התנועה הציונית־ הסיפור הץומיתי
 unrcץוושרי  -כפר ויתסין
אתם בטח רוצים לדעת איך הגענו הלום?
ובכן ,זה התחיל ברוסיה הצארית ,ושם נולדו תנועות חברתיות רבות השפעה.
בין המהפכנים לא נפקד מקומם של היהודים ,ומתוך המהפכה הפרולטרית נולדה התנועה הציונית.
אבות התנועה ומייסדיה ,אנשי חזון ומעש ,עשו נפשות לרעיון הציוני ושכנעו את אחיהם המהפכנים לבוא לציון:
זהו ערש הולדתו של עמנו ושם תבוא גאולתנו לידי ביטוי ,בואו אחים לארץ האבות ,ושם תקימו יצירות חדשות ,מושבים
וקיבוצים  -יצירות מופת של עמל ותרבות.
מתוככם תצמיחו אמנים ,אומנים ,חקלאים לתפארת ,תייבשו ביצות ,תחרשו בימים ובלילות תשמרו ,תצאו לעזרת אחיכם
בנגב ובגליל ,תחלו בקדחת ,יהיה חם בקיץ וקר בחורף ,תמיד תחיו בדלות ,יהיה לא קל ,אבל תקימו מדינה לתפארת,
תפתחו חקלאות לדוגמה.
כמובן ,שהמדינה שכה חפצה בהתיישבות ובשמירה על גבולותיה ,תלווה אתכם ,אמנם פקידיה ידאגו להקשות עליכם ,אולם
קושי מחשל.
לבסוף אתם יודעים מה? כל שבניתם בדם ודמים ,לא יהיה שלכם ,המדינה תרשה לכם לגור במשקכם .אמנם חלקם ניבנו
לפני קום המדינה ,אבל עדיין כאן זו מדינה מתוקנת ,ואם כבר אי אפשר לחיות מחקלאות ,או שמא כשל כוחכם אל מול
פקידי הבנק והרשויות השונות.
המדינה ,בשם טובת בעלי הממון והיכולת ,תאפשר לכם למכור את משקיכם בערך הנמוך ככל האפשר ,כי הרי לא על מנת
להתעשר ישבתם אתם ובנכם ,ואת משקכם ובתיכם תוכלו ,ברוחב ליבה של המדינה ,למכור ליזמים ,הם כבר ידעו להפיק
תועלת לרווחתם ולרווחת מקורביהם ,ואתם? אתם היסטוריה.
ככה אחיי ,בואו להיות מתיישבים ציונים ,כך נקים לנו מדינה לתפארת ,כך תהיה תעסוקה לכל הפקידים החשובים ,שהרי
הם בזיעת אפם ובחלבם ,סובלים פה למען כולנו ,ובא לציון גואל.
ובמסר לכל אחיי הרפתנים,
הרואים בעיניים כלות ,כיצד גם
את חלקת אלוהים קטנה זו
שלנו ,מנסים אותם "חורשי טוב"
לקעקע ,רק אם נשכיל -
מושבניקים וקיבוצניקים כאחד,
לשלב ידיים יחד ,ולהבין שללא
שיתוף פעולה בינינו  -גם הענף
המפואר הזה יחוסל.
כך לאור ההתנהגות חסרת
האחריות של הנהגת הענף ,אני
קורא לייסד מחדש פורום של
הידברות בין הסקטורים ,ובכך
לשמור על חזית אחידה■ .
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