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ס׳איז געװען אין הערבסט. 1917
אין רוסלאנד איז נאר װאס אוגטערדריקט געװארן קארני־•
לזןװס אוי& שטאנד ,דער לעצטער שטארקער פרוב װידער ארײנצו-
שפאנען רוסלאנד אין װאגן פון אירע אימפעריאליסטישע פאדבינ•
דעטע  .די קערענםקי  -רעגידונג האט געגוםסט און די מאצט פון
די באלשעיויקעם האט זיך אנגערוקט ס? מ דעד גרעסטער
*
שנעלקײט.
די מיליאגען  -גרייסע רוםישע ארמײ איז געװארן אומפעיק
װײטער צו קעמפן פאר די צײעקן ,צוליב װעלצע זי איז באשאפן
געװןןרן .די  90דייטש־עםטרײכישע דיװיזיעם ,װאם זענען געשטא-
נען אויפן רוסישן פראנט ,האבן געהאלטן בײ פרײ  -װערן ,און יד
גרויםע אמעריקאנישע ארמיי -וואס האט געזאלט פארבײטן זד ^ם
צאריםטישע רוסלאנד אינם * קאמף פאר צױויליזאציע  /האט נזןך
געהאלטן בײם פארמירט ווערן אויף יענער זײט אקעאן.
היםטאריקער ,םטראטעגן און סתם אלץ  -װײסערס באװײזן איצט
מיט אותות ומופתים ,או דײטשלאנד האט געמוזט קריגן די מפלר״
אז זי האט נישט געהאט קיין אײן שאנס אויף נצחון ,אז זי איז
 באזיגט געװארן שוין איגם טאג פון איר קריגם  -ערקלערונג.ס־קאן זײן— זיי ה $בן רעכט• אבער דאס בײט גארנישט איגם פאקט,
אז די צװײטע העלפט פון יזןר  1917איז געװען פאר דער קאאליציע
א ביטער שטיקעל צײט .פאר דעם דרויסנדיקן עולם האט מען
געקגיפן די באקן ,אבער ביי זיך אין די חדרי  -חדרים פון די גע-
נעראל -שטאבן און דיפלאמאטישע קאנצעלאריעם האט מען פאר-
בראצט נישט װײניק יאושדיקע טעג און שלאפלאזע געצט .אויף א
נצחון אין דעם פארנעם ,ווי ער איז ארויםגעקומען .האט מען זיך
דעמאלט על כל פגים נישט געריצט.
די ענגלישע דיפלזןמאטיע ,װאם הן $ט אנגעפירס די פאליטי-
שע עםקים פון דער ״אגטאנט״ הזןט אין דעם דאזיקן געםערלעכן
מזןטענט דעזוכט פרײנט ,װו נז$ר זי האט געקזןנט.

קיין אײן פ^ ליטישער אדער מיליטעױישער כח— װי קלײן *ר
זןןל גישט זײן— איז אין די שװערע טעג גישט אװעקגעמאצט גע-
װאדן מיט דער האנט .מען האט זיך צו אלע געחנצעט״יעדן צו-
געזןןגט ,יעדן אין הימעל געהויבן.
און אין
די דאזיקע טעג איז
אגטשטאנען
יד
באלפור -
דעקלאראציע . . .
יד לעגענדע װעגן דער מאצט 5ון ײדן אלס אײנהײטלעגן
קיבוץ איז נאך עד ד.װם םארבליבן אין די פאליטישע קרייזן6ןו
יד אומות העולם— סיי פרײנטלעכע ,םײ פײנטלעצע .פון דעם דןןזיקן
גלויבן—דעם גלגול םון דער אמאליקער קהל -לעגענדע— זענען נישט
 0רײ די קליגסטע פאליטישע קעפ פון דער הײנטיקער װעלט .און
דעד געדאנק װעגן דעם 7אז ײדן״ צוליב דאנקבארקײט פאר דער
הבטחה פון ארץ -ישראל ,װעלן אין פארשידענע לענדער שטיצן
מיט מער ענערגיע אדער באקעמפן מיט װײניקער האם יד יאליטיק
 5ון דער אנטאגט״ האט אין די דעמאלטיקע שװערע טעג גישט
עטןןרט םתם איג נארירט ווערן•
די מער גלײבנדיקע האבן געטראנט ,אז איצט״ באקזמענדיק
אן אײגענעם ״קריגס-צװעק׳  /וועלן יידן אין רוסלאנד אנהײבן גע-
שלאסן צו שטיצן די רעגירונג פון קערענםקי ,װןןס האט זיך גע-
צאפלט אין די לעצטע יםורים .און א5שר דערמיט פארלענגערן
איר קױם אויף א פאר חדשים ,ביז די אמעריקאנער ארמײ װעט
אונטערקומען• די װײגיקעד גלײבנדיקע האבן אלענ 5אלס גערעכגט״
אז דער ענטוויאזם ,װ$ס די באלפור־דעקלאראציע װעט ארויםרופן
1ײ יידן ,װעט װירקן אויף א געװיםן טײל פון דער אמעריקאנער
געזעלשאםטלעצער מײגונג ,װאס איז,ן נאך נישט ארײנגעםאלן איגם
טומעל םון קריגם-באגײסטערוננ•
די דאזיקע הויפט מאמענטן ,װן$ס האבן באשטימט די דעק-
לאראציע םון2־טן נאװעמבער
 , 1917האבן באזונדערם שטארק״
געװירקט דערפאר ,װײל
דערצוזןןגאלייןפאר זיך איך
אנגעקומען גאנץ גרינג .פאלעםטינע איז נאך נישט געװען
אין די ענגלישע הענט ,און אויב זי װאלט ערןןבערט געװען ,איז
נןןך געװען עטװאס אויף װאם זי אויסצובײטן  . . .און אמגרינגסטן,
באקאנטלעך ,זאגט מען צו זאכן ,בעת מען פארמאגט זײ נאך נישט.
דאט דאך א פוילישער שליאכטשיץ ,לויט א ראמאן פון שענקע־
זויטש ,געשענקט דעם שװעדישן קעניג גאנץ נידערלאנד . . .
און אזוי ארום איז דער ברױו צו לןרד רןזטשילד ןזנגע־
שריבן געװארן . . .
און מיט א יןזר פריער האס ענגלאנד אונטערנעחתמעט ןןן

אנדער אפמאך װעגן פאלעםטינע״ ס׳איזגעװען זומער .1916גראד
ערב רומעניעם ארײנטרעטן אינם װעלט -קריג .אין די פאליטישע
קרײזן פון דער אנטאנט האט מען זיך מיט א געװיסן ערנםט בא־•
צ ויגן צו די בארימערײען פון יאן בראטיאגו און טאקע יאנעסקו,
װעגן די ״ 600,000דאקישע העלדן ,װאם װעלן זיך א װארף  -טון װי
ןןדלערם איבערן ברידערלעכן טראנסילװאניע צו די טאלן פונם
״בארבארישן מאדיארן  -לאנד״ .די װאקלדיקע ליניע פון די קריגס-
שאנםן האט געהאלטן אױף אײנעם פון אירע העצסטע פוגקטן.
אין אזא מאמענט ,װען די שאנסן אויף צוטײלן דעם בערס
 6על זענען געשטאנען הויך ,זענען די הויפט  -מאכטן פון דער אנ-
אפמאך 6ון סייקס  -פיקא ,װאס
טאנט מושװה געװארן װעגן דעם
פארנעמט זיך ספעציעל מיט דער 6ארטײלונג 5ון א״י ,לויטן זד- $
זיקן פארטיאג האט פראנקרײך באקומען אלם םפערע 6ון השפעה
צוזאמען מיט סיריע אויך דעם צפוגדיקן טײל 5ון ארץ -ישראל —
צום צפון פון דער ליניע עכ — 1ים־פנרת .ענגלאנד האט געזאלט
ירושלים
באקומען דעם אי ^ עריקן טײל פון א״י  ,חוץ ירשלים.
יריחו -
בית  -לחם,
חברון,
געגנט -
איר
און
דער הש-
אונטער
ארײנקומען
געזאלט
הןןבן
צארישן
דעמאלטיקן
דעפ
רוסלאנד
פעה 6ון

רו ם ל א נ.ד
װעגן ײדן איז אין פארטראג פון םײקם  -פיקא קײן אײגציק
װז $רט נישטא .און דאס איז באזונדערם מערקװירדיק דערפאד ,װײל
צו יענער צײט האבן ציוניםטישע לעגיאגערן ש 1ין געהאט געטריבן
מויל  -אײזלן אויף גאליפאלי ,און אין לאנדאן האט מען שוין גע-
טרונקן טײ מיט ענגלישע לארדן און אויםגעהערט פון זײ זיםע
קןזמפלימענטן אויפן אדרעס פינם ײדישן פאלק ...און אץ דערציו-
ניסטישער פרעםע זענען שוין דעמאלט געװען רמזים און ^ נצוהע-
רענישן אויף װיצטיקע באשלוסן אין לאנדאן בנוגע אדץ  -ישראל
אלם ײדישן צענטר.
ם׳אנטשטייט דעריבער פון זיך אלײן די קשיה.־ םה ג ש ת ג ה/
פארטראג 6ון
װאס האט זיך געביטן אין דער צײט צװישן דעם
דעקלאראציע 6ון 2נאװעמבער ? פארװאם
סייקס  -פיקא און דער
זענען די ײדן ,װאס זענען געװען דער ״אבן מאסו הבונים״ אין דער
צײט 6ון םײקס  -פיקא ,פלוצים דערה 1יבן געויארן צו דעם  ,יאש-
פנה״ אין באל 6ורס  -דעקלאראציע ?
א פיום  -גלײביקער צײניסט װעט ענטפערן אויף דער דאזי-
קער 8ראגע מיטן אגװײז אויף דער דיפלאמאטישער גאונות״פון
פרא .6חײם ווײצמאן .דאס איז ןןבער א תשובה פאד מענשן ,װאם
#ארשטײען גישט דעם צוזאמענהאנג צווישן גרויסע ערשײנונגע
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און קלײנע פאםירונגען.
דער ריצטיקער ענט 6ער איזאן אנדערעד .אין דער צײט
אוןבאל-
פיקןן
ס״קס -
אפמאך 6ון
עווישן דעם
רוסי-
ארגעקומען די
איז6
דעקלאראציע
 6ורס
רעוואלוציע .פראקלאמירנדיק דעם לאזונג  :״אן אנעקםיעם
שע
און קאנטריבוציעם׳  — /איז רוםלאנד נאך פארן באלשעװיםטישן
אויפשטאנד 6רײוױליג ארוים 6ון דער צאל פרעטענדענטן אויף דער
סיריש  -פאלעםטינישער ירושה .און די ירושה אלײן איז אין צוזא-
מעגהאנג מיט די געשעענישן אין רוםלאנד ,געװארן אן אומזיצערע•
בײ דער דעמאלטיקעד מיליטערישער סיטואציע ,האט מען זיך גע-
מוזט דעצנען ערנסט אויך מיט װילםאנס פרינציפן .דער פלאן װעגן
א ײדישער נאציאנאלער הײם איז געװען א גאנץ גוטער שירם ,אוג-
טער װעלצן מען האט געקאנט אלטע אספיראציעס צופאםן צו
נײע 6ארמען...
און װען מיר הערן ציוניםטן ,אמאליגע ליבעראלן ,קריצן מיט
די צײן אויף דער רוםישער רעװאלוציע ,װילט זיך זײ א 6רעג טון:
—״װי מײגט איר ,רבותי ,װאלט באלפורם דעקלעראציע מעג-
לעך געװען אן דער רוםישער רעװאלוציע ? זײט איר זינער אין
ירושלים ב - 5
דעם ,אז אן דער רוםישער רעװאלוציע וואלט
המושב ? ״
״תתום
ײדישן
אריין אין
לל
און איז דען נישט 6ון די דאזיקע פראגן אײן שריט צום
געדאנק ,אז דער פראלעטארישער קלאסן  -קאמף ,װאם איז ,אין
פדאגרעסיווער
אײנציקער
דער
פארשידענע פארמען,
פאקטאר אין דער היינטיקער װעלט ,האט ש 1ין באשטימט אין
עבר און װעט נאך מער באשטימען אין דער צוקונ& ט אויך דעם
גורל פון צי 1ניזם?
די מלחמה האט זיך געענדיקט פאר די  #אדבינדעטע6לי
גלענצענדער ,אײדער זיי האבן זיך דאס אין יאר  1917פארגע•
שטעלט .דײטשלאנד 6 ,ארבלענדט דורך רעאקציןןנערער גיאװה הזןט
גישט אויסגענוצט די לעצטע גינםטיקע געלעגנהײט — שליםן א
דעמאקראטישן ןשלום אין מזרח ,כדי צו ע 6ענען פאר זיך פםיצא-
לזןגיש דעם װעג צו א בפבודיקן שלום אין מערב .נאך בריסק איז
לאגיש  -אומפארמײדלעך געקומען דעד שלום דער שלום 6ון װער-
סאל• ארץ  -ישראל איז צוזאמען מיט אייגיגע אנדערע לענדער
פארבליבן 6עםט אין ענגלישע הענט.
ערשט איצט האט זיך ארויםגעװיזן ,אז אין ענגלאנד זענען
באגײםטערט 6אר באל 6ורס דעקלאראציע .מעכטי-
נ ישט אלע
קע מיליטערישע און פזןליטישע קרײזן ,װאס הזןבן זיך באצויגןצו
דער אידעע6ןו דער ײדישער נאציאנאלער הײם אקאדעמיש גלײצגיל-

עיק .גל־זמן דער גורל 6ון ארץיישראל ױא נאך נישטגעװען עגד-
גילטיק באשטימט ,האבן איצט אנגעהױבן פירן קעגן איר א ביטערן
קאמף  .אפילו קיגדער אין ארץ  -ישראל װײםן ,אז פעלדמארשאל
אלענבי ,דער זיגער פון פאלעסטינע ,געהערט צי די אנטשײדנסטע
קעגנער 6ון דעד ײדישער קאלאניזאציע אין ארץ  -ישראל .די מי-
ליטערישע פארװאלמונג פונם לאנד ,װאס איזביז ױגי  1920נעװען
אין זײן רשות ,הזןט פארזיכטיק ,ןזבער סיםטעםאטיש צוגעגרײט
דעם בןןדן פאר ײדן -פײגטלעכע ארוסטרעטונגען אינם לאנד.
די קעגנער 6ון באלפורס דעקלאראציע ,צו װעלצע ס׳געהערן
די גרעםטע ענגלישע קזןלןןניאלע אױטאריטעטן — ,לארד קערזאן,
דער איצטיקער מיניסטער פאר אויסערלעצע ענינים ,סעד מאנטעגױ
דער שטאטמ־סעקרעטאר פאר אינדיע ,און די מערסטע קאג  -־
םערװאטױוע פאליטיקער אין ענגלאנד באגרינדן זייער קעגנערשאפט
מיט גאנץ װיכטיקע 6 ,ון זײער שטאנדפונקט ,ארגומענטן•  6ון אײן
זײט טענהן זײ ,אז ענגלאנד טןזר בשום או 6ן נישט אפטרעטן 6ון
איר טראדיציאנעלעד אראבישעד פז $ליטיק אין נאנטן מזרח  .יעדער
שריט ,װאם ברענגט ענגלאנד אין א קזןנ 6ליקטמיט איצטיקעאדער
צוקונפטיקע אראבישע אספיראציעם ,איז שעדלעך פאר אירע קזן-
לאניאלע אינטערעסן 6 ,ון דער אנדערער זײט האבן זײ מורא ,א
די אימיגראציע פון מזרח  -ײדן קײן א״י קןןן ברענגען מיט זיך
פונם
באצילן
געפערלעכע
די
אינם נאנטן מזרח
ב $ל ש ע װ י ז ם...
לארד אלענבי האט באזונדערע ס פ ע צ י ע ל ע מאטױון ,פדי
אויפצוטרעטן קעגן דער ײדנפרײנטלעכער פןגליטיק אין ארץ ישראל.
זי שטײט א־ן א 5ולער סתירה צו זיין אייגענער קריגס -פז $ליטיק.
צושטימונג 5ון דער
מיטן שטילן װיםן אבער אן דער 5ארמעלער
ענגלישער רעגירונג ,האט ער דורך זײן אגעגט— קאלאנעל ל א ר ע נ.ס
געגעבן דער העדזשאסער דינאסטיע אין מעקא גרויסארטיקע
הבטחות .די אריענטאלישע פאנטאזיע 6ונם עמיר 5ייזול ,װאס איז
ראנג 6ון אן
דערהויבן געװארן פון אראבישן וײסטן  -שטויב צום
ערשט  -קלאםיקער פאליטישער פערזענלצכקייט ,האט שוין געמאלט
 6אר זיך ד$ס בילד 6ון א מעצטיקן אראבישן קעניגרײך ,װאס
װעט זיך ציען 6ון מאסול ביז אדען און 6ונם טאװרום ביזן פער-
סישן גןןלף .האט איצט 5ײזול פרעטענזיעס .אין אלענבי ,צוליג
דעם 6אדטראג 6ון םײקס־פיקא און דער באל 6ור דעקלאראציע,
שטײט אין דער לאגע 6ון א מענשן  ,װאס קאן נישט באצאלן זײ-
נע אײגענע װעקסלען .דאס װאלט אים א5שר װייניקער געארם׳
װײל אין פאליטישן לעבן זענען די ערן  -באגרי 5ן— א 6ילו בײ ענג-
לישע דזשענטלמענס  -עטװזןם 5ריער ,אײדער אין פערזענלעכש
*גינים . . .דצר עיקר אבער איז ,װאס לארד אלענבי ,און מיט אים
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8יל איינ&לוםרייכע לאנדאבער פאליטיקער״ האלטן זײן קריגם פא-
ליטיט § אר די בעםטע אויך אין שלום  -צייםן.
די א § י צ י ע ל ע עגגלישע רענירובג האט צו דער דאזיקער
ווײניקעד בולטע און קלארע שטעלונג
גאנצער פראגע א
װי די קעגנער פונם מאנדאט .בעת מען האט באלפורם דעקלארא-
ציע ארויםגעגעבן .האט מען אינם עצם  -ענין זיך נישט טיף אריינ.
געטראכט• בדיעבד האט מען אבער אין דער אידעע פון דער ײדישער
הײם אין א״י געפונען א סך פאזיטיװע מאמענטן .א געשלאסײנער
יידישער ישוב אין פאלעםטיגע מוז װערן א שטארקע מניעה פאר
ן $צוקונפטיקער פארײניקונג פון די אראבישע לענדער .ער קאן
װערן א װיכטיקע שוץ -מויער אויפן צפונדיקן ברעג פון םועץ-
קאנאל .דער ײדישער ישוב אין א״י װעט אלנפאלם נישט זײן אויף
אזוי פיל צאלרײך ,אז ער זאל קאנען האבן אײגענע אימפעריאלי-
סטישע אםםיראציעם .און װען עגיפטן זאל דעדגרײכן צו אמתער
ןעלבשטענדיקײט ,װעט די עגגלישע ארמײ ,װאס װעט בלײבן אויף
דער אנדערער זײט פון םועץ -קאנאל (האלב -אינזל סני) זיך פילן
פיל שטארקער װען זי װעט זײן אין איר רוקן אפגעטײלט פון
אנדערע אראבישע לענדער דורך א ברײטן פאם פון ײדישע
קאלאניעם.
דאם איז ,אין פאל װען ײדן װעלן יא זײן אימשטאנד צי
צארװירקלעצן די אידעע װעגן דער נאציאנאלער הײם״ און אויג
נישט— אין די ענגלישע י־עגירונגס -קרײזן רעכנט מען זיך שטארק
אויך מיט דער דאזיקער צװייטער מעגליכקייט— האט דאך ענגלאנד
גארנישט אנגעװארן• זי האט איר װארט געהאלטן ,זי האט אירע
התחײבותן מקײם געװען ,און אויב די ײדן זענען א לא-יצלח־פאלק
ךארפן זײ זיך אלײן באשולדיקן . . .
כאטש דעקלאראציעס זענען טאקע שטיקלעך פאפיר ,פונ-
דעסטװעגן צורײסט מען זײ נישט אן באשטימטע  .זיכטיקע סבות.
אין ״דאונינג  -םטריט״ זעט מען נישט די דאזיקע םבות .ענגלאנד
איז נאך געגוג שטארק ,כדי אירע התחיבותן צו האלטן— װײניק-
םטענם פארמעל•
האבן די פארעקשנטע קעגנער פון דער ײדישער קאלאניזא-
*יע אין פאלעסטינע געמוזט שאפן א װיכטיקע םבה ,װאם זאל
אפילו פאר יד קאלטבלוטיקסטע פאליטיקער פון דאונינג-סטריס
זיין א געגוגנדע ,״פתזזפןפזמ םסתס ?״ װאם זאל בארעצטיקן יך
אפרוקונג 8ון דער באלפור  -דעקלאראציע .דאס איז געװען דער
קלארער פאליטישצר צװעק פונם פאראיאקן ירושלימער פאנראם.
דאם פארהאלטן -זיך פון דער מיליטערישער מאכט ,םײ בעתן םא-
גראם און סײ גלײך נאך אים איז געװען נישט בעםער ,װי יד
אויפפירונג פון דער רוםישער אדמיגיםטראציע בעת די פאגראפע%

. 8ין פלעװעס צײטן .סײ דאם דאזיקע פארהאלטן און םײ אויך
פארשידענע אנדערע מאמענטן לאזן נישט איבער קײן קלענםסן
איני-
בייסטיקע
די
סםק איבער דעם ׳ ווער זענען געװען
צ י א ט א ר ן פון די ירושלימער געשעענישן.
די אינספיראטארן פון ירושלימער פאגראס האבן אבער
גישט גאנץ געטראסן אין זײער השבון 5 .ון אײן זײט זענען טאקע
דורך אים פארשטארקט געװארן די ספקות 5ון די אסיציעלע רע-
גירונגס־קרײזן  ,װאם זענען אויך פריעד נעװען גענוג שטארק״
אבער סון דער אנדערער זײט האט דעד ירושלימער פאגראם
ארויסגערו 5ן אן אויפרעגונג און סימפאטיעס צו ײדן 5ון 5ארשי-
דעגע .ביז אהער גײטראלע  ,זײטן• די אינםצעגירונג פונם ירושלימער
פאגראס איז בצלל געװען צו גדאב און בולט  ,אום ער זאל קאנען
אינם 6ײגעם
אויסגענוצט װערן אלם אן אנטשײדענדער פאקטזןר
ענגלישן פ> ןליטישן שפין  -געװעב.
און דאך איז איצט ש 1ין נישט קײן ס 1ד ,אז ערב סאן־רעמןן
האט עס שמאל געהאלטן מיט די ײדישע פונקטן אינם פאלעסטיגע-
מאנדאט .אין גוט אינפארמירטע הינטערקוליםן  -קרײזן װערט מיט
באשטימטקײט באהויפטעט ,אז ם׳איז ש 1ין געװען א מאמענט ,װען
דער פראיעקט 5וגם מאנדאט איז צוגעגרײט געװען אן די ײדישע
שליחות 5ון חײם װײצמאן און
פונקטן .און װער װײם ,צי די
הערבערט םעמועל ,װאם זענען געקומען קײן סאן  -רעמא אינם
שפאנענדםטן מאמענט ,װזןלט געקרוינט געװען מיט ערפזןלג  ,װען נישט
די קאטעגארישע טעלעגראמע 6ון דער לײבאר -פארטײ ,װאם האט
פארלאנגט פון ענגלישן פרעמיער די ערפילונג 5ון זײנע הבטח 1ת.
און דז $אינם אנטשײדנדן געשפרעך צװישן לאיד -דזשארדזש
און הערבערט םעמועל איז אנטשטאנען דער פלאן ,אז סעמועל
זןןל װערן דער בריטישער ״הײ  -קאמישיאנער׳  ( .הױכער קאמיסאר)
מעגשן ,װאס זענען בכלל גוט אינ 5אדמירט ,זאגן ,אז לאיד •-
דזשארדזש האט דאס דירעקט געפאדערט ,אז ער הזןט דןזם כמעט
אלם תנאי.
אוועקגעשטעלט
קליגםטן
נישט אומזיםט שמ׳ט לןןיד  -דזשארדזש 8ארן
שטאטס  -מאן סון דער הײנטיקעד בירגערלעכער װעלט• באשטיםען
דעם גגב 5אר א װעבטער — איז דאס בעםטע מיטל ןזפצוהיטן ד י
פירות פונם גןןרטן .הערבערט סעמועל ,אלס ײד און ציוגיסט  ,װעט
אפטער 5אר-
מוזן שטארקער אפהיטן אראבישע איגטערעםן און
בײגן ײדישע ,אײדער דאס װןןלט געטון אן אומפארטײשער ,עט-
װאם יידנ 5ריינטלע 5ער ,ע5ט ענגלישער אדמיניסטראטאר  .און
צװײטנם  ,איז ללאיד  -דזשארדזש אלײן ,װי עם זעט אויס ,א קנא-
סער מאמין איגם ערפאלג 6ון ציוניזם.
א טי 5ער פםיצאלאג ,האט רע באל 1באגריסן דעם § ראק_
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טישן מהוית 8ון די״ װאס האבן מיט אים 5ארד,אנדלט אין נ $מען
פון יידישן פאלק ...װיל ער שאפן אזא לאגע ,בײ װעלכער דער
דורצ 6אל פון דער מאנדאט־פאליטיק זאל בשום  -או§ ן גישט ק $נען
 6ארשריבן װערן אויף ענגלאנדם חשבון.
ה$ט הגרבערט םעמועל די פװנה פארשטאנען ? משמעות ,יא.
$בער ראשית האט מען
דאם 6ון אים געפאדערט .און — דער
עיקר — ה $ט ער דעמעלט שטארק געגלויבט אין די פחות און אינם
װילן 6ונם ײדישן 5אלק• ער האט אים נאך װײניק געקענט...
דער מאנדאט איז ןןנגענומען געװארן און הערבערט סעמו-
על איז באשטימט געװארן צום ערשטן ״הײ־קאמישאנער״ אין א״י.
װי מיר זעען ,זענען די מאטיװן ,װאם האבן געשטופט די
ענגלישע רעגירונג ארויםצולאזן
באלפורם
דעקלאראציע און
איבערחזרן זי דערנאך אין דעם שלום  -פארטראג מיט טערקײ
(טראקטאט 6ון סעװר) — זײער װײט פון אידעאליזם 5 ,ון גערעצ-
טיקײט .זײ
זענען״ 6ארקערט ,דיקטירט דורך די
אינטערעםן 6ון
דער ענגלישער קאלאניאלער און אימפעריאליםטישער פאליטיק.
דער ענגלישער אימפעריאליזם איז אבער ביי דער הײנטיקער
װעלט  -לאגע
רעא
קציאנער אין
קאנטער -
רעװאלוציא-
נער .איז
5
ון
דעם
נישט
געדרונגען
,
אז
די
אידעע
װעגן
ײדישער
נאציאנאלער
הײם
אין
א
׳י
,
װאם
איז
איצט
פון
אים םאנקצי ^ נירס,
איז אויך רעאקציאנער און קאנטר  -רעװאלוציאנער ?
דעם דאזיקן ,דוצט זיך גאגץ לאגישן ,פועל  -יוצא מאצן טאקע
הונדערטער צי טויזנטער ײדישע ארבעטער אין גלות ,װאס קומען
דעריבער צו א 5יינטלעכעד באצױגג צום גאנצן ציוניזם .און דןןך
מאצן זײ א גרינטלעצן טעות .װײל די געשיצטלעכע לאגיק איז 5יל
טיפער אורפארפלאנטערטען  ,אײדער דאס װײזט זיך אוים אוי6
ערשטן קוק.
עפאכן
,
װן
$
ם
מוזן שטארבן ,שיטן א 5טמאל אלײן עדד אויף
זײער קבד .די
פאליטיק 5ון א זעלכע
עפאבן
דעדנרײנש
נישט
שטענדיק
דאס
,
װאס
זי
װיל
.
װי
אפט
האט זיך שוין.
געטרא
6
ן
אין
דער
געשיכטע
,
אז
״מעז
יצא
מתוק״
,
אז
5
ון
רעאק״
ציאנערסטע קאמפלעטן זענען ארויסגעקומען די פראגרעסױוםטע
ערשײנונגען.
כדי נישט װײט אין דער געשיצטע צוריקצוקוקן ,נעמזײ מיר
אלם ביישפיל א פאליטישן אקט פון די לעצטע חדשים .מיר
מײנען
דעם רוסיש  -ענגלישן
האנדלם5-
ארטראג .דאם
קאפיטאליםטישע ענגלאנד,
אונטערחתמענדיג א האנדלם  -אפמאך
םיטן רויטן סאװיעט -רוסלאנד ,האט געװים אין זינען צו 5ארניכ-
טן דערמיט די ראטן -מאכט .לןןיד דזשא־רזש גלײבט אין דעם פח
און אין דער צוקונ 6ט 6ון דער קאםיטאליסטישער װעלט און איז
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דעריבער איבערצײגט ,אז קוים װעט זיך װידער עפענען דאם פענס*
טער פון רוסלאנד קײן מערב  -אײראפע ,װעט דער נאך שװאצער
ראטן  -רעזשים גלײך פארקילט װערן צוליב דעם פרישן צוג ,ױאם
װעט ארײקומען ...און לענין ,װאם האט אנגצשריבן דצם זעלבן
האנדלם  -פארטראג ,מײנט דעם היפוך.
אײנער פון זײ מא 5ט געװים א טעות ,אדער לאיד  -דזשארזש
ןזדער לענין .איז לאיד  -דזשארזש גערעצט ,דאן איז לענין אומבא-
וװםט פאר זיך אלײן ,דער פאררעטער פון דער סאציאלער רע-
װאלוציע .א 1יב אבער לענין איז גערעצט ,אויבדי פאליטישע לאגע
אין אייראפע איז באמת רײף פאר א רעװאלוציע ,אויב ח$ס עקא-
נאמישע םיסטעם פון רוםלאנד װעט פארשטאדקט װערן באמתפונס
האנדל מיט אױסלאנד — ,דאן ,דאן האט די ענגלישע פאליטיק
היפוךפון דעם ,װאם ױ הןןט אין
דערגרײצט פוגקט דעם
זיגען געהאט.
ם׳איז ,דעריבער ,קלאר ,אז כדי צו נעמען א שטעלונג צג 1גע
דער ײדישער קזזלאניזאציע אין פאלעסטינע איז גןורנישט אז1י
װיצטיק צו װיםן ,װאם די ענגלישע אימפעריאליסטן מײנען דערמיט,
פיל װיכטיקער איז צו װיםן ,װןס ײדישע ארבעטנדע מענש װעלן
דארט טוען און אין װאט פאר א רינטונג װעט די אנטוױקלונג
 8ון דער װעלט אין דער נאנטער צוקונפט אװעקגײן . . .
אגב ,טאר מען אויך נישט פארגעםן ,אז בנ 1גע דער פרא-
גע װעגן ײדישן צענטר אין א״י איז דער ענגלישער אימפעריא-
ליזם גופא צוטײלט אויף צװײ לאגערן .און ס׳איז נאך א גרויםעד
ספק ,װער האט אין דעם םאל ריכטיקער אנגעכאפט די אינטערע-
סן פון דער עגגלישער רעאקציע  :אלענבי אדער באלפור . . .
גלײך נאצן נצחון פון םאן  -רעמא האט גענעראל באלם ,ויאם
איז דעמאלט געװען דער גענעראל  -גובערנאטאר 8וז ארץ  -ישראל,
צונויפגערופן די ״פני״ פונם לאנד ,דערצײלט זײ װעגן דעם אלגע-
מיינעפ באשלום ,און מיטגעטײלט דערבײ ,אז ער איז באפילמעצ־
םיקט פון לאנדאן געבן דערצו א פאר פירושים .דער ערשטער
באשטימונגען 8ונם מאנדאט װעלן בשום א 61ן
פירוש איז ,אז די
זיך נישט שטעלן אין היפוך צו די אינטערעםן פון דער איצטי-
קער מערהײט .די אפהיטונג 8ון די אינטערעסן פון דער אראבי-
שער באפעלקערונג איז פונקט אזא אינטערגאלער טײל פונם צוקונ-
פטיקן מאנדאט ,װי די שאפונג פון דער ײדישער הײם .ס׳װעט דעריי
בער נישט צוגעלזןזט װערן קײן אײן עקאנאמישער אדער פאליטישער,
שריט ,װאם זאל בארירן די אינטערעםן אדער די געפילן ש־ן ד
אראבער .צװײטנס ,װעט די אימיגראציע קײן א״י דערל ^ זט װערן
' בלויז אין דער מאס ,אין װעלצער דאס װעט פארלאנגען די אנט-

װיקלונג פונם לאנד .דריטנס ,בלײבט דאס לאנד 8עסט אונטער דער
ענגלישצר פארװאלטונג ,און בשום או 6ן וועט נישט צוגעלאזט װערן
אז אײן טײל פון דער באסעלקערונג ז $ל געװעלטיקן איבערן אנ-
דערן.
װען
דער
פראיעקט
פון מאנדאט איז מיט עטלעצע חדשים
שפעטער פארעפנטלעכט געװארן ,האט זיך ארויסגעװיזן ,אז די
װערטער 6ון גענ .באלם זעגען באמת געװען באגריגדעט אויף
אינסטרוקציעם פון אויבן .די אפהיטוגג 6ון אראבישע אינטערעסן
פארנעמט אין אים זײער א ברייטן פלאץ .װעגן עמיגראציע װערן
געזאגט ,אז די ארטיקע אדמיניםטראציע באשטימט איר גרוים :װעגן
רעגירונגם  -לאנד ( דזשיפטליק) ,װאם האט געז ^ לט ,לויט די הא 6נונ-
גען6ון ד״ר װײצמאן ,אריבערגײן אױ 6ן גרונד פון מאנדאט ,אין
ײדישע הענט ,איז גארנישט דערמאנט .דערפאר איז די ציוניםטי־
שע ארגאניזאציע אנערקענט — אונטער געװיםע תנאים — אלם יד
אפיציעלע פארטרעטונג פון יידן אין די ענינים 6ון קאלאניזאצי*
א באדײטנדיקן ארט ,פארגעמט אינם מאנדאט די אפהיטונג 6ון יד
רעליגיעזע אינטערעםן 6ון פארשידענע קירצן און די גאראנטע 6ון
פרײהײט 8אר מיםיאנערישער פראפאגאנדע.
קעגן די פונקטן ,װאם היטן  -אפ די אינטערעםן פון יד ארא״
בער קז $ן מען ,אײגענטלעך ,
םזןרמעל גארנישט הןןבן .אפילו די
רעםטע בירגערלעך  -ציוניסטישע שאװיניסטן האלמן אין איין טעבהן׳
ןןז זײ מײנען דאם גוט מיט יד אראבישע ראסן  -ברידער  . . .אבער
מעד װעט אנטשײדן  ,צו איז א געוױםע קז $לאניזאציז* גם  -ארבעט
ןןדער אן
איגדוםטריע־אונטערנעמונג 6אר אדער קעגן די ״אראבישע
אינטערעםן״
?
די
ענגלישע
אדמ־־ניסטראציע ו די ענגלישע אדמי-
ניםטראציע װעט  $בער אין פארשידענע זײטן 6ירן א 6ארשידענע
פאליטיק .און אויב זי װעט װעלן ,קאן זי אויםטײטשען געװיםע
פ־נקטן פונס מאנדאט אזוי ,אז ער זןזל 6אקטיש בטל װערן.
און צו װעמען װעט מען דאן קאגען אפעלירן?
צו דעד לןןנדאנער רעגירוננ ?
און אװו איז די גאראנטיע ,אז יז װעט אין א ליאדן מזןג
זיך נישט דורכדרינגען מיט אלענבים שטאנדפוגקט אויף דער מזרח-
פ ^ ליטיק ?
צו דעם פעלקער -בונדו
אבער װער אין דער הײנטיקער װעלט נעמט ערנםט די
דאזיקע לעצערלעכע קאריקאטור ,װאס האט אנגעטאן אויף זיךאזא
ערהאבענעם נאמען? אין בעסטן פאל ,װען דער פעלקער  -בונד װעט
זיך פארשטארקן ,װעט ער האבן א דעה אוי 6ן נעבעצדיקן עסטרײך
און באנקרז $טירטן פוילן .אבער ענגלאנד ,דעם מעצטיקן בריטישן
לײב ,װעט ער בײ דער הײנטיקער װעלט -קענםטעלאציע ,א 6ילן קיין

—

—

עצות נישט געבן.
בדי קלאר צו מאנן
בײשפילן.
אין ארץ־ישראל װערט איצט פיל גערעדט װעגן א פלאן צי
עלעקטריפיצירן דעם ירדן ,װעגן אויםנוצן די באדײטנדע הויך -די-
פערענץ צװישן זיין איבערן און אונטערן טײל צוליב עלעקטרישער
ענערגיע און באװאםערוגג .דוצט זיך ,די װײניקע ארבישע פעלאצן
(פויערים) ,וואם זענען איצט פאראן אין שיטער בא 6עלקערטן עמק
הירדן ,װעלן פון דעם עקאנאמיש קאנען בלײז געװינען .ם׳קאןזיך
אבער טרע 5ן ,אז [ די ענגלישע אדמיניםטראציע װעט צוליב א י-
ר ע טעמים ,נישט װעלן ,אז דער פלאן זאל דורכגע 5ירט װערן,
ןזדער זי װעט װעלן ,אז די קאנצעםיע זאל אפגעגעבן װערן אן
ע5ט ענגלישער קאמפאניע ,וואם װעט ארבעטן מיט ביליקער קאנ־
סראקטירטער מיצרישעד ארבעט .װעט זיך באלד ארײנמישן א גע־
הײמע האנט ,און א פאר שײצן ,װאס װילן נישט ״לא מעוקצך ולא
מדבשך״ ,װעלן מאצן א דעמאנסטראציע און אװעקשיקן א פראטעסטיי
דעפוטאציע .דעמאלט װעט דער ענגלישער ״הײ קאמישיאנער״ עםנען
מיט א יראת -שמימדיקן פנים דעם
טעקסט 6ונם מאנדאט און אפ-
זאגן די ײדישע קאנצעםיאנערן
מיט
דער
באגריגדונג ,אז די דורצ־
 6ירונג פונם פראיעקט שאדט
די
אינטעדעםן 6ון דער אראבישער
בא 6עלקערונג ,וועלצע ער ,
דער
ענגלישער
פארשטייער מוז באשיצן••
און די זעלבע
טענה
קאן
מען
ארויםרוקן
בײ
דער גרינדונג
 6ץ יעדער נײער
קאלאניע
און
6
ון
יעדעד
װיצטיקער
אינדוםטריע־
אונטערנעמונג
און
אויף
אזא
או
6
ן
אלזא
קזזן
מען
דעם
מאנדאט
דורך אים אלײן בטל  -מאצן.
נארישע בעלי -בתישע 5יליסטערם לײגן אײן יד װעלט םפוח
קאנטראקט ,װעלכן דןןס ײדישע 6אלק האט געשלאסן מיטן מעכטיקן
ענגלאנד .אזא קאנטראקט איז באמת דא ,אבער טײטשן קאן אים
בלוי א י י ן צד .און אויף טײטשן זענען נישט נאר ײדן בריות .אפילך
דער נארישער לייב 5ון קרילאװם מעשה האט גלענצענד פארשטא-
גען #װי צו טײטשן זיין שות 5ות מיטן6וקם און מיטן װאלף...
 8ונדעסטװעגן װילט זיך אוגז זאגן אונזערע ליבע בעלי  -בתים
אױך א טרייםטנדיק װארט .זאלן זײ נישט אין יאוש ארײנפאלן
די זעלבע 5ארהאםטע אונטערערדעשע כוחות ,װעל 5ע ,אויסברעצנדיק
אין אײן ארט האבן מעגלעך געמא5ט באלםורס דעקלאראציע ,װעלן
נאך ,אויםברעצנדיק ערגעץ אנדערש־װו ,געבן די מעגלעכקייט יז
צו 5ארװירקלע5ן אין לעבן.. .
און דעמאלט װעלן זיך א5שר
יד
חברים 8ון ״אחדות.
העבודה״ װידער דערמאנען אנם אלטן בןראצאװישן געדאנק ,א
ךער קלאסן  -קאמף 5ונם װעלט־פראלעטאריאט איז דער אנטשידענער
יד

לאגע ,װעלן מיר זי אילוםטרירן מיט
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פאקטאר אין דער פארװירקלעכונג פון צירױזם .יװ גרט װאלט גע-
װען ,װען די אמאליקע תלמידים פונס ״פאלטאװער גאון״ װאלטן
נישט פארגעסן זײנע נביאישע לערן.
 6א ר מ ע ל איז ארץ  -ישראל נישט קײן ענגלישע קאלאניע .ױ-
רידיש איז זי א באזונדער לאנד ,װאס געפינט זיך אונטער דער
דשגחה פונם פעלקער  -בונד ,ענגלאנד האט בלויז באקומען א מ א נ-
דאט איבער איר מיט באשטימטע פולמאצטן און פארפליצטונגען.
ביי דער היינטיקער װעלט-לאגע איז די דאזיקע יורידישע
זייט פון פראבלעם נישט מער ווי א פאדמאליטעט .האט מר.
דרומאנד ,דער ענגלישער גענעראל-סעקעטאר פון פעלקער־בונד״
ערקלערט בנוגע דעם מאנדאט אויף ארץ-ישראל ,אז די פעלקער־
ליגע דארף אים בלויז באשטעטיקן און זי טאר נישט מאפן און
אים קײן שום שינוײם.
אבער אמאל ,ביי געענדערטע באדינגונגען ,באקומט א פאר-
מאליטעט אן ערנסטע באדײטונג .און ס׳איז דעריבער א מןןלפדאי
זיך ארײנצוטראכטן אין איר אינװײניקסטן מהות.
מיר לעבן איצט בעיקר אין דער קאפיטאליסטישער תקופד-
$בער די דאזיקע תקופה מאכט דורך א שװערן קריזים און גלײפ-
צײטיק מיט רעשטלעך ( רודימענטן) פון פריערדיקע פאר  -קאפיטא-
ליםטישע עםאפן ל $זן זיך אין איך בולט זען עלעמענטן פוןא
ױיער ארדנונג)*.
ם׳איז א םאקט ,אז אין דער איצטיקער װעלט זענען פאראן םײ
װירטשאפטלעצע און םיי יורידישע ערשײנונגען ,װאס פאםן גארנישט
נו דער גאנצער ארומיקער װירקלעכקײט ,װאם זענען אדער פאר•
בליבן 5ון אמאל ,אדער פארלופן דעם װעג פאר דער צוקונפט.
אײנער פון די בעםטע מאדערנע םאציאלאגן ,פראפ .לודװיג קשײ
װיצקי ,הןןט אמאל אנגעשריבן אן אינטערעםאנט ביכל װעגן די ער-
שײנוגגען ,װאם רעפרעזענטירן די פארגאנגענהײט און צוקונפט אין
דער געגנװארט .מיר קאנען זיך נישט אפװ .גן פונם פארגעניגן צו
באנוצן אײנעם פון זייגע קלײנע בײשפילן; דאם װעט פארלײכטערן
דעם לעזער צו פארשטײן אונזער קוק אויפן ארץ־ישראלדיקן מאנדאט.
האט איר זיך אמאל געשטעלט די פראגע ,צי װאס דינעןדי
קגעפ ,װזןם זענען אנגענײט ןןן אײערע ארבלען ? נוצן ברענגן זײ
ױשט ,שײן זענען זײ אױך גישט.
די ערקלערונג װעט איר געפינען ,װען איר װעט װארפן אן
אויג צוריק צום מיטל -אלטער .דעמאלט האבן מענער געטראגן לאנ-
(*

דערמיט

א רויס 8ון דער
דער

װילן מיר נישט זאגן  ,גז די סא * יא? יסטישע
קאפיטאליםטישער  ,װי א

בלום 5ונם ש& ראט  .מיר

דאזיקער רע  5ארמיסטישער אוי  £ £אסוננ.

ארדניננ

װאקםס

זענען

װײט פיז
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גע קאפאטעם און פלעגן זײערע נםיעות מא 5ן׳ רײטנדיק אויף פערד,
און פדי די קאםאטעס זאלן גישט פוגאנדערגעבלאזן ױערן פונם
ווינט און שטערן די רײזע ,פלעגט מען אננײען אן זײערע פאלעם
האקן און ןזן די ארבלען — קנעפ .בײם קלענסטן װיגט פלעגט
מען אױפהײבן די קאפאטע און צושפילן אירע פעלעס צו יד
ארבלען.
זיגט
דעמאלט
זענען
הונדערטער
יארן פאריבער״ מענשן טר $ג
קורצע רעקלעך און פארן אין פולמאן־קארם .זזבער די קנעם אויף
די ארבלען זענען געבליבן ,און די מענשהײט גיט אויף זײ אוים
יעדעם יאר א פאר מיליאנען...
דער פעלקער -בונד און די מאנדאטן זענען פונקט אזעלצע
אינזלען פון דער צוקונפט אין דער קאפיטאליסטישער װעלט ,װי די
קנעפ אויף די ארבלען זענען רעשטלעך פון דער פארגאנגעגהײט.
נאך דעם זיג פונם סאציאליזם װעט די װעלט נישט װערן אײן
איינהײטלעכע מלוכה :דאם װאלט געבראכט צו נאציאנאלער אונ-
םערדריקונג אין איר ערגםטער פארם .זי װעט אבער אױך נישט
קאנען בלײבן קײן כאאם פון גרויםע און קלײנע םלוגות ,פון װעל־
 5ע יעדע װעט קאנען טאן ,װאס עם גלוםט זיך איר• די ס $ציא-
ליםטישע װעלט װעט זײן
אפעלקעד־בונד פון פרײע ׳ אוי-
סאנאמע פעלקער)* .
פונדעסטװעגן װעלן אויף דער װעלט בלייבן לענדער ,װןים
וועלן בײ זײערע אײגענע פהות  -פארהעלטגישן און אײגעגער קול-
טור  -מדרגה ,בשום אופן נישט זיין מםוגל צום סאציאליזם .װעט זײ
די םאציאליסטישע װעלט  ,צוליב דער דאקטרין ^ װעגן זעלבםבא-
שטימוגג ,איבערלאזן זײער אײגענעם גורל? דאם װ $לט ןןבער גע־
הײםען א רוק פון קאפיטאליזם נישט צום םאציאליזם נאר צוריק
צום פעאדאליזם ןידער גאר צו דער פרימיטױוער בארבארײ .יד
סאציאליסטישע װעלט װעט דןןם נישט קאנען און נישט װעלן טאן•
זי װעט דאס נישט װעלן טאן ,װײל ם־אין גארנישט אזוי פראג-
רעסױו .אויב די אויסשלא 5טונג פון מעקםיקאנער דורך פעדדינאנד
*)

ב׳װאלט אבער זײער

באדױערט,

אײב

װער

עם איז װ  #לט * ון ד* ם

*עטאלט דעם אויס  5יר  ,אז א םאביאליםט דארף | זיך באגיען פאזיטיװ דום חײג-
םיקן
פעלקער־בינד ,װײל ער אנטהאלט אין זיך א
קערנדל 6ון  #אביאליססיימ
■*
רמען
•
אזא
*
ועל
ױבא
װאלט
געװען
6
אלמ
.
דער
הײנטיקער * עלקער  -בונד אי ז
נישט

ניצלעך און נישט

שעדלעך— ,

װ״ל רע

איז ב  5לל א

פיקציע .

שעדלעך

איז ער בלײז
אומדירעקט — ,אויף װי 6יל ער איז מטשטש און * ארטונקלט דע
קלאםן  -נאװוםטז״ן  .אבער אויד אין דעם םרט איז זײן
ראליע נישט
איברי
*רײם. . .
א. .ר

1
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קארטעץ ,און די ארײנפירונג פון בראנ 8ן און םיפילם צו די א *-
ריקאגער נעגער — ,זענען די שמוציקע זײם 6ונם מעדאל  ,קאן ׳
מען אבער בשום אויפן נישט זאגן ,אז די
אנטדעקונגען 5ון קרים-
טאפזןר קןןלומב אדער די גרינדונג פון דער שטאדט נײ־יןזרק זע״
גען אלײן און 6אר זיך געװען א רעאקציאנערע טאט.
דער םאציאליזם ,פון דער אגדערעד זײט װעט מוזען דזןס
טוען ,װײל סאציאלע רעװאלוציע איז נישט קײן שײנער װאלם אויף
א גלאטיקן פארקפט־באדן :זי איז פארבונדן מיט שװערן קאמף
געװאלטיקע קרבנות אין אן אנגעהײערער אויסשעסונג 8ון יד פר -$
דוקטױוע כחות .נאך זײער זיג איבערן קאפיטאליזם ,װעלן יד אוים-
געשעפטע קולטור־פעלקער נישט קאגען אויםקומען אן יד רײצע
אוצרות 6ון די האלב־װילדע לענדער ,פוגקט אזוי ,װי דאם אויס-
געמאטערטע רוסלאגד קאן איצט נישט אויפגעשטעלט װערן ןא
דעם האנדעל מיט די אנדערע ,נאך קאפיטאליםטישע לענדער.
במקום רויבערישער קאלאניאל־פאליטיק װעט יד סאציאליס-
סישע װעלט מוזען פירען א פראדוקטױוע קאלאניזאציאנם־ארבעט.
דער םאציאליזם װעט שטרעבן ,אויםמײדנדיק די אנזריות און
עקספלאאטאציע 6ון יד פריערדיקע דורות ,דאך 8ארטזעצען זײער
װערק — ,די דערגעטערונג ,די 6אראײנהײטלע 5ונג 6ון דער װעלם
און ראציאנאלע אויםנוצוננ 6ון אירע נאטירלעכע אוצרות .דער סא-
וױאליםטישער פעלקער  -בוגד װעט איבערגעבן
אײנצעלנע 6עלקער-
באזונדערם יד  ,ײב װעמען די עמיגראציע װעט בלײבען א נוים-
װענדיקײט
אויךאיןדער
ערשטער
תקופה  6ון םןן-
ציאליסטישער
ארדנונג,
—
דעם
אויפטראג
(
מאנדאט
)
וצ
הײבען יד פראדוקטיװ  -כחות פון אײנצעלנע־לענדעד אפהיטענדיק
דערביי יד אינטערעםן פון דער ארטיקער באפעלקערונג און דער-
ציענדיק זי צו געמײנזאמער אדבעט און העצערער קולטור.
אבער ,שטײט דאס אלץ גישט אין סתירה צו דעם פרינציפ
װעגן זעלבםבאשטימונג 6ון פעלקער?
קײן שום פראגרעסױוער פרינציפ איז נישט אזוי מיםגע-
ברויצט און פארקאמסראמיטירט געװןןרן דורך דער הײנטיקער
בירגערלעכער װעלט ,װי דער שיינער פרינציפ װעגן זעלבסבאשטי-
מונג .אונטער זײן מאסקע האט מען געפירט די גרויזאמםטע װעלט-
מלחמה און אוגטער דעם לאװנג האט מען דורצגעפירט די ערגסטע
ײדן־פאגדאמען .מען האט אים — באװאוםטזיניק און אומבאװוםט•
זיניק — אפט אידענטיפיצירט מיטן רעאקציאנערען פרינציפ פון נישט
ארײגמישונג ,לויט װעלצן יעדע מלוצה קאן זיך טוען אין אירע
גרעניצן ,װאם דאם הארץ גלוםט זיך אויפן םמך 8ון איר סײוע-
רעניטעט.

זעלבסבאשטימונג 6ון פעילקער ,שטעלן
װען מיר רעדן װעגן
םיר דאס זיך נישט פאראנדעדש  ,װי אין ד• ראמען פון א װירק-
פראלעטארישער װעלט ,װי גע־
לעך  -דעמאקראטישער ,ד .ה.
װיםע אלגעמיינע געזעצן װעלן זיין פארפליצטנדיק פאר דער ג א ג*׳
צ ע ר װעלט .פרײהייט 6ון געװיסען ,גלײפהײט פון אלע פארן געזעץ״
פרײהײט פון אייגװאנדערונג און אויסװאנדערונג ,פרײהײט צו בא־
אין יעדן לאנד ,אץ אויך א געװיםער
זעצן זיך און ארבעטן
מינימום 6ון באציאנאלע רעכט ,דאם זענען עלעמענטארע פארוים־
זעצונגען״ אן װעלכע דאם גערעדעכץ װעגן זעלבםטבאשטימונג איז
נישט מער ,װי א שװינדעל ,אונטער װעלכן ס׳קאנען זיך באהאלטן
נל־ערלײ רעאקציאנערע תשוקות .װען מען זאל אין הײנטיקן רימע־
גיע דורכפידן א פלעביםציט ,צי מען דארף ײדן געבן פולע
ספק  6 90%ונם רומענישן
גלײצבארעכטיקונג ,װעט זיך בלי
ארויסצוטרייבן די
פארשלאג
ארויםזאגן געגן .א
§אלק
ײדן פון לאנד ,װאלט מםתמא אויך באקומען א מערהײט
אזא זעלבםבא-
װעט זיך די פראלעטארישע װעלט רעכנען מיט
שטימונג? און װען דער שבט ניאם־ניאם אין אפריקע ולעט ,שוק
נאך דער םאציאלער רעװאלוציע ,באשליםן אויפן יםוד 6ון שענםטן
ראטן -װאל  -רעצט ,אז עסן מענשן  -פלײש איז נישט נאר ערלויבט.
נ $ר אפילו אויך נוצלעך פאר דער געזונטהייט — ,װאס װעט דער-
פאלן1$
צו זאגן די פראלעטארישע װעלט? װעט נישט אין בײדע
געמײנזאמע װעלט־ארמײ ( אדער רופט זי ,מײגעט װעגן ,װעלט־
ושאנדארמעריע —,מען דארףז יך נישט שרעקן פאר װערטער) ארײנ-
#ארן אין אזא ״זעלבםטבאשטימונג״ מיט דער אייזערנער פויםט און
שאפען פר ^ לעטארישע ארדנונג? נאר צובראצענע און שװאכקעפיגע
*־עפארמיסטן קאנען נישט פארשטײן א זעלכע עלעמענטארע זאכן.
דער לעזער ,װעמען מײגע געדאנקן װעלן זיך אויםװײזן פאר
שטאדק־אפיקורסיש ,װאלט איך געבעטען זיך אויף א װײל ארײנ•
גרענעץ־געביטן 6ון
טראצטן אין דעם ,װאס עם קומט פאר און די
רוםלאנד .נישט בוכארא און נישט אזערבײדזשאן װאלטן בײ זײע-
רע אײגענע בוחות  -פארהעלטנישן געװארן ראטן־רעפובליקן .זיי
זענען דאם אבער א דאנק דער אריעמישונג און שטענדיקער װיר־
קונג פון דער רויטער־ארמעע — .זײ זענען ראטן־רעפובליקן ,װײל
דוםלאנד דארף האבן קאטאן און אײל.
״דאם איז דאך אבער אוממאראליש״ו — װעט אויסשרײען
דער סעגטימענטאל־געשטימטער לעזער .ראטן -רוסלאגד פריידיגט יד
פרײהײט פון אלע פעלקערו זי האלט דאך פאר אן עולה די ענג_
לישע הערשאפט אין אינדיע 1פארװאםזשע רופט זי אלײן נישט אפ
יד רױטע ארמײ 6ון בוצארא?

-
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דאס אױ
אבער די זעלבע מעשה ,װי די רויטע ארמײ ,װ $ס
איז געב1יט א1
יף
די
חורבות
£
.
ין
דער
צאדישער
§
ר
מ
ײ
 ,װי יד
ארבעטם־דיסציםלין
אויפן ארט פון דער אלטער...
האטגטאטן־מאראלז זאל זײן אזוי .אבער
די
טאט
איז
נישט
די זעלבע ,װען
אירע טוביעקטן און צילן זענען גרונט • פארשידן.
אין די
אינטערעםן
פון
דער
נײער״
צו װירקלעצער פרײהײט שטרע־
בגדער
,
װעלט
מעג
געטאן
װערן
אויך
דאם ,װןןם מיר זעגען גרײט
אנטשידן
צו
באקעמפן
,
װען
דאס
װערט
געטאן צוליב דער פאר־
פוילטער
טאציע , .באראליש־אויפרעגנדער קאפיטאליםטישער ע?
סן 8ל{ןל>־
און די
דאזיקע אלגעמײנע פללים״ װןזם זענען גילטיק בײ
דער גאנצער
װעלט
,
װעלן
מוזן
אויך
אנגעװענדעט װערן אין א״יי
נל זמן די $
זר
$
ןבער
זענען
די
מערהײט
פון
לאנד ,האבן זײ דאם
רעכט אויף
פולער זעלבסבאשטימוננ ,אבער אין די גרענעצן פון די
אלגעמײנע
װעלט־נארמען .זײ דארפן האבן אלע רעכט ,חוץ
דאס רעצט פון
אונטערדריקן
אנדערע
.
זײ
זעגען
גערעכט
מיט
זייער
טעגה ,אז ארץ
־ ישראל געהערט גישט יידן ,זיי װעלן אבעד מוזן
אײן מאל פאר
אלע
מ
$
ל
באגרײפן ,אז זי געהערט אויך נ י ש ט ד י
אראבער.
פוגקט
װי
פאד סאציאליםטן עקזיסטירן נישט קיין
•ריוואט־אײגנטום
אויף
באדן ,פונקט אזוי ק$ן ער אויך נישט
ןןגערקענען קײן
נאציענאל־אייגנטום אויף לענדער.
ם׳איז צו
באװונדערן
,
װי
אזוי חברים ,װאס פארטײדיקן מיט
פיל עגערגיע
דעם
פרינציפ
פון
נאציאנאליזירן דעם באדן אינער־
האלב דער
גאציע
,
קןןנען
גישט
מאכן
קײן
שריט װײטער און דער-
חײבנדיק זיך
איבער די ד׳ אמות פון זײער ענגן קוק ,אנװעגדן
י־עם זעלבן
פריגציפ
בנוגע גאנצע פעלקער .פוגקט ױי אײנצעלנע
מענשן
באקומען
זײער
לאנד און ירושה ־ פא2ט בײ דער מלוגה,
פוגקט
אזוי
האבן
אײנצעלנע פעלקצד פון דור צו דור אין זײער
נוצונג
לאגד
,
װאס
געהערט
דער
גאנצער
מענשהײט .דאס איז דער
איינציקער
פרינציפ ,װאס גיט א פאדעם זיך פונאנדערצוקלײבן
איגם
פלאגטער
פון
די
ײדיש־אראבישע באצײנגען .װער עם לײקנט
אים,
דער
מוז
אדער
אגערקעננן
,
אז
א״י
איז אן אראביש לאנד
און
אז
ײרן
האבן
דא
נישט
װ
$
ס
צו
זוכן
 ,ןןדער פארםלאנטערן
זיך אינם
ךי אזוי פינסטערן װאלד פון היססזירישע רעצט ,װעלכע גראמען
צום
םאציאליזם ^אדער אפילו צו דער קאפיטאליסטישער
װעלט ,װי
דער פײל פ־ן די װילדצ צו מאדערנע מלחמות . . .
 6ון
דעם
דאזיקן אלגעמײנעם געדאנקן־גאנג װערט קלאר דער
מכום סץ
עלעמענטארע
דעצט״ װ§ס מירחאבן געדארפט פארלאנ-
ען
א־ן
א״י
.
דאם
זענען
נישט טובות ,נישט דעקלאראציעם ,גישט
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חסדיט ,נאד עלעמענטארע רעצט ,װ $ם קומען אונז ן* ן יעטװעדער
פארדינסט 5ון אונזער זײט .טיבות און
יצות און אן יעטװעדער
פרױוילעגיעס קאכען אפגענומען װערן — רע5ט עלעמענטארע בליי-
בן .פאר טובות מ־ז מען דאנקבאר זײן ,רעצט מעג מען פארלאנ־
גען אפילו פון די ,װעלצע טען האםט .ס׳איז געװען א פאלשער הים־
טארישער שריט צו פארלאנגען רעצט ,סאר װעלצע מיר װעלן מוזן
דאנקבאד זײן ,און װעלצע מען קאן דעריבער צוריקציען אין יעדן
מאמענט ,װען ס׳װעט זיך ארויסװײזן אונזער שלעכטיקייט אדער
אומפעיקײט•
װיפל ײדן ,בפרט אין א״י ,װאלטן איצט געװען העצםט צו-
פרידן ,װען ,במקום דער צושוװמענעד באלפור ־ דעקלאראציע און
דעם קאוטשוק -ארטיקן מאנדאט ,װאלטן מיר איצט געהאט א) דאט
אומבאשרעוקטע רעצט פון איינװאנדערונג און קאלאגיזאציע אין א״י
ב) דןןם רעכט אויף ממשותדיקער נאציאנאלער אויטאנאמיע .דאט
װאלט גענוג נעװען ,כדי געבן די מעגלעצקייט צו קאלאניזירן דאם
לאנד .און װען מיר װאלטן שטארק געװארן ,װן $לטן במילא אונזערע
רעצט געװאקסן.
ב׳װ  $לט נישט געװאלט מען זאל דאס פארשםײן ,אלס8
פארשלאג צו די בירגערלעצע ציוניסטן איצט זיך אפצוזאגן פון דער
באלפור־דעקלאראציע .ס׳איז שוין צו שפעט! מנהיגנו אכלו בוסר
ושנינו תצהינה — די דאזיקע װאריאציע פונם גרויזאמען ,אבעד
ריצטיקן ביבלישן אויםשפרוך קאנען איצט זאגן די פארפירטע
יידישע מאםן . . .
אבער ם׳איז געװען א צײט ,װען אזא פערשלאג איז גע,
װען .אויפן 111פארטײ  -טאג פון די רוםישע פ 1ע״צ אין קיעװ ,אוי.
גוסט  1917איז ,נאך פאר דער באלפור  -דעקלאראציע ,ארויסגעשטעלט
געװארן די פאדערונג ,אז בײם שליסן פון שלום זאל די ײדן
גאראנטירט װערן בנוגע א״י :ז ) דןןם דעצט פון אײנװאנדערונג
און באזעצונג;  )2פרײהײט פוז טעטיקייט פאר די דעמאקראטישע
קאלאניזאציאנכ  -אינטטיטוטן  ,װאס װעלן זיך שטעלן די אויפגאבע
צו שאפן א ײדישן טעריטאריאלן צענטר אין פאלעםטינע; ס דןןס
רעצט צייף נאציאנאלער אױטאנאמיע .און װען דעמאלט זענען אויף
אונזער פארטײ  -טאג געװען חברים ,װאס הןןבן פארלאנגט מיר זע-
לן ארויסשטעלן זי ברײטע ,אבער װײניקער קלןןרע פארמול װעגן
דעם רע  5ט אויף א״י אלט אזעלצע — האבן מױ־ ש 1ין דעמאלם
זײ אנגעװיזען ,אז ברײטעיע פאדערונגען ,נישט געבענדיק אונו
ממשות׳דיק מער אײדער די ענגע ,װעלן אונז דערשװערן ד•
קאלאניזאציע בײ אן אגי ערער װעלט -לאגע און אומצורײסבאר צו־
נויפביגדן מיטן ענגלישן אימפעריאליזם ,זיי װעלן איבריק פאר־
שארפן די באצױנגען מיט די אראבער ,און שאפן אזא לאגע ,ב״

זועלצע מיר װעלן קאנען בײ יעדען מאמענט בלײבן) אץ א״י  $ן
שום רעצט .בײ אונזערע חברים אין רוסלאנד און פוילן האבן מיר
געזיגט .אבער די גאנצע בירגערלעך  -ציוגיסטישע פרעםע און אפילו
די רעכטע פוע״צ אין אמעריקע און א״י א .א .האבן זיך אנגע-
דארפן אייף אוגז אלם דאקטדינערן  /פרינציפן־רײטער״ װאם שרעק
זיך פארן בונד אדער פארראטן גאר דעם ציוניזם.
און הײנט :װיניל פון זײ פילן אין זײער הארצן ,אז יד
דןזקטרינערן האבן דאך פארויםגעזען . . .
ווײל דאקטדינען ,רבותי ,זענען שלעכט,
װען ײז
זעגען
 8אלש .אויב זײ זענען אבער ריכטיק ,זענען
זײ
א קאמפאס ,מים
װעלכן מען קאן זיך ןזריענטידן אינם ברײטן,
גרענצלאזן
ים.
און ס׳איז גוט ארײנצוטראצטן זיך אין
דעם
,
װאם
דאקטרי-
נערן זאגן און נישט זײ גלײך הושד זײן אין אלע חטאים . . .
יא ,מען טראכט זיך ארײן .אבער מיר נארן זיך נישט אפ.
ם׳איז בלויז אויף א מאמענט .אין א חודש אדער צװײ ארום װעט דער
מאנדאט באשטעטיקט ווערן און דער ״יום האבל* װעט זיך פאר-
װאנדלען אין \ וחם השמחה״ .מען װעט װידער רעדן װעגן ״נציב
העברי״ ,װעגן דעם לאנד״ װאם איו געװארן דער קגין פון ײדישן
פאלק ,מען װעט װידער בלאפן אץ חוץ  -לארץ און ןזפהאלטן
חגיגות אין א״י .און אין א יאר ארום װעט מען װידער באקומען
א גרויםן קלאפ; מען װעט װידער פאסטן און שרײבן היםטעריש
,רעװאלוציאנערע״ ארטיקלען — ביז ס׳װעט װידער קומען די ישועוו
אין געשטאלט פון א נייער זיםעד הבטחה.
און די קאלאגיזאציע װעט דערװײל שטײן אויף אײן פלאץ^
װאם פאר א קאנקדעטע פערספעקטױון שטאמען פונם דאזיקן
אנאליז?
די
פערספעקטױון
זענען גאנץ קלאד .א 1יף װיפל די אל-
װעלטלעצע קאלאניזאציע  -נויט װעט שטײן אלם א שארפע פראגע
אויך נאך דעד סאציאלער דעװאלוציע און אויף װיפיל די פרי-
ערדיקע ײדישע קאלאניזאציע װעט שאפן אץ פאלעםטינע בא-
דײטגדע װערטן ,אויף אזוי פיל איז מעגלעך און װארשײנלעך ,אז
דער פאלעסטיגע  -מאנדאט ,בײטגדיק זײנע טרעגער ,װעט בלײבן
עקזיסטירן ל 1יט זײן ת1ך .במקום דער איצטיקער פיקציע װעט קו-
מען דער װירקלעצער םאציאליםטישער פעלקער  -בונד ,במק1ם דער
צי 1ניסטישער בורזשואזיע װעט די פולמאכטן באקומען די ײדישע
ארבעטערשאפט און במקום דער רעאקציאנערער פאליטיק ,װאם
װערט הײנט געפירט אין א״י ,װעט געטון װעדן ארבעט ,װאם װעט
ברענגען נוצן םיי דעם ײדישן ארבעטער ,סײ דעם אראבישן פע-
לאך און םײ א 1יך דער גאנצער פראלעטארישער װעלט.
זײער קעגנערשאפט צו דער פאלצםטינע־קאלאגױאציע ער-
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קלערט זיך נישט אזוי פיל צוליב דער אידעע גוסא ,נאר צוליפ
די אלע אטריבוטן ,װאס זענען פארבונדן מיט איר אין דער
קאפיטאליםטישער װעלט .זײ זענען אין עצם גארנישט קעגן דעם
אז א ײדישער אימיגראנט זאל זיך באזעצן אויף א פרײען שטיקל
באדן אין פאלעסטינע און זײען דארט װײץ אדער פלאנצן דארט
אליװן  -בוימער .זײ האבן אפילו דערפאר געװיסע מענשלעצע סימ־
פאטיעס .מען װערט ןןבער אפגעשראקן דורך דעם רעש׳דיקן ,שזן-
װיניסטישן קלאפעד  -געצײג ,װאש איז פץרבונדן מיט דעם דאזיקן
מענשלעך סימפאטישן אקט״ און דורך דער פארדעכטיקער [ צונויפ*
קניפונג פון עגגלישע קאלאניאל  -אינטערערעסן מיט די שטרע-
בונגען צו א ײדישן צענטר .מען װערט צוריקגעשטויסן דורך דער
רעאקציאנערער װירטשאפט־ און קולטור פאליטיק ,װןןם װערש
געטריבן אין א״י״ דורך ידיעװנ װעגן פארפאלגונגען פון ײדיש״
דורך אמתער אדער שײנענדער אונטערדריקונג פון אראבער .בײ אן
אנדערער געזעלשאפטם  -ארדנונג ,װען די דאזיקע אלע אטריבוט
און חששן װעלן פארשװינדן און £די נויט ,װאם װערט הײנט צ,
ט $ג פארשלײערט דורך די אויבנדערמאנטע אטריבוטן ,װעט קלז_-
רער און בולטער׳ װערן— װעט זיך די באציונג צו דער פאלעסטי־
נע -קאלאניזאציע ראדיקאל ענדערן .פיל ,װאם באקעמפן זי הײנט,
װעלן זיך פאר איר באגײםטערן און פיל פון די בירגערלעצע ציו־
גיםטן װעלן מיט צײן  -קריצעניש זיך אפשאקלען פון די צושטערטע
יוגנט־חלומות  . . .ס׳װעט פארקומען די זעלבע ערשײנונג ,װי אי.
הײנטיקן רוסלאנד ,װו די רעאקציאנערן זענען פלוצים געװארן . . .
אנטימיליטאריסטן ,און די םאציאליםטן זענען בגא־יםטערט פאר
דער רויטער ארמײ . . .
און דעריבער ױערן מיר אויך גאנץ װײניק נתפעל פונם פאר־
לויפיקן באשלום פון דריטן אינטערנאציאנאל װעגן ציוגיזט .לײדערג־
איז איצט אזא באצױנג פון זײן זײט זײער פארשטענדלעך .די ציו־
ניכטישע אידעע װערט רעפרעזענטירט פארן דריטן איגטערנאעיא־
נװל דורך די בלוט  -דורשטיקע ארטיקלען פון פאםמאניק און דורך
בװטיילונג פון צײגיםטישע דעכ טאטן — גאלדשטײן און טעמקין
אין פאריזער גרינדונגס  -פארזאמלונג ,װאם איז פאקטיש א קאמפלאט
געגן דער דאטן  -מאצט ; די אינפארמאטארן װעגן ײדישע ענינים זען
נען די * געלערנטע ײדן״ ראפעטאון קאמפ• ,װעלכע שטעלן זיך נישט
אפ פאר קיין מיטלען ,כדי נאך צושװארצן דאס בילד ; און דער
עיקר— פאלעסטיגע גופא איז נאך װײט פון דער םפערע פון באל־
שעװיסטישער מאכט• מיר זענען אבער זיכער ,אז װען די אומ־
שטענדן װעלן זיך בײטן און מ׳װעט מוזן צוגײן צו דער פאלעס־
טיגע פראגע ,אלם א פראבלעם
פון נאנטער ,פראקטישערפא-
ליטיק ,װעט מען די
רעזאלוציעם
ארײנלײגן אין ארכױו און פעםט-
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שטעלן אן אנדערע באצױנג• מיט דעם שעפפערישן אינסטינקט״ ודאס
איז פאראן אין געניגנדער מאס בײ די באלשעװיםטישע פירער׳
וועלן זײ דעמאלט אנװענדן די פאליטיק ,װאס װעט דיקטירט װערן
דװ־ך די אינטערעסן פון
דער
םאציאליסטישער
וועלט •
ױירטשאפט .די
קאלאניזאציע
פץ
ארץ
ישראל
ליגט
אבער
אין *יער
ליניע 8ון די דאזיקע אלגעמײנע אינטערעםן ! דעריבער זענען מיר
גראד אין דעם פרט 5יל זיכערער ,אײדער אין דער צוקונפטיקער
באצױנג פון די ,װןןם האבן אונז ביז אהער באגליקט מיטן מאנדאטן ..׳
און ,אגב ,װאלטן מיר נישט געװאלט ,אז חברים זאלן צוגײן
צו גר 1יםע װעלט -פראבלעמען און װעלט  -ערשײנונגען מיט דער בא־
צױנג 5ון קלײנע קינדער ,װאם האלטן דעם ״פעטער״ פאר א גוטן,
װען ער גיט גראד זיי א צוקערל .אונזער באצױנג צום באלשע-
װיזם דארף קודם -בל באשטימט װערן
דורך
אלװעלטלעכע
מאמענטן ; דערבײ האבן מיר דאס
רעצט
און די פליצט צו קעמ 6ן
פאר אוגזערע ס פ ע צ י ע ל ע
אינטערעםן
און
נישט
מװתר
זײן
אויף
קײנעם פון זײ.
די גאנצע איצטיקע ארץ -ישראלדיקע װירקלעכקײט איז ױז
גלענצנדע באשטעטיקונג פונם בלל ,אז דעקלאראציעס ,רעזאלוצ־
עם ,מאנדאטן און דאס גאנצע פאפירענע כלי־זין האבן גאר א
קנאפן װערט ,װען ם׳איז נישטא היגטער זײ קײן װילן און קײן כח,
ױאס זאל זיי דירצפירן אין לעבן•
לײעגענדיק דיאפיציעלע ציוניםטישע פרעסע אין א - .י• בא־
קומען מענשן ,װאס זענען קײנמאל נישט געװען אין פאלעסטיגע,
דעם אײנדרוק ,אז דא געניםן יידן באזוגדערע רעצט און פרױוי־
לעגיעם ,װןןס זײ פארמאגן נישט אין קײן שום אנדער לאגד פון
דער װעלט .ס׳טייטש ,דאס יידישע לאגד! און פיל צױניםטן ,דוקא
ראדיקאלן ,האלטן
דאס 8אר זעלבסטפארשטענדלעך .ממה נפשך״
עכט מען חזיר ,באנוצט מען זיך מיט אימםעריאליםטישע מאנדאטן,
טא זאל צאטש רינען םון דער בןןרדו דער אמת אבער איז ,אז
דער פאלעסטינישער חזיר איז זײער א מןןגערער .אין דער ױירק־
לעצקײט האבן מיר ד $נישט קײן שום רעצט ,װאם מיר װאלטןזײ
נישט 6ארמ׳ $גט בײ אוגזער איצות און כמות ,אין יעדן אנדער
פראגרעםיװן לאנד .להיפוך ,מיר זענען דא אין 8יל פרטים ערגער
געשטעלט ,אײדער די אראבער ,אדער װי אנדערע נישט־ײדיש*
אײראפעער ,װאס װאלטן געװאלט זיך באזעצן אין פאלעסטיגע.
ראשית ,בנוגע
דעם באדן .אלע האפנונגען ,אז מיטן
מאנדאט װעלן אין
ײדישע
הענט
איבערגײן
בא־ייטגדע שטחים
לאנד ,װאם
האבן
8
ריער
געהערט
דער
טערקישער
רעגירונג ,זענען
נישט
מקוים
געװןןרן
.
8
ון
די
אלע
ה
^
פנונגען
אין
דעם פרט האט
זיך דערװײל אײםגעלאזט א מאגערע הבטחה צו געבן לאנד ד
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נעװעזענע ײדישע סאלד& טן 5ון דער ענגלישער ארמײ אדיפן זעלבן
יםוד ,אויף װעלכן ם׳װערט רעגירונגס־לאנד געטײלט דעמאביריזיר ־
טע סאלדאטן אין אלע ענגלישע קןנלןןניעם .און אױך $ש דעט צו-
פראקטיש נישט רעאליזירט
זאג האט מען נאך צוליב פיל םבות
בעיקר מוז מען דעם באדן ק 1י 5ן און צאלן טאר אים,
זײער באדײטנדע פרײזן א גרויסן טײל פון אים מיז מען לאזן
כמעט אן באצאלונג אין רשות פון די אראבישע פעלאצן ,װאס װוי־
נען אין דער געגנט .צוליב פאליטישע טעמים ,װאס װערן שטארק
אונטערשטיצט און דירעקט געפאדערט דורך הערבערט םעמױעל,
גײט מען דערבײ פיל װײטער ,אײדער דאם װערט געפאדערש
 0ונם בירגערלעצן געזעץ־בוך אין יעדן קאפיטאליסטישן לאנד.
אינהאלט פון
מיר גײען דא ניעיט ארײן אינם מאראלישן
דעי פראגע .מיר זענען גערן מםכים ,אז דער יושר סאדערט״ מען
זעל דוקא אזוי האנדלען .מיר שטרײכן נאר אונטער ,אז קײן
פ ר י ו ו י ל ע ג י ע איז דאס נישט .א האלענדער ,װאם ױאל ט דארט
געװאלט קויפן באדן ,װאלט ביזנעם־מעםיק געשטאנען אין א גינ־
םטיקערער לאגע.
אימיגראציע איז באשרענקט מיט געװיםע
די ײדישע
ציפעדן .פארן פאריקן יןןר האט מען פעםטגעשטעלט די צאל פון
 .16.500װאלט די אימיגראציע פון נישט־יידן געװען פארװערט,
וואלט אפילו די באשרענקטע ײדישע עמיגראציע געװען א פרױיי•
לעגיע ,א רעזולטאט פונם מאנדאט .אבער די אימיגראציע פון גישט־
ײדן איז לחלוטין נישט פארװערט  .אן איטאליענער ,װ $ס װיל פאר־
אין פאלעסטינע ,באקומט גריגגער א װיזע בײם ערשטן ענגלישן
קאנסול אײדער א ײה דער ײד מוז צוערשט דורכקומען א לאננע
ציוניסטישע אימיגראציע־אמטן ,אוןערשס
אינקװיזיציע אין די
ךערנאך מוז ער װידער האבן צו טאן מיטן ענגלישן קאנסול .אױף
אזא א 1פן איז די באשרענקטע ײדישע אײגװאנדערוגג נישט קײן
אייםנאם־געזעצג עבונג)* .
ורױוילעגיע ,נאר אן
קומען

*)

אונז

קײן

א׳י , .

נעווען ל 1יט
סישע

באקאנט א

זענען
הןןבן

זײער

באהאלטן

פאס .

צערבערם ( װןןם

זענען

זיי

בצקומען

די

ײדישע

אימינראציע

ק״ן

קומען

צום

ןןפבעטן

זײנע

צאלשעװיםטעשן
■ונקט

אזוי

*אבאראטאריע ,

װיזעם

זינד

זײער

דעמאלט ,

גריגג

זוען א ײד זאל

פאר

װי םען שיקט

אויסמײדנדיק

װערן

ענגלישן

יעדן
די

אין

ײדן אלם
קאנםול

מערבי ,

װאלט

מען

עמינראנט

און

אװעק א

דער

װין

אפנעשיקט

נעםערלעלן

מיט די

עױנים,

פאבסט )  ,הא  5ן

צענטרען  ,דורך װעלבע ם״נײט
םילנרימען

אין

איז

דןןם

קןןנמאקט

פאפסטלעבער װי

פילנרימע ; .

א־י ,

בײם כ 1תל
םארדעלטיקן

פאקטן ,

נאטיר־לעך

אלס

װען

ײדנטום ,

ײדן ,

אויף

בדי

װי  6ל
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די שלעצטע און אונ־גערעצטע באהאנדלונג פון ײדן װערט
באזונדערם קל $ר ,װען מען קוקט אויפמערקזאם ארײן אין דעם
רעגירונגם־בױדזשעט• די אראבישע שולן װערן
היגן
לאנד,די
חשבון 6ונם
אוי& ן
אויסגעהאלטן
חשבון
אויפן
טייל
גרעסטן
ײדישע — צומ
זרגאביזאציע.
ציוניסטישער {
דער
 6ון
מעדיצינישע הילף ,װאס װערט געגעבן פון דער
די
רעגירונג דער ארטיקער באפעלקערונג איז זײער קלײן ,און פון
איר געניסן אויך במעט בלויז אראבער ,די מעדיצינישע הילף 5אר ײדן
װערט צום גרעסטן טײל געגעבן דורך פרײװיליקע יידישע ארגא־
יזאציעס ,װאס זאמלען נדבות אין חוץ־לארץ ( אמעריהאנער ״הדסה״).
װעגן דעם ,אז א רעגירונג פון א מער־װײגיקער צױויליזיר טן
לאנד דארף ז; נרגן פאר אלמנות ,יתומים ,אינװאלידן און נישט אי-
בערלז^ זן זיי אויף הילף פון אויםלענדישע צדקה־געבער ,װיל מען
אין ירוש־לים גארנישט װיסן .די קריגם־פענסיעם ,װאס באלאסטן די
פינאנצן פון יעדן לאנד מיט גרויםע סומען ,עקזיסטירן נישט אין
ארץ־ישראלדיקן גן־עדן .פ;;ר אראבישע קריגם־יתומים זארגט אללאד״
דזשאינט־דיסטריבושאן־קאמיטעט  .דאס
 6אר די ײדישע — דער
איז װידער א רעגירונגם־אויפגאבע ,װאס איז איבערגעלײגט אויף
פרױואשע יידישע פלײצעם! אומגינםטיק איז אויך די לאגע 6ון ײדן
אין די רעגירונגס־אמטן .אין דער פזןליצײ ,למשל זענען יידן 6אר-
טראטן אין די מערםטע שטעט מיט א םאך קלענערער צאל ,אײ-
דער ם׳װאלט זיי געקומען לויטן פראצענט פון יידישע אײנוחינער
די םבה פון דעם איז דער הונגער־לוין ,װאם װערט געצאלט אן
אײגפאצן פאליציאנט.
נאטירלעך קאן מען 6ון דער רעגירונג נישט פארלאנגען ,אז
פאליציאנטן6רא דער זעלבער ארבעט גרע-
יז | זאל צאלן ײדישע
סערע שבירות אײדער די אראבער ,ןןבער אויב מען פראקלאמירט
דעם לאזונג פון א ״ײדישער נאציןןנאלער  -הײם״ און מען מײנט
אים ערנםט  ,מוז מען אלע , ^ #ליציאנטן געבן א לוין ,װןןם זאל
ערמעגליצן אגצונעמען א שטעלע ,א ו י ך אן אײראפעער ,װאפ קאן
נישט לעבן סון ברויט און ציבעלע און איז נישט געװײנט צו בע־
טן צאבאר ביי די בעלי־בתים...
די זעלבע לאגע עקזיסטירט אין אלע רעגירונגם־אמטן .אויף
דער אײזנבאן און דער פאסט ,אוי 5ן טעלעגראף  ,טעלעפאן ,געריצט
אומעטום זענען די לױנען אויםגערעצנט לויט דעם עקסטן מיני-
מום ,בײ װעלצן מען קןןן גראד קריגן דעם נײטיקן באאמטן .דער
מינימים פון לױן װערט אבער אין דער ״יידישער נאציאנאלער הײם״
באשטימט פון דער נידריקסטער ,ד .ה .אראבישער לעבנם־האלטונב
דער גוטער פרינציפ — גישט צאלען פארן זעלבן אמט

גרעםערע און קלענערע ״שצירות״ װערט אבער אויםגעהאלטן בלױז
בנוגע ײדישע בעאסשע אין  £ארגלײך מיש א ר א 3י ש ע .ער עקזים־
באקומען פארן
ענגלענדער .זײ
טירט אבער נישט בנוגע
אמט טאפלטן געהאלט .אלע איבעריקע זענען אין פאר-
זעלבן
גלײך צו זײ — ״נײטיװם׳  ( /אײנגעבוירענע  /װאם דארפן זיך באג-
גיגענע  /װי הויך זײ זאלן נישט עטײן קולטורעל  ,מיט צ האלב
לוין פאד דער זעלבער לייםעונג.
ס׳איז ,דוכט זיך ,זעלבסטבארשטענדלעך ,אז אין א לאנד
װו ײדן האבן אנערקענטע ש ט א ט ל ע 5ע אםפיראציעם ,ניוזן זײ
על כל פנים געניסן דעט פולן מאס פון נאבי ^ אלער אויטאנאמיע.
אין דער װירקלעכקײט איז אבער דא קײן שום אױטאנאמ־ע ,אלם
אינםטיטוט — ,נישט טאראן .אינם
אן עפענטלעך  -רעצשלעכער
״ײדישן לאנד״ פוזרמאגן נישט ײדן אפילו דעט בעבעכדיקן םכום
צון אויטאנאמע רע5מ ,װעלכע זײ געניסן אין פוילן און דײםשל .צנד
װעגן די רעכט ,װאס זענען בעת דער ״צגנטראלעד דאדע״ פראק-
לאמירט געװארן אין אדקראינע ,אדער װאם װערן איצט פארװירק־
לעכט דורכן ײדישן מיניםטעריום אין קאװנע ,האלט מען דא דער־
װײל אין טרוימען .כ׳װאלט געקאנט ציטירן א רײ ארטיקלען פון
די היגע בלעטער ,װו די געזעצן װעגן אויטאנאמיע און קהילות
װןןם זענען דורכגעפירט געװאדן אין א פאר גלות־לענדער ,װערן
באצײכנט אלם אן אידעאל פאר דער ״נאציאנאלער־הײם״.
די היגע קהילות זענען פריװאטע ארגאניזאציעס ,װאס האבן
קײן שום צװאנגם  -מאצט .און היות װי דער א״י ישוב
איז דעמאראליזירט דורך חלוקה  -טראדיציעם —,סײ אין אלטער רע-
ליגיעזער ,םײ אין נײער ציוגיסטישער םארם — האבן די קהילות
פמעט קײן שום הכנסות פון זײערע מיטגלידער .מוזן זײערע װיצ־
םיקסטע אנשטאלטן ארויםקוקן אויף אױםערלעצע הילף .ד$ס איז
אומדירעקט א געװאלטיקע שטערונג § אר דער ק^ לאניזאציע פונם
לאנד :במקום צו פארװענדעט װערן אויף קאלאניזאציע ,גײען בא>
דײטנדע םומען אװעק אויף װעניקער פר  $דוקטױוע אויםגאבן.
אין אײניגע שטעט זענען פאראן צו עטליכע קהילות
שבנזים באזונדער ,םפרדים באזונדער ,בוכארער ,און תימנער,
אויך באזונדער• זײ פירן אלע א נעבעכדיקע עקזיםטענץ .די ביל-
דונג  -אנשטאלטן ,שביטאלן ,יתומים־הײזער און אנדערע גײטיקע
געזעלשאפטליצע אינםטיטוציעם באקומען פון זײ במעט קײן שום
הילף.
דער פרוב פון דער ײדישער באםעלקערונג צו שאפן א
אויטאנאמיע דורך דער צונױפתפונג פון א
פאקטישע
דעפוטאטן -םארזאמלונג ( אםפת -הנבחרים) און דערנאך צוגעבן דער
דןזזיגער פאקטישער אװטאבאמיע א לעגאלן יסוד ,האט זיך בזרך
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פלל נישט אײנגעגעבן.
די״אס 5ת היבחרים* -איז טאקע אױס־
געקליבן געװארן ל 1יט
א
גאגץ דעמאקראטישן װאל -רעצט ,נישט
קוקענדיג אױף די פראשעסטן און ןס -קז^ ט 5ון דער עקסטרעמער
ארטאדזןקכױע .אכער אויםער א האלב װארימען ,האלב קאלטן
באגריםונגם  -בריװ § ון הערבערט םעמױעל ,הןןט זי קיין שום
יורידישע אנערקענונג גישט געסונען .איר אויםפיר  -ארגאן,
דער נאציאנאל  -ראט ( ״ועד הלאומי״) ,האט מען בלויז האלב־אפיצי-
על ,נישט דורך אן עפענטלעכער פארארדנונג ,געגעבן דןןם רעצט
צו װענדן זיך װעגן ײדישע עגינים צו
רעגירונגם־אנשטאלטן .יד
רעגירונגם -אנשטאלטן ,פון זײער זײט,
האבן
דאם
רעבט
נישט
צו
דעכענען זיך מיט די דאזיקע װענדונגען״..
אלע פארשלאגן פון ״ועד הלאומי״ וועגן שטײער־רעכט 8אר
יד קודלות און זײער יורידישער אנערקענונג האבן עד היום דעם
קלענםטן ערפאלג נישט געהאט .דער ײדישער הײ -קןןמישיאנער איז
מספים זיי צי געבן בלויז דאס רעכט ״פון פרײע רעליגיעזע קאנ־
גרעגאציעס״ ד .ה .קײן שום עפענטלעכע רעכט גישט.
דער ועד הלאומי זעלבסט ,די צענטראלע פארשטײערשאפט
פוגם ארץ ישראלדיגען ישוב האלט זיך אויף נםים .באין ברירה
האט מען פאר עטלעצע חדשים געשאפן א דעמאקראטישן פרײװי־
ליגן שטײער — דעם ״סלע הישוב״ .דער ״דעמאקראטיזם״ פונם שטײ־
ער באשטײט אין דעם  ,װאס יעדער צ $לט גלײך  :ארעם און רײך״
א שילינג פון קאפ .נישט קוקענדיג אויף אזא אײגענארטיקן דע־
מאקראטיזם ,הןןט דער ״סלע הישוב״ קײן באזונדערן ערםזןלג גישט
געהאט און דער ועד הלאומי דעקט
זיינע הוצאות פון צופע־
ליקע הכנסות.
אין א סיל בעסערער יורידישער לאגע געפינען זיך דער־
 8אר די רבנים .דא האט די רעגירונג נישט געקארגט;  5אר עטלע־
צע חדשים האט מען דא געשאפן
אפארײניקטן ראבינאט ,װאס
האט באקומען רעכט 5ון א
רעגירוגגם־אגשטאלט .באפעםטיקנדיק
די מאצט פון די פלי קודש האט די רעגירונג גאנץ
באװאוםטזי־
גיק אונטערגעגראבן די יםודות פון דעד ײדישער נאציאנאלעד אוי־
טאנאמיע .געבנדיק די רבנים דאס
אומבאשרענקטע רעצט צו
משפטן אין פאמיליען -און
ירושה־עניגים
 ,האט די רעגירונג דער־
מיט געגעבן א
מויט־קלאפ
דעם
יידעשן
פרידנם
־
געריצט ( ״משפט
השלום״) ,װאם
איז
ערשט
§
אר
איארן
פארשריגן
געװארן מצד
די
בירגערלעצע
ציוניםטן
,
אלם
א
געװאלטיקע
נאציאנאלע
עראבע־
רונג
.
די
דאזיקע ״נאציאגאלע עדאבערונג* ,אויף  .װעלצער ם׳איז
בשעתו אװעק נישט װײניק צױגיםטיש געלט ,האלט איצט אין
גוסםען .ער האט קײן שום אפיציעלע אנערקענונג נישט געפונען•
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און זײנע אורטײלן האבן א ממשותדיקן װערם גלומ א דאנק
דער אפריער־גײענדער התחיבות פון בײדע צדדים ( ארביטראזש־
רעכט) . ..ם׳איז א לחלוטין פדיװאטע אנשטאלט׳ װאם קען קיינעם
נ ישט צװינגען נישט צו סארענטפערן זיך ,נישט צו קומען אלס
עדות...
נאציאנאלע רעכט
דער מאנגעל פון אמתע ממשותדיקע
שפיגלש זיך אפ פסיכאלןןגיש םײ אין דער האלםונג פון די ײדן״
סיי אין דער באצױנג פון דער רעגירונג• װען עס קומען זיך צו-
נייף יידישע פני מיט גויעשע ( װי למשל נא 5ן לעצטן יפוער פא־
גראם) ,באײצן זיך די ײדעשע ״נאטאבלן״ מיט דיזעלבע מה־יפית
חנ׳דלעך ,ױעלצע זענען שוין דערעםן געװארן אין גלות .װען מען
שא 8ט א פארבאנד פון די םוחרים ,װו די מערםטע מיטגלידער
זענען נאטירלעך ײדן ,פארלאנגט די רעגירונג — און די ײדן אקצעפ־
טירן דאס למען השלום״ — אז דער טארזיצער זאל זײן אן ארא־
בער.
מיר װאלטן נישט געװאלט ,אז דער לעזער זאל אוגז פאלש
צארשטיין .מיר זעען נישט קײן שום סכנה נישט פאדן ײדישען
 6אלק און נישט פארן ישוב אין ארץ ישראל ,אײב דער פארזי־
צער פון די היגע םוחרים זאל זײן אן אראבער .ם׳װאלט אפשר
גןןר געװען א שיינער זשעםט ,װען די מערהײט פון ײדישע מיט־
פארשטייער 6ון
גלידער קלויבן אוים אלם פארזיצענדן דוקא א
דער מינדערהייט ,אן אראבער■ אבער — במה דברים אמורים — ,
פארלאנגט ד$ס״
װען קײנער פארלאנגט דאס נישטו װען מען
צאקומט דןןס אן אומאננעגעמען  ,םפעציפישן געשמאק ,װ $ס װארפס
לאגע.
 6יל ליכט אויף דער גאנצער
װער טראגט די אחרי1ת פאר דער שלעכטער לאגע ,אין
װעלכער יידן געפינען זיך אין דער ״נאציאנאלער הײם? ״ קאן מען
ארװפווארפן די גאנצע שולד אויף דער ענגל־שער אדמיגיםטראציע?
געװים איז די אדמיניסטראציע אין פילן שולדיק .געװים
דן$ט זי די גאנצע צײט אין זינען אירע א י י ג ע נ ע אינטע-
רעסן ,געװים װיל זי שאפן אזא מין לאגע ,בײ װעלכער די שנאה
צװישן ײדן און אראבער זאל זײן אן אײביקע מניעה פאר זײער
צוזאמענלעבען אלײן ,אן די פליגלען פון א דריטער ,שטארקע־
רער מאצט.
שולד בלויז אויף דער
די גאנצע
ארויפלײגען אבער
ענגלישער רעגירונג ,וואלט געהײםן שאםן א באקװעמע פארענט־
פעדונג פאר די אײגענע ײדישע שולדיקע .אויב די הײנטיקע
עגגלישע רעגירונג הן $ט נישט קײן שום אינטערעס זיך צו לײגן
אין דער לעננ און אין דער ברײט ,כדי צו אונטערשטיצן די ײדי־

שע קאלױניזאציע ,האט זי אייך קײן שום םיבה זי צו שטערן
ענגלענדער זעגען א פראקטיש פאלק .זײ האפן אצטוגג פאר
יד  ,װאס טוען ,און פילן די גרעםטע פאראצטונג פאר די״ װאם
פלאפלען; זײ װערן פרײנטלעך צו מענשן ,װאס װײזן ארוים קראפט
און פילן אן אינסטיקטיװן האס צו שװאצע און מאצטל־אזד .אויב יד
גאנצע מיטעלערע ענגלישע אדמיניסטראציע אין פאלעםטעע ,װאם
איז געקומען אחער אן שום באשטימטער שטעלונג צו די ײדיש-
ןזראפישע באצױנגען 6 ,ירט איצט פאקטיש אן אנטי  -ײדישע
פאליטיק ,איז דאם דעדפאר ,װײל זי גלײבט נישט ,אז ײדן זענען
אימשטאנד אויםצופירן די אלע גרויםע פלענער ,װעלכע זײ האפן
גענומען אויף זיך אין ארץ ישראל.
װער זשע הדט געשאפץ אזא
לאגע
,
פײ װעלצער א נישט-
יײדישער באזןפאצשער ,װאס װוינט
אין
פאלעסטינע ,קומט על פי
רוב צום אויםפיר ,אז דער
געדאנק
װעגן
יידישער
נאציאגאלער
הײם אין פאלעסטינע איז
אן
אוטאפיע
אדער
,
נאך
ערגער
,
א
פא•
ליטישער בלאף? אין רעם זענען שוין די ענגלענדער לחלוטין נישט
שולדיק .אין דעם איז שולדיק די ציוניסטישע ארגאניזאציע ,ױאם
הןוט גענומען אויף זיך צו פארװירקלעצן באלפורם דעקלאראציע.
דער פאלעםטינישער אויספיר  -ארגאן םרן דער ציוניסטישער
ארגאניזאציע שמס אין לאנד אלס סינאגים פון אומפײיקײט און
פון מאראלישן באנקראט• יעדער װעט אײך זאגן  /אז אויפ איר
װילט באגראבן אן אידעע ,גײט מיט איר צום ״ועד הצירימ״ און
אײב איר װילט װעדן א בטלן ,טרעט אהין ארײן אלם באאמטער
ם׳קאן זײן ,אז די ארץ־ישראלדיקע געזעלשאפטלעצע מײ-
נונג טרײבט איבער• ב׳גלײב ,אז צװישן די באאמטע פונם  .ועד
הצירים״ זענען פאראן אויך בעסערע עלעמענטן ,װאם לײדן אלײן
מאראליש פונם סיםטעם  ,װןןם פאראורטײלט זייער ארבעט אױף אומ-
פרוצטבארקײט .אבער א פאקט איז ,אז במשך דער צײט נאך באל-
 8ורם דעקלאראציע איז אין
לאנד
קאלאניזאטאריש כמעט
גארניעט אויפגעטון געװזןרן .אױב 8ריער ,פארן אנקומען פון הער-
בערט סעמועל ,איז געװען א גוטער תירוץ — די מיליטערישע לא-
גע — ,איז אבער אין לעצטן יזןר דער מאראלישער באנקראט פון
דעד ציוניסטישער ארגאניזאציע אויפגעטראטן בולט און קלאר פאר
אלעמען.
רעאקציאנערן
לױט
זײער
גאנצן
געדאנקענגאנג
,
האבן יד
פירגערלעצע ציוניסטן ארויםגעװיזן אין דעם גינסטיקן היםטארישן
מאמענט ,װאס איז איין  /זײער גורל אדויםגעפאלן ,א * ערקװירדי-
קע קלײנלעכקײט און זארגלאזיקײט .במקום אויסצונוצן די בא-
גײסטערובג ,װאם איז באמת געשאפן געװארן אין ברײטע קרײזן
און ײדישן פאלק  ,פדי ארױםצולאון תיפף נאך באיפורם דעקלא־

ראציע אדער ל5ל הפח1ת ב א ל ד נאך סאן־רעמא א גרויסע ״נאצ־
יאנאלע״ הלװאה אױף װירקלעך נאציאנאלע יסודות און צוגעב
איר א רעאלן צאראקשער דורך דער באגרענצונג פון אירע אויפן
גאבן בלױז אויף דירעקטע קאלאניזאציאנס  -צוועקן — ,האבן זײ
קודס  -כל אנגעהויבן מורא צו האבן  /אז דער ברײטערער אימיגראצ-
יאנס -שטראם זאל גישט פארפלײצן די העברעישע קולטור -געבײדע,
װאכ איז געשאפן געװארן אין א״י .און אינס מזןמענט ,װען די
גרעסשע עפענדיס ( גרויםגרונטבאזיצער) פונם לאנד ,פאריאושט אין
דער צוקונפט און גײטיקנריק זיך שטארק אין געלט ,האבן געװאלט
פארקויפן זײערע האלב -פדסטע באזיצונגען פאר ביליקן פרײז ,האבן
די ״ווײטזיבטיקע״ ציוניםטן אײםגעװירקט בײ דער ענגלישער רע־
גירונג א פארבאט פון לאנד  -קויף און דערװײל זיך רױק פאר־
נומען מיט אינערלעכער ײדישער פאליטיק.
במק 1ם צו בא־
פעםטיקן די
פאזיציע פון
ײדן אין
פאלעסטינע
הז $ט מען
זיך
גענומען צו
פארשטארקן די
פאזיציע
#ון צי 1ניסטן אין
יידישן
פאלק.
װען אין - 1918טן יאר האבן זיך די היגע פועלי־ציוף־) ( דער
בױר  $פון פ .א• פ) געװענדט צו דער ציוניסטישער קאמיסיע מיט א
געװיםן פארשלאג װעגן אימיגראנטן ,װאס האבן שוין דעמאלט גע-
קלאפט אין די טויערן פון לאנד ,האבן זײ פון דער ציוניםטישער
קןזסיסיע ( ״ועד הצירים״) באקומען א גאנץ אפיציעלע תשובה ,װאם
כארדינט אפגעשטעמפלט צו װערן פאר דער געשינטע .אין דער
תשובה װערט בפירוש געזאגט ,אז די אימיגראציע איז בײהײג-
טיקן מאמענט א ו מ ג ע ו װ נ ש ן און אז די ציוניםטישע קאפיסיע
האט שוין אנגענומען
אלע מיטלען ,כדי זי נישט צו דערלאזן•
די מיטלען זענען באות אנגענומען געװארן״ — דאס מאל
שנעל און ענערגיש — .די טיר איז באלד פארשטאפט געװארן
אזוי גרינםלעך ,אז דערנאך,־װען מען ה $ט זי באדארםט עפענען,
הז$ט דאס געקאסט פיל צײט און ימ ...
און װען מען האט שוין יא געעפנט א האלבע טיר ,הןןט
מען אין די װיכטיקסטע איבערגאגגס  -פונקטן געשאפן םפעציעלע
פאלעםטינע -אמטן פון דער ציוניםטישער ארגאגיזאציע ,װאם האבן
די פליסט אויםצופילטרירן די אימיגראנטן ,פריער אײדער זײערע
פאפירן קומען אן צום ענגלישן קאנסול .מיר זענען פמעט זינער,
אז די דאזיקע ציוגיסטישע פאלעסטינע־אמטן זענען נישט פאר־
לאנגט געװארן פון דער עגגלישער רעגירונג ,אלם תגאי פאר דער
עפנונג פון די טויערן פון א״י .ם׳איז דא א פולער גרונט צו
גלײבן ,אז דער פארשלאג דערצו איז געשטעלט געװןזרן טצד די
*) ס׳איז

נעװען

נןגך6רא

זייער

פארװאנדלוננ

אין

״אחדית־העבודה׳ .א  .ר.

ציןניםטישע 6ירער,
װאס האבן ג ; װאלט? ון זייער זײס
קאנטראל־רן די
אײנװאנדערונג
און
ארײנלאז
,
אין לאנד בלויז די
װאס װעלן בײ
זײ
גושא
חן
זײן
.
.
.
די
פאלעסטינע ?<-יטן א׳ץ הױל
פארשלינגען א טײל 5ונם געלט״ װאס װערט געזא לט אויף קז- .
לאניזאציע פון א״י ,נישט ברענגנדיק דעם ל _,נד ק ין שום נוצן,
דערפאר אבער פילט זיך די ציוניסטישע ארגאנידאציע זיפערער
מיט איר השפעה אין פאלעםטינע...
אין װעלפעד ריפטונג ס׳גײט די צייניסטישע פילטראציע פון
דער אײנװאנדערונג ,זעט מען פון אײגיקע פאקטן .װען צענדלי-
קער טויזנטער ײדישע קריגס  -געפאנגענע אין דײטשלאנד ,סיביר
און איטאליע האבן זיך צום מאמענט פון װאפנשטילשטאנד גע־
בעטן ,מען זאל זײ איבערפירן קײן פאלעםטינע ,האבן זײ בא־
געגנט בײ די ציוניסטישע פירער טויבע אויערן .מן הסתם דער-
 8אר ,װײל אין די יארן פון מלחמה און געפאנגענשאפט האבן זיי
זיך אויםגעלערגט בלויז אדבעטן ,לײדן א־ן קעמפן ,אבער גישט
דאם ,װאם די ציוניסטישע מנהיגים דארפן האבן ...און װען די
אמעריקאנער ײדישע לעגיאנערן ,װאם זענען פון דער ציוניסטישער
ארגאגיזאציע אלײן אגיטירט געװארן צו ״פארגיסן זײער בלוט
פאר דער עראבערונג פון א״י״ ,האבן זיך ארוירגעװיזן נישט פאר
אזעלכע געהארכזאמע קינדער ,װי מען האט געהאפט ,האט מען
זיי ,דעם בעסטן קאלאגיזאציאנס -מאטעריאל — קעגן זײער װילן —
פאקטיש ארויסגעטריבן פונם לאנד.
פארן געלט ,װאס האט זיך אין די ערשטע פאר יארן נאך
באלפורס דעקלאראציע רײכלעך געגאסן אין דער ציוניםטישער קא-
םע ,האט מען דא אין א״י געטון ,װאס איר װילט ,חוץ קאלאני-
זאציע .מען האט געשאפן א גאנצן מיניסטערױם ,װאם האט פאר-
נומען דעם גרעםטן האטעל אין ירושלים ,מים פילע צענדליקער,
באאמטע און אונטער  -באאמטע ,װעלבע מען האט אגב נישט גע״
קארגט אין געהאלט .מען האט געקלאפט אויף צענדליקער שרײב-
מאשינען ,ארוטג^ פלויגן מיט געהײמניספולע מינעם אויף ״קאזיאנע״
אויטאמאבילן ,געשא&ן אן אײגענע ״אינטעלידזשענס״ ( אכראנע) און
נאטירלעך ,פארמאגט אויך אײגענע ״דיספאזיציאנס־פאנדן״.
זיך שפילנדיק אין א רעגירונג ,האט מען ארײנגענומען אין
די הענט אלע זײטן פונם היגן ײדישן געזעלשאפטלעכן לעבן.
מען האט איבערגענומען אלע שולן ,אפילו די ,װאם זענען
פריער אויםגעהאלטן געװארן אויף אײגענע מיטלען אדער געהערט צן
אנדערע אויםלענדישע געזעלשאפטן .דערביי האט מען גרױםמוטיק
זיך
אפגעזאגט פון יעדער רעגירונגם  -אונטערשטיצוגג פאר יד
(יידישע) שולן ,מורא האבנדיק ,אז די רעגירונג  ,געבנדיק א טײל
 5ונם געלט ,װעט װעלן האבן א דעה בנוגע דעם סיםטעם פון די
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לימודים 6 .ריער ׳ בעת דער מיליטנרישער פארױאלטונג ,דאט עם
ױך געהאנדלט װעגן װײגיקער באדײטנדע םומען״ הײנט אבער
װ  $לט די רעגירונגם־שטיצע ,אויב זי װאלט געגעבן געװארן אויף
דער צאל פון ײדישע תלמידים אין דער זעלבער פראפארץ״ ײי
אויף אראבישע ,דערגרײצט א גאנץ שײנע םומע״ איצט ,װען די
ציוניםטישע קאסעם זענען לײדיקער געװארן ,הויבן אן די ציונים-
טישע טוער צו פארשטײן״ װי לעצערלעך־קינדיש און װי געפער־
לעך־בןןליטיש איז געװען זײער שול־פאליטיק טון יןזר. 1919—1918
ןןבער ט׳איז שוין צו שפעטו די רעגירונג״ אפילו טון הערבערט
םאמועלן״ האט שוין פארן געלט אן אנדער פארװענדונג  ,און װען
מען דערמ ^ נט איר אמאל װעגן שול־גלײצבארעכטיקונג ,ענטפערט
זי״ אז חרטה איז נישט מעשה־םוחר)* ...
מיט דער זעלבער ברײטקײט האט די ציוניםטישע קאמיםיע
ארײנגענומען אין אירע הענט אלע שפיטאלן און צדקה אנשטאלטן.
מען האט געשצטן אויף ציוניסטיש געלט א משפט  -השלום
(פרידנס  -געריכט) ,אן אינםטיטוט ,װאס איז לויט אלע סמנים איצס
דורך דער רעגירונגסיפ ^ ליטיק פאראורטײלט אויף ט 1יט .מען ה $ט
רעפארמירט
דזשאיגט־דיסטריבושאן קאמיטעמ
בשותפות מיטן
די ״חלוקה״ און געצאלט רבנים זײער געהאלט מיט א ברײטער
האנט .מ* ן האט סובסידירט פמעט אלע קהילות ,און געגעבן אונ-
סערשטיצונגען ײדישע רעגירונגס  -באאמטע ,װאם האבן נישט גע-
קןןנט דורצקומען אויף די  ,אראבישע״ פענםיעם.
די גערעכטיקײט פארלאנגט צו זאגן ,אז צװישן די פילזײ-
טיקע אויםגאבן ,װאס די ציוגיסשישע ארגאניזאציע הןןט ד$ן אוים-
געפירט  ,איז געװען אויך א טײל ,װאם דינט דירעקט פאר איר
ענדלעכן צװעק .מען האט אונטערשטיצט די לאנדװירטשאפטלעכע
קאאפעראטױון ( קבוצ1ת) און געהאלפן א טײל פון די חלוצים צו
קומען אין לאגד.
ארבעטן5ון ועד הצירים הזןט
אבער צװישן די שילזײטיקע
גר  $ד די ארבעט פארגומען װײט נישט דעם ערשטן פלאץ .און
חוץ דעם איז גראד אט די ארבעט געטון געװארן אם שלעכטםטן•
מען האט די גאנצע צײט געקוקט אויף איר ,װי אויף א שװערן עול״
וועלכען מען דארף ״אפקומען״...
במק1ט געבן די װירטשאפטן אן ענדגילטיקע מעגלעכקײט צי
שטײן אויף אײגענע שיס״ האט מען זײ די גאנצע צײט געהאלטן
איבערן װאסער״ װאם האט גאטירלעך געקאסט פיל טײערער .די
הילף איז געװען א נישט־ראציאנעלע ,פארשפעטיקטע ,און איר
ש>ןרם האט געהאלפן ןזפצוטעמפן די אחרױת און איגיציאטױו פון
*) ? עומנם האט
רענירונג וו

נעװיסע

מען ס 1ין יא נןןך

קליינע

םומע 8אר

יאנגע

״דישע

בקס 1ת

שולן.

באקומען  £ון
א  .ר•

ו< ר

דז$ס
יד
מןז-
קא-

די רברים .דער רעזולעאס איז — סילע אויסגאבן ,מער וױ
װאלט נײטיק געװען אויף א מאל ,און קלײנע יעזולטאטן.
נישט -ראציאנעלע װירטשאפש פון סריער איז איצט א שװעדע
ראלישע מניעה אויף ארײנציען קאפיטאלן און אנטװיקלען די
לעניזאציע אין דער צוקונפש.
די ״פילזייטיקײט״ פון דער ציוניסטישער טעטיקײט נאך
באלפורם דעקלאראציע האט געבראכט די רעזולטאטן ,וואס זי האט
געקאנט ברענגען .דער כוח פון דער ציוניסטישער מאשין אינם
ארץ  -ישראלדיקן :ײדנטום איז געװארן געװאלטיק .דערפאר איו
ןזבער דער פאקטישעד כוח פונם ײדנטום אינם לאנד פיל קלענער״
אײדער ערב דער װעלט -מלחמה...
דאם קורצזיצטיקע סיסטעם פון ציוניסטישער טעטיקײט האס
געהאט אויך אן אנדערן ,נישט װײגיקער שעדלעצן רעזולטאט .דער
ענטוזיאזם פונם ברײטן ײדישן עולם פאר ציוניסטישער ארבעט איז
קילער געװארן .אינם שטראם פון דער ערשטער באגײסטערונג האבן
זיך אנגעהויבן ארײנמישן באריצטן װעגן דער אמתער לאגע אין א׳י*)
זײהאבן געדינט אלם תירוץ ( יד אמתע םיבות זענען געװען אנ-
דערע) פאר שפאלטונגען און רײםענישן אין דער בירגערלעכער
ציוגיםטישער באװעגונג .די קאנםעקװענץ פון דעם אלעמען איז
געװען ,אז דער ברייטער עולם אין חוץ־לארץ האט אנגעהױבן וצ
פארשנירן די בײטעלעך .און במקום צו פירן ברײטערע קאלאני-
זאציאנס  -ארבעט ,מוז איצט דער ועד הצירים ,װאס האט אין דער
צװישן -צײט פיל פארלוירן פון זיין אויםערלעצן גלאנץ ,אנהייבן
טראצטן װעגן ליקװידירן די שװערע ירושה פון די פעטע יארן- 1918
 1919און סטור װערן פון די אלע אנשטאלטן ,מיט װעלצע מען האט
זיך פריער לײצטזיגיק באלאסטעט.
דןזם אומגעלומפערטע סיםטעם § ון דער ציוניסטישער טע-
טיקײט און די מיט איר פארבוגדענע האלב  -םיינטלעצע האלטונג
מצד דער מיטלערער ענגלישער אדמיניםטראציע ,האט געשאפן יד
'פםיצאלאגישע אטמאספער ,אין װעלצעד די פאגראם -אגיטאציע הזןס
געקראגן א גינסטיקערן באדן .דער היפגאז § ון ײדישער מאצט
* װישן

*> * ן { ונגעזעענעם
דער פ1

,דין  -ותשבון פון
זו 5ט דאס
דןןך
פון

ועד

״ין די
די

נעמוזט ,

נ״

ארויסטרןןנן

אן

און

נונג ,

לאנד קנ * פ

הגירים .
דןןזיקע

פןןזיטיװע

עלי־גױניםט־שער

פאר
צלע

הײםע

אײגשטימיקן

כ׳רעקןמענדיר דעם
סראנן,

פןןרשלאגן ד< ןרט

זענען

פון

צױניםטישע

דאזיקע
דער

אורטײל

איבער

לעזער  ,װאם
פיל

אירע

סימפאטיען
װיל

זיך

דאזיקע בוך ,בפרט
שװצ  5ער.

װעיזכע

באװע-

פועלי  -צױניםסישער
פון

פארניצטנדן

דורבצילײענען דאם

* אריגטן

קאמיסיע׳ ( יכ׳ , ) 1920 ,

שפאלטוננ

דער

די

פג־נעםס

ז״נע

מיטנלידער,
טעטיקײט

דער

טיפער

דער

הןןט.* 3

ארײנטרא  5סן
קריטישע
א  ,ר•

ט״ין•

און ײדישער שא 6ינגם־ 5עיגקײט איז װי א װאלקן צורוגען געװארן.
דער שטילשטאנד אין דער ײדישער קאלאניזאציע האט אויפגעמוג-
טערט אלע קעגנער 8ון דער מאנדאט -פאליטיק — אראבישע עפענ-
דיס ,ענגלישע רעאקציאנערן /פראנצויזישע אימפעריאליםטן /קאטוילישע
גלחים .די דאזיקע אלע שװארצע פוחות האבן זיך אװארף געטאן
אויפן קרבן  ,פאר װעלצן זיי האבן שוין נישט געפילט קײן שום
אכטונג און קײן שום מורא)*.
די דאזיקע שטימונג אין לאנד האט געװירקט אויך אויף דער
פאזיציע פון דער לאנדאנער רעגירונג .פארשידענע היגע באאמטע
האלטן געװיס אונטער גישט נאר אפיציעלע ,נאר אויך נישט  -אפי-
ציעלע באציונגען מיט יד העכםטע קרײזן פון דער לאנדאנער גע-
קאלאניזאציע
זעלשאפט און װען דארט דעװיםט מען זיך ,אז די
שטייט אויף אײן ארט ,פאלט מען ארײן אין א ספק .צי לוינט זין
איבריקע סאלדאטן איך
באמח ענגלאנד אויםצוהאלטן טויזנטער
א- .י ,.בעת דער בעל  -דבר אלײן ,דאס ײדישע פאלק ,אין גאמען
8ון װעלכן מען האט אזוי פיל פארשפרעצונגען געגעבן ,װײזט ארוים
אזױ װײניק רעאלן אינטערעס צום גאנצן עגין.
אין אײן פרט ה$ט די ציוניסטישע פירוגג ארויםגעװחן
גרויםע פעיקײטן .אויף דעמאנםטראציעם און יום  -טובים איז מען יד
גאנצע צײט געװען גרױםע בריות — אנהײבנדיק פון דער באריט-
טער שטײן־לײגונג פון דער ירושלימער אוניװערזיטעט ,פון װעל־
 3ער חוץ דעם גריגדונגם  -שטײן איז עד היום גארנישט גישט ,$
און ענדיגנדיק מיטן לעצטן באזוך פון באקאנטן * ײדענפרײנד״
װינסטאן טשערטשיל ...די באצױגג צו דער אראבישער באפעלקע-
רונג איז פול מיט וױדערשפרוצן .אמאל  ,בעת כח איז באמח גויטיק
(יפוער פאגר ^ם) ,װײזט מען ארױס פמעט פולע שוצלאזיקייט .דער-
פאר אבר רעװאנשירט מען זיך אין נארמאלע צײטן ,װען יד לאגע
פאדערט טאקט און פארזיכטיקײט ,מיט קלינגנדיקע דרשות און
פונאנדערגעבלאזענע מליצות ,װאס זעגען באמת אימשטאנד אויפ-
צורעגן די שכנים ,בפרט ,װען דאס לאנד איז פול מיט פארקויפ-
טע אגיטאטארן ,װאס נוצן אוים יעדע נארישע רעדע ,פדי יז פו-
נאגדערצולײגן אױף טעלערלעך פארן אראבישן עולם ...די שטענדיקע
נלײכצײטיק

* ) כמעט
יזיפהער

 - ?8 .כרמ? '

ײדישער

און

ליקװידירן .
א 1יף די

ערשינען

קןןלאניזאציע איז

זעלבע

װןןם מוזן ק 1יפן
פיציטן  ,און

אויף

דערבײ
װונדן ,

מיסן

ארטיקלען

פאנרןןם

יפוער

װענן דעס  ,אז דער
ס׳איז

באנקראט און אז
װערט

אנבעװיזן מיט א

װעלכע מיר אלײן זעען

אײער בײ די
נעלטער  ,װאס

זענען אין

אראבער  ,א 1יף
באקומען

נישט

אנטיםעמיטישך

עקספערימענט

פיס

בעקומען די

צײס אים צו

מערקװירדיקער

זאך  -קענםניש

אויפבעצײבנט — א 1יף קןןלאניעס,
װירטשאפטן . ,װאס
זײער

ריכטיקע

ברעננען
םארװענדיננ!

דע־
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אונטערשטרײכונג 5ון איבערטריבענע מלוציש־ פאליטישע םא-
מענטן ,װאס עקזיםטירן נישט אין דעד װירקלעכקײט און נישט
אפילו אויפן סאפיר ,דאם נישט אויפהערלעצע שפיגלען זיך מיטן
״ײדישף נציב ,װאם איז באמת גאד אן ענגלישער נציב*) און א
גאנצע רײ טעאטראלישע שריט און אינהאלטם -לאזע זשעםטן
— דאם אלץ איז בשום או 6ן נישט קײן צײגניש פאר דער סאלי־
סישער רײפקייט פון די ״מגהיגים׳ און6אדן קאלעקטױון שכל6ון
די ײדישע מאםן .ס׳איז א םימן ,אז זייער גײםט איז באהערשט
8ון א שװערער קראנקהײט• און זיי קאנען נישט עקזיםטירן און
רויק ארבעטן 6אר דער אײגענער צוקונ6ט אן א קינסטלעכן ןזפ-
ױם ,װאם רו5ט ארוים באצויבערנדע חלומות...
גאנץ  .א6ט טרע8ט זיך ,אז אנדערע נוצן אױם זןט יד
דאזיקע שװאכקײט ,פדי אונז צו פראװאצירן אויף שריט 7װעלכע
מען מוז דערנאך באדויערן .נישט װעלנדיק ארײנגײן אין פרטים״
מוז איך דאך געבן א לעררײכן בײשפיל .גדאד נאכן ירושלימעד
פאנראם און א פאר װאכן 6אר איר אװעקגײן״ באשטימט די מי-
ליטערישע אדמיניםטראציע 6ון א״י א קאמיסיע װעגן די הייליקע
סקומות און שלאגט -פאר די ײדן ,װאם גיכער באקאנטצומאכן
זייערע פרעטצנזיעם .די חכמים 6ץ ועד הצירים האבן זיך א6ילו
ישט געשטעלט די פראגע :צוליב װאס עפעס אײלט זיך אז 1י
שטארק יד מיליטערישע אדמיניםטי־אציע מיט אן ענין ,װעלכער
קאן דאך גרײלעך אפװארטן ביז צום אנקומען 6ון דער ציװילער
סארװאלטוגג .מען האט אויף גיך אנגעהויבן מאכן אםיפות און
גענומען טראכטן ,װי אזױ זוכט מען עפעס ארוים א דרײ ,כדי
*ו בא 8רידיקן די ״נאציאנאלע״ אספיראציעם פונם רב ץו ק ,װאם
וואכט און טרוימט װעגן זבחים ושלמים אוי6ן הר הבית• די בלע-
טער האבן שו׳ין אנגעהויבן דרוקן װעגן דעם באריבטן6 ,ײערלעכע
רמזים ,און װער װײם צו װאם דער גאנצער ענין װאלט אויסגע-
װאקסן ,װען אינצװישן װאלט נישט געקומען הערבערט סאמיועל
װאם האט סארשטאנען די באהאלטעגע פונה ,און אויף גיך 6אר-
דיבן דעם גאנצן ענין...
*) א
ײויזעו נייב װאלט ניװאן אן * רמיניםמראטאר ,װ*ם ווערס
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גוטער נ> אא-
ניער ,א ל ם ם ע נ ש; אבער א ל ם נ ע נ ע ר א ל ,איז ער א פראננייז און װעמ
א 2שר נאך אאדיטן די סראנצויזישע אינטעדעםן בעסער װי א
גיפויראנאר
ררנצויז — מיר זעבען לחלוטין נישט געװען פאראיגטערעםירט צו  #ארסונקלען
עפ אמח־ צושטאנד ,נארן די יירן און רײצן די אראבער םיא 2אלשע א 1ים-
ז־רוקן ,װאס קאנען אונז נארנישט ברענגען אויסער שאדן.

און אםטמאל באגײט מען סתם ,חצמות״ .האט למשל װײג״
כאן אויף א פארזאםלונג אין אויםלאנה אנגעמערקט ,אױף זיץ
,נביאישן״ שטייגער ,אז דער צעגטר פון דער ארץ -ישראלדיקער
איגדוסטריע • װעט זײן אויפן ים -ברעג צװישן חיםה אין עפו ,װו־
*ין ם׳װעט אונטערגעםירט װערן די עלעקטדישע ענערגיע םונם
ידדן .איצט ,אז איר װעט װעלן אפקויםן בײ אן עפענדי א שסיקל
בלאטיקן באדן בײם יפוער גאלף ,װעט ער פארלאגגען א צעגפאצ(
פרײז• סטײטש ,דר .װײצמאן אלײן האט געזאגט...
דער ארץ־ישראלדיקער ישוב און באזונדערם ,זײנע אפי־
ציעלע פארשטײערשאפטן— ״ועד הזמני״ און דערנאך ועד ,״הלאו־
נד״ — ,טראגן אויף זיך א באדײטנדן טײל פון אהרױת פאר דער
לאנע ,װאם האט זיך איצט געשאפן אין לאנד$ .ן שום באדינגוס
גען און גאראגטיעם האבן זײ זיך אין גאנצן געשטעלט אויף דער
זייט פון דער איצטיקער ציוגיסטישער לײטונג ,פארדעקנדיק מיט
זײער א1יטאריטעט אלע אירע פעלערן און חטאים .ארײנגעטאז
אין אן ענגן קריױ 6ון ארטיקע אינטערעםן ,האבן זײ פארקויפט
יד בבורה פון קאלאניזאציע פארן לינזן-געקעכץ פון דעם חינון
און דערפאד האבן זײ גישט דערגרײכט אפילו קײן קאנטר^ל
איבער דער ״ארבעט״ פון ועד־הצירים.
דער א״י־ישוב ,װעלצער זעט מיט זיינע אײגענע אויגן ,װןןס
עם טוט זיך ,האט גישט געטארט האנדלען אזוי .ער האט געזאלט
זיך דערהײבן איבער די ד׳ אמות פון ארטעקע איגטערעםן און
קודם כל האבן אין זינען דאס גרויסע פדאבלעם פון קאל $ניזאצ'
יע .ער האט געזאלט מװתר זײן אויף .יעדע הילף םון חוץ-לארץ
פאר ארטיקע געזעלשאפטלעצע צװעקן (אויםעד די געזעלשאפטלע־
גע באדערפגישן פון די גאר װאם אנגעקומענע) .ס׳װאלט געװען
פון זײן זײט א קרבן ,אבער דער& אר װאלט ער געקריגן דאם מא־
ראלישע רעצט צו פארלאנגען ,אז יד ציוניסטישע ארגאניזאציע
ןז*ל זיך אויך 6ון איר זײט אפזאגן פון די גרויםע ״פעליטישע או[
דיפלאמאטישע״ ה 1צאות אין די ה1יפט  -שטעט 6ון דער אנטאנט ,װאם
ברענגען קיין שום נוצן און דיםקרעדיטירן בל1יז מאראליש די,
װאס טרעטן -אוים די קארידארן פון די זיגרײנע רעאקציאנערע
דיפלאמאטן .דעמ^ לט װאלט די ציוניםטישע ארבעט געװארן
באדײטנד פראדוקטיװער ,און דער שטרןןם6ון קאפיטאלן קיץ א״י
װאלט זיך נישט אז1י גיך אפגעשטעלט.
ס׳איז פארשטענדלעך ,אז דעד םארמעגלעכער טײל8ין ישוב
אאם אזא קרבן נישט געװאלט ברענגען .ער איז נןןך שטארק
דורכגעדרוגגען מיט חלוקה-טראדיציעם און היט זיך ק 1דם לכ פאר
איבריקע ,ד1צאות .פארװאם אבער האבן די ״א&יציעלע״ ארבעטעד־
פארטײען —״אחדות־העבודה״ און ״הפועל-הצעיר״ — געלאוט דער

דאזיקן צישטאנד זיך אײנװארצלען ? םארװאם האבן וײ מיט אן
עגײות — .װאם האט גאך נישט איר גלײכן אין דער גצשיצטע
 5ון דער אלװעלטלעצער ארבעטער  -באװעגונג — ,מװהר געװען
אויפן רוב ,װעלצן זײ האבן פארמאגט אין דער נאציאנאלער פאר־
זאמלוננ ( ״אםפת הנבחרים״) ,כדי צי װערן א מיגדעדהײט אין איר
אוים& יר  -ארגאן ,אין ״ועד הלאומי׳ ? ,האבן זײ געהאלטן ,אז יד
״אספת הנבחרים״ איז די ריצטיקע
פארקערפערונג 6ון דער אידעע
 8ץ נאציאנאלער אויטאנאמיע —
טא 5ארװאס האבן זיי נישט
אויםגענוצט זײער מערהײט און צװינגען דעם ישוב אויםהאלטן
אלײן זײנע שולן ,נישט באנוצנדיק זיך צוליב דעם צװעק מיטדער
ציוניםטישער םושקע ?  6ארװאם האבן זיי
נישט 8ארלאנגט ,מען
זאל אויםנוצן דעם זעלבן פןןליטישן אײנםלום ,װאם האט זיך ארויס•
געװיזן 5אר אזוי װירקזאם ,בעת ם׳האט זיך געהאנדלט װעגן גר_1י
סע דעקלאראציעס און ברײטע הבטחות ,כדי צו צװינגען די אד-
מיניםטראציע פונם לאנד צו ערפילן אירע
עלעמענטארע פליכטן
בגוגע דער בילדונג און דעם געזונט  -צושטאנד 6ון אירע אײנװוינער ?
דער פאקט ,װאם די אױבנדערמאנטע ארבעטער  -פארטײען
זענען איצט א מינדערהײט אין ״ועד הלאומי״ ,באפרײט זי נישט
 5ון אחדױת 6ארן געשא 5ענעם צושטאנד .א מינדערהייט
קאן 6ון
זיך אראפװארפן די אחריות בלויז דעמאלט ,װען זי איז א מינ-
דערהײט קעגן איר אײגענעם װילן .װען זי איז אבער א 5רײווי-
ל י ק ע מינדערהײט  ,װען זי האט ,צוליב אפארמוניזם ,זיך אפגעזןזגט
 5ון איר מערהײט לטובת די בירגערלעצע עלעמענטן — ,דאן
 6אלט אויף איר א טאפלטע אחרױוב
און באזונדערם שװער װערט די אחריות ,אז מען דער־
מאנט זיך ,װאם 5אר א געװאלטיקע ראל האט
געקאנט שםילן
די יידישע ארבעטערשאפט אין .םאלעסטינע,
װש־ן״ 6ירנדיק ןא
אויםגעהאלטענע קלאםן־םאליסיק ,װאלט זי קאנצענטרירט ארום זיך
די גרויםע ײדישע ארבעטנדע מאסן אין גלות ,װעלכע מען הןןט
איצט אפגעשטויםן 5ון זיך דורך קורצזיצטיקײט און אפארטוניזם.
מו איז אבער דער
ײדישער ארבעטער ,װאם
ארץ ישראל ?
האפן אויף דער סאציאלער רעװאלוציע ,װ $ם װעט געבן יד
מעגלעצקייט אויםנוצן באדײטנדע כחות — ײדישע און אינטער ' -
גאציאנאלע 8 — ,ארן םרןןלעטארישן צױניזם?
געװים ! און נישט נאר ה א פ ן דאר 6ן
מיר
,
נאר
אויך
ט
אן
טאקע אלץ ,װאם עם איז אין אונזערע בחות ,כדי דעם דןןזיקן
מאמענט צו דערנענטערן.
ריצטיקער װעג ? װאם דארף
טאן א
איז 8ארינטערעסירט אינם אוי 6בוי סון
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אבער באנוגענען זיך דערמיט טאד מען נישט 1יעדער פרוב
איבערצולאזן די פאטענציעלע כחות 5ונם יידישן פראילעטאריאמ
אין א פארגלױוערטן צושטאנד ביז צו דעם גליקלעכן מאמענט
 0ון אלװעלטלעכער באפרײונג ױאלט געװען פאלש און שעדלעך•
אן אמת  -איבערצײגטער ערנסטער סאציאליסט ,און דוקא פון
לינקסטן פליגל ,טאר נישט אױטערש״צן די כחות פונם קאפיטא־
ליזם ,װעלכער הערשט נאך אין דער װעלט .להיפך ,אלע םימנים
װייזן  ,אז ער איז נאך זײער שטארק ,שטארקער ,אײדער מיר האבן
זיך פאר א פאר יארן פארגעשטעלט און אז מיר מוזן זיך נאך
ריצטן צו א שװערן און אפשר אויך לאנגן קאטף.
אבער דאך איז דער קאפיטאליזם איצט צוליב פיל סבות
שװאכער ,אײדער ער איז געװען ערב דעם װעלט  -קריג• ער איז
ש 1ין גישט בכח אויטאמאטיש מבטל צו מאכן יעדן פרוב פון קאא-
פעראטיװער פראדוקציע .פאר קאאפעראטיװער װירטשאפט בכלל
(און פאר קאאפעראטיװער קאלאניזאציע בפרט) עפעגען זיך איצט
באדייטנדע פערםפעקטיװן .זי איז איצט אפילו געװארן א נײטיקע
 8אר 1יסזעצונג ,כדי די עראבערונג פון פאליטישער מאכט זאל
ברענגען נישט צום פולן חורבן פון דער װירטשאפט  ,נער צו אי ר
באלדיקער איבעדבוױנג א 1יף סאציאליסטישע יםודות.
די דאזיקע איבערגאנגם -לאגע עפנט פארן ײדישן פראלע-
טאריאט ברײטע אויסזיכטן פון זעלבשטענדיקער שאפונג אין פא־
פראלעטאדיאט דארפן
לעםטינע .די שאפונגס  -כחות פונם יידישן
קאנצענטרירט װערן ארום אײן פארײנקטן ארגאן ,װאם זאל װערן
א װיכטיקער פאקטאר• אין דער אויפבוױנג פונם ײדישן טעריטאר-
ארגאניזאציע״
יאלן צענטר .דער פדוב פון דער  ,אלגעמי ־נער
(הםתדרות הכללית) ,װאם איז געמאכט געװארן פאר עטלעכע חדשים
אין פאלעםטינע און האט שטארק אראפגעגליטשט פוגם װעג צו-
ליב דער קורצזיכטיגער פארטײישער אויפפאסונג פון זייגע אויפ-
גאבן מצד דער הערשנדער מערהײט — ,מוז אויסגעבעסערט און
פארטגעזעצט װערן )* .נאך מער — ער מוז אריבערגעטראגן ױערן
אויך אין די גלות לענדער ,װו ער דארף אנגעמען א ברײטן כא-
קאנגרעם,
ציוניסטישן
פראלעטאריש -
ראקטער פון א
װ ^ם זאל אנפירן זײן ארבעט לחלוטין אומאפהענגיק פון דער ביר-
גערלעך  -ציוניםטישער ארגאניזאציע .אינם דאזיקן פראלעטאריש-
ציוגיםטישן קאנגרעם דארפן זיך באטײליקן אלע ײדישע עקז*־
צרויםטרעטיננ פין די ארץ  -ישראל•
* ) פין דעם איז נעדרונג׳גן* ,ז די
אלגעמ״נער {> רגאניזצ  1יע ,איז נישם
דאזיקער
דיקע ? ינקע ■ ־עלי  -עױן פון דער
אעארטוניםטישן* 5ראקטער פון איר איצטיקער םערהי־ט ,נעװען״
קוקנדיק אויםן
א .ר•
*ון פ 1עלי  -ציוניםמישן שטאנדםוגקט * ,שװערער מעות•
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אדבעטעו  -ארגאניזאציעם .אויסעד •ד
גאמישע און פאליטישע
וזאס זענען לויט זײעי עצם גאראקטער פיינטלעך צו דער אידעע
#וגם פאלעסטינע  -צענטר .דער פאלעסטינע  -ארבעטער  -פזזנד  ,װאס
איז לכתחילה געװען ,לויט זײן אידעע ,א געזונט קערנדל פון
שאפוננ 8אר פאלעםטיגע ,און הןןט
זעלבשטענדיק * ראלעטארישער
דערנאך ,באקומנדיק אן ענג פארטײישן כאראקטער ,פארלוירן
במעט זײן גאנצע פריערדיקע באדײטונג — ,מוז איבערגעגעבן
ױערן אין רשות פונם דאזיקן פראלעטאריש  -ציוניםטישן קאנגרעס.
ער דארף םארװאנדלט װערן אין א װיכטיקן ק$ל $ניזאציאנם• פאנד.
דער פראלעטאריש  -צי 1ניסטישער קאנגרעם װעט בלויז דאן ערפילן
אוגזערע ערװארטונגען ,װען ער װעט זײן נישט נןץ־ קײן דעםאג-
ס טראציע פון פ $דערונגען אין נישט נאר קײן בימה פאר פארטײ-
דעקלאראציעם ,נ $ר א שטענדיקער אינםטיטוט ,מיט שטענדיקע
אויםפיר ^ -רגאנען םײ אין חוץ לארץ ,םיי אין א״י .ער װעט ,אין
פרןןצעס פין זײן פארשטארקונג ,אריינציען אין זיך פארשידעגע
נישט גאנץ פר ^ לעטארישע $ ,בער אלנפאלס ארבעטנדע עלעמענטן.
און װעט ,ביי דער ענדערונג פון די אויסע־־לעכע באדינגונגען
איבערנעמען אויף זיך די גאנצע ק $לאניזאציאנם  -ארבעט .דערװײל
אבער מוז ער ,זיך אנשפארנדיק אויפן פארגרעסערטן און רעפאר-
פירטן * .א .פ , .שטרעבן ארײנצוציען קיין א .י .אויף זיצערע
ים 1דות די מיטלען און ענערגיע םון יד ײדישע ארבעטנדע מאםן
אין גלות.
די שאפונג פון א פארײניקטן ארבעטער-בח צוליב דעם ב 1י
פונם יידישן ארבעטם  -צענטר אין א״י״ איז א טאט ,װןןס שטײגט
אריבער די רחות §ון א י י ן טײל5ון דער אלװעלטלעצער פועלי-
ציוניםטישער באװעגונג .אינם מאמענט װען די רעצטע פועלי  -ציון
דאבן זיך  #פגעזאגט פון אײניקונג מיט זײערע ליגקע חברים ,פדי
צו קאנען אײנהאלטן די אײניקונג מיט די בירגערלעצע ציוניםטן
ה ? בן זײ פאראורטײלט זיך צו אומפר ^ דוקטיװיטעט ,און זײערע לינ-
קע חברים — צו אומגעװאלטער פאםױויטעט .אויב די װידער •
פארייניקונג פון פועלי  -ציון װעט זיך ארויםװײזן פאר אומ-
מעגלעך צוליב װעלט  -פאליטישע חלוקי -דעות ,טא מוז מען ,װײ-
קאארדינאציע צוליב דער שאפונג
צוא
ניקםטנם ,קומען
פון א געמײנזאמען גרויםן ק ^ לןןניזאציאנם  -אנשטאלט.
כל זמן דער קאפיטאליםטישער סדר הערשט נאך אין דער
וועלט ,װעט אין דער אויפבוױנג פון א״י שפילן א געװיםע ראליע
—אפטמןןל א נוצלעצע ,און א־מאל אויך שעדלעצע — ,אויך דער םרי״
װאט  -קאפיטאל .ם׳איז אן אוטאפיע צו גלײבן ,אז אין די באדינ.
גונגען פון קאפיטאליםטישער װעלט ,קאן מען קןלאניזירן א לאנך
אין ברײטן מאםשטאב בלויז מיט פראלעטאריש  -געזעלשאפטלעצש
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קאאפעראטיװער קא-
קאפיטאלן און בלויז אויף דעם סיסטעם
א 6ילו די באלשעװיקעם אין רוסלאנד ,װאם 6אר•
לןזניזאציע .אויב
קוקנדיק אויפן גאנצן חורבן״ 8ברײט און פרוצטבאר
סאגן ,גישט
מאצט אין העצסט פעיקע מענשן — אויב א 6ילו
לאנד״ א שטארקע
מיט געװיםע באשרענקונגען צולאזן דעם אויםלענדישן״
זײ מוזן
זענען מיר אין א״י לחלוסין גישט אין דער לאגע,
קאפיטאל —
רןליע 5ונם פרױואט-
אפלײקענען יעדע
אז מיר זאלן קאנען
קאפיטאל אינם בוי 6ונם לאנד.
דער סרױואט  -קאפיטאל ז$ל נישט װערן צו8
בדי  $בער
 ,װאס װעט דערשװערן אוגוער אײגענע טע-
שטארקעד געפאר
לאנד ,מוז דער ײדישער פר ^ לעטאריאט זײן שטארק
טיקײט אין
■ מען מוז 6אדמאגן אזא אינםטרומענט ,װי אן אלװעלט-
און אײנײן
 צױניסטישן קאנגרעם ( ןןדער געברויכנדיק ןאלעצן םראלעטאריש
 :אלװעלטלעצן ײדישן ארבעטער -צװ * מענ6ןןר)
אנדער טערמינןלןןגיע
ארויפלײגען זײן שטעמפעל א 1יף דער לאגע אין
װאם זאל קאנען
א *ייל װירקזאמערער מעמןןד פון קאסף אײדער שײ-
לאנד .דןןם איז
דרשות אייף בירגערלעך  -ציוגיסטישע קאנגרעסן״
נע סןןציאליםטישע
אגב ,די גרעםטע פםינאלןןגישע^ מניעה פאד דער
זזעלצע זענען ,
יראלעטארישן קאלןן-
שאסונג 6ון אן אײגעגעם װירקזאמען
גיזאציאנם  -ןןרגאן *).
איז זײעד ערנסט .מיר שטײען * אר דער םבנד״
דער מאמענט
דער געדאנק װעגן ײדישן צענטר אין א׳י װעט בטל
אז נישט גןןר
צענדליקער יןןרן זןןל
יד
װערן ,נאר ,אז א 6ילו די ארבעט * ון
 .און ס׳װןןלט גוט נעװען״ װען די בירגערלעך ציוניס-
גײן לאיבוד
במקום צו זןןגען דעם * אלק מוםר ,בעת גראד דןןפ
טישע * ירער
ין ער 6ילט זײן חיב ,װאלטן אין אזא ערנםטן מא־
״*ןןלק״ ה#ט
געשלאגען על חטא און ע 6נטלעך מודה געװען
מענש זיך אלײן
אין זײערע זינד:
— חטאנו! ןלשמנוו מיד הןןבן צופטרט דאס געזעלשאפטלע-
הןןבן 6ארגאצלעםיקט באדײטנדע געלעגגהײטן * אר
צע געלט! מיר
! מיר האבן מקדיב געװען דעם געדאנק 6ון
םרןןדוקטיװער שאאונג
הײם אויאן מזבח 6ון מרבז רוחני! מיר הןןבן נישס
נאציןןצאלער
קײן מוםר  -השבל פון דער פאראיןןריקער ידושלימער
ארדיםגענומען
ןןנבוהערעניש״.
און די 6ידער 6ון דער ארץ ישראלדיקער ארבעטערשאאט
זיעיװע  *#רםיאגן*8ר יידיפער ■ר*יעט* ריםער זעיבסטעגר-
*) די■#
זעגען געמאצט ביויז אין * ן * יגעםײנער ןסבעמאטיעמר
ײק * * ין פאיעםטינע
נ** רנעטן זײ נענויעד *ין * נ *לוגדער נר *י*יר•
**רס* ,יד ח*£ן נקרוב נו
י•
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 - 40װאלטן אויך געהאט .אויף װאט זיך מתודה צו זײן...
אבעד זײ װעלן דאס אלע נישט טון .אלע זענען צופרידף
 6ין זײער ״ארבעט״ אין אלע פארהערלעבן זײערע ״גאונישע פעיקײםי-
אלע האלטן אױ אײן שטאלצן בלאזן זיך פאר די ברײטע יידישע מאסן
און אין זאגען מיסר דעם פאלק ,ױאס האט נישט פארשטאנען זײ•
ערע געניאלע בלענער און נישט אויםגענוצט דעם היסטארישן
מאמענט.
דאם ״פאלק״ הערט און שװייגט .״ און זײן שװײגען רעדם
מער פון יעדער אפשטימינג...
די לערן פין דער '
געשיכטע
עקזיםטירן
,
זעט
אויס
,
בלויז
פאר די געלערטע און
פארשער
,
װאס
װעלן
זײ
אונטערזוכן
מיט
דירות שפעטער .מענשן ,װאס שטײען אלײן אין דער מיט פון דער
געשי 5טע) לערנען גארנישט פון זײערע אײגענע פעלערן ,זײ
פארעקשנען זיך בלויז אלץ מער אין מער *).
מיר גלייבן  /אז אין ארץ ישראל זענען פאראן אביעקטױוע
באדינגונגען פאד דער פארװירקלעצונג פונם יידישן טעריטאריאלן
צענטר ,און מיר גלײבן אויך) אז די פארװירקלעכונג פונם דאזיקן
צענטר איז א לעבנם  -פראגע פאר די ברײטע ײדישע ארבעטנדע
מאסן .און מען מען זעט) װי די דאזיקע מעגלעצקייט גײט לאיבוד
צוליב קורצזיכטיקײט ,רעאקציע און מאנגל אין שאשגדע פעיקײטן,
דאן װערט גאנץ שװער אויפן הארצן.

■■ 90

*)

םײדן,

יעבקײטן ,װי
*ארנלײבן  ,װאס

װען

למשל 5ון
װאלטן

ן״

זענען
לענינם

געװען

באמת
שניט.

נר 1יםע,
אבער

ב״װיל

נאלײדינענד  6אר. . .

נעניאלע
זיר

וזיהטאריזוע * ערזיננ•
נישט

ארײנלאזן

לענינען.

* .ר.
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נאך סאמװעלם דעקלאראציע.
צ׳װעל אנהײבן מיט א סוד ,װעגן װעלצן אלע װייםן םײ װי.
ס׳איז געװען עטלעצע טעג נא5ן יפוער פאגראם .די האל-
טונג פון דער פאליצײ און פון די אויםפארשונגס־קאמיסיעם ,דער
פארבאט פון אימיגראציע ,די אפענע קאקעטירונג מיט פאגראמ-
שטשיקעס — ,האבן ארויסגעבראבט סון געדולד אפילו די ,װאס
ז ענען במשך די לעצטע עטלעבע יאר געװען שװײגנדיקע װערק-
צײג אין די הענט פון דער ענגלישער פאליטיק .די בירגערלעצע
מיטגלידער פון ועד  -הלאומי און אפילו די אויבער־רבנים — ,װאם
זעגען אויפגעכאװעט געװען אױף םאמועלם בוזעם ,אלס א קעגנגע-
װיצט צו יעדער פראגרעסױוער ערשײנונג אינם ײדנטום — ,האבן
דערפילט ,אז װײטער קאן דאס אז 1י נישט גײן .מ׳האט אנגענומען
א שארפע פראטעםט -רעזאלוציע אװ באשלאםן ארויסצושטעלן צום
העכםטן היגן פארשטײער פון דער ענגלישער מא5ט אײגיקע אול-
טימאטיװע פאדערונגען — ,בעיקר װעגן שטרעגגער באשטראפונג
8ןו די שולדיקע און באלדיקער עפענונג פון דער אימיגראציע
אויב נישט — ,װעלן זײ אלע ,אלם פראטעסס ,צוריקטרעטן פון
זײערע פאסטנם.
ווייטער אויסגערעצגט:
אבער דער צד  -שכנגד האט
— ״מיין פאליטיק װעל איך צוליב אייערע פראטעסטן
נישט בײטן ב׳האב אויף איר גענוגנדע םיבות• אויב אבער איר
װעט מיר עפנטלעך אויםדריקן אײער אומצושרוי ,װעל איך אײך
צוליב־טון און גלײך אפטרעטן פון מײן אמט .געדענקט אבער ,אז
אויף מײן ארט װעט קומען אהער א מענש מיט אויסגעשפראכענע
אראבישע םימפאטיעס ,אדער אײנער ,װאם װעט זיך רעצענען
 3ל 1י ג מיט ענגלישע איגטערעסן .באטראבט דעריבער גוט ,װןןם
װעט פון דעם ארױסקומעך.
די ״פגי״ פונם ישוב האבן זיך אומגעקערט פון דער אוידי-
ענץ אין א נידערגעשלאגענער שטימונג און וױדער באטראכט די
לאגע .זײ האבן אײנגעזען ,אז דער נם פון יריחו איז בלויז אײנ-
מאל געשען און אז מיט פאפירענע פראטעםטן קאן מען נישט
בײטן די ליניע פון דער ענגלישער פאליטיק .זיי האבן אײנגעזען,
אז דער װעג ,אויף װעלצן זײ זענען געגאנגען בנזשך די לעצטע
 8יר יאר ,ה $ט זיי ארײנגעבראצט אין א טעמפן װינקל ,און אז
ס׳איז גישט פארבליבן קײן שום מעגלעצקײט ,אויםער באדינגונגם-

לאזער אונטערװארפונג .זײ האבן פארשטאגען ,אז מען מוז זיך
סירן ,װי גוטע קינדער און אונטערגעבן זיך דעם אומ6ארמ־ײדלעלן
ג 1רל.
װײל קײן אנדער ברירה איז נישט.$
זײ האבן דאם אײנגעזען און צוריקגעצויגן זײער אולטיםא־
טום .באשלאסן א§ילו קײן פראטעסט נישט צו פאדע 8נטלע5ן .איץ
 8ונם גאגצן ענין א־ז געבליבן אן אומאנגענעםער מוםר -השבל ,זא
אולטימאטומם ,װעלכע מען מוז צוריקנעמען,
זענען 6יל ערגער,
אײדעד אולטימאטומם ,װאס זענען נישם געװען.
בלויז בן  -צבי ,פדי צו שאפן כאטש אן אויסערלעצן הסכם
צװישן דער פ א ל י ט י ק6ון זײן פארטײ און אירע א ר ט י ק ל ע,ן
איז — עטװאס פארשפעטיקט —
ארוים 6ון דעם • אלעסטינישן
לאנדם־ראט.
אזיב דער מאן אוי 8ן הר־דצופים *) האט נישט געשמײרלס
 8ון או׳יבן אראפ בעת דער ״אולטימאטיװער״ אוידיענץ — ,הןזט
ער דאם נישט גצטון נאר צוליב דער גוטער ערצױנג 6ון ןא ענג״
לישן דזשענטעלמען  .אין זײן הארצן האט ער געקאנט רויק שמײכ־
לען .ער האט געװוסט ,אז די פארשטײער 8ון ישוב װעלן זײערע
דראונגען נישט אוים 5ירן ,װײל זײ זענען געװענדט קעגן זײער
ביזאיצטיקער פאליטיק און זײ האבן איצט שױן קײן שום בדירה
אײדער צו קושן די בײטש ,װאס הןזט זײ נאר װזןם געשמיםן און
װעט זײ מן -הסתם נאך שמײםן.
עד האט געקאנט דויק שמײרלען.
װײל די גרויזאמע טײװלאניש  -קלוגע בריטישע * אליטיק
האט אויך דאם טאל איר ציל דערגרײכט .מען האט דעם בײסטיק־
קראנקן 6אלק א 6ארשיפורנדן אפױם געגעבן ,פדי עם זאל זיך
צוהוליען און אין טומל 6ון באגײםטערונג יעדע מאם 8ון רעאלי־
טעט פארלירן .מען האט עם אײנגעלױליעט אינם נארישן גלויבן,
אז אײביק און באדינגונגםלאז װעש עם זײן אונטערן
שוץ 6ונם
מעבטיקן ענגלישן לײב ( ״על פםי ברזלו״) און קאן דעריבעד
מיט פאראצטונג קוקן און פראװאצירן די פחות׳ װןזס זענען פאר־
שטעקט אין לאנד גופא.
׳
דער ציל איז דערגרײרט.
דער 6ײער־דינג איז געשלאםן .קרײץ אץ חאלבע לבנה זע-
נען קעגן ײדן פארײניקט .און דאם יידישע$6קל  ,דאס פאלק6
ץי
*) רה -מצ§1ים  ,באלד בײם הר־הזיתים ,איז דיר בצרנ ״ב ירו *?ים ,אוי^
ױעלצן ס׳נע6ינס זיך דער אאלעםטינער רענירוננם-פאלצץ .דןזרם װימם אײן־
הארבערט סצםועל•
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 8רײען גײםט און אײביקן טראטעסם ,איז איצט גיט דרעסירט .סע
װעט שוין ערפילן זײן  ,מיםיע׳  /צום רום און פראכט8ון ענגלישן
אימפעריאליזם .עם װעט זיך אפשר נאך יעדן שמיץ — מעד מחמת
געױוינהײט — טרײסטן מיט רעװאלוציאגער  -קלינגענדע מאמרים;
אבער זײערע אויטארן װעלן אלײן ביים ערשטן ערנםטן װונק
זיך װארפן צו ערפילן דעם וװנש פון זײערע הארן .װײל דער
פײער־ריגג איז נעשלאסן ,און קיין אנדער ברירה איז פאר ײז
גישטא.
מען האט זיך בליגד פארלאזט אויפן אויםערלעצן כח און
אינגאנצן פארנאצלעסיקט יעדע מעגלעכקייט פון אינעדלעכער שא-
פונג .דאם גאנצע פארמעגן ,דאס גרויםע שפיל — ,האט מען אויף
איין קארט געשטעלט .די קארט װאקלט זיך ,זי פארראט אונז•
קאלטער שװיים באדעקט דעם שטערן .אבער מ־־ט ציטערנדיקע הענט
האלט מען זיך 8אר איר און מיט דער ענערגיע8ון א דערטרינ־
קענדן צאפמ מען זיך פאר יעדן שטרוי .נעצטן איז דאם געװען
סאמועל ,הײנט — טשערטשיל און סןץיגן מן  -הסתם עםיצער אן אנ־
דערער .און בעת דער באדן גליטשט
זיך 6ון אונטער
די8םי
שרײט מען אויס ,כדי זיך אלײן צו באטויבן:
.תחי ממשלת המנדט ! ״
און קאלטער שװײם באדעקט דעם שטערן . . .
דער מאן אויפן הר  -הצופים מעג רויק זײן.
ער װײם ,אז װען טשערטשילם נחמה -װערטער ( יד ראלן
*ענען גוט פארטײלט ! ) װעלן דערגרײצן קײן א״י ,װעט דער ועד-
הלאומי אדער ועד  -העיר ארויםהענגען זיי מיט טרױמף אויף יד
גאסן ,און טויזנטער ײדן װעלן װידער ארײנקומען אין א נייעם
משיח־עקסטאז  — ,און װינםטאן טשערטשיל ,דער העלד פון אנט־
װערפן ,דער העלד פון גאליפאלי ,דער העלד פון ארצאנגעלסק.
װעט װערן אויך דער העלד פון ײדישן פאלק!
ער װײם״ אז װען ער ,דער פרומער ייד ,וועט ארײנקומען
שבועית אין ד *־  ,חורבה״ ,װעלן זײנע גוט -הארציקע יידן אים אלץ
פארצײען ,און די אגנטערטעניקע בלעטער װעלן אפדרוקן םייער־
לעך -טרױמפירנדיקע ידיעות. . .
און איגם זעלבן טאג ,װען די טראגי -קאמישע געשיצטע
מיטן ײדישן אולטימאטום איז ערלײדיקט געװארן אויף אזא שטילן
אופן ,האט מען אלם נחמה צוגעזאגט ,אז דעם- 3טן ױני װעט קו־
מען א רעגירונגם־ערקלערונג ,וװ די צוקונפטיקע פאליטיק װעס
קלאר געמאצט װערן .די הבטחה איז ערפילט געװארן.
דעם- 3סן
יוני  1921האט מען אונז באשערט מיט דער םאמועל  -דעקלאראציע
אין די בלעטער איז אויםגעדריקט די מײנונג ,אז די סאמו-
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על־דעקלאראציע איז לויט איר אינהאלט א ליקװידאציע פון דער
היםטארישער באלפור -דעקלאראציע .מיר קאנען נישט מיט דער
דאזיקער מײגונג פולשטענדיק מםכים זײן .געװיס איז די דעקלא־
ראציע פון 3ױני א ליקװידאציע פון דעם אינהאלט ,װצלצן יידן
האבן בשעתו אריינגעלײגט אין באלפורם דעקלאראציע .צי שטײט
זי אבער אין אזא שארפער סתירה צו דעם ,װאם דער בעל -דבר
אליין ,די ענגלישע רעגירונג ,האט געמײנט מיט איר שטארק צו-
שוװמענער הבטחה — ,דאם איז נאך א גרויסע פראגע.
אויםער םעגטימענטאלע באנקעט־רעדעס װעגן דעם ײדישן
פאלק ,װאס האט געגעבן דער װעלט די ביבל ,און װעגן דער
געװאלטיקער קולטורירא־ל ,װעלצע יידן װעלן שפילן אין מזרח,
אפיציעלע פירושים צו דער
גענויע
זענען אונז באקאנט דרײ
באלפור־דעקלאראציע ,װעלפע זענען מערקוױרדיקערװײז אלע גע-
מא5ט געװארן אין ירושלים אויפן הר־הצופים .דער ערשטער פירוש
גענעראל באלס גלײך נא 5ן באשלום פון םאן־
איז געװען פון
רעםא ,דער צװייטער פון װינםטאן טשערטשיל ,בעת זײן א״י־די ^ ן
באזוך ,דער דריטער— פון הערבערט סאמועל דעם 3־טן ױני• װען
מיר װעלן לאזן אין א זײט דעם טאן ,װעגן װעל 5ן מיר װעלן
נאך רעדן באזונדער ,קאן מען רױק זאגן ,אז צװישן דעם אינהאלט
פון די דאזיקע דרײ פירושים איז קײן םתירה נישטא ; נאך מער —
זײ הארמאנירן אלע מיט דעם נוםח פונם מאנדאט ,װי ער איז
פארעפנטלע5ט אינם פראיעקט פון דער ענגלישער רעגירונג.
די אנטשײדנדע פראגע װעגן ס 5ום פון פאליטישע רע 5ט
װערט פארענטפערט דורך טשערטשילם װערטער װעגן ״א נאציא־
נאלער הײם״ במקום ״ד ע ר נאציאנאלער הײם״ .באלס און סאמועל
האבן דאם זעלבע געזאגט ,אבער אין א װײניקער געשפיצטער
באלם האט דאם אויםגעדריקט מיט די װערטער ,זא קיין
פארם.
ײדישע רעגירונג װעט אין א״י קיינמאל נישט זײן ,בל־זמן ענג־
לאנד האלט דעם מאנדאט אין אירע הענט .בערך אינם זעלבן נוםח
האט גערעדט םאמועל.
צװישן די פירושים פון אלע דרײ דעקלאראציעם װעגן ײדי־
שער אימיגראציע איז אויך נישט פאראן קײן װעזנטלעכע סתירה.
באלם האט געזאגט ,אז יד אימיגראציע װעט צוגעלאזט װערן אין
דער מאס ,אין װעלפער ס׳װעלן װאקםן די װירטשאפטלע5ע כחות
פונם לאנד .טשערטשיל האט פארזיפערט ,אז די אימיגראציע װעט
פארקומען פאמעלעך .עד האט גערעדט װעגן די שװעריקײטן פון
ײדישער קאלאניזאציע און האט אפילו נישט באהאלטן זײנע םפקות,
צי װעלן די ציוגיםטן וײן אימשטאנד זיי גובר צו זײן .םאםועל
האט בלויז ארײנגעלײגט אין דער דאזיקער אלגעמײנער פארמולע
א קאנקרעטן אינהאלט.

די רעגולירונג פון א־מיגראציע ,װא ^ װערט אײנגעפ־רט דורך
סאמױעלן ,באדײט אױך נישט קײן שרוי -ענדע סודרה צו דער ביז
אהעריקער פאליטיק .פאקטיש איז דאך די אימיגראציע םײ וױבא-
שרענקט .אבער במקום קלאדע ױרידישע נארמען ,װערט זי בא-
שטימט דורך דעש װילקיר און קאפריזן פון אזעלצע פארזארגער,
װי ד״ר צװײג און קאמפ .םיאיז פילײכט א געשמאק  -זאך ,אבער
אױב ס׳איז שוין דא א האנט ,װאם קאן פארװערן א ײדן צו קו-
מען אויף זײנע אײגענע מיטלען אין זײן ״נאציאנאלער הײם״ —,װעל
איך שטענדיק באפארצוגן ,ס׳זאל זיין א נישט
יידישע האנט.
אינם מאמענט ,װען די צילניםטישע מנהיגים
האבן
גענומען אויף
זיך די פינסטערע ראלע בודק צו זײן די
השרקײט
פון
די ײדישע
אימיגראנטן ,האבן זײ פאקטיש זיך
אפגערוקט
פון
דעם
אידעאל פון
א ײדישער נאציאנאלער הײם .צ׳בין זיכער ,אז טויזנטער אימי-
גראנטן און חלוצים ,במקום צו האבן צו טאן מיט די קאפריזן פון
די ציוניםטישע טיר־היטער ,װאלטן געװאלט בעםעד האבן צו טאן
מיט אן ענגלישן קאנםול ,װאם װעט צוקומען צו זײ מיט באשטימ-
טע רעגעלן אין דער האנט .װעלן ענגלישע בעאמטע איבערטרעטן
די גרענעץ פונם געזעץ ,װעט מען לצל הפחות קאנען פראטעםטירן,
און אפטמאל װעט די געזעלשאפטלעצע מײנוגג זיך צוהערן וצ
אונזער שטים ...בעת אבעד די שמוציקע ״אצראנקע״ -ארבעט װערט
געמאצט פון א ײדישן פארזארגער אונטער דער בלוי  -װײסער צין-
ניםטישער פאן ,זענען ײדן מאצטלאז.
אויב םאמױעלם ערקלערונג װעגן דער
אימיגראציע מײנט
אױף אזא אופן דאס אפשאפן פון דער ציוניםטישער פאס  -קאנ-
טראל איבער דער אימיגראציע ,איז דאס אפשר דער אײנציקער
ליכטיקער שטראל אין דער טונקל  -פינםטערער נאכט.
װאם איז נוגע דעם א י נ ה א ל ט פון די אימיגראציאנס  -בא-
שרענקונגען .װעלצע םאמױעל האט אנגעקינדיקט ,איז שװער װעגן
זײ עפעם צו זאגן .אלץ איז אפהענגיק פון די קאנקרעטע אינ-
סטרוקציעס ,װאס װעלן זי באגלײטן .בײ א נארמאלער באצױנג
קאנען אויף זײער םמך ארײנקומען פיל מער אימיגראנטן ,אײדער
ם׳פלעגן ביז אהער קומען בײ דער ״פרײער״ אימיגראציע .אויב
אבער מען װעט זיך שטעלן דעם קלארן צװעק צו פארקלענערן
די ײדישע אימיגראציע ,קאן מען דאס טןןן םײ מיט םאמױעלם
רעגעלן ,סײ אן זײ .האט מען דאך באלד נאצן יפוער פאגראם
אן שום געלעץ און אן שום רעצט אומגעקערט שוין פון ארץ-
ישראל הונדערטער אימיגראגטן ,װאם האבן געהאט אין זײערע
העגט פולשטענדיק לעגאלע פאפירן און די אויסדריקלעצע ערלויב-
גיש ארײנציקומען קײן פאלעסטינע.
אויף אזא אופן קומען
מיר
צום
אייםפיר ,אז םאמיועלס
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דעקלאדאציע ל1טי איר א י נ ה א ל ט ׳ שא5ט נישט קײן נײעם צו•
טש * נד ׳ ווןןס ז$ל זײן אין פולער םמירה מיםן § ריערדיקן .און דאך
איז דער ארץ -ישראלדיקער ישוב 6ולשטענדיק גערעכט ,װען ער
ה$ט גלײך דעדזען אין םאמױעלס דעקלאראציע א שװערן קלאפ
 6אר דער ײדישער קאלאניזאציע — װייל דאם אנטשײדנדע אין
םאםידשלס דעקלאראציע איז דער טאן ׳ און דער טאן מאכט ,בא-
קאגטלעך ,די טוזיק.
אין ת1ך גענזמען האט טשערטשיל דאםזעלבע געזאגט .ןזבער
סשערטשיל האט גערעדט פארן פאגר ^ם און םאמיועל נאך — אים•
סשערטשילס ערקלערונג הןןט נישט געהאט קײן װערטער § ון חני־
 6ה צו די העצערישע עפענדים און זיין םטיל איז געװען א זיצע-
רעד .און דוקא דער דאזיקער טאן האט געמאצט א גוטן אײנדרוק
אויף דער עפנטלעצקײט ,נישט קוקנדיק אויפן אינהאלט פון דער רעדע
און דעד פערזאן פון דעם רעדנער .סאמױעלם דעקלאראציע איז״
פארקערט ,געװען א לויב־נעזאנג פאד די אראבישע אנפירער
װעלצע האבן אראפגענומען די מאסקע בשעתן פאגראם אין י.15
הניפה און פארענטפערונג זענען די הויפט״שטריכן פון דער דןן-
זיקער ערקלערונג.
גענעראל בןזלם ׳ דעד געטרײער אנהענגערפץ
װען דער
דער אראבישער באװעגונג ,האט אפגענעבן זײן פירוש צו באל־
פודס דעקלאראציע ,האט ער אויך געלאזט הערן א סאך װערטעו/
װאס האבן געםאצט א דריקנדן רושם אויפן ײדישן ײשוב .אבער
אין אײן פונקט האט ער דערפילט זיין פליכט אלם באהערשער
פונם לאנד  :ער האט מיט זײן שטארקן מיליטערישן טאן צו װיםן
געטאן ,אז ער װעט מער נישט דערלויבן קיין אומרוען און שטרענג
באשטראפן די  ,שטערער פון ארדנונג״ די אראבישע נאטאבלען האבן
דערפילט די קראפט פון ענגלישן אימפעריאליזם און געמוזט איינ-
צוימן אביםל זײערע אינסטינקטן .סאמױעל האט עס געזאגט נאך
די בלוטיקע טעג אין יפו און אין די קאלאניעם ,און די אראבער
האבן דערפילט אין דער דעקלאראציע די קראפט פון זײערע פאג-
רןןמשטשיקעם .דאם קאן פארשטארקן זײערע תשוקות און דערװעקן
דעם געדאנק ,זא זײער פאגראם  -שליחות איז נאך נישט פארענדיקט#
און דא שטעקט די סבנה.
און דאך ליגט דער שװערפונקט פון דער לאגע ׳ אפילו איצט
נןןך דער טרועריקער םאמױעל -דעקלאדאציע ,אין יידישע הענט•
װעלן זיך געפינען ײדישע בוחות ,און בפרט פון די ארבײטנדע
מאםן ,װאס װעלן אין דער נןןנטםטער צײט אנפירן אין לאנד א
מפשמזדיקע קאלאניזאציע  -ארבעט — דאן קאן נאך די  .לאגע
ג ראטעװעט װערן .אויב נישט ,איז זי זײער ,זײער טרויעריק.

אויב יד ײדישע שא 5ונג װעט אויםקוקן װי ביז היינט ,װעס
אין לאנד קודם ־בל זיך אײנװארצלעןא שטארקער
אנטיםעמי-
ס י ז ם ,עד היום איז ער נישט געװען .ם׳איז געװען ,באזונדער ,אין יד
לעצסע8אר יאר ,א שנאה צו יידן ,אבער זי האט געטראגן דעם
באראקטער פון א האס צװישן ג ל ײ צש ט יי ע נ ד ע פעלקער .אזוי
האסן ,למשל ,די טשעכן אין בעמען זײערע דײטשע שכנים.
דער אנטיםעמיטיזם איז עפעס אנדערש .ער איז נישט נן$ר
שנאה ,גןזר בעיקר
פאראכטונג .שנאה צװישן גלײכע ,אפילו די
שםארקםטע ,קאן
בײ
בעםערע
היםטארישע
באדינגונגען
םארשװינדן,
און ןפטמאל זיך פארװאנדלען אין אכטונג און
קעגנזײטיקער
*־ײנטשאפט .פאראכסונג איז טיפער און שטארקער; ם׳װערס אי-
בערגעגעבן פון דור צו דור און װערט נישט גרינג אויםגעמעקט
*פילו דורך דער העכםטער קולטור.
ביז איצט האט מען אונז אין ארץ־ישראל געהאםס; אבער
נישט
פאראכטעט .און דעייבער איז דאס סוביעקטיװע גלות-
געפיל דא נישט פאדאנען געזוען.
דער שטילשטאנד• פון ײדישער קאלאניזאציע ,די האלטונג פון
ד• ציוגיםטישע מנהיגים ,װאם װאקלט זיך צװישן פרןןװאקאציע און
•חדנות און די לעצטע טאסן מצד דער רעגירונג —,זיי זענען בבח
איינצופלאנצן ד $אן אנטיסעמיטיזם פון אײראפעישן שניט.
און דאס איז אין ארץ  -ישראל א געװאלטיקערע געפאר ,אײדער
ערגעץ אנדערשװו.
אין ארץ  -ישראל קאנען יד ײדן אלם מיעוס נישט עקזים-
סירן )*...ערשטנם שפילן זײ קײן שום ראלע נישט אין דער ארומיקער
אראבישער װירטשאפט .דעד דאזיקער פאקט ,װאם איז דער װיב־
טיקםטער סימפטןגם פון טעריטאריאליזם  ,דערשװערט זײער דוי-
ערנדע עקזיסטענץ ,אלם מיעוט ,צװײטנסןזעגען ײדן געקומען אין
לאנד
אלס
עראבערער ,מיט צובלאזענע דעקלאראציעם און
שרײענדע פלענער• אויף אוקראינע אלס אזעלכע האבן זײ נישט
קיין פרעטענזיעם; אויף ארץ  -ישראל—יןן .און מען האט דוקןן אלע
בוחות געלײגט ,פדי ס׳זאל נישט זיין קײן אײן מענש אין דער
װעלט ,װאם זאל מעגן דעם גישט זויםן .מען הןןט זיך אמעקגע-
שטעלט נישט אלם א מיעוט ,װאס פאסט זיך צו צום לאגד ,נ $ר
אלם א באלאגערונגם  -ארמיי ,װ$ס גרײט זיך צו פארנעמען א
!! עםטוננ .א באלאגערונגס -ארמיי קאן אבער נישט אויף תפיד
בלײבן הינטער די װענט .אדער זי גײט ארײן אץ שטאט  ,אדער זי
סרעט צוריק .קײן דריטער אויסװעג איז נישטןן .דער דריטער
*) סײדן װען מען ז*ל רעיענען א1יף אײביקן א 1יםערלעין *יץו ג׳םײן
ןבעד■ ,ז * 6ייו רער נאיװסטער בעל־הבית װעט אינטער * זוי ניעט דעגקען.
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אויםװעג איז ^ אוניצטונג.
די נויטװעגדיקייט פץ אינטענםיװער קאלאניזאציע שטארקמ
זיך אויף אזא אופן נישט נאר מחמת ם׳איז נײטיק צו פארװירקלעצן
דעם אידעאל פון א ײדישן צענטר ,נאר אויך כדי צו דערהאלט
און רעטן דעם שיין פאראנענעם ארץ -ישראלדיקן ישוב.
סיר ה§בן זיך לאנג געשלאגן מיט דער דעה ,יצ זאלן מיר
שרײפן די דאזיקע גרויזאמע שורות .ד$ם הארץ דיײסט שװײגן״
ליצטיקער מאצן די פארבן ,שאנעװען די אילוזיעם פון מיליאנען
אומגליקלעבע .אבער דער מח הײסט זאגן דעם אמת ,דעם6ולן
אמת און בלויז דעם אמת .מיר גלײבן נאך אין די פוחות פון יד
ברײטע ײדישע מאםן ,און מיר גלײבן ,אז דוקא דער ביטערסטער
אמת קאן אונז צװינגען צו טאט ,צו ארבעט ,צו א געװאלטיקער
קראפט^ -גשטרעגגוגג ,װןןס איז באפרײוגג און רעטונג אין איץ
*ימ4

0
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״ארבײטער־הײם׳  /װארשע.
פארל^ ג
טעלעפאן46י256
קארמעליצקע נר,15 .
״דער פאלעםטינע  -ארב - .פאנד״(ערשטע בראשװ ,פערטעאויפלאנע),

)1

זרנבל און ש 5ימאדויטש.

 8ון

״ארץ ישראל אלם לאנד פאר ייד

)2

קאלאניזאציע״מיט א

מאפע

פרײז  15מאר־־.,

ישראל
פון ארץ-

פרײז  50מארק.
אויפלאגע 6ון י  .בן  -צבי ( אבנר ) .
לענדער  ( ,דריטע
פאנד״ (צװײטע בראשור ) פון י  .בן  -צבי ( אבנר)  .פרײז  15מ.
ארב .

און די ארומיקע
פאלעםט .
 ) 3״דער

צאזאנאװיטש
 - )4די ייד קאנגרעם  -באװעגונג אין אמעריקע״ פון ל.
און ב .

פרײז 30

באראכאװ .

מארק.

פון דער דעלעגאציע פון ױדישען םאצ .ארב - .פארבאנד
 )5ערקלערונג
(צװײטע א1י 56אנע).פי־• 15מ•
(״פועלי -ציון״) צום האל .םקאנד .םאצ .קאמיטעט״
״שמועםען

)

6

װעגען

עקאנאמיע״ 6ון א .

באך  ( .דריטע א 1י  8לאנע ) .

״װאם איז אזויגם נאצ .אויטאנאמיע״? £ון ש.קאפלאנםקי.

)7

\ ״די

8

פרײז 60

פ 1עלי  -ציוניסטישע
§ראגע״ רעדעם פון
שול -
ראטמענער אין לאדזער שטאט  -ראט ( .צװײטע א 1י  8לאנע )
זאמעל-העפט  £ןן צײט צו צײט ,אר 1יסנענעבן דורך די
דער שװעל״
פרײז 60
בערלינער חברים  ( .ערשטע העפט) .

מארק.

פרײז 10

מארק.

ארטיקלען  .פר .

 60מ.

פרײז 30

)9

״אויף

מארק.

פרײז 20מארק.
מארק.
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אינטערנאצ .
״דער
) 11
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צים
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פרײז 50
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עטאפ  6ון
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פרײז 60

טארק•
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קבר 5ון א חבר און פרײבט.
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לײבעל
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) 31
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באלפור ביז
 ) 32״  8ין
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קבוצות אין ארץ
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 9 .סי .עס) 2
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מארק.
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