקרים ,אַז די יידן
ווילן פאַרכאַפּן דעם ,אמאַר-מעטשעט ,וועלכער גדענעצט זיך מיטן
כותל .די לאַגע אין לאַנד האָט זיך כסדר פארשארפט .תשעה באב
איז פאָרגעקומען ביים כותל אַ פרידלעכע מאַניפעסטאַציע פון דער
יידישער יוגנט .די אַראַבער האָבן נעװענטפערט מיט קעגן-דעמאַנס-
טראַציעס און גאַסןדעקסצעסן .די אַראַבישע אָנפירער האָבן באַש:
לאָסן צו פּראַװאָצירן אַ בלוטיקן אױיפּשטאַנד ,וועלכער זאָל מיט
שווערם און פייער פאַרניכטן דעם י-דישן ישוב און איינמאָל פאַר
אַלע מאָל אַ סוף מאַכן צום ציוניזם .אָן ספק האָבן אויך געוויסע
אַנטײציוניסטישע באַאַמטע פון דער ארץ-ישראלדיקער אַדמיניס-
טראַציע געהאָט אַ שייכות צן דעם דאָזיקן פאַרברעכערישן פּלאַן.

כידוע ,האָט מען אין די דאָזיקע סקרייון גערעכנט ,אַז סוף 7991

וועט מען פון לאַנדאָן אויס ליקווידירן דעם ציוניזם ,דאָס איז אָבער
נישט געשעען .דער אַראַבישער אויפשטאַנד האָט אַלזאָ די דאָזיקע
ליקווידאַציע געזאָלט דורכפירן אין אַ ים פון יידיש בּלוט .פון דער
דורות-לאַנגער דערפאַרונג ווייסט דאָס יידישע פאָלק ,אַז ווען אַ
רעגירונג וויל ,דאַן קומען נישט פאָר קיין פּאָנראָמען .די געשעע-

נישן אין אוינוסט  9291װאָלטן

זיכער

ערנסטן פאַרנעם ,ווען די בריטישט
װואָלט דערפילט איר פליכט,

נישט

אָנגענומען אַואַ

מאַנדאַטאָר-אַדמיניסטראַציע
|
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.די אַראַבישע אָנפירער האָבן אויסגעװויילט פאַר זייער טייוו"

פּלאַן ,אַ גינסטיקן מאָמענט .די רעליניעז-מוזולמענישע
לאָנישן
עצע האָט מאַביליזירט אַראַבישע מאַסן ,װאָס זיינען ביז איצט ביי
ה
פתם-פּאָליטישע אַקציעס געבליבן פּאַסיוו ,די פירער פון יידישן
ישוב זיינען אַלַע געווען אין ציריך ,דער הייקאָמישיאַנער טשענסע-
אאיַזװעקגעפאָרן מחוץ לארץ אויף אורלויב .אָנגעהויבן האָבן
לאָר

זיך די בלוטיקע געשעענישן דעם  32אױגוסט  9291און געדויערם

האָבן זיי ביז צום -1טן סעפּטעמבער .דעם -952טן און -42טן אוו"
זיינען פאָרנעקומען אין אָמאַר-מעטשעט און אויף די גאַסן
גוסט
ון ירושלים גרויסע אַראַבישע דעמאַנסטראַציעס ,װאָס האָבן זיך
פ
רװאַנדלט אין בלוטיקע איבערפאַלן אויף דער יידישער באַפעל-
פֿאַ
ונג .פון ירושלים האָט זיך די פּאַנראָם-כװאַליע אַריבערגעטראָגן
קער

כמעט אין אַלֶע שטעט און ישובים .ס'האָט זיך דערביי געפילט אַן

אָרגאַניזירטע האַנט ,וועלכע פירט אָן סיסטעמאַטיש מיט דעם בלו-
טיקן אויפשטאַנד .מחנות פון צענדליקער טויזנטער באַװאָפּנטע
האָבן געשטורעמט די יידישע קװאַרטאַלן אין ירושלים,
אַראַבער
יפו ,חיפה ,חברון ,צפת ,עכו א .א .וו .אויך ת? אביב און די יידי"
שע מושבות זיינען איבערפאַלן געװאָרן ,די אַראַבישע פּאָגראָמ-
ו
יקעס זיינען געגאַנגען צו דעם ,הייליקן" קאַמפ נישט נאָר צו"
שטש

פיב רעליגיעזדפּאַטריאָטישע טעמים .אַ סך פון זיי האָבן פּשוט גע.-
א געלעגנהײיט ,בכדי צו רויכן  יידישן באַזיץ ,פון דער סירי"
זוכט

שער גרענעץ האָבן זיך געלאָזט גיין אויף ת?-אביב און ירושלים
מחנות פון טויזנטער רויבלוסטיקע בעדואינער.
די ארץ-ישראלדיקע אַדמיניסטראַציע ,בראש

ס'איז געשטאַנען דער שטעלפאַרטרעטער

פון

ועלכער

פון הייקאָמישיאָנער לוס,

נעבליבן פאַסיוו ,ס'איז שווער צו באַאורטײלן ,וי ווייט דאָס
איז
ז געווען שלעכטער ווילן און װי ווייט סתם אומפעאיקייט .על
אי

כל פּנים ,האָט די אַדמיניסטראַציע

נישט

אַרױסגעװיזן

קעגן די

 -פּאָנראָמשטשיקעס דעם נויטיקן כוח און איז געבליבן מאַכטלאָז לגבי

ער װואַקסנדיקער כװאַליע פוּן מאָרד און רויב .דער ישוב איז גע"
ד
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ווען
אָנגעװיזן אויף זיך אַלין ,מיט אַ װונדערבארן מוט און קר-

בנות-נרייטקייט

האָבן די ארץ-ישראלדיקע

 7דישן װידערשטאַנד

קעגן

די

יידן נגעשטעלט

א הע

אַראַבישע אָנגרייפער .די געהיימע

חגגה האָט
אַרױסגעװיזן אַ לענענדאַרע קאַמפ-אַקטיװוויטעט .אין די
ירושלימער קװאַ
רטאַלן ,מאה שערים" און אַנדערע האָבן פרומע
יידן מיט
בערד און פּאוֹת ,געקעמפט מיט וואפן אין דער האנט

עס פעפן אויס וװוערטער ,בכדי צו שילדערן די העראָאישקייט פון

ישוב אין יענע טראַנישע אוינוסטיטעג .אַ דאַנק
דער
דאָזיקער
פאַרטיי
דיקונג האָט זיך טאַקע דער ישוב געראַטעװעט פון א פול-
שטענדיקער
פאַרניכטונג ,און דער געפּלאַנטער מאַספּאַנראָט האָט
זיך פארוואנ
דלט אין אַ קאַמף .סוֹף כל סוֹף האָט די פּאַלעסטינער
אַדמיניסטראַ
צ
י
ע
|
מ
א
ָ
ב
י
ל
י
ז
י
ר
ט
די נויטיקע מיליטערישע כוחות פון
מצרים א ,א
.
ו
ו
ב
כ
די צו אונטערדריקן דעם אַראַבישן אױפשטאַנד,
וועלכער האָט
שוין אָנגעהויבן ווערן געפערלעך פאָר דער בריטי-
שער מאַכט גופא,
|
|
די אַראַבישע פּאַגראָמשטשיקעכ ,וועלכע
האָבן
וייניק
מוט

| אַר
ױסגעווֹיזן אינעם קאַמף מיט דער יידישער הגנח ,זיינען געווען

גאָר גרויסע ,נבור
ים" אין חברון און אין צפת ,ווו זיי האָבן נישט
אָנגעטראָפן אויף
קיין ערנסטן װידערשטאַנד מצד דעם אַלטן ישוב,
די שחיטה אין
סבר האָט דערמאַנט מיט איר בעסטיאַלישער אם-
זריותדיקייט
ד
י
ש
ע
נ
ד
ל
ע
כ
ס
ט
ע
ר
צ
י
ח
ו
ת פון די אוקראינישע פּאַנ-
ראָם-באַנדע
ס
,
ס
ו
י
ז
נ
ט
ע
ר
א
ַ
ראַבישע רוצחים זיינען איבערפאַלן די
ישיבה אין
ח
ב
ר
ו
ן
,
(
ו
ו
עלכע איז קיין חברון אַריבערגעטראָגן געװאָרן
פון סלאָב
ו
ד
ק
ע
)
אוןהאָבן מיט סאַדיסטישע פּייניקונגען אויסנעקוו-
לעט צענדליקער
שװאַכע ,תמימותדיקע ישיבה-בחורים ,דער באר-
באַרישער מאָרד אין
חברון װעט בלייבן אַן אייביקער שאנדפלעק

;פאַר די א
רץדישראלדיקע אַראַבער .טראץ דער העלדישער פארטיי-
דיקונג זי
י
נ
ע
ן
פ
ּ
א
ַ
ר
נ
י
כטעט געװאָרן די קאָלאניעם באר טוביה
אוֹן חולדה,
דער רעזולטאַט

|
|
פון די אוינוסטיגעשעענישן

איז פאַרן
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געווען זייער אַ טרויעריקער ,נעפאַלן זיינען  081יידישע הרונים,
צוויי מאָל אַזויפיל זיינען שווער פארווונדעט געװואָרן .דער מאטערי
האָט באַטראָפן הונדערטער טויזנטער פונטן .פיל
יעלער שאָדן
קװואַרטאַלן ,שכונות און מושבות זיינען פאַרברענט אָדער אויסנע-
רויבט געװאָרן ,דאָס גאַנצע עקאָנאָמישע לעבן איז געווען פּאַראַ-
ליזירט .דער ישוב האָט דאַן דורכנעפירט אַ באִיקאָט פון אַראַבישע
פּראָדוקטן
און סחורות ,די אַראַכער האָבן געענטפערט מיט אַן
אַנטײיידישן באִיקאָט ,צווישן ביידע טיילן פוֹן דער ארץ-ישראלרו"
קער באַפעלקערונג האָט זיך געשאַפן אַ תהום פוֹן שנאה.
| = די אַראַבישע פּאָנראָםדהעצער ,מיטן ירושלימער מופטי בראש,
האָבן נישט דערגרייכט זייער פאַרברעכערישן
ציל .די בלוטיקע
{ באַרטלאָמײיאוס-נאַכט ,וועלכע זיי האָבן צונעגרייט פאַרן ישוב און
דעם ציוניזם ,האָט זיך נישט איינגענעבן .דער ישוב און די ציו-
ניסטישע מחנה אין דער גאַנצער יידישער וועלט האָבן אויף די
בלוטיקע געשעענישן געענטטערט מיט אַ מעכטיקער מאניפעסטא-
ציע לטובת דער יידישער היים אין ארץיישראל ,גראַנדיעזע ציוניס-
טישע מאַסן-מיטינגען
און דעמאַנסטראַציעס זיינען פאָרגעקומען
אין לאָנדאָן ,ניודיאָרק ,פּאַריז ,װאַרשע און אין אַנדערע גרויסע
און קליינע שטעט .באַזונדערס איינדרוקספול איז געווען די גרויסע
מאַניפעסטאַציע אין לאַנדאָן ,װו פּראָפ .ווייצמאן האָט דערקלערט:
;אויב נאָך די געשעענישן אין יאָר  1291האָט מען אונז נעצוונ-
גען אָנצונעמען דאָס ווייסבוך ,װעלן מיר איצט פאַרלאַנגען אַ בלוי-
ווייסבוך" .נישט געפאַלנקייט אוֹן שרעקן האָבן באַהערשט דאָס
וועלט-יידנטום ,נאָר אַ מעכטיקער נעפיל פון צער און צאָרן קעגן
די אַראַבישע פּאַנראָמשטשיקעס און זייערע פינצטערע פּראָטעק-
טאָרן .צענדליקער טויזנטער יידישע סאַלדאטן מכל תפוצות ישראפ
האָבן זיך אָרגאַניזירט בכדי צו איילן מיט מיליטערישער הילף קיין
ארץדישראק ,צענדליקער טויזנטער חלוצים זיינען געשטאַנען גרייט
צו אַ נייער עליה .דער ועד הלאומי און די יידישע אַגענץ האָבן
אַרױסגעגעבן מאַניפעסטן צום וועלט-יידנטום ,אין וועלכע זיי האָבן
1265

גערופן צום שנעלן בנין הארץ .אומעטום חאָט מען דורכנעפירט
גרויסע זאַמלונגען פאַרן ארץ-ישראלדיקן

 ,הילפס פּאָנדי .די טראַ

נישע אוינוסט-געשעענישן האָבן פאַר דער נאַנצער וװעלט מאנו-
פעסטירט דעם מעכטיקן ווילן און כוח פון יידישן פאלק צו בויען
זיין נאַציאָנאַלֶע חיים אין ארץ-דישרא? ,ביי אַלע באַדינגונגען און.
קענן יעדן װידערשטאַנד ,דער דאָזיקער איינדרוק איז גנישט אָפּנע"
שװואַכט געװאָרן צוליב דער מיאוסער ראָל פון געוויסע אַנטײציו-
ניסטישע יידן ,וועלכע האָבן אָפּן אויסנעדריקט זייער סימפּאַטיע
פאַר דעם ,אַראַביש-נאַציאָנאַלן אויפשטאַנד אין פּאַלעסטינע",
באַלד נאָך די געשעענישן איז צוריקנגעקומען קיין ארץ-ישראל

סער טשענסעלאר,

דער הייקאָמישיאָנער

האָט גלייך אַרויסגעגעבן

אַן אויפרוף צו דער פּאַלעסטינער באַפעלקערונג ,אין וועלכן ער
האָט פיט זייער שאַרפע ווערטער גערעדט וװעגן די באַרבאַרישע

רציחות פון די אַראַבישע אָנפאַלער .אָבער די ווייטערדיקע שריט
פונעם

הייקאַמישיאַנער

ניע פון גערעכטיקייט

זיינען נישט

מער גענאַנגען

און מענטשלעכקייט,

אויף דער לי-

נאָר אויף דער ליניע

פון רעאַלע בריטישע קאַלאָניאַל-אינטערעסן- ,וועלכע האָבן פֿאַר-
לאַנגט ,אַז מ'זאָל ביידע צדדים ,סיי די אַראַבישע רוצחים און סיי

די יידישע פאַרטיידיקער שטעלן אויף איין מדרגה .מ'האָט אַרעס-
טירט אַראַבישע
און די געריכטן

פּאָנראָמשטשיקעס און יידישע הגנה-מיטגלידער,
האָבן פאַראורטײלט סיי די אַראַבער און סיי די

יידן ,לויט דעם פאַרלאַנג פון הייקאָמישיאַנער האָט די צענטראַל-
דעגירונג

אין לאַנדאָן באַשטימט

אַ בריטישע

אױספאָרשונגס קאַמי

סיט ,װאָס איז באַשטאַנען פוןשדריי מיטגלידער --- ,אַ קאָנסערװאַ-
טיוון ,א ליבעראַלן און אַ לײיבאָריסט ,בראש פון דער אויספאָר-
שוננט-קאַמיסיע איז אַוװעקנעשטעלט נעװאָרן סער װאַלטער שאָאה

אַ געוועזענער הויכער שופט אין בריטישע קאַָלאָניעס,
אֶנְהוֹיב סעפּטעמבער  9291איז פאָרגעקומען אין לאָנדאָן אַן
אוױיסעראָרדענטלעכע זיצונג פונעם ציוניסטישן אַקציאָנס-קאָמיטעט
און פון אַדמיניסטדאַטיוון ראַט פון דער ,דזשואיש איידזשענסי".
1206

די שטימונג איז געווען אַ פאַרביטערטע .פּרעז .ווייצמאן האָט אָבער
פֿאַרלאַנגט ,אַז פמ'זאָל האָנן פֿאַרטרױען צו ענגלאנד .מ'האָט גנע"
וויילט א העלעגאַציע ,וועלכע איז גענאננען צום עננלישן קאלאניאפ-
מיניסטער לַאֲרר פאספילד ,בכדי אים פארצושטעלן די ציוניס-
טישע פּאָסטולאָטסן אין צוואמענהאנג מיט די אוינוסטיגעשעענישןן,

די מצבח

פאַר

די חולרה

סטרטײריטער

גין

יִטֶר .9291
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 8די בריטישע אױספּאָרשונגס  -קאָמיסיע אין
ארץ-ישראל ,סעד סימפּטאַנס באַריכט און לאָרד
פּאַספילד'ס
דעם  42אָסטאָבער 9291

ניי ,ווייסבוך"
איז קיין ירושלים אָנגעקומען

די

בריטישע אױיספאָרשונגס-קאָמיסיע .דעם זעלבן טאָג ,אין אַװנט ,איז
פאָרגעקומען איר ערשטע זיצונג ,וועלכע דער פאָרזיצער סער װאַל-

/טער שאָאו האָט דערעפנט ,דערקלערנדיק ,אַז ,די געשעענישן אין
ארץ-ישראל האָבן דערשיטערט די נאַנצע קולטור-וועלט" .די אויס-
פאָרשונג-קאָמיסיע האָט געהאַט פאַר זיך די אויפנאַבע אויסצו-
הערן דאָס עדות-זאָגן און די טענות מצד דריי צדדים )1 :די יידן
 )2די אַראַבער און  )3די פּאַלעסטינער רענירונג .יעדער פון די
דריי צדדים האָט צונעשטעלט זיינע בעסטע פאָרשטייער און אַך-
װאָקאַטן .,מצד דער ,יידישער אַגענץ" זיינען דערשינען פינף באַ-
קאַנטע יוריסטן; :סער מערימאַן ,אַן ענגלענדער ,געוועזענער יוס-
טיץ-מיניסטער אין באַלדװוינס רעגירונג ,לאָרד אירלײ ,אַ זון פון

יידישן לאָרד רידינג ,האַרי סאַקער ,לעאָגאַרד שטײן און דער ירו"
שלימער אַדװאָקאַט הורוויץ ,וועלכער איז בעת די בלוטיקע אוו"

גוסט-געשעענישן געווען פאָרשטייער פון דער ציוניסטישער עקוע.-
קוטיווע אין ירושלים .צווישן די אַראַבישע

אַדװאָקאַטן

האָט דעם

וערשטן פּלאַץ פאַרנומען װיליאַס סטאָקער ,אַ געוועזענער באַאַמטער

אין קאָלאָניאַל-מיניסטעריום .די פּאַלעסטינער רעגירונג איז פאַר-
טיידיקט געװואָרן דורכן אַדו ,פּרידי .די קאָמיסיע האָט במשך פון
לאַנגע װאָכן אויסגעהערט אַלס עדות און עקספּערטן אַ סך פּאֲלֵי-

ציאַנטן ,קאָמענדאַנטן
! הויכע אוֹן נידעריקע
ציע .עס איז אויך
הוױיכקאָמיסאַר ,לוס,
די שולד אין דעם
468

פון פּאַליציי -

און

מיליטער-אָפּטײלונגען,

באַאַמטע פון דער פּאַלעסטינער אַדמיניסטראַ-
פאַרהערט געװאָרן דער שטעלפאַרטרעטער פון
וועמען אַדוו ,מערימאן האָט אָפן פאָרגעװואָרפן
בלוט-באָד .אַלס עדות איז אויך אויסגעהערט

געװאָרן

(אין זיין פּריואַט:דירהח)

דער

ירושלימער

מופטי.

פון די

יירישע עדות דאַרף מען דאָ דערמאַנען :דעם דאַמאָלסדיקן פאָרזי"
צער פון ועד הלאומי

פּנחס

רוטענבערג,

הרב הראשי

ר' אברהם

יצחק הכהן קוק ,האַרי סאַקער ,דעם רעװיזיאַניסטישן עסקן און
װאָלפֿנאַנג

ווייזע?

און

דעם

ציניסטישן

זשורנאַליסט
|
ברוידע.
די קאָמיסיע האָט באַזוכט פאַרשידענע שטעט און אַרטשאַמטן,
ווו עס זיינען פארנעקומען די געשעעגישן (אויך אין חברון) .טראָץ
אַלע תחבולות מצד די פאַרטרעטער פון אַראַבישן צד און טראָץ
דער פּדאָדאַדאַבישער שטעלוננ פון די רעגירוננס-פארשטייער ,אין
פאַד אַלע קלאָר געװאָרן דער טדאַנישער אמת פון די נעשעענישן.
 --צום סוף פון די פאַרהאַנדלונגען האָבן די אַדװאָקאַטן פון אַלַע

דריי צדדים געהאַלטן זייער לאַנגע רעדעס לטובת

באַאַמטן

זייערע קליענטן,

אָדװו ,פּרידי ,דער פאָרשטייער פון דער ארץ-ישראלדיקער רעגירונג
האָט זיך אָפּן נעשטעלט אויף דער זייט פון די אַראַבכער ,דער"
קלערנדיק אין זיין רעדע , :מיר האָבן דאָ געהערט וועגן  51מיליאָן
יידן ,אָבער מיר טאָרן נישט פאַרגעסן ,אַז קעננאיבער זיי שטייען
 0ימיל יאָן מוזולמענער ,נרויסבריטאניע איז אַ מלוכה ,וועלכע
פאַרמאָנגט מער מוזולמענישע אונטערטאַנען ,וי וועלכע ס'איז אַנ-
דערע מלוכה" .מיר וועלן טאַקע אין דער וייטערדיקער אַנטויק-
לוננ זען ,אַז נישט די גערעכטיקייט ,נאָר דער דאָזיקער ,פּרידי'ס
פּאָליטישער מאָטיוו האָט מכריע געווען דעם כף-הדין לטובת די
אַראַבער .פון דער גאַנצער שאָאו-קאָמיסיע ,האָט בלויז דער ליי-
כאָריסט האַרי סנעל אנערקענט דעם יידישן שטאַנדפּונקט.
האָט די שאָאהרקאָמיסיע פאַרלאָזט
9291
סוֹף דעצעמבער
ארץדישראל .מיט שפּאַנונג האָט דער ישוב און די נאַנצע ציוניס-
טישע וועלט געװאַרט אויף דעם דין וחשבון פוֹן דער קאָמיסיע.
נאָך אַ לאַנגן משא ומתן איז דער דאָזיקער באַריכט דערשינען אין
מערץ  .0391די שאָאו-קאָמיסיע האָט זיך אין איר באַריכט נישט
באַננוגנט מיט אַ יורידישער אויספאָרשונג פון די געשעענישן,
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הראשי

ר'י אברטם

יצחט

ג

חכהן

קוק

נאָר זי האָט זיך נאָר ברייט אריינגעלאזט אין פּאליטישע חקירות,
דער אינהאלט פון דעם שאָארבאַריכט אין פאלננדיקער ;:כעת די
טאקע די אראכער אטאַקירט ,אָבּער
האָבן
אוינוסט-געשעענישן
הלוט .דער
ביידע צדדים זיינען שולדיק אין דעם פארנאסענעם
מופטי איז אומשולדיק .אויך די אַדראַבישע עקזעקוטיווע אין כמעט
וי אומשולדיק ,לוק און זיין אַדמיניסטראציע האָבן דערפילט זייער
האָט געברעננט דעם לאַנד א
קאַָלאַניזאַציע
פליכט .די יידישע
גרויסן מאַטעריעלן נוצן ,אָבער די יידישע עליה איז צו נרויס לפי 

דער אויפּנאַמס-פעאיקייט פונעם
בריטישער

דער

רעגירונג

לאַנד ,ס'איז די אױיפּנאַבע פון

צו געפונען

באַלד אַן אויסװענ

פון די .

סתירות און קעננזאַצן צווישן ביידע טיילן פון פּאַלעסטינער מאַנ-
דאַט ,פון וועלכע איינער איז לטובת די יידן און דער צווייטער
לטובת

די אַראַבער.

דער ישׂוב האָט אויפנעציטערט פאַר אויפרענונג ,אמילו די
נרעסטע פּעסימיסטן האָבן נישט פֿאַרויסגעזעען ,אַז נאָך די שרעקי
אויספאָרשוננסקאמיסיט
אוינוסטטליידן ,װעט אַ בריטישע
לעכע
משפּטן לויט אַזאַ פּאַרטײיאישן אופן .ס'איז קלאָר געװאָרן ,אַז די
שאָאודקאָמיסיע איז נישט נעקומען ,בכדי סתם צו פאָרשן דעם
אמת און די גערעכטיקייט ,נאָר זי האָט געהאט צו דערפילן געוויסע
פּאַליטישע פונקציעס אין אינטערעס און לויט דעם אויפטראַג פון
אראבער
בריטישע רעגירונגס-טאַקטאָרן ,ביי די ארץ-ישראלדיקע
האָט דאַקענן נעהערשט א שטימונג פון טריאומף ,און זייערס אַ
דעלעגאַציע איז נלייך אַװעק קיין לאָנדאָן ,בכדי דאָרט צוֹ פאַרי

לאַנגען די אַנוֹלירונג פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע( .ס'איז נאַז
:טירלעך בלויז אַ צופאַל ,אָבער דאָך אַ סימפּטאַמאַטישער צופאַל,
װאָס גראָד אין יענער צייט ,אין מעריץן  ,0391איז נעשטאָרבן לַאַרר
באֲלפור) .הנם די מאַנדאַטן-קאָמיסיע און דער ראט פון פעלקער-
בונד האָבן פגורןויס-בריטאַניע פאַרלאַנגט די לאיאַלע דורכפירונג
התחיינותן,
פון די ,אין פּאַלעסטינע-מאַנדאט איבערנענומענע
וז די נאַנצע טענדענץ פון דער דעמאלטיקער פייבארירעני-
471

רונג

גענאַנגען

אין דער

ריכטונג

פון פולשטענדיקער

ליקװידאַ-

ציע פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע .דאָס איז באַלד בופט געקומען
צום אויסדרוק אין סער סימפּסאָנס באַריכט און אין לאָרך פּאַס"
|
פילד'ס ווייסבוך.
אין מאַי  0891איז קיין ארץ-ישראל נגעקומען סער דושאָן ה.

טימפּטאָן ,אַ געוועזענער הויכער קאַלאָניאַל-באַאַמטער אין אינדיע,
וועלכער

האָט

געדאַרפט

אַלט אַ װירטשאַפטלעכער

ספּעציאַליסט

אויספאָרשן די לאַגע אין לאַנד ,בכדי צו געפונען ,װי שאָאו'ס קאָ-

מיסיע האָט דאָס פאַרלאַנגט ,אַן אויסוועג צוישן ביידע טיילן פון
מאַנדאַט .איידער סימפּסאָן איז נאָך פאַרטיק געװאָרן מיט זיינע

חקירות און דרישות ,האָט זיך דאָס קאָלאָניאַל-מיניסטעריום אין
לאָנדאָן צונעאיילט ,אַרױיסנעבנדיק סופ מאַי  ,0291אַ נזרה ועגן.

אַ פולשטענדיקער שליסונג פון דער יידישער עליה און דערְצו נאָך
אַ רעגירונגס-דערקלערונג מיט אַ בולטער אַנטײציוניסטישער טענ-
דענץ ,דאָס האָט אַרױיסגערופן אין דער גאַנצער יידישער וועלט אַ
שטורעם פון פּראָטעסטן .מ'האָט געפילט ,אַז אויך איצט וויל מען.,

וי אין יאר  ,1991געבן די אַראַבישע פּאָגראָמשטשיקעס אַ פּאַלי
טישע פּרעמיע פאַר זייערע בעסטיאַלישע רציחות .די אַנטוישונג
אין דער גאַנצער יידישער וועלט איז געווען זייער גרויס ,מ'האָט
פּשוט נישט געקאַנט פאַרשטיין ,װוי אַזױ די רעגירונג פון דער
אַרבעטער-פּאַרטײי ,װאָס פּרעדיקט יושר און מאָראַל ,איז פעאיק צו

אַזעלכע מעשים,

|

אין אָסלטאָבער  0391איז דערשינען דער באַריכט פון סימפּי
סאָן ,און גלייכצייטיק מיט אים איז אַרױסנעגעבן געװאָרן אַן
אויספירלעכע רעגירונגס-דערקלערונג אין דער פאָרם פון אַ נײעם
װייסבוך ,װאָס איז געווען אַ קאַנסעקװוענטער המשך פונעם וייס/ -

בוך אין יאָר  .2991פאַראַנטװאָרטלעך פאַר דעם דאָזיקן ו,וייסבוך",

װאָס האָט ערלעך פאַרדינט דעם נאַמען שװאַרצבוך ,איז געווען
| דער קאָלאָניאַל-מיניסטער לֿאָרד פּאַספּילד (סידניי וועב) ,אַ באַרימ"
טער געװערקשאַפּטלעך-סאַציאַליסטישער עקאָנאָמיסט .פּאַספילר'ס
ווייסכוך האָט פעסטגעשטעלט :דער מאַנדאַט זיכערט די יידן אין
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פּאַלעסטינע די מעגלעכקייט צו אַ נאַציאָנאַלן לעבן אָבער נישט צו
קיין פּאַליטישער מאַכט .אין די אויגוסט-אומרוען

זיינען שולדיק

די סאַנירונג

לאַנע

פון ביידע

די עקסטרעמיסטן

צדדים.

אין פּאַלעסטינע מוז ניין אין דריי ריכטוננען:

פון דער

 )1בנונע באָדן.

ס'איז נישט פאַרָאַן אין פּאַלעסטינע קיין פרייער באָדן .אויב ס'איז
מענלעך צו פאַרשאַפּן נייעם באָדן דורך טרוקענען זומפּן וכדומח,
פאַר די לאַנדלאָזע אַראַבער,

מוז מען אים שטעלן צו פאַרפינונג

מ'טאָר אַלזאָ גישט דערלויבן ,אַז יידן זאָלן דערווערבן נייעם באָדן,
 )2בנוגע עליה :כ? זמן אין לאַנד זיינען פאַראַן אַראַבישע אַרבעטס-

לאָזע,

טאָר

נישט דערלויבן אַ וייטערדיקע יידישע העליה

מען

 )2דער לעגיסלאַטיטער

וערן,

ראַט מוז נלייך געשאַפן

סימפּסאָנ'ס באַריכט און פּאַספילד'ס ווייסנוך האָבן ווידער
אַרויסגערופן אין דער גאַנצער יידישער וועלט אַ געוואלדיקן פּראָ-
טעסט-שטורעם,

ס'איז פאַר אלע קלאָר געװאָרן,

און דאָס נייע ווייסנוך באַדייטן
דעקלאַראַציע.

ס'איז

געװואַקסן

אַז דער באַריכט

די אַנולירונג פון דער באַלפוֹר-
די פארביטערונג

קענן

דעם

פּאָלו-

וואָס אָקצעפּטירט אויף א ראַפינירטן
טישן רעגירונגס-ציניזם,
אופן די אויסערלעכע װואָרט-פאָרם פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע,

בכדי זי פון אינערן אויסצוליידיקן פון יעדן תוכן .די ציוניסטישע
עקזעקוטיווע האָט אַרױסגעגעבן אשַאַרפן פּראָטעסט-מאַניפעסט און
פּראָפּ ,ווייצמאַן האָט מודיע געווען פּאַספילדן ווענן זיין דעמיסיע
אַלס לייטער פון דער ציוניסטישער

פּאָליטיק .אפילו דער רואיקער,

,עולם" האָט געשריבן ,אַז פּאַספילד'ס ווייסבוך װעט
אָפיציעלער ה
בלייכן אַ שװאַרצבוך אין דער געשיכטע פון בריטאַניע .באַזונדערס
איז גרויס געווען די אויפרעגונג קעגן דעם שעף פון דער לייבאָר-
רעגירונג ראַמזײ מאַקדאָנאַלד ,וועלכער האָט נאָך מיט אַ פּאֶר יאָר

צוריק כסדר איבערגעחזרט שיינע קאָמפּלימענטן און פאַרזיכערונ-
'
גען לטובת דעם ציוניזם,
אין דער אַלנעמיינער מיינונג האָט זיך באַלֶד געשאַפן די אי
בערציינוננ,
ר
ערגלטגר

414
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אַז לאָרד

פּאַספילד יס

היסטאָרישער
פון

דעם

צייוויזם.

װענד

װײסבוך

פובןטט

אין

סה
דרי

יטָּר ,0391
באַביאונגען

אי

גע

צװיטן

פון לאָרד פּאַספילד'ם ו,וייסבוך" אין יאָר 0391
כיז צו דער שאַפונג פון מדינת ישראל אין יאָר 8491
| ,דער ציוניזם געפֿינט זיך נאָך תמידך
אין זיין העראָאישער תקופה".
און

תורח

צבי פרץ חיות
אַרבעט ,דאָס זינען די

יסודות פון אונזער
אונג",

נאַציאַָנאַלער באַניײ

זײים נסמן ביאליק
יי'דיש פאָלק ,װאָס האָסטו נעטון פאַר
ארץ

ישראפ?"

חײים װײבצמאן
,דער צי? פון ציוניזם באשטייט נישט 
|נאָר אין דער שאפונג פון אַ יידישער
מערהייט אין ארץ ישראל ,נאָר אויך אין
דער באַשאַפונג פון קאַָלאַניזאַציע-מענ-
לעכקייטן פאַר מיליאָנען יידן אוֹיף ביי-

דע זייטן פון ירדן",
זאב זשאַבאַטינסקי

,דער פּראָצעס פון ליקווידירן דעם גפות,
קאָן נישט אויפהערן .מיר האָבן אָננע-
הויבן פון יחידים און שטרעבן צו מי-
ליאָנען ,צו קבוץ גלויות",
טאַבעגקין

יבטט

,מיט  08יאָר צוריק ,האָט הערצל נאַ-
טירט אין זיינע טאַנ-ביכער; ,חיינט האב

איך

געשאַפן

הערצל'ס

די יידישע

ווערטער האָבן

דעם היסטאָרישן

אמת,

פדינה'".

אויפנעדריקט

וייל צוערשט

ווערט א מדינה געשאַפן אין די הער"
צער פון פאלק",

|

|
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דער פּראַנרעס פון דער יידישער

קאַלאָניזאַטאָרישער אַרבעט אין אדץ  -ישראל
דאָס יאר  ,0991ווען ס'איז דערשינען פּאַספילד'ס ,ווייסבוך",
װאָס האָט באַצװעקט אָפּצושטעלן
יעדע
וויטערדיקע
ערנסטע
יידישע קאַָלאַניזאַטאָרישע אַרבעט אין ארץיישרא? ,איז גראָך צו"
נויפנעפאַלן מיט דעם זעכציק-יעריקן יובל ,זינט ס'האָט זיך אָנגע-
הויבן דער מאָדערנער יידישער ישוב אין פּאַלעסטינע .אין יאָר
איז געגרינדעט געװאָרן די לאַנדװירטשאַפטלעכע שול און
0
קאָלאָניע מ
,קוה ישראל" .כמעט גלייכצייטיק האָבן ירושלימער ייר!
געליינט די פונדאַמענטן פאַר דער קאַלאָניע ,
פתח תקוה" ,ס'איז

געווען די צייט צו מאַכן אַ שטיקל חשנון הנפש פון דער זעכציק-

יעריעקר יידישער קאַלאָניזאַטאָרישער

אַרבעט

אין

ארץיישױאל

הנגם דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט האָט פאַרפליכטעט די ענגלישע
מאַכט צו אַ בפירוש'דיקער און ממשות דיקער הילף ביים אויפבוי
פון דער יידישנאַציאָנאַלער היים אין ארץזישרא? ,איז די יידישע
קאַלאָניזאַציע געצווונגען געווען צו רעכנען בלוין אויף איינענע
כוחות .במשך די  02יאָר פון דער עננלישער מאַנדאָט-מאַכט האָבי
די יידן באַקומען פוֹן מלוכח-באָדן אין ארץיישראל סך הכל 71
טויזנט דונאַם ,בעת די אַראַבער האָבן אין דער זעלבער צייט בא"
קומען  080טויזנט דונאַם .אין דעם דאָזיקן ציפער-מעסיקן יחם
שטינלט זיך אִפּ די אמתע באַציאונג פון די בריטישע מאַנדאט"
הערשער צום יידישן ישוֹב און זיין אוימבוי-ארבכעט אין ארי
ישראל ,דאָס זעלבע פאַרהעלטניש לאָזט זיך פעסטשטעלן
אויף
יעדן געבים ,ביי יעדער בודזשעטפּאויציע פון דער פאלעסטינער
מאַנדאַט-רעגירונג .די כסדר'דיקע באַשרענקוננען פון דער יידישער
עליה און פון אירע אַנטװיקלונגס-מענלעכקייטן האָבן אויפנע-
האַלטן
און
אָפּט פּאַראַליזירט
דעם
עקאָנאָמישן
פּראַנרעם
פון לאַנד,
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אָבער טראָץ אַלַע שטערונגען ,איז די יידישע עליה און קאָ"
לאָניזאַציע געװאַקסן פון יאָר צו יאָר און האָט אומאויפהערלעך

פאַרשנעלערט דעם אויפבוי-טעמפּאָ פון ארץדישרא?.

די יידישע

עליה איז נגעקומען פון אַלֶע וועלט-טיילן און לענדער ,בעיקר פון
מזרח-און צענטראַל-דאײראָפּע .באַלד ביים סוף פון דער ערשטער
וועלט-מלחמה ,האָט די אַזױ גערופענע דריטע עליס אַריינגעברעננט

אין לאַנד טויזנטער

יונגע ,אַרבעטספעאיקע

אוֹן ציוניסטיש באַ-

גייסטערטע חלוצים ,ס'פעלן אויס ווערטר ,בכדי דאָ .צו שילדערן
דגיר.ויסקייט פון די קרבנות און די התלהבות'דיקע איבערנעגעבנ"
קייט פון דער דאָזיקער בעסטער אונזערער יוגנט ,װאָס האָט אויף
 .די שטיינערדיקע וועגן און זומפּיקע פּלעצער פון ארץדישרא? פאַר-
װאַנדלט װויסטענישן אין פּרעכטיקע ישובים .יידן און נישטייידן,
וועלט-באַרימטע פּערזענלעכקייטן און פּשוטע טוריסטן האָבן מיט
א טיפן דרך ארץ געבויגן דעם קאָפּ פאר דער מסירות-נפש'דיקער
אַרבעט פון דער דריטער עליה און אירע װוונדערבארע רעזולטאַטן,
אין יאָר  4291הויבט זיך אָן די פערטע עליה ,וועלכע דער-

גרייכט איר הױיכפּונקט אין יאָר  9291מיט איבער  83טויזנט עולים.
די פערטע עליה האָט אַ סך אויפנעטון ביים שנעלן פּראָנרעס פון
די שטאָטישע ישובים ,אויך אין דער לאַנדװירטשאַפט האָכן זיך
גענרינדעט נייע באַזידלוננען און קאָלאָניעס .אַ באַזונדער קאַפּיטל
איז געווען די נייע דערשיינונג פוֹן חסירישע קרייזן ביים בניי
הארץ ,צוויי יונגע רביים פון פּוילן ,דער יאַבלאָנער און דער קון"
באַגייסטערטע חסידישע
הונדערטער
פון
ניצער ,האָבן בראש

יונגעלייט,

גענומען

בויען

רעליניעזע

אַרבעטס:ישובים

אין ארץ"

ישראל ,ביי יאַגוֹר איז געגרינדעט געװאָרן ,כפר חסירים".
דער ארץ-ישראלדיקער ישוב אין א דאנק דער דריטער און
פערטער עליה נעוואקסן פון  75טויזגט נפשות אין יאָר 9101
( 8פּראָצ .פון דער גאנצער כאַפעלקערונג) ,צוֹ  961טוווט (אַן

ערך  71פּראָצ .פוֹן דער באַפעלקערונג) אין יאָר  .0591מיט די
עליה-ענינים
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אין אַלֶע לענדער

האָבן

אָנגעפירט

די

פֿאַלעסטיעע:

אַמטן ,לויט די דירעקטיוון פון צענטראַלן ציוניסטישן אימינרא-
:
צדיעעפּאַרטאַמענט אין ירושלים,
ביים בנין הארץ האָט געשפילט אִֵן אנטשידנדיקע ראַלע דו
יידישע אַרבעטערשאַמט און איר הסחתרוחת הבכללית של העובדים
העבריס בארץ יטראל .די צאַלרײיכע אינטטיטוציעס פוֹן דער הסתר"

רות האָבן באַקומען אַ גרויסע השפּעח סיי אין עקאָנאָמישן סיי אין
קולטורעלן לעבן פון לאַנד ,ביי דער געלעננהייט דארף מען דא
פון פאַנדווירט"
דערמאַנען דעם קאַאָפּעראַטיו פארן פארקויף
שאַפטלעכע פּראָדוסטן {,חהמשביר" ,די קאָלאָניזאַטאָרישע געועל-
שאפט ,גניר" און די בוי-אונטערנעמוננ ,טולל בוטזי .אין דער
הפתדרות האָט געהאט דעם אַנטשיײידנדיקן איינפלום די ניײנע"
גרינדעטע (אין יאָר  )9291מפלגת פועלי ארץ ישרטל (מ"פּ"א"י)),
אַ פך קלענער איז געווען דער איינפלוס פון דער פּאַרטײ לינקע
פועלייצין און פֿון ,השומר הצעיר" .אויסערהאַלג דער הסתדרות
יאיז געשטאַנען דער ,חפועל המזרחי" ,א רעליניעז -נאַציאַנאַלער
אַרבעטער-פאַרבאַנד ,געגרינדעט אין יאָר ,2291
די לאַנדווירטשאפטלעכע קאָלאָניזאַציע אין ארץיישראל איז
געפירט געװאָרן דורך דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע און דורךף
,פּ .י .ק .אַ? ,דער פּאַלעסטינער אָפּטײילונג פון י .ק .אַ( .זינט דעם
יאָר  .)8991דער קרן קימת לישרא? האָט ביז צום יאָר  0291דער-
וואָרבן אין לאַנד  072טויזנט דונאם ערד ,זיין קאַלאָניזאַטאָרישער
אויפטו אין עמק יזרעא? האָט געשאַפן נייע גרויסע מענלעכקייטן
פאַר יידישער עליח און אַרבעט ,די מיפולע ,פרידלעכע דעראָבערוננ
פון נהלל ,עין חרוד ,יגור און אַנדערע פאַרװויסטעטע ,מיט מאלא-
רישע בלאָטעס פֿאַרפעסטעטע מקומות אין עמק ,אין א טאָנ-טעני
לעכן געראַנגל מיט נויט און קראנקהייטן ,מיט כסדרדיקע שוערי-
קייטן און קעננערשאַפטן ,וועט אויף תמיד פארבלייבן א העראאיש
גלאַנזרבלאט אין דער נעשיכטע פֿון ,גדור העבורהי און פון אנ"
דערע חלוצישע מחנות ,װאָס זענען אומדערשראָקן גענאַנגנען קאָ"
פֿאַרצווייפלט
זענען
לאָניזירן װיסטענישן ,פוֹן וועלכע אַראַבער
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אַנטלאָפן .די העראָאישקייט פון די חלוצישע פּיאָנערן האָט אַמ"
בעסטן צום אויסדרוק נעבראַכט איינער פון די נהלל-נרינדער ,דער-
קלערנדיק פאַר זיינע חברים, :מיר וועלן נישט פרענן קיין דעה
ביי די דאָקטוירים ,װאָס האָבן אַוױיסגעגעבן זייער טויט-אורטיי?
אויף די דאָזיקע ,מיט מאַלאָריע פאַרסמ'טע מקומות .ארץ-ישראל
מיט אירע װויסטענישן און זומפּן איז אונזער לאַנד און מיר מוזן

אַלץ געזונט מאַכן און באַאַרבעטן!" .אין די קבוצים ,מושבי-עוב-
דים און אַנדערע אַרבעטער-באַזידלונגען האָבן זיך ,מיט דער צייט,
אויסגעבילדעט פעסטונגען פון יידישער אַרבעט און קולטור .פון די

קבוצים דאַרף מען דאָ אַלס די גרעסטע דערמאַנען דעם ,קבו}
המאוחדי (געגרינדעט אין יאָר  )2221און גקבוץ ארציי ,פון
,חשומר הצעיר" (געגרינדעט אין יאָר  ;)7291אויך די אַלְטע
יירישע קאָלאָניעס האָבן דורכנעמאַכט אַ שנעלן פּראָצעס פון נאַי
ציאָנאַלער און סאַציאַלער באַנייאונג .דעם פּראָגרעס פון דער יידי-
שער לאַנדווירטשאַפט אילוסטרירן .אַמבעסטן פאָלננדיקע ציפערן:
| אין יאָר  9191האָט די יידישע לאַנדװירטשאַפט געציילט  84קאָלאָײ
ניעס און ישובים מיט  007טויזנט דונאַם ערד און  21טויזנט נפ-
שות .אין יאָר  0891ציילט די יירישע לאַנדװירטשאַפט  421קאָ-
לאָניעס מיט אַ מיליאָן דונאַם און  14טויזנט נפשות.

נאָך מיט א סך שנעלערן ,ממש ווונדערבאַרן טעמפּאָ איז גע-
גאַנגען די אַנטװיקלונג פון די יידישע שטּאָטישע ישובים .חל-אביב,
װאָס האָט אין יאָר  4191נעציילט סך הכל אַ  2טויזנט נפשות ,איז
ביז צום יאר  0891אױיסגעװאַקסן צו אַ שטאָט פון קנאַפּע  08טוי-
זנט מענטשן .פון יאָר צו יאָר איז נרעסער געװאָרן דער אויפבוי-
פאַרנעם פון דער דאָזיקער פּענאַמענאַלער רייןדיידישער שטאט מיט

אירע פּרעכטיקע גאַסן און בולװאַרן.
יארום

תל-אביב

האָבן

זיך כסדר

נענרינדעט

און

אויסנעש-

פּרייט פרישע ,נייע פאָרשטעט ,פון וועלכע די גרעסטע איז געווע? 
די  ,שכונת בורוכוב" ,אויך חיפה האָט זיך שנעל אויסנגעבויט און
איר יידישע-ר שטאָט-קװאַרטאַל ,הדר הכרמל" ,װאָס איז געגרינ-
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דעט געװאָרן נאָך פאַר דעם יאָר  ,4191איז געװאקסן מיט יעדן
יאָר אַלץ נרעסער און שענער .דער יירישער ארבעטט:כוח און טא"
פֿאַנט האבן פאַר דער אינדוסטריעלער אַנטוויקלונג פון לאַנד נע-
אוֹן האַָראסקאָפְן ,אויסער דער
עפנט נייע ריזיקע מענלעכקייטן
גרויסער עלעקטיישער נעזעלשאַפט פון איט .רוטענבערג ,דאַרף
מען דאָ באַזונדערס דערמאַנען די צעמענט-פאַבריקן פוֹן ,נשר" ,די
די אייל -און-פעטפאַבריק!
נרויסע מילן פון באַדאָן ראָטשילד
,מן" אין חיפח ,די זאַלץדפּראָדוקציע אין עתלית ,די גרויסע צונפי
ש
אין תלאביב א ,א .ו .די באריסמטע וינ"
פֿאַבריקן ,סיליקט?.
קעלעדן פון ראשון לציון האָבן אין יאָר  0391אַרױיסנעגעבן איבער
 0מיליאָן ליטער וויין און ספּירט .יידישע פינאנץ-אינסטיטוטן ,וי
די אַנגלאַ-פאַלעסטײ-באַנק ,די יידיש-עננלישע ,עקאַנאָמיק בֹאי
אד" (מיטן לאָרד מעלטשעט בראש) ,די אַמעריקאַנער ,עקאָנאָ:
מיק קאָרפּאָרעישאָן" (געגרינדעט פון דער בראנדייס-מאק-נרופּע),
די צענטראַלע פון קאאָפּעדאַטיוון ,די אַרבעטער-באַנק און אַנדערע,
און
אינדוסטריעלער
האבן שטאַרק צונעהאלפן צו דער שנעלער

קאַמערציעלער אַנטװיקלונג פון ארץדישראל,
אַנטויק-
צוזאַמען מיט דער װירטשאַפּטלעךעקאַנאָמישער
לונג ,האָט אויך אַ שנעלן פּראַנרעס דורכנעמאכט דער גײסטיםס:

סולטורעלער מצב פון ישוב .דאָס העברעאישע שופ-וועזן אין לאַנד
האָט אין יאָר  0091אַרומגענומען אן ערך  022שולן און מער וי
 0טויזנט תלמידים און תלמידות .די נגרויסע הוצאות פון יידישן
שול-ווערק זענען נעדעקט געװאָרן ,א טייל פון ישוב און אַ טייל פון
די ציוניסטישע אינסטיטוציעס ,בעיקר פון קרן היסוד .די מאַנ-
דאַטאָר-מאַכט האָט ,נאָך לאַנגע אינטערווענצן ,באַװיליקט צו דעקן
אַן ערך  21פּראָצענט פון דעם יידישן שול-בודזשעט .דאָס העב-
רעאישע שול-ווערק האָט אַרומנענומען שולן פון אַלע טיפּן און פון
אַלע אידעאָלאָגישע ריכטונגען .זיין העכסטע אינסטאַנץ איז געווען
דער וער החגוך ,אין וועלכן עס זענען פארטרעטן נעװוען די ציו-
גיסטישע עקזעקוטיווע ,דער ועד החלאומי און דער לערער-פארבאנד,
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דער טעכגיסום אין חיפה און דיאוויטערזיטעט אויפן הר הצופיט
האָבֿן זיך כסדר אויסגעבויט און פאַרגרעסערט די צאָלן פון זייערע
אינסטיטוטן און סטודענטן ,די גרויסע באַבצּיאַנצלע און אוויטער.
זיטעטס-ביבליאַטעס האָט אין יאָר  0391געציילט איבער אַ פערטל
ספיט וערטפולע זעלטנקייטן און מאַנוסקריפּטן,
מיליאָן ביכער,
שטאַרק פאַרבעסערט האָט זיך אין דער נאַכמלחמהדיקער
צייט

דער

געזונטהייטס-צושטאַנד

פון

ישׁוֹב.

דאָס

איז

געווען

דער

רעזולטאָט פוֹן דער אינטענסיווער אַרבעט פוֹן וער הבריאות און
,רסה", ,קופת חולים" (ביי דער חס"
אַנדערע אינסטיטוציעס ,וי ה
תדרות) א .א .וו ,די שטערבלעכסייט צווישן יידן איז נעפאַלן פין
דעם פּראָצענט ( 6,21אין יאָר  )4991צו ( 6,9אין יאָר .)0391
אויף אַלֶע געביטן פון טאַנ-טענלעכן לעבן אין ארץ-ישראל

איז כסדר געוואקסן דהישפּעה פון דער אױטאָנאַמער אַרנאַניזאציע
כגוסחס
פון ישוב ,פוֹן דער
נאַנצע יידישע באַפעלקערוננג
קרייזן פוֹן ,אנודת ישרא?",
כנסת ישראל איז באַשטאַנען
 4יאָר 17 .מיטנלידער לויט
אַמאָל) און איר עקזעקוטיווע

ישראל,
װאָס האָט אַרומגענימען די
אַחון די עקסטרעםאַָרטאָדאָקסישע
די אויסגעוויילטע רעפּרעזענטאנץ פון
פון צספת הנבחרים (געויילט אויף
דער צאָל פון דעם גרויסו מנהדרין
דער הלאומי 32( ,מיטנלידער ,לויט

דער צאָל פוֹן אַמאָליקן קליינעם סנהדרין) .אין דער דאָויקער רע-
פּרעזענטאַנץ פון ישוב זענען געווען פאַרטרעטן

אַלע פּאַרטײען און

ריכטונגען .די װאַלן צו אספת הנבחרים זיינען פאָרנעקומען אויפן
|דעמאַקראַטישן

אופן .װאַלרעכט

האָבן געהאָט

אַלַע

מענער

און

פרויען ,אָנגעהויבן פון -09סטן לעבנסיאָר .מיט די רעליניעזע עניד
נים פון ישוב האָט אָנגעפירט אַ ספּעציעלער ראַט ,מיט צוויי הויפּט"
רבנים ,אַ ספרדישן און אַן אשכנזישן בראש,
במשך די  06יאָר יידישער קאַָלאָניזאַציע-אַרבעט אין ארץ-יש-
ראל ,האָבן די יירן זיך באַמיט צו שאַפן די בעסטע פריינטשאַפט".
לעכע באַציאוננען מיט די אַראַבישע שכנים .אַראַבישע לאַנד-באַי
זיצער זיינען רייך געװאָרן פון ערד-פאַרקויף צו יידן .אדַיראַבישע
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פֿוערן האָבן אָנגעהויבן פֿאַרקױפֿן

זייערע

פאַנדװירטשאַפטלעכע

פּראָדוקטן צו העכערע פּרייזן .פאַר די דירות אין אַראַבישע הייזער
האָבן יידן באַצאלט גנאר טייער ,טויזנטער אַראכער זיינען באַשעפטיקט
געווען אין יירישע קאַלאַניעס אוֹן אונטערנעמונגען ,אין יידישע
שפּיטעלער און מעדיצינישע אַנשטאַלטן האָט מען געהיילט אראז
זיינען פריי צו-
בישע פּאַציענטן .יידישע קולטור-אינסטיטוציעס
גענגלעך געשטאַנען פאַר די אַראַבער ,די הסתדרות העובדים האָט
זיך שטארק באמיט צוֹ דערנענטערן
די ארבעטנדיקע אראַבישע
מאַסן ,די עקאָנאַמישע
און
וי
ר
ט
ש
א
פ
ט
ל
ע
כ
ע
אנטויקלונג פון
לאַנד ,װאָס איז געסומען א דאַנק דעם יירישן ישוף און זיין קאלא"
ניזאַטאָרישער אַרבעט ,האָט אַלואָ געברעננט אַ גרויסן נוצן דער
אַראַבישער באַפעלקערוננ
פון ארישראל ,אפילו אזא אויסנע"
שפּראָכענער אַראַבער-פר
י
י
נ
ט
װ
י
ד
ע
ר
ב
א
װ
ו
ס
ט
ע
ר
ק
א
ַ
ל
א
ַ
נ
ע
ל לאו"
רענסם האָט געמוזט מודה זיין; א
,יך האלט ,אז די יידן זיינען בא-
רופן צו ברעננען אינם אָריענט די נייע ,נוצלעכע לעבנספארמען,
וואָס זיינען דאָרטן אַזױי נויטיק!',
צווישן די אַראַבער זיינען פאַראַן געווען אַ סך ערלעכע און פאַר-
שטענדלעכע מענטשן ,װאָס האָבן אנערקענט דעם נוצן פון יידי-
שער
קאלאָניזאַציע.
די נעמעסיקטע
פּאַרטײ,
אונטער
דער
ג
נ
ו
פיר
פוֹן דער פאַמיליע גאַטאַטיבי האָט געװאָלט קודם 2כ? פאַר-
בעסערן די לאַגע פון דעם אַראַבישן פּוױיער (פעלאַך) ,אָבער דעם דע-
צידירנדיקן

איינפלוס

אין אַראַבישן

לאַגער האָט געווונען

די עקסט-

רעמע ,יידן-פיינטלעכע פּאַרטײ פון דער חוסײגער-פאמיליע ,ואָס
האָס זיך געשטיצט אויף די רייכע עפענדיס און דעם פאַנאטישי
מוזולמענישן קלער און איז אָנגעפֿירט געווארן פון דעם װעצערישן
ירושלימער מופטי ,אַמין-אַל-הוסײני .אין א גרויסער מאָס האָט די
דאָזיקע עקסטרעם-אַראַבישע פּאַרטײ געהאט צו פאַרדאַנקען איר
נצחון איבער די געמעסיקטע נאַשאַשיבי'ס ,געוויסע פאַקטאָרן מון
דער ענגלישער מאַנדאַטאָר-מאַכט און זייער פּאַליטיק אין אר'ן-
ישראל,
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איינפלוסרייכע אַנטידיידישע און אַנטידציוניסטישע רעגירונגם"
קרייזן אין ירושלים און לאָנדאָן האָבן אויסנענוצט די אַראַבישע
פראַנע ,בכדי צוֹ פאַרשאַרפן די יידיש-אַראבישע באַציאונגען און
דורכצוזעצן זייערע פּלענער און מאַכינאַציעס .מ'האָט אומעטום
פאָרנעשטעלט די אַראַבער אין ארץ-ישראל אַלס די היסטאָרישע
בעלי-בתים פוֹן לאַנד און די יידן אַלס פרעמדע ,צונערייזטע או"
זורפּאַטאָרן .דאָס איז געווען אַ פּשוטער ליגנט ,וי עס האָט באַװויזן
מיט ציפערן און פאַקטן ,דער באַװווסטער יוריסט און שריפטשטע-
לֶער ע .פּראַגקעגנשטיין אין זיין בוך;:

"ס{ץססט צנת ,,06118109 101

 9פּראָצענט פוֹן דער אַראַבישער באַפעלקערונג אין ארץיישראל
זיינען געווען אימיגראַנטן פון אַנדערע אַראַבישע לענדער אָדער
האָבן געשטאַמט פון אַזעלכע אימיגראַנטן ,איינגעװאַנדערטע אין די
לעצטע  001יאָר,

די אױיבנדערמאַנטע קרייזן האָבן זיך באַמיט מיט אַלֶע כוחות
צו איבערציינן די נאַנצע וועלט ,צז פּאַלעסטינע אין איבערפולט
מיט מענטשן און ס'איז שוין נישט פאַראַן קיין פּלאַץ פאַר נייע

יידישע עולים .ערב דעם צוייטן ,ווייסבוך" ,אין יאר  ,9291האָט
פּראָפּ .ווייצמאַן

באַזוכט

לאָרד פּאַספילד'ן,

דעם

בריטישן

קאָלאָ-

| ניאַל-מיניסטער .אויף אַלע אַרנומענטן פון ציוניסטישן פירער ,האָט
פּאַספילד ,דער
טיקער ,געהאט

בארימטער געלערנטער עקאָנאָמיסט און סטאַטיס"
בלויז איין תשובה; ,לאָזט מיך צורו ,הער דר.

ווייצמאַן! אין פּאַלעסטינע אין נישט מער דאָ קיין פּלאַץ ,אפילו
פאַר אַ נייער קאַץ!",
צען יאָר שפּעטער ,נאָך דער דאָזיקער ,קלאַסישער" תשובה
פון גרויסן בריטישן שטאַטסמאַן און געלערטן ,האָט דער יידישער

ישוב אין ארץ-ישראל געציילט דריי מאָל אַזופיל נפשות ,וי אין
יאָר  ,92991טראָץ אַלע קאָלאָסאַלע שוועריקייטן מצד דער בריטישער
מאַנדאַטאָר-מאַכט ,האָט זיך אין ארץ-ישראל געפונען פּלאַץ פאַר
נייע  052טויזנט עולים ,אין דער צייט צווישן יאר  9991און ,9891
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נאָך דער פּובליקאַציע פון פּאַספילד'ס
ווייסבוך"

די בלוטיקע נעשעענישן אין אוינוסט  9991און זייער רע-
זולטאַט אין דער פאָרם פון אַנטײציוניסטישע נזרות פוֹן דער עננ"
לישער רענירונג ,האָבן פאַרשטאַרקט אין דער ציוניסטישער מחנה
דעם פּראָצעס פון דיפערענצירונג .די ,ברית-שלום"-טוער זיינען
געװאָרן צעטומעלט און איבערנעשראָקן און האָבן ממשיך געווען
זייערע באַמיאונגען ,אָפט שעדלעפע און אפילו נעפערלעכע פאַר'
ציוניזם .דער קאַנצלער פון דער ירושלימער אוניװערזיטעט דר.
י .ל .מאגגעס האָט אָננעהויבן פירן נעהיימע פאַרהאַנדלוננען מיט
פֿאָרשטייער און מיט דעם אַראַביש-בריטישן
אַראַבישע
געוויסע.
פאַדמיטלער פילבי ,װאָס זיינען געגאַנגען אין דער ריכטונג פון
אָפיציעלן פאַרציכט אויף דער באַלפור-דעקלאַראַציע ,אין זיין דער-
צום נייעם
עפענונגס-רעדע אויף דער ירושלימער אוניווערזיטעט
שול-יאָר ,גלייך נאָך די בלוטיקע נעשעענישן ,האָט דר .מאַגנעס
אַרױסנעזאָגט מיינוננען ,װאָס האָבן אַרויסנגערופן אַ גרויסע אוים
רעגונג סיי ביי די צוהערער און סיי ביים גאַנצן ישוב .די העברע-

אישע פּרעסע ,מיטן סאָציאַליסטישן 

דבר"

בראש ,האָט שאַרף

אַטאַקירט מאַגנעס'ן און דער ועד הלאומי האָט פאַרלאַנגט זיין דע"
מיסיע פון דער אוניווערזיטעטס-לייטונג .אין דער זעלבער צייט
האָט דר .מאַרטין בובער געהאַלטן אויף פאַרזאַמלונגען פוֹן  ברית
שלום" אין דייטשלאַנד רעפּעראַטן אין גייסט פון אַ בינאַציאַנאַלן
שטאַט אין פּאַלעסטינע .,און דער אָרנאַן פון די דייטשע ציוניסטן,
די ײדישע רונדשוי" ,האָט כסדר געדרוקט אַרטיקלען און נאָטיצן,
וועלכע האָבן פולשטענדיק נענירט די גרונטפּרינציפּן פון פּאָלו-
טישן ציוניזם .דער ביבליאַטעקאַר פון דער ירושלימער אוניווערזי-
און דער קרן-היסוד-באאַמ-
טעטס-ביבליאָטעק ,דר .הונאָ בערגמאן
טער דר .האַנס כהן זיינען אויפנעטרעטן מיט פּרעטענסיעס צום
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ישוב און ציוניזם ,װאָס מען איז ,לויט זייער מיינונג ,צו ווייניק
מקרב די אַראַבער .קיין כעסערע צייט פאַר זייערע טענות ומענות
האָבן די ברית-שלום"-לייט נישט ועפונען ,װוי גראָד די טראַנישע
עת צרה נאָך די אוינוסטיגעשעענישן! מיט צער און צאָרן האָט
דער באַוווסטזיניקער ישוב און די ציוניסטישע מחנחה נגעקוקט אויף

דעם משונהדיקן פּאַליטישן שפּי? פון אַ גרופּע ציוניסטישע אינטע-
לעקטואליסטן,

װאָס זייענדיק ביז איצט בלויזן לערער ,שריפטשטע"

לער ,פילאָזאָפן ,ביבליאָטעקאַרן אוֹן סתם גייסטיקע טעאָרעטיקער,
| האָבן זיי זיך פּלוצלינג גענומען מאַכן פּאָליטיק ,צו וועלכער ס'האָט
זיי לנמרי געפעלט סיי מוט און סטיאיַלאַנט .כאַראַקטעריסטיש איז
האָבן זיך
,ום"-אידעאָלאָגן
יתדיישל
געווען דער פאַקט ,װבארָס
אינטעלעקטוא:
כמעט אַלֶע רעקרוטירטם פון מערבאייראַפעאישע
ליסטן-קרייזן ,פאַר וועלכע דער ציוניזם איז נעווען בלויו א מיי
אַבסטראַקטער גייסטיק-עטישער באַנריף .דער פּאָליטישער ,ברית-

שלום"-שפּיל איז אָבער געווען נישט נאָר משונהדיק נאָר אויך גע
פערלעך ,סיי כלפי פּנים און סיי כלפי חוץ .די ציוניסטישע מחנה
האָט איבערגעלעבט א תקופה פון ביטערע נסיונות ,װאָס האָבן

פאַרלאַנגט אַ סך מוט און גלויבן

אין

עתיד

פונעם ציוניזם .די

ב,רית-שלום"-פּראָפּאַנאַנדע איז עלול געווען צו פֿאַרשטאַרקן די
דעפעטיסטישע שטימונגען אוֹן דערמיט אָפּצושװאַכן דעם ווידער"

שטאַנדס-כוח פוֹן דער באַװעגונג .ביי די אַראַבער האָט די אַקציע

פון ,ברית שלום" געשאַפן דעם איינדרוק ,אַז דער ציוניזם האַלט
שוין ביים סוף פון זיין קיום און אַז ס'איז גענוג נאָך איין פעסטער
שטויס ,בכדי אים לנמרי צו פיקווידירן .בזה האופן האָט דער
|ב,רית-שלום"-פּאַציפיזם געקאַנט פֿאַרשטאַרקן ביי די אַראַבער די
שטימונג פאַר אַ נייעם בלוטיקן אַנטײיידישן אוױיפשטאַנד.

ליידער ,איז אויך אַ גדויסער טייל פון דער ציוניסטישער אָנ-
פירונג באַאיינפלוסט נעװאָרן פונעם ,ברית-שלום"-גייסט .דאָס אין .בולט געקומען

צום אויסדרוק

נישט נאָר ביי די דייטשע

וועמענס פאָרשטייער אין דער עקזעקוטיווע,
286

ציוניסט.,

ם .ראָזעובליט,

האָט 

נאָך אין יאר  6291אָפּגענעבן אַ יירגשטאַטיקעגנערישע דערקלערונג,
אויך אין די העכסטע עקזעקוטיווע-קרייזן האָט זיך אויסגעװירקט
די השמעה פון דער  ,ברית-שלום" אידעאָלאָגיע .אויף דער ויצונג
פון ציוניסטישן אקציאַנסיקאָמיטעט אין בֶערלין (אוינוסט ,)0991
,די באלפורידעקלאראציע און
האָסם פרעז ,װײצמאַן דערקלערט:
דער מאַנדאט האָבן אונז בלויז גענעבן אַ רעכט אויף אַ יידישער
היים אין פּאַלעסטינע ,אָבער נישט אויף אַ יידנשטאַט .װאָלט ארץ"
ישראל געווען א ליידיק לאַנד ,װאָלטן מיר געקאַנט רעדן וענן א
יידישער מערהייט און אַ יידישער מלוכה .אונזער צי? דארף זיין א
בידנאַציאָנאַלער שטאַט ".די דאָזיקע דערקלערונג האָט אַרױיסנערופן
אויף דער זיצוננ א שטורעם פון פּראָטעסטן .דר .וייצמאן האָט
דערויף געדראָט מיט דעמיסיע ,די א .ק-.מערהייט האָט זיך אויך
דאָסמאָל דערשראָקן פאַר די קאַנסעקװענצן און זי האָט נעבעטן
ווייצמאַנ'ען ,אַז ער זאָל ווייטער בלייבן בראש פון דער לייטוננ .די
דאָזיקע כפדרדיקע רעזיננאַציעפּאָליטיק ,װאָס האָט געפונען איר
אויסדרוק אין דער דערמאַנטער בערלינער דערקלערונג ,האָט 5סוט
גאָרנישט נעהאָלפן ,צוויי חדשים נאָך דער בערלינער דערקלערונג
האָט
איז דערשינען פּאַספילדס ,וייסבוך? און פּראָפף .װײמצאַן
נעמוזט צום פּראָטעסט ,דעמיסיאָנירן,
איז אָבער אין דער ציו"
קענן די ,ברית-שלום"-טענדענצן
ניסטישער באַװעגונג אַלְץ שטאַרקער און מעכטיקער געוואקסן די
אָפּאַזיצישאַנעלע,

ײדבשטאטלערישע

שטרעמונג.

זי קומט

צום

אוים.

דרוק ביי די ציוניסטישע פּאַרטײיען פון אַלע ריכטונגען .די פערטע
קאָנפערענץ פון ברית הצטגיםס הרויזיוניס (הצהיר) אין פּרא;
(אין יאֶר )0391האָט דעמאַנסטרירט דעם וואקסנדיקן כוח פון דעם
ירעװויזיאָניזם אַלס אַ פאָלקס-באַװעגונג .אָבער גלייכצייטיק האָבן זיך
אויך אַנטפּלעקט די אינערלעכע סתירות און קעננזאַצן אין דער
רעװויזיאניסטישער באַװעגונג נופא ,א טייל פון די דעלענאטן

האָבן

פארלאַנגט ,אַן מ'זאָל אַרױסטרעטן פון דער ציוניסטישער אַרנאַני
זאַציע און שאַפן אַ נייע ,יידנשטאאַטלערישע,

מאיר גראָסטאן אין
1287

געקומען מיט אַ פאָרשלאַג צו אונטערברעכן לגמרי די קאָלאָניזאַ-
טאָרישע אַרבעט אין ארץדישראל ,ביז די מאַנדאַטאָר-מאַכט װועט
צושטימען אויף די וויכטיקסטע ציוניסטישע פאָדערוננען ,צווישן
די ,אין פּראָנ ,אָנגענומענע רעזאָלוציעס ,איזן געווען אַ באַשלוס
אָנצוהויבן אַן איינענע פּאָליטישע טעטיקייט אין לאַנדאָן און גענף.

וי געזאַנט ,איז אויך אין אַנדערע ציוניסטישע גרופּירונגען,
סיי אין די רעכטע און סיי אין די לינקע ,געוואקסן די אומצופרידנ-
קייט מיט דער נאָכגעבעדישער פּאַליטישער טאַקטיק פון דער עקזע-
קוטיווע .ס'האָבן זיך אָפט געלאָזט הערן שטימען ,װאָס האָבן פאַרי
לאַננט אַ פעסטע און אויסגעהאַלטענע פּאָליטישע ליניע ,לוֹיט די
פּרינציפּן פון יידנשטאַטלערישן ציוניזם.
,רית שלום" אוֹן רע-
צווישן ביידע עקסטרעמע לאַנערן ,פון ב
װיזיאָניזם איז נגעשטאנען דער רוב מנין ובנין פון דער אֶרנאַנ

זירטער ציוניסטישער מחנה ,די אַזױי גערופענע אַלגעמײנע ציוויסטן
און מזרחי .זיי האָבן זיך זינט די בלוטיקע אויגוסט-געשעעניש:
אַלץ מער סאַלידאַריזירט מיט זשאַבאָטינסקיס קריטיק ,אָבער ביי
אַלע פּאַליטישע דעציזיעס און אָפּשטימוננען האָבן זיי מורא געהאַט

צו ריזיקירן מיט ראַדיקאַלע שנויים אין דעם פּערזענלעכן און פֹּאַ-
ליטישן

צוזאמענשטעל?

פון דער

ציוניסטישער

פייטונג.

די ראַדײ

קאַלע ציוגיסטן האָבן פאַרלוירן זייער אַמאָליקע השפעה.

נאָך די

אויגוסט-נעשעענישן האָט אַ טייל פון זיי באַשלאָסן מיטצואַרבעט;
מיט דער עקזעקוטיווע ,דביאַװענינג פון ראַדיקאַלן ציוניזם ,איז
קיינמאָל נישט געווען קיין געשלאָסענע ,אָרנאַניזירטע פּאַרטײ ,אינם
פ,אַרבאַנד פון ראַדיקאַלע ציוניסטן? האָט געהערשט אַ גרויסע מיי"
נונגספאַרשידנקייט ,די נעמעסיקטע האָבן זיך דערנענטערט צו דער
אָפיציעלער עקזעקוטיווע-ריכטונג ,און די מער אָפּאָזיציאָנעלע זיינע;
די לעצטע איז אויך געוען
אַװעק צו די רעװיזיאָניסטן ,צווישן
אינז .ראָבערט שטריקער ,וועלכער האָט זיך שוין באַטײליקט אין
דער פּראגער רעװיזיאָניסטן-קאָנפערענץ .דער ,פאַרבאַנד פון ראַדי

קאַלע ציוניסטן" איז זיך לסוף ,אין יאֶר  ,1391צעפאַלן- ,
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זייער אייגענעם וועג זיינען געגאַנגען די ציוניסטישע אַרבע'
טער-פֿאַרטײען ,אין וועלכע סיי די ברית-שלום-אויפטאטוננען און
סיי די יידנשטאַטלערישע לאָזונגען האָבן געפונען אַ שטאַרקן אִמֹּ-
קלאַנג ,אָבער גלייכצייטיק האָט זיך אין די רייען פון לינקן ציוניזם
אױיסקריסטאַליזירט אַן אױסגעשפּראַכענע אַנטײדעװיזיאַניסטישע
טענדענץ ,וועלכע האָט ליידנשאַפטלעך באַקעמפט די פּאַלִיטישע,
סאַציאַלע און מיליטערישע אופּטאַסונגען
פונעם רעויזיאָניזם.
די מעכטיקע פּראָטעסט-באַװעגונג פונעם וועלט-יידנטום
עליה-שליסונג און פּאספילד'ס ,ווייסבוך ,האָט אין עננלאַנד

מאַכט אַ שטאַרקן

איינדרוק.

אין ,טיימס"

קענגן
גע-

האָבן באַלדװין ,דער

געוו ,פּרעמיער און אַנדערע בריטישע שטאטסמענער

פאַרעפנטלעכט

פּראָדציוניסטישע דערקלערוננען .לֹאָיד דושאָרוט איז שאַרף אוים-
געטרעטן קעגן פּאַספילד'ס ,וייסבוך" און האָט
בריוו פאַרענדיקט מיט פאָלגנדיקע ווערטער, :מיר

זיין עפנטלעכן
װועלן מיט דעם

נישט געווינען די אַראַבער ,אָבער מיר װעלן אָפּשטױסן פון זיך א
פאָלק ,װאָס באַזיצט נאָך אַ גרויסן שעפערישן כוח .און נאָך ער-
גער- ,מיר װעלן מיט שאַנד באַדעקן דעם ענגלישן נאָמען!" .בעת
דער פּאַלעסטינע-דעבאַטע אין לאָנדאָנער אונטער-הויז (נאָוועמ
בער  )0891זיינען אַ סך רעדנער ,צווישן זיי לְאִיד דזשאָרזש ,הער-
בערט סעמיועל ,עמערי ,דזשעמס ראָטשילד ,אויפגעטרעטן מיט
| דערקלערונגען לטובת דעם ציוניזם .בעת די נאָךװאַלן אין ויי-
טשעפּל האָט דער לײבאָר-קאַנדידאַט נעהאַָט צו קעמפן מיט אַ
שטאַרקער אָפּאָזיציע מצד די יידישע וויילער .אין די לאַנדאָנער רע-
גירונגס קרייזן האָט מען נעמאַכט שווערע פאָרווורפן דעם לאָרד
פּאַספילד און זיין שטעלפאַרטרעטער דר .שילס ,וועלכע זיינען גע"
ווען די איניציאַטאָרן פון די אַנטײציוניסטישע מאָסנאַמען ,פּרעו.
ווייצמאַנ'ס דעמיסיע און די אָפּאָזיציאָנעלע שטעלונג פון ציוניס-
טישן א .ק .זיינען נישט געבליבן אָן ווירקונג .אונטערן דרוק פון דער
יירישער פּראָטעסט-באַװענונג ,איז די עננלישע רענירונג געווען נע-
צווונגען אָנצוהויבן פאַרהאַנדלונגען מיט דער ציוניסטישער עקזע-
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.

קוטיווע .די פאַרהאַנדלונגען

האָבן געפירט מצר ענגלאַנד פינף מי"

ניסטאָרן מיטן אויסערן-מיניסטער הענדערסאָן בראש ,און פון דער

ציוניסטישער זייט פינף פאָרשטייער פון דער יידישער אַנענץ",
מיט דר ,.וייצמאַנ'ען בראש .אֶנהוֹיב פעבוואַר  1291האָט מאַקדאָ-

נאַלד צונעשיקט דר .װייצמאַנען אן אפיציעלן בריוו ,אין וועלכן

ער האָט זיךף באַמיט מבט? צו
מיט דעם דאָזיקן בריוו איז
טייל פון די פאַרהאַנדלונגען
דער צווייטער טיי?ל .דאָסמאָל

פון די ארץ-ישראלדיקע

זיין געוויסע נזרות פונעם ,ווייסבוך".
אָפּנעשלאָסן געװאָרן דער ערשטער
און עס האָט זיך געדאַרפט אֶנהויב!
שוין צוזאַמען מיט די פאָרשטייער

אַראַבער .מ'האָט נעפּלאַנט א קאָנפערענץ

פון אַזױ גערופענעם ,רונדן טיש" .צו דעם דאָזיקן צוועק האָט דר.
ווייצמאַן ,וועלכער האָט נאָך מאַקדאָנאַלדס בריף צוריקגעצויגן זיין
דעמיסיע ,באַזוכט ארץדישרא? אין פרילינג  .1891אָבער ס'איז
דערפון גאָרנישט געװאָרן ,וויי? די אַראַבער זיינען געבליבן ביי

זייער עקסטרעמער

|

אַנטי-ציוניסטישער שטעלנג.

די פאַרהאַנדלונגען מיט דער עננלישער רעגירונג האָבן זיך
פארצויגן ,נישט ברעננענדיק צו קיין שום פּאָזיטיווע רעזולטאַטן,
יערב דעם -71טן קאַנגרעס איז בולט געװאָרן די אומהאַלטבאַרע
 .לאַנע פון דר .ווייצמאַנס לייטונג ,די אָפּאָזיציאָנעלע שטימונגען אין
דער ציוניסטישער מחנה זיינען כסדר געװאַקסן .אפילו ליפּסקי,
דער פירער פון די ווייצמאַןדטרייע אַמעריקאַנער ,האָט געשריבן אי,
זיין פּרעסע-אָרגאַן ,אַז מ'זאָל איבעררייסן די פאַרהאַנדלונגען מינו
דער עננלישער רעגירונג ,וויי? עננלאַנד האָט אונז פֿאַראַטן ,די

אָפּאָזיציע איז שטאַרק געקומען
פוֹן אַקציאַנס-קאָמיטעט,

,1

צום אויסדרוק

אין נאָוועמבער

0891

אויף די זיצוֹנגעו
און

אין

יאַנואַר

ספ'האָט זייער שאַרף קריטיקירט דר .ווייצמאַנס פירונג און

/האָט געוויילט אַ באַזונדערע פּאָליטישע קאָמיסיע ,וועלכע האָט
געדאַרפט פון איצט אָן גענוי קאַנטראָלירן די פּאָליטישע טעטיקייט
פונעם פּרעזידענט .אויך די פינאַנציעלע לאַנע איז געװאָרן אַ זייער
קריטישע .די יידישע אַגענץ איז געבוירן געװאָרן אין אַן אומנליקי

פֿעכער שעה .די הויפּט-פירער פוֹן דער נישט-ציוניסטישער העלפט,
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לואי מאַרשאל און לאָרד מעלטשעט זיינען באַלד געשטאָרבן( ,מאַר"
שאַל אין סעפּטעמבער  ,9291מעלטשעט אין דעצעמבער ,)0291
אין האַרבסט  0891אין אין אַמעריקע פאָרנעקומען א געװאַלדיקער
פינאנץ-קראך ,וועלכער האָט רואינירט א גרויסן טייל פון יידישן
מיטלשטאנד .דאָס האָט זיך זייער שלעכט אָפּנערופן ביים פּאַלעס-
טינער דרייוו .די ציוניסטישע עקזעקוטיווע איז געווען געצװוננען
שטאַרק צו רעדוצירן דעם בודזשעט און אָפּצוזאָגן אַ טייל מון אירע
באאַמטע .דאָס האָט ווידער אַרױיסגערופן אַ גרויסע אומצופרידן-
קיים .צוליב פינאַנציעלע שװועריקייטן איזן צוזאמענגעבראָכן אין
אַמעריקע די ליפסקי-לייטונג פון דער אַמעריקאַניש-ציוניסטישער
אָרנאַניזאַציע ,װאָס האָט נעשטיצט דר .ווייצמאנען ,און אויף איר
אָרט איז געקומען אַן אַנטי-ווייצמאַנישע לייטונג פון בראנדייאיסטן,
אויך אין דער פּוילישער ,עת לבטח'י און אין מ,זרחסי" ,האָבן גע"
זינט די אַנטי-װוייצמאַנישע ריכטוננען .די װאַלן צו דער אסיפת
הנבחרים (אין יאַנואַר  )1291און די װאַלן צום 71יטן ציוניסטיש:
קאָננדעס ,האָבן געכרענגט אַ שטאַרקן נצחון פון דער אָפּאָזיציע,

לעאָן

דיר

רײך

דער לאנג-יאָריקער
ציוניסטיששש.
אץן

פירער

גאַליציע

דער

)1

ציעיסטישער

זײבעצענטער

קאַנגרעס

|

אין באַועל

0

דער זיבעצענטער קאַנגדעס אין פאָרנעקומען

אין באַזעל ,אין

דער צייט צװוישן דעם  08יוני און  81יולי  ,1891זיין פראַקציאָ-

געלער צוזאַמענשטעל איז געווען פאַלגנדיקער;  48אַלנעמיינע ציו-
ניסטן,
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לינקע

ארבעטער-דעלענאַטן,

 28רעװיזיאניסטן,

89

,מזרחיים" און  8ראַדיקאַלן ,די צאֶָל פון רעװיזיאָגיסטישע דעלע"
נאַטן האָט זיך זינט דעם זעכצענטן קאַנגרעס דרייפאַכיק פאַרגרע-
| סערט .די אַלגעמײינע ציוניסטן האבן געגרינדעט אויפן קאַנגרעם
אַ באַזונדערן פאַרבאַנד ,וועלכער איז באַשטאַנען פון צוויי גרופּן;
די ווייצמאַן-טרייע

א-גרופּע

פון  82ענגלישע און דייטשע דעלע

גאַטן מיט דר ,אידער בראש און די ב-גרופּע מיט דר .י .שװאַרצי
באַרט בראש ,וועלכע האָט נעציילט  06דעלענאַטן און האָט פאַרי
לאַנגט אַן ענדערונג אין דער ביזדאיצטיקער ציוניסטישער פּאָליטיק,

נאָך  ..1סאָקאַלאָװס פייערלעכער

דערעפענונגס-רעדע,

רעפע"

רירט דר .אַ .רופּין ווענן דער ארץדישראלדיקער .קאָלאָניזאַציע ,ער
קריטיקירט שאַרף סימפּסאָנ'ס באַריכט .אינעם קאָנגרעס-פּרעזידיום

ווערן געוויילט :ל .מאָצקין אַלְס פאָרזיצער און פדּיאָרשטייער פון
אַלע פּראַקציעס און גרופּירונגען ,אַלס װיצע-פּאָרזיצער .צוֹם פֹּאֲלִי-

טישן באַריכט האַלט פּראָפּ .װײצמאַן אַ קדישעהדיקע רעדע .װייצמאַן

דערקלערט די שװאַכקייט פון אונזערע פּאָזיציעס בעיקר מיט דעם,
װאָס דאָס יידישע פאלק איז צו וייניק געווען אַקטיו ביים בנין

הארץ .מאַקדאָנאַלדס בריוו גיט אונז איצט דמיעגלעכקייט פאַר
ווייטערדיקע

גינסטיקע פאַרהאַנדלונגען

מיט דער ענגלישער

װַענ :צו אַ פרידלעכער מיטאַרבעט
רונג ,מיר מוזן געפינען א

רעני"
מיט

די אַראַבער .פּראָפּ .בראָדעצקי רעפּערורט דאַן אויספירלעך וועגן
דעם משא

בראָדעצקיס
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ומתן מיט דער ענגלישער רעגירונג .נאָך .וייצמאַנ'ס און

פּאָליטישע באַריכטן

קומען פאָר ווייטערדיקע

רעפע-

ראַסן;  .4 .6טוסישטץש וועגן ק0 .ק,ל .דר.סאגוסטע
פ.

ראַוצנבליט

װענן

ארנאשניזאציאנעלע

פרשגן,

ווענן קרן חיסור,
דר.

אַרלאזאַראָט

וועגן דער באשטפונג פון פינאט טיטלען מאר דעם פאלעסטינעי
אויפבוי .דאַן קומט פְאָר די געבעראל רעבאַטע ,אין וועלכער עס
באַטײליקן זיך די פאָרשטייער פון אַלֶע נרופּירוננען .ד .בגןוריון
קריטיקירט שאַרף דעם רעזשים פון דער מאַנדאַטאָר-מאַכט ,וועלכע
סאַבאָטירט דעם אויפבוי פון דער יידישער חיים אין ארץיישראל
ער פּאָלעמיזירט אויך קעגן די רעװיזיאַניסטן און זייערע קאמף-
מעטאָדן ,זאב זטאַבאטינטטי דערקלערט ,אַז דער קאָננרעס פון געבן
אַ תשובה אויף צויי פראַגן;  )1צי קאָן דער מאַקדאַנאַלד-בריו
| זיין אַ גענוננדיקע באַזיס טאַר אַ ווייטערדיקן סמשא ומתן מיט דער
ענגלישער רענירונג )2 ,װאָס איז דער ציל פון ציוניזם? אויף דער
ערשטער פראַנע אין די תשוכה:
ניין ,אויף דער צוייטערן
א
יידישע מערחייט אין ארץדישראל ,זיין רעדע פאַרענדיקט זשאבא-
טינטקי מיט א פּאַטעטישן ,אני מאמין" אין גייסט פונעם יידנ-
שטאַט ,מ .מ .אוסישטט רעױט קעגן די רעװיזיאָניסטן און זייערע
אַניטאַציע-מעטאָדן ,הנם ער באַװוונדערט זייער אַרבעט צװוישן דער
יוגנם ,י .גרינבויס זאנט ,אַז וייצמאנס רעדע אין א פּאַליטישע
צוואה פון א מנהיג ,װואָס גייט אַועק .דאַן פּאַלעמיוירט ער קעגן
די רעװיזיאָניסטן .אַ שאַרפע רעדע קעגן די רעװיזיאַניסטן האלט
אויך בערל לאָסער .בעת ער פאַרנלייכט די רעװיזיאניסטן מיט די
היטלעריסטן ,קומט פֿאֵר אַ שטורמישער צוזאמענשטויס צװוישן די
רעװויזיאָניסטן און די לינקע .ח .פּאַרבשטיין קריטיקירט שאַרף װיײ
צמאַנ'ס שיטה און פאַרלאַנגט דעם קאַמפ פאַר אַ יידישער מערהייט

אין א"י .דר .י .טהאן זאָנט :מיר האָבן פאַרטרויען צום פּרעז .ווייצ-
מאַן ,אָבער ס'איז מענלעך ,אַז מיר װועלן מוזן פירן א פּאָליטיק אָן
ענגלאַנד ,צו דעם צוועק איז נויטיק אַ לייטונג אָן ווייצמאַנען ,ר.
ליכטהיים אונטערשטיצט זשאַבאָטינסקיס אויספירונגען ,ס .בלומעג-
פעלר פֿאַרטיידיקט וייצמאַנס פּאַליטישע פירונג .דר .חײם ארלאָי
זאַראָט האַלט אַן אויספירלעכע רעדע ,אין וועלכער ער אנאַליזירט
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די לאַגע פונעם ציוניזם אין א"י און אין דער װעלט-פּאָליטיק ,זייגע
אינהאלטספולע אויספירונגען האָבן באַװויזן ,אַז די ציוניסטישע באַ-
וועגונג האָט אין דעם יונגן ארבעטער-פירער נעפונען א טאַלענ-

טירטן און ערנסטן פּאָליטיקער ,סטיפען טײז האַלט ,אַז ווייצמאַנס

שיטה איז צוזאַמענגעבראָכן .,בעת דר ,ווייז זאָגט ,אַז פּאַספילד און
זיינע חברים פון דער אַרבעטער-פּאַרטײ זיינען דם-שונאים פונעם
ציוניזם ,קומט צו שטורמישע סצענעס מיט די לינקע ,אורי צבי
גרינבערג {(רעװיזיאָניסט) שילדערט די געפערלעכע לאַנע אין ארץ-

ישויאל

און

קאָנגרעס,

פּראָטעסטירט קענן דער זעלבסטצופרידנקייט

פונעם

דר ,גזום גאָלדמאַן װאָרנט ,אַז מ'זאָל איצט נישט אַרי

בערגיין פון דעם אַמאָליקן פּראָדענגלישן ענטוזיאַזם צו אַן אַנט.-
קעגנגעזעצטן

עקסטרעמען

וועג .דר ,א .טאַרטאַקאָװער (התאחרות),

האַלט ,אַז מ'מוז קודם 2ל געפונען אַן אויסוועג פון דער קריטישער
פינאַנציעלער לאַנע ,בכדי ממשיך צו זיין די קאָלאָניזאַציע:אַרבעט,
הרב מ .בערלש רעדט שאַרף קעגן דעם דעפעטיזם אינעם ציוניזם,

אברהם

גאָלדבערג

(אַמעריקע) רופט צו אחדות,

מ'מוז שאַפן

אַ

גרויסע קאָאַליציע פון אַלע פּאַרטײען ,אינז .ר .שטריקער קריטי"
קירט זייער שאַרף דעם רעזשים פון דער עקזעקוטיווע און איר באַ-
אַמטן-ביוראַקראַטיע,

נזום סאַָקאָלאָט האַלט זיין פייערלעכע

הזכרת-נשמות-רעדע.

ער דערמאַנט די נפטרים; באַלפור .,לואי מאַרשאַל ,לאָרד מעלטשעט,
נתן שטרויס ,דר .ל .רייך ,זלמן פישער ,אברהם פּאָדלישעווסקי,

װיליאַס העכלער און אַנדערע .א שווערן

איינדרוק

מאַכט אויפן

קאַנגרעס דאָס דורכלייענען די לאַנגע ליסטע פון די קרבנות ,װאָס
זיינען געפאַלן בעת די געשעענישן אין אויגוסט  .9291דאַן רעפע-
רירט יצחק גרינבוים ווענן דער לאַנע פונעם יידישן פאלק אין די
|
|
נלות-לענדער,
אינעם
געװאָרן
בעת דער גענעראַל-דעבאַטע איז באַקאַנט

קאָנגרעס דער אינטערוויו פון יט"א מיט פּרעז .װייצמאַן ,דר .ווייצ-
מאַן
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האָט,

לויט דער

מודעה

פון

יט"אַ-פאָרשטײער,

דערקלערט:

איך װאָבֿ נישט קיין פֿאַרשטענדעניש פֿאַר דעם פֿאָטֿטולאָט פֿון אַ
יידישער מערהייט אין אהרץ"ישראל' .דאָס האָט אינעם קאַנגרעס
אַרויטגערופן אַ געװאַלדיקע אויפרעגונג און מ'האָט פאַרלאַנגט פון
וייצמאַנען אויפקלערוננען .אָבער ווייצמאַנס ענטפער האָט נישט
באַפרידיקט ,די שטימונג אינעם קאַנגרעס אין געװאָרן אַלץ מער
אַ ליידנשאַפטלעכע ,דאָס איז בולט געקומען צום אויסדרוק בעת
די ווייטערדיקע קאַָנגרעס-פאַרהאַנדלונגען אוֹן בעיקר בעת די אִפּי
שטימוננען איבער די רעזאָלוציעס פון די קאָמיסיעס .נאָך א שטורי
מישער דעבאַטע אין אָפּנעװאָרפן געװאָרן דער רעװיזיאָניסטישע-
פאָרשלאַנ אָפּצושאַפן די געמישטע אַנענץ און צוֹ באַנײען די באַ-
שטימונג ,אַזן די ציוניסטישע אַרגאַניזאַציע אין גלייכצייטיק די
יירישע אנענץ,
אָבער אַזעלכע שטורעם-סצענעס ,וי זיי זיינען פאָרגעקומען
אין יענער נאכטיזיצוננ פונעם זיבעצענטן קאַננרעס ,בעת מ'האָט
אפּנעשטימט איכער דעם רעוויזיאניסטישן פאָרשלאַג װענן ,עבד
פיל" האָט ,דוכט זיך ,קיין שום ציוניסטישער קאַנגרעט נישט נע-
זעען זינט דער אוגאַנדע-אָפּשטימונג אויפן זעקסטן קאַנגרעס .די
ענדציל-אפּשטימונג האָט געדאַרפט אַנטשײדן ווענן דעם וייטער-
דיקן גורל פוֹן ווייצמאַנס פּרעזידענטשאַפט .נאַנצע טעג און נעכט
האָט די פּאַליטישע קאָמיסיע געזוכט אן אויסווענ פון דער פֿאַדוויי
קלטער סיטואַציע .טעלעגראַמעס פון ארץ-ישראל האָבן געװאָרנט,
אַז מ'זאָל זיך נישט װאַגן אָנצונעמען דעם רעװיזיאָניסטישן פאָר-
שלאַג ,ווייל דאָס דראָט מיט אַ נייעם אַראבישן אויפשטאנד ,לסוף
איז רר ,1 ,גאלדמאן ארויף אויף דער קאַננרעס-טריבונע און האט
פארגעלייענט פֿאַלננדיקע פאָרשלאַנן פון ד
פעּראַליטישער קאָמיטיע:
װויצמאַנס יט"א-דערקלערונט
דר.
 )1דער קאַננרעס באדויערט
אינעם
געװאָרן
 )2דער ענדציל פונעם ציוניזם איז פאָרמולירט
ב;אַזעלער פּראָנראַם .דער ערשטער פאָר-שלאַג איז אָנגענומען געװאָרן
מיט  921קענן  601שטימען .קעגן האָבן נעשטימט די וייצמאַן-
טרייע דעלענאַטן פוֹן לינקס און צענטרום .דער אָנגענומענער פאָר-
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שלאַנ האָט ,אין אַ פֿאַרהױילטער פאָרם ,אויסנעדרדיקט אומציטדוי
פּרעז ,װייצמאַנען און זיין שיטה .מיט דעם איז דערליידיקט נע-
װאָרן די מענלעכקייט פון אַ ווייטערדיקער פּרעזידענטשאַפט פין דר.
װייצמאַנען .,דער צווייטער פאָרשלאַנ פון דער פּאַליטישער קאַמי-

סיע איז אָנגענומען געװאָרן אָן יעדער קעגנערשאַפט .דאַן װעדט
דער

אָפּנעשטימט

פאָרשלאַנ,

ריעאװָגיסטישער

וװעלכער

פאַר.-

לאַנגט אַ יידנשטאַט אויף ביידע זייטן פון ירדן .די אַטמאָספערע
אינעם

קאָננרעס

איז געװאָרן

זייעד

געשפּאַנט.

דער

פּראַידעדנער,

מאיר גראָסטאַן און דער קאָנטרא-רעדנער ,בערל קאַצעגעלזאָן ,זיי-
נען כסדר

איבערגעריסן

געװאָרן

דורך שטורמישע

טומולטן .,לסוף

אין מיט  191שטימען קעגן  88באַשלאָסן געװאָרן אַריבערצוגײין
צו דער טאָג-אָרדענונג איבער דעם רעװיזיאָניסטישן פאָרשלאַג .די
אָפּשטימונג איז פאָרגעקומען אין אַ צעגליטער אַטמאָספערע .או-
רעװיזיאָניסטישן פאָרשלאַג האָט
דעם
קענן
סישקינס שטימען

אַרויסגערופן ביי די רעװיזיאָניסטן אַ גרויסן שטורעם .בעת גראָסי
מאַגס דערקלערונג נאָך דער אָפּשטימונג ,זיינען פאַרגעקומען אומ-
באַשרײיבלעכע טומולטן .די לינקע האָבן דעמאַנסטראַטיו געזונגען
,תקוה" ,אַ יונגער רעװיזיאָניסט פון באַזעל האָט אַראָפּגעריסן די
ה
בלוי-ווייסע קאָנגרעס-פאָן ,זשאַבאָטינסקי ,שטייענדיק אויף אַ שטול

האָט צעריסן

זיין

דעלענאַטךקאַרטע ,אין דער ריכטונג פון די

לינקע האָט מען געװאָרפן פּרוטות ,רופנדיק ,תקציב ,תקציב!?",
דאָס קאָנגרעס-פּרעזידיום איז געשטאַנען מאַכטלאָז און פאַרצווייפלט,
די ווייטערדיקע פאַרהאַנדלוננען פונעם קאָנגרעס האָבן שוין
נישט אַרױיסנערופן קיין באַזונדערע פאראינטערעסירונג .מ'איז גע-
פון עקזעקוטיװ-װאַל .נאָך לאַננט
ווען פאַרטון אין דער פראַגע
פאַרהאנדלונגען איז סוף כ? סוף געװויילט געװאָרן אַ נייע עקזעקו-
טיווע אָן װייצמאַנען ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַנען גחום

סאָקאָלאָט אַלס פּרעזידענט
פאַר

סאָקאָלאָװן

פון דער ציוניסטישער

האָבן דעמאַנסטראַטיוו

געשטימט

אֶרגאַניזאַציע.
די

רעויזיאָ-

ניסטן ,װילנדיק מיט דעם אונטערשטרייכן זייער קעגנערשאַפט לנבי
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פּראָפ .ווייצמאַן .אין דער נייער עקזעקוטיווע זיינען אַרין; דר .װײם
ארלאַואָראָו ,בּראָפּ .זעליג בראַדעבטי ,בערל לאָסער ,דער אַמער
קאַנער

עמ

ט?

ויומאַן

און העשל

פאַרבשטיץ.

אין דער

נעילה" -וי"

צונג ראַנקט ג .סשָטאָלטְט פּראָפ' ווייצמאַנען פאר דער כיזאיצטיקער
חברישער מיטאַרבעט .7 .מאַצסט האַלט די שלוס-רעדע,
די נייע עקזעקוטיווע אין אייגנטלעך נעווען א וייצמאַנישע
אָן ווייצמאַנען .די רעװויזיאָניסטן האָבן זיך אין איר נישט באַטי
ליקט און זיינען גלייך אויפנעטרעטן קענן איר מיט א שארפער

דערקלערונג.

די

טאַקטיק

פון דער רעװיזיאַניסטישער

פראקציע

אויפן קאַנגרעס אין געווען א נישט געלוננענע .דאָס אין בעיקר
פאָרנעקומען צוליב די אינערלעכע נינודים צווישן די אָנהעננער פון
פאַרבלייבן אין דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע און די עקסטרע"
מיסטן ,װאָס זיינען אַנטשלאָסן געווען צו שאפן א נייע ציוניסטישע

אָרגאַניזאַציע,

|

נאָכן ציוניסטישן קאַנגרעס איז פאָרנעקומען א זיצונג פון
דער ,ײדישער אַגענצי .לנבי דעם גלענצנדיקן פאַרלויף פון דער
ערשטער פאַרזאַמלונג אין ציריך ,איז דאָסמאָל די באַראַטונג פון
דער ,יידישער אַנענץ? געווען בלאָס און אָן אַ גרויסער ווירקונג,

אזא"

א

י0י
-

: 1יי

א
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 )2דער וווקס פון וועלט  -אַנטיסעמיטיזם און
היטלער'ס נצחון אין רײיטשלאַנד
זינט דעם יאָר  1891האָט די כסדר ואַקסנדיקע אַנטיסעמיטישע
כװאַליע אין אייראָפּע אָנגענומען גאָר נגעפערלעכע פאָרמען .דער
שווערער װירטשאַפטלעכער קריזיס און די שאָוויניסטיש-פאַשיסטישע
שטרעמונגען האָבן געשאַפן אַ זייער גינסטיקן באָדן פאַר אַנטײ

יידישע פּאָגראָם-פּאַרטײען , דער פאַרצוייפלטער אַרבעטסלאָזער
המון האָט זיך געלאָזט אויפהעצן קעגן דיייידן ,װאָס זיינען ,וי
תמיד ,געווען דער ערשטער שעיר לעזאז? .אדייןיטשלאַנד,
רומעניע,

גריכנלאַנד ,ליטע ,עסטרייך

א .א .װו .קומען

פּױלן,

פאָר בלן-

טיקע איבערפאַלן אויף דער יידישער באַפעלקערונג ,און זיי נעמע!
אָפט אָן פאָרמען פון אַ פּאָנראָם .אומעטום מוזן די רעגירונגען אינ-
טערווענירן און פאַרטרייבן מיט מיליטערישן כוח די פּאָגראָמשטש

קעס ,נישט אַזױ ווייט צוליב דער טובה פון די יידן ,װי צוליב דעם,
װאָס דער אַנטיסעמיטיזם איז געװאָרן אשַא;ַרפער כלידזין אין די
הענט פון געוויסע אָפּאָזיציאָנעלע פּאַרטײַען/ - .

| = דער ביישפּיל פון דײטשלאַנד ,װו עס איז דער היטלער-

פּאַרטײ געלונגען

אַדאַנק דעם

אַנטיסעמיטיזם צו באַהערשן

דאָס

| לֿאַנד און צו דעראָבערן די רעגירונגס-מאַכט ,האָט געװוירקט אָנ"
שטעקנדיק .נאָך געוויסע פּאָליטישע שנויים ,שװואַנקונגען און גלגוי

לים אין דייטשלאַנד ,האָט אַדאָלף היטלער

איבערגענומען אין

פּעברואַר  3391די נאַנצע דיקטאַטאָרישע מאַכט פון דער דייטשער

מלוכה .ער האָט פולשטענדיק פאַרניכטעט אַלּע קעגנערישע פַּאַר-

טייען ,און דאָס ,דריטע רייך" איז געװאָרן אַ טאַטזאַך .מיט אומי

דערהערטער ברוטאַליטעט האָבן די נאַציאָנאַל-סאַציאַליסטישע זי-
גער אָנגעהויבן

רעאַליזירן

זייער

יידךפּראָגראַם .דאָס דײיטשע

יידנטוס האָט איבערנעלעבט אַ געװאַלדיקע טראַגעדיע .פאַרלוירן
זיינען גענאַנגען די דערגרייכונגען פון א -051יעריקן ,מיפולן עמאַני
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ציפּאַציע-קאַמף ,מ'איז ווידער צוריקגעוואַרפן געװאָרן אין דפֿיינצַי
טערע מיטלאַלטערלעכע געטאָס,
ביז צו דער לעצטער רנע ,האָט דאָס דייטשע

יידנטום

נישט

געװאָלט נלויבן אין דער ערנטטקייט פון דער היטלערישער סכנח.
פון די אומצאָליקע ענלעכע פאַסקטן ,וועלן מיר דֹאָ ציטירן בלויז
איין ביישפּיל; נאָך אין יאֶר  1391האָט דער בארימטער און פֿאַר-

מענלעכער

יידיש-דייטשער

נעלערטער

פּראָפּ .האַבער אויסנעלאַכט

פּראָפ .װייצמאַנען ,וועלכער האָט בעת זיין באַזוך אין דייטשלאַנד,
געװאָרנט אים פאַר די נעפארן ,װאָס דערנענטערן זיך און באַדראָע!
דעם ווייטערדיקן קיום פונעם דייטישען יידנטום ,צוויי יאָר שפּעטער
איז פּראָפ ,האַבכער ,פולשטענדיק צענראָכן און פאַראָרימט ,נעקומען
קיין אויסלאַנד זוכן הילף ביים דר .ווייצמאַן,
דער היטלערישער רעזשים האָט אַרויסנערופן אין דער נאנ'
צער ייִדישער וועלט אַ ליידנשאפטלעכן שטורעם פון פּראָטעסטן
און דעמאנסטרא"
אומעטום זיינען פאָרנעקומען מאַסױמיטיננען
ציעס .מ'האָט פּראַקלאַמירט אַ באִיקאָט אוֹיף די דייטשע סחורות,
דאָס וועלט-יידנטום .האָט ריכטיק אָפּנעשאַצט די סכנה און פֿאַר"
שטאַנען ,אַז דער היטלעריזם איז עלול צו פאַרניכטן נישט נאָר די
דייטשע יידן ,נאָר אויך דעם רעכטלעךפּאָליטישן ,ווירטשאַפטלעכן
און מענטשלעכן קיום פון די יידן אין אַלע לענדער ,דער קאמף מיט
דער היטלערישער אידעאָלאָניע ,װאָס האָט זיך שנעל ,וי א מגפה,
פאַרשפּרײיט איבער אַלע לענדער מיט יידישע ישוֹבים ,איז געווען
זייער א שווערער .אָבער דאָס יידישע פאָלק ,װאָס .האָט זינט לאַננע
דורות געלעבט מיט בטחון און אָפּטימיזם און האָט נליקלעך אױי

בערגעלעבט אַלַּע זיינע שונאים און פּייניקער ,איז אויך דאסמאל
געווען טיף איבערציינט ,אַן די נייע מוראדיקע היטלערישע סכנה
װועט באַלד פאַרשװוינדן .מ'האָט נישט געװאָלט און נישט געקאַנט
גלייבן ,אַז די וועלט-מענטשחייט מיט איר טויזנטער-יעריקער קולטור
און ציװויליזאַציע און מיט איר אַלטער קריסטלעכער עטיק ,װועט
צולאָזן ,אַז די היטלערישע רוצחים זאָלן ,חלילה ,פארווירקלעכ!
זייערע מערדערישע פּלענער לנבי דעם יידנטום..
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- )36פאַרשאַרפטע אינערלעכע קאַמפן
אינם ציוניזם און דער אַרלאָזאָראָוו  -מאָרד
די .צייט צווישן דעם -71טן און -81טן קאָנגרעס שטייט אונ-
טער אַ צייכן פון פאַרשאַרפטע קאַמפן אינעם ציוניזם .דער -71טע-
קאָנגרעס האָט טיף אַנטױישט די רעויזיאָניסטישע מחנה ,ס'איז
געוואקסן די השפעה פון די עקסטרעמיסטן ,בפרט אין ארץ-ישראל,
ווו די לייטונג פון דער רעװיזיאָניסטישער פּאַרטײ אאייזבערגעגעבן
געװואָרן צו אבא אחי מאיר .נרויסע טיילן פון דער רעװויזיאניסטי-
וענריסטי"
יד
שער באַוענונג האָבן באַשלאָסן אַרויסצוטרעטן פצון
שער װעלט-אָרנאַניזאַציע ,זאב זשאַבאָטינסקי האָט וידער אַמאָל
נעװואָרפן די לאָזונג פון אַ נייער אומאָפּהענגיקער ציוניסטישער
אָרגאַניזאַציע .בכדי צו ראַטעװען די איינהייט פון רעװיזיאַניזם,

אפיאזַ.רגעקומען אין קְאַלֵיי (סעפּטעמבער  ,)1891אַ זיצונג פון דער
רעװיזיאָניסטישער

לייטונג ,אויף וועלכער מ'האָט געפונען אַ קאָמ-

פֿראָמיס-אױיסװעג,

אוניאָן

באַשליסנדיק ,אַז די רעװיזיאָניסטישע

װעט להבא באַשטײין פון צוויי טיילן; א) שוקלים פון דער ציוניס-
װאָס זיינען
טישער װועלט-אָרנאַניזאַציע און ב) גישט'שוסלים.,

בלויז מיטנלידער פוֹן דער ,אוניאָן" .דער דאָזיקער באַשלוס האָט
נעטראָגן אין זיך אַ טיפן װידערשפּרוך און קיינער פון דער רעוויז"
יאָניסטישער מחנה איז פון אים נישט געווען צופרידן .ס'האט זיך
באַלד אָנגעהויבן אַ קאַמף וועגן דיסציפּליךפּריצאַט .בפרט נאָך דעם,

ווען די ציוניסטישע עקזעקוטיווע (אין וועלכער בערל לאָקער אי
געווען לייטער פון אַרנאַניזאַציאָנעלן דעפּאַרטאַמענט) ,איז שאַרף
|| אויפגעטרעטן קענן די קאַליײבאַשלוסן און האָט פאַרלאַנגט ,אַז די

רעוויזיאניסטישע שוקלים זאָלן זיך לנמרי אונטערװואַרפן דער דיס-
ציפּלין פון דער ציוניסטישער װעלט-אָרגאַניזאַציע און אירע אויס-
פיר-אָרגאַנען .צו יענער צייט האָבן זיך זייער פאַרשאַרפּט דביאַצי-
אונגען צווישן די רעװיזיאָניסטישע אַרבעטער און דער ,חסתדרווז
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העובדים"

אין ארץ-ישראל,

די הסתדרות-מיטנלידער,

דער

רוב

מנין ובנין פון דער ארץדישראלריקער אַרבעטערשאַפט ,האָבן גע"
פּרוווט צוויננען די קליינע דעויזיאניסטישע מינדערהייט צו א
געווערסשאפטלעכער איינהייט .ס'אין נעקומען צו בלוטיקע צווא"
זיין פֿאֲוונג:
מענשטויסן און ז .זשאבאַטינסקי האָט געװאָרפן
ברעכט די מאכט פון הסתדרות העובדים!" .די קאמפן האָבן זיךד
פון ארץ-ישראל אַריכערגעטראָנן אין די נרויסע ציוניסטישע צענ"
טרען אין אײיראָפּע ,אין דער פּרעסע און אויף מיטיננען האָט מען
זיך באקעמפט מיט אַ לשון פון טאַרסמטער שנאה ,ס'איז אָפט נע"
קומען צו שלענערייען ,מ'האָט איינער דעם אַנדערן אויפנעריסן די
אין
מיטיננען .,אָבער בעת ביי די ציונ ,אַרבעטערגרופירוננען
דורכנגעפירט געװאָרן אַ פולשטענדיקער שיסור פון אַלֶע ציוניסטיש-
סאַציאַליסטישע כוחות (אין זומער  ,)2891האָבן זיך אין דער רע"
װויזיאָניסטישער מחנה פאַרגרעסערט די אינערלעכע סתירות און
קעננזאַצן .דאס איז געקומען בולט צום אויסדרוק אויף דער ס-טער -

רעװויזיאָניסטישער

װעלט-קאָנפערענץ אין

חי

(אױיגוסט 0891

דער קאַמף צווישן דער געמעסיקטער גרופּע פון נראָסמאַן ,שטרי"
קער ,ליכטהיים אוֹן דער עקסטרעמיסטךריכטונג פוֹן אחי-מאיר,
א .צ .גרינבערג און ווייזעל? האָט אָנגענומען נעפערלעכע פאָרמען
פאַר דער איינהייט פון דער באַװעגונג .מיט נרויסער מי אין גע-
לונגען דעם צענטרום ,בראש פון וועלכן ס'איז געשטאַנען זשא-
באָטינסקי ,צו געפונען ווידער אַ קאָמפּראָמיק-אױיסװעג .די קאָנפע"

רענץ האָט באַשטעטיקט
דעם

פּרימאַט

די באַשלוסן פון קאַלײי ,באשטימענדיק

פוֹן רעװיזיאַניסטישער

דיסציפּלין,

און

האָט באַ-

שלאָסן אָנצוהייבן אַ גרויסע פּאָליטישע אַקציע מיט דער הילף פון
אַ פּעטיציע-באַוועגונג,

די פּאָליטישע לאַנע פונעם ציוניזם אין לאַנדאָן און ירושלים
האָט זיך זינט דעם מאַקדאָנאַלד-בריוו נישט קיין סך פאַרבכעסערט,
חגם די נייע פּאָליטישע לייטער ,בראדעצטי אין לאַנדאָן (אנשטאט

ווייצמאן) אוֹן

אַרלאָזאָראָו

אין ירושלים (אָנשטאָט קיש) האָב;
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גאַנץ

אינטענסיוו .געאַרבעט .דאָס

לאָנדאָנער

קאָלאָניאַל-מיניסטע-

ריום האָט ווידער אַרױסגעשיקט קיין ארץ-ישראל אַן עקאָנאָמישן
מבין ,דעם קאַָלאַָניזאַציע-דירעקטאָר לואי פרענטש ,וועלכער האָט
געדארפט צונויפשטעלן א טפרישן פּלאן לטובת די אַראַבישע פע-
לאַכן ,פרענטש האָט לאַנג חוקר ודורש געווען און געזוכט אינטענ.-
פנּעלע,יסעד"-אַראַבער ,ד .ה .אַזעלכע פע-
יוספע
סיוו די אַזױ גדער
לאַכן ,וועלכע האָבן צוליב דער יידישער קאַלאָניזאַציע פאַרלוירן
אין
זוכענישן
זייער עקזיסטענץ .נאָך לאַננע און טענדענציעזע
גאַנץ ארץדישראל ,האָט פרענטש געפונען קוים אַ זעקס הונדערט
אַראַבער ,וועלכע זיינען ,במשך די  21יאר פון יייישער קאְלַאָנ-
זאַציע ,געװאָרן מכלומרשט ,דיספּלעיסעד",
אין האַרבסט  2891זיינען אין עננלאַנד פאָרגעקומען פּאַרלאַ-
מענט-װאַלן ,וועלכע האָבן זיך געענדיקט מיט אַ געװאַלדיקער מפּלה
פון דער אַרבעטער-פּאַרטײ .ס'איז ועשאַפן געװאָרן אַ נאַציאָנאַלע
רעגירונג מיט אַ טייל לייבאָר-מיטגלידער .מ'איז ענדלעך פּטור גע-
װאָרן פון די צוויי שונאי-ציון פּאַמפילד אוֹן שילס ,און די פּאַלױ

טישע לאַגע פונעם ציוניזם האָט זיך לאַנגזאַם אָנגעהויבן פאַרבע-

פּערי

סערן .קיין ארץדישראל איז אָנגעקומען דער ניײנאָמינירטער
טער נציב העליון גענעראַל אַרטור הֹאֶקְאָפּ.
אין צוזאַמענהאַנג מיט די געשעענישן אין דײטשלאַטד ,האָבן
פאַרשידענע יידישע אינסטאַנצן זיך באַמיט אַרױיסצוראַטעװען פו!
היטלערס בלוטיקע הענט ,דעם מאַקסימום פון יידישע מענטשן און

יידיש פאַרמענן .ס'האָט זיך אָנגעהויבן אַ שטאַרקע עליה פוֹן דיי"
געװאָרן אַ ספּעציעלער פינאנציעלער
טשע יידן ,ס'איז נעשאַפן
טראַנספער-אַפּאַראַט (ה,עברה") ,וועלכער האָט געהאַט די אוים-
נאַבע צו ליקווידירן יידישע פאַרמעננס אין דייטשלאַנד און אַרי
בערצופירן זיי קײַן ארץזישראל .צו דעם צוועק זיינען געפירט גע-

װאָרן פאַרהאַנדלונגען מיט די היטלערישע מושלים אין בערלין.
דאָס האָט אַרױסגערופן

פּראָטעסטן אין ראַדיקאַל-יידישע און רע-

װויזיאָניסטישע קרייזן .מ'האָט שאַרף אַטאַקירט דר ,חיים אַרלאָזאָ-
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דײר חיים אַרלאַזאָראָ

ראָוון צוליב זיין טעטיקייט ביי דער ;העברה" :פון רעװיזיאָניסטיש:
צד איז מען אויך אפט אויפנעטרעטן קעגן דר .אַרלאָזאָראָווֹן ,אַלס

דעם

פאַראַנטװאָרטלעכן

לייטער

פו; דער ציוניסטישער 'פּאָליטיק

אין ירושלים און מ'האָט אפיאםָרנעװואָרפן

נאָבגיביקייט לנבֿי דער

:
|
:
ענגלישער מאַנדאַטאר-מאַכט.
די טראַגישע קאַטאַסטראָפע פוֹן דייטשן יידנטום און אירע
|
געפערלעכע קאַָנסעקווענצן פֿאַרן וועלט-יידנטום האָבן נישט אפ
אינערלעכעי ברודער-קאַמפן אינעם .ציוניזם .גראָך
נעשטעלט די
להיפּוך .מיט אפַאַרסמטער פאַרביטערונג האָט זיך דער קאַמף פאַר-
שאַרפט פוֹן טאָג צו טאָג .די ציוניסטישע עקזעקוטיווע האָט באַלד.
נאָך דער ורויענװעירזיאניסטן-קאַנפערענץ אַװועקנעשטעלט גאַניז
קאַטעגאָריש די פּראַנע פון דיסציפּלין-פּרימאַט און זי האָט פאַרי

לֿאַנגט ,אַז די רעװיזיאָניסטישע ,אוניאָן" זאָל אָפּשטעלן אירע באַ-

זונדערע פּאַליטישע אַקציעס .אין דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע
גופא

זיינען

פאָרגעקומען

גרויסע מיינונגס-פאַרשידנקייטן

האָט געדראָט אַ דעמיסיע פוֹן פאַרבשטיינען

און עם

און ניומאַנען .אי

מערץ  3891איז פאָרנעקומען די -0טע רעװיזיאָניסטישע קאָנפע-
רענץ אין קאַטאַװיץ .דאָסמאָל האָבן זיַך די אינערלעכע קעגנזאַצן
אאָמפּראָמיס-רעזאָלוציע ,עס
נישט געלאָוט מער .דערליידיקן דורך ק
איז נעקומען

צו אן אָפענעם ברוך .,צו אשַפּאַלטונג.

דער קאַמף מיט די רעװיזיאָניסטן איז אויך נאָך דער שפּאַל-
טונג ווייטער גענאַננען ,אָפּט נאָך ט סך 'ליירנשאַפטלעכער און ריק-
זיכטסלאָזער װוי פריער .אין דער ציוניסטישער פּרעסע און עפנט-
לעכקייט האָט מען זיך באַנוצט מיט ברוטאַלע קאַמף-מעטאָדן,
וועלכע זיינען געווען צוגעפּאַסט צו ;,8בירנער דקריג.
אין דער דאָזיקער פארסמטער אַטמאָספערע -פון שנאה האָט
אַרלאָזאָראָודאָרד | אַרויסגערופן אַ געװאַלדיקע
די ידיעה ווענן

דערשיטערונג .אין דער פֿרײטיקינאַכט פונעם 61 .דטן .יוני551 ,
איז פּלוצלינג דערשאָסן געװאָרן אין ת?דאביב' ,דורך אומבאַקאַנטע

אָנפאַלער דר ,חיים אַרלאָזאָראָו ,איינער פון די פעאיקסטע יונגע
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ציוניסטישע פירער אין דער נאַכמלחמחדיקער תקופה .כיי א וו
איקער ישוב הדעת ,װאָלט מען די מערדער געדאַרפט זוכן צוויש;
יענע פינצטערע ,אַנטייידישע כוֹחוֹת ,װאָס האָבן אָרגאַניזירט דעם

ירושלימער פּאַנראָם אין יאָר  ,0291די יפוער מאַייגעשעענישן אין
יאָר  1291און ענלעכע בלוטיקע פּראָװאָקאַציעם .ס'אין דאָך קלאָר
אין וועמענס אינטערעס ס'װואָלט געווען א יידישער בירנעריקריג
אין ארץדישראל,
אָבער אין
ד
ע
ר
צ
ע
נ
ל
י
ט
ע
ר
,
פ
א
ַ
ר
ב
י
ס
ע
נ
ע
ר
פ
ּ
א
ַ
רטײיאישער אַט-.
מאָספער האָט
מ
ע
ן
מ
ע
ר
ג
ע
נ
ל
ו
י
בט אין דער ווערסיע ,אַז די מערדער
שטאַמען פון דער רעװיזיאָניסטישער פּאַרטײ ,בפרט נאַכדעם וי

די פּאָליציי האָט אַרעסטירט אַ פּאַר רעװיזיאָניסטן

אַלס פאַרדעם.

טיקע אין אַרלאָזאָראָוו-מאָרד,
אינעם בלוטיקן שאָטן
פ
ו
ן
ד
ע
ר
מ
א
ַרדעטן יונגן ציוניסטישן
פירער אַרלאַזאָראָוו ,האָט זיך ווייטער געפירט אַ ריקזיכטסלאָזער,
נאָך מער פאַרשאַרפטער ברידער-קאַמף פון ציוניסטן קעגן ציוניסטן,
מיט סאַטיספאַקציע מוז מען אָבער פעסטשטעלן ,אַז דער יידישער
ישוב אין ארץדישראל האָט אַרױסגעװיזן אַ גרויסע נאַציאָנאַלע אח-
ריות ,און האָט באַהערשט די געפערלעכע לאַנע ,וועלכע אין עפו5

געווען צו פירן צו די ערנסטע קאָנטעקװוענצן.
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דער אַכצענטער ציוניסטישער קאָנגרעם
אין פּראָנ

די .װאַלן צום אַכצנטן קאָנגרעס זיינען נעפירט געװאָרן אין אַ
ליידנשאפטלעך-פארביטערטער שטימוננג ,אין צייכן פון אַרלאָזאָראָון-
מאָרד .זיי האָבן געברענגט אַ גרויסן נצחון דער ,ליגע פאַרן אַרבע -

טנדיקן ארץ ישראל" ,וועלכע האָט פאַרײיניקט אַלֶע ציוניסטיש-סאָ-
ציאַליסטישע כוחוֹת .דער פראַקציאָנעלער צונויפשטע? פונעם קאָנ-
נרעס איז .געווען אַ פאָלגנדיקער 821 .דעלענאַטן פון דער ,ליגע",
 9אַלגעמיינע ציוניסטן 84 ,זשאַבאָטינסקיס רעװיזיאָניסטן982 ,

מזרחיים, 7 ,דעמאַקראַטישע

רעװיזיאָניסטן" פון דער גראָסמאַן-

נרופּע .,צווישן די אַלגעמיינע ציוניסטן זיינען דאָ פאַהעכנט געװאָרן
די געוועזענע

מיטנלידער פוֹן ,על המשמר"

און פונעם ,פאַרבאַנד

פון ראַדיקאַלע ציוניסטן" ,וועלכע האָבן סימפּאַטיזירט מיט דעם
לינקן אַרבעטער-פלינ? ,די לינקע האָבן אַלזאָ אויפן קאָנגרעס דיס-

פּאַנירט מיט אַ קליינער מערהייט,
דער

אַכצנטער

קאָנגרעס

איז פאָרגעקומען

אין פּראָג ,דער

זויפּט-שטאָט פון טשעכאָסלאָװאַקײ; אין דער צייט צװוישן דעם .19
אויגוסט און דעם  4סעפּטעמכער  .3391אין זיין פייערלעכער דער-
עפענונגס-רעדע שטעלט זיך אִפּ  .1סאַטאָלאָט אויף דער שווערער
טראַגישער לאַנע פון דייטשן יידנטום און ער רופט לסוף צום

שלום און אחדות ,דאַן האַלט ב .טאַצענעלזאָן אַ געפילפולע הספּד-
דעדע צום זכרון פון חײים אַרלאָזאראָו .אַלס פּרעזידענט פון קאָנ-

גרעס איז געוויילט געװאָרן לעאָן מאָצקין .ביי דער ערשטער קאַמף-
אָפּשטימונג אין דער פראַנע פון קאַנגרעס-פּרעזידיום זינגט דער לונ-

קער פליג? מיט  151שטימען קעגן  .941די לינקע האָבן נישט גע-
װאָלט געבן די רעװיזיאַניסטן א פּלאַץ אין פּרעזידיום ,מאַטיווירג-
דיק דאָס מיט דעם ,װאָס געוויסע מיטנלידער פון דער רעװיזיאָניס-
טישער פּאַרטײ זיינען אַרעסטירט געװאָרן אַלס פאַרדעכטיקע אין
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אַרלאזאראָװ-מאָרד ,צוֹם פּראָטעסט קעגן אויסשליסן רעװויזיאַניסטן

פון פרעזידיום ,האָבן זיך די ,מזרחיים" נישט באַטײליקט אינעם
פרעזידיום ,דער פּרווו פון די לינקע גרופּירוננען ,גלייך ביים אָנ-
הוֹיב פון קאַנגרעס ,אַועקצושטעלן א גרויסע ציוניסטישע פּאַרטײ
מחוץ למחנה ,האָט געשאַפן אַ פאַרביטערטע ,פיינטלעכע אַטמאָטס-
פער ,וועלכע האָט שווער געמאַכט יעדע ווייטערדיקע פאַרשטענדי-
קונג און מיטאַרבעט צווישן ביידע העלפטן פון קאַנגרעס.
בעת
הינטער די קוליסן זיינען פאָרגעקומען אומצאָליקע בא-
ראַטונגען
א
ו
ן
פ
א
ַ
ר
ה
א
ַ
נ
ד
ל
ו
נ
ג
ע
ן
ז
,
י
י
נ
ע
ן
א
י
נ
עם פּלַענום פוֹן קאַנגרעס

געלייענט געװאָרן רעפּעראַטן ,מיט וועלכע מ'האָט זיך אָבער ווייניק

אינט
ערעסירט .בּראָפּ .ברארעצטי רעפערירט ווענן דער פּאָליטישער
אַרבעט ,העשל פּאַרבשטײץ ועגן אינדוסטריעלער אַנטוויקלונג אין

ארץ ישראל ,אַגראָנאָם װילטאַנסטי וועגן לאַנדװירטשאַפטלעכער קא-

לאָני
זאַציע ,טַראלף בעסם וועגן דער ראָל פון נאַציאַנאַלן קאָפּיטאַ
ביים
כ
נ
י
ן
ה
א
ר
ץ
,
ע
מ
ט
א
ל
ניוטאן וועגן שטאטישער קאַָלאָניזאַציע,
.7
י
פ
ה
ו
ו
ע
ג
ן
ק
ר
ן
ה
י
סוד,ב .לשָטֶער וועגן אַרנאַניזאַציאָנעלע פראָגן,

 1טאַטאָלאָו װעגן דער לאַגע פון װעלטײיידנטום,

ר"ר אַ .רופּין

וועגן דעם פּלאַן צו קאַָלאָניזירן 0
טויזנט דייטשע יידן אין ארץ
ישראל און מ .מ .אוסישטין וועגן
ק
ק
"
ל
,
נ
א
ָ
ך די רעפעראַטן קומט

פ
ֿאָר אַ שטורמישע געגעראַל-דעבאטע .די פּאָרשטייער פון ,מזרחי",

רעװיזיא
ַניסטן און גראָסמאַן-גרופֿע קריטיקירן שאַרף די טעטיקייט
פון דע
ר
ע
ק
ז
ע
ק
ו
טיווע ,די רעװיזיאָגיסטן פּראָטעסטירן קענן דעם

טואַנטפער אָפּמאַך מיט

היטלער-דייטשלאַנד,

ב .סאַצעגעלזאָן גיט

איבער
דעם קאָננרעס די לעצטע ידיעות פון ארץ ישרא? וועגן דער
אויספ
א
ָ
ר
ש
ו
נ
נ
פ
ו
ן
ד
י
פ
ּ
א
ַ
ר
ד
ע
כ
ט
י
ק
ט
ע
א
י
ן
אַרלאזאראװ-מאָרד ,אין
צוזאַ
מ
ע
נ
ה
א
ַ
נ
ג
מ
י
ם
ד
ע
ם
א
ַ
ר
ע
ס
ט
פ
ו
ן
די רעװיזיאָניסטן סטאַווסקי,
אחימ
א
י
ר
א
ו
ן
א
ַ
נ
ד
ע
ר
ע
.
ב
ע
ת
י .שעכטמאן (רעװיזיאָניסט) נעמט אַ
וואָד
ט
,
פ
א
ַ
ר
ל
א
ָ
ז
ן
ד
י
ל
ינקע דעמאַנסטראַטיוו דעם זאל

דער קאַנגרעס האָט זיך אַנטקעגנגעשטעלט דער אַנטי-ציוניס-

טישער

פּאָליטיק

פון דער

עננלישער

מאַנדאַטאָר-מאַכט

און האָט
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דעמאַנסטרירט זיין ווילן צו לעבן בשלום מיט די אַראַבער ,דער
= קאַנגרעט האָט אויך שאַדף פּראָטעסטירט קעגן די היטלערישע אַנ-
נזרות

טיסעמיטישע

און האָט אַפּעלירט צוֹם געוויסן פון פעלקער-

בונד און וועלט-מענטשהייט ,אין אַ פייערלעך-באַשלאָסענער רעזא-
לוציע ,איז געװאָרן דערקלערט, :ס'איז די פליכט פון דער בריטי"
שער מאַנדאַטאָר-מאַכט צו עפענען די טויערן פון ארץ ישראל פאַר
דער עליה פון דייטשע יידן און צו טון אַלץ ,בכדי צו דערלייכטערן
זייער באַזעצונג אין לאַנד",
שטורמישע סצענעס און טומולטן האָט אַרויסנערופן דער פאָר-
שלאַנ פון די לינקע נרופּירונגען צו שיקן קיין אריץ ישראל אַן אויס-

פאָרשונגס-קאָמיסיע וועגן דער טעטיקייט פוֹן די רעוויזיאניסטישע.

עקסטרעמיסטן .מיט אַ גרויסער מערחייט אין לסוף דער דאָזיקער.
פאָרשלאַג אָנגענומען געװאָרן .צװוישן די באשלוסן פון קאַנגרעס
דאַרף מען דערמאָנען די רעזאָלוציע ,וועלכע אנערקענט די ,הסתד-
רות העובדים" אַלס די איינציקע יידישע פּראָפּעסיאַנעלע אַרבע-
טער-אַרגאַניזאַציע אין ארץ ישרא? און די רעזאָלוציע וועגן נאַציאָ-
נאַלן אַרכיטראַזש ,ס'איז אויך באַשלאָסן געװאָרן צו אַרגאַניזירן אַ
גרויסע אַקציע לטובת דער קאַלאַניזירונג פון דייטשע יידן .בראש

דער אַקציע איז אַװעקנעשטעלט געװאָרן פּראָפּ ,ח ,ווייצמאַן ,װעל/ -
כער האָט זיך אין
דער קאָנגרעס האָט
טישער דיסציפּלין,
אַ פראַקציע ,זיינען

די רעװיזיאָניסטן

אַכצנטן קאָנגרעס בכלל נישט באַטײליקט ,בעת
אָפּנעשטימט אַ רעזאָלוציע ,וועגן דער ציוניס-
װאָס דאַרף העכער שטיין וי די דיסציפּלין פון
ווידער פאַרנעקומען שטורמישע סצענעס און

מיט זאב זשאַבאָטינסקי בראש ,האָבן פאַרלאָזט
|

דעם קאָננרעס,

|

לסוף איז געוויילט געװאָרן פאַלגנחיקע נייע עקזעקוטיווע.1 .

סאָקאָלאָו  ---פּרעזידענט פון דער אָרגאַניזאַציע ,מיטגלידער :פיר
אַלגעמיינע ציוניסטן פון דער איגרופּע פּראָפּ .בראָרעצקי ,דײר װ.
יאַקאָבזאָן ,ל .ליפּסקי ,דײר רופּין ,פיר פאָרשטייער פון די לינקע
גרו"רין,
גרופּירונגען; ד .ב
5
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א .קא97א ,מ .טטערטאָק ,ב .לאָסֶער און

אויסערדעם יצסט גרינבויט .אין דער עקזעקוטווע האָבן זיך נישט
באַטײליקט :די רעװיזיאָגיטטן ,מ
,זרחי" און די אַלנעמיינע ציונים
פון דער ב"גרופּע .דעם ,מזרחי" האָט מען פאַרנעשלאַנן צוויי ער-
סער אין דער עקעזעקוטיווע בתנאי ,אַז זייער קאַנדידאַט זאל נישט
זיין
העשל פאַרבשטיין .די מזרחיים האָבן דאָס קאַטעגאָריש אָפּנע-
װאָרפן.
דער בודזשעט ,וועלכער אין פון קאָנגרעס באַװיליקט גע-
װאָרן
פ
א
ַ
ר
ד
ע
ר
ו
ו
י
י
ט
ע
ר
ד
י
ק
ע
ר
א
ַ
ר
ב
ע
ט
,
אין געווען א זייער נידערי
קער,
ס
ך
ה
כ
ל
1
7
9
ט
ויזנט פונט .אין דעם דאָזיקן פאַקט איז בולט
צום
א
ו
י
ס
ד
ר
ו
ק
געקומען די פינאנציעלע און די פּאַליטישע אָפּשואַ-
ג
כונ פון דער ציוניסטישער באװוענונו.
די
שלוס-רעדעס ביים קאָנגרעס ,האָבן געהאַלטן דער ניי-נע-
וויילטע
ר
פ
ּ
ר
ע
ז
י
ד
ע
נ
ט
פ
ו
ן
ד
ע
ר
א
ָ
ר
נ
א
ַניזאציע מסום טאָטאַלאָט און
 7מאַצסן.
דע
ר -81טער קאָנגרעס האָט טיף אַנטוישט די נאנצע יידישע
וועלט ,װא
ָס האָט פון אים דערװארט גרויסע מעשים .די טראנישע
ק
אַטאַסטראָפע פון דייטשן יידנטום ,די װאַקסנדיקע וועלט-כוואליע
פ
ו
ן
כ
ו
ל
י
ג
א
נ
י
ש
ן
א
ַ
נ
ט
י
ס
ע
מ
י
ט
י
ז
ם
,
ד
י
ה
א
ָ
פּנונגסלאָזע סיטואציע אין
ד
י
ג
ל
ו
ת
ל
ע
נ
ד
ע
ר
ה
א
ָ
ב
ן
פ
א
ַ
ר
ל
אַנגט אַ זאַפארטיקע נינאנטישע תשובה
פון אָרגאַניזירטן

ציוניזם,

אנשטאָט

דעם

האָט

דער

-81טער

קאָנ-

גרעס
פאַרלוירן זיין צייט מיט קריגערייען און מיט אַ חינטערקוליטן-
שפּיל ו
ועגן ווייצמאַנס עווענטועלן צוריקקער צו דער לייטונג .או-
שטאָט צו
דעמאַנסטרירן פאַר דער גאַנצער וועלט א בילד פון ברו-
דערלעכער
א
ח
ד
ו
ת
א
י
ן
ק
א
ַ
מ
ף
ק
ע
נן היטלעריזם אוֹן פון א גראנדיע-
זער אַקט
י
ו
ו
י
ט
ע
ט
פ
א
ָ
ר
ן
ש
נ
ע
ל
ן בנין הארץ ,האָט דער פּראנער קאָנ-
גרעס בו
ל
ט
א
ַ
ר
ױ
ס
ג
ע
װ
יזן זיין צעריסנקייט און שוואכקייט .אָן ספק
איז דער
1
8
טער קאַנגרעס געווען דער ערנסטער פון אַלֶע ביז-איצ-
טיקע ציוניסטישע קאָנגרעסן,
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 . 3דער גרויסער ווירטשאפטלעכער אויפשווונג
אין ארץ ישראל און דער טיפער קריזיט אין דער
ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע
הויבט זיך אָן אין ארץ ישראל אַ גרוו"
זינט דעם יאָר 9
סער װירטשאַפּטלעכער אויפשווונג .די עקאַנאָמישע פּאָזיציעס פון
ישוב קאָנסאָלידירן און פאַרגרעסערן זיך שטאַרק .די יידישע עליה
װאַקסט כסדר ,אין יאר  ,92991ווען ס'האָט זיך אָנגעהויבן די אַזו"
גערופענע פיגפטע עליח האָט זי באַטראָפן קוים פינף טויזנט נפשות,

אָבער שוין אין יאר  9891שטייגט זי אויף דאָס דאָפּלטע און באַי

טרעפט צען טויזנט עולים .אין יאָר  8991באַטורעפט די עליה דריי"
סיק טויזנט ,אין יאר  4291איבער פערציק טויזנט און אין יאָר
איבער זעכציק טויזנט .במשך פון  8יאָרן האָט ארץ ישרא?
59
אויפגענומען  002טויזנט עולִים און דער ישוב אין כמעם פאַרי
|
דרייפאכיקט געװאָרן.
ארץ ישרא? איז געװאָרן פאַר די פאַראָרימטע ,פאַרחושכטע
שע נלות-ישובים --- ,דער גרויסער הערלעכער ציל ,צו וועלכן
יירי
מ'האָט זיך געריסן מיט אַלע כוחות און אויף אַלע ועגן ,נישט
געקוקט אויף די עליה-באַשרענקונגען און רדיפות קעגן די אַזו"
גערופענע ,אומלעגאַלע? איינװואנדערער .צװוישן די עולים איז
גאַנץ נגרויס נעווען דער פּראָצענט פון פאַרמענלעכע ,קאַפּיטאַל-
ע עלעמענטן .צענדליקער טויזנטער דייטשע יידן האָבן
קרעפטיק
ין לֿאַנד אַרײנגעבראַכט אַ סך געלט-מיטלען און אונטערנעמונגס?
א
כוחות .די נייע דייטש-יידישע עולים (אַן ערך  08טויזנט אין צאָל)

האָבן זעלטן גערעדט העברעאיש און נישט תמיד געהאַט אַ פאַר-

נדעניש פאַר די נאַציאָנאַל-קולטורעלע לעבנס-פאָרמען פונעם
שטע
 .אָבער זיי האָבן פאַר ארץ ישראל געבראַכט אַ גרויסן נוצן מים
ישׁוֹב
ע פעאיקייטן ,מיט דער פּראָפעסיאָנעלער אויסבילדונג און
זייער
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פראסטישקייט ,און מיטן טאַלאַנט פאַר דיסציפּלין און ארנאניזא-
ציע ,א באַזונדער קאַפּיט? איז די עליה פון יידישע קינגרער (ע,לית
הנוער") קודם-כל פון דייטשלאַנד ,װואָס איז אננעפירט געווארן פון
הענריעטע שאָלר.
דער געװואַלדיקער שטראָם פון מענטשן און קאַפּיטאַל האָט

געשאַפן אין ארץ ישראל אַן אויסערנעוויינלעכע קאַניונקטור .מיט
אַן אַמעריקאַנישן טעמפּאָ האָט זיך געבויט די אינדוסטריע ,האָט
מען פאַרפלאַנצט פּרדסים ,זיינען געוואקסן שטעט און ישובים .בעת
די נאַנצע וועלט האט נראָד דעמאַָלט איבערנעלעבט א שוערן עקאָ-
נאָמישן קריזיס ,איז ארץ ישראל געבויט געװאָרן ,מיט א שנעלן
פאַרנעם ,אין צייכן פון פּראַספּעריטי ,חל-אביב האָט פון דער פינפ-
טער עליה אַריננענומען צו זיך אן ערך די העלפט 001 ,טויונט
מענטשן ,די שטאָט איז הערלעך געוואקסן פון יאר צו יאָר ,האָט
זיך אויסגעבויט מיט נייע גאָסן און פאָרשטעט ,איזן באַרייכערט
געװאָרן מיט נייע גרעסערע אינדוסטריעלע אונטערנעמוננען ,איז
געװאָרן אַ צענטער פֿאַר דעם מאָדערנעם יידישן גייסט -און קול-
טיר-לעבן .ביים ירקון זיינען אויפנעבויט געװואָרן פּרעכטיקע בני-
אויסשטעלונג און אַ גרויסער
נים פאַר דער ארק-ישראלדיקער
ספּאָרט-סטאַדיאָן ,אין יאָר  2291איז פאָרגעקומען אין תליאביב דיי
ערשטע ,מאַסטביאַדע" ,וועלכע האָט פאַרזאמלט יידישע ספּאָרט-
לייט פון דער נאַנצער וועלט.
אין

יאָר 2991

אין

אין

חיפחה

פֿאַרענדיקט

געװואָרן

דער

בוי

פֿון אַ נייעם גרויסן פּאָרט ,וועלכער האָט פון איצט אָן פאַרשנעלערט
די אינדוסטריעלע און קאָמערציעלע אַנטװיקלונג פון דער דאָזיקער
שטאָט .חיפה האָט זיך שטארק אויסנעבויט און דער אָרטיקער יידי-
שער ישוב איז געװואַקסן אין צאָל און אין איכות .פון די נייע אינ"
דוסטריעלע אונטערנעמוננען אין חיפה דארף מען דאָ דערמאַנען
די גרויסע נאַפּט-ראַפינעריעס .לאַנגזאַמער אין געגאנגען די אַנט-
וויקלונג פון דער אַלטער יידישער הויפּט-שטאָט ירושלים ,װאָס
האָט געליטן צוליב װאַסער-מאַננל און ווייטע קאָמוניקאַציע-דרכים,
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| אויך טבריה ,צפת און די נייע שטאָט פון עמק יזרעאל עפולה,
האָבן נעמאַכט שנעלע פאַרטשריטן אַ דאַנק דער ק-טער עליה,
אין דער יידישער
פאַרבעסערונג

לאַנדװירטשאַפט

געלאָזט פעסטשטעלן

האָט

זיך א כסדר'דיקע

אין יעדעױ הינזיכט און איבע-

ראַל ,מ'האָט אַריינגעבראַכט אין לאַנד וויכטיקע מאַשינען ,א דאַנק
וועלכע מ'האָט אַנטדעקט נייע גרויסע ואַסער-קװאַלן .די
און קאָלאָניעס האָבן זיך פאַרגדעסערט און האָבן שטאַרק
סערט זייער מאַטעריעלן מצב .די לאַנדווירטשאַפטלעכע
זאַציע האָט זיך אויסנעברייטעט ,עס זיינען צונעקומען א
ישובים ,פון וועלכע דער גרעסטער איז נגעווען כפר ויסטט,
האָבן זיך באַזעצט  08משפּחות פון געוועזענע לעגיאַניסטן.

ישובים
פאַרבע-
קאָלאָני-
סך נייע
ווו עס
בשכנות

איז געגרינדעט געװאָרן כפר חײם ,צום אָנדענק פון ד"ר חיים אַר-
לאַזאָראָוו .מ'איז צונעטרעטן צוֹ באַנײען די װיסטענישן ביים ים
המלח .ביים דעם באַרג סדום איז אַ דאַנק דעם חלוצישן העראאיום

|

געשאַפן געװאָרן אַ נייער ישוב- ,

עס האָבן פאַרשטענדלעך נישט נעפעלט אויך שאָטן-זייטן ,װי
|
למשל ,די באַשעפטיקונג פון פרעמדער ,ביליקער אַרבעט אין יידי-

שע קאָלאָניעס און שעדלעכער ספּעקולאַציע-געיעג אין די שטעט.
אָבער דער יידישער

ישוב

אין ארץ

ישרא?

איז געווען גענוג באַ-

וווסט נאַציאָנאַל און סאַציאַל געזונט ,און ער האָט זיך אַן עצה
גענעבן מיט די דעמאָראַליזירנדיקע השפּעות,

=

שי

בעת ארץ ישרא? האָט זיך געבויט אין צייכן פון אַ גרויסן
װירשאַפטלעכן אויפשוווננג ,האָט די ציוניסטישע אגאַגיזאַביע
דורכגעמאַכט

אַ שווערן

און שמערצלעכן

קריויס.

ביי אַ טייל צין-

ניסטישע פּאַרטײען איז פאָרגעקומען אַן אומגרופּירונג און דיפע-
רענצירונג .דער פאַרבאַנד פון די ראַדיקאַלע ציוניסטן האָט זיך

אויפנעלייזט אין יאָר  9291און זיינע מִיטגלִידער זיינען .מייסטנס
אַריינגעטרעטן אין די אַלגעמיין-ציוניסטישע אָרנאַניזאַציעס .ביי
די אַלגעמײינע ציוניסטן גופא איז געװאַקסן כסדר דער קעננזאַץ
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צװישן דער גרופּע א און דער גרופּע ב .בעת אין דער רעוויזיאניס-
סישער מחנה אונטער ז .זשאַבאָטינסקיס פירונג איז רייף געװאָרן
דער געדאַנק אַרוסצוטרעטן פוֹן דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע
און שאַפן אַ נייע ,איינענע ,זיינען די ד
,עמאַקראַטישע רעוויזיאָ-
ניסטן" אונטער דער פירונג פון מאיר גראָסמאַן און ראָבערט שטרי-
קער אַנטשלאָסן געווען צו בלייבן ,ביי אַלֶע אומשטענדן ,אינער-
האַלב
דער ציוניסטישער װעלט-אָרגאַניזאַציע ,און האָבן געשאַפן אַ
נייע
ג
ר
ו
פ
ּ
י
ר
ו
נ
ג
מ
י
ט
ן
נ
א
ָ
מ
ע
ן
;
ײ
ד
נשטאַטטפּאַרטײײ.
ד
י
ע
ק
ז
ע
ק
ו
ט
י
ו
ו
ע ,װאָס איז געוויילט געװאָרן אין פּראג ,האָט,
כידוע ,רעפּרעזענטירט נאָר די העלפט פון דער באַװעגונג און זי
האָט קעגן זיך אַרויסגערופן אַ זייער שאַרפע אָפּאָזיציע מצד א טייפ
אַלגעמיינע ציוגיסטן, ,מזרחי" ,רעװיזיאָניסטן און יירנשטאַטס-
פּאַרטײי .נאָר אַ דאַנק דער גלענצנדיקער פּינאַנציעלער לאַנע צוליב
דער
פּראָספּעריטי ,איז דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע געלונגען

גובר צו זיין דעם גרויסן װידערשטאַנד מצד דער אָפּאָזיציע .באַלד

נאָכן 81
טן קאַנגרעס האָבן זיך זייער פאַרשאַרפט די באַציאונגעןצװי
שן די הערשנדיקע לינקע אַרבעטערגרופּירונגען און די רעווי-
זיאָ
נ
י
ס
ט
ן
.
ד
י
ר
ע
װ
י
ז
י
א
ָ
נ
י
ס
ט
י
ש
ע
פ
ּ
ע
ט
י
צ
י
ע
באַװעגונג און דער סטאח.סטי
ב
ּ
ר
א
ַ
צ
ע
ט
ה
א
ָ
ב
ן
פ
א
ַ
ר
ג
ר
ע
ס
ע
ר
ט
די פאַרביטערונג אין דער ציוניס-
טי
ש
ע
ר
מ
ח
נ
ה
.
ד
ע
ר
ברוטאַלער ברודער-קאַמף האָט אָנגענומען גע-
פע
ר
ל
ע
כ
ע פאָרמען .נאָך סטאַווסקיס באַפּרייאונג ,אין אוינוסט ,4991
הא
ָ
ט
זיך די רעװיזיאַניסטישע אוניאָן געווענדעט מיט אַ שלום-פאר-
שלא
ַג צו אירע ציוניסטישע קעגנער .עס האָבן זיך אָנגעהויבן
צוו
י
ש
ן
ז
ש
א
ַ
ב
א
ָ
ט
י
נ
ס
ק
י
א
ו
ן
ב
ך
ג
ו
ר
י
ו
ן
פאַרהאַנדלונגען ,וועלכע זיי-
גען
א
ָ
פ
ּ
ג
ע
ש
ל
א
ָ
ס
ן
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
מ
י
ם אַן אָפּמאַך .אָבער בעת די רעוויזיאָ-
ני
ס
ט
י
ש
ע
ק
א
ַ
נ
פ
ע
ר
ע
נ
ץ
אין קראַקע האָט דעם שלום-אָפּמאַך ראַטיפי-
צי
ר
ט
,
ה
א
ָ
ט
א
י
ם
די הסתדרות העובדים אין איר רעפערענדום אִפּ-
גע
װ
א
ָ
ר
פ
ן
.
דער באַשלוס פוֹן ציוניסטישן אַקציאָנס-קאָמיטעט (אין

אפּריל  )8391וועגן אַ דיסציפּלין-קלויזולע אינעם שק?-טעקסט איז

פון די רעװיזיאָניסטן

באַטראַכט

געװאָרן

אלס

אַ קרינס-דערקלע-
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רונג .די רעװויזיאָניסטישע אוניאָן איז אַרױיסנגעטרעטן פון דער ציו"
ניסטישער װעלט-אָרנאַניזאַציע ,שאַפנדיק אַ בײע ,סעפאַראַטע,
אין דער צייט צווישן דעם -81טן און דעם 91טן קאָנגרעם,
האָט דער ציוניזם פאַרלוירן אייניקע פון זיינע פּראָמינענטע פּער-
זענלעכקייטן .באַלד נאָכן פּראגער קאָננרעס איז געשטאָרבן זיין
פאָרזיצער לעאָן (יהודה) מאָצקן ,אַ לאַנגייעריקער קעמפער פאַר
יידישע רעכט אין די גלות-לענדער .אין י 4891 .איז געשטאָרבן
חזיים גחמן ביאַליט ,דער גרעסטער יידישער דיכטער .אַ קורצע צייט
שפּעטער זיינען געשטאָרבן ד"ר שמריהו לעווץש ,דער נלענצנדיקער
ציוניסטישער

פּראָפּאַנאַנדיסט

און

דײר

װיטטאָר

יאַעאָב-

נצביגדור)

זאָן ,דער ציוניסטישער פאַרטרעטער ביים פעלקער-בונד אין גענף,

7לעאָן מאָגקִין

ר

אי

א

)6

דער גיינצענטער ציוניסטישער קאַננ"עם-

|| אין לוצערן
דער -91טער ציוניסטישער .קאַָננדעס איז פֿארנעקומען אין
דער שווייין ,אין לוצעט ,אין דער צייט צװוישן  02אוינוסט און 5
סעפּטעמבער 83ט ,91ער האָט באַויזן ,אַז די ציוניסטישע אַרנאַנו-
זאציע האָט גליקלעך גובר געווען איר שווערן אינערלעכן קריזים,
דער קאַננדעס האָט פאַרטרעטן  879טויזנט שוסלים ,מיט  04פּראָ-
צענט מער ,וי ביים פֿאָריסן קאַננדעט אין פראו .פון די  004דעלע"
נאַטן האָבן די לינקע אַרבעטערינרופּירונגען געהאט  012דעלענאטן
(פון דעם, :השומר הצעיר"  ,)82אלנעמיינע ציוניסטן אַן ערך 041
(פון דעם האָבן צוייידריטל געהערט צו דער גרופּע א און איין-
דריטל צו דער גרופּע , ,)3מזרחי"  06און ,ײדנשטאַטס-פּאַרטי"
 ,דער אַרבעטער-בלאָק צוזאַמען מיט די אַלנעמיינע ציניסטן
גרופּעדא ,האָבן דיספּאָנירט מיט צוייידריט?ל פון קאָנגרעם ,אַלֶם
פּרעזידענט פון קאָנגרעס איז געוויילט געװאָרן פּראָף .ח .װייצמאן.

דזשעמס מאַקדאָנאַלד ,דער קאָמיסאַר פאַר די ענינים פון די
דייטשע

פּליטים,

דאַנקט

פון דער קאָנגרעס-טריבונע,

פאר דער

הילף ,וועלכע די ,יידישע אַגנענץ" האָט געלייסטעט לטובת א גרוי
סער

צאָל פון דייטשע

יידן .דאן רעפערירט

פּראָפ .וז בראַדעצקַי

ווענן דער פּאָליטישער לאַנע .דער קאָנגרעס האָט אין זיינע רעזא-
לוציעס אַפּעלירט צו דער בריטישער מאַנדאַטאָר-מאַכט ,אַז זי זאָל
ענדלעך דערמֿילן אירע אינטערנאציאַנאלע התחייבות'ן לנכי דער
יידיש-נאַציאַנאַלער חיים אין ארין ישראל ,ס'איז אונטערנעשטראכן
געוװואָרן ,אַז די עליחה-באַשרענקונגען האמעווען די אנטוויקלונג פון
לאַנד און אז ,נישט געקוסט אויף דעם גרויסן אָנטייל מון יידישן
ישוב אין די שטייערן-הכנסות ,ווערן זייער וייניק יידן באַשעם-
טיקט אין די מלוכישע אַמטן און אַז די יידישע אינסטיטוציעס
ווערן פובװענציאַנירט מיט נישטיקע סכומים .אויך דאָסמאָל האָט
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| דער קאָנגרעס אויסגעדריקט זיין ווילן צו שליסן שלום צווישן יידן
און אַראַבער ,וועלכע געניסן ,סיי אין ארץ ישראל און סיי אין
גאַנצן אָריענט ,פון דער יידישער קאַָלאָניזאַציע-אַרבעט אין ארץ-
ישראל ,די רדיפות אויף יידן אין דײיטשלאַנד זיינען װוידער געשטאַ-
נען אויפן סדר חיום און דער קאָנגרעס האָט שאַרף פּראָטעסטירט
קענן די באַרבאַרישע מעטאָדן פון דער היטלעריסטישער רעגירונג,
אַ באַזונדער קאַפּיטל האָט אין דער קאָנגרעס-דעבאַטע פֿאַר-

נומען די פּראַגע פוֹן טראַנספּער (,,העברה") פון די יידישע קאַפּי
טאַלן אין דייטשלאַנד .דער אָפּמאַך ,וועלכער איז נעשלאָסן געװאָרן
יצווישן דער ,דייטשער רייכסבאַנק" ,פון איין זייט און דער
אַנגלאָדפּאַלעסטײן-באַנק? פון דער אַנדערער ,האָט דערמעגלעכט

יירישע קאַפּיטאַליסטן אין דייטשלאַנד ביי זייער עליה קיין ארץ
ישראל ,מיטצונעמען מיט זיך  0001פונט אין געלט און דעם רעשט

פון זייער פאַרמעגן אין סחורות .אַ סך קאָנגרעס-דעלעגאַטן ,בעיקר
פון די אַלגעמיינע ציוניסטן ,נרופּע ב ,און פון דער יידנשטאַטס-

פּאַרטיי" האָבן שאַרף אַטאַקירט דעם דאָזיקן ט,ראַנספער"-אָפּמאַך,
אַלס נאיַשט-דערלאָזבאַרן מנע ומשא מיט דער טמאה'דיקער היט-
לעריסטישער

געשטעלט

רעגירונג .די מערהייט

אויפן שטאַנדפּונקט,

פון קאָנגרעס

האָט אָבער זיך

אַז הגם מ'האָט צו טון מיט אַ

רוצח'ישער רעגירונג ,מוז מען זיך דאָך ,װוי ווייט מעגלעך ,באַמיען
אַרױסצודאַטעוען יידיש פאַרמענן און זאָל עס זיין אַפִילו אויפן
וועג פון אַן אָפּמאַך מיט דער דאָזיקער רעגירונג .דער באַשלוס פון
קאָנגרעס האָט פאַרפליכטעט די ציוניסטישע

עקעזקוטיווע

צו קאָנ-

טראָלירן דאָס גאַנצע טראַנספער-נעשעפט ,בכדי נישט צו דערלאָזן
צו פאַרשידענע מיסברוכן .ס'איז דאָ כדאי צו באַמערקן ,אַז פון
דעם יאָר  3291ביז צום אויסברוך פון דער וועלט-מלחמה

אין יאָר.

 ,9זיינען לויט דעם טראַנספער-אָפּמאַך אַריבערגעפירט געװאָרן
קיין ארץ ישראל  8מיליאָן פונט פון יידישן פאַרמענן אין דייטש-

לֿאַנד,

|

|

דער קאַנגרעס האָט באַשלאָסן צו באַקעמפן די ערד-ספּעקולאַ-
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ציע אין א"י און אויסצושליסן פוֹן דער ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע
די יעניקע יידישע אונטערנעמער און קאָלאָניסטן ,וועלכע זאָנן זיך
אָפּ צו באַשעפטיקן יידישע אַרבעטער ,אין אַ ספּעציעלער רעזאָלו-
ציע אין נאָך איינמאָל אונטערגעשטראָכן געװאָרן די וויכטיקייט
פון דעם פּראגער באַשלוס ,אַז די ח
,סתדרות העובדים" ווערט אנער-
קענט אַלס די איינציקע יידישע פּראָפּעסיאַנעלע אַרבכעטער אָרנאַנ-
זאַציע אין ארץ ישראל .ס'איז אויך אָנגענומען געװאָרן דער פאָר-
שלאַג פון מ
,זרחי" וועגן אָפּהיטן כשרות אוֹן שמירת-שבת אין די
עפנטלעכע קיך-אַנשטאַלטן,

אין פאַרנלייך צו דעם פּראגער קאָנגרעס ,האָט דער לוצערנער
געהאַט אַ רואיקן פאַרלויף .אַ וויכטיקע נייע דערשיינונג אויפן קאָנ-
גרעס איז געווען דאָס אָפטע און גרעסערע באַנוצן זיך מיט העברע-
איש ,אנשטאט דעם טראַדיציאָנעל געװאָרענעם קאָנגרעס-דייטש.
מ'האָט אינסטינקטיוו געפילט אַ קעגנערשאַפּט צו דער שפּראַך פון
|
די היטלעריסטישע רוצחים,

אַלס פּרעזידענט פון דער ציוניסטישער וװועלט-אָרגאַניזאַציע
איז ווידער געוויילט געװאָרן פּראָף .ס .װײצמאָן .דער ביזדאיצטי-

קער פּרעזידענט גחום סאָקאָלאָו אין אויסנעוויילט געװאָרן אַלס
ערן-פּרעזידענט .ס'איז נעשאַפן געװאָרן אַ קאָאַליציע-עקזעקוטיווע
פון אַלע פּאַרטײען ,אַ חוץ די ,ײידנשטאַטלער" .אין דער נייער עק-
זעקוטיווע זיינען געוויילט געװאָרן :דריי פוֹן די אַרבעטער-נרופּירונ-
גען;

דוד

ב
גר
וריט,

אליעזר

קאפלאן

אן

משה

שערטאָט,

די אַלגעמיינע ציוניסטן ,נרופּע א ;,פּראָף .בראָדעצקי

צוויי

פון

און יצחק

גרינבוים 1 ,אַלגעמײנער ציוניסט ,גרופּע ב ;.דיר פישל ראָטען-
שטרייך און  1פון ,מ,זרחי":הרב י .ל .פּישמאַן .אויסערדעם האָבן
צו דער עקזעקוטיווע געהערט (מיט אַ באַשרענקטן שטים-רעכט) :מ,

מ .אוסישקין אַלס פאָרזיצער פון אַקציאָנס-קאָמיטעט ,ד"ר א .רופּין

אַלס

אַלס לייטער פון עקאָנאָמישן ראַט און ד"ר נחום נאָלדמאַן
פּאָליטישער פאַרטרעטער אין נענף ,דער נייער בודזשעט אין גע-
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װאָס איז באַװיליקט

ווען מער וי אַ דאָפּלטער פוֹן דעם בודזשעט,
נעוואָרן אויפן פאָריקן קאָנגרעס,
די זיצונג פון דער גײדישער אגענט" ,וועלכע איז פאָרנעקו-
מען גלייך נאָכן שליסן דעם ציוניסטישן קאָנגרעס ,האָט דעם דאָי

זיקן בודזשעט באַשטעטיקט און האָט אויסערדעם באַשלאָטן אַ
פּאָר רעזאָלוציעס לטובת דער יידיש-קאָלאָניזאַטארישער אַרבעט אין
|

ארץ ישראל,

-
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-

דײר

יהושע

טהאָן

:

)7

די פאַרשאַרפטע לאַנע אין א"ץ יש"אל.
און נייעץ בלוטיקע אראבישע

אומרוען

באַלד נאָך דער שפיסונג פון -91טן ציוניסטישן קאַנגרעט,
האָט זיך אין סעפּטעמבער  8291פאַרזאַמלט איןוין דער גרינדונגם-
קאָנגרעס פון דערנײער

צוניסטישער

אָרגאַגיזאַציע

אונטער

זאב

זשאַבאָטינסקיס פירונג ,הגם דער דאָזיקער קאָנגרעס איז אֶרֹגאַנו-
זירט געװאָרן אַלס אַ גרויסע נאַציאָנאַלע מאַניפעסטאַציע ,איז דאָך

קלאָר געווען ,אַז ס'איז אַסעפּאַראַטיסטישע ,שפּאַלטערישע אונטער-
נעמונג ,וועלכע קאָן ברענגען אַ גרויסן שאָדן דעם ציוניזם און זיין
באַווענונג .ס'איז ממש נישט פאַרשטענדלעך ,וי אַזױ זאב זשאבא"

טינסקי ,אַן אַלטער און איבערגענעבענער

ציוניסטישער

מנהיג,

האָט געקאַנט נעבן זיין הסכמה .צו שריט , װאָס האָבן געדראָט מיט
די ערגסטע קאַנסעקװענצן פאַר דער אחדות פון ציוניזם און ייִדנ-
טום ,אין אַ תקופה פון אגַרויסער סכנה מצד דעם היטלעריזם,

אָן ספק ,אי ז .זשאַבאָטינסקי געווען איינע פון די טאַלאַנ-
טירסטע און שענסטע פּערזענלעכקייטן אין דער געשיכטע פון דער
מאָדערנער ציוניסטישער

באַװעגונג:

אַ נלענצנדיקער אַראַטאָר ,אַ

דיכטער און פּראָזאַאיקער ,מאיליטערמאַן און שטאַטסמאַן ,אַ מעכ"
טיקער פֿאָלקס-טריבון און נייסטרייכער ,ווייטזעענדיקער פּאָליטי-
קער .זיינע לאָזונגען ערב דער צווייטער וועלט -מלחמה, :עוואַקו-
,ערנט די יידישע יוננט שיסן!"
אירט דאָס מזרח-יידנטום!" און :ל
האָבן אין זיך געהאַט דעם אימפּולס פון רוֹח הנבואה .אָבער אַ פאַ-
ליטישער פירער ימוז באַזיצן נישט נאָר מוט ,טאַלאַנט און פאַנטאַ-
זיע ,ער מוז אויך זיין אַ גנוטער טאַקטיקער ,און דאָס איז ז .זשאַ-
באָטינסקי גייט געווען ,זיין ברויזנדיקער טעמפּעראמענט האָט אים
אַװעקנעפירט אויף וועגן ,וועלכע זיינען נישט צונעפּאַסט געווען צו
יטווענדיקייט פון דער שעה .ער האָט זיך אָפט געלאָזט בא
ור
נע
ד
איינפלוסן דורך יונגע ,פּאָליטיש ווייניק -רערפאַרענע פּאַרטיידחברים,
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וועלכע זיינען געװאָרן די דעה-זאָגער אין דער רעװיזיאניסטישער
באַוועגונג און האָבן זי געשטופּט אויף פרעמדע ,פעפּאַראַטיסטישע
| דרכים .מ'האָט איבערנעשאַצט די איינענע כוחות און אונטערנע-
שעצט די כוחות פון קעגנער .די צייט האָט פאַרלאַנגט פּאָזיטיוע אויף

טוען ,אָבער די טאַקטיק פוֹן ברעכן (די ,ה,סתדרות" ,די ציוניסטי-
שע אָרגאַניזאַציע אא"וו) האָט זיך געמוזט

נוקם זיין ,דער שאָדן,

וועלכער איז געברענגט געװאָרן דורך אַ סעפּאַראַטיסטישער ,נייער
ציוניסטישער אַרנאַניזאַציע ,האָט זיך אַרױסגעװויזן קליינער ,וי
מ'האָט מתחילה פאַר דעם מורא געהאַט .דעם גרעסטן שאָדן האָט
געליטן די רעװיזיאָניסטישע באַועגונג גומא.
ביים סוף פון יאָר  ,5291האָט זיך די לאַנע אין ארץ ישראל,
סיי די ווירטשאַפטלעכע און סיי די פּאָליטישע שטאַרק פאַרשלעכ-

טערט .דאָס איז ,אין אַ גרויסער מאָס ,געשען צוליב דער מלחמה

אין אַביסיגיע ,וועלכע איז געווען אַ מין הקדמה צו דעם צוקונם-
טיקן צווייטן וועלט-קריג .די עקאָנאָמישע לאַנע פון ישוב איז באַ-

דראָט געווען פון אַ קריזיס און די עליה האָט זיך פאַרקלענערט ,זי
װוי די העלפט פון דער

האָט באַטראָפן פאַרן יאר  6291וייניקער
עליה אין יאֶר .8291
אויך די פּאָליטישע לאַנע אין ארץ ישרא?ל איז געװאָרן אַ קרי-
טישע .די אַראַבישע פירער ,מיטן ירושלימ'ער מופטי בראש ,האָבן

געפירט אַ סיסטעמאַטישע העצע קענן די יידן .דאיַטמאָספער

אין

כֿאַנד איז ווידער געװאָרן אַ פאַרסמ'טע ,אַ סכנות-פולע ,דער הייקאָ-
מישיאָנער סער ארטור װאָקאָפּ האָט געפּרוווט פאַרשטענדיקן זיך מיט
די אַראַבער און מיט די יידן וועגן דער שאַפונג פון אַ געזעצגעבע-
ירישער אינסטיטוציע (לעגיסלאַטיוון ראָט) אין ארץ ישראל .דאָס-

איז אים אָבער נישט געלונגען ,וויי? די אַראַבישע פאָרשטייער האָבן
קאַטעגאָריש פאַרלאַנגט אַ ,נאַציאָנאַלע אַראַכישע רעגירונג אין פּאַ-
|
יי
לעסטינע"

|אינערלעכע און אויסערלעכע פאַקטאָרן ,באַקאַנטע אוֹן אומ-

באַקאַנטע כוחות ,האָבן נעשטויסן די ארץדישרא?'דיקע
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אַראַבער צו

גייע

בלוטיטע

אגטי-ידישטע

אומרוען.

דאָס

האָט

זיךף אָנגעהויבּן

אין

אַפּריל  6991און האָט נעדויערט נאַנצע  6חדשים .ס'איז באַלך
קלאָר געװאָרן ,אַז דער ,נאַציאָנאַלער אראַכישער אויפשטאַנד אין
פּאַלעסטינע" איז סיסטעמאַטיש אָרגאַניזירט און אָנגעפירט דורך
געוויסע צענטראלע אינסטאַנצן ,באַנדעס פון באַװאַפנטע אַראבישע
פּאָנראָמטשיקעס זיינען כסדר איבערפאַלן יידישע ישובים ,מ'האָט
גערויבט און געהרג'ט יידן אויף די וועגן ,אין נאַנצן לאַנד אי גע-
פירט געװאָרן אַ פאַרביסענע אַנטי-יידישע העצע און באיקאָט:אַק-
ציע .דער ישוב האָט זיך אָבער נישט געלאָזט איבערשרעקן ,ער
האָט זיך פעסט געהאַלטן און מוטיק פאַרטיידיקט ,די יידישע מאַסן
אין אַמעריקע און אין אַנדערע לענדער האָבן דעמאָנסטרירט לטובת
דעם ארץ-ישראל'דיקן יידנטום און געזאַמלט הילפס-פאַנדן,
די בריטישע מאַנדאַט-רעגירונג אין ארץ ישרא? אין געבליבן
פּאַסיוו לנבי דעם נייעם אַראַבישן שטורעם .דער עננלישער ברינא-

דיר ח .י .סימפּסאָן ,וועלכער איז דעמאָלט געווען צונעטיילט צום

שטאַב פון די בריטישע מיליטער-כוחות אין ארץיישראל ,האָט אין
יאָר  7991פּובליצירט אין לאָנדאָן אַ בוך (ב,ריטיש רול ענד רע-
בעליאָן") אין וועלכן ער דערקלערט בפירוש ,אַז די ענגלישע רעני-
רונגס-קרייזן אין ירושלים האָבן מיטגעהאָלפן ביים אויסברוך פון
די אַראַבישע אומרוען און אַז די מיליטערישע כוחות זיינען ביכולת
געווען צו מאַכן אַ סוה צום אויפשטאַנד במשך פון אַ פּאֶר טעג.
ענדלעך נאָך אַ פּאַר חרשים ,ווען די אַראַבישע אומרוען האָבן שוין
אָנגענומען ערנסטע פאָרמען ,איז די מאַנדאַט-רעגירונג מיט דער
הילף פון נייע מיליטערישע כוחות פוֹן מצרים און מאַלטא ,צונע-
טרעטן פּאַציפיצירן דאָס לֿאַנד,
די בריטישע רעגירונג הא
ָ
ט
ד
ו
ר
ך
א
ָ
פ
יציעלע דערקלערונגען פון
כער אַרטור ואִקאָפּ און דעם קאָלאָניאַל-מיניסטער אָרמסבינאָר
זיך באַמיט צו באַרואיקן די אַראַבער .ס'איז ווידער נאַמינירט נע-
װואָרן

אַ נייע

אױיספאָרשן

קעגיגלעכע

די סיבות

בריטישע

טאַמיטיע,

פון די אַראבישע

וועלכע

אומרוען

האָט

נעדארפט

אוֹן געפינען

אַן
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אויסוועג פון דער קאָמפּליצירטער לאַנע .די אַראַבישע מלכים ,איבן
סאַאוד פון אַראַביע ,נאַזי פוֹן איראַק און דער עמיר אַבדולאַ פון

עבר-חירדן האָבן אויפּגעפּאָדערט די ארץ ישראל'דיקע אַראַבער צו
פֿאַרענדיקן דֶעם ,נאַציאַנאַלן אויפשטאַנד קענן די ציוניסטן" ,ווייל
די בריטישע רענירונג האָט פאַרשפּראָכן אַרויסצונעבן א גערעכטן

משפּט לטובת די אַראַבער ,אויך דער אַראַבישער הויפּט-קאָמיטעט
אין ארץ ישרא? איז אַרוױיסגעטרעטן מיט אבַאַרואיקנדיקן אויפרוף,
סוף-כל דסוף זיינען די אַראַבישע בלוטיקע אומרוען אָפּנעשטעלט

|

געװאָרן אין אָקטאָבער ,6891

אָבער נישט אָפּנעשטעלט האָט זיך די פאַרסמ'טע אַנטי-יידישע
העצע ,וועלכע איז ווייטער געפירט געװאָרן צװוישן דער אַראַבישער

באַפּעלקערונג נישט נאָר דורך די פירער פון דעם אַראַבישן הויפּט-
קאָמיטעט און פון די שכנות'דיקע אַראַבישע רעגירונגען ,נאָר אויך
דורך פאַרשידענע אַגענטן פון פאַשיסטישן איטאַליע און דייטש-
לאַנד ,וועלכע האָכן די ארץדישראל'דיקע אַראַכער פאַרזאָרגט בשפע

מיט געלט ,וואפן און אינסטרוקטאָרן ,ס'איז געװאָרן בולט ,אַז ארץ.
ישראל

איז אַריינגעצויגן

געװאָרן אין אַ קנויל פוֹן אינטערנאַציאָ-

נאַלער פּאַליטיק און אַז די באַרואיקונג אין לאַנד איז בלויז אמַאָ-
מענטאַלע.

/

|

 - 0פּאַלי
טישער קוליפן  -שפּיל און לאָרך
:

פיה

חלוסה

:

פלאן

-ו

בעת דעינגלישע רענירונג האָט אָפּנענעבן אפיציעלע דעף-
קלערוננען בנונע איר פּאַלעסטינעפּאָליטיק און האָט גענרייט די
גייע קעניגלעכע אױיספּאָרשונגס-קאָמיסיע ,אין הינטער די קוליסן
געפירט געװאָרן אַ פּאָליטישער שפּיל .מ'האָט גערעכנט מיט א נייער
וועלט-מלחמה און די בריטישע מלוכה-מענער האָבן צונויפנע-
שטעלט פּאָליטישע קאָמבינאַציעס און מאַכינאַציעס .בנונע ארץ-

ישראל איז מען מסכים געווען ,אַז דער ביזדאיצטיקער צושטאַנד

לאָזט זיך מער נישט דערחאַלטן און אַז די פראַנע פון מאַנדאַט מוז
! רעווידירט ווערן .איינפלוסרייכע רעגירונגס-פּאַקטאָרן אין לאָנדאָן
זיינען געקומען צו דער מסקנה ,אַז מ'מוז פאַר יעדן פּריין געווינען
דעם אַראַבישן אָריענט אַלס אַ פאַרבינדעטן אינעם צוקונפטיקן
װעלט-קאַנפּליקט .מ'דאַרף אַלזא אַ סוף מאַכן צו די מלוכיש-ציו"
ניסטישע אַספּיראַציעס און ליקווידירן דעם ציוניזם לטובת די ארא-
בער .אַנדערע ענגלישע פּאַליטיקער האָבן ווידער געהאַלטן ,אַז מען
מוז זיך דאָך רעכענען מיט דער יידישע -השפּעה אין דער וועלט,
מ'טאָר אַלזאָ נישט איינרייסן מיט די יידן ,בפרט ווען די אראבישע
מיטאַרבעט אציוןקונפטיקן וועלט-קריג שטייט אונטער אַ גרויסן
פראַנע-צייכן ,און מ'דאַרף אַלזאָ פּאַלעסטינע טיילן אין באַזונדערע
אױיטאָנאַמע ספערן ,אַן אַראַבישע און יידישע ,פארשטענדלעך אונ-
טער ענגלישער אפּוטרופּסות .וי תמיד ,האָבן זיך אויך אין דעם
פאַל ,געפונען קאַמפּראַמיס-מענטשן ,וועלכע זיינען געווען דערפאַר,
אַז מ'זאָל די אַראַבער אין אריץ ישראל נעבן אַ געוויסע זעלבסט-
רענירונג אוֹן פאר די יידן זאָל מען יוצא זיין מיט א מינימאלער
עליה און קאלאָניזאַציע ,אין דעם דאָזיקן קוליסן-שפיל אַרום ארץ
ישׂראל האָבן מיט זיך געקעמפט פארשידענע השפּעות ,מיינונגען און
קאַלקולאַציעס ,סיי אין לאַנדאן אוּן סיי אין ירושלים.
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אֶנהוֹיב נאָוועמבער  ,6391איז קיין ארץ ישרא? אָנגעקומען
די בריטישע אױספאָרשונגס קאָמיסיע אונטער דעם פאָרזיץ פון
לאָרד פּיל ,אַ געניטן

פּאָליטיקער

ענגלישן

און געוו .שטאַטס-סע-

קרעטאַר פאַר אינדיע ,ווידער האָכן ביידע  צדדים ,די יידן און די
אַראַכער,

פאָרגעליינט

זייערע

טענות

און פּאָסטולאַטן

און ווידער

האָבן די בריטישע שופטים ,אויף זייער אופן און לויט זייערע צילן,
געזוכט דעם אמת און דעם יוֹשר .די אַראַבישע פאָרשטייער האָבן
קאַטעגאָריש פּאַרלאַנגט ,אַז קודם-כ? זאָל די רעגירונג אָפּשטעלן
פולשטענדיק די יידישע עליה .די מאַנדאַטירענגירונג האָט אָבער
בלויז מסכים געווען צו באַשרענקען די עליה ,פּרעזידענט װײבי

מאַן ,וועלכער איז דערשינען פאַר דער פּיל-קאָמיסיע האָט זיך באַ-
מיט צו באַווייזן מיט היסטאָרישע און אַקטועלע פאַקטן דעם צוזאַ-

מענהאַנג צווישן דעם יידישן פאָלק און זיין לאַנד ארץ ישראל ,נאָר
ארץ ישראל קאָן לייזן די יידן-פראַגע, .גיט אַ קוק" האָט ד"ר ווייצ-
מאַן מיט אַ נביאישער אינטואיציע געװאָרנט די ענגלישע שופטים
,אויף צענטראַל-אײראָפּע ,ווו זעקס מילאָן יידן זיינען צונויפגע-
פּרעסט אויף אַן ענגן שטח אין שווערע לעבנס-באַדינגונגען .בנונע
די דאָזיקע  6מילאָן יידן ,קאָן מען די מלוכות טיילן אין צויי

גרופּן ,אין אַזעלכע װאָס ווילן די יידן פּטור ווערן און אין אַזעלכע,
װאָס ווילן זיי נישט אַרינלאָזן!? דוד ברגורין האָט דערקלערט
פאַר דער קאָמיסיע, :אויב מ'האָט דאָ געזאָגט פון ענגלישן צד,

אַז דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט איז די ,בייב?" פון ציוניזם ,מוז

איך אין נאָמען פון יידּישן פאָלק ענטפערן ,אַז דער תנ"ך איז אונ-

זער מאַנדאַט ,אונזערע רעכט אויף ארץ ישרא? זיינען אַ סך על-
טער ,װוי די באַלפור-דעקלאַראַציע און דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט! ".

נאָך אַ פֹּאר חדשים פון לאַנגע חקירות ודרישות ,איז דער-
שינען

אין יוֹלִי ,7291

דער באַריכט פון דער פּיליקאָמיסיע .דאָס

איז נגעווען אַ גרויס בוך פון איבער  004דרוק-זייטן ,די גרעסטע
פּובליקאַציע

וועגן דעם

פּאַלעסטינע-פּראָבלעם .דער באַריכט האָט אַרױסגעװיזן

פאַרשטענ-

און אויך די בעסטע
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ענגלישע

אֶפיציעלע

דעניש און סימפּאַטיע פאַר דער יידישער אויפבוי-אַרבעט אין ארץ
ישראל און האָט לאַיאַל אנערקענט דעם גרויסן נוצן ,וועלכן די
יידישע קאָלאָניזאַציע האָט געברענגט פאַר די אַראַבער ,לשם אָביעק-
טיוויטעט ,האָט זיך פּילס באַריכט אַרױסגעזאָגט לטוכת די אַראַ-
בישע פּאסטולאַטן בנונע אַן אייגענער זעלבסט-רעגירונג און אין
קריטיש געווען לנבי אַ סך מאסנאַמען און מעטאָדן פון דער מאַנ'"
דאַטאָר-מאַכט .לסוף קומען לאָרד פּילס עצות און מסקנות .קודם-כל
דאַרפ מען באַשרענקען די יידישע עליה .דאַן זאָל מען דאָס לאַנד
איינטיילן אין באַזונדערע אַראַבישע און יידישע קאַנטאַנען .די

בשותפות'דיקע צענטראַל-רעגירונג דאַרף פאַרװאַלטן בלויז מיט די
ענינים

פּאָליטיק,

פון אויסערלעכער

לאַנדדפּאַרטײידיקונג,

אייזנבאַי

נען ,פּאָסט -און טעלעגראַפן-פאַרקער .אָבער דאָס בעסטע און ראַ-
דיקאַלסטע װאָלט געווען לויט לאָרד פּילס לעצטער מסקנה ,די מול-
שטענדיקע חלוסה פון ארץ ישראל ,נאָך דער אַנולירונג פון פּאַלעס-
טינע-מאַנדאַט ,אין צוויי באַזונדערע מלוכות ,אַן אַראַבישע און אַ
יידישע .אויסער די דאָזיקע צוויי מלוכות ,דארף אין ארץ ישראפ,
אַ געוויסער טייל פון לאַנד ווייטער בלייבן אין רשות פון דער ביז-
איצטיקער בריטישער
מאַנדאַטאָר-מאַכט .דער חלוקהפּלאַן
פון
ט
מ
י
ט
ש
לאָרד פיל האָט באַ
פאַר די יידן אַן ערך אײן פינפטל פון

ארץ ישראל (אָן עבר הירדן) :דעם לאַנדיפּאַס ביים ים ,גאַנץ נליפ,
דאָס מייסטע פון בית שאן און דעם עמק יזרעאל ,פאַר די אַראַבער
איז איבערגעגעבן געװאָרן דער גאַנצער מזרח-טיי?ל פון לֿאַנד מיט
דער שטאָט יפו און מיט אַ פרייען צונאַנג צום פּאָרט חיפה (וועל-
כע דאַרף געהערן צו דער יידישער מדינה) ,אַלְס בריטישן מאַנדאַט-
באַזיץ האָט דער פּיליפּלאַן פאָראויסגעזען:
ירושלים ,בית-להם,
נצרת און אַ לאַנדדשטח אַרום טבריה און חיפה .די יידישע מלוכה

האָט געדאַרפט צאָלן דער אַראַבישער אַ געוויסע געלט-סובווענץ.

ס'האָט געדאַרפט פאָרקומען אַן אויסטויש פון דבעארַ.פעלקערוננ

און איר לאַנד-באַזיץ,
די בריטישע רעגירונג

|
האָט דעם

חלוקה-פּלאַן

פון לארד פּיפ
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אַקצעפּטירט אַלס אַ גרונדלאַנע פאַר פאַרהאַנדלוננען .דאָס עננלי"
שע אונטערחויז האָט נאָך אַ שאַרפער דעבאַטע (אין יוֹלִי )7391
מסכים געווען פיס פּראיעקט איבערצוגעבן דער פעלקערילינע צו
אַ וויישערדיקער באַהאַנדלונג ,אָבער סיי די יידן און סיי די אַרא"

בער

האָבן קאַטענאָריש

אָפּנעװאָרפן

פּילס חלוקהפּלאַן,

ס'האָבן

נישט נעפעלט אויך קריטישע מיינוננען ,וועלכע זיינען אַרויסנע-
טרעטן מיט װאָרענוננען ,אַז מ'זאָל זיך נישט ערנסט באַציען צו
דעם גאַנצן חלוקה-פּלאַן פון לאָרד פּיל ,ווייל דאָס איז נישט מער
וי אַן אָנשטעל אין דעם פּאָליטישן קוליסן-שפּיל,

אַ טאַלאַניסט

און סופר

טין דער

מושבח

א, .1 .חפץ

חים"

9

דעד צוואנציקסטער ציוניסטישער קאַנגדעט
אין ציריך

דער -02טער ציוניסטישער קאַננרעס האָט זיך פארזאמלט אין
| ציריך ,אין דער צייט פון  2בין  71אוינוסט  ,7291אַן ערך 008
דעלענאַטן האָבן רעפּרעזענטירט  1מיליאָן שוקלים .די שטאַרקסטע
פראקציע אויפן קאָננדעס האָבן געהאט די אַרבעטער ( 402דעלע"
גאָטן) ,דאַן די אַלגעמײנע ציוניסטן ,נװופּע א ( ,)611גרופּע / 3
(, ,)04מזרחי" ( )/3און לָסוף ,ײידרנשטאַטספֿאַרטײ? ( ,)9אויפן קאָנ-

גרעס האָט געפעלט די פּאַטריאַכאַלישע געשטאַלט פון נ ,טאַסטלאָט,
דעם לאַננ-יעריקן פּרעזידענט פון ציוניסטישע קאָנגרעסן ,נ ,סאָקאָי
לאָון איז געשטאָרבן אין מאַי  ,6891מיט זיין טויט האָט די ציוניס-
טישע באווענונג נגעליטן א גרויסע אבידה.

דער -09טער קאָנגרעס ,וועלכער איז געווען אשבל-צוזאמענ.
פֿאָר ,האָט זיך אָנגעהויבן

מיט א פייערלעכער

זיצונג לכבוד

דעם

ערשטן ,באַזעלער קאָנגרעס ,.אַלס פאַרזיצער פון קאַנגרעס אין גע-
וויילט געװאָרן מ .מ .אוטישטיץ .דאַן האָט פּרעזידענט ח .װײצמאַן
רעפערירט וענן דער פּאָליטישער לאַנע .ער האָט שאַרף אַטאַקירט
די פּאַלעסטינער מאַנדאַטאָר-מאַכט ,וועלכע טראָנט די פאַראַנט-
װאָרטונג פאַר די אומרוען אין לאַנד און זי האָט דער בריטישער

אױספּאָרשונגס-קאָמיסיע סוגערירט די טעזע ,אז דער מאַנדאַט איז
נישט אויספירבאַר .מיר קאָנען נישט מסכים זיין מיט דעם חלוקה-
מּלאַן פון לאָרד פיל אָבער מיר מוזן ווייטער פירן פאַרהאַנדלונגען
מיט דער עננלישער רעגירונג ווענן די פאָרמען ,װאָס זאָלן די יידן
אין ארץ ישראל זיכערן אן איינן גאַציאַנאַל-אומאָפּהענגיק לעבן

און זאלן אויך העלפן לייון די יירנפראַגע פון אַנדערע לענדער,
בעת די קאַנגרעס-דעבאטן

האָט מען זיך בעיקר

באַשעפטיקט

מיט דעם חלוסה-פּלאן .פּרינציפּיעל זיינען מיט דער חלוקה מסכים 
געווען אַ סך רעדנער פוֹן דער אַרבעטערשאַפט

און די אלגעמיינע
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צווניסטן ,גרופּע א ,זייער אַרנומענטאַציע איז געווען ,אַז אַן איינענע
מלוכה'שאַפט אין ארץ ישרא? ,און זאָל דאָס זיין אַפילו א נאָר
באַשײידענע ,װעט אונז דערלויבן דורכצופירן אַ שנעלע עליה און
א קאַלאָניזאַציע אין אַ גרעסערן מאסשטאַב לטובת די אייראָפּעא"

שע יידן ,וועלכע זיינען באַדראָט אין זייער ווייטערדיקן קיום דורך
פון ,מזרחי' ,אַלנעמיינע ציוניסטן
דעם היטלעריזם .די רעדנער
האָבן
הצעיר" און ײדנשטאַטס-פּאַרטײי?
(גרופּע ב), ,השומר
שאַרף באַקעמפט יעדע קאָנצעפּציע פוֹן אַ חלוקה .,אַמשאַרפּסטן
האָט די דאָזיקע שטעלונג אויסגעדריקט דער פּרעזידענט פון קאָנ-
גרעס מ .מ .אוסישטין .אין זיין רעדע האָט ער דערקלערט :די יידי"

שע מלוכה ,װאָס װעט געשאַפן ווערן דורך א חלוקה ,ועט זיין
קליין און אַרומגערינגלט פון דער אַראַבישער מלוכה .וי קאָן זי האָבן

אַן עקזיסטענץדמענלעכקייט?

עס װועט איר אויספעלן דער כוח צום

פאַרטײידיקן זיך און אויך דער באָדן צו אַ ווייטערדיקער אַנטװיקלונג,
| ר,עגירוננען קומען און נייען אבער אונזער ציל בלייבט און וארט

אויף

זיין פאַרווירקלעכונג.

מיר פאַרלאַנגען

אונזערע

רעכט און

וועלן נישט פאַרציכטן אויף אונזער האָפענוננ!" אַנדערע חלוקה-קענ"

נער האָבן אָנגעוויזן ,אַז לויט פּילס פאָרשלאַג באַקומען מיר בלויז
5

פּראָצענט פון דעם שטח,

װאָס נעמט

עבר הירדן ,און אַז די הסכמה

ארום

ארץ

צוֹם חולקהפּלאַן

ישראל

מיט

קאָן אין דער

צוקונפט האָבן פאַר אונז נאָר שווערע קאָנסעקװענצן .לסוף אי
מיט אַ מערהייט פון  008קעגן  891שטימען באַשלאָסן געװאָרן
פאַלננדיקע רעזאָלוציע, :דער קאַנגרעס דערקלערט ,אַז דער חלוקה"

פּלאַן פון דער קעניגלעכער קאָמיסיע קאָן נישט אַקצעפּטירט ווערן.
רער קאָנגרעס באַפּולמעכטיקט די עקעזעקוטיווע צו פֿאַרהאַנדלען
מיט דער רענירונג פוֹן זיין מאַיעסטעט ועגן די באַדינגונגען פון
דער פּראָפּאָנירטער יידישער מלוכה .דער אַנטגילטיקער רעזולטאַט
פֿון די פאַרהאַנדלונגען מיט דער רעגירונג וועגן דֶער שאַפֿונג פון
אַ יידישער מלוכה מוז באַטראַכט און באַשלאָסן ווערן דורך אַ יו"

געוויילטן קאָנגרעם",

י
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דער קאָנגרעס האָט אָפּנעװאָרפן די טעזן פון דער פּיל-קאָמײ
סיע ,אַז דער פּאַלעסטינע-מאַנדאַט איז נישט אויספירבאַר און ,אַז
די פאַרווירקלעכונג פון די יידיש-נאַציאָנאַלע אַספּיראַציעס אין ארץ-
ישראל קאָן נישט פאַרבונדן ווערן מיט דער באַפרידיקונג פון די
אַראַבישע פּאָסטולאַטן ,דער .קאָנגרעס האָט װידערהאָלט די נרייט-
קייט פוֹן יידישן פאָלק צו לעבן בשלום מיט די אַראַבער און האָט

פּראָטעסטירט קעגן די נייע עליה-באַשרענקונגען .אין אַ ספּעציעלער -
רעזאָלוציע האָט דער קאָננרעס באַגריסט די נייע לאַנדװירטשאַפט-

ילעכע ישובים ,װאָס זיינען אין דער לעצטער צייט ,אין סאַמע ברען
פון די אַראַבישע אומרוען ,נעשאַפן געװאָרן מיט חלוצישער העראָ-
אישקייט און איבערנענעבנקייט,
דער נייער בודזשעט איז באַשטימט געװאָרן כמעט אין דער
זעלבער הויך ,װוי אויפן פאָריקן קאָנגרעס .די ביזדאיצטיקע עקזע"
קוטיווע איז נאָכאײינמאָל געוויילט געװאָרן,

אויף דער זיצונג פון דער ,ײדישער אָגענץ" ,נאָך דער שלי-
סונג פון קאָנגרעס ,האָט זיך אַרױסגעויזן ,אַז אין דער פראַגע פון
חלוקה-פּלאַן זיינען אויך די נישט-ציוניסטן געטיילט .די מיטנלי-
דער פון מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע זיינען געווען פאַר דער
חלוקה צוליב די עמיגראַציע-נויטן פון יידנטום ,בעת די פאַרטרע-
טער פון די אַמעריקאַנער נישט-ציוניסטן מיט פעליקס װאַרבורג און

דר .י .ל ,מאַגנעס בראש ,זיינען געווען אױסגעשפּראָכענע קעננער
פון שאַפן אַ יידישע מלוכה .ד"ר מאַגנעס האָט פּראָפּאַנירט אַ בי-
נאַציאָנאַלן שטאַט און שנעלע פאַרהאַנדלונגען מיט די אַראַבער,

ענגלאנד און דעם פעלקער-בונד צו דעם צװעק .דער ראַט פון
דער ייידִישֶער אַנענץ? האָט אויפגעפאָדערט די עקזעקוטיווע,

אַז זי זאָל זיך באַמיען ביי דער בריטישער רעגירונג וועגן אייני
בערופן אַ שלום-קאָנפערענץ צווישן יידן און אַראַבער אויפן יסוד
פוֹן דער באַלפור-דעקלאַראַציע
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און דעם

פּאַלעסטינע-מאַנדאַט,

אין אַ טראַגישער תקופה פון
0
שווערע ליירן און גרויסע אילוויעס
די לעצטע פּאָר יאָרן פאַר דעם אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-
מלחמה זיינען געווען אַ טראַנישע תקופה פון שווערע פיידן און גרוי-
סע אילוזיעס .די ,ברוינע פּעסט? פון רוצחישן היטלעריסטישן אַנ-
טיסעמיטיזם האָט זיך פאַרשפּרײיט איבער די לענדער פון מזרח און
צענטראַלדאײראָפּע און האָט פאַרסמט די אַטמאָסטער אַרום די יידו-
שע ישובים .די יידן אין דייטשלאַנד ,עסטרייך ,טשעכאַסלאָװאַקײ
און אַז .װו .האָבן איבערנעלעבט אַ טראַגישע קענגנװאַרט און זענען
געווען פו? מיט זאָרג און מורא לנבי דער נאֶענטסטער צוקונפט,
נאָר שווער איז געװאָרן די לאַנע פון די גרויסע יידישע ישובים אין
פּוילן אוֹן רומעגיע ,ווו די אָפיציעלע רעזשימען און די שטימוננען
אין לאַנד ,זיינען מיט יעדן טאָג אַלץ מער היטלעריזירט געװאָרן,
מיט שנעלע ,גרויזאַמע שריט האָט זיך דערנענטערט דער גרויסער
|
חורבן,
אָבער טראָץ אַלע פּעסימיסטישע אָפּשאַצונגען און נביאישע ואָ-
רענוננען ,איז דאָס אייראָפּייאישע יידנטום נישט אויפגעטרייסלט
געװאָרן צוֹ אַ ראַדיקאַלן איבערברוך ,אויף דער שװועל פון דער
שרעקלעכער קאַטאַסטראַפע ,װאָס האָט זיך דערנענטערט ,האָט מען
ממשיך געווען די ביזאיצטיקע פּאָליטישע ,געזעלשאפטלעכע און
װירטשאַפטלעכע לעבנס-פאָרמען .מ'האָט נעלעבט מיט בטחון אוי

מיט גרויסע אילוזיעס ,אַז די היטלערישע מגפחה װועט שנעל פאַר-
שווינדן ,די עליה קיין ארץ-ישראל אין אָפּנעשװאַכט געװאָרן נישט
נאָר צוליב די עננלישע אימינראַציע-נזרות .דער װוירטשאַפטלעכער
קריזיס און די אַראַבישע אומרוען אין ארץ ישרא? האָבן פון דער
עליה צוריקגעהאַלטן אַ סך יידן ,וועלכע זענען ביכולת געווען עולה| צו זיין .די לאָזונג, :דאָ זענען מיר אוֹן דאָ בלייבן מיר!" האָט
געהאַם אגַעוויסע השפעה אויף די יידישע פאָלקס-מאַסן ,הגם אין
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אַ סך גלות-לענדער איז די לאַנע מיט יעדן יאר געװאָרן טראַגישער
|
און האָפֿנוננסלאָזער,
געוויסע האָפנונגען האָט אַרויסגערופן די צוגרייטונג פון אַן
קאָנגרעס ,וועלכע האָט זיך אָנגעהויבן אין
ײדישן
אַלװעלטלעכן
יאָר  6891אין גענף ,ווו ס'האָט זיין סטאַבילן זיץ געהאָט דער
פעלקער-בונד ,דער יידישער װועלט-קאַנגרעס האָט נעדאַרפט זיין דער
המשך פוֹן דעם ,קאָמיטעט פון יידישע דעלענאַציעס" ,וועלכער
איז נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה באַקאַנט געװאָרן מיט זיין

מוטיקן און דערפאָלגרייכן קאַמף פאַר די יידישע רעכט אין די דיאַ-
ספּאַרע-לענדער .אָבער די צייטן זענען נגעווען אַנדערע און דאָס,
װאָס איז נעווען גוט אין י ,9191 .האָט זיך נישט אַריײנגעפּאַסט

אין דער נייער היטלערישער ווירקלעכקייט,
אין גענף ,װוו ס'האָבן זיך אויסנעווירקט די פאַרשידענסטע פַּא-
ליטישע פאַקטאָרן און השפעות ,איז די באַציאוננ צו די יידן און

זייערע פּאָסטולאַטן ,געווען א נאַנץ גינסטיקע .דאָס איז צום אויס-
!רוק געקומען בעת די זיצונגען פון דער מאַודאַטרקאָמיסיע און
ד
דעם ראַט פון פעלסער-בוגד ,אין זומער  ,7891דער וויצע-פאָרזיצער
פון דער מאַנדאַטןדקאָמיסיע פּראָפ .ראַפּאַר האָט געמאַכט שאַרפע
פאָרווורפן דער בריטישער מאַנדאַטאַר-מאַכט אין ארץ ישרא? ,װאָס
זי זאָרגט נישט פאַר דער רו אין לאַנד .דער באַריכט פון דער מאַנ"
אונטערנע-
האָט ריכטיק
דאַטןדקאָמיסיע צום פעלקער-בונד-ראַט
שטראָכן ,אַז מ'קאָן נישט פאַרנלייכן די קאַלעקטיווע ליידן פון די
אַראַכער צו די ליידן פון די יידן ,וויי? די אַראַבער האָבן צו זייער
רשות ריזיקע (אַמאָל זייער פרוכטבאַרע) ערד-שטחים ,בעת פאַר

די יידן זענען פאַרמאַכט די טויערן פון דער גאַנצער וועלט .דער
עננלישער אויסערן-מיניסטער אידן האָט אויף דער זיצונג פון פעל-
קער-בונד ראָט (אין סעפּטעמבער  )7391פאַרטיידיקט די שטעלונג
בערריטישער מאַנדאַטאַר-מאַכט אין ארץ ישראל,
און פירונג פון ד
ער האָט דערקלערט ,אַז די רענירונג פון זיין מאַיעסטעט װועט זיף.
באַמיען דורכצופירן פאַרהאַנדלונגען צוישן די יידן און די אַראַ-
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בער אוֹן זי וועט דאַן קומען

מיט

קאַנקרעטע

מכוה

פאָרשלאַגן

חלוקה און אז ,וו ,דער ראָט פון פעלקער-בונד

האָט דערויף מסכים

און האָט אָפּנעלײנט די אַנטשיידונג

חלוקה"

געווען

װעגן

דער

פראַנע.
די לאַנע אין ארץ ישראל האָט זיך דערווייל נאָך מער פאַר'י
שארפט ,גראָד אין זומער  ,7891וען ס'איז פֿאָרגעקומען דער
ציוניסטישער קאָננדעס און אין נענף איזן געשטאַנען אוֹיףה דער
טאָנ-אָרדנונג פון פעלקער-בונד די פּאַלעסטינע-פראַנע ,זענען אין
ארץ ישראל באנייט געװאָרן די אַראַבישע בלוטיקע אומרוען .נאָך
מיט אַ שטאַרקערן אימפּעט ,וי פריער ,ס'איז פאַר אַלֶע קלאָר גע
װאָרן ,אַז דער ,אַראַבישער נאַציאָנאַלער אויפשטאַנד? ווערט אֶר"
גאַניזירט און אויסנעהאַלטן דורך כוחות פון איטאַליענישן און
דייטשן פאַשיזם ,די מאַנדאַטאַר-רענירונג איז געווען געצװווננען
דורכצופירן אַן ענערגישע שטראָף-אַקציע ,דער אויבערשטער אַראַ-

בישער קאָמיטעט און זיינע אינסטיטוציעס זיינען אויפגעלייזט גע-
װאָרן און זייערע פירער

אָדֶער דעפּאָרטירט,

האָט מען אַרעסטירט

דער ירושלימער מופטי איז אַראָפּנעזעצט געװאָרן פון זיין הויכן
פּאָסטן און האָט געמווט אַנטלױיפן פון לאַנד ,די ספּעציעלע מי"
ליטערישע געריכטן האָבן אַרױסגענעבן שאַרפע אורטיילן קעגן די
טויט-:שטראָפן .טראַצדעם האָבן
טעראָריסטן .,אפילו
אַראַבישע

די בלוטיקע אַראַבישע איבערפאַלן ווייטער
אויסברוך

פון דער

צווייטער

וועלט-מלחמה.

געדויערט

ביז צום

די אַראַבישע

טעראָ-

ריסטן האָבן אַטאַקירט נישט נאָר יידן און ענגלענדער ,זיי האָב!

אויך געמאָרדעט אַלֶע אַראַכער ,וועלכע זענען פארבונדן געוען
מיט די יידן אָדער מיט די נעמעסיקטע ריכטונגען,
צו יענער צייט אין דער ,שפּעטער אַזוֹי באַרימטער ,ענגלישער
גענעראַל טשאַרלס װיגגײט געווען צונעטיילט אַלס עקספערט פאַר

אַראַבישע עגינים צום מיליטערישן הויפּט-קװאַרטיר אין ירושלים.
ווינגייט ,אַ דעקלאַרירטער אוהב ישראל און ציו-פריינט ,האָט
פֿאַר דער

בריטישער

רעגירונג

צונויפגעשטעלט

אַ באַריכט,

אין
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וועלכן ער האָט געראַטן ,אַז מ'זאָל זיך שטיצן פולשטענדיק אויף
די יידן און העלפן זיי אויפבויען ארץ ישדאל אַלס אַ יידישע מדינה.
ווינגייט האָט נענומען אָרגאַניזירן פון דער יידישער יוגנט סכפּע-
ציעלע שלאָג-אָפּטײלונגען ,גוט-דיסציפּלינירטע און מיליטעריש-אויס-
געשולטע ,װאָס האָבן מוטיק און ענערגיש פאַרניכטעט די אַראַבישע
באַנדעס און אַ סוף נעמאַכט צו דעם ווילדן אַראַבישן טעראָד אין
לאַנד,
די ענערנישע האַנדלונג פון דער בריטישער מאַנדאַטאַר-דעגירונג
קעגן די אַראַבישע הויפּט-העצער און די מיליטערישע אַקציע פון
ווינגייט ,האָבן אַרויסגערופן דעם איינדרוק ,אַז ס'קומט פאָר אַ גרינד-
לעכע ענדערונג אין דער ביזאיצטיקער עננלישער פּאָליטיק לנבי
דעם יידישן ישוב אין ארץ ישראל ,.ס'האָבן זיך נעשאַפן אילוזיעם
און איבערגעטריבענע האָפּנונגען ,װאָס זענען אָבער באַלד און
בימער אַנטטױישט געװאָרן,

פיר

דורות

פון אַ קטָלאַניסט"-משפחה

אין

פתח'תקוה

דאָס דריטע ,ווייסבוך" און זיינע

1

*"

יו

גייע גורות
אין מערץ  8391איז אָנגעקומען קיין ארץ ישראל? דער נייער
הייקאַמישיאָנער סער האַראָלר מאַקמישעל ,אַלס דער נאָכפאָלגער
פון װוקאָפּ ,אַ קורצע צייט שפּעטער איז אויך אָנגעקומען פון
ענגלאַנד אַ ספּעציעלע רעגירונגס קאַמיסיע ,וועלכע האָט געדאַרפט
דורכּשטודירן דעם פּראָבלעם פון חלוטה .אין נאָוועמנער  8391האָט.

די חלוקה-קאמיסיע פאַרעפנטלעכט איר באַריכט .שטיצנדיק זיך אויף
דעם

דאָזיקן באַריכט,

האָט די עננלישע

רענירונג אַרױסגענעבן

אַ

דערקלערונג ,אַז די פּאָליטישע ,אַדמיניסטראַטיווע און פינאַנסיעלע
שוועריקייטן מאַכן אוממענלעך די שאַפונג פון צוויי באַזונדערע
מדינות ,אַן אַראַבישע און אַ יידישע אין ארץ ישראל ,און אַז מ'מוֹז
די אַראַבער
צװישן
זוכן אַן אַנדערן וועג צו אַ פאַרשטענדיקונג

און יירן,
אֶנְהוֹיב

|
פעברואַר

אַ טאָנפערענץ

9991

פון יידן אן

האָט

די

אַראַבער.

ענגלישע

רעגירונג

די קאַנפערענץ

אין

גערופן
פאָרנע-

קומען אליאןָנדאָן ,במשך פון  8װאָכן .מצד די יידן האָבן זיך
באַטײליקט פּראָמינענטע פירער פון דער יידישער אַגענץ" ,ציו-
ניסטן און נישט ציוניסטן .מצד די אַראַבער זענען געקומען פאָר-
שטייער פון ארץ ישראל ,מצרים ,סאודישער אַראַביע ,איראַק ,תימן
אעובןר-הירדן .די אַראַבישע פאָרשטייער פון אדץ ישראל זענען
כמעט אַלע געווען פון דער מופטי-פּאַרטײ ,צווישן זיי זיינען אפילו
געווען אַקטיוע אָנפירער פון די בלוטיקע אומרוען ,הנגם די עננ-
לישע רעגירונג האָט בפירוש דערקלערט ,אַז זי װעט אַזעלכע נישט
צולאָזן צו דער קאַנפערענץ .בראש פון די ענגלישע רענירוננס-
פאָרשטייער איז נעשטאַנען דער דעמאָלסטיקער קאַלאַניאַלימינו 
סטער מעלקאָלס מאַסדאָגאַלד ,דער זון פון ראמזיי ,אויך דער אוי"
סערן-מיניסטער

האַליבּאַסס

און דער

פּרעמיער

טשעמבערליין

האָב}
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ײדישע אַנענץ"
זיך באַטײליקט אין דער קאָנפערענץ .הנם .די ,
האָט געהאַלטן ,אַז די פאַרהאַנדלונגען דאַרפן זיך פירן בלויז מיט

די פּאַרטרעטער פון די ארץ ישראלדיקע אַראַבער ,איז זי דאָך גרייט
געווען ,אין נאָמען פון שלום ,צו אונטערהאַנדלען אויך מיט די דע-

לעגאטן פון  די אַראַבישע מלוכות .אָבער די אַראַכער האָבן זיך
די יידן צו א געמיינזאַמער
נישט געװואָלט זעצן צוזאַמען מיט
אַז ,גערופ, ,רונדן טקיאשַנפערענץ" ..די עננלישע רעגירונג האָט
! אַלזאָ געפירט באַזונדערע אונטערהאַנדלונגען מיט די יידן און באַי
זונדערע מיט די אַראַבער .די אונטערהאַנדלונגען .זיינען לסוף .איבער-
געריסן געװאָרן ,ווייל .די יידישע פאַרטרעטער האָבן נישט געװאלט
מסכים זיין אויף דער אַנולירונג פון ידער באַלפור דדעקלאַראַציע |
און די אַראַבער זענען נישט צופרידן געווּען מיט די פאַרגעשלאָנענע.
רענירונגס-הנחות. ,

!

די אמתע דעציזיע פון דער ענגלישער רענירונג איז אָבע שוין
פון פריער גרייט געווען .אין מאַי  9891האָט די ענגלישע רעגי -

,וײיס-בודײ ,דאָס דריטע און דאָס ערגסטע פוֹן .-
רונג פּובליצירט איר װ
אַלֶע פאָריקע ,אין דעם נייעם ,ווייסבוך" איז געווען פאָרויטֿגעזען

די שאַפּונג פון אַ זעלבסשטענדיקער פּאַלעסטינעזישער מלוכה ,נאָך
אַ צעניעריקער צוגרייטונגס-צייט ,אין י ,9491 ,פאַר די נאענטסטע

 5יארן האָט דִי יידישע עליה געדאַרפט באַטרעפן סֶך הכל 87
טויזנט נפשות ,אַזױ אַז זיאָל די יידישע באַפעלקערונג פאַרגרעסערן

ביז צו איין דריט? פון דער גאַנצער באַפעלקערונג .אין לאַנד .נאָך

די  8יאָרן דאַרף יעדע נייע יידישע עליה באַקומען די הסכמה
פוֹן די אַראַבער ,אין אַ טייל פוֹן לאַנד איז יידן בכלל פאַרבאָטן
געװאָרן

צוֹ קויפן

אַראַבישע ערד ,אין דעם .אַנדערן.טייל

ווערט -

|
דאָס שטאַרק באַנרענעצט,
די גזרות פון נייען ענגלישן ,ווייס-בוך" האבן קלאָראון דייט. -

לעך אַנטפּלעקט די אַנטײציוניסטישע כונות פון דער בריטישער
פּאָליטיק ,די לאַנדאָנער רעגירונג האָט באַשלאָסן צו געווונען פאַר
זיך די אַראַבער און דעם פּרייז האָבן געדאַרפט באַצאָלן די יידן,
56
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די אויפרענונג

דער

אין

נאַנצער

יידישער

װעלט

איז

געװען

גרויס .ד.י ,יידישע אַנענץ" האָט אַרױיסגענעבן אַ שאַרפע דערקלע-

.עזאָגט געװאָרן :דאָס נייע ,ווייס-בוך"
רוֹנב/ .אין וועלכער ס'איז ג
באַרױבט .דאָס יידושע פאָלק .פון זיין רעכט אויף אנַאַציאָנאַכער.
היים אין ארץ ישראל אין דער שווערסטער תקופה פון יידישן קִּיוֹם,

ַזפּאיַטולאַציע
סק'אאי

און -אַ באַלױנונג פאַר דעם אַראַבישן טע-

אויך אין ענגלאַנד גוָפא איז געווען א גרויסע אויפרעגונג קעגן
די אַנטידיידישע נזרות פון נייעם ,ווייסבוך" ,אין אונטערהויז האָבן

טשערטשי? ,עמערי און די נאַנצע לײבאַר-פּאַרטײ שאַרף פּראָד
טעסטירט קעגן דעם ,ווייס-בוך" .עס זענען געפּאַלן אויסדרוקן:
,ס'איז אַ ברוך פוֹן די פייערלעכסטע

פאַרשפּרעכוננען!"; ,אסיז

אַ ציניש אויסלאַכן זיך פוֹן די הבטחות ,ואָס זענען פֿאַר דער
רפּה
חַ
גאַנצער וועלט ,געגעבן געװאָרן דעם יידישן פאָלק! ",;,ס'איז א
און א באַליידיקונג פאַר ענגלאַנדס ערע!" און אַז .וו ,אַ שטאַרקן

איינדרוק אין ענגלישן פּאַרלאַמענט און אין דער עפנטלעכקייט האָט
געמאַכט טשערטשילס

רעדע ,אין וועלכער ס'איז געזאַנט געװאָרן:

,די באַלפור-דעקלאַראַציע

איז נישט

גענעבן

נעװאָרן דעם קליינעם

יידיִשן יִשׁוֹב אין ארץ ישרא? ,זי איז גענעבן געװאָרן דעם גאַנצן
יידישן פאָלְק .ארץ ישראל האָט געדאַרפט ווערן די נאַציאָנאַלע היים

פאַר די יידישע מאַסן ,װאָס ווערן גערודפט און פאַרפאָלנט .דאָס
,וייס דבוך" איז אַ .טױטזקלאַפּ פאַר -דעם ייִדישן פאָלק .זיכער
בּייע ו

 :וע די יידן קעגן .די דאָזיקע גזרות קעמפן :פּאַרצווייפלט!",
ימיט .אַ זייער קליינער מערהייט האָט דאָס ענגלישע אונטערהויז
אַפּראָבירט .ידאָם  ,ווֹייסדבוך";; װאָס אין דאן איבערנעגעבן געװאָרן

דער מאַנדאַטן-קאָמיסיע אין גענף ,די קאָמיסיע פון פעלקער-בונד
האָט איינשטימיק אָפּנעװואָרפן די באַשטימוננען פוֹן ,ווייס-בוך",
,ווייל זיי זיינען נישט אין הסכם מיט די פֿאָדערונגען פוֹן פּאַלעס".

טינע-מאַנדאַט? .דערווייל איז אױיסגעבראָכן די צווייטע וועלט-מלחמה
און דאָס ,ווייס-בוך" האָט נישט באַקומען קיין לענאַליזאַציע פון
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פעלקער-בונד .די מֿאַנדאַטאַרימאַכט האָט נישט געהאַט קיין שום

רעכט צו באַנוצן זיך מיט די באַשטימונגען פון ,ווייס-בוך" .נישט
געקוסט דערויף ,האָט די עננלישע מאַנדאַטאַר-רעגירונג אין ארץ
ישרא? אָנגעהויבן ריקזיכטסלאָז אָנצוווענדן די נזרות פון איר ,ווייס-
בוך" .קודם כ? איז שטאַרק באַנרענעצט געװאָרן די יידישע עליה,
און דאָס גראָד אין אַ שרעקלעכן מאַמענט ,ווען טויזנטער יידישע

פּליטים האָבן געזוכט אין ארץ ישראל די רעטונג פאַר היטלערס
בל טיקער

שחיטה.

א

א

בי
:
2

שאָלד העוריעטע

ר
ע
יק
2

2

5
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דער איינאונצוואנציקסטער

ציוניסטישער קאַנגרעס אין גענף
דער איינאונצװאַנציקסטער ציוניסטישער קאָנגרעס האָט זיך פֿאַר-
זאַמלט אין גענף ,אין דער צייט צווישן דעם  61און  82אוינוסט
די סכנות פון דער נאענטער װעלט-קאַטאַסטראָפע האָב!
,9
געוואָרפן זייערע שאָטנס אויף אַלע געמיטער .די שטימונג איז געווען
האָבן
 008דעלענאַטן
אַ זייער נעשפּאַנטע און ערנסטע .איבער

רעפּרעזענטירט אַן ערך  000.004.1שוקלים ,די גרעסטע צאָל איי
דער נעשיכטע פון ציוניזם .דער פּאַרטײיאישער צונויפשטע? פון
קאַנגרעס איז געווען אַ פאָלננדיקער; די אַרבעטערשאַפט  ,012אַל-
געמיינע ציוניסטן ,נגרופּע א  ,841אַלנעמיינע ציוניסטן ,גרופּע ב
, ,8מזרחי"  ,06לינקע פּועלײ-ציון  ,81ײידנשטאַטספּאַרטײי? 8
דעלעגאַטן ,אַלס פּרעזידענט פון קאָנגרעס איז געויילט געװאָרן
מ.

.4

אוסישטין.

אין זיין דערעפנונגס-רעדע
דערט

די טרויעריקע

האָט פּראָפ .חיים װײצמאַן געשיל-

לאַנע פון יידישן

ליידט צוליב דעם נאַצישן טעראָר,

פאלק אין אייראָפּע,

ואָס

דאַן האָט ער סקיצירט דעם

פּלאַן פון דער ,יידישער אַגענץ? צו באַזעצן הונדערט טויזנט ייד
שע פּליטים אין אריץ ישראל במשך דער נאָענטסטער צייט ,די פֿאָר"
ווירקלעכונג פון דעם דאָזיקן פלאַן ווערט אָבער נעשטערט דורך דער
מאנדאַטאַר-רעגירונג ,וואס איז פאַרפליכטעט לויט דעם מאַנדאַט
צוֹ פאַילייכטערן די יידישע אימינראַציע און קאַלאַניזאציע .אין
שא פע און ביטערע ווערטער האָט פּראָט .ווייצמאַן אָנגעגריפּן די.
ענגלישע פּאָלִיטיק לְנבי דעם ציוניזם און דעם יירישן פאָלְק, :און
דעי דאָויקער ערנסטער שעה מוז איך זאָגן ,און מיט אַ שער
געמיט ,אז די בריטישע רעגירונג האָט נישט געהאַלטן אירע הבטחות.
ס'איז מיר נישט לייכט דאָס צו זאַנן ,אָננער איך װאָלט געווען אומ"-
לאֵיאַל צו מיין פאלק ,ווען איך ואָלט נישט דערקלערט פון דער
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דאָזיקער טריבונע פאַר דער גאַנצער וועלט ,אַז אַ שרעקלעכע עוולה
ווערט אונז געטון .איך מוז הויבן מיין שטים צום שטארקסטן פּראָ-

טעסט ,מיר האָבן נישט פאַרדינט אויף אַזא באַהאַנדלונג! אַן
אינטערנאַציאַנאַלע פאַרפליכטונג לנבי די יידן אין דער פראַנע פון
ארץ ישראל ,איבערגענומען פאַר דער גאַנצער ציוויליזירטער וועלט,

קען נישט איינזייטיק צעריסן ווערן פון אַזאַ מדינה וי גרויס-ברי-
טאַניע ,װאָס האָט זיך שטענדיק באַמיט אויפצוהאַלטן דעם רעס-
פּעקט פאַר געזעצן ,טראַקטאַטן ,פּרינציפּן פון מאָראַל און ערלעכ-
קייט אין אינטערנאַציאָנאַלע באַציונגען ,די נייע פּאָליטיק פון דער

איצטיקער ענגלישער רעגירונג איז אויסן נישט נאָר צוריקצוציען

אייגענע הבטחות וועגן הילף פאַר אונזער אַרבעט ,נאָר זי וויל אוים-
האַלטן דעם היסטאָרישן פראַצעס פון שיבת-ציון און אויפבוי פון
ארץ ישראל ,אַ פּראָצעס ,וועלכער האָט זיך אָנגעהויבן אַ סך פרי"
ער איידער דאָס לאַנד האָט באַקומען אַן ענגלישן רעזשים .די ברי-
טישע רעגירונג קען זיין אפשר אַ קרבן פון אַן אילוזיע ,אַז מ'קען

קעגנשטעלן איין כוח דעם אַנדערן ,געווענדעט נישט קעגן די אָנ-
גרייפערס נאָר קעגן די קרבנות .מיר מוזן און וועלן פאַרטיידיקן

אונזערע לעבנם ,אונזערע רעכט ,אונזער אַרבעט מיט אַלֶע כוחות,
וועלכע שטייען צו אונזער פאַרפיגונג .װאָס עס זאָל נישט געשען
היינט ,מאָרגן אָדער אין דער נאָענטסטער צוקונפט ,דאָס װערק פון
אונזערע

חלוצים װעט לעבן און זיך אַנטװיקלען,

און בלייבן אַן

= אייביקער קװאַל פון כוח און דערמוטיקונג פאַר דעם היינטיקן
דור און פאַר די קומענדיקע דורות!"
במשך פון א ואָך ,אין אַן ערנסטער און פאַראַנטװאָרטלעכער
גענעראַלידעבאַטע ,זענען קריטיש אַרומגערעדט געװאָרן אַלע וויכ-
טיקע געשעענישן און אויפטוען זייט דעם .לעצטן קאָנגרעס און /
ס'איז מצד אַלע .פּאַרטײען געקומען איינשטימיק צום אויסדרוק

די שאַרפע קעננערשאַפט-:6535-- .די .נייע :גזרות פון דער ענגלישער.

מאַנדאַטאַר-מאכט אין ארץ ישרא? ,אין אַ פייערלעכער שטימונג
זענען אָנגענומען געװאָרן אַ ריי רעזאָלוציעס ,וועלכע האָבן פּרעצו-
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זירט דעם ווילן פון ציוניסטישן קאָנגרעס .ס'איז קאַטעגאָריש אִפּי
לעע,צט
רעלכ
ַ,וו
אוך"
פיסב
געװאָרפן געװאָרן די פּאָליטיק פון ,וי
די יידישע רעכט און ברעכט די התחיבותן ,וועלכע גרויס-בריטאַניע
האָט אויף זיך ,מיט דער באַלפור-דעקלאַראַציע און דעם פּאַלע-
סטינע-מאַנדאַט ,גענומען פאַר דער גאַנצער ציוויליזירטער וועלט-
מענטשהייט" .דער קאָנגרעס האָט דאַן דערקלערט ,אַז דאָס יירישע
פאָלק װעט קיינמאָל נישט מסכים זיין צו בלייבן אַ מינדערהייט
אין ארץ ישראל און װעט טריי בלייבן זיין אמונח פון לאַנגע יאָרי

הונדערטער ווענן שיבת ציון ,ווייל נאָר אין ארץ ישראל אין מענ-
לעך די איינציק רעאַלע און ווירקלעכע פייזונג פאַר דער יידישער
היײימלאָזיקייט .דער קאָנגרעס האָט פּראָטעסטירט קענגן דער אוים"
האַלטונג פון דער עליה במשך די נאָענטסטע זעקס חדשים ,װאָם 
ברעננט דערצו ,אַז די יידן װאָס לעבן אונטער דער נאצישער טי" .

ראַניע ,וערן באַרױבט

פון דער איינציקער

מענלעכקייט

צו ראַ-

טעווען זיך .די פאַראַנטװאַרטלעכקײט פאַר די קאָנסעקװענצן פוי
אַזאַ פּאָליטיק פאַלט אויסשליסלעך אויף דער בריטישער רענירונג,

דער קאָנגרעס האָט באַגריסט די אַנטשײדונג

פוֹן

דער

גענפער

מאַנדאַטן-קאָמיסיע וועגן דעם ,אַז דאָס ,ווייס-בוך" איז נישט אין
חסכם

מיט די באַשטימונגען

פוֹן פּאַלעסטינע-מאַנדאַט ,אוֹן לסוף

איז װידעדאַמאָל באַשטעטיקט געװאָרן דער אַנטשלוס צו

לעבן

בשלום מיט די אַראַבער אין ארץ ישראל? און אין די שכנותדיקע
לענדער ,און די עקזעקוטיווע איז אויפנעפאָדערט געװאָרן צו נע-

פונען די מעגלעכקייט פאַר אַ יידיש-אַראַבישער צוזאַמענאַרבעט,

צוליב דער געשפּאַנטער אינטערנאַציאָנאַלער לאַנע ,וועלכע האָט
זיך געפערלעך צוגעשפּיצט אין די לעצטע טעג פון אוינוסט ,9891

זענען די פארהאנדלוננען פון קאָנגרעס פֿאַרקירצט געװאָרן .דער
בודזשעט איז באַשטימט נעװאָרן אין דער הויך פון  007טיזנט

פונט און די אַלטע עקזעקוטיווע

איז ווידער געוויילט געװאָרן.

אויף דער לעצטער זיצונג ,דעם  42אויגוסט ,דאָנערשטיק ביינאַכט,

האָט פּראָפּ .װײיצמאַן ,טיף גערירט ,אויסגעדריקט זיין האָפּנונג ,אַז
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אַלֶע חברים און פריינט װעלן איבערלעבן דעם קריג און ממשיך
זיין זייער ציוניסטישע אַרבעט .ער האָט דאַן דערקלערט, :אונזערע
אינטערעסן זענען פאַרבונדן מיט די מערבדיקע דעמאָקראַטיעס,
זייער קאַמף איז אונזער קאַמף!"
די פייערלעכע שלוס-רעדע האָט געהאַלטן דער פּרעזידענט פון

קאָנגרעס מ .מ .אוסישקין .ער האָט גערעדט װענן דער נאָענטער
וועלט-מלחמה און וועגן דער גרויסער סכנה ,וועלכע דראָט די יידי-

שע ישובים אין מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע און אויך אין ארץ
ישרא? .מיר ווילן האָפּן ,אַז די מאַסן פון פּוילישן יידנטום װעלן
נליקלעך אויסמיידן די געפערלעכע קאַטאַסטראָפע ,זיין געפילפולע
נעילה-רעדע האָט דער אַלטער ציוניסטישער מנהינ נעשלאָסן מיט

דעם טראַדיציאָנע?ל-העברעאישן װונטש:

אֵלכו לשלוס",

גייט אין

|
פרידן!
מיט אַ שווערן ,טיף-ערנסטן נעפיל האָט דער נאַנצער קאָנגרעס,
די דעלענאַטן און געסט געזונגען ,נאָך אוסישקינס נעילה-רעדע ,דעם
נאַציאָנאַלן הימן פון האָפענונג ,די ,התקוה" .טראָץ אַלֶע דערמו-

טיקונגס-ווערטער ,איז מען זיך צעפאָרן אין אַ שווערער ,געדריקטער
שטימונג .ס'האָבן זיך דערנענטערט די שאָטנס
שרעקלעכן חורבן.

פון

דעם

נאֶענטן

)3

אין שאָטן פון חורבן :דער בילאַנס אין גלות
און אין ארץ ישראל

אין שאָטן פון מורא'דיקן חורבן ,װאָס האָט אין צװײטן
וועלט-קריג ,פאַרניכטעט די יידישע ישובים אין אייראָפּע ,קומט
אונז אויס צו מאַכן אַ בילאַנס פון דעם מצב אין דער דיאַכפּאָרע
אין יאר  ,9391ערב דער קאַטאַסטראָפע,
נומעריש האָט דאָס וועלטיידנטום דעמאָלט דערגרייכט זיין
הויך-פּונקט ,ציילנדיק אין י 9391 .ד 1מיליאָן נפשות ,פון דעם
 01מיליאָן אין אייראָפּע .כמשך פון הונדערט יאָר ,פון אֶנהוֹיב
פונם -91טן יאָרהונדערט ביז  ,9391אין די יידישע באפעלקערוננ
אין אייראָפּע פאַרגרעסערט נגעװאָרן כמעט פינף פאַכיק ,נישט נע-
קוקט אויף דער כסדר'דיקער און צאָלרייכער יידישער עמינראַציע
פון אײיראָפּע לעבר אוקינוס ,זינט דער פּאָנראַָמען-כװאַליע אין רוס-
לאַנד אין י 1881 .ביז צום י 9391 .זיינען פון אייראָפּע אויסנע-
װאַנדערט איבער פיר מיליאָן יידן ,אין צפון און דרום פון אַמע-
ריקע זיינען אױיסנעװאַקסן גרויסע יידישע ישובים ,װאָס האָבן גע-
ציילט זעקס מיליאָן נפשות און האָבן מיט יעדן יאָר אַלְץ מער
פאַרגרעסערט זייער מאַטעריעלע און פּאָליטישע השפּעח ,די דאָזיקע
בולט'ע טענדענץ פון דער יידישער געשיכטע און איר אַנטװיקלונג,
זינט דער צווייטער העלפט פון -91טן יאָרהונדערט ,אין דער ריכ-
טונג פון אַ מאָסן-עמינראַציע און שאמונג פון נייע גרויסע יידישע
ישובים מעבר לאוקינוס ,האָט זיך אין ליכט פון חורבן כעת דעם
צווייטן וועלט-קרינ ,אַרױסנעוװיזן װי א פענאַמענאַלע ,ממש װונ-
דערבאַרע דערשיינונג ,װאָס האָט געראַטעװעט דעם וייטערדיקן
קיום פון יידישן פֹאָלָק.
דער רוב מנין ובנין פון אייראָפּעאישן יידנטום האָט זיך ,זינט
דורות קאָנצענטרירט אויף די מזרח:שטחים .אין י 9291 .,האָט די
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יידישע באַפעלקערונג אין פּוילן באַטראָפן אַן ערך  01פּראָצענט,
אין ווייס-רוסלאַנד  9פּראָצענט און אין אוקראַאינע  0פּראָצ .פון
דער גאַנצער לאַנדס-באַפעלקערוננ .די דאָזיקע ציפערן ניבן אָבער
נישט איבער דאָס ריכטיקע בילד ,ווייל די יידישע ישובים אין די

דערמאַנטע לענדער האָבן זיך קאָנצענטרירט נאָר אויף געשלאָסענע
שטחים אוֹן בעיקר אין די שטעט .בזה האופן האָבן זיך געשאַפן
קאָמפּאַקטע יידישע ישובים מיט אַ ספּעציפישן אייגענעם נאַציאָ-

נאַל-קולטורעלן

און

פּאָליטיש-װירטשאַפּטלעכן

לעבנס-שטיינער,

װאָס האָט נישט קיין שום אַנאַלאָניע אין די יידישע ישובים פון
מערב אײראָפּע און אפילו פון אַמעריקע .דאָס יידנטום אין מזרח'

אײיראָפּע האָט געהאַט אַ היסטאָרישע טראַדיציע פון אַ סך יאָר-
הונדערטער און זיין קיום איז געווען טיף איינגעװאָרצלט און איינ-

געפונדעוועט אין דעם באַװוסטזײן און אין דער ממשות'דיקער
ווירקלעכקייט .שמעון דובגאָװיט אױטאָנאָמיסטישע שיטה און דער
| ציוניסטישער העלזינגפאָרסער פּאָליטישער פּראָנראַם ,זיינען געווען

דער אידעאָלאָנישער איבערבוי פוֹן דער דאָזיקער ,זינט לאַנגע דוד
רות ,אײינגעװואָרצלטער און פעסטער ווירקלעכקייט פון מזרח-יידנ-
טום ,װאָס האָט אויסגעזען צו זיין שטאַרקער פון אַלע שטורמען און
סכנות ,וועלכע קאָנען באַדראָען זיין ווייטערדיקן קיוֹם .די יידישע
פאָלקס-מאַסן זיינען געווען דורכאויס ציוניסטיש געשטימט ,אָבער
זיי זיינען ווייט געשטאַנען פון שלילת הנלות .די סוגעסטיע פון דער
דורות-לאַנגער ווירקלעכקייט איז געווען אַזױ שטאַרק ,אַז אַפילן אין
שאָטן פון מורא'דיקן חורבן ,אומעטום אַרומגענומען מים אַ פאַר-
סמטער כוואליע פון שנאת ישראל ,זיינען די יידישע פאָלקס-מאַסן

ווייטער שטיין געבליבן אויף זייערע פּאָזיציעס ,סיי אויף די פּאַלו
טישע און סיי אויף די ווירטשאַפטלעכע ,גרייט צו אַ מוטיקן פאַר-
טיידיקונגס-קאַמף ,וי אין פאָריקע דורות און בעת פאָריקע סכנות.
ס'איז אפשר נישט קיין צופאַל ,װאָס ערב דעם חורבן ,אין זומער
 ,9האָבן די יידן אין פּױלן ,בעת די שטאָטראַט -און קהילה-
װאַלן ,נעשטימט מאַסנהאַפט אויף די בונדישע ליסטעס .דער ,בונד"
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איז דאָך געווען דער ראַדיקאַלסטער און קאָנסעקװוענסטער
דיקער פון דער יידישער נלות-ווירקלעכקייט,

פאַרטיי-
-

די דאָזיקע ווירקלעכקייט ,װאָס נעהערט שוין היינט צו דער
היסטאָרישער

פאַרגאַנגנהײט,

האָט אין די יאָרן ערב דעם

חורבן,

דערגרייכט איר מעכטיקסטן און שענסטן אויפשטייג .באַזונדערס
איז דאָס צום אויסדרוק געקומען ביים פּוילישן יידנטום ,סיי פּאָלו-
טיש און סיי גייסטיק האָט דאָס יידישע לעבן דאָ פּולסירט מיט א
פאַרשידנאַרטיקן ,אינהאַלט -און קולטור-רייכן מחות .די פּאַליטישע
פּאַרטײיען פון אַלע ריכטונגען און שאַטירונגען האָבן אַנטװיקלט אַ
טאָג-טעגלעכע ,אָפּט שטורמיש-ליידנשאפטלעכע טעטיקייט ,פול מיט
נאַציאָנאַלע און סאַציאַלע אימפּולסן ,װאָס האָבן די יירישע גאַס
אַקטיוויזירט און כסדר מאָביליזירט צום קאַמף און צו רעאַלער
אויפבוי-אַרבעט .די אידעאָלאָגישע וכוחים האָבן באַרײיכערט דעם
פּאַליטישן באַנאַזש פון פּשוטן פאָלקס-מענטש.
אומפאַרגעסלעך
בלייבט אין זכרון די גרויסע ראָל פון דער יידישער פּרעסע מיטן
,הײיגט" און ,מאַמענטי בראש .צענדליקער פאַרלאַגן האָבן יעדעס
יאָר אַרויסגעגעבן הונדערטער נייע וידישע ביכער און בראָשורן ,אַ
נעץ פון פאַרשידענסטע שול-טיפּן, ,
װי
תרבות", ,צישאָ", ,בית-
יעקב", ,יבנה" ,ש
,ול-קולט" און אַנדערע ,האָט אַרומגענומען דעם
גאַנצן יידישן ישוב און דערצויגן הונדערטער טויזנטער יידישע
קינדער .נישט דאָ איז דער פּלאַץ אָפּצושטעלן זיך אויף דער גייס-
טיקער עשירות פון מזרח-יידנטום ,ואָס אין אָנגעזאַמלט געװאָרן
במשך פון לאַנגע יאָרהונדערטער און האָט געגלאַנצט מיט שעפע-

רישער פּראַכט ערב דעם מורא'דיקן חורבן .מ'וועט נאָך זיכער אין

אָפּשאַצן די

אַנטשפּרעכנדיקע ספרים  ---מאַנומענטן ,וי געהעריק,
גייסטיקע אוצרות פון מזרח-אייראָפּעאישן
יידנטום בכל? און פון
פּוילישן יידנטום בפרט.
|
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השפּעח .אין די לעצטע יאָרן פאַר דעם היטלערישן חורבן ,איז די
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יידישע גאָס לנמרי ציוניזירט געװאָרן ,ארץ ישרא? איז געווען דער
חלום און דער צי? פון הונדערטער טויזנטער יידן .די חלוצישע
באַוועגונג האָט באַהערשט די יוגנט .דאָס איז בולט צום אויסדרוק
געקומען ביי די מאַָסן פון טראַדיציאַנעל?-אָרטאָדאָקסישן יידנטום.

די אגודת ישראל" האָט געמוזט פאַרלאָזן איר אַמאָליקע אַנטי. -
ציוניסטישע שטעלונג און איז אַלְץ מער אַרײנגעצוינן געװאָרן אין
דעם װאַקסנדיקן פּראָצעס פון בנין הארץ .די ארץדישראלדיקע אַק-

טיוויטעט פון מזרח-אייראָפּעאישן יידנטום איז געװאַלדיק געשטיגן
אין עליה און פינאַנציעלער מיטבאַטײליקונג בוי אַלע אויפבוי-אַר-
|בעטן ,,און זי װאָלט זיכער דערגרייכט אויסערגעוויינלעכע רעזול-
טאַטן ,ווען נישט דער פּלוצומדיקער אויסברוך פון דער צוייטער
וועלט-מלחמה ,פון היסטאָרישן פּערספּעקטיוו קאָן מען היינט פעסט-
שטעלן ,אַז דער ארץ-ישראל'דיקער טעמפּאָ פון מזרח-אייראָפּעאישן

יידנטום איז געווען גאָר שטאַרק לנבי די פאָריקע צייטן ,ער איז
אָבער געווען צו שװאַך לנבי דער קאַטאַסטראָפע ,װאָס האָט זיך
|
יי
|
דערנענטערט,
נישט-נאָר אין מזרח-אייראָפּעאישן יידנטום איז אין י9991 .

דעצידירנדיק געווען די השפּעח פון ציוניזם .אויך אין מערב'אײ
ראָפּע איז די ציוניסטישע

דער שטאַרקסטער

באַװענגונג

אױיסגעװאַקסן

און געװאָרן

כוח אין יידישן לעבן .די היטלעריסטישע

אַנײ

מאַציע איז אַריינגעדרונגען אויך אין די מערב-אייראָפּעאישע לענ/-
דער און האָט מיט ברוטאַלן אַנטיסעמיטיזם פאַרפּעסטעט די אַט-
מאָספער אַרום די יידישע ישובים .אַסימילירטע און דעם יידנטום
פאַרפרעמדעטע קרייזן האָבן זיך װוידער גענומען דערנענטערן צום
אייגענעם מקור ,ס'איז נעװואַקסן די פאַראינטערעסירונג פאַרן צין-
ניזם און -פאַר ארץ ישראל .הערצל'ס לאָזונג; ,דעראָבערט די יידישע
קהילות!" איז כמעט אומעטום געװאָרן אַ טאַטזאַך .דער ציוניס-

טישער שקל ,דער קרן קימת און קרן היסוד זיינען פּאָפּולער און
באַליכט געװאָרן אין אַלע יידישע קרייזן .באַזונדערס האָט זיך פאַר-
,אָ-
שטאַרקט דער ציוניסטישער איינפלוס אין ענגלאַגד ,ווו דער ב
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אַרד אֶף דעפּוטיס? און אַנדערע יידישע אינסטיטוציעס האָבן באַ-
קומען אצַיוניסטישע פירונג .אין עננלישן אונטערהויז זיינען גע"
זעסן דעפּוטאַטן  ---ציוניסטן ,צווישן דער אַסימילירטער יוגנט האָט
מיט דערפֿאָלג געאַרבעט די נייע אֶרנאַניזאַציע מיטן נאַָמען
;הבוגים".

אין י 9991 .נעמט אַרום די ציוניסטישע וװועלט-אָרגאַניזאַציע
מיט אירע טעריטאָריאַלע פּעדעראַציעס אַן ערך  08מלוכות אין
דער נאַנצער וועלט .באַזונדערס אויסגעװאַקסן איז די ציוניסטישע
אַרנאַניזאציע

אין

די

פטרײגיטטע

שטאַטן

פון

צפן

אמעריקע,

וו

די צאֶָל פון שוקלים אין י 9891 .האָט באַטראָפן  062טויזנט (לגבי.
 0טויזנט אין י .)1291 ,אומעטום ,אין די פאַרייניקטע שטאַטן,
קאַנאַדע *,דרום-אַמעריקע ,אױיסטראַליע; דרום-אַפריקע און אַז .ו.
װואַקסט כסדר די צאָלנמעסיקע און פּאָליטישע השפעח פון דער ציו-

ניסטישער

באַווענונג .אַפילו אין די אַראַבישע און

פמוזולמעניש-

אָריענטאַלישע לענדער עקזיסטירן און אַנטװיקלען זיך ציוניסטישע
ארגאַניזאַציעס .אַ גרויסע באַדייטונג האָט געווונען די ציוויסטישע
פרעסע ,וועלכע דערשיינט אין פארשידענע שפּראַכן און פאַרגרע-
סערט איר טיראַזש און איינפלוס פון יאָר צוֹ יאָר,
|
|
אויב די היסטאָרישע טענדענץ אין דער יידישער ווירקלעכ-
קייט ,זינט דער צווייטער העלפט פון -91טן יאָרהונדערט ,װאָס איז
גענאַנגען אין דער ריכטונג פון א מאַסן-עמינגראַציע און שאַפונג פון
נייע גרויסע יידישע ישובים מעבר לאוקינוס ,אין געווען א פענא-
מענאַלע און װװונדערבאַרע דערשיינונג ,טא אין דאָס די ידיטוע
סאָלאַניזאַציע אין ארץ ישרטל געװאָרן נאָך אין אַ גרעסערער מאָס.
וי פּרימיטיוו און אָפּנעשטאַנען איז געווען דער אַראַבישער אָריענט
לנבי צפון-אַמעריקע! און דאָך איז דער ארץ ישראל'דיקער ישוב

פון  82טויזנט נפשות אין י 0881 .אױסנעװאַקסן צו דער צאָל 084

מויזנט אין י .9991 .אָבער דער דאָזיקער צאָלנמעסיקער פאַרגלייך איז
|אַ שװאַכער אויסדרוק פאַר דער וװונדערבאַרער ,ממש פאַסצינירנדי-
קער אַנטװיקלונג אין ארץ ישרא? ,װאָס לאָזט זיך נישט משיג זיין
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בלויז מיט דער קאַלטער לאָניק און טרוקענער סטאַטיסטיק ,און
באַלאַנגט זיך אָפט ,ביודעין אָדער בלא יודעין ,צו דער קאַטעגאָריע
פון העראָאישער ,נסים-פולער מיסטיק .די -06יעריקע אַנטװיקלונג
פון ארץ ישראל'דיק; ישוב ,זינט די ערשטע ,בילו"-פּיאָנערן ביו
צום יאָר  9891איז נגעווען איין קייט פון העראָאיזם און נסים,
נישט נגעקוקט אויף אַלע שװעריקייטן און שטערונגען ,װאָס
זיינען מצד דער ענגלישער מאַנדאַטאָר-מאַכט פאַרשאַרפט געװאָרן

זינט פּאַספילד'ס

,ווייסבוך" ,האָט די יידישע

קאָלאַניזאַציע

און

אויפבוי-אַרבעט אין ארץ ישרא? דורכגעמאַכט אַ וייטערדיקן און
פאַרשנעלערטן פּראָנדעס אויף אַלע געביטן .די עליה האָט זיך,
טראָץ אַלע נזרות ,נישט אָפּנעשטעלט ,אויף לעגאַלע און ,נ,ישט-לע-
נאַלע? וועגן זיינען יידן אָנגעקומען קיין ארץדישראל .די עקאָנאָמישע
אַנטװיקלונג פון לאַנד ,האָט נובר געווען דעם קריזיס און אין באַ-
נייט געװאָרן מיט פדישע אימפּולסן און כוחות ,אין י 8291 .איז
געעפנט געװאָרן אין חל-אביב אַן אייגענער פּאָרט .די שטאָט אין
שטאַרק אוױיסגעװאַקסן און האָט געציילט  081טויזנט איינוווינער.
די פֿאַרגרעסערטע טוריסטיק האָט דערמענלעכט דעם בוי פון מאָ/ -

| דערנע האָטעלן און די שנעלע אַנטװיקלונג פון שיפסוועזן.

אין

גתגיה האָט זיך אָנגעהויבן שאַפן אַ צענטער פאַר דער דיאַמענטן-
אינדוסטריע ,וועלכע איז שפּעטער ,אין דער מלחמה-צייט ,שטאַרק
אױיסנעװואַקסן אַ דאַנק די קרינס-פּליטים פון אַנטװערפּן און אַמס-

טערדאַם .אין די יאָרן פון די אַראַכישע אומרוען  ,0991-9391איז
דער

דונאַםס

יידישער

לֿאַנד-באַזיץ

(דערפון

האָט

07

פאַרגרעסערט

טויזנט

געװאָרן

דערװאָרבן

אָראַנזשן-קולטור איז געװאָרן אַ וויכטיקער

מיט

 09טויזנט

דער

די

קק"ל).

װירטשאַפּטלעכער

פאַק-

טאָר אין לאַנד .דער שטח פון די פּרדסים ,װאָס האָט אין י9191 .
פאַרנומען  08טויזנט דונאַם ערד ,איז אין י 9991 .פאַרצענפאַכט
געװאָרן .פון די דאָזיקע  003טויזנט דונאַם פּרדסים-ערד האָט מער

װי די העלפט געהערט צו יידן .די ניײַגענגרינדעטע אַגראַר-באַנק
( )6591הצאָוטזאַמען מיט דער אַלטער אַנגלאָדפּאַלעסטײן-באַנק,
| 548

מיטגעהאָלפן פינאַנציעל ביי דער אַנטװיקלונג פון לאַנדװירטשאַפט-
לעכער קאָלאָניזאַציע ,לטובת וועלכער עס זיינען טעטיק געוען
פאַרשידענע געזעלשאַפטן ,וי {הטוטע" (גענדינדעט דורך ,בנ"
בנימין" ,אַן אָרנאַניזאַציע פון קאָלאָניסטן-זין) און אַנדערע .,שנעלע
די אַרבעטערקאָלאָנײ
פארשריטן האָט געהאָט צו פאַרצײכענען
זאַציע מיט אירע צאַלרײיכע קבוצות און מושבי-עובדים .דער ער-

שטער מושב עובדים איז געשאַפן געװאָרן אין י 1991 ,אין נחלל.
בנינוד צו דעם קאַלעקטיוויסטישן לעבנס-אופן אין די קבוצות ,זיי"
נען די מושבי-עובדים אַרֹנאַניזירט געװואָרן אויפן יסוד פון אינ-
דיווידועלן באַזיץ און זעלבסט-אַרבעט.
פון יאָר-צו-יאָר איז אין לאַנד געואקסן די עקאָנאָמישע און

גייסטיקע

השפּעה

פון דער

גהסתדרות

העובדים",

וועלכע האָט

אָנגעהויבן איר טעטיקייט אין י 0291 .מיט אַן ערך
מיטגלידער און האָט אין י 9391 ,שוין געציילט איבער
מיטגלידער .פון די פּראָפּעסיאָנעלע פאַריינען זאָבן די
הערט צו די לאַנדווירטשאפטלעכע אַרבעטער און צו

פינף טויזנט
 001טויזנט
גרעסטע גע-
די בוי-אַר-

פון די צאַלרייכע ,הסתדרות"-אינסטיטוציעס

דאַרף מען

בעטער.

דאָ נאָכאײנמאָל דערמאַנען דעם ,סולל בונה" ,וועלכער איז צוזאַ-
מען מיט ,חברת עובדיסי געװאָרן די וויכטיקסטע בוי-אונטערנע-
מונג אין לאַנד ,די אַקטיוויטעט פון דער ,הסתדרות" איז געװאַקסן
אויף יעדן געביט ,מ'דאַרף דאָ פאַרצייכענען באַזונדערס די גרויסע
טאָג-צייטונג

,דבר",

דעם

אַרבעטעריטעאַטע+-

;,אוסל"

און

די

ספּאָרט-אָרנאַניזאַציע  הפּועל".
אין י 9591 .לאָזט זיך פעסטשטעלן דער פולשטענדיקסטער
נצחון פון העברעאיש אַלָס לעבעדיקע אומגאַנג -און קולטור-שפּראַך
פון ארץ ישראל'דיקן ישוב .דאָס שולוועזן פון אַלֶע שאַטירוננען
האָט דערצוינן א נייעם נאַציאַנאַל-באַװוסטן און דורכאויס הע-
ברעאישן דור ,פון די טעכנישע שולן דאַרף מען דערמאַָנען דאָס
טעכגיקום אי חיפה ,װאָס האָט געציילט אין י 9891 .אַן ערך 000
סטודענטן ,די ירושלימער אוניטערזיטעט האָט כסדר פאַרגרעסערט
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אורע שטודיר -און אַרבעטס-געביטן און האָט באַקומען א נאַנצע
ריי פוֹן נייע פּראָמינענטע פּראָפּעסאָרן ,בעיקר פון דייטשלאַנד ,די

אַלטע קונסט-שו? ,בצלאלי

איז ווייטער טעטיק

זיך אויסגעבויט .די העברעאישע

געווען און האָט

פּרעסע פון אַלע שאַטירונגען

און

פּאַרטײען ,סיי די טעגלעכע און סיי די פּעריאָדישע ,האָט א סך
מיטגעהאָלפן

דעם

ארץ

ישראל'דיקן

ישוב

צו זיין זעלבסטבאַװוס-

טער מדרגה פון פּאַליטישער ,גייסטיקער און קינסטלערישער ריים-
קייט .צװוישן די טעאַטעט ,האָבן די ערשטע שורה ,אויסער דעם
דערמאָנטן ,האוהל" ,פאַרנומען די ,הבימה" (געקומען פון רוס-
לאַנד אין י )82991 .און די סאַטירישע בינע ,מטאטאי .אויף דעם
 גֶעבִיט .פון מוויס זיינען טעטיק געווען דער סימפּאַנישער אַרקֶעס:טער .אין תל-אבִיב .און דער סאָנסעװאַטאָריום אין ירושלים,
 = צום סופ דאַרף מען נאָך דערמאָנען די טעטיקייט פון ,װזאָי,|ער וװעלט-אָרגאַניזאַצַיע פון צִיוניסטישע פרויען און פון דער
ד

,עליה .חדשה" ,וועלכע האָט אַרום זיך געזאַמלט די עולים פון
דייטשלאַנד ,עסטרייך

שטאַנען
לאַנד,

און טשעכאָסלאַװאַקײי,

ראָט-און-הילפלאָן
|

|

װאָס זיינען אָפט נע-

לגבי די נייע לעבנס-באַדינגונגען אין
|

|

ס'איז שוין אַ פּאַר מאָל אונטערגעשטראָכן געװאָרן דער גרוי-
'סער נוצן ,וועלכן די אראַבישע באַפעלקערונג אין ארץ ישראל האָט
| געצויגן א דאַנק דער יידישער קאָלאַניזאַציע ,זאָל דאָ נאָך צוגעגעבן
ווערן דער פאַקט ,אַז אין דער צייט פון  9291--9191איז די אַראַ-
בישע באַפעלקערונג אין ארץ ישׂראל פאַרגרעסערט געװאָרן מיט
טויזנט נפשות ,בעת די באַפעלקערוננג אין די שכנותדיקע
0
אַראַבישע לענדער איז אין דער זעלבער צייט געבליבן כמעט אָן
וועלכן ס'איז צווווקס ,פון סיריע און עבר הירדן אין גענאַנגען אַ
| כסדר'דיקער שטראָם פון אַראַבישע אומלענאַלץ איינװאַנדערער ,קיין
ארץדישרא? ,וועלכע עס האָט צונעצויגן דער העכערער לעבנס-סטאַנ-
דאַרט פון די ארץ ישראל'דיקע אַראבער.
די ואַקסנדיקע וװועלט-כװאַליע פון שנאת ישראל אָנגעפירט
50

און אָרגאַניזירט פון היטלעריזם ,האָט אויך דערגרייכט ארץ ישראל
און האָט מיט נאַצײניפט פאַרסמט גרויסע טיילן פון דער אַראַבו-
שער באַפעלקערונג און פון דער עננלישער מאַנדאַטאָר-אַדמיניס-
טראַציע ,אין פיל עננלישע הייזער אין ארץ ישראל האָבן זיך באַ-
וויזן אויף די ווענט בילדער פון היטלערן .אין טאָג ,ווען דער ארץ
ישראל'דיקער ישוב האָט פּראָטעסטירט קענן דעם פאַרעפנטלעכטן
,ווייסבוך" אין מאַי  ,9991האָבן זיך אויף די גאַסן פון תל?-אניב
באַװיזן ענגלישע פּאַליציאַנטן ,אויף וועמענס שטאָלענע העלמען
ס'איז געווען אויסגעמאָלט דער האַקנקרייץ,
סיי אין די דיאַספּאָרע-לענדער און סיי אין ארץ ישראל ,האָט
זיך איבער די יידישע ישובים אױיסגעשפּרײט דער בלוטיקער שאָטן

פון פאַרברעכערישן

היטלעריזם,

וועלכער האָט דעם יידנטום

גע"

דראָט מיט מערדערישער פאַרניכטונג .אָבער ביים נאַנצן בארעכ-
טיקטן פּעסימיזם ,האָט מען אין יידישן פאלק נישט גענוג אָפּגע-
שאַצט די געפערלעכקייט פון דער היטלערישער סכנה .מ'האָט דאַ-
קעגן איבערנעשאַצט די כוחות פון דעמאַקראַטיע און מענטשלעכן
יושר און אונטערנעשאַצט דמיאַכט פון רשעות און באַרבאַרײ,
ווען מען האָט דערזען דעם שרעקלעכן אמת ,איז מען שוין געווען
אין אַ סך הינזיכטן שטארק פאַרשפּעטיקט,
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| - )47נאַכן אויסברוך פון דער צווייטער
|
וועלט-מלחמה
דעם -1טן סעפּטעמבער  9891איז דאָס נאַצישע דייטשלאַנד

אָנגעפּאַלן אויף פּוילן ,ס'האָט זיך אָנגעהויבן די צװײיטע ועלט-מל"
חמה .צו די  052טויזנט יידן ,וועלכע האָבן זיך אין דייטשלאַנד ,עסט-
רוצחישער
היטלערס
רייך און טשעכאָסלאָװאַקײ געפונען אונטער

ממשלה ,זיינען איצט צונעקומען די גרויסע ישוֹבים פון מזרח"
יידנטום .באַלד נאָך זיין נצחון אין פּוילן האָט היטלער

(אין אֶק-

,רעט צו ,צו לייזן די יידן-פראַ-
טאָבער  )9991דערקלערט ,אַז ער ט
גע" ,ס'האָט זיך אָנגעהויבן אַ כװאַליע פון בלוטיקע אַנט-יידישע
פאַרפאָלגונגען .די היטלעריסטישע סאטראפּן האָבן געצווונגען די
יידן צו טראָגן ,געלע לאַטעס? און צו ווינען אין באַזונדערע
מיטלאַלטערישע געטאָס ,יעדער טאָג האָט געברענגט נייע גזרות און
רדיפות ,װאָס האָבן מיט סיסטעמאַטישע און ראַפינירטע מיטלען

געצילט ,צו דערנידריקן דעם ייד אַלס מענטש און צו פאַרניכטן זיין
ָנאָמע יידישע קהילות אין פּױלן ,װאָס האָבן עקזיס-
קאיוױם,טאדי
טירט במשך פון לאַנגע דורות ,זינט דעם ,ועד ארבע הארצות",
זיינען אויפנעלייזט געװאָרן און אויף זייער אָרט האָבן די מאַכט
באַקומען די ,ײדרראַטו" ,װאָס האָבן זיך פאַרװאַנדלט ,באַװוסט
,עסטאַפּאָ?.
אָדער אומבאַװווסט ,אין אַ ווערקצייג פון ג
אין זומער  0401אפיּזראַנקרײך און נאַנץ מערב'אײראָפּע
אַריינגעפאַלן אין די הענט פון די היטלעריסטישע דעראָבערער ,ווי-
דער זיינען וויכטיקע יידישע ישובים באַהערשט געװאָרן פון דער
נאַצישער ממשלח ,אֶנהוֹיב  1491איז דער נאַנצער באַלקאַנישער 
האלב-אינז? דעראָבערט געװאָרן דורך די היטלעריסטישע חיילות.
די יידן אין רומעניע ,יונאָסלאַװיע ,גריכנלאַנד און אז .וו .האָבן
איבערגעלעבט דעם זעלבן גורל פון זייערע מזרח -און מערב-אייראָ-
פּעאישע ברידער .אין מערץ  1491האָט אַלפרעד ראָזענבערג ,דער
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י'

פראַגן,
רעזשים

דער"
װעם

היטלעריסטישער הויפּט-ספּעציאַליסט פאַר יידישע
קלערט אין בערלינער ראַדיאָ, ,אַז דער נאַצישער
באפרייען אייראָפּע פון יירן",
שוין אין די ערשטע טעג פון סעפּטעמבער  9291איז צו די
ברענעס פון ארץ ישראל אָנגעקומען אַ שיף מיט יידישע מלחמה-
פּליטים ,די עננלישע פּאַליציי ,װאָס האָט נעהיטן די ברענעס פון
לאַנד ,האָט געשאָסן צו די פּליטים ,דריי פון זיי זיינען דערהרגט און
אַ סך פאַרװונדעט געװאָרן .די ווייטערדיקע שיפן מיט יידן ,וועלכע
האָבן זיך געראַטעװעט בעת די היטלעריסטישע שחיטות אין רו"
מעניע ,זיינען אינטערנירט געװאָרן דורך דער פּאַלעסטינער מאַנ-
דאַט-רעגירונג .די שיף ,פּאַטריאַי מיט אַן ערך  0002יידישע פּל
טים האָט עקספּלאָדירט אין האָפן פון חיפה און אַ טייל פּליטים
איזן אומגעקומען ,אין דעצעמבער  1491איז די שיף {סטרומאַי
מיט  467יידישע פּליטים פון רומעניע ,נישט אריינגעלאָזט געװאָרן
קיין ארץ ישראל און זי אין לסוף דערטוונקען געװאָרן אין
,שװאַרצן ים" מיט אַלֶע אירע פּאַסאַזשירן ,דער גרעסטער טייל
פון די פּליטים ,װאָס האָבן זיך אין דער מלחמח-צייט געראַטעװעט
און געקומען קיין ארץ ישראל ,זיינען דורך דער עננלישער רעגירונג
אינטערנירט געװאָרן אין פאַרשידענע ווייטע בריטישע קאַָלאָניעס,
די עננלישע רעגירונג האָט געװאָלט דורכאויס געווינען פאַר
זִיך די אַראַביש-מוזולמענישע וועלט .מ'האָט זיך און אַנדערע איינ"
גערעדט ,אַז די אַראַבער װועלן העלפן געווינען די מלחמה קעגן די
דייטשע און איטאַליענישע אַנרעסאָרן ,צו דעם צוועק האָבן דוי
ענגלישע פּאָליטיקער פּראָקלאַמירט די לאָזונג פון אַ פאַרייניקטער
ַ,ראַבישע ליגע" .אין
אַראַביע און זיינען צוגעטרעטן צו שאַפן די א
דער דאָזיקער ריכטונג איז אויך גענאַנגען די אפיציעלע דערקלערונג
פון בריטישן אויסן-מיניסטער אי אין י ,1491 .אָנשטאָט דער

אַלטער שיטה, :טייל און הערש!" האָט איצט אין דער ענגלישער
מזרח-פּאָליטיק געזינט אַ נייע אויפאַסונג; ,פאַרײניק
און הערש!",

(די אַראַבער)
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די בריטישע אַדמיניסטראַציע אין ארץ ישרא? האָט אויף אַ
שטרענגן

אופן קאָמענטירט

נייעם ,ווייסבוך",

יעדע

און דורכגעפירט

יידישע

עליה

די באַשטימונגען

אין

פון

אָפּנעשטעלט גע-

װאָרן אויף  0חדשים ,ביז מערץ  ,0491אין פעברואַר  0491האָט
די מאַנדאַטאָר-רעגירונג אַרוֹיסגעגעבן אַ גײ לאַנדיגעזעץ ,װאָס האָט
קוויפן ערד אין ארץ ישראל ,אַ חוץ אויף געוויסע
פאַרבאָטן יידן צ

קליינע שטחים ,װאָס האָבן צוזאַמען סך הכל געציילט  8פּראָצענט
(פינף) פון ארץ ישראל (אָן עבר הירדן) ,לויט דער באַלפור-דעקלאַ-
ראַציע ,האָט די יידישע נאַציאָנאַלע חיים באַקומען אַלע רעכט צו
קאַלאָניזירן אויף דעם גאַנצן היסטאָרישן שטח פון ארץ ישראל

(מיט עבר הירדן) .דאָס לאַנדיגעזעץ פון מערץ  0491האָט דעם
דאָזיקן שטח רעדוצירט צו אַ זעכציקסטל .ס'איז געווען אַ טראַניש
שפּיל מיט דעם גורל פון אַ פאָלק ,װאָס האָט גראָד איבערגעלעבט
זיין בלוטיקע מאַרטיראָלאָניע,

די
מכלומרשט

דאָזיקע
לטובת

אַנטײ-יידישע

פּאַלִיטיק אין געמאַכט געװאָרן

די ,דיספּלאַצירטע

אַראַבער אפיּןאַלעסטינע".

ס'איזן געווען קלאָר ,אַז דאָס איז נישט מער ,וי אַ ליננערישער
| תירוץ ,די אַראַבישע דעלענאַציע אויף דער לאָנדאָנער קאָנפערענץ
אין י 9391 ,האָט נעמוזט מודה זיין ,אַז אין ארץ ישראל (אָן .עבר

חירדן) זיינען דאָ נישט-װוייניקער וי  91מיליאָן דונאַם ערד ,נישט-
באַאַרבעטעטע און פאַרװאַרלאָזטע .בעת דער דעבאַטע אין עננלישן

אונטערהויז (מערץ  )0491וענן דעם פּאַלעסטינער לאַנד-געזעץ,
האָט דער קאָלאָניאַ?ל-מיניסטער

מאַלקאָלם מאַקדאָנאַלד דערקלערט,

,יספּלאַצירטע אַראַבער" ,וועלכע די פּאַלעסטינער
אַז פון די  001ד
מאַנדאַטאָר-מאַכט האָט באַזעצט אויף דעם רענירונגס-באָדן ,איז די

העלפט בְאַלֵד אַװעק אוּן האָט געזוכט אַן אַנדערע באַשעפטיקונג,
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די שרעקלעכע מאַרטידאָלאָניע פון

אײיראָפּעאישן יידנטום אונטעד היטלער'ס ממשלה
אין זומער

 ,1491נאָכן אויסברוך

פון דייטש-סאָוויעטישן

קריג ,האָבן היטלערס אַנטי-יידישע פאַרפּאָלגונגען אָנגענומען פּאָר-
מען פון אַ סיסטעמאטישער ,שרעקלעכער פאַרניכטונג .דייטשע
ראַדיאָדסטאַציעס האָבן אָפְן גערופן אויסצוהרנענען אַלע יידן ,דיי-
טשע אַעראָפּלאַנען האָבן אין די מזרח-געביטן אַראָפּגעװאָרפן אוים-
רופן אין רוסיש און אוקראאיניש מיט אַן אױיפאָדערונג צו פאַר-

ניכטן די יידישע באַפעלקערונג,
האָבן

אָנטיילגענומען

אין

דייטשע

אַנט-יידישע

מיליטער-אָפּטײלונגען
מאַסןפּאָגראָמען.,

דער

נצחון-מאַרש פון דער היטלעריסטישער אַרמײי אין מזרח-אייראָפּע

איז פאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ מורא'דיקן ,בלוטיקן מאַרטירער-
וועג פאַר די יידישע ישובים ,אין לעמבערג ,װילנע ,ביאַליסטאָט,
=
ריגע און אַז .וו .זיינען געפאַלן הונדערטער טויזנטער יידי-
שע קרבנות ,א כװאַליע פוֹןאַנטי דיידישע פּאַנראָמען האָט פאַרגאָסן
גאנך רומעגיע ,בלוין אין יאַסי האָט די צאָל פון יירישע קרבנות
איבערגעשטיגן  11טויזנט נפשות .איבעראַפ אין די ,פון די דייטשן
דעראַבערטע שטחים ,אין די פאַרפּײיניקטע יידישע באַפעלקערונג
אַריינגעשטופּט געװאָרן אין ענגע ,שמוציקע געטאָס ,ווו הונגער
און קראַנקהייטן האָבן טאַנ-פאד-טאָג דעצימירט די איינוווינער ,אין

האַרבסט  1491האָבן די דייטשן אַרגאַניזירט מאַסן-שחיטות אויף'

דער יידישעד באַפעלקערונג אין ווילנע ,קיעוו ,אָדעס ,מינסק ,רינע
און אין אַנדערע גרעסערע שטעט .בלויז אין איין קיעוו זיינען אין

,באַכי יאַר" אומנעקומען  08טויזנט יידן ,מענער ,פרויען און קינ-
אי
דער ,ד
ומדערהערטע ווילדקייט פון די דייטשע רוצחים און זייע-
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דערגרייכט די נידריקסטע שטופע פון באַרבאַרײ און מאָראַלישער
(געפאלנקייט,
די ידיעות וועגן די שרעקלעכע
אַרויסגערופן

בריטישער

אין

ענגלטנד

פּרעמיער

|
היטלעריסטישע

און אַמעריקע

ווינסטן

טשערטשיל

גרויסע

אין

רציחות

פּראָטעסטן.

עפנטלעך

יי
האָבן
דער

אַרויסגע-

טרעטן (אין אַ בריוו צו ד,זשואיש קראָניקל") מיט װאַרעמע סימ-
פּאַטיע-װערטער פאַר די יידישע קרבנות פון רוצחישן היטלעריזם,
דער סאָוויעטישער אויסן-מיניסטער מאָלאַטאָט האָט צונעשיקט צו
אַלע רענירונגען אַ נאָטע ,אין וועלכער ס'איז אָנגעוויזן געװאָרן אויף
דער באַרבאַרישער פאַרפאָלנונג פון דער ציװיל-באַפעלקערונג אין
די ,פון די דייטשן ,דעראָבערטע סאָוויעטישע שטחים.
נישט-נעקוקט אויף אַלֶע פּראָטעסטן ,איז די היטלערישע מל-
כות-הרשעות צוגעטרעטן צו פאַרענדיקן איר בלוטיקע פאַרניכטונג
פון

אייראָפּעאישן

יידנטום,

איןמאַידאַגעט,

אין

טרעבליגקע,

אין

אָשװיענטשים און אין צענדליקער אַנדערע מאַסלאַגערן אין פּױלן
האָבן אַ שרעקלעכן טויט נעפונען מיליאָנען פּוילישע יידן .די היט-
לעריסטישע מערדער האָבן מאַסן יידן פון דייטשלאַנד ,פראַנקרייך,
האָלאַנד ,בעלגיע ,גריכנלאַנד און אז .װו; דעפּאַָרטירט אין די פּוילי-
שע פאַרניכטונגס-לאַנערן און דאָ זיי אומנעבראכט .כמעט לנמרי
| איז אויסגעליידיקט געװאָרן דאָס װאַרשעװער געטש ,װאָס האָט אין

י 1491 ,געציילט  004טויזנט יידן( .דערפון איבער  001טויזנט
|
קינדער!).
מיט אַ גרויסער אויפרענונג האָט מען אין דער גאַנצער וועלט
אויפגענומען די ידיעות וועגן דער שרעקלעכער פאַרניכטונג פון
פיליאָנען יידן ,ס'איז פּשוט שווער געווען צו גלויבן ,אַז אַזעלכע

מערדערישע

מעשים

תעתועים

זאָלן זיין מענלעך.

אין גי יאָרק

האָבן מאַסן יידן דעמאָנסטרירט און מיט אַפּלױױז אויפנענומען די
צונעשיקטע דעקלאַראַציעס פון פּרעזידענט רוזוועלט און פּרעמיער
טשערטשי? ,וועלכע זיינען מבטיח געווען ,אַז די היטלעריסטישע
רוצחים וועלן צונעצוינן ווערן צו אַ פאַראַנטװאָרטונג ,אין ירושלים
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האָבן זיך פאַרזאַמלט די רבנים פון ארץ ישראל און זיינען אַרויס'
מיט אַ פייערלעכן אויפרוף צו דער וועלט ווענן ראַטעװען די אומ-

גליקלעכע אייראָפּעאישע יידן .אין ואַשינגטאָן ,לאָנדאָן און מאָס-
קווע האָבן די אַלירטע מלוכות פּובליצירט אגעמיינזאמע װאָרע-
נונג קעגן דער היטלעריסטישער בעסטיע ווענן אירע יידן-רציחות.

אָבער די נאַצישע בעסטיע האָט נישט אַרױסגעלאָזט פון אירע
בלוטיקע לאַפּעס דעם פאַרפּײיניקטן יידישן קרבן .נאָך זיינע גרויסע
מפּלות ביי על-אַלאַ:צײן (דעצעמבער  )2491און סטאַלינגראד (יאַ-

נואַר  )3491האָט היטלער אַרױסגעגעבֿן אן אויפרוף צו די דייטשן,
אין וועלכן ער האָט געדראָט צפואַרניכטן

דעם לעצטן ייד אין איי-

ראָפּע .די נאַצישע קרינס-מאַשין האָט גענומען דורכפירן די דאָזיקע
דראָאונג פון ,פירער" .אָן ווירקונג זיינען געבליבן די באַשלופן פון
דעם עננלישן פּאַרלאַמענט און דעם קאָנגרעס אין ואַשינגטאָן ,וי
|
אויך די פּראָטעסטן פון די רעגירוננען און נעזעלשאַפטן,
דעם  91אַפּרי?  2491האָט זיך אָנגעהוֹיבן אין װאַרשעוװער

געטאָ דער העראָאישער ,פאַרצוייפלטער אויפשטאַנד פוֹן די לעצי
טע לעבנגעבליבענע  08טויזנט יידן .גאַנצע  82טעג און נעכט איז
דאָס קליינע הייפ? פון אויסגעהונגערטע און שוואך באַװאָפנטע
װאַרשעװוער יידן נעשטאַנען אין קאַמף קעגן אַן אַרמײ פון דייטשע
עליטע-טרופּן ,דער העראָאישער ואַרשעווער געטאָדאױפּֿשטאַנד װעט

| אויף תמיד פאַרצייכנט ווערן מיט שטאָלץ אין דער געשיכטע פון
יידישער מאַרטיראָלאָניע און נבורה .אויך אין ביאַליסטאָק און אין
אַנדערע נעטאָס האָבן די יידן ,ביי דער ליקװוידאַציע ,נעשטעלט אַ
באַװאָפּנטן װידערשטאַנד .אין דעם פאַרניכטוננס-לאַנער טרעב'

לינקע האָכן די יידישע געפאַנגענע אויסגעהרנעט די דייטשע ס; ס-,
לייט און זיינען אַנטלאָפן אין די נאָענטע וועלדער,
די גאַנצע קולטור-וועלט האָט זיך פּאַסיוו צונעקוקט
|

|
צו דער

פאַרניכטונג פון יידישן פאָלק אין אײיראָפּע .די פּלאַטאַנישע .סימ-
פּאַטיע-דערקלערונגען און פּראָטעסטן פון די רעגירונגען האָבן
נישט געהאַט און האָבן נישט געקאָנט האָבן קיין שום רעאַלע פּעולה,
58

מיט די היטלעריסטישע פארברעכער ,ואָס האָבן זיך גערופן  די"
טשע רעגירונג" און ,דייטשע אַרמיי" האָט מען נעדאַרפט רעדן 
מיט אַנטשפּרעכנדיקע מעשים ,ואָס װאָלטן די דאָזיקע :ווילדע
רוצחים געקאָנט איבערציינן ,דערצו איז ,ליידער נישט געקומען.
מ'האָט נישט נעטון קיין שום פּאָזיטיוון שריט ,בכדי צו ראַטעװען
די רעשטלעך פון לעבן-נעבליבענעם אײיראָפּעאישן יידנטום ,אויף
דער זיצונג פון ענגנלישן לאָרדן-הויז ,דעם  32מערץ  ,2491בעת
דער דעבאטע ווענן דעם גור? פון יידן אונטער היטלערישער ממשלה,
האָט דער פאַרטרעטער פון דער רענירוננ דערקלערט ,אַז ווען אַפילן
היטלער װאָלט באַטרייט די יידן ,װאָלט די ענננלישע רענירונג און
מיט איר צוזאַמען די אַלירטע רעגירונגען ,נישט געקאַנט געפונען
אַ לאַנד ,װאָס זאָל אויפנעמען די דאָזיקע יידישע פּליטים .וי א

צינישער שפּאַס פוֹן יידישער מאַרטיראָלאָגיע קלינגען די ווערטער,
וועלכע דער פאַרטרעטער פון  אינטערנאַציאַנאַלן רויטן קרייץ"
אין ואַשיננטאָן דר ,פּעטער האָט נעשריבן אין דעצעמבער ;3491
,דער אינט .רויטער קרייץ קאָן נישט ,וועגן די יידן-פאַרטאָלנונגען,
אויסאיבן קיין דרוק אויף דער דייטשער רעגירונג ,ווייל אַזאַ דרוק

אען
איז נישט הומאַניטאַר!?. .
דעם  21מאַי  ,3491אין טאָג ווען ס אט הי פּאַרענדיקט דעראױפּשטאַנד אין װאַרשעװער געטאָ ,איז .באַגאַננען

זעלבסט דמאָרד

אין לאָנדאָן ;שמואל זיגעלבוים (אַרטור) ,מיטג?יד פון פּוולישן נאַ-
ציאָנאַלדראַט און איינער פון דִי פירער פון ב,ונד" אין פּױלן .אין
{ געזעגענונגס-בריוו

צו דעם פּוילישן ! פּרֶעמיער גענ .שיקאָרסקי,

:

האָט.זיגעפבוים באַשולדיקט די רעגירונגען  און די פעלקער' פון די -+
אַלירטע ,אַז מיט זייערפּאַסיװויטעט זיינען;זי געװאָרן די מיטשו| ,2

רעדע - ,ועלכע

?ער האט-.געהאלטן -איארץ ישרא? -צו:

הערצלט .יאָרציט ,געוואָרפן דער ציוויליזירטער מענטשחייט אין /
פּנים אַריין ,פאָלגנדיקע אָנקלאַגע;  איר פעלקער ,װאָס איר האָט

א

|
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ליב פרייהייט און גערעכטיקייט און קעמפֿט פאַר דעמאָקראַטיע און
סאָציאַלער דערלייזונג ,פאַרװאָס שטייט איר רואיק און קוקט אייך

צו ,װי מ'פאַרגיסט אונזער בלוט ,אָן אַ גרענעץ און אָן רחמנות,

און איר העלפט אונז מיט גאָרנישט? פאַרװאָס דערנידריקט איר
אונזער גרויס אומגליק מיט ביליקע ווערטער פון סימפּאַטיע-דער-

קלערונגען?".

|

|

וט

וועגן דער קאַטאַסטראָפע פון איראָפּעאישן יידנטום ,דעם
גרעסטן אונזער נאַציאָנאַלן אומנליק זינט דער צעשטערונג פון דער

יידישער מלוכה'שקייט מיט  000,9יאָר צוריק ,איז שׁוֹין געשאַפן

נעװאָרן אַ גאַנצע חורב-ליטעראַטור,

װאָס װעט זיכער נאָך װאַקסן

און זיך פאַרגרעסערן פון יאֶר צו יאָר .ס'איז כדאי דאָ צו דערמאָנען
צוויי וויכטיקע פּובליקאַציעס, :חורבן ומרד של יהודי ורשה" פון
מ .נײישטאַט (ת?-אביב ,תש"ו) און ,ירושלים דליטא אין קאַמף און
אומקום" פון דר ,מ .דװאָרזשעצקי (פּאַריז .)8491

די דײַטשן באַשיסן דאָס װאַרשעװער
געטאָ ,בעת דאעַםפּריל-אױפּשטאַנד
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)6

דער ארץ-ישראלדיקער ישוב בעת דער
צווייטער וועלט-מלחמה

ביים אויסברוך פון דער צווייטער וועלט-מלחמה ,האָט פּראָפ,
ווייצמאַן ,אַלס פּרעזידענט פון דער ייידישער אַנענץ" ,געשריבן
צום עננלישן פּרעמיער אַן אָפיציעלן בריוו ,אין וועלכן ער האָט
דערקלערט ,אַז ,די יידן ועלן גייען צוזאַמען מיט נרויס בריטאַניע

און װועלן קעמפן מיט אַלֶע כוחות אויף דער זייט פון די דעמאָ-
יידישער ישוב אין ארץ:ישרא? אין
דער
קראַטישע מלוכות",
באַלד צונעטרעטן צו פאַרווירקלעכן די דאָזיקע הבטחה .דוד ב|"
גוריון האָט געװואָרפן די לאַזונג :געמן אָנטיי? אין דער מלחמה,
װוי ס'װואָלט קיין ,ווייסבוך" נישט עקזיסטירט און קעמפן קעגן
דעם ווייסבוך ,וי ס'װואָלט קיין מלחמה נישט געווען!"
נלייך נאָכן אֶנהוֹיב פון דער מלחמה ,דעם  82סעפּטעמבער
איז פאָרנעקומען אין ירושליס א געמיינזאַמע זיצונג פון
,9
דער ,יידישער אַגענץ? און דעם ועד הלאומי אויף וועלכער מ'האָט
קרינס-דינסט דעם גאַנצן יידישן
צום
באַשלאָסן צו מאָביליזירן 
ישוֹב .בעת דער רעגיסטראַציע פון די פרייוויליקע ,מענער און
פרויען אין עלטער צווישן  08--81יאָר ,האָט זיך געמאָלדן צום
קריגס-דינסט אַן ערך איין דריטל פון ישוב 187,88( .מענער און
פרויען) .די פרייוויליקע זיינען גרייט געווען צו קעמפן
2
נישט נאָר פאַר דער פאַרטיידיקונג פון ארץזישראל נאָר אויך אויף
יעדן פּראַנטאָפּשניט פון דער ועלט-מלחמה .אָבער די עננלו-
שע מאַנדאַטאָר-מאַכט האָט זיך דערצו באַצוינן מיט אַ קאַלטער
נלייכגילטיקייט .די רעגירונגס-קרייזן האָבן מורא געהאט ,אַז צו-
ליב דער יידישער אַקטיוויטעט װעט אָפּנעשװאַכט ווערן די אַנטי-
ציוניסטישע פּאָליטיק פון ,ווייסבוך" ,די מיליטערישע לאַנע פון
די אַלירטע האָט זיך אָבער כסדר פאַרשאַרפט ,און דאָס האָט נע-
צוווננען די ענגלישע מאַכטהאָבער צו נאַכניביקייט ,ס'איז געשאַפן
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געװאָרן אַ ספּעציעלער מיליטערישער קאָרפּוס פון פּאַלעסטינער
בירנער ,וועלכער איז אין צוויי דריטל באַשטאַנען פון יידן .אַ טייל
פון דעם דאָזיקן קאָרפּוס האָט אין זומער  0491געקעמפט אין
פראַנקרייך אוֹן זיך אויסגעצייכנט בעת דעם ריקצוג פוֹן דער ברי'
טישער אַרמײ און שפּעטער ביי דער פאַרטײידיקונג פון ענגלאַנד
גופא ,ווען דער גרעטסער טייל פון דעם ענגלישן פּערסאָנאַל ,וועל-
כער איז באשעפטיקט געווען ביים לופט-פלאָט אין מצרים ,אין
אַריבער קיין ענגלאַנד ,האָבן  0081יידישע קװאַליפיצירטע פאַכלייט
פון ארץדישראל ,פאַרנומען זייער אָרט .נאָכדעם װוי איטאַליע איז
צונעטרעטן צום קריג ,האָט די ענגלישע מיליטער-מאַכט גענגעבן
איר חסכמה אויף א שטאַרקער באַטײליקונג פון יידישן ישוב ביי

דער

און

פאַרטיידיקונג פון ארץדישרא?

ביים קאַמף אויף אַלע

פּראָנטן קענן די דייטש-איטאַליענישע אַגרעסאָרן .,ווידער האָט זיך
דער נאַנצער ישוב מאָביליזירט מאַסנהאַפט און געשטעלט זיך באַ-
גייסטערט אין די קאַמף-רייען .ס'איז נגעשאַפן געװאָרן אַ שטאַרקע
ספעציעלע ײדישע לאַנדיפּאַליצײ ,אַ גוט באַװאָפנטע און דיסציו"

פּלינירטע .אין זומער  1491האָבן אין די אָפּטײלונגען פון דער
עננלישער

אַרמײי אין נאָענטן

מזרח

נעדינט

איבער

 01טיזנט

ארץ-ישראלדיקע יידן .כמעט דער גאַנצער פּערסאָנאַל פון די ענג-
לישע אַעראָדראָמען

אין

אין ארץיישרא?ל

באַשטאַנען

פון יידן.

ביים קרינס-פלאָט און ביי דער פאַרטײידיקונג אויף די ימים און
אין די האַפּנס איז געװאַקסן דער יידישער אָנטייל ,איבער 0008
יידישע אַרבעטער האָבן ביי טאָג און ביי נאַכט ,געאַרבעט ביי רי
פארטיפיקאַציעס אויף דער סירישער גרענעץ .אויף יעדן מילי-
טערישן געביט איז די באַטײיליקונג פון די ארץ-ישראלדיקע יידי-

שע סאָלדאַטן
וויכטיקע.

און

ספּעציאַליסטן געװאָרן אַ צאַלרײכע און נאָר
|

|

די ענגלישע סטראַטעגיע אין נאֶעגטן מזרח האָט זיך געמווט- ,
ווילנדיק צי נישט וילנדיק ,שטיצן אויף דער יידישער הילף ,די
האַפענונגען ,וועלכע מ'האָט געהאָט בנונע די אַראַבער זיינען גע-
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װאָרן פֿנמרי אילוזאָריש .די באַטײליקונג פון די אַראַבישע פֿריי-
פון אר'-ישראל און פון גאַנצן
וויליקע ביי דער פאַרטיידיקונג
נאָענטן מזרח איז געווען גאָר אַ קליינע און אַ נישטיזיכערע .די
אַראַבישע וועלט איז שטאַרק באַהערשט געווען פון אַנטײענגלישע
שטימונגען און באוענונגען ,װאָס זיינען אָנגעפירט געװאָרן דורך
באַהאַלטענע נאַציסטישע אַגענטן ,דער ירושלימער
און
אָפענע
מופטי ,וועלכער איז נאָך אין י 7891 .אַנטלאָפן קיין ביירוט ,האָט
אין דער געפערלעכסטער צייט פאַר דער בריטישער אימפּעריע,
אין י ,1491 .אָרגאַניזירט דעם פּראָדנאַצישן אויפשטאַנד אין אי"
פוֹן אויפשטאַנד ,איז דער מופטי
ראַק .נאָך דעם צוזאַמענברוך
אַוועק פון באַנדאַד קיין בערלין און פון דאָרט אויס האָט ער יי

טער מאָביליזירט די אַראַבישע וועלט אויף דער זייט פון היטלערן.
זעלבער צייט האָבן צאָלרייכע יידישע מיליטער-
אין דער
אָפּטיילונגען געקעמפט מוטיק און קרבנות-פול אויף פאַרשידענע
און
אין אַבִיסינֹיע
פראָנט-אָפּשניטן ,פון מצרים ביז טוניסיע,

עריטרעאַ,

אין

גריכולאנד

און

סיריע ,אין סודאַן און מאַלטט

א .א ,וו .אין די ליבישע זאַמדן ,ביי סידי-באַראני ,באַרדיא און
העלדישער ארץ-ישראלדיעקר ייד פאַרנאָסן
האָט דער
טאָברוק
דִי דייטשאיטאַליענישע אַרמייען.
מיט
זיין בלוט אין קאַמף
אין דער נעשיכטע פון דעם העראָאישן געראַנגל? אין גריכגלאַנד
האָכן זיך די יידישע סאָלדאַטן פון ארץ-ישראל פאַרשריבן מיט

נאָלדענע אותיות .זיי האָבן מוטיק נעקעמפט ביז צו דער לעצטער
רגע פון דער עננלישער עװאַקואַציע ,צוערשט אין גריכנלאַנד און
שפּעטער אויף דער אינזל קרעטאַ .צװוישן די  01טויזנט ענגלישץ

סאַלדאַטן ,וועלכע זיינען בעת דעם דאָזיקן קאַמפף אין גריכנלאַנד
פאַרלוירן געגאַנגען ,האָבן די יידישע פאַרלוסטן באַטראָפן 9201
מאַן ,אין סיריט האָבן זיך אָפּטיילונגען פון ארץ-ישראלדיקע יידן
אויסגעצייכנט ביים קאַמף אויף דער ליניע צפת-דמשק ,אַ נאַנצע
יירישע אָפּטײלוננ ,וועלכע האָט דורכנעפירט אַ ריזיקאַלע אוים-
גאַבע ,איז אומנעקומען .יידישע פרייוויליקע; קאָלאָניסטן פון גְליל,
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האָבן בעת דער טירישער קאַמפּאַניע ,אַ דאַנק זייער לאַנד-קענט-
שאפט ,שטאַרק מיטגעהאָלפן צו דערגרייכן דעם נצחון .דער ענג-
קישער גענעראַל װילסאָן ,דער אויבערשטער אָנפירער פוֹן דער
דאָזיקער קאַמפּאַניע,

האָט שפּעטער דערקלערט:

,איך

שאַץ אִפּ

הויך די הילף ,וועלכע איך האָב באַקומען פוֹן די יידן ביי מיין

אונטערנעמונג",

"-

|

|

אַן ענלעכע מיינונג וועגן די יידיש-פּאַלעסטינעזישע סאָלדאַטן

האָט אויך

אויסגעדדיקט

דער גענעראַל

װעטעל,

איינער

פון די

די פאַרבי-

ענגלישע הויפּט-קאָמאַנדירער אין צאפַופרִיקע .בעת
טערטע קאַמפן אויף דער מצרישער גרענעץ ,האָבן די אָפּטיײילונגען
פון יידישע אינזשיניערן און טראַנספּאַרט-סאָלדאַטן געשפּילט אַ
פי
גרויסע ראָל ביים צופירן הילפס-טרופּן אין ד
אָדערשטע רייען
ס
ע
י
צ
פון פראָנט ,ביים בויען שטאַרקע פאָרטיפיקאַ
אין עלאַלאַ
מעין און ביים לייגן פעלדער
פון מפינעס .וועגן די גלענצנדיקע

לייסטונגען פון די יידישע שאָפּערן האָט מען גערערט מיט באַ-
ווונדערונג אין דער גאַנצער ענגלישער אַרמײי .זייער מוט ,גענוי-
איקייט ,פאַראַנטװאַרטלעכקײט און אינטעלינענץ האָבן זיי אומע-
טום אויסגעצייכנט .אַ יידישע װואַסער-טאַנקן-אָפּטײלונג האָט במשך
פון לאַנגע חדשים ,ביי טאָג און נאַכט ,צוגעפירט װאַסער צו דעם
פּראָנט דורך ווייטע װיסטענישן .אַ ספּעציעלע אָפּטײלונג פון דער
אַכטער ענגלישער אַרמײ ,װאָס אין מייסטנס באַשטאַנען פון ארץ-

ישראלדיקע יידן ,האָט זיך העלדיש אויסגעצייכנט און איז מיט לויב
דערמאַנט געװאָרן סיי אין גענעראַל מאָנטגאָמערײס באַריכט
סיי אין טשערטשילס רעדע וענן דעם זינערישן פאָרמאַרש.
טוניסיע ,איז בעת די קאַמפן געפאַלן דער הויפּט-אינזשיניער

און
אין
פון

דער אַכטער אַרמײ ,ברינאַדיערפרידריק ה .קיש ,דער לאַנגיאָריקער
מיטנליד פוֹן דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע און ,יידישער אַגענץ"
|
אין ירושלים.
בכמשך דער מלחמה-צייט איז ארץדישראל אָפט באַדראָט גע-
ווען פון אַ פיינטלעכער אינװאַזיע אויף דער יבשה ,ים און לופט,
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ת?-אביב און חיפה זיינען אַ פּאָר מאָל באָמבאַרדירט געװאָרן .אַ
סך טויזנטער

יידישע מענער און פרויען זיינען אָרגאַניזירט געווען

וועלכע האָבן מיט מוט און
אין באַזונדערע שאוָץפּטײלעגען,
מסירת נפש אָפּנעהיטן די זיכערקייט פון לאַנד קעגן אויסערלעכע
און אינערלעכע שונאים .אויסערגעוויינלעך איז געווען די לייס"
טונג פון די יידישע שיף-מאַנשאַפטן ,סיי ביי די ברענעס פון ארץ"
ישראל און סיי אויף אַנדערע ימים .ס'איז אוממענלעך אויסצו"

רעכענען

דאָ ,אַלע מיליטערישע

אויפטוען

פון

ארץישראלריקן

ישוב .זאָל נאָך דאָ דערמאַנט ווערן ,אַז צאָלרייכע יידישע סאַָלדאַטן
האָבן געהערט צו פאַרשידענע ,קאַמאַנדאָסי ,צו די אַזױגערופענע
און אין אַנדערע
שביסיגיע
אין
זעלנסטמאָרד-אָפּטײלונגען?
פראָנט-שטחים ,ווו זיי האָבן ביינאַכט פאַדניכטעט פאָרטיפיקאַי
ציעס און אױסשפּיאָנירט די פּאָזיציעס פון שונא ,זאָל אויך דער"
די שטארקע באַטײליקוננ פון די ארץזישראלדיקע
מאַנט ווערן
יידישע פרויען אין דעם פּאַלעסטינער הילפטקאָרפּס ,די דאָזיקע

0

פרויען האָבן אויף אַלֶע פראַנטן (פון מצרים ביז איטאַליע)
נעביטן

ועלייפטעט

און אויף אַלֶע מיליטערישע
א|ַרבעט,
דער ארץ-ישראלדיקער ישוֹב האָט געקעמפט

א װוֹנדערבארע
נישט נאָר אויף

דעם מיליטערישן פראָנט .מיט אַ שנעלן ,ממש בליצאַרטיקן טעמ
פא איז אויסגעבויט געװאָרן אַ גרויסע קריגס:אינדוסטריע .א סף
אונטערנעמונגען זיינען איבערגענאַנגען פון דער פריערדיקער פּרא"
דוקציע צו פאַבריקאַציע פון קרינס-מאַטעריאלן .באזונדערס אין
אױיסגעװואַקסן

טישע

די אינדוסטריע

אַרטיקלען

פאַרשידנסטע

און

פון

עלעסטרישער

כעמיקאַליט

לעבגסמיטסלען,

קראַפט.

פוֹן 8סארמאַציי'

די פּראָדוקציע פון

(פוֹן ים המלח) האָט זיך אויסנע-

שפּרייט און דערװאָרבן נייע מעגלעכקייטן .די אינדוסטריע האָט
מייסטנס געאַרבעט פאַר דער אַרמיי און אירע באַדערפנישן ,אַלע
שעפערישע אַרבעטס -און קאַפּיטאַל-כוחות פוֹן ישוב זיינען אַריג-
געצויגן געװאָרן אין דעם װאַקסנדיקן פּראָדוקציע-פּראָצעס ,א סך
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צוויינן פון װוירטשאַסטפלעכן לעבן האָבן איצט נעהאט א גרויסן
אויפשווונג און אַ צייט פון פּראָספּעריטי ,פאַרשטענדלעך ,האָבן
אויך נישט געפעלט קיין אויסנאַמען .דער עקספּאָרט פוֹן אַראַנזשן
איז צוליבן מאַנג? אין שיפן שטארק געפאַלן ,דערפון האָבן נע-
ליטן אַ סך פּרדסים-באַזיצער און עקספּאָרטערן ,שוואַכער איז אויך

געװאָרן די בויבאַװעגונג ,ווייל עס האָבן אָפּט אויסגעפעלט די בוי-
מאַטעריאַלן און די עליה איז בעת דער מלחמה פאַרקלענערט גע-
װאָרן .אָבער אין אַלגעמײן האָט זיך דער ישוב בעת דער צווייטער

וועלט-מלחמה
איינגעפונדעוועט .

עקאָנאָמיש

שטאַרק

אויסגעבויט

און מאַטעריע?

-

פאַר די מלחמה-צוועקן

און אַרמיײנױטן

איזן אויך אינטענ-

סיוו טעטיק נגעווען די ײידישע װיסנשאַפּט אין ארץ:ישראל מיט אד
רע צאָלרייכע אינסטיטוטן און לאַבאָראַטאָריעס ,אין דער ירושלי-
מער אוניווערזיטעט ,אין חיפהער טעכניקום א .א .וו .די מיליטע"
רישע דאָקטוירים פון דער עננלישער און אױיסטראַלישער אַרמײ
סספּעציעלע ,פֿאַר זיי נויטיקע מעדיצינישע
דורכנעמאַכט
האָבן
קורסן אויף דער העברעאישער אוניווערזיטעט ,אַ גרופּע יידישע
געלערטע ,מייסטנס דייטשע פּליטים ,האָט דערפינדן א נייען סיס"
טעם צו באַקעמפן טיפוס און אַנדערע אָנשטעקנדיקע קראַנקהייטן,
דער מעטעאָראָלאָגישער לאַבאַָראַטאָריוםס האָט געדינט דער אַרמײ
מיט לופט -און װעטער-אָנווייזונגען .דער פיזישָלאַגישער לאַבאַראַ:
טאָריום האָט אַ סך געהאָלפן מיט זיין פּראָדוקציע פון װיטאַמינען
און האָרמאָנען פאַר פאַרמאַצייטישע צװועקן .,דער טעכגישער אינס'
טיטוט און די עלעקטריציטעט-לאַבאָראַטאָריעס האָבן א סך אוים-

געטון פּאַר דער אַרמײ ,פּאַרן ים -און לופט-פּלאָט .דער פַּאָרטונגף-

אינסטיטוט אין רחובות אויפן נאָמען פון דניאל זיף ,געגרינדעט
האָט פּראָדוצירט וויכטיקע קריגס-כעמי"
דורך פּראָפּ .ווייצמאַן,
קאַליען,

דעם שנעלן װווקס פון דער עקאַנאָמישער אַנטװיקלונג אין
לֿאַנד ,באַװייזן פאָלגנדיקע ציפערן; אין יאָר  9991האָט די אינ-
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דוסטריעלע פּראָדוקציע באַטראָפן  21מיליאָן פונט און  91טויזנט
דערביי באַשעפטיקטע מענטשן .אין יאָר  2491האָט זי שוין באַ-
טראָפן  04מיליאָן פונט מיט  08טויזנט באַשעפטיקטע מענטשן.
באַאַמטע ,האָט געשריבן אין
בריטישע
איינער פון די העכסטע
זיין באַריכט ווענן דער מלחמה-באטייליקונג פון ארץדישראל ,פאָל-
נגדיקע װערטער, :נישט קיין סך מענטשן וייסן ,אַז די מיליאָנען
מינעס ,װאָס האָבן אונז געראַטעװעט ביי עאַלאַמעין און גע-
האָלפן צעשמעטערן ראָמע?'ן ,זיינען פאבריצירט געװואָרן אין ארץי
ישראל ,די ליסטע פון די קרינס-פּראָדוקציעס ,וועלכע זיינען אויס-
געאַרבעט געװאָרן פאַר אונזערע אַרמיײ-באַדערפנישן אין דעם דאָ-
זיקן קליינעם לאַנד (ארץ-ישרא?) אין זייער אַ לאַנגע און רופט

|

אַרױס אַ גרויסע באַװונדערונג!"

די מלחמה האָט נעשטעלט באַזונדערס וויכטיקע פאַדערונגען
לנבי דער לאַגדװירטשאַפט .אין ארץ-ישרא? האָט סטאַציאַנידט אַ
גרויסע ארמיי און די צאָל פון דער ציווי?-באַפעלקערונג האָט זיך
אויך שטאַרק פארמערט בעת דער מלחמחצצייט .דאָס האָט פאר-
לעבנספּראָדוקטן .די
פון
לאַנגט אַ פֿאַרגרעסערטע צושטעלונג
יידישע לאַנדװירטשאַפט האָט שנעל פּראָגרעסירט און אינטענסי-
ווער געאַרבעט ,טראִץ אַלע שטערוננען האָט זיך כסדר פאַרגרע"

סערט דער יידישער לאַנדיבאַזיץ ,דער ק .ק ,9 .האָט דערװאָרבן
אַן ערך  082טויזנט דונאַם און  24נייע יידישע באַזידלונגען

זי

נען געגרינדעט געװאָרן בעת דער מלחמח-צייט,
די גלענצנדיקע

לייסטונגען

פון ארץיישראלדיקן

יעדן געביט ,זיינען אילוסטרירט געװאָרן
לעגדער-קאַגנפערענץ אין

דעלחי

סיי

(דעצעמבער

ישוב

אויף

אויף דער מורה'
)0491

און

סי

אויף דער אויסשטעלונג אין קאַאירא (אויגוסט .)1491
דער שרעקלעכער נור? פון די אײיראָפּעאישע יידן אונטער היט-

לערם רוצחישעך ממשלה .,האָט טיף דערשיטערט דעם ארץדישראל-
דיקן ישוב .מ'האָט זיך באַמיט צו העלפן די אומנליקלעכע ברידער
אויף אַלע ועגן ,מייט פּאַליטישע ,מיליטערישע .און פילאַנטראָ-
פּישע

מיטלען ,די אימינראַציע-אָפּטײלונג.

פון

דער

,ידישער
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אַנענץ? איז געווען טעטיק ביים ראַטעוען יידישע פּליטים ,בפרט
קינדער,

פוֹן

באַלקאַן-לענדער,

די

אונגאַרן,

ווישי-פראַנקרייך,

שפּאַניע ,א .א ,װו ,אַ גרויסע הילף איז געגעבן געװאָרן פאַר די
צענדליקער טויזנטער יידישע פּליטים-פאַמיליעס
אין רוסלאַנד,
פאַר וועלכע

מ'האָט

פאָרמאַציע-ביוראָ

נעגרינדעט

אין טעהעראַן

און אַן עקספּעדיציעאַפּאַראַט

אַ ספּעציעלן

פאַר מאַסנהאַפ-

טער צושטעלונג פוֹן לעבנסמיט? -און קליידער-פּעקלעך,

דער מארש

פון "דישע

קריגס-פרייויליקע

טיבער די גאָסן פון חל'טביב

אינ-

, )7די יידישע בריגאדע" און דער יידישער
אָנטײל אינם וועלט-קאמף קענן חיטלעריום
די אפּיציעלע ענגלישע קרייזן האָבן זיך באַמיט צוֹ פאַרקלע. -
נערן די באדייטונג פון יידישן ישוב אינעם קאַמף קענן די דייטש" 

איטאַליענישע אַגרעסאָרן ,אין די באַריכטן האט מען נישט דער
מאָנט די יידן ,נאָר כסדר
די

עננלישע

גערעדט

מאַנדאַטאָר-מאַכט

װענן סתם ,פּאַלעסטינעזער",
אין

באהערשט

געווען

פון אַ

פּאַנישער מורא ,אַז די מאָביליזאַציע פון יידישן ישוב אין ארץ-
און פּאַליטישן
זיין מיליטערישן
ישראל קאָן פאַרשטאַרקן
קאַמף קענן דעם אַנטײציוניסטישן ,וייס-
פּאַטענציאַל אינעם

בוך" .בעת דער יידישער מאָביליזירונגסיאַקציע האָבן די ענגלישע-
מאַנדאַטאַר-הערשער דורכגעפירט אַ שטרענגע רעוויזיע אין לאַ-
קאַלן פון דער ,יידישער אַנענץ? און האָבן צונעמאַכט ,אויף אַ.
אין זומער ,8491
געוויסע צייט ,אירע מאָביליזירונגס-ביוראָס,

בעת אַ קרינס-פּראצעס אין ירושלים קענן אַ פּאַר עננלישע סאָלי
דאַטן וועגן

וואפן-שמוגל,

האָט דער

בריטישער

מלוכה-פּראָקוראָר

געהאַלטן אַ פּראָװאָקאַטאָרישע רעדע קעגן דעם יידישן ישוב או.
האָט אוױיסגעמאָלט

אַ פאַנטאַסטיש

בילדר

וענן

מכלומרשטע

סאַ-

,ננה", ,הסתדרות העובדים" און ,סולל
באָטאַזש-פּלענער פון ה
בונה" ..פאַר באַזיצן געווער ,זיינען יידן פאַראורטיילט געװאָרן.
אוֹיף פאַנניאָריקער תפיסה ,הנם אַראַנער האָבן פאַר די זעלבע
חטאים

באַקומען

האָבן ענגלישע

79
1ר.9
בע

זייער לייכטע שטראָפֿן .,אין יידישע קאַלאָניעסם
פּאַליצי-אָפּטײילונגען

געזוכט

װאַפן,

אין דעצעמ-

איז אין ירושלימער מיליטער-געריכט פאַרנעקומען אַ

פּראָצעס קעגן  7איינוווינער פון ,חולדח" ,ביי וועלכע מ'האָט נע-

פונען וואפן ,דער יידישער פאַרטיידיקער האָט אין זיין רעדע אָנ-
גענויזן ,אַז די דאָזיקע וואפן זיינען באַשטימט געווען פאַר פאַר-
טיידיקונגס-צוועקן ,ווייל אויף דער קבוצה ,חולדה" איז שוין אַ פּאָר
מאָל געמאַכט געװאָרן איבערפאלן דורך די אַראַבער ,זי אין דער-
2609
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ביי דריי מאָל צעשטערט און אַ סך פון אירע איינוווינער זיינען
דערחרגעט אָדער פאַרװוונדעט געװאָרן .די דאָזיקע פארטיידיקוננס"
מאָטיוון האָבן אָבער נאָרנישט נגעהאָלפן .דאָס בריטישע געריכט
האָט אַרױסגעטראָנן זיין ,גערעכטן" משפּט ,לויט וועלכן די יידו"
שע אַרבעטס-מענטשן פון ,חולדה" האָבן באַקומען יאָרנלאַנגע
תפיסה-שטראָפן,
די כריטישע אַקציע קענן דעם ישוב ,האָט אַרויסנערופן אַ
גרויסע אויפרעגוננ אין ארץ-ישראל ,אין תל-אביב ,חיפה און אין
אַנדערע שטעט און מושבות זיינען פאָרגעקומען מאַסן-מיטיננען,
אויף וועלכע מ'האָט שאַרף פּראָטעסטירט קענן דער בריטישער

גערעכטיקייט",
הנבסרים

אויף אַן אויסערגעוויינלעכער

האָט דער

טיווע ד .ברגוריט,

פאָרזיצער

זיצוננ פון אספת

פון דער יידישער

עפנטלעך אויפנעדעקט

אַנענץזעקזעקו"

די עננלישע מאַכינאַ-

ציעס ,װאָס זיינען אויסן צו דיסקרעדיטירן און פּראַװאָצירן דעם
יידישן ישוב .בנונע דער ,הננה" האָט בןגוריון דערקלערט קאַ-
טעגאָריש ,אַז נישט-געקוקט אויף אַלע העצעס און רעפּרעסיעס,
וװועט זי ווייטער ממשיך זיין איר טעטיקייט ,נישט צום אֶננריף,
:
נאָר צום שוץ פון יידישן ישוב אין ארץיישראל,
זינט דעם אֶנהוֹיב פון דער מלחמה ,האָבן זיך יידישע אינ-
סטאַנצן און פּערזענלעכקייטן כסדר באַמיט צו שאַפן אַ גרויסן,
רייןדיידישן מיליטער-כוח ,וועלכער זאָל אונטער יידישער קאָמאַנ-
דאָ אוֹן יידשער פאָן ,קעמפן קעגן דער היטלעריסטישער ארמיי,
שוין אין דעצעמבער  9391האָט פּראָפ .װײבמאָן ,אַלס פרעזידענט
אָפיציעל צו שאַפן א
פֿאַרלאננט
אַנענץ",
פון דער ,יידישער
יירישע דיטיויע .אין דער זעלבער צייט האָטזאב זשאַבאַטיעסקִי

זיך באַמיט (דורך זיין פאַרטרעטער
פראַנצויזישער

רענירונג,

וועגן

קאַפּ .י .האַלפּערן) ביי דער
יידישע

מיליטער-אם-

באַזונדערע

טיילונגען אויף דעם מערב-פּראַנט .פון דעם אַלעם

אָבער

גאָרנישט אַרויסגעקומען ,ווייל די ענגלישע
אַרױסגעװיזן אַ שאַרפע קעננערשאפט,

אין

רעגירונגס-קרייזן

האָבן

51

אָבער דער קאַמף פֿאַר אַ יידישער מיליטער-פאָרמאַציע אין
ווייטער

גענאננען.

אין

די

פאַרײגיקטע

שטאַטן

פון

טפור אַמעריקע

האָבן איינפלוסרייכע פּאָליטיקער אונטערשטיצט די ציוניסטישע
פּאָסטולאַטן און קודם-כ? די פאָדערוננ צו שאַפן אַ באַזונדערע,

רייןדיידישע אַרמײ.
סענאַטאָרן (צווישן
אונטערשטיצט די
יידישן לעניאָן אין

 004מיטנלידער פון רעפּרעזענטאַנטן-הױז און
זיי דער איצטיקער פּרעזידענט טרומאן)) האָבן
דאָזיקע פּעטיציעס .,דער אֶנמירֹער פון דעם
דעם ערשטן וועלט-קריג קְאָלאָנעל פּאַטערסאָן,

האָט זיך געשטעלט אין רשות פון דער באַעגונג,

װאָס האָט מיט

דערפאָלג מאָביליזירט די אַמעריקאַנער פּרעסע און עפנטלעכקייט
לטובת דעם פּלאַן פון אַ יידישער

אַרמײי .אויך אין דרוס אַפרִיקֶע

און אין אַנדערע לענדער ,האָט מען זיך באַצױגן מיט סימפּאַטיע
צו דעם דאָזיקן פּלאַן ,אין ענגלאַנד נופא זיינען דאיינפלוסרייכע

צייטוננען ,טיימס" און ,מאַנטשעסטער גאַרדיען" אַרױסגעטרעטן
מיט אַרטיקלען לטובת דעם יידישן מיליטער ,אין אונטערהויז איז
א פּאַר מאָל פאָרגעקומען אַ דעבאַטע ,בעת וועלכער אַ סך דעפּ-
צום
באַציאונג
פריינטלעכע
זייער
טאָטן האָבן אויסנעדריקט
|
יירישן קאַמף פאַר נאַציאָנאַלער דערלייזונג,

ענדלעך ,אין זומער  ,4491אין
שווערע באַמיאונגען פוֹן ציוניסטישע

געלונגען ,נאָך לאַנגע און
אינסטאַנצן ,צו באַקומען

די הסכמה פון דער בריטישער רענירונג אויף אַ יידישער בריגאַדע,
די צאָל פוֹן יידישע קרינס-פרייוויליקע פון ארץ-ישראל האָט דע-

מאָלט דערגרייכט די ציפער פון  69טויזנט מאַן ,דעם -91טן סעפּ-
טעמבער

4491

איז ,די ײדישע

בריגאדע"

אונטער

דער אָנפירונג

פון יידישן ברינאַדיער ע .פ .בענזשאַמץ (בנימין) ,מיט איר בלוו"
ווייסער פּאָן אוֹן דעם

װאָרן ,מיט דעם

איז

מנ-דוד-אָפּצײיכן,

אָפיציע?

אנערקענט

גע-

פאַרװוירקלעכט געװאָרן דער לאַנגיאָריקער

פאַרלאַנג פון ארץדישראלדיקן ישוב ,וועגן וועלכן משה טשערטאָה,

דער שעפער און גייסטיקער פירער פון דער ,יידישער בריגאַדע"

אויף אַלע אירע קאַמף-װעגן ,האָט דערקלערט, :אַזױ װי יעדער
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חלוץ האָט ביי זיין אָנקומען קיין ארץ-ישרא? געחלומט וועגן א
יידישער מלוכה ,אַזױ האָט אויך יעדעה .יִידישער.קריגס-פרייוויפי-
קער פון ארץ-ישראל געשטרעבט צו אַ יידישער אַרמײ!" .
,די יידישע ברינאַדע" האָט אָנטייל גענומען ,אַלס אַ טייל
פון די אַלירטע אַרמײען ,אין דער אָפענסיווט אין צפור איטאַליע,
ווו זי האָט זיך אויסגעצייכנט אין מוטיקן קאַמף קעגן דייטשע
שטורם-טרופּן, .די יידישע בריגאַדע" האָט געהאַט ערנסטע פאַר-
לוסטן ,אָבער די נאַצישע בעסטיע האָט פאַרזוכט דעם טעם פון
שטאַרקע יידישע קלעפּ .ביים סוף פון דער .מלחמה ,איז ,די יידי-
שע ברינאַדע" אַריכערגעפירט געװאָרן קיין בעלגיע און האָלאַנד,

זי

װו

אין

5סוף

סיין ארץדישראל,
סיי מיליטעריש

דעמאָביליזירט

און

|

|

|
און סיי פּאָליטיש,

צוריקגנעשיקט געװאָרן

איז

,די

יידישע

ברי-

נאַדע?" געווען דער המשך פון דעם יידישן לעגיאָן אין דער ערש-
טער וועלט-מלחמה .זי האָט דער ציוניסטישער זאַך געברענגט אַ
גרויסן נוצן און דערהויבן דעם כבוד פון יידנטום אין די אױגן

פון די אומות-העולם ,און בעיקר אין די אויגן פון די יידן זעלבסט,

אומבאַשרייבלעך איז געווען דער איינדרוק ,וועלכן די סאַלדאַטן
פון דער ,יידישער בריגאַדע" האָבן געמאַכט אויף די צענדליקער

טויזנטער צעבראַכענע און דערנידעריקטע יידן ,וועלכע זאִינען ע"פּ

נס געראַטעװעט געװאָרן פון היטלערס טױט-לאַגערן ,די יידישע

סאָלדאַטן האָבן דעם פאַרצווייפלטן און אומגליקלעכן אייראָפּע-
אישן יידנטום אַריינגעברענגט נייעם מוט און גלויבן .אוּן יידישער
צוקונפט .די דאָזיקע היסטאָרישע ראָלע פון דער ,יידישער ברי-
גאַדע" אין דער צײַט פון דער שרעקלעכסטער יידישער מאַרטיראָלאָ-
ערלעכע ,שטאָלצע לייסטונג פוֹן
גיע ,װעט אויף תמיד פאַרבלייבן האַ
|
דעם יידישן ישוב אין ארץ-ישראל,
,די יידישע בריגאַדע" האָט זיך באַמיט מיט אע אירע כוחות
צו ראַטעוװען די לעבנגעבליבענע רעשטלעך פון די יידישע ישו-
בים .שוין אַ סך פריער ,נאָך אין יאֶר  ,9491זיינען פרײװויליקע

4

יידישע פּצַראַשוטיסטן פון ארץדישראל ,אַראָפּנעלאָזט געװאָרן חינ-

טער דער דייטשער פראָנט-ליניע אין איטאַליע ,יונאָסלאַװיע ,רומע-
ניע ,בולגאָריע,

גריכנלאַנד,

אוננאַָרן

זֵייער אוים-

און סלאָװאַקײי,

גאַבע איז געווען צו העלפן ,וי ווייט מענלעך ,דעם יידישן ווידער"
שטאַנד אינם קאַמפ קעגן די נאַצישע רוצחים .פון די דאָזיקע
צאָלרייכע יידישע קאָמאַנדאָפ-העלדן ,זאָלן דאָ דערמאָנט ווערן די
נעמען

פון חנה שענעס

חגה

און חיים ענזאָ סערעני,

שעגעס,

אַ

יונג אונגאַריש יידיש מייד? ,וועלכע איז קיין ארץ-דישראל געקומען

ערשט אין יאֶר  ,9991האָט אָנגעהערט

קלינער קכוצה

צוֹ דער

געװאָרן

,שדות-ים" .זי אין אין מערץ  4491אַראָפּנעלאָזט

אין

כבודאַפּעסט ,זי אין
פאַר
אוננאָרן מיט אַ געהיימער אויפנאַבע
האָט
דאָרט
אָבער אַריינגעפאַלן אין די הענט פון ,נעסטאַפּאָ".
מען זי שרעקלעך נעפּײניקט ,אָבער די העלדישע חלוצה האָט איר

געװאָרן,

סוד נישט אויסנענעבן און איז לסוף דערשאָסן

חײם

ענזאָ סערעני ,אַן איטאַליענישער ייד ,זינט  6291אין ארץ-ישראפ,
אַן אויסערנעויינלעך טאַלענטירטער אינטעלעקטואַ"
איז געווען
ליסט און אָרנאַניזאַטאָר ,איינער פון די גרינדער פון ,נכעת-ברע"
נער" ,מיטגליד פון צענטראַל-קאָמיטעט פון מפא"י און אָנפירער
החלוץ" און ,עלית הנוער" .ער האָט זיך פרייוויליק געמאָלדן
פון ,
צו א גנעהיימער מיסיע און איז אַראָפּנעלאָזט געװאָרן אין זיין
היימלאַנד .איטאַליע ,הינטער דעם דייטשן פראָנט .דאָ האָט ער
דורכגעפירט אַ פאַראַנטװאַרטלעכע און געפערלעכע אַרבעט צוישן
די איטאַליענישע פּאַרטיזאַנער-גרופּן ,ביי דער דאָזיקער אַרבעט
איז ער פון די דייטשן נענומען געװאָרן אין געפאַנגענשאַפט און
איז אומנעקומען אין דאַכאַאוער קאָנצענטראַציע-לאַגער (נאָוועמ-
בער  .)4491אין האַרבסט  4491האָט אַ יידישע מיסיע פוֹן פינף

ארץדישראלדיקע פרייוויליקע געאַרבעט
פּאַרטיזאַגער.

צוריקגעקומען

איז

בליז

צװישן
איינער

די

סלאָװאַקישע

מון זיי .אין די

קריטישע טעג ,ביים סוף פון דער מלחמה אין רומעניע ,אונגאַרן
און יונאָסלאַװיע ,האָבן יידישע פּאַראַשוטיסטן פון ארץ-ישרא? אַ
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סך אויפנעטון,

זיי האָבן מיטנעהאָלפן

אַרנאַניזירן

צין"

געהיימע

ניסטישע יוגנט-פאַרבאַנדן ,פון ,חחלוץ" א .א .װ ,.וועלכע האָבן
געראַטעװעט

אַקטיו

יידן און גענומען

אָנטיי? אין דער אַלגעמי

נער רעזיסטאַנס-באַװעגונג,
די  62טויזנט מאַן פון דער איידישער ברינאַדע" זיינען גע-
ווען בלויז אַ קליינער טייל פון דער ריזיקער מחנה פון יידישע

סאָלדאַטן .,װאָס האָבן אויף אַלע פראָנטן און אין די פאַרשידג-
סטע

אַרמײען

אָפּגעשאַצט

געקעמפט

סים

קענן דעם

אַן ערך טײן

היטלעריזם.

מיליאָן אוו 005

זייער צאָל װערט
טויזגט

מאַן .באונ-

דערס גרויס איז געווען די צאָל פון יידישע סאָלדאַטן און אָפיציִרן
אין דער

אַמעריקאַנער

אוֹן

אַרמיי .אויך

סאַװיעטישער

אין די

אַרמײען פון ענגלאַנד ,פראַוקרײיך ,פּוילן א ,א .וו .איז גרויס גע-

ווען דער יידישער אָנטייל ,צענטליקער טויזנטער העלדישע יידישע
סאַלדאַטן האָבן זייער לעבן אַװעקנענעבן אויף די שלאַכט-פעלדער ,
יוו ס'איז אויסגעקעמפט געװאָרן דער נצחון פון די אַלירטע .טוי"
זנטער יידן האָבן באַקומען די העכסטע קריגס:אויסצייכענונגען
און הויכע מיליטערראַננן ,אַ נאָר וויכטיקע און העלדישע לייס-
טונג איז געווען דער יידישער אָנטיי? אין דער רעזיסטאַגס :און
פּאַרטיזאַנער-באַװעגונג .אין רוסלאַנד ,אוקראינע ,פּױלן ,יוגאָסלאַי

וויע און פראַנקרייך האָבן עקזיסטירט

נגעקעמפט

און

יידישע פּאַרטיזאַנער-אָפּטײלונגען,
שרעקלעך

גרויס

איז געווען

באונדערע

|
רי צאָל פון יידישע

|

היטלעריקרב-

נות ,אָבער גרוים איז אויך געווען די צאָל פון יידן ,וועלכע האָבן
מיט זֵייער מוט און בלוט מיטגעהאָלפן
י
חיה רעה.

צו

/

באַזיגן די נאַצישע
|

חצ

)8

מיט דעם

די ציוניסטישע באַװעגונג אין דער
קדיגס-צייט

אויסברוך

פון דער

צוייטער

וועלט-מלחמה,

אין

פּאַראַליזירט און כמעט פולשטענדיק אָפּגעשטעלט געװאָרן די ציו-
ניכטישע טעטיטיקייט אין אייראָפּע .די אונטערערדישע ציוניס-
טישע אָרגאַניזאַציעס ,וועלכע זיינען שפּעטער אַנטשטאַנען ,האָבן
זיך נעמוזט פאַרצווייפלט ראַנגעלן פאַר זייער קיום אין דער צייט
פוֹן וואַקסנדיקן יידישן חורבן .די גרויסע אחריות פאַרן ציוניזם
און זיין באַװענוננ ,האָבן אויף זיך נענומען די יידן אין די אַננ-
לאַדהאקסאָנ שע לענרער .די ציוניסטישע באַװענונג אין ענגלאַנד,
אין צפן-אַמעריקע און אין אַנדערע לענדער מעבר לאוקינוס ,איז
פאַר ריזיקע אויפנאַבן ,וועלכע האָבן פאַרלאַנגט אן
געשטאַנען
אויסערגעוויינלעכע ענערניע און איבערנענעבנקייט .מ!האָט נע-
דאַרפט העלפן פּאָליטיש און מאַטעריע? די יידישע ישובים אונ-
ממשלה ,מ'האָט געמוזט שטיצן די ציוניסטישע
היטלערס
טער

אויפבו-אַרבעט

אין

ארץ-ישראל און אירע אינסטיטוציעס ,און

ס'איז אויך נויטיק געווען אַ כסדרדיקער קאַמף פאַר דער רעאַלי-
זאַציע פון ציוניסטיש-פּאָליטישע פּאָסטולאַטן .ס'איז שוין ועגן
דעם דערמאָנט געװאָרן אין צוזאַמענהאַנג מיט דער גרויסער פֹּאַ-
ליטישער אַקציע לטובת דער שאַפונג פוֹן דער יידישער ברינאַדע".
שטיצנדיק זיך אויף די לאַָזונגען פון אַטלאַנטיק טשאַרטער

האָט די ציוניסטישע באַװעגונג פאַרלאַנגט די אנערקענונג פון דעם
רעכט אויף פרייהייט און פאַטערלאַנד אויך פאַרֹן יידישן פֹאֶלָק.
ווענגן דער דאָזיקער אנערקענוננ האָבן אין זייערע בריוו געשריבן
בריטישער פּרעמיער
טאָן דער
אין אַ פּאָזיטיוון ,פריינטלעכן
דיאא
רווװועלט.
טשערטשיל און דער אַמעריקאַנער פּרעזידענט

פרייהייטן",
שפּראָכן
58

וועלכע די מערב-דעמאַקראַטישע

אַלע פעלקער,

האָבן

נעדאַרפט

וועלט האָט פאַר-

אויך רעאַליזירט

וערן

לנבי דעם יידנטום ,װאָס איז אַמבלטיקסטן פאַרפאָלגט געװאָרן
דורך די רוצחישע נאַצישע טיראַנען .קלאָר אויסגעדריקט האָט

דאָס אין זיין ראַדיאַירעדע (אין נאװעמבער  )1491דער דרום"
(סמאַטס) ,זאָננדיק;
סמוטס
אַפריקאַנישער פּרעמיער מאַרשאַל
,די פאַרשפּרעכוננען צו די יידן וועגן געבן זיי ארץ-ישראל ,זיינען
געװאָרן אַן אינטענראַלער טייל פוֹן דעם אינטערנאַציאָנאַלן וועלט-
געזעץ".
די קאָנפּערענץ

פון די אַמעריקאַנער

ציוגיסטן,

אָפּנגעהאַלטן

אָנ

פאַננס מאַי  2491גאין גיריאָרץ אין האָטעל ,בילטמאָרי ,האָט פאַר"
לאַנגט; ,די תקפדיקע שאַפונג פון אַ יידישער מלוכה אין ארץדישראל
אַלם אַן אינטענראַלן טייל פון דער נייער דעמאַקראַטישער וועלט" .דער
דאָזיקער בילטמאַר פּראָגראַס ,װאָס האָט זיך געשטיצט אויף די
אַלטע מלוכישע אַספּיראַציעס פון פּאָליטישן ציוניזם ,איז געװאָרן

פון איצט אָן ,דער אנידמאמין פון דער געװאַלטיקער מערהייט פון
פאַנצער וועלט .די זיצוננ פון
דער
יידן אין אַלע לענדער אויף
ירושלים ,דעם
אין
ציוניסטישן אַקבציאָגס קאַמיטעט אָפּנעהאַלטן
 0נאָוועמבער  ,2491האָט זיך נעשטעלט אויפן יסוד פון בילט'
מאַר-פּראָגראַם און האָט פייערלעך פּראָקלאַמירט דעם פּאָסטולאַט
אין ארישראל ,וייל : די נייע וועלט-
פון א יידישער מלוכה
אָרדנונג ,װאָס װועט נעשאַפן ווערן נאָך דעם נצחון ,קאָן זיך נישט
שטיצן אויף די פּרינציפּן פון שלום ,גערעכטיקייט און נלייכקייט,
כ? זמן דער פּראָבלעם פון יידישער היימלאָזיקייט אין נישט פול-
שטענדיק געלייזט געװאָרן"( .,פון די  82א ,ק-.מיטנלידער ,האָבן

פאַר די דאָזיקע רעזאָלוציעס נעשטימט .12די מינאָריטעט איז באַ-
שטאַנען פון , 8השומר הצעיר" און  1לינקן פּועלי-ציון).
דער

-דישער

װועלט-טאַנגרעסײ

פאַרזאַמלט

אין

דעצעמבער

האָט אין זיינע באַשלוסן ,פאַרלאַננט די שאַפונג פון א
4
יידישער מלוכה אין ארץ-דישרא? און אנטשעדיקוננ פאר די שרעק-
לעכע יידישע פאַרלוסטן .די דאָזיקע לאָזונגען האָט אויך פּראַקלאַ-
| מירט

פּראָפ.

װײצמאַן

אויף

דעם

ציוניסטישן

צוזאַמענפאָר

אין

919

תל-אביב ,סוף דעצעמבער

נען אונטערשטיצט

 ,4491די ציוניסטישע

פּאָסטולאַטן זי"

פּראָמינענטע

פּערזענלעכקײַטן

דורך

געװאָרן

וועלט ,אין זיין באַ-

און גרויסע פּאַרטײען פון דער נישט-יידישער

נריסונג צו דער קאָנװענטשן פון דער אַמעריקאַנער ציוניסטישער
אָרנאַניזאַציע (אין אָקטאָבער  )4491דערקלערט פּרעז ,רוזװעלט
זיין הסכמה פאַר דער שאַפונג אַ יידישע דעמאַקראַטישע מלוכה
אין ארץ-ישראל ,די קאָנפערענץ פון דער ענגלישער לײבאַרפּאַרי
טי (דעצעמבער  )4491האָט אויסגעדריקט איר סימפּאַטיע פאַר
רעאַליזאַציע

דער

דערקלערט:
אט

מידאַרף

אראבישער

אראַבער

טצומצען

קײן

פּוסטע

באַפעללערווג.,

פֿאַלעסטיגע.

טויף

טראַכטןך די
ישראל

דורכפירן

אויסצוטאַנדערן,

לענדער

רעכט

פון אַ יידישער

און

דעם

צוליב

קלײגעס

מעגלעכקײט

דורך

8

בכדי

די

אן
ס'איז

גוימיק
זײער

אִרטבער

לטנד
פן

מערהייט
אויסטוישט

אויף

דעם

אין ארץיישרא?

פאַרגרעסערן

פֿאַרשטענדיקונג

זאָלן יידן

אַ סך

נישט

טרץ:ישראל.

ײידישער

באַאײגפלוסן

852טץ

בטזיצן

קאָנען די

מיט

פון
צן

דער

און

גרויסע

און

יידן

מידאַרף
דעם

אַרײן-

דאָס

שָפואָגן

מבצריס,

די

שמח
סיריע

בכלל
פון

בא
ארץ-

און

עבר

הירדן".

טראָץ אַלע קרינס-שוועריקייטן ,האָט די ציוניסטישע באַװע-
גונג זיך באַמיט צו פאַרשטאַרקן איר טעטיקייט אוֹיף אַלע נע-
ביטן ,קרן קימת לישראל האָט בעת די  8מלחמה-אָרן געזאַמלט
אַן ערך  8מיליאָן פונט ,אַזויפיל וויפיל זי האָט צונויפנעבראכט

במשך איר -04יעריקן קיום .ק .ק.ל ,האָט דערװאָרבן אין דער מל-
המח-צייט איין פערטל מיליאָן דונאַם ערד ,כמעט די העלפט פון
דעם שטח ,וועלכן זי האָט אויסנעלייזט זינט איר גרינדונג ,אויך

די הכנסות פון קרן היסוד זיינען שטאַרק אויסגעװואַקסן .דער בו"

דזשעט פון דער ײדישער אַגענץ פאַר דעם יאָר  4401האָט באַ-
טראָפן  1און אַ האַלבן מיליאָן פונט .נישט געקוקט אויף אַלע
רדיפות ,איז די ײידישע עליחה קיין ארץזישראל?ל כסדר גענאַנגען.

צום סוף פוֹן דעם קאַפּיט? : די ציוניסטישע באַװעגונג אין
580

דער קרינס-צייט" ,דאַרף מען דערמאָנען די גרויסע אבידות ,ווע"
לכע דער ציוניזם

האָט געליטן אין דער דאָזיקער

טער איבערנענעבענע

תקומה,

טויזנ"

ציוניסטישע עסקנים זיינען אומגעקומען אין

די געטאָס און אין היטלערס פאַרניכטונגס-לאַגערן .אין װאַרשע"
ווער געטאָ האָבן געלעבט און זייער טראנישן סוף געפונען; דר.
יצסק שיפּער ,הרב יצחק גיסעגבים און אַ סך אַלטע ציוניסטישע
פּאָליטיקער ,שריפטשטעלער און טוער ,אין ירושלים דליטא איז

אומנעקומען

צווישן צענדליקער טויזנטער קדושים ,דער פאַנגיאָ"

ריעקר ציוניסטישער
דר .יעסב

װיגאָדסקי.

דעפּוטאָט און פירער

פון וילְנער יידנטום,

אין אַשוויענטשימער

קאַנצענטראַציע-לאַגער

האָט אויסגעהויכט זיין איידעלע ,באַגייסטערטע נשמה ,דער מנהינ
פון עסטרייכישן

ציונגיזם

ראָבערט

ס'איז דאאוָממעגלעך אפילו

שטריסער,

אויסצורעכענען

{(סעפּטעמבער

די

,))48491

נעמען פון די

טויזנטער ציוניסטישע עסקנים ,װאָס האָבן זייער נאַנץ לעבן אָפּנע"
געבן פאַר דער פאַרװירקלעכונג פון יידיש-נאַציאָנאַלן אידעאַל און

| זיינען טראַגיש אומגעקומען מיט די  6מיליאָנען פון זייערע ברידער

חןוב פון דער ציוניסטישער באַ-
 אַןיין
רט ז
עווע
און שוועסטער ,ס'
ווענונג צו פאַראײיביקן די נעמען פון אונזערע קדושים אויף אַן
אַנטשפּרעכנדיקן אוםו.
במשך די מלחמה-יאָרן

זיינען געשטאָרבן

באַרימטע

ציוניסטי-

שע פּערעזנלעכקייטן .באַלד נאָך זיין אָנקומען קיין ניו-יאָרק ,אין
יאָר  ,0491איז פון אַ הארץישלאַג

נעשטאָרבן

זאב זשאַבאטינסק.

אין האַרבסט  1491זיינען געשטאָרבן אין ארץדישראל :מ .מ .א

סישטין און 9גחס רוטענבערג ,און אין אַמעריקע; אויבעריריכטער
ל .ד .בראַגדייס .אין יאַנואַר  3491איז געשטאָרבן דר .אַ .רופֿין און
אין יאָר  4491בערל קאצעגעלזאן .זאָל אויך דערמאַנט ווערן ביי דער
ורויסער
דער
געלעננהייט ,איינער פון די חסידי-אומות-העולם,

ציוןדפריינם געגעראַל װינגייט ,וועלכער איז אומנעקומען (מערץ
 )4אין בורמאַ בעת אַן אַעראָפּלאַן-קאַטאַסטראָפֿע,
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די נייע  יידישע ווירקלעכקייט נאָך דער
צווייטער וועלט-מלחמה

דעם -8טן מאַי  2491האָט דייטשלאַנד באַדינגונגסלאָן קאַ-
פּיטולירט ,מיט דעם האָט זיך פאַרענדיקט די צווייטע וועלט-מל-
חמה אין אײיראָפּע ,ערשט דאַן איז קלאָר געװאָרן ,אין ציפערן און
טאַטזאַכן ,װוי גרויס ס'איז געווען די קאַטאַסטראָפע פונם אייראָ-
פּעאישן יידנטום .די פאַרלוסטן פון דער יידישער באַפעלקערונג
פּראָצענט  ,בעת די
אין אייראָפּע האָבן באַטראָפן אַן ערך 90
פאַרלוסטן פון דער אַלנעמיין-אײיראָפּעאישער באפעלקערונג זיינען
געווען ( 8פינף) פּראָצענט.ביי די נישטטיידן אין אייראָפּע זיינען
די מלחמה-קרבנות געווען בעיקר פראָנט-סאָלדאַטן ,בעת ביי די
יידן איז דאָס געווען מייסטנס די ציוויל-באפעלקערונג .בלויז אין
גאַנצער יידישער
דער
כמעט
בולגאַריע האָט זיך געראַטעװועט
יידישער ישוב ( 94טויזנט נפשות) .אין פראַגקרײך ,רומעניע ,און
גאָרן און איטאליע האָט זיך געראַטעװעט אַן ערך די העלפט פון
דער אָרטיקער יידישער באַפעלקערונג .,אין אַנדערע לענדער איז
לעבן געבליבן בלויז אַ קליינער פּראָצענט פון דעם פאַרמלחמהדיקן
יידישן

ישׁוֹב .אין בעלגיע,

טשעכאָסלאַטאַקיע,

האַלאַנד,

גריכגלאַגד

און וגאָסלאַװיע האָט די צאָל פון געראַטעװעטע יירן באַטראָפן
צווישן  52--91פּראָצענט ,פון דײיטשן ײדגטוס איז לעבן געבליבן
בלויז אַ צענטל ,באַזונדערס שרעקלעך איןז געווען דער יידישער
חורבן אין מזרח -אײראָפּע .פון די דריי און אַ האַלבן מיליאָן פּױ
יידן (אין י )9891 .האָבן זיך אין י 6491 .געפונען אין
לישע
פּוילן סך-הכ?  08טויזנט נפשות,
סיי צאָלמעסיק און סיי פּאָליטיש-קולטורעל האָבן די אייראָ-
פּעאישע יידן פאַרלוירן זייער אַמאָליקע דאָמינירנדיקע שטעלונג
אין וועלט-יידנטום .צאָלמעסיק ווערט דאָס קלאָר אילוסטרירט דורך
פאָלגנדיקע פיר ציפערן :אין י 0481 .האָבן די אײיראָפּעאישע יידן
583

געציילט כמעט  09פּראָצענט פון וועלט-יידנטום ,אין י-- 0091 .
 0פּראָצענט ,אין י 68 -- 9391 .פּראָצ ,און אין י82 --- 6491 ,

פּראָצ ,דאָס אייראָפּעאישע יידנטום איז אַלזאָ נאָך דער צווייטער

וועלט-מלחמח רעדוצירט געװאָרן צו איין פערט? פון דעם וועלט-
יידנטום .זינט דעם יאָר  6491איז די טענדענץ פון פאַרלאָזן אי"
ראָפּע שטאַרק בולט געװאָרן ביי דער שארית

װאָס צווישן די  6מיליאָן אומגעקומענע

הפליטה .צוליב דעם,

אייראָפּעאישע יידן ,זיי-

נען געווען מער וי איין און א האַלב מיליאָן קינדער ביז  41יאָר,

איז דער גורל פון דער ביאָלאָנישער צוקונפט פון אייראָפּעאישן
יידנטום נעחתמ'ט .מיט דעם חורבן פון די גרויסע ,קאָמפּאַקטע
יידישע ישובים אין מזרח-אייראָפּע איז אויך ,אין אַ גרויסער מאָס,
געפאַלן די גייסטיק-קולטורעלע און פּאָליטיש-נעזעלשאַפטלעכע

הש-

פעה פון אייראָפּעאישן יידנטום,
מיט דעם סוף פון דער וועלט-מלחמה ,איז נישט פארשווונדן 
דער אַנטיסעמיטיזם.

די ע"פ נס געראַטעװעטע

יידן

האָבן

ביי

זייער צוריקקומען פון די לאַגערן א ,א .וו .אָנגעטראָפן אויף אַ
פאַרביפענע,

מערדערישע

שנאת

ישראל,

קיינע פון די רענירונגען

איז נישט גרייט געווען צוריק צוגעבן די צוגערויבטע יידישע פאַר-
מעגנס ,װאָס האָבן אין גאַנץ אייראָפּע ,באַטראָפן די קאָלאָסאַלע

| סומע פוֹן  9--8ביליאַנען דאָלאַר .באַלד נאָך דער מלחמה ,איז
אין פאַרשידענע געביטן פון מזרח -און צענטראַל-אײראָפּע געקו-
מען צו בלוטיקע איבערפאַלן און אפילו פּאָנראָמען קעגן דער לעבן-
|
געבליבענער יידישער באַפעלקערונג,

באַזונדערס האָט זיך דאָס טראַניש אַנטפּלעקט

אין פּולן

אין דעם פֿאַנד ווו דער היטלעריזם האָט דורכגעפירט זיינע בלו-
טיקסטע

יידן-שחיטות.

אַן ערך  081טויזנט

פּוילישע

יידן ,װאָס

זיינען בעת דער מלחמה געראַטעװעט געװאָרן אין ראַטנפאַרבאַנד,
האָבן זיך איצט צוריקגעקערט קיין פּוילן .די ווילדע אַנטיסעמי-
טישע העצע פאַר און נאָך דעם קיעלצער פּאָגראָס האָט געברענגט
דערצו ,אַז אין זומער  6491האָט זיך אָנגעהויבן אַ מאַסנהאַפטע
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ייאת פּוילן .דאָס זעלבע האָט זיך איבערחזרט ,הנם אין אַ קלע"
נערן מאַסשטאַב ,אין רומעניע אוֹן אוגארן .אין דער אַמעריקאַ
נער און ענגלישער אֶקופּאַציע-זאָנע פון דייטשלאנד ,האָבן זיך
באַזעצט

צענטליקער

טויזנטער

יירישע

פאַמיליעס,

פריש אַנטלאָפן פון דער פּאָנראָם-געפאַר,

זינען

ואָס

|

פוֹן איראָפּע ,אויף דער פאַרהאַסטער
אין סאַמע צענטער
דייטשער ערד ,איזן אויסגעואקסן אַ נייער יידישער ישוב ,אַ
לאַגער-ײידגטום פון הונדערטער טויזנטער נפשות פון אַלע לענדער
און פון אַלֶע פאָלקס-שיכטן.

זיין

דאָס

דייטשלאַנד

האָט

געדאַרפט

בלין

טויזנטער

טראַנזיט-לאַנד פאר די דאָזיקע הונדערטער

נייע יידישע פליטים ,װאָס האָבן פאַר זיך נישט גנעזעען קיין אנ"

דערע צוקונפט וי יציאת אײראָפּע .אָבער די טױיערן פון דער
גרויסער ,ווייטער וועלט זיינען געווען פאַרשלאָסן פאַר דער יידי"
שער

מאַסן-עמיגראַציע,

די שרעקלעכע

איבערלעבענישן

|  -מלחמה -און נאָך-מלחמח-צייט האָבן טיף דערשיטערט

בעת

דער

די יידישע

מאַסן ,די ציוניסטישע לאַזוננען װענן אַן אייגן לאַנד און אַ וידי
שער-מלוכה אין ארץ-ישראל ,זיינען איצט געװאָרן דער אידייאישער
פון יידישן
אני-מאמין און דער טאָגטעגלעכער לעבנס-אינהאַלט
|-

פאָלקס-מענטש.

דאָס האָבן

זיינען פון פאַרשידענע

קלאָר דעמאַנסטרירט

אינסטאַנצן

דורכגעפירט

די אַנקעטן,

געװאָרן

װאָס

אין די

יידישע לאַנערן אין דייטשלאַנד ,עסטרייך און איטאַליע .דער גע-
װואַלטיקער רוב פו! די יידישע פליטים האָט אויסגעדריקט זיין היי-
סעסטן ווונטש צו פאָרן קיין ארץדישראל ,אומעטום זיינען ספּאָנ-
חלוצישע אַָרגאַניזאַציעס און
טאַן געשאַפן געװאָרן הונדערטער
חכשרח-פּונקטן,
אָבער אויך די טויערן פון ארץדישרא? זיינען געווען פאַרשלאָסן,

ידורך דער ענגלישער מאַנדאַטאַר-מאַכט ,פאַר יידישער עליה ,דער
גור? פון דעם לאַגער-יידנטום איז געװאָרן א ברענענדיקער פּראָב-
לעם פאַר דעם יידישן פאָלק און פאַר דער נאַנצער וועלט .די צי"
וויליזירטע און קריסטלעכע מענטשהייט ,װאָס האָט זיך פּאַסיוו
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צוגעקוקט ,וי מ'שעכט אוים  6מיליאָן יידן ,האָט זיך אויך איצט,
ביטערן גורל פון
נאָך היטלערס מפּלה ,געלאַסן צונעקוקט צום
הונדערטער טויזנטער יידישע היימלאָזע ד .פּ( .ד,יספּלעיסעד פּער-

זאָנס") ,יידישע פילאַנטראָפּישע און נאַציאָנאַלע אינסטיטוציעס
האָבן לכן אויף זיך גענומען די אױיפנאַבע צו געבן הילף ,מאַטע-
לאַגער-יידנטום .דער דזשאינט"
דעם
ריעלע און מאָראַלישע,
האָט צו דעם צוועק באַשטימט גרויסע נעלט-סכומים .פון ארץ-
ישרא? זיינען געקומען קיין דייטשלאַנד הונדערטער לערער און
שליחים ,וועלכע האָבן דאָ אויסנעפירט א טיכטיקע דערציערישע,
קולטורעלע און געזעלשאַפטלעכע אַרבעט.

אַ געוויסע צאָל פון יידישע פּליטים ,פון מזרח -צענטראַל-
אין
היים
דרום-אייראָפּע האָט געפונען אַ פּראָװויזאָרישע
און
מלחמה ,איז כסדר
פּראַגקרייד ,ווו דער יידישער ישוב נאָך דער
געוואקסן אין צאָל און באַדייטונג .,אין פּאַריז האָבן זיך קאָנצענ-
טרירט די פארשידנסטע יידישע אינסטיטוציעס ,די אייראָפּעאישע
צענטראַלן פון דער איידישער אַנענץ" ,פון ,יידישן װעלט-קאָנג-
רעס" און פון אַ סך אַנדערע יידישע אֶרנאַניזאַציעס .ס'האָט זיך
דאָ געשאַפן אַ פאַרשידנפאַרביקע יידישע פּרעסע און פּאַרטײיאישע
געזעלשאַפטלעכקײיט ,װאָס האָט אָפט מיט איר פאַרנעם און טע-

מפּאַ פּרעטענדירט

צו זיין אַ יורש

יידנטום .פאַר גרויסע אויפגאַבן
ציוויסטישע
יידישע

פעדעראציע

געזעלשאַפטן

אין

פון דעם

אַמאָליקן

זיינען אַװעקגעשטעלט
פראנקרייך

אין פראַנקרייך,

לאַנגיאָריקן פאָרזיצער מאַרך יאַרבלום.

און

ביידע

פּולישן

געװאָרן די

די פעדעראציע
דורך

אָננעפירט

פון
זייער

|

דאָס יידנטום אין אייראָפּע האָט נאָך דער שרעקלעכער
ענערגיע-
נייע
לעריסטישער קאַטאַסטראָפע ,אַרױסגעװיזן

היט-
און

| לעבנס-כוחות .שטאַרק מיטגעהאָלפן דערביי האָט די מאַטעריעלע
און מאָראַליש-פּאָליטישע הילף פון אַמעריקאַנער ידוטוס .ס'איז
שוין אָנגעוויזן געװאָרן אויף דער גרויסער ראָל פון די אַמעריקאַ-
נער יידן בעת אוֹן נאָך דער ערשטער וועלט-מלחמה .די דאָזיקע
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און דעצידירנדיק געװאָרן
געשיכטלעכע ראָל איז אויסגעוואקסן
בעת און נאָך דער צװײיטער וועלט-מלחמה .צאָלמעסיק וועלן מיר
דאָס אויך דאָ אילוסטרירן מיט פיר ציפערן ; אין י 0481 .האָט דאָס
אַמעריקאַנער יידנטום געציילט סך הכל  1פּראָצ .פון וועלט-יידנ-

טום ,אין י 01 --- 0091 .פּראָצ ,,אין י 88 --- 9891 ,פּראָצ .און
אין י 99 --- 6491 .פּראָצענט .שוין די דאָזיקע ציפערן ווייזן אונז,
וי במשך פון לעצטן יאָרהונדערט ,איז די העגעמאָניע פוֹן איו-
אַריבערגענאַנגען צו די אַמעריקאַנער יידן.
יידנטום
ראָפּעאישן
אָבער די דאָזיקע דעמאַנראַפישע סטאַטיסטיק ,וויפי? זי זאָל נישט
רעדן קלאָרע דבורים ,ניט זי דאָך נאָר אַ בלאַסע השנה פון דעם
קאָלאָסאַלן היסטאָרישן פּראָצעס ,וועלכער אין פאָרגעקומען אין
וועלט-יידנטום ,במשך די לעצטע הונדערט יאָר .דאָס אַמעריקאַ-
נער יידנטום איז אויסנעוואקסן צו אַ מעכטיקן מאַטעריעלן און
וירקלעכקייט ,אָן
אונזער
פון
פאַקטאָר
פּאַליטיש-מאָראַלישן
וועלכן מ'קאָן זיך היינט נישט פאָרשטעלן די קעגנווארט און די
צוקונפט פון יידנטום .הנם ווייט פון דעם מקום לפורעניות ,זיינען
אויך די אַמעריקאַנער יידן טיף דערשיטערט נעװאָרן צוליב דער
באַװוסטזיין איז
נאַציאָנאַלער
זייער
יידישער מאַרטיראָלאָגיע.
שטאַרק פאַרטיפט און אַקטיװויזירט געװאָרן ,די ציוניסטישע באַ-
פאַרנרעסערט זייערע
מעכטיק
האָבן
וועגונג און אָרנאַניזאַציע
רייען און אויסגעבויט וויכטיקע אינסטיטוציעס .פאַר אַלגעמײן-
ארץזישראלדיקער אויפבוי-
יידישע הילפס-פאָנדן און פאַר דער
ועגן
סכומים,
ריזיקע
געזאַמלט
אַרבעט ווערן אין אַמעריקע
געקאַנט אפילו חלומן,( .יונייטעד
נישט
וועלכע מ'האָט פריער
לאוקינוס,
מעבר
דזשואיש אַפּיל?) .אויך אין אַנדערע לענדער
אין דרום-אַמעריקע ,בעיקר אין אַרגענטינע ,אין דרום-אַפּריקֶע און
אין אױיסטראַליע זיינען אויסגעוואקסן די יידישע ישובים און זיינען

און ציוניס-

שטאַרק באַאיינפּלוסט געװאָרן פון יידישנאַציאַנאַלן
|
טישן גייסט,
דאָס בילד וועגן דער יידישער ווירקלעכקייט נאָך דער צויי"
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טער .וועלט-מלחמה ,װאָלט נישט געווען פּולשטענדיק ,װען מיר
באַרירן דאָ-נישט די לאַגע פון די יידישע ישובים אין די אַראַבי
שע לענדער .במעט אַ נאַנצער מיליאָן פון אָריענטאַלישע יירן גע"
פונען זיך אונטער דער ממשלה פון קאָרופּטע ,אָפּגעשטאַנענע ,פע".

אָדאַלע אַראַבישע .מפוכות.

זינט

דורות

אַ פּאַר

פאַרערגערט

זיך כסדר די באַציאונג פון דער אַראַבישער באַפעלקערונג צו זיי"
ערע יידישע מינדערהייטן .ערב און בעת דער צווייטער וועלט-
מלחמה ,האָט דפיּראָדנאַצישע אַניטאַציע פון מופטי און זיינע
לייט פאַר'סמט און אויפגעהעצט די אַראַבער קעגן די יידן .אין
באַנדאַד און אין; אַנדערע אַראַבישע שטעט זיינען טויזנטער יידן
פּאָנראָמירט געװאָרן ,היטלערס מפּלה האָט נישט אָפּנעשטעלט די
דאָזיקע אַנטי-יידישע העצע אין די אַראַבישע לענדער .אין נאַ-

וועמבער  8491זיינען פאָרגעקומען

בלוטיקע

איבערפאַלן מיט
אין

מאָרד .און רויב קעגן דער יידישער באַפּעלקערונג

קאַאיראָ,

אַלעקסאַנדריע- ,אין טריפּאָליטאַניע און אַז .װו .די לאַגע פון די
יידן אין די אַראַבישע לֿענדער ,די אומזיכערקייט

פון זייער לעבן

און פאַרמעגן ,איז געװאָרן אַן ערנסטע זאָרג פאַר די פאַראַנט"
|
וואָרטלעכע יידישע אינסטאַנצן.
נעבן דעם אַמעריקאַנער
ישראל,

געװואָרן

דער

יידנטום ,איז דער ישוב אין ארץ'

וויכטיקסטער

יידישער

צענטער,

אַרום וועלכן

עס .זאַמלען און אַקטיויזירן זיך די שאַפונגס-כוחות פון גאַנצן
יירישן .פאָלק. .דער ישוב האָט געציילט אין י 491/.אַן ערך 026

טויזנט נפשות .במשך די יאָרן  7491--0491זיינען אַריינגעקומען

קיין ארץ-ישראל  021טויזנט יידן ,נישט געקוקט אויף אַלע שטע-
רונגען ,איז די יידישע עליה כסדר געוואקסן

אין דער נאָב'מל-

| חמהדיקער צייט .דער סטיכישער פּראָצעס קיין ארץיישרא? ,ועגן

וועלכן עס האָט אין זיין צייט געשריבן בער באָראָכאָט ,איז איצט
געװאָרן אין יידישן לעבן אַ מאַסן-דערשיינונג ,װאָס האָט גובר
געווען און געבראָכן אַלֶע מניעות און שטערונגען .די ציוניסטישע
באַוועגונג האָט בשלמות באַהערשט אַלע טיילן און גרופּירונגען
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פון וועלט-יידנטום ,אן אונטערשיד פוֹן געזעלשאַפטלעכן קלאַס
און פּאָליטישער איבערצייגונג .פּאַרשידענע קרייזן און פּאַרטײען,
װאָס זיינען נאָך אין י 9291 .געשטאַנען ווייט ,אָדער זיינען געווען

פיינטלעך געשטימט ?גבי דעם ציוניזם ,האָבן איצט געענדערט
זייער שטעלונג און נעמען אָנטיי?ֿ אינם קאַמף פאַר אַ יידישער
היים אין ארץ-ישרא? ,אפילו ביי די עקסטרעם-לינקע מאַרקסיסטן
ביי וועלכע ביז צו דער מלחמה איז די אַנטײציניסטישע איבער-
צייגונג געווען אַן אינטענראַלער טיי? פון זייער וועלט-אַנשויאוננ,

קומט פאָר אַן איבערברוך .די טראַגישע דערפאַרונגען פון דער
צווייטער וועלט-מלחמה האָבן אַלע יידן טיף דערשיטערט און דער
נענטערט צום יידנטום און ציוניזם ,די ווייניקע אויסנאַמען :גנע"
וויסע קליינע קרייזן פון אַסימילירטער פּלוטאָקראַטיע ,קאָסמאָפּאָ-
ליטישע אינטעלעקטואַליסטן און סאַציאַליסטן-בונדיסטן האָבן מיט 

פֿאַרלוירן

זייער קאָנסערװאַטיון ,סעקטאַנטישן אַנטײציוניזם
/
יידישן לעבן יעדע באַדייטונג און השפעח .
שנעלער ,װוי ס'איז געווען פאָראויסצוזעען ,האָט דאָס וועלט-
יידנטום

גובר

געווען

דעם

שווערן קריזיס,

מאָראַלישן

אין

און פּאָלו"

טישן ,וועלכער האָט באַדראָט זיין ווייטערדיקן קיום ,אין צוזאַמענ-
האַנג מיט דעם היטלערישן

חורבן .דער לעבנס-כוח

פון דער אַפֿי

טער יידישער ראַסע האָט זיך אַרױיסנעװיזן צו זיין שטאַרקער ,וי
אַלע פיינטלעכע אַטאַקעס און געפערלעכע

סכנות,

|
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 )0אינם קאַמט פּאַר ציוניסטישע אַספּיראַציעס
קענן דער ענגלישער מאַנדאַטאר-מאַכט.
כידוע ,האָט דאָס ,ווייסבוך" (פון י )9391 .פאָרויסגעזעען,
אַז מיטן  12מערץ  4491וועלן די טויערן פון ארץ-ישרא? לנמרי
יידישער עליה .דער
וייטערדיקער
געשלאָסן ווערן פאַר יעדער
יידישער ישוב האָט געדאַרפּט ,לויט די אויסרעכענוננען פון דעם
,וייסבוך" ,דערגרייכן דעם מאַקסימום פון אַ דריט? פון
דאָזיקן ו
דער גאַנצער באַפעלקערונג אין ארץ-ישראל ,און מיט דעם װאָלט
להבא סטאַביליזירט געװאָרן דער צושטאַנד ,אַז די יידישע מינ-
דערהייט איז אויסנעליפערט צו די צוויי דריט? אַראַבישער מער"-
הייט אין לאַנד .דאָס װאָלט ,פאַרשטענדלעך ,געווען דער סוף פון

די ציוניסטישע אַספּיראַציעס .אָבער גראָד דאָס איזן טאַקע אויסן
געווען די בריטישע

פּאָליטיק אין נאֶענטן מזרח

טאַר-מאַכט אין ארץדישראל,
|

און איר מאַנדאַ-

|

דער קאַמף קעגן דאעַםנט-ציוניסטישן ,ווייסבוך" איז נישט

איבערגעריסן געװאָרן בעת די מלחמה=אָרן און איז מיט אַ נייעם
שווונג באַנײט געװאָרן ביים קריגס-ענדע .די ציוניסטישע פירער
אין אַמעריקע

דר .אבא

הלל סילװער

אוֹן דר .סטיפען

װײז האָבן אַ

ס'איז
רוזװעלט.
פּאָר מאָל אינטערװוענירט ביי דעם פּרעזידענט
דורכגעפירט געװאָרן אין די פאַרײניקטע שטאַטן אַ דערפאָלגרייכע
אויפקלערוננס  -אַקציע אין די פּאַרלאַמענטאַרישע אוֹן רעגירונגס-

קרייזן לטובת דצייוניסטישע אַספּיראַציעס .אין פעברואר
האָט זיך פּרעז .רוזוועלט,

נאָך דער קאָנפערענץ

5491

אין יאַלטאַ ,צו-

זאמענגעטראָפן מיטן אַראַבישן מלך איבן סאַאוד און ס'איז באַ-
|
שפּראָכן געװאָרן די צוקונפט פון ארץ-ישראל,
נאָכדעם װוי די וועלט-מלחמה איז פאַרענדיקט געװאָרן ,האָט
מען אין די פירנדיקע ציוניסטישע קרייזן געגלויבט ,אַז דאָס ,ווייס-
בוך" און זיין אַנטײציוניסטישע פּאָליטיק װועלן כטל וערן .דאָס
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,ווייסבוך" פון י 9391 .איז דאָך געווען ,צוליב די מלחמהינע-
פאַרן ,אַ מין מינכען-קאַפּיטולאַציע לנבי די אַראַבער ,איצט ,ווען
די מלחמה איז מיט אַ נצחון פאַרענדיקט געװאָרן ,האָט מען מער
נישט געדאַרפט מורא האָבן פאַר די אַראַבער און זייערע דראָאונ-
גען .,די דאָזיקע ציוניסטישע האָפּענונגען זיינען נאָך פאַרשטארקט
געװאָרן אין צוזאַמענהאַנג מיט דער נייער לײבאָר'רעגירונג אין
עננלאַנד ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַנען דער ביזאיצטיקער
|
וויצע-פּרעמיער סלעמעגט עמלי.
די עננלישע אַרבעטערפּאַרטײ האָט זייט יאָרן נעהאַט א מֹאָ-
זיטיווע ,פריינטלעכע באַציאונג צו דעם ציוניזם און זיין אויפבוו"
אַרבעט אין ארץדישראל .ס'איז שוין דאָ ציטירט נעװאָרן דער באַ-
שלוס פון דעם לײיבאָר-קאָנגרעס (דעצ ,)4491 .וועלכער האָט בש-
די צוניסטישע אַספּיראַציעס און אין אפילן
למות אנערקענט
דערגאַנגען דערצו ,צו פאַרלאַנגען אַראַבישע אויסװאַנדערונג פון
ארץדישרא? און טעריטאָריאַלע אויסברייטערונג פון דער נאַציאָ-
נאַלער יידישער חיים אין ארץ-דישרא? אויפן חשבון פון די שכנות"
דיקע אַראַבישע לענדער.
איינער פון די הויפּט-אַנפירער פון דער נייער לייבאָר-רענו-
רונג ,הערבערט מאָריסאָן ,האָט דאָס ,ווייסבוך" פון י 9591 .אָנ-
גערופן, :אַ ציניש ברעכן פון הבטחות ,וועלכע זיינען געגעבן נע-
װאָרן דעם יידישן פאָלק פאַר דער גאַנצער וועלט" ,ענלעכע דער-
קלערונגען האָבן אָפּגענעבן דאַלטאָן ,דער פינאַנץ-מיניסטער און
אַנדערע מיניסטאָרן פון דער נייער לייבאָר-רענירונג .די ציוניסטי-
שע לייטונג און די יידישע עפנטלעכקייט האָבן אַלזאָ מיט גרויסע
האָפענוננען אויפגענומען די לײיבאָר-רעגירונג ,וועלכע איז אין פרי-
לינג  9491געקומען צו דער מאַכט ,נאָך טשערטשילס דעמיסיע,

מ'האָט געװאָלט פאַרנעסן די אַמאָליקע פאַרביסענע

אַנטי-ציוניס-

טישע שטעלונג פון לײיבאָריסט פּאַספילד און מ'איז געווען איבער-
צייגט ,אַז יענע פּאָליטיק מיט  91יאר צוריק ,איז געווען נישט מער

וי אַ צופאַל ,אפילו דער גרעסטער פּעסעמיסט האָט נישט געקאָנט
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פאָרויסזעען ,אַז די נייע לייבאָר-רענירונג

עטלי און בעווין,

מיט

װועט זיך אַרויסווייזן לגבי די ציוניסטישע פּאָסטולאַטן די ערגסטע
| און .די ברוטאַלסטע פון אַלע ביזאיצטיקע ענגלישע רעגירונגען.
אין דער נייער לייבאָר-רעגירונג איז צום אויסערן-מיניסטער

נירםט געװאָרן

ערגעסט בעװין ,אַ געװערקשאַפטלעכער

וועלכער איז ביז איצם

וייניק

ענגלאַנד,

באַקאַנט.

געװען

|

נאָמי-

סעקרעטאַר,
אויסערהאַלב

|

-

אין אױיגוסט  5491האָט דער נייער אַמעריקאַנער פּרעזידענט
טרומאַץ ,זיך געװאָנדן צום ענגלישן פּרעמיער עטלִי מיט אַ בריוו,
די פאָדערונג תיכף
אין וועלכן ס'איז אַרױיסנגעשטעלט געװאָרן
ומיד אַרײנצולאָזן  001טויזנט יידן קיין ארץ-ישרא? ,גלייכצייטיק
געװאָרן די פּאָליטישע אַקציע
קאָנטינואירט
איז אין אַמעריקע
לטובת די ציוניסטישע אַספּיראַציעס ,אין דעצעמבער  5491האָט
סיי דאָס רעפּרעזענטאַנטן-הױז און סיי דער סענאַט אין װאַשינג-
טאָן אָנגענומען רעזאָלוציעס לטובת דעם ציוניזם און זיינע פּאָס-
טולאַטן ,אין דעם זעלבן חודש איז באַשטימט געװאָרן אַ ספּע-
וועלכע האָט געהאַט די
עגגליש אַמעריקאַגער קאָטיסיע,
ציעלע
אויפנאַבע אױיסצופאָרשן די לאַגע אין ארץ-ישרא? און צו מאַכן

די אַנטשפּרעכנדיקע

רעקאָמענדאַציעס

פאַר זייערע

רעגירונגען.

אַ קורצע צייט פריער האָט אין ירושלים איבערגענומען זיין אמט
דער נייער הייקאָמישיאָנער סער אַלאַן סאַנינגהאַם .אין דצייו-

ניסטישע קרייזן האָט מען די נייע געשעענישן אויפגענומען מיט.
פרישע האָפענונגען.

מ'האָט

געװוסט,

אַז די ענגלישע

געפינט זיך אין אַ שווערער פינאַנסיעלער לאַנע

און

רעגירונג

זי זוכט אַ

גרויסע הלואה אין אַמעריקע .דאָס אַלץ האָט פאַרשפּראָכן ,אַן די
אַנטי-ציוניסטישע פּאליטיק פון אווייסבוך" וועט בקרוב ליקווו".
|
רירט .ווערן.
אין אוינוסט  8491איז זיך צונויפגעקומען אין לאָנדאָן די
ערשטע נאָכמלחמהדיקע ציוניסטישע קאָנפערענץ ,אין וועלכער עס

האָבן זיך באַטײליקט  98דעלענאָטן פון ארץדישראל ,פאַרייניקטע
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שטאַטן ,ענגלאנד ,בריטישע דאָמיניעס ,טראַנקרייך ,פּוילן א .א .וו
די קאָנפערענץ

האָט אַקצעפּטירט

דעם

בלטמאַרפּראָנראַם

און

האָט פאַרלאַנגט די תיכפדיקע שאַפונג פון אַ יידישער מדינה אין
א"י ,וועלכע װועט נאַראַנטירן פולשטענדיקע גלייכקייט פאַר אַלֶע
אירע איינוווינער אָן אונטערשיד פון רעליניע ,ראסע און שפּראַך.
קאַטענאָריש אָפּגעװאָרפן יעדן
די באַשלאָסענע רעזאָלוציע האָט
חלוקה-קאָמפּראָמיס ,דערקלערנדיק, :ס'קאָן נישט זיין קיין אַנ-
דערע לייזונג פאַר די מיט זיך ענג-פאַרבונדענע פּראַבלעמען פון
יידישן פאלק און ארץ-ישראל ,וי פארװאַנדלען דאָס אוסגעטײלטע
און גישטיפאַרטלעגנערטע ארץ-ישראל אין אַ יידישע מדינה ,וי
ס'איז געווען די אייננטלעכע כונה פון דער באַלפור-דעקלאַראַציע",
די קאָנפערענץ האָט אַפּעלירט צו דער עננלישער רענירונג און צו

די אַלירטע פעלקער ,אַז מ'ואָל וי אַמשנעלסטן רעאַליזירן )1 :אַן
אינטערנאַציאָנאַלע

הלואה,

ואָס

װעט

דערמענלעכן

מער פון ערשטן מיליאָן יידן קיין ארץיישראל;

דעם

טראנס-

 )2אַן אַנטשפּרע-

פון דייטשלאנד לטובת דעם
כנדיקע פינאנציעלע אַנטשעדיקונג
יידישן פאלק און זיין אויפבו-אַרבכעט אין ארץזישראל ,די לאַנדאַײ
נער קאָנפּערענץ האָט באַװויזן ,אַז דער פּראָנראַם פוֹן מליכישן
ציוניזם ,איז געװאָרן דער אני מאמין פוֹן די ציוניסטישע פאָלקס-
מאָסן אין דער נאַנצער ועלְט .בלויז דער ,השומר הצעיר" און
קליינע גרופּן פוֹן געוויסע ציוניסטישע אינטעלעקטטואַליסטן זיינען
ווייטער טריי געבליבן זייער איינשטעלוננ וװענן א הײנאצאאָנאַלן
שטאַט אין ארץדישראל,
די עננליש-אמעריקאַנער קאָמיסיע ,װאָס אין באַשטאַנען פון

 5ענגלענדער און  8אַמעריקאַנער מיט  2באַזונדערע פאָרזיצער
(אַן אַמעריקאַנער און אן
במשך פון אַ פּאַר חדשים,
אישע לענדער ,די לאַנערן
און לסוף ארץ-ישראל און
צירט געװאָרן דער באַריכט

ענגלענדער) האָט אינטענסיוו נגעארבעט
זי האָט באַזוכט פאַרשידענע אייראָפּע-
אין דייטשלאנד ,עסטרייך און איטאליע
מצרים ,ענדע אַפּריל  6491אין פּובלו-
פון דער דאָזיקער קאָמיסיע ,פון וועלכן
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ס'איז בולט געװאָרן דער קאָמפּראָמיס-כאַראַקטער פֿון זיינע אויס-
פירוננען און באַשלוסן .די קאָמיסיע האָט זיך געשטעלט אויפן
שטאַנדפּונקט ,אַז ארץדישראל איז אַ הייליק לאַנד פאַר קריסטן,

יידן

און מוולמענער ,ס'דאַרף אַלזאָ אויך להבא פאַרװאַלטעט

ווערן דורך אַ ניײיטראַלער מאַנדאַטאַרער מאַכט .די יידישע פראַנע
קאָן נישט געלייזט ווערן דורך ארץיישראל .די אייראָפּעאישע יידן
דאַרפן אױיסװאַנדערן מעבר לאוקינום ,אָדער זיך איינאורדענען אין
יידן קייי'
היימלאַזע
אײראָפּע .מ'דאַרף אַרײינלאָזן  001טויזנט
פּאַלעסטינער געזעץ װעגן
דאָס
אריןדישראל און אויסבעסערן
באָדן-דערווערב און אַז .װ.
|

באַלד איז אָבער קלאָר געװאָרן ,אַז אויך די באַשײידענע ,מי"
נימאַלע פּראָדציוניסטישע קאָנצעסיעס פון דער ענגליש-אַמעריקאַ-
וועלכע די
עצות,
נער קאַמיסיע ,זיינען בלויז ריין-טעאָרעטישע
ענגלישע רעגירונג האָט נישט בדעה צו האָנאָרירן .אנשטאט 001
טויזנט ,האָט די ענגלישע רעגירונג צונעװארפן דער מיידישער

אַנענץ? אַ לעכערלעכע צאָל טערטיפיקאַטן ,איין טויזנט ,דער אוו"

געהאַלטן אַ פֹּאַר עפנטלעכע רע-
האָט
בעווין
קערן-מיניסטער
דעס ,אין וועלכע ער האָט ציניש אויסנעלאַכט אַלע ציוניסטישע
אַספּיראַציעס און דאָפענונגען ,ער האָט די יידן געגעבן עצות ,אַז
זיי זאָלן זיך איינאַרדנען אין איראָפּע ,אין זייערע ביזאיצטיקע
היימאט-לענדער או! נישט פארדרייען זיך און אַנדערע דעם קאָפּ
מיט ציוניסטישע פאַנטאַזיעס ,אין זומער  ,6491נאָך דער פּובלי-
קאַציע פון דעם ענגליש-אַמעריקאַנער קאַמיסיע-באַריכט ,האָט בע"
ווין דערקלערט אויף דער קאָנפערענץ פון לײיבאָר-פּאַרטײ ,אַז ער
וועט

נישט

מסכים

קיין ארץדישראל,

פון 001

זיין צו אַן אימינראַציע

ווייל דאָס פאַרלאַנגט,

אַן

טויזנט

יידן

מ'זאָל שיקן דאָרט

אַהין פרישע ענגלישע דיוויזיעס .מיט יערן טאָג אין בולטער גע-
װאָרן ,אַז די עננלישע לייבאָר-רענירונג האָט נישט
,וייסבוך".
דערן דעם אַנטײציו(יסטישן קורס פון ו
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בדעה צו ענ-
בעווינם דער-

קלערוננען האָבן דאָס אויף אַ ברוטאַלן,
דעמאַנסטרירט,
די ציוניסטישע מחנה איז נעווען

פאַרביטערט .נישט

אַזאַ

פּראַװאַצירנדיקן
שטארק

אופן

אַנטוישט

און

באַהאַנדלונג האָט מען דערװאַרט נאָך

דער מוראדיקער שחיטה פון  6מיליאָן יידן ,און אין אַנבלִיק פון
פון הונדערטער טויזנטער
דער נייער נאָכמלחמהדיקער כװאַליע
יידישע פליטים ,ואָס זיינען אַנטלאָפן פאר א פּאַנראָמען-געפאַר.
די  ,אומלענאַלע? עליה קיין ארץ-ישרא? איז ווידער פאַרגרעסערט
און פאַרשנעלערט געװאָרן ,זי איז געוואקסן וי א מעכטיקע נא-
טור-דערשיינונג ,װואָס באַצװיננט מיט איר שטורעם אַלע שטע-
רונגען .די עננלישע מאַנדאטאר-מאַכט האָט באַשלאָסן מיט נע-
װאַלד צו אונטערדריקן דעם דאָזיקן מעכטיקן עליה דראנג פון
פאַרבלוטיקטן ,פאַרפּײיניקטן אייראָפּעאישן יידנטום .דער בריטי-
שער קריגס-טלאָט מיט זיין נאנצער מאָדערנער טעכניק אין מאָבי-
ליזירט געװאָרן צום קאמף מיט די יידישע עליה-שיפן און שים-
לֶעך .עננלישע מיליטער-אַפּטײלוננען ,באַװאָפנט פון קאָפ-צו-פוס,
האָבן אויפנענומען די יידישע עולים מיט געווער-קוילן און נאך-
באָמבען ,מ'האָט געשלאָגן מכות רצח און נישט נעשאנעוועט קינ"
דער און פְרוֹיען ,אוֹיף דעם אינזל קפריסין (ציפּערן) איז געשאפן
בריטישער

אינטערבירונגס? :טגער

געװאָרן

א

לענאַלע?
די
און פון
געשטינן

יידישע עולים.
אויפרענונג און פארביטערונג פון ישוב אין ארץיישראפ
וועלט-יידנטום קעגן דער ענגלישער מאַנדאַטאר-מאַכט איז
פון טאָג צו טאָג .בכל תפוצות ישרא? זיינען כסדר פאָר-

געקומען

האָבן

דעמאַנסטראַציעס

און מאַניפּעסטאַציעם,

פאַר

די

וועלכע

,נישטי

שאַרף אַטאַקירט די עננלישע רענירונג און אירע ברוטאַלע מע-
אר-ישראל
אין
טאָדן .די יידישע מיליטערישע אֶרואַניזאַציעס 
האָבן זיך ענערניש פארטיידיקט קענן די ענגלישע רעפּרעסיעס ,אָבער
בעת די ,חגנה" האָט איר מוטיקע קאַמף-טאַקטיק צונעפּאַסט צו
דער פּאָליטישער ליניע פון די פאַראַנטװאָרטלעכע אינסטאנצן פון
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איזן דער קאַמף פון
ישוב און דער ציוניסטישער אַרגאַניזאַציע,
לאומי'י (אָננעפירט פון מנחם בעגין) און ל"חיי
צבאי
| גארגון

(שטערן-גרופּע) ,געווען אַן אויסדרוק

פון ריקזיכטסלאָזער פאַרבי-

טערונג און פאַרצווייפלטער העראָאישקייט ,ואָס האָבן באַהערשט
גרויסע טיילן פון דער ארץ-ישראלדיקער יוננט ,די ענגלישע מאַנ-
פאַרשאַרפטע רע-
מיט
דאַטאַר-מאַכט האָט דערויף געענטפערט
אין גאַנצן לאַנד זיינען דורכנעפירט געװאָרן מאַסן-
פּרעסיעס.
אַרעסטן ,אין יידישע קאַלאָניעס אוֹן שטעט האָבן זיך כסדר אי-
און מיסהאנדלוננען פון דער
ברוטאלע רעוויזיעס
בערגעחזרט
געװאָרן אַן אָפטע גזרה און
זיינען
באַפעלקערונג, .קאָרפיוס?
לסוף זיינען פּראָמינענטע מיטנלידער פון דער ייידישער אַנענץ"
און הרב י ,? ,פישמאן בתוכם ,ארעסטירט און אינטערנירט געװאָרן
אין לאַטרון( .דעם ,שװאַרצן שבת"-92 ,טן יוני  ,)6491די לאַגע אין
לאַנד האָט זיך אויסערנעוויינלעך פאַרשאַרפט ,די ענגלישע מאַנ-
דאַטאַר-מאַכט איז דע פאַקטאָ אַרייננעטרעטן אין א צושטאַנד פון

אַ פּערמאַנענטער מלחמה מיט דעם יידישן ישוב און דער ציוניס-
טישער

וועלט-באַװעגונג,

|

|

:

זיינען
ועלט-באַװענונג
אָבער דער ישוב און די ציוניסטישע
נישט געבראָכן נעװאָרן אין זייער קאַמף-גייסט קענן דער בריטי-
שער אַנטײציוניסטישער פּאָליטיק און אירע געװאלר-מעטאָדן.
דער העראָאישער קאַמף האָט געשטאַרקט דעם ישוב און די ציו-
ניסטישע מחנה אין זיין נלויבן און אַנטשלוס צו דעראָבערן די
פאַרװוירקלעכונג פון די ציוניסטישע מלוכישע אַספּיראַציעס,

06

)1

דער צווייאונצוואנציקסטער

ציוניסטישער

קאָנגרעם אין באַועל
די ענגלישע

רענירונג

האָט צונענגרייט אויף אֶנהוֹיב סעפּטעט"

בער  6491אַ נייע קאָנפּערענץ אין לאָנדאָן װענן דער פייזונג פון
דער פּאַלעסטינע-פראַנע .צוֹ דער קאָנטערענץ זיינען איינגעלאַדן
געװאָדן סיי די פאַרטרעטער פון די אַראַבער און סיי די פארטרע-
טער פוֹן די יידן ,אָבער דער ציוניסטישער אַקציאָנס-קאָמיטעט האָט
צוויימאָל אָנגענומען אַ באַשלוס גישט צו באַטײליקן זיך אין דער
די פּאָליטיק פון דער עננלישער רענירונג
דאָזיקער קאַנפערענץ.
איז זייט אַ לענגערער צייט געגאַננען אין דער ריכטונג פוֹן ברעכן
יעדן יידישן װידערשטאַנד-כוח .צו דעם צוועק זיינען פאָרגעקומען

כַסדרדיקע רעפּרעסיעס

קענן דעם ישׁוֹב

און

מ'האָט אַרעסטירט

יידישע פירער .ערנעסט בעווין האָט צונענרייט פאַר דער קאַנפע-
אַמאָליקן ,מאָריסאָפּלאַן"
רענץ אין לאָנדאָן אַ סאַדיפיצירטן
ווֶעגן פּעדעראַליזאַציע פון ארץ-ישראל ,װואָס האָט די נאַציאָנאַל-
יידישע רעכט און אַספּיראַציעס איננאָרירט ,ביי די דאָזיקע באַדינ-
גונגען האָט די יידישע באַטייליקוננ אין דער לאָנדאָנער קאַנפע-
:
רענץ פאַרלוירן יעדן זין און צוועק,
די אויפרענונג אין אַמעריקע און אין דער נאַנצער וועלט קעגן דער
געװאַלד-פּאָליטיק פון דער עננלישער מאַנדאַטאָר-מאַכט איז כסדר
דעם פּרעזידענט טרומאַן נאָך
דאָס האָט נעצוונגען
געװואַקסן.,
איינמאָל צו פאַרלאַנגען אין זיין בריוו צו דער ענגלישער רענירוננ

(אין אָקטאָבער )0491

דאָס

תיכפדיקע

אַרײנלאָזן  001טויונט

יידן קיין ארץ-ישראל ,דער ישׁוֹב האָט זיך נישט נעלאָזט טעראָדי-
געבליבן
ער אין
זירן דורך די שאַרפע עננלישע רעפּרעסיעס.
שטאַרק אין זיין קאַמף פאַר יידישער צוקונפט .נישט קליינע קאָנ-
צעסיעס האָט ער פאַרלאַנגט ,נאָר אַ גרויסע עליה און אַ יידישע
מדינה ,די עננלישע רעגירונג  ,זעענדיק דעם דעצידירטן ציוניס-

עי

טישן װידערשטאַנד ,האָט געפּרוווט מיט געוויסע הנחות צו דער-
גרייכן די יידישׂע באַטײליקונג אין דער לאָנדאָנער קאָנפערענץ,
אין נאָוועמבער  6491זיינען באַפרײיט געװאָרן משה שערטאָק,
דוד רמז ,יצחק גרינבוים ,דר .ב ,דזשאָזעף און אַנדערע אַרעס-
טירטע יידישע פירער .עס זיינען אויך גענעבן געװאָרן געוויסע
אַנטשידן
הבטחות ,דער ציוניסטישער קאָנגרעס האָט געדאַרפט
וועגן דער יידישער באַטײליקונג אין דער לאָנדאָנער קאַנפערענץ,
וועלכע איז דערווייל ,נאָך אַ -2װאָכיקער אונטערהאַנדלונג צווישן
די אַראַבער און די ענגלישע פאַרטרעטער ,איבערגעריסן געװאָרן,
דער

צװײאוגצטאגציקטסטער

ביוגיסטישער

קאָנגרעס

איז דער-

עפנט געװאָרן דעם  9דעצעמבער  6491אין באַזעל .עס האָבן זיך
אין אים באַטײליקט איבער  007דעלענאַטן ,הונדערטער זשורנאַ-
װועלטפּרעסע און אַן ערך  0002געסט
נאַנצער
ליסטן פון דער

קאַמאַסטראָפע

מכ? תפוצות ישראל .נאָך דער שרעקלעכער

פון

אייראָפּעאישן יידנטום ,האָט מען פון ציוניסטישן קאָנגרעס דער-
װאַרט גרויסע מעשים און נייע נאַציאָנאַלע אימפּולסן ,אינם קאָנג-
ועס האָבן זיך אויך באַטײליקט די רעװיזיאָניסטן ,וועלכע זיינען

אין יאֶר  9891אַרױסגעטרעטן

פון דער ציוניסטישער

נאַניזאַציע .צאַלרייך איז געווען פאַרטרעטן

װעלטיאָר-

אויפן קאָנגרעס די ניי-

געשאַפענע ,װעלט-קאַנפּעדעראַציע פון אַלג .ציוניסטן? אונטער דעם
פאָרזיץ פון דר .י .גאַלדשטײן
זיין דערעפענוננס-רעדע

הויבט

אָן פרעז.

װײצּמאַו

אין העב-

ועאיש .מיט פאָלננדיקע ווערטער , ;:זיבן יאָר זיינען פאַרביי זינט
דעם נורלפולן חודש אויגוסט  ,9891ווען מיר האָבן זיך צום לע-

צטן מאָל באַגעגנט .די בהלחדיקע שעהן פון -192טן ציוניסטישן
קאָנגרעס ,פאַרן אָפּשלוס פון די זיצונגען ערב דער מלחמה ,שטייען
אין דעם איצטיקן מאָמענט ,קלאָר פאַר מיינע אוינן .מיר האָבן
! זיך געזעגנט אין דעם נעפיל פון אָנקומענדיקן שטורעם ,אָבער צו-
גלייך אינם פעסטן גלויבן ,אַז די פינסטערניש וועט פאָריבערגיין.
איצט ,אין דעם ליכט פון די פאַרגנאַנגענע און קעגנװוארטיקע נע-
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שעענישן ,מוז געזאַנט ווערן דעי ביטערער אמת ,אַז מיר האָבֿן
זיך צו ווייניק נעשראַקן און צו פיל געהאָפט' .פּראָס .וייצמאַן
שטעלט זיך אִפּ אויף דער שרעקלעכער יידישער מארטיראָלאַניע
בעת דער צווייטער וועלט-מלחמח און אונטערשטרייכט ,אז די 6
מיליאָן יידישע טויטע זיינען א קאַנסעקווענץ פון אונזער נאַציאָ-
נאַלער היימלאָזיקייט ,דאָס ,ווייטבוך" פון יאר  9391אין אין אַ
געוויספער מאָס פאַראַנטװאַרטלעך אין אונזער קאַטאַסטראַמע און
אין דער איצטיקער טראַנישער לאַנע פון דער שארית הפליטה,
דער פּרעזידענט שיקט דאַן איבער אַ פּלאַמיקן נרוס דעם יידישן
פאלק אין דער נאנצער וועלט און דעם ישוף אין ארץ-ישראל ,פון דן
ביז באר-שבע,
דוד רםז ,דער בא-כוח פוֹן ישוב רעדט וענן אונזער פאָדע"
רונג אויף אַן איינן ,זעלבסשטענדיק-נאציאַנאַל לעבן אין ארץ ישי

ראָל ,ער פאַרענדיקט

זיין רעדע

מיט דער איינלאַדונג

צונויפצו"

רופן דעם נאָענטסטן ציוניסטישן קאָנגרעס אין א"י .די שלוט-רעדע
ביי דער פייערלעכער דערעטענוננס-זיצונג האלט הרב ברציט עוויאל.
אוֹים דער נאָענטסטער זיצונג פון קאָנגרעס ,אונטערן פאָרזיץ

פון פּראָפ ,חײים װײבּמאָן ,האַלט אַן אויספירלעכן רעפעראט ועגן
 08,יאָר ציוניזם" דער לאַנניאָריקער פירער פון די אַמעריקאַנער
ציוניסטן דר ,סטיפען װײג .ער ניט אַ געשיכטלעכן איבערבליק,
פון די ,בילו"-צייטן ביז צו די היינטיקע מעפילים".
אַרומגערעדט
בעיקר
זינען
בעת דער גענעראַלדעבאַטע
און דיסקוטירט געװואָרן די פּאָליטישע פראַגן .דער ערשטער האָט
נגענומען דאָס ואָרט דר .עמטטואל ביומאן ,דער איצטיקער פרעזי-
אמעריקע .ער
אין
דענט פון דער ציוניסטישער אַרנאַניזאציע
חאַלט ,אַז אונזער געראַנגל פאַר ציוניסטישער רעאלזאַציע דארף
פאָרגעזעצט ווערן אין ארץיישראל ,אין אייראָפּע ,אויפן מיטללענ-
דישן ים ,אין אַמעריקע און אומעטום ,לויט די אומשטענדן פון
צייט און אָרט .מיר טאָרן נישט דיקטירן דעם ישׁוֹב די פאָרמען
פון זיין װידערשטאַנד ,אָבער  ---מיר מוזן דעם דאָזיקן ווידער"
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שטאַנד שטיצן מאָראַליש ,פּאָליטיש און פֿינאַנציעל .די איצטיקע
לאָנדאָנער קאָנפערענץ איז נישט מער ,וי אַ סאַנעװער אין דער
אַנטײ-ציוניסטישער פּאָליטיק פון עננלאַנד ,דוד 31גורין האַלט א
גרויסע פּאָליטישע רעדע ,אין וועלכער ער אַנטװיקלט געראַנקען
וועגן דגיר.ונט-יספודות פון דער צוקונפטיקער יידישער מדינה אין

איר היסטאָרישן און קעגנװאַרטיקן געראַנג? ,ער רעדט דאַן אַרום
די באַציונג צװוישן דער ציוניסטישער באַװענונג און דער ענגלי-
שער מאַנדאַטאַר-מאַכט .,מיט אַ טיפער אַנאַליזע האָט ב|גוריון
אונטערגעשטראָכן די װויכטיקסטע פּראָבלעמען פון
באַרירט און
נאַציאָנאַלן קיום און פון אונזער קאַמפ פאַר מלוכהשער זעלבס-
שטענדיקייט .ער זאָגט, :די אמתע זעלבסשטענדיקייט הויבט זיך
אָן אין האַרצן און אין דער נשמח פון אַ פאלק און זי באַװייזט
זיך ,ווען דאָס פאלק שטיצט זיך אויף זיין אייגענעם כוֹח .מיר

װעלן בויען אויף פיר יסודות  :עליה ,בטחון ,בנין אוֹן װידער-
שטאַנד",דר ,אבא הלל סילװער ,דער מנהינ פון די אַמעריקאַנער
ציוניסטן רעדט וועגן דער גרויסער היסטאָרישער ראָל פונם אַמע-
ריקאַנער יידנטום .דאָס אַמעריקאַנער יידנסום ,איז איצט געװאָרן

דער צענטראַלער פּונקט פוֹן דעם וועלט-יידנטום .

דער

רעדנער

און פּאַליטישע אומשטענדן,
ווייזט אונז אויף די געשיכטלעכע
וועלכע האָבן אַריבערגעטראָגן די הענעמאָניע פון וועלט-יידנטום

מעבר לאוקינוס .די אַמעריקאַנער יידן האָבן זיך אָרגאַניזירט דע"
מאָקראַטיש און ליקווידירט די ממשלה פון די נאָטאַבלען ,זיי האָבן
ארץדישרא? פאַרװאַנדלט אין זייער צענטראַלן פּראָבלעם .ביז צו דעם
יאָר  9391האָט די באַציוננ פוֹן דער אַמעריקאַנער רענירונג צום
ציוניזם זיך געשטיצט אויף פריינטלעכער נײיטראַליטעט ,אין דער
מלחמה-צייט האָט זיך די באַציונג פארערגערט .אַ דאַנק אונזער
אָרגאַניזאַציע ,איר אַקטיװויטעט און אויפקלערונג האָט זיך איצט

אין דער הינזיכט אַ סך געבעסערט,
טישע

רעדע

איז

נעווען

באהערשט

דר .גחום גאָלדמאַנס פּאָלוי
פון

שטאַרקע

פּעסימיסטישע

טענער .לויט זיין מיינונג װוי? די ענגלישע רעגירונג לְנמרי אומ-
000

דר.

אבא
חלל
סילטער
רערט
בײ
דער
גריבדונג
פון
דער
מושבח
,בוייציןןײ

די

פענלעך מאַכן די יידישע עליה קיין ארץ -ישראל.

ענגלישע

! החסכמה אויף חלוקה איז מער אַן אָנשטעל וי ערנסט .די אונטער-
שטיצונג מצד די פאַרײיניקטע שטאַטן שטייט אונטער אגרויסן

פראַנע-צייכן .די װעלט איז קעגן אונז .פּראָפּ .ז .בְראַדעבֹקי
איז פאַר דעם וייטערדיקן קאַמף פאַר אונזערע רעכט אין ארץ-
ישראל ,ער איז אָבער

פּראָקלאַמירן

קעגן

רעגירונג ,און פאַרלאַנגט אַ מיושבדיקע

שוין איצט

אַ יידישע

פּאָליטישע טאַקטיק .די

ענגלישע ציוניסטן קעמפן מיט מוט קעגן זייער רעגירונג און פירן
אַן ענערנישע אויפקלערוננגס-אַרבעט אין לאָנדאָן ,קעגן גײן צו דער
לאַנדאַנער קאַָנפערענץ און טעגן חלוקה זיינען אויפגעטרעטן אַ סך
רעדנער פון פאַרשידענע גרופּירונגען ,באַזונדערס שאַרף האָט די +

דאָזיקע מיינונג פאַרטרעטן

דר .,משה

יי

סנה.

יצחסט גריגבוים האַלט אַ פייערלעכע רעדע ווענן דעם חורבן
פוֹן אייראָפּעאישן יידנטום .ער האַלט ,אַז ס'האָט זיך געענדיקט די
אייראָפּעאישע תקופה פון דער יידישער געשיכטע ,אין טייכן בלוט,
אין פייער און פֹלְאם ,פיל טראַנישער װוי די באַבילאָנישע אָדער
שפּאַנישע תקופה ,די צואה פון דעם אומגעקומענעם יידנטום אין

אייראָפּע טאַרלאַנגט פון אונז:

נאַלע װערק אין ארץדישראפ!

פאַרענדיקט

דאָס גרויסע

|

נאַציאָ

|

דער קאַנגרעס האָט אָנגענוומען די רעזאָלוציעס ,וועלכע עס האָט

אים פאַרגעשלאָנן די פּאָליטישע קאָמיסיע אונטער דר .סילווערס
| פאָרזיץ ,דער קאָנגרעס האָט פאַרלאַנגט צו פאַרװאַנדלען ארץ יש-
ראל אין אַ יידישער מדינה ,צו עפענען די טויערן פאַר אַ פרייער
יידישער

עליה ,איבערצונעבן

דער ,יידישער

אנענץ"

די קאַנטראָל

איבער דער עליה און דער אויפבוי-אַרבעט אין לאַנד .דער קאָנג-
רעס האָט שאַרף פּראָטעסטירט קעגן דער מאַנדאַטאַר-פּאָליטיק פון
,ווייסבוך" און איז אויפנעטרעטן קעגן די טעראָר-מעטאָדן פון נע-
וויסע יידישע גרופּירונגען אין ארץ-ישראל ,בנוגע דער לאָנדאָנער

קאָנפערענץ האָט דער קאָנגרעס פעסטגעשטעלט,
בענע
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באַדינגונגען

קען זיך גישט

די ציוניסטישע

אַז ביי די געגע-
באַװענונג

באַ-

טייליקן אין דער דאָזיקער קאָנפערענץ.
וועלן זיך ענדערן ,װעט דער
דער עווענטועלער באַטײליקונג.

די

אויב

אַקציאָנס-קאָמיטעט

באַדינגונגען
באַשליסן

ועגן

די מערהייט פון קאָנגרעס האָט נעװאָלט ,אַז פּראָפ ,חיים ווייצ-
מאַן זאָל ווייטער בלייבן בראש פון דער אַרנאַניזאַציע .אָבער דר,
וועלכע
ווייצמאַן איז געווען קעגן די פּאַליטישע רעזאלוציעס,
דאָס האָט גנעשאַפן א קרי-
האָט אָנגענומען.
דער קאָנגרעס
זיס און דער קאָנגרעס איזן געשלאָסן געװאָרן ,נישט האָבנדיק נע-
וויילט אַ נייע עקזעקוטיווע.

נאָך -5טאָניקע באַראַטונגען און אונטערהאַנדלונגען ,האָט דער
עקזעקוטיווע,
נעשאַפן די נייע ציוניסטישע
אַקציאָנס-קאָמיטעט
וועלכע איז באַשטאַנען פון  9אלנעמיינע ציוניסטן !/ ,מפא"י און
, 4מזרחי" ,אַלס פאָרזיצער פון דער עקזעקוטיווע אין ירושלים

איז געוויילט געװאָרן דוד בגוורריון און אַלס פאָרזיצער פוֹן דער
עקזעקוטיווע אין וואַשיננטאָן ,דר ,אבא הלל סילטער.
האָט
קאָנגרעס
ציוניסטישער
דער צווייאונצוואנציקסטער
נישט דערפילט די גרויסע האָפענוננען ,וועלכע ער האָט אַרויסנע-
רופן ביים יידישן צבור .דאָס איז נישט געווען אַזױ ווייט די שולד
נופא ,וי פון די איבערגעטריבענע האַפענונגען,
פון קאָנגרעס
וועלכע האָבן זיך נאָך דעם מוראדיקן חורבן ,אומעטום פארשפּרײיט

און געשאַפן אילוזיעס ביי די ברייטע יידישע מאַסן.

אַ דעמאָנסטראַציע
ציפּערן,

אווטער

דער

סון

דער

לאַזונג:

ײדישער
,עסוט

ישגנט

אץ

די טויערן

אַ 7אגער

אויף

סון ארץ:ישראלוײ

)2

דער ווייטערדיקער ציוניסטישער קאַמף און

דער חלוקה-באַשלוס פון די פֿאַרײניקטע
פעלקער ,דעם  92נאַװעמבער 7491
די לאָנדאָנער קאָנפערענץ איז באַנייט געװאָרן אין יאַנואַר
י .די אַראַבער האָבן ווידער דעקלאַרירט זייער קאָמפּראָמיס-
7
לאַזע  שטעלונג און האָבן קאַטעגאָרײש אפּנעװאָרפן יעדן געדאַנק
ווענן א חלוקה .א דעלענאַציע פון ציוניסטישע פירער איז נעשטאַ-
נען אין קאָנטאַקט מיט דעם ענגלישן קאַלאָניאַל-מיניטטער קריטט-

דזשאָגס .אין עננלישע

רעגירונגס-קרייזן

האָט מען גערעדט

ועגן

אַ נייעם פּלאַן פון טיילן .ארץדישראל אין קאַנטאַנען.
דערווייל האָט אָבער די ענגלישע מאַנדאַטאר-מאַכט אַלץ נע-
פאַליציי-רעזשים אין
טאָן ,בכדי צו פאַרשאַרפן די לאַגע .דער
אומדערטרעגלעכע פאָרמען .רעוויזיעס,
אָנגענומען
לאַנד  האָט
אַרעסטן ,קריגס-צושטאַנד ,שלאָנן און פּייניקן  --איז געװאָרן אַ

טאַנדטענלעכע

דערשיינונג.

דער

יידן-פיינטלעכער,

אַנטי-ציוניסטי-

שער מאַנדאַטאַר-רעזשים איז אויסן געווען צו פּראָװאָצירן דעם
ישוב ,בכדי אים עקאָנאָמיש און פּאָלִיטיש פולשטענדיק צו פאַר-
ניכטן ,אין אַפּרי?  7491זיינען דוב גרוגער אין דריי זיינע חברים
פון ארגון צבאי לאומי ,אוױיפנעהאַננען נגעװאָרן אין דער עכו'ער
תפיסוו .א נעהיימע עננלישע אַרנאַניזאַציע אין ארץיישראל האָט
אַטענטאַטן קעגן יידישע אינסטיטוציעס,
אָנגעהויבן דורכצופירן
די גנאנצע
געװאָרן
קענן די ,מעפילים"-שיפן איז מאַביליוירט
קריגס-מאכט פון ענגלאַנד .מיט אכזריות האָט מען געשלאַנן און
געפּײיניקט די ,נישט-לענאַלע? עולים .אויף דער שיף ,טעאָדאָר
הערצל" זיינען געפאַלן פון ענגלישע הענט צויי יידישע הרוגים

און צענטליקער פאַרװונדעטע.
אָבער דער ישׁוֹב
נישט נעלאָזט ברעכן
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און די ציוניסטישע באַװענונג האָבן זיך
זיינען געבליבן מוטיק אויף זייערע
און

קאַמף-פּאַזיציעס .מ'האָט ממשיך געווען די אַרבעט און גענרינדעט
נייע קאָלאָניעס .ביי אַ פייערונג פון א נייער קאַָלאָניע האָט דײ.
סילווער דערקלערט ; ,די עננלישע טאַנקן וועלן אַועקניין פון דֹאַ"
נען ,אָבער איר װועט דאָ בלייבן !? פאַראַנטװאַרטלעכע ציוניסטישע
פירער האָבן די עננלישע רעפּרעסיעספּאָליטיק אָפן נעשטעמפּלט
אַלס ,אַן אָרנאַניזירטן באַנדיטיזם" .אין ענגלאנד גופא אין אָפט
צום אויסדרוק נעקומען א שאַרפע קריטיק קעגן דער בעווין-מּאָלי-
טיק ,ח .טשערטשיל האָט זי אין עננלישן אונטערהוין כאַראַקטערי-
זירט אַלס אַ ,געמיינע מלחמה קעגן יידן" .דער עננלישער געװאַלד-
רעזשים אין ארץ-ישראל האָט אַרויסגערופן א כװאַליע פון אַטענ-

טאַטן קענן דער מאַנדאַטאַר-מאַכט און אירע פונקציאָנאַרן.
די בריטישע

פּאָליטיק אין ארץ-ישראל

האָט זיך לסוף אליין.

אַרײנגעיאָגט אין אַ טעמפּן ווינק? ,אָן אַן אויסווענ .די עננלישע
רענירונג איז געווען געצוווננען צו ווענדן זיך צו  שָנוי ווענן דער
לייזונג פון דער פּאַלעסטינע-פראַנע .אויף א ספעציעלער סעסיע
ֲ,נוֹ" האָבן די פאַרטרעטער פון דער ,יידישער אַנענץ" (מיט
פון א
די צוניסטישע פּאָסטולאַט,
דר .סילווערן בראש) דעקלאַרירט
אוֹיף דער ,אָנו"-סעסיע איז נעשאַפן געװאָרן א ספעציעלע אויט-
פאָרשוננס-קאָמיסיע ,וועלכע האָט געדארפט שטודירן דעם פּאַלעס-
אַנטשפּהעכנדיקע רעקאַמענדאַ-
סמיט
טינע-פּראָבלעם און קומען
ציעס .די קאָמיסיע אין באַשטאנען פון  11מיטנלידער ,פאַרטרע-
טער פון קליינע מלוכות.
ביי די פירנדיקע ציוניסטישע אינסטאנצן האָט נעהערשט א
געוויסע באַאומרואיקונג .מ'האָט נעוווסט ,אַז די אַנטשײדונג לינט
נישט ביי די קליינע מלוכות ,נאָר ביי די נרויסע ;:אַמעריקע און
סאָוויעט-רוסלאַנד .,ווענן די פאַרייניקטע שטאטן האָבן קורסירט
ידיעות ,אַז ס'איז פאַראַן אַ געהיימער אָפּמאַך  ,אַ פּאָליטישער און
מיליטערישער ,צװוישן ענגלאַנד און אמעריקע .,וװוענן סאװויעטי
רוסלאנד האָט מען געהאט א פאַנהיאָריקע דערפאַרונג פון איר
אויספארשוננס"
די
אַנטי-ציוניסטישער ריכטונג .דערוויי? האָט
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קאמיסיע אָנגעהוֹיבן איר טעטיקייט (מאַי  )491/און מיניסטער
בעווין האָט ווידער געהאַלטן אַ האָפּערדיקע רעדע (אויף דער ליי-
באָר-קאָנפערענץ

אין

מאַרגעט).

צו זיינע פריערדיקע

"חכמות"

וועגן דעם ,אַז יידן זיינען נישט קיין פאָלק און ס'קומט זיי נישט
קיין אייגן לאַנד ,און אַז די אַמעריקאַנער

יידן זאָלן זיך נישט

ּ,אַלעסטינער ביזנעס" ,האָט דאָסמאָל דער
אַריינמישן אין זיינע פ
עננלישער אויסערן-מיניסטער צונענעבן נייע סענטימענטאַלע טע-
נער ,ווענן די עוולות ,װאָס מ'וויל טון די אַראַבער אין פּאַלעסטינע.
א גינסטיקע ווענדונג פאַרן ציוניסטישן קאַמף האָט געברעננט
די פענסאַציאַנעלע רעדע פון סאָוויעטישן פאַרטרעטער אין ,אֶנו"
האָט גראָמיקאָ גערעדט ועגן
גראָמיסץָ .מיט װאַרעמע ווערטער
לעצטער ועלט-מלחמה
דער
דער יידישער מאַרטיראָלאַניע בעת
| און ווענן דעם ,אַז אַ יידישע מדינה איז נויטיק פאַר נרויסע טיילן
פון וועלט-יידנטום .ס'איז געווען קלאָר ,אַז די דאָזיקע סאָוויעטי-

שע דעקלאַראַציע לטובת די ציוניסטישע

מלוכישע אַספּיראַציעס

וועט האָבן אַ שטאַרקן איינפלוס אויף דער ווייטערדיקער אַנטויק-
לונג פון דער פּאַלעסעטינער פראַנע .די יידישע עפנטלעכקייט אין
דער נאַנצער וועלט האָט אַלזאָ נראָמיקאָס דערקלערוננ אויפנענו-
מען מיט אַ גרויסער צופרידנקייט און דאַנקבאַרקייט .דערוויי? האָט
די אויספאָרשונגס-קאָמיסיע ממשיך געווען איר אַרבעט אין ארץ-

ישראל ,ווו פּראָפּ .ווייצמאַן ,ד ,בךנוריון

אוֹן

אליעזר קאַפּלאַן

האָכן באַקומען די מעגלעכקייט צו פּרעציזירן דעם יידישן שטאַנד-
פּונקט .פּראָפ ,ווייצמאַן איז אויפנעטרעטן אַלס דעצידירטער אָנ
העננער פון חלוקה,

דער קאַמף פון די ,מעפילים" און פון ארץ-ישראלדיקן ישוב
קעגן דער עננלישער געװאַלד-הערשאַפט איז ווייטער געגאַנגען .אין
זומער  7491איז די נאַנצע יידישע וועלט און מיט איר דאָס נע-

וויסן פון דער ערלעכער,
לעכקייט אויפנעציטערט
פיליםדשיף
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{עקזאָדום

דעמאָקראַטישער

נישט-יידישער

עפנט-

געװאָרן צוליב דער טראַגעדיע פון דער מע-
וי
עס
איראָפּע?).
(ציאת
י
דאפן

נען ווידער געפאַלן יידישע טויטע און פאַרװונדעטע .די עננלישע
ברוטאַליטעט האָט אַרויסנערופן איבעראל צאָרן און פאראכטונג.
פַאַר די אוינן פון דער ,אָנו"-קאָמיסיע אין חיפה זיינען פאָרנעקו-
מען שרעקלעכע סצענעס .מ'האָט די שיף צוריקנעשיקט צום פראנ-
צויזישן פּאָרט ,אָבער די פראַנצויזישע מלוכח-אָרנאנען האָבן זיך
אָפּנעזאָגט צו עװאַקואירן מיט נגעװאַלד די יידישע שיף ,צום סוֹה
איז די שיף צוריקגעשיקט געוװואָרן קיין דייטשלאנד און די עוֹלִים
זיינען ווידער אַרײיננגעװאָרפן געװאָרן אין די לאַנערס .די טרא-
װאַנדערונג פון דער עקואָדוט?"-
נישע און צוונלייך העראָאישע
שיף האָט פאַר דער נאַנצער וועלט בולט דעמאַנסטרירט די יידישע
הײימלאָזיקייט און פאַרצווייפלוננ .זי האָט שטארק אראָפּגעריסן
די אויפנערענטע
דעם פרעסטיזש פון דער ענגלישער רענירונג
וועלט-מיינונג האָט נישט געוווסט װאָס פדיער צו פֿאַראורטיילן,
דעם שטות צי דעם רשעות פון דער עננלישער פירונג .ס'איז צום
אויסדרוק געקומען דער פולשטענדיקער ריס צװוישן דעם יידנטום
און דער בריטישער איספּעריע .די אַמאָליקע פריינטשאַפט האָט זיך
פאַרװאַנדלט אין א טיפער שנאה.
די לאַנע אין ארץ-זישראל האָט זיך נאָך מער פאַרשאַדפט ,די
ענגלישע מאַנדאַטאַר-מאַלט האָט אַלץ געטאָן ,בכדי צו פּראַװאַצירן
דעם ישוֹב ,אוֹן צוֹ פאַרנרעסערן די ליידנשאַפּט אין לָאַנד .ווידער
זיינען דריי ,ארגון"-מיטנלידער אויפנעהאַננען געוװוארן אין דער
דערויף געענטפערט מיט
האָט
עכו'ער תפיסה .דער אירנון'
אויטהענגען צוויי ענגלישע סערזשאנטן ,אַ נייע כוואליע פון טע-
ראָר-אַקטן און מאַסן-אָרעפטן האָט זיך אָנגעהויבן אין לאַנד ,אין
אין עננלאנד
ירושלים איז דערקלערט געװאָרן קרינס-צושטאַנד.
האָט דאָס אויטהעננען פון די צוויי סערזשאנטן ארויסנערופן א
נרויסע אויפרעגונג ,עס זיינען פאָרנעקומען אנטיסעמיטישע גע-
שעענישן,

דערוויי? האָט די אױספאָרשונגס-קאָמיסיע

פון ,אָנ"

ענדיקט איר אַרבעט .מיט אַ מערהייט פון  7שטימען

פאַר-

קענן  ,8האָט
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די קאָמיסיע אָנגענומען אַ פַּראִיעקט ,וועלכער טיילט ארץיישראל
אין צוויי באַזונדערע מלוכות ,א יידישע און אַן אַראַבישע ,און
באַשטימט

שטימען

פאַר

ירושלים

מינדערחייטם

אַן אינטערנאַציאָנאַלן

האָט פאַרלאַנגט

סטאַטוט.

אַ פעדעראַטיון

(די -8

שטאַט),

יידישע מלוכה געזאָלט
די
לויט דעם דאָזיקן פּראיעקט ,האָט
באַשטיין פון מזרח-נליל ,עמק יזרעאל ,דעם גרעסטן טייל פון טאָל
! ביים ברעג פון מיטללענדישן ים וי אויך דעם דיסטריקט פון באר
שבע ,ווו עס געפינט זיך דער געביט פונם ננב,
אין ספעפּטעמבער  6491האָט זיך פאַרזאַמלט אין לייק-יסוקסעס
ס'איז
ווו
די אַלנעמיינע סעסיע פוֹן די פֿאַרײניקטע פעלקער,
אויספאָרשוננס-
אַריינגעטראַָנן געװאָרן דער פּראָיעקט פון דער
קאָמיסיע און מ'האָט געוויילט אַ נייען ספּעציעלן קאָמיטעט צו
דערביי האָט דער עננלישעף '
פראנע.
שטודירן די פּאַלעסטינער
קאַלאָניען-מיניסטער קריטש-דזשאָנס אָפּנענעבן פֿאלננדיקע דער-
קלערונג ; די בריטישע רענירונג קאָן נאָר מסכים זיין אויף אַזאַ
װעט אַקצעפּטירט
לייזונג פון דער פּאַלעסטינע-פראַנע ,וועלכע
ווערן סיי דורך דאיַראַבער און סיי דורך די יידן ,די בריטישע
רעגירונג איז דעצידירט אָפּצוזאָנן זיך פון מאַנדאַט און צו פאַר-

לאָזן ארץ-ישראל גלייבנילטיק ,צי ,אֲנוּ" װעט געפונען אַ לייזונג
פאַר דער פּאַלעסטינע-פראַגע אָדער נישט,
די טאַקטיק פון דער עננלישער רענירונג איז אויסן געווען
װוי מ'האָט דאָס אַלנעמיין פאַרשטאַנען ,ערשטגס  .אוממענלעך צו
מאַכן יעדן חלוקה-באשלוס ,צװײטגס  :צוויננען די ,אָנוֹ"-מלוכות,
אַז מ'זאָל זיך בעטן ביי ענגלאַנד ווייטער צו בלייבן דער מאַנדאַ-
טאַר פון פּאַלעסטינע .די אַראַבער פון זייער זייט האָבן אַלץ נע-
טאָן ,בכדי צו איבערצייגן די וועלט ,אַז אין פאַל פון חלוקה וועט
דער גאַנצער אראכישער אַריענט אָנהוֹיבן אַ קאַמף ,וועלכער וועט
אין בלוט און פייער פאַרניכטן דעם יידישן ישוב.
אָנגעהוֹיבן
האָט
ביי אַזעלכע אומשטענדן און שטימונגען
אַרבעטן די נייע ,ספּעציעלע פּאלעסטינע-קאמיסיע פון ,אֲנו" ,מיט
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אַ שווערן נעמיט האָבן די פאַרטרעטער פון דער ,יידישער אַנענץ"
געגעבן זייער הסכמה אוֹיף דעם חולקהפּראיעקט .ס'אין נישט
לייכט געווען צו פאַרציכטן אויף אַ גרויסן טייל פון ארץיישראל
(װאָס איז שוין איינמאָל ,אין י 9291 .געטיילט געװאָרן!) און
אויף דער אַלטער יידישער היסטאָרישער הויפּט -שטאָט ירושלים,
אָבער די אומנינסטיקע פּאָליטישע לאַנע און די טראַנישע סיטואַציע
פון דער שארית חפליטה האָט די יידן געצווונגען צו דעם דאָזיקן
שווערן ,שמערצלעכן קאָמפּראָמיס ,נישט נעקוקט אויף דעם ,װאָס
רוסלאַנד זיינען געווען פאַר דער
און
די פארייניקטע שטאטן
חלוקה ,האָט ענגלאַנדס שטעלונג און טאקטיק געדראָט מיט גרויסע
סכנות פארן ישוב .די ,הגגח" האָט לכן דורכנעפירט אין א שנעלן
טעמפּאָ איר נויטיקע רעאָרגאַניזאַציע, .דער ישוב װועט זיך פאַר-

מיידיקן מיטן אייגענעם כוח !" האָט עפנטלעך דערקלערט נאָלדע
פאַר דער ,אָנוֹ"-קאָ-
מאירסאָן .דאָס זעלבע האָבן איבערנעחזרט
אַז
מיסיע פּראָפ .,ווייצמאַן און משה שערטאָק ,פאַרזיכערנדיק,
ד,אָס יידישע פאָלק איז גרייט זיך אַליין צו פאַרטײידיקן!" ,לויט
דעם חלוקח-פּלאַן פון דער קאָמיסיע ,איזן די שאַפוננ פון ביידע
באַזונדערע מלוכות אין ארץ-ישרא? פאָרוֹיסנעזעען געווען אוֹיף

דעם -1טן אָקטאָבער  ,8491דער ענגלישער מאַנדאַט האָט געדאַרפט
זיך ענדיקן דעם -1טן אוינוסט  ,8491במשך דעם דאָזיקן צוויי"
חדשימדיקן פּראַװיזאָריום האָט נעדאַרפט איבערניין די שטאַט-
לעכע סמאַכט אין לאַנד פון דעם עננלישן מאַנדאַטאַר צוֹ די צויי
נייע מדינות ,דער יידישער און אראַבישער,
הינטערקוליסן-קאַמפן,
אונטערהאַנדלונגען און
נאָך לאַננע
בעת וועלכע די ציוניסטישע פירער אין אַמעריקע ,מיט דר ,א .ה.
אינפלוסרייכן און
דעם
ברעכן
סילווער בראש ,האָבן געמוזט
שטאַרקן אַנטײציוניסטישן װידערשטאַנד ,אין פאָרגעקומען שבת,
דעם

-92טן

פארײגיסטע
די

נאַָװעמבער
פעלטער

רעזאָלוציע

פון

אין
דער

,74891
לײס

די

געגעראַל"פאַרזאַצלונג

סוטסעס,

ספעביעלער

טעלכע

;טג"

האט

טאַמיטיע

סון

די

אָנגעבומען
װעגר

טײלן

009

ארץ:ישראל

אין

וי

אומאַפּהענגיטע

מדיבות,

א

יידישע

אן

טַראַי

בישע .פאַר דער רעזאָלוציע האָבן געשטימט  89שטאַטן ,קעגן ,81

אָפּנעהאַלטן

פון שטימען

האָבן זיך  .01די באַדייטונג פון דעם

דאָזיקן היסטאָרישן באַשלוס ,איז געווען א געוואלדיקע .צום ער-
שטן מאָל אין דער געשיכטע האָט אַן אינטערנאַציאָנאַלע אינס-

טאַנץ פון פאַרײניקטע פעלקער געגעבן

איר

פּאַליטיש-יורידישע

און מאָראַלישע לענאַליזאַציע פאַר די טויזנט-יעריקע ציוניסטישע
שטרעבונגען צו אַן איינענער מדינה אין ארץדישראל ,אן אומבאַ-
שרייבלעכע פרייד האָט באַהערשט די יידישע פאָלקס-מאַסן בכל
תפוצות ישראל און קודם-כ? דעם ארץ-ישראלדיקן ישוֹב.
ר
2

חל' אביב

ישראל

און דער

)3

די שאַפונג

פון

מדינת

אָפּװוער-קאַמף קעגן דער פיינטלעכער

אינוואזיע

ווען עס זיינען פאַרנאַננען די ערשטע פּאַר װאָכן פון גרויסער
יידישער פרייד ,האָט אָנגעהויבן אלץ מער קלאָר ווערן ,אַז דער

היסטאָרישער באַשלום פון  92נאָוועמבער  7491וועט האָבן מער אַ
פּאָליטיש-מאָראַלישע

באַדייטונג

וי א פּראַקטישע.

אַלֶע אָפיציעלֶע

ענגלישע דערקלערונגען און בעיקר די מעשים האָבן אָנגעוויזן דע-
רויף ,אַז די ענגלישע מאַנדאַטאַר-מאַכט װעט אַלץ טון ,בכדי אומ"
מענלעך צו מאַכן די דורכפירוננ פון חלוקהיבאשלוס .די אַנט-
ציוניסטישע כוחות און השפעות ,װואָס זיינען דעם 9ע-טן נאָוועמ-
בער  7491באַזינט געװאָרן אין לייק סוקסעס ,האָבן ווידער אָנגע-
הויבן אַרבעטן מיט אַלֶע מיטלען.
באַלד װוי דער זיכערקייטס-ראַט פון אָנ" אין צונעטרעטן
! באַטראַכטן די פּראַקטישע דורכפירוננ פון חלוקה-באשלוס ,האָבן
די אַראַבער אין ארץיישראל אָנגעהוֹיבן אַ באַװאָפּנטן איבערפאַל

אויפן ישוב .,די ,הננה" האָט דערויף מאָביליזירט אירע כוחות
און באַזעצט די באַדראָטע נגרענעץ-פּונקטן .די בריטישע מאַנדא-
טאַר-מאַכט האָט נאָרנישט געטאָן ,בכדי אֶָפּצוהיטן די אֶרדנוֹנג,
זי האָט אָפן נעשטיצט די אַראַבער און קאַנפיסקירט ביי די יידן
די וואפן ,די עננלישע רענירונג איז אויסן נגעווען צו פאַרווירקלעבן
אַלֶע כוחות איר דערקלערוננ ,אַז מיטן סוף פוֹן בריטישן
מיט
מאַנדאַט דעם  91מאַי  ,8491וועט ארץדישראל אַריינפאַלן אין אַ

פולשטענדיקן כאַאָס.
די קאַמפן אין לאַנד האָבן זיך פון טאָנ צו טאָג פאַרשאַרפט,
ס'איז נעװאָרן קלאָר ,אַז דער אַראַבישער קריג אין ארץזישראל
ווערט מיליטעריש נעשטיצט דורך די שכנותדיקע אַראַבישע מלן-
כות און האָט אויף זיין זייט די פריינטלעכע ,נײיטראַליטעט? פון
ענגלישן מאַנדאַטאר .דאָס האָט מיט פאַקטן באַוויזן דער פייער-
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לעכער פּראָטעסט פון דער ,הגנה"ראַדיאַ-סטאַציע ,וועלכער האָט
אַפּעלירט אין פאַרשידענע שפּראַכן צום געוויסן פון דער וועלט.
דער ישוב האָט זיך מאָביליזירט צום קאַמף און איז געווען זינרייך
אויף אַלֶע שלאַכט-פעלדער ,די עליה פון מעפילים איז ווייטער גע-
גאַנגען און די אַרבעט אין לאַנד האָט נישט אויפנעהערט .אָבער
דער קאַמף האָט געקאָסט אסַך טייערע קרבנות ,אין דער אלט-שטאָט

פון ירושלים האָט געדויערט די אַראַבישע בלאָקאַדע פון  0002באַ-
לאַנערטע יידן ,אין די אַראַבישע לענדער זיינען כסדר ווייטער פאֶר-
נעקומען אַנטי-יידישע עקסצעסן און פּאָנראָמען.
האָט די ספּעציעלע פּאַלעסטינע-
8491
אֶנהוֹיב פעברואר
קאָמיסיע פון ,אָנ" פּאַרעפנטלעכט איר באַריכט .בראש פון דער
דאָזיקער פ-מיטנלידער קאָמיסיע אין נעשטאַנען דער טשעכאָסלאָ-
וועמענס פּאָזיטיווע
דר .קאַרל ליסיצקי,
װאַקישער פאַרטרעטער
באַציונג צו די ציוניסטישע פּאָסטולאַטן ,איז געווען באַקאַנט .,דער
ָ,נוֹ"-קאָמיסיע האָט שאַרף קריטיקירט די עננ-
באַריכט פון דער א
לישע מאַנדאַטאַר-רעגירונג ,וועלכע דערלויבט נישט דער קאָמיסיע
צו אַרבעטן אין ארץדישראל פאַרן -91טן מאִי ,דעם טאָג פון דער
ענטנילטיקער עננלישער עװואַקואַציע .צום שלוס האָט דער באַריכט
פאַרלאַנגט די שאַפונג פון אן אינטערנאַציאַנאַלן ,אָנוֹ"-מיליטער-

כוח ,וועלכער זָאֶל דורכפירן דעם באַשלוס פונם -92טן נאָוועמ-
בער .,בעת דער זיכערקייטס-ראַט פון ,אֲנוֹ" האָט זיך באַשעפטיקט
מיט דער לאַנע אין און אַרום ארץ-ישרא? ,אין בולט צום אויס-.
דרוק געקומען די נישט-קלאָרע ,װאַקלדיקע שטעלונג פון אַמעריקע,
פּרעזידענט טרומאַן איז אפילו וייטער געבליבן פּראָדציוניסטיש

געשטימט ,אָבער דער מלוכה-סעקרעטאַר

פאַר אויסערלעכע ענינים

געג .מאַרשאַל האָט אַרױיסנעװיזן נאַכגיביקייט לגבי די אַנטײצין-
ניסטישע השפעות ,װאָס זיינען געקומען מצד ענגלישע פּאַליטיקער
און אַמעריקאַנער פּעטראָל-מאַגנאַטן,
ווידער האָט זיך דער ישוב און די ציוניסטישע מחנה נישט
געלאָזט אָפּשרעקן ,הנם צו די בלוטיקע אַראַבישע אַגרעסיעס איז
12

צוגעקומען אַ נייע געפאַר ,אַן אומבאַקאַנטע אָבער נוט-אָרנאַניזיר-
טע עננלישע מיליטער-גרופּע 
האָט
אין ארץ  -ישראל
דורכנע-
פירט שוידערלעכע דינאַמיט
א
ו
י
פ
ר
ייסן קענן יידישע אינסטיטוציעס
און װויןדקװואַרטאַלן ,ביים אויפרייס אין דער ייידישער אַנענץ"
איז אומגעקומען צווישן די צאָלרייכע קרבנות דער דיכטער און
קרן-היסוד-לייטער ליב יפּה .באַלד דערנאך אין אויפנעריסן נע-
װאָרן ,ווידער אין ירושלים ,דאָס הוֹיז פוֹן  הסתדרות" און עס
זענען ווידער געווען אַ סך טויטע און פאַרווונדעטע ,אַ פּאָר טענ
שפּעטער איז פאָרגעקומען אין תל-אביב אַ געמיינזאַמע זיצונג פון
ועד הלאומי און דער ,יידישער אַנענץ"און ס'איז באַשלאָסן גע-
װאָרן

צו שאַפן

אַ צײטװײליקן

ײדישן

רעגירונגס ראַט .דאָס

אין.

געווען דער ערשטער יידישער
מלוכישער אקט אין ארץישראל,
באַלד נאָכדעם איז צונויפנע
ש
ט
ע
ל
ט
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ן
די ערשטע פּראָװיזאַ-
רישע יידישע רעגירונג ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַנען דוד
בן-נוריון.
אָבער בעת אין ארץדישרא? האָבן אויפנעריסן עננלישע די-
נאַמיט-באָמבעס ,האָט מען אין לייק-סוקסעס צונענרייט קעגן די
יִִדן אַ פּאָליטישע באָמבע .דעם -81טן מערץ  8491איז פּראָם.

ווייצמאַן

אויפגענומען

און פאַרזיכערונגען

דורך

געװאָרן
פּרעז.

מיט

פריינטלעכע

טרומאן.

קאָמפּלימענטן

א טאָג שפּעטער אין

װאַרען אָסטען ,דער דעליגירטער פון די פאַריײיניקטע שטאַטן
,אֲנוֹ" ,אויפנעטרעטן
לער דערקלערונג ,אַז
ביי דער דורכפירונג
אָפּגעלײיגט ווערן און

אין

פאַר דעם זיכערקייטס-ראָט מיט אַן אַפיציע-
צ
,וליב די נישט-פארויסגעזעענע שוועריקייטן
פ
ו
ֹ
ן
,
א
ֶ
נ
ו
"
ב
אַשלוס ,זאָל דער חלוקהפּלאַן
אָנשטאָט אים זאָל געשאַפן ווערן אַ צייט-

ווייליקע ט,רעסטשיפּ" (אפוטרופסות) פון דער א
ֲ,נו" ,וועלכע װעט

פון  91מאַי  ,8491פאַרבייטן דעם ענגלישן פּאַלעסטינע-מאַנדאַט,
דר ,סילווער ,וועלכער איז אַלס פאַרטרעטער פון דער גיידישער
;אַגענץ" ,אָנװעזנדיק געווען אויף
דער
דאָזיקער זיצונג ,האָט 
גלייך דערקלערט ,אַז אויב די ,אָ
נ
"
א
י
ז נישט פעאיק דורכצופירן

12

איר אייגענעם באַשלוס ,װעלן דאָס די יידן אַלֵיין טון ,ער האָט
די פיינטלעכע
גלייכצייטיק מיט שאַרפע ווערטער נעשטעמפּלט
קאָנספּיראַציע קענן דעם יידישן פאלק און דעם פאַרעטערישן מע-
מיט

סער-שטאָך,

האָפענונגען.

וועלכן

/

מ'ויל

ליקווידירן

אונזערע

נאַציאָנאַלע

|

נישט געקוקט אויף דער שטעלונג פון סאָוויעט-רוסלאַנד און
אירע פּאַרבינדעטע ,וועלכע זיינען טריי געבליבן דעם באַשלוס פון
 9נאָוועמבער און האָבן ווייטער אַנטשלאָסן געקעמפט פאַר זיין

אןָ,נ" און אירע אויספיר-אָרנאַ-
דורכפירונג ,האָט די מערהייט פו
נען געהאָט די כונה צו רעווידירן דעם חלוקה-באַשלוס און צו

פאָרסירן דעם נייען פּלאַן פון אַ ט,רעסטשיפּ? .די אַנטװיקלונג פון
דרי פּאָליטישע געשעענישן

האָט דעם ישוֹב פאַרשטאַרקט אין זיין

איבערצייגונג ,אַז די אַנטשײידונג

לינט

נישט אין פייקיסוקסעס

נאָר אין ארץדישראל גופא .דער זינרייכער קאַמף קענן די אַראַבײ

שע באַװאָפנטע כוחות איז קאַנטינואירט געװאָרן מיט דער גרע-
סטער ענערגיע ,דורך דעם ניײיגעשאַפענעם יידישן קריגס-קאַבינעט,
דער ציוניסטישער

אַקציאַנס-קאָמיטעט

האָט אָפּנעשלאָסן

זיינע באַ-

ראַטונגען מיט אַ פייערלעכן מאַניפעסט ,דעם  21אַפּריל ,8401
אין וועלכן ס'איז דערקלערט געװאָרן ,אַז ,די יידישע מדינה װעט
ָדער אָן דער אונטערשטיצונג פון אָנו".
אַנטשטײן מאיט
די עננלישע עװואקואציע פון ארץ-ישרא? אין פאָרגעקומען
ענגלישער
דער
אַ חודש פריער פאַר דעם באַשטימטן טערמין,

טאַנדאָט

איז

פאַרענדיקט געװאָרן מיט  2און אַ האַלב חדשים

פריער ,װוי ס'איז באַשלאָסן געװאָרן אין לייק-יסוקסעס .ס'איז נע-
װאָרן

עינגלישע
קלאָר ,אַז ד

רעגירונג

האָט נישט

בדעה

זיך צו

ֲ,נוֹ" און אַז די אויספיר-אָרנאַנען .
רעכענען מיט די באַשלוסן פון א
ָ,נוּ" זיינען פולשטענדיק
!ון א
פ

מאַכטלאָז ,ביי דער דאָזיקער

לאַנע

האָבן די ציוניסטישע פירער אין אַמעריקע ,מיט דר .סילווער און
דר .ניומאַן בראש ,און די אַנטשלאָסענע פירער פון ישוב מיט דוד
בן-נוריון בראש ,געפאָדערט ,אַז אין לעצטן טאָג פון דעם ענגלישן
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די יידישע.
מאַנדאַָט ( 51מאַי  )8491זאָל פּראָקלאַמירט ווערן
מדינה ,פאַר דעם דאָזיקן ריזיקאַלן שריט האָט זיך אָבער געשראָקן א
גרויסער טייל פון דער ציוניסטישער באַװענונג ,בפרט ווען מ'איז
געווויר געװואָרן ,אַז די רענירונגס-פארטרעטער פון די פאַרייניקטע
שטאָטן פאַרלאַנגען אָפּצולײגן דעם ענין ביז אָקטאָבער (װי ס'איז
גֶעווען פארויסגעזעען אין ,אֶנו"-פּלאַן) און דראָען מיט די ערגסטע
קאָנסעקווענצן אין פאַל ,אויב מ'וועט גלייך פּראָקלאַמירן די יידי-
שע מדינה.

נישט געקוקט אויף אַלע שטערוננען און באַװאָרענישן ,איז
די ײדישע

מדינה

מיטן

געשאַפן

נאָמען גישראל"

געװאָרן

פרײטיט,

דעם  41מאַי  ,8491אַ טאָנ פאַר דעם אָפּלױף פון ענגלישן מאַנדאַט,
די

אומאַפּהעגגיקײט-דעטלאַראַציע,

ציקע הנם
פּרעמיער
מוזיײזאַל,
שעעניש,
געשטאַנען

געשריבן

אין

פּאַטעטישע,

פעסטע ווערטער ,איז געװאָרן דורכנעלייענט דורך דעם
זיצונג אין תל-אביבער
בן-נוריון אויף דער פייערלעכער
די פאַרזאַמלטע מאַסן האָבן געיובלט צום היסטאָרישן גע"
ווען נאָך דער הפסקה פון  0002יאָר ,איז ווידער אוים-
מדינת ישראל ,אַלס פרעזידענט פון דער נייער מלוכה

איז באַשטימט

געװאָרן פּראָפּ .חײים װײצמאָן .דער צוזאַמענשטעל

פון דער צייטוייליקויר רעגירונג איז געווען פאַלננדיקער:
מיער-מיניסטער
דוד

ורין,
גר
ב

טער:יבשק

האַר"

און מיניסטער

פאַר

אויסערן-מיניסטער:

גריגבוים,

נאַציאַנאַלער

פאַרטיידיקוננ:

שערטאָט,

אינערן-מיניס"

משה

פינאַנץ-מיניסטער:;:

פּרע-

שאליעזדר

קאפ7לשט,

מיניס-

טער פאר אַראַבישע ענינים :ב .ש .שיטריט ,יוסטיץ-מיניסטער; דר .פ,

ראַזענבליט ,פּאָסט -און פאַרקער-מיניסטער; :דוד רמז ,לאַנדװירט-
שאַפט-מיניסטער;:מ .ברטוב ,מיניסטער פאַר סאָצ ,פאַרזיכערונגען:
א .ציזלינג ,מיניסטער פאַר רעליניעזע ענינים :הרב י .ל .פישמאן ,מי"
ניסטער פאַר האַנדל? אוֹן אינדוסטריע; דר .פ .בערבשטיץ ,געזונט"

הייטס-מיניסטער:

הרב מ .לעויץ ,מיניסטער פאַר עליה :מ .שאַי

פּירא .אַלס ערשטע האָבן די מדינה ישראל אנערקענט די פאַרײי
ניקטע שטאַט .דאָס איז ווידער געווען איינע פון די אַמעריקאַ-
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נישע איבעראשוננען ,אַ פּועל יוצא פון דער ואקלדיקער פּאָלִיטיק
לנכי דער פּאַלעסטינע-פראַנע .די אנערקענונג איז געווען דערווייל
נאָר דע פאַקטאָ .דאַקענן האָבן סאָװויעט-רוסלאַנד און די מיט איר
פאַרבונדענע מלוכות אנערקענט ישראל סיי דע פאקטאָ און סיי
|
דע יוֹרֹע.
כמעט אין דערזעלבער שעה ,ווען ס'איז פּראַקלאַמירט גנע"
װאָררן די יידישע מדינה ,האָט זיך אָנגעהויבן די פיינטלעכע אינ-
װאַזיע קענן איר מצד אַלע אַראַבישע מלוכות .גוט באַװאַמנטע און
צוגענרייטע אַראַבישע אַרמײען האָבן אָנגעהויבן זייער קאָנצענט-
רירטן מאַרש קענן ישרא? ,מיטן ציל אַריינצוװואַרפן די יידישע

פאַרטיידיקונגס-כוחות אין ים אַריין אוֹן צוֹ פאַרניכטן פולשטענ-
דיק דעם ישוב .מיט אַ מוראדיקן ציטער אין האַרצן האָט די נאַנצע
יידישע וועלט פאַרפאָלגט דעם פאַרלויף פון אַ קאַמפף ,װאָס האָט
אויסנעזען צו זיין אַ פאַרצווייפלטער פאַרן ישוב .מיט אַ פאַרכאַפּטן
אָטעם האָט זיך די נאַנצע וועלט ,צוזאַמען מיט דער אָנו" ,צונע-
קוקט פּאַסיוו צו דעם העראָאישן געראַנג? פון דער קליינער ניי-

געבוירענער מדינה קענן דער אינװאזיע פון זעקס שטאַרקע פיינט-
מיט זיכערקייט האָט די עננלישע פּאָליטיק דער-
לעכע אַרמײען.
װאַרט ,אַז איר גוט רעזשיסירטער שפּיל וװועט זיך אייננעבן.
די וועלט האָט איבערגעלעבט א גרויסע איבעראשונג .ס'איז
און אַרוגאַניזאַטאָרישער
פאָרגעקומען אַ נס פון יידישער נבורה
פעאיקייט .כמעט אָן וואפן ,האָט דער העלדישער ישוב אויפגע-

האַלטן

דעם

סאַרש פון דער פיינטלעכער אַראַבישער אינװאַזיע.

זיינען כסדר באָמכאַרדירט געװאָרן,
יירישע שטעט און ישובים
אויף די שלאַכטפעלדער זיינען נרויס געווען די פאַרלוסטן פון אוֹנ".
זער בעסטער און שענסטער יוגנט ,אָבער דער שונא האָט נעליטן

א מפּלח .די העראָאישע

פאַרטיידיקונג

פוֹן ירושלים,

דער קאמף

פון זקנים און קינדער אין דער אַלט-שטאָט ,װועט בלייבן א
לעך בלאט אין דער נעשיכטע פון יידישער נבורה ,װאָס קאָן
איר פאַרגלייך האָבן מיט בר-כוכבאס אויפשטאנד אַמאָל און
כטאַלינגראַד אין אונזערע צייטן .נאָך  82טענ אוֹן נעכט

הער-
נאָר
מיט
פון
017

שווערע און בלוטיקע קאַמפֿן ,האָט דער זיכערקייטס-ראַט פון ,אָנ"
געפּועלט א װאָפנשטילשטאַנד צווישן יידן און אַראַבער .אֶנהוֹיב
יולי  8401איז דער דאָזיקער װאָפּנשטילשטאַנד איבערגעריסן נע-

װאָרן דורך די אַראַבישע אַרמײען ,וועלכע האָבן װוידער געהאָפט
אויף אַ שנעלן זיג .זיי האָבן אָבער נעליטן אַ נייע ,נאָך גרעסערע
מפּלה .דער נלי? איז געװאָרן באַפרײט ,די אַרמײען פון סיריע און

לבנון זיינען כמעט ליקווידירט געװאָרן און די יידישע אָפענסיווע
| האָט זיך אַנטװיקלט פון נצחון צו נצחון .דער שנעלער צווייטער
װאָפנשטילשטאַנד,

דיקטירט

דורך

,אֶנוֹ"-פאַרשטײער

דעם

גראַף

בערגאַדאָט ,האָט די אַראַבישע אַרמײען געראַטעװעט פון אַ פול-

יו

שטענדיקער פאַרניכטונג,

די מיליטערישע מפּלה פון די שונאי
אַנטשיידענע 004 .טויזנט ארץדישראלדיקע

ישראל? איז געווען אַן
אַראַבער ,ואָס זיינען

לויט דעם באַפעל פון זייערע אָנפירער ,אַנטלאָפן פון דער יידישער
מדינה ,זיינען געװאָרן פּליטים .אויף זייער אָרט זיינען אָנגעקומען

מכ? תפוצות הגולה צענדליקער טויזנטער פּאַרמאַטערטע ,היימלאָזע
יידישע פּליטים .איבער די שטעט

און ישובים פון דער נייער ,יונ-

גער מדינת ישראל? פלאַטערט שטאָלץ די זיגרייכע בלוי-ווייסע פאָן
פון דער

העלדישער

הגנה-אַרמיי,

מיט

באַװונדערונג

און

פרייך

האָט דאָס וועלט-יידנטום געקוקט אויף דעם קליינעם יידישן ישוב
ביי די ברענעס פון ירדן ,װאָס האָט פאַר דער נאַנצער דערשטוינ-
טער וועלט אויפגעהויבן דעם יידישן כבוד דורך זיין אויסערגע-
צייך-קריצעניש
מיט
און איבערגעגעבנקייט.
וויינלעכער נבורה

! האָבן די שונאי-ישראל מכל המינים
יי
יידישן טרוימף.

געמוזט

אנערקענען דעם
|
|

דער נצחון פון דער יונגער יידישער מלוכה ,אדיעזרגרייכט

גע-

װאָרן ,אין אַ גרויסער מאָס ,אַ דאַנק דער גלענצנדיקער מיליטערי-
שער און פּאָליטישער פירונג ,בראש פון וועלכער ס'איז געשטאַנען
דוד גבורריון .אין דעם שװערסטן אָבער צונלייך הערלעכסטן נע-
ראַנגל פאַר יידישער זעלבסשטענדיקייט און צוקונפט ,איז דוד בן-

גוריון געװאָרן די צענטראַלע און שטאַרקסטע
זער היינטיקער

יידישער תקופה,

געשטאַלט פון אונ-
|

-
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 )4אין דער גורל-צייט פון יידישן פאַלק -
פאַרענדיקט

מיט דעם יידישן מיליטערישן נצחון ,איז נישט
געװאָרן דער קאַמף פאַר און אַרום מדינת ישראל ,די
ע
ש
י
ל
ג
נ
ע
רע-
גירונג ,און בעיקר דער אויסערן-מיניסטער בעווין ,האָבן ווייטער
פאַרביסן קאָנטינואירט זייער אַנטײ-ציוניסטישע פּאָלִיטיק .דאָס,
װאָס איז נישט דערגרייכט געװאָרן אויף דשילאַכט-פעלדער ,האָט

געדאַרפט ,אין אַ געוויסער מאָס ,פאַרװוירקלעכן דער בערנאַדאָט-
פּלאַן .דער חלוקה-באַשלוס פון ,אָנוֹ" האָט פון דעם ארץ-ישראל-
דיקן שטח (אָן עבר-הירדן ,פופצן טויזנט קװאַדראַט-קילאָמעטער),

באַשטימט קוים די העלפט פאַר דער יידישער מדינח .בערנאדאָטס
פּלאַן האָט דעם יידישן שטח רעדוצירט צו אַ ווייטערדיקער העלפט.
ס'איז געווען קלאָר ,אַז אַ יידישע מדינה אָן דעם נגב קאָן נישט
לעבנס-פעאיק,
דער טראַגישער טויט פון גראַף בערנאַדאָט (אין סעפּטעמבער
|
האָט נאָך מער פאַרשאַרפט די לאַנע און איז אויסגענוצט
89
געװואָרן דורך די שונאים פון מדינת ישראל ,די נייע יידישע אָפענ-
סיווע ,סיי אין נגב און סיי אין צפון ,האָט באַזיגט די מצרישע און
ליבאַנישע אַרמײען און פולשטענדיק באַפרייט דעם נגב אוֹן דעם
נליל ,די יידישע נצחונות האָבן פאַר דער גאַנצער וועלט וידער
דעמאָנסטרירט דעם
אַנטשלאָסענעם ,העראָאישן ווילן פון ארץ-
ישראלדיקן ישוב ,אָבער פּאָליטיש איז די לאַגע פון מדינת ישראל
ווייטער געווען אַ .קריטישע ,הגם דאָס נייע אויסוויילן טרומאַנען
צום פּרעזידענט פון די פאַרייניקטע שטאַטן (נאָוו )8491 ,האָט
אַרויסגערופן געוויסע האָפנוננען .די אומנינסטיקע פּאָליטישע לאַנע

זיין

האָט איר בולטן אויסדרוק געפונען בעת די באַראַטונגען פון  אָנוי
אין פּאַלעי שאַיאָ ,אין פּאַריז ,ווו סהאָבן

זיך אָפט געלאָזט הערן

אַנטידציוניסטישע שטימען ,צוליב די מאַנעװרעס און קוליסן-הש-
פעות פון דער

620

ענגלישער רעגירונג,

איז די אויפנאַם

פון מדינת

ישראל אין דער ,אֲנו" אָפּנעלײינט געװאָרן .די ווייטערדיקע יירישע
מיליטערישע נצחונות אין ננב ,אויף די נרענעץ-שטחים פוֹן מצי
רים ,האָבן ווידער באַװויזן דעם שטאַרקן כוח פון ישרא? אינם
קאַמף קענן די מיליטערישע און פּאָליטישע שונאים.
אֶנהוֹיב יאַנואַר  9491האָט די עננלישע רענירונג געפּרװוט
יוננער יידישער
קעגן דער
דורכצופירן אַ מיליטערישע אַקציע
מדינח .דער אינצידענט מיט די אַראָפּנעשאַסענע פינף ענגלישע
אַװױאָנען האָט געקאַנט פּראָװאָצירן אַ נעפערלעכע לאַנע .וי אין
דער עננלישער
האָט איצט
גריכישער דראַמע,
אַ קלאַסישער,
קאַמף קענן ציוניזם ,דערנרייכט זיין הויכפּונקט ,די עננלישע רע"
גירונג האָט זיך נעמוזט צוריקציען .קעגן איר איז געווען די וועלט-
מיינונג און אפילו די שטימונג פוֹן דער עפנטלעכער מיינונג אין
עננלאַנד גופא .דער פירער פון דער ליבעראַלער פּאַרטײי אין לאָנ-
דאָנער אונטערהויז האָט אָפן דערקלערט; ,די עננלישע פּאַלעס-
טינע  -פּאָליטיק איזן אַ קרימינעלע" .מינ .בעווינס פאַרעקשנטע
אַנטי-ציוניסטישע פּאָליטיק האָט נגעברעננט א מפּלה נישט בליז
נאָר אויך דעם פּרעסטיזש פון דער עננלישער
אים פּערזענלעך,
אימפּעריע .ס'איז בולט געװואָרן פאַר דער נאַנצער וועלט די צבי-
עות ,וועלכע האָט במשך פון לאַנגע יאָרן איינגערעדט דער וועלט,
אַז עננלישע באַיאָנעטן שיצן דעם יידישן ישוב אין ארץ-ישראל,
וי אַ היסטאָרישע ואָרנונג קליננען היינט די ווערטער פון גרויסן
עננלישן מלוכה-מאַן לאָרד קערסאָן ,אַרױסגעזאָנט מיט אַ סך אאָרן
צוריק , :דער עתיד פון גרויס-בריטאַניע װעט זיך נישט אַנטשיידן
אין אײיראָפּע און אויך נישט אויף די ימים און אַקעאַנען ,אויף
די בריטישע פאָן .זי װועט זיך אנטשיידן
וועלכע עס דאָמינירט
אין דעם וועלט-טייל ,אין וועלכן עס האָט זיך אָנגעהויבן די נע-
שיכטע פון דער מענטשהייט !"
אין יאַנואַר ,9491
באַלד נאָך דעם יידיש-עננלישן קריזיס
האָבן די שלום-אונטערהאַנדלוננען צווישן די יידן אוֹן די אַראַבער

אין ראָדאָס באַקומען

אַ שנעלע ,פּאָזיטיוע ווענדונג .גלייכצייטיק
021

האָבן די מערב-אייראָפּעאישע מלוכות ,מיט פראַנקרייך און ענג-
לאַנד בראש אנערקענט דע פאַקטאָ מדינת ישראל .בזה האופן האָט

זיך מיט אַ פולשטענדיקן מיליטערישן אוֹן פּאָליטישן נצחון פאַר-

ענדיקט דער קאַמף פון י ,8491 .װאָס איז אין דער יידישער גע-
| =שיכטע געװאָרן דאָס וויכטיקסטע יאָר זינט דעם חורבן הבית השני.
די װאַלן

צום

ערשטן

ײדישן

פּֿאַרלאַמענט,

וועלכע

זיינען

פאָרגע-

האָבן געבראַכט פאָלננדיקן רע-
קומען דעם פע-טן יאַנואר ,9491
מפּ"ם  1241פּראָצ,,
מפּאַ"י  8.88פּראָצענט שטימען,
זולטאַט:
רעליגיעזער בלאָק  3,21פּראָצ, ,.ח,רות"  9,11פּראָצ ,.אַלג .ציוניסטן

 8,פּראָצ און פּראָנרעסיסטן  1,4פּראָצ .דעם רעשט שטימען האָבן
באַקומען פאַרשידענע קלענערע פּאַרטײען און גרופּירונגען.
די דערעפענונג פונם פּאַרלאַמענט כנסת ישראל איז פאָרגע-

קומען זייער פייערלעך אין
שטראַכן

נגעװאָרן

די אייביקע

ירושלים.

מיט דעם איז אונטערנע-

פאַרבינדוננ

צװוישן

פאלק

ישׂראל,

מדינת ישראל און זייער אַלטער ,הייליקער הויפּט-שטאָט ירושלים.
אַלס פּרעזידענט פון דער יידישער מדינה איז ווידער אויסנעויילט
בראש פון דער נייער יידישער
װײבמאַן.
פּראָפ .סײם
געװאָרן
רענירוננ שטייט דוד בר גוריט .אֶנְהוֹיב מערץ  9491האָט דער זי"
כערקייטס-ראַט פון ,אֲנוֹ" אין לייקדסוקסעס בשלאָסן צו רעקאָמענ-

דירן דער גענעראַל-פאַרזאַמלונג אָנצונעמען די מדינת ישראל אַלּס
|
9פ-טן מיטנליד,
מיט יעדן חודש װאַקסט אַלץ מער די .יידישע עלִיה קיין ארץ-
ישראל.

אין י8491 ,

האָט זי באַטראָפן

 081טויזנט נפשות,

אין

היינטיקן יאָר וועט זי זיכער אַ סך גרעסער זיין ,קבוץ הגלויוח איז
היינט די אויפנאבע פון דער ציוניסטישער באַװענונג ,ווייל מיט
דער שאַפונג פון מדינת ישראל איז נאָך נישט פאַרווירקלעכט נע-
װאָרן דער פּאָליטישער ציוניזם ,ס'איז ערשט דער אֶנהוֹיב פון דער

טאַרווירקלעכוננ .ריכטיק האָטס

דוד ברגוריט,

אין זיין גרויסער

רעדע אין תל-אביב ,אָנגעוויזן ,אַז אונזער נאָענטסטע אויפנאַבע
איז צו ליקווידירן ידידישע גלותן און צו שאַפּן אין מדינת ישראל
629

אַ דעמאַקראַטישע אַרדנונג ,װאָס  שטיצט זיך אויף פרייהייט,וייל
ס'איז נישטאָ קיין מאָנאָפּאָל אויפן אמת .אויף די הויכע מאָראַי
לישע פּרינציפּן פון קיום האומה און קיום המדינה האָט אויך אָנ-
געוויזן פּרעז .װײבמאַן אין זיין דערעפענוננס-רעדע פון כנסת יש-
ראל .אָבער קודם-כל ,מוז דאָס יידישע פאלק זיין שטאַרק ,וייל
מיר לעבן אין אַ וועלט ,אין וועלכער מאַכט איז געװאָרן דער דע-
צידירנדיקער פאַקטאָר ,די יידישע מדינה איז חיינט אַ רעאַליטעט.
זי איז קלענער ,וי עס האָבן געחלומט און פּראָפּאַנירט די מנחיגים
פון ציוניזם .װאָלט דאָס יידישע פאָלק ,מיט  02אָדער  03יאָר צוריק
רעאַליזירט הערצלס פּראָנראַם ,דאן װאָלט דער נורל? פון אונזער

פאלק און אונזער מדינה געווען נאָר אַן אַנדערער ,אָבער דאָס ,װאָס
איז פאַרגאַנגען ,לאָזט זיך נישט מער ענדערן! אונזער איצטיקער
דור ,דער פאַרפּײיניקטער און טראַנישער ,האָט אויף זיך גענומען
און פאַראַנטװאָרטונג .אפשר איז די צייט
אַ גרויסע אויפנאַבע
פאַר פאַרווירקלעכן דעם קבוץ הנלויות קורץ ,נאָר קורץ ,מיר לעבן
נבישט

אין

דער

גורל'תקופה

נאַָר

אין

דער

גור?ל-בייט

סור

ײדיש)

פּאָלט ,ווייל אַ תקופה האָט אַ באַנריף פון יאָרן-לאַנגער אַנטװיקלוננ,
מיר לעבן אין אַ מוראדיקן שאָטן פון א נייער וועלט-שרפה און
זאָל אונז די שרעקלעכע מאַרטיראָלאָניע פון אייראָפּעאישן יידן-
טום זיין אַן אייביקע וואָרנונג צוֹ אומרו און קאָנסעקװוענטן איבערבוי
אין אונזער פּריװואַטן אוֹן קאַלעקטיוון לעבן,
מיר ווילן לעבן אין שלום און בויען אונזער צוקונפט אין
מדינת ישראל אין פרידן און אחדות מיט אונזערע אַראבישע שכ-
נים .מיר פאַרבונדן אונזערע האָפנוננען מיט דער ועלט-דעמאַָ-
קראַטיע און מיט דעם קאַמף פאַר יושר .מיר האָבן איבערנעלעבט
שרעקלעכע ,בלוטיקע חבלי-משיח און מיר זיינען חיינט אַנטשלאָסן
צו זיין ; דור אחרון לשעבוד וראשון לנאולה".

)
4ו
נס
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ב י ב ל י אָ נ ר אַ פ י ע (צום צווייסן באַנר).
אין העברעאיש און יידיש
אחד העס :על פרשת הדרכים .בערלין 0891
בן-אברהם י ..ההיתאבקות על צבא יהודי .תל-אביב
בר גוריון ד :.דבר ישרא? בארצו .ירושלים תש"ו

תש"ו

בנקובר י. .חמש שנים (יומן חייל עברי) .,תל-אביב תש"ה
בר"שס ר ..בין חומות הניטו .תל-אביב תש"ז
ברמן א :.תולדות החינוך בישראל ובעמים .תל-אביב תש"ו
גאָלדבערג ג :.צו דער דעמאָגראַפּיע פון יידן אין אַמעריקע .ייואָ"

|

בלעטער  ,ניו-יאָרק 9401

גורויץ ד .דר :.יהודי ירושלים .ירושלים תש"א
געלבער ג .מ .דר :,.די פאָרגעשיכטע פון דער באַלפור -דעקלאַראַציע.
װאַרשע 8291
דובגאָו ש ..די נייעסטע געשיכטע פון יירישן פאָלק .װאַרשע 8291
דליטא אין קאַמף אוֹן אומקום,
דװאָרזשעצקי מ .דר :.ירושלים
|
פּאַריז 8491

דרויאַנוב א :.כתבים נבחרים .תל-אביב תש"ו
הועידה

הששית

ש? הפתדרות

העובדים .,תל-אביב

9491

הורודצקי ש .א ..שלוש מאות של יהדות פולין .תליאביב תש"ו
|
הערש ל .פּראָפּ ..די יידישע עמיגראַציע .ווילנע 4191
וילנטי ז :.מדריך ארץ-ישראל .תל-אניב
זימאן יהושע :בנין הארץ .82491--9881

תש"ה
ירושלים

6491

זשאַבאַטיגסקי זאב :אבטוביונרפיה .ירושלים תש"ז
סח ל -- .פלר * ..דברי ימי הציונות .ירושלים תש"ה
זשיטלאָטסָקִי חיים דר ..דער סאַציאַליזם און די נאַציאַנאַלע פראַגע.
ניודיאָרק 8091
טרטקובר א .דר :.תולדות תנועת העובדים היהודית ,וורשה 901
טרומפלדור יוסף :קובץ .תל-אביב תש"ח
024

כצגלסון +.3

חציונות

כתנועת

הנשמה.

תל-אביב

תש"ה

כצנלסון ב +.כתבים .כרכים א .ב .ג .תליאביב תש"ו
לובוגקי ב +.הצה"ר ובית"ר .ירושלים תש"ו
ליביגשטיץ א :.חציונות ואננליה ,תל-אביב תש"ו
ליטטאט א ..סה שׂהיה .זכרונות על תנועת הפועלים
|
עין חרוד תש"ה
לעװויגטון אברהם .לביסוס הציוניות .וורשה 9591

היהודים,

לעשציגטקי יעסב :נדודי ישׂראל ,תל-אביב תש"ה
לעשציגסטי יעקב :די אַנטװיקלונג פוֹן יידישן פאלק פאַר די לעצטע
יאָר ,בערלין 8991
0

לעשציגסטי יעקב  +תפוצות ישראל לאחר המלחמה .תל-אביב תש"ה
מאָרף ב :.3חורבות דערציילן ,לאֲדוש 7491
מדזיני מ ..עשר שנים של מדיניות ארצישראלית.
גאַװטראַצטי ט ..המנדאט ומשק הארץ .מרחביח 6491
בײישטאַט מ -.חורבן ומרד ש? יהודי ורשה ,תל-אביב תש"ו
סטחסקי משחה .הכפר העברי .תל-אביב תש"ו
סמילאגסקי משה .פרקים בתולדות הישוב .תל-אביב תש"ו
טגש חגחה .חייה ,שליחותה ומותה .תל-אביב תש"ו
ספר ברגשטיץ-כהן .תל-אביב תש"ו
תל-אביב

8291

ספּר השגס של העתונאים .תל-אביב תש"ו
עפרויקין

ישראל.

פולס א ..הישוב

א חשבון

העברי

הנפש.

במוצאי

פּאַרי! 8401

המלחמה.

מרחביה

5491

פּיליפּזון מרטין :דברי ימי ישראל בדורות אחרונים ()0191---8781
תלד-אביב תש"ו

פריש דגיאל :דאָס היימלאַנד .נידיאָרק 7491
צבמח ש :.בראשית (על העליה השניה) .תל-אביב תש"ו

קלייגמאן מ :.חיים ווייצמאַן ,תל-אביב 8491
סלעי ד:.איך נוסדה ההסתדרות? תל-אביב תש"ו
סריטשמארייזרעאלי א ..אַמעריקאַנער יידן אין קאַמף פֿאַר מדינת
ישראל ,ניודיאָרק 8491
028

קרסל ג ..המוסדות המשקיים
קרסל ג +.ספרות החסתדרות.

|רוזגברג א..

עם

ישראל?

+
ירושלים תש"ח
רוטגשטרייך  -.1המחשבה

ריגער

החינוך

א:.
ירושלים

רװצקי

של החסתדרות.
תל-אביב תש"ו

בתפוצות (ערב מלחמת
חיהודית

המקצועי

בעת

העולם השניה)

החדשה.

תל-אניב תש"ה

העברי

בארץ-ישראפ,

בישוב

תש"ה

אברהם:

תל-אביב תש"ו

י

יידן אין ארץיישראל,

ניודיאָרק 7491

 שמואלי אפּרים דר ..תולדות הציוניות במאה התשע עשרה .תל-אביב 7491

|

|
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,802 ,402 ,809
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קריטש-דזשאָנס ,מונוסטער 8900 ,400+
קרעמעגעצקו ו ,22 .סס א .וו
,קרן הוסוד"  408 ,9028 ,618א .ו.

,קון קימת לישראל? ,88 ,147 ,70
0

,01/

811

א.

ו.

ראַבינאָװיטש ש .פ011 .
ראָזאָוו ישראל 089 ,79
ראָזענבוים ש ,.ד"ר 408 ,001 ,08

ראָזענבלאַט ב003 .
ראָזענבליט פ,894 ,494 .
9

,894

,984

,481 ,02

,051

ראָזענהיים ועקב 8141
ראָוענפעלד ט ,.ד"ר 761 ,801 ,08
ראָזענפעלד מאָריס 403 ,021
ראַטענבערג מאָרים 894 ,794 ,703
ראַטענשטרויך  ,.8ד"ר 718
ראַטשילד דזשעמס ,702 ,882 ,932
,0

084

ראָמשילד וו ,.לאַרך ,689 ,889

,1

ראַטשולך לואָנעל 809 ,742
ראָטשילד ע ,.באַראָן (,חנדיב

הו-

,089 ,9829

1894

,9

דוע")

8 ,0682 ,892פם +

,912 ,89

ר,אַסוויעט" 991
ראַפּאָפּאָרט ש ,.ד"ר

408

ראָפּאַר וו ,.פּראָפּ ,478 ,878 ,פהס
ראשון לציון" 501 ,80 ,40
רובאַשאָוו זלמן 844 ,104 ,8032
רוזוועלט ,פרעוידעגט 088 ,870

שטאַנד

רוטענבערג צנחס ,אונזש,1 ,8 .
180 ,184 ,904 ,089 ,869 ,9
רופאווזן ו ,,ד"ר 894 ,294 ,808
רופּין א ,.ד"ר ,451 ,99 ,47 ,76 ,09
 713 ,802 ,981 ,081 8א
רודונג ,לאָרד 804
דיטשמאַנד ע025 ,918 ,418 .
רייך לעאָן ,ד"ר ,901 ,611 ,60 ,88
,494 ,914 ,008 ,848 ,417 0
| + 404 ,104 ,834 ,944 ,044
ריינאַך יוסף 802
רוינאַך שלמה 241
ריינעס ' ,.הרב 881
רונגעל ט ,.ד"ר 984 ,798 ,468
רמז דוד 910 ,898 ,424 ,814
רעוווצקי א020 .
,רעװריוואָוסט! א,114 ,014 ,1
 784 ,1א.
רענער ק ,.ד"ר 5
שאָאו וו ,.סער 804 ,664

,4

8פוװף

לט

שאָלד הענריעטע ,414
889 ,118 ,084 ,7
שאָלד ראָבערט 950 ,048 ,718
שאַליט י ,.ד"ר 484 ,708 ,88 ,45
שאַפּיראַ ה ,.פּראָפּ981 .
שאַפּירא מ510 .
שאַץ ב ,.פּראָפ401 ,76 .

שאָקען ז ,009 .אפ

שטיינבערג
שטערן א,.
שטרוק ה.
שטרויכער

,8
,8
שוטריט

אטא
צהגחםו)

040

סקעט

/

יהודה 421
ד"ר 251
805 ,881 ,811
ב ,.ד"ר  ,48פס
,8002

,424 ,014 ,004 ,104
1809 ,494

שטערן-גרופע

,8
,6

(ל"ח"י) 605

ב .ש516 .

שוונקין מ .מ808 ,892 ,881 ,66 .
שולס ,ד"ר 909 ,984
שילער שלמה 844 ,081
שיף יעקב 891
שימער ו ,ד"ר 180 ,894 ,014 ,08
שלום עלוכם 085 ,5
שמאָראַק ע ,ד"ר 444 ,824 ,808
שמעלקעס ,הוב 911
שניאור ולטן 491
שעכטטאַן י- 705 ,808 ,149 .
שענעס חנה 526 ,678 ,873
שעפטעסבערי ,לאָרך 499 ,899 ,999
שערטאָק משה ,890 ,978 ,718 ,808
816 ,906
שפּרונצאַק ווסף ,004 ,8 ,9
2( ,1כקאן 084 ,844 ,4

פּ609 .

וםוזת טמ

6

שטרויס נתן 404
שטריקער ר ,.אינזש.

שװאַרפאַל" .+ר  0041סכן804 ,
שווויצער

,861

,081

9טס

שטיין לעאָנאַרר 864 ,998

שאַך מרים ,פּראָפּ021 .

,434

,844

א,701 ,68 ,88 ,45 ,88 .

:
0

{ומתלשיה?? 1

תל-אביב  602 ,861 ,401א{ .
תל-חוי

,989
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