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 תעג ־ געויויסן זויכערישער דער דורשט, ־ גאולת איז ציוניזם
 עתיד מענשליכן און גאציאנאלן זיין אנטקעגן פאלה אידישן דעם נ!ון
 לעבן, אנטקעגן יחיד אידישן צוריסענעם דעם פון אויפשריי דער און
 פאד־ מאדערנער אין אידעגטום היסטאריש — מענשהייט און ה ל פא

 און פארצווייפלונג צווישן שיידוועגן נייצייטיהע די אויה הלייחונג
 ווערן אמאל ווידער ציוניזם דער מוז יארן וואכעדיקע נאך האפנונג.

 פון אהוואל — צייטן ערשטע זיינע אין געווען איז ער וואס דאס
 נעטראנן הכרת דער אט פון דערנייערונג. און לעבן אידיש טיפסט

 אלגעמיינעם דעם פון באטראכטונג דער צו צוגעגאנגן מחבר דער איז
 און אויסגעכויט אידעאלאגיש באטראכטוגגען די האט ער ציוניזם.

 וועג צייוניסטישן דעם פון דאמען ווייטן אין ארייגגעשטעלט לסוה זיי
 אים האט דאביי אידענטום. היסטארישן דעם פון תחומים די אין

 ציונים־ - אלגעמיין יעניהע ־ די נאד אז דערקענטניש, די באגלייט
 די פון יסוד אויפן ערגעבן זיך וועלן וועלכע יועגן, פראקטישע טישע
 וועלן באטראכטונגען, אידעאלאגישע ארויסגעארבייטע אופן דעם אויה

 איז עס צייט. דער פון וואנדלונג דער און פלאנטער דעם אנטשפרעכן
 צו וויכטיה דערעיהרשט געודען איז איינשטעלונג אזא ביי אז הלאר,

 תעגעג־ און געזעצליכהייט אינערער זייער אין אידייען די דערקענען
 טענדענצן זייערע פעסטשטעלן פארוואנדשאפט, ־ וואל זייטיקער

 טועג־ אויג האנסעקווענצן. אירעאלאגישע ־ פארטיי די ציען דאן און
 ציוניסטישע ־ אלגעמיין דאם אז ארויסגעשטעלט, זיך האט חאם דיה

 מערסוויד־ גאנץ דערלאזט און אינקאנסעהווענצן אסר האט לעבן
 א דאם איז אז׳וי פרינציפען, און אידייען פון פאדמישונגן דיהע
 ליפערן הענען וועלז ליניעז אידעאלאגישע הלארע נאר אז מער, הימן
 דינען און פארצווייגונגען פראקטישע די פאר מאסשטאב אימתן רעם
 זייערע און דיפערענצירוגגען פארטייאישע די פאר יסוד לעצטן אלם

םעסטזעצו;גען. פראגראמאטישע

5



 אידאלא־ איצטיקער דער פאר כאראקטעריסטיש באזוגרערש
 דער איז ציוניזם אלגעמיינעם אין לאנע אינקאנסעקווענטער גיש

 מאקסי־ ־ הויפט פארטייאישע אונזערע ביידע ידי פון פינקרעטיזם
 אפט זייער קולטוירעלער. דער און ־פאליטישער סאציאל דער — מען
 שטע־ ־ קולטור אאויסנעשפראכענע אז אנצוטרעפן, אונז ביי איז

 אסאציאל-פא־ מיט פארמישט ווערט א׳ ריכטונג דער פון לונג
 פאר ביישפיל בולטר )דער ב׳. ריכטונג דער פון שטעלונג ליטישער

 נעזאנט ווי ליגט שולד די "עקיבא"(. פארבאנד יוגענט דער איז רעם
 אידייאישעבינדונג, די געווארן דעדקענט ניט ס׳איז וואס דעם, אין

 אבאשטימטע וואו מאקסימען, ביידע די צווישן דא ס׳איז וועלכע
 אנעוויסע מחייב האנסעתווענט לאיגיש איז איינער צו שטעלונג
 פארטייאישע די פאר הן אלזא גילט עם אנדערער. דער צו שטעלונג

 אירע־ שאפן צו גרופירונג פארטייאישע די פאר חן דיפערענצוהונג
קלארקייט. אלאגישע

 אבאשטיימטער פון ציוניסט אלגעמיינער א אליין זייענדיה
 די אין אביעקטיוו בלייבן צו באמיט זיך מחבר דער האט ריכטונג,

 שטענדיקע די דערפאר ■מסקנות. לאגישע די פון ראמען שטריינגע
 דאס וואס מאטעריאל, פארטייאישן פאקטישן דעם אויר באזירונג

 דאם ־פראגע. ־ פארטיי יטודותדיקער יערער אין אויר ווייזט העפט
 ז,אל לעזער דער אז דעם, צוליב אויך געווארן געמאכט אבער איז

 וויפל אויר אורטיילן. צו זעלבשטענדיק ואון אליין מעגליכהייט די האבן
 אויר אפראנע, איז געלונגען מחבר דעם איז אביעקטיוויטעט די

 וואלט אבער איינם אתשובת. געבן צו בארופן זייגען אנדערע וועלכע
 וויל עם וואס ראם אלם באטראבטן ראם מ׳זאל געבעטן: מחבר דער
 צייוניזם. אלגעמיינעם דעם פון אויסבויאונג אאידעלאנישע — זיין

 אידייאישן און לאנישן איינגן אין קאפיטלן אלע שטייען אזעלכע אלם
 הנחות די פארויס זעצט קאפיטל ווייטערער יערער צוזאמענהאנג.

 איז עם געבונדענקייט. שטריינגעד אין קאפיטלן פריערדיקע די פון
 גענומען אזעלכער אלם זאל וועלכער תרייז, ־ געחאנקן אגעשלאסענער

 דער פון טיילן גרויסע ווערן. געלייענט געשלאסנקייט זיינער אין ^ון
 אין העברעאיש אין נעדרוקם געווען זיינען שריפט פארליגענדיתער

 אין און 50 — 13 נומערן די אין 1934 יאר דעם פאר ״העולם"



 ".אירי^ע ציוניסטן אלגעמיינע ליטווישן די פון ארנאן דעם אין אידיש
.1933 / 34 יארן די פאר שטימע"

 פראגרעסיןוע די פון מרכז דעם כאדאנקען איך וויל שלום צום
 ליעטוווא, אין ציוני ־־ הכלל החלוץ רעד און ציוניסטן אלגעמיעע

 און אינטערעס אפך שריפט דער אנטקעגננעבראכט האבן וועלכע
 שריפט־ יוננן רעם אויך סומט אדאנק דערשיינען. איר דערמענליכט

 תאריגירן און דורכקוקן פלייסיק זיין פאר היימאן א. שטעלער
קארעקטורן. די

מהבר. רעד 1. ¥111. 1935 בירשטאנאס.



.ציוניזם אין וואנדלונג די א.
 היינט איז באאבאכטער ציוניסטישן אביעקטיוון יעדן פאר

 אירע אין און באווענונג דער פון ליניע גאנצער דער אויח אז הלאר,
 ציו־ דעם פון חשבון־הנפש׳ן פאר איצט הוטען שיפענישן טיפסטע
 דעה יפן או יערען צו אנגעהויבן אמאל ווידער האט עם יחיד. ניסטישן

 דארט און דא באפרייאונגס־באווענונג. אידיש־נאציאנאלער דער פון
 באמערק־ ווייניק נאך דערווייל אמת שנויים, שטילע פאר אפילו קומען
 עטוואם אן זאנן און עקשנותדיק און באשטענדיק דערפאר אבער באר,

 שיכטן, יענע פון נעקומען איז אנזאג נרויסער ערשטער דער נייעס.
 מענשליכער דער אין אפט זייער הוטען אכזאגן נייע וואנעט פון

 ווי האט, יוגנט ציוניסטישע אידיש די יוננט. דער פון — נעשיכטע
 נייע דאם דערשפירט נשמה׳דיה ערשטע אלם איבערהויפט, יוננט
 רעג־ אינעווייניהסטער גרויסער און אינסטינהטן שארפע אירע טיט

 פארמו־ צו נייע דאס ביכולת געווען נאך איז זי איידער און זאטהייט
 זי האט פונהט, נאך פונקט פורעמם, לאנישע אין אפצוניסן אין לירן
לעבן. צו און האנדלען צו דאמיט איינהלאנג אין פארזוכט שוין

 די פון וואנדלונגען די וואס דערביי, איז אינטערעסאנט זייער
 יוגנט די האט נייעם, דעם פון שפראצן ערשטע די און גייסטער
 איז וועלכער ציוניזם, אלנעמיינעם דעם פון רייען אין נעפירט

 פארנליווערט. זאגאר טייל צום און פאסיוו שטארה נעווען יארן־לאנג
 ראש און ציוניסטן, אלנעמיינע די צו יוננט דער פון הוטען דאס

 איינע זיכער איז לעבן, אידן וואו אומעטום פאר הוטט
 ציוניזם איצטיהז אין געשעענישן סימפטאמאטישפטע די פון

 איין פון ענין לאקאלער היין ניט איז דאם בבלל.
 גרוים פארדינט וואס דערשיינונג, א נאד פראהציע, ציוניסטישער

 באווענונג. ציוניסטישער ר ע צ נ א ג דער אין אויפמערהזאטהייט
 אן אויה רטז נרויסער דער ווייזן צו אן זיך הויבט הוטען זייער אין

 די ראך האבן פסיכיק. ־ מאסן ציוניסטישער דער אין איבערברוך
 ברייננן צו כדי נעטאן, ניט תוך אין זאך היין ציוניסטן אלגעטיינע

 נענוי ניט נאך היינט אליין יוגנט די אויך דאך הען זיך. צו יוננט די
 אלגעמיינעם דעם צו געבראכט זי האבן וואס סיכות. די דערהלערן
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 כהות, פארבאהאלטענע פנים א ווירקזאם דא זיינען עם ציוניזם.
 זיך הויבן און ציוניזם אין געבונדן געווען לאננ יארן זיינען וועלכע

 א אין לופט מאכן זיך און באפרייען צו אן פלוצלונג ט ערש איצט
 אויפן רויטונג בלאסע אלם דערווייל קומט וועלכע וואנדלוע, גרויסער

טאג. ציוניסטישן נייעם א אן אבער זאגט הימל, פארטייאישן
 אין יוגנט ציוניסטישער דער פון קאדרען גרויסע האט וואם

 אלגע־ רעם צו געבראכט היינט שוין וועלט אידישער גאנצער דער
ציוניזם? מיינעם

 איז יוגנט די זאנן: תשובה, א אלץ אויר לייכט האבן וואם די
 פאר זיין ניט וויל און ניט איז זי עקסיטרעמען, די פון פארמאטערט

 דעם פון וואך אויפן שטיין נייערט שטאנד, קיין פאר טייל, קיין
 די פארטיידיקן און כאלק נאנצן פארן קעמפן כלל־ישראל, נאנצן

 נא־ גאנצן אין און ליניע גאנצער דער אויה אינטערעסן נאציאנאלע
 זיי ווערטער, די אין אמת טייל א דא איז געוויס פארנעם. ציאנאלן

 לעבן. ציוניסטישן אין דערשיינונג איצטיקע די ניט אבער דערקלערן
 אויף חשובה די און טיפער סך א גלויב, איך ווי זיינען, ווארצלען די

 געווארן געזאגט דא איז וואס ראם קאמפליצירטער. סך א שאלה דער
 אויך ווערן געזאגט אפענדערונג, געהעריקער אין מוז יוננט, דער מכח
 טיפענישן, די אין יערט דא אויך דור. ציוניסטישן עלטערן רעם וועגן
 בא־ זייער שוין אויך דאך אבער יוגנט, דער ביי ווי ווייניקער אמת

 ניט פארשטארקונג געקראנן האט ציוניזם אלגעמיינער דער מערקבאר.
 נאר ניט און דור ציוניסטישן עלטערן פון אויך נאר יוגנט, דער פון נור
 זיך האבן אינעווייניק אויך נאר חזוקים, אנגעטראפן ער האט הצד מן

 נעווען איצט ביז זיינען וועלכע ענערגיע־קוואלן, געעפנט פלוצלונג
 רצון ציוניסטישער ־ אלגעמיין רער דערוואכט ס׳האט פארשטאפט.

 ארגאניזירוננס־ פלייסיקער א אין אויסדרוק צום אומעטום קומט און
פעסטן א אין פולס, פארשטארקטן א אין ארבעט,
דערוואכן א אין הויפטזעכליך און מעשים צו שטרעבן

 רער־ דער באוואוסטזיין. ציוניסטישן אלגעמיינעם רעם פון
 פראגרא־ אינטענסיווע אין זיך פרעזענטירט באוואוסטזיין וואכטער
 צו און דערקענען צו זיך שטרעבונגען אין זוכענישן, מאטישע
 פון פארמולן. און פארמען קלארע צו "איך" נייעם רעם דערהויבן

 פארמוי אידעאלאגישע פארשיידענע זייער די ווייזן זייט אנדער רער
 ווידערשפרעכן און אויס טאג איין טאג זיך פארמערן וועלכע לירוננען,

 זעלישן א אויח שטייט ציוניזם אלגעמיינער רער אז אפט, זאגאר זיך
 אייגד אים וואקסט וואס פאר, רואם קומט אים אין אז פרשת־הדרכים,
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 סימנים דאס זיינען יוגנט דער ביי ווי דא אריבער. טליך
 פון שפורן ערשטע די ציוניזם, אין נייס עטוואס פון

 דען איז אנדערש ווי נייסטער. די אין וואנדלונג נרויסער א
 ביי ציוניזם אלנעמיינעם פון לאנע מערקווירדיקע די דערקלערן צו

 לעבט זי אז פילט וועלכע קערפערשאפט, א איז דאס טאג? היינטיקן
 אירע און בי^וט אדערן אירע אן זיך ס׳גיסן שטייגט. און אויה

 שוין איז קיום דער מער, נאף ארבעט. צו זיך שפאנען מרסקלען
 אזוי נאך זי איז ראך און נצחונות אפילו מאכט ער אז שטארק, אזוי

 פון ווייט אזוי און זעלבסט־דערלגנטניש איר אין הינטערשטעליק
 עס וואס און מהות ספעציפישן איר אוים ס׳מאכט וואס וויסן צו

 איז תנאי איין אונטער נאר עקסיסטענץ. איר אייגענטליך שפייזט
 פאר־ דור עלטערן רעם ביי סיי און יוננט דער ביי סיי אלץ דאס

 וואנ־ אינערליכע אן וואנדלוננ. פון תנאי רעם אונטער — שיטענדליך
 גע־ אזוי דעם אין אויגן אונזערע פאר פאר קומט וואס דאס, איז דלונג

 יוגנט, דער פון שיכטן ווייטע אין און ציוניזם אלגעמיינעם רופענעם
 נייעם צום אויסגעשריי אן און אלטן צום אפאזיציע ארגאנישע אן

 די אט באוועגונג. באפרייאונגס אידיש־נאציאנאלער דער אין
 וועג אמת׳ן דעם נעפינען צו מעגליכקייט די אינז ניט דערקענטניש

 ברייננן צו ניט נויטיק כל קודם אבער איז לאגע אזא ביי זיך. צו
 אויפ־ באמיען זיך אלץ פאר פריער נאר החוץ, מן פראנראמעס סתם

 וועלכע ווארצלען, די אויפצוזוכן אינעווייניק, פון מהות רעם צודעקן
 אופן אזא אויה צו גרייטן און נייע דאס ארויסשפראצן מאכן
 זיין דארה פראגראם אונזער ווערטער, אנדערע מיט קיום. אין לעבן

 וועט וועלכער וועזן, אונזער פון באגרייפן ארנאנישן א פון אויסדרוק א
פאראגראפן. און פונקטן לאגישע אין ווער; אפנעגאסן שפעטער

נייעם? רעם פון ווארצלען די אלזא זיינען וועלכע

 רוישט אונז ביי אלץ ווען מאמענט, דער אין אז קלאר, ס׳איז
 און רעגונגן שטימונגן, אידעאלאגישע פון שפע דעם פון ברויזט און

 וועלט־אנשויאונג פארטייאישער דער פון נייע דאם איז מיינונגן,
 ס׳פעלן ווען אבער אפגעצייכנט. דייטליך און קלאר גענוג ניט נאך
 ווענן לכל־הפחרת שוין מען קען אזוי קאנטורן, ריינע די אפילו נאך
 נרונט־טענדענצן, אסך בולט איצט שוין אויך ס׳ווערן ווייל ריידן, זיי

 באשטימען צו עלול זיינען און טעזען אין זיך פארוואנדלען וועלכע
 ווענן. פראגראמאטישע די ריכטיקער, וועג, פראגראמאטישן דעם
 וועלכע טענדענצן, די מיט צוזאמען ווייל דערפאר, לעצטע דאס
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 !אויר אפגעצייכנט שוין פרי זייער זיך האבן שיכטן אלע פאראייניקן
 דעם אין ליניען טיילונגס געוויסע דורכגעפירט האבן וועלכע אזעלכע,

 צו דערפירט לסור און ציוניזם אלגעמיינעם קאנסאלידידטן ניט נאך
 די טיילן. פארשיידענע צוויי אין ארגאניזאצ-יע דער פון שפאלטונג א

 ציונים׳ פון הויכן פראבלעם אויר זייט איין פון זיך באוועגן ־שפאנוננן
 זייט צווייטן פון איינשטעלונגן, פארשיידענע זיינע און עבר טישן
 האבן צייטן ציוניסטישע היינטיקע די אז עדות, לעבעדיקע זיי זיינען

 נאך שרייען וועלכע פראבלעמען, ציוניסטישע נייע ארויסנעשטעלט
דערלייזונג. און לייזונג צייטמעסיקער א

 מיט טענדענצן, און שטימונגן פון ערב־רב גאנצן דעם פון
 שטארק איז טיילן ביידע זיינע אין ציוניזם אלגעמיינער דער וועלכע

 דערעיקרשט טאג היינטיקן ביים אויס זיך טיילט געווארן, נעבענטשט
 פון אימפעט ־ הויפט דער ווערן צו עלול איז וועלכע טעזע, איין
 שטע׳ דאמינירענדיקער א צו ׳אפילו דערפירן צו זי ואון באוועגונג דער
 "כלל איז טעזע די אט וועלט. ציוניסטישער גאנצער דער אין לונג

— זאגט: וועלכע ישראל",
 אלם פאלק גאנצץ פארן קעמפט ציוניזם אלגעמיינער דער

 אינ־ נאציאנאלע די פארטיידיקט און איינהייט ארגאנישע העכערע
 נאציאנאלן גאנצן אין און פאלקס־ליניע גאנצער דער אויר טערעסן

 יערע קענן און הלאסן־קאמר יעה קעגז דערפאר איז ער פארנעם,
 חשבון אופן פאלק אידישן אין עלעמעניט איין פון באגינסטיקונג

 פון לאנד דער אין היים זיין פון בויען רעם ביים צווייטן רעם פון
אבות. די

 דעם פון שורות אלע אפ שטורמיש היינט לויפט טעזע די אט
 הויבט זיך, געפינט ער וואו מקומות אלע אין ציוניזם אלנעמיינעם

 נאך זי איז דאך און קאמר. צום ארויס זיי פירט און כהות זיינע
 אין ׳אויפגעדעקט גאנץ ניט מהות, איר ,אין דערקענט ווייניק זייער

 עקסיסטענץ־ און לעבנם איר אין אומבאשטימט ממילא ואון היקר איר
 קומענדיקע די פון אויפגאבע ערשטע די איז טאן צו דאס גורל.

קאפיטלען.

כלל-אידייע. די ב.
 אלם געהערט און טעזע אחדות א איז כלל־ישראל טעזע די

 דעקט אייניקייט, נאציאנאלער פון באנריר־ספערע דער צו זעלכע א
דער ויען צייט׳ רער אין היקר. רעם צו כיחס איר מיט ניט אבער זיר
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 יסוד אויפן אייניקייט פיי באדייטן קען אחדות נאציאנאלע באגריה
 ארגא־ פון יסוד אויפן אייניקייט סיי מעשים, פון קאאררינירונג פון

 נאר אחדות נאציאנאלע די ישראל ־ כלל באצייכנט אחדות, נישער
 נא־ די אז קלאר, אלעמען פאר ראך ס׳איז רען אחדות, ארנאנישע אלם

 ־ ציו אלגעמיינע די היינט פאדערן וואס אחדות, ציאנאלע
 ה. ד. אחדות טאקטישע א ניט איז זיך, געפינען זיי ווו אומעטום, ניפטן

 צייטווייליקן א נאד אויך ממילא ,און קאארדינידזנג צייטווייליקע א
 די שטערן צו פנים כלפי עלול זיינען וועלכע מאמענטן, אלע פון אפזאג

 מאמענט אויסערליכער אן נאד נעווען ערשטנס וואלט דאם אייניקייט.
 צייטווייליקע א נאד צווייטנס גורמים, חצוניות׳דיקע פון דיקטירט
 צוזאמענרייד א הסכם, א נאר אחדות, קיין ניט דריטנס און נחיצות

 פאדערט נעווים ענינים, און סיבות נעוויסע צוליב אייניקייט ווענן
 ביי הסכם מין אזא זאגאר שטארק זייער און ציוניזם אלנעמיינער דער

 אבער באדיננונגען. ציוניסטישע אינערע און אויסערע געגעבענע די
 וועלכע אזא ניט און טאקטישע ריין א ראך איז אחדות די אט
 אלגעמיין־ דער פון יסוד אין ווערן נעלייגט זאל און קען

 אנשויאונג. ־ וועלט פארטייאישער און אידעאלאניע ציוניסטישער
 נאציאנאלע לאזונג זיין אונטער פארשטייט ציוניזם אלגעמיינער דער

 זיין פון יוצא פועל אלס קומט וועלכע אחדות, מהותדיקע א אחדות
 איינהייט. ארגאנישע אלם פאלק פון ערשיינונג די אויה קוקן עצם
 דערפאר, ניט דאס איז אייניקייט נאציאנאלע צו 'רופט ער אויב און

 דאם איז )צופעליק השעה ־ צורך א דעם אין ט צ י א זעט ער ווייל
 ארנאנישע די איז ראם ווייל נאר השעה(, ־ צורך א טאקע איצט

 פראגראמאטישע די און אנשויאוננען ־ גרונט זיינע פון קאנסעקווענץ
 אלנעמיינער דער אידעאלאגיע. איבערפארטייאישער זיין פון תביעה

 שפאנונגען די אויסשליסן צייטווייליק זאנן, לאמיר ניט, וויל ציוניזם
 זיי וויל ער נור ציוניזם, אין עלעמענטן און שיכטן קלאסן, צווישן

 און הארמאניזירן שטאנדפונקט, נאציאנאלן העכערן פון ארויסנייענדיק
 פאלקס־ די פון ננודים אלע ליקווידירן. איבערהויפט אופן אזא אויה

 דער אין אופגיין ציוניזם, אלגעמיינעם דעם לויט מוזן טיילן
 ווערן דערגרייכט מוז דאם און איינהייט נאציאנאלער העכערער

 דעם לטובת צדדים ביידע פון קרבנות פון חשבון אויפן אפילו
 כלל־ טעזע די כלל. אידישן נאנצן דעם פון ווויל אלנעמיינעם

 נאציאנאלע באגריה דעם פון פאל באזונדער א אלזא איז ישראל
 איינ־ דערפאר אבער היקה, אין ענגער נאטירליך איז און אחדות

 פאר פאסטולאט אינערער אן איז כלל־ישראל תכן. זיין אין דייטיקער
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 לאמיר אדער, סופרעמאט רעם פון הנחה א פאדערונגען, אויסערע
 זיך שטויסט ער ווו ענינים, אלע אין כלל פון בכורה רער פון זאגן,

 אין נאר אבער איז כלל־ישראל באגריף רער פרט. רעם מיט צוזאמען
 דריקט העלפט ערשטער זיין אין אידיש, טיפיש העלפט צווייטער זיין
 וועלט, גאנצער רער אין פארטראטן איז וועלכע אידייע א אוים ער

 נאציאנאלע איבער טראכטן און ווירקן לעבן, פעלקער וואו אומעטום,
 לגבי כלל רעם פון בכורה די גערעדט, אנדערש קריטעריען. און וועגן
 אן איז ישראל, כלל טעזע דער פון יסוד אין לינט וועלכע פרט, דעם

 זי טרעט נאר פעלקער־לעבן, היסטארישן פון אידייע אלגעמיינע
 היסטא־ פון אויסדרוק אלם דערשיינונג באזונדערער איר אין ואויר דא

 רעם אפריער אלזא מיר באטראכטן פאלקס־לעבן, ן י׳ש ד י א רישן
אזעלכע. אלם כלל־אידייע די ה. ד. פאל, אלגעמיינעם

 כאראקטער, נענעזים, איר לויט פארשיידן איז אידייע ־ כלל די
 ברימיטיווער דער אין אנטשטייט זי פארנעם. און ווירקונגם־ספערן

 תוצאה דירעקטע אלם געזעלשאפט נאציאנאלער אורשפרינגליכער און
 גארניט, כמעט נאך איז געזעלשאפט די לעבן. היסטארישן דעם פון

 דאס אויס מאכט וואם אלץ דיפערענצירט. ווייניק זייער נאך ארעד
 ־ רער זיינע אלע אין פאלק א פון לעבן היפטארישע

 דורות־לאנגען אנאנימען אן פון קאטעגאריען אין פארלויפט שיינונגען
 אוים־ צום קומט און אמתן און דערפארונגען ידיעות, פון אנזאמלען

 געביטן אלע אויר דיינקען. און האנדלען פילן, קאלעקטיוון א אין דרוק
 ראציא־ איינציקע די איז ער ווייל כלל, דער הערשט שאפן און זיין פון

 ־ געזעל פרימיטיווע די ארויפצופירן מעגליכקייטן נאלע
 און געזעלשאפט דער אין עקזיסטענץ־פארמען. העכערע צו שאפט

 קאנצענטרירנ־ די צענטריפעטאלע, די הערשן לעבן געזעלשאפטליכן
 און לעבן רויע און נאקעטע דאס ריקטירט אזוי ווייל כהות, דיקע
 אינסטינקטן. סאציאלע די אויך ממילא׳ דיקטי׳רן אזוי
 מוז אפ, זיך טיילט אלזא צענטריפוגאל, ווערט וועלכער יחיד, דער

 קאלעק־ דאם ווייל שוצלאזיקייט, יחידישער זיין אין גיין פארלארן
 אינדיווידועלן זיין פאר אויך נחיצות אומבאדינגטע אן איז טיווע

 ריכטיקע א טיפיש, דערפאר איז יחיד דער עקסיסטירן. און זיין
 רער — תכונות זיינע אלע אין קאלעקטיוו דעם פון אפשפיגלונג

 ניט אופן בשום אבער זיך פילט ער מיניאטור־אויפלאגע. א אין כלל
 וואם יעניקע, דאם דאך איז כלל רער רען כלל, רעם דורך באאיינגט

 און פראנרעם עקסיסטענץ, פון מעגליכקייטן אלע זיך אין טראנט
 אויס זיך ארבעט אזוי אט יחיד. רעם אים, פאר אויך ווייטערקומען
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 נרעסטער זיין און כלל דעם פון פ׳רימאט רעם פון אידייע די פאמעליך
 טיח איז אידייע רעד פון אנפאנג דער לעבן. נאציאנאלן אין חשיבות

 אים זאגט וואם יהיה פון נעפיל סוביעקטיוון דעם אין פארבאהאלטן
 דאס קיום. קיין ניט איבערהויפט ער האט כלל רעם אחוץ אז אונטעה

 איינענ־ דאן !איז פרימאט ־ כלל רעם פון אנערקענען
 מחוץ לינט וועלכער גורם, א פון אנערקענונג קיין ניט טליך

 אליין יחיד רעם אין ליגט וועלכער אזא נאר יחיה רעם פון
 פאר־ נאר עקסיסטענץ, פערזענליכער זיין פון יסוד אלם

 ריכטונג דעך אין ממילאריק און גלייכצייטיק פאקטאר דער אט לויפט
 וו י ט ק ע י ב א כלל־אידייע די איז צושטאנד אזא אין כלל. דעם פון

 פון קראפט טרייבנדיקע אינערע די איז זי ניטא. גאר נאך אייגנטליך
 פארבארגן, אימאנענט, נאך אבער בלייבט לעבן, געזעלשאפטליכן רעם
 ניט נאך האט און זיין עצם רעם פון קנייטשן די צווישן זאגן, צו אזוי
אידעאל. געזעלשאפטליכעך א אלם זיך פאר קיום קיין

 שטארק ווערן געזעלשאפט־מיטגלידער די ווען ערשט,
אין צורך אינערן גרויסן א פילן צו אן הויבן און

 זעלבסשטענדיקער אלם כלל־אידייע די אויר טרעט דיפערענציאציע,
 היסטארישן פוץ פאקטאר באוואוסטער און אידעאל

 געזעל־ אפשטארבנדיקע פון שליח א איצט אבער איז אידייע די לעבן.
 פאר־ און לאנג באהויפטן ניט דערפאר זיך קען כהות, שאפטליכע

 סאציאלער דער פון קאמח קלענערן א אדער גרעסערן א נאך שווינדט
 געברויכט געזעלשאפט נאציאנאלע אורשפרינגליכע די האט ארענע.

 אלע געטראגן זיך אין האט וועלכע פארם יעניקע די אלם כלל רעם
 דער ארויס זיך ווייזט אזוי פראגרעם, און קיום פון מעגליכקייטן

 די פון דערשטארקונג אלזייטקער דער ביי איצט, כלל
 מכשול א און שטער א אלם געזעלשאפט־מיטגלידער

 כדי אויפבלי. און אנטוויקלונג ווייטערער פון וועג אויפן
 פראגרעסירן איצט קענען זאל נעזעלשאפט נאציאנאלע די

 פונאנדער־ אינדיווידועלע דיפערענציאציע, תקא האבן זי מוז
 יענע אלע פון אויסטייל אן און אפטייל אן כהות, די פון וויקלונג

 געבונדן. קאלעקטיוו געווען איצט ביז זיינען וועלכע עלעמענטן,
 אינדיווידו־ און דיפירענצירונגען פון צייט א אן זיך הויבט אזוי אט

 כלל די לעבנם־פארמען. קאלעקטיווע אלטע די צו בניגור אליזירונגן
 טיילוננען די בשעת צייט. א אויח נאר אבער פארגעסן, ווערט אידייע

 צענט־ פון מאסן העכסטע די דערגרייכן וועלן דיפערענצירונגען און
 ווי מכשול, נעזעלשאפטליכער א ווערן וועלן און שפאנונגען ריפוגאלע

15



 פרימיטיווער אלטער דער פון סוח איין אמאל קאלעקטיווע דאם
 אטאליקער דער פאר שעה די געקומען ווידער זיין וועט אזוי ארדנונג,

 אויך פאראן זיינען און געווען ׳זיינען עפאכן אזוינע ואידייע. ־ כלל
 פונקט וועלט. דער פון פעלקער פארשיידענע פון לעבן אין איצט

 אפטרעטן געמוזט האט אחדות נאציאנאלע ארגאנישע אמאליקע די ווי
 דיפירענצירנ־ זיך רער ריכטיקער ארעד דיפערענצירטער רער ארט איר

 דער׳עיינען צו שפעטער כדי ראם און געזעלשאפט נאציאנאלער דיקער
 שפעטער שיינען אזוי פאטענץ, העכערער א אין נאכאמאל

 אפטרעטן מוזן צו מצבים דיפערענצירטע פארשיירענע די
 דערשיינען צו ווידער זייט זייער פון כרי ארט זייער צייט א אויף

 אינטערעסירט אונז נעשטאלטונגען. און מדרגות העכערע נאך אין
 כלל־ די אז פאקט, דער נאד ענין, היסטארישער עצם רער ניט אבער

 אלטער רער פון אונטערגאנג רעם מיט ט ערש אנטשטייט אידייע
 אויח אויר טרעט און אחדות פרימיטיוו־נאציאנאלער ארגאנישער

 מאל יערעם אנטוויקלונג, דיפירענצירטער דער פון שפיצן הויכע
 דער פון אדעך אויפגייענדיקער רער פון אדער קעגנזאץ אלם אבער

 פון קענען זאל כלל־אידייע די ביז דיפערענציאציע. צובליטער שטארק
 דאם מוז דערשיינען נאכאמאל צווייטן איר צו ביז גלגול איין איר

 דורכמאכן לעבן קולטורעלע נאציאנאל און נאציאנאל־סאציאלע
 א אויר אידייע די ווייזט דערשיינען אירן יעדן ביי קרייז. פולן א

 פאר איינמאל זי קעמפט כאראקטער. נייען א און מהות געענדערטן
 א מאל צווייטן א זי ווערט אזוי לעבנס־פארמען, אפשטארבנדיקע

 פאטענצן ־ לעבנם נייע פון בארייטערין ־ וועג
 אל־ דאם אויפצוהאלטן שטרעבט און סטאטיש גלגול איין אין זי איז
 באשטרעבט און דינאמיש גלגול איןאיראנדערן זי איז אזוי טע,

 גלגולים אירע לויט נייע. ראם ארענע היסטארישע די אח ארויסצופירן
 בקשר פראגרעסיוו, אמאל און רע^רעסיוו אמאל כלל־אידייע די איז
 דאסניי פון אדער אויפצוהאלטן באשטימונג יעדערמאליקער איר מיט

 פארשיידענע זיינע און לעבן געזעלשאפטליכן רעם געשטאלטן צו
כלל־אידייע. עצם די כאן עד פאטענצן. און כחות

 אויך זיינען אזוי ווירקונגס״ספערן, אירע נוגע איז עם וואם
 עקא־ סאציאל, פאליטיש, שטייגער א פארשיידן, און פילפאכיק זיי

 נאציאנאל־פרימיטיווער אלטער דער אין וכדומה. קולטורעל נאמיש,
 ווירהונגם־ספערן אלע אידייע כלל די אוים פילט געזעלשאפט

 געטיילט, ניט נאד דא זיינען ספערן די ווי אזוי און
 דעי אוים. צוגלייך אלעמען זיי אין ממילא זיך זי ווירקט
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 פון אויב ניט. איבערהויפט דא זיף פילט כלל־אירייע רער פון דרוה
 נאציא־ אורשפרינגליכע גאנצע די פאר זיך מיט שטעלט זייט איין

 זיך טיילן עם וואו מאסע, איינהייטליכע אן נעזעלשאפט נאלע
 לעבט אזוי שפאנוננען, און טענדענצן באזונדערע היינע אוים ניט
 האמאגען נאנץ הולטורעל אויך זייט. אנדער דעך פון אויס, זיך מען
 דרוה רעם האלעהטיוו. דעש פון האטענאריען די אין שטענדיה און
 שטופן די אויה פילן צו אן ערשט טען הויבט כלל־אידייע רער פון
 הענן דערפאר ציט מען און צייט דיפערענצירטער נייער רער פון

 איינהייטליכעת היין ניט אבער איז האמה רער האמה. אין אור
 איצט זיינען כלל־אידייע דער פון ווירהוננס־ספערן די אייך ווייל
 לעבנס־ די דיפערענצירט לעבן נייע דאם איינהייטליך. מער ניט

 מער איצט אויר אמת פארשיירענע, אין זיי טיילט און אליין מפערן
 אונטער* שוין שטארה זייער זיך אבער פארבונדענע, ווייניהער אדער

 הענן האמה דער שאפן. און זיין מענטשליך פון געביטן שיידנדיהע
 זייער פארלויפן ש י ט ע ר א ע ט איצט הען כלל־אידייע דער

 אלע אין רורנעפירט ווערט ריפערענציאציע די אויב פארשיידן.
 אויב ספערן, אלע אין גיין האמה רער וועט אזוי לעבנם־ספערן,

 האמה רער אויך וועט אזוי פארשיירן, ספערע יעדער אין אבער
 ניט אונז אינטערעסירט דא אויך פארשיירן. ספערע יערער אין זיין

 רעאלער זיין און וועלט נרויסי^ר דער אין לעבן ממשותדיהע דאם
 דער דוהא נאה לעבנס־יסודות, און לעבנס־פארטען פאר האמה

 מוסר־השכל פארמאלער דער און דעם. פון מוסר־תשכל פארטאלער
 כלל- די אויס זיך ווירהט ספערן פארשיידענע די אין אז דעת איז

 נייער רער פון דיפערענציאציע די וואו דארט פארשיידן. אידייע
 זיי לאזט און כחות מאטעריעלע אויס טיילט נעזעלשאפט

 זיף ווירהט עהזיסטירן, אומגעבונדן און פריי אטאל רעם צו בניגוד
 אויסערליר. ווייניהער אדער מער זאגן, צו אזוי כלל־אידייע, די אויס

 צו אמאל ווי זיי שטרעבט און אינטערעסן טאטעריעלע די דערפאסט זי
 לעבנס־ספערע הולטורעלעד דער אין נאנצן. דעם פון דינסט אין שטעלן

 געווען זיינען וועלכע כהות, גייסטיהע באפרייט איצט ווערן עם וואו
 אין איסגעלעבט איצט ביז זיר האבן און געבונדן האלעהטיוו פריער

 כלל־אידייע די אויס זיר ווירהט האטעגאריען, האלעהטיווע
 דער וואס יחיד. פון וועלט אינערע די רערפאסט זי ת י ל 'ר ע נ י א

 נאנץ דא אונז העז וואס ענין, אן איז לייכטער פארטראגט יחיד
 מעד פארשיידענע דא ס׳זיינען אז איז, עיהר דער זיין. נלייר

 טאהע טרעטן וועלכע שפאנוננען, פארשיידענע פאר ליכהייטן
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 אריח טרעט כלל־אידייע די ווען אויר, זעלבע ראם אויר, פארשיידן
 נאציאנאל־ די ווי נאכדעם גלגול, צווייטן אין נאר ערשטן, אין ניט

 קרייז. פולן א דורגעמאכט האט דיפערענציאציע נעזעלשאפטליכע
 גע־ דאן אויר טאקע ווערט און קען כל>־אידייע דער פאר האמת רער

 נאר פארשיידן, ווי׳רקן און זיין נאציאנאלן פון ספערן אלע אין פירט
 ערשטן רעם ביי ווי נינסטיקערע, סך א שאנס! די מאל רעם זיינען

אידייע. דער פון לנר>3
 נלות׳דיקע ניט נארמאלע ביי כלל־אידייע די אריס זעט אזוי אט
פאלק? גלות׳ריהן קלאסיש רעם ביי אוים אבער זי זעט ווי •עלקער.

טעזע. כלל-ישראל די ג.

 האט טעזע, כלל־ישראל די אלזא כללחאידייע, אירישע די
 איז אליין. פאלק אידישע דאס ווי גורל זעלביקן דעם דורגעמאכט

 היסטארישן זיין אין נעווארן איבערגעבראכן פלוצלונג פאלק דאס
 מבחוץ גורמים און כהות דורך קיום נאציאנאלן פריי זיין און לעבן
 ככח אנטפלעקט פלוצים טעזע כלל־ישראל די אויך זיך האט אווי
 ביי אויך איז כלל־אידייע די מן־החוץ. קומען וואס פאקטארן, פון

 אזעלכע אלם און לעבן היסטארישן פון גורם א געווען אמאל אידן
 אויך געווירקט מאס אנרער אן אין אדער אזא אין נאטירליך זי האט
 ע ש י נ א ג ר א אירע גענאנגן אבער זי איז ראן חורבן. פארן שוין

 עצם פון תנאים די מיט הסכם קלענערן ארעד נרעסערן אין וועגן,
 זיך זי האט פעלקער אנדערע ביי ווי לעבן. אידישן־פאליטיש־סאציאלן

 אלטער דער פון סור אין אנטפלעקט זיך באמת און נעקענט דא אויר
 נעמוזט האט זי בשעת נעזעלשאפט, נאציאנאל־פרימיטיווער

 האט אידן ביי ארדענונג. דיפערענצירטער דער פלאץ רעם אפטרעטן
 ניט אפשר איז און אנדערש ערגעצוואו ווי געקעמפט מער אפשר זי

 אבער איז אומות, אנדערע ביי ווי פארשוואונדען איננאנצן אדוי
 פא־ ווייטעירע אויר אפגעטראטן פארט צייטן דיפערענצירטע די אין

זיציעס.
 דעם דורן• וואלט זי ווען דיפערענציאציע, די בשעת שפעטער

 הויב־ איר דעירגרייכט וואלט נעווארן, איבערנעבראכן ניט חורבן
 וואלט סינטעזן, נייע געזוכט וואלט לעבן אירישע דאם און פונקט

 ארויפגע־ ש י נ א נ ר א ווידער אפשר כלל־אירייע אירישע די



 נארמאלע בייאצדערע ווי ארענע׳ היסטארישער דער אויר שוואומען
 און גורל זייער פון בעלי־בתים די אליין זיינען וועלכע פעלקער,

 רער געטראפן פאלק אידישע ראם אבער האט דא לעבן. זייער פון
 גלות. און חורבן — פאלק א טרעפן קען וועלכער אומגליק, גרעסטער

 טיט געווארן ארויסגעריסן עם איז לעבן נאציאנאלן טיטן עצם אין
 פנים געווארן אוועקגעשטעלט איז און באדן דעם פון ווארצלען די
 שלעכטעסטע די נאד ניט איז וועלכע ווירקליכקייט, א טיט פנים אל

 בין זיי האבן קיום. נאציאנאלן א פאר געפערליכסטע די אויך נאד
 טעריטא־ א פון ראמען אין געלעבט צוגלייך׳ פעלקער טיט איצט,
 ביישפיללאזע די געווארן געשטעלט איצט זיי איז אזוי קיום, ריעלן

 דאס דערהאלטן צו נעשיכטע, מענטשליכן גאנצן דער אין אויפגאבע
 איינציקארטיקן אן פון יסוד אויפן לעבן נאציאנאלע ראם און פאלק

 נאציא־ א נאד ניט נעהייסן האט דאס נאציאנאליזם. גייסטיקן
 יסודות׳דיקע א פאלק׳ פון איבערבוי אן נאד אומשטעלונג, נאלע

 ט א סור. ביזן אנפאנג פון לעבן אידיש! גאנצן דעם פון ענדערונג
 ארענע היסטארישע די אויר ארויסגעפירט האט ג נ ו ר ע ד נ ע די
 און ך י ל ר ע נ י א איז עם ווייל ניט אבער כלל־אידייע, די
 נאציא־ אידישער דער אין צייט די רערצו נעקומען ש י נ א ג 'ר א

 וועלכע החוץ׳ מן כחות ברוטאלע ווייל נאד אנטוויקלונג, נאלער
 האבן וועגן נאציאנאלע אייגענארטיקע ^ויר גיין צו געצוואונגען האבן

 רער פון פאן די אויפצוהויבן געצוואונגען זיי ברוטאל אזוי פונקט
כלל־ישראל־טעזע.

 ארויר *לרצלונג אזוי איצט שווימט וועלכע כלל־אידייע, די
 מען ווי ניט׳ אופן בשום איז לעבן׳ אירישן נאכחורבנדיקן דעם אין

 נא^יא־ נייסטיקן רעם פון פראדוקט קיין מיינען, נעקענט וואלט
 די דערשיינען. וי אויך מוז דערשיינען זיין טיט אז אזוי נאליזם,
 קען און זעלבסשטענדיק גאנץ תוך אין איז אזעלכע אלם אידייע
 און ואידיש! אייגענארטיק דעם טיט סיי פארבינדוננען אויר איינגיין

 דאס אז נאציאנאליזם. אלגעמיין־מענשליכן נארמאלן דעם טיט סיי
 זי טרעפן מיר וואם פאקט׳ דעם פון זען צו איז אזוי איז
 זי וואו פעלקער, פארשיידענע ביי צייטן פארשיידענארטיקע צו

 און נאציאנאליזם מענשליכן אלגעמיין א טיט זיך פארבינדעט
 היסטארישן א פון תוצאת ארגאנישע אלם ,אויר טרעט

 פא־ פון בייט געשיכטליכן א !און זיין געזעלשאפטליכן
 איי־ אזוי מצבים. קולטורעלע און עקאנאמישע סאציאלע׳ ליטישע,
 פארחורבנדיקע די פון געשיכטע דער אין אונז ביי אויך גענטליך
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 כלל־אירייע רער פון בינדונגען די אבער זיינען גלייך גאנץ דורות.
 אידיש רעם מיט און זייט איין פון ׳מענשליכן אלגעמיין רעם מיטי

 שטיקל א ניט. דאך זייט צווייטן פון נאציאנאליזם אייגענארטיקן
 פארשיידענע די אין ליגט ער און פאראן ■ראך איז אונטערשייד

נאציאנאליזמען. ביידע די פון מהות׳ן
 פון נאציאנאליזם גייסטיקער גלות׳דיקער ניט אפילו דער

 אין לאנד אייגן זיין אין אויסלעבן זיך וויל וועלכעיר פאלק, א
 אלגעמיין אויפשטעלן אזעלכער אלם מוז האטעגאריען גייסטיהע
 די מיט אידענטיש שטענדיה ניט זיינען וועלכע נארמען, גילטיקע

 מבליט מער אדום אזוי און יחידים די פון וועגן אינדיו^דועלע
 וועלכער נאציאנאליזם, ערדישער דער אלם ־אידייע כלל ח . זיין

 און פרט וואו נארמע, אלגעמיין־גילטיהע נאטירליכע זיינע האט
 שוין טאהע האט אמת׳ן רער אין און ממילא, זיך פאראייניקן כלל
 וועלכער נאציאנאליזם, נייסטיסער פארחורבנדיסער ואידישער דער
 זיין אח זייענדיק נאך פאלק, אונזער פון טייל א באהערשט האט
 קלענערע א אדער גרעסערע א ארויסגעוויזן שטענדיק לאנד, אייגן
 ווירקונגס־ גייסטיקער איר אין הפחות לכל כלל־אידייע, דער צו נטיה

 נאציא־ גלות׳דיקן ניט גייסטיקן א ביי אבער איז ;דאם ספערע.
 א האבנדיה ווייל נחיצות. אינערע היין ניט און נטיח נאר נאליזם

 גייסט זיינען לעבן מדינהשאפטליכן פרייען א און בארן ממשותדיהן
 אן פון פרימאטן איינציקע די ניט אבער ערשטע די אמת קולטור און

 טערי־ די ווען חורבן, דעם נאך ערשט לעבן. נאציאנאלן אלזייטיקן
 דער און אפ פאלן אידן, ביי ספעציעל דאם און פרימאטן, טאריאלע

 זיך מוז נאציאנאליזם גייסטיקער נלות׳דיקער ניט אמאליהער
 דאן ערשט כחות, אייגענע זיינע מיט אליין און איינציק באהויפטן
 מיט קענען צו כדי כלל־אידייע, דער מיט איינג זיך ער פארבינדט

 איינציקארטיקע און שווערע ׳אומגעהויער די אויסצופירן הילף איר
 כלל־אידייע, אידישע די אז מדברינו, היוצא אדפגאבע. היסטארישע

 איינהייטליכן, היין ניט האט טעזע, כלל־ישראל גערופענע אזוי די
 דעם מיט צוזאמען היינגט וועלכער כאראהטער׳ דאפלטן א נאד

פאלק. אירישן פון גורל היסטארישן
 אידישע די איז ארץ־ישראל אין געווען זיינען אידן זמן כל

 פרייע אלע ביי ווי איז׳ און זעלבסטשטענדיק געווען כלל־זאידייע
 פון תוצאה ארגאנישע אלם אויפגעטראטן פעלקער, נארמאלע און

 איינגעגאנגען און ספערן זיינע אלע אין אנטוויהלונג נאציאנאלער דער
 מיט אויר נאר גייסטיקן, רעם מיט נאד ניט פארבינדונג א אויח
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 אירישע די תריגט גלות אין ט ערש נאציאנאליזם. ערדישן דעם
 פאר־ און כאראקטער באזונדערן און אייגנאירטיקן איר כלל־אידייע

 וראם דעם, מיט קרובה׳שאפט די לעבן, אידישן אין אלץ ווי לירט,
 מיד קענען פעלהער. טעריטאריאלע ביי אלנעמיין און נארמאל איז

 די אלם באצייכענען כלל־אידייע אידישער דער פון מין ערשטן רעם
 אגרופן סוג צווייטן איר מיר קענען אזוי ארגאנישע, אדער גארמאלע
 כלל־ גלות׳דיקע אומארגאגישע די אומארגאגיש. אדער גלות׳ריק

 פון פרארוהט היין ניט ארגאגישער דער צו בנגוד איז אידייע ישראל
 נאציאנאלער א פון תוצאה א נאר אגטוויקלוגג, נאציאנאלער א

 אננעהומען איז לעבן אלזייטיסע אירישע דאס ניט קאטאסטראפע.
 פאלק צושפרייטן רעם פון עקזיסטענץ די נאד כלל־מדרגה, דער צו

 קאטא־ נאציאגאלע די מיטל. אויסערן אלם געפאדערט דאס האט
 אידיש אלזייטיקן אמאליקן דעם געצוואונגען ווייטער האט סטראפע

 ספעירע׳ גייסטיקער דער אין נאד אויסצובויען זיך לעבן גאציאגאלן
 באזיס. איר פארשמעלערן געטוזט האט כלל־אידייע די אויך אז אזוי,

 זיי וויפל אויה ספערן, עקאנאמישע און סאציאלע פאליטישע, די
 רער פון געווארן ארויסגענומען זיינען דא, נאף גלות אין זיינען
 נעווארן אונטערגעווארפן זיינען און פאלק אידישן פון שליטה פרייע

 פעלקער נארמאלע ביי זיינען וואם. נאך אט און גורמים. אויטערע
 קיין ניט קיינמאל לעבן היסטארישן פון געביטן פארשיידעגע די

 ווייניהער אמאל אויח טרעטן נאד נרויסן, איזאלירטע אבסאליוט
 פאר־ און השפעות קעננזייטיקע אן ניט קיינמאל אבער מער, אמאל

אנדערש. גאגץ גלות־פאלק דעם ביי דאס איז אזוי בינדוגגען,
 פרייע א מעגליך דערהויפט גלות־פאלק דעם ביי איז עם אויב

 איזא־ איצט רעם אויח נאיר מעגליך זי איז אזוי דיפערענציאציע,
 זיך שטעלט אירייע כלל־ישראל די אויב און געביט נייסטיקן לירטן

 דיפערעגצואציע די ווייל דערפאר, ניט דאם איז דעם, אט אנטהעגן
 נוערן, באקעמפט מוז אנטוויקלונג־מדרגה נאציאנאל־היסארישע אלם
 אירישע פרייע דאס ניט ניט. דאם דערלויבט גלות רער ווייל נאד

 ארוים־ איצט האט לעבן אידישע אומפרייע דאם דוקא נאד לעבן,
 אלם ניט זי זי האט ארויסגעפירט און טעזע כלל־ישראל די געפירט

 און אויסערער אלם דוקא נאר גורם, געזעלשאפטליכער אינערער
 בייט נייעם א צו ביז פעלסער, נארמאלע ביי געוויינליך ווי ניט,
 נא־ דער פון צייט נאנצע די אויף נאד באדינגוגגען, סאציאלע פון

 אלערליי כייטן וועלט רער אין זיך מעגן קאטאסטראפע. ציאנאלער
 אויפסומען ארגאני?! דארט מעגן אררענונגען. סאציאלע און צייטן
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 דיפערענצירונגען פרימיטיוון, פארשיירענע פארשווינרן און
 כלל אידישע די ניט. דאס האט אידן צו — אידייען כלל און

 אנטויויקלונגם סאציאלער א פון אויסדרוק היין ניט איז אידייע
 פארן תנאי פאליטישער נאציאנאלער א נאר מדרגה,

 נאציאנאל־פאליטישע די באשטיין וועט עם זמן כל האומה. קיים
 לאנג אזוי גלות, דער אנהאלטן וועט עס ווי לאנג אזח ה. ד. נעפאר,

 פארן איז גלות אין טעזע. כלל־ישראל די אנהאלטן מוזן אויר וועט
 דער כלל. פון תחומים די פון מחוץ קיום קיין ניטא יחיד אירישן

 אידישן פון אנטוויקלונג נארמאלע די איבערגעבראכן האט גלות
 געזעלשאפטליכער א צו זאגן, צו אזוי געבראכט, ווירער עם און לעבן

 קעמפן נעזעלשאפט אידישע די מוז אמאל נאך פרימיטיוויטעט.
 צוזאמענפאלן מוזן נאכאמאל און לעבן רויע און נאקעטע ראם פאר

 גלות־פרי־ די כלל. און פרט פון בארערפענישן און אינטערעסן די
אומנאטירליכע. א נאר נאטירלעכע, קיין ניט אבער איז מיטיוויטעט

 זיך יחיד רער קען פרימיטיוויטעט נאטירליכער דער אין
 ווען אפילו כלל, פונם לעבן רעם פון אויסשליסן ניט אופן בשום

 אין אנדערש נאנץ עפזיסטענץ. יחידישע זיינע פאר נאר זארגט ער
 קען קולטורעל און עקאנאמיש סאציאל, גלות־פרימיטיוויטעט. רער
 געזעלשאפט, דיפערענצירטער א אין פאל דעה איז עם ווי יחיד, רעד
 א פירן און כלל־ישראל רעם פון אייסשליםן גוט זייער ^ר

 וועלכן אין פאראן, נאיר איז נעביט איין זיף. פאר קיום יחידישן
 איז ראם — כלל פון אויסשליסן ניט זיר העז יחיר אירישער רער
 אידישער רער קען נאציאנאל־עטניש. נאציאנאל־עטנישער. דער
 זיר טיילט כלל. רעם אן עקזיסטירן ניט אופן בשום גלות אין יחיד

 ווי ער, פא!רלירט אזוי כלל, פון גלות אין יחיד אירישער רער אפ
 צוגע- נאציאנאל־עטנישע זיינע געזעלשאפט, פרימיטיווער רער אין

 געזעל־ פון געמיש א אלזא איז גלות־פרימיטיוויטעט די העריקייט.
 דיפערענציאציע געזעלשאפטליכער און פרימיטיוויטעט שאפטליכער

 די ביירן. זיי פון חסרונות די דוקא נא'ר מעלות, די ניט האט און
 ארגאנישע אן איז פרימיטיוויטעט געזעלשאפטליכע אמת׳ע

 נעוויסע א דערפאר זיר אין טראגט און לעבנס־דערשיינונג
 כלל רער און יחיד דער נאאיוויטעט. שעפערישע און נאנצקייט

 ניט יחיד פארן איז כלל דער אז אזוי שרש, אין צרזאמען פאלן
 סוביעק־ זעלבער רער אביעקט. קיין ניט איבערהויפט און יאר היין

 אים האלט יחיד, אלם אויח אים האלט וואם קיום־ווילן, טיווער
כלל. גאנצן דעם פון טייל א אלם אויה אויר



 י היין ניט איז זי גלות־פרימיטיוויטעט. די אנדערש נאנץ
 אויפנעצוואונגענע א נאר לעבן, אידישן פון דערשיינוע ארגאנישע

 יעדע איר. פעלט רערפאר מבחוץ. נויטווענדיקייט
 הן לאסט אלם זיר לייגט און שעפערישסייט יעדע און גאנצהייט

 פון ווילן * היום סוביעהטיווער רער פרט. ׳אויפן הן און כלל אויפן
 רער ווי ריכטונג אנדער אן אין דוהא נלות אין פארלויפט יחיד

 פאר אביעהט, אן פאר כלל דעם מאכט און כלל רעם פון היום־ווילן
 פאלן "איך". םוביעהטיוון רעם פון מחוץ לעט וועלכער ענין, אן

 כלל, דעם און פרט רעם פון שרשים די צוזאמען מער ניט אלזא
 רעם פון שטער דעם ככורים די פילן פאמעליךצו אן מען הויבט אזוי
 און לאסט אלם געפילט ווערט וועלכער וועג, יחידישן רעם אויה כלל
 רער אין אבער געזעלשאפט. ריפערענצירטער רער אין ווי יאך אלם

 רער אין כלל רעם און פרט דעם פון שפאנונגען די ווען צייט,
 אין ניט שטעלן נעזעלשאפט, ריפערענצירטער נאטירליכער

 די שטעלן אזוי האלעהטיוח דעם פון היום דעם סכנת
 נרויסער זייער אין גלות־פאלה רעם ביי שפאניונגען זעלבע
 כלל. איידישן פון היום עטנישן נאציאנאל רעם סכנת
 טערי־ איר האט נעזעלשאפט דיפירענצירטע נאטירליך יעדע

 נאטירליכע אויר שטעלט וועלכער לעבן, טאריאל־מלוכהשאפטליכן
 סכנה א ווערן ניט איר לאזט און דיפערענצירונג יעדע פאר נרעניצן

 אין פעלט שוץ נאטירליכער רער אט וואו גלות אין אנדערש כלל. פארן
גאנצן.

 אייגנארטיהע אן אלזא איז גלות ואין כלל־אירייע אידישע די
 נעזעצ־ גלות׳דיהע באזונרערע א זיך אין טראגט וועלכע דערשיינונג,

 פרי־ רער אין ווי אנרערש גורל. גלותדיהן באזונדערן א און ליכהייט
 באוואוסטע א געפאדערט יחיד פון ווערט געזעלשאפט מיטיווער

 אינ־ יחידישע זיינע און פערזאן זייןיחירישער פון אונטערווארפונג
 רי אויר ווי ניט׳ אבער ראם כלל, פון אינטערעסן די אונטער טערעסן

 דעם ארויסצופירן כדי נעזעלשאפט, דיפערענצירטער דער פון שפיצן
 דעם רערהאלטן צו כדי נאד הויך, געזעלשאפטליכן נייעם א אויה כלל
 אין חן שנוי יעדן פון מחוץ כלל פון היום עטנישן ־ נאציאנאל עצם
 נאציאנאל־ אלם רערגעזעלשאפטליכעראררניונג. אין הן ,און לאגע רער

 נאציאנאלע אויסערע פון יניהה זיין ציט וועלכער מיטל, עטנישער
 און פראנרעסיוו ניט כלל־אידייע נלותדיהע די איז נויטווענדיהייטן

ניע און טראגרעסיוו ניט זיינען עס ווי אזוי סוגקט רעגרעסיוג ניט
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 דערמעגליכן וועלכע פאהטארן, נאציאנאלע אנרערע אלע רענרעסיוו
 לעבן פעלהער ווו אומעטום היום, נאציאנאל א און לעבן נאציאנאל א

 אומות נארמאלע די ביי וכדומה שפראך לאנד, זיינען עהזיסטירן. און
 געזעלשאפטליכער נעגאטיווער אדער פאזיטיווער יערער פון מחוץ

 ביים עהוויוואלענטן ספעציפישע זייערע אויך זיינען אזוי אפשאצונג,
 אויח וכדומה, צוואנג ישראל כלל דת, שטייגער א ווי פאלה ־ נלות
 נאציאנאל־ ניט )און מיטלען עטנישע ־ נאציאנאל זיינען זיי וויפל

 שטעמם־ סאציאלע יעדע פון פריי הנינים!( הולטורעלע און סאציאלע
רייכטונגן. אוון לוננן

 נלות אין מיטלען נאציאנאל־עטנישע ספעציפישע אידישע די
 נארמאלע די ביי פאהטארן נאציאנאל־עטנישע אמתע די ווי זיינען,

 ווייניהער ארעד מער דא אמת פוירימען, וועלכע פורעמם, פעלהער,
 זיך אין אים טראגן און זיין נאציאנאלן רעם געוואלט, און באוווסט

 האומה היום פון מיטל אלם כלל־אירייע נלותדיהע אירישע די אויס.
 ווירהוננס־ איינציהמעגליכער איר אין אויר דערפאר טאהע טרעט

 יערער ווי נאר תוצאה, אלם ניט הולטורעלער, דער אין ספערע,
 נאציא־ העכסטער איר אלם פאהטאר, נאציאנאל־עטנישער

 כא־ מהות, איר הולטור רער דיקטירט ער — געשטאלטער נאלער
זיין. עצם און ראהטער

 ביי כלל־אירייע רער צווישן אונטערשיירן צו אלזא האבן מיר
 תוצאה א איז ערשטע די נלות, אין פעלהער ביי פעלהעראון נארמאלע

 צו־ איין ש י נ א ג •ר א דערשיינט און לעבן סאציאלן פון
 מיט איז, זי גורלות. סאציאלע די פון בייט מיטן זאמענהאנג

 צווייטע די ארדנונג. סאציאלער פון אפאסטולאט ווערטער אנדערע
 עטניש נאציאנאל א דאהענן איז טעזע ישראל כלל די כלל־אידייע,

 אלזא לייגט גלות. אין פאלה א פון היום דעם ואויפצוהאלטן מיטעל
 פון יסוד אין כלל־אידייע די ציוניזם אלגעמיינער רער
 כדרך זיר מען מוז אזוי וועלט־אנשויאונג, פארטייאישער זיין

 אירייען כלל־ צוויי די פון וועלכע חשבון, הלארן א אפגעבן הטבע
 פון דרת^ה -חוט אידעאלאגישן דעם צו געמאכט אייגענטליר ווערט

פארטיי. רער

 אונטערזו־ ווייטערריהע אייניהע פארערט רעם אויר תשובה די
 עהזיסטענץ די ווענן באטראכטונג א אבער ריי ערשטער אין כונגען,

כלל־אירייען. כיירע די פון פארווירקליכונגס־מענליכהייטן און
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כלל- ביידע די פון גורל קיום און לעבנם דער ד.
אידייען.

 נע־ וועלכע אויר און שטענדיק, זיינען עקסיסטענץ און לעבן
 תוצאה א און מאכט פון פראגע א אויפטרעטן, ניט זאלן זיי ביטן

 ווייכען מוזן שוואכערע ראם וועט שטענדיק קאמר. פון
 ניט אינגאנצן איז דאביי שטארקערע. דאס נאר זיך וועט האלטן און

 פון מקור רער אליין איז קיום זיין פאר קעמפער רער צו וויכטיק,
 ער אדער וועלט, ארגאניש־לעבעדיקער רער אין ווי מאכט, רער
 ווי אים, שטיצן וועלכע אנדערע, ביי מאכט־מקורות זיינע האט

 גייס־ דער פון אויך ווי טויטער רער פון יצורים ביי פאל רער ס׳איז
 א פאר וואם ווייטער איז וויכטיק ניט וועלט. טיקער־אידייאישער

 פאר קעמפער רער ס׳באזיצט מהות א פאר וואם און כאראקטער
 עקסיסטערן, וועלן ניט זאל ער ווי און זיין ניט זאל ער וואט קיום. זיין
 אנדערש קראפט. פארווענדן תמיד מוז און האבן שטענדיק ער מוז

פאזיציע. זיין איין ניט ער האלט אנדערש איון פלאץ זיין ניט ער קריגט
 זאגן, מוזן מיר וועלן ארויסגייענדיק שטאנדפונקט רעם פון

 פון מהות׳ן פארשיידענע יסודות׳דיקע די אויה קוקענדיק ניט אז
 די דאך זיינען אומארגאנישן, און ארגאנישן דעם אידייען, ביידע

 ביידע גלייך. ווי גוט אזוי תנאים פארווירקליכוננס און עקסיסטענץ
 זייער פארכאפן ווילן וועלכע כהות, קעננערישע מיט קעמפן מוזן

 פון פארווענדונג דורך נאד האלטן קענען זיך וועלן ביידע און ארט,
 זאכליך פארמעל. ריין נאר אבער דאס איז אזוי מאכט. און קראפט
 פארשיידן, ראך ביידע די פון עקסיסטענץ־באדינגונגן די זיינען

 סאציאלע די און ווירקליכקייטס־ספערן, די פארשיידן ס׳זיינען ווי
 אויך איז ממילא קעמפן, און לעבן מוזן זיי וואו רעאליטעטן

 פארהעלפן וועלכע מאכט־פאקטארץ, עצם די פון מהות דער פארשיידן
 דער אין פריי ניט אידייען ביידע די ראך זיינען קיום. צום זיי

 די — געבונדן מהותדיק נאר ספערן, הוירקונגס זייערע פון בחירה
 טערי־ די פון מציאות סאציאלער דער מיט ארנאנישע, די איינע,

 איינענארטיקער רער מיט דאקעגן צווייטע די פעלקער, טאריעלע
 פאר" די פארמעל אלזא זיינען פאלק. גלות׳דיקן א פון רעאליטעט

 ווערט אזוי גלייך, אידייען כיידע די פון ודרקליכועס־מעגליכקייטן
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 פעלקער טעריטאריאלע די פון כלל־אירייע ארגאנישע די זאכליר
 כלל-אירייע אומארגאנישע די ווי לעבן אין דורכגעפירט אנדערש ראך
פאלק. גלות א ביי

אוידייע. ארגאנישן רער ימיט אן מיר הויבן
 דער אין אידייע ־ כלל די האט מערכה עקסיסטענץ לייכטסטע די

 נאציאנאלער פרימיטיווער אורשפרינגליכער ווייניקער אדער מער
 אפ׳ ראן זיך וויקלט לעבן היסטארישע גאנצע דאם געזעלשאפט.

 זיך וועקט עם אז אזוי קאטעגאריעם, קאלעקטיווע אין אויסשליסליך
 איר אנטקעגנצוטעלן זיך טענדענץ ברעקל קיין אפילו ניט ערגעץ

 אידייע רער פון אנטשטיין רעם פון צייט די ס׳איז שליטה. פולקומער
 אמת הערשט זי — עפאכע קלאסיישע ואון אידעאלסטע ואיר ממילא און

 בכה צוואר און איינגעשריינקט ניט לחלוטין אבער אוימבאווואוסט, נאך
 נאציא־ דאם ווען ערשט אליין. טענדענצן ־ לעבנם סאציאלע די פון

 פרימיטי־ אורשפרינגליכע זיינע צופארלירן אן הויבט לעבן נאלע
 דיפערענ־ געזעלשאפטליכער א צו טענרירן צו אן הויבט און וויטעט

 איצט, דערוואכט זי אידייע. רער פאר שעהן הייסע קומען ציאציע,
 ווערט און קיום אומבאוואוסטן איר פון געזען, אויבן האבן מיר ווי
 רי זיינען אמאל צו בניגוד אבער אידעאל. נאציאנאלער אקטיווער אן

 קעגן בפירוש נאר פאר, מער ניט טענדענצן געזעלשאפטליכע נייע
 ערשטער רער אין אידייע כלל רער פון עקזיסטענץ די איר.

 באוואוסטער א פון אפראגע ווערט תקופה איבערגאנגס סאציאלער
 אמאכט־פראגע ה. ד. מערהייט. נאציאנאלער דער פון איינשטעלונג

 לע־ סאציאלע די ווי אבער אזוי טיילן. פאלקם פארשיידענע די פון
 כלל־ די קען דיפערענציאציע אויר אפגעשטעלט זיינען טענדענצן בענס

 ־ לעבנס קאלעקטיוון ־ פרימיטיוו אלטן פון שליח אלם אידייע
 עקסיסטענץ. איר פאר קראפט נויטיקע די אויפבריינגן ניט שטייגער
 געזעלשאפטליכע די אט ווען צייטן, שפעטערע אין אבער אנדערש

 סבות, פארשיידענע צוליב אליין זיך איבערלעבט ריפערענציאציע
 אויך טאקע נאר ראציאנאלע, דוקא שטענדיק ניט זיינען וועלכע

 דער טרעגער זייער איראציאנעל ס׳איז ווי אזוי פונקט איראציאנאלע,
 לעבן היסטאריש דאם ווען שטופע, דער אויר ובעצמו. בכבודו מענטש
 פאטענ־ נייער א צו אריבער טענדירט און דאסניי פון זיך ברעכט

 עקסיסטענץ דער איז אחדות, נאציאנאלער ארגאנישער צירטערער
 איצט אויר עם קומט אנדערער. גאנץ א אידייע ־ כלל דער פון גורל

 ווידער זיך פאר מאל רעם אירייע ־ כלל די האט אזוי קאמר, א צו
מקרהייט, די ממי?א און געזעלשאפטליכעטענדענצן די
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 כלל-אירייע ארגאנישער דער פון עקזיסטענץ די אז מדברינו, היוצא
 קוואנטיטאטיווער דער פון איינשטעלונג אינערליכער פון פראגע א איז

 כמות־ די אט מערהייט. נאציאנאלער קוואליטאטיווער דער פון אדער
 פרייען דעם מיט בקשר זיך בייט מערהייט איכותדיקע אדער ריקע
 ווארי־ און זיך בייט דאמיט צוזאמען און הצטרפותן זיינע און לעבן
 איז אזוי אליין. אידייע ־ כלל דער פון גורל עקסיסטענץ דער אירט
 און אליין אנטשיידן וועלכע העולם, אומות די ביי נאר אבער דאס
 און לעבן קולטורעלן און סאציאלן פאליטישן, זייער איבער פריי
 פאקטי־ !איון זאכליכע די אויס אבער זעט אנדערש גאנץ גורלות. זיינע

 אלזא יע, איידי כלל אומארגאנישער רער פון עקסיסטענץ־פראגע שע
 אנגענומען האט זי וועלכע אידייע, דער פון פארם יעניקער רער פון
 אייג־ פרייע די צייט. גלותדיקער רער אין פאלק אידישן רעם ביי

 בשום דא באזיגלט פאלק אידישן דעם פון מערהייט דער פון שטעלונג
 פון זאגן, לאמיר אדער אידייע, ־ כלל דער פון גורל דעם ניט אופן
 פון בכה דערשינען ניט איז אידייע די ווי אזוי טעזע. ישראל כלל דער

 איבער־ טראגישן אויסערן אן פון בכה נאר אנטוויקלונג, אייגענער אן
 פון ניט אפ שפעטער אויך זי היינגט אזוי לעבן, נאציאנאלן פון ברוך

 אויה ניט באדינגונגן. נאציאנאלע אויסערע פון דוקא נאר אינערע,
 אידיש אלזייטיקן דעם פון שפאנונגען און טענדענצן פארשיידענע די

 אוימארגאנישער רער פון גורל דער זיך באגרינדעט לעבן נאציאנאלן
 - פארווירקליכונגס אדער עקסיסטענץ אירע און אידייע ־ כלל

 מ׳וויל צו מ׳וויל צו גלות. פון צוואנג דעם אויר נאר מעגליכקייט,
 אנטוויקלונג אינערער פון שטאנדפונקט פון דאס מ׳דארף צו ניט,

 מוז אומשטענדן אלע ואונטער און אלע ביי — ניט דאס מ׳דארף צו
 טעזע, ־ ישראל ־ כלל די הויכהאלטן גלות אין פאלק אידישע דאס
 כלל דעם פון יאך דער זיך מעג דאצו. אים צווינגט גלות דער ווייל
 לעבן אידישע אינערע דאס מעג און יחיד אויפן לייגן שווער אזוי נאף
 לעבן גלות׳דיקע דאס דיפערענציאציע, נאך שרייען שטארק אזוי נאך

 אומאפ־ און אומברחמנותדיקע אבסאליוטע, די זיך מיט בריינגט
 איירייע. כלל־ישראל רער פון נויטווענדיקייט אייזערנע ענדערליכע

 רער פון יאך שווערן דעם קעגן קעמפן גלות אין אויך נאטירליך מ׳קען
 אויפן זיך לייגט וועלכע אידייע, ־ כלל אומארגאנישער אידישער

 די פון אידייע ־ כלל ארגאנישע די ווי שווערער סך א יחיד אידישן
 אידישן פון קיום נאציאנאלער יחידים. אירע אויר אומות־העולם

 יחיד אויפן קרבנות גרויסע ארויח לייגט גלות אין פאלק
זיי פון אפצוזאגן זיך מעגליכקייט די טעארעטי^ האט וועלכער
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 צו אינערליכע, צוליב צו אפזאג־מעגליכקייטן, די זיינען )פאקטיש
 פריער איז דאס אבער באשריינקט( זייער סבות אויסערליכע צוליב
 נאר כלל, רעם לטובת קרבנות פון נור אפזאגניט אן שפעטער אדער
 אין און ׳פאלק. אידישן צום צוגעהעריקייט נאציאנאלער רער פון אויך

 יחידים נאד ניט און יחידים אידישע סך א טאקע האבן דעראמתן
 פון צייט דער אין אבער בייחוד צייטן, גלותדיקע פארשיידענע צו

 הארט־ און טעזע ישראל ־ כלל רער קריג א דערקלערט השכלה דער
 געווען אבער איז ראם איר. קעגן געקעמפט פארביטערט און נעקיק

 ישראל ־ כלל דער קעגן קאמח א נאר ניט זיין שטענדיק וועט און
 קיום רעם קעגן קאמך א אויך גלייכצייטיק נאר טעזע,

 ווייל דערפאר, איז דאס גלות. אין ישראל פאלק רעם פון
 גלות אין טעזע כלל־ישראל די איז מיטלען אנדערע אחוץ

 ביי און פאלק פון קיום נאציאנאלן דעם פאר מיטעל א
 זעלבע די אויר זיך זי באווענט שוואכקייט און חסרונות אירע אלע

 שפראך, לאנד, אשטייגער פעלקער אנדערע ביי ווי הויכן נאציאנאלע
 פעלקער נארמאלע די ביי אייגענטליך האט זי אז אזוי וכדומה, מרינה

 יענע אין דוקא נאר כלל־אידייע, זייער אין ניט עקוויוואליטעט איר
 תנאי דער זיי ביי זיינען וועלכע מאקסימען, און פאקטארן נאציאנאלע

 אזוי פעלקער. זעלבסטשטענדיקע אלס קיום און לעבן זייער פאר
 מ׳וועט ווי לאנג אזוי און גלות דער עקסיסטירן ס׳וועט ווי אלזא לאנג
 עק־ אויך מוזן וועט אידיש-נאציאנאל גלות אין לעבן וועלן

 ראם און זי, וועט עקסיסטירן אבער טעזע. כללישראל די סיסטירן
 זיינע און פאלק פון רצון מיטן בקשר ניט וויכטיק, דא אונז פאר איז

 גלות־ דעם דאנק א אויסשליסליך נאר נטיות, פרייע אינערע
ניטא. גלות אין פאלק ־ גלות פאר׳ן איז וועג ־ אמיטעל צוואנג.

 כלל ביידע די פון גורל ־ לעבנס און ־ עקסיסטענץ רער
 גאנץ אלזא זיינען אומארגאנישער און ארגאנישער דער אידייען,

 ווערט אידייע ־ כלל ארגאנישע די ווען צייט, דער אין פארשיידענע.
 ווערט מערהייט, ־ פאלקס דער פון איינשטעלונג די דורך געטראגן

 צוואנג, ־ גלות דעם דורך געהאלטן אידייע ־ כלל אומארגאנישע די
 ־ פאלקם אויר ניט און מערהייט ־ פאלקס אויר ניט קוקנדיק ניט

 רעם פון גזרה טראגישע און ביטערע א אמת ס׳איז מינדערהייט.
 כלל־ גלותדיקע די זיך האלט גזרה רער אט אויר אבער לעבן, גלותדיקן
 און אידייע ־ כלל ארגאנישער רער פון מערהייט ־ פאלקס די אידייע.

 ביידע זייגען כללהאידייע אומארגאנישער דער פון צוואנג גלות רער
 אין מערהייט טאלקס די ווען צייטי דער אין אבער מאכטרפאקטארן׳
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 צוואנג גלות רער איז פאקטאר ־ מאפט איינענער אן און אינערער אן
. פאקטאר ־ מאכט פרעמדער און אויסערער אן

 אין געווארן אופגעקלערט זיינען כלל^אידייען די בשעת איצט
 פראגע די מוז עקזיסטענץ־מעגליכקייטן, און מהות׳ן זייערע

 ווערן. אפגעענדערט אביסל קאפיטל פריערדיקן דעם פון
 אין געלייגט ווערט ■אידייע כלל וועלכע געפרענט פריער מיד האבן
 איצט מיד מוזן אזוי ציוניזם, אלנעמיינעם באנייטן דעם פון יסוד

 פאר־ זיך און עקסיסטירן אייגענטליך קען אידייע וועלכע פרעגן,
 ביי ווי ארגאנישע די צו ישראל, ־ ארץ היינטיקן רעם אין ווירקליכן

 ווי אומארגאנישע די אדער לאנד, אייגן זיין אין פאלק נארמאל א
 פראגע א נאר ניט ס׳איז ווייל דערפאר, דאס גלות. אין פאלק א ביי
 פארוויר־ און עקסיסטענץ פון פראגע א נאד יסוד, אין לייגן פון

 איז וואס און מעגליך אלזא איז וואס קליכונגס־מעגליכקייטן.
ארץ־ישראל? היינטיקן דעם אין אונמעגליך

ישראל. - ארץ און ישראל - כלל ה.

 דעם אונזערהיינטיקערנאציאנאלערלאגעאין וועגן מיינונגען די
 פאלת׳ אידישן דעם ביי זיינען עתיד אונזער און עבר אונזער פון לאנד

 ־ אלע פאר אבער מוז איינס פארשיידן. באתאנט ווי
 גלות קיין מער ניט איצט שוין איז ישראל ארץ זיין: קלאר מען
 און געזעצליכקייט. ־ גלות די מער ניט איצט שוין טראגט און
 האבן מיר אז זאגן, און דיגגען זיך ווילן מיר ווייל דערפאר ניט
 דער־ נאציאנאלע און נצחונות פאליטישע גרויסע פארצייכענען צו

 אויך אורחא אגב וואלט )דאס אבות אונזערע פון לאנד אין גרייכונגען
 קיינע גארניט מיר רארפן דערצו ווייל דערפאר נאר אמת(, געווען

 אידישן פון זיצן עצם ראם דערגרייכונגען. און נצחונות פאליטישע
 סוביעק־ אינערליכע די שוין ברעכט לאנד אייגן זיין אויר פאלק
 אויפן אבער זיצן היינטיקער זיין גלות, פון נעזעצליכקייט טיווע
 אנערקענונג רעכטליכער ־ פעלקער אינטערנאציאנאלער אן פון נרונט

 גלות. פון געזעצליכקייט אביעקטיווע אויסערליכע די אויך כרעכט
 אן פון פרייהייט נאציאנאלע פולקומען די נאך נאטירליך ס׳פעלט

 נאציאנאלער דער אבער לאגד, אייגן זיין אין פאלק אומאפהיינגיק
 ארץ־ דער ראך ווערט ניטא. מער שוין איז שעבוד גלות׳דיסער
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 געביטן, פארשיידענע זיינע אין איצט שוין ישוב ישראל׳דיקער
 מער ניט קולטורעלן און עלואנאמישן סאציאלן׳ דעם שטייגער א ווי

 טאקע נאר אויסערע, פון באשטימט גלות, אין ווי אויסשליסליך,
 אייגענע ■און אינערע פון מאס געהעריקער זייער אין און

 רעם אויף נאר געווען גלות אין איז וועלכע דערשיינוננ, א—גורמים
 שטענדיק ניט דא אויך און געביט קולטורעלן איינציקן און איינעם

 ארץ־ דער ראך איז באשריינקונגען, געוויסע מיט נאר און
 אייג־ סאציאלע אפגעשלאסענע אן היינט שוין ישוב ישראל׳דיקער

 געזעצ־ איר אליין זיך אין האט וועלכע קערפערשאפט, הייטליכע
 זיך ווירקט געווים אנטוויקלונגס־מעגליכקייטן. אירע און ליכקייט

 אין טיח אריין גרייפט און אפיהיינגיסייט פאליטישע די אויס נאך
 וויר־ די נור אבער פארשמעלערט ראם געביטן. דערמאנטע אלע די

 אבער זיי שליסט גורמים, אידישע אינערע די פון קונגם־מעגליכקייטן
גלות. רער געטאן האט ראם ווי אוים, ניט

 נאר ישראל, ארץ אין היינט מיר זיינען גלות־פאלק א ניט
 ביידע ■די אט צווישן אפהיינגיק־פאלק. פאליטיש א

 אמת, אונטערשייד. ריזיקער און גוואלדיקער א איז ערשיינונגען
 ארץ־ישראל אין אידן ווייניק צו דא נאך ס׳זיינען אז זאגן, מ׳קען

 קליינע. אצו נאך איז באדייטונג פאליטישע די אז און
 דאס אבער ארץ־ישראל, אין ווייניק צו נאך מיר זיינען געוויס

 אין זיינען מיד אים. וואריאירט נאר פאקט, עצר דעם ניט ענדערט
 נאר פאלק, אפהייגגיק פאליטיש א סתם ניט אבות אונזערע פון לאנר

 אפאליטיש אבער פאלק. קליין און שוואך אפהיינגיקע פאליטיש א
 קיין ניט אויך איז לאנד אייגן זיין אין פאלק שוואך אפהיינגיק

 דעם אין דא זיך ירעט דעם וועגן נאר און גלות־פאלק,
 שוואך קיין ניט אז זאגן, ווייטער מ׳וועט צוזאמענהאנג. געגעבענעם

 פון טייל א נאד איבערהויפט נאר ארץ־ישראל, אין זיצט פאלק
 פון טייל קליינער א און טייל א נאר היינט זיצט געווים פאלק. א

 פון טייל קיין מער ניט ראך איז טייל דער אט אבער פאלק, ,אונזער
גלות־פאלק. א

 איז כלל־אידייע וועלכע פראגע, די איצט זיך מען שטעלט
 יעדנפאלם — ענטפערן זיך מען ׳מוז אזוי מעגליך, ישראל ארץ אין
 געזעל־ נאציאנאלע גאנצע די וואס רעם אחוץ גלות׳דיקע. די ניט

 אנדערע, אן ארץ־ישראל אין איצט שוין סטרוקטוראיז שאפטליכע
 אוט־ די אויר האלט וועלכער גלות־צוואנג, דער דא ראך פעלט
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 צו־ אידישער רער פון לענרער אלע אין כלל־אידייע ארגאנישע
שפרייטונג.

 אומאר- די מעגליך ניט איז ארץ־ישראל אין אויב כן, אט
 ממילא איר פאר ראך מוז אזוי טעזע, כלל־ישראל גלות׳דיקע גאנישע

 און פעלקער נארמאלע אלע פון כלל־אידייע נארמאלע די פאסן
 די פשוט. אזוי ניט גאר איז מסקנה די אט גראדע אבער לענדער?

 שוין ווי איז, פעלקער נארמאלע אלע פון כלל־אידייע נארמאלע
 נאציאנאלן רעם פון תוצאה ארגאנישע אן באטאנט, מאל איין ניט

 אנטוויקלונג, פרייער זיין פון פראדוקט אינערער אן לעבן,
 ברעכט געזעלשאפט נאציאנאלע די ווען ארער ערשיינט וועלכער

 צו איינהייט פאציאלער פרימיטיווער פון אריבער גייט און זיך
 מאכט זייט איר פון דיפערענציאציע די ווען אדער דיפערענציאציע,

 אז קארעקטורן. און תקונים מהות׳דיקע נאך זוכט און קרייז פולן א
 קיין אין נאר ארץ־ישראל, אין נאר ניט היינט ניט שטייען מיר

 ערשטער דער אין ווירקן, און לעבן אידן וואו וועלט, דער פון לאנד
 בא־ אין אלזא קומט קלאר. אלעמען פאר איז איבערגאנגס־תקופה,

 דא און כלל־אידייע, רער פון גלגול ווייטערער רער נאר טראכט,
 לעבן קורצעס בערך און נייעס אונזער טאקע רען האט צי זיך פרעגט

 נאציא־ דער אין אויסגעלעבט אזוי שוין זיך באמת ארץ־ישראל אין
 געמאכט שוין האט עם אז דיפערעציאציע, סאציאלער און נאלער

 איז און אויסגיי־פונקט צו אויסגיי־פונקט פון קרייז פולן דעם
 הויבט ווירקליכקייט נאציאנאלע די וואו מאמענט, דעם צו אנגעקומען

 סאציאלער נייער א נאך טענדירן צו מהות׳דיק און אינערליך אן
 ווירקליכקייט אידישע דיפערענצירטע ארץ־ישראל׳דיקע די ארדנונג?

 געבראכט זיין, מודה אלע וועלן דעם אין און רערווייל, האט
 אחדות נאציאנאלער א פון צרך דרינגענדיקן רעם צו

 נאר ראך איז ראם אבער מעשים, פון קאארדינירונג א פון זין אין
 אלגע־ דער מיט האט און ענין טאקטישער א און צייטווייליקער א

 אויבן שוין ווי טעזע, כלל־ישראל אידעאלאגישער מיין־ציוניסטישער
 אט נאך דאצו טאן. צו גארנישט ווי גוט אזוי ערקלערט, אויספירליך

וואס.

 ישוב דעם פון לעבן נאציאנאלע דאם אז זאגן, אפילו לאמיר
 כלל־ דער נאך ארגאניש שרייט עם אז ווייט, אזוי טאקע שוין איז

 אויח ארויספירן און באנייען אינערליך אים זאל וועלכע אידייע,
 אט ארץ־ישראל אין כלל־אידייע די דאן אבער האט צי הויכן, נייע
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 פאר- צו פארהעלפן צו איר כדי נויטיק, זיינען וועלכע כוחות, די
 אויבן מיר האבן כלל־אידייע, ארגאנישע די קיום? און ווירקליכונג

 איינשטעלונג די דורך געטראגן פעלקער נארמאלע ביי ווערט געזען,
 פאלקס־ די גראדע איז ערשטענס אבער פאלקם־מערהייט, דער פון

 די איז צווייטנם און זאך קלארע אזא שטענדיק ניט גאר מערהייט
 עם אונטערצוגעבן. פרייוויליק זיך בארייט ניט קיינמאל מינדערהייט

 וואו קאנפליקט, דעם פון אנטשייד פיזישן א צו ממילא ראן קומט
 אבער איז ראם צדדים, ביידע די פון גורל רעם באזיגלט מאכט די

 מדינה־שאפטליכער פרייער א דא ס׳איז וואו רארט, נאר מעגליך
 ישראל, ־ ארץ היינטיקער דער ואין ניט אבער לעבן,

 אוני אין ניט ליגט לאנד איבערן שליטה פרייע אויבערשטע די אט ווא!
 די פארשמעלערן סוף כל סור וועלן ניט דאך מ׳וועט הענט. זערע

 מדרגה א צו אראפפירן איר און כלל־ישראל־טעזע אידעאלאגישע
 זי מ׳דערפילט אז זאגן, און סערטיפיקאטן־שליסל ואיינפאכן אן פון
 אן אירן אלע זיין עולה זאלן והלאה מהיום אז אויח, מ׳פאסט ווען

 כלל־ די אבער ענין, חשובער גאנץ א זיך איז דאם אונטערשייד.
 איז זי — עליה־פרינציפ אן ווי מער סך א ראך איז טעזע ישראל

 ארץ נאציאנאלן צוקינפטיקן רעם פון אידייע די בנין־פרינציפ, א
 אידישן פון אידייע בנין א זי איז ארדנונג. סאציאלער איר און ישראל

 ניט געווים ציוניסט אלגעמיינער קיין וועט רעם אין און פאלק,
 די ארץ־ישראל אין געזאגט, ווי איר, ראך פעלן אזוי צווייפלען,

 פארזיכערן וועלכע און פעלקער אנדערע ביי האט זי וועלכע כהות,
, עקסיסטענץ. איר רארט איר

 גלות צווישן מיטן, אין היינט שטייט ארץ־ישראל זעען מיר
 פאר אומגינסטיק דערפאר איז און לאנד פריי אבסאלוט א צווישן און

 און ארגאנישער דער פאר סיי כלל־אידייע, דער פון מינים ביידע
 גלות׳דיקער אומארגאנישער רער פאר אומארגאנישער. דער פאר סיי

 ארגאנישער דער פאר צוואנג, גלות דער דא פעלט כללהאידייע
מדינה־מאכט. די —

 ישראל. ארץ אין כלל־ישראל פון פראגע די אויס זעט אזוי אט
 פונקט דעם אין אונז מ׳קען אז באוואוסט, פולקום אונז זיינען מיר

 זיין וועט וויכטיקסטע די וועלכע פון קשיות, סך א אנטקעגענהאלטן
 ארבייטן ניט מ׳קען אויב זאגן, מען וועט נוט, פאלגענדיקע. די

 גרויסן א אין אידייע כלל־ישראל דער לטובת ארץ־ישראל אין איצט
 אלע ווי ארבעטן, דערווייל מען זאל צי פארנעם, מלוכה׳שאפטליכן

 שריט און קרייז איינגערן אין ריכטוננען, און שטרעמונגען אנדערע
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 שפע* אין אמאל קענען וועלכע מעגליכקייטן, די דעראבערן שריט ביי
 שפעטער די אט ציל. דערוואונשטן רעם צו פירן צייטן טערדיקע

 פעסטצו־ וויכטיק געווען אונז איז דא ווערן. באהאנדלט אויספירליך
 נאר איז ווירקליכקייט ארץ־ישראל די אז פאקט, עצם דעם שטעלן

 דאס אבער ווי אזוי אידייע. כלל־ישראל די פאר גינסטיק אזוי ניט
 צו ווענרן כל קודם אונז מיר וועלן טעארעטיש, ריין געשען איז

 ליכט רער אין פראגע די אט אויס זעט ווי זען און אליין לעבן דעם
פראקטיק. רער פון

פראקטיק. און טעאריע אלגעמיין־ציוגיסטישע ו.

 פארטיי־ און פרעסע אלנעמיין־ציוניסטישע די מיר לייענען
 זייטל יעדער אויר כמעט אונז ווערט אזוי ליטעראטור,

 פארשיי־ די אין ישראל כלל טעזע די צוגעטראגן
 געקענט ראך מען וואלט באגרינדונגען. און פארמולירונגען דענסטע
 דעם פון חוט־השדרה דער איז וועלכע טעזע, די אט אז מיינען,

 אויר רעכט, מיט און אפילו, פרעטענדירט און ציוניזם אלגעמיינעם
 באוועגונג, ציוניסטישער גאנצער דער אין ארט צענטראלן דעם

 מען גייט פארווירקליכט. פול און איינדייטיק ארץ־ישראל אין ווערט
 דער מיט און זייט איין פון כלל־ישראל פון אידעאלן די אט מיט צו

 קוקט מען און זייט צווייטער דער פון קלאסן־קאמר פון נעגירונג
 ניט איז פונקט רעם אין אז מען, זעט אזוי מציאות, דער צו צו זיך

 אלגע־ די ווי פונקט אויס אפילו ס׳זעט מער, נאך ארדענונג. אין אלץ
 צוויי אין געשפאלטן הינזיכט רער אין זיך וואלטן ציוניסטן מיינע
 כלל־ שטריינג זיין זאל טייל איין דער ווען צייט רער אין טיילן.

 מורה פיל אזוי אויר עם הייסט טייל צווייטער רער זיך זאל ישראלדיק,
 גוטן זיין אין צווייפלען איבערהויפט שוין מ׳קען אז זיין, היתר
זיין. צו מקיים אידייע די אט ווילן

 דער אין זיינען סימפטאמאטיש און אינטערעסאנט זייער
 פאר סיי ישראל, ארץ־ אין צדדים ביידע פאר התראות די הינזיכט

 ווארנט למשל אזוי דור. עלטערן דעם פאר סיי און יוגנט דער
 "אחרי ארטיקל זיין אין (8 )נומער הכללי הציוני אין אוסישקין ש.

אויפמערקזאם זיי מאכט און יוגנט אלגעמיין־ציוניסטישע די הכינוס"

33
(8)



 און קלאסנלאזיכןייט פון פרינציפ אבסטראקטער ער ן אז רעם, אויר
 און כוח גענוגנדיקן קיין ניט האבן מליצות אבסטראקטע סתם

 פאקטן צו באציאונג די שטענדיק איז ער, מיינט מכריע, השפעה.
 אוסיש־ מיינט פונקט, רעם אין גראדע און שאלות ממשותדיקע צו און
 דערוועקן וועלכע ווערטער, כנוס אויפן געווארן געהערט זיינען קין,

 די פאר שטארקער איז ישראל ־ ארץ אין ער, מיינט לעבן, ראם זארג.
 די אוועקשלעפן ס׳קען אז חושש, איז ער און פרינציפן אבסטראקטע

 טייל, ציוניסטישן אנדער א ואין פאסירט אמאל שוין ס',איז ווי יוגנט,
ישחאלדיקע. ־ כלל קיין ניט אין דוקא און ריכטונג אנדער גאנץ א אין

 ומודיע מכריז איז און גרינבוים י. קומט זייט צווייטער רער פון
 אל־ דעם אויר קומט וואס געפאר די אויר ארטיקלען פארשיידענע אין

 עלטערן דעם מצד פרינציפ ישראל כלל דעם אויר און ציוניזם געמיינעם
 ארץ אין לעבן עצם דאס ווייל דערפאר, ראם און ישראל ארץ אין דור

 יחיד פון אינטערעסן די שטעלן צו פירן זיי מוז און זיי פירט ישראל
 אזוי ניט נאך דערווייל דאס איז כלל. פון אינטערעסן די אלם העכער
 קלערערע נאך אומפארמיידליך. תוך אין אבער ראם איז אזוי קענטיק
 קאנגרעס אכצענטן דעם פאר גערעדט ער האט דיבורים
 דאן ער האט ציוניזם, אלגעמיינער רער (.22 נומער הכללי )הציוני
 די זיינען גרויס צו עקסיסטירן. ניט ישראל ארץ אין קען געזאגט,
 איז גלות אין ישוב. רעם אין קלאסן פארשיידענע די צווישן נגודים

 אים מיט מ׳קען און דעמאקראט א ציוניסט בורזשואזער רער אויך
 גלות אין גרינבוים, ער, איז דערפאר ארבעטן. ציוניסטיש צוזאמען

 פון ציוניסטן מיט הארמאניש ארבעט און ציוניסט אלגעמיינער א
 ניט, מ׳קען וואו ארץ־ישראל, ראם איז אנדערש קלאסן. אנדערע

 ארץ־ אין אז אזוי עלעמענטן, בורזשואזע די מיט ארבעטן ער, מיינט
 ישראלדיקער ־ כלל אלגעמיינער קיין עקסיסטירן ניט קען ישראל

ציוניזם.
 למשל זאגט ריכטונג אומגעקערטער אין אבער זעלבע ראם

 גרינבוים פון לעקציע ערשטע די איבער קריטיק זיין אין חריפאי
 פון חובבים זיין איר קענט גלות אין "דארט (:19 נוט׳ הכללי )הציוני

 דארט אייך שניידט ראם ווייל זיי, פאר שטימען אויך און סאציאליזם
 און אזעלכע מער נאך אנפירן געקענט מ׳וואלט אריין". ביין אין ניט

 זיי אז איז, אלעמען זיי פון השוה הצד דער מיינונגען, ענליכע
 גארניט איז ישראל ־ ארץ אין מציאות די אז מסכים, אלע זיינען

 פרינציפ, ישראל כלל דעם פאר גינסטיק אזוי
 די רעכטס, נאך אויסגליטשונג א קעגן מתרה איינע זיינען נאר
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 יענער אדער דער אפילו האבן זאל לעקם. נאך אזא הענן אצדערע
 פערזעג־ זיין צייט דער פון משך אין נעענדערט אויבןציטירטע די פון

 עצם דער אין ניט זאך קיין נאטירליך דאס ענדערט טיינונג, ליכע
 געוואלטיק ווירקליכקייט. ישראלדיקער ־ ארץ דער פון אפשאצונג

 אונז ס׳דערצעלן וואס דאה, הינזיכט דער אט אין איז אינטערעסאנט
 כלל־ דער פון פארווירקליכער און אנהייננער שטרייננסטע אונזערע

געווען. עולה האט וואה יוגנט אונזערע — אליין ישראלדיקייט
 לאגד* דער פון דעבאטן די אין קארנפעלד זאנט למשל אזוי
 יאר אין ציוניהטן אלגעמיינע ארץ־ישראלדיקע די פון קאנפערענץ

 וער־ דעה צווישן ניגודים די נעשילדערט האט הופראהקי "ה׳ תרצ״ג:
 איבער אונז ניט זייט צווייטן פון הכללי. הציוני הנוער דעה און הפועל

 ציוניסטישע ־ אלגעמיין טויזנטער פון בשורה די מאסינזאן דר.
 מ׳מוז השקפות. אונזערע צו מסכים זיינען וועלכע גלות, אין יוגנטליכע

 דער פון מצב רעם צווישן אונטערשייד דעם מאכן קלאר אבער זיך
 אידעאלאניע מיט באננונינען זיך מען קען דארט דא. און דארט יוגנט

 אירע־ די אנדערש נאנץ ס׳איז ווייל אוממענליך, דאס איז דא און
 איממיטל- און דירעקטן אין מ׳שטייט ווו ישראל, ארץ אין אלאניע
(.28 הכללי )הציוני לעבן" עצם מיטן בארירונג בארער

 נוט׳ הכללי ציוני אין ס. ש. שרייבט דיבורים קלערערע נאך
 אונזער אין זען וויל גרינבוים "ה' נרינבוימען: י. תשובה א אלם 26

 ציוניזם אלנעמיינעם דעם צו התנגדות א סופראסקין ה׳ צו התנגדות
 מיינונג־ די קומען וואנען פון טעות... אבסאליוטער א איז דאס בכלל.

 רעם אין ריכטונג קעגנווארטיקע די און אונז צווישן אונטערשיירן
 האבן מיד ווו גלות, אין ציוניזם אלגעכיינער דער הפועל? ־ ועד
 אונטערשטרייכונג )מיין ענין. לייכטער א געווען איז ערצוינן, זיך
 איז וכדומה קלאסנלאזיקייט ציוניזם, אלנעמיינעם ווענן ריידן ש.(

 דער אין פארווירקליכן צו זי איז שוועד זייער אבער זאך, לייכטע א
 מיט באגענעניש די ישראל. ארץ פון ווירקליכקייט אלטעגליכער

 האט און.. געלערנט סך א אונז האט ישראל ־ ארץ אין לעבן דעם
 און נעפאר די זען פראנט, אפן שטיין מ׳מוז הכרה. די געשטארקט

 אוג־ פון אויפגאבע די איז דאס ציוניסט. אלגעמיינער גוטער א בלייבן
ישראל". ־ ארץ אין הברים זערע

 ישראל ־ כלל דעם פון אנהיינגער הייסעסטע די אויך אלזא,
 שווערי־ פארווירקליכונגס אביעקטיווע די אין סודה זיינען פרינציפ

 דערציילן ענליכעס ישראל. ־ ארץ אין פרינציפ רעם אט פון קייטן
 דער אין אויס קליננען רייד וועמענם חברים, אנדערע סך א אונז
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 צווישן אונטערשייד נרויסער א יא ס׳איז אז באהויפטונג, זעלבער
 עלטערן דע□ צווישן אידייע. " כלל די בנוגע גלות און ישראל י ארץ
 גוטעל דער ניט אלזא שטייט ישראל ארץ אין דור איננערן און

 אומעגליב־ די ארעד מענליכקייט די נאד ורילן, שלעכטעי דער אדער
 פאר זיינען ביידע פארווידקליכן. צו פרינציפ ישראל ־ כלל רעם קייט
 אלגעמיינעם באנייטן רעם פון פרינציפ אידעאלאגישן העכסטן רעם

 ישראל ־ ארץ אין פרינציפ רער אט אן זיך שטויסט נאר ציוניזם,
 און אויסערע קיין ניט זיינען וועלכע שוועריקייטן, נרויסע אויר

 עצם רעם אין לינן און דויערהאפטיקע און אינערע נאר צייטווייליקע,
 קאנפליקט דעם אין ריכטיקער אדער כלל־ישראלדיקייט דער פון מחות

אירייע - כלל רער און ווירקליכקייט ארץ־ישראלרעקער דער צמישן
■ - אזעלב^ אלם

 וואם ראם, אונז באשטעטיקט לעבן ראם אויך — זעען מיר
 היינטיקן ביי איז ישראל ־ ארץ טעאריע. די געזאגט פריער אונז האט
 אידייע. ־ כלל דער פון פארווירקליכונג די פאר צוגעפאסט ניט טאג

 דעם פון סאמענט ווייטערער א נאך באווייזט אזוי טאקע איז דאס אז
 א איז וועלכער לאנר, אונזער אין לעבן ציוניסטישן ־ אלגעמיין
 כלל־ישראל פון צוזאמענשפיל אייגנארטיקן רעם פון תוצאה דירעקטע

קבוץ. דער — ארץ־ישראל און

קיבוץ. ציוגיסטישער - הנוער רער ז.

 הנוער רעם פון טעטיקייט פארצווייגטע און אינטענסיווע די
 עליה וואקסנדיקע כסדר און פארשטארקטע זיין און גלות אין חציוני

 רער פון היום סדר אויפן אוועקגעשטעלט האבן ישראל ־ ארץ קיין
 בורר אדער קבוץ ענין דער וועלכע צווישן פראגן, דרינגנדיקע יוגנט

 איז, וטריא שקלא די ערטער. חשובסטע די פון •איינע פארנעמט
 אין איינארדנען בכלל עולה יוגנטליכן דעם און חלוץ רעם מען זאל צי
 אין בצבור שטעלן אים ארום אזוי און קבוץ א אין קאלעקטיוו, א

 אבות, די פון לאנר דעם פון אויפבוי פון דינסט
 ־ ארץ בויען אומגעבונדן און פריי בודד אלם לאזן אים מזאל אדער

לייסטוננען. אינדיווידועלע דורך ישראל
 געווארן דעבאטירט לעבהאפט זייער איז קבוץ פון פראגע די

דערהיצט האט זי וואו לאגער, ציוניסטישן ־ אלגעמיין יונגן דעם אין
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 ארויסטרעטוננען שטורמישע און שארפע צו געפירט גייסטער, די
 אנהיינגמר רי □צד מיינונגען. און הערצער די געטיילט שטארק זייער

 תייט- און ראדיקאלע גאנץ געווארן געמאכט אפילו זיינען קבוץ פון
 די אויסצושליכא אינגאנצן למשל, כדומה ווי הצעות, גייענדיקע

 זייער פון בודדים די פון אנהיינגער די ארגאניזאציע. דער פון בודדים
 צר דעם געצאלט האבן און שולדיק געבליבן ניט אויר זיינען זייט

 אויסצושליסן פארערוננ דער מיט מטבע, דערזעלבער מיט שכנגד
 צו שוין איז אליין רעם פון ארגאניזאציע. דער פון קבוצינינקעס די

 פרא־ צענטראלע א איז קבוץ" ניט קבוץ, יעא ענין דער אז דרינגען,
■ישראל. ארץ אין הציוני הנוער רעם פון לעבן אין בלעם

 געווארן אייננעפהרט אונז ביי איז קבוצה די ארעד קבוץ רער
 ציו־ אין פליגעל לינקן דעם פון רייען די אין דערעיקרשט און צוערשט

 באזונדער און וועלט־אנשויאונג פארטייאישע זייער מיט בקשר ניזם
 הנוער־הציוני׳סטישער רער אין האט מאמענט רער אט אידעאלאניע.

 האבן וועלכע טענות, צו געפירט קבוץ רעם קעגן און פאר דיסקוסיע
 די פון סוגים ביידע פון אידענטיפיצירונג א פון יניקה זייער געצויגן
 האבן אמתן דער אין מהות. די געווען מבלבל לאנג צייט א און קבוצים

 אלע באצייכענונגען, זייערע נאר געמיינזאם קערפערשאפטן ביידע די
 דער ווען צייט רער אין פארשידען. אויס יסוד פון זיי ביי איז אנדערע

 רעפאר־ סאציאל א איז קבוצה אדער קבוץ ציוניסטישער ־ לינק
 ציוניסטישע אחוץ זיך שטעלט וועלכע קערפערשאפט, מאטארישע

 ציוניסטישן ־ הנוער רעם איז מענטשליכע, ־ אלגעמיין אויך צילן
 אלגע־ דער טענדענץ. סאציאל־רעפארמאטארישע יעדע פרעמד קבוץ

 אויפגאבן נאציאנאלע נאר זיך שטעלט קבוץ מיין־צץניסטישער
 אירעאלן, מענשליכע אנדערע איז ניט וועלכע פון ביימיש יעדע אן

 דעס אץ אבער גייען וויכטיק, זייער און זייער זיך פאר זיינען וועלכע
קאמפעטענץ. זיין אין אריין ניט מאמענט

 קבוץ ציוניסטישן ־ הנוער נאציאנאלן רעם צו צוגאנג רער
 —דרייפאכיקער א זיין קען נויטווענריקייט זיין פון באגרינדונג די און

 און ציוניסטישער נאציאנאל צוועקמעסיקער, ארגאניזאציאנעל א
אידעאלאגישער. ציוניסטיש אלגעמיין־ א

 דאס ניט קאנען וועלכע ישראל, ־ ארץ קיין חלוצים קומען עם
 כרי באדינגונגען. ־ ארבעטס און לעבנס באזונדערע אירע און לאנד

 און האלט אינערן א צייט ערשטער רער אין מענטשן די אט נעבן צו
 געפינען זיי וואו קבוצים, אין אויפגענומען זיי ווערן באדן פעסטן א
צמריי" ריבטיקע א און הדרכה נויטיקע א אטמאספער, פריינטלינע א

מ



 איז קבוץ דער ישראל. ־ ארץ אין לעבן ווייטערריקן רעם צו טונג
 ארץ־ פאר פרוזדור א זאגן צו אזוי נעזען, שטאנדפונקט רעם פון אלזא,

 ציונים־ וויכטיקע די האט וועלכע מוסד, אקלימאטיזירונג א ישראל,
חלוצישע די פארפעסטיקן צו און פארברייטערן צו אויפגאבע טישע

וואם: אט נאך און
 איינהייט, ארגאנישע א איז מחנה ציוניסטישע ־ הנוער די

 לעבן נאציאנ. איר. פון תנאים באזונדערע די צוליב ווערט וועלכע
 גלותריקן. א און ישראלדיקן ־ ארץ א אין טיילן, צוויי אין נעטיילט

 ביידע די אט פון גאנצקייט אויסערע די נור ניט אויפהאלטן מען וויל
 ארץ־ אין שאפן מען מוז אזוי אחדות אינערע זייערע טאקע נאד טיילן,

 אין אנקומען דעם ביי גלייך זיי זאל וועלכע קערפערשאפט, א ישראל
 און אמתן אן אויפשטעלן רעם דורך און איינגלידערן ארגאניש לאנר

 קבוץ דער נור טאן אבער קען דאס גלות. מיטן קאנטאקט מהותדיקן
 קען דאס צעשפרייט• און צעזייט זיינען וועלכע בודדים, די ניט און

 כטבע ס׳פעלן וועמען בודדים, פון ארגאן קיין טאן ניט אויר אפילו
 אליין ס׳האט וועלכע פאראויסזעצונגען, נויטיקע דאצו די הדברים

צולעצט. ,און קבוץ. רער אויסשליסליך און
 נאך ארץ־ישראל אין הערך לפי איז ציוניזם אלגעמיינער רער

 מיט פנים אל פנים אוועק אים שטעלט אבער לעבן ראם שוואך.
 בכוח ניט נאטירליך איז בודד רער כחות. קעגנערישע שטארקע זייער
 ארגא־ א כחות. פאראיינצעלטע זיינע מייט אויפצוטאן איז ניט וואם

 אויפטאן, וואס געקאנט יע שוין וואלט בודדים אלע פון ניזאציע
 פון מיינונג די לויט מיטל, ריכטיקער דער ניט איז זי אויר אבער

 און פארשטארקונג רער פאר הציוני, הנוער רער פון טיילן נרויסע
 ארץ אין געדאנק ציוניסטישן ־ אלגעמיין רעם פון פאשפרייטונג

 און קלענערע אלע אין און טאג־טעגליר מוז געדאנק רער אט ישראל.
 קען ראם און לעבן אין ווערן פארווירקליכט האנרלונגען גרעסערע

 און איינציק נאר ארגאניזאציע, א טאן צד, איין דער מיינט ניט,
 קא־ איין דויר און ארגאניש־פאראייניקטע געשלאסענע א אליין

קבוץ. א — קערפערשאפט באהערשטע ווילן לעקטיוון
 הנוער־ דעם פון טיילן שטרייטנדע ביידע די וואלטן ווייט אזוי

 נעקענט קבוץ, פון סיי בודדים די פון אנהיינגער די סיי אלזא הציוני,
 צוויננען וועלכע מאטיוון, סור סור יאר עם זיינען צוזאמען. גיין
 און קבוצים אין באוועגונג גאנצע די ארגאניזירן צו אופן בשום ניט
 יחיד דעם אונטערווארפן צו מחייב ניט זיי זיינען גופא קבוץ אין
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 בילדן וועלכע מאמענטן — צבור רער פון שליטה פולקומענער רער
 וואלטן שכנגד. צד רעם פון הויפט־קעגנערשאפט רער פון מהות דעה

 מען וואלט מאטיוון, איינציקע די געווען נעזאגט, :וי ראם, אלזא,
 ווייטערע דא אבער נאך זיינען עס פשרה. א נעפינען געקענט לייבט

 ארגאניזאציא־ ריין רעם פון הבוץ רעם ארוים הויבן וועלכע טעמים,
 ציל ציוניסטיש נאציאנאל אלם דערשינען אים לאזן און שטח נעלן
זיך. פאר

 רעם שטעלט אידעאל ציוניסטישן רעם פון פארוויקליכונג די
 די פאדערן וועלכע אויפגאבן, יחיד אידישן דעם און צבור אידישן

 בחסד ווערן געגעבן ניט וועט ישראל ארץ אנשטרייננוננען. נרעסטע
 ארץ־ישראל געלט. מיט ווערן געקויפט ניט אויך וועט זי מלובות, פון
 אינדיווי־ און קאלעהטיווע גרעסטע די דורך נאר אונזער ווערן קאן

 אויה דורות, די ארבעט. און מיטלע! ,מענטש• אין קרבנות דועלע
 אחריות'■ נרעסטע, די נעווארן ארויפגעלייגט ס׳איז פלייצעס וועמענס

 אידישער רער פון שליחות באנליהענדיהסטע אויך אבער ריקע
 ארץ־ישראל׳דיקן רעם אויפצובויען חורבן, רעם זייט נעשיכטע

 מוזן פאלה, אידישן באפרייטן און פרייען פארן' פאטער־לאנר
 און אינטערעסן פריוואטע און ענינים אייגענע זייערע פארגעסן

 דערליי־ גרויסן איר און אויפלעבונג רער פון דינסט אין שטעלן אלץ
 ציוניזם רער אז פארגעסן, ניט מען דארה דערביי אידעאל. ־ זוננם

 פאטער־ פריי און לאנד פריי א אויפצובויען נור ניט שטרעבט
 אויפצו■ גלייכצייטיק נאר פאלק, גלותדיקן אידישן פארן לאנד
 וועלכער אליין, פאלק אידישן דעם איבערצובויען און בויען

 דורות. טרויערדיקע לאנגע די אין פאלק אלם געליטן שטארק אזוי האט
 אוועקגעשטעלט ארץ־ישראל אין דארה פאלהם־בנין גאנצער דער

 אז אזוי יסודות, פאלקס־נאטירליכע און נייע׳נארמאלע אויה ווערן
 די אויך נאר עקאנאמיק, אידישע די נאר ניט ווערן נעזונט ס׳זאלן
 וכדומה פסיכיק מענטאליטעט, איר וועלט, אינערע אידישע נאנצע

 נארמאלער, איר אין פאלק נעזונט א בילדעט אין פארמירט וואס אלץ
 זעצן וועלכע פאדערונג, די אט עקסיסטענץ. ערד־געבונדענער פרייער

 בארייט־ הרבנות־ מענטשליכע נרעסטע די יחיד אידישן אין פאראויס
 תנאים אויסערע און אינערע נויטיהע די שאפן אויך מוזן שאפט,

 וואס דאס פארווירהליכן האנען באמת זאל ער אז אזוי אים, פאר
 דורות הכרעה׳ריקסטע די אין ארויה אים אויה לייגן גורל און פאלק

 היינטצייטיקער רער מוז אינערליך געשיכטע, אידישער רער פון
 האלעהטי• דורך ווערן דערפירט יחיד ציוניסטישער אויפפויענדיקער



 זיין אז מדרגה, אזא צו וועגן און מיטלען ערציערישע ־ וויסטיש
 אלגעמיין־נאציאנאלע אין אפלויפן זאל וועלט פנימיותדיקע גאנצע

 געווען אבער נאך וואלט אליין ראם קאטעגאריעם. כלל־אידישע און
 נויטיקע די דאצו ווערן געשאפן אויסערליך אויך ס׳מוז ווייניק.

 דאגות יחידישע לעבן זיין פון ווערן עלימינירט ס׳מוזן באדינגונגען.
 עגאאיס־ עלעמעגטארסטער דער פון באפרייען אים ארום אזוי און

 הענען, בארינגונגען פון מינים ביידע די אט געבונדנקייט. טישער
 געשאפן הציוני, הנוער דעם פון טיילן גרויסע פון מיינונג דער לויט
 דערצי־ כלל־איריש און נאציאנאל דעם אין אליין און איינציק ווערן

 אויס־ בילרליכן דעם לויט איז וועלכער קבוץ, דעם — מוסד עריע&ן
 די פאר צעלע "די פארשטייער הנוער־ציוניסטישן איין פון דרוק

 איינהייט "קעמפערישע די אדער ציוניזם" דעם פון פארווירקליכונג
פארשטייער. אנרער פון אויסדרוק דעם לויט ציוניזם" רעם פון

 טעמים, ארגאניזאציאנעלע פריערדיקע די צו קעגנזאץ אין
 פון מחוץ אייגענטליך ליגט קבוץ פון שווערפונקט רער וואו
 זיך. פאר ציל א פון מדרגה א צו געהויבן עראיצט ווערט אים,

 אויפבויערישע נאצ. לעצטע די זיין ניט אבער ס׳זאלן וויכטיק ווי
 זיינען זיי דוקא אז שכנגד, צר דער ראך מיינט אזוי ארגומענטן,

 אנשטריינ־ העטאראגענע א רוקא נאר האמאגענע, קיין ניט מחייב
ס׳איז ווי פונקט ארץ־ישראל. אין כחות נאציאנאלע די פון גונג
קבוץ, רער נויטיק אומבארינגט בנין רעם פון געביטן געוויסע פאר
ארץ־ אין לעבן נייעם רעם פון געביטן אנדערע דא זיינען אזוי

דורך נאד ווערן באפרידיקט קענען אינטערעסן וועמענס ישראל,
, .בודדים

 ענדגילטיקער קיין ניטא אלץ נאך תוך אין אלזא איז כאן עד
 די קבוץ. קעגן ניט און פאר ניט ארגומענט הכרעה׳דיקער און

 )וועלכע פראקטיק, רער אין ניט אפשר ווען פראגע, דער אין הכרעה
 אביעקטיווע מיט אויך נאר מיינונגען, מיט נאד ניט פארבונדן איז

 ערשט קומט טעאריע, רער אין הפחות לכל ראך אזוי מעגליכקייטן(
 פאר־ ציוניסטישן ־ אלגעמיין דעם טעם, לעצטן און דריטן רעם מצר

 דעם פון פארווירקליכונג די אז באהויפטעט, וועלכער טייאישן,
 דעם מיט פארבונדן איינג איז אירץ־ישראל אין ציוניזם אלגעמיינעם

קבוץ.
 הציוני" "הנוער אין צימאנד שרייבט — בורד דער קען ״צי

 פנים ציוניזם אלגעמיינעם רעם פאר אופטאן וואס — 13 זייטל ג'
 געווען אויך ראך איז אונז פאר ...קעגנער? אונזערע מיט פנים אל



 די אט זיינען וואו חלוצים, ציוניסטישע ־ אלגעמיין פון עליה א
?״ מענטשן

 ישראל־ ־ כלל ריינעם א פאר תנאי דער אלזא איז קבוץ רער
 אלגעמיין־ די אים ס׳פארשטייט און אים ס׳בריינגט ווי ציוניזם, דיקן

 איז דאקעגן איר. פון טיילן גרויסע לכה״פ אדער יוגנט, ציוניסטישע
 צו פירן צו ביכולת ניט אופן בשום בודדים די פון ארגאניזירונג א

.ציל נעווינשטן רעם
 צוזאמעג־ דעם אין אונז איז דאס און דערפאר, — פארוואם?

 איז ארץ־ישראל איי ווירקליכקייט די ווייל עיקר, רער האנג
 מ׳מוז אז ציוניזם, אלגעמיינעם דעם פאר אומגינסטיק אזוי

 דערמעגליכן זאלן וועלכע קערפערשאפטן, ספעציעלע שאפן דארטן
.אידעאלן אונזערע פון הגשמה די

 דעם אין ווייטער דארט הייסטעס — קבוץ דעם שאפן "מיר
 פער־ די מיט זיך רעכענען מיר ווייל ניט — צימאנד פון מאמר

 רעכענען מיר ווייל נאר יענעם, אדער רעם פון אינטערעסן זענליכע
 פארווירק־ די פאר ישראל ארץ אין מלחמה־באדינגונגען די מיט זיך

 עליה. רער מיט ניט זיך ענדיקן וועלכע אידעאל, אונזער פון ליכונג
 שווערסטע די אן ערשט זיך הויבט ארץ־ישראל אין אומגעקערט,

...אידעאלאגיע" אונזער פון פארווירקליכונג רער פון שטופע
 רעם אין אייכעל ירחמיאל אויך רעדט דבורים קלארע אזעלכע

 מיר האבן קבוץ דעם "וועגן .14 זייטל ה׳—ד׳ העפט הציוני הנוער
 צוליב געווען זיינען מיר ווייל און באוועגונגען אנדערע פון געהערט

 קבוץ, קעגן אויך געווען מיר זיינען זיי, קעגן טעמים ציוניסטישע
 אירעאלאגיע. סאציאליסטישער פון פראדוקט א אים אין זעענדיק

 אמת׳ן רער אין אבער איז קבוצה רער און קבוץ רעם פון מקורות די
 א איז קבוצה די יוגנט. און *לאגד אין ציוניזם, דעם אין זוכן צו

 פון און ארץ־ישראל אין מציאות היימאטליכער דער פון קינד
תנאים? באזונדערע אירע

 זיינען יוגנט אלנעמיין־ציוניסטישער דער פון חלוקי־דעות די
 דער ביי צוזאמענהאנג, ווייטערן אין אונז וועלן און וויכטיק זייער

 באזונדערש דיפערענציאציע, פארטייאישער אינערער דער פון פראגע
 גרוי־ פארוואס סבה, די נאר וויכטיק אבער אונז איז דא אינטערעסירן.

 און קבוצים אין גיין צו געצוואונגען זיך זעען יוננט אונז. פון טיילן סע
 מאמענטן ביידע די קבוצים. די אין גייען זיי וועלכן צוליב ציל, דער

 מיר וועלכע הנחה, די באשטעטיקן זיי ווייל וויכטיק, אונז זיינען
 דער צו בנוגע געמאכט קאפיטלען פריערדיקע די אין אויבן האבן
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 אונזער בלל־ישר^ל. און ארץ־ישראל צווישן באציאונג קעגנזייטיקער
 די שאפן צו אופן אזא אויף כדי קבוצים, די אין גייט יוגנט

 דעם פוץ פארווירקליכונג די פאר נויטיק זיינעץ וועלכע תנאים,
 ווייל דערפאר, דאם אוץ ארץ־ישראל אין ציוניזם אלגעמיינעם

 אומגינס- דערווייל איז מציאות ארץ־ישראל׳דיקע היינטיקע די
 אירע און אנשויאונג וועלט פארטייאישער אונזער פאר טיק

.הויפט־פרינציפן פראגראמאטישע
 לעבנס־ די מהות, רעם פון אנאליזירונגן די סיי אלזא, זעען מיר

 אידייען, כלל־ מינים ביידע די פון פארווירקליכונגם־באדינגונגען און
 ארץ־ אלגעמיין־ציוניסטישן רעם פון בעטראכטן גענויע ראם סיי

 באשטע־ פראקטיק, די סיי טעאריע, די סיי ה. ד. לעבן, ישראל׳דיקן
 היינט שטייענדיק ארץ־ישראל, אז הנחה, געמאכטע אויבן די טיקן
 איז לאנד, פריי אבסאליוט א צווישן און גלות צווישן טיטן אין

 ערשטע רער כלל־אידייע. דער פון מינים ביידע פאר אומגינסטיק
 גלות׳־ גלות׳דיקייט, פון באפרייט זי האט לעבן פריי א פון שפראץ
 כלל־אירייע, גלות׳דיקער רער פון ממילא און געזעצליכקייט דיקער

 לחלוטין. דא פעלט וועלכע זאך א גלות־צוואנג, רעם ברויכט וועלכע
 גע־ ווייט אזוי ניט נאך לעבן פרייע ראם איז זייט אנדערן רער פון

 ארגא־ רער פון פארווירקליכונג די דערמעגליכן זאל עם אז קומען,
 מדינה־מאכט, אויר זיך שטיצט וועלכע כלל־אידייע, נישער

ארץ־ישהאל. היינטיקער רער אין אונז פעלט וועלכער מאמענט, א
 רעם פון מציאות ארץ־ישראל׳דיקע די אפילו אויב — אבער,

 כלל־ דער פון מינים ביידע פאר אומגינסטיק איז טאג היינטיקן
 באציאונג איר אין אונטערשייד גרויסער א דא ראך איז אזוי אירייע,

 רעם פון טענדענץ רער פון קומט אונטערשייד רער ביידן. זיי צו
 די אז איז, אמת ווירקליכקייט. און לעבן ארץ־ישראל׳דיקן
 ארגאנישע די פאר סיי גינסטיק ניט איז ארץ־ישראל קעגענווערטיקע

 קעגענווערטיקע די אבער כלל־אידייע, אומארגאנישע די פאר סיי און
 זיין וועט און זאל וועלכע ישראל, ארץ די ניט איז ישראל ארץ
 די און אנשטריינגונגען נאציאנאלע די צייט. דער פון משך אין

 און באשטימטן א דאך האבן אויפבוי־ארבייט נאציאנאלע גאנצע
 אידיש א פאר ארץ־ישראל מאכן צו אמאל ווידער — ציל קלארן

 און עלטערן אונזערע פאר געווען ראם איז זי ווי פאטערלאנד
 לאנגזאם גייען מיד אמת, צייטן. פארגאנגענע די אין אור־עלטערן

 היסטארישע די פאר לאנגאם צו פיל זיכער און ציל, דעם אט צו
 פרן גיין דאם אט דאך. גייען מיר אבער פאלק, אונזער פון נויטן
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 ציל נאציאנאלן איר צו ווירקליכקייט ארץ־ישראל׳דיקער דער
 אומארגאנישער דער פון מער און מער אלין זי דערווייטערט

 דער צו מער און מער אלץ זי דערנענטערט און כלל־אידייע
 האלט ערשטער רער פון אלזא גורל דער כלל־אידייע. ארגאנישער

אויפגיין. אין — אנדערער רער פון דאקעגן גורל רער פארגיין, אין
 צוויי די פון וועלכע שאלה, אויבענגעשטעלטע די קריגט דא

 אידעאלאגישער דער צו געמאכט אייגענטליך ווערט כלל־אידייען
 פארטיי, ציוניסטישער אלנעמיין באנייטער רער פון השדרה חוט

 ישראל ארץ פאר קומט גלות׳דיקע,_כלל־אידייע די תשובה. אירע
 פאראויס־ אלע פעלן דא ווייל בעטראכט, אין ניט איבערהויפט

 איר נאד גלות־צוואנג, רער דא פעלט נאד ניט איר. פאר זעצונגן
 מהות איר איז יסוד. זיינען דא פארלירט מהות אינערער גאנצער

 ה. ד. נאציאנאל־עטנישער, אדיין געזען, פריער האבן מיד ווי ראך,
 ווערט מהות דער אט עקסיסטענץ. נאציאנאלע די פאר מיטל א

 אמאל ווידער ווערן דא ווייל נעגירט, ארץ־ישראל אין אבער
 נעפינען וועלכע מיטעל, נאציאנאל־עטנישע יעניקע די איינגעפירט

 וכדומה. שפראך לאנד, ווי פעלקער נארמאלע אלע ביי איין זיך
נאטירליכע די ואויר ישראל ארץ אין אלזא טרעטן

פעלקער, נארמאלע אלע פון מיטלען נאציאנאל־עטנישע
 אומארגאנישער דער פון צוגענומען דאמיט ווערט אזוי

 נאר אלזא בלייבט עם יסוד. גאנצער א-יר כלל־אידייע
 אין באדינגונגען דערווייליקע די זיינען כלל־אידייע. ארגאנישע די

 דאס ראך האט אזוי גינסטיה, ניט איר פאר אויך ארץ־ישראל
 בארינגונגן אומגינסטיקע די אט טענדענץ די לעבן ארץ־ישראל׳דיקע

 לעבן צו וועג רעם איר פאר צוגרייטן צו און באזייטיקן צו לאנגזאם
 טאקע דערפאר איז כלל־אידייע ארגאנישע די עקסיסטענץ. אין
 השדרה חוט דער זיין מוז און איז וועלבע כלל־אידייע, יעניקע די

ציוניזם. אלגעמיינעם באנייטן דעם פון
 שווערקייט גרויסע א אויר אן אבער זיך מיר שטויסן דא

ארגאנישע די פראקטיק. אלגעמיין־ציוניסטישער דער פון
 ישראל׳דיקע ארץ איצטיקע די וועלכע פאר כלל־אידייע,
טענדענצן אירע אויר קוקענדיק ניט איז ווירקליבקייט

 אלזא לבוא, לעתיד אידעאל א נאד איז אומנינסטיק, נאך דערווייל
 וואס זיך פרעגט טא דורות, ווייטע אפילו אדער ווייטערע פאר ציל א

 פארטיי אלגעמיין־ציוניסטישע די שאפט אויסוועגן און וועגן פארא
 טאג־ רעאל; דעם פון ארבייטן פאקטישע און פראקטישע די פאר
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עקסיסטירן? און האלטן ניט גאר זיר קען זי וועילכע אן לעבן, טעגליכן
 רער פון פראבלעם רעם צו אונז פירט דעם אויר תשובה די
 אלגע־ באנייטן דעם פון דיפערענציאציע פארטייאישער אינערער

 פארשיידענע אונזערע פון פראבלעם רעם צו אלזא ציוניזם, מיינעם
ריכטונגען.

ב׳. און א׳ ריכטונגען די ה.

 טייל עלטעסטע רער איז ער כאטש ציוניזם, אלגעמיינער רער
 צו קעגנזאץ אין ערשיינט ארגאניזאציע, ציוניסטישער דער פון

 און פארטייען ציוניסטישע אינגערע אסר אים פון אנדערע אלע
 פאר־ באזונדערע א אלם צייט לעצטער רער אין ערשט פראקציעם,

 אלגע־ דער האט יאר פאר לעצטע די צו ביז איינהייט. טייאישע
 ציוניסטיש־ליבערא־ ברייטעסטן אין געארבעט ציוניזם מיינער

 קיין זיי בריינגן און גלות פון אידן באפרייען — זין: ליסטישן
 א פאר רואם און געבראכט אהין ווערן ארדן וועלכע ארץ־ישראל.

 זיר טען האט פראגן זעלכע א איבער— געבויט ווערט ישראל ארץ־
 ווייניק זייער ציוניזם אלגעמיינעם עלטערן רעם פון רייען די אין

 און ארץ־ישראל קיין אידן ס׳גיין — עיקר דער קאפ. רעם געבראכן
 רער וויכטיק. ניט איז אנדערע אלעס געבויט, ווערט ארץ־ישראל
 פאר ענין א געווען איז בבלל ציוניזם רער ווי ציוניזם אלגעמיינער

 פון טויערן די פאר גלות. אין געווען מ׳איז זומן כל און גלות רעם
 רער וואם אריפגעהערט. בכלל ציוניזם רער האט ארץ־ישחאל

 ענין א איז דאס ארץ־ישראל אין טאן און זיין וועט ערלה אידישער
 תחומים. אירע פון מחוץ ליגט און פארטיי די אן ניט בכלל גייט וואס

 אייג־ ציוניסטיש-אוניווערסאליסטישער געזאגט איר וואלט אזא, ביי
 איין פון געקענט אמאל ציוניזם אלגעמיינער דער האט שטעלונג

 פארטייען ציוניסטישע אלע פאר ארבייטן גרויסהארציק זייער זייט
 קיין אן רייען, זיינע אין פאחאייניקן זייט צווייטער דער פון און

 געשטימטע פארשיידן און איינגעשטעלטע פארשיידן ויתרוצצו, שום
 אן, הויבט ציוניזם אלגעמיינער רער ווען אבער, איצט ציוניסטן.

 אמאליקע ברייטע זיינע פארלאזן צו סברת, פארשיידענע צוליב
 ווע־ גלייר, פארטייען מיט פארטיי א ווערן צו שטרעבט און תחומים

 און עולה זיינען אידן וועלכע נלייכנילטיק, מער ניט גאר ס׳איז מען
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 אויבער* רעם אויר ארוים שווימען געבויט, ווערט ארץ־ישראל ווי
 סוף האבן וועלכע שפאנונגען, און נגודים אינערע יענע אלע פלאך

שפאלטונג. דער צו דערפירט סור בל
 איון אויפגעדעקטע פלוצלונג איצט אלטע, פון עובדה די אט

 אלגעמיין־ פאריטיידענע די פון נגודים אינערע געווארענע אקטועל
 אלגעמיינעם באנייטן און נייעם דעם איז עלעמענטן ציוניסטישע

 זעלבסט־ זיין אין שטער גרויהער א געווען אן אנפאנג פון ציוניזם
 פון וועגן אלע אויר אבן־ננר א און פארטיי געאייניקטע אלה געפיל

 זיין, שטארק דאן נאד קען פארטיי א ארבייט. פארטייאישער זיין
 און רצון קאלעקטיוון געשלאסענעם איינהייטליכן א באזיצט זי ווען

 דאה צילן. איינהייטליכע און קלארע באשטימטע, גאנץ צו שטרעבט
 געווען ניט קיינטאל ציוניזם אלגעמיינעם דעה אין ליידער אבער איז
 פון מאמענט ערנהטן אזא אין גראדע ניטא, איצט אויך איז און
 ווען לעבן, ציוניסטישן העם פון און ארגאניזאציע ציוניסטישער דער

 לעבנם־ א איז ציוניזם אלגעמיינער שטארקער און געאייניקטער א
 דאך פילן ארבעט. אויפבוי נאציאנאלער גאנצער דער פאר פראנע

 רער אין אז רעכט, מיט געווים גאנץ און ציוניסטן, אלגעמיינע די
 בארופן זיי זיינען לאגע, אינער־ציוניםטישער שווערער איצטיקער

 ארגאניזאציע, נאנצער דער פון חוט־השדרה דער ווערן צו
 דער־ ארום אזוי און קראפט אייר און גאנצקייט איר אויפהאלטן

 צו פראפארץ אין שטיין זאל וועלכע ארבעט, א׳ויפבוי א כיעגליכן
 היסטארישן אידישן פון באדינגונגען און צייט פאדערן וואם דעם,
דורות. טראגישע איצטיקע די אין לעבן

 "וועלט* דער האט באוואוסטזיין, דעה אט פון געטראגן
 פארשיי- די אין ארגאניזאציעם ארטיקע די אויך ווי פארבאנד"

 מיטלען, פארשיידענע מיט באמיט שטענדיק זיך לענדער דענהטע
 יטפאנונגען די איבער אריבערצוהעלפן זיך ׳איליוזארישע, ווי אמת׳ע

 אנדערע און זיך איגנארירן, צו זיי געפחווט ט׳האט ננודים. און
 זין רעם אין זאגאר און ניטא איבערהויפט זיינע; זיי אז איינצוריידן,

 גע־ נעזאגט, ווי איז, אלץ דאה באשלוסן. פייערליכע אנגענומען
 ארגאניזאציע איינהייטליכער א צו ווילן פעהטן און אהלארן פון קומען

 גרויהער א געווען נעווים גאנץ טאג היינטיקן דעם ביי וואלט וועלכע
 באוועגונג צי-וניסטישער דער אין פאהטאר ענטשיידענדיהער און

 פייערליכע די אט דורך אבער איז לאגע פאקטישע די בכלל.
 אנשטאט האר. א אויך אפילו געווארן בעסער ניט באשלוסן

 קאטך, דעם רייען אייגענע די אין פריי און אפן אויפצוטראגן
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 אט פו! אוסגייעצדיק און טהות זי'! אי! ן3פאנאנדערקל" זיר
 געשלאפג־ און אייניקייט צו וועגן אמתע זובן קלארקייט דער

 פארטרייבן צו פארטושן, צו אלץ באמיט זיך מען האט קייט,
 פא־ זאגן, צו אזוי אוטערערדיש, ארום אוןאזוי טיף די אין

 אויפגע־ טאקע דערפאר האבן נגודים די אפייער. צו נאנדערבלאזן
 גאנצער זייער אין אויסגעבראכן זיינען זיי ביז טיפן די אין פלאקערט

 אלגעמיין־ דער פון איינהייט די געשפאלטן סוד כל סוד און גרויס
ארנאניזאציע. ־ וועלט ציוניסטישער

 געטריבן אן שטענדית פון ציוניסטן אלגעמיינע די האט וואם
 אין טיילן צו זיך געצוואונגען זיי און ריכטונגען פארשיידענע אין

ארגאניזאציעס? באזונדערע אין אפילו לסוד און גרופירונגען
 די מיט איינע תוך אין עטליכע פון באשטייט תשובה די
 גלייכן, פון טייל צום זיינען וועלכע מאמענטן, פארבונדענע אנדערע

זיי. מיד אונטערזוכן כאראקטער. פארשידענעם פון טייל צום
 שלאכט אין נעפירט ווערט וועלכער מאמענט, ערשטער דער

 מיינונגען די און הערצער די טיילט וועלכער יעניקער, ־ רער אלם
 פראבלעמען די אדום זאגן צל אזוי זיף דרייט און סאציאלער א איז
 צייט, דער אין רעגרעם. און פראגרעס געזעלשאפטליכן פון
 בויען וועלן זאל פארשריטליך, סאציאל זיין זאל צד איין רער ווען
 און גערעכטיקייט און יושר סאציאלן פון גייסט אין ישראל ־ ארץ
 אונטערנעמער, און ארבייטער צווישן באציאונגען פראגרעסיווע אויר
 שטייען וועלכע נטיות, אנדערע זיין מבליט צד צווייטער רער זאל
 פרא- ־ סאציאל די אט אלע צו קעגנזאץ אאליסגעשפראכענעם אין

אידעאלן. גרעסיווע
 פארם, אלגעמיינער דיזער אין הפחות ־ לכל טענה, די אט אז

 - אלגעמיין ביידע די צווישן המחלוקת ־ סלע רער זיין ניט קען
 פון באזיס פראגראם דער פון זען צו איז ריכטונגן ציוניסטישע

 - סאציאל אלזא ,3 פאראגראד אונטער וואו פארבאנד, ־ וועלט
 סאציאליסטישע דורך באאיינפלוסט "ניט געזאגט: ווערט ווירטשאפט,

 ארץ פון אויפבוי רער זאל טעאריעס קלאסן קאפיטאליסטישע אדער
 פון און פארשריט סאציאלן פון גייסט אין ווערן געפירט ישראל

 קאפיטאל, און ארבייט אלזא ,4 פונקט אין גערעכטיקייט. סאציאלער
 קיום ווירדיקן און אמענשליכן פון פארזיכערונג "די נאך: הייסט

 ארבעט־געבער, דעם פאר פאדערונג א זיין מוז ארבייטער רעם פון
 פון באדינגוננען פראהוקציע די — ארבעטער דעם פאר ווי גלייך

 ־,מענשל א און גערעכטיקייט פארשריט׳סאציאלע סאציאלער לאנד".
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 מאהסימען, אלזא זיינען ארבייטער דעם פון היום ווירדיקער כער
 אונ־ אן ציוניסטן אלגעמיינע אלע פאר תייליק נלייך זיינען וועלכע

 ניט אלזא קענען זיי ׳איינשטעלונג. און שאטירונג פון טערשייד
לאגער. אונזער אין שפאלטונג פון סבה די זיין

 סאציאלע פראגרעסיווע די זאגן: און אנדערע טאקע תומען
 ליגט זיי אין ניט אבער גלייך, אלעמען פאר אמת זיינען, מאקסימען

 פערשיידענער רער ,אין נאר ניגודים, די פון שווערפונקט רער נאד
 מאל איין און לינקס מאל איין וועלכעאיז אריענטאציע, סאציאלער

 אלגעמיי־ דעם טיילט וועלכע ראם, איז אריענטאציע די אט רעכטס.
 פון פראגרעסיוויטעט די אויך ממילא באפארבט און צי׳וניזם נעם

 די אנרערש סוף־סוף ראך ס׳איז יווייל מאקסימען, סאציאלע די
 רעכטס סאציאל און לינקס סאציאל דעם פון נירפא פראקטישע
 "אידי־ דער אין קליינמאן מ. שרייבט אזוי אט מענטשן. אריענטירטן

 — ציוניזם "אלגעמיינער ■מאמר זיין אין 4422 נומער שטימע" שער
 נאר ניט איז ציוניזם אלגעמיינער היינטיקער "דער אור־ציוניזם:
 דורכנעוועבט טייל גרויסן א אין נאר פארפלאנטערט, אידעאלאגיש

 קעט־ די פון צד איין אף פאראינטערעסירונג דירעקטער מיט
 צום ש.(. ־ צושפרייטונג )מיינע ישוב. דעם אין כחות פענדיקע

 אין שיכטן נאענטע פון רעפלעקס רער זיי אויה אויס זיך ווירקט טייל
 אוים־ געזעלשאפטליכע און מענטאלע דא שפילן טייל צום יישוב,

גופא". גלות אין באציאונגען סאציאלע פון ווידקונג
 אויך אז זאגן, מען מוז אזוי אריין, רעם אין זיך מען טראכט

 בשום תוך אין סענען אריענטאציעם, סאציאלע פארשיידענע די
 מ׳ שפאלטונגן. און רייבונגן אינערע פאר יסוד קיין זיין ניט אופן
 פאר יסוד דער גאר זיי זיינען זין געוויסן אין אז זאגן, אפילו קען

 פון הויפט־פרינציפ דעם פון פארווירקליכונג גערעכטער און ,אמת׳ר
 אידייע. ישראל ־ כלל דער פון אלזא ציוניזם, אלגעמיינעם דעם

 פאלק רעאלע דאס נאר אבסטרוקציע, קיין ניט ראך איז כלל־ישראל
 איי־ קיין ניט פארט ראך איז ישראל פאלק רעאלע דאס און ישראל

 ממילא און שיכטן פארשיידענע פארט האט איון מאסע הייטליכע
 גלייכע, א איינהאלטן באמת מען וויל אינטערעסן. פארשיירענע

 ראך איז אזוי ליניע, כלל־ישראל יושר׳דיקע אויפריכטיק און גערעכטע
 האבן מיר ווי איז, דועלכע מדינהרמאכט די ויואו איצט, אייגענטליך

 כללהאי־ נארמאלער רער פון פארווירקליכונג די פאר נויטיק געזען,
 אלגעמיין־ציוניסטישער דער אין אז נויטיק, זאגאר ניטא, איז דייע,

 דען איינשטעלונן, סאציאלע פארשיידענע זיין טאקע זאלן פארטיי
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 םוך־על־םיוח מען איז אזוי מאסע, האמאגענע א נאר מען האט
 אייג־ סאציאל ווערן צו צייט רער ימיט געפאר, רער אויסגעליפערט

 און רעכטם נאך ציען וועלכע גהופיחונגען, דא דאקעגן זיינען זייטיק.
 ויועלכע מיטעל־ליניע, די ווערן געפונען ממילא ויועט אזוי לינקם, נאך
כלל־ישראלדיק. זיין באמת וועט

 מאמענטן, אז מערקווירדיק, דאך איז ׳דעם אחוץ אויך אבער
 אלגעמיינעם רעם פון עיקרים קיין ניט אופן בשום זיינען וועלכע
 מ׳ אז גייסיטער, און הערצער די טיילן שטארק אזוי זאלן ציוניזם

 —כלל די מער. נאך ארגאניזאציע. די שפאלטן אפילו געמוזט האט
 גאנצן פארן איינשטעלונג יסורותדיקער איר מיט אידייע ישראל
 אייגענטליך ראך האט קלאם קיין פון אונטערשייד קיין אן פאלק

 וועלכע אריענטאציע, סאציאלע יעדע אויסשליסן מלכתחילה נעדארפט
 גע־ ניט האט זי אז שוין, אפשיטא איר, מיט צוזאמען ניט פאלט

 אונזערע אין שפאלטונגן און חלוקי־רעות טיפע צו דערלאזן, דארפט
 סא־ -די ניט אויך אז אנדערע, מידעה דערפאר טאקע ■מיינען רייען.
 אלגעמיי־ אין עיקרים קיין ניט זיינען וועלכע אריענטאציעס, ציאלע

 דעות, ־ חלוקי די פאר יסוד אלם נעדינט האבן ציוניזם, נעם
 פון טעזע המפט עצם די לגבי איינשטעלונגען פארשיידענע די נאר
 צייט, דער אין אידייע. ישראל ־ כלל דער לגבי אלזא פארטיי, דער
 צווייטער רער זאל ישראלדיק, ־ כלל שטריינג זיין זאל טייל איין ווען

 מ׳קען אז זיין, היתר מורה אז!ויפיל אויר זיך טייל
 ישראל׳ ־ כלל איבערהופט נאך ער איז צו צווייפלען, שוין
 ברייטע אין אויפגעהויבן איצט נאך ווערט און איז טענה די אט דיק.

 אין סיי און ישראל ארץ אין סיי ציוניזם אלגעמיינעם רעם פון קרייזן
 די ענטשיידן גאנץ באשטרייט דאקעגן צד באשולדיקטער דער גלות.

 ־ כלל די קעגן מאם איז ניט וועלכער אין איז ער אז באתויפטונגן,
 האט אזיוי אט פאלק. אידישן אין קלאס איין פאר און טעזע ישראל

 די געשריבן ציוניזם אלגעמיינעם פון צייטן" "ערשטע די אין שוין,
 נוימערן ערשטע אירע פון אייגע אין לעמבערג פון וואך" "ציוניסטישע

 (:3 זייטל 15 )נומער הכללי" ״הציוני דער לויט ציטיר איך וועלכע
 אז זען, צו איז ישראל ארץ פון אן קומען וועלכע יריעות, די "פון
 און יוגנט דער צווישן ארבייט בשותפותדיקע די נאך דארט פעלט עם

 אפ היינגט נאטירליך ארגאניזאציע. ציוניסטישער אפיציעלער דער
 מגענט אונזער אפשר האט זיי קעגן און חברים עלטערע די פון אסך
 אומ־ צייוניזם. אלגעמיינעם דעם קעגן ניט אבער טענהן, צו וואס

 איר פארשטארקן צו יוגענט רער פון אויפגאבע די ס׳איז געקערט,

48



 שליטה. ענטגילטיתער צו אידיאלאניע א-רנזער פארהעלפן ׳און השפעה
 פאר־ אלט דור עלטערן דעם באטראכטן ניט דארפן מיר אבער

 אייגענע האט יוגענט די וועמען מיט מיטלשטאנד, פון שטייער
 פח ציוניזם קיין ניט איז ציוניזם אלגעמיינער דער חשבונות.

 מוסיף איז דעם צו זיין". ניט קיינמאל עם וועט און מיטעלשטאנד
 מסכים אבסאליוט זיינען "מיר הכללי": "הציוני פון רעדאקציע די

 וואכנ־ לעמבערגער דער פון חברים אונזערע פון שטעלונג דער מיט
 ציוניסטישע אלנעמיינע די אז וויסן, מ״זאל אז ווילן, און שריפט

 טענש איין ווי אינגאנצן איז ישראל ארץ אין ארגאניזאציע
 אינ־ קלאסן און ציוניזם אלגעמיינער אז מיינונג, דערזעלבער

 זייעת באדויערן מיר און אויס קעגנזייטיק זיך שליטן טערעסן
 אויסטראכטענישן, די גלויבט יוגנט אונזערע פון אטייל וואט

 דעם וועגן בכוונה פארשפרייטן קעננער אונזערע וועלכע
(* לאנה" אין ארגאניזאציע אונזער פון קלאטן־כאראקטער

ש. — צושפרייטונג מיינע *(

 ווערטער דעזאליוטע און קלארע אפענע אזעלכע אז כ׳מיין
 און פארטראכטן אביסל הפחות לכל זיך מ׳זאל אז פארדינען,

 געווארן געשאפן איז וועלכע זאכלאנע, דער אין אריינדריננן טיפער
 אז לייקענען, צו ניט ס׳איז אידייע. ישראל ־ כלל רער בנוגע

 גלות און ארץ־ישראל אין הברים אונזערע פון טיילן גרויסע
 גוטעס זייער אבער איז דאס מיטלשטאנד. דעם צו נטיה א האבן
 דער פון טיילן גרויסע פון רעכט נוטע ראם ס׳איז ווי פונקט רעכט,
 די אז נאד איז וויכטיה אריענטירן. צו אנדערש סאציאל זיר יוגענט

 דעם פון ארויסניין ניט זאל לינקס אדער רעכטם נאך אריענטאציע
 עצם דעם אומווארפן ניט זאל און סימפאטיען פון ראמען געהעריקן

 — ציוניזם אלגעמיינער דער אויף זיך ס׳בויט וועלכן אויר יסוד,
 דעם ביי גלייכקייט פאקטישער אבסאליוטער פון פרינציפ דעם

 שפעטער זאל וועלכער פאלק, אידישן פארן א״י פון אויפבוי
 *א פאר באזים אלם דינען געקומען׳ זיין וועט צייט די בשעת

 פאלק איינהייטליך און אגעאייניקט פון ארדנונג סאציאלער
 קלאר גאנץ הערן מיר ווי טוט, דאס און שטאנדן. אן און קלאסן אן
 ישראלדיקע ־ ארץ רעכטע שטארק די אויך ניט. קיינער ענטשיידן, און

 דעי פארלייען ניט אופן בשום ווילן חברים ציוניסטישע אלגעמיינע
 סאציאלע זייערע אז אזוי כאראקטער, אאיינזייטקן ארנאניזאציע

 וועלכער קעגן סימפאטיעם סאציאלע ווי מער ניט זיינען נטיות
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 קאלארנע משה למשל שרייבט אזוי האבן. ניט זאך קיין קען קיינער
 ערציערישע זיינע איבעהתויפט און ייוגענט ציוניסטישע אלגעמיין "די

 אפענדערונג די פאר געקעמפט איינמאל ניט ■האבן ארגאניזאציעם
 זיף באזונדערם דאס קעגן און ארגאניזאציע רער פון פארם רער פון

 האבן מיר אינטערעסן. זיינע און •מיטעלשטאנד רעם מיט זיין מטפל
 אלגעמיין־ די מוז גלות אין סיי און ישחאל ־ ארץ אין סיי אז געזאגט

 באפעסטיקן זיך און אפאזיציע פארנעמען ארגאניזאציע ציוניסטישע
 האברים" "•התאחדות אדער תעשיה" כעלי "■התאחדות אין נאד ניט
(* ארגאניזאציעס". ארבייטער די אין אויך נאר

ח/ גליון הכללי הציוני ומעשה" "הלכה קאלאדנע *(

 סימפאטיעס סאציאלע פארשיידענע עצם די קעגן ניט זען, מיד
 נאר ווגענט, ציוניסטישער ־ אלגעמיין דער פון רייען ידי אין •מען איז

 האבן זין דעם אין שטאנד. איין מיט טפול באזונדערן רעם קעגן
 ניט זיין צו מבליט געפאדערט און געשריבן יוגנטליכע אנדערע אויך
 די אט אויף געשטיצט און, אייניקט וואם דאס טיילט׳נאר וואם ראם

 היינט טעטיקייט. אגרויסע ענטוויקלען צו מאימענטן אייניתענדיקע
 ניט דאך האבן וועלכע שפאנונגן, די וואנעןטאקע פון צו זיף פרעגט

 ארץ־ אין דור עלטערן דעם און יוגענט דער צווישן אויפגעהערט
 פארשיירענע זייערע צווישן גופא דורות ביידע די ביי און ישראל
 אויפריכטיקע די און ווילן גוטן דעם אויר קוקענדיק ניט טיילן,

 זעלבע די ישראלדיק? ־ כלל אמת זיין צו צדדים ביידע פון באמיאונגן
 וועלכע שפאנונגן, די לגבי גלות אין אויך נאטירליך בלייבט קשיא
ישחאל. ארץ אין ווי בולט ווייניקער ניט דארט אויך זיינען

 טעארעטיש אז נעמיינט, ווייטער מען האט איז, תירוץ .רער
 אונטער־ גאנצע די הבדלים. קיינע ניטא איבעדהופט טאקע זיינען
 פאקטישער דער צו צו מ׳טרעט בשעת איין, ערשט זיך געפינען שיידן

 פארטיי. ציוניסטישע זעלבסטשטעדיקע און באזונדערע אלם ארבייט
 אוסישקין ש. אויפגענומען ווידער געדאנקן דעם אט האט לעצטנם

 דעם פון זיצונג ערשטער דער וועגן "במחננו" ארטיקל זיין אין
 ער באמיט ארטיקל רעם אין ישראל. ארץ אין קאומיטעט ־ אקציאנס

 רעם פון שפאנונגען אינערע די איבער דערקלערונג א געבן צו זיף
 אזוי זיצונג דער אין געראדע זיינען וועלכע ציוניזם, אלגעמיינעם

 און א׳ גרופן צווישן אונטערשיידן אידעאלאגישע "די געווארן. בולט
 אין ווייל פעסטצושטעלן, לייכט ניט דארט-^״זיינען ער מיינט — ב׳

 באמערק־ קיינע ניטא באשטימט גאנץ איז פרינציפן אכסטראקטע
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 אבער פראגע פראקטישער ערשטער דער ביי הבדלים. ענסווערטע
 עס אנרערן" דעם קעגן איינער קעמפן און פאנאנדער זיך זיי טיילן

 די אט טאקע זיך נעמען וואנען פון צו דאביי נאטירליך זיר פרעגט
 קיינע ניטא זיינען עס ווען ארבייט דער ביי נגודים די און שפאלטוננן

 פאל־ דעם אויר ניט אוסישקין ש. פארשיידענהייטן? אידעאלאגישע
 שיינם גרופעס ביידע די צווישן אונטערשייד "דער תשובה: גענדע

 די צווישן באשטייט וועלכער אונטערשייד, דעם צו גלייך זיין צו
 פארשטייען ערשטע די קאפמאפאליטן. די און אינמערנאציאנאליסטן

 מיט גלייך אים אין זיר באטייליקט פאלק זייער אז זין, דעם אין שלום
 זייער פון פאטריאטן כל קודם זיי זיינען דערפאר און פעלקער אלע

 די וואויל. זיין פאר און תחומים זיינע אין ארבייטן און פאלק
 כל קודם מענשהייט דער פון גליק דאם זוכן דאקענן קאסמאפאליטן

 דער אין זען און פאלק, אייגענעם זייער מאכן מבטל דאם דויר
 מענשהייט", דער פון גאנצקייט דער פאר אשטער אים פאר ארבייט

 אויר דא זאגט אוסישקין ש. וואס דאס מיר איבערלייגן
 נרופעם די עם: הייסט אזוי לשון ציוניסטישן ־ אלגעמיין אונזער

 זיין אין מענשהייט )די ישראל ־ כלל פארן ביידע זיינען ב׳ און א'
 אין אינטערנאציאנאליסטן )די ב׳ ווען צייט דער אין נאד משל(,

 דורר פארווירקליכן טעזע ישראל כלל די כל קודם ווילן משל( דעם
 גרופע די דאס טוט משל(, דעם אין פאלק אייגענע )דאם גרופע, זייער

 זייערע מאכן מבטל דויר משל( זיין אין קאסמאפאליטן )די א׳
 אוסישקין ש. פון אויספירוננן די צו גרופע. אלם זעלבסטשטענדיקייט

באמערקונגען. מהותדיקע עטליכע מאכן אבער מען מוז
 די פארווירקליכן וויל א׳ גרופע די אז דערוויזן, ניט איז עם א.

 זעלבסט- אייגענעם דעם מאכן מבטל דורן• אידייע ישראל ־ כלל
פנים. פרצות פארטייאישן שטענדיקן
 זיין ראן אויר איז אזוי, ס׳איז אז זאנן, אפילו לאמיר ב.

 פדעגן: ווייטער פשוט מ׳קען ווייל ערקלערוננ, קיין ניט ערקלערונג
 איינע די וואס פארשיידענקייט די אט טאקע זיר נעמט פונוואנען צו

 אין ווען קאסמאפאליטן, אנדערע די און אינטערנאציאנאליסטן זיינען
אונטערשיידן? קיינע ניטא נאד איז אידעאלאגיע דער

 רער צו קעגנזאץ יסודות'דיקן אין תור אין שטייט משל רער ג.
 פרינציפיעלע און אידעאלאגישע קיין ניטא סזיינען אז הנחה,

 אינטערנאיאנאליסטן צווישן ריכטונגן. ביידע די צווישן אונטערשיידן
 דא אליין אוסישקיןען ש. נאר אפילו דאר איז קאסמאפאליטן און

 צוז$מענגיםונג דער ביי ווילן איינע די—אונטערשייד אמהותדיקער
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 דאקעגן אנדערע די יסוד, אלם נאציאנאלע דאם לאזן פעלקער פון
 אייגע־ נאציאנאלע פון ׳מחוץ שטייט וועלכע אמענשהייט, ווילן

באזיונדערהייטן. און נארטיקייטן
 פאר־ ערקלערונג א געבן וועלנדיק אוסישקין׳ ש. זען, טיר

 פאר־ ענינים אזעלכע יע מ׳קען אויב ניגודים, אין אליין זיך תיקלט
 ניט פארגלייכן צו ריכטיקער אסך געווען ראם וואלט אתי גלייכן,

 הבדלים די וואו קאסמאפאליטן, און אינטערנאציאנאליסטן מיט
 די מיט נאד מחותדיקע, ווייניקער ארעד ׳מער אן אנפאנג פון זיינען

 די צווישן פארטיי דעמאקראטישער ־ סאציאל רער אין שפאלטונג
 די אז ממילא מובן )ס׳איז מיני>מאליםטן די און מאקסימאליסטן

 אאויס־ ,און אויסערליכע אריין נאר זיין קען און את פארגלייכונג
 אויסגאנגם־ זייער אין הבדלים די זיינען דא פארמעלע(. געשפראכן

 דער מיט אבער מעטאדישע, ריין נאד מהות׳דיקע, קיין ניט פונקט
 דאך חלוקי־רעות מעטאדישע ריין לכאורה די אט האבן צייט

 פונקט פארשידענהייטן. מהות׳דיקע אויסגעשפראכענע צו דערפירט
 די און מינימאליסטן סאציאל־רעמאקראטישע די ווי אלזא

 דעם צו זיי גייען נאר ציל, געמיינזאמען איין האבן מאקסיימאליסטן
 אויך איז זאגן געקענט מען וואלט אזוי וועגן, פארשיירענע מיט ציל
 רער ביי ריכטונגען אלגעמיין־ציוניסטישע ביידע די ביי פאל רער

 א׳ סיי ביידע, ציל. נאציאנאל־צתניסטישן זייער פון דערגרייכונג
 כלל־ ציל, אידיש־נאציאנאלן גלייכן דעם האבן כ/ פיי און

 אבער פארשיידן. מעטאדיש אים צו זיי גייען נאר ישראל,
 צייט דער טיט הבדלים מעטאדישע די האבן דארט ווי פונקט

 געטאן דא אויך עם זיי האבן אזוי מהות׳דיקע, צו דערפירט
 און ארגאניזאציעס דער פין שפאלטוננ דער צו דערפירט און
 פאר־ וועזענטליך צוויי אין פארטיי דער פון טיילונג דער צו

 אז מיין, איך און זאגן טאקע ׳מען קען אזוי אט טיילן. שיידענע
 גיט הפחות־לכל אמת. פון ווייט ניט זיין טאקע מיר וועלן דערמיט

 פאנאנדער־ צו אאריאדנע־שנור, פארגלייכונג לעצטע די אט א׳ונז
 אידעאלאגיע־לאבירינט. אלגעמיינעם־ציוניסטישן דעם אין זיך קלייבן
 סוח זיך נעמען וואנען פון צו גוט, פרעגן: איצט אויך מ׳קען אמת

 ב׳? און א׳ צווישן פארשיידענהייטן מעטאדישע די אט סוף כל
 דעם ניט און מעטאדיק די נאר נוגע איז זי ווייל קשיא, די איו

 הארבע, קיין ניט גאר שוין זיך פאר דערשיינונג, רער פון מהות
 תירוץ, א דא תוך אין קשיא הארבער ניט דער אויר אויר איז אזוי

 באטראכטונגן פריערדיקע אונזערע מיט פארביונדן איז וועלכער
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 פא" רער פון פארווירמליכוננסרטעגליכקייטן די אין מהות רעם ווענן
 אלזא ציוניזם, אלגעמיינעם רעם פון הויפט־טעזע ציאל־פאליטישער

 אויבן אונז האבן אונטערזוכוננן די אידייע. בלל־ישראל דעי פון
 פאר אומגינסטיס טאג היינטיסן דעם ביי איז ארץ־ישראל אז נעוויזן,
 אר- אדער נארמאלער רער פאר כלל־אידייע. דער פון סונים ביידע

 ניט־נארמאלער רער פאר מלובה־מאכט, די איר פעלט נאנישער
 הויפט־טעזע די אלזא מען הען נלות־צוואנג. דער — אומארנאנישעד

 בדרך מען מוז אווי פארווירתליכן, ניט דירעקט פארטיי רער פין
 אבער זיינען וועגן אומדידעקטע וועגן. אומדירעקטע זוכן הטבע

 חלוקי־ מעטאדישע די טאקע דאנען פון אין אפך דא שטענדיק
ציוניזם. אלנעמיינעם דעם אין רעות

 אין די פון פרטים די צו אדיבער אבער גייען סיר איידער
 מוזן מיינונגס־פארשיידענתייטן מעטאדישע נאד לכאורה אנפאנג

 האבן סיר וועלכע הויפט־סשיא, איין לכל־הפחות פארענטפערן מיר
 נאנץ דאך מוועט איצט. ביז אפנעלייגט און דערמאנט אייבן שוין

 היינטיפן רעם אין ארבייטן ניט מען קען — פרענן: באשטימט
 מלוכה־ גרויסן א אין אידייע ישראל כלל רעד לטובת ארירישראל
 אנטאנאניסטישע די אדאנק איז, דאצו ווייל פארנעם, שאפטליבן
 מדינה־מאבט, די נויטיק עגאאיזמען, און אינטערעסן מענשליבע

 פארטייען, אנדערע אלע ווי ארבייטן, דערווייל דאך מען זאל אזוי
 מענליכקייטן, די דעראבערן שריט ביי שריט און קרייז, אייננערן אין

 דער־ דעם צו פירן צייטן שפעטערדיקע אין אמאל קענען וועלבע
 ממילא און אומדירעקטע אויר גיין נלייך ניט און ציל וואונשטן

 ראם און טעות׳ריהע א אבער איז טענה די אט ווענן? ווייטע
 אין שוין לינט פארטייען, אנדערע צו קעגענזאץ אין ווייל, דערפאר,

 סא־ אלגעמיין־ציוניסטישער דער פין מהות און כאדאקטער עצם
 אויר באשדיינסן ניט זיר קען זי אז הויפט־טעזע, ציאל־פאליטישער

 דורך קומען ווייטער ניט איבערהויפט קען און קרייז אייננן א
אזוי? דאם איז פארוואם מעשים. טייל קליינע

 צאמען צו אויפנאבע די זעלכע א אלם האט כלל־אידייע די
 פון עגאאיזם אינדיווידועלן דעם הן איינצושריינקן לבל-הפחוח ארעד

 פארשיידענע פון עגאאיזם קאלעקטיוון דעם הן יחידים, פאדטיידענע
 כלל, רעם פון וואוויל רעם לטובת קלאסן אין שטאנדן גרופירונגן,

 פא- וועלכן אין פאלס. אידישן גאיצן רעם לטובת פאל אונזער אין
 פארוויתלי^ט הטבע כדרך ראם קען געשען, ניט זאל ראם נעט



 א דורך אוץ אלעמען פאר צוואנג גלייכן א דורך נאר ווערן
 דורך ה. ■ד. אלעמעך אויף דרוק ממשות׳דיק־רעאלן גלייכן
 ממשות׳דיס אלגעמיינער, דער אבער איז .מאכט ־ מדינה

 אזוי מדינה־מאכט, רעאלע די ניטא איז ה. ד. ניטא, דרוס רעאלער
 כלל־אידייע דער פון פארווירקליכונג דירעקטער רער פאר בלייבט

 ברייטער א פון וועג רער ה. ד. איבערצייגונג, פון וועג רער נאר
 רעם לטובת צד יעדעם פון ויתורים פרייוויליקע פאר פראפאגאנדע

 ניט סיינמאל אבער האט פראפאגאנדע אזא כלל. רעם פון וואויל
 פאזיטיווע ,אמת קיינע געבן ניט קיינמאל אויך וועט און געגעבן

 איבערצייגונג, אנדער א האט שכנגד צד־ רער ווען בפרט תוצאות,
 קא־ ווי אינדיווידועלע קאנקרעטע גאנץ פון ארויס פליסט וועלכע

 געמוזט פאל רעם אין זיך מען וואלט אינטערעסן. לעקטיווע
 די דערווייל דורפירן און צד צווייטן דעם ואויר ווירקן פון אפזאגן

 ה. ד. ריכטיקייט, איר אין מודה איז מ׳ רואו דארט אירייע כלל
 פרייוויליקע אויר געגאנגן וואלטן וועלכע אליין, אלג״צ די ביי

 דער זאגן, לאמיר אויב, מעגליך. ניט ראם אויך אבער ,איז ויתורים.
 פאר וואו אנדערש אדער ארץ־ישראל אין קעמפט ארבייטער־סלאם

 ער קען אזוי מדינה־מאכט, די האבנדיק ניט עתיד ׳און הוה זיין
 רעם עגאאיזם, קעגן עגאאיזם אנטקעגן שטעלט ער ווייל טאן, ראם

 קלאס. צווייטן א פון ענאאיזם רעם קעגן קלאם איין פון עגאאיזם
 א איז דאביי מ׳געווינט וויפל און אגלייכער איז סאמר סארט אזא

 פריי־ וועלן וועלכע ציוניסטן, אלגעמיינע די פארווערטס. שריט
 אינ־ קאלעקטיווע ווי אינדיווידועלע זייערע ,אויר זיין מוותר וויליק

 אידעאליזם אוועק שטעלן כלל דעם פון וואויל רעם לטובת טערעסן
 שריטווייז מ׳קען וואו קאמר, קיין ניט איז ראם עגאאיזם. קעגן
 אבער איז ראם סרבנות־בריינגן. איינזייטיק א נאר געווינען, וואס

 ניט יחיד א פאר אפילו דאס איז זאך. אומעגליכע א סאציאל
 איויס־ אינגאנצן שוין צבור א פאר ראם איז אזוי מעגליך, שטענדיק
 עלעמענטארסטע די פשוט דאדורך ראך פארלירט ער ווייל געשלאסן,

 סערפער־ סאציאלער איין אין לעבן. צו און זיין צו מעגליכקייט
 נאך, ובפרט אררנונגן סאציאלע צוויי עקסיסטירן ניט קענען שאפט

 פון אבער אנדערע די אידעאלע, פון געשפייזט ווערט איינע די ווען
 זאגן, אפילו שוין לאמיר אבער פרינציפן. עגאאיסטישע

 דאנק א וועט פאלק אין טייל געוויסער א אז מעגליך, יע ס׳איז אז
 נעמען זיך אויר באמת בארייטשאפט אידעאליסטישער גרוסער זיין

 צו דערפירן ניט אופן בשום סרבנות די אט אבער וועלן סרבנות,

54



 הערא- זעלכע א אידעאלן. דערווינשטע די פון פארווירתליכונג א
 א און השפעה עטישע א -האבן געוויס גאנץ קענען ויתורים אישע

 די זיין מקרב ניט קיינמאל אבער וועלן זיי באדייטונג, ערציערישע
 אלע ווייל דערפאר, פשוט ראם אידייע. געגעבענער רער פון גאולה

 רעם פון אבסארבירט ווערן וועלן ויתורים אלטרואיסטישע די אט
 צילן רעאלע אייגענע פאר פארארבייט און צד עגאאיסטישן צווייטן

 פאר פלאץ־מאכונג א נאר זיין תוך אין וועט ויתור יערער ה. ד.
 נערעט קאנקרעט צד. צווייטן רעם פון עקספאינסיע עגאאיסטישע די

 ארץ־ישראל אין ציוניסט אלגעמיינער דער וואם ויתור יערער —
 אויפ־ וועט פאלק, אידישן גאנצן פון ואויל רעם לטובת מאכן וועט

 פאלקס־ אנדערע די פון עגאאיזם קאלעקטיוון רעם פון ווערן געשלונגן
 פון פארוויירקליכונג רער צו פירן ניט אופן בשום וועט און שיכטן

 עלעמענ- ווירקן און אלזא הערשן עם וואו דארט כלל־אידייע. רער
 אנט־ נאד אנטהעגנווירהן זיי קענען כהות, עגאאוסטישע טארע

 קען און ווערט ■ויתורים דורך ניט כהות. גלייכע שפרעכנ׳דיקע
 דורך נאר ארדנונג, סאציאלע זיין און פאלק א ווערן איבערגעבויט

 אומבאדינגט אלזא איז וועלכע מאכט, די אט מאכט. ,און קראפט
 פריער ווי איז, וועלכע כלל-אידייע, נארמאלער דער פאר נויטיה

 נאר עולים, די פאר סערטיפיקאטן־שליםל קיק ניט באטאנט,
 פאלקס־בנק אידישן צוקונפטיקן דעם פק גרונט־פרינציפ א

 לאנד אין לאגע היינטיקער אונזער ביי אבער איז ישראל, ארץ אין
ניטא. אבות די פון

 די פאר וועג דירעקטער קיין ניטא ס׳איז — זעען ימיר
 גיין מען מוז אז אזוי כללהאידייע, רער פון פארווירקליכונג גיכע
 איז וועג אומדירעקטער רער אבער וויבאלד וועג. אומדירעקטען אויה

 חלוקי-דעות, ממילא ענטשטייען אסך, נאר איינער, ניט קיינמאל
כאראתטער. מעטאדישן אריין נאר לכאורה אנפאנג אין האבן וועלכע

 ווענן, אומדירעקטע די ריכטיקער וועג, אומדירעקטער דער
 כלל־ישראל רער פון פארווירהליכונג די פארבערייטען זאל וועלכע

 דער יסודות׳דיקע. צוויי אויר צוריקפירן תוך אין זיך לאזן טעזע
 אויר גייט — אנדערער דער ראדיקאלער, א איז זיי פון איינער

וועגן. ביידע די אט אלזא מיר באטראבטן קאמפראמיסן.
 מאקסימע א באטאנט, איינמאל ניט ווי איז, כללראידייע די

 כניד א ארדנונג׳ פאציאל־פאליטישער באשטימטער א פק
 אחד אין לעכן נאציאנאלן אידישן צוהינפטיקן רעש פון פרינציפ
 אלע פון גלייכשטעלונג אאבסאל-יוטע כעטייט אידייע די ישראל,



 אין הן און פליכטן אויח באצוג אין יה! פאלק אידיהן פון שיכטן
 אלע בלל. רעם פון בכורה אבסאליוטע די אלזא רעכט. ואוי^ כאצע

 הארמאניזירט קאלעקטיוו מוזן יחיד אינדיווידועלן פון אעטערעסן
 האר׳ אלגעמיין־נאציאנאל מוזן אינטערעסן קלאסן ■די אויר ווערן.

 סאציאל־ צוקינפטיקער רער אין ארבייטן אלע ווערן. מאניזירט
 וואויל העכסטן דעם פאר ארץ־ישראל אין ארדנונג פאליטישער

 אט גלייכע. ראם געניסן און גלייכע ראס לייסטן אלעמען, פון
 צוואנג מלוכה אגלייכן דורך נאד דערגלייכן טאקע מען קען ציל דעם
 ווייט אזוי שוין זיינען מיר אז עם, זאגט ווער אבער אלעמען. פאר
 צו שרייטן בכלל שוין קענען מיד אז כלל־ישראלדיקייט, רער מיט

 אמדינה־ איצט געהאט אפילו מיר וואלטן פארוויקליכונג. איר צו
 אפווארטן נאך געדארפט איבערהויפט אפשר מיר וואלטן מאכט,

 פריערדיקע מאכן צו צורעכט כדי פארווירקליכונג, רער מיט
 כחות־פאר־ סאציאלע די אויסצוגלייכן און עוולות אדער טעותים

 רי צוליב זיך האט ארץ־ישראל, אין—גערעט קאנקרעט העלטניסן?
 היבש א זייכען ארבייטער די וואו לאגע, א געשאפן סבות יענע ארעד
 אידישן פון קלאסן און שיכטן אנדערע אלע פאר פאחאויס שטיק
 רער־ מוז וועלכע אאויפגאבע, לעט זאגן, מען קען רא, אט פאלק.

 פאר־ פאקטישער דער צו צו מטרעט איידער נאך ווערן לייריקט
 וועט אויפנאבע, די אט אידייע. כלל־ישראל דער פון ווירקליכונג

 אפשיטא ענין, זייטיקער קיין ניט אופן בשום איז זאגן, ווייטער מען
 דאס אומגעקערט, זעלכער. א אלם אידייע דער צו נגוד קיין ניט שוין
 נויטיקסטע איר אפילו אדער איר פאר פארבערייטונג אמתע די איז

 קודם־ מוועט וואס דעם, אין באשטייט ארבייט די פארבאדינגונג.
 פאלק׳אין אידישן פון שיכטן אנדערע פאר ארבייטן דערווייל כל

 ריכטיקן דעם שאפן צו כדי מיטעל־שטאנר, דעם פאר פאל אונזער
 און ־ישראל ארץ איצטיקן רעם אין גלייכנעוויכט נעזעלשאפטליכן

אידייע. כלל־ישראל די פאר באדן גערעכטן דעם ממילא
 ציוניזם, אלגעמיינעם פון טייל איין טאקע גייט וועג רעם אט

 צייטוויי־ ארבייטענדיק ארוס, אזוי גלויבט און ,ב ■רייכטונג די
 די פאר תוך אין ארבייטן צו מיטעלשטאנד, דעם פאר ליק

כלל־אידייע. דער פון פארווירקליכונג
 ארוים־ לאמיר נאר הכללי׳/ ה,,ציוני רעם פון זייטן אלע—ראיות?

 מא ד״ר שרייבט— פארווירקליכונגס^ארבייט" ״די אפאר. גרייפן
 הכללית "הציונות מאמר זיין אין 2 נומער הכללי הציוני סינזאן,

 לאסט רער געלט־סכומים, גרויסע געפאדערט "האט—־ ובעיותיה"
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 אלגע־ רי אויר געלעגן דערעיקרשט איז סכומים די אט תריגן פון
 ציוניסטן אלגעמיינע די ווען אבער, צייט דער ציוניםטן...אין מיינע
 ארבייט די פאר מיטילן די פארשאפן מיט באשעפטיקט געווען זיינען

 ניט זיין צו מטפל זיך צייט קיין געהאט ניט און ארץ־ישראל אין
 צו צופאסונג איר און פראגראם זייער פון אויפקלערונג רער מיט
 ארגאניזירונג רער מיט ניט און באוועגיונג דער אין לאגע נייער רער

 פריי געווען זיינען וועלכע פארטייען אנדערע האבן כהות, זייערע ן ם
 ארבייט ארגאניזאטארישע אגרויסע געארבייט יאך, געלט רעם פון
 ארגאניזאציע. דערציוניסטישער אין הויפט־כח רער געווארן זיינען און
 פאר־ די פון הענט די אין אריינגעפאלן זיינען ארבייט־פאזיציעס די

 גע־ געשאפן אדום אזוי ס׳איז און רעכטס פון און לינקס פון טייען
 אויר האט צענטר דער ארבייטס־פארטיילונג: אמשונהדיקע ווארן

 די אויפבוי, רעם פאר מיטלן די שאפן צו אויפנאבע די גענומען זיך
 ארבייטער־ די ביהוד פליגל־פארטייען, די געווען זיינען אבער בויער

 ציונ. אלגעמיינע די פון אויגן די אויפגעגאנגען זיינען איצט פארטיי...
 ארבייטם־ דער פון מצב ניט־נאטירליכן דעם דערזען האבן זיי און

 באנוצן וועלכע די, און מיטלן די שאפן וועלכע די צווישן פארטיילונג
זיי".

 גע־ דער אט ווערט מאמר זיין פון המשך דריטן דעם אין
 שטענדיק פון איז וועלכער סתם־איד, "יענער סור: צום געפירט דאנק

 מער ניט וויל ציוניזם, אלגעמיינעם רעם פון באזים די געווען אן
 אויפבוי. דעם פאר מיטלן שאפן צו נאר אויפנאבע רער ביי בלייבן

 אלגעמיינער אויבוי...דער דעם אין אליין באטייליקן זיך וויל ער
 באשעפטיגן איר מיט זיך מוז עליה, די אט רעגולירן מוז ציוניזם

 איז עליה די אט ווייל גורל, איר פאר אחריות די זיך אויר נעמען און
 די אים גייסט איר אין איז און פלייש אלגעמיין־ציוניסטישן פון פלייש

.(3 נומער הכללי )הציוני נאענטסטע".
 —ציוניסטן" אלגעמיינע ״די שטימע: אווייטערדיקע אט און

 מאמר זיין אין 22 נוימער הכללי חציוני אין קליוטש א. שרייבט
 דער געווען זיינען וועלכע צענטר־׳מענשן, "די— הקונגרס" "בפרום

 היטן פלעגן מוסדות, און לייטונגן ציוניסטישע קאנגרעסן, אין רוב
 קלאסן. און ריכטונגן פארשירענע די צווישן גלייכגעוויכט דעם אויר

 אין תקופה... אנייע אן זיך הויבט אבער קאנגרעס צוועלפטן פון
 לינקן דעם צו אריבער פאמעליך לייטונג די איז צייט דער פון משך

 אלגעמיינע מיר און עולים איינציגע די געווארן זיינען די אט פלינל...
 איין פאר זיין צו ניט כאמיט שטענדיק אונז האבן וועלכע ציוניסטן,
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 ארוים שטופט וועלכער אקלאם, שאפן צו געהאלפן אליין האבן קלאס׳
 די געקומן ס׳איז ביז געצויגן זיך עם האט אזוי אט אנדערע. די

 קיין גאר ווי גוט אזוי האט אסתסקאיד— לאגע קואטאסטראפאלע
 דאס האט ער אויב און אסערטיפיקאט קריגן צו ניט מעגליכקייט

 אזוי ארץ־ישהאל, ין קי געקומן נס בדרך איז און באקומען יע שוין
 אנהויבן דערפאר מוזן ימיר ארבייט... קריגן צו דא שווער אים איז

 אין פאזיציעס ואונזערע פון פאירפ^טיקונג די פאר ארבייט אאקטיווע
לאנד" פון אויפבוי רעם אין חלק אונזער זיכערן און ציוניזם

 וועל־ יוגענט, די דורך אויך באשטעטיקט ווערט טענה די אט
 פון סוג געוויסער "א שטאנדפונקט אנדער א אויר תוך אין שטייט כע

 אלס באצייכענט ווערט וועלכער " — פוס יחיאל זאגט — עולים"
 דער מצד אויפמערקזאמקייט ריכטיקע די ניט געפינט מיטעלשטאנד,

 און סוחרים נעכטיקע זיינען מיטעלשטאנד־מענשן די אט הסתדרות.
 דעם פון עולים די אארבייטעד־לעבן... צו צופאסן היינט זיך מוזן
 זיינען זיי אמת, לאנד. אפרעמדע אין ווי אפטמאלם זיך פילן סוג
 כיטערע די געבראכט האט זיי אידעאלן. פו געטריבן געקומען ניט

 פאר הסתדרות די מוז אזוי געקומען, ׳איינמאל זיי זיינען אבער נויט,
 אין 10 נוט. הכללי )הציוני ארבייטער־עליה". די פאר ווי זארגן זיי

העובדים(. הסתדרות ועידת דער פון באריכט רעם

 גרופע די ציוניזם, אלגעמיינעם דעם פון ריכטונג צווייטע די
 מיט אז האלט, זי טעטיקייט. און איינטשעלונג אזא קעגן איז א',

 פון אויסגלייך א לשם אפילו מיטעלשטאנד, דעם פאר ארבייטן רעם
 געשיב־ איינזייטיק היינטיקן רעם אין גלייכגעוויכט סאציאלן רעם

 פעלער. מעטאדישן א לכל־הפחות מען באגייט ישראל, ארץ־ טעטן
 זיין אין אמאל אויר פארווירקליכן ניט מען קען אירעאל א אמת,

 פארבארייטן אינטענסיוו און לאנג מ׳מוז אז אזוי גרויס, גאנצער
 פארבערייטונגן די ווען גערעט, דאס איז ווען אבער באדן, דעם

 אלם אידעאל דעם פון גייסט רעם צו קעגנזאץ אין ניט שטייען
 מיטעלשטאנד, דעם פאר אבער ארבייטן ראם גאנצעם. עטוואם

 כלל- כעסטע די מיט אמת ב/ ריכטונג די טוט דאס ווי
 איין פאר ארבייטן א פארט תוך אין איז כוונות, ישראל׳דיקע

 נגוד בולטן אין שטייט וועלכער אמאמענט, — שטאנד און קלאס
 מאבן צורעכט דאביי מ׳וויל אמת כלל־ישהאל. פון אידעאל רעם צו
 נלייכצייטיק אבער נלייכגעוויכט, סאציאלן רעם פון פעלער אלטן א
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 תהום רעם טיפער נאך מען גראבט צורעכטמאכוננן די אט מיט
 קיין ניט אופן בשום איז וואם ארץ־ישראל, אין שטאנדן די צווישן

 ראך איז כלל־ישראל מער, נאך ארבייט. כלל־ישחאל׳דיקע
 דעס פון וואויל רעם לטובת אינטערעסן קלאסן פון אפישאפונג א

 סאציאלער אפריערדיקער זיך, פרעגט וואם, צו היינט פאלק. גאנצן
 כלל־ישראל די דורך ממילא דאך קומט ער בכלל? אויסגלייך

 פארשידענע צו געהערט זיי האבן פריער — וואס? אלא ארדנונג.
 פון פארווירקליכונג רער ביי ראך דארר ראם אינטערעסן־ספערן.

 יע, ארט ראם אויב און ארן מער ניט קיינעם כלל־אידייע רער
 הארצן אין קלאסן־שפאנונגן פארשלייערטע פאר סימן א ראך עס ואיז
ארדענונג. כלל־ישראל רער פון

 ביירע די פון וועגן די דיווערגירן צו אן הויבן אזוי אט
 דיווערגירן צו אן הויבן זיי און ריכטונגן אלגעמיין־ציוניסטישע

 אין לכאורה. נאר טאקע אויך אבער מעטאדיש ריין נאר לכאורה
 און גרויסע חלוקי־דעות מעטאדישע הינטער שטענדיק שטעקן תוך

 דעס אויר אבער ביהוד מיינונגם־פארשיידענתייטן, מהות׳דיקע טיפע
 דאס און אירעאלן. סאציאלע און דערגרייכונגן סאציאלע פון געביט

 בכלל באשטרעבונגן סאציאלע צו ביחס מ׳קען ווייל דערפאר, ניט
 צילן. די פון וועגן די אלזא מהות, פון מעטאדיק אפטיילן ניט
 מהות, פון אפטיילן מעטאדיק זיך לאזט געביט דעם אויר אויך ניין,

 ניט און אליין, וועגי יי צו ביחם אביעקטיוו נאר אבער
 פאר־ מעטאדיש די אט אין גייעץ וואס די צו ביחס סוביעקטיוו

 מערערע פירן טאקע קענען ציל סאציאלן איין צו וועגן. שיידענע
 רער, אבער מעטאדישע, א איז פארשיידענהייט די אט און וועגן

 מוז וועגן מעטאדישע די אט פון איינע אין גיין וויל וועלכער
 גורם, דער אלזא וועגן, די פון בהירה די אט זיי. צווישן וויילן

 מעטאדישן יענעם ניט און דעם אויר איינעם שטופט וועלכער
 מהות׳דיקער ריין א נאר מעטאדישער, קיין ניט שוין איז וועג

 ביחוד וואל־פערוואנדשאפט, א שטענדיק איז בהירה מאמענט.
 פארשיידענע געשטאלטונגן. סאציאלע וועגן זיך ס׳האנדלט ווען

 לגבי נאר מעטאדיק זייער אין פארשיידן זיינען ציל איין צו וועגן
 זיי זיינען אזוי זיך, פאר אבסאלוט זיי. מען נעמט ציל. רעם

 די, פון אפהיינגן שטענדיק וועט עס און פארשיידן מהות׳דיק
 פאר" די אויר באמת טאקע זיי וועלן צו וועגן, די אויר גייען וואס
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 ורעלן זיי אדער ציל, נעמיינזאמען דעם צו דערגיין וועגן שיידענע
 עם וועלכע פארשיידענקייטן, מהות׳דיקער די פון ווערן געפאנגען

 זיין אויר קוקענדיק ניט זיך, פאר אבסאלוט וועג יעדער באזיצט
 מהרת׳דיקע די פאר דערקלערוע די ליגט דא ציל. רעם צו באציאונג

 הינטער געביט סאציאלן דעם אויר באהאלטןזיך ■וועלכע חלוקי־דעות,
 זוכן אלזא מען מוז שטח רעם אויר פארשיידענקייטן. מעטאדישע

 אלגעמיין־ציוניסטישע די פון פלאנטער פארטיי־פםיכאלאנישן דעם
 זיין צו גלויבן און כלל־ישראל פאר טענח׳ן ביידע שפאנונגן.

 ניט, אבער פילן זיי מעטאדיק. דער ואין וועגן, די אין נאד מחולק
 פארשיידענע יויילן צו זיי צווינגיט און באשטימט וואס ראם אז

 אונטער־ מהות׳דיקע טיפע ווי אנדערש ניט איז וועגן מעטאדישע
 צו תוצאות די באווייזן מוזן ניט צו אזוי, איז דאם צו שיידן.
 צו ה. ד. דערפירן, וועלן וועגן פארשיידענע מעטאריש די וועלכע

 כלל־ישראל׳דיקן געמיינזאמען דעם צו דערגיין טאקע מען וועט
 דער וואם מהות, דעם פון געפאננן בלייבן מ׳וועט אדער ציל,

 אונטער־ ווייטערדיקע די באזיצט. אזעלכער אלם וועג באזונדערער
 אין איז וואס צוליב אוץ רואם פאר באווייזן אלזא דארפן זוכונגן

 געמיינ־ דעם אויר קוקענדיק ניט רייען, אלגעמיין־צייוניסטישע די
 און דעם פון בהירה יענע ניט און די געקומען ראך ציל, זאמען

דאס. אלזא מיר אונטערזוכן וועג. מעטאדישן יענעם ניט
 אונטער־ אידייען אויך זיינען ווירקט און לעבט וואס אלץ ווי

 ריכטיקער ענטוויקלונג, די אט ענטוויקלונג. שטענדיקער א ווארפן
 אידייען. פארשיידענע די ביי פארשיידן נאטירליך ואיז וואנדלונג,

 סאציאלע אידייען.א סאציאלע זינען אין דערעיקרשט דא האבן מיד
 קען זי אומבאדייטענדיק, און קליין זיין אנפאנג אין קען אידייע
 לסור און וויכטיק און גרויס ווערן און אויסוואקסן שפעטער אבער
 פארנעם. און נעוויכט אויסערן ווי אינערן איר פארלירן ווידער

 פארטיקולא־ אנפאנג אין זיין ווידעראמאל קען אידייע סאציאלע א
 אפ־ איון תחומים געזעלשאפטליכע איינגע פון אפשטאמען ריסטיש,

 איוניווערסאליסטיש, ווערן זי קען אבער שפעטער זי? אויר נאר צילן
 און נרעניצן מענשליכע ווייטעסטע די צו דורכקעמפן זיך יה. ד.

 אומי זיין אויך נאטירליך קען ער ׳היקר. גרויסן א זייער איריר אפצילן
 אוניווערסאלע ווייטעסטע די פון אנהויבן קען אידייע די נעקערט.
 סא־ א איינגקייט, פארטיקולאריסטישער אין ענדיקן און גרעניצן
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 זי ווען סיי ואון פארטיקולאריסטיש איז זי ווען סיי אידייע ציאלע
 איר ביי געוויינאיך זיך ואין טראגט אוניווערסאליסטיש, איז

 זעאכע א אלם איז און איממפולס עטישן געוויסן א אנטשטיין
 משך אין אבער קען זי ואידעאליסטיש. ווייניקער אדער מער שטענדיק

 פארווירקליכונג, איר פון תקופה רער אין איבערהויפט לעבן, איר פון
 לכל־ אדער אימפולס, עטישן אירן פארלירן סבות געוויסע צוליב

 פון אריבערגיין ארוס אזוי און אויסטייטשן איינזייטיק׳ איס הפחות
 בא־ און אינטערעסאנטן א עגאאיזם. קאלעקטיוון צו אידעאליזס
 סאציא־ די הינזיכט רער אין אונז ליפערט ביישפיל לערענדיקן
אידייע. ליסטישע

 געבארן באקאנט, ווי ווערט, אידייע אלם סאצאליזם רער
 צו זיך ער ווענדעט אימפולסן עטישע פון נאמען אין אוניווערסאל.

 צו ווי רייכע די צו שיכטן, אירע אלע צו מענשהייט, גאנצער רער
 פא־ און אונטערהריקער די צו ווי אונטערדריקטע די צו ארימע, די

 אויר געזעלשאפט די איבערצובויען אדער אויפצובויען זיי פון דערט
 אין ווערט אידייע סאציאליסטישע די יסודרת. סאציאלע גערעכטע

 הערשער, די צו מאכט־האבער, די צו מער געטראגן אנפאנגן אירע
 פרייוויליק זאלן זיי געפאדערט ווערט זיי פון באהערשטע. די צו אלם
 געזעלשאפטליכע די אויסבעסערן עטיק סאציאלער דער פון נאמען אין

 סאציאליסטישע •די געוויסן. זייער ענטלאסטן אדום אזוי און ארדנונג
 אי־ אוניווערסאל, דאפעלט זאגאר צייט דער אין אלזא איז אידייע
 זי ווייל זי, איז אוניווערסאל אויסערליך אויסערליך. און נערליך

 אלע און מענשהייט גאנצע די פאר אישועה בריינגן צו שטרעבט
 אידייע די איז אוניווערסאל אינערליך אןאונטערשייד. שיכטן אירע
 שיכטן באשטימטע קיין ניט זיינען טרעגער אירע וואס רעם, דורך

 און גאנצעס אלם פאלק יעדעם טאקע נאר מענשהייט, און פאלק פון
מענשהייט. רער פון טיילן אלע

 און הונדערטער אידייע סאציאליסטישע די לעבט אזוי אט
 אוניווערסאליזם, דאפעלטן איר אין יארן טויזנטער אפילו מ׳וויל ווען

 סאציאל־עטישער גרויסער אלם מענשהייט נאנצער דער פאר שוועבט
 מענשן באהארצטע אלע פון געמיטער די באצווינגט און אידעאל

 כל סור ווערט זי ביז קלאסן, און שיכטן פארשיידענסטע די אין
 אין אבער ביהוד רעוואלוציע, פראנצויזישער גרויסער דער נאך סור

 טייל איין מהות. איר אין געשפאלטן יארהונדערט ניינצענטן
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 ׳אוניווערסאציסטי׳טן אצטן אין סאציאציסטיש ווייטער אויך בצייבט
 אין פארציירט דאקעגן טייצ צווייטער רער יארן. אמאציקע די פון זין

 אוניווערסאצייטקייט אויסערע אויך טייצ צום אינערע זיינע גאנצן
 זיך אויה הערט ער פארטיקוצאריסטיש. ■אויסגע׳טפראכן ווערט און
 נאר מענ׳טהייט, רער פון קצאסן און יטיכטן אצע צו ווענדן צו

 אונטערדריקטע די וואגן סאציאציסטישן רעם אין איין ^טפאנט
 קא־ זייער פון ענין א אידייע די מאכט פראצעטאריער, די אציין,

 טרעגער. איינציקע אירע פאר קצאם איין רעם און עגאאיזם צעקטיווען
 אוני־ נאך איצט אויך סאציאציזם רער בצייבט אויסערציך !אמת

 תוך אין מענשהייט. גאנצער רער פאר אי׳טועה זוכענדיק ווערסאצ,
 געבראכן, יטוין אוניווערסאציזם אויסערער רער אט אויך אבער איז

 ארבייטענדיקע די פאר נאר טייצ רער אט זארגט פאקטייט ווייצ
 און פארטיקוצאריסטייט געווארן דא איז סאציאציזם רער קצאסן.

 מין עחטטן דעם קצאם. איין מיט מענשהייט די אידענטיפיצירט
 פאצקם־ אוניווערסאצן אצם באצייכנען מען קען סאציאציזם

 סאציא־ פראצעטאריער פארטיקוציאריסטי׳טן אצם צווייטן רעם
 אויך צוגצייך איז צעצטער רער ׳מארקסיזם" הורץ אדער ציזם,

 ׳טטיצט ער וואם רעם, פון תוצאה דירעקטע א איז ראם קעמפערי׳ט.
 האמה־ אן איז דאקעגן עחטטער רער כהות. עגאאיסטייטע אויר זיך

איבערצייגונגם־מיטצען. מיט ארבייט און אידעאציסטיש אימפוצסן,

 אידייע סאציאציסטיייטער רער מיט פאסירט האט וואס ראם
 ציו־ אצגעמיינע די פון כצצ־אידייע דער מיט פאסירט אויך האט

 ווערט אידייע כצצ די ב/ און א׳ ריכטונגען ביידע זיינע אין ניסטן
 זין. אפגעענדערטן ביסצ א אין אויך ווען אוניווערסאצ, נעבארן אויך
 איז תחום דער — איינגער זיינען גרעניצן אירע ווייצ דערפאר, ראם

 איינגערע די אין אבער — מענשהייט פון ניט און פאצה פון רער דא
 איין ניט דינט זי ה. ד. אוניווערסאצ, יטטריינג זי ואיז גרעניצן

 נאנצן רעם — קצאפן און שיכטן אצע נאר קצאס, אדער ׳טיבט
 אויפערציך. און אינערציך אוניווערסאצ, דאפעצט אויך איז זי פאצק.

 וואויצ רעם צו יטטרעבט זי ווייצ זי, איז אוניווערסאצ אויסערציך
 באשטרעבט, איז זי ווייצ — אינערציך פאצק, פון יטיכטן אצע פון
 דא אויך אבער פאצק. פון ׳טיכטן אלע זיין זאצן טרענער אירע אז
 אין כאראקטער אוניווערסאצן רעם אויפהאצטן ׳מען קען דארט ווי

 פארטילווצאריסטי׳ט, ווערן מ׳הען אדער ריינקייט, עריטטער זיין
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 עגאיאיסטישע די אידייע רער פון וואגן רעם ,אין איינשפאנענדיל!
 א׳ די גייט וועג ערשטן דעם קלאס. געוויסן א פון אינטערעסן

 אויף שאפענדיק ריכיטונג, ב׳ די — צווייטן דעם ריכטונג,
 מהות־אונטער־ טיפע נאר מעטאדישע, נאר ניט אויפן אזא

שיידן.

באורייזן?

 ובעיותיה" הכללית "הציונות ארטיקל ציטירטן אויבן דעם אין
 אויפ־ זיינען וועלכע כהות׳ נייע די אויר מאסינזאן ד״ר אן ווייזט

 זייער מאנען וועלכע און וועלט ציוניסטישער דער אין געשטאנען
 די אויס, זיך דריקט ער ווי זיינען, כתות די אט תקון. זייער שטארק

 מיטעלשטאנד. רער — ארבייטער די פון חלוצים, די פון פאטערס
 באשעפטיקן, זייער■ ציוניזם אלגעמיינער דער זיך מוז עליה דער מיט
 דעם פון גייסט אייגן און פלייש אייגן זיינען עולים די אט ווייל

 זיך ער האט דייטליכער און קלארער נאך ציוניזם. אלגעמיינעם
 וההתישבות העליה "בעיית מאמר צווייטן א אין ארויסגעזאגט

 ווערט פלאץ ערשטן אויפן וראו (,11 נומער הכללי )הציוני בתכניתם"
 רעם פון פראבלעם אמת׳ע "ראם באהויפטונג: די אוועקגעשטעלט

מיטעלשטאנד". רעם פון עליה די איז ציוניזם אלגעמיינעם

 זיינען וועלכע רייד, אייגענע זיינע מיט דאס מיד פארגלייכן
 רער איין גליקסאן ד״ר פון ׳רייד די אויר תושבה א אלם געהומען

 אין ציוניסטן אלגעמיינע פאראייניקטע די פון קאנפערענץ יערליכער
 נומער הכללי הציוני תרצ״ג, תמוז י״א—י׳ )תל־אביב ׳ארץ־ישראל

 דעם פון חטאים די וועגן גערעט דארט האט גליקסאן ד״ר (.28
 פון אידייע דער צו ביחס ציוניזם אלגעמיינעם ארץ־ישראל׳דיקן

 "ד״ר מאסינזאן: ד״ר ענטפערט דעם אויר וכדומה. כלל־ישראל
 גע־ האט זאכן, אפך אין מסכים בין איך וועלכן מיט נליקסאן,
 צו־ וואסער דאס ארויסגעגאסן האט און אנדערע אלע ווי האנדעלט

 "איר אונטערשטראכן מאל יעדעס האט ער קינד. דעם מיט זאמען
 דערווייזן, וויל גליקסאן ד״ר ״ימיר"... ניט ,און ציוניסטן" אלגעמיינע

 מישט ׳און קלאסן־מענשן אפילו און פארטיי־מענשן זיינען מיר אז
 קיין אבער אפארטיי, זיינען מיר אמת, ענינים. ביידע דורך דאביי
 געשאפן ניט מיד האבן פארטייאישקייט די ניט. מיר זיינען קלאס

 נ־ א די אבער געקעמפט. שארר זיי קעגן מיר האבן לאנג צייט א און
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 אין צוזאמענצונעמען זיך געצורארנגן אונז ■האבן שטרעמונגען דערע
 דארפן דערפאר השפעה. א האבן קענען זאלן מיר כדי , פארטיי א

 נעמט וועלכע פארטיי, שטארקע אלם ארגאניזירן איצט אריך זיך מיר
קלאסן..." אלע פון ציונים אדום

 מי־ דער מאסינזאן ד״ר פאר גילט זייט איין פון זעען, מיר
 און פלייש אלגעמיין־ציוניסטישן רעם פון פלייש "אלם טעלשטאנד

 אמת׳ע "די און אלע" פון נענטער אים שטייט וועלכער גייסט,
 מי־ דעם פון עליה די איז ציוניזם אלגעמיינעם רעם פון פראבלעם

 אבער פארטיי. א זיינען "מיר — זייט צווייטן פון טעלשטאנד",
 מען איז נפשך, מה דאביי: ראך זיך פרעגט עם שטאנד". קיין ניט
 מיטעלשטאנד רער אז זאגן ניט ראך מען קען אזוי קלאס, קיין ניט
 סוך־סוך ראך מען איז יע, ראם מען זאגט פלייש". "אייגן איז

 דער פון קאנצעפציע רער אין ליגט רעם פאר ערקלערונג די קלאס. א
 עגא־ די דורך כלל־אידייע די פארווירקליכן וויל וועלכע ב/ ריכטונג

 כלל־ישראל׳דיק, מ׳אייז מיטעלשטאנד. רעם פון איינטערעסן איסטישע
 קלאסישע איבער די אט מען וויל נאד פארטיי, איבערקלאפן א אלזא
 מהותדי־ די קלאס. באשטימטן א פון בחרת די דורך דערגרייכן צילן
 און נייער זיינע געפאנגן דא נעמט אזעלכע אלם רועג רעם פון קייט

 אבער דאס פילענדיק ניט ציל. געמיינזאמען פון זיי דערווייטערט
 זייט איין פון ריידן אים מיט אנרערע אויך און ■מאסינזאן ד״ר קען
 מ׳ אז האלטן דאך איון אייגן־פלייש ראם אלם מיטעלשטאנד פון
צוגלייך. קלאסן אלע פאר נאר קלאס, איין פאר ניט איז

 ארוים־ מאסינזאן ד״ר צו בנוגע געמוזט כ׳האב וואם דאס
 "ס׳איז בפירוש. פערסיץ י. ביי מיד געפינען אומוועגן, אריך דרינגן

 הציוני מעמדית", "ציונות מאמר זיין אין ער זאגט — ריכטיק"
 צוטיילט איז געזעלשאפט מענשליכע די "אז — (73)35 נומער הכללי

 אליין, לעבן דעם דורך ענטשטייען וועלכע קלאסן, פארשיידענע אין
 פארשיידן זיינען געזעלשאפט דער פון טיילן פארשיידענע ווייל

 און טעטיהייטם־פארמען די אז ריכטיק, ניט אבער ס׳איז טעטיק.
 געווענדעט זיין דוקא מוז הלאם איין פון עקסיסטענץ־האמח דער
 אנדערע פון עקסיסטענץ־קאמך רעם קעגן ואון טעטיקייט די קעגן

 ניט שטייט צייטן אונזערע אין הן ארן אמאל הן אומגעהערט. קלאסן.
 אנדערע פון ענינים די צו ניגוד אלם קלאם איין פון טעטיהייט די

 טעטי־ די פ^ר יסוד א שאפט הלאם יערער אומגעהערט נאר קלאסן,
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 סבסד קעגענזייטיקע די אויה קוקענדיק ניט קלאסן, אנדערע פון קייט
 ציוניסטישער אונזער צו טעאריע. דער פון אריכער מען גייט כים.

 די זיך באשטעטיקט דא אויך אז מיה זעהן אזוי ווירקליכקייט,
 ארבייטער דעם פון לכזשל אינטערעסן די אז הנחה, יסודותדיקע

 מיטעלשטאנה פון אינטערעסן די קעגן ניט נאד ניט זיינען קלאס
 מחייב זיינען ארבייטער די פון ואינטערעסן די — אומנעקערט נאר

 ארביי־ אידישער רער אז פאקט, א ס׳איז מיטעלשטאנד. דעם פון די
 אידישן דעם מיט צוזאמען ארץ־ישחאל אין אפט שטויסט טער

 א איז קאפיטאל רעם פון עקסיסטענץ די אבער ארבייט־געבעה
 די שאפט קאפיטאל דער רען עקסיסטענץ, איינענע זיין פאר תנאיי

 דער איז קאפיטאל איהישער רער ארבייטער. דעם פאר ארבייט
 אלזא וואלט טעטיקייט... ציוניסטישער דער פון תי״ו דער און אל״ף

 ארביי* און קאפיטאל צווישן נגור. יסודותדיקער א באמת נעווען
 געקענט ניט איבערהויפט מען וואלט קלאם(, א קעגן קלאס )א טער

 גלי>ן צום טעטיקייט. צי-וניסטישע איז ניט וועלכע א וועגן ריידן
 קא־ אלם מיטעלשטאנד דעם צווישן נגור יסודות׳דיקער קיין ניטא איז

 זייערע אויה קוקענדיק ניט ארבייטעה אידישן דעם און פיטאליסט
צוזאמענשטויסן".

 אז מיינט, און קלאסן בפירוש אלזא אנערקענט פערסיץ יה׳
 דער־ ער איז געזעלשאפט ציוניסטיער דער אין זיין. דאם מוז אזוי
 פון הצלחה די הצלחה זיין אין זעט און מיטעלשטאנד דעם פאר פאר
 אויס ער פירט — אלץ" רעם ״פון עתיד. ציוניסטישן גאנצן דעם

 אין אז מסקנה, לאגישע איינציק די אויספירן מען "קען — ווייטער
 רער דארח בנין ארץ־ישראל׳דיקן רעם פון תקופה קעגענווערטיקער

 רער פון אינטערעסן אלע פון צענטער אין ׳שטיין מיטעלשטאנד
 באפרויכפערט ער וויל ארגאניזאציע, — וועלט ציוניסטישער גאנצער

בנין". נאנצן דעם

 ארגאניזאציע, גאנצער רער ביי דורכזעצן ניט דאס ער קען
 פו! ציוניסטן אלגעמיינע די ביי זיין אזוי לכל־הפחות עם זאל אזוי
 אלנע־ "די — דארט ער שרייבט — ווילן" ״זואס :,ב ריכטונג דער

 אין "שווארצע" אלם יבאצייכענט ווערן וועלכע ציוניסטן, מינע
 א שאפן צו שטרעבן זיי פראנרעסיסטן? די פון זשארגאן דעם

 אידישן פון מיטעלשטאנד דעם פוץ ארגאניזאציע שטארקע
דעם פון אויפגאבן די ש.( — מיינע איז צושפרייטוננ )די פאלק".
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 ה׳ פון מיינונג די לויט אויך אבער איז מיטעלשטאנד ארנאניזירטן
 יסוד אלם דינען צו דוקא נאד אנדערע, באקעמפן צו ניט פערסיץ

 לעבן" צום דערוואכט ש.( — מיטעלשטאנד )דער ״ער אנדערע. פאר
 איינציקער, רער איז און "אליין — ארטיקל זעלבן רעם אין הייסט —

 דעם פו! טעטיקייט די פאר אויך באזיס א שאפן קען וועלכער
 וועלכע מאכט, "די איונטן: ווייטער ביסעל א א!ון קלאם". ־ ארבייטער

 מאכט, א זיין וועט מיטעלשטאנד דעם פון הענט די אין ליגן וועט
 ס׳איז פארם... ממשויתריקער א אין בנין רעם העלפן וועט וועלכע

 אלע איבער מיטעלשטאנד דעם פון הערשן א פון פראנע קיין ניט
 ראם קלאס. ארכייטער רעם פון ,אונטערדריקונג קיין ניט און תלאסן

 די און פאלקס־כלוט שטראם א ■ריינשטיראמען א פון פראגע א איז
פאלק". פון שיכטן אלע פון ׳איון קלאסן אלע פון אדערן

 אלזא זיינען ריכטונג ־ ב׳ רער פון ציוניסטן אלגעמיינע די
 צו פארהעלפן צו אוליין אים כדי ניט אבער -מיטעלשטאנד, רעם פאר

 אים מיט און אים דורך בויען צו כדי נאר מאכט, איון הערשאפט
 פון קלאסן אלע און שיכטן אלע פאר בנין ציוניסטישן גאנצן דעם
 איז ריכטונג ־ ב׳ די ווערטער, אנדערע טיט פאלק. אידישן רעם

 א אויר ציל רעם אט צו זי גייט נאר כלל־ישראלדיס' אויסנעשפראכן
 רעם דורך אז ניט, אבער מערקט זי וועג. באזונרערן אוון אייגענעם
 רער נאך בלייבט כאראקטער. אייננערן א אירייע רער זי פארלייט

 פון וואויל רעם ביי תה. ריינקייט, אלטער זיין ביי ציל אויסערער
 כלל־ישראל דער פון טרעגער די אבער זיינען אזוי פאלק, גאנצן דעם

 רער — אים פון קלאס איין נאר פאלק, פון שיכטן אלע ניט אירייע
 דער געטאן ס׳יהאט וואס אלזא טוט ■ריכטונג ־ ב' די מיטעלשטאנר.

 איוניווערסאלע זיין פארבינדט ער — סאציאליזם פראלעטארישער
 א!מת ראם טוט ער עגאאיזם. קאלעקטיווען באשטימטן א מיט אירייע

 אבער פארוויירקליכן, צו ריינקייט איר אין זי כונה ערליכער דער מיט
 איר א!ון פארשמעלערט אידייע רער פון אוספאנג דער ווערט פאקטיש
 אלגעמיי־ דעם פין ריכיטונג כ׳ רער ביי פארקידצט. מהות ברייטער

 פארבונדן אידייע ישראל כלל די אלזא ווערט ציוניזם נעם
 ווערט וועלכער מיטעלשטאנד, דעם פון עגאאיזם דעם מיט

 ענגהערציקע לשם ניט אמת וואגן איר אין איינגעשפאנט
 פאר־ גאנצן איר אין פארווירקליכן צו זי כדי דוקא נאר צילן,
 אוניווערסאליזם, אינערן דעם רעם דורך אבער פארלירענדיק נעם.

 מיט געפאר די נאך דא שטעקט טרעגער, די פון אלגעמיינהייט די
 תת אוניווערסאליזם, אויסערליכן דעם אויך פארלירן צו צייט רער
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 ישראל כלל דעם אירענטפיצירן צו צייט, רער פון משך אין געפאר די
 א' רי מיטעלשטאנד. דעם—יאים פאר קעמפט וועלכער קלאס, דעם מיט

 אוניווער־ אורשפרינגליכער דער ביי בלייבט דאקעגן ריכטונג
 קא־ קיין איין ניט שפאנט זי אידייע.—כלל דער פון סאלישקייט

 אתים ניט זוכט און וואגן אידייאישן איר אין עגאאיזמען לעקטיווע
 אלע אידעאל. כלל־ישיראלריקן איר פאר טרעגער באזונדערע קיין

 ישראל כלל רער פון טרעגער די אידעעל זיינען פאלק פון קלאסן
 אונטערשייד דער פארווירקליכן. זי זאלן צוגלייך אלע און אירייע
 כל — קודם זיך מאכט איינשטעלונגען ביידע די אט צווישן

 אר־ די אין ווי ארבייט דער פון כאחאקטער דעם אין באמערקבאר
 וועלכע ריבטונג, ב׳ די בכלל. ארץ־ישראל אין מעגליכקייטן—בייט

 אעגאאיסטיש דעראידייעאויר פון דעםאוניווערסאליזם איבער בויגט
 דעם דורך עגאאיזם, יעדער ווי ווערט, שפיץ פארטיקולאריסטישן

 א׳ דער פון כלל־ישהאל׳דיקייט די איז דאקעגן קעמפעריש.
 מיט געאדבייט ס׳ווערט וועלכן פאר אידעאליזם, פון ענין א ריכטונג

 ריכטונג ב׳ די ווערטער, אנדערע מיט ׳מיטלען. אידעאליסטישע
 אלע מיט פארטיי קעמפערישע א פארטיקולאריזם איר דאנק א ווערט

 באמת וויל דאקעגן ■ריכטונג א׳ די צוגלייך, פארטייען קעמפערישע
 פארוואורפן די זיך נעמען דאנען פון פארטייען. די איבער שטיין

 ארגאני• זיינען זיי אז ׳ריכטונג, א׳ דער לגבי ריכטונג ב׳ דער פון
 למשל זאגט אזוי וכדומה. ארבייטן צו אונפייאיק שוואך, זאציאנעל

 אלגע־ די פון קאנפערענץ אויבענדערמאנטער דער אין שווארץ ש.
 וועלכע חברים, זיינע און נליקסאן ״ד״ר א״י: אין ציוניסטן מיינע
 הרפיפות( )שיטת שוואכקייטם־שיטה דער פון אנהיינגער זיינען
 אין גלויבן דאקעגן מיד לאגע. אונזער פון טראגיק די ניט מערקן

 איז וואם חושים. אונזערע אלע מיט ציוניזם אלעמיינעם גרויסן א
 שוואכקייט דער דאנק א ציוניזם אלגעמיינעם דעם מיט פאסירט

 פארשוואונדן. ווי גוט אזוי כמעט זיינען מיד חברים? אונזערע פון
 צייט דער אין פארטיי, אונזער פון אייניקייט די איינהיטן ווילן מיד
 אנדערע באדינען שוואכלוייטם־שיטה דער פון הברים אונזערע ווען
(.28 נומער הכללי )הציוני אונז" שאדן און

 הגללי הציוני אין לארינסון אריה רעט ווערטער קלערערע נאך
 לאזט ציוניזם אלגעמיינעם רעם ארום ווכוח לאנגער "רער :12 נומער

 טאן?... איצט אלזא איך זאל וואם ארט:! ליידיקן א אבער דאך
 גאנץ זיך פילן כלליותריקייט אבסטראקטער דער פון אנהיינגער די

 פארווירסלי- דער אין אבער טראדיציע... אלטער דער ביי באקוועם
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 באוועגונג היין אויפהאלטן ניט זאכן זעלכע א סענען ■תקופת כוננס
 פאר ארט א דא בכלל ס׳איז אויב ספק גרויסער א ס׳איז ,און

 די ארבייט... הייסער פון צייט א ואין באוועגונגען מיני אזעלכע
 אונז. אויה אויך זיין חל מוזן ציוניזם דעם פון מעשיות מצוות

 אונזער לויט און הכרה אונזער לויט זיין מקיים מיר וועלן זיי
 קיין ניט אונז פאר איז טעאריע אבסטראקטע די אויפאסונג.
פירערין".

 עצם די צו שטעלונג דא נעמען צו ענין אונזער ניט ס׳איז
 דער פון ארבייטס־כאראקטער דער קלאר: אבער איז איינס טענות,

 בולטן אין אפגעקלערטער און רווהיקער אלם שטייט ריכטונג א׳
 דער פון ארבייטסהכאראקטער קעמפערישן רעם אנטקעגן קעגנזאץ

 די עגאאיסטיש קאלעקטיוו איז איינע די ודייל און ריכטונג ב'
 סאציאלן א צו נטיה ארגאנישע א ארוים ווייזט אבער אנדערע

 ישראל ארץ אין ארבייטס־מעגליכקייטן די אויך זיינען אידעאליזם,
 עגאאיסטישע יעדע ווי קען, רייכטונג ב׳ די פארשיידן. ביידע זיי פאר

 היינטיקער דער אין אויך ממשות׳דיק ארבעטן קאמה־גרופע,
 די אויר אנגעוויזן ניט איז זי ווירקליכקייט. ישראל׳דיקער ארץ

 זי ווייל אלעמען, אויה דרוק גלייכן דעם אויה ה. ד. מדינח־ימאכט,
 עגאאיזם טאקע נאר עגאאיזם, אנטקעגן אידעאליזם ניט שטעלט

 עגאאיסטישע קליינע דערווייל פארפאלגט זי עגאאיזם. אנטקעגן
 דערנענטערן דאך זיך אופן אזא אויה גלויבט און נרופן־אעטערעסן

 אקטי־ וועמענם !ריכטונג, א׳ די אבער אנדערש ציל. אידייאישן איר צו
 ווירקליכקייט ארץ־ישראל׳דיקער היינטיקער רער אין ארבייטן וועם
 קרבנות־בריינגען שטענדיקעס א נאר דערקלערט, פריער ווי איז,

 פרעמדן דעם אנטקעגן שטעלט זי ■ווייל שיכטן, אנדערע די פון לטובת
אלטרואיזם. איינענעם יאיר ענאאיזם

 פון וועגן פארשיידענע מעטאדיש נאר לטאורה די זען, מי׳ר
 ריי אגאנצער צו דערפירט סוה כל סוה האבן ריכטונגען ביידע די

 אאויסגעשפראכענער פון יניקה זייער ציען וועלכע אונטערשיידן,
 אדער דעם פון בחירה די אז אפנים ׳מהות. פון פארשיידנקייט

 איז ריכטונגן ציוניסטישע ־ אלנעמיין ביידע די דורך וועג יענעם
 ריכטונג כ׳ די וואל-פארוואנדשאפט. אויסגעשפוראכענע א

 קא־ דעם פון וועג דעם געוויילט זיך האט וועלכע אלזא,
 פארווירקלייכן צו כדי מיטלשטאנד, דעם פון ענאאיזם לעקטיוון

 ראם, האט ישראלדיקייט, - כלל דער פון ציל געמיינזאמען רעם
 אין מחולק איז זי ווייל ניט געטאן ארויס, איצט זיך שטעלט
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 אין אויך מחולק נאר תוך אין טאקע איז זי ווייל נאד מעטאדן, די
נע־ וועט רעם פאר פראבע די אליין. מהות דעם

 פון אינטערעסן די צוזאמענישטויסן זיר ס׳רועלן ווען ווערן׳ ליפעירט
 ישראל. ־ כלל פון אינטערעסן די מיט עגאאיזם קאלעקטיוון דעם
 בכלל ציוניזם דעם פון פראנע קארדינאלער רער אין פאשירט דאם
 פון פראנע רער אין — בפרט ציוניזם אלגעמיינעם דעם פון און

זי. מיר אונטערזוכן איניציאטיוו. ־ פריוואט און חלוציזם

איניציאטיוו. - פריוואט און חלוציזם ט.

 זיין אין אריין צייט לעצטער רער אין איז ציוניזם דער
 נאטירליך האבן דאצו תקופה. אנטשיידענסטער אפשר אנטשיידענער,

 באוועגונג, רער פון אויסרייפונג פאליטישע די גורמים: אפך נעפירט
 פון פארשלעכטערונג די נצחונות, אויסערע ווי אינערע גרויכע אירע
 די פארשפרייטונג, זייער פון לענדעד אלע אין לאגע אידישער דעם

 אנטרעכטונג עקאנאמישער און פאליטישער אידישער פון כוואליעס
 אייביק אלם אידן, צווישן האט וועלכער קריזיס, וועלט דער גלות, אין

 בא־ אנגעמאכט צושפרייטונג, זייער פון לענדער אלע אין פרעמדע
 אלע ווייזן וועלכע מאמענטן, וכדומה חורבנות גרויסע זונדערש

 פארן הן ־לאנר גאולה אלם ישראל ־ ארץ אויה במפגיע טאקע און
 ניט יחיד פון קומען ראם פרט. אידישן פארן הן און כלל אידישן

 זיין פון נאמען אין נאר גאולה, ־ כלל דער פון נאמען אין
 פראבלעמען נייע אסך ציוניזם אין אויפגעהויבן האט גאולה יחידישער

 ־ פריוואט און חלוציזם פון פראבלעם דאס אויך כלל דעם אין
 נע־ שטארק זייער פונקט דעם אין זיינען מיינונגן די איניציאטיוו.

 איצטיקע ביז אלטע די גאנצן אין נעגירט עקסטרעם איין רער טיילט.
 חלוציזם פון פארם דער אין ביאוועגונג ציוניסטישער רער פון ווענן

 ־ פריוואט דער אויה נאר ארבייט גאנצע רי אוועק שטעלט און
 נאך זיך פארשטייפט דאקעגן עקסטרעם אנדער רער איניציאטיוו,

 פאר לאזט און ישוב דעם פון אויפבוי חלוצישן דעם אויה מער
 ליגן מיט רער אין מקום. אקליינעס גאר איניציאטיוו ־ פריוואט דער

שטעלונגן. פשרות׳דיקע ריי נאנצע א נאטירליר
 איבעתעחיפט ניט גאטירליך האבן דעות ־־ חלוקי די אט

 איגז ביי אויר האבן און שוועל ציוניסטישן ־ אלגעמיין אוגזער
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 רער אבער איז סימפטאמאטיש זייעה הערצער. די געטיילט ארק ט ש
 ־ פריוואט און חלוציזם צווישן ליניע טייאונגס די וואס פאקט,

ה/ און א׳ ריכטונגן ביידע די צווישן אונז ביי פארלויפט איניציאטיוו

 איז אויניציאטיוו ־ פריוואט און חלוציזם פון פראבלעם ראם
 פריוואטן און נאציאנאלן פון פראבלעם דאם ווערטער אנדערע טיט

 עם האנדעלט אזו־י קאפיטאל, פריוואטן וועגן מען רעט קאפיטאל.
 גלייכע א האבן אלע וועלכן וועגן תויכקאפיטאל, דעם וועגן ניט זיך

 מיינונגן די רואו קליינקאפיטאל, דעם וועגן נאד שטעלונג, פאזיטיווע
 ווערן באמערקט דא גלייך זאל דאביי פונאנדער. שטארק זיך נייען

 ענטשיידן צו ניט ואופן בשום זיף האנרעלט צוזאמענהאנג דעם אין אז
 א אלם פראבלעם דאס ניט למעשה. הלכה אזעלכע אלם פראגע די

 ליכט ווארפט זי וויפל אויר נאד דא, אונז אינטערעסירט זעלכע
 די אויר ריכטיקער אידעאלאניע, אלגעמיין־ציוניסטישע די אויר

 מאטיוון די אפילו ריכטונגען. ביידע די פון דיפערענצן אידעאלאגישע
 בא־ זיי וויפיל אויר נאד ווערן אנגעפירט וועלן קעגן און פאר פון

אלגעמיינעם.ציוניזם. רעם פון מאמענטן אידעאלאגישע די לויכטן

 שטויסט פריוואט־איניציאטיוו און חלוציזם פון פראגע די
 —ארץ דער פון פראנט אויפבויערישן גאנצן ואויפן צוזאמען זיך

 ענדיקנדיק און עליה מיט אנהויבנדיק ווירקליכקייט, ישראלדיקער
 האט סבות, אויסערע ווי אינערע געוויסע, צוליב התישבות. טיט
 צו בהתאם ריכטונג באשטימטע א אין איינגעשטעלט עלית די זיך

 געריסן זיך און עקסיסטירט פאקטיש יארן יענע אין האט וואם דעם
 וועלכער אין צייט, לאננע א פאראיבער איז אזוי וארץ־ישראל. היין

 —מענשן באשטיטטער גאנץ א געווארן צוגעפירט ישוב רעם זיינען ם׳
 במשך (.11 נומער הכללי הציוני מאסינזאן, ר״ר )פנל. מאטעריאל.

 דאס און גלות אין לאגע די געביטן ראדיקאל אבער זיך האט הזמן
 עולה אמאל האט ישראל. ־ ארץ פון טויערן די אויר ממילא סלאפט
 אט איד. ־ סתם דעם היינט קומט אזוי יוגענטליכער, רער געווען

 פון ארויסגעווארפן מער און מער אלץ גלות אין ווערט איד סתם רער
 זיך פאר זוכן צו געצוואונגען דערפאר זיך זעט און פאזיציעם זיינע

 אין — ישועה אשטיקל אים פאר ס׳ווינקט וואו דארט מקלט, אמקום
 געזעצן, ־ עליה די אויר אן אבער זיך ער שטויסט דא ישראל. ארץ

 קיין ישראל. - ארץ פון טויערן די ואים פאר פארמאכן וועלכע
 אויך ער איז יאר 35 פון עלטער און ניט ער האט פונט . טויזנט

ביכולת איז ישחאל ארץ וואס דעס פון זיין נהנה ניט קען ער אז אזיוי
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 "ע■ אט מער, :צ־ (.1934 *צ־ ־צב בא־ צ"ניבטן. צ'ג. ליטווישע
 פא?? גאנצן פ? שליד א איש ניט ",־' ־עב באטדאבט טייל

 :אצ׳צנא' פא-ערפט> די אויף 2אי $דפ העספט וועלכער
פאר וועלכער הלאם. איין שין פארמטייער אלם נאר אזיציעפ,9



מיטעלשטאנד. רעם פון פאזיציעס די אזעלכער אלם

 זי א׳. ריכטונג די ארויס גייט שטאנדפונקט דעם אט הענן
 אלנע־ רעכטן עקסטרעמערן דעם אויך ווי מעסיקערן רעם מאכט

 מיטעלשטאנר פון עליה די אז פארוואוירח, רעם ציוניזם מיינעם
 נוצן צו ממילא ניט פירט און לאנד אין פארווארצלט ניט ווערט

 הנוער־ רעם פון כנוס ערשטן רעם פון דו״ח רעם )פנל. ביידן. פון
 ווען טייל, רער אט מיינט איצט, דוקא ארץ־ישראל(. אין הציוני

 אויפבוי, דעם פאר מעגליכקייטן און וועגן נייע זיך עפענען עם
 נאציא־ דעם פון נויטיסייט די פון הכרה די ווערן געשטארקט מוז

 כנוס רעם פון דעבאטע די )פנל. ישראל. ארץ פאר קאפיטאל נאלן
(.8 נומער הכללי הציוני אין

 אפ־ ב׳ ריכטונג רער פון טייל מעסיקער רער טאקע ווייס
 ער, מיינט נאר קאפיטאל, נאציאנאלן רעם פון ווערט דער צושאצן

 "סיר רעכענען. דאמיט זיך מ׳מוז און געביטן זיך האבן צייטן די אז
 "התנועה ארטיקל זיין אין מאסינזאן ר״ר ביי מיד לייענען — ווייסן"

 איז קאפיטאל נאציאנאלן רעם אן "אז — כארץ" והישוב הציונית
 אויך מוזן מיר אבער פריוואטן..., דעם פאר מעגליכקייט קיין ניטא
 דעם אויר נאר פארלאזן ניט זיר מיר קענען להבא אז זיין, מודה

 און לאנר אין בויט וועלכער איד, יערער קאפיטאל... נאציאנאלן
 עליה. חלוציאנישע די דערמעגליכט ענערגיע, זיינע אהער בריינגט

 רער צו קעגענזאץ קיין ניט אופן בשום איז די אט פון עליה די
 נומער הכללי )הציוני פארבונדן". זיינען ביירע ווייל חלוציאנישער,

26.)

 מסקנות אידעאלאגישע קיין ציען ניט נאטירליך מיר וועלן
 די אויך אבער לאגערן, ביידע אין קיצוניים די פון יסור אויפן

 אמת, דערפונקט. זייערשטארקאין דיווערגירן עלעמענטן מעסיקע
 פראפארציע, פון פארמעל אומשולדיקער א הינטער זיך באהאלט ראם
 חלוצים די צו פלאץ, ערשטן רער פארנעמען צו האט ווער אלזא

 פראפארציע דער אט אין געראדע אבער מיטעלשטאנד, רער צו
 אריבער־ "דאם נויגונגען. אידעאלאגישע אמת׳ע די דורך זיך ברעכן

 מאמר זיין אין אילנא שרייבט — חלוצים" צו יוגענט רער פון פירן
 "זיין פון אתנאי נאר ניט "איז — הציוני־הכללי הנוער תנועת

 וועלכע קאנסעקווענץ׳ איינציקע די אויך איז נאר זיין", ניט און
 בא־ די אויך אמת, יוגענטליכן. ציוניסטישן א פאר מעגליך איז

 אבער ס׳איז הכרח. אייזערנער א איז מיטעלשטאנד דעם פון זעצונג
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 וואוקם דעם מיט פאלט און שטייט האל ש י רץ־ א אז קלאר, דאך
 (.27 נומער הכללי )הציוני באוועגונג". חלוציאנישער דער פון

 אין אוועק שטעלט .און שפיץ רער אום מאסינזאן ד״ר קערט דאקעגן
 "בעיות מאמר ציטיירטן מאל אפאר שוין זיין פון אויבענאן רעם

 זייער רער (,11 נומען הכללי )הציוני בתנועתנו, ותהתישבות העליה
 פרא־ אמת׳ע "ראם זאץ: סימפטאמאטישן און כאראקטעריסטישן

 מיטעל־ דעם פון עליה די איז ציוניזם אלנעמיינעם רעם פון בלעם
שטאנד,.

 פריוואט־איניציאטיוו און חלוצים פון צוזאמענשטויס דער
 נא־ נרייפט ער אליין. עליה רער אויה נאר ניט זיך באשריינקט

 ישוב, רעם פון ערשיינונגען אנדערע אלע אויח אריבער טירליך
 מאסינזאן שרייבט—דא" "אויך התישבות. די ואויה אויך כלל דער אין
 פריוואטע די אוועקשטעלן מען "וויל — ארטיקל דערמאנטן דעם אין

 מיטעלשטאנד דעם פון התישבות די נאציאנאלע, די קעגן התישבות
 רער געשאדט וואלט איינע ווי פונקט חלוצים, די פון די אנטקעגן

 מאכט וואס מ׳זאגט: און נאאיוו זיך מאכט מען אדער צווייטער.
 זיינע איינארדנען דאך קען מיטעלשטאנד דער אטומל, פאר מען

 פראב־ ראס "הנוטע". אדער "יכין" געזעלשאפט די דורך פרדסים
 פאדערט ער ווען ציוניזם, אלגעמיינער רער טיפער. אבער איז לעם
 רעם פאר נאר ניט ער זארגט מיטעלשטאנד, דער פון התישבות די•

 צוציען התישבות, די פאר מעגליכקייטן נייע עפענען וויל ער פרט.
 סטרוקטור גאנצע די אפענדערן און אויפבוי דער פאר קרייזן נייע
ארגאניזאציע". ציוניסטישער דער פון

 די אין עלעמענטן מעסיקע די ריידן פונקט ידעם אין אויך
 אבער זיף גייען און שפראך ענליכע שטארק א ריכטונגען ביידע

 און פראפארציע די דורך פאנאנדער שטארק תוך אין ווידעראמאל
 חלוצים פון שלאכט אמת׳ע די הויפט־באטאנונג. פון פראגע די

 פון פונקט דעם אין געגעבן אבער ווערט פריוואט־איניציאטיוו און
" עברית. עבורה

 עברית עבודה פראגן־קאמפלעקם דעם פון מהות דער איז וואס
 אלגעמיין־נא־ און ציוניסטישער גרויסער איר ליגט וואס אין און

 די פאר ריידן ניט פונקט דעם אין אויך פ׳רויל ווערט? ציאנאלער
 זאל מאל רעם אליין. ריירן לאזן זיי איצט ביז ווי נאר ריכטונגן,

 זיין אין באהאנדלט ער ווי נאכדעם קליינמאן. משה טון דאס
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 פאר־ דאם פון פראגע די דרכה?" אי — כללית ״ציונות ארטיקל
 פון שאפונג די און ארץ־ישראל פון ערד רער אין זיין ווארצלט

 אינ־ די און האנדעל "רעם. ווייטער: ער זאגט שטאנד, פויערים א
 ערד די אויר פארפלאנצן געוואלט ניט אפילו מיד האבן דוסטרי

 גענוג טיר האבן געזאגט, ראן מיד האבן דעם פון אבות. די פון
 שפעטערדיקע א איבערטריבן. צופיל דא מ׳יהאט אמת׳ גלות. אין

 ארגאנישע זיינען אינדוסטרי און מסחר אז געוויזן, אונז האט צייט
 לויט אויפגעבויט ווערן זיי ווען פאלק, א פון לעבן אין עלעמענטן

 דער אז בלייבט, איון אבער איז עיקר דער פראגראס. נאציאנאלער א
 סאארבייטער, זיינע און באדן רער דאך איז יסודות אלע פון יסוד

 קאלאניעס פון גרינדונג די אז געווארן, קלאר אבער איז באלד
 זיבערקייט, נאציאנאלע קיין ניט זיך אין ענטהאלטן פויעריס... מיט

 ראן נאציאנאל. אבסאלוט ניט זיינען ווירטשאפטן די אט זמן כל
 לויט פראבלעם נאציאנאלע צווייטע דאס אויפגעהויבן זיך האט
 פון שאפונג די חשיבות: איר לויט ערשטע די אבער צייט, רער

 אידישער פון יסוד דעס אויר ווירטשאפטן נאציאנאלע אבסאלוט
 אלגעמיין־ א אייגענטליך אלגעמיין־נאציאנאלע, א איז דאס ארבייט.

 איז ארבייטער־שטאנד א פון שאפן דאס פראבלעם... ציוניסטישע
 נאציאנאלן רער פון אויפהיטונג די פאר באדינגונג הכרחיות׳דיקע א

 אינ־ מיט אנגעהויבן האבן מיר אז דארר. אונזער פון כאראקטער
 נויטגע־ א געווען ווידער עס איז קולטות שטעטישער און דוסטרי

 אידישע פון אקאדער שאפן דא אויך מ׳זאל אז נחיצות, דרונגענע
 איז ווירשטאפט די כלל: זעלבער דער הערשט דא אויך ארבייטער.

 און אידן... זיינען ארבייטער זיינע ווען נאציאנאלע, א דאן נאר
 פון ענטשטייען דאס ציוניסט, אלגעמיינער רער איך, זע דערפאר

 גרויסע א אלם ארץ־ישראל אין ארבייטער־קלאס איידישן א
 נא־ אונזער פון וואונדער די פון איינע אלם געשעעניש, נאציאנאלע
 שטאנדהאפטיקייט קיין פאר ניט זיך שטעל איך געשיכטע. ציאנאלער

 )הציוני קלאם". דער אט פון שאפונג די אן בנין, גאנצן איונזער פון
(.8 נומער הכללי

 פרא־ דעם צו ריכטונג א׳ רער פון שטעלונג די איז אזוי אט
 פראצענט. הונדערט אלע אויר פאזיטיוו אלזא עבודה־עברית, בלעם
 לייכט זייער מען קען דאס ארטיקל, ציטירטן רעם פון מען זעט דאס

 ריכטונג אי׳ רער פון חברים אנדערע אלע פון מאמרים די אין געפינען
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 הנוער־חציוני. דעם פון פארטיי־שריפטן די אין דערעיקערשט און
 גאנץ איז ריכטונג כ׳ די אויך אז אונטערשטרייכן, גלייך מוזן מיד

 ציוניזם אלגעמיינער "דער עברית. עבודה פאר אויסנעשפראכן
 דאם אבער ארבייט, ,אידישער פון עיקר רער מיט פאלט און שטייט

 קרייזן, אנדערע פון עליה ברייטע א פאדערן צו ניט איר שטערט
 דער־ נאר עליה, חלוציאנישער רער צו ננוד אלם ניט קומט וועלבע
 נעמט שטעלונג אזא (.8 נומער הכללי הציוני )מאסינזאן, זי". גענצט

 רא־ אסך רער אויך נאר מאסינזאן, מעסיקער דער נאר ניט איין
 זיינען וועלכע הברים, אנדערע אלע און סופחאסקי דיקאלערער

 ציוניזם. אלגעמיינעם ארץ־ישראל׳דיקן דעם אין מאסגעבענדיק
 ווירקליכ־ די אז ארויס, אבער זיר שטעלט גוט. געווען אלץ דאך וואלט
 מיר הערן אזוי אט הנחות. טעארעטישע די פון ווייט איז קייט

 ישראל: ארץ אין תרצ״ג לאנד־קאנפערענץ דער אויר גליקסאן ד״ר פון
 וואם די פון הפחות לכל ציוניסטן, אלגעמיינע די פון שטימונג "די

 ציו־ פרינציפעלע אויר נעגאטיוו ווירקט נאמען, זייער אין ריידן
 רעכטם נאך נטיה די אז זאגן, צו מורא■ כ׳האב ענינים. ניסטישע

 אידישער פון עיקר רעם בנוגע אויך שטעלונג אונזער איבער פירט
 ארבייט, אידישער פון חוב דעם אויר מכריז זיינען מיר ארבייט.

 דער וואלט ציוניסטן. אלגעמיינע פון דרוק קיין ניט שפירן מיר אבער
 צווינגן". צד צווייטן דעם געקענט אויך מען וואלט געווען, דרוק

הכללי(. )הציוני

 באימת האט ריכטונג ב׳ דער פון ציוניזם אלגעמיינער דער אז
 קיין ניט אונז זאגט עברית עבודה פונקט דעם אין געזינדיקט
 ציוניזם אלגעמיינער דער "אמת, אליין: מאסינזאן ד״ר ווי אנדערער

 האט ער איצט. ביז עברית עבודה פון פונקט אין געזינדיקט האט
 ניט זאך קיין אים פאר אבער האט עיקר, רעם צו באקענט זיך

 זאלן אנדערע אז מעגליך, געמאכט ער האט רעם דורך געטאן.
 בא־ א פארלייען אים און ענין דעם אין מאנאפאל דעם איבערנעמען

 )הציוני ריכטיקע". די שטענדיק ניט איז וועלכע ריכטונג, זונדער
(.11 ממען הכללי

 שטעלונג פאזיטיווע פרינציפיעל די אויר אלזא קוקענדיק ניט
 זיינען למעשח אז פעסשטעלן, אלזא מיד מוזן עברית, עבודה דער צו
 רער צו בנוגע כ׳ און א׳ ריכטונגען די צווישן אונטערשיידן דא
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 בכלל. ציוניזם רעם פון הויפט״פרינציפ רעם אט פון פארווירקליכונג
 עברית עבודה דער פון פארווירקליבונג רער אין הבדלים די אט

 רער מיט צוזאימענהאנג איינגסטן אין זעז׳ וועט יערער ווי שטייעז׳
 פריוואטהאיניציאטיוו. און חלוציזם צו יריכטונגן די פון שטעלונג

 פילן וועלכע מאמענטן, די פון איינע איז עברית עבודה רייכטיקער,
 קאג־ ■מיט פריוואט־איניציאטיוו און חלוציזם פון פראבלעם ראם אן

 מען וועט מער אלץ חלוציזם, מ׳באטאנט מער וואם אינהאלט. קרעטן
 חאלוציאנישער א עליה, חלוציאנישער א פאר זיין נאטירליך
 ווארט אין עברית עבודה יפאר דורכואוים דערעיקי׳רשט און התישבות

 פריוואט־איניציאטיוו, פאר דאקעגן מ׳איז מער וואם האנדלונג. און
 תתישבות און עליה פאר איינזעצן מער אלץ זיר מען וועט אזיוי

 שטעלונג די זיין וועט שוואכער אלץ און מיטעלשטאנד רעם פון
 פון עיקר רעם פון פארווענדונג פראקטישע די לכל־הפחות אדער

 דער אייגענטליך איז וואס דאביי זיך פרעגט עם ארבייט. אידישער
 די צווינגט וועלכער גורם, ואידעאלאגישער אלגעמיין־ציוניסטישער

 שטויסן עם וואו אומעטום, וועגן פארשירענע זייערע אויר ריכטונגען
פריוואטהאיניציאטירו? און חלוציזם פון אינטערעסן די צוזאמען זיך

 געראדע געבן לייכט זייער זיך לאזט דעם אויה תשובה די
 ארבייט־ אידישער דער עברית. עבודה פונקט דעם אין

 פון קאפיטאליסט אידישער דער געוויינליך אלזא געבער
 עקאנאמישע פרט אלס פונקט רעם אין האט מיטעלשטאניד רעם

 איג־ די צו קעגענזאץ בולט׳סטן אין שטייען וועלכע אינטערעסן,
 איז ארבייטער אידישער דער אירבייטער. ואידישן רעם פון טערעסן

 איז ארבייט־געבער דער אז אזוי ניט־אידישן, דעם פאר טייערער
 איז דאקעגן אינטערעסן. איינצעל זיינע אונטערצוגעבן זיך נוטה
 ארץ־ישראל, אין גאולה זיין זוכט וועלכע פאלק, אידישע דאם אבער

 גע־ זאל ארבייט אידישע די אז רעם אין פאראינטערעסירט בלוטיק
 פארברייטערט ווערט דעם דורך ווייל ארבייטער, אידישע ווערן געבן

 ממילא און לאנד פון אויפנעם־פעהיקייט די באזים, אידישע די
 דאס און באראקטער נאציאנאלער דער פארפעסטיקט אויך

 פריוואט דער און פריוואכדאיניציאטיוו די געוויכט. פאליטישע
 אינטערעסן, פרט איזאלירטע פון יניקה זייער אלזא ציען קאפיטאל,

 די מיט אינטערעסן די אט פון צוזאמענשטוים א ביי נעמען וועלכע
בשוס הייסט דאס אויבקרהאנט. די נאטירליך גאנץ כלל, ידעם פון
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 ישראל׳דילו. כלל זיין ניט קען קאפיטאל פריוואט רער אז ניט, אופן
 געהערט דאצו נאד זיין, גוט זייער און זייער דאס קען ער
 פריוואטן רעם איבער קאנטראל נאציאנאלע א תנאי: באשטימטער א

 פריוואט רער קען אזיוי קאנטראל די אט מיר האבן קאפיטאל.
 רער מוז אז,וי ניט, ראם ימיר האבן ישראל׳דיק, כלל זיין קאפיטאל
 יחיד, עגאאיסטישן רעם פון ׳טליה א קאפיטאיל, פריוואט

 ווי כלל, פון אינטערעסן די צו בניגוד אויסשלאגן אפט זייער
 עברית. עבודה פון פונקט רעם אין אנדערן אונטער דאס זען מיר
 קאנטראל נאציאנאלער רער צו ריכטונגן די פון שטעליונג דער אין
 אמת׳ער דער אויפדעקן אלזא זיך לאזט קאפיטאל, פריוואטן דעם פון

 פון קומט וואס אלץ איניציאטיוו. פריוואט רער פון כאראקטער
 דער פאר זיין וועט ישראל׳דיק כלל באמת איז און כלל־ווארצעל א

 פרט־ פון יניקה זיין ציט וואם ראם אבער דאקעגן קאנטראל,
 אלגעמיין ביידע די אלזא זיף שטעלן ווי קעגן. זיין וועט אינטערעסן

 מער איז ערשטע די וועלכע פון ב', איון א' ריכטונגען ציוניסטישע
 פריוואט־איניציאטיוו, פאר מער איז צווייטע די און חלוציזם פאר

 סיי און חלוציזם רעם פון סיי נחיצות די ביידע אבער אנערקענען
 נאציאנאלער דער פון פראנע רער צו קאפיטאל, פריוואטן דעם פון

 רעדנער"_)ד״ר ״רער קאפיטאל? פריוואטן רעם איבער קאנטראל
 לעצטער רער פון באריכט דעם אין מיר לייענען — גליקסאן(

 אז "האלט, — אביב תל אין קאנפערענץ אלגעמיין־ציוניסטישער
 קאנטראל אנאציאנאלע פארערן דארר ציוניזם אלגעמיינער רער

 גע־ ווערט דאס ווי אזוי פונקט קאפיטאל, פריוואטן רעם איבער
 נאציאנאלע א נויטווענדיק ס׳איז ארבייט. רער בנוגע פאדערט

 פארמאגט קאפיטאל פריוואטער ווייל עקאנאמיק, רער אין אויפזיכט
 הויפט" רער שטעקט דערינען אין ׳מאמענטן. נעגאטיווע אפולע

 ה׳ און גליקסאן ד״ר פון מיינונגען די צווישן קעגנזאץ זעכליבער
 פאר זיינען חברים זיינע און סופרסקי באשר סופראסקי,

 איניציאטיוו". פריוואטער דער פון כחות־שפיל פרייען א
 ש.( — מיינע איז צושפרייטונג די .4937 נומער שטימע )אידישע

 מיינונגען, טעארעטישע אין אונטערשייד א נאר ניט איז דאס אז
 די באווייזט האנדלן פראקטישן פון אונטערשייד א טאקע נאד

 קעגן זיינען וועלכע ציוניסטן, אלגעמיינע רעכטע די פון שטעלונג
ארבייט אין אריינמישן זיך זאל ועד־הלאומי דער אז דעם,
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 פו| ׳טטעארנג די ווערן אנגעפיירט קעז ביישפיל אלם קאנפליקטן.
 איו סכסוך באקאנטן רעם בשעת ועד־הלאומי אין סופראסקי ח׳

 וועג אויפן דערליידיקט האט תלואומי ועד רער וועלכן פתח־תקוה,
(.1935 יוני 25 פון "הארץ" גליהסאן )מ. ארביטראזש. פון

 האנדלונגס־ און מייניונגס לעצטן דעם אט פון ליכט דעס ביי
 שטע־ די פון פארשיידענהייט די קלאר גאנץ ווערט אונטערשייד

 רעם צו דיכטונגען ציוניסטישע אלגעמיין ביידע די מצד לונגן
 פארשיי־ א בכלל, קאפיטאל פריוואט און חלוציזם פון פראבלעס
 איז נאד צויפעליקע, קיין ניט אופן בשום איז וועלכע דענהייט,
 איז, וועלכע ריכטונג, ב׳ די מהות׳ן. אמת׳ע זייערע פון אתוצאה

 אלס עגאאיזם קאלעקטיוון א פאר געזען, אויבן ׳שוין האבן מיד ווי
 איז אידייע, כלל רער פון פארווירקליכונג דער אין קראפט טרייב־

 וועלכע דאקעגן, ריכטונג א׳ די איניציאטיוו. פריוואט פאר מער
 פון פארוויירקליכן רער ביי עגאאיזם קאלעקטיוון רעם אוים שליסט

 ציוניזם אלגעמיין דער פון טעזע הוייפט סאציאל־פאליטישן דער
 איז אינטערעסאנטע אידעאלאגיש דאס חלוציזם. פאר מער איז

 אין ווייט אזוי אוועק איז ב׳ ריכטונג די וואס ראם דערעיקרשט
 ווארפט זי אז עגאאיזם, קאלעקטיוון איר פון קאנסעקווענצן די

 פרייוואטן רעם איבער קאנטראל נאציאנאלע די אפ פאקטיש
 אידעאל, רעם אנטקעגן תוך אין זיך שטעלט זי ה. ד. קאפיטאל,

 נאר לכאיודה דאס האט אזוי אט פארווירקליכן. וויל זי וועלכן
 מהות׳דיקער טיפער אלם אנטפלעקט זיך פארשיידענע מעטאדיש

 עגאאייזם קאלעקטיוון רעם אויף ריכטונג ב׳ די בויט אונטערשייד.
 ערליכער רער מיט טאן אפילו ראם זי מעג מיטעלשטאנד, דעם פון
 אידייע, ישחאל כלל די פארווירקליכן צו כוונה אויפריכטיקער און

 נאר מעטאד, באשטימטער קיק ניט תוך אין דאם איז אזוי
 קאנסעקווענצן, לעצטע זיינע אין האט ראם מהות. באשטימטע א
 די פון געזעצליכקייט זעלבסשטענדיקער אינערער רער דאנק א

 פירן געמוזט און געפירט פרינציפן, מאטעריאליטסישע עקאנאמיש
 מען מעג אידייע. ישראל כלל דער פון נעגירונג פאקטישער א צו

 אבער ׳מאל יערעם ישראל׳דיקייט, כלל וועגן מיידן נאך טעארעטיש
 וועלן פראקטיק" אין פארוואנדלען דאר׳פן טעאריע די מ׳וועט ווען
 די זינן שטענדירן ריכטונג, ב׳ דער ביי פאל דעם באימת ס׳איז ווי

 איר פון יסוד אין ליגן וועלכע טענדענצן, ישחאל׳דיקע אנטי־כלל
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 די ערשיינונג. סאציאלע עגאאיסטישע קאלעהטיוו א אלם מהות,
 עגאאיזם קאלעקטיוון יעדן קעגן איז וועלכע דאקעגן, א׳ ריכטונג

 ישראל כלל רער פון פארווירקליכונג די פאר קחאפט טרייב אלס
 פון ווי געזעצליכקייט אייר פון ׳דערפאר פריי איז אידייע,

 די אז אזוי בכלל, פרינציפן מאטעריאליסטישע עקאנאמיש
 אן ניט זיך שטויסט פראקטיק אין טעאריע דער פון פארוואנדלונג

טענדענצן. אנטאגאניסטישע קיינע אויר

 ריכטונגען, אלגעמיין־ציוניסטישע ביידע די פון שפאנונגן די
 אופן בשום איז באטראכטונגען, פריערדיקע די אלע אונז לערנען

 אידעאלא- ,אויסגעשפראכן א טאקע נאד פראקטישע א׳ נאר ניט
 ווייל פראקטיק, רער אין פאנאנדער זיך מ׳גייט פראבלעם. גישע
 זיך פאנאנדערגיין ראם טעאריע. דער אין פאנאנדער זיך מ׳גיט

 ב׳אטראכטונגען, זעלבע די ווייטער אונז לערנען טעאריע, דער אין
 נאר לכאורה, אויס זעט עם ווי דיווערגירן, אמעטאדיש נאר ניט איז

 מיט אנהויבנדיק מהות. דעם אין הבדל טיפער א טאקע
צו אריבער ב׳-ריכטונג די גייט פארטיקולאריזם סאציאלן

 עקאנאמיש־מאטעריעלע אלם זיך אנטפלעקט עגאאיזם, קאלעקטיוון
 די ישראל׳דיקייט. כלל די פאקטיש לסור נעגירט און ערשיינונג

 אוניווערסא- סאציאל בלייבט און איז וועלכע דאקעגן, ריכטונג א׳
 אלם זיף אנטפלעקט אלטרואיזם, קאלעקטיוון א צו נייט ליסטיש

 פאקטיש אויך אין און ערשייניונג געזעלשאפטליך־אידעאליפטישע א
 אט פאר איליוסטראציע בעסטע די ישראל׳דיקייט. כלל די מחייב

 אונטער־ און שפאנונגן אידעאלאגישע פון קאמפלעקס גאנצן דעם
 טיילן ביידע די האט וועלכער אירגון, דעם פון ענין דער איז שיידן

 קעגן איינעם נעשטעלט אוועק שארר ציוניזם אלגעמיינעם דעם פון
 אבן־מח פארטייאישער דער געווארן לסור איז און אנדערן דעם

 אויפ־ איז און נעשטרויכעלט זיך האט פארטיי די וועלכן איבער
העלפטן. צוויי ארן געווארן געשפאלטן
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אירגון. דע־ י.

 וועלכע ארגאניזאציע, ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין די
 דער געווארן איז תל־אביב, אין געוואה געגרינדעט לעצטנס איז

 צונע־ ציוניזם, אלגעמיינעם רעם פון פונקט שטרייט פאטאלסטער
 כאזיס. געמיינזאמע די און שפראך געמיינזאמע די יאים ביי מענדיק
 אלם אירגון רער ניט — זיכער גאנץבאשטימט איינס איז דאביי

 געשפאלטן לסוד און געמיטער די דעההיצט אז!וי האט טייל־פראגע
 אין זאמעלפונקט, און ברען אלם ואירגון רער נאד ארגאניזאציע, די

 שפאנונגען און ניגודים אלע קאנצענטרירט זיך ס^האבן וועלכן
 געווארן דערפירט דא זיינען און ריכטונגען פארשייידענע די צווישן

אויסדרוק. פראקטיש־אנטאגאניסטישן זייער צו
 ווייטער ,אויך און גרינדן צו געצוואונגען האבן סבות וועלכע
 ארגאני־ ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין אייגענע א אויפצוהאלטן

דאקעגן? טעמים די זיינען וואס און זאציע
 צוזאמענהאנג דיזעם איין אויך אז באמערקן, איך מוז דאביי

 פראגן אנדערע אלע ביי ווי למעשה. הלבה וועגן ניט זיך עס האנדלט
 אונז אינטערעסירט אזוי פראקטיק, ציוניסטישער אלגעמיין דער פון

 ווארפט זי וויפל אויח אלזא זייט, טעארעטישע די נאד דא אויך
 מחייב הטבע כדרך איז דאס אויך אבער אידעאלאג,יע. די אויה ליכט

 אירגון, דעם קעגן און פאר פון ׳טעמים די צו צוצוקוקן נעענטער זיך
 ווייניקער ארער מער פינד אין איינטיילן כלל דרך זיך לאזן וועלכן

 צייוניסטיש־עטישע, פראפעסיאנעלע, קאטעגאריעם: פארוואנדטע
 אידעא־ פארטיי און נאציאנאלע אלגעמיין ארגאניזאציאנעלע, פארטיי

פראפעסיאנעלע. די פון אן מיר הויבן לאגישע.
 פון אנהיינגער די טענה׳ן ארבעטער, ציוניסטישע אלגעמיין די

 פרעמד־פארטייאישער א הסתדרות דער אין זיינען אררגון, דעם
 רעכט זייערע אין פארשמעלערט זיי ווערן אזעלכע אלס און עלעמענט

 א פון ציען קען ארבייטער א וואס נוצן, די אין אויך ממילא און
 צד דעם פון געענטפערט ווערט רעם אויה פאראיין. פרעפעסיאנעלן

 צווניסטישן אלגעמיין דער פון רעכט די ווערן ערשטענס אז שכנגד,
 צווייטנם געשמעלערט. ניט אופן בשום הסתדרות רער אין ארבייטער

 זאגן מען מוז אזוי טעמים, פראפעסיאנעלע פון יע שוין ׳מען רעט
 פרא־ א הסתדרות. דער אין זיין יע מ׳זאל אז דוקא, דיקטירן זיי אז

 קען אירגון, דער פון מתנגדים די ׳מיינען פאראיין, פעסיאנעלער
 און געאייניקטן דעם זיך הינטער האט ער ווען שטארק, זיין דאן נאר
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 געפינען וועלכע ארבייטער, אלע פון ווילן געשלאסענעם איינהייטליך
 ביידע נאטירליך וועלן אזוי פאל, רער ניט דאס איז לאנד. איין זיר

 דער זיין וועט וועלכער טייל, הלענערער דער אבער ליידן, טיילן
 ווייל דערפאר, פשוט גרעסערער רער ווי מעת ליידן וועט אירגון,

 אלגעמיין באז.ונדערער א פון שאפונג "די שוואכערער. דער איז ער
 מחיצה א אויר שטעלט ארגאניזאציע... ארבייטער ציוניסטישער

 ארביי־ ישראל׳דיקער ארץ רער צווישן און יוגענט רער אט צווישן
 דער אין ארגאניזירט בלייבט מערהייט וועמענס טערשאפט,

 הנוער רער פון חוזר רער ,24 נומער 1935 )״העולם" הסתדרות".
הציוני(.

 אירגדן, רעם פון חסידים די ווייטער טענה׳ן הסתדרות, די
 א גלייכצייטיק נאר פאראיין, פראפעסיאנעלער א נאר ניט איז

 קלארערער און שארר־אפגעצייכנטער באשטימטער, א מיט פארטיי
 אידעאילאניע. פארטייאישער און אנשויאונג וועלט פארטייואישער

 אבער זיינען ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין די פון רייען די אין
 ניט זיי דערלויבט געוויסן פארטייאישער וועמענס אזעלבע, דא

 אבער טארן זיי הסתדרות. דער פון רייען די אין אריינצוטרעטן
 ארגאניזאציע, ־ ארבייטער א פון מחוץ ווערן געלאזן ניט אויך

 אקטועל זייער ווערט דעריבער איטערעסן. זייערע שיצן וועלכעזאל
 ארבייטער- אלגעמיין־ציוניסטישער פראפעסיאנעלער א פון פראגע די

 פרא־ א געניסן קענען זאלן ארבייטער אונזערע אוואו ארגאניזאציע,
 קאמ־ געוויסע אויר איינגיין דאביי מוזנדיק ניט שוץ, פעסיאנעלן

געוויסן. צוניסטיש־פארטייאישן זייער מיט פראמיסן
 פארטיי־עטישע גערעכטע די אט שכנגד צד דער אנערקענט

 דעם פון חסידים די וועלכע מסקנות, די אז ער, מיינט נאר טענה,
 זאגט — הסתדרות" ״די ריכטיקע. די ניט זיינען דעם פון ציען ארגון
 — תל־אביב ואין קאנפערענץ לעצטער רער אויר גליקסאן ד"ר

 פאר• און פאליטישע פולשטענדיקע די אייגענטליך "פראקלאמירט
 פראזע. א בלויז איז דאם אבער חברים. אירע פון פרייהייט טייאישע
 איז דערפון ,אויסוועג רער דארטן. גוט ניט זיך פילן חברים אוגזערע

 די איבערבויען נייערט ארגאניזאציע, אנייע שאפן צו ניט אבער
 זאלן וועלכע יסודות, נייע אויר מוסדות אירע און הסתדרות

 זיר פילן צו ■ריכטונגען פארשיידענע פון ארבייטער די דערמעגליכן
 שטימע אידישע לויט )ציטירט היים". דעיר אין זיך ביי ווי דארטן
 רעט אירגון, דעם פון מתנגדים די מיינען דעם, אחוץ (.4937 נומער
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 אז חשבון, אין בריינעגן ׳מען מוז אזוי עטית ואון געוויסען פון מען
 זיין אויר קוקענדיק ניט ארבייטער, ציוניסטישער אלגעמיין דער
 און איז איינשטעלונג, אלגעמיי־נאציאנאלע און ישחאלדיקע כיל

 פון אסך זייער זיך סאלהאירזירן אזעלכע אלם ארבייטער. א בלייבט
 זיין. ניט זאלן זיי וואו לאגערן, אינידערע פון ארבייטער אלע ■מיט זיי

 געוויסן, זיין קעגן הסתדרות די אין גיין צווינו^ען ניט צד איין מען קען
 אויפ" צרוינגן ניט טייל אנדערן דעם זייט צווייטן פון מען קען אזוי

 מוז און וועט וועלכע ארגאניזאציע,—ארבייטער נייע א צושטעלן
 עקיסיסטירנדער. שזין דער צו פאזיציע—קאנקיוירענץ א אייננעמען

 הייסט — פאראייניקונג" ציוניסטישע אלגעמיין אלוועלטליכע "די
 ישראל־ ארץ דער ארויסגעלאזן האט וואס כרוז, ערשטן רעם אין עס

 בא־ צו באמיען זיך "זועט — "׳פאראייניקונג" דער פון סניה דיקער
 אלגע־ דעם און הציוני-----הנועז דעם פון באדערפעניש די פרידיקן

 הארבע זיינע לייזן צו און חלוץ און ארכייטער צייוניסטישן—מיין
 פיינט־ און קאנקורענץ טיילונג, פון ■וועג רעם אויר ניט פראבלעמען

 דורך ניט אויך ווי לאגערן, אנדערע פון ארבייטער די צו שאפט
 וועלכע קעגן און האלט קיין ניט האבן וועלכע שאפונגן, קינסטליכע

 ארבעטער ציוניסטישע ־ אלגעמיין די פון בעסטע די אהוים טירעטן עם
 וועגן". תאנסטרוקטיווע ,און פאזיטיווע אויר נאד אליין, חלוצים און

(.5291 ייוני 21 )הארץ

 ניט נאף אופן בש׳ום דאמיט נאטירליך איז ויכוח דער
 וואס און זאגן צו וואס אסר נאך האבן צדדים ביידע כאענדיקט.

 ווייניקער פון אריבער מער און ׳מער אלץ גייען און ענטפערן צו
 וועלכע טעמים, וויכטיקע זייער און וויכטיהע מער צו וויכטיגע

 נא־ ארגאניזאציאנעלע, פארטיי די פון געביטן די אויר אריבער שפילן
 און פאר פון ארגומענטן פארטי־אידיאלאגישע און ציוניסטישע ציאנאל

 יעניקע ־ די געראדע דאס זיינען מאמענטן, די אט ווי אזוי קעגן.
 אונזערע פאר באדייטונג פרינציפיעלע אמת׳ע די האבן וועלכע

 אביסל אפשטעלן זיי אויר זיך מיד וועלן ׳באטראכטונג, אידעאלאגישע
כרייטער.

 אירגון, דעם פון אנהיינגער יוגנטליבע די טענה׳ן יארנלאנג
 און רייען ארגאניזירטע זיינע אין פאקטיש היינט שטייען וועלכע

 חלוץ ציוניסטישער אלגעמיין רער האט לעבן, רעאלן מיט אן זיי פילן
 תורה ציוניסטישע ־ אלנעמיין באזונדערע זיין גלות איין אויפגענומען

 די האבן צו נשימה זיין פון פיבערן אלע ימיט געשטרעבט האט און
 נעכטיקער דער פארווירקליכן. צו דארט זי און זיין צו עולה זכיה
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 וועילכער ארבייטער, מארגנדיקער רער איז עורה היינטיקער חלוץ,
 צו און לעבן צו כדי ארבייט האבן ישראל - ארץ קיין קומענדית מוז

 זיין וועגן טראכטן ער קען ראם, האט ער ווען ט רש ע עקפיסטירן.
 האבן פארווירקליכונג. איר ,און תורה ציוניפטישער - אלנעמיין

 אלגעמיינע די דען הסתדרות, דער צו גיין אבער הייפט ארבייט
 קענען און ארבייטם־קאמער קיין ניט האבן ישראל ארץ אי; ציונים
 ערשטע די ענטשטייט אזוי אט ארבייט. קיין געבן ניט ממילא

 הומענדית ארבייטער. ציוניסטישן אלגעמיין רעם פון ענטוישונג
 עקסיפטירן און לעבן אז איינזען באלד זייער ער מוז ישראל ארץ קיין
 ציונים־ ־ אלגעמיין — ניט אקדערע פון הילה דער מיט נאר ער קען

 אהין, גייט ער הפתדרות. דער פון דערעיקרשט ארנאניזאציעס, טיכע
 בינדט ראם ארבייט. פוף כל סוה קריגט ארן זיי צו מתקרב זיך איז
 ער הערט צייט דער מיט און הסתדרות רער צו אינערליך אבער אים
 עקאנאמיש רעם צווישן זיין צו מבחין סבה יענע אדער די צוליב אייה

 ווייטער וואם הסתדרות. דער פון צד פאליטישן און פדאפעסיאנעלן
 נייט און הסתדרות דער פון השפעה דער אונטער ער פאלט מער אלץ

 מהולל, בן )עקביה בארועגונג. ציוניפטישער אלגעמיין דער פארלארן
 (.1935 אביב - תל אירגון, דעם פון אייפגאבע אאיינמאליקע לבטים,

 ניט זיך האט יהיר ציוניפטישער אלגעמיין דער אז שוין, ימיר זאנן
 איז הסתדרות, רער פון השפעה פאליטישער רער אינטערנעגעבן

 אלגעמיין די קענען פאל בעסטן אין האפנוננפלאז. לאגע די ראן אייך
 וועלבע מינדערהייט, אקליינע בילדן דארט אדבייטער ציוניסטישע

 השפעות פאליטישע די שטעלן אנטקעגן זיך צייט אגעוויסע וועט
 האלטן קענען ניט זיך לאנג זייער אבער וועט הסתדרות, דער פין

 כל סוה וועט און ארבייטער פאציאליסטישע די פון ים דעם קענן
 שווארצבארט(, )ד״ר מערהייט. פרעמדער דער אין אונטערניין סוה
 זיינען עס צייט גרעסער, נאך געוואדן איז סבנה די אט

 און גראסמאניסטן רעוויזיאניסטן, די הסתדרות דער פון אוועק
 אליין זיינען ארבייטער ציוניסטישע - אלגעמיין די און מזרחיסטן

 )לבטים, סאציאליסטישןגעדאנק. דעם פון טרעגער די מיט געבליבן
 קאמפלי- אווייטערע געשאפן נאך האט מאמענט דער לייטארטיקל(

 ארבייטער נייע די געווארן נעשאפן איז עס רעם זייט קאציע.
 יעניקע ־ די אוועק אהין זיינען רעוויזיאניסטן די •פון ארגאניזאציע

 גיין געקענט ניט האבן וועלכע ארבייטער, ציוניסטישע ־ אל;עמיין
 בלייב! געוואלט ניט און געקענט ניט אבער האבן הסתדרות, די אין
 אין געווארן געשטעלט איז דורכדעם שוץ. אפראפעסיאנעלן אן
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 דער פון איינהייטליכקייט די און1 ארגאנישקייט י ז סכנה וים ג!
 ווייל דערפאר, פשוט דאס און פארטיי צעניסטישער ־ אלגעמיין
 אנטייל נעמען חברים אירע אויב עקסיסטירן, ניט קען אפארטיי

 זייער ציען ויועלכע ארגאניזאציעס, פיינטליכע זיך צווישן צוויי אין
אוסישקין(. )ש. ריכטוננען. !און זייטן פארשייידענע אין מיטגלידער

 אירגון רעם פון אנהיינגער די פון ארגומענטן אלע די אט אין
 ענטשלאסענער דער און וויילן פעסטער דער אנטקעגן ואונז טרעט

 און פרייהייט ארנאניזאציאנעלער ־ פארטייאיש פולער ציו רוח
 אין אפשטיין ש. שרייבט — לעבן" ווילן ״׳מגר זעלבסטשטענדיקייט.

 ענטוויקלונג און לעבן אזעלבסטשטענדיק ווילן "מייר — לבטים
 רעם אט הפירה. ,אונזער און באשטרעבונג אונזערע פון ראמען רעם אין

 לעבעדיקער אבאזונדערער, אלם נאר פארווירקליכן ימיר תענען ווילן,
 פארטייאיש־ארגאני- פולער פון פאדערונג די אט אז ארגאניזם".

 אברייטערע אסך איז זעלבסשטענדיקייט און פרייהייט זאציאנעלער
 ציווניסטישן ־ אלגעמיין דעם פון געביטן אלע אויח זיך באציט און

 איז וועלכער איינצעלפאל, א נאר איז איר^ון רער וועלכע פון לעבן
 פון אויבענאן רעם אין געווארן נעשטעלט סבות געוויסע צוליב איצט

 "וועלט־ דעם פון שעפער רער בפירוש גאנץ אונז זאגט אינטערעס,
 דעם פון אויס גייט וואדצבארט ד״ר שווארצבארט. ד״ר פארבאנד"

 ווען אויסשניט א נאר איז אירגון רער אז שטאנדפונקט, ריכטיקן
 וועלכער ־קאמפלעקס, פראבלעמען גרויסן דעם פון אוויכטיקער אויך

 זיי פרייבט און ריכטונגען ציוניסטישע אלגעמיין ביידע ידי טיילט
 צווישן אנטאגאניזם דער אלזא ליגט וואם אין זייטן. פארשיידענע אין
 שטעלונגן זייערע אויח אריבער ארנאניש איז וועלכער ב/ און א׳
אירגון?. דעם צו

 "דאם שווארצבארט. ד״ר דעם אויח ענטפערט — קנעכשאפט!
 ציונים- אלנעמיין רעם אין צויריסענקייט רער פון הויפט־סבה די איז

 פליגלן פארשיידענע צוויי די צווישן ,ויכוח גאנצער דער לאגער. טישן
 דער ארום זיך דרייט באוועגונג צייוניסטישער ־ אלגעמיין דער און

 פון רעוויזיאניסטן. די מיט צו לינקע, מיטדי גיין מען זאל צו פראגע
 אלע ריעות, ־ חלוקי ווייטערע אלע ארוים ׳שפרינגן ויכוח ^דעם

 אידישע לויט )ציטירט רייסערייען, און צאנקערייען ווייטערע
(.4824 מער נו שטימע

 ־ פארטיי געשטעלטן דעם אט אין איז שווארצבארט ד״ר
טענדירן דאם גערעכט. ניט באשטימט גאנץ ׳דיאגנז אידעאלאנישן
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 רעכטע די כלפי ריכטונגן ציוניסטישע י אלגעמיין ביידע די פון
 ־ אהויפט נאך רעט וועד סבה, קיין זיין ניט קען לינקע די כלפי און

 וועלכע סבה, אאנדער פון אתוצאה נאד אמת׳ן דער איין איז זי סבה.
 דאן איז אזוי ניט אויב ווארום מהות. ריכטיקן זייער אויס מאכט

 באזיצן וועלבע גרופן, ־ מענשן צוויי פארוואס פארשטיין, צו ניט
 קולטורעלע און סאציאלע עקאנאמישע, פאליטישע, פארשיידענע

 זאלן לינקס( און רעכטס פון מצב דער ראך )אזויאיז טענדענצן
 אדום ארומקעמפן פאראייניקונג, א וועגן טראכטן נאד איבערהויפט

 די אט ווען צער, אאמתן שפירן און פאראייניקן זיך יארלאנג, איר
 פון דאך וואלטן זיי געווארן. אויפנעריסן לסור איז פאראייניקונג

 נאר אנדערע, די צו איינע וועגן קיין ניט זוכן נעדארפט אן אנפאנג
 די אז קלאר, איז דעם פון לינקס. פון די צו און רעכטס פון די צו

 זעלבסטשטענדיק קיק ניט זיינען לינקס נאך און רעכטס נאך נטיות
 פליגלען, ציוניסטישע—אלגעמיין ביידע די פון כהות ווירקענדיקע

 אל־ זייט איין פון זיינען וועלכע מהותן, זייערע פון תוצאה א נאד
 האבן דאקעגן זייט צווייטן פון פארוואנדט, ציוניסטיש — נעמיין

 די קורץ זייטן. פארשיידענע. יאין זי טרייבן וועלכע ■הבדלים, זיי
 שווארצ־ ווי סבה, קיין ניט זיינען טענדענצן סאציאלע פארשיידענע

 רערקלערט אליין נאד דארר וועלכע אתוצאד^ נאר מיינט, בארט
אנדערע פון יסוד אין דערקלערונג אלס. ווערן געלייגט ניט און ווערן י

־1 . ערשיינונגען. ציוניסטישע — אלגעמיין
 הנהה עצם די־ ניט. ■וויכטיק דא איז אונז זיין, ניט סי׳זאל ווי

 די נאר ב׳, און־ א׳ פון חלוקי־דעות די ווענן שווארצבארט ד״ר פון
 קנעכט־ די ניט ווען ארגון. דעם לגבי רעם פון ציט ער וועלכע מסקנה,
 וועלכע ריכטונגען, ביידע ידי פון ציוניסטן אלגעמיינע די פון שאפט

 צו רעכטס מיט צו גיק, צו וועמען מיט ויכוח רעם צו זיי צווינגט
 זעלבסט־ און פרייען אייגענעם, דעם גיין צו אנשטאט לינקס, מיט

 צוזאמענריידן געקענט זיך לייכט זייער מען •וואלט וועג, שטענדיקן
 אירגון. רעם אויך־וועגן כלל דעם אין ענינים, פראקטישע אלע אין
 אויסשליס- אריענטירן צו זיך אנהויבן מוזן ציוניסטן אלגעמיינע די

 לעבן, ציוניסטישן דעם פון דערשיינונגען אלע אין אליין ליךאוירזיך
 פראג!—שטרייט אנדערע אסף ווערן דערלייזט פאזיטיוו וועלן ראן
 באזונדערער א וועגן דא איונז אינטערעסירט וואס פראגע די אויך ווי

 זעלבסטפאר־ און קלאר דאך איז "עם ארגאניזאציע.—ארבייטער•
 פרייע אומאפהיינגיקע, זעלבסשטענדיקע, שטארקע, א אז שטענדליך,

פאך אייג^ענע אירע האבן מוז באוועגונג פארקגעכטעטע ניט



 אי־ גאנצן רעם באשטימען פריי קען זי וועלכע אין ארנאניזאציעס
 איי־׳ אירע ליויט דערציען און אנהיינגער אירע פון פרצות רעאלאנישן

)דארט(. אידעאלן". און געזעצן גענע
 ארגאנישע און אלאגישע איז אירגון רער אז געדאנק, רער

 אומאפהיינגי־ זעלבסטשטענדיקער, "אשטארקער, פון קאנסעקווענץ
 ציוניסטיעער—אלגעמיין פארקנעכטעטער" ניט און פרייער קער,

 רעם פון אנהיינגער די פון ארגוימענט איסודותדיקער איז באוועגונג
 סטאטוס־תווא רעש אויר קוקנדיק ניט אים, האבן וועלכע ארגון,

 סות ־ כל ־ סות קאנפערענץ, קראקאער ערשטער רער פון באשלוס
 רעם פון רייען די אין אשטורם ארויסגערופן דאמיט און געגרינדעט

 נעשאפן, דאביי זיך האט וועלכע לאגע שווערע דיי שכנגד. ־ צד
 איויספירליך און נאכאמאל געצו!ואונגען ׳שו-וארצבארט ד״ר האט

 אויסצו־ ווייטער און פראגע—אירגון דער צו ג נ עלו שט געמען צו
 לויט הייסט וועלכער .ארגומענט, ארגאניזאציאנעל־ארגאנישן דעם בויען

 ניט נאך וואלט ער ווען אירגון, רעם שאפן צו געביטעריש מיינונג זיין
 שווארצ־ ד״ר דא. שוין איז ער ווען דערהאלטן, צו איים און געווען
 נעווען איז אירגון רעם פון שאפן דאם אז מודה, אמת איז בארט

 קאנפערענץ, קראקאווער רער פון באשלוסן די פון פארלעצונג א
 דער אלזא מעריטארישער, דער וויכטיק דערעיקרשט איז איצט אבער

 וויכ׳ איז "דעריבער מאמענט. נוצליכער — צרועסמעסיק זאכליכער,
 אבא־ פון שאפן ראם אויב פראגע די שעה דעראיצטיקער אין טיק

 און נויטווענדיקייט א איז ארגאניזאציע — ארבייטעה זזנדערער
 ווי ציוניזם אלגעמיינעם פון אנטוויקלונג דער פאר וויכטיק איז

 דאזיקער רער אוית ניט... אדער ארנאניזאציע אזעלבסטשטענריקע
 אפאטאלער געווען איז עם יא!". אבסאליוטן: א איך ענטפער פראגע
 — אלגעמיין אויפלעבנדיקער דער פון אנטווייקלונג דער אין טעו-ת

 ניט איז יוגנט ארגאניזירטע איר וואט באוועגונג, ציוניסטישער
 וועג, אייינציקן רעם אוית וועג, סעפעראטן א אוית גלייך געגאנגען

 שטייען טעות רעם צוליב אנטוויקלונג. איר דערמעליכן זאל תאם
 וועלכן ציוניזם, אלנעמיינעם רעם אין קריזיס רעם פאר היינט מיד
 —אלגעמיין■ די אנשטריינגונגען: נרויסע דורך נאיר באזיגן קענען מיר

קבו זייער און ארנאניזאציעס חלוצישע—ערציעריש ציוגיסטיעע
 קאג־ נייער דער ערב אויפהויען זיך דארפן ישראל — ארץ אין צים

מאכן הויך, אמאראלישער אוית פארבאנד—ווועלט רעם פון פערנץ
 פראקטיע און אידעאלאגיש עטעלן זיך און שריט רעוואלוציאנערן א

 )ד״ר ארגאניזאציע".—ארבייטער אבאזיונדערער פון אבאזיס אויר
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 פאר-—ארבייטער ציוניסטישער—אאלנעמיין וועגן שתארצבארט
 "אונזער לויט ציטירט ׳1935 אפריל 26 לעמבערג, "■כווילא", טיי

(.1935 יוני 6 קאונאס, געדאנק" ציוניסטישער
 ציו־ אלגעמיינער דער מאימענט. אווייטערער נאך קומט דאצו

 אויפצובויען שטרעבט וועלכער פאוועגונג, ■קלאסן—אאייבער■ איז ניזם
 דארט און אידייע ישראל—כלל רער פון גייסט אין ארץ־ישראל
 קעגנזא׳ סאציאלע די תאו ארדנונג, געזעלשאפטליוע א דורבצופירן

 אינ־ נאציאנאלע די פון בכורה דער אין האדמאניזירן זיך זאלן צן
 אלגעמיינע די ווען ווערן, דורכגעפירט דאן נאד קען דאם טערעסן.
 אייגענע די אפאראט, פאסענדיקן דאצו רעם האבן תעלן ציוניסטן

 זין אין ווירקן קענען פריי וועט וועלכע ארגאניזאציע, ארבייטער
 אבאזונרערע נאד אידעאלאגיע. אלגעמיין־ציוניסטישער דער פון

 ד״ר שרייבט — ארגאניזאציע"—ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין
 ענטוויקלט "וועלכע — ארטיקל "כווילא" דעה אין שווארצבארט

 געצוואונ־ זייענדיק ניט צייוניזם אלגעמיינעם דעם פארווירקליכט און
 אי־ דער פון צוואנג דעם און דרוק דעם אונטערווארפן צו זיך גען

 שותפותדיקער רער און לינקע די פון מערהייט בערוויגענדיקער
 קלאפן—איבער נאציאנאלן אלגעמיינעם, דעם רעטן קען הסתדרות,

 צו אויפגאבן זיינע און ציוניזם אלגעמיינעם דעה פון כאראקטער
 זיך דעם אין מאסן אידישע די פון פראגן נעזעלשאפטליכע די לייזן

ארץ־ישראל". בויענדיקן
 דער ענטפערט אנהיינגער, ארגון די פון ארגומענטן די אט אויר

 טענה׳ן זאך קיין ארגומענטן. ־ קעגן פאלגענדיקע מיט שכנגד—צו
 סאלי־ און שלום ווי מער טאג צו היינט ישוב דער ניט ברויכט זיי,

 שטערן קען וואס אלץ אויסן. נאך הן און אינען נאך הן דאריטעט
 עלימי׳ מוז רייבונגען סאציאלע ארויפבאשווערן און שלום דעם אט

 געמאכט ס׳תערן וואו לעבן, ארץ־ישראלדיקן היינטיקן פון ווערן נירט
 שאפן צו פאלק אידישן פון אנשטריינגונגען נאציאנאלע גרעסטע די

 טראגט אירגון דער זון. דער אונטער פלאץ פריי און אייגן א זיך פאר
 אין גראדע שטערער שלום סאציאלער א ווערן צו אסכנה זיך אין אבער

 פון חוב נאציאנאלער גרעסטער דער איז שלום דער תען צייט, א
 איצ- רער פון געבאט העכסטער דער און ציוניסטן יעדן און אידן יעדן

שעה. היסטארישער טיקער
 און פראנט ארבייטער דעם אויה טיילט ווייטער הייסט ארגון דער

 דערפאר וועט און ארגאניזירטקייט איינהייטליכע זיין דורככרעכט
 ארכייטער-צבור נרויסן דעה צתישן מחיצה ספעציעלע א שאפן



 אומעגציך מאכן וועט וועצכע ציוניזם, אצגעמיינעם דעם צווישן און
 פארשטענדניש קעגנזייטיקע יעדע און השפעה העגנזייטיתע יעדע

מחנות. ציוניסטישע ביידע די אט צווישן
 אצג.־ציוניסטישע די צווישן כ ■אפילו שאפט אירגון דער מער. נאך

 דער פון מערהייט די ניט אויב טייל גרויסער "א אציין. ארבייטער
 נאך איז און געווען איז ארבייטער-יוגנט אצגעמיין־צייוניסטישער

 טריי בצייבט ער אירגון. נייען רעם אט ניט וויצ און קעגן איצט
 צו מעגציכקייט די אין נצויבט ער דייסצייפצין, און געזעצציכקייט

 דער פון רייען די אין פרייהייט אידעאצאגישער זיין פאר העמפן
 "העוצם" קציינמאן, )משה ארגאניזאציע". ארבייטער אצגעמיינער

ארטיקצ(. צייט ,26 נוימער 1935
 ווייטער, מען טענה׳ט איז, אירגון נייען דעם פון נרינדונג די

 ארגאניזירונגס- אצנעמיינען־נאציאנאצן דעם קעגן פארניין שוועד א
 ציונים־ דער אין דיסציפצין די און דיגעזעצציכקייט הענן און וויצן

 רער שצעכט, ארעד גוט זיין החצטה די מעג ארגאניזאציע. טישער
 אז פעסטנעצעגט, און אננענומען זי אבער תאט קאנגירעס אכצענטער

 ארגא־ ארבייטער איין נאד אנערקענט ארנאניזאציע ציוניסטישע די
 קאנגרעס־ א נאר החוצפה, א סתם ניט נעווען איז דאם ניזאציע.
 ציונים־ דיסציפצינירטן יערער פאר זיין זי ימוז אזעצכע אצם החצטה.

 וועט ער ביז באשטיין, בצייבן מוז וועציכער געזעץ, א מענשן טישן
 נאציאנאציציונים- יסודות׳דיקע די אט ווערן. אפגעשאפט אפיציעצ

 כרוטאצ גאנץ אירגון דעם פון גרינדונג דער ימיט איז פאדערונג טישע
דארט(. )הציינמאן געווארן אומגעווארפן

 פון מייניונג דער צויט שטייט, אירנון דעם פון נרינדונג די
 טיפסטן דעם צו קענענזאץ שארפן אין איבערחויפט קעגנער, זיינע
 אויסגעשפראכן א איז וועצכע ציוניזם, אצגעמיינעם דעם פון מהות

 קעגן מצחמה-קציידער אן טוט עס "וועד באוועגונג. איבער־קצאסן
 ער אז מודיע, און מכריז דאמיט איז ארבייטער ארנאניזירטע די

 קיין און געבער ארבייט־ די פון קצאס אנדערן דעם פאר קעמפט
 פון פארם רער אין ניט אפיצו העצפן, ניט דא וועט מאסקירונג

 וועמענס פאר נאציאנאצער, א ארבייטער־א׳רגאניאציע, אנדער א
 אויך ווי נסיונות, אזעצכע מיט רייך זיינען ימיר ארבייטן. מ׳וויצ טובה

 גריני דער מיט נאר ניט און זיי מיט רייך איז מענשהייט גאנצע די
 "סאציא- די קעגן ארבייטער-ארגאניזאציע "נאציאנאצע" פון דונג

 "סאציאציסטישע" פון גרינדונג דער מיט אפיצו נאד ציסטישע",
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 אלע סאציאליזם... "מארקסיסטישן" דעם קעגן כביכול, פארטייען,
 אט פון און ארגאניאזאציעס די אט פון פירוש רער איז וואס ווייסן

 העלפס־ די און רעאקציע פון פעסטונגן זיינען וועלכע פארטייען, די
 איז עם וועלכן צוליב שטיין רער א׳ונטערדריקער... די פון העלפער
 געווען איז אייניקייט אלגעמיין־ציוניסטישע די געווארן צובראכן

 ארבייטער אלגעמיין־ציוניסטישער באזונדערער דער פון גרינדוכג די
 ארבייטער- עקסיסטירנדיקן דעם צו קעגן־כח א אלם ארגאניזאציע
 פארטיי־ די פאר צייכן א און סיימבאל א נאר איז ראם ארגאניז^ציע.

 אלגעמיינעם נאמען רעם מיט זיך באדעקט וועלכע אישתייט,
 צילט און פארטייאיש איינג נאר אלגעמיין, ניט איז און ציוניזם...,

דארט(. )קליינמאן קלאסן־שטעלונג". קלארע אויסגעשפראכן א צו זיך
 די איז אירגון רעם קעגן טענה אידעאלאגישע ווייטערע א

 אל־ דעם פון אויפאסונג רער לויט איז צייוניזם דער פאלגענדיקע.
 נאד לאנד, אידישן רעם פון תחיה א נאד ניט ציוניזם, געמיינעם

 ליקווידירן צו נאד ניט שטרעבט ער פאלק. אידישן ידעם פון אויך
 פעל־ צווישן צושפרייטזיין פאקטישע דאס גלות, טעריטאריעלן דעם
 וויל ער נאר תוצאות, טרויעריקע זיינע אלע מיט לענדער און קער

 ס׳האט וואס אלץ אלזא גלות, נאציאנאל־פאלקישן רעם אויך אבשאפן
 נארמא־ און עקסיסטענץ נארמאלע זיינע אין געבראכן פאלק דאס
 גייסטיק־ אויך ווי !מאטעריעל עקאנאמיש אים און ענטוויקלונג לער

 אפנארמאליטעטן. און אפוועגן מענשליכע אויר געטריבן קולטורעל
 הים־ זיין אויר פאלק אידיש אויפלעבענדיקע און באפרייטע דאם

 דער פון פעלקער אלע ווי ווערן, ווידער מוז לאנד אידיש טאריש
 פאר פריער און כל קודם ווארט. פון זין פולן אין נארמאל וועלט,

 אויסגע־ א ווערן מוז עם ה. ד. געזונט, סאציאל ווערן עם מוז אלץ
 צוגלייך. פעלקער פראדוקיווע אלע מיט פאלק פראדוקטיוו שפראכן

 דאם ארבייטער־קלאם. נארמאלן און געזונטן א פאראויס זעצט דאס
 געאייניקט זיין וועלן ארבייטער די ווען מעגליך, דאן נאד אבער איז
 עבר" רעם מיט פארבינדונג ",אין ארבייטער־ארגאניזאציע. איין אין

 דערנייט "זאל — ״קדימה" פון פראגראם דעם אין עס הייסט —י
 אויפן ארץ־ישדאל. אין פאלק ואידישן דעם פון אויפבוי דער ווערן
 גיין פאלק דאם זאל סטרוקטור סאציאלער געזונטער א פון יסוד
 כהות..: שעפערישע זיינע פון פראדוקטיווירונג פון וועג דעם אויר

 ומעגליכקייט נאך הויכן א מחייב איז סטרוקטור סאציאלע געזונטע א
 און דערגרייכן צו ראם ארבייטער. אידיהן דעם פון לעבנס־ניווא
 "קדמה" ארבייטער־ארגאניזאציע." פעסטע א זיין מוז איינצוהאלטן
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 אומפארטייאישע איינהייטליכע און איינציקע איין דערפאר פאדערט
(.1935 מערץ 25 פון )״הארץ" ארגאניזאציע". ארבייטער
 נאר ניט אבער געהערט פאלק ואידיהן רעם פון תחיה א צו

 האר־ רער גאר דער׳עיקר׳שט אפשר און אויך נאר שטאטישער, רער
 חלוציזם. אמת׳ע ראם און חלוץ אמת׳ער רער ארבייטער, פישער

 אין קאלארני מ. שרייבט — ערקלערונג" א זוכן וועסטו "ואומזיסט
 מי־ דער "פאר — 1935 יוני 2£ פון געדאנק" "ציוניסטישן רעם

 אין אידגון נייען רעם פון חברים הי פון צאל נישטיקער נימאלער,
 יושב־ראש רער זיך האט פארוואס פרעגן וועסטו אומזיסט דארה.

 וואם פראגע, אנגעווייטיקטער דאזיקער רער אויה אפגעשטעלט ניט
לאנה". אין צוקונפט גאנצע אונזער אפהיינגיק איז לייזונג איר פון

 פאר־ פון פראגע א תוך אין איז דארה אין זיין פון פראגע די
 רעם אין !און בבלל ציוניזם אין יסודות חלוציאנישע די שטארקן

 בא־ פאקטישע ווערן נעשאפן מוזן עם בפרט. ציוניזם אלגעמיינעם
 בכלל ארבייטער רעם פארווארצלען צו העלפן זאלן וועלכע דינגונגען,

 און ערד אויה בפרט ארבייטער אלגעמיין־ציוניסטישן רעם און
 חלוציא־ די ווען היינט, געראדע קאלאניע. רער אין דארה, אין באדן
 אפגע־ איז אירעאליזם און ברען חלוציאנישע רער ערציאונג, נישע

 דעם אויה דרוס מאראלישן אויסערליכן א שאפן מען מוז שוואכט,
 אוועקשטעלן אים זאל וועלכער עולה, חלוציאנישן איינצעלנעם

 אין פירט וועלכער חלוציזם, נאציאנאלן פון וועג אמת׳ן רעם אויה
 ארבייט־פארי די ווען מעגליך, ראן נאד אבער איז ראם אריין. דארה

 "ווייל ארט. איין אין נאר קאנצענטרירט זיין וועט לאנד אין טיילונג
 ארבייטער־ דער פון אייניקייט די וויכטיק דאך איז טאי צו היינט

 ארגא־ נויטווענדיק איז עם וואם דעם צוליב נאד ניט ארגאניזאציע
 באשיצן וואס געזעצן, פעלן עס רואו לאנד א אין ארבייט ניזירטע

 איז טעג איצטיקע אין וואס רעם צוליב אויך נאד ארבייטער, דעם
 איינציקן, יעדער פון פליכטן חלוציאנישע די איינהיטן פון אפראגע עם

 זעט, וואס אויג א פאדאן ס׳איז אז פילן, אומבאדינגט מוז וועלכער
 ער וועלכער דיסציפלין, קאלעקטיווע א און הערט וואס אויער א

הציוני"(. "הנוער פון חוזר רעם )פנל. אונטערווארפן". זיך מוז
 רער איז ארגו-מענטן די אט ,אלע אויה אלזא שטיצענדיק זיך

 —אר אבאזונדערע קעגן ציוניזם אלגעמיינעם דעם פון טייל אנדער
 הסתדרות דער אין בלייבן צו פאר לייגט ער בייטער־ארגאניזאציע.

 נייטראליזירט פאליטיש זאל זי ,אז רעם, פאר קעמפן צו דארט און
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 אדויס נאך זיי שטעלן הסתדרות דער אין בלייבן דעם פאר ווער!•
, גרונט. נאציאנאל־ציוניסטישן אווייטערן
 ־ אויפבוי ציוניסטישער רער פון לאגע איצטיקער דער אין

 פאלק אידישן גאנצן רעם פון כחות נאציאנאלע אלע מוזן א-רבייט
 דעם אויר נאר געווענדעט זיין קלאסן און שיכטן זיינע אלע פון און

 רעם פאר לאנד היימאט א שאפן— ציל עלעמענטארן איינציקן ־ איין
 אלץ פאלק. ׳אידישן גערודפטן וועלט גאנצן רעד אין היימאטלאזן,

 די פון פארשווענדונג א איז צוועק דעם צו דירעקט ניט פירט וואס
 איז צוועק דיזעם פון אפ לענקט וואס אלץ כתות׳ נאציאנאלע

 אזוי שיכטן און קלאסן אידן ביי באשטייען פארברעכן. נאציאנאל א
 איינפלעכטן אליין׳ זיף בויענדיק שיכט, יעדע און קלאס יערער דארר
 ציל. ציוניסטישן עלעמענטארסטן איון גרעסטן רעם אין מעשים זיינען

 רעם פון שיכטן אלע אין געווען איצט ביז טאקע דאס איז אזוי
 לינקן אין כאוויזן אבער זיך האבן צייט לעצטן דער אין ציוניזם.
 הינזיכט רעם אין ארויס רופן וועלכע סימפטאמען, ציוניזם פון פליגעל

 אירגון, דעם פון מתנגדים די לויט ליגט, דא אט זארג. געוויסע א
 דירעקט, צווינגט וועלכע אויפגאבע, נאציאנאל־ציוניסטישע א;רויסע

 לייענען — פעסט" שטעלן ״מיד הסתדרות. רער אין בלייבן מזאל אז
 הנוער דער פון חוזר דערמאנטן שוין מאל אייניגע רעם אין מיר

 פון קרייזן ברייטע !ארוס נעמען וועלכע שטימוננן די "אז — הציוני
 אין ציוניסטן. ערליכן יעדעם זארג פארשאפן קען הסתדרות רער
 מא־ דער צייט לעצטער דער איין זיך פארברייטעט הסתדרות רער

 טענדענצן. ־ קלאסן ראדיקאלע אויך ווי עגאאיזם טעריאליסטישער
 קרייזן די אט פון השפעה די ניט נאך מען מערקט דערווייל אמת,

 ציוניסטישער גאנצער דער פאר אבער שטייט עס הסתדרות, רער אין
 שטרעמונג די אט אפשוואכן מען זאל ווי פראגע די ארגאניזאציע

 נאב־ גרעסטן דעם מיט מיר באטאנען דא און שטימונגען. די אט און
 אויף ליגט וועלכע אחריות, דער פון באוואוסטזיין פולן אין און דרוק
 מעגליב־ איינציקע די אז יוגענט ציוניסטישער אלגעמיין רער אונז
 אנגע־ א אין ליגט פראצעס דעם אט שטעלן צו אנטקעגן זיך קייט

 ארבייטער דעם פון רייען די אין טעטיקייט וואגיסער און שטריינגטער
 פון אציבור . . . הסתדרות רער פון מיטגלידער זייענדיק צבור,.

 וואלט וועלכער הסתדרות, רער אין ארבייטער אלגעמיין־ציוניסטישע
 דער פון ווערטן פאזיטיווע די געורען מחלל ניט זייט איין פון

 געעפנט זייט צווייטער רער פון וואלט באוועגונג, ־ ארבייטער
 אלנעמיינעם דעם פון השפעה גרויסער א פאר מענליכקייט א זיך פאר
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 ראך מיד ווייסן ארגאניזאציע. ארבייטער שטארקע די אויר צייוניזם
 ארבייטער, טויזנטער ארגאניזירט זיינען תסתדרלת רער אין אז

 - קלאסן קיין אן סתם אציוניסטישער איז גאנג ־ געדאנק׳ וועמענס
 דעס פאר געווינען געקענט מען וואלט מאסן די אט און שטעמפל

צטניזם". אלגעמיינעם
 צד יעדן פון ווערן וועלכע ארגומענטן, די מיר באטראכטן

 בעשיינ מיד זען אזוי אירגון, דעם קעגן און פאר ארויסגעשטעלט
 ־ פארטיי יעניקע די אלע אפ זיך שפיגלן ואים אין אז פערליך,

 אונטעחטיידן און שפאנונגן פסיכאלאגישע פארטיי און אידעאלאגישע
 אלגעמיין ביידע די צווישן געפונען בכלל אויבן האבן מיר וועלכע

 אר- ציוניסטישע ־ אלגעמיין ביידע איצט ריכטונגן, ציוניסטישע
 ־ אינ העכסט איז אלץ פאר פריער ,און כל ק,ודם גאניזאציעם.

 פריער מאל אסך ווי איצט אויך אז פעסטצושטעלן, טערעסאנט
 ווי אירגון, ידעם קעגן זיינען וואס די הן אלזא צדדים, ביידע טענה׳ן

 אויס־ ביידע זיינען זיי אז איירגון דעם פאר זיינען וועלכע די אויך
 מער. נאך א׳ידייע. ישראל ־ כלל די פאר אויסגעשפראכן און דריקליך

 שטאנד־ פארשיידענע דיאמעטראל זייערע זאגאר באגרינדן ביידע
 רער און אירגון דעם קעגן ישראל - כלל ■מיט איינער ידער פונקטן,

 שווארצ־ ד״ר ראך זאגט אירגון. דעם פאר ישר,אל כלל מיט אנדערער
 וועט אירגון רער אז בפירוש, געזען פריער ׳האבן מיר ווי בארט

 אלזא קלאסן, ־ איבער רעם דערמעגליכן ענינים אנדערע אסך צווישן
 פון שעפער דעם מיט צוגלייך צייוניזם. ישראלדייתן - כלל דעם
 פארשיידענסטע די אין אויך ראם באהויפטן פארבאנד ־ ׳וועלט דעם

 ־ אלגעמיין די אלזא אירגון, דעם פון חברים יונגע די וואריאציעס
 ארגאניזירט. איירגון דעם אין זיינען וועלכע ארבייטער, ציוניסטישע

 דאקעגן "לבטים"(. אויסגאבע איינמאליקע זייער )פגל.
 באזונדערע די אז אירגון, דעם פון מתנגדים די טענה׳ן

 כלל־ דער מיט בראך בפיירוש׳ער א איז ארגאניזאציעס
 ניט מ׳זאל אז מחייב, איז ■וועלכע אידייע, ישראל
 ס׳איז מעגליך. נאד איז דאס וואו אומעטום אייניקן נאר רייסן,
 כאראקטעריסטישן דעם מיט טאן צו דא האבן ימיר אז קלאר, אלזא

 פלאנטער, אידעאלאגישן — פארטיי און פסיכאלאגישן ־ פארטיי
אפגעשטעלט. ברייטער אונז פריער האבן ׳מיר וועלכן וועגן

 איצט אויר האבן מיר אז איך, מיין פריער, מאל אסך ווי
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 די פון אויפריכטיקייט דער אין צווייפלן צו גרונט שום סייז ניט
 הויפט סאציאל־פאליטישער דער לגבי אירגון דעם פון אנהיינגער

 ישראל—כלל דער לגבי אלזא אלגעמיינעם־ציוניזם, דעם פון טעזע
 באזונדער א פון אנהיינגער די אויך אלזא צדדים, אידייע.ביידע

 באמת גלויבן ציוניזם, אלגעמיינעם דעם אין ארגאניזאציע ארבייטער
 ארבייטן און כלל־ישראל פון גייסט אין האנדלען ז-יי אז טיף, און

 איז וואס צו — דאך זיך פרעגט היינט פארווירקליכונג. איר פאר
 פארשיידענע אין זיי טרייבט אלזא וואס און צוזאמענרייד דעם מעכב

 אידייע ישראל ־ כלל די איז מעכב אז איז, ■תירוץ דער ריבטוננען?
 נאר־ ארגאנישער דער צווישן אנטאגאניזם דער ■ריכטיקער אליין,

 ווירק־ ישראלדיקער - ארץ היינטיקער דער און אידייע - כלל מאלער
ליכתייט.

 פון ארטיקל לייט דעם אין עס הייסט — מיינען" "מיר
 אלגעמיינעם •דעם פון פראבלעמאטיק גאולה די "אז — "אבטים"
 רא ארבייט. רער פון שטח דעם אין רערעיהרשט ליגט ציוניזם

 טעטיקייטם־ די איבער זיך רייסט דא און ספקות אלע אן זיך הויבן
 די זיך טרעפט דא ווייל . . . ציוניזם אלגעמייגעם דעם פון ליניע

 ישראל- ארץ דער מיט אנשויאונג - וועלט ציוניסטישע ־ אלגעמיין
 ווירקליכקייט ארץ־ישראלדיקע די אט ווירקליכקייט. דיקע

...ציוניסטיש ־ אלגעמיין ניט איצט ביז געווען איז
 אויסדרוק צום בריינגן צו אנשטריינגונגען אלע און פארזוכן אלע
 קיין געהאט ניט האבן שטח דעם אין ציוניזם אלגעמיינעם דעם

תוצאות". ממשותדיקע
 גינסטיק ניט באמת איז ווירקליכקייט ישראלדיקע ארץ די אז

 ישראל ־ כלל דער פון פארווירקליכונג גיבע און דירעקטע די פאר
 אויבן( )פגל. מקורים אנדערע אסך פון מיר ווייסן איידייע

 אויף האט וועלכער מאמענט דערזעלביקער אז איז אינטערעסאנט
 אויף גיין צו געטריבן געביטן ציוניסטישע ־ אלגעמיין אנדערע אלע

 ציל, הויפט דעם פון פארווירקליכונג דער לשם וועגן אומדירעקטע
 אנטע^אניזם דער צווינגט דא אויך נעטאן. דא אויך דאם האט

 ארץ דער און טעאריע ציוניסטישער אלגעמיין דער צווישן
 אומוועגן. ממילא און אויסוועגן זוכן צו ווירקליכקייט ישראל׳דיקער

 ברויכט דאצו ווייל — דירעקט? ארבייטן ניט מען קען וואם פאר
 מלוכה און מאבט מדינה (,* דערקלערט אויספירליך פריער ווי מען,

אויבן. פגל. *(
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 אלע צווינגן ניט אלזא מען קען ניטא׳ מדינה־מאכט די איז צוואנג.
 פרט־אינטערעסן זייערע אונטערווארפן זאלן זיי אז צוגלייך, דים צז

 פרט( קאלעקטיוון דעם פון סיי אין אינדיווידואועלן דעם פון )כיי
 איבעריק נאד בלייבט אזוי כלל, פון אינטערעסן העכערער די אונטער

 ווידער פריער ווי זיינען, די אט וועגן. אומרירעקטע אויר גיין צו
 איינער דער צוויי. דערעיקערשט דערקלערט, ואויספירליך אמאל

 מיטלען, אידעאליסטישע אן מ׳ווענדעט, וואס רעם אין באשטייט
 נא־ פון נאמען אין ■מ׳מאנט און איבערצייגונג אויפקלערונג, ווי

 נאציאנאלן אין ווילן נאציאנאלן פון חוב, ציאנאל־מאראלישן
 רער פון מיטלען אידעאליסטישע !די ימיט מ׳ארבייט קורץ ענטשלוס,

 צווייטער רער דרוק. דהוקלאזן איר מיט און ׳מיינונג אלגעמיינער
 געפינט אוון מדינה־מאכט פון פעלן דאם פאר ערזאץ זיוכט וועג
 רעם פון וואגן רעם אין איין שפאנט ער וואס רעם, אין ראם

 קאלעקטיוין באשטימטן א ציוניזם אלגעמיינען ׳איבערקלאסישן
 צוגלייך. פארטייען מיט פארטיי א אדום אזוי ווערט און עגאאיזם

 די אבער ישראל׳דיקייט, כלל רער פון אפווייכונג א ליגט דא אמת,
 אבער מיטעל רעם אין נאר ליגט אנהיינגער, די גלויבן אפווייכונג,

 פארווירקליכונג די לשם דוקא אויך ראם אין צוועק רעם אין ניט
 קאלעקטיוון רעם איינגעשפאנט פריער מען האט אזוי ואידייע. רער פון

 רעם פון פארווירקליכונג די לשם ׳מיטעלשטאנד רעם פון עגאאיזם
 דעם מיט איצט דאס ׳מען טי*ט אזיי ואון אויבערקלאסן־צימיזם

 גלייבבלייבענדיקן שטענדיק רעם פאר אוימוועג רער איז דאם אירגון.
 געצוואונגען" געווען זיינען "ימיר ישיראל׳ריקייט. כלל דער פון צוועק

 "צו — ״לבטים" אין לייט־ארטיקל זעלבן דעם אין עם הייסט —
 געמוזט אחנז האבן מיר אומדערפאלג. אונזער פון סיבות די זוכן

 דעם אין אומדערפאלג דעם פון םבו;ת די ליגן שאלה: די שטעלן
 אחיזה קיין האבן ניט קענען וועלכע יסודות, זיינע ואון געדאנק עצם
 ליגן סבות די ארעד ווי׳רקליכקייט... ישראל׳דיקער ארץ רער אין

 טיפסטע אוןנזערע שטח?... ארגאניזאציאנעלן טעכניש דעם אויר
 און ריכטיקע די איז דיאגנאזע צווייטע די אז איז, איבערצייגונג

 באזונדערע א גרינדן צו !רעיון, דעם צו געקוימען ימיר זיינען דערפאר
ארבייטער". ציוניסטישע אלגעמיין פון ארגאניזאציע
 פאר* דער פין נאמען אין פריער ׳מ׳האט ווי אלזא פונקט

 שטיצן צו זיך באשלאסן אידייע ישראל כלל רער פון ווירקליבונג
 גרינדעט אז-וי מיטעלשטאנד, דעם פון עגאאיזם קאלעקטיוון רעם אויר
 ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין באזונדערע א איצט אויך מען
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 ערליכע באמת און אויפריבטיקסטע בעסטע, די טיט ארגאניזאציע
פאדערונגעןך? !אונזערע זיינען "וואס מוסחת. ישהאל׳דיקע כיה

 ציונים־ "א — ״לבטים" פון ארטיקל אנדערן א אין מיר לייענען
 שיקזאל־שווערער• דער אין זאגן: מיר ארדנונג! געזעהשאפטס טישע
 אויר היינגם האפענונג גאנצע די וואו פאלק, אידישן דעם פון יטעה
 דערשיטע־ אינערע קיינע דערלאזן ניט ימיר טארן לאנד... איין דאם

 א דערפאר איז קאמה קלאסן דער קאימך. ברודער קיין און רונגען
 הלאסן, אין ישוב פון טיילונג די עברה. ציוניסטישע אבסאלייומע

 סכנה אין שטעלן קען אנדערן, צום איינער פיינטליך זיינען וועלכע
 געזעל־ ציוניסטישע א דערפאר פאדערן מיד קיום... גאנצן אונזער

 זיינע אונטערווארפן מוז קלאס איין פרט יערער וואו ארדנונג, שאפטס
 דא איז דערפאר און כלל... פון אינטערעסן די אונטער אינטערעסן

 סיי פאראיין אונזער פון גרינדונג דער אין נויטיקייט נרויסע א
 פון סוג רער ווערן געשאפן מוז עס להבא מער נאך און איצט

סגל(. )ש. ארבייטער"... ציוניסטישן אריינעם
 אלגע־ בעסטע די אלזא האבן אירגון דעם פון אנהיינגער די

 אז זיי, האלטן נאר כוונות, ישראל׳דיקע בלל און נאציאנאלע מיין
 וועלכער וועג, איינציקער דער איז באדינגונגען געגעבענע די ביי

 איבער גייט וועלכער יעניקער, דער ישראל׳דיקייט, כלל צו פירט
 האלט דאקעגן עגאאיזם. קאלעקטיוון אין סעפעראטיזם פארטייאישן

 אין און סעפאראטיזם פארטיחאישן יעדעם אין אז שכנגד, צד דער
 די פון נאמען אין קומען ער מעג עגאאיזם. קאלעקטיוון יעדעם

 געפאר גרויסע א שטעקט כוונות, אידעאליסטישע סאציאל בעסטע
 פאר־ די פאר פאל אונזער אין אידעאליזם, סאציאלן דעם אט פאר

 וועלכער מאמענט, א — אידייע ישהאיל כלל דער פון ווירקליכונג
 (.* ריכטונגען ביידע די צווישן סלע־המחלקת רער געווען פריער איז

 מתנגדים, די פון מיינונג די לו!יט איז, אידגון דעם פון וועג דער
 זיי אומגעקערט. דוקא נאד ישראל׳דיקייט, כלל פון וועג קיין ניט

 און הסתדרות דער אין בלייבן צו פאר געזאגט, ווי דערפאר, לייגן
 ריינע א ווערן זאל הסתדרות די אז ווירקן, זייט איין פון זען צו

 דארט קעמפן צו זייט צווישן פון און ארנאניזאציע פראפעסיאנעלע
 פאר פראפאגאנדע אירייאישער און אויפקלערונג איבערצייגונג, דורך
 אבער גלויבן אירגין דעם פון הסירים די ציוניזם. אלגעמיינעם רעם
 כאראקטער דעם ענדערן איז ניט ווען קענען מ׳וועט אז דעם, איין ניט

אויבן. פגל. *(
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 קענען איז ניט ו-ואס דארט מ׳וועט אז און בכלל הסתדרות דער פון
 ענטפערט דעם אויר בפרט. ציוניזם אלגעמיינעם רעם פאר אויפטאן

 ריכטוגג די ענדערן נלייך דוקא גאידנייט מ׳מוז אז צד, :מתנגדישע דער
 פון הארצן אין שאפן נעמוזט מען וואלט צוערשט הסתדרות. דער פון

 ארבייטער ציוניסטישע אלגעמיין אווטאנאמע א הסתדרות דער
 סעקציע מין אזא (* מעגליך זייער און זייער איז וואס זאך, א סעקציע,

 אלגעמיינעם רעם פון צורך ארגאניזאציאנעלן רעם באפרידיקט וואלט
 וואלט אה פראנט ארבייטער דעם געבראכן ניט וואלט ציוניזם,

 העלפן, ניט זאל אלץ דאס יועץ ערשט כלל־ישהאל/דיק. באמת געווען
דועגן אנדערע וועגן טראכטן געקענט מען וואלט

געשאפן. באמת איצט *(
אויבן. פגל. *♦(

 נאד זיין צו איצט אויך שיינען דעות חילוקי די זעען, ■מיד
 און מיטלען איון וועגן פון פראגע א — כאראקטער מעטארישן פון
 די מכה דעות חלוקי פריערדיקע די ווי פונקט אבער צילן. פון ניט

 מעטארישע, פון פראדוקט קיין געווען ניט אופן בשום זיינען וועגן
 אויך דאם איז אזוי (,** אונטערשיידן מהות׳דיקע פון טאקע נאד

 ריכטונג ב׳ די וואס צופאל, קיין ניט אופן בשום איז עם אזוי. איצט
 ריבטונג א׳ די און סעפאראטיזם פון וועג דעם איצט אויך וויילט

 צווישן פערוואנדשאפט אוואל ליגט דא אייניקייט. פון וועג דעם
 איז מהות. און מעטאדיק אלזא צוועקן, און ימיטלן ציל, און וו;עג
 ביי ארויסווייזן פריער ווי דא אויך זיך עם מוז אזיוי, טאקע דאס

 אין כלל, דעם און יחיד פון אינטערעסן די פון אצוזאמענשטויס
 די מיט אירגון דעם פון אינטערעסן די צוויישן אלזא פאל אונזער

 דער־ אין און ארבייטער. ארגאניזירטע אנדערע די פון אינטערעסן
 די ביי גלייך שוין באווייז קלארן א דעם פאר מיר קריגן אמת׳ן

 האט באקאנט, ווי אירנון. דעם פון טריט זעלבסשטענדיקע ערשטע
 א קאנפערענץ קראקאוער ׳לעצטער רער צוגעשיקט אירגון דער

 פאדערונגען. פארשיידענע אריי שטעלט ער וועלכן אין מעמאראנדום
 "פארפליכטן פאדערונג: פאלגענדיקע די זיך געפינט אנדערע צווישן

 אויספיח זאלן זיי אז ישראל, ארץ אין ציוניסטן אלגעמיינע אלע
 אלגעמיין דעם פון ארבייטער ארגאניזירטע דורך ארבייטן זייערע

 הבירור מועדת ,1935 יוני 25 פון )״הארץ" אירגון". ציוניסטישן
 אפגע־ קראקאוו אין זיך האבן פאדערונג דער אט פון אמת בקרקוי(.
 ריכטיק גאנץ אבער אירגון, דעם פון אנהיינגער די אפילו טרייסלט
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 דער מיט רואם וויכטיק, ניט "ס׳איז קליינמאן: ט• באמערקט
 גע־ דער טענדענץ, די איז וויכטיק געויוארן... איז פאדערונג זיקער
 יוגענטליכע". די אט פון ליניע ענטוויקלונגס די גאנג׳ דאנקן

 העכסט• און כאראקטעריסטיש בלייבט און איז גאנג געדאנקן ער ו
 דער מיט פאסירן וועט עם וואס ווייזט ער ווייל סימפטאמאטיש,

 זיין מיט צוזאמענשטויסן זיך וועט זי ווען ישראל׳דיקייט, כיל
 קא־ דעם פון אינטערעסן עקאנאמישע די מיט אלזא עגאאיזם,
 דעם פון מתנגדים און חסידים די צווישן דעות חלוקי די לעקטיוו.

 נאר מעטאדישע, קיין ניט זיינען זאגן, איצט מיר מוזן אירגון,
 איצט זיך באשטעטיקט דאם און ריכטונגען, ביידע די מהות׳דיקע.

 מהות׳ן זייערער ווייל וועגן, פארשיידענע אין גייען אמאל, ווידער
 ורייל אנדערש, ווירקן און ארבייטן זיי — פארשיידענע זיינען

אנדערש. זיינען זיי
 אידע־ פארטיי יעניקע די אלע אירגון דער שפיגעלט אזוי אט
 אונטערשיידן, און שפאנונגן פסיכאלאגישע פארטיי און אלאגישע

 ביידע די צווישן געפונען איבערהויפט פריער ■האבן מיר וועלכע
 ליפערט אזוי דאס, טוט ער ווייל און ריבטונגן ציוניסטישע אלגעמיין

 אויפאסונג רער פון ריכטיקייט די פאר ראיה ווייטערע א אליין ער
 אפן נאך אבער בלייבט פראגע איין שפאנונגען. געגעבענע די פון
 פון שטעלוינג די באטרעפט זי אירגון. דעם מיט צוזאמענהאנג אין

 ריכטונג א׳ די באקעמפט פארוואם איז: שאלה ׳די ריכטונג. א׳ דער
 באזונדערן דעם פאר שטייט און פאראיין ארבייטער באזונדערן רעם

 ווען הארבעת נאך ווערט פראגע די קבוץ? ציוניסטישן אלנעמיין
 אירגון פון חסידים די רואם טענות זעלבע די אז צו, זיך מ׳הוקט
 האבן ארגאניזאציע, ארבייטער באזונדערע די פאר היינט טענה׳ן

 דעם לטובת געטענה׳ט אמאל אליין אירגון רעם פון מתנגדים די
 “ארגאניזאציאנעל דער ראליע א נעשפילט דארט ס׳האט קבוץ.

 דער און ציוניסטישער נאציאנאל ■דער מאמענט, צוועקמעסיקער
 אלגע־ דער אשטייגער ווי אידעאלאגישעת ציוניסטישער אלגעמיין

 אר־ א נאיר קעגנער, שטארקן א האט און שוואך איז ציוניזם מיינער
 וויר- ישראל׳דיקער ארץ שווערער רער אין קען קבוץ גאניזירטער

 צח און געדאנק ציוניסטישן אלגעמיין רעם פאר ארבייטן קליכקייט
 פאר־ רי פאר תנאי רער איבערהויפט איז קבוץ דער אז לעצט,

 טענות, לויטער — ציוניזם ישראל׳דיקן כלל רעם פון ווירקליכונג
 זיך פרעגט היינט אירגון. רער לטובת געטענה׳ט איצט ■ווערן וועלכע

די מצטרוי זיר דעסאיז צו ניט? אירגון און יע הבוץ פארוואם
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 רער פיון אטיל ׳אייגענטליך איז ורעאכע שאלה, ווייטערדיקע
 החלוץ אלגעמיין־ציוניסטישן באזונדערן א פארוואס און ערשטער:

טיילונג? און שפאלטונג קעגן מ׳איז אויב יע,
 לעצטע די אויה ירמז א "לבטים" אין טאקע מייר געפינען

 עס הייסט — ציוניסט" אלגעמיינער א ׳און ארבייטער ״א שאילה.
 אנטקעגענגעזעצטע צוויי געווען אסך ביי אמאל "זיינען — רארט

 אלגעמיין רעם אין פאראייניקן... ניט גאר זיך לאזן וועלכע באגריפן,
 אטייל־ ,תשובה ערשטע די געפונען מיד האבן החלוץ ציוניסטישן

 וועלכער לאזונג, רעם אט אדום פראבלעם. רעם אט אויה תשובה
 אייגענע די צווישן אפילו מתנגדים אסך געהאט אנפאנג אין האט

 אלגעמיינע יונגע טויזענטער צענדליקער היינט זיך זאמלען חברים,
 גלייך ארבייטער. א ישראל ארץ אין איז חלוץ רער ציוניסטן...

 אלזא געווארן געשטעלט איז קבוצות ערשטע די פון קוימען רעם מיט
 אלם ווערן געגאנגן מוז וואס וועג, רער איז וועלכער פראגע: די

 דארט, עם הייסט מען, איז גלגולים פון דיי גאנצע א נאך ארבייטער?
 יערער ווי האט וועלכער אירגון, רעם, פון געדאנק רעם צו געקומען

 נענטע די צווישן הן סך א זיך קעגן אויפגעשטעלט געדאנק נייער
 שוין ראם מיר האבן מאם געוויסער אין ויוייטע... די צווישן הן און

 החלוץ ציוניסטישן אלגעמיין דעם פון גרינדונג דער דורגעמאכטביי
 פון אנחיינגער די לייטארטיקל(. )דארט, אויסבילחונג". זיין ביי און

 נויט־געדרונגענעם און לאגישן א אים אין אלזא זעען אירגון דעם
 די דאך זיך פ׳רעגט היינט "תחלוץ". באיזיונדערן רעם פון המשך
 און יע קבוץ באזונדער א יע, תחלוץ באזונדער א פארוואס קשיא:

ניט? אירגיון באזיונדער א
 שווער, און תארב אויסערליך אוים זעט קישוא די זייער ווי

 ניט גאר גענויער ביסל א זי מ׳באטראכט ווען תוך, אין זי איז אזוי
 הח״לוץ און זייט איין פון אירגון ווייל דערפאר, דאס קשה׳דיק. אזוי
 אין הן פארשיירן אויס גרונט פון זיינען זייט צווישן פון קבוץ און

 ■טעטיקייטס־כאראקטער זייער אין הן און טעטיקייטם־געביט זייער
 טע־ זיין האט ■החלוץ רער פארגלייכן. ניט גאר ממילא זיך לאזן און

 איז ראם ישראל. ארץ אן — אירגון רער גלות, אין פעלד טיקייט
 אונטערשייד א נאר ניט אויר ארט, אין אונטערשייד א נאר ניט

 סוה און המשך זיין און אידעאל רעם פון אנפאנג ידעם צווישן
 צווישן הגשמת, און הכשרה צווישן אונטערשייד א איז ראם —

 ארונטערגיין זיין און אידעאל רעם פון שמיידן און ׳רייפן ווערן,
 אונטער־ דער און גשמיות. מאטעריעלער צו אצילות גייסטיקער פון
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 אצילות, גייסטיקער איר אין אידייע די יסודות׳דיקער. א איז שייד
 די און געזעצליכקייט איין האט טעאריע, דער אין גערעט פשוט איזא

 גע־ אצווייטע האט פארווירקליכונג, און פראקטיק יאיר אין אידייע
 זיך וויקלן און פארשיידן זיינען געזעצליכקייטן ביידע זעצליכקייט.

 אינך אייגנארטיק איר נאך איינע יעדע פארשיידן, גאנץ אפ ממילא
 שטענדיק לעט רעם אחוץ צוואנג. - עקסיסטענץ און ־ מהות ■ערליכן
 רער צווישן און אצילות גייסטיקער אין עקסיסטענץ דער צווישן

 פאר* ביידע די צוויע&ן אלזא גשמיות, מאטעריעלער אין מציאות
 גע־ די איז די און געזעצליכקייט אדריטע געזעצליכקייטן שיידענע

 ערשטע די פון סינטעזע קיין ניט איז וועלכע יצירה, פון זעצליכקייט
 יסודותדיק עטוואס אין ביי־דע זיי פון אאיבערשמידן נאר צוויי,

 הגשמה׳דיק! דער און גלות הבשרה׳דיקן דעם צווישן זען, מיר נייעס.
 געזעצ- פארשיידענע פון ליניע אטיילונגס דורך גייט ישראל ־ ארץ

 איבער אידייע ציוניסטישע ־ אלנעמיין די אלזא נייט ליכקייטן.
 ארץ־ דער צו אצילות גייסטיקער און עקסיסטענץ גלותדיקער איר פון

 קיין ניט גאר דאס איז אזוי גשמיות, מאטעריעלער אין ישראלדיקער
 יצירה אנייע נאד גלות, אין פריערדיקן דעם פון סור קיין און המשך

 און נייען אגאנץ נאך אפ לויפט וועלכע געזעצליכקייט, אנייע —
 האט צוואנג. - עקסיסטענץ און ־ מהות אינערליכן אייגענארטיקן

 די און געזעצליכקייטן אייגענע אירע גלות רער הכשרה, די אלזא
 פאלט אזוי געזעצליכקייטן אנדערע אירע ישראל, - ארץ הגשמה,
 אין מ׳איז זמן כל אירנון. און החלוץ פון קשיא די ארונטער ממילא

 איצט מוז ער ווייל וועג, אייגענעם זיין החלוץ דער גייט גלות
 אייינלעבן איר מיט זיך תורה, ציוניסטישע ־ אלגעמיין די אויפנעמען

 קומט וועלט. אינערער זיין פון פאקטאר איסודותדיקן צו מאכן זי און
 ווערן געטראגן זאל תורה די אט וואו ישראל, ־ ארץ קיין אבער ער
 נאציאנאלן רעם פאר יסוד אלעבעדיקן אפגעבן זאל און לעבן אין
 נאך אלץ גייט אזוי לאנד, און פאלק פון קיום סאציאלן און זיין

 נייען איר נאך כלים אירע זיך שאפט וועלכע געזעצליכקייט, אנייער
 אלזא טארן ישראל - ארץ אין ה״חלוץ" און גלות אין ה״חלוץ. מהות.

ווערן. פארמישט ניט דארפן און
 נאר אגלות נאר ניט איז וועלכער קבוץ, דעם נוגע איז וואס

 דער פון נאר ניט אפראדוקט אלזא קינד, ישראל - אארץ אויך
 מוז אזוי געזעצליכקייט, - הגשמה נייער דער פון אויך נאר הכשרה

 סעפעראטיזם. קיין ניט גאר איבערהויפט איז ער אז באמערקן מען
 רי וואס דעם צו נאד אירגון, דעם צו ניט פירט קיבו.ץ פון חמשך דער
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 כליי־בן — איירגון דעם אנשטאט פאר היינט לייגט ■ריכטונג — א׳
 ציוניסטישע - אאלגעמיין שאפן דארט און ׳הסתדרות רער אין

 זיך זאל זיך, פרעגט וואס, אויר סעקציע. - ארבייטער אויטאנאמיע
 אין סעקציע - ארבייטער ציוניסטישע - אלגעמיין אווטאנאמע די אט

 אירע ואין זיך זי זאל וואם אויר אויפבויען, הסתדרות דער פון הארצן
 לעצטע אירע זיינען וועלכע און שטיצן פיינדאמענטן

 ריכטונג - א׳ ידי ענטפערט דעם אויר איינהייטן? ארנאניזאציאנעלע
 אווטאנא- די אויפבויען זיך וועט בודד דעם אויר ניט קבוץ. דער —
 וועט ער ניט און שטיצן זיך זי וועט אים אויר ניט סעקציע, מע
 ווירק- די דאצו, שוואך צו איז בודד דער איינהייט. לעצטע איר זיין

 ניט איז בודד דער דעם. פאר שוועד צו און הארט צו איז ליבקייט
 דער אין ציוניזם אלגעמיינעם רעם פאר חוט-יהשדרה׳דיק גענוג

 קרמען מוז בודד דעם אנשטאט ווירקליכקייט. ארץ־ישראלדיקער
 יסוד פעסטן ריכטיקן, דעם אפגעבן וועט וועלכער קבוץ, דער
 ארבייטער אווטאנאמער ציוניסטישער - אלגעמיין דער פאר

 ארץ־ישראל׳דיקער אלגעמיינער דער פון מיטן אין סעקציע—
 פונדמענ־ איר זיין וועט און ארגאניזאציע ־ ארבייטער

 און שטיצן זיכער זיך קען זי וועלכע אויף איינהייט, טאלע
 און קבוץ יע, סעקציע און קבוץ טאקע דערפאר אויפבויעץ. פעסט
 פרעמד זיינען וועלכע נטיות, זיך אין טראגט אירגון רער ניט. אירגון

 ליניע געראדער רער ׳אויר ליגט דאקעגן קבוץ רער ■ריכטונג, - א׳ דער
 איר פון רינגעלע אארגאנישער איז און באשטרעבונגען אירע פון

 ריב- באמת זיינען באטראכטונגען' די אט קייט.,אז אידעאלאגישער
 - ב׳ די אז פאקט, א-ינטערעסאנטן זייער .רעם פון זען צו איז טיק,

 האט (*בודד רעם פאר און קבוץ רעם קעגן איז וועלכע דיבטונג,
 אלגעמיין־ציוניסטישער באזונדערער רער צו שטעלונג פאזיטיווע א

 איז וועלכע ריכטונג, - א׳ די דאקעגן ארגאניזאציע. - ארבייטער
 קאנסעקווענט, גאנץ טאקע, האט בודד, רעם קעגן און קיבוץ רעם פאר

 ה״חלוץ" פון קשיא די זען, מיד אירגון. רעם שטעלונגצו נעגאטיווע א
 אר- גאר זיך פלעכט זי נאד ניט, קשיא קיין נאר ניט איז קבוץ און

 ווי ריכטונגען, ביידע די פון געוועב גאנצן דעם אין אדיין גאניש
 ריי גאנצער רער פון יסוד אויפן פעסטנעשטעלט זיי האבן מיר

באטראכטונגען. איצטיקער - ביז פארשייידענער

אויבן. פנל. *(

 פאלי- - סאציאל די פון קרייז דער אפגעשלאסן איז דאמיט
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 אויפצודעקן צוועק, רעם געהאט האבן וועלכע באטראכטונגען, טישע
 געביט. רעם אט אויר שפאנונגען אידעאלאגישע - פארטיי אונזערע

 ניט נאך רעם דורך אבער איז שפאנונגען אונזערע פון היקר רער
 ווייטערער א אונטערזוכן צו נאך בליייבט עם געווארן. אויסגעשעפט

 - גייסטיק רעם — ציוניזם אלגעמיינעם רעם פון געביט גרויסער
 ציוניזם - אלגעמיינער רער האט געביט רעם אויר אויך קולטורעלן.

 טעזע קולטורעלער זיין פון גורל רער כאטש ווארט, ניי זיין זאנן צו
 - סאציאל רער פון גורל רער ווי באשיידענדער א אפך איצט ביז איז

 אין שטייט טעזע ישראל - כלל די ווען צייט, דער איין פאליטישער.
 איג- און טעטיקייט ציוניסטישער - אלגעמיין דער פון ברען רעכטן

 נאציאנאלער פון טעזע די בלייבט ריכטונגען, ביידע פון טערעס
 און גרונט הינטער אין פארבאהאלטן אלץ נאך ביידן זיי ביי קולטור
 אפנים לעבן. פון שליאכן ברייטע די אויר ארויס קוים נאך זיך וואגט

 מיט׳ן חידוש זיין גוט זייער פילט ציוניזם אלגעמיינער דער אז
 און ישראל - כלל טעזע פאליטישער - סאצאל זיין פון אייפשטעלן

 טעזע קולטור זיין הינטער אז באוואוסט, ניט גאר נאך זיך איז
 אריענ- פארטייאישע נייע א און הדוש אפרינציפעלער אויך שטעקט
ציוניזם. אין טאציע

 ציוניזם?- אלגעמיינעם פון קולטור־טעזע די אלזא זאגט וואט
 — טעזע - קולטור די לויטעט — ציוניזם אלגעמיינער דער
 באשטייט וועלכער קשר, ארגאנישן אינערן טיפן רעם אנערקענט

 ווי אוצרות, גייסטיקע גרויסע זיינע און פאלק אידישן רעם צווישן
 אייבי- אויר און דורות לאנגע אין זיי האט געניוס נאציאנאלער רער
 דעם אין דערפאר זיי לייגט ציוג, אלגעמיינער רער געשאפן. צייטן קע

 דעם זיי אויר בויט און רענעסאנס איצטיקן דעם פון יסוד טיפסטן
 פון לאניד אין פאלק אידישן פון בנין - תחיה צוקונפטיקן גאנצן
אבות. זיינע

 דער- אינגאנצן ניט נאך אלזא ציוניזם אלגעמיינער דער האט
 קולטו׳ר- רער אט אין שטעקט וועלכער הדוש, פרינציפעלן רעם קענט
 באהאנד- צו ברייט דא זי מער אטעם נאך דאס איז אזוי זיינער, טעזע

 היקר גרויסן מהות, טיפן באמת אייר אויפצודעקן פארזוכן צו און לען
 מוזן מען וועט טאן צו דאס כרי אבער קאנסעקווענצן. ווייטע און

 וויי- אויף ליגן וועלכע פראבלעמען, פאנאנדערוויקלעןפארשיידענע
 און הי>ה ז״ער סיט און זיין או; ן3על אידיש; פו; שטחים טערע

 גאנ־ דעי אין קלייבן צו פאנאנדער זיך באמיען ליכט זייער ביי
 פ^רשיידענע די דערפאסן צו און פראבלעמאטיק תיינט־צייטיקער צער

131



 בכלל דיפערענציאציע ציוניסטישער רער פון פאקטארן און עלעמענטן
 די אבער כל קודם בפרט. ציוניסטישער - אלגעמיין דער פון און

 העברע- נאציאנאלער רער מיט איבערהיויפט עם האלט ווי פראגע,
ציוניזם? אין קולטור אישער

 ציוניסטישע די און קולטור נאציאנאלע די יא.
באוועגונג.

 מעכטיקער רער אט פאלקס־באוועגונג, ציוניסטישע די
 באפרייאונגס איריש־נאציאנאלן עלעמענטארן דעם פון אויסדרוק

 געשיכטע פאליטישער דער אין פאראיינצלט ניט געווים שטייט רצון,
 ערשיינונג אן זי איז מאטעריעל און זאכליך מענטשהייט. רער פון

 טאן, און פארב ספעציפישן א און מהות אייגענעם אן מיט זיך, פאר
 אייגנארטיקע און מציאות באזונדערער איר פון שטאמען וועלכע

 גרויסער רער אין רינגעלע א זי איז אבער פארמעל לעבנם־תנאים.
 נייער דער אין פעלהער־באפרייאונגען די פון קייט היסטארישער

 פון האט וועלט־באוועגונג ציוניסטישע די צייט. נייסטער און
 האבן פירער גרויסע אירע און אמת רעם אט געוואוסט אן שטענדיק
 אנדערש־נאציאנאלע ענליכע פאר אינטערעם ארויסנעוויזן שטענדיק

 מערקווירדיק, און דרכים. זייערע צו צוגעקוקט זיך און באוועגונגען
 באפרייאונגס׳ נאציאנאלע די צו ציוניזם דעם מען פארגלייכט

 שפריננט אזוי פעלקער, קליינע און גרויסע אנרערע פון אוועגונגען4
 צייט, דער אין אוניטערשייד. יסודות׳דיקער א אויגן די אין גלייך

 דער מיט האנט אין האנט באוועגונג פאליטישע די גייט רארט ווען
 יענע ה. ד. באוועגונג ציוניסטישע אונזער פארלויפט סולטורעלער,

 נאם, אידישער רער אוי,? נעזינט האט וואם ציוניזם, רעם פון פארם
 סולטור נאציאנאלע די איבער לאזט און וועגן פאליטישע ריינע אין

 פארניי־ העפליכסייט סענטימענטן, באראט. נאטם אויח כלל בדרך
 1טע נעפינט דאס — מיטגעפיל־מאניפעסטאציעס אפיציעלע נונגען,
 ערנסט ניט. זאכן די מען נעמט ערנסט אבער ביסל, היפש א זאנאר

 און אסציעס פאליטישע די אין נאר פארטאן מען איז
 איז אנדערע אלעס גאולה, גאנצע די מען זעט זיי אין נאר

 נאציא־ אונזער וואם וואונדער, א פאר דעריבער זשע וואס בטלנות.
 שוואך אזוי נאך יטאג היינטיקן ביז איז קולטור־באוועגונג נאלע
 וואונדער א פאר וואס חוט־השדרה׳דיק. ניט אזרי און פארבלאז אזוי
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 אטרא" ויי כמעט טאג צו היינט איז ווילן קולטורעלער אונזער וואט
 אפנענעבן פאלק פון זין אקטיווסטע און בעסטע די דאך האין פירט?
 און גאולה נאציאנאלער דער פון זייט איין נאר כהות גאנצע זייערע

 פון זייט אנדער רער פון געווען מעלים כמעט איננאנצן זיך
 נאר לויפט יארן צענדליקער דערלייזוננס־פראבלעם. אידישער רער

 זיך קען און וואגן ציוניסטישן דעם גאך קולטור־באווענונג אונזער
 העברעאישער דער פון טראגעדיע די ארויפכאפן. ניט אים אויר אלץ

 ער יש יד א דער פון אלטער ־ צייט דעס אין קולטור
 גאנצער זיין מיט אמאל ביאליק האט תהיה

 דאדורך גלייכצייטיק און אויפגעדריקט בילדליכקייט און פשטות
 האט ער לאנע. דער פון קאמישקייט די אויר ליכט געווארפן

 פאר־ זיך וועלן פעלקער אלע ווען געזאגט: לאפידאר און דראסטיש
 זיינע מיט פאלק יעדעס טוב, יום פרייהייט וועלט גרויפן צום זאמלען
 אן שטעקן נאקטן קיין אויפהויבן ניט אקארשט איר זאלט פאנען,

 היינטיקן צום ביז נאך געבליבן איז טראניקאמיק די א אט אפאן!...
ניט נאך זיך האט טאג היינטיגן צום ביז און טאג

 נאציא־ דער פאר גואל קיין ציוניזם אין געפונען
דעם ביי אזוי דאך איז דאם און קולטור, נאלער

 זיין פאר נעווען מקריב זיך האט וואם פאלק, דעם ביי עם־הפפר,
 קלענסטע די פאר אויטא־דא־פעס אויר געגאנגען איז וואס און תורה

 צייטן, אלטע אין נאר ניט יצירות זיינע און נייסט זיין פון קנינים
 אויר אויסגעביטן תורה זיין האט ער ווען שפעטער, אויך נאך

 אייגנ־ קלענסטע די פאר געווען מקריב זיך ער האט ראן אויך קולטור.
 זאגן עם ווי גייסט, פרעמדן פון אויך און איינענעם זיין פון שאפטן

 צוזאמען, זיי מיט היינגט וואם אלץ און השכלה־צייטן די ערות
 חכמת" אסימילירטער פון פארם דער אין אויסוואקסן אירע אפילו

 מערק" אזוי איז דערשיינונג די אט סתם. אסימילאציע און ישראל
 מ׳קען אז קאמפליצירט און הארב אזוי פראבלעם ראם און ווירדיק

 איז געווים תשובה. נעוויינליכער רער מיט אפ׳פטרן ניט געווים ראם
 אל-ע ווידמען איר מ׳מוז אז ריזיק, און שווער אזוי זייט פאליטישע די

 אייסשליסן דאס אבער אויפמערקזאמקייט. נאנצע די און כחות
 פא־ דער פאר פאטאל געווארן גראדע ראך איז ציוניזם פון קולטור

 אז נישט, פור קיין קיינעם פאר ראך ס׳איז אליין. גאולה ליטישער
 אמאליקער רער פעלט עס אז אונז, ביי קאלטלעך שטארק היינט ס׳איז
 די פון אדער דור, ערשטן רעם פון התלהבות אלטע די און ברען

 גישט סוד קיין קיינעם פאר ראך ס׳איז דורות. ציוניסטישע ערשטע

133



 פון אטעם פייכטער א אריינגעריסן זיר האט רייען אונזערע אין אז
 און מ׳קען ווי מער סך א ארוים פארן מיר אז און גלייכגילטקייט,

 האט עס אינערציע. געזעלשאפטליכער פון וואנן רעם אויר מ׳מעג ווי
 עס און געצעלטן אונזערע פון רוח־הקדש רער אפגעטאן ראך זיך

 לאגע, די פארבעסערן צו רוח קיין געשריי, קיין ניט ערגעץ זיך הערט
 אמת׳ער אן ביי גייסטער. די דערוואריימען און הערצער די שטארקן

 דאך וואלט טעטיקייט פאליטישער און קוליטורעלער פון פארקוויקונג
 צייט דער פון משך אין איז דאס אויב און אנדערש סך א נעווען זיכער

 סך א איז פרור רער אז סימן, א דאס דאך איז געווארן געטאן ניט
 יע, מיינען. און נלויבן געקענט מ׳וואלט ווי טיפישער, און גרעסער

 נע• ס׳ווערט אז ווייט, אזוי געקומען איז צייט לעצטער רער אין
 וועלכע באוועגונג, קולטורעלע נאציאנאלע א אויפצובויען שטרעבט

 באפרייאונגם־באוועגונג. פאליטישער רער צו פאראלעל פארלויפן זאל
 אני קולטורעלן און ציוניסטישן רעם וועגן טומל גאנצער רער אויב

 קען אזוי פאלש, זיכער איז עולמית עברית ברית רער פון טאגאניזם
 לכל סעפאראטיזם. בולטן פון סימנים די פארלייקענען ניט ראך מען

 די פון צוזאמענבונד ארגאנישער און אינערליכער דער ווערט הפחות
 און פאליטישער רער פון גאולה, נאציאנאלער רער פון זייטן ביידע

 אפילו אויב פראגע, אין געשטעלט הינזיכט געוויסער אין קולטורעלער,
 ראציאנאלער פון נאמען אין געטאן ווערט דאם אז זאגן, מ׳זאל

 סתירה, ארגאנישע אן דאך זיך אין ער באהאלט פארטיילונג, ארבעטם
 נוף א פון נשמה די צו נעמט וועלכע ארבעטם־צוטיילונג, אן רען

פארדעכטיק. שטארק רעם דורך זיך מאכט
 ציוניזם פון באציאוננען קעגנזייטיקע די זיין, ניט ס׳זאל ווי

 פראב־ א צו אויח זיך הויבן קולטור העברעאישער נאציאנאלער און
 אונטער• נרונטליכע א שטארק זייער מאנען און הויך לעמאטישער

 דעם צו דערפירט האבן וועלכע סבות, די פון דערפארשונג און זוכונג
 פארשטיין. זי כל קודם הייסט לייזן פראבלעם א ׳מצב. איצטיקן

 היסטאריש נאד איז היסטאריש אנטשטאנען אבער איז וואם דאס
 אין קולטור־פראבלעם ראם פארשטיין אלזא וועלנדיק פארשטיין. צו

 גענעזיס, זיין צו ווענדן זיך מיר מוזן ציוניזם
 פון באוועגונגען פריערריקע די פון ארויס זיך וויקלט ער ווי זען און

 ערשטער דער אין פראבלעמאטיק. באזונרערער זיין און גייסט אידישן
 גייסטיקער גוואלדיקער יענער השכלה, די ווערן באטראכט מוז שורה

 דער געווארן איז וואס געשיכטע, אירישער דער פון איבערברוך
פונ׳ם פאטער רער אויך כלל דעם אין אידנטום, מארערנעס פון פאטער
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 רער הויפט־אויסדרוק, זיין פון און בכלל נאציאנאליזם אידישן
 אבער דארח השכלה די בפרט. באפרייאונגס־באוועגונג ציוניסטישער

 אינער איר1 !אין נאך זיך, פאר נאנץ און איזאלירט ווערן באטראכט ניט
 און געווירקט האבן וועלכע כהות, אלע די מיט פארבונדנקייט ליכער
א-ייזטוב, נאציאנאלן און טראריציאנעלן אין נאך ווירק;

שייד-וועג. נאציאנאלער אלם השכלה די יב.

 ראם שטייט יארהונדערט ־טן18 פון העלפט צווייטער דער אין
 אמאל ווידער געשיכטע, לאנגער זיין אין איינמאל ניט ווי אידנטום,

 בייטער. און הארט זיך באקעמפן וועלכע מחנות, צוויי אין געשפאלטן
 די וועגן עיקרים, וועגן נאר קלייניקייטן, וועגן ניט גייט קאמח רער

 נאציאנאלן פון דרכים די וועגן קולטור, נאציאנאלער פון פארמען
 עקזיסטענץ נאציאנאלער רער פון מאקסימען די און לעבנס־שטייגער

 "השכלה־קאמה", נאמען דער אונטער באקאנט קאמה, דער אט בכלל.
 שטעמפל, אייגנארטיקן זיין אפשניט צייט גאנצן דעם אויה דריקט

 פורעמט דורות, אייניקע פון משך א אין לעבן אירישע ראם באשטימט
 לעבט און לעבנס־דערשיינונגען זיינע אלע אין אים געשטאלטעט און

 מען אז אזוי, באוועגונגען, מאדערנע אידישע אלע אין היינט נאך
 מאדערנעם פון פאטער דעם אלם באצייכנט רעכט מיט אים האט

שאטירונגען. און מינים זיינע אלע אין אידנטום
 זיין, ניט בליק ערשטן אויפן אפשר זאל עם מערקווירדיק ווי

 האט השכלה־באוועגונג איינהייטליכע לכאורה די אז דאך, מיד זעען
 אנטקעגנזעצטע דיאמערטאל צו געבראכט פארלויח ווייטערן איר אין

 נאציאנאל־ די זייט איין פון אידניטום. היסטארישן פון באוועגונגען
 אנטי־ די אויך אבער זייט אנדער רער פון ריכטונגען, ציוניסטישע
 ניט אונז ניט מאמענט רער אט אסימיליאטארישע. און נאציאנאלע

 פון ראמען אין השכליף־עפאכע די באהאנדלען צו רעכט דאס נאר
 פראגראמאטישע און באטראכטונגען ציוניסטישע אידעאלאגישע

 זיך ווילן מיר אויב טאן, צו מחייב זאגאר דאס איז נאד זוכענישן,
 אידישן פון היינט געזעלשאפטליכן דעם אין פונאנדערקלייבן ערנסט
פאלק.

 פארלייגן, הטבע בדרך זיך דארפן מיר וואס שאלה ערשטע די
 ריכטונגען, צוויי אין נעשפאלטן השכלה די טאקע זיך האט צי איז;
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 גע־ טאקע זי איז צי ה, ד. אנטי־נאיאנאלע, א און נאציאנאלע א אין
 די־ געזעלשאפטליכער אידישער רער פון אויסניי־פונקט רער ווארן

 נאציא- אידישער רער דורות. שפעטערדיקע די פון פערענציאציע
 פון אנטי־טעזע אן זיין צו גיכער זאגן, מען וועט ראך שיינט נאליזם

 געזעל־ און גייסטיקער דער המשך. גערארער איר אלם השכלה, רער
 געשטעלט השכלה־צייט דער זינט איז לעבן אידישער שאפטליכער

 עס וועמען ביי פאלק א פון צייכן שרעקליכן דעם אונטער געווארן
 גע־ איז וועלכער און פעסטונגען זיינע אלע געפאלן פלוצלונג זיינען
 דאן זייטן. אלע פון פריי און אפן קאמח שווערן אין שטיין בליבן

 נאציא־ די אויפגעוואכט זיינען זאגן, מען וועט אפווער, אלם און
 כדי באוועגונג, נאציאנאלע די אויפגעקומען איז עם און כוחות נאלע

 מיינונג די אט פאליק. אלם קיום אונזער אויפצוהאלטן און שיצן צו
 דער פון אנפאנג אין פארברייטערט, ווייניקער ארעד מער טאקע איז

 אלגעמיין־הערשנדיקע. די געווען זאגאר זי איז תקופה נאציאנאלער
 צו אפאזיציע אלם געפילט דאן זיך האט נאציאנאליזם רער
 גע־ האבן וואם תוצאות, אירע קעגן אפווער אלם און השכלה דער

 אירישער רער פון. גאכג אויפן שאטן טונקעלן א ווארפן צו שיינט
 און רואיקער געקענט האט מען ווען אבער, שפעטער געשיכטע.

 געווארן מען איז דערשיינונגען, די כאאורטיילן אביעקטיווער
 מען פארזיכטיקער. און רעזערווידטער פונהט דעם אין

 נאציאנאליזם און השכלה אז טראכטן, צו אפילו אנגעהויבן האט
 אנדערע די צו איינס זיך שטעלן און פארבונדען ארגאניש זיינען

אינהאלט. זעלבן רעם און איין פון פארם אינגערע און עלטערע אן ווי
 און השכלה דער פון מהות אין פאנאנרערקלייבן זיך לאמיר

 צו געבראכט האבן וועלכע גורמים און סבות די פארשטיין פרובירן
השכלה־איבערקערעניש. רער

 • אי
■ ׳ ■ * * ׳ ׳ ׳ ■*' * י׳.' > *

השכלה-פאקטארן. די יג. :^־^3

 האט זעלבסטשטענדיקייט און לאנד אונזער פון חורבן רער
 ניט און "זיין פון פראגע די אוועקגעשטעלט פאלק אונזער פאר
 פארטריבן פארנעם. און גרויס אימהדיקער גאנצער איר אין זיין"

 פארלירט לענדער פארשיירענע אין און פעלקער פרעמדע צווישן
 ממש בלייבט און פיס די אונטער באדן רעם פשוט פאלק אלס ער
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 אן נאר פאליטישער, א נור ניט דראט עם לופט. דער אין היינגן
 אלם אונטערגאנג ענדגילטיקער אן חורבן, נאציאנאלער אלנעמיין

 זוכן נעמוזט מען האט פארמיידן, ראם וועלנדיק איבערהויפט. פאלק
 געשאפענער רער צו צוגעפאסט זיין זאל( וועלכע מיטלען, אזעלכע

 אנדער אן מרירות, אפענע דורך נעטאן דאס האט טייל א לאגע.
 האבן ערשטע די פאלק. אידישן פון איבערבוי נייסטיקן א דורך טייל
 דעם מיט איינלעבן געקענט ניט זיך פשרות, אויר גיין געוואלט ניט

 פארלארן טראניש זיינען און אפהיינגיקייט פאליטישער פון נעדאנק
 די זיגער. איבערמעכטיקן א קעגן געראנגל העלדישן אין גענאנגען
 לכל האבן צייט, דער פון נויט שווערע די דורך דיקטירט אנדערע,

 מעגליך נאך געווען איז וואס ראטעווען, צו דאס נעזוכט הפחות
 געווארן נעפונען זיינען טייל דעם אט פון שוים אין פאלק. דאס —
 אידישן פון עקזיסטענץ די אויפגעהאלטן האבן וועלכע מיטלען, די

 געשיכטע. טראגישער זיין פון דורות לאנגע די פון משך אין פאלק
 נאך־חורבנדיקע די פון לאזונג דער נעווארן איז געפאר!" אין "פאלק
 נאציא־ דער פון דינסט אין געווארן געשטעלט איז אלץ און דורות
 יערער אין ווי האט, אזעלכער אלם פרט רער עקזיסטענץ. נאלער

 דיינקען, נאנצעס זיין עקזיסטירן, צו אויפגעהערט מלתמה־צייט,
 אונטערשטעלט איז קיום און סהות גאנצער זיין האנדלען, פילן,

 אויספירנדיקע העכסטע די הצטרכותן. זיינע און כלל דעם געווארן
 פארן ווערן געמוזיט האט זי רעליגיע. די איבערנענומען האט מאכט
 זעלבסטשטענ־ און לאנד געווען פריער אים פאר איז וואס דאס, פאלק

 רע־ פאלק. אלם קיום זיין פון היטערן און טרעגערין די — דיקייט
 מענשן אין צורך מעטאפיזישן א פון באפרידיקונג א מער ניט איז ליגיע

 עטוואס נאר געזעלשאפט, דער אין פאקטאר מאראלישער א און
.אידן פארן היימאט צווייטע א — אנדערש

 אידישן אין רעליגיע דער פון אויפגאבע און שטעלונג נייע די
 ארויסגערופן טאקע האט און ארויסרופן נעמוזט נאטירליך האט לעבן

 פארבינדונג סבותדיקער אין שטייען וועלכע שנויים, פארשיירענע
 פארן היימאט צווייטע אלם באדייטונג איר מהות. נייעם איר מיט

 וואלט מען וועלכע דערשיינונג, א געבראכט כל קודם האט פאלק
 די רעליגיע־פאטריאטיזם. אלם באצייכענען זאנן, צו אזוי געקענט,

 נאך איז, אמונה זיין צו פאלק נאך־חורבנריקן אידישן פון באציאונג
 זעלבסטשטענריקן א פון באציאונג די ווי אפענדערונג, נעהעריקער

 פארבונדען זיימין וואס באגריפן, אלע פאטערלאנד. זיין צו פאלק
 ^ריבערגעטראגן אידנטום טראדיציאנעלע ראם האט היימאט, מיט
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 איז אמונה רער צו טרייקייט און איבערגעבענקייט רעליגיע. די אויה
 פאטערלאנד פארן נפש מסירת די ווי עלעמענטאר, אזוי אים פאר
 וואס דאס, איז יוצא פועל ווייטערדיקער דער פעלקער. אנדערע ביי

 אידישע דאס רעגלאמענטירן שטארק זייער געמוזט האיט דת דער
 אייגנ־ און שווערע זיין דערפילן געקענט ניט ער האט אנדערש לעבן.

 סיי פאלק. אידישן פון היימאט צווייטע אלס אויפגאבע ארטיקע
 מיט ווערן ארומגעצאמט געמוזט האט כלל רער סיי און פרט רער

 צוגעהע־ נאציאנאלע די זיכערן צו כדי סייגים, רעליגיעזע אלערליי
 געפאר, אויסערע די איז עם גרעסער וואם עקסיסטענץ. און ריקייט

 פארשריפטן, רעליגיעזע די פון גארטל דער זיך פארציט איינגער אלץ
 זין דעם אין מען ווערט אפגעשיטאנענער און אייגענארטיקער אלץ
 אלעד־ בייגעטראגן ווייניק ניט דערצו האבן נאטירליך אייראפע. פון
 דער סור. קיין געהאט ניט האבן וועלכע נגישות, און רדיפות ליי

 ניט ממיס האט ער אז פארנעם, אזא דערגרייכט האט יאך רעליגיעזער
 זיך און פרייהייט גייסטיקע קלענסטע די אפילו פרט פאר׳ן געלאזן

 אזוי כלל. גאנצן פון וועג וועלטליכן אויפן שטיין א ווי געלייגט
 דערפאר האבן און משכילים ערשטע די געטראכט לכל־הפחות האבן

 פון פאן די געהויבן נויט זעלישער און גייסטיקער טיפסטער אין
מרידה.

 גע־ באמערקבאר זיך האט געשיכטע אידישער רער אין אפט
 פאר־ שטענדיק אבער איז ער יחיד, דעם פון פראטעסט רער מאכט
 פאר־ די יחידים, די אט כלל. פון שטימען־כאר דעם אין געגאנגן לארן

 געשיכטע יאיר. רער פון אפטריניקע "אנדערע", די "אחר׳ם", שיידענע
 דער פון יאך שווערן צו רעם און לאסט גרויסע צו די באקעמפט האבן

 פראטעסטן די אבער האט מאסע טראדיציאנעלע גרויסע די אמונה.
 בא־ שווער אפטמאל באגעגנט, אומפריינטליך שטענדיק יחיד פון

 וועל־ קאמח, אזא אט אונטעררריקט. געוואלט מיט אויך און קעמפט
 ברעכט יחידים, אויה נאד באשי־יינקט געווען איצט ביז איז כעד
 און יאר־הונדערט ־טען18 דעם פון העלפט צווייטער רער אין אוים

 געזעלשאפט־ שטארקן א פון אמאסען־כאראקטער אן באלד נעמט
 פארא־ עקאנאמישע די לאגע, פאלייטישע שווערע די אויפברויז. ליכן

 צוגעשריבן איז אלץ — אפגעשטאנענקייט קולטורעלע די רימונג,
 איז וועלכע משכילים, די פון לאזונג דער פאנאטיזם. דעם געווארן

 נארמאלי־ איז: באוועגונג גאנצער דער פון הויפט־אימפעט דער
 זיין. מענשליכן פון געבייטן אלע אויה מענשן אידישן רער פון זירונג

 קעגן קאמח א ערשטענס צווי? זיינען דערגרייב[ צו דאס מיטלען די
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 אלץ פאר אבער פריער בילרונג. אייראפייאישע צווייטענס דת,
 ון גרויסן צו רעם קעגן לאמך רער — אלץ פאר וויכטיקער און
 רעליגיעזע די זאגן, צו אזוי קעגן, דת, דעם פון יאך שווערן צו

 זיך פלאקערט אזוי אט כלל. און פרט אידישן פון אונטערדריקונג
 הארט־ און פארביסן שווער, צדדים, ביידע פון קאמך דער פונאנדער

 גע־ נויט, זעלישער שווערער אין דאם טוען צדדים ביידע נעקיק,
 דאם ניט אבער זעען ביידע וועלט, אינערליכער זייער דורך צוואונגען

 איז וועלכער פאלק, א פון לאגע א לאגע, זייער פון שיקזאלהאפטע
 געשיכטליכן זיין אין אווענד־פונקט צו אנגעקומען אכיאל ווידער
 נאציאנאלער און קולטור נאציאנאלער פון אפרשת־הדרכים צו לעבן,

 שלעכטע פערזאנען, זיינען שולדיק אז מיינען, ביידע ענטוויקלונג.
 פארפירער און פירער איינצעלנע פון ווילנס בייזע און פניות כוונות,

 און שווערער איין היינגט ביידן איבער אז ניט, פארשטייען און
 ברענט עם גלות. אין פאלק א פון גורל אכזריות׳דיקער

 פאר, איינע ביי — טויט און לעבן אויר קאמך דער דערפאר
 רער אויס זעט אזוי אט דת. קעגן אנדערע די ביי

 אנטי־ א — בעטראכט געוויינליך ער ווערט אזוי און השכלה־קאמך
 אלטן דעם קעגן אידנטום נייעם דעם פון קולטור־קאמף רעליגיעזער

.טראדיציאנעלן

? אזוי טאקע דאס איז צי

השבלה-קאמה. דעם פון מהות דער יד.

 געשיכטע אידישער רער פון איבערברוך נאך־חורבנדיקער דער
 איי־ זיינע פון דת אידישן דעם ארויסגעפירט באמערקט, ווי האט,

 דעם פון היטער א פאר געמאכט אים און תחומים גענטליכס
 אידישן פון זאגן, צו אזוי היימאט, צווייטע א פאר קיום, נאציאנאלן

 רער אויר שטעמפל אייגענארטיקן א אויף דריקט ראם פאלי^
 עלעמענטן צוויי צוזאמען איצט איר אין פאלן עם רעליגיע. אידישער

 פיל אזוי אויך אבער ווערן זיי נאציאנאלע. דאס און רעליגיעזע ראם
 רעליגיעזע ראם און רעליגיעז ווערט נאציאנאלע ראם אז דורכגעמישט,

 וועלכע קיום, נאציאנאלן פון שוץ צום פארשריפטן די נאציאנאל.__
 אירע און צייט רער פון דיקטירט מיטלען, נאר תוך אין זיינען
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 לעבן. געשיכטליכן אין אפט זייער ווי פאמעליך, ווערן בארינגוננן,
צוועק. צום

 דעם אט פון השכלה־קאמח, רעם פון מהות רער איז ווי
געזען? שטאנדפונקט

 מודה מוזן מיר וועלן קאמח, דעם אביעקטיוו מיר באטראכטן
 חסרונות די געזען גוט גאנץ שוין האבן משכילים ערשטע די אז זיין,
 פארשטאנען ריכטיק ניט אופן בשום אבער האבן לעבן, אידישן פון
 באקעמפט, האבן זיי וואם ראם לאגע. טרויעריקער רער פון סיבות די
 נאד סיבה, קיין ניט איז לעבן, אידישן אין דת פון אויבערמאכט די
 סיבה אנדער אן פון תוצאה א אליין דערקלערט אויבן האבן מיר ווי

 דער — לאגע געשאפענער רער פאר שולד אמתע די טראגט וועלכע
 לעבן נארמאלן א צו שטרעבן זייער פון מסקנה ריכטיקע די גלות.
 משכילים די זיינען ווייט אזוי גלות. פון באקעמפונג די געווען וואלט

 די לעבן. אידישן פון באטראכטונגען זייערע אין געווען ניט נאך
 צו גלייך כדי יונג צו געווען נאך איז זוכעריי ־ סבות די און קריטיק
 פונאנדער דערווייל זיך פלאקערט אזוי אט ריכטיקע. דאס געפינען

 גאנצער דער אין אן מיד טרעפן דא דת. רעם ארום קאמח דער
 טרא־ די קאמפן. ־ קולטור אידישע די פון טראגיק די שרעק און גרוים

 זי פילט אזוי באוואוסט, און קלאר ניט אויך ווען מאסע דיציאנעלע
 גלות אין דת פון באדייטונג גרויסע די חוש געזונטן א דורך אבער
 פארטיידיקט און פאלק אידישן פון עקזיסטענץ נאציאנאלע די פאר

 זיין געפאר העכסטער אין פאלק א ס׳פארטיידיקט ווי דערפאר זי
 אויפן גאנץ נאך שטייען וועלכע משכילים ערשטע די פעסטונג. לעצטע
 דעם אונטערגראבן ניט אופן בשום ווילן באדן. נאציאנאלן ־ אידיש

 רעפאר־ די געראד ווייל פאקטיש, אבער ראם טוען סייום, נאציאנאלן
 זיינען רעליגיע, און לעבן אין פארלאנגט האבן זיי וועלכע מעם,
 רעליגיעזע אויסדריקליכע קיין געווען ניט קיינמאל טייל גרעסטן צום

 צו באשטימט געווען זיינען וועלכע אזוינע טאקע נאר פארשריפטן,
 און פעלקער פרעמדע צווישן אידן פון קיום נאציאנאלן דעם זיכערן

 געזען ליכט דעם אין גלות. אין — קולטורן און לענדער פרעמדע אין
 גאר מהות פאקטישן און אמתן זיין לויטן קאמח ־ השכלה רער איז
 פארמעל נאציאנאלער. נטיא אן נאד רעליגיעזער, ־ אנטי קיין ניט

 באררויאונג שווערע א פאקטיש און אבער תוך אין דת, קעגן קאמק א
 פון ראל נאציאנאלע רי קעגן קאמף א ם,פאזיציע נאציאנאלע די פון

גלות. אין האומה קיום פון היטערין אלם רעליגיע דער
 בערעג־ דר. שוין ס׳האט ווי מענדעלסאן, דעראמתן, אין און
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 בכלא, דת מיט הבורים זיינע אין מטפל זיך איז באמערקט, פעלד
 אייע־ דעם מיט ה. ד. יהדות, מיט ספעציעל ניט קיינמאל אבער

 אי־ זיין אפילו אמונה, אידישער דער אין ספעציפישן און ארטיקן
 צו איבערגעבנהייט פון איינדרוק קיין ניט מאבט הבור דישסטער

מהות. אידיש־נאציאנאלן צו אלזא יהדות,
 בארימטן זיין אין ווייזעל הירץ נפתלי פון פאדערוננען די

 אייראפע־ ערשטנס, זיינען, ואמת" שלום "דברי מאניפעסט ־ השכלה
 צווייטנם און לעבן נארמאלן נייעם א צו ערציאונג און בילדונג אישע

 מ׳לעבט. וואו לאנד, פון בירגער די צו צוגלייכונג און צופאסונג
 לעבנס־ ן אידיש אלטן פון חשבון אויפן ווערן דערנרייבט זאל אלץ דאס

 חשבון אויפן כולם ועל פארמען ־ לעבנס אידישע אלטע פון שטייגער,
 אויפן ה. ד. קולטור, נאציאנאלער ־ אידיש אייגנארטיקער דער פון

 הבדלים די דורכצוברעכן דאך עס גילט קנינים. נאציאנאלע פון חשבון
 נאציאנאלע ־ אנדערש די אנשליסן זיך און אייראפע און זיך צווישן

קולטורן. און סביבות
 דער פון קעמפער און טעארעטיקער נרויסער דער ריב״ל,

 ווייניק ניט חבורים און כתבים זיינע אלע אין רעט השכלה, רוסישער
 קליינמאן משה ווי ווארט, קיין ניט ערגעץ אבער פארלירט דת, וועגן
 דער וועגן אלזא המשיחי, היעוד וועגן פעסטגעשטעלט, שוין האט

 טרוימער אידישע פון דורות די ווי צוקונפט, נאציאנאלע אידישע
 ליטעראטור. דער אין און לעבן אין נעשאפן זיך האבן מארטירער און
 השכלה דער פון לענדער אלע אין צייט דער פון באשטרעבוננען די

 קולטור־ ־ נאציאנאל די צוברעכן — ריכטונג איין אין אלע פארלויפן
 אין אייגנארט אידישע די זיין מקריב אפזונדערונג, אידישע עלע
 לעבן און קולטורן שפראבן, זייערע פעלקער, ארומיקע צו צופאסן זיך

 געווידמעט איןפראנצויז, ספר׳ל א מען פארעפנטליכט אזוי אט בכלל.
 געביטן. פוילישע ־ פרייסיש די רעפארמירט וועלכער מיניסטער, דעם
 אידישער דער וועגן רעפערירט מיניסטער דעם ווערט ספרל אין

 אין ליגט צרה גאנצע די אז אונטערשטראכן ס׳ווערט אין פראגע
 אויסצומישן זיך איז עצה איינציקע די און אפזונדערונג אידישער דער
 אנדער אן שפעטער יאר פאר א טוט זעלבע דאס סביבה. דער מיט

 חבורל יא מיט לאנד ־ השכלה אנדער אן אין פארשטייער משכילישער
 ־ בת שועת "קול לשון אונזער אויר הייסט וועלכער , רוסיש אין

 פאר־ צו דערזשאווינען פאר לייגט פארשטייער דריטער א יהודה".
 פון רעליגיע ריינער דער אויר אלץ אויפבויען און תלמוד דעם ניכטן
 משכילים די פאר תלמוד דער איז וואס מיט זיך, ס׳פרעגט תנ״ך.
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 איינציה די איז תשובה די תנ״ך. דער ווי רעליגיעז ־ ריין ווייניקער
 פראדוקט דער טיילן גרעסטע זיינע אין איז תלמוד רער מעגליכע

 אירע דערפילן צו אנגעהויבן האט רעליגיע די ווען צייט, יענער פון
 געמוזט, דערפאר און אומה אידישער דער פון היימאט אלם חובות

 רעג־ צו הכרח, נאציאנאלן פון ארויסגייענדיק באמערקט, ,אויבן ווי
 מען מוז דערפאר סור. ביזן אנהויפ פון לעבן אידישן רעם לאמענטירן

 פון תלמוד רעם אויסשטרייכן אידעאלאגיע משכילישער דער לויט
 תוך אין פארניכטן ה. ד. תנ״ך אויפן אויפבויען אלץ און לעבן אירישן

קיום. ־ פאלקס פון היטערין אלם דת אידיהן פון ראל נאציאנאלע די
 טרויעריקער אידישער רער אין שולדיקער אלס תלמוד רער

 אין סיי השכלה גאנצער דער פון מאטיוו ־ לייט דער איז לאגע
 קעגן און תנ״ך פארן צייטן. שפעטערדיקע די אין סיי און אנפאנג
 אין משכילים די פון גאנג געדאנקען יסודותדיקער דער איז תלמוד

 השכלה דער פון פאקטארן גרעסטע די פון איינער און לענדער אלע
 גייסט ־ השכלה דער וואו אומעטום ליטעראטור רער אין און לעבן אין

 רען וועט ועדו שליטה. שטיקל א און הרגל ־ דריסת א געהאט האט
 ניט תוך איר אין איז השכלה די אז לייקענען, קענען און וועלן אלזא
 האט דערפאר נאציאנאל. ־ אנטי בפירוש טאקע נאר רעליגיעז, ־ אנטי
 פאר פאן איר הויבט זי אז געפילט, באוועגונג נאציאנאלע די טאקע

 די צו סתירה אויפדריקליכער אין שטייט וואס זאך, נייער א
 וועט אידעאלאגיע. איר און באשטרעבונגען אירע השכלה-אידעאלן,

 פון ליבע די דערקלערן צו דאן דען איז ווי סטייטש! פרעגן אבער מען
 די און תנ״ך צו ליטעראטור, העברעאישע העברעאיש, צו השכלה דער

 וואם דערשיינונגען וכדומה פאלק פארן זארג און איבערגעבנקייט
 אייר אין זיינען און אנפאנג פון השכלה רער אין איינגעפונען זיך האבן

 ערשטן רעם אויר ניט אויב געוואקסן, ארגאניש זאגאר און געבליבן
 לענדער, אנדערע אין הפחות לכל ראך אזוי השכלה, רער פון באדן

 ק׳ען ווי נעווארן. אריבערגעפלאנצט צייט רער מיט איז זי וואוהין
 ארוים ווייזט וואס השכלה, די ערקלערן זאגן, מען וועט דאן, דען מען

 הדעות לכל אבער גאליציען, אין שוין טענדענצן נאציאנאלע געוויסע
 סתם נאציאנאלע ראם נאר ניט וואו ליטע אין ספעציעל רוסלאנד, אין

 ניט אמת געקראגן שוין האט ציוניסטישע ־ ריין דאם אפילו נאר
 זעלישע א ראך אזוי פארמולירונג און באוואוסטזיין קלארן קיין

 זייער אין הפחות לכל אדער משכילים די פון לעבן אין פארבערייטונג
 באפאר־ ־ נאציאנאל ליטוויש די אפשר רען מען וועט ליטעראטור.

 אמתע אלס אנערקענען ניט השכלה געשטימטע ־ נאציאנאל און בענע
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 העברעאישע מיט אנגעהויבן• האט וועאכע השכלה דער פון טאכטער
 תפארתן, שירי דקדוקים, העברעאישע באורים ־ תנ״ך מאספים,

וכדומה? ואמתן שלום דברי
 איז העברעאיש ענטפערן: מ׳קען אבער קשיא, א טאקע דאס ז אי

 וועלכער אויר צוועק. צו מיטל א נאר זיך, פאר ציל קיין געווען ניט
 אויב אידן, מיט צוזאמענגערעדט האבן דאן זיך מען זאל שפראך

 משפיע דאן האבן זאל אופן וועלכן אויר און העברעאיש אויר ניט
 איז העברעאיש ליטעראטור. העברעאישע דורך ניט אויב געווען,

 נעקענט מ׳האט וועלכער אויר דאז שפראך איינציקע די געווען דאך
 די ליטעראטור העברעאישע און זיי צו שרייבן און אידן צו ריידן

 דאם פארשטעלונגען. און געדאנקען נייע פון פארמיטלערין איינציקע
 עבר פון אינערציע נאר געווען איז זאגן מען קען פאלק פארן זארנן
 זאגן מען מוז קשיה די אבער עתיד. פארן פאטענצן קיין ניט אלער

 ליטווישער רער מצד ביהוד קשיה א פארט אלעמען נאך בלייבט
 און פלייש ־ השכלה אלגעמיינעם דעם פון איזפלייש וועלכע השכלה,

 עכטע פון קינד ארנאניש און כשר אמת אן גייסט, איר פון גייסט
עלטערן. ־ השכלה

נאציאנאל? ראך השכלה די איז ובבן
 זי וואם דאס און נאציאנאל אנטי בלייבט און איז השכלה ניין,

 סימן איבעריקער אן איז נאציאנאל זיין צו אויך שני מצד אונז שיינט
 פאנאנדער מ׳מוז וועלכע באגריפן, צוויי דא זיך מישן עם אז דערפאר,

 פון מהות דעם פארשטיין צו און אפצושאצן ריכטיק כדי טיילן,
 ניט איז נאציאנאליזם פון באגריר גערעט,דער אנדערש השכלה. דער
 מ׳מוז אז זאגן לאמיר אדער דאפלטער א נאר איינהייטליכער, קיין

נאציאנאליזם. פון מינים צוויי צווישן אונטערשיידן

(* נאציאנאליזם טעריעלער און פערסאנעלעד טו.

 אבער צוויידיייטליך, צוזאמענהאנג רעם אין איז ווארט דאס *(
4צבאנו צו אים געצוואונגען מיר זיינען דאך

 ־ גייסטיק פון פראדוקט מערקווירדיקער רער אט פאלק, א
 צוזאמענ־ היסטארישן זייער אין כהות מאטעריעלע און פסיכישע

 אוים־ געשיכטע זיין פון פארלויר ווייטערדיקן רעם אין קען שפיל,
 וועלכן אופן, געוויינליכער רער אופנים. צוויי דורך ווערן נעהאלטן

 דער איז וועלט דער פון אומות אלע ביי כמעט טאקע געפינען מיד
 ספעציעל ס׳ווייזט ווי אופן צווייטער דער מדינה. די — מאטעריעלער
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 וכדומה. סולטור רעליגיע, — גייסטיסער דער איז געשיכטע אידישע די
 דורכ־ מרינה די אלזא מאטעריע די פאל דעם אין איז נאטירליך

 ניט איז ווידער גייסט דער און עלעמענטן גייסטיסע פון ריין ניט אויס
 נייסטיק צי מאטעריעל מאמענטן. מאטעריעלע פון פריי אינגאנצן

 לעבן נאציאנאלן פון יסוד אין געלייגט סווערט וואם רעם אן תלוי איז
 לויט גורם. ־ הויפט היסטארישן זיין אן תלוי איז אלזא סיום, און
 אונ־ מען קען לעבן פאלקס היסטאריש; פון מאקסימען העכסטע די

 און מאטעריעלן א נאציאנאליזם, פון מינים צוויי אלזא טערשיידן
 פון טערמינאלאגיע א וואריאירנדיק איך וויל ערשטן גייסטיקן.דעם א

 ראקעגן צווייטן דעם טעריעלן אלם באצייכענען געביט אנאנטן
 נאציא- דער אט איז פערסאנעל (.*נאציאנאליזס פערפאנעלן אלם

 אירע אין פרייהייט מער דא האט פערזאן די ווייל דערפאר נאליזם
 און אביעקטיווער רער דא פעלט יעדנפאלם נטיות. פוביעקטיווע

 רצון רעם אויר תוך זיין אין צוריק גייט אלץ און צוואנג אויסערער
 פריי. גאנץ ניט אמתן רער אין איז רצון רער כאטש פערזאן רער פון

 אופן בשום הייסט ראם אז באטאנען אמאל נאך אבער מוז איך
 יסודות גייסטיקע אן איז נאציאנאליזם טעריעלער דער אז ניט,
 ראם איז וואס נאד זיך ס׳פרעגט ניט. לחלוטין אומגעקערט, און

 באדינגונגען. און צייט לויט כסדר זיך בייט וואס און באשטענדיקע,
 זיך בייט גייסט דער און טעריטאריע די באשטענדיקע ראם איז
 מאטעריעלן, א פון מיד ריירן דאן פארמען און אינהאלטן זיינע אין

 נייסטיקע דאס אבער איז נאציאנאליזם. טעריעלן אדער ערדישן
 כסדר זיך בייט טעריעלע מאטעריעלע דאס אוון באשטענדיק

 גייסטיסן, א פון מיד ריידן אזוי באדינגונגען און צייט לויט
 טעריעלער רער נאציאנאליזם. פערסאנעלן אדער סולטורעלן

 רער פאטערלאנד, מאקסימע גרעסטע אלם אם־כן האט נאציאנאליזם
ווארט. פון זין ברייטסטן אין סולטור — נאציאנאליזם פערסאנעלער

 באאר־ מחבר פון ווערט טעריאליזם און פערסאנאליזם רער *(
 דאס ווערן אויפגעוויסלט וועט עס אוואו ווערק, גרעסערן א אין בייט

 דא שוין אבער זאל עס איינצלהייטן. אירע אלע אין פראבלעם גאנצע
 ביידע די אין אניטקעגן ניט זיך שטייען תוך איין אז ווערן, באטאנט

 ערד־ קעגן פרייער נאד סתם, מאטעריע קעגן גייסט נאציאנאליזמען
(.165 זייט ווייטער )פגל. גייסט. געבונדענעם

 אזוי מענטשהייט, געשיכטליכער רער צו צו זיך מען קוקט
 זייער געצויגן פעלקער די האבן שטענדיק כמעט אז מיד, זעען
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 פעלקער נאציאנאליזם. טעריעלן דעם פדן עקסיסטענץ־יניקה
 גייסטיקע פון יסוד אויפן נאד לעבן נאציאנאלן זייער לעבן וואס

 שיינט וואס ביטל דאם ניטא. גאר כמעט ווי נוט אזוי זיינען קנינים
 וועלכע פעלקער, אונטערדריקטע די למשל, אזוי טאן, צו יע דאס
 דאס טוען זעלבסטשטענדיקייט, פאליטישע זייער פארלארן האבן

 סינקרעטיזם, מין א איז קיום זייער האלב. אויר האלב נאד תוך אין
 פערסאנעלן איון טעריעלן פון געמיש א געזאגט, איך וואלט

 אין באדן, אייגענעם זייער אויר לעבן פעלקער די נאציאנאליזם.
 אים. פון בעלי־בתים העכסטע די ניט זיי זיינען נאד לאנד, זייער
 אויר איז לאנד פון גורל מיטן פארוואלטן פרייע אויבערשטע דאס

 אזוי געברויך, נאציאנאלן פון ארויסגענומען צייט אומבאשטימטע אן
 דעם דערזעצן צו צייט די אויר נעצוואונגען זיך זעט פאלק ראם אז

 פערסאנעלן. דעם פון מאקסימען מיט נאציאנאליזם טעריעלן
 אין לעבט ארגאניש ארגאניש. ניט און צייטווייליק אבער איז דאס

 אמת׳ער א אלם ווירקט און פעלקער אונטערדריקטע די פון הערצער די
 נאציאנאליזם טעריעלער דער דוקא כלל־לעבן זייער פון גורם

 אנדערן. רעם פון געשטיצט שטענדיק ווי מער איצט ווערט וועלכער
 ופנים אופן בשום מ׳קען וועמען רא׳ביי הפחות לבל איז פאלק איין
 נאציא־ פון כאראקטער גייסטיקן אמת׳ן זיין בנוגע זיין מסופק ניט

 רעם וועגן פלפולים )די פאלק. אידישע דאס איז דאס — נאליזם
 רער פאר און אונז פאר זיינען פאלק א איבערהויפט אידן זיינען צי

 חורבן רעם נאך דערליידיקט(. פאזיטיוו לאנג שוין וועלט נאנצער
 פון אפגעזאגט זיך ווילנדיק ניט ווילנדיק פאלק אידישע ראם האט

 פון וועגן די אויר אריבער איז און נאציאנאליזם טעריעלן
 אויך נאטירליך זיינען מרינה־לעבן אמאליקן פון זכרונות פערסאנעלן.

 גע־ שטארק האבן און פאלק פון לעבן אין געבליבן נאך איצטער
 אויפגאבעם זיינע ערפילן צו נאציאנאליזם גייסטיקן דעם האלפן

 רעמיניס־ רעאלע אלע די כ׳מיין צילן. זיינע פארווירקליכן צו און
 דאם וועלכע מיט ארץ־ישראל, מציאות׳דיקן אמאליקן רעם פון צענצן

 פון לעבן גאנצן זיין דורגעוועבט געדיכט האט אידנטום גלית׳דיקע
 געווארן איז וועלכער משיח־געדאנק, דער כולם ועל סור ביזן אנפאנג

 די נאציאנאליזם. פערסאנעלן דעם פון אויך חוט־השדרה דער
 אזוי אויר און גייסט רער געוואונען ספק אן אבער האט אויבערהאנט

 אריבער* אים אין זיינען וועלכע מאמענטן, אלע די אפילו אז פיל,
 נאציאנאליזם טעריעלן אגדערן דעם פון געווארן געפלאנצט

מהות. זיין צו געווארן צוגעפאסט און איבערנעפורעמט זיינען
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 פערסאנעלער דער האט פאלק איינציקן און איי! רעם ביי אויך אבער
 צום מן־הסתם און גלות אין נאר באפעסטיקט זיף נאציאנאליזם

 ארץ־ישראל, אמאליקן אין גלות. רעם דאנק א אויך טייל גרעסטן
 זעלבסשטענדיקייט, פאליטישער אידישער רער פון תקופות די אין
 געפירט זיי ביי אויך האט דאן אנדערש. געווען אידן ביי אויך איז
 נא־ טעריעלער אלזא ערדישער -מאטעריעלער, דער ממשלה די

 שטענדיק אבער רמה, ביד ניט אמאל רמה, ביד אמאל ציאנאליזם,
 אן — אבער לעבן. אידישן היסטארישן פון הויפט־פאקטאר רער

 געווען. דאן שוין אויך איז ניט־אידן און אידן צווישן אונטערשייד
 ווי קומט, געשיכטע אידישער אלטער דער אין שוין דאן אויך

 פון עלעמענטן צוויי די צווישן ויתרוצצו גרויסער א פאר באקאנט,
 קיסר עטיק, און פאליטיק דת, און מדינה גייסט, ואון מאטעריע

 אנדערש גייסטיקן, און מאטעריעלן רעם צווישן קורץ נביא. און
נאציאנאליזם. פערסאנעלן אח טעריעלן

 מינים ביידע צווישן אנטאגאניזם דער טז.
נאציאנאליזם.

 ווי אייגענטליך, איז געשיכטע פאליטישע אידישע אלטע די
 די פאר וואו וועלט־ארענע, א באמערקט, לאנג שוין האט מען

 רער געווארן אויסגעטראגן איז מענטשהייט גאנצער רער פון אויגן
 מלוכה פון אנטאגאניזם־געראנגל דראמאטישער אפט און גרויסער

 אויפגעהיט איז און עטיק און פאליטיק נביא, און קיסר רעליגיע, און
 יצירות, אין צייטן אייביקע און דורות שפעטערדיקע פאר געווארן
 זיך אנטפלעקן און בערג ריזיקע ווי היינט נאך זיך הויבן וועלכע

 מענטשליכער רער וואו און קולטור־פעלקער לעבן עם וואו אומעטום,
 קיום און עקזיסטענץ־פארמען העכערע פון וועגן זוכט גייסט

 געגעבן ניט שוין מען האט נעמען פארא וואס נעשטאלטונגען.
 געשיכטע: אידישער דער פון אנטאגאניזם היסטארישן דעם אט

 סענסואליזם אידעאליזם, און מאטעריאליזם עטיק, און עסטעטיק
 וכדומה פארטיקוליאריזם און אוניווערסאליזם ספיריטואליזם, און

 טייל צום און גוט טייל צום אלע זיינען וועלכע באציי׳כונגען,
 אופן איז ניט אוועלכן אויר כוונה גלייכע די אלע האבן און שלעכט

 נאציאנאלער דער פון יסודות קעמפענדיקע צוויי די באטאנען צו
 דעם און מאטעריע די אבות, די פון לאנד אין עקזיסטענץ אידישער

110



 פערסאנאלן אירן טעריעלן רעם לטון אונזער אדיה אדער גייסט
נאציאנאליזם.

 שוין אנטקעגן באקאנט, ווי אונז, טרעט אנטאגאניזם דער
 פון קאנפליקט דעם אין געשיכטע אידישער דער פון שוועל אויפן
 צום ביז אויסגעקעמפט הארטנעקיק ווערט און מלוכה און נבואה

 אפרים, און יהודה געשיכטע. פאליטישער אידישער דער פון סור
 וכדומה צדוקים און פרושים מלכים, און נביאים שומרון, און ירושלים
 פארשיי־ די אין קאמר היסטארישן רעם אט פון געשטאלטן אנדערע

 אין געלייגט האבן איינע די געשיכטע. אידישער דער פון צייטן דענע
 דער־ האבן און מדינה די עקזיסטענץ נאציאנאלער דער פון יסוד
 וואנען פון קולטור און רעליגיע נעמען צו געווען מקפיד ניט פאר

 רעלי־ פרעמדע רערפאר מען טרעפט קרייזן די אט אין קומען. זיי
 מיט אנהויבנדיק מינים אלערליי פון השפעות קולטורעלע און גיעזע

 גריכלאנד, מיט ענדיקנדיק און צידון און צור אשור, בבל, מצרים,
 געווען ניט קרייזן די אין איז קולטור און רעליגיע די וכדומה. רוים
 ניט מען האט דערפאר עקזיסטענץ, נאציאנאלער דער פון יסוד דער

 אנדער רער וואריאירן. צו און ווענטילירן צו זי סבנה קיין איינגעזען
 און רעליניע די פאלקם־קיום פון יסוד אין געלייגט האט דאקעגן צד
 אונטערווארפן ניט איז וואס כאשטענדיקע, דאס אלס קולטור די

 מדינהשאפטליכע דאס און מדינה די אז אזוי פארענדערונג, קיין
קולטות נאף פלאץ צווייטן רעם אויר אפגעטראטן איז בכלל

 מען האט קרייזן די אט אין אז ניט, נאטירליך הייסט דאס
 לעבן, זעלבסטשטענדיקן פאליטיש דעם צו באצויגן גלייכגילטיק זיך

 צוזאמענגעשטויסן זיף האבן עס וואו אומעטום אז נאר, הייסט דאס
 די געגעבן שטענדיק מען האט מאמענטן פאליטישע און עטישע
 ניט אזוינם האט לעבן פאליטישע דאס כאטש עטיק, דער בבורה

 שיטה, די אויסגעקריסטאליזירט זיך האט קרייזן די אין פארטראגן.
 מען און קען מען אז וועלט־השקפה, זייער פון מסקנה ארגאנישע אן

 פאליטיש־ אויר גיין צו שעה, דער פון געבאט א איז עס ווען מוז,
 און זיין מקריב אבער זיך שטענדיק וותורים, מלוכהשאפטליכע

 פרינציפן גייסטיקע און רעליגיעזע די פאר לעצטע דאס ביז קעמפן
 מיט זיף ציט צדדים צוויי די אט פון קאמר דער קנינים. זייערע און

 פאליט־ אידישער פון סור צום ביז דערפאלג און גורל פארשיידענעם
 אידישער דער פון תקופה טראגישער לעצטער רער אין געשיכטע. שער

 און עו פאנאנו שטארק זייער זיך ער פלאקערט זעלבסטשטענדיקייט
 אי" די טויט, און לעין אויר מחנות די טיילט
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 שווערן. דע□ באשטיין ניט אבער קען מדינה די׳מע
 גרונט צו גייט זי שונא. געוואלטיקן רעם מיט קאמר איבערמענטשליכן

 וועאכע אנהיינגער, און פארטיידיקער אירע איר מיט צוזאמען און
 אויבערפלאך רעם פון אן איצט פון פארשווינדן

 אידישע די בונטן און מרידות פון צייט א נאך אפ טרעטן און
 גייס׳ רע^יביעז רעם — צד אנדערן דעם פאר ארענע היסטארישע

טיסן.
 רייד מיינע פון באזים רעם אביסל פארברייטן איך קען איצט

 לעין אידישן חורבנדיקן ־ נאך דעם אין דת פון אויפגאבע דער בנונע
 נייע די פארשטענדליך(. אינגאנצן געווען ניט דאס וואלט )פריער

 רעם פון היטערין אלס גלות אין דת אידישן רעם פון אויפנאבע
 געשאפענע די פון חדוש אבסאלוטער קיין ניט איז קיום נאציאנאלן

 פון אידנטום אין זיינען געזען, איצט האבן מיר ווי באדינגונגען.
 בשעת און כהות און טענדענצן אזעלכע געווען ווירקזאם אן אנפאנג

 רער פון מאמענט קאטאסטראפאל־קריטישער רער געקומען איז עם
 געמעלרעט גלייך זיך האבן געשיכטע אידישער זעלבסטשטענדיקער

 רער אן געבונדן אזוי געווען ניט קיינמאל זיינען וועלכע יעניקע, די
 לעבן אין פארווירקליכן צו באמיט זיך האבן און מדינה־מאקסימע

 רעליגיע — געשיכטע אידישער דער פון פרימאט אייגענעם זייער
 שווער נאציאנאליזם טעריעלער דער קולטות און גייסט

 פאזיציעס זיינע פון אפ טרעט נערוו, ־ לעבנס זיין אין געטראפן
 רעליגיעזן, דעם פאר פעלד היסטארישע דאם איבער לאזט און

נאציאנאליזם. פערסאנאלן אלזא קולטורעלן גייסטיקן
 אידישע די איצט גייט יארן טויזנטער כמעט יע הונדערטעת

 יחיד א איז וועלכע נאציאנאליזם א פון שטערן דעם אונטער געשיכטע
 טראגישער רער כמעט. מעניטשהייט גאנצער דער אין במינו

 געפירט האט געשיכטע אידישער פאליטישער דער פון איבערברוך
 פאלק אידישן פון חורבנות גייסטיקע און מאטעריעלע גרעסטע די צו

 נאציאנאלן אידישן פון אונטערגאנג אן צו נעסומען ניט אבער ס׳איז
 פון יאך אויסערן דעם אונטערנעווארפן האטזיך פאלק דאם קיום.
 אום אינווייניק כחות נויטיקע די אנטפלעקט זיך אין האט און גלות

 בעסערע פאר גאנצקייט און עקזיסטענץ זיין אופצחהיטן
צייטן. הימימדיקע ־ באחרית נאציאנאלע
 היסטאריש פון קאמך ־ גורל א זיך פארענדיקט אזוי אט

 ראם געשיכטע. אונדזער פון אנשויאונגען וועלט און כחות אידישע
 רדיפות, א־ון צרות שטענדיקע די פאלק, אידישן פון גלות־לעבן לאנגע
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 די אונמעגליכקייט קלארע די און אמאל נאך בענקעניש טיפע דאס
 וכדומה גייסט פון אויבערמאכט שטארקע די באפרידיקן, צו בענקעניש

 טעריעלן אמאליקן רעם אויסגעלאשן האבן סיבות אנדערע
 ארץ- ממשות׳דיקער רער ארוס אפן געש און נאציאנאליזם

 ארויסגעהויבן זיך האט וועלכע אטמאספערע, אן משיחן און ישראל
 רעגיאנען, מיט פארבונדן זיי און לעבן רעאלן אלטעגליכן פשוטן פון

 וועט עס שליטה. קיין ניט האבן מאטעריעלעס און ערדישעס וואו
 טעריעלער מאטעריעלער דער אז מיינען, צו טעות א זיין אבער

 פארשוואונדן אייביק אויר און אינגאנצן איז נאציאנאליזם אידישער
 אמתן רער אין לעבן. היסטארישן איר און געשיכטע אידישער רער פון

 אידישער רער פון טיפן טיפסטע די אין פארקליבן נאר זיך ער האט
 אונטער־באוואוסטזיין דעם אין קיום א געפירט דארט האט נשמה,

 גרויס גאנצער זיין אין אנטפלעקן קענען ווידער זיך וועט עד ביז
לעבן. אידישן פון פאקטאר גרויסער אלס

 און פארמען נייע רי צו צוגעפאסט זיף ער האט לבינו בינו
 זיין דורך באווירקט אפט אבער האט מעגליכקייטן, ־ עקזיסטענץ

 מיט באפארבן זיי און דערשיינוננען גייסטיקע ־ רעליגיעז די מהות
 און טראגישע די אונז ווייזט אזוי, איז ראס אז זאפט. ־ לעבנס זיין

 היימאט זייער צו געפילן איד. די פון נעשפאלטנקייט רירנדיקע
 רעם אין רעליגיע, גלותריקער רער אין אבות. זייערע פון לאנד אין

 ארץ גאנצן דעם אין שטייגער, ־ לעבנס נאך־חורבנדיקן אידישן
 האנט ביי האנט און געמישט גייען פאלקלאר ברייטן ישראלדיקן

 דערשיי־ און מאמענטן גייסטיקעמאטיוון, ־ רעליגיעז און מאטעריעלע
 קאמר אירישן היסטארישן פון זינער טראגישער רער נונגען.

 די פון משך אין האט נאציאנאליזם, פערסאנאלער רער יסודות, רי פון
 אמאליקן זיין פון שוים אין נחמה געזוכט יארהונדערט שווערע
 אנדערע פאר אריבערגעראטעוועט אים אופן רעם אויר און קעגנער
 ישראל, ־ ארץ ווענן אגדה דער פון טרויער רירנריקער רער צייטן.

 הארציקע די ישראל, ־ ארץ וועגן הלכה רער פון ציטער ווארימער רער
 בענקשאפט די אבות, די פון לאנד רעם וועגן זכרונות די מיט תפילות

 און ברייטער א ווי צוגאסן זיך האט וואס היים. אלטער רער נאך
 געהאלטן שטענדיק האט און שאפן, אין לעבן אידיש! אין ים גרויסער

 כלל, אירישן רעם און יחיד אידישן רעם שפאנונג יסורימריקער אין
 פון געמיש אייגענארטיקן אן פון סימנים טיפע טראגט דאס אלץ —

 רער אין יסודות. מאטעריעלע - ערריש און גייסטיקע - רעליגיעז
איר און ישראל ־ ארץ ווי געשפאלטענטיקייט רירנדיקער זעלביקער
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 יעוד דער המשיחי, רעיון רער אויך ערשיינט סינטעז טראגישער
 באחרית־ נאציאנאלן אידיש פון בילד גאנצע ראם און המשיחי

 אן אט משיח מיסטישער א אט מאטעריע, אט גייסט אט — הימים
 אט און ישראל ־ ארץ פארהימלטע א אט ממשותדיקער, ערדישער

 פון ברען איין געלייטערטע אבער מציאותדיקע א און רעאלע א
דמיון. און גייסט אידישן פולן ־ יסורים

 פון ווידערגעבורט אלם השכלה די יז.
אידנטום. טעריעלן

 געשיכטע, גלותדיקער דעראידישער אין אמאל אבער פאסירט עס
 טוט און אויר אכאפ זיך גיט כח דרעמלענדיקער אלטער רער אז

 באווייזט און לעבן אידישן רעם טרייסל א צייט געוויסע א אויר
 מען וועלכן ווולקאן, רער נאך לעבט טיפן די אין אז באשיינפערליך,

 צופלאקערן זיך אמאל נאך וועט און פארלאשן פאר געהאלטן האט
 צייטן פארשיירענע אין מערכות. היסטארישע איבעראנרערשן און

 פון אפטריניקע און אחר׳ס די יחידים, פארשיידענע אויר טרעטן
 און קאמר קיום, זייער דורך זיינען און געשיכטע אידישער רער

 איז אידנטיום טעריעלע אלטע ראם אז מודיע, און מכריז יסורים
 זייער איז יחידים די אט פון גורל רער לעבעדיק. נאך תוך אין

 שפורן, גרעסערע אן און גיך זיי פארשווינדן אמאל פארשיידן.
 זיינען מאל יערער הארטנעקיקער, און ליינגער זיך זיי האלטן אמאל

 פון צוגרייטער די מיילן געשיכטליכע ווייטע רי אויר אבער זיי
 נאציאנאליזם, אידישן טעריעלן אויפוואכנדיקן לאנגזאם רעם

 ארויס זיי פירט און כחות זיינע צייט צו צייט פון זאמלט וועלכער
 פון מרידות משיחיותדיקע גרויסע און גרעסערע קלענערע, די אין

 באווע־ גערופענע אזוי די אין געשיכטע, גלותדיקער אידישער רער
 די אט פון פארם אויסערע די משיחים. פאלשע די פון גונגען

 א ׳רעליגעזע, א איז בונטן און אליפכרויזן משיחיות׳דיקע
 טעריעלער ׳מאטעריעלער א אבער איז תוך זייער מיסטישע,

 רער אין ארונטער צייטליך גייען מיר מער וואס נאציאנאליזם.
 דראענדיקער און מעכטיקער שטארקער, אלץ געשיכטע אידישער

 אמאליקער, רער ווערט קרעפטיקער אלץ און מרידות די אט ווערן
 היסטארי־ לעבעדיקער ראך אבער פארבאהאלטענער, צייט לאנגע א
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 מאם גאנצע די געפינט ער ביז נאציאנאלייזם, טעריעלער ישער
 רער אין אויפלעבונג און דורכברוך אמתן זיין צו כתות נויטיקע
 תקופה רער אין לעבן, היסטארישן אידישן פון עפאכע נייסטער

השכלה. דעה פון
 אמאליקן אלטן פון ווידערגעבורט די איז השכלה דיי

 אידישן היסטארישן דעם פון תהיה די אידנטום, וועלטליכן
 איבערברוך געוואלטיקסטער הער נאציאנאליזם, טעריעלן

 נאכן מאל ערשטן צום הורכן. רעם נאך געשיכטע אידישער רער פון
 ביינקעניש רעאלע אמת׳ע אן פאלק אידישן אין אויר וואכט הורכן

 מען זוכט מאל ערשטן צום און קיום ערדישן נארמאלן א נאך
 און כאפרידיקן צו ביינקעניש די וועגן אפנויג אן און אנטשלאסן

 ביע־ רעאלע די זיך פרעזענטירט אנדערע צווישן פארווירקליכן. צו
 ערדשער מציאותדיקער און ממשותדיקער דער צו משיכה א ואין קעניש

 שפראך, הייליקע אלם ניט העברעאיש, צו ממש, ערד צו תנ"ך־וועלט,
 אלץ — פאלק וועלטליך א פון שפראך געוויינליכער א אלם נאר

 פריערדיקער דער צו קעגנזאץ גרעסטן אין שטייען וואם דערשיינונגען,
 פריער די כל קודם פארענטפערט ראם .עפאכע

 נאציאנאלער רער פון פנימדיקייט צוויי די וועגן קשיה בעשטעלטע
 :זאגן דייטליך און קלאר איצט קענען מיר השכלה. דער פון זייט

 אנטי־נאציאנאל אבער קאמר, אנטי־נאציאנאלער אן איז השכלה די
 נאציאנא- פערסאנעלן אדער קולטורעלן רעליגיזן, פון זין אין

 זין דעם אין זין, אנדער דעם אין נאציאנאל אבער איז זי ליזם.
 נאציאנאליזם. טעריעלן ־ מאטעריעל אמאליקן דעם פון

 דעם צופארשטיין דעסשליסל וויכטיקער, פיל איז וואם אונז, ניט דאם
 איר פון ווארצלען די באגרייפן צו געשיכטע, איד. נייער דער פון נאנג
 פארשטענדעניש דאס פאר וועג דעם אונז עפנט און זיין און ווערן

 דיפערענציאציע, געזעלשאפטליכער אידישער נייער גאנצער דער פון
 צוזא־ סבותדיקן איר אין סיי און זיך פאר סיי פראבלעמאטיק איר

השכלה־תקופה. דער מיט מענהאגנ
 רעליגיעזן דעס קעגן קאמר א נעזאגט, ווי איז, השכלה די
 די אייר קעגן אזוי זיך באוואפענען דערפאר נאציאנאליזם. גייסטיקן

 אפיקורסות קעגן קעמפן צו זיי גלויבן כאוווסט מאסן. טראדיציאנעלע
 גע־ אלטע אן אויס זיי פירן אומבאוווסט הפקרות, רעליגיעזע און

 האט אידנטום היסטארישן פון טייל א וועלכע שליחות, שיכטליכע
 מאטע־ און גייסט פון אויסקעמפונג די — אנגעהויבן פרי זייער שוין
 אנהויב, אין קעמפט השכלה די לעבן. געשיכטליכן אידיש! אין ריע
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 הויפטזעכציך ניי, און אצט פון צוזאמענשטויס א ביי מאצ יערער ווי
 די זיין. השורש מן עוקר וויצ זי וועצכע אצטע, ראם קעגן נאר

 פון פארבאהאצטן איר אין ציגט נאציאנאציזם נייעם פון טענרענץ
 העב־ תנ״ך, צו נטיה רער אין אויסדרוק צום קומט און אן אנפאנג
 אבער דערווייצ טענדענץ די איז צעבנס־פאקטאר קיין וכדומה. רעאיש

 פון צעשטערונג די אן קאמר רער נאד דערווייצ איז פאקטאר ניט.
 א־ צייטווייציק דערפאר בצייבט השכצה די נאציאנאציזם. אצטן

 נאציאנאצע ווירקנדיקע פאזיטיוו אן ריכטיקער אדער נאציאנאצ
 נאך פארצויפיק איר אין בצייבן און זיינען וועצכע מאמענטן,

 נייעם פון טענדענץ די ביז צייט רער אין געבונדן. און צאטענט
 בא־ פון פאקטאר אמת׳ן אן אין פארוואנדעצט ווערט נאציאנאציזם

 אצטע דאס האט וואס טייצ, א גייט צעבן אידישן נייטן
 פון וועג אויפן גרונט. צו באקומען, ניט נייע קיין און פארצארן

 פאקטאר צו טענדענץ פון נאציאנאציזם טעריעצן ערדישן נייעם
 צייט רער אין אסימיציאציע. אין פאצק אידישן פון טייצ א אריין פאצט

 נייער רער פון ווארצצען אידייאישע און גייסטיקע די צינן ספערע און
 חבת־ציון און פאצעסטיניזם פון פארם רער אין צאומיות־באוועגונג

 צו קעגנזאץ קצארן א אין שטייט זי שאטירונגען. אירע אצע אין
 פערסאנעצן רעציגיעזן רעם ברעכנדיק האט וועצכע השכצה, דער

 ברייטסטן אין חבת־ציון אסימיציאציע. צו געבראכט נאציאנאציזם
 קערט און סכנה נייער רער אנטקעגן זיך שטעצט ווארט פון זין

 נאציאנא־ פערסא-נעלן אדער קולטורעלן גייסטיקן, צו צוריק
 פאן. ארץ־ישראצ אן מיט און באפארבונג נייער א מיט אמת ליזם,

 געוועב, איר ווייטער דערווייצ וועבט השגחה געשיכטציכע די
 נאציאנאצער נייער קציינער רער וואקסט צאנגזאם און פאמעצעך

 באשיידענע פון אויס זיך קריסטאציזירט השכצה, רער פון קערנדצ
 ארוים טרעט און קראפט און צעבן מיט אן זיף גיסט אנפאנגען,

 היסטארישער רער אויר האסט געוואצטיקער און אימפעט גרויס מיט
 עררישן רייפן א פון פארם רער אין פאצק אידישן רעם פון ארענע

ציוניזם. פאציטישן ■פון פארם רער אין נאציאנאציזם, טעריעצן
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דיפעחןנציאציע נאציאנאלע די און השכלה די יה.

 צוויי נאר צוזאמענגעשטויסן זיך האבן פריער וואו דארט
 פרייל״ך און פריש שפעטער זיך טומלען טראדיציע, און השכלה כהות,

 פרעזענטירן און קרעפטן היסטארישע אידישע פון הורבע גאנצע א
 ריכטונגען שטרעמונגען, געזעלשאפטליכע פון שורה לאנגער א אין זיך
 פון אלזא טראדיציע, און השכלה פון געראנגל רער באוועגונגען. און

 גרויסן א האט נאציאנאליזם, רעליגיעז־פערסאנעלן און טעריעלן
 צווייטער רער פון מחוץ אוועקגעשטעלט פאלק איד. פון טייל

 ל א נ א י צ א נ שטיין געלאזן אים און רעליגיע, די "היימאט",
 פון מיטן אין בכלל שוץ אן און פעסטונגען אן פריי, און פראנק

 זיין באדראט שטארק האבן וועלכע קולטורן, און פעלקער פרעמדע
 אידיש־ .איינציקן און איין אלטן רעם אנשטאט קיום. נאציאנאלן
 זיך האבן רעליגיעז־פערסאנעלן רעם גלות, אין וועג נאציאנאלן

 גדו־ אלע זיי וועגן. אייניקע געעפנט השכלה־קאמח, נאכן איצטער,
 קיום, נאציאנאלן רעם פון הויפט־קריטעריען צוויי די אדום זיך פירן
 פארשיידן אבער זיי קאמביניירן פערפאנעלן, און טעריעלן רעם
 נייע א טייל צום מהות, נייעם א טייל צום רעם דורך קריגן און

 קאמבינאציע־מעגליכ- יסודותדיקע ,אייניקע באפארבונג. כאראקטער
 נייסטער און נייער רער אין זיינען אלע זיי און פאראן זיינען קייטן
 טעריעל־ זיין: קען טעריעלע ראם פארטרעטן. אונז ביי צייט

 - טעריעל און וועלטליך ־ טעריעל אוניווערסאליסטיש,
 פארטיקוליא־ פערסאנעל זיין: קען פערסאנעלע ראם רעליגיעז.
 רעליגיעז. פערסאנעל און וועלטליך ־ פערסאנעל ריסטייש,

 קריגן און זיך צווישן ווייטער נאך זיך בינדן קאמבינאציעם די )אט
 הפחות לכל מיד, וועלן ווייט אזוי אבער שאטירונגען, נייע ווידער

 פערסאנעל־רעליגיעז: גיין(. ניט צוזאמענהאנג, רעם אין
 אגודת־ ,אחדות פון פארם רער אין אידנטום טראדיציאנעלע ראם —

 י־ ר ע ט שטרעמונגען. קאנסערוואטיווע אידישע וכדומה ישראל
 אין טראגט באוועגונג די אט מזרחי. — על־רעליגיעז

 רער מדינהשאפטליכע־טעריעלע ראם מעגליכקייטן. צוויי זיך
 אדער מדינה דער נאך פלאץ צווייטן אפן רעליגיע די און עיקר

 פאר־ ארץ־ישראל אין מזרחי ווערט פאל צווייטן אין פארקערט.
 אגורת־ וויפל אויף שטרעמונג. רעליגיעז־פערסאנעלע א אין וואנרלט
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 צו שייך זי איז שטימונגען ארץ־ישחאל׳דיקע זיך אין האט ישראל
 די איז פערסאנעל־אוניווערסאליסטיש סיג. לעצטן זיין אין מזרחי

 סאציאליס־ פארשיידענער פון באוועגונג נאציאנאל־אידישיסטישע
 די — טעריעל-אוניווערפאליסטיש באפאירפונג. טישער

 גרויסער איר טיט פאלקם־באוועגונג ציוניפטישע פאליטישע
 ־ פערפאנעל דיפערענציאציע. פראקציאנעלער רייכער און

 דער אין ספעציעל ציוץ, ־ חובבי די — וועלטליך
 זיינען דעם חוץ א גענויער( )שפעטער באפארבונג אחד־העמישער

 וועלכע ביי אידנטום, מאדערנעם פון שטרעמונגען פאר א דא נאך
 צו שייך בכלל נאך זיינען זיי צי מסופק, זיין אייגענטליך מ׳קען
 דת-רעפארמען די כ׳מיין כהות־געשטאלטונגען. נאציאנאלע ,אידיש

 ארייג־ זיי מ׳קען וויפל ׳אויר ריכטונגען. חכמת־ישראלדיקע די און
 ה. ד. פערסאנאל, ביירע זיי זיינען ראמקעס נאציאנאלע אין נעמען

 גייסט פארן נאר פרינציפ, טעריעל־מדינהשאפטליכן פארן ניט
 כא־ דעם באשטימען גענויער אבער מען וויל קולטותמאקסימען. און

 געוויסע עס מאכט אזוי ריכטונג, פערסאנעלער דער אט פון ראקטער
 מ׳וועט מהות. קלארן גאנץ קיין ניט האט זי ווייל שוועריקייטן,

 פערסאנעל־רע- אלס באשטימען מוזן רעפארמען די דאך אבער
 איר פון סך א זייער דא פארלירט זייט רעליגיעזע די )כאטש ליגיעז

 פערסאנעל־ אלס חכמת־ישראל די און מהות( אידישן היסטארישן
 תוך אין האט פארטיקוליאריזם רער )כאטש פארטיקוליאריסטיש
 דער־ נאך דא מוז ריכטונג א נאך טענדענצן(. אוניווערסאליסטישע

 אידיש־נאציאנאלע די פון מחוץ שוין שטייט זי כאטש ווערן, מאנט
 אירע מיט אסימיליאציע אקטיווע און פאסיווע די כ׳מיין תחומים.
 אמת איז, זי ווייל דערפאר, איך טו דאם משרתים. יוצר און משרתים

 אט השכלה. רער פון תוצאה דירעקטע א ראך אבער נעגאטיווע, א
 טעריעל- א אנטשיטיין און ווערן אייר אין איז אידן־באוועגונג די

 נעגאטיווער און אומגעקערטער אין אבער. אוניווערסאליסטישע
ריכטונג.
 אין פארשיידן זיינען שטרעמונגען און באוועגונגען אלע די אט

 באריר־ תוך אין אבער האבן דערשיינונגען, חיצוניותדיקע זייערע
 קרובהשאפטן, פון נראדן געוויסע אויר איין אפילו גייען און פונקטן

 צוויי די פון געזען, האבן מיר ווי ארויס, אלע ראך וואקסן זיי ווייל
 אינערליך באוועגן וועלכע קריטעריען, נאציאנאלע יסורותדיקע

 ביידע די מאס. אנדער אן אין ארעד אזא אין אלעמען זיי

124



 פרי־ מאטעריעלער רער אדער גייסטיקער דער אדער אייניקט גרופן
 פרימאטן נאציאנאלע ביידע די פון אבער געשטאלטונגען די מאט,

 געזעלשאפטליכע אנדערע מיט שותפותן פארשיידענע זייער אויך ווי
פאנאנדער. זיי טיילט מענטשהייט מאדערנער דער פון ריכטונגען
 אידנטום מאדערנע ראם וועלכע אויה וועגן, אלע די אט פון

 קיום, נאציאנאלן פון אינהאלטן און מיטלען די זוכט און היינט גייט
 אידעאלאגישע פון ראמקעס די אין דא אונז אינטערעסירט

 פאלי־ דער צוויי: דערעיקרשט באטראבטונגען אלגעמיין־ציוניסטישע
 ביידן זיי פון שוועל אופן חבת־ציון־באוועגונג. די און ציוניזם טישער
 אונז צווינגט דאס ביידן. זיי פון געפאר די—אסימיליאציע די שטייט

 אורחה, אגב וועלן, וועלכע ווערטער, ווייטערע פאר א נאך דא זאגן צו
 די אריינגענומען האבן מיד פארוואס מאכן, פארשטענדליך אויך

 טעריעל־אוניווערסאלים־ נאציאנאלער א אונטער אסימיליאציע
גרופע. טישער

 פערסאנעל־רעליגיעזן רעם קעגן קאמה א אלם השכלה די
 צו חוץ א געפירט געזען, שוין האבן מיד ווי האט, נאציאנאליזם

 שטייגער א נעגאטיווע, צו אויך שטרעמונגען, אידישע פאזיטיווע
 איז וועלט אידישע די וואו אייראפע, מערב אין אסימילאציע. צו
 השכלה, די האט אקעאן, פרעמדן גרויסן א אין אינזל קליינער א ווי

 זיך פעסטונגען, אידישע אלטע די באזייטיקט האט זי ווי נאכדעם
 אונטער־ נאציאנאלן און שמד פון מאסן־עפידעמיע א אין פארלויפן

 גרויסע א דא ס׳איז וואו אויסנאמען, קליינע חוץ א מזרח, אין גאנג.
 אידישן אין פארווארצלט שטארק געווען איז וועלכע מאסע, אידישע

 רע־ די געמאכט באמערקבאר רעכטצייטיק זיך האט פאלקסטום,
 השכלה די ציוניזם. חבת־ציונ׳דיקער דער געבארן ס׳ווערט — אקציע

 קריגט און צייטיק פאמעלעך ווערט וועגן, אירע ווייטער אבער גייט
 אין — נאציאנאליזם ערדישן וועלטליכן רעם אין אויסדרוק איר

 פאליטישע אידישע די אן זיך זאגט אזוי אט ציוניזם, פאליטשן
 נאציאנאלער דער פון פארליינגערונג דער אוף פרייהייטס־באוועגונג

 מזרח אין שוין אויה טרעט און השכלה )וועלטליך־נאציאנאלער(
 ערשטער זאגן, צו אזוי זיין, אין פינסקערן פון אידייען די דורך
 דערווייל זיך לעבט מערב־אייראפע אין תקופה. חבת־ציונדיקער פאר
 נאציא־ עררישן אידישן ערוואכטן רעם פון צד אנדער דער אויס

 געקענט ניט און געפונען ניט גלות אין האט ער ווייל און נאליזם
 צוליב זיך, ער האט ראמקעם ערדישע אידישע קיין געפינען

 געווארפן צוואנג, און דראנג טעריעלן ערדיש טיפסטן זיין
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 צו געלכט און קנינים מאטעריעלע פרעמד־נאציאנאלע אריף
 אפימי־ ער — ערד פרעמד־נאציאנאלע אין ווארצלען שלאגן
זיך. לירט

 דעם פון טאכטער פארבלאנדזשעטע די אסימילאציע די
 אלגעמיין נעוויסע צוליב אבער האט נאציאנאליזם עררישן השכלה׳שן
 טעריעל־ אמת׳ן איר געפינען געקענט ניט סיבות באקאנטע
 אוועק איז און תחומים נאציאנאלע ־ פרעמד די אין תקוץ וועלטליכן

 אלטן אמאליקן פון שויס אין געפונען אים האט און תקון איר זוכן
 אידישן אלטן רעם פון שויס אין נאציאנאליזם, טעריעלן אידישן

 און מזרחדיקער ישראל. ארץ אין — קיום וועלטליכן זיין פאר יס־ד
 זיך פאראייניקן זיף, טרעפן נאציאנאליזם ערדישער מערבדיקער

 רער לעבן. אידישן היינטיקן פון פאקטאר גרעסטער רער ווערן און
גיסט פינסקעריזם רער נאצאנאליזם, טעריעלער מזרחדיקער

רעם נאציאנאליזם טעריעלן מערבדיקן רעם אין אריין זיך
 ציונים־ דיפערענצירטער שטארק גאנצער רער אויר זינן הערצעליזם,

 רעם ארויס אינגאנצן ווי במעט סוף כל סוף שטויסן און ליניע טישער
 קאמף רער ציוניזם. קולטורעלן ציונ׳דיקן חבת רעם קעננער,
 געווע! איז שטרעמונגען ציוניסטישע צוויי די אט צווישן
 א זייער דערפאר אבער לאנגער, גאנץ קיין ניט כיחס

 ציונים־ דעם שפאנונג אין געהאלטן שטארק האט און הארטנעקיקער
עולם. טישן

 היינט( נאך טייל צום איז )און געווען אייגענטליך איז וואס
 אונזערע פון יסוד אויפן איצטער, קען תשובה די המחלקת? סלע דעה

 וועלן מיד אויב קורץ. גאנץ ווערן געגעבן באטראכטונגען פריערדיקע
 ברייטער אביסל ארומריידן און ליינגער אביסל אפשטעלן אבער זיך
 נא־ דער פון לאגע די אוי^ קלערט דאס ווייל דערפאר ראם איז

 אויס בויט און ציוניזם פאליטישן דעם אין קולטור ציאנאלער
ציוניזם. אלגעמיינעם באנייטן פארן יסוד דעם

הערצעל. ד״ר און העם - אחד יט.

 א"ננטליך איז וואס דעם, אויה חשובה א ניבן מיר איידער
 ציו־ פאליטישן און ציון ־ חבת צווישן המחלוקת סלע רער געווען
 ראך וועלכעראיז מאמענט, פאלגענדיקן באהאנדלען מיר מוזן ניזם
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 אויך אלזא ריכטונגען ציוניסטישע ביידע פלא׳דיק. אביסל פלוג אין
 א אויה ראך שטייען העמיזם ־ אחד דער אפילו און ציון ־ חבת די

 אן געפינען געקענט ניט מען האט פארוואס טא יסוד, טעריטאריעלן
 פראק־ דער געטאן טאקע האט ראס ווי שלום, מאכן און אויסוועג

 העמישער ־ אחד פון טייל "מרכז״דיקער דער תוך אין ציוניזם, טישער
 פון העלפט צווייטע די — פשוטער א איז תירוץ, רער חבת־ציון?

 העמישעד אחד פון זייט טערייטאריעלע די געווען. מעכב האט "מרכז"
 בא־ א ריכטיקער זייט א נאף געהאט האט "מרכז" רער ציון ־ הבת

 טע־ די "מרכז" דעם האט וועלכער עפיטעט, תואר, שטימטן
 פאליטישן רעם צו ׳היפוך שארפן אין אוועקגעשטעלט ריטאריע
 סתם ניט איז ציון ־ חבת אחד־העמישער רער פון מרכז רער צטניזם,

 אונטער־ העם ־ אחד )ווי ווערן געקענט טאקע וואלט וואס מרכז א
 אירישער רער צו מדרגה א ערטער( אייניקע אין טאקע שטרייכט

 מרכז א מין, נעוויסן א פון מרכז א נאר מציאות מדינהשאפטליכער
 א סתם ניט וויל העם ־ אחד צענטער. גייסטיקער א אלזא רוחני

 ערדיש שטייגער א לייטן ־ ביי מדינות סתם ווי מרינה אידישע
 א נאך עבר, נביאימ׳דיקן א נאך איז דאס וועלטליך. און ממשותדיק

 קריסטא־ גלגוליטדיקער ־ לאנג א נאך אנטוויקלונג עטישער לאנגער
 מענטשן־ פון אידעאלן געלויטערטע די און גייסט אידישן פון ליזירונג

 זיינע אלע אים מיט א.ן אחר־העם גענוג. ניט שלום אייביקן און ווערט
 אין זיך כדי ניט זעלבסטשטענדיקייט אטערייטאריעלע ווילן אנהיינגער

 צו פריי קענען צו רארט כדי נאד ערדיש־מאטעריעל, אויסצולעבן איר
 וויל העם אחד קנינים. גרויסע זיינע און גייסט אידישן רעם אנטוויקלען

 דער זיך קען גלות אין ווייל מרינה א אדער טעריטאריע א מרכז א
 לעבן. ניט איבערהויפט קען אדער אויסלעבן ניט גייסט נאציאנאלער

 אין לייגן מדינה די איר, ניט ער וויל ראן מדינה די אבער ער האט
 זיינע און גייסט נאציאנאלן רעם נאר קיום נאציאנאלן פון יסוד

 א״י אין וויל העמיזם אהד דער ה., ד. קנינים עטישע גרויסע
 - פערסאנעל נאר נאציאנאליסטיש ־ טעריעל ניט זיין

 קיין ניט איז נאציאנאליזם פערסאנעלער זיין אמת, נאציאנליסטיש.
 קיין ניט וועלטליכקייט די אבער וועלטליכער א נאר רעליגיעזער

 ־ אידיש די — פארטיקוליאריסטישע א דוקא נאר אוניווערסאלע
 אויה אויסגעקריסטאליזירט זיך האט זי ווי גייסטיקייט נאציאנאלע

געשיכטע. אידישער דער פון הויכפונקטן די
 נגוד גרעסטן אין באוועגונג ציון הבת די זיך שטעלט רא אט

 דער געזען האבן מיד ווי איז וועלכער ציוניזם פאליטישן רעם צו
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 האבן וועלכע כהות, אידישע בונטארישע פון אויסדרוק שטורמישער
 נאציא־ דאגמאטישער איר אין און גייסטיקייט די אין געווען מורד

 אלטן פון ווידערגעבורט די השכלה די איז געבונדנתייט. נאלער
 ציוניזם פאליטישער דער איז אזוי אידנטום, וועלטליכן אמאליקן

 דעם אט פון הענט די אין אינסטרומענט נאציאנאלער דער
 ביז תהיה זיין דורכצופירן אידנטום וועלטליכן דערוואכטן

 גלותדיקע לאנגע נאך זיין זוכה און פוף! נצחונותדיקן צום
 ממשותדיקן דעם אויף עקסיסטעגץ ממשותדיקע א צו גלגולים

 גע- אמאל האבן עם ווי לעבן צו דארט כדי באדן, היסטארישן
 אלע היינט לעבן עם ווי און אבות אידישע וועלטליכע די לעבט

 אבער פשוט עלעמעגטאר ערדיש — וועלט דער פון פעלקער
 קוואלן. אירע מיט פארבונדן און נאטור דער אין פארווארצלט

 זיך האבן אמאל ווידער נגודים. די פאר יסוד דעם געגעבן האט דאס
 אירני געשיכטליכן פון יסודות אנטאגאניסטישע צוויי די געטראפן דא

 זיך האבן און גלגולים מאדערנע זייערע אין דערקענט זיך האבן טוס,
 אידישער ־ היסטאריש אלטער דער איז עס באפאלן. קעגנזייטיק

 ־ רענעסאנס נאציאנאלער דער אין איצט ווערט וועלכער געראנגל,
 נא- מאדערנעם פון גייסטער גרויסע צוויי די פון אויסגעטראגן צייט

 אינעווייניקסטער אמתער דער איז דאם אט אידנטום. ציאנאלן
 ארגאנישע די און זייטן פארשיידענע אין זיי טרייבט וואם כה,

 זיי און הבדלים אנדערע אלע פאנאנדער. זיי טיילט וועלכע סיבה
 ארגאנישן רעם אט פון אויסווירקונגען נאד זיינען ווייניק ניט זיינען

 פארמען ־ לעבנם רעאלע די ווי אים צו רזי פארהאלטן און קעגנזאץ,
אידייע. איינהייטליכער זייער צו

 באטטראכטונגען, ווייטערדיקע די ווייזן אונז וועלן עם ווי דאס,
 און ציוניזם אין קולטור־פראבלעם דאס אויר תשובה א אונז בריינגט

 פאר מעגליכקייט א וויכטיק, זייער איז וואם גלייכצייטיק, אונז גיט
 הויפט־ אידעאלאגישע די פון איינע פון באגרינדונג ארגאנישע א

ציוניזם, אלגעמיינעם באנייטן דעם פון מאטענטן
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 פון קאנסעהווענצן און באנעם כאראקטער, כ.
קולטור-פראבלעם.

 באציאונגען קעגנזייטיקע די פון באטראכטונגען פריערדיקע די
 פון מהות דער אז געיויזן, אונז האבן השכלה און טראדיציע פון

 אנטאגאניזם היסטארישער אידישער רעד איז ניגודים, אינערע זייערע
 און פערסאנעלן אלזא מדינה, און קולטור מאטעריע, און גייסט צווישן

 אין פרי זייער אן זיך הויבט וועלכער נאציאנאליזם, טעריעלן
 און גורל פארשיידענעם מיט ווערט און געשיכטע אידישער דער
 אידישע אלע אין אויסגעקעמפט שטענדיק געשטאלטן פארשידענע אין

 רעם נעעפענט אונז האט מהות דעם אט פון ערקענען דאס דורות.
 ארגאנישע אלם השכלה די אפצושאצן און פארשטיין צו ריכטיק וועג

 וואס רעם, אין באשטייט וועלכע ערשיינונג, אידישע היסטאריש
 גלות׳דיקע די פון הפסקה לאנגער א נאך ארויס, פירט זי

 ראם נאציאנאליזם. טעריעלן אידישן אלטן דעם דורות,
 אויסגיי־פונקט דער איז השכלה די ווייל וויכטיק, דערפאר איז

 דיפע־ געזעלשאפטליכער אידישלר נייצייטיקער גאנצער רער פאר
 זוכענישן, נאציאנאלע אלע פאר אויך כלל רעם אין רענציאציע,
 פולסטן זייער געפונען האבן וועלכע באוועגונגען, און גרופירונגען

 פא* אידישער רער פון !ריכטונגען פארשיירענע די אין אויסדרוק
ציוניזם. רעם — פרייהייטס־באוועגונג ליטישער

 היסטארישן דעם פון פארקערפערונג אלם השכלה רער מיט
 סח, איין רער כתות. צוויי קעמפן נאציאנאליזם טעריעלן
 איז אן, אנפאנג פון השכלה דער מיט קאמח רעם פירט וועלכער

 רעליגיעד דער גערעט אנדערש אידנטום, טראדיציאנעלע דאס
 ביחם איז וועלכער כח, צווייטער אלם נאציאנאליזם. פערסאנעלער

 צו אבער ביחם השכלה, דער פון אפראדוקט וועלטליכקייט זיין צו
 חיבת* די אויח טרעט איר, קעגן רעאקציע א זייט נאציאנאלער זיין
 גייסטיקן דעם פון רם1פא, רער אין דערעיקרשט באוועגונג, ציון

 פערסאנעלער פארטיקוליאריסטישער אבער וועלטליכער, אלם ציוניזם
 איז. און ווייטע׳ר וועג איר השכלה די נייט דאקעגן נאציאנאליזם.

 היסטארישע איר ממלא שטרויכלונגען, נאציאנאלע גאך
איי* דער איז וועלכער ציוניזם, פאליטישן דעם אין שליחות
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 אייגענשאפט איר אין השכלה דער פון אויסדרוק גענטליכער
נאציאנאליזם. טעריעלער ערדישער אלם

 און פאליטישע די ריכטונגען, ציוניסטישע ביידע די אט
 גרונט־ דערפאר טאקע האבן און גרונטפארשיירן זיינען גייסטיגע,

 אידישע פון תויפט־פראבלעמען צו שטעלונגעך פארשיידענע
 פון פראבלעמען די צו אויך כלל רעם אין ענינים, נאציאנאלע

 מא־ וכדומה קריטעריען מעטאדן, וועגן׳ אירע• קולטות נאציאנאלער
גורל. און מהות איר באשטימען וועלכע מענטן,

 פון פארם עלטערער דער אין סיי ציוניזם פאליטישער דער - -
 פון פארם אקטיווערער שפעטעלדיקער דער אין סיי פינסקעריזם,
 יסודות, לעבן גלות׳דיקן אידישן אין אדיין בריינגט הערצעליזם

 ביז גאנצער דער צו ניגוד .אויסגעשפראכענעם אין שטייען וועלכע
 קאנצעפציע איר גלות, אין איינשטעלונג נאציאנאלער איצטיקער

 אין שוין זיף עם מערקט אויסערליך ריין וועלט־אנשויאונג. אייר און
 שטענדיק לעבן אידישן אין איצט ביז האט ערשיינונג. פאלגענדער

 מענשן־ נאציאנאלער אלם הן גייסט־מענש און קולטור רער נעהערשט
 דעם פון באשטימעל און פירער אלם הן און גלות -אין אידעאל

 הויבט אזוי צושפרייטונג, זיין פון לענדער אלע אין פאלקם־גורל
 און כלל־טוער פאליטישער דער ארט זיין פארנעמען צו אן איצט

 נייער רער אויך פאמעלעך ווערט וועלכער דיפלאמאט, אידישער
 ווי שנוי, דעם אט פון סבה די מענשן־אידעאל. אידיש־נאציאנאלער

 לעבן גלות׳דיקן אידישן פון שנויים אנדערע סך א פון סבה די. אויך
 ביז־איצטיקן דעם פון יסודות די פון איבערבראך דעם אין ליגט

 אין ערכים, זיינע אלע פון איבערשאצונג דער אין און גלות־בנין
 אלטער רער פון. אויך שולה, ערשטער אין טאקע און כלל דעם

 רעם פון גייסט־יסודות טראדיציאנעלע די פון און קולטור־טראדיציע
גלות. אין קיום און לעבן נאציאנאלן
 פראבלעם דער פאר דערקלערונג אמת׳ע די ליגט דא

 פאליטישן דעם מיט ציוניזם. אין קולטור נאציאנאלער פון
 געווארן געבראכן איז השכלה, דער פון יורש דירעקטן רעם ציוניזם"

 אידנטום טראדיציאנאלן דעם פון קולטור־פרימאט נאציאנאלער דער
 אמאל ווידער איז דורות נלות׳דיקע שווערע און לאנגע נאך און

 יסוד אלם מאקסימען מאטעריעלע פון פאן די געווארן אויפנעהויבן
 בעטראכט ציווניזם פאליט. דער עקסיסטענץ. און לעבן נאציאנאלן פון

 די לאנד, ראם מאקסימע העכסטע און עלשטע יראם אלם דערפאר
 דא־ קולטור נאציאנאלע ממש. ערד און לעבן עררישעם היימאט,
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 איז און פלאץ צווייטן אויפן אפ טרעט בכלל, קולטור ווי קעגן׳
 די איז פרימאט. טעריעלן דעם אונטערווארפן דאז אויך

 און קורם־כל מען מוז אזוי ניטא, נאף פאטערלאנד ראם היימאט,
 פארבארייטונגס־ארבייטן די עוין עאפן. דאה אלץ פאר פריער
 איז זעלבסטעטענדיקייט ערדיעער צוקונפטיקער רער פאר אליין
 פאקטאר גרויסער א ווערן און מדינה־לעבן עטיק א געבן צו בכוח

 נוגע איז וואם נאציאנאליזם. טעריעלן דעם פון לעבן אין
 ארג. ז גרויסע קיין מאכן צו ניט גאר זיך מען ברויכט אזוי קולטור,
 איז מ׳וויל. וואו או מ׳וויל וואנען פון נעמען ראך מען קען קולטור

 פון פרימאט קיין מער ניט נאציאנאליזם ערדיען אין קולטור ראך
 וועלכער גייסט, פרייען פון פראדוקט פרייער א נאר קיום, נאציאנאלן

 לעבן נאציאנאלע ראם באעריינקונגען. קיינע אונטערווארפן ניט איז
 מאטעריעלע אירע און לאנד דאס אויסעליסליך אויסטראגן וועט

 וועלטליכע ־ טעריעל אמאליקע ראם •ווי אזוי און מאקסימען
 אלע נאך קולטור־פענסטער אפענע מיט געלעבט האט אידנטום

 צו מועפע קולטורעל געווען חועע ניט האט און ריכטונגען און זייטן
 אויך טראכט אזוי גייסטער, און פעלקער עכנות׳דיקע פון ווערן
 אפצו־ קולטורעל זיך היינט ציוניזם פאליטישער דער ניט

 ניט באזיצט ציוניזם פאליטיעער רער איינצושליסן. און שלים!
 אוט־ גייסטיקע קיינע און קולטור־פאנאטיזם נאציאנאלן קיין

 זיין פון עוו^ר־פונקט גאנצן רעם פארלייגט האט ער טאלעראנין.
 גייסטיקע די פון ארויסגענומען אים לעבן, נאציאנאלן און מענעליכן
 אין — ממע ערד און באדן לאנד, אין פארפלאנצט אים און רעגיאנען

 דאס — וואס? אלא אבות. די פון לאנד דעם אין און ערד דער
 אידיע־אוניווערסאלע אומגעבונדענע און פרייע זיין ארום אזוי וועט

 ריינער קיין ניט אלזא קולטור, נאציאנאל־פ^רטיקולערע קיין ניט און
 ניט טאקע ראם ארט — געניוס נאציאנאלן אידיען פון פראדוקט

 טע־ דער געזאגט, ווי ס׳איז תוך וועמענס ציוניזם, פאליטיען רעם
נאציאנאליזם. ריעלער

 אין קולטור־טענה די נעקומען אבער איז צד וועלכן פון
ציוניזם?
 באקאנט׳ ווי איז, ציוניזם אין פאדערוננן ־ קולטור די

 מזרח- די ריכטיקער ארעד רוסיעע די מצד געקומען דערעיכ!רעט
 אין אויפגעוואקסן זיינען וועלכע עיכטן, יענע פון אלזא ציוניסטן,

 איצט, אויך אים פון זיך האבן און נאציאנאליזם פערסאנעלן דעם
 זיינען זיי באפרייט. ניט נאך ציוניזם, פאליטיען פון אנפאנג אין
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 ממט זיינען וועלכע קולטור־תביעות, מיט אים צו געקומען דערפאר
 אלזא נאציאנאליזם, טעריעלער אלס מהיות זיין פיון היפוך דעה
 נאציאנאלע גייסטיקע אלס זיף באזירן וועלכע פאדערונגען, מיט

אפגעווארפן. טאקע הערצל ד״ר האט דאם פרימאטן.
 ד״ר. וואס דאס, אנגעגעבן דערפאר סיבה די ווערט געוויינליך

 געקענט ניט האט און קרייזן אסימילירטע פון געקומען איז הערצל
 ניט זי הע׳דצל ד״ר. האט געוויס קולטור. נאציאנאלע אידישע די

 איז ראם אבער בן־בית, א איר ביי געווען איז אחד־העם און געקענט
 די פאר ניט און פערזאנען די פאר רערקלערונג א נאר ראך

 גע־ אידישן פון אנטפלעקונגען זאגן, לאמיר די, פאל ערשיינונגן,
 אנטפלעקונגען די אט ביירן. זיי אין שטעקט וואס גייסט, שיכטליכן
 היסטארישע די פון קאמח אלם באמערקט, ווי נאד, זיך ערקלערן
 נאציאנא- טעריעלער אלם הערצל ר״ד עלעמנטן. אידישע

 נאציאנאלן אלם קולטור נאציאנאלע די אפ ווארפט ליפט
 ער ה. ד. פאלק, אידישן פון קיום און לעבן פארן פרימאט
 נאציאנאליזם. פערסאנעלן פון פאדערונגען די אפ ווארפט

 אינטואיציע, זיין פון בכוח נאד באוואוסט ניט אפשר ראם טוט ער
 אלע אויר ציון־פירער גרויסן רעם באגלייט שטענדיק האט וועלכע

 פועל־ אלם און עלעמענטאר אבער גיינג, און וועגן עררישע זיינע
מהות. אמת׳ן זיין פון יוצא

 דער פון שעפער רעם אין מהות׳דיק געווען ס׳איז וואם און
 האבן בערך לאנג באוועגונג רער דורגעזעצטאין זיך האט באוועגונג

 פאליטישן רעם פון שורות די אין געסעמפט קולטור־ציוניסטן די
 די ארייננעמען פאר אנהיינגער זיינע און הערצלען מיט ציוניזם

 סוף־כל־םוך עס איז געשען איז דאם ווען און קולטור נאציאנאלע
 באשולדיקט, אפט מ׳האט ווי ניט, און פאפיר. אויפן נאד געבליבן

 נאציאנאלע די ווייל נאר סאבאטירט, באשלוסן די מ׳האט ווייל
 דעם קעגן גערוען איז פארם פערסאנעלער איר אין קולטור
 ציוניזם. פאליטישן פון וועלט־אנשויאונג גאנצער דער פון מהות

 מלחמה־פעלד אויפן נעפאלן איז הערצעל ד״ר שםעטער,ווען מער. נאך
 רער פון פירונג די און אינטערעסן נאציאנאלע אידישע די פאר

 קולטור* די צו אריבער פאמעליך איז ארגאניזאציע ציוניסטישער
 קולטור־פראבלעם דאם אז האפן, געקענט דאך מען האט ציוניסטן,

 ניין. טאהע איז ווערן, געלייזט ענטגילטיק איצט וועט ציוניזם אין
 ציוניזם אין קולטור פאר שארך אזוי געקעמפט אמאל האבן וואם די

 ווייל הסתם, מן אפגעווארפן, לעבן אין אליין שפעטער עס האבן
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 האט נאציאנאליזם טעריעלער אלס ציוניזם פאליטישער דעה
 אויב ליניעם. קלארערע געצויגן און ווארצלען טיפערע געשלאגן זיי אין

 קולטות פון אויסשליסונג פאר באשולדיקן יע הערצלען ד״ר מ׳קען
 ער וועלכער פערסאנעלעת זאגן, לאמיר דעת בנוגע ניט ראם איז

 יענער בנוגע דוקא נאר זיין, מחייב אופן בשום געקענט ניט האט
 נאציאנאליזם טעריעלן א ביי אויך אויר טרעט ■וועלכע קולטות

 אויך גייסט. פרייען פון פראדוקט אוניווערסאלער און פרייער אלם
 בניגוד הרצל, ד״ר האט קולטור אוניווערסאל־טעריעלע די אט
 אומות, אנדערע פון באפרייאונגם־באוועגונגען נאציאנאלע אנדערע צו

 איז, טענה די אט אויך אבער זייט. א אן געשטעלט און פארשוויגן
 האט הערצל ריכטיק. ניט פארנעם, געגעבענעם רעם אין לכל־הפחות

 ווייל רערפאת ראם אויסגעשלאסן. ניט קולטור די אט תוך אין
 זי אויסשליסן. ניט נאד מען קען קולטור אומגעבונדענע פרייע

 אין אליין זיר פון ארויס שפראצט און ממילא זיר ענטוויקעלט
 קעגעד רעם פון מסקנה אינערע אלם צוזאמענלעבן מענשליכן יעדן

 קולטות פרייע די אט אירום. דעם און זיר צווישן כחות־שפיל זייטיקן
 דא. שטענדיק זי איז אזוי געשטערט, ניט בכוונה נאד זי ווערט

 ארויס־ גוט זייער אומבאוואוסט, צו באוואוסט צו הרצל, האט ראם
 שריפטן. זיינע אין שטעלן סר א פון זען צו ס׳איז ווי געהאט,

 ארגא־ ברויכט קולטור אוניווערסאלע פרייע א אויר — וואס? אלא
 אבער טאקע, ראם אט געוויס, אויפפאסונג. און רעגולירונג ניזירונג,

 ענליכע אנדערע צו בניגוד הערצל, האט אליין, ראם נאד אויר
 ער האט געטאן פארשוויגן. העולם, ־ אומות די ביי באוועגונג

 פון בכח נאד טעמים, אפארטוניסטישע צוליב ניט ראם אבער
 ניי־ באגלייט וועלכער זעלבסטדערהאלטונגס־אינסטינקט, טיפן א

 רער אין אויר נאר פיזישעת דער אין נאר ניט יצורים געבארענע
 פארן געמאכט הערצלן האט אינסטינקט רער אט וועלט. סאציאלער

 אינטואיציע זיין ווי פונקט באוועגונג, רער פון פירער גרויסן אמת׳ן
 ממש ר יא ס׳איז און אית פון געניום אמת׳ן פארן געמאכט אים האט

 זיין אנפאנג אין ציט ציוניזם פאליטישער דער ווי זען, צו רירענדיק
 פד־ אמת׳ן זיין אתים ניט ווייזט און אינסטינקט יענעם פון יניקה

 נאציא- טעריעלער אלזא, מאטעריעלעת ערדישעת אלס צור־פנים
 עלע־ אזעלכע זיר אין אויפנעמען טאקע ער קען דערפאר נאליזם.
 אים. צו קעגענזאץ גרעסטן אין תור אין שטייען וועלכע מענטן,

 קולטור־קעמפעת אמאליקע די הערצלן, פון יורשים די אבער אנדערש
 פון מהות דעס דערקענט ריכטיק צייט דער פון כמ׳*ר האבן זיי
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 קולטוך- אלטן זייער אויפגעגעבן דערפאר האבן און ציוניזם פאליטישן
 די אנשטאט איין זיי פירן הערצלן ד״ר צו בניגוד אבער האמה.
 נאציאנאליזם טעריעלן רעם פון קולטור די פערסאנעלן, פון הולטור

 פאליטישן פון פרצות אמת׳ן דעם ארויס פאמעליך אזוי ווייזן און
 קולטור פערסאנעלע די פאר קעמפער אמאליקע די גראדע ציוניזם.

 טע- פון קולטור פרייע די ארענע ציוניסטישע די אוית ארויס פירן
 דער אין נאטירליך, איר, העלפן און נאציאנאליזם דיעלן

 ראוי איז זי וועלכן ארט, דעם פארנעמען צו שפראך, העברייאישער
 אמת׳ן זיין האט ציוניזם פאליטישער רער וו,איו דארט׳ פארנעמען צו

 קולטות די ניט אבער איז ראם ארץ־ישראל. אין — עתיד און הווה
 מאכט וועלכע און געקעמפט אמאל אליין האבן זיי וועלכע פאר
 יענע דווקא איז דאס ציוניזם. אץ פראבלעם אמתץ דעם אוים

 פון אידעאלן די צו קעגענזאץ אמת׳ן אין שטייט וועלכע קולטור,
 שאטירונגן. און סוגים זיינע אלע אין נאציאנאליזם פערסאנעלן רעם

 דורך ניט און צופאל קיין דורך ניט געווארן אבער ראם איז נעטאן
 אמהות׳דיקער קאנסעקווענץ, שטריינגע א איז דאס — קאפריז קיין

 אידיש־ אנדער א פון נאמען אין קומט וועלכע שיטה, א פון שטריך
 ערדישן רעם פון תוצאה א איינשטעלונג, נאציאנאלער היסטארישער

נאציאנאליזם. טעריעלען
 די אריבערגעשריטן אייגענטליך שוין מיד זיינען דאמיט

 ציוניזם אין קולטור־פיראבלעם דאס אוית תשובה דער פון תחומים
 זיך ס׳עפענען וואו געביטן, ווייטערע אין אריינגעגאנגן זיינען און

 דער פון פראבלעמען צאפעלדקע סך א פון האריזאנטן די אונז פאר
 די־ ציוניסטישער ספעציעל געזעלשאפטליכער אירישער

 באדייטונג יסודות׳דיקער פון זיינען יועלכע פערענציאציע,
 דער איז דאס און עלעמנט, איין ציוניזם. אלגעמיינעם דעם פאר אויך

 גרויס גאנצער זיין אין בולט איצט גלייך שוין ווערט קולטורעלער,
 העברייאישער ווענן ציוניזם אלגעמיינער רער 'רעט קאנסעקווענץ. און

 פון געפיל פולען און ערנסט נאנצן מיטן ער טוט ראם און קולטור,
 בא־ קלאר גאנץ זיך ער מוז אזוי הכרה, נאציאנאלער און אחריות
 זיין פון פונקטן צווישן פונקט א ניט איז דאס אז זיין, וואוסט

 צוזא־ באשטימט וועלכער מאמענט, א נאר פראגראם, ציוניסטישער
 פארטייאישער גאנצער דער פון גורל רעם גורל אייגענעם זיין מיט מען

 קולטור נאציאינאלער פון פתאגע די אנשויאונג. ־ וועלט
 ממילא און אידעאלאגישע אירע ליגט דא !■און איצט, מיר זעען

 אין ארויס לויפט דדנזיכות פראגיראמאטישע ־ ןורגאניש די



 ניט און מער ניט קא-נםעקווענצן אירע אין או! תור
 מאקסימען די און ווענן די מהות, רעם פון פראגן אויה ווי ווייניקער

 פער־ — דילעמע די אויה אלזא בכלל, קיום און לעבן נאציאנאלן פון
 אלגעמיינער רער איז נאציאנאליזם. טעריעלער ארעד סאנעלער

 ער איז מאכן,׳צו קלאר גאנץ זיך ער מוז אז!וי קולטור, פאר ציוניזם
 הים- פאר אבער אדער אוניווערסאלער ־ אידיש אומגעבונרענע פאר

ה. ד. קולטות פארטיקולערער ־ נאציאנאל געבונדענער טאריש

 פערסאנאל-נאציאנאליס־ ציוניזם אלגעמיינער דער איז
טעריעל-נאציאנאליסטיש? אדער טיש

 אונטערץוכונגען ווייטערע פון אפ נאטירליך היינגט תשובה די
 טעזע. - קולטור ציוניסטישער - אלגעמיין רער פון געביט אויפ׳ן

 .האט נאציאנאליזם טעריעלער אדער פערסאנעלער ווי אבער אזוי
 קומט נאר אליין, געביט - קולטור רעם אויה נאר ניט שליטה זיין
 מיר וועלן לעבן, נאציאנאלן רעם פון היקה פולן אין אויסדרוק צום

 און באשפראכענע-געביטן שוין אויבן די אויה שפורן זוכן אפריער
 .ראן ערשט הכרעת די נעפאלן דארט שוין איז וויפיל אויה צוזען
 געביט..דאס - קולטור ספעציעלן רעם צו צוריקערן אונז מיד וועלן

 דאך מוז אלץ אחוץ וואס ווערן, געטאן דעם צוליב אויך זאל
 אל- פארשיידענע די צווישן הסכם ארגאנישער אאינערער באשטיין

 פריערדיקע די אלזא אונז זאגן וואם טעזן. ציוניסטשע - געמיין
 פער- פון פראנע דער לגבי אינטערזוכונגען פאליטישע - סאציאל
נאציאנאליזם? טעריעלן און האנעלן

 ארעד פערסאנעל ציוניזם אלגעמיינער דער איז כא.
טעריעל?

 הים- אידיש נייסטער דער פון נאציאנאליזם פערסאנעלער דער
 גייסטיקן אדער א״הד-העמ׳יזם דעם פון דער סיי צייט, טארישער

 ריב- גלותדיקע אירישיסטישע - נאציאנאל אלע פון דער סיי ציוניזם
 הא־ די צו צוריקער א דערקלערט, פריער ווי תוך, אין איו טונגען,

 נאכדעם אידענטום, פאר׳השכלה׳דיקן דעם פון פרינציפן ציאנאלע
 וועגן. אנדערע אין געגאנגען שוק זיינען דורות השכלה אייניקע ווי

 אידג־־ פאר׳השכלה׳דיקן דער צו צוריקער קיק ניט ראם א.יז נאטירליך



 געקומען טראדיציאנאליזם. נאציאנאלן זיין צו דו. ד. אזעלכן, אלם מום
 זיין אויפנעמענדיק אבער פערסאנאליזם, זיין צו נאד מען איז צוריה
 צייט־צוגעפאסטן נייעם א מיט אנגעפילט אים מען האט מהות

 פערסאנאלס- זיין אידנטום טראדיציאנעלע דאס האט אינהאלט.
 גייסטיקייט, רעליגיעזע ■דורך אויסדרוק צום געבראכט מהות טישן

 אידנטום פערסאנאליסטישע נאכ׳השכלה׳ישע דאס דאס טוט אזיו
 אלזא בלייבט און איז דארט ווי דא גייסטיקייט. וועלטליכע דורך
 פארמאל באשטימטן א האט וועלכער מהות, נאציאנאלע גלייכע דער

 נאציאנאלן רעם פאר און לעבן נאציאנאלע ראם פאר יסוד גלייכן
 אזוי אזוי, ראם איז גייסטיקייט. די — פאלק ואירישן רעם פון היום
 תכונות, אלע די באזיצן אידנט. פערסאנאליסטישע מאדערנע דאם מוז

 ראם נאך איצטער אויך באזיצט און באזעסן פריער ס׳האט וועלכע
אידנטום. פערסאנאליסטישע טראדיציאנעלע

 אידנ- טראדיציאנעל-פערסאנאליסטישן רעם צו צו מען גייט
 אינטע- וועלכער געביט, דעם אויח אוים מען אונטערזוכט און טום

 דעם אויר אלזא, צוזאמענהאנג, דיעזעם א*ן איצט אונז רעסירט
 צו ביז איז ער אז זאגן, מוזן מיר וועלן אזוי סאציאל־פאליטישן,

 סאציאל־אידעאליסטישער א פון טרעגער רער טאג היינטיקן רעם
 אנדערע פון פארשער און היסטאריקער פארשיידענע מעגן תורה.

 איז עם באמיען, פיל אזוי נאך זיך ריכטונגען און איינשטעלונגען
 אידישע ראם אז פאקט, איומדערשיטערליכער א ראך בלייבט און

 אנדערער קיין ניט אויפגעהאלטן דער׳עיקר׳שט האט גלות אין פאלק
 מאטעריאליסטישע ניט רעליגיע. די —גייסטיקער דער ווי פאהטאר,
 אידישער לאנגער רער פון גורל רעם אין געווען כריע האבןמ מאמענטן

 ראם האט יסודות עהאנאמישע אויה ניט און עהסיסטענץ גלות׳ריקער
 איז געשיכטע אידישע גלות׳דיקע די קיום. זיין געבויט פאלק אידישע

 מאטע- זייער געווען מפקיר שטענדיק האבן אידן אז באווייזן, ■מיט פול
 מקריב צייט יערער צו אבער זיך האבן אינטערעסן, ריאליסטישע

 געפיל, ריכטיקן אין געטאן זיי האבן ראם רעליגיע. זייער פאר געווען
 עצם זייער פאר זיי קעמפן דת זייער לטובת האמה דעם ימיט אז

 מאטעריאליסטיש, עקאנאמיש ריין חשבון רעם זיי ׳מאכן ^קסיסטענץ.
 אלם און פאלק אלס עקסיסטירן צו אויר איבערחויפט זיי הערן אזוי
 טראדיציאנעל ראם זען, מיר פאלק. אידיש אלם אלזא אידן,

 איינ־ היינט אויך איז און געווען איז אידענטום פערסאנאליסטישע
 אידעאליסטיש. אויסגעשפראכן נאד מאטעריאליסטיש, ניט געשטעלט
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 אנדערע אסך צווישן תכונה צופעליקע קיין ניט אבער איז ראם
 פער־ אלס מהות גאנצן זיין פון תוצאה ארגאנישע א נאר תכונות,

 פער־ דער אלזא פירט נאציאנאליזם. גייסטיקן אלזא סאנאליסטשן,
 אידעאליהטישער א צו אידנטום טראדיציאנאלן רעם סאנאליזם

 אויפאסונג און באגרינדונג אידעאליסטישער א און וועלט־אנשויאונג
 נאטירליך עם ער מוז אזוי דערשיינונגען, פאליטישע סאציאל די פון

 בא־ וועלכע פאלק, אידישן פון טיילן אנדערע אלע מיט טאן ■אויך
 זאך קיין ענדערט דאביי מהות. פערסאנאליסטישן גלייכן ידעם זיצן
 פון גייסטיקייט וועלטליכע די צו צווייפלען מ׳קען וואס דאם, ניט
 זעלבע די האבן וועט נאציאנאליזם פערסאנעלן מאדערנעם דעם

 געהאט האט דאס ווי קראפט געשטאלטענריקע און אויפהאלטענדיקע
 פערסאנאליסטישן טראדיציאנאל רעם אין נייסטיקייט רעליגיעזע די

 ראם איז גייסטיקייט רעליעגיעזע די אז מעגליך, ס׳איז אירנטום.
 איז דאס אבער שוואך, רעם פאר איז וועלטלייכע די און טאן צו בכה
 צוזאמענ־ דיזעם אין דא אונז איז חשוב חשוב. ניט גאר א>נז פאר
 פערסאנא־ וועלטליכער רער אויך אז פעסטשטעלונג, די נאד האנג

 באגרינדונג אידעאליסטי׳שער א צו פירן מוז נאציאנאליזם ליסטישער
 פונקט דערשיינונגען, סאציאל־פאליטישע די פון אויפאסונג און
 טראדיציאנעלן רעם פון פערסאנאליזם דער געטאן תאט דאס ווי

 א אלם נאציאנאליזם ;פערסאנעלער ווייל דערפאר דאס אידנטום.
 גע־ אלע אויר אידעאליזם רעם מחייב ארגאניש ריין איז זעלכער

 רעם אויר אויך כלל רעם אין זיין, און לעבן מענטשליכן פון ביטן
 פערסאנאליס־ א באקומען מיר האבן רעם דורך האציאל־פאליטישן.

 וועלכן מיט געביט, פאליטישן סאציאל דעם פאר קריטעריום טישן
 גרופירונגען געזעלשאפטליכע די באאורטיילן און ׳מעסטן קענען מיד
 פון די אויך כלל רעם אין געשיכטע, אידישער נייסטער דער פון

 מיט צו מיד גייען און דאס מיד טוען ציוניזם. אלגעמיינעם רעם
 מיד וועלן אזוי ציוניזם, אלגעמיינעם רעם צו קריטעריום רעם אט

 פונקט רעם אין אויך איצט ביז ווי יאיז ער אז פעסטשטעלן, מוזן
 טיילונגס־ליניע די געטיילט. טעריאליזם אדער פערסאנאליזם פון

 ב׳. און א׳ ריכטונגען ביידע די צווישן אמאל ווידער פארלויפט
 ארי־ גייט פארטיקוליאריזם, סאציאלן מיט אן הויבט ריכטונג ב׳ די

 לעצטע אירע אין דערפאר קומט עגאאיזם, קאלעקטיווען צו בער
 פון איון פרט־אינטערעסן די פון אפארטיידיקונג צו קאנסעקווענצן

 פאקטיש זיך שטויהט זי ווען מאל יעדעס פרייוואט־איניציאטיוו, חגר
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 עקאנאמיש איז זי — (* כלל פון אינטערעסן די מיט צוזאמען
 די טעריעלי״נאציאנאליסטיש. אויך אלזא מאטעריאליסטיש,

 סאציאל־אוניווערסאליסטיש, בלייבט און איז דאקעגן ריכטונג א׳
 איר פון יסוד אין לייגט און אלטרואיזם קאלעקטיוון א צו גייס

 אט אידעאליזם. סאציאלן ;אויסגעשפראכענעם א טעטיקעט גאנצער
 אין קאימפליקאציעס און רייבונגען גאנצע די אז האלט, ריכטונג די

 פאר־ דאס און אירעאליזם פון פעלן ראם פארשולדיקט האט ישוב
 מיטעל־ דעם ביי סיי ישוב ,אין מאמענטן עקאנאמישע פון הערשן
 די ארבייטער. די ביי סיי און שטאנד

 פערסא־ געזען שטאנדפונקט דעם אט פון אלזא איז ריכטונג
 ווייטערדיקער א אויך אונז זאגט זעלבע דאם נעל־נאציאנאליסטיש,

מאמענט.

אויבן. פגל, *(

 איינמאל ניט טאקע איז און באקאנט, ווי קען, ציוניזם רער
 אקטועלע א דא אז עם געווארן. באהאנדלט איון באגרינדעט ראפעלט

 לענדער אלע אין דרוק אנטי־אידישער געוואלטיקער א אידן־נויט,
 מעג־ יעדע צו זיי פון נעמט וועלכע צושפרייטונג, איידישער רער פון

 זיי לאזט אדער עקסיסטענץ מענשליכער נארמאלער א פון ליכקייט
 עקסיסטירן. צו מעגליכקייט קיין איבער ניט ,איבערהויפט אפילו

 מאטע־ גרעסטער אין דאן אלזא זיך ווענדעט פאלק אידישע ראם
 נאך רא אבער איז עם ציוניזם. און ישראל ארץ צו נויט ריעלער

 ׳טרייבנדיקע די איז אידן־נויט די ניט ׳מטבע. רער פון זייט צווייטע א
 גלות אין אומעגליכקייט די ניט אויך ישראל, ארץ קיין קראפט

 גייסטיק לעבן צו באשטרעבן דאס נאר לעבן, צו בכבוד׳יק מענשליך
 מעג וועזן. אייגענעם רעם ענטוויקלען פריי און פאלק אלם נארמאל

 מעגן אידן־נויט,■ מאטעריעלער פון מקור קיין זיין ניט גלות רער
 ווילן מיר — אופן בעסטן רעם אויה עקסיסטירן אפילו דארט מיר
 גרע־ אלץ גלות רער בעסער וואס ווייל ישראל, ארץ קיין פאלק אלם
 פון נויט די אלזא ירידה, נאציאנאלער אונזער פון געפאר די סער

 אוויך ממילא און אויפאסונג □אגרינדונג, פארשיידענע די אט יהדות.
 נא־ פארשיידענע פון יניקה זיין ציט ציוניזם דעם פון באצוועקונג

 ווידער אונז באווייזט אזוי איז דאס אז מקורים. ציאנעלע

138



 ראם אידענטום. טתאדיציאנעלן רעם פון פערסאנאליזם רער אמאל
 אידן־ פאר געזארגט ניט קיינמאל האט אידענטום טחאריציאנעלע

 געהאט מען האט געוויס יהדות. פון ניויט די פאר שטענדיק נאר נויט׳
 גע־ שטענדיק מען האט יעודים צרות׳ איד. פאר הארץ !און אינטערעס

 לינדערן צו מעגליכקייטן זייערע לויט און אופן זייער אויר שטרעבט
 גע־ ניט קיינמאל יסוד דעם אויר אבער מ׳האט נויט׳ אידייטע די

 גע־ מען האט בנין נאציאנאלן רעם בנינים. נאציאנאלע קיין בויט
 נאר און קנינים גייסטיקע און גייפט אידישע אויר יהדות׳ איויר בייט
 די און נאציאנאל־טרייבענדיקע די געווען איז יהדות פון נויט

 מיד גלות. פון גלגולים די אין קראפט נאציאנאל־געיטטאלטענדיקע
 אין פארבונדן איז פערסאנאליזם און יהדות פון נויט יהדות, זעען׳

 דעם אין פארבונדן געווען ס׳איז וואס און אידנטיום טראדיציאנעלן
 אין אויך פארבונדן בלייבט און איז פערפאנאליזם טראדיציאנעלן

 אלץ פערפאנאליזם. אידייטן מאדערנעם היינט־צייטיקן נייעם, רעם
 יהדות, פון נויט פאר דערעיקר׳טט ציוניזם אין אלזא איז וואם

 ד״ר פון יטפראך דער אין אדער בנין־העם פאר גערעט, מאדערן
 אין איז וואם דאקעגן אלץ פערסאנאליסטיש, איז גאולה פאר ווייצמאן
 פאר אדער הארץ בנין פאר אידן־נויט, פאר דערעיקדשט ציוניזם

 קריטעריום נייען רעם מיט אט מיר גייען טעריאליסטיש. איז הצלה
 אויך מיר מוזן אזוי ציוניזם, אלגעמיינעם דעם צו אמאל ווידער

 ביידע די צווייטן אטיילונגם־ליניע פעסטשטעלן פאקט דעם אין
 שרייבט — ציוניזם" אלגעמיינער קאנסאלידירטער ״דער ריכטונגען.

 "וועט — ארטיקל ציטירטן מאל אפך פריער רעם אין מאסענזאן ד"ר
פרינ דעם אט פארווירקליכן צו כרי כחות, אלע אנשטריינגן מוזן
 שטריינגפטע דאם אויר אים און ארבייט( אידישער )פון ציפ

 די צו בנוגע פיי ישראל, ארץ איין חברים די צו בנוגע סיי דורכפירן
 קיין ניט איז ישראל ארץ אז זיי, מוזן וויסן גלות. פון עולים נייע

 העכערן א קריגן און פארמעגן זייער ראטעווען צו כדי מקום־מקלט,
 מ׳קו׳מט וואו עליה־לאנד, א נאר קאפיטאלן, זייערע פאר פראצענט

 פון טאקע ווערטער די פון אבער מיר ווייפן בנין". אייביקן א בויען
 פונקט דעם אין האט ריכטונג ב׳ די אז *(, אליין מאסענזאן ד"ר

אויבן פגל. *(
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 אינטערעסן די נאכגעגאנגן און געזינדיקט אסך עברית עבודה פון
 געזען ישראל ארץ אין זעלכער א אלם האט וועלכער פרט׳ פון

 מאסענזאן ד״ר ווי פארמעגן", זיין ראטעווען צו "אמקום־מקלט
 שאולה. פון ניט און הצלה פון לאנד אלם י״יא אלזא אויס, זיך דריקט

 סוג, רעם אט צו טאסענזאן ד״ר מעסיקער רער ניט געהערט נאטירליך
 ריכטונג געוועזענע איצט ביז זיין אז מודה, אליין דאך איז ער אבער

 פאר הצלה א ישראל ארץ אין זעען וועלכע עלעמענטן, אסך באזיצט
 דעקט וועלכע אריענטאציע, צייוניסטישע א אלזא יחידים, אידישע

 וועלכע די, אלם באצייכנט שטענריק מ׳האט וואס רעם מיט זיך
 זאגן, מיד מוזן אבער, איז דאס אידען־נויט. פון געטריבן ווערט
 רעם פון תוצאה דירעקטע א נאר צופאל, קיין ניט אמאל ווידער

 ב׳ רער פון מאטעריאליזם דעם פון און עגאאיזם קאלעקטיוון
 פון גרונט רעם אויה מיר האבן פריער ווי פונקט און ריכטונג.

 טעריעל־ דערפאר איז ריבטונג ב׳ די אז מאטעריאליזסגעמוזטזאגן,
 גרונם אויפן אויר זאגן איצט ראם מיר מוזן אזוי נאציאנאליסטיש,

 מער, נאך ראם און אידן־נויט־אריענטאציע. ציוניסטישער איר פון
 ארגאניש תוך אין זיינען מאימענטן ביירע די אז זעען, מיר ווען

פארבונדן.
 ציוניסטישע אנדערע גאנץ א ריכטונג א׳ די האט דאקעגן
 און פרט פארן הצלה קיין ישראל ארץ אין ניט זוכט זי אריענטאציע.

 פאר עליה א פאלק, פארן גאולה א נאר פרט־אינטערעסן, זיינע
 דעם אויר פגימות זיינע פאר תקון א און ירידה גלות׳דיקער זיין

 ציוניסטישע "די שאפן. אידישן נאציאנאלן און גייסט פון פעלד
 איז — "קדמה" פון פראגראם רעם אין עם הייסט — באוועגונג"

 פאלק אידישן פון אויפלעבונג די איז ציל איר און אידעאליסטשע א
 היסטארישער רער איז יניקה איר פון מקור דער לאנד. זיין אין

 איז וואס ראם (.1935 מערץ 25 פון )״הארץ״ פאלק". דעם פון עבד
 און אלטרואיסטיש ־ קאלעקטיוו ציוניזם אלגעמיינעם אין אלזא

 אריענטאציע ציוניסטישע א אלזא האט סאציאל־אידעאליסטיש,
 די ווי אזוי נויט. יהדות פון נאד נויט, אידן פון ניט קומט וועלכע

 שטאנדפונקט דעם פון זי איז תנאים די אט דערפילט ריכטונג ־ א׳
 אין קריטעריום אווייטערע נאציאנאליסטיש ־ פערסאנעל געזען

 פראבלעם ־ גלות דעם צו שטעלונג די דינען קען פראגע אונזער
 פראבלעם דאס אויך ארויפשווימען ארגאניש אמאל נאך וועט עם ווא-ו
 בנין און הארץ ־ בנין אנדערש יהדות, פון נויט און נויט אידן פון

 אגרויסע אזעלכע אלם אויך האט פראגע ־ גילוח די ווי אזוי העם.
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 אלגעמיינעם דעם אין אויך ממילא און ציוניזם דעם אין משיבות
 איז דאם אלם כרייטער, באהאנדלען דא עס מיר וועלן ציוניזם

באווייזפירונג. איינגער דער פאר נויטיק אייגענטליך
 פאזי- די ריכטיקער פראבלעם, ־ גלות דעם צו באציאונג די

 גע- איז גלות, ערשיינונג דער צו שטעלונג נעגאטיווע אדער טיווע
 פונאנדער יסודותדיק טיילט וועלכער שטיין, ־ גרעניץ דער ווארן
 געזעלשאפטליכער היינטיקער גאנצער זיין אין פאלק אידישן דעם

 און גלות דעם צו פאזיטיוו זיך באציט וואס אלץ דיפערענציאציע.
 מעגליכקייטן און וועגן שטאנדפונקט פאזיטיוון דעם אט פון זוכט
 פעלקער פרעמדע צווישן קיום און לעבן איידישן ־ אגאציאנאל פאר
 אין שאטיתנגן זיינע אלע אין זיך שטעלט לענדער פרעמדע אין און

 ניט פראנט, אידישער אצווייטער שטייט אים קעגן פראנט. איין1
 אנע- האט וועלכער ערשטער, רער ווי שאטירונגסרייך ווייניקער
 אין ואופן פנים בשום ניט גלויבט איון גלות צום שטעלונג גאטיווע

 עם ווי נאכדעם דא, עקסיסטענץ אנאציאנאלער פון מעגלכקייט רער
 ארויס מ׳איז און פעסטונגן רעליגיעזע היסטארישע די געפאלן זיינען
 לאגער ערשטן אין שליאכן. וועלטליכע ריין מענשליכע אלגעמיין אויה

 טראדיציאנעלן רעם פון ריכטונגען און פארטייען אלע זיך געפינען
 אין באוועגונגען נאציאנאלאידישיסטישע פארשיידענע די אידנטום,

 אזוי אדער נאציאנאל ווייניקער די אויך ווי באפארבונגען זייערע אלע
 ריב- נאציאנאלע א אפילו ארעד נאציאנאל ניט גאר כמעט ווי גוט

 אידנטום. רעפארמירטן אדער ישראל׳דיקן ־ חכמת דעם פון ■ריכטונגען
 זיינען פונקטן, אנדערע אין זיין ניט זאלן זיי פארשיידן ווי אלע, זיי
 גלות ,אין לעבן צו מיטלען און וועגן דא ס׳זיינען אז איבערצייגט, טיה
 אדער נאציאנאלן אידיש רעליגיעזן, אאידיש אויפצוהאלטן רא און

 די אנטקעגן זיך שטעלט אלע זיי קיום. תעודה׳ידיקן אאידיש אויך
 אידישן דעם פון טייל גרעסטער דער אט וועלט. ציוניסטישע נאנצע
 נאד לעבן, נאציאנאלן נאד ניט אווייטערדיקן אין ניט גלויבט פאלק
 וועגן רערפאר זוכט און גלות אין אירן פון קיום נאציאנאלן אפילו

אבות. די פון לאנד אין איים, פון מחוץ מיטל און
 פון גלות דעם צו שטעלונג אידישע היינטיקע די אויס זעט אזוי

 שטאנד- פון ה. ד. שטאנדפונקט, פאטענציעלן - נאציאנאל דעם
 )ר׳ עפסיסטענ׳ז. נאציאנאלער ^הבאדיקעו פון פרימאט! פון פוני,ט

 אביעקטיווער און פוביעקטיווער ואין העס׳ן - ,אחד פון איינטיילונג
 ערשטער וער אין הפחות לכל אונז. פאר דא איז נאות צו פאציאונג

 אחד-העם ווי איז סוביעסטיוו ווייא נענוג ניט העאפט, סוניעיןטיווער

141



 גלות(. העגן איד ציוניסטישער ־ ניט אויר יערער בעט^נט, אלייז
 ציוניסטן אלע האבן אזוי פריימאטן, נאציאנאלע וועגן אלזא טען רעט
 נעגאטיווע אאויסגעשפראכן שאטידונגן און באפארבונגן אלע פון

 יסוד אין גלות רעם טער ניט לייגן זיי ה. ד. גלות, צום שטעלונג
 דאס מען טוט קיום. און לעבן נאציאנאלן ווייטערדיקן אונזער פון

 פון ניט אלזא פאטענצן נאציאנאלע פון ניט מען רעט ה. ד. ניט אבער
 לעבן, געשיכטליכן צוקינפטיקן אידישן פון פאקטארן נארטאטיווע

 ■רע פון אלזא ערשיינונגן, אינערציעלע ־ נאציאנאל אידיש פון נאר
 בנינים נאציאנאלע די וואו זיין, געשיכטליך אידיש פון זערווארן
 פאטענצן אטאליקע אלטע פון בכה קיום זייער ממשיך זיינען אונזערע

 פארשיידענע פעסטשטעלן גופא ציוניסטן די ביי מיר קענען אזוי
 טרעגערין אלם גלות ווערטער, אנרערע טיט שטעלונגן. אלן מיינונגן

 נעגירט, ציוניסטן אלע פון ווערט קיום און לעבן נאציאנאלן אידיש פון
 זעלבסט־ ארץ־ישראלדיקן דעם צו צרוף אלם גלות אבער דאקעגן

 אין גורל. אנדערן אגאנץ ציוניזם !רעם אין האט לעבן שטענדיקץ
 דער פאליטישעראון רער פאנאנדער דערעיקרשט זיך גייען פונקט דעם

ציוניזם. גייסטיקער
 צי׳וניזם גייסטיקן דעם פון פירער ־ ווארט טעארעטישער רער

 אזוי העם, אחד בעקאנטליך איז באגרינדער אירעאלאגישער איר און
 מאל אייניקע שוין מעןורי מוז ציוניזם גייסטיקן וועגן דיידענדיק אז

 אנדערע אסף ווי שיטה. זיין און אחד־העס׳ן וועגן ריידן פריער,
 גייט אזוי תקופה, השכלה׳ישער נאך רער פון דענקער נאציאנאלע

 גע- ס׳זיינען ווי נאכדעס אז הנחה, רער פון ארוים העם אחד אויך
 אידנ־ טראדיציאנעלן רעם פון פעסטונגן אידישע רעליגיעזע די פאלן
 אין גלות אין קיום נאציאנאלער ־ אידיש דער זיך געפינט טום,

 ערשטנס, אדאפלטע. העס׳ן אחד לויט איז סכנה די געפאר. גרעסטער
 די געגאנגען פארלארן זיינען דת דעם פון אוועקפאל דעם מיט

 צוזאימענגע־ רעאל פאלק דאם האבן וועלכע ראמען, מטשות׳דיקע
 טראריצאנעלע דאס אז מיינען, צו טעות א זיין אבער ס׳וועט האלטן.

 “א ווי מיטלן חיצוניותדיקע מיט דערגרייכט ראם האט אירענטום
 זיינען מעשיות מצוות די וכדומה. מעשיות מצוות מיט שטייגער

 אמחות־ אטת אאויסדרוק, ווי ניט !מער היינט נאך זיינען און געווען
 אליך און באלעבט ווערט וועלכע וועלט, אינערער אגרויסער פון דיקער,

 פאר אטת׳ן אייביקע איון אידעאלן גרויסע פון געטראגן טיפסטע דאם
 וועלט אינערער רער אט פון סור און אנפאנג !דער פאלק. איון מענש

 טייל נגלותדיקער יאיר טיפן, און ווייטן פארבארגענע אין זיף פארלירט
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 מארטירער רעם פון ורעב שווערן רעם בעלייכטן צו בכח איז אבער
 מענש־ גאנצער רער פאר הימים ־ באחרית פון אציל ווערן און קראפ

 זיינען אידעאלן עטישע גרויסע און אמת׳ן אייביקע די אט חייט.
 יסוד רער ליגט דא און העם, ־ אחד פון מיינונג דער לויט געווען

 גלות־ אידישער דער פון גורמים יעניקע די שיטה, גאנצער זיין פון
 פאלק אידישע. דאס אויפגעהאלטן האבן וועלכע געשיכטע, דיקער

 פריי, ׳אינערליך — באזיגט אויסערליך טאג. הייניטיקן רעם צו ביז
 איז אזוי אינדערהיים, זיך ביי אינערליך — גלות אין אויפערליך

 די אין פאלק, אידישן פון מצב היפטארישער אמת׳ר דער געווען
 דערפאר, נאד און דערפאר און דורות חורבנ׳דיקע נאך טראגישע

 ליכטי־ פאר געווארן געראטעוועט אריבער ער איז העם, ־ אחד מיינט
 די אט אויך אבער צייטן. הימיס׳דיקע - באחרית נאציאנאלע קערע

 אין זיינען געשיכטע גלותדיקער אידישער רער פון גורמים אינערע
 רעם אין געגאנגן. פארלארן דת מיטן צוזאמען צייט נייפטער דער
 נאציאנאלן ׳רעם פאר פכנה אמת׳ע און גרעפטע די העם ־ יאחד זעט

 אויסגאבע צווייטע א', הדרכים פרשת )על גלות אין קיום אידישן
 די אויב רוחני". "מרכז פון שיטה זיין אן זיף הויבט דא און (15זייט

 וועלכע גורמים, יענע געווען זיינען קנינים גייסטיקע אידישע גרויסע
 מען מוז אזוי גלות, אין קיום נאציאנאלן רעם אויפגעהאלטן האבן
 ווירקענ־ די ווערן אמאל ווידער זאלן זיי אז זען, מיטלען אלע מיט

 גורמים די אט געשיכטע. להבא׳דיקער אירישער דער פון כהות דיקע
 וועלכע קנינים, נאציאנאלע זעלבסשטענדיקע אחד־העם, לויט זיינען,
 טאן. צו ניט גאר אזעלכע אלם רעליגיע דער מיט אייגענטליך האבן

 אמה זיי זיינען געשיכטע—גלות אידישער איצטיקער—ביז דער אין
 אידישע נייע די אזוי. זיין ניט גאר אבער מוז ראם פארבונדן, געווען
 גורמים די אט קענען איינגעשטעלט, וועלטליך זיינען וועלכע דורות,

 פארם וועלטליכער זייער אין לאזן זיי און דת דעם פון אפטיילן
 אחד־העם קומט אזוי אט געשיכטע. ווינטערדיקער דער אין ווירקן

 וועלכע רוחניותדיקער, דער צו שיטה, זיין פון העלפט איין דער צו
 טראדיציאנעלן דעם פון די ווי נאציאנאליסטיש, - פערסאנעל איז

וועלטליך. נאר רעליגיעז, זי ווי ניט אבער איז אידענטום,
 מר* די זייט, צווייטע א נאך האט שיטה העס׳ס—אחד אבער

 רעליגיע, די ווי נאכדעם ציוניפטישע.—טעריטאריעל אדער בז׳דיקע
 איז אידעאלן, די פאר בינדונג אבאשטימטע אלם געדינט האט וועלכע
 ווידער אידעאלן די אט מען מוז געווארן, חרוב סבות געוויפע צוליב
 זיף האבן זיי רואו ערד, יענער מייט פארבינדונג אין בריינגען אמאל
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 “מענש און פאלק פאר אנטפלעקט מעכטיק אזוי צייטן אמאליקע אין
 נאציא־ פעלסאנעל דאס אחד־העם אריבער פלאנצט אזוי אט הייט.

 טערי- די באדן. היימאטליכן ארץ־ישראלדיקן דעם אין נאליסטישע
 יסוד קיין ניט אופן בשום אבער איז שיטה זיין פון זייט טאריעלע

 ארץ־ישראלדיקער דער נאציאנאליזם. ערדישן אטעריעלן, פאר
 דעם נויטיק איז וועלכע סביבה, ערדישע די נאר איז באדן

 דער אט אפילו אויב וואקסן. און קיום זיין פאר גייסט נאציאנאלן
 צייט רער מיט ערטער, אייניקע אין !מרמז איז ער ווי וועט, מרכז

 לויט מדינה, די אבער וועט אזוי מדינה, א אין ווערן פערוואנדעלט
 אין אזא נאד סיתם, מדינה קיין זיין ניט קאנצעפציע, גאנצער זיין

 אוני־—טעריעל דער ניט ווערן געלייגט וועט עם יסויד וועמענס
 פרי־ פארטיקוליאריסטישער—פערסאנעל דער נאד ווערסאליסטישער,

מאט.
 האט מרינה גייסטיקע אפילו אדער רוחני, מרכז רער אט

 בפי- די נאך שווערפונקט, ארץ־ישראלדיקן אייגענעם זיין חוץ
 נאציא־ פאלק אידישן דעם געבן צו אמאל ווידער אויפגאבע רושע
 גלות אין אויפהאלטן אמאל ווי אים זאלן !וועלכע אידעאלן, נאלע

 .אחד-העס׳ן, לויט וועט, א״י קולטורן. און פעלקער פרעמדע צווישן
 ציו־ גייסטיקן רעם און פראבלעם גלות רעם צו מיר קומען דא און

 אז אזוי פארנעם, גאנצן איר אין פחאגע אידישע !די לייזן ניט ניזם׳
 שטענ־ וועלן גרויסע, גאנץ אפילו אפשר און פאלק, אידיש! פון טיילן

 וויי־ אויך גלות אין לעבן אידן אלזא מוזן גלות. אין לעבן מוזן דיה
 צו דארט. עקסיסטענץ נאציאנאלע זייערע זיכערן מען מוז אזוי טער,
 )ער רוחני מרכז רער געגרינדעט ארץ־ישראל אין ווערט צוועק דעם
 וועיל- ווערט(, ארץ־ישחאלדיקן אייגענעם זיין אויך געזאגט ווי האט
 באנדן גייסטיקע נייע שלאגן אמאל רעליגיע די ווי איצט, וועט כער

 פאראייניקן אמאל ווידער זיי און וועלט ידער פון אידן אלע ארום
 טראדי- דעם פון דורות פריערדיקע די אין ווי צוזאמענהאלטן און

 גאנצן זיין אלזא<לויט איז ציוניזם גייסטיקער דער אידענטום. ציאנעלן
 הייסט דאס גלותדיק. אויך נאר ארץ־ישראל׳דיק, נאד ניט מהות

 אזעל־ אלם גלות צום שטעלונג אפאזיטיווע האט ער אז ניט, נאטירליך
 פון פאקטאר נארמאטיווען אלם גלוית דעם ניט. אופן בשום >דאם כן.

 פאר- דערפאר ציוניזם. גאנצער רער ווי ער נעגירט לעבן אידישן
 אירן ווי אבער אזוי אר״ד־ישראל. קיין שווערפונקט .דעם ער לייגט
 פון מוז גלות, אין לעבן מוזן שטענדיק מיינונג, זיין לוט וועלן,

 מרכז דער דארט. קיום נאציאנאלן פארן ווערן געזארגט ארץ־יישראל
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 איינמאל זיף. ררייט ער וועצכע ארוס אקסן, ציוויי זא5א האט רוחני
 נייע דאס שאפט און אקס ארץ־-ישראלדיקע די ם ארו זיך ער דרייט

 —אלט דעם פון יסור אויפן אבות די פון לאנד אין לעבן נאציאנאלע
 נאציאנאליזם, וועלטליכן נאר רעליגיעזן ניט אבער פערסאנעלן, אידישן

 אידענ- פערסאנעלן אמאליקן פון אחמשך ׳אופן אזא אויה ווערענדיק
 מאל צווייטן א אומאפהיינניקייט. אידישער פון תקופות די אין טוס

 צו- און צוזייטע די שפאנט אקס, גלותדיקע די אדום זיך ער דרייט
 האלט און מרכז ארץ־ישראלדיקן דעם אדום אידענהייט שפרייטע

 איז וועלכער נאציאנאליזם, פערסאנעלן דעם דורך צוזאמען זיי
 אנדערש גאנץ אבות. די פון לעבן איינענעם פרייען דעם פון יסוד דער
ציוניזם. פאליטישער איז רעם פון היפוך דער ממש און

 רער איז נעזען, פריער מיר האבן ציוניזם, פאליטישער רער
 פון פארקערפערונג די ריכטיקער השכלה, דער פון תמשך דיירעקטער

 אלזא ערדיש-׳מאטעריעלער וועלטליכער, אלס מהות נאציאנאלען איר
 ניט קיינמאל איז אידענטום טעריעלע דאס נאציאנאליזם. טעריעלער

 און (*נעשיכטע אידישער דער פון ארענע דער פון פארשוויאונדן
 רעוואלטירט שטילן אין שטענדיק יארהונדערטן לאננע די אין האט
 ערשיינוננן, אחר׳ריקע די דורך אויך ווי אחר׳ס פארשידענע !די רורך

 אומבאקאנט, טייל צום און באקאנט טייל צום האבן וועלכע
 רע־ גלות׳דיקער אידישער דער אין שליאכן געצויגן עקשנות׳דיק

 רעם פאר באדן דעם געגרייט און געשיכטע פערסאנעלער ליגיעז
 דער אין דורכברוך צום געקומען איז ער ביז נאציאנאליזם, טעריעלן
השכלה.

 פירן צו מחבר דער האפט דעם פאר באווייז ברייטן דעם *(
 אין טעריאליזם און פערסאנאליזם רעם וועגן ווערק גרעסערן א אין

געשיכטע. אידישער דער

 ווילן מיר אז זיין, געזאגט ניט אופן בשום זאל דערמיט
 גרויסער רער פון אפטיילן זי און זיך פאר השכלה איד. די ארויסהויבן

 און אייראפע מערב באהערשט האט וואס אופקלערונגס־באווענונג,
 ניט. לחלוטין יארהונדערט. אכצענטן דעם יכאראקטעריזירט דארט

 סבותריקע איר געצוינן באשטימט גאנץ האט השכלה אידישע די
 מערב פון באווענונגען און שטרעמונגען גייסטיקע די פון יניקה

 דער פון קייטן די פון באפרייאונג פאר קאמה זייער מיט אייראפע
 באטאנען און ארויסהויבן זייער מיט און קירך רער פון טראדיציע,

 זי וכדומה. כלל און פרט פון לעבן אין גורמים ראציאנעלע די פון
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 דעה אין שנויים גרויסע ידי פון יניסה יאיר געצויגן געווים תאט^ך
 וועילכע לענדער, ;אייתאפייאישע 'די פיון סטרוסטור עקאנ^מישער

 מיט האבן און וועגן גרויס־קאפיטאליסטישע אויה אדויס דאן זיינען
 זייער פון געביטן אלע אויה ענדערונגען געוואלטיקע געשלעפט זיך

 דער פון סבות נאד תוך אין אבער זיינען אילץ דאס זיין. לעב!-און
 האבן און דוירכברוך איר צו מיטגעהאלפן איר האבן וועלכע השכלות

 אים און מהות איר באפארבן ווייניקער אדער מער אויך גאטירליך
 דאן געווען זיינען וועלכע שטריכן באשטימטע אויפגעצוואוינגען

 ארגאנישער דער אייראפע. מערב אין הערשענדיק און אלגעמיין
 איי־ ספעציפיש ידאס און השכלת אידישער דער פרן אבער סערן

 זיין אפילו זי מעג דערשיינונג, היסטארישע יעדע וואם גענארטיקע,
 אסף ביי דערשיינונגען ענליכע מיט פארבונדן זייער און זייער

 אגאנץ איז באזונדער, פאלק יעדן ביי באזיצט פעלקער, אנדערע
 איז פאל אונזער אין אייגנסט־אייגענער. אן טאקע און אנדערער

 אוניווער־ טעריעל אידישען אמאליקען דעם פון דערוואכן דאס עם
 צווייטער דער אין זיך האט וועלכער נאציאנאליזם, סאליסטישן

 לעבן צו דורכגעקעמפט ווידער יארהונדערט אכצענטן פון העלפט
 גע־ לאנגזאם זיך לאנג פון שוין האט ער ווי ׳נאכדעם השפעה, און

 אויפברויזן קלענערע און גרעסערע פארשיידענע דורך וועג א גרייט
 פארטיקולא־ פערסאנעל אידישן דעם פון )אויפטרייטלונגען און

לעבן; ריסטישן
 היסטארישער דער מהות אמת׳ן איר לויט א׳לזא איז ■השכלה די

 קיום נארמאלן זיין אין חורבן רעם ביי אמאליקן, דעם פון דוחכבדוך
 ווייטער נאר געבראכענעם׳ ניט תוך אין אבער אונטערבהאכענעם

 עקסיסטי־ אונטערשטרעמונגען געשיכטליכע טיפע אין גלות אין
 אערדישער אלם ^לזא אזעלכע, אלם נאציאנאליזם. ■ערדישן רענדיקן

 בניגוד מהות, טיפסטן עצם איר לויט זיך 'זי שטעלט נאציאנליזם
 אפא־ גרעסטער אין אידנטום, פערסאנאליסטישן גייסטיק רעם צו

 יערער אין און פאל יעדן אויה ואים נעגירט גלותיואון רעם צו זיציע
 זיין מיט השכלת רער פון וועזן טעריאליסטישער רער אט ג^ארם.
 פרצוויינונגען, אורע ביידע די אויה אריבער איז ^לות פון־דעם נעגירן

 נאציאנאל דעם אויה און אסימילאציע נאציאנאל־נעגאטיווע די אויה
 אתקון זוכענדיק האט, טייל איין דער צייוניזם. פאליטישן פאזיטיוון

 אויה געווארפן זיך באשטרעבונגען, טעריעלע“מאטעריעל זיינע פאר
 פארלארן רערפאר איז און סביבה נאציאנאלע טעריעל פרעמדע די

 דער אסימילירט; זיך תאט ער — פאלק אידישן דעם פאר געגאנגן
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 צו דורכגעקעמפט צייט דער מיט זיך האט דאקעגן טייל אנדערע
 ברען אינערן אימפעט, גרויס מיט זיך האט און ברעגעס ואייגענע

 געפיי• קען ער וואו סביבה, די אויר געווארפן גלויבן פייערדיקן און
 אסימי־ פון סכנה אן וועזן נאציאנאלן טעריעל זיין פאר אתקון נען

 פון אויסלויפער די אט ביידע אבות. די פון לאגד אין ליאציע
 דער און אסימיליאציע נאציאנאל־טראגישע די השכלה, דער

 אויסגע־ א ביידע האבן ציוניזם פאליטישער זיגערישער נאציאנאל
 גלות, דעם צו שטעלוגג נעגאטיווע אויסדריקליכע און שפראכענע

 לעבן, מאטעריעל־טעריעלן ערדישן, א פאר ביידע זיינען זיי ווייל
 אומעגליכקייט, די אט זעענדיק אומעגליך. פשוט גלות אין איז וואס
 נאציאנאליזם, טעריעלן פרעמדן א צו אריבער אסימיליאציע די גייט
 מעגליכתייטן געפינט און זוכט דאקעגן צייוניזם פאליטישער דער
 דער אין לעבענס־באזיס טעריעלע אייגענע א שאפן צו אליין זיך

 אונטערגאנג נאציאנאלער אדער פאטערלאנד אבות. די פון לאנד
 ניטא, איז אמיטעל־וועג ציוניזם. פאליטישן דעס פון לאזונג רער איז

 אריבערגיין מוז טעריעל אויסלעבן גלות אין זיף וויל וואס אלץ ווייל
 ער ה. ד. סביבה, פרעמדער דער פון טעריאליזם פרעמדן דעם צו

 רעם אלזא נעגירט ציוניזם פאליטישער דער אסימילורן. זיף מוז
 וועזן, טעריעל־נאציאנאליסטישן טיפסטן זיין פון יסוד אויפן גלות

 גלוף• ווייל גלות, אין לעבץ צו מעגליכקייט קיין ניט פשוט תאט ער
 טע־ זיין טרייבט גלות — איז-אונטערגאנג גלות אסימילאציע, איז

טעריאליזם. ארומיקן פרעמדן פון ווייטן און ברייטן די אין וועזן ריעל
 גלות־פראבלעם ראם אז מיינען, צו טעות א זיין אבער וועט עס

 גלות דער ווי היינט־צייט. רער פון גייסיטער אידישע די נאר טיילט
 פון ■שוועל אופן געבארן פראבלעמאטיק זיינע אויך איז אזוי אליין,
 אויר ווען מאמענט, תאטאסטראפאלן נאציאנאל דעם אין חורבן.

 האט לעבן זעלבסשטענדיקן פרייען זיין פון האריזאנט אידישן דעם
 ווי זיך, האבן .חורבן, פון שאטן שרעתליכער רער באוויזן זיך

 צייט. יענער פון גייסטער אידישע די געטיילט שארר באתאנט,
 דער בלוט, טראפן לעצטן צום ביז תאמר געוואלט האט טייל איין

 אט פשרות. אויר גיין צו געשטיימט געווען איז דאקעגן טייל אנדער
 פאר׳ געהאט געוויס האבן פארטייען ביידע די פון איינשטעלונג די

 צום און זאכליכע טייל צום געווען זיינען וועלכע סבות, שיידענע
 בארעכנונג, טעמפעראמענט, פון דיפערענצן טאתטישע טייל

 וכדומה. אמביציעם פערזענליכע צייט־פארתוויקונגן, צוועתמעסיתייט,
זעט עם ווי אונטערעסן, און ווילענם פארפלאנטערטע עץ~פוןנא
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 פעלקער אלע ביי לאגע פארוויקעלטע א אוים אויסערליך *טענדיק
 עפאכן פארשיידענסטע די אין וועלט, רער פון לענדער אלע אין און
 פאר־ אסך זיין אויסערליך אלזא טעגן לעבן. תייסטארישן זייער פון

 די אט פון ווארצל פסיכישע די סבות, פא׳רוויקעלטע און קוויקטע
 איז דאס איינהייטליכע. א צייטן אלע צו און אומעטום איז סבות
 טרא־ רעם אין פאלק אידישן רעם ביי אויך נאטירליך געווען אזוי

 פון בילד אויסערע גאנצע דאס געשיכטע. זיין פון מאמענט גישסטן
 הן און רעם ביי הן יניקה, לעצטע זיין געצויגן האט סבות פון ערב־רב א

 ארי־ וועלכע ווארצל, פסיכישער איין פון צד, ואידישן יענעם ביי
 גייס־ פון פארמולירונג ■די זי קריגט באוואוסטזיין אין בערגעהויבן

 די נאציאנאליזם. טעריעלן און פערסאנעלן ארעד ערדישן און טיקן
 פאר געווען איז אידענהייט טעריעלע אלזא ערדישע וועלטליכע,

 ניט ס׳יהאט ווייל ניט בלוט, טראפן לעצטן רעם צו ביז קאמר
 ואופן פנים בשום ס׳האט ווייל נאד פשרות, אויר גיין געוואלט

 טיפסט־אינערליך ראך זי תאט פשרות. אויר גיין געקענט ניט
 ער־ מאטעריעלע, אויר פאלק פון לעבן גאנצע יראם געבויט געצוואונגן

 פאר איז פאטערלאנד פון פארלוסט דער אז אזוי יסודות, לאנד דישע
 ניט קען •אידענהייט טעריעלע די אונטערגאנג. נאציאנאלער איר
 יסודות די זי פארלירט גלות אין גיין טיטן ווייל גלות, אין גיין
 פארלוסט דעם מיט און פאטערלאנד, דאם קיום, און לעבן איר פון
 אונטער־ איז גלות פארלארן. אליין אויך זיי גייט יסודות די פון

 פסיכישע די איז ראם פאלק. פון אויך חורבן ענדגילטיקער גאנג,
 זיך זי האט נאר איינתייטליכע, א און איינע איז וועלכע ווארצעל,

 פארקליידונגן אויסערליכע אסך הינטער שטענדיק, ווי אויסבאהאלטן,
 קעמפן צו פאלק אידישן דעם פון טייל רעם אט געצווואונגן און

 טראפן לעצטן רעם צו ביז טראגיש גורלדיק און עקשנות^דיק־הארט
לאנד. זיין פאר בלוט

 ניט קיינמאל האט ער צד. צוויי.טער דער אנדערש גאנץ
 טעריטאריעל־לענדישן אלזא ערדישן דעם פון ערך דעם אונטערשאצט

 אים האט ער פאלק, אידישן פון לעבן נאציאנאלן דעם פאר גורם
 איינציקן פאר׳ן העיקרים, עיקר דעם פאר געמאכט ניט קיינמאל אבער

 פאלק. און קאלעקטיוו אלם קיום און לעבן זיין פון הויפט־יסוד
 גייסטיקע דער געווען אן שטענדיק פון אים איז העיקרים עיקר דער

 דעם אין קנינים. זיינע און דת דער אלזא צייטן, יענע אין פרימאט,
 דערפאר ער האט געשיכטע אידישער דער פון מאמענט טראגישן
 איז פאטערלאנד פון פארלוסט רער ווייל פשרות, אויר גיין געקענט
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 גא־ היין פאלק, פון חורבן קיין געווען ניט אופן בשום אים פאר
 עפענט חורבן שרעקליכן פון שוועל אויפן ואונטערגאנג. ציאנאלער

 געווען אינערליך איז וועלכער פאלק, אידישן פון טייל רעם פאר זיך
 עקסיסטענץ פון מעגליכקייט געוויסע א געבראכן, ווייניק ניט אייר

 מעגליכקייט יסוריס׳פולע די אט אויסצונוצן נוסכים איז ער גלות. —
 גלות, אין זיין קען ער ווייל נאר גלות׳ פאר איז ער ודייל ניט

 נאציאנאלע די אויפצוהאלטן מעגליבקייט די נעגעבן איז אים ווייל
 אומ־ אלע אין און באדינגונגען אלע ביי פאלק פון עקסיסטענץ

 צווישן שיידוננס־ליניע גורל׳דיקע די דורך לויפט דא אט שטענדן.
 דורות עלטעסטע די פון נאציאנאליזם טעריעלן און פערסאנעלן רעם
 קענן זיין מוז נאציאנאליזם טעריעלער צייטן. נייסטע ידי צו ביז

 נאציא־ פערסאנעלער אונטערגאנג, איס פאר !איז גלות ווייל גלות,
 פון חורבן אמת אים פאר אז גלות ווייל גלות, פאר זיין קען נאליזם
 ווי אינערליך און נעבראכן פאלק. פון חורבן קיין ניט אבער לאנד,

 גלות אין עקסיסטירן ער קען און ער וויל צושטערט אויסערליך
 פונקט און גאולה. נאציאנאלער זיין פון שעה די שלאגן ס׳וועט ביז
 פון פערסאנאליזם נייער רער אן שליסט פונקטן אנדערע אסך אין ווי

 דורות אמאליקע די פון פערסאנאליזם אלטן דעם אן אחד־העס׳ן
 טעריאליזם אלטן רעם אט הערצלען, פון טעריאליזם נייער רער און
 ווארט־ זיין און ציוניזם גייסטיקער רער דורות. אמאליקע די פון

 דער ווי פונקט ריי, ערשטער אין אוועק שטעלט אחד־העם פירער
 קיום פון פרימאט דעם אידענטום, רעליגיעז־פערפאנעלער אלטער
 איז דעם פאר מעגליכקייט די אוימשטענדן. אלע א׳ונטער האומה

 רערמעג־ וועלכער פערסאנאליזם, זיין דורך געגעבן איגערליך אים
 ס׳האט ווי פונקט דערפרעמד אין אויך פאלק פון קיום דעם ליכט
 פון שוועל אויפן אידנטום טראדיציאנעלן דעם דערמעגלייכט דאס

 פירער און שעפער זיין ביי דאקעגן פאליטישן׳ציוניזם אין (.* חורבן
 פאלק אידענטום, וועלטליכער אמאליקער דער ווי זיינען, תערצל ר״ר

 אוועקפאל רעם מיט אז אזוי, פארבונדן ענגסטע דאס אויך לאנד און
 מעגליכקייט קיין ניטא אויך איז יסוד, ערדישחממשות׳דיקן דעש פון

 פערסאנאליזם וועלטליכער רער צו צווייפלען אימת מ׳קען *(
 אץ פאלק א אויפצוהאלטן רעליגיעזער רער ווי שטארק אזוי זיין וועט

 רער אז איז, וויכטיק וויכטיק. ניט גאר דא אבער איז דאס גלות.
 פסיכאלאגי" די דארט און דא אם גיט קיום גייסטיקן פון פרינציפ

... 4גלור פון חיוב דעה פאר ווארצעל יצע



 גייסטיקער דע׳ר אים ימיט און אחד־׳העם פאלק. פון קיום דעם פאר
 נאציאנאלן אלם נייט גלות, רעם מחייב טאקע איז און קען ציוניזם

 אלס אוים, זיך הריקט אליין אתד־׳העם ווי נאד, גורם, נארמאטיווען
 וועלן און פאקטיש לעבן אידן וואו ארט א אלם אביעקט, נאציאנאלן

 און דאקעגן הערצל ד׳ר לעבן. מוזן לאנג זייער אפשר לאנג נאך
 אבסאליוט גלות רעם נעגורט ציוניזם פאליטישער רער אים מייט
 פאר איז לעבן נאציאנאל ווייל געשטאלטונגען, זיינע אלע אין און

 נאציא־ איז גלות אין לעבן טעריעלעס און לעבן טעריעל נאר אים
 צייוניזם, פאליטישן רעם פאר אסימיליאציע. — אונטערגאנג נעלער
 נאר און וועג נאציאנאלער איין נאר דא איז גייסטיקין, רעם צו בנגוד
 גלות ישראל. ארץ — עקסיסטירן און לעבן צו מעגליכקיייט איין

ניט. אים פאר עקסיסטירט
 גלות־ דעם צו ציוניזם אלגעמיינער רער אלזא זיך שטעלט ווי

פראבלעם?
 א נאך מוז תשובה, א געבן רעם אויר וועלן מיר איידער

 וועגן מען רעט שאלה. רער פון מהות רער ווערן אויפגעקלערט ביסל
 פאר- ראפלט ראם מען קען אזוי ציוניזם אין גלות־פראבלעם רעם

 וועלן מיד ווען נאר ווערן, אויפגעבויט קען ארץ־ישחאל שטיין.
 מוז זי ניטא, אבער איז מערהייט די ■מערהייט. א האבן רארט
 מוז דערפאר גלות. פון נאד אבער זי קען קומען קומען. נאך אלזא
 אויך מיר האבן אזוי ניט, ראם מיר טוען גלות, פארן זארגן מען
 האט גלות פאר׳ן זארגן מין דער אט ישראל. ארץ קיין ניט
 שטעלונג נעגאטיווער אדער פאזיטיווער א טיט טאן צו ניט
 דעם פאר זארגן קיין ניט איבערהויפט איז ראם גלות. דעם צו

 די ארעד חיוב רער אויפבוי. ישראל ארץ פון ענין א נאר גלות,
 פאראיג־ ארץ־ישראלדיקע די ווען אן ערשט זיך הויבט גלות פון שלילה

 מ׳ארבייט ווען ה. ד. אויח, הערט אזעלכע אלם טערעסירטקייט
 צוזאמענ־ קיין אן אים פאר ניט אויך מ׳ארבייט אדער גלות פאר׳ן
 ארץ אז מיר זאגן ישראל. ארץ אין פאר קומט וואס רעם מיט האנג

 קען זי אדער גלות דארףפון זי וואס אלץ, געקראגן שוין האט ישראל
 רעם אט אין זיך, פרעגט אלזא, זאל וואס קריגן. ניט מער שוין
 אדער דעם צוליב ניט קענען וועלכע אידן, די מיט פאסירן פאל,

 מיה זאגן צו ארץ־ישראל. אין ווערן אויסגעלייזט טעם יענעם
 ניט מיר האבן די פאר אז ראם, טויט ציוניזם פאליטישער רער ווי

 נאטירליך דאס און קיום. און לעבן נאציאנאלן א פאר מיטל קיין
 פשוט ט׳האט ניט, לחלוטין מפקיר. אידן ידי אט מ׳איז ווייל ניט,
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 ציוניזם: גי־יסטיתז דעם מיט. זאגן מיר ארעד מעגליכקייט. קיין ניט
 אויפצו־ גופא גלות אין וועגן און. מיטלען דא נאך זיינען עס ניין,

 מוזן סבח יענעי ארעד די צוליב דארט וועלן וועלכע די׳ אט האלטן
 אויח-אט ארן גלות פון פראבלעם דאס איז דאס אט .זיין. און לעבן
 פראמג געשטעלטע• פריער די אויה תשובה די ווערן געגעבן מוז דעם

 גלות־ דעם צו ציוניזם אלגעמיינער דער אלזא זיך שטעלט אזוי ווי
פראבלעם?
 אלע פון צענטער אין וואו מאמענט, איצטיקן דעם אין

 -פו^ אויפבוי דער( שטייט אנשטריינגענגען נאציאנאלע אונזערע
 אונזערע פון לאנד אין שאפן און לעבן נייע ראס וואו ארץ־ישראל,

 לענרער אלע אין פאלק איידישן פון ווינקאלעף אלע ׳אויס פילט אבות
 טיה די אין האפנונג פון פונקען זייט און צושפרייטונג זיין פון

 אידישע די און געדאנק אידישער רער איז הערצער׳ פארצווייפלטע
 וכותים, אלע ארץ־ישראל. מיט נאד פארנומען אומעטום האנדלונג

 ביי זיך דרייט ארבעט פראקטישע די ווי גייסטיקע, גאנצע די
 גאנצער אונזער אין ניט קיינמאל ווי אפשר טאג, היינטיקן רעם

 ארץ־ישראל,־ די — אקס איין די אדום נאר געשיכטע, גליות׳דיקער
 א מאמענט אטדעם אין געפינען צו שוועד איז דערפאר ריקע.

 ישראל ארץ ארן גלות פון דעפפראגן־קאמפלעקס ארוס וכוח ברייטן
 אלגעמיין- רער אין און בכלל וועלט ציוניפטישער רער אין

 בגי־ באזונדערש גאנץ נאטירליך האט רעם צו בפרט. ציוניסטישן
 כמעט לענדער אלע אין גלות פון לאגע שרעקליכע די טראגן

 און קראפט די ניט היינט האט גלות דער צושפרייטונג. זיין פון
 אויפצוהויבן כדי דעם, צו אפילו נויטיק איז וואס גלויבן, ביסל דאם

 ווי האט ער עקסיסטענץ. זיין פון מעלדן און שטימע זיין אביסל
 רעם פון אונטער־באוואוסטזיין דעם אין עקסיסטירן צו אויפגעהערט

 ארויה ניט ער קומט ממילא און פאלק אידישן פון טייל גרעפטן
 גאנץ רער אין ערשט באוואוסטזיין. רעם פון שוועל רעם איבער
 וועלכע סימנים, אנדערע אויך באווייזן צו אן זיף הויבן צייט לעצטן
 אי־ דער צו דורכגעבראכן נייט וועג דירעקטן קיין אבער זיך האבן

 מען וועט לאגע אזא אין אויפמערקזאמקייט. נאציאנאלער דישער
 הערן און געפינען מיר וואם באמערקונגען, ווייניקע די נאטירליך

 אלגעמיינעם רעם פון רייען ידי אין גלות דעם צו שטעלונג די וועגן
 "מיר באדייטונג: פרינציפיעלערע און קרעסערע א צוגעבן מוז ציונזם
 ארגא־ ציוניסטישע די ."אז — מאסענזאן, ד״ר זאגט — !יך" ךןכט

*ייס^ מס גאמעטע די .ווען צייט רער אי! חרוב, יוערט
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 אם־ דער אין און באווענונג דער פון וואקסן רעם אין חלק אגרויסן
 רואם פאקט׳ דעם צוצושרייבן איז ארנאניאציע רער פון שוואכונג

 אויח לייגט לעבן דאס סח. תיין ניט איז ציוניזם אלנעמיינער רער
 טאג פון חרוב ווערט גלות דער אופגאבע. שווערע א ארויר אונז

 און גייסטיק הן און מאטעריעל הן מער און מער אלץ טאג צו
 ארויפגעלייגט וועט ארץ־ישראל אויף אז מעגליך, זייער ס׳איז
 אין ווערן צו אויפגאבע: כאזוגדערע גאנץ א איצט ווערן

 נומעד הכללי" )"הציוני פאלק"". דעם קערןפון דער דער׳אמת׳ן
סארטייקראט(. פון באריכט רעם אין 11

 היבש א אפ זיך ניט •ו-ועלכער טאסענזזאן, ר״ד
 טעאריע, ציוניסטישער - אלגעמיין רער ימיט כיסעל

 געווען מיאש זיך גלות, רעם אויר געווען הדין את מצריס אלזא האט
 אידישער פון מעגליכקייטן קליינע אדער נרויסע די פון און אים פון

 רער אז געדאנה, רעם אויפסומען לאזט און אים אין עקסיסטענץ
 פאלק, פון קערן רער איז ישראל ארץ אין פאלק אידישן פון טייל
 מיט פאלק. אידישן אמת׳ן צותינפטיקן רעם פון קערן רער אלזא

 א איז גלות, אין פאר ,איצטער קויטט וואס ראם ווערטער, אנדערע
 רער אפענדערן. ניט זיך לאזט וועלכער פראצעס, אומפארמיידליכער

 לעבט וואס אירישע ראם אלץ אים מיט און סור זיין צו גייט נלו׳ת
 אריבערגעפלאנצט היינט ווערט וואס ראם דארטן. שטרעבט און

 איז פאלת אידישן פון הפליטה שארית די אט ישראל, ארץ קיין
 נאציאנאלער אירישער געזונטער יעניקער רער ישוב", "שאד רער

 ראם ארויסוואקסן צייט רער פון וועטבמשך עם וועלכן פון סערענרל,
 שטרעבן אלע מיד וועלכן צו פאלק, אירישע שטאלצע און פרייע

 באשטימט׳ און זיכערסטע אונזערע ליינן אלע טייר וועלכן אויר און
 אויפן מער געזאגט האבן ראם מאסינזאן ד״ר מעג האפנונגען. עסטע
 קלארער, פון יסוד אויפן איירער רעגונגן אונטערבאוואוסטע פון יסוד

 פאר דורכטראכטונג, לאגישער באוואוסטער און ניכטערענריקער
 ווערט, ווייניקער ניט רעגונגען אונטערבאוואוסטע די זיינען אונו

 דאך זיי ליגן מיינונגן. אויסנעוואקסענע הכרה דער אין לאנג די ווי
 און ציוניזם פאליטישן רעם פון גלות־ליניע רער אויר דורך און דורך

 גלות, צום שטעלונג זיין אויסדרוק ■אויסדריקליכסטן צום בריינגען
 וועט זיךראטעווען, וועט אלץ־ישראל אין פאלס איידיש זאגט: וועלכע

 מוז און וועט גלות אין פאלק אידיש געדייען, און וואקסן לעבן,
 באוואוסט מאסינזאן, ד״ר אונטערגיין. אומברחמנות/דיק

 שטעלונג די געמאכט קלאיר האט אומבאוואוסט, צו
 ריכטונג - ב׳ געוועזענער לאנג ניט 1בי זיין •ון
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 פוץ די ווי פונקט נעגאטיוו, אכסאליוט איז זי — נאות רעם צו
 פאלט רעם מיט צוגלייך ציוניזם. פאלייטישן הערצעליאנישן דעם

 וועלכע כ׳־ריכטונג, די — ענטשייידונג צווייטע א נאך אויר אבער
 א איז וועלכער שטאנדפונקט, א איין יא נעמט גלות׳ דעם נעגיריט

 אויבן ווי רעם׳ פון מסקנה ארגאנישע א און טייל ארגאגישער
 די זאגן מוזן מיר נאציאנאליזם. אידישן טעריעלן נאכגעוויזן,

 —טעריעל אויסגעשפראכן גלות ©ונקט אין הפחות-לכל איז ריכטונג ב
 ערשטער דער ניט איז גלות־פונקט דער ווייל און נאציאנאליסטיש

 טעריאליזם דעם פאר רעט וועלכער איינציקער, רער ניט און
 דער אט פאר מער אבאווייז ראם איז אזוי ריכטונג, רער אט פון

 דעם צו שטעלונג אירע וואס דערפאר, מער נאך דאס אירער. מהות
 מאסענ־ ד״ר דורך יסרוק או צום געווארן געבראכט איז וועלכע גלות,
 געקענט אפשר מ׳וואלט ווי זאך, צופעליקע א גארניט איז זאן,

 בינ־ ארגאנישער אין אייגענטליך שטייט זיי ניט. לחלוטין מיינען.
 עגא- קאלעקטיווער אשטייגער ווי תכונות אנדערע אלע,אירע מיט דונג
 פריער ווי גייט, תכונות די אט פון מאטעריאליזם. סאציאלער און איזם

 ציוניסטישער באשטימטער א צו וועג׳ גערארער א נאכגעוויזן
 הויבט און אידן־נויט מיט באצייכנט ווערט וועלכע אריענטאציע,

 אלם פרימאט לאנד לאנד־פרימאט. דעם שילד איר אויר ארויר
 ניט געזען׳ אויבן האבן מיר ווי אבער, איז פרינציפ נאציאנאלער

 א פון תוצאה ארגאנישסטע די — גלות פון נעגירונג אלס אנרערס
נאציאנאליזם. טעריאליסטישן

 ריכטונג. א׳ די — צר צווייטער רער אבער אנדערש נאנץ
 נאר און ארץ־ישראל פאר דורך און דורך אויך זי איז נאטי-רליך

 ארץ־ אין פאלק ראם אז ניט, אבער האלט זי ארץ־ישראל. פאר
 פאלק, פון טיילן אנדערע אלע אז און ישראל פאלק דאס איז ישראל
 אויך איז פאלק אידיש ניין. אונטערגיין. וועלן גלות אין לעבן וועלכע

 אפשר און לאנג נאך סבות יענע ארעד די צוליב וועט און גלות אין דא
 אנדערש ניט און אזוי איז דאס ווייל און גלות. אין זיין מוזן שטענריק

 אכחות־ איז גלות רער ווייל ניט אבער גלות. פאר׳ן זארגן מען מוז
 נאציאנאל־ א איז ער ווייל נאד ־ישראל, ארץ פאר רעזערווואואר

 לעבן, אידישן פון פאקט געדרונגענער ־ אנויט געגעבנהייט, אידישע
 אינערע אאייגענע ניט, ווילן מיר צו וויילן מיר צו האט וועלכער

 אייגענע אויך ממילא און מהות אינערן אואייגענעם געזעצליכקייט,
 געפינען שטעלונג די אט עקסיסטירן. און לעבן פון מיטלן און ולעגן
 פארדינסטפולסטע די פון איינעם ביי טאקע ^יר
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 אלגעטיין־ דער פון הויפטזיילן די פון איינעם ביי און בכלל ציונים
 בראדעצק? פראפעסאר ביי — בפרט ריכטונג ־ א׳ ציוניסטישער

 א־ אין געזאגט בראדעצקי פראפעפאר האט — ציוניזם" ״רער
 שטודי־ די פאר לאנדאן אין געהאלטן האט ער וועלכען רעפעראט
 לייזונג אלם ניט געווארן געבארן "איז — ישראל ארץ פון רענדיקע

 אידישן גאנצן רעם פון לייזונג רער פאר נאר שבט, אידישן איין פון
 דעמזעלבן אין רערפאר האט ער .(24 נוטער 1934 )העולם פאלק".

 ציוניסטישער רער דרויט וועלכע סכנה, די ארויפגעהובן רעפעראט
 עקסיסטענץ רעם לטובת טעטיקייט קנאפער איר צוליב ארגאניזאציע

 זיף האט ער זיינען. זיי וואו אומעטום אידן גלותדיקע די פון קאמה
 צווישן געשאפן ווערט וועלכע מחיצה, די אויה באקלאגט ווייטער

 רי אין אויך זיך טערקט וועלכע און גלות און ישראל ־ ארץ
 אין אידן די צו ישראל ־ ארץ פון שטודירענדיקע די פון באציאונגן

 האט בראדעצקי פראפעפאר פראבלעטען. גלות די צו און גלות
 ארץ־ פון שטורידענדיקע די צו ארוה טיט פארטראג זיין באענדיקט

 זיך באטייליקן און גלות רעם בעגרייפן צו טער באטיען זיף ישראל
 פראפעפאר פון שטעלונג די אט דארט( )"העולם", לעבן זיין אין

 רער פון רייען די אין פאראיינצעלט ניט געווים גאנץ איז בראדעצקי
 וועגן באריכט דעם אין עם הייסט — קאנפערענץ" ״די ריכטונג. ־ א׳

 דעי־ מיט כאשעפטיקט אויך זיף "האט — גאליציען אין ה״שהר"
 האבן דעלעגאטן די פאליטיק. ־ לאנד גלותדיקער רער פון פראגע

 אאר־ דא איז עם שטעלונג: אאיינהייטליכע ארויסגעוויזן דא אויך
 ־ זעלבפט צו באשטרעבונגן אונזערע צווישן פארבינדונג גאנישע

 קאט־ קאנפעקווענטן רעם צווישן און ישראל ־ ארץ אין שטענדיקייט
 )"הארץ" גלות" אין רעכט נאציאנאלע און •טענשליכע אונזערע פאר
 די אין דא, נעראדע געקענט מ׳וואלט (.1935 פעברואר ערשטן פון

 גלייכע אנדערע אפך אויה אנווייזן ריבטונג, ־ א׳ רער פון רייען
 ש. ב. צ. )פגל. פראבלעם, - גלות דעם צו נעמונגן ־ שטעלונג

 נט. הכללי הציוני קאלאדני ט. א׳־ב׳; העפט הציוני הנוער פצנובסקי,
 פול־ שוין זיינען אליין שטעלן אנגעפירטע די אבער נאך( וכדומה 7

 אפאזיטיווע האט ריכטונג ־ א׳ די אז באווייזן, צו כדי גענוג, קום
 העטים־ ־ אחיד דער ראם האט עם ווי פונקט גלות, צום שטעלונג

 ריכטונג - ב׳ רער ביי אבער אויבן ווי ציוניזם. נייסטיקער טישער
 אצווייטע נאך הגולה ־ חייב דעם טיט ציגלייך דא אויך פאלט אזוי

 נעטט גלות׳ רעם טהייב איז וועלכע ריבטונג י א׳ די — ענטשייחנג
 אאר־ און טייל אאדגאנישער איז וועלכער שטאנדפונקט׳ א איין
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 טוט ראם און נאציאנאליזם. פערסאנעלן רעם פון מסקנה גאמטע
 ריכ־ ־ ב׳ צו פאראלעליזם אויסדריקליכן אין אמאל ווידער טאקע, זי

 אשטיי־ ווי תכונות אירע אנדערע אלע מיט הסכם טיפסטן אין טונג׳
 דארט ווי .אידעאליזם. סאציאלער און אלטרואיזם קאלעקטיווער גער
 געראדער א א׳־ריכטונג רער ביי דא אויר גייט ב׳־ריכטונג רער ביי

 מיט מ׳באצייכנט וועלכע אריעניטאציע, צי-וניסטישער רער צו וועג
 רעם שולד איר אויר ארויר הוייבט וועלכע און יהדות פון נויט

 פון אויפבוי רער בלויז ניט מיד פאר איז "ציוניזם פרימאט. פאלק
 אי־ )בראדעצקי, פאלק,. אידישן פון רעטונג די נאד ישראל, ־ ארץ

 אידישער רער פאר קאמר "אין 1934 מאי 13 פון שטימע דיישע
 ווי אבער, איז פרינציפ נאציאנאלער אלם פרימאט ־ פאלק ׳(. עליה

 -רגא$ די _ ות^ג פון חיוב אלס אנדערש ניט נאכגעוויזן, פריער
 ווייל און נאציאנאליזם אפערסאנאליסטישן פון תוצאה נישסטע

 אייג־ דער ניט און ערשטער רער ניט פונקט ־ גלות רער איז דא אויך
 א׳־ריכטוינג, רער פון פערסאנאליזם רעם פאר רעט וועלכער ציקער׳

 פערסאנעלען דעם פאר מער באווייז א עס איז אזוי
א׳־ציוניזם. אלגעמיינעם רעם פון מהות

 די אין אחוץ ציוניזם אלגעמיינער רער אלזא זיך צוטיילט
 אזוי, נאך אויך פונקטן פאליטישע ־ סאציאל באשפראכענע אויב!

 —גייסטיק (,*העמיסטיש ״ אחר איז א׳־ריכטונג, די איינע, די אז
 ד• אנדערע, די און פערסאנאליסטיש ־ נאציאנאל !און ציוניסטיש
 —נאציאנאל און ציוניסטיש ־ פאליטיש הערצליאניש, ב׳־ריכטונג,

 נאר דאם אבער ווילן מיד אזוי, איז עס אז כ׳מיין טעריאליסטיש?
געביט. ־ קולטור ספעציעלן רעם אויר אונטערזוכן

 א׳־ריכ־י רער אין העמיזס ־ אחד דעם פון גרעניצן די וועגן *(
שפעטערי זע עונג

 זיך ווארפט אזוי געביט, ־ קולטור רעם צו אריבער מיר גייען
 אין אז פאקט, בארייטענדיקער רער אויגן די אין אלץ פאר פריער

 פראגראמא־ אלס קולטור אויר נעמט ב׳־ריכטונג די ווען צייט רער
 עס מאבט פונקטן, פראגראמאטישע אנדערע צווישן פונקט טישן

 ראם פראגראם. גאנצער איר פון יסוד ארגאנישן אלס א׳־ריכטונג די
 ריכטונגען ביידע די פון מהות עצם רעם אין אמאל ווידער ליגט

תכו יסודותדיקע זייערע פון תוצאה נויטגעדרונגענע אלס קומט און
 פארטיקוליאריסטיש, ־ פארטיי איז וועלכע ב׳־ריכטונג, די נות.

 — סאציאל אירע פארווירקליכט עגאאיסטיש, ־ קאלעקטיוו אלזא
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 און ־ מאכט מאטעריאליסטישע מיט באשטירעבונגען פאליטישע
 פארטייען אנדערע אלע !אויך דאס טרן עס זיוי פאקטארן, ־ קראפט
 - טרייב די באשטרעבונגען. פאליטישע ־ סאציאל זייערע לטובת

 קולטור־ דעם אויר ווי אנדערע נאנץ זיינעץ געביט רעם איויה בחרת
 נ" א געטיילט. שארך אליין געביטן ידי איויך זיינען ממילא .און געביט
 געבייט סאציאל־פאליטישער דער איז איר ביי א׳־ריכטונג. די דעדש
 סא־ זייענדיק זוייל קזלטור, מיט פארבונדן אייננסטע ראם אזיף
 אינהאלטן, פארטייאישע אי.רע אלע ווערן אידעאליסטיש, ־ ציאל

 קול* דורך אויסנעפירט און ואיינגעפירט וועגן און מיטלען האנדלונגען,
 ער- ווי מיטלן - קולטור איון אינהאלטן ־ קולטויר זוערטן, ־ טור

 פון נאמען אין פאדערונג און אויפקלערונג איבערצייגונג, ציאזנג,
 ניט אלזא דא איז קולטור די .ובדומיה. אידעאלן עטישע העכערע

 אלם אויפגעגומען איזאלירט ווערט וועלכער געביט, !איזאליורטער קיין
 אלגעימיינער דער ווערט נאד פונקטן, פראגראמאטישע צווישן פונקט

 אויסדריקליכע די האט זי ויראו פראגראם, גאנצער דער פון יסוד
 סא־ די אלזא פאקטארן, אנדערע די איויך פארהעלפן צו אזיפגאבע

 קורץ פארווירקליכונג, און עקסיסטענץ לעבן צו ציאל־פאליטישע,
 א׳־ריכטונג די אזעלכע, אלם נאר קולטור האט ב׳־ריכטונג די
 אוי׳ און דערשיינונגן אירע אלע פאר יסוד ארגאנישן אלם —

 אין פריעת איינמאל ניט וזי אמאל, ווידער שטייט דאס סערונגען.
 פאר־ ־ פארטיי ליניעס: ביידע די מיט הסכם אייננסטן און טיפסטן

 איני- ־ פריוואט מאטעריאליזם, עגאאיזם, סאציאל־ טיקוליאריזם,
 אנטקעגן וכדומה נויט ־ אידן הצלה, פרימאט, ־ לאנד ציאטיוו,
 חלו- אידעאליזם, אלטרואיזם, ־ סאציאל אוניווערסאליזם, ־ פארטיי

יהדות. פון נויט און טאוולה פרימאט, ־ פאלק ציזם,
 ביחס נאד ניט פאנאנדער אבער זיף גייען ריכטוננען כיידע די

 גאנצן דעם אין אזיסמאסן זיינע און קזליטור פון פאירנעם דעם צו
 אייג־ אלס קולטור פון גרעניצן די אין אזיך נאד ־תחום, פארטיי
 פאר" זיי האבן דא אויך פראטראם־פונקט. איזאלירטער און צעלנער

׳4 .* 1 . אויפאסונגען. און שטעלזננען שיירענע
 דערנייערונט" צו באמת ציוניזם אלנעמיינער רער "שטרעבט

 אוט־ זיך אלץ פאר פריער מען "מוז — מאסענזאן ד"ר שרייבט —
 ויוערן ווידער מוז ציוניזם אידעאל. ציוניסטישן גרוים! רעם צו קערן

 רעם פאר און כלל רעם פאר באוועגונג ; גאולה איון ׳ פרייהייטס א
 זאל און לייכט נעמען ניט זאכן אלע די אט מען זאל און פרט...

 לעכעריקער א דא איז עה אריכער. איז צייט זייער אז זאגן, ניט מען
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 יצו מכריז ,און קומען צו צייט איז איצט דוקא און זיי אין צורך
 ־ תחיה פון ווערט דעם אויר אידעאל, ציוניסטישן דעם אייה זיין

 צווישן דוקא אפשר און אסך, דא זיינען עם ציוניזם. רעם אין געדאנק
 ווערט רעם וועגן רייד די האלטן וועלכע ציוניסטן, אלגעמיינע די

 פאראן איז אט רוח(. )דברי נארישקייטן פאר ציוניזם איין גייסט פון
 אדיין, לאנד אין פליסט קאפיטאל פון שטראם א עליה ברייטע א

 זאל בויען, יערער זאל גאנג, מיטן אין איז אויפבוי־פראצעם דער
 אויפגע־ וועט לאנד דאס און וויל ער ווי און הען ער וואס טאן יעדער

 וההתישבות העליה בעיות 11 נומער הכללי ))הציוני ווערן". בויט
בתנועתנו"(.

 מיטעלשטע־ א איין תוך אין נעמט וועלכער מאסינזאן, ד״ר
 ציו־ אלנעמיינעם אין קולטויר פאר טענה׳ט ב׳ און א׳ צווישן לרנג

 זיין, מודה אליין אבער מוז ער וכדומה, ציוניזם ־ תחיה פאר ניזם,
 ראם און ישראל, ־ ארץ אין ציוניסטן אלגעמיינע די פרן אסך אז

 פאר ציוניזם - תחיה און הולטור האלטן ב׳-ריכטונג, די דאך איז
 דעמזעלבן אין איז ער ווי פונקט ענין, איבעריקן אפנעלעבטן א

 נייט ארבייט, אידישע פאר ניט זיינען זיי פון אפך אז מודח, מאמר
 דארט ערתלערט מאסענזאן ד״ר (.* וכדומה עליה חלוציאנישע א פאר
 תחיה־ און קולטור קעגן זיינען זיי פאראס טעם, רעם נאך אויך

א זוכן מיר פראקטיש. זייער צו געווען זיינען "מיר ציוניזם:

 אויבן. פגל. *(

 ים באז עקאנאמישע א זוכן מי.ר פאלק, רעם פון גור רעם פאר הצלה
 רער אין געשוועבט לאנג צו האבן מיר גוט. זייער איז אלץ ראם —

 אבער גור, געזונטן א האבן מוז נשמה א .נשמות. היילע אלם לופט
 רעם פון ירידה די און ערד. דער אויר גולם א ווי ליגט נשמה אן אקור

 איר פון איז עם ווייל געתומען, אפשר איז ציוניזם אלגעמיינעם
 ווייל סולטור, קעגן אלזא מ׳איז נשמה". אייר געווארן צוגענומען

 סאציאל־עגאאיסטיש מ׳איז ווייל עקאנאמיש־מאטעריאליסטיש, מ׳איז
 פאר אלזא העם, בנין פאר ניט און הארץ בנין פאר מ׳זארגט און

יהדות. פון נויט פאר ניט און נויט אידן
 טאקע און ריכטונג א׳ די איין נעמט שטעלונג אנדערע גאנץ א

 לגבי שטעל׳ונג איר מיט איינקלאנג אין גאנץ שטייט וועלכע אזא,
 "ווען באהאנדעלט. אויבן האבן מיד וועלכע פונקטן, אנדערע אלע

 איר געפינען וועט פולקרמענהייט נאציאנאלער צו שטרעבונג די
 וועט דאן יהדות, פון אויפלעבונג אקולטורעלער אין אויסדרות
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 באשטרע־ נאציאנאלע די פון ציל לעצטע דער ווערן פארווירקליכט
 און דערגעזעלשאפט פון וואקס־קראפט די ענטוויקלן צו בונגען...

 יויגנט־באוועגיונג א פון ציל לעצטע דער זיין מוז דאס — פאלק פון
 הכללי" הציוני הנוער "תנועת )אלנא ריכטונג". גייסטיקער א מיט
 פון פראגראם דאם נאך פנל. (.65) 27 ניומער הכללי הציוני אין

 הנוער אין גאלדשטיין יצחק ;25.3.35 ״הארץ" ״קדמה",
 א׳ דער אין מער(. אנדערע ׳און ה׳ — ר׳ העפט הציוני

 מאמענטן, אלע אברענפונק אין ווי זיך טרעפן ריכטונג
 טייפסטע אלם אלע קומען און צוזאמען אירגאניש היינגן וועלכע
 סאציא־ דא איז דא קולטות נאציאנאלער צו שטעלונג דער פון תוצאה

 נאציא־ חלוציזם, :איבערפארטייואישקייט, כלל־ישראל, אידעאליזם, לער
 ארבייט, אידישע פריוואט־קאפיטאל, ציוניסטישער קאפיטאל, נאלער

 ווערט אלץ ראם און גלות צום שטעלונג פאזיטיווע פאלק־פרימאט,
 היסטא־ מיט קולטור, העברעאישער נאציאנאלער מיט פארבונדן

 זיך אין תכונות דערמאנטע די אלע זאל וועלכער אידענטום, רישן
 זיי וועלכן פון באדן, אמת׳ן דעם אויסמאכן זאל און אויסטראגן

 זיין אבער וועט עם ארויס. ארגאנישקייט איינגער אין אלע וואקסן
 שטע־ נעגאיטיווע א בכלל האט ריכטונג ב' די אז אנצונעמען, טעות א

 פון זען צו ס׳איזאויך ווי ׳ריכטונג ב׳ די .ניט לחלוטין קולטות צו לונג
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 אז נאד, האלט מאסענזאן, ד״ר פון ווערטער ציטירטע וואס נאר די
 פון העכסטע דאס ניט און פאקטאר ערשטער רער ניט איז קולטור

 ווי זאל, לעבן נאציאנאלע דאס קיום. און לעבן אידישן נאציאנאלן
 אויך ראם באשטעטיקט עם ווי און געזען פריער שוין האבן מייר

 דורך ווערן רעגולירט קולטות צו בנוגע מאסענזאן ד״ר אמאל ווידער
 קולטות נוגע איז וואם גורמים. עקאנאמיש־מאטעריאליסטישע

 לעבן, מענשן וואו אומעטום באזונדערש. ניט זיי זי קימערט אווי
 ניט, מ׳וויל • צו מ׳וויל צו ממילא, זיך וועט שאפן און ארבייטן

 אויר וועט זי וואס, אלא ק׳ולטור־קנינים. און קולטו״ר ענטוויקלען
 באשטימען ניט אים אבער לעבן, דאס באגלייטן נאר אופן אזא
 אויסגייענדיק אויך זעען, מיר ניט. איבערתויפט ראך זי זאל ראם —
 דער צו קומען מיר מוזן מאמענט קולטיור איינג־ספעציעלן רעם פון

 נאציאנא־ טעריעל אויסגעשפראכן איז ריכטונג ב׳ די אז מסקנה,
 פריער מאל אזוייפיל שוין איז וועלכער מאמענט א — ליסטיש

 איר פון תוצאה ארגאנישע אלם קומט און געווארן באשטעטיקט
 ווייזט דאקעגן האנדלונגן. פארטייאישע און איינשטעלונג גאנצער

אז פראבלעם, קולטור דעם צו ריכטונג א׳ רער פון שיטעלונג די



 פעסט־ כסדר שוין אמאל ווידער ס׳איז ווי אויסגעשפראכן, איז זי
 פין קולט "...רער נאציאינאליסטיש. פערסאנעל געווארן, געשטעלט
 דעם אין פערסאנאליסטיש ואויסדריקליך עם הייסט — קראפט"
 פון באהערשונג רער אין זעט וועלכער — ״קדמה" פון פראגראם

 עטישע די מחשיב שטארק ניט איז און שוואכקייט א יצרים די
 דעם צו קעגענזאץ אבסאליוטן אין שטייט אירענטום פון אידעאלן

(.25.3.35 )הארץ געדאנק" ציוניסטישן
 לינט ריכטונגען ציוניסטישע אלגעמיין ביידע די צווישן

 האבן מי׳ר ווי ליגט, וועלכער אונטערשיי!ד, דערזעלבע תוך אין אלזא
 פא־ דעם און גייסטיקען רעם צווישן (,* געזען אויספירליך פריער

 ב׳ די הערצל. ד״ר און אחד^העם צווישן אלזא ציוניזם, ליטישן
 פאליטיש אלזא נאציאנ!אליסטיש, טעריעל איז ריכטונג

 פער־ — דאקעגן ריכטונג א׳ די הערצעליאניש, ארעד ציוניסטיש
 אחד־ אדער צייוניסטיש גייסטיק און נאציאנאליסטיש קאנעל

 צייט" די געקומען ראך איז טאג היינטיקן רעם "ביי העמי׳ש.
 און פשוטן רעם אויר זיין ׳מודה "צו — גליקסאן ד״ר שרייבט —

 אחד־ פון תלמידים די געווארן אלע זיינען מיר — אמת אפענעם
 אויפאסונג דער צו בנוגע אז ספק, א דא נאך איז רען צו העס׳ן.

 אהד־חעס׳ן צו נעענטער חיינט מיד זיינען צילן ציוניסטישע די פון
 אנטקעגען או,נז לאנג געקענט ניט האבן מייר הערצלען? צו איידער
 פון און לערער הארבן ידעם פון לאגיק אייזערנע די קעגן שטעלן

 רעם אויפצופאסן געלערנט האבן מיר ווירקליכקייט. הארבער רער
 אין ישוב אידישן א שאפן מ<וועט וואם רעם אין■ ציוניזם פיון עיקר
 וועל־ ...,רוב פרעמדן אין חוערן בטל ניט וועט וועלכער ישראל, ארץ
 אלגעמיינעם א לעבן, מענטשליכן און אידישן אנייען לעבן וועט בער

 ארימע אויר אנגעוויזן זיין ניט וועט ׳און קולטור־לעבן שעפערישן
 פאר ישוב רעם אט פון ערך רעם און האנט. פרעמרער פון פרנסה

 *נאציאנאל רעם אויר מער זען צו נעלערנט מיר האבן גלות רעם
 געביט". עקאנאמישן און פאליטישן רעם אויה איידער קולטורעלן,

(.205 זייט תרפ"ג הקונגרס׳, )ספר

אויבן. פגל. *(

 צו-ריק יארן אסך מיט געשריבן ראם גליקסאן ד״ר האט געוויס
 ער מעט געוויס לאגע. אנדערע גאנץ א געווען ,איז צמניזם ואין ווען

 עיקר רער אבער רייד, זיינע פון אסך ׳מאדיפיצירן וועלן אליין היינט
 קולטיר רעם פון חשיבות די — באשטיין בלייבן איצט אויך •וועט

159



 תאני ארגאנישע זיינע אלע מי׳ט גלות און ישראל ארץ פאר מאמענט
 צו באתענונג פולע די אלזא געביטן, אנרערע אלע אויר סעקווענצן

 וועגן מען רעט נאציאנאליזם. גייסטיקן ■פערסאנאליפטישן, רעם
 ד״ר פון געווארן געמאכט נעוויס גאנץ זיינען די און מאדיפיציירונגען,

 הנחה עצם דער אין ניט האנדלען זיך עס קען אזוי אליין, נליקסאן
 מיד ריידן תכונות. זיינע אין נאר פערסאנאליזם, פון
 דער ניט — זאגן ימיר וועלן אזיוי אחד״העם׳ן, פון לשון אין

 ווערן, מאדיפיצירט זאל רוחני מרכז זיין פון טייל רוחניות׳דיתער
 אונטערזלכן מוזן מיר ווערטער אנדערע טיט "מרכז׳דיהער". זיין נאר

 ריכטונג א׳ דער פון נאצאנאליזם פערסאנאליסטישער דער איז צו
 את־ א דא דאך ס׳איז אדער אחד־העםץמיסטיש אויסנעשפראכן

 געקענט אויך נאטירליך מ׳וואלט באגריפן. ביודע די צווישן טערשייד
 מיט זיף דעקט ריכטונג ב׳ די ויויפל אויר פראגע די אויפווארפן

 דעם אויר באשטיימט נאנץ דאן מ׳וואלט און הערצעליאניזם דעם
 חורך. און דורך אזוי ניט טאקע זיך דעקט זי אז ענטפערן, געמוזט

 אין פרטים, פראגראמאטישע ואין דיפערענצן נעווען וואלטן דא־ם
 פון אבער ווארצלען די — איינצעלהייטן פארטייאישע וויכטיקע
 ערשיינונג ציוניסטישע אלם ארויס וואהסט ריכטונג ב׳ די וועלכער

 דורב־ קומט בכלל וועלט־אנשואיונג פארטייואישע גאנצע אירע ווי
 זיין מיט גענוי גאנץ זיך ודעקט און הערצעליאניזם דעם פון אויס

 צו ריכטונג א׳ די שיינט דאקענן נאציאנאליזם. טעריאליסטישן
 פערסא־ אחד־העם׳יסטישן דעם פון תכונות עצם די מאדיפיצורן

 דערגיין אזוי פעסט, מאידיפיציירונג די אט מור שטעלן נאליזם.
 שפאנונגן אידעאלאגישע די פון קאנפעקווענץ לעצטער דער צו מיד
ציוניזם. אלגעמיינעם דעם אין

 גייס־ א — זייטן צוויי באהאנט, ׳ווי האט, אחד־העס׳יזם דער
 לענדישער טעריטאריעל .דער לענדישן. טעריטאריעל א און טיקן

מיט גלייכבארעכטיקט נוט אופן בשום אבער איז צד
 אונטער־ טיפסטע דאם אויר אים איז נאר גייסטיקן, רעם

פון ק׳יום דעם און לעבן דאס כויט אחד־העם וורפן.
רורכאויס ערקלערט, פריער ווי פאלת, אידישן דעם
 פאר איז טעריטאריע, די "׳מרכז", זיין און נוהמים גייסטיקע אויר
 תענען זיך זאל גייסטיקייט אידישע די וואו ארט, דעם נאר אים
 אויפנאבע. איר דערפילן צו כדי ענטוויקלען, זיך און געשטאלטן פריי
 טעריעלער, קיין ניט אלזא איז עלעמנט טעריטאריעלער זיין
 טעריעלן אלזא ערדיש־׳מאטעריעלן, א פאר יסוד אלם ניט דינט ער
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 גייסטיקן. דעם פיון אקצידענץ אויסגעשפראכענע א איז נאר לעבן,
 אין סביבה זיין געהאט אמאל האט פערסאנאליזם רעליגיעזער ■הער
 ניויטיתן רעם גלות אין געשאפן אים פאר האט וועלכע רעליגיע, רער
 מעגליכקייט די אט ווען איצט, אנטוויקלונג און לעבן זיין פאר חלל
 אלזא פעלט פאלק, אידישן פון טיילן ■גרויסע פאר ניטא מער איז
 גייס־ אירישע פרייע פאר באדינגוננען רעאלע די אלזא סביבה, די

 ארץ אין — געפינען זי קען ער וואו זי, זוכט העם אחר און טיקייט
 זי, ברויכט ער וויפל אויר נאר אויך אבער זי זרכט ער ישראל.

 יד־ נאט קען עס מרכז". "א פון פארם רער אין נאד טאקע דערפאר
 אחד־העם מדינה. אידישער א צו אפילו קומען צייט דער ימיט ליך
 ניט אים איז דאם אבער מאל, עטליכע מרמז בפירוש דעם אויה איז
 פאר ארט פרייען א נאר מדינה, אידישע קיין ניט זוכט ער עיקר. קיין

 ישראל ארץ אין מרכז רער ארט, זיין גייסטיקייט. אידישע פרייע
 סביבה פרייערער א אסך און אנארמאלערע אסך נאטירליך זיין וועט
 רעליגיע דער פון סביבה גלות׳דיקע די ווי גייסט איידישן דעם פאר
 נארמאלער אסך דא זיף גייסטיקייט אידישע די וועט דערפאר און
 אר־ אין ניט טאן אבער דאם וועט זי ענטוויקלען. פרייער און

 *אייגע איר לויט נאר מאטעריע, און ערד ימיט פארבינדונג גאנישער
 שום קיינע אנטרעפן ניט וועט וועלכע געזעצליכקייט, אינערער נער

 אלגע־ דער אבער אנדערש גאנץ וועג. פרייען איר אויה שטערוגגען
 רער פון פערסאנאליזם דער אלזא פערסאנאליזם, מיין־ציוניסטישער

י ■ריכטונג, א׳

ג׳. פרק אויבן פגל. *(
.30 זייט אויבן פגל **(

 סאציאל־ דער אין ליגט אלץ פאר פריער און קודם־כל
 כלל דער אין ציוניזם, אלגעמיינעם דעם פון טעזע פאליטישער

 פירט וועלכער היקף, מלוכה׳שאפטליכער א אידייע, ישראל
 די פון ריכטונג א׳ דער פון פערסאנאליזם דעם ארוים כלייך

 אידייע, כלל די רוחני. מרכז אחד־העמיסטישן רעם פון תחומים
 *אומ א און נארמאלע א — דאפלטע א איז געזען, אויבן מיר האבן

 *נאציא א איז לעצטע ידי גלות׳דיקע. א און פרייע א ארעד נארמאלע
 די גלות־צוואנג, דעם דורך עקסיסטירט און מיטל נאל־עטנישער

 א!ון לעבן סאציאלן דעם פון דערשיעונג ארנאנישע א איז צווייטע
 *אלגעמיי דעם פון כלל־אידייע די (.* מדינררמאכט אויה זיך שטיצט

*ארגא די (,** דערקלערט אויספירליך פריער ווי איז, ציוניזם נעם
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 פאראירפאר־ אלזא פאדערט כל^אידייע די אט פרייע. איון
 ארץ מוז פארווירפליכן צו זי כדי ה. ד. ׳מדינדתמאכט, ווירקליכונג

 איז זי וואס דאם, פאלק ,אידישן דעם ווערן אמאל ווידער ישראל
 אלזא זיך קען מלוכה. אידישע א — אבות אונזערע געווען אמאל

 ברייטער א מיט באננוגענען גערעט, פאליטיש־תאנקרעט אחד־העם,
 אלנעמיין־ דער מוז אזיוי ישראל, ארץ אין אווטאנאמיע תולטורעלער

 טיפסטן פון בכה א׳־ריכטונג, די ה. ד. פערסאנאליזם, ציוניסטישער
 אפווארפן דאם הויפט־טעזע סאציאל־פאליטישעח איר פון מהות!

 אהד־ דעם צווישן פרייתייט. פאלוטישער פולער א צו שטרעבן און
 ליגט פערסאנאליזם אלגעמיין־ציוניסטישן אזן העס׳יסטישן

 געדאנק, טדינה׳שאפטליכער דער איינשניט טיפער אלם אלזא
 האט גאציאנאליזם פערסאנעלער אלם א׳־/ריכטונג די וועלכן

 הערצעליא־ טעריעל־נאציאנאליסטישן, דעם מיט געמיינזאם
 נאר הערצעליאניש, ־ אנטי ניט איז זי אז אזוי ציוניזם, נישן

 אחת טיט הרצלען פארבינדט זי — הערצעליאניש ־ איבער
 ריכטונג ־ א׳ דער אין פארוואס סכת, די טאקע איז דאס העס׳ן.
 אלגעמיינעם דעם אויפציופאסן כוונה ידי באמערקבאר זיך מאכט

 הן אויה טרעט וועלכער אמאמענט — סינטעטישן אלם ציוניזם
 ש. )פגל. אינגערן. דעם ביי הן און דור ציוניסטישן עלטערן דעם ביי

 "הציוני אין גריזמאן שמואל ב׳ ־ ;א׳ תעפט הציוני הנוער פצנובסקי,
מער(. אנרערע און ,20 נומער הכללי"

 אסינטעזע וועגן רייד קיין זיין ניט נאר קען אמת׳ן רעל אין
 סינטעזע קיין ניטא ס׳איז ווייל הערצלן, ד״ר און העמ׳ן ־ אחד צווישן
 דעם צווישן און יסוד נייסטיקן דעם אלם פערסאנאליזם דעם צווישן

 בלייבן און זיינען יסודות די יסוד. ימאטעריעלן ידעם אלס טעריאליזם
 אמת׳ער פון מעגליכקייט יערער אן פארשיידן שטענדיק מהות אין

 סינטע־ זיי ניט איז טון יע מ׳קען וואס סינטעטיזירונג. אינערער,
 און יוואמבינירן לעבן פאקטישן און פראקטישן אין זיי נאד טיזירן,

 ריכטונג, ־ א׳ דער פון ציוניזם אלגעמיינער רער טאקע טוט ראם
 אין נאך אויך העמיזם ־ אחד דעם פון אמאל ווידער אפווייכענדיק

 מאל דעם אויך עם טוט ער שייטה. זיין פון טייל דוחניותדיקן רעם
 - כלל טעזע פאליטישער ־ סאציאל רער פון מהות דעם פון בכה

ישראל.
 דער וואם פראבלעמען, אייגנארטיקע פארשיידענע די צווישן

 אייינע דא איז פאלק, אירישן דעם פאר איוועקגעשטעלט האט גלות
אנדערע אלע ים או זאגאר טייל צום טראנט וועלכע איסודותדיקע,
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 דעם אין באשטייט וועזן איר פראבלעם. ־ קיום ראם איז ראם —
 נאציא־ די אויפצוהאלטן מיטלען און וועגן געפינען און אויפזוכן

 און פעלקער פרעמדע צווישן פאלק אידישן פון עקסיסטענץ נאלע
 א נאד פראבלעם, ־ קיום קיין ניט האט פאלק אנאדמאל לענדער.

 אויס- ווי מיטלן און וועגן קיין ניט זוכט עם — פראבלעם לעבנם
 דעם אויסצובויען ווי נאר עקסיסטענץ, נאציאנאלע די צוהאלטן

 און רייכער פולער, אלץ אים ווי לעבן, נאציאנאלן
 ראם געשטאלטן. צו און אויסצובילדן אלזייטיקער

 פאלק ־ נארמאל א ביי אויה נייט פראבלעם ־ קיום איינגע
 די פאר ארבייטענדיק פראבלעם. ־ לעבן ברייטן רעם אין

 פון אויסגעשטאלטונגן פרייע אלזייטיקע און אויסבויאונג
 עק־ נאציאנאלע די פאר אויך ממילא מען ארבייט לעבן, נאציאנאלן
 גאר אויה, פאלק אנארמאל ביי טרעט פראבלעם ־ אקיום סיסטענץ.

 נאציאנאלע פון צייטן אין ארעד געפאר אויסערער פון צייטן אין
 מען מוז קאטאסטראפעם ביי אדער געפאר אין קאטאסטראפעס.

 אלזייטיקן דעם פון באזיס די איינציען ווילענדיק, ניט ווילענדיק
 אייניציקן און איינעם אויה אנווענדן כהות אלע און לעבן נאציאנאלן

 צו ביז פאלק פון עקסיסטענץ די אויפהאלטן — ציל עלעמענטארן
 די אויפוויקלן קענען אמאל ווידער מ׳וועט וואו צייטן, בעסערע
 לאגן אזעלבע ברייט. און ווייט גאנצער איר אין באזים ־ לעבענס

 פעלקער׳ נארמאלע אלע ביי זיין נאך היינט קענען און געווען זיינען
 פאריבערגייענדקער צייטווייליקער, א געוויינליך זיי ביי ראם איז נאר

 אקא־ דורך זיי ווערן ה. ד. דורות, לאנגע זיי ביי זיך עם צייט פאל.
 אויה לעבןם־פראבלעם דעם פארבייטן צו געצוואונגען טאסטראפע

 איינמאל ניט איז עם ווי אונטער זיי גייען אזוי פראבלעם, ־ אקיום
 באזיגטע מיט געשיכטע מענשליכער רער פון נאנג דעם אין פאסירט

 אנארמאל ווייל דערפאר דאס פעלקער. אונטערדריקטע פאליטיש און
 די פאלי! אזא ביי צו מען נעמט און פאלק אטעריעל איז פאלק

 אלזא לעבן נאציאנאל אלזייטיקן פרייען זיין פון פארויסזעצונגן
 רי ווען עם, מוז אזוי פרייהייט פאליטישע זיינע און לאנד זיין

 אוימברחמנותדיק לאנג, דויערט פארטרייבונג די אדער אונטעריאכונג
 ראם איז דאם און אאויסנאמע רעם אין מאכט פאלק איין אונטערגיין.

 פאליטיש פריי זיין און לאגד זיין פאלירענדיק פאלק. אידישע
 עם האט יארן טויזענטער שוין יסודות די אט אן לעבענדיק און לעבן

 פול, לעב; נאציאנאל ניט יארן טויזענטער די אט פון משך אין געקענט
 כאשריינקט איי;; עקסיסטירן, נאציאנאל נאר א^זיימיק, און מגריי
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 איז גלות דער אז האפענונג אייביקעי רער אין צוזאמענגעשרומפט, און
 ער איז אזוי דויערן, פיל אזוי נאך עם מעג איון צייטווייליקער א נאד
 געשיכטע. אירישער רער פון דערשיינונג אפארבייגייענדיקע נאר ראך
 טראבלעם ־ אקיום עס גיט אליין פאלק אידיש גלותדיקן רעם אט פאר

 פאר זיינעם טייל איין פאר נאר !ראם איז גופא אים ביי אויך אבער
 אין איז זיינער טייל טעריאליסטישער רער פערסאנאליסטישן. רעם

 נאציאנאלן זיין פון יסודות די טארלארן האט ער ווי נאכדעם גלות,
 פארלארן שטענדיק זיינער עם ווי פונקט (*געגאנגען טארלארן לעבן,

 רער אט אויך ווייל פעלקער, טעריאליסטישע נאדמאל אלע געגאננען
 נאר געהאט שטענדיק האט פאלק אידישן פון טייל טעריאליסטישער

פראבלעם. קיום קיין ניט אבער פראבלעם, אלעבענס

אויבן. פנל. *(

 טעריאליזם, מיט פארבונדן איז פראבלעם ־ אלעבענס זען, מור
 טעות א זיין אבער ס׳וועט פערסאנאליזם. מיט — פראבלעם קיום א

 פראבלעם. לעבנס קיין ניט האט פערסאנאליזם רער אז מיינען, צו
 פראבלעם, ־ אלעבנס נאר האט טעריאליזם רער אז איז, אמת
 פערסאניאליזם רער האט דאקעגן פראבלעם. ־ קיום קיין ניט אבער

 מען מוז נאר פראבלעם, אקיום סיי און פהאבלעם ־ אלעבנם סיי
 פערסאנאליזם רעם פון אויפטרעטונגן צוויי צווישן ואוגטערשיידן ראן
 רער ווי אדוי גלווח. אין און לאנד פריי און אייגן זיין אין —

 ער־ איידישע אריין ווי גוט אזוי איבעדהויפט איז פערסאנאליזם
 גלותדיקן און ארץ־ישראלדיקן פון ריירן פשוט מיה קענען שיינונג,

 קיין ניט אופן בשום איז פערסאנאליזם אירישער רער פערסאנאליזם.
 אויר ניט טרעט און קאטאסטראפע נאציאנאלער רער פון טראדוקט

 טריען רעם טון שוין ערשיינונג איסודותדיקע איז ער איר. מיט בקשר
 (* ישראל. - ארץ אין לעבן זעלבסטשטענדיקן אידישן טרייען און
 נאר ציל, ־ קיום איינגע דאם ניט געהאט זיך פאר אבער ער האט ראן

 אלטער דער געשטרעבט האט ציל. ־ לעבענם ברייטע ראם טאקע
 אידישן נאנצן רעם אויסצובויען נאציאנאליזם טעריעלער אמאליקער

 פערסא־ אמאליקער דעראלטער האט אזוי יסודות, אויחיטעריעלע לעבן
 אין און אויסמאס דעמזעלבן אין טון צו יראם געשטרעבט נאליזם

 ביידע די צווישן יסודות. פערסאנעלע זיינע מיט ברייט דערזעלבן
 פא־ דעם אין ניט אבער יסודות, די אין אונטערשייד א געווען איז

לעבנס־פראבלעם אנאציאנאלן געהאט זיך פאר האבן ביידע — רנעם

אויבן. פנל. *(
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 פרייען רעם פון לעבן גאנצע ראם אויסבויען געוואלט האבן ביידע און
 מדינהשאפט־ ־ עררישע אויה דערעיקרשט איינער דער אידישןפאלק,

 רע־ גייסטיקע אויה דערעיקרשט צווייטער רער און יסודיות, ליכע
 פארנומען האט מדינהשאפטליכע ־ ערדיש דאס וואו יסודות, ליגיעזע

 צוויי די לעין. גייסטיקן פון געוואקסן איז און ארט צווייטן רעם
 גייס־ ביידע און יסודות ערדישע ביידע האבן נאציאנאליזמען פינים
 און עיקר דער ערדישע דאס ערשטן דעם ביי איז נאד יסודות, טיקע
 אוכד צווייטן רעם ביי און ארוים אים פון וואקסט גייסטיקע דאס

 ווערט עררישע דאס און עיקר דער איז גייסטיקע דאס — געקערט
 ארץ־ דעם אין לאגע די איז אזוי אט (* אויסגעטראגן. אים פון

 געזאגט, ווי האט ער חורבן. רעם צו ביז פערסאנאליזם ישאלדיקן
 ער־ אויסדריקליכע האט און פראבלעם ־ לעבנס אאויסגעשפראכענע

 פערסאנעלע א פראבלעס ־ לעבענם זיין איז נאר עלעפענטן, דישע
 פערסא־ א אין אריבערגעהויבן ווערן עלעפענטן ערדישע די און

 דער פון פארשווינדעט חורבן רעם פיט ערשט אטמאספער. נעלע
 אן זיך הויבט עס און פראבלעם ־ לעבענס דאס געשיכטע אידישער

 זעלבסט- אידישער רער פון פארלוסט רער פראבלעס. ־ קיום דאס
 מעגלים־ די צוגענומען האט לאנד אידישן רעם פין און שטענדיקייט

 נאציאנאליזמען, ביידע ביי אויסבוי ־ לעבנס בריייטן א פון קייט
 ביידע פערסאנעלן. רעם ביי סיי און טעריעלן רעם ביי סיי

 אויסוויק־ און ,אויפוויקלען מער ניט איצט קענען
 רער ווען צייט, רער ,אין נאר יסודות, ־ לעבענס זייערע אלע לען

 בלייבט פארלארן, דאביי גייט נאציאנאליזם אידישער טעריעלער
 באשטיין. ווייטער נאך נאציאנאליזם אידישער פערסאנעלער דער

 זיין פון אפזאגן זיך אין איינציען און איינשרומפן זיך מוז ער אמת,
 צייט רער אין אבער פולקייט, ־ לעבענס פערסאנעלער אמאליקער

 דאס ער איז ניט, דאס קען היסטארישערקעגנער טראגישער זיין ווען
 ' לעבענס זיין פארוואנדלט ער טאקע. דאס טוט און צוטאן ביכולת

 צוזא־ גייט און פאלק אידיש! פון פראבלעם ־ קיום א אין פראבלעם
 איז יסודות ערדישע אמאליקע זיינע פון (.*גלות אין אים מיט מען

 זיינע נאד איז געבליבן ניטא. זכר קיין אפילו שוין גלות אין איצט *

 אי־ לאזט־זיך באגריפן די פון ארויסארבייטונג גענויערע די *(
 און פערסאנאליזם איבער ווערק גרעסערן זיין פאר מחבר רער בער

טעריאליזם.
כן: י או פגל, *(
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 אויסגעשפרייט מער נאך איצט זיך האט וועאכע אליין, גייסטיקייט
 יסודות. ערדישע אמאליקע די פון דעסארט אויך ׳איינגענומען און

 ארץ- א פון אמת ערווערט פערםאנאליז,ם. דעם ניט שאדטאבער דאס
יסו ערדישע די ווייל טאן, ראם קען ער אבער אגלותדיקער, ישראלדיקן

 שטעג־ זיינען נאר עיקר דער נעווען ניט קיינמאל אים ביי ז.יינען דות
אטמאספער. גייסטיקער זיין ארן געוואח אריבערגעהויבן דיק

 ליניע ־ טיילונגס צווייטע די דורך לויפט פונקט דעם אט אין
 העמיסטישן ־ אחד רעם און ציוניסטישן ־ אלגעמיין דעם צווישן

 דו־ "מרכז פון שיטה זיין מיט אן שליסט ׳העם ־ אחד פערסנאליזם.
 ־ ארץ רעם אן ניט אבער נאציואנאליזם, פערסאנעלן רעם אן חני"

 האבן יסודות ערדישע די וואו גלותדיקן, דעם אן נאר ישראלדיקן,
 העמי׳- ־ אחד דער אמת, ארט. קיין נעהאט ניט שוין איבערחויפט

 ארץ־ קיין גייט און זייט אטעריטאריעלע האט פערסאנאליזם שער
 אלעבנם־פראב־ לשם ניט תוך אין אבער דאם טוט ער—ישראל
 שיטה זיין פראבלעם. ־ קיום א לשם אויסדריקליך נאר לעם,
 ־ סור אים ארז די אבער (,*אקס ישראלדיקע ־ אארץ אפילו האט

 עצם און תוך חאטאין אחד־העם עיקר. קיין ניט ורייטן ביי כל-סור
 טראגישן רעם פון לייזונג א אלם ארץ־ישראל אין נענלויבט ניט

 געוואלט לכל־הפחות דערפאר האט און פאלק אידישן פון פראבלעם
 אגורם — געבן באמת קען זי וואם דאס, ישראל ארץ פון נעמען

 ער מעג גלות. אין עקסיסטענץ אידישע נאציאנאלע די פאר
 און מדינה אידישע שפעטערדיקע א אויר זיין ׳מרמז פיל אזוי נאך
 ישראל, ארץ אין לעבן פרייען א פון ריידן פיל אזוי נאך ער מעג
 אונטערבאוואוסטליכע רער און שיטה זיין פון שווערעפונקט דער

 דערפאר גלות. דער געווען שטענדיק איז אידייען זיינע פון צוואנג
 קולטו־ ברייטער א מיט זיך ער באגנוננט טאקע דערפאר נאר און

 א נאר טאקע דעפאר און ישראל ארץ אין אווטאנאמיע רעלער
 פאר שוועבן געווים רוחנית". "!מרינה קיין ניט און -רוחני" "׳מרכז

 זיי — ישראל ארץ איידישן גרויסן א פון חלומות אויך אחד־העס׳ן
 טראגיק: פערזענליכער זיין פון ווארצלען די נאד אבער זיינען

גלויבן. צו דעם אין ביכולת געווען ניט איז אחד־העם

איויכן, פנל• *(

 פערסא־ אלגעמיין־צעניסטישער דער אבער אנדערש גאנץ
 פירט וועלכע ישראל, כלל טעזע, סאציאל־פאליטישע זיין נאליזם.

 מלוסה־ און מדינהשאפטליכן ברייטן א 1צ נויטגעדרונגען ארם
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 לעבענם־פראבלעם דעם צו אתך אים פירט פארנעם שאפטליכן
 פריער האבן מיר ווי איז, ישראל כלל זיין פאלק. אידיש! דעם פון

 אידישן רעם פון קיום־מיטעל גלוית׳דיקער קיין ניט געזען, אויספירליך
 סאציאלער צוקינפטיקער רער פון מאקסימע העכסטע די נאד פאלק,

 מלוכה ישראל׳דיקער ארץ באפרייטער און פרייער דער אין ארדנונג
 אלגעטיין־ דעם פון טרייב־קראפט די פאלק. אידישן דעם פון

 קיום־פראבלעם דאס מער ניט איז פערסאנאליזם ציוניסטישן
 דעם פון לעבנם־פראבלעם דאם נאר אחד-העמיזם, דעם פון

 הערצליאניזם דעם צו קעגענזאץ אין אבער הערצליאניזם,
 טעריאליפטישן, דעם פון לעבנם־פראבלעם דאם ניט דאם איז
 אהד אן שליסט נאציאנאליזם. פערסאנאליסטישן דעם פון נאר
 קיום־ איינגן זיין מיט פערסאנאליזם גלות׳דיקן דעם אן העם

 פער־ אלגעטיין־ציוניפטישער דער אן שליסט אזוי פראבלעם,
 פערסא־ ישראל׳דיקן ארץ אמאליקן אלטן דעם אן סאנאליזם

 אלגעמיין דער זארגט געוויס לעבנס־פראבלעם. זיין מיט נאליזם
 אידן, גלות׳דיקע די פון קיום דעם פאר פערסאנאליזם ציוניסטישער

 נאציאנאליזם ׳פערסאינעלער אלם בלייבן. דארט מוזן וועלן וועלכע
 אידישער נאציאנאלער א פון מעגליכקייט דער אין ער גלויבט

 ווערט ער ד,אצו, מיטלען די אויך האט און גלות אין עקסיסטענץ
 קיום־פראבלעם, דעם פון באשטימט ניט טיפן זיינע אין אבער

 ווי פאלק. אידישן דעם פון לעבענם־פראבלעם דעם פון נאר
 אלזייטיקן און פולן ברייטן, א צו ער שטרעבט הערצליאניזם דער

 ער וויל לעבן דעם אט ישראל. ארץ אין לעבן אידיש־נאציאנאלן
 הערצל, ד״ר ווי יסודות, טעריאליסטישע אויר ניט אויסבויען אבער

 ניט אמאל ווידער אבער אחד־העם, ווי פערסאנאליסטישע, אויר נאד
 גייסט אין נאר אחד־תעס׳ן, פון פערסאגאליזם גלות׳דיקער ■רער ווי
 פערסאנאליזם אידישן ישראל׳דיקן ארץ אמאליקן אלטן דעם פון זין און
 אין זעלבסשטענדיקייט. פאליטישער פולער זיין פון צייט רער אין

 רע־ א געווען איז וועלכע פערסאנאליזם, רעם אט צו אבער קעננזאץ
 ציוניזם, אלגעמיינעם דער פון פערסאנאליזם דער איז ליגיעזער,

 רע* ניט וועלטליכעד. אריין אחד־העס׳ן, פון רער ווי אמאל ווידער
 די נאר אינהאלט, זיין אוים מאכן גורמים גייסטיקע ליגיעזע

 דעם אט אויף גייסטיקייט. אידישע וועלטליכע אויסגעשפראכענע
 גייס־ אידישער וועלטליכער אויסגעשפראכענער דער פון יסוד

 אוים בויט קנינים און ווערטן וועלטליכע אירע און טיקייט
 צוקונפטיקן דעם פערפאנאליזם אלגעמיין־ציוניפטישער דער
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 אט אין פאלק. אידישן דעם לעבענם־בנין פרייען און גתים!
 בריי־ א יסודות ערדישע ריין די פארנעמען לעבנס־בנין דעם
 אמאליקן דער אין ווי אפשר אברייטערן אסך ארט׳ טען
 זיי ודעתן אזוי אמאל ווי אבער פערסאנאליזם, ישראלדיקן ארץ
 אוץ ספערע פערסאנאליסטישע די אין געהויבן איצט אויך

 אאלז איז פערפאנאליזם אלם מאקסימען. אירע אונטערווארפן
 אבער זיך גייט אחד־העמיזם, רעם מיט פערוואנדט ריכטונג א׳ די

 מדינה־ רעם אין פונקטן: וויכטיקע צוויי אין פונאנדער אים טיט
 יסודות׳דיקן זיין אין אויר ווי ציוניזם רעם פון געדאנק שאפטליכן

 אט אין לעבן. נאציאנאלקאידישן אלזייטיקן און אפולן צו שטרעבן
 הערצעליאגיזם, דעם מיט ריכטונג א' די זיך דעקט פונקטן ביידע די

 הערצליאניזם, מיט אחתתעמיזם סינטעזירט זי ווייל ניט אבער
 אן אן שליסט זי ווייל נאד טעריאליזם, טיט פערפאנאליזם אלזא
 אחד־ קאמבינירט און פערסאנאליזם ישראל׳דיקן ארץ פרייען רעם

 פערפאנאליזם ישראל׳דיקער ארץ רער ווי פונקט הערצלן, מייט העס׳ן
 קאטבינירט צייטן פאליטישע זעלבסשטענדיקע די אין אטאל האט

 די אין לעצטע די ארויפהויבענדיק יסודות, ערדייטע ואון גייסטיקע
פפערע, פערפאנאליפטישע

 דעם פון פארטיי־דיפערענציאציע אינערליכע די דערגרייכט דא
 אויפקלע־ א בריינגט און פונקט העכסטן זיין ציוניזם אלגעמיינעם

 פאת די פארבינדט און טיילט וועלכע אידעאלאגיע, די איבער רוננ
 די אונז לערנען הויפט־פונקטן, צוויי אין .ריכטונגען. יטיידענע

 דעם אין ריכטונגען: ביידע זיך טרעפן באטראכטונגען, פריערדיקע
 לעבענם־פראבלעם נאציאנאלן רעם אין און געדאנק מדינהשאפטליכן

 אלגע- דעם פון צילן יסודות׳דיקע ביידע די אט צייוניזם. דעם פון
 דער טיט זייט איין פון פארבונדן ביידע זיינען ציוניזם מיינעם

 קולטורעלער דער טיט זייט אנדער דער פון סאציאל־פאליטי׳טער,
 טעזע, כאציאל־פאליטישע די ציוניזם. אלגעמייינעם דעם פון טעזע

 אי־ צוקינתטיקער דער פון מאקסימע אלם אידייע, יעזראל כלל די
 מדינה־ דעם באשטימט ארץ־ישראל אין ארדנונג סאציאלער די׳טעד

 נאציאנאלע פון טאהסימע אלם הולטרר־טעזע די געדאנס. שאפטליכן
 לעבנם־פראבלעם. נאציאנאלן דעם פון גרעניצן די שפאנט אינהאלטן

 אלגעמיין־ציוניסטישע די פון תחומים פארמאלע די אין מען בלייבט
 אבער מען פראבירט צוזאמען. ריכטונ^ען ביידע גייען אזוי צילן,
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 נלייך, מען זעט אזוי לעבן, ממשות׳דיקן מיט אנפילן תחומים די אט
 ארק ט ש אן הויבן ציוניזם אלגעמיינעם דעם פון פליגלן ביידע די ווי
 סאציאל־ דעם אויר זיי טוען ראם דיווערגירן. צו וועזנטליך זייער און

 ווילן זיי וואם דעם דורך מעטאדיש, נאד לכאורה געביט פאליטשן
 וועגן: פארשיידענע אויר ציל כלל־ישראלדיקן גלייכן דעם צו ניין
 — א׳-ריכטונג די עגאאיזם, קאלעקטיוון דורך — ב׳־ריכטונג די

 האבן פארשיידעגהייטן מעטאדישע די אלטרואיזם. קאלעקטיתן דו,רך
 צו טיגט ב׳־ריכטונג די מהות׳דיקע: אלם ארויסגעוויזן אבער זיך

 אירע- סאציאלן א צו — א׳-ריכטונג די מאטעריאלזם, סאציאלן א
 אלגעמיין- דער אין חלוקי־דעות די זיך נעמען דאנען פון אליזם.

 לעבן. און ארגאניזאציע פון פראגן אלע אין פראקטיק ציויניסטישער
 סאציאל־פאליטישער דער פון בריק דער געווארפן אויך ווערט דא

 ב׳-ריב- סאציאל־מאטעריאליסטישע די קולטורעלער. דער צו טעזע
 אוניווער־ אומגעבונדענער און פרייער ערדישער, א צו נויגט טונג

 נאציאנאל- געבונדענער א צו—דאקעגן א׳־ריכטונג די סאליסטישער,
 אלם ארויפגעוויזן זיך האט דאס גייסטיקייט. פארטיקוליאריסטישער

 עצם די צו ביחם אונטערשייד טיפסט־מהותדיקן א פון תוצאה א
 האט ב׳־ריכטונג, די נאציאנאליזם. אידישן דעם פון גרונט־יפודות

 א׳־ריכטונג די טעריעלעאציאנאליפטיש, איז ארויפגעוויזן, זיך
 ב׳־ די איז גערעט, ציוניסטיש פערפאנעל־נאציאנאליםטיש. —

 הערצליזם פון קאמבינירונג א ארריכטונג די הערצליאניש, ריכטונג
 די פאנאנדער שטארק יער י ז פירט ראם אתד־העמיזם. רעם מיט

 צו אמת זיי גייען ביידע ריכטועען. אלגעמיין־ציוניסטישע ביידע
 טעריאלים־ די פאר אבער ציל, מדינה׳שאפטליכן דעמזעלבן איין

 נאציא־ העכפטע דער אזעלכע אלם מדינה די איז ב׳־ריכטונג טישע
 ערשט זי קריגט ארריכטונג פערסאנאליסטישע די פאר ווערט, נאלע
 אין אוים טראגט זי וואם רעם, דורך ווערט נאציאנאלן העכסטן איר
 זיי גייען דאסגלייכן גייסטיקייט. נאציאגאלע די וועזן טיפסטן איר
 לעבענם־פראבלעם נאציאנאלן רעם פון מהות רעם אין פאנאנדער זיך
 אוים־ לעבן נאציאנאלן רעם לאזט ב׳־ריכטונג די — ישראל ארץ אין

יסודות. פערסאנעלע אויר דאקעגן א׳־ריכטונג די טעריעלע, אויר ב-ויען
 ריכטונגןען• אלגעמיין־צייוניסטישע ביידע די אלדא קענען

אנדערע? די צו איינע וועג דעם נעפינען
 שווער־גורל׳דיקער און וויכטיקער דער אט אויר תשובה די

 באטראבטונגען אידעאלאגישע פון ראמען די פון ארויס גייט פראגע
 אידייע־קאמבי־ פראקטישע פון געביט דאם אין אריין שפילט און
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 א געפינען אמאל זיך וועט — קלאר אבער ,איז איינס נאציעס.
 פריערדיקער א פון תוצאה א זיין ער וועט אזוי וועג, נעמיינזאמער

 מוז מען הבדלים. אידעאלאגישע די פון קלארמאגונג נחונטליכער
 קאמבינירן. יבער ז הענען ערשט דאן מען וועט זען, קלאר אפריער

 ריכטונג, רער אין גיין מוזן עם וועט אזוי ווערן, געטאן דאס זאל
 נייע פרינציפיעל ציוניסטיש אוץ נאציאנאל ראם ליגט עם רואו
 וועט אזוי ווערן, געטאן עם וועט און אלנעמיינעםציוניזם דעם פון
יוגנט. אלגעמיין־ציוניסטישע די דורך געשען עם

 פרינציפיעל ציויניסטיש און נאציאנאל דאס אלזא ליגט וראו
ציוניזם? אלגעמיינעם רעם פון נייע

 פערסאנא־ דעם אין ענטפער: מעגליכער איינציק דער
 פאר פאלק, פון טייל איין פאר נאר זיין ניט מען זאל געווים ליזם!

 שטיין נייערט אים, אין שטאנד איין פאר און אים פון קלאס איין
 גאנצן דעם פאר קעמפן כלל־ישראל, גאנצן דעם פון וואך אויפן
 גאנצער דער אויה אינטערעסן נאציאנאלע די פארטיידיקן פאלק,
 פון הארמאניע כאציאלער העכסטער דער צו דערפירן און ליניע
 נאציא• דער פון שויס אין שפאנונגען און טענדענצן איינצעל אלע

 אפשר גייסטער, ציוניסטישע די פון וואנדלונג די כבורה. נאלער
 מאסן־ ציוניסטישער דער פון איבערברוך א ווייס, ווער ,אפילו,

 באשטייט ציוניזם, אלגעמיינעם אין אן זיך זאגט וועלכע פסיכיק,
 פאליטישן פדן יארן פילע אוץ לאנגע נאך וואס דעם אין

 ער ווי נאכדעם נאציאנאליזם, טעריאליסטישן אלזא ציוניזם,
 ליניע, נאציאנאלער גאנצער דער אויף כמעט געזיגט האט

 און פאלק אידישן דעם פון טיפן די פון ווידער זיך הויבט
 ציונים־ נייע די ציוניזם. קולטורעלער דער תהומות זיינע פון

 נאציאנאליזם טעריאליסטישן דעם פון אפ זיך ווענדעט צייט טישע
 צוריק גייט א-ון דוחות נאכ׳השכלה׳דקע און השכלה׳דיקע די פון
 דעם צו נאד גלות׳דיקן, דעם צו ניט אבער פערסאנאליזם, רעם צו

 און פרייע אמאליקע אלטע, די פון פערסאנאליזם ישראל׳דיקן ארץ
 צו אבער קעגנזאץ אין פאלק, אידישן פון דורות זעלבסשטענדיקע

 אויסגעשפראכן נאד רעליגיעז, ניט פערסאנאלים נייעו דער איז אים
 די אין געשלומערט דאס האט לאנג וועלטליך. אויסדריקליך און

 דערעיקרשט זיך האט עם ביז באוועגונג ציוניסטישער דער פון טיפן
 אין איין נעמט וועלכע יוגנט, דער פון רייען די אין דורכגעבראכן

 אלגע־ די צווישן מיטעלשטעלונג א היינטיקן דעם צו ביז תוך
 גרויסער איר מיט האט יוגנט די ריכטונגען. ציוניסטישע מיין
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 אין דאסנייע דערשפירט ערשטע אלט רעגזאמקייט נשמה׳דיקער
 דעם טיט איינתלאנג אין פארזוכט נלייך האט און ציוניזם דעם

 דעש צו ביז נאך האט זי כאטש לעבן, צו און האנדלען צו נייען
 אין דערשפיר איר רעם אט אפצוגיסן באוויזן ניט טאג היינטיקן

 דאנען פון סעיפים. פראגראמאטישע פארמולירטע ר הלא און לאגישע
 גאנצער דער פון געשריי יסודותדיקער בשותפות׳דיקער דער שטאמט

 צעניזם, א נאך גאולה־ציוניזם, א נאך יוגנט אלגעמיין־צעניסטישער
 נשמה, אידישער דער פון ווינקעלע יעדע אויספילן זאל וועלכע

 דער זיין זאל און מענשן אידישן רעם דערהאלטן גאנץ און פול זאל
 נאציאנאל־אידישער דערנייטער און נייער רער פון חוט^השדרה

 זאל וועלכע ציוניזם, א צו אויר שרייט יונענט די פערזענליכתייט.
 זאל וועלכע און וועלט־אנשויאונג אידישע ברייטע און טיפע א זיין
 — דערלייזונג קאלעקטיווע און אינדיוויהועלע א ברייננען און זיין
 דערעיקרשט פאלק, אידישן און מענשן אידישן רעם פון גאולה די

 און איז ער וואו אומעטום גלות אין1 אויך אבער ישראל, ארץ אין
יי זיין. גורל־פארווארפן מוז ער וואו אומעטום

 וועלטליכער ארץ־ישחאל׳דיקער דער איז ציוניזם רער אט
 אים פון און פארבונדן ארגאניש איז ואים מיט פערסאנאליזם.

 אמת׳ן אירע אין אידייע כלל־ישראל די אויך ארוים תוך אין וואקסט
קנפעקווענצן. ווייטעסטע און מהות

 פערסאנאליזם וועלטליכער ארץ־ישראל׳דיקער דער איז
א׳־ציוניזם? אלגעמיינער

 בא־ נאך אים שטייט פאקטיש און פראקטיש יע'—אידעאלאגיש
 אלגעמיי־ דעם אין מיסיע ליכטיהע א און זיך צו וועג גרויסער א פאר
 פון צד, דעם פון קומען וועט פאלן ביידע אין הכרעה די ציוניזם. נעם

 אלגעמיינעם דעם אין לעבן געתומען איבערהויפט איז עם וואנען
יוגענט. דער מצד — ציוניזם
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