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דער װייועו גרײז
ער
און
זיץ
און

האט אויםגעזען און גערעדט װי א דערלײזער,
זײנע רײד האכן דערמאנט אין די נכיאים.
גלויכן אינם פאלק איז געװען א פעסטער און א הײסער
לעכן יעדן טויטן ױארצל האט ער א נײעם שטאם געזען גליעו♦

ער איז אלט געװען װי אלט זיץ פאלק איז,
און איז גןןשטארכן ױנג.
ער זעט װאו זײן פאלק׳ם אומגלירן און דערפאלג איז ן
ער האט געקענט דעם פלאם דערזעך אין א פונר.,
האט ער די קפרים הײליגע געלאזט פלויז אץ זכרון,
די קכרים פון מלכים ,בת מלכה׳ם און פרינצן— ,
ער האט געזען װאם ס׳איז פון זץ און טעכטער אידישע-געװאדן
אין לאנד ,װאו פ׳פאלק פון אלדאס־גוטם פארגינט זיך♦
ער האט דערזען דאם לאנד ,װאס כרענגט זײן פאלק גאולה,
— װי אלןן פעלקעד — הילפלאזע און אונטערדריקטע —
האט ער פארלאזט די פאלשע־פירער ,די פינצטערע און רולע :
ער האט דערזען די מארגנדיגע זיגער און באזיגטע.
ער האט דערזען דעם נאענטסטן און װײטסטן זוניג־רײפן ראנד
פון א הימל לריטערן און אן ערד כאפרײטער,
האט ער כיז לעצטן שטרעק פון ארעם געװיזן אף יענעם לאנד
און פארזאנט די גרעניצן צו היטן און זײ פירן װײטער.
װי ליכטיג גןןװען איז זײן שטערן ,זײן קאפ —
װי װײס ם׳איז געװעזן זיץ װירדיגע כארד :
געפאלן ,געפאלן א שטערן אראפ,
נאר הױף שטײגט צום הימל זײן שטראלנדיג װארט.
געפאלן ,געפאלן פון הימל א שטערן/
געפאלן ,אראפ ,טיף אץ יפ;
טײערער מענטש ,יס׳װעט שוין לאנג ניט געױערן
או־ןי פרײ ט׳זײן און גליקלעו דײן גאנצעגער שטאם.

אזמשםערכלעכפ ױ י ד
— פון

ראובן

—

בריינין

װעגן בירא־בידזשאן און װעגן דער םאװעטישער לײזונג
פון דער נאציאנאלער פראגע

דער יװײזער גרײיז — ליד פון אהרן קורץ
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)דערר(לערונג געמאכט אץ מעדיםאן םקװער גארדן.
דעם  2טן ױני ,1934 ,אויןן דער פײערונג פון דער
פראקלאמירונג פון דער אידישער אויטאנאמיע
אין בידא־בידזשאן(
איך בין דאנקבאר דעם שיקזאצ ,װאם האט מיר באשערט צו
דער׳לעבן די גרויםע שעה ,אין װע^כער בירא־בידזשאז איז אפיציעצ
רערק^ערט געװארן םון דער סאװעטן־רעגירונג א5ם א אידישע
אויטאנאכע טעריטאריע.
האפנטלעך װעט ניט פי 5צײט פארגײ ,און בירא־בידזשאן
װעט װערן א אידישע םאציאציםטישע רעפוב^יק.
איך בין איבערצײגט ,א 5ם מענטש און אלם איד ,װע5כער
גלויבט אין דעם לעצטן נצחון פון דער םאציאליםטישער גערעכ־
טיגקײט אויף די יםודות ,אויף װע 5כע עם איז נעגרינדעט דער
ראטךםארבאנד ,אז די בירא־בידזשאן חגקלאראציע איז א װעלט־
פאםירונג פון דער גרעםטער באדײטונג.
איך צװײםל ניט א םעקונדע ,אז די אויפבוי־ארבעט אין בי־
רא־בידזשאן װעט זײן אונטער אלע אומשטענדן א גרויםער דער־
פאצג .עם מוז געאינגען ,ניט נאר פאר די סאװעטישע אידן ,װעצ־
כע וויילז םירן א קאלעקטיװ אידישן אעב  лנאר אויך אלם א םימ־
פאר דער גאנצער װע5ט ,װײ 5דער שיקזאל פון דער אידישער
םרײער עקזיםטעגץ איז ענג פארבונדן מיט דער מענטשהייט.
די אויפבויאונג םון בירא־יידזשאז אלם א אידישע רעפוב־
איז געזיכערט אונטער דעם נײעם ,שנעלערן טעמפא םון דער
םאװעטךרעגירונג אויך דערפאר ,װײ 5עם איז נויטיג אויפצו־
הא 5טן אין אונזער אידישער ױגנט פון ראטנםארבאנד דעם פיא־
נערן־גײםט.
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בירא־בידזשאז איז די ערשטע אידישע אויטאנאכיע טערי-
טאריע ,װאם איז אונז כעגעבן געװארן פרײוױליג פון א גרויםער
מאכט דורכ׳ן גאנצן םארלויןז םוז אונזער נעשיכטע.
דער םאוהנטן־םארבאנד איז די ערשטע סאמוניםטישע םדינה
אין דער מענטשלעכער געשיכטע .דאם איז ניט קײן צופאל .עס
שטעקט אין דעם געשיכטלעכע קאנםעסװענץ און לאגיק■ .עם איז
די לאגיק פון דער ■גאנצער קאנםטרוקציע םונם ראטנפארבאנד ,אין
וועאכן יעדע נאציע איז בארעכטיגט צו האבן איר אײנענע טע־
ריטאריע ,איר אײגענע שפראך און קולטור.

בירא ביחשאן װערט איצט די ערשטע אידישע אויטא-
נאמישע פעםטונג געגן די װאקםנדיקע בװאליעם פון דעם
פאשיזם ,װאם פארפלײצט ידי ארומיגע װעלט.
.בירא־בידזשאן איז דער ענטפער פון ראטנםארבאנד צו די
לענדער ,איז װעלכע דער אנטיםעמיטיזם איז א טײל פון זײער
פאליטישער און עקאנאמישער פראגראם.
װען איך האב נאך מײן ערשטן באזוך אין ראטךםארבאנד,
מיט אכט יאר צוריק ,זיך געװענדט צום װעלט־אידנטום מיט אז
ענערגישן רוח צו מיטארבעט אין דער אידישער קאלאניזאציע אין
קרים און איז אוהראימג ,בין איך םון מײנע נעכטיגע פריינט,
מיט װעלכע איך האב געארבעט צענדליגער יארן ,דערקלערט נע־
װארן אלם א פאררעטער.
איך װײם ,אז מיין הײנטיגער .אויפרװ* צו מיטארבעטערשאפט
אין דעם אויפבוי פון בירא־בידזשאן װעט ארויםרופן די זעלבע
קורצזיכטיגע פערזאנען צו נײע םארלוימדונגען.

אבער אן אינערלעכע װארהײט ,א פעםטע איכערצײ־
גונג צו דערשטיקן איז >א ניט־קלענערער פארברעכן ,װי צו
באגײן א מארד.

אגגזטנוטךבלװכגו רײר
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אויך ה״נט רערקלער איך אין באװאוםטזיין פון מײן פאראנט־
װארטלעכסייט און אין א ײנ ^ אנג מיט מײן גאנצער פארגאנגענהייט,

אז יעדער איד ,װאם איגנארירט זײן פליכט אלם םענטש און
איד צו העלפן דעם אויפבוי פון בירא־בידזשאן ,פארזינדיגט
זיך שװער געגן זײן פאלק.
א מאן אין מײן עצטער שפילט זיך ניט אין פראזן :
איז מײן טיפםטע איבערצײגונג.

דאס

איך צוױיפל ניט ,אז די געשיכטע װעט מייז אורטייל בא־
׳עטעטיגן.

װאס די שונאים האבן געפילט װעגן דעם װם־טוב
פון בירא־בידזשאן
דורך א צוםאל איז טיר אױםגעסומען צו באזוכן א פלאץ,
ױאו עם קומעז זיר צוזאטען אזוי־גערוםעניע אינטעלעקטואלן .פאר־
גיפטעטע פײנט פון ראטן־םארבאנד .איך בין דארט געװען גראד
אין דעם טאג ,װען די צײסונגען האבן געבראכט דעם באריכט,
אז דער צ .ק) .צענטראל אויםפיר קאמיטעט( האט םארעפנטלעכט
די דעקלאראציע ,װע?כע אנערקענט בירא־בידזשאן אלס א אי־
י־ישט טעריטאריע.
און פילייכט האט מיך ניט דער צופאל גענראכט איז יענעם
פלאץ ,נאר די פםיכישע נײגיריגסײט האט מיך יענעם טאג נעצויגן
אנצובליקן די טוים־שונאים פון דעם םאװעטךלאנד און צו זען,
װאם פאר אן אײנדרוק עם האט געמאכט אויױ זײ די אויבנדער־
מאנטע דעקלאראציע.
די באגעגענדנג מיט אט דער ח.:רה ,מיט װעלכער איך האב
זיך ניט געטראפץ שוין יארז לאנ ,:איז געװען אן אנגעצויגענע,
אז אנגעשטרײנגטע .איך האב דארט געפונען א טרויעריגע און
כמארנע שטימונג םון תשעה־באב.
מײז אוטדערװארטעטע דערשיינונג איז יענעם פלאץ ,װעלכן
איך האב יארנלאנג אי;נארירט ,האט אפגעהאקס די קאכיגע
שטועםן ,װאס האבן זיך געלאזיט הערן אײדער מיין אריינסומען.
;אך א דריקנדן שװײגן פון לענגערע מאטענטן ,האט חברה
װי געצװאונג-ענערהײט אמעהויבן פירן א שמועם װעגן די לעצטע
טעגלעכע נײעם ,װעגן קרנציגע י אנדיטן ,װעגן האליװאודער םקאנ־
דאליעזע געשיכטעם און דאם גלײכן .מיט קײן אײנציגן װארט
האט ק״נער פון דער חברה ניט בארירט די נייעם װעגן ביר^
יידז שאן.
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עם איז געװען א דעמאנםטראטױוע פארשװייגונג ,אז עם איז
ניט װערט צו פארלירן א װארט װעגן אזא פוםטן ענין װי א אי־
דישע טעריט^ריע אין װײטן מזרח.
מיר איז געװען שװער צוריקהאלטן זיך םון צו שטעלן די
פראגע :װי קומט עם יװאם חברה ׳אייגנארירט אזױ ׳עקשנות׳דינ די
װיכטינםטע נייעם פון טאג :די אנערקענונג פון בירא־יבידזשאן,
װאם פארגעטט א שטח ,װאם איז גרעםער װי בעלגיע און האלאנד
צוזאמענגענומען פאר א אידישער טעריט^ריע ,אין א צײט װען
די פאשיםטישע באװעמנג פארשפרייט זיך װי אן עפידעמיע אי־
בער דער װ ע ל ט...
איך האב נ$ך ניט גע־ןאט םארענדיגט מיין פראגע — ,און
חברה האט אנגעהויבן טומלען ,אום ניט צו דערלאזז מיר צו
»רויםרײדן ד*ס ׳ װאם איז געװען נויטיג צו ז^גן איז יעגעם מ*!־
מענט.
^נשטאט אויםצוהערן מײן פראגע אין גאנצז ,האט זיך יעדער
פון דער דאזיגער חירה געריםן צו ענטפערן.
איז מיטן דער םומאט^כע האט זיך פ^וצים א שטעל געט^ן
דער ראש־המדירים ,דער הויפט־רעדנער ,און דער אזױ־גערופענער
״דײנקער״ פון אט דער גרופע ,און האט געעפנט זײן טענה יצשון,
אום ״צו אונטערהאקן מיר״ ,װי עם האט געהײםן אויף זײער
שפר^ך ,די פציגלען .עם איז עטיל געװארן .די חברה־לייט ה*בן
אנגעשפיצט זײערע אויערן.
דער ״דײנסער״ האט אנגעהויבן אין אן ערנםט! טאן :
״איר הערט א מעשה אביםל ,גאט אין הימל האט זיך מרחם
געװען אויוי זײנע אידן אין דײטשלאנד און ער האט צו זײ גע־
ש־קט זײן שליח מן השמים ,װי עם ה^ט זיך אוים עדריקט אונזער
דיכטער ,אום ארויםצושלעפן זײ פון די מ״ט שערי טומאה ,ד^ם
הײםט :פון דער אםימילאציע.
״די ברכה ,װאם גאט ה$ט געשיקט דורך זײן שליח ,היטלער,
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האט זיך אכער פארװאנדלט איז א סללוז ,א דאנס דעם אשמדאי,
אין דער געשטאלט פון דעם צ״ק ,װעלכער האצט אין
אײן באקעמםן דעם װילן און די װעגן פון דעם רבונו של עולם,
װייל די אידישע טעריטאריע ,װאם איז געגעבן געװארן אין בירא־
בידז׳עאן ,גראד אין דעם זע5בן מאמענט ,װען צען רעגירונגען,
צו וועצכע עם האט זיך געװענדט מאקדאנאלד מיט דער אלטער
שתדלנות ,זײ זאלן דערלויבן ארײנצוקומען א געװיםע צאל אידישע
פליכטלינגע פון דײטשלאנד ,אום צו ראטעװען זײער לעבן ,האבן
אלע זיך אפגעזאגט צו עפענען די טויערן אפילו פאר ניט קײן
גרויםער צאל אידישע אויםװאנדערער.
״מיט.פאיגעניגן האבן טיר פארנוכיען 1י טאט־גאך ,אז אלע
טירן און טויערן זײנעז פארהאקט פאר אלנזערע געצװאונגענע.
פליכטציעע .מיר האבן געזעען אין דעם אז אצבע אלהים ,ג$ט׳ס.
פינגער ,װעלכער צײגט אוי *1ארץ ישראל ,װעלכע זאל און מוז
אויפנעמען דעם שטראם פון אידישע םליכטלינגע.
״נו ,אין דער זעלבער צייט האט אונז דער צ״ק געגעבן ,װי
אויר צו להכעים ,א אידישע טעריטאריע הינטער די הרי חושך —
און ניי װערג זיך מיט איר״.
מיט ניין מאס ר״ד האט דער ראש־המדברים פרובירט כױט
אלערלײ קונצן צו באװייזן ,אז בירא־בידזשאן ,װעלכע די רשעים,
די אבי־אבות־הטומאה ,װעלן נאך בא 5ד גאנץ באשטימט פאר־
װאנדלעז אין א אידישער רעפובליס ,װעט נאך כרייננעז —
אל תפתח פה לשטן ! — אז אומגליק אויף אלע אידן אין די
פארשידענע לענדער.
אויסהערנדיג ,מיט אן אײזערגעם געתלד ,די נארישע דרשה,
האב איך זיך גאנץ רואיג אפגעזאגט פון יעדער דעבאטע ,אום ניט
צו שטויםן װאםער אין א סטופע.
עם איז געװען לײכט צו איבערצייגן זיך ,אז עם איז אומ־
מעגלעך ניט נאר צו דעבאטידן טיט אזעלכע ױנגע לייט ,נאר
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«פיאו צו רײדן א פאר װערטער מיט זיי ,פון מענטש צו מענטש.
װען איך האב זיך אזוי שטארק אנטױ שט אין דער ױננער
חברה ,װאם פרעטענדירט אויף אינטעלעהטואליטעט ,האב איך
דערװאדטעט צו הערן א פארניפטיג װארט בנוגע דער געגעבענער
אויטאנאמיע איז בירא־בידזשאן פון די עלטערע און געניטערע
אידישע פירער ,װעלכע האבן זיך געמוזט גא;ץ אפט פערזענלעך
איבערצײגן װי שװער און אומטעגלעך עם איז באװעגן א רעגי־
רונג זי זא 5אנערקענען דאם רעכט פון דער אידישער מינאריטעט
אויױ דער אויטאנאמיע פון איר שפראך און קולטור.
אבער אויך אין דעם האב איך ,געכן טײנע דערװארטונגען,
געמוזט זיך אנטוישן.
די אידישע אנערהענטע ,אדער די ארויפגעצװאונעע פירער־
שאפט ,אדער זי איז שטום געב^יבן ,אדער זי זוכט צו מאכן דעם
גאנצן ענין פון דער אידישער טעריטאריע אין בירא־בידזשאן מיט
דער אויםזיכט אויף א אידישער רעפובליס ,צו ?ליין געלט ,צו אש
און ב 5אטע.
די אידישע פירערשאפט קאן זיך בשום אופן ניט באפרייען
פון דער הלײנבירגערלעכער אידעאלאגיע ,אום צו דערהױבן זיך
צום הויך־פונקט פון דעם מאמענט.
אין דעם מאמענט װענדן זיך די אויגן כדט האפגוגגםפולע
ב^יקן צו דעם ״איקאר״ ,אז ער װעט לאזן הערן דעם ריכטיגן און
װירדיגן אפקצאנג ,צװישן די הארעפאשנע אידישע כיאםץ ,װעגן
דער גרויםער מתנה ,װאס די םאװעטךרעגירונג האט געגעבן די
אידן אין מזרח םיביר.
עם איז א גרויסער ױם־טוב פאר דעם ״איקאר״ ,װאם האט
די גאגצע צייט זינט קאאינין האט 5 ,ערך מיט זעקס יאר צוריק
געזאגט ,אז בירא־בידזשאן איז באשט־טט פאר אידישער קאלא־
ניזאציע מיט דעם צװעק צו גרינדן דארט א אידישע רעפובציק— ,
ניט אױפגעהערט צו פארשפרײטן דעם געדאנ? פון א אידישער
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אויטאנאמיע און צו באקעמפן זײנע געגנער פון רעכםם און פון
^ינקם.
מיר דארפן גראטוי^ירן דעם ״איהאר״ םאר דער מאטעריעלער
הילף ,װאם איז געװעז דער אויםדרוק פון דער םימפאטיע פון די
אירישע ארבעטער אין אמעריקע טיט דער ארבעטער רעפובליס
אין ראטן־פארנאנד ,און פאר דער מאראלישער שטיצע ,װאס דער
״א־קאר״ האט געגעבן די גאנצע צײט די בויער פון יירא־בידזשאן.
דער ״איקאר״ האט געהאלפן פ^אנמעםיג דעם אויםבוי פון
בירא־בידזשאן מיט מאדערנע מאשינען און אויך מיט ראציא־
נאצע טעכניקער.
.אום צו פאפויצאריזירן דעם געדאנק פון דער גרינדונג פון
א א־דישער אויטאנאמיע און אום צו געבן דעם םאראינטערעסירטן
עו^ם ריכטיגע אינפארמאציע װעגן בירא־בידזשאן ,האט דיער
״איקאר״ געשיקט אן עקםפעדיציע פון באקאנטע פאך־געיצערנטע
און נאכהער פארעפנט^עכט אין א בוך די רעזולטאטן פון זײער
אױספארשונג.

אידישע פיאנערן אין בידא־בידזשאן בויען פאר זיך
א גליקלעכע צוקונפט
)בײ דער פילאדעלפיער פײערונג פון דער בירא־בידזשאנער
אױט-אנאטיע ,ױלי דעם 8טן׳ (1934
יעדע פײערונג פון דער בירא־בידזשאנער דעקצאראציע איז אץ
און פאר זיך א קאנםטרוקטיװע ,א בויענדע טאט ,דעז מיר םארן
ניט רועז ביז אונז װעט נישט געצינגען פוצשטענדיג איבערצוצייגן
די עפנטצעכע מײנונג — די אידישע װי די ניט אידישע —
װעגן דער באזונדערער װיכטיגקייט פון דער םאװעטישער דער־
חצערונג פון בירא־בידזשאן אצם א אידישע טעריטאריע ,אן אוי־
טאנאמע טעריטאריע — רעצאטיװ אן אומבאװאוינטע ,װאם איז
רײך מיט פארשידענע נאטור־אוצרות ,און װאם די רעגירונג פון
ראטנפארדאנד האט אונז געשענקט מיט דער אבזיכט מיר זאצן
דארטן אנטװיקצען אונזער סאציאצ צעבן.
דאם האט די םאװעטן רעכירונג געטאן נישט צוציב דעם ,װײצ
זי װיצ זיך באפרײען פון אירע אידישע בירגזנר .נײן ,עס איז
אין אײנקצאנג מיט דער םאװעטיש־צענינשער אידעאצאגיע ,אז די
אידישע נאציע איז בארעכטיגט צו אן אײגענער רעפובציק .בירא־
בידזשאן פארמינדערט נישט אויוי הײז אופן די אבסאלוטע גצייכ־
בארעכטיגונג פון די אידישע םאװעטישע :ירגער.
די בירא־בידזשאנער דעקצאראציע שטעצט פעםט די טאט־
זאך ,אז די אידן אין םאװעטךפארבאנד ,װעצכע װיצן פירן א
קאצעקטױו אידיש לעבן — ,װעצן האבן אין זײער טעריטאריע
אצע מעגצעכקייטן דאס צו פארוױרקצעכן.
נאטירצעך איז בירא־בידזשאן הײנט צו טאג ניט קײן גן־
עדן ; זעצבםטפארשטענדלעך פעצט נאך דארט די באקװעמצעכקײט
פון א מאדערנער גרויסער שטאט .בירא־בידזשאן איז אבער א
\\
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גן־עדן פאר עכטע פיאנערן ,װעלכע זיינען גרײט צו פארקאטשען
די ארב 5און זיך נעמען גלייך־ צו דער ארבעט מיט חשק צו שאפן
די נײע אידישע םאציאאיפטישע געזעלשאפט .נאר אזעלכע מענטשן,
װעלכע גלױבן נישט אין א בעסערער צוקונפט פון דער מענטשהײט,
איגנארירן די באדייטוננ פון בירא־בידזשאן אלם א אידישע טע־
ריטאריע .א אידנטום ,װאם האלט זיך קראטפהאפט אין א פאר־
פוי^טער כהעקו^אציע־עקזיםטענץ ,און װאם איגנארירט דעם נײעם
מארגן אין ראטנפארבאנד — איז פאראורטיילט צו אונטערגאנג.
איך צװייפל נישט קײן םעקונדע ,אז בירא־בידזשאן װעט
װערן א ^יכטיגער בײשפייצ םאר דער גאנצער װע?ט און װעט װייזן
װאם אידן קאנען שאפז װען זײ װערן באפרײט .איך ביז אי־
בערצײגט אין דעם מאטעריעלן און מאו^אלישן ערפאצג פון דער
אויפבוי־ארבעט אין בירא־בידושאן .עם מוז געלינגען ,נעטענדיג
אין אנבאטראכט דעם פרישן פיאנערן־גײםט פון דער אידישער
ױגנט אין םאװעטן־פארבאנד ,האב איך צוטרוי אין דעם רעזו^■
טאט.
איך װיים ,אז די םאװעטן־מאכט איז די פאםענדםטע מלוכ־,
אין װעלכער די אי ח קאנען דערפאלגרײך ארנעטן .דאם מוזן
די אידן פון דער גאנצער װעלט באגרײפן איז אין דעם זין מיט־
אררעטן.

באגריסונג פון חבר בדײנין
בײ דער נאציאנאילער קאנװענשאן פון ״איקאר׳/
אין מערץ״ 1935
)ראובן ברײנין װערט אױפגענומען כייט שטורמדעע אװאציעם,
װאם האלטן אן מינוטן לאנג .ניט זײענדיג פיזיש אין א לאגע
צו רײדן ,שרײבט ער אן די פאלגנדיקע קורצע באגריםונג ,װעלבע
װערט געלײעכט פון חבד ש .אלמאזא װ(:
״עם טוט מיר זײער לײד ,װאם איך ביז איצט ניט אינגער,
מײנע אמאליגע קרעפטן װאלט איך איצט אינגאנצן געװידמעט
דער בירא־בידזשאנער ארבעט.
איך פערזענלעך האב פיל צו דאנקען דעם ״איקאר״ .עם אײ
געװען א צײט ,װען איך האב זיך געטראפן מיט מײן ױגנט־פרײנד,
פראפעםאר ?ונץ ,און מיר האבן מיט אים דעבאטירט װעגן םא־
װעטן־רוםלאנד .יער איז געװען דער ערשטער ,װאם ה$ט געעפנט
מײנע אויגן צו זעז די װארהײט.
אין א קורצעד צײט נאכדעם ,אר״נטרעטנדינ אין ״איקאר״
און צוזעענדיג די אוייפאפערנדיגע ארבעט און גיגאנטישן קאטף,
װאם זיי פירז אן פאר דער בירא־נידזשאנער אידײע ,האב איך
זיך אויך ארײנמגװארפן אין קאמו« און האב געמאכט אן אגיטא־
ציאנם־ר״זע איבער אמעריקע פאר דער זעלבער אידײע .איך בין
גע?ומען אין בארירוע מיט די בעםטע םימפאטישםטע ■עלעמענטן
אין דער אידישער ארבעטערשאפט .לײדער דערלױבט ניט כיייז
איצטיגער געזונדהײט־צושטאנד פארזעצן דעם דאזיגן קאמף.
איך באװאונדער אבער די פירערשאפט פון דעם ״איקאר״,
װעלכער איז איצט דער איינציגער ,װעלכער פארטרעט אי די אי־
דײע און אי די פראהטישע ארבעט אויח אויפצובויען א אידישע
םאציאליםטישע רעפובליק.
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דער ״איקאר״ איז געװען דער ערשסער ,װאם האט געשיקט
א טעלעגראפישע באגריםונג צו דער םאװעטךרעגירונג ,װען זי
האט באקאנט געמאכט ,אז זי גיט אפ בירא־בידזשאן פאר אידי־
שער קאלאניזאציע .איך בין געװען אײנער פון די ערשטע ,װעלבע
האבן אוגטערנעשרינן ^ט־די באנריםונג.
יעדער טאג ברײנגט נײע באװײזן װי ריכטיג דער ״איקאר״
האט אפגעשאצט די שטרעבונג פון דער םאװעטן־רעגירונג צו בויעז
בירא־פידזשאן אלם א אידישע םאציאליםטישע רעפובליס.
איך האף ,אז פילע פון אײך װעלן דערלעבן צו זען דעם
לעצטן נצחון פון אונזער גרויסער אידײע״.

א יאר בירא-בידזשאנער אױטאנאמיע
םאוועטן רעגי־
כױר פייערן ה״נ ט ד$ם ערשטע יאר זינם
רונג האט אפיציעל דערקלערט בירא־בידזשאן אלם א אידי׳טע
אויטאנאמע טעריטאריע .אײגענטצעך האט דאם גאנצע אידישע
פ ^ ס געדארפט פײערן אט דעם ױם־טוב מיט דער גרעםטער בא־
גײםטערונג .איידער זײנען די גרויםע אידישע מאםן נאך בלינד
און טויב בנוגע דער גרויםער װיכטיגקײט און דער מעגלעכקײט,
װאם די באיצשעװיםטישע רעניררנג גיט אונז פרײװיציג — ,איז
פוצשטענדיגן איינק^אנג מיט איר פראקטישן אופן צו צייזן די
ו״ראבלעם פון די מינאריטעטן פע5קער — צו שאפן א אידישע
םאציאליםטישע רעפובציק.
די היםטארישע װיכטיגקײט און די יגרויםע באדײטונג פון
אונזער נײער אידישער אױטאנאכיער טעריטאריע שײנט אונז חײנט
צו ז״ן נאך פי> 5גרעםער ,װי מיט א י^ר צוריק .די פאשיםטישע
כװאליעם דראען צו פאר שליעען פו^שטענדיג די מײםטע אײרא־
פײאישע צענדער .די אידישע לאגע אין דײטשאאנד ,װי אויך אין
פיילן ,רומעניע און אנדערע ’צענדער ,איז הײנט צו טאג פיל ער־
גער ,װי זי איז ■געװען מיט א יאר צוריק ,הגם אויך דאן איז די
לאגע געװעז שלעכט .דאם װעלט־אידענטום האט זיך :אך קײנ־
מאיצ ניט כעפונען אין אזא געדריקטער און אומגליקלעכער צאגע,
װי הײנט .אומעטום — מיט דער אײנציגער אויםנאם םונם ראטך
פארבאנד — ,באהערשט די אידישע גאם א געפיל פון אומזיכער־
קײט ,פון אגגםט און פון שרעק.
די בירא־בידזשאנער דערקלערונג שטײט הײנט צו טאג נאך
פיצ פעםטער אלם א צייכן פון א זיכערעד צוקונפט ,אלם א צײכן
פון אידישער אױפלעבונג .און איך פיל זיך נליקלעך ,װאם מיר
האבן זיך ניט גענארט אין דער װע^ט־באדייטונג פון בירא־נידזשאן.
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מיר קענעז ניט צװײפלען אין דעם ,אז בירא־בידזשאן װעט
ש-וין אין די נעקםטע יארן װערן דער צוציאועם־פונקט פאר די
אידן אין די קאפיטאליםטישע לענדער .מיט יעדן טאג װערט
אלץ קל^רער ,אז דער אנטיםעכייטיזם איז א דירעקטער פראדוקט
פון דער קאפיטאליםטישער םיםטעם .עם איז גענוג א קוק צו
טאן אויףי די קאפיטאליםטישע לענדער און דאן אומצואװענדען
אונזער פנים צום ראטנפארבאנד .אויף אײן זײט זעען מיר ,אז
מיר דינען אין דעם »י טי שן קאמו« צװישן די פארשײדענע פאר־
טײען א5ם דער שעיר לעזזל )אלם דער זינד־באק( און אונז דער־
װארטן דארט די גרעםטע םפגות פאר אונזער קערפער און פאר
אונזער גייהט ,בשעת אין ראטנפארבאנד זײנען כײר פרײ צו אר־
בעטן פאר א זיכערע צוקונפט.
בירא־בידזשאן אלם דער יציכטיגםטער פונקט איז אונזער
פאר׳חושכ׳טן לעבן אין די קאפיטאליםטישע לענדער ,האט הײנט,
אין א יאר ארום נ^ך קאלינינם דעקלאראציע ,פיל געװאונען אין
זײן באדייטונג.
דער ראטנפארבאנד האט באװיזן דורך זײן גאנצער עקזיש־
טענץ ,אז אין זײנע גרענעצן איז ניטא קײן פלאץ פאר דער אי־
דישער פראגע.
בירא־בידזשאן אנטוױקלט זיך .בירא־בידזשאן בויט זיך און
װאקםט פון טאג צו טאג .בירא־בידזשאן שאפט זיך א5ם א זי־
כערער האפן פאר די פארפאלגטע הרבנות פון דער אלטער װע5ט.
עם פאלט דער גור 5אויױ בירא־בידזשאן צו װערן ד$ם אידישע
 5אנד ,װאו אונזערע פארפאצנטע און דערגידעריגטע נד־ידער װע5ן
װידער געװינעז זייער זע^בםט־רעםפעקט.
איך שטײ הײנט צו טאג ,נאך פיל מער װי אלע מאל ,אויף
דעם שטאנדפונקט ,אז די םאװעטךרעגירוע איז די עטישםטע אוץ
די גערעכטסטע בנוכע צו די נאציאגא5ע מינדערהײטן ,זי איז פרײ
פון יעדער קל״נלעכקייט און עעהארציגער פאליטיקאנםטװע .זי
זעט אין יעדן װעזן א ג^ייכבארעכטיגן מענטשן און באהאנד^ט
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אים אלם אזעלכן .גראד אלס איד פיל איך מיך אין הארמאניןנ
און איז אײנקלאנג מיט אט דער א :שויאונג פון דער םאװעטן־
רעגירונג.
איך קאן ניט שליםן כיײנע קורצע װערטער אן אויםצודריקן
אויף אט דער פארז אמלוע פיין טיפםטן טרויער איבער דעם ניט־
לאנג צוריק פארשטארבענעם פיטער סמידאװיט ש .ער ,דער ניט־
אי ד; ער ,דער ן־ויסער און טרײער קאמוניםט ,האט אזוי טיף
דערפילט די לאגע פון די איז־ן .ער האט בײגעטראגן אזויפיל
קאנםטרוקטיװע און םארשטענדגיםפולע הי^וש איז דער אידישער
קאלאניזאציע־באװעגונג אינ׳ם ראטנפארבאנד .איך שעץ מיך
גליקלעך ,װאם עם איז מיר באשערט געװעז צו שטײן פערזענלעך
אזוי נאענט צו םמידאװיט שן .זײז אנדענקען װעלן מיר אימער
מיט גרוים רעכפעקט און ליבע האלטן.
דער בוי פון בירא־בידזשאן גײט פארוים .ארום דעם סא־
װעטן־פארבאנד קאן עם פאליטיש בליצן און דונערן ,אינם ראטנ־
םארבאגד זעלבםט גייט די ארבעט װײטער אוז העכער .קײן זאך
שטייט נישט אין װעג ,אז בירא־בידזשאן זאל פארנעמען א גרויםן
און גלענצענדן קאפיטל אין דער באלדינער געשיכטע פח אונזער
פאל? .עם הענגט נאר פון אונז אפ — פון אונז אלײן .די םא־
װעט רעגירונ; האט דאם איריגע געטאן ,און טוט דאם אירעע
אויך וױיטער.

באגױםונג פון ראובן בױינין בײ דער פײערונג פון
צװאנציג יאר סאוועטן-פארבאנד אין היפאדראם,
נױ יארק ,אין 1937
דער צװאנציודיאריגער ױבילײ פון רי םאװעט־רעפובליסן איז
א גרויסער ױם־טוב — א ױם־טוב םאר אלע מענטשן ,װעלכע זײ־
נען ערלעך פאראינטערעםירט און גלויבן איז א נעםערער װעלט.
עם זײנען ערשט צװאנציג יאר פאראיבער זינט די אונטערדריקטע
מאםן האבן צעשטערט רי צאריםטישע טורמע  . . .עם איז ערשטע
צװאנציג יאר זינט צװישן די חורבות פונם װעלט־קריג ,װען די
קאנאנען און גיםט־גאזן האבן נאך געםטראשעט אײראפע ,אז די
םאציאליםטישע רעפובליקן פונם ראטךפארבאנד ז״נען געבוירן
געװארן .ערשטע צװאנציג יאר׳ זאג איך ,אוז דאך שיינט עם
מיר אפט ,אז ׳ ртаצװאנציג יארהונדערט װי דער םאוועטן־פאר־
י אנד האלט אין א״ן װאקםן. ,אין אײן רײכער און שטארקער
װערן .שוין צװאנציג יאר ,אז דער ראטךפ אריאנד באשיצט זײן
פלאץ געכן דער ארוטינער םײנטלעכער אויםדויערקײט.
ביז מיט א פאר יאר צוריק איז געװען דער ענתילטיגער
נצחון פונם ראטן־פארבאנד בלויז א האפענונג פון אונזער זײט.
מיר האבן געציטערט בײ יעדן פאליטישן װינטל ,װאים האט א
בלאז געטאן איבער אײרא&ע .מיר זיינען געװען צופרידן יעדן
טאג ׳ װאם איז פאראיבער אן מלחמה געגן םאװעטן־פארבאנד.
כייר ז״נען געװען ׳גליקלעך פאר יעדן טאג ,װעלבער האט דער־
מעגלעכט די םאװעט־רעפובליסן אפצואטעמען .מיר האבן געלעבט
אין א שטענדיגער מורא ,אז עם קא 1עטװאם פאםירן ,װאם ק^ן
ברעעען אין א םכנה די חגרגרײכונגען פונם פראלעטאריאט אין
ראטךפארבאנד.
יעגע צייטן פון דעם שטענדיגן ציטערן און שרעקן זיך ז״נען
פאראיבער .הײנט האט זיך די לאגע פולשטענדיג געביטן .ניט
די פריינט פון םאװעט־רוםלאנד דארפן ציטערן פאר דעם שיקזאל
8
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פונם ראטךפארבאנד ,נאר די פשרתים פון דער אפשטארינדיגער
קאפיטאציםטישער װעצט ציטערן ,װײ 5זײ האנען ניט טער איג־
נארירן די םיטפטאמי׳גן ,די םיפנים פון זייער אײגענעם אונטער־
גאנג.
איך בין פעסט איבערצײגט ,דאם איר אלזנ ,פײנע ױננע
חברים ,װעט זיך באטייציגן אין דער באגרעבעניש פון ריזער אא־
טער ,פוילער ,אפשטארבנדיגער װעצט — ,א װע 5ט װאם קעמפט
היינט־צו־טאג מיט אירע ^עצטע כחות געגן דעם טריאופױ־צוג
םונם קאמוניזם ,װאם קײנער קאן אים גיט צוריקהאלטן.
איך בין פעםט איבערצײגט ,אז די היםטערישע חעצע מצד
דער פאשיםטישער מאכט געגן דעם ראטן־םארבאנד ,איז נאר די
?עצטע קאגװאוי$םיװע באװעגונג פון א קעו־פער ,װעלכער גוםם׳ט.
אין דעם שרײען און ^יארפען פון די היט5ערם און פוםאלינים,
קענען מיר פילן דעם פחד־געשרײ םון פאראורטײלטן צום טויט.
עם װעט זײ פילייכט נאך געלינגעז ארײנצוש 5עפן די װעיצט אין
א קאטאםטראפאלן ,אלצעשטערדיגן קרינ .־עם װעט זײ פילײכט
געצינגען אפצונארן רי אזועערופענע דעפאקראטישע פיצוכות ,און
רורך דעם רוףז  :״ראטעװעט דעם קאפיטא^יזם!" — װעלן זײ
צוציען די דאזיגע דעמאקראטיע אויךי זײער זײט ,און זײ װעלן
צוזאפען פארשירן געגן דעם ראטךפארבאנד .אט דאם שרעק־
אעכע בייצד איז ניט נאר מע י^עך — ,עם איז װארשײנלעך.
איך צװייפצ ,אויב פיר איז באשערט נאך צו דערצעבן אט
דעם לעצטן קאפו^ פון דער צוקונפט געגןי דער פארגאנגענהײט .איך
האב אבער ניט דעם קלענסטן צװײפל אין דעם פוצשטענדיגן זיג
םון דער אידײע ,װעיצכע גאהערשט אונז אצעפען דא .איך צװײפל
ניט קײן אײנציגע פינוט ,אז דער קאפוניזם װעט גאנץ באשטיטט
זען ,און אז פיר גײען אנטקעגן דער שענםטער עפאכע פון דער
פענטשהייט .װען דיזער גרויםער טאג װעט הופען — און קופען
פוז ער — ,דאן װעט אויך די אידישע פראבלעם פולשטענדיג
געאײזט װערן ,דאן װעט אויך דער אנטיםעפיטיזם בלייבן איגן
אויפן שלאכטפעלד װי א נבצה.
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דערװ״ 5מוזן מיר ?עמפן אלם פרײנס פון ראטךפארבאנד,
אלם גאויביגע איז דער צוקונפט .די צוקונפט בויט זיך שוין אין
בירא־בידזשאז ,אין דער געשטאלט פון א פרײער אידישער םא־
ציא^יםטישער רעפובליק אין א פרײער װעלט .און דערפאר זײ־
נען מיר פארפליכטעט צו העלםן דיזער אויפבויאונג מיט װאם עם
איז נאר מעגלעך .עם איז קײז צװײפ 5ניט ,אז בירא־בידזשאן
װעט שפילן א גרויםע ראלע אין דער אידישער געשיכטע .בירא־
בידזשאן װעט נאך אפשר זײן דער אײנציגער מקצט־אינזיל )צו־
פלוכט־אינזל( פאר די קרבנות פון פאיציטישע און עקאנאטישע
פארפאלגועען אין חנר קומענדיגער ,אפשר נאך צאנגער פעריאדע
פון גםיםה פון דער קאפיטאליםטישער װעלט.

די צוקונפט פון דער מענטשהײט איז ענג פארבונח
טיט דעם דערפאלג פון םאװעטן-פארבאנד
כאגףיסונג צום  10טן ױכילײ פון בירא־בידזשאן
אין מערץ1938 ,
■ א ױם־טוב ,אין
מיר פײערן הײנט א גרויםן ױם־טוב —
װעלכן אלע פרײהייטם־ליבענדע מענטשן װאלטז אײעטלעך גע־
דארפט נעמען אנטייל .הײנט איז א דאטום איז דער װעלט־גע־
שיכטע ,די װיכטיגקײט פון װעלכן כײר קאנעז נאך ניט פאראוים־
זען ,אדער פאראויםרעכענען.
צען יאר בירא־בידזשאן באדײט צען יאר בויען פאר דער
צוקונפט — ,צען יאר בויען די צוקונפט זעלבםט .דאם איז,
אויםער אלע פראקטישע באטראכטונגיען ,די גדויםע װיכטיגקייט
פון בירא־בידזשאן.
אין א װעלט ,אין װעלכער די חוצפה׳דיגע ,אומגערעכטע און
נידעריגע עלעמענטן טרייבן און יאגן די מענטשהײט צוריק צו
בארבארײ; אין א װעלט ,אין װעלכער די ?ליינע נאציעם װערן
אויפגעפרעםן און פארשלועען — אין אט דער װעלט איז א װאונ־
דער געשען .איז דער װעלט ,װאם יװערט טענלעך אלץ שװארצער
און שװארצער ,גרויזאמער און גרויזאמער ,און איז װעלכער דאם
אידישע פאלק װערט פארניכטעט אלם דער ערשטער קרבן— ,
בויעט זיך אין װײטן מזרדו א פרײע אידישע רעפובליק.
פאר דעם היסטאריש־דענקענדן מענטשן איז דאם בילד פון
די אידישע חלוצים ,םון די פיאנערן אין בירא־בידזשא! א בארוי־
שענדיגעם .ער זעט פאר זיך שטאלצע ,קרעפטיגע און פר״דיגע
אידן ,װעלכע שטעלן זיך ניט אפ פאר הײנע שיוועריגקײטן ,און
װעלכע שרעקז זיך ניט פאר קיינע געפארן כדי אויפצובויען די
אויטאנאטע טעריטאריע .יעם איז דער אײנצעער האפענונגם־
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שטראצ ,װאם באצײכט די טונה 5ע אידישע פאנאראמע .דאם
איכט ,יװאם שטראמט ארוים פון בירא־בידזשאן ,װערט מיס יעדן
יאר א5ץ שטארקער ,קלארער און דורכדרינגענדיגער .עם איז
װי א לײכט־טורעם אין א שטורם — א פאק^ װאם גיט אונז
קראםט אױםצוהאלטן די נאכט ,און דערמוטיגט אונז צו באגעגע־
נעז דעם מארגן.
איז אײראפע ?עמפט דער גרעםטער טײ 5םון די אידז פאר
דעם נא?עטן  5עבן ; די מײםטע אידן דארט האצטן איז אײן
שרעקן זיך ,אז דער מארגן װעט איבערשטייגז דעם היינט איז דער־
נידערונכען .יעדער טאג ברײנגט מיט זיך נייע שאנדע און נייעם
שמאך .רעגירונגען ,װאם זײער פונקציע האט געדארפט זײז צו
באשיצן און צו הע 5פן אלע זײערע בירגער ,זיינען זע 5בסט די
העצער און די פירער פון דער צעשטערונכ פון די אידן א5ם שוצ־
 5אזע מינאריטעט.
אזוי טעמפ זײנען טאנכע פון אונז געװארן ,אז זײ דערװאדטז
מער גאר ניט פון רעגירונגען ,איז זײ שטעצן זיך צופרידן מיט א
ק^ענערער אדער גרעםערער דאזע פון אנט־םעמיטיזם ,אזוי יצאנג
װי די אידן װערז ניט געשטערט איז זײער האנדי^ .דאם איז די
גרויםע טראגעדיע פון דער אידישער געגנװארט .עם איז א פאקט,
אז אין געװיםע אידישע קרײזן פע 5ט דער װי 5ן צו פרײהייט ,דער
ווילן צו דער םאציאצער און נאציאנאלער באפרײאונג.
די םאװעטךרעגירונג איז די אײנציגע אין דער װעאט —
אץ\ דאנז !\א\ ױמו גג\ו\ג באגואוגו  — vumדי איינציגע רעגירוננ
איז דער װעלט ,װאס האט גע 5ײזט איז איר אײגן צאנד די אידישע
פראב^עם שטאטמעניש און װיםנשאפטאעך .די םאװעטךרענירונג
האט ענדגי^טיג אויםגעװארצ 5ט דעם אנטיםעפיטיז□ אאס גיפטיג-ע
כעזעצשאפט^עכע קראנקהײט ,װאם איז א נעפער 5עכע זאך אויך
פאר ניט־אידן .די םאװעטךרעגירוננ ,אן יעדן אינערן אדער אוי־
םערן דרוס ,האט געגעבן איר אידישער באפע^קערונג א ?ולטו־
רעאן ,װי אויך א געאגראפישן נאציאנאצן באזים.
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דאם האט דער ראטנפארבאנד געםאן ניט װײל ער האט גע־
װא 5ט זײן ט5$עראנט אדער גרויםמוט־ג צו דער אידישער בא־
פע^קערונג אינם םאװעטנאאנד .טאצעראנץ און גרויםמוטיגקייט
צו זײערע אייגענע בירנער איז א יאיציידיגונג ,און עס איז פונקט
אזוי עקיצהאפט פאר דעם פרײעז מענטשן װי פארפ^גועען .די
שטעיצונג פון דער םאװעטךרעגירונג צו די אידן איז אין אנק^אנג
מיט די פרינציפן פון די רעכט פוז נאציאנא^יטעטז אויף« װעלכע
די קאנםטיטוציע פונם ראטנפארבאנד איז געבויט.
מײן גלויבז אינם ראטנפארבאנד שטײט אומדערשיטער^עך
פעםט .טײן גאיבן אין דער גרויםער באדײטונג פון בירא־בידזשא!
װאקסט מיט יעדן ט^ג.
איך בי 1אן א^טער מאן ,װ^ם האט זיך זײן גאנץ לעבן אפ־
געגעדן מיט מענטש^עך־אידישע פראב^עמען .איך גלויב ,אז איך
פארשטײ די אידישע פראגע אזוי גרינדלעך װי ערגעץ װעלכער
פאז אוי^ דעם ערד־קוגא .איך ואג .אײך d v ’ ti ,ריבו\ װברים.י
 у>\тнניאר וגור איריט\)\ר ד^פגבלין* אי\ .בירא־בירגט\א\ ,אג\
צגבורגי צג ип־ 1ז\בויג>\ר בו^בו^פמייג^ײנו פתםי ראגוופאדבאור .י
די צוקונפט פון דער מענטשהײט ,און גאנץ באזונדערם פון
דעם אידישן פא5ק ,איז ענג פארבונדן מיט דעם דערפ^כ פון
בירא״ידזשאז און פון דער םאװעטן־רעגירונג.

דערקלערונג װאם פארדאמט די איצטיגע
װאר(כאיאליע
םפעציעלע דערקלעךונג צום ״איקאר״
װאל מארעז ,קװיבעק? ,אנאדע
)טעלעפאניש(.
איך װיל ,אז איר ז^לט װיםן ,אז דער ״איקאר״ האט פײן
פול־הארציגםטע קאאפעראציע אויך אויןז װײטער .איך אנטזאנ
זיך אונטערצוגעבן זיך צו א קינםטלעך־געשאפענער היםטעריע,
מיט װעלכער מען װיל באהערשן דאם אידישע לעבז אין דעם
איצטיגן מאמענט .קאנםטרוקטיװע ארבעט לטובת די אידן ,װאו
זי זאל ניט נעטאז װערן ,מוז אנגעפירט װערן אומגעשטערט.
אונטער קײנע באדינגונגען טאר מען ניט דערלויבן ,אז װיכטיגע
ארבעט איז די אינטערעםן פון דעם אידישן פאלק זאל לײדן צו־ליב
די שנעלע ענדערונגען אין דער דיפלאמאטישער שאך־שפיל ,װאס
גײט אז אין אייראפע .אין אט־דער שפיל איז דאך בלײז דער
ענדגילטיגער אויםגאנג װיכטיג ,נאר ניט די צײטװײליגע טטרא־
טעגישע מאנעװרעם .איז איצטיגן מאכיענט קאן קיינער נייפ ז$גן
מיט זיכערקײט װאם פאר א רעזולטאט אזא אדער אז »נדער
דיפלאמאטישער צוג װעט ברײנגען — דער קליגםטער מענטש
קאן בלויז ספעקולירן.
אײן זאך װיים איר אויה זיכער ,און דאם איז« ,ז מײנע
חברים איז ״איקאר״ און אין חגם אידישן פאלהש־קאמיטעט זיינען
טרויענםװערט גענוג און מען ?אז זיך אויף זיי פארלאזן אין דער
אומדערמידלעכער ארבעט געגן די פינםטערע פאשישטישע כחות.

אין אט דער הײליגער ארבעט בלײב איך שולטער צו שולטער
מיט אײך ,און איך שלײדער צוריק מיט פאראבטונג יערע
אטאקע ,װאם װערט אויף אײך געםאכט.
24

гъ

אגוזטגוטירבלװבט■ ריי־ר
גזײוגו גוטיג
\ ,щ \т н г

т־

ךיי־מװ

d v ’ T\ л ' к

גװצײלגוצ,

 л юטיםי

איו צזײ\ ^ײסיגוצר

איןגט־רטי חיברים «י\ д д в д

ןאלגי ל)\.בץ

אץ\ רג\דלצב\ .דצנו ליכגוע\ אגיפגאוג פ\ץ דטים סיאגолл ,־\ п п־
גל ױב\  \ азריי גגװלבגו  и н лװינו א\ шдн
גזנ\ר>וך ןגװלבו \ ш д ,פארגױר^לצבגו

длм

\т т и ш

א בטי-

אי\  тл ш гנו$וגי ג\יל

איך ,או איר ןאלנו ,גמרײ^עץ ,או גזײ\ א ײג ^גו ר גלױ.ב\
.בלי.ב\ פטיםיגו  \ днוינו ציצבוךײםילגו אי\ רי איצל\יגג\

vh

дпдлотугз

גט״
גגװג.

האט דער נאציאנאלער איד א צוקונפט אין
סאװעטן־פאדכאנד ?

װאם מײנט ״נאציאנאל־אידנטום ?״ — םאװעטן־פארבאנד
האט באװיזן ,אז אידן־האם האט ניט קײן פלאץ אין,א צױוי־
ליזירטער ארדענונג! — די גלײכבארעכטיגונג און אירע פאלגן
אונטער׳ן באלשעװיםטישן רעזשים איז דאם העכםטע גליק
פאר די אידן אויןן דער םאװעטישער טעריטאריע.
עס זײנען פאראנען ניס נאר מענטשן עובר־פטל׳דיגע ,נאר
עם זײגען אױך פאראנען אויםדרוקן ,װאם זײנען ׳עובר־בטול ,װער־
טער ,װעלנע געהערן דער פארגאנגענהײט ,אוז װעצכע האבן םאר־
ל^רן ייעדן צוזאמענהאנג מיט דער געגנװארטיגער װעלט .אויס־
דרוקן ,װאס זײנען געװארן זינלאז און װאם האבן מער ניט סײן
באדייטוע; אויםדרוסן ,װאם טרא׳ז דעם ,זואם מעז באנוצט זיך
מיט זיי ,ז״נען שוין לאנג טויט.
אין אידישע קרײזן װערן הײנט־צו־טאג באנוצט אזעלכע
עובר־בטל׳דיגע אויםדרוקן ננוגע רער אידישער לאגע איז ראטנ־
פארבאנד .אפילו די שארפםטע געגנער פון םאװעטן־פארבאנד
גיבן אומװיליג צו ,אז דער אנטיםעמיטיזם האט באקומען א טויט־
קלאפ פון דער באלשעװיםטישער רעגירונג .צו גלײכער צײט
אבער ׳פארגיםן אט די קעגנער הייםע טרערן אויףי דער ״אידישער
טראגעדיע״ אין ראטנפארבאנד .יא ׳ זיפצן אונזערע עםנטלעכע
אידישע קלאג־װײבער ,דער אידישער סערפער איז געראטעװעט
געװארן אין םאװעטךפאהב&נד ,אבער די אידישע נשטה איז גע־
גאנגעז צוגרונט .און װען מען פרובירט ארויםצובאקומען
פון די דאזיגע באקלאגערס פונ׳ם רוםישן אידנטום ■װאם
איז אייגנטלעך די אידישיע נשמה ,דאן באקומען מיר דעם
ענטפער ,אז עם איז ניט מעגלעך קײן קױם פאר׳ז :אצינאלן
איד אין ראטנפארבאנד.
״נאציאנאלער איד״ איז א 1עובר־בטל׳דיגער אויםדרוק .עם
איז אזוי איבעריג אנצורופן א איד ״נאציאנאלער איד״ ,װי אנ־
26

א^זטזנונוובלגומו דײד

21

צורופן אן אידלענדער ״נאציאנאלער אירלענדער״.
עם איז א פאקט ,אז די ציװיליזירטע װעלט האט אנערקענט
דאם אידישע פאלפ אלם נאציע .אידישער נאצי*>נאליזם איז שוין
לאנג ניט קײן פארטײ־באװעגונג .די יעניגע ,װעלכע באשטײן
דארויח אײנצוטײלז די אידן אין ״םתם־אידן״ און אין ״נאציא־
נאלע־אידן״ ,פאלגן נ$ך ,אומבאװאוםט ,די פאשיםטישע םטרא־
טעגיע .די םטראטעגיע פון די פאםשיםטישע רעגירונגען בא־
שטײט אין דעם ,װי עם איז ובאקאגט ,צו לײגן איר אײגענעם
שטעמפל אויף דעם נאציאנאליזם .די םאשיםטישע רעגירונגען
אנערקענען אלס נאציאנאליםטן נאר די יעניגע ,װעלכע געהערן צו
זײער פארטײ .עם פאםט אוגז ניט נאכצופאלגן אט אזא בײשפיל.
יװי זעט אוים דאם בילד פון דער אידישער נאציע אין דער
הײנטיגער װעלט ? דער אנטיםעמיטיזם װאקסט איבעראל ,חוץ
איז ראטנפארבאנד .דער אנטיםעמיטיזם איז נאך קיינמאל ניט
באנוצט גיעװארן אזוי פיל אלם פאליטישער און עקאנאמישער װאפן,
װי אין די לעצטע צען יאר .אין מזרח־ און אין מיטל־אײראפע,
װי אויך אין די באלקאנען ,װערט דער פאליטיש־עקאנאמישער אנ־
טיםעמיטיזם געברוכט דירעקט פון די רעכיױובגען אדער אינדי־
רעקט פון די קעגךפארטייען .ד^ם איז א פאסט ,װאם קײנער
קאן ניט ’לײקענען ,װי טרויערע ער זאל ניט זיין .אין דעמ-$
קראטישע לענדער ,װי עגגלאנד ,פראנסרײך און די םאראײגיגטע
שטאטן ,דארט ,װאו דער אנטיסעמיטיזם האט געהאט אנגענומען
הױפטזעכלעך געזעלשאםטלעכע פארמען ,האבן אין די לעצטע יארן
זיך ארויםגעװיזן םימפטאמען )םימנים( ,װעלבע בארעבטיגז די
כיורא ,אז אין א גרויםן עהאנאמישן סריזים װעט אויך דער אנטי־
סעמיטיזם אין אט די לענדער באנוצט װערן פ^ליטיש .זעלבםט־
פארשטענד^עך ,איז דער דערפאלג פון דער היטלער־רעגירוע שול־
דיג אין דער פארשטארקוני פון דעם אגטיםעמיטיזם אלם א פא־
ליטישע װאפע איבעראל .היטלער׳ם׳ אנטי־אידישע פאליטיק װערט
ניט נאר נאכנעמאכט איז אנדערע לענדער ,נאר די פאליטיק װערט
פראדוצירט און געשפײזט םון דער ריזיגער אנטיםעמיטישער עסם־
פארט־פאברי? אין דײטשלאנד ,װעלכע ארבעט אן אן אויפהער.
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גאר היינט־צו־טאג
איך גלויב קוים ,צי מען
ערגעץ־װאו געפינען א דענקענדן טענטשן ,װאם װעט ערנםט  5יײ
קענעז די פאלגענדע דריי פאקטן ,װאם לאזן זיך ניט דיםקוטירן :
ערשטנם ,אז דאם גאנצע אידישע פראבלעם איז הײנט־צו־טאכ א
.פראבלעם פון דער פארט״דיגוננ קעגן דעם פאליטיש־עקאגאמישן
אנטיסעמיטיזם ; צװײטנם ,אז דער הײנטיגער אנטיםעמיטיזם איז
:יט מער די אבםטראקטע אידעאלאגיע פון טעארעטיקער ,נאר א
פראקטישע װאפן ,א כלי־זײן ,כדי צו דערגרײכן זײערע פאליטישע
און עקאנאמישע צװע?ן ; דריטנס ,אז דער פאליטיש־עקאנאמישער
אכטיםעמיטיזם איבערטרעפט אין זײן באדײטונג .פונ׳ם אידישז
פראגלעם ,און די אידן אצײז קאנען אים ניט באקעמפן.
הער פאליטישער ציל פונ׳ם אנטיםעטיטיזם איז ז־י לענדער,
װעלכע פרובירן נאכצומאכן היטלערם ׳םאשיםטישן טריאומף ,איז
געריכטעט ניט נאר קעגן די אידן .דער איד װערט געברויכט,
כדי צו שאפן א היםטערישע שטימונג ,אין װעלכער דער פאשיזם
קאן אפערירן אויף א פיל גרעםערן פראנט.
װען היטלער ,צום בײשפיל ,ה*ט באקעמפט די ברוינונג־
רעגירונג ,האט ער יעדן אומבאקװעמען קעגנער געשטעמפלט אלם
אידן .יעדע דעמאקראטישע רעגירונג װערט אנגערופן פון פא־
שיםטישע קעגנער א ״אידנרעגירוע״ .דער דראנג פונ׳ם פא־
שייזם צו מאכט ה**ט געשאפן די אנטיםעמיטישע װאפן ניט נאר
אום די אי דן אױםצוראטן ,נאר אויך כדי צו דיםקרעדיטירן מיט
דער אנטי־אידישער פארטולע יעדע ע^אנאטישע און פאליטישע
סעגנערשאפט .װאם עס פאםירט מיט די איח זעלבסט ,װעז א
פאשיםטישע פארטײ קומט צו דער מאכט ,אדער װען זי זוכט די
טאכט אגרעסױו ,איז איז דער באלײכטונג פון דעם גרויםז נע־
שיכטלעכן פארגאנג נאר א נעבנפראדוקט ,א נעבנזאך.
עם איז ד$ך קײן צװײפל אין דעם ניטא ,און עם לאזט זיך
גיט דיםקוטירן ,אז דער פאשיזם אנערקענט דעם אנטיםעמיטיזם
אלם ז״ן שטארקםטע ארטילעריע און באנוצט אים צו דערשיםן
די דעטאקראטיע דורך די אידן .איז עם קײנעם ניט אויפגעפאלן,
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אז גאגא ,דער נייער רומענישער פרעמיער ,האט «ילײז געגעבן א
װע 5ט ״פובציםיטי״ צו זיין אנטיםעמיטישן פראנראם ? זײן ער־
שטער שריט ,װאם ער האט געמאכט כדי צו שאפן א פאשיםטישע
דיקטאטור ,איז געװען אנצופיצן די צופט מיט דעם אנטיםעמיטישן
נעפל )אין װעצכן עם מו־זן ,פארשטײט זיך ,דערשטיקט װערן אונ־
זערע אומג5יק5עכע ברידער( ,אזוי ,אז יער קאן ניעמען אומגע־
שטערט אלע נויטװענדיגע אנטי־דעמאקראטישע טיטלען ,אונטער
דער מאםקע ,אז עס האנדצט זיך נאר װעגן אן אנטי־אידישן
קאמפיין.
אין א װעלט ,װאו דער םאשיזם װארפט אן א שרעק ,איז די
אידישע צוקונפט אומזיכער .אין די יצענדער ,װאו דער עקאנא-
מיש־פאצטישער בירגער־קרע איז א זאך ,װאם דערשײנט אונז
אלם אומםארמײדלעך ,זײנען די אידז אױסגעזעצט צו דער גרעםטער
געפאר .עם איז דערפאר פיצ שװערער פאראױםצוזאגן די צוקונפט
פון די אידן אױםערהאיצב פוז דעם ראטנפארבאנד ,װי פאראויס־
צוזאגז די אידישע צוקונפט אין ראטנפארבאנד.
די ד\־ײ װיריאץ איד\ אי\ \Аа\тк9־ п ю л н 9־ לױגץ *וגילץ^ו
 нרסיגטים ,גץ־אלז  хшпוײ  \: ш о тפ^רל^נג^ריגגן בירגטץ״פך״ץזײמ.

לװב\  твхтнא רטגירגמ,
יי דרײ ^יליא\«איר\ אי\
ץ\אגז אוטגואגו צג 9א\־לצ\ריזמ\ די נויו\  лнзױי ,האגג גי \ױיגו גט~
נופוניי אלגי נוגיגןךץ פג\ בילרײג ,אל)\ װגוגלצמץײסץ פ\\ פאדשײ־
ד>\ונו 3רא,פ)וגזי)\גז  у тגגןגי־וגוגסי־שגוטילטש.

ך־י ל)\ב\ ^ י\  нל^^ר,

 лнллדגוד אונויגזגוװיגויגמ■ \\נו\־>\ ,באשיגגדאפגג אלגז א ?רימיױצלגןך
9א\־ברגוב\ .זײ לעבן אונטער א קאנםטיטוציע ,והגלכע האט פרא־
קצאמירט דאם רעכט פון יעדער נאציאנאציטעט אין דעם םאװעטך
פארבאנד צו איר אײגענעם קולטורע^ן אויםדרוק .רי ױגנט אין
םאװעט־רוםאאנד טראגט ניט קײן געצן פלעק .א גרויםער טײ5
פון דער יוגנט ,װאם איז אונזער צוקונםט ,צייענט אידישע ציייטונ־
גען און די אידישע איטעראטװ* ,גײט אין אידישע טעאטערס און
האט פו^שטענדיג פארילוידז יעדן געטא־געפיל .עם װאקםז אויף
אידן אין סאװעט־רוסלאנד — מענטעין ,װעלכע האבן די װאי ,5אצם
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פרײע רוםישע ובירגער ,צו ב5ייבן טרײ צו זײער נאציאנא5יטעט
און צו אנטװיסלעז זי קולטורעל .אידן ,װאם װערז ניט געטריבן
צום אידנטום מיט א בײטש ,נאר װעלכע נעמען א פרײװי^יגן,
געזונטן אינטערעם אין דער מאדערנער אידישער קוי^טור.

אי\ ראפװפארבאור לטי^נו א אירישנו \ xmvן$נן }ינ\ אײוג\ר
פץ\ ױי גזאנו א^יסגנובינװ ונובו אידיש\  m mאײןפאכנור גנװ^גגו•.
ױג\ אײוװר פ\\ גײ האסו גיך גגזיטזװרימי.
װען מיר נעמעז אן ׳ אז דער אידישער נאציאנאציזם )איך
רעד דא װעגן נאציאנא^יזם איז ברײטן זין םונ׳ם גאנצז אידישן
פאלק( קאן נאר עקזיםטירן אונטער דעם  p mפון אנטיםעמיטיזם,
דאז האט דער אידישער נאציאנאציזם אין ראטנפארבאנד סײן צר
קונפט ניט .איך פארװארף אבער אט די אויפפאםונג .איך גאויב
אין דער אײגיגהײט פונ׳ם אידישן גײםט ,און ביז איבערצייגט,
אז די פארזעצונג און די דױערהאפטיגקײט פון דער אידישער נא־
ציע איז ניט אפהענגיג פונ׳ם פײנטלעכן דרוק טצד די ניט־איז־ז,
אדער פון דעם ?ינצלעכן  p mטצד די אידן זיעאבםט .די אידישע
נאציע קאן נאר דאן עקזיםטירן ,װעז זי יװערט פיזיש ■ניט צע־
שטערט .דארט ,װאו עם לעבן די געזונטע גרויםע אידישע מאםן,
װעט אויך לעבן די אידישקײט.
איך הא5ט עם אויך פאר אן אקםיאם ,װאם לאזט זיך ניט
דיםקוטירן ,אז לעבן אין םאציאלער גערעכטיגקײט איז אין פונ־
דאמענטאלן זין אידישער ,װי לעבן אין אן אומגערעכטער געזע^-
שאפטלעכער סיםט־עם ,אםילו װען די אויםערע פארמען פון אט דעם
לערן זיינעז אידישע אין יעדער באציאונכ.
אין א םאציא^יםטישער מדינה נעטט $ן דער אידישער נאציא־
נאליזם ,זע^בםטםארשטענד^עך ,אנחגרע םארמען .אין א מדינה,
װאו דער מענש איז ניט געצװאונגעז צו דערשטיסן זײן עטישן
אימפולס ,דארט דארף ניט דער אידישער גײםט פאר5יו־ז זײן
נאטירלעכע פארם .דער איד װעט אידיש שאפן ,זוײ 5ער בצײבט
זיך זעצבסט טרײ .דאם איז דער אפת׳ער אידישער גאציאגא^יזם.
איך װײם ניט יװאו דער אידישער נאציאנאיציזם בציט הײנט־צו־
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טאג טער װי אין ראטנפארבאנד ,אויםער אין ארידישראל ,װאו
ער איז ^ײדער געצװאונגען אנצונעמען נאר פאליטישע פארמען.
אין דײטשלאנד װערט דעם אידן אנגעטאז דער אידישער נאציא־
נאליזם װי א צװאעם־יאקע ,אין װיע^כן ער קאן זיך ניט א קער
טאן .דאם אידנטום אין פיילז ,רומעניע און אין די באלקאנישע
׳צענדער איז אן עקאנאמיש פחד־אידנטום .אין די פאר דעמאקרא־
טישע יצענחגר ,װאו דער םאשיזם  5אזט הערן זײן בורט׳טן ,דארט
איז דאם אידנטום א לויזע געכױינדע ,װאם איז צעטיילט אין קעמ־
פענדע עהאנאמי שע קצאםן און איז מײםטנם בארײט צו מאכן
אצער^ײ קאטפראטיםן ,פשרות ,נאר כדי זיך עקאנאמיש צו בא־
שיצן.
די  \ г нאי\  ,А>?'ЗАтнט־וגלאוד  \ arפראיסדײך ,צ\גז .בײ־
נפפיל\ aj^ ajaa ,ajvaat н ,זאב\ אידיט\ג\ дшпАПйА’К апнан’аш
 \ v \a3aajrar\5אל\ די  var ira YOAnAm'Rארץ־״שראל ,א ױ ף ציג־
.аута

 aarרי אי ד\ בלײב\  v a rאלנז

ג\ײל וײסד ^ ז ײ ל .אי^ אי די ש\
« l־N$

 a w a v rאױטירלנזך ,лзлзлча
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דער אידישער נאציאנא^יזם עקזיםטירט אין ראטנפארבאנד
און אנטװיקלט זיך ,טראץ דעם שװערן קאמף ,װאם דער א״נ־
זאמער קאמוניםטישיער שטאט טוז אנפירן קעגן א װע 5ט פון
שונאים .די אידן אין םאװעטנלאנד האבן א גרויםן פארצוג אי־
בער די אידן אין אנדערע י^ענדער .זײ האבן שוין דורכגעפיאכט
דעם עקאנאמישז קאנפציקט ,װאם זאגט זיך ערשט אן אין פייצע
װעאט־טײאן .זײער לעבן איז זעאבםטפארשטענדצעך מאטעריעיצ
פיא אומבאקװעמער ,װי דאס  5עבן פון די אידן אנדערשװאו ,זײ
קאנען אבער קוקן איז דער צוקונפט אן שרעק .זײ האבן שוין
נעלערנט ,אז א י 5עבן פון לוקםום ,װאם איז פארזונקען איז  5יגן
און אין מורא ,איז ניט קײן ב א לוינו ע םאר א אעיבן ,װאם איז פול
מיט קאמפראמיםן און דערנידערונגעז .רי yoa)aaraa vk \ v r־
 занзлнзה$ב\  ,aowaar rגױיל זײ  \\ n pוײ\ איר щазаа)та \ ar
צגגלײך.

i u r ־a v \־־tt\Ttt к  בו ײוין בי־יv m o

ריענט ״נײר&ו״
לײענט דעם פארשפרײטסטן אידישן זשורנאל
אין דער גאנצער װעלט
.נײלעבן״

באלויכט דעם אויפבוי פון בירא־בידזשאן.

״נײלעבן״ איז א קװאל פון אינפארטאציע װעגן דעם לעבן
פון םאװעטישע אידן און װעגן די אידן אין דער גאנצער
יװעלט.

״נײלעבן״

זוערט געדרוקט אין אידיש און אין ענגליש.

אײנצעלנע נומערן  1 0 ---------------םעגט
א יאר םובםקריפשאן$1.00 ----------------
פאר נאף  50סענט װערט איר אײד א מיטגליד אץ ״איקאר״

װערט א מיטגליד אין איקאר!
זײט א טײל פון דער גרויםער פאלקם־ארגאניזאציע ,װאם
שטעלט זיך די אױפגאבע צו שאפן פרײגט פאר בירא־
בידזשאן ,פארטײדיגן דעם םאװעטן־פארבאנד און פירן
א קאטףן געגן פאשיזם און אנטיםעמיטיזם.
שיקט צו אײער אפצאל אויף.דעם אדרעם:
 N . Y., Room 514״ NAELEBEN, 799 Broadw ay, N ew York

