גזרוה על יהודו אמגאנוסהאד

וזעקתם לעלייה

( ) 1935

בן  -ציון יהושע
מבוא
עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בשנת

1933

חוללה מיפנה בתולדות אירופה ועם זאת

נתנה אותותיה גם במדינות מרוחקות  ,ובין אלו היתה אפגאניסתאן  .חדירת הגרמנים
לאפגאניסתאן החלה עוד בשנת
החל משלהי המאה

ה 19 -

1898

והתעצמה בתקופה שבין שתי מלחמות  -העולם .

.

היתה אפגאניסתאן מדינה ואסאלית הקשורה

בבריטניה ,

ללא קשרי  -חוץ עצמאיים וללא מדיניות פיתוח  .השליטים האפגאניים שהחלו
במדיניות זו היו האמירים עבד אל  -רחמן ( שלט

) 1901 - 1889

ובנו חביב  -אללה ( שלט

 . ) 1919 - 1901שינוי במדיניות זו ובמעמדה של ארצו חולל המלך הרפורמאטור אמאן -
אללה ( שלט

, ) 1929 - 1919

שהתנתק מבריטניה ואף פלש להודו

( 920ן ) ,

כרת בריתות

עם מדינות רבות בעולם  ,ופיתח יחסים ידידותיים במיוחד עם גרמניה  .ן הגרמנים ראו
באפגאניסתאן יעד אסטראטגי

חשוב ,

בשל מיקומה בין ברית  -המועצות לבריטניה

ששלטה בהודו  ,וכן יעד מסחרי ומאגר של חומרי  -גלם לתעשייה הגרמנית  .גרמניה
שלחה לאפגאניסתאן משלחות  -סקר וחדרה בשיטתיות לכל תחומי החיים בארץ זו

:

הרפואה  ,הפיתוח  ,החינוך  ,הכלכלה  ,בטחון  -הפנים ובטחון  -החוץ .

בהתחלת שנות השלושים כבר פעלו באפגאניסתאן בתי -חולים גרמניים וכן בית -
ספר  ,אשר עוד בשנת

1923

מנה יותר

מ 400 -

תלמידים ורבים מבוגריו נסעו לברלין

להמשך לימודיהם ושם גם ספגו הלכי  -רוח ואידיאולוגיות שרווחו בגרמניה באותו
לרבות תורת  -הגזע  .כך הפכו הגרמנים להיות הרוח החיה מאחורי המימשל

זמן ,

האפגאני ומצאו בקרב המימשל המקומי את עושי דברם הנלהבים  .כיוון שגרמניה
היתה

מנועה ,

עקב מלחמת  -העולם הראשונה והסכם ורסאי  ,משיתוף  -פעולה עם

מדינות אחרות  ,היא פתרה בעיה זאת על  -ידי עידוד היוזמה הפרטית

כביכול  .הוקמה

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
התעתיק של השמות האפגאניים  -הוא כמקובל ב' פעמים ' .
1

אמאן  -אללה  ,שלא כקודמיו שנתכנו ' אמיר '  ,כינה את עצמו פאדשאה ( מלך ) בשנת
יורשיו נתכנו כך עד הקמת הרפובליקה

( 17

ביולי . ) 1973

. 1923

גם

הוא תפס את השלטון לאחר הרצח

קודמו בשלטון  ,חביב  -אללה ח ' אן  ,בידי חניך של בית  -ספר גרמני בשנת  . 1919עקב פלישת הנפל

של אמן  -אללה להודו  ,כרתה עמו בריטניה ברית שלום  ,ואפגאניסתאן זכתה לעצמאות מלאה על -
פי חוזים שנחתמו

ב 1920 -

וב . 1921 -
ו8

המלך אמאן  -אללה ( שני

משמאל ) ,

שפתח בהידוק

ישרי

אפגאניסתאן עם גרמניה  ,ליד נשיא גרמניה

פ ' פון הינדנבורג  ,בארוחת  -ערב בברלין  ,בעת סיור של המלך האפגאני באירופה ( מדצמבר

1927

עד יולי

) 1928

באפגאניסתאן

חברה

גרמנית  -אפגאנית ,

מסחרית

שעודדה

גרמנים

הגירת

לאפגאניסתאן  ,בעיקר רופאים  ,מהנדסים  ,טכנאים ומורים  .החברה המסחרית היתה

למעשה סוכנות מרכזית לתיכנון  ,לתיאום

ולפיקוח ,

מעין ממשלה בתוך

ממשלה ,

שהופקדה על תוכניות  -הפיתוח  ,מאזן  -התשלומים ומערך הייבוא והייצוא  .בחברה זו

פעלו לצד הגרמנים  ,צעירים אפגאנים
תורת הגזע הארית .

משכילים  ,שהתחנכו

בגרמניה וספגו בה את

2

חדירת ההשפעה הנאצית לאפגאניסתאן פגעה קשה ביהודיה  .בשנים אלו מלך
באפגאניסתאן מוחמד זאהיר שאה ( מלך  . ) 1973 - 1933לדעת החוקר דופרי  ,לא המלך

שלט כארצו למעשה אלא דודו מוחמד האשם חשן  ,חניך ברלין ובעל אוריינטאציה
נאצית  ,שכיהן כראש  -ממשלת אפגאניסתאן בשנות

' . 1946 - 1929

גם הצבא ושירותי -

הביטחון הפנימיים עברו להדרכתם ולפיקוחם של מומחים נאציים  .הפגיעה ביהודים
באה לידי ביטוי בשלושה תחומים

:

( א)

נישולם מן המסחר  ,שהיה מקור פרנסה

( ב)

גירושם מן הערים שבגבול תורכמניה האפגאנית  ,שם הם סחרו בפרוות

2

על

עיקרי  ,כמעט

יחיד  ,שלהם .

החדירה הגרמנית לאפגאניסתאן והפגיעה ביהודים בעקבותיה  -ראה בהרחבה  :יהושע ,

גרמנים  .על חדירה זו מצוי תיעוד רב מן התקופה הנאצית בבונדס  -ארכיב בקובלנץ  ,גרמניה ,
תיקים

; 43 / 52 ; 43 /4 ; 10 / 62 :

.43 /62

אני מודה גם בהזדמנות זו למנהלי הארכיון על הרשות

להשתמש בתעודות אלו  .על הרקע למעורבות הנאצית באפגאניסתאן  -ראה  :אדאמאק  .מחקרו
מבוסס בעיקר על ארכיונים גרמניים  ,בריטיים והודיים ועל סידרת ראיונות עם אישי  -מפתח
נאציים  ,שלקחו חלק פעיל באירועים אלה
3

82

ראה

:

דופרי  ,עמ '

477

ואילך .

באפגאניסתאן .

וחמד זאהיר שאה ( מלך

) 1973 - 1933

מוחמד האשם ח ' אן  ,ראש  -הממשלה

( ) 1946 - 1929

בעל האוריינטאציה הנאצית

קאראקול ובטקסטיל  ,וריכוזם בשלוש ערים בלבד

:

הראת  ,קאבול ובאלח ' .

המגורשים גם נושלו מרכושם ולא הותר להם ליטול עימם מאומה למקום
שאליו גורשו .
( ג)

חשיפת היהודים בארץ זו לפורעים מוסתים  .יהודים הם הושלכו לכלא על לא
עוול בכפם .
באפגאניסתאן לא היתה תעשייה  .יהודיה עסקו מדורי דורות במסחר ואף חלשו על

כמה מגזרים מרכזיים של ייצוא

פרוות  -קאראקול ,

שטיחים ופירות מיובשים .

' הסוכנות המרכזית ' הגרמנית  -אפגאנית  ,שהוזכרה לעיל  ,העבירה את מרכז הסחר של

אפגאניסתאן לברלין  ,והיהודים נעשו מיותרים בענף זה  .המדיניות האנטי  -יהודית
בתחום המסחר יושמה בידי שר המסחר ונשיא הבנק של אפגאניסתאן  ,עבד אל  -מג ' יד

ח ' אן  ,שהיה הנאמן הראשי של הנאצים בארץ זו .

4

על מצבם הקשה של היהודים בארץ זו הוסיפה בעיית

4 , 000

הפליטים היהודים

בבוכארה  ,שנמלטו חסרי  -כל מברית  -המועצות לאחר המהפכה הבולשביקית וחיפשו

מיקלט באיראן ובאפגאניסתאן  .כמחציתם קיבלו רשיונות עלייה לארץ  -ישראל  ,ואילו
הנותרים נפלו למעמסה על יהודי איראן ואפגאניסתאן  ,אשר למרות מצבם הקשה עשו
כמיטב יכולתם כדי לעזור לאחיהם הפליטים .
4

לימים

הו י

החמישים ) .
5

5

נתמנה גם שר המיעוטים ( טיפל בעלייתם של יהודי אפגאניסתאן בראשית שנות
על פעילותו הפרו  -נאצית  -ראה בהרחבה

:

יהושע ,

גרמנים .

תיאור של אירועי התקופה והכנסת האורחים שנהגו יהודי אפגאניסתאן בפליטים הבוכארים ניתן
83

ן

84

בן  -ציון יהושע

מצוקתם של יהודי אפגאניסתאל באותו זמן  ,מצוקה אשר הנטייה הפרו  -נאצית של
הממשלה בארץ זו היתה אחד מגורמיה העיקריים אך לא גורם

יחיד  ,מבוטאת

בתזכיר

מאת ועד יהודי אפגאניסתאן בארץ  -ישראל אל המוסדות הציוניים בירושלים  .התזכיר
ב 22 -

נכתב

באפריל

1935

והוא

מבוסס

על

אזעקה

אגרות

ששיגרו יהודים

מאפגאניסתאן לאחיהם בארץ ועל מידע שנתקבל מפי עולים ותיירים שהגיעו משם
לארץ ,

בתוספת הערכות של ראשי העדה בארץ .

6

הפתרון היחיד למצוקתם היה הקצאה של רשיונות  -עלייה

לארץ ,

וזו היתה

בסמכותה של מחלקת העלייה בסוכנות היהודית  .אולם הסוכנות דחתה את תביעות

הקהילה של יהודי אפגאניסתאן בארץ  ,שביקשה לשים קץ לסבל אחיהם הנרדפים .
אנשי מחלקת העלייה בסוכנות

גרסו ,

כי יהודי אפגאניסתאן אינם עונים על

הקריטריונים שנקבעו אז לעולים והעדיפו את העלאתם של חלוצים או של בעלי -

אמצעים  ,שיכלו לתרום לכלכלת הארץ בממונם  .הם היו מוכנים להקצות רשיונות
עלייה ליהודי אפגאניסתאן רק במסגרת של איחוד משפחות  ,בדרגת קירבה של הורים
ובנים  .פקידי הסוכנות לא הבינו את טיבן של החברה הפאטריארכאלית והמשפחה
המורחבת  ,והחובה שאלו מטילות גם על קרובים רחוקים  .התזכיר  ,שהוכן לבקשת

.

מחלקת העלייה בסוכנות מתאר את מצבם הקשה של היהודים באפגאניסתאן  ,אולם
למרות המקורות שעמדו לרשותם לא ידעו עדיין ראשי ועד העדה  ,דניאל גול ומרדכי
שאולוף  ,החתומים על התזכיר  ,כי מצבם של אחיהם בארץ  -מוצאם קשה פי כמה .
ראשי הועד היו נתונים ללחץ בלתי פוסק של בני העדה בארץ  ,אשר הידיעות שהגיעו

אליהם מהגולה החרידו אותם והם ביקשו לראות את קרוביהם על אדמת ארץ  -ישראל .
חומרת הדברים שתוארה בתזכיר ריככה במידת מה את יחסה של הסוכנות היהודית .

באפריל

ב 28 -

1935

.

ביטל מנהל מחלקת העלייה יצחק

גרינבוים  ,את ההגבלות על

קבלת בקשות של קרובים מאפגאניסתאן  .מעתה היה אפשר להגיש בקשות לרשיונות -

עלייה  ,אך אין פירוש הדבר שהבקשות נענו .
וניתנו

12

מ 90 -

בקשות שהוגשו נדחו

31

על הסף

רשיונות  -עלייה בלבד  .היהודים הנרדפים באפגאניסתאן נאלצו לחפש

לעצמם פתרונות חליפיים  .רבים מהם גנבו את גבול הצפון

לארץ  -ישראל  ,תוך סכנת

נפשות  ,או הסתננו בעזרת אשרת  -תייר  ,ולא חזרו  ,לאחר שמצאו מיקלט במושבות .

7

התזכיר המובא להלן מהווה תעודה מאלפת למאבקם של בני העדה וראשיה בארץ -

ישראל למען אחיהם שנרדפו בגולת אפגאניסתאן  .התזכיר שתחת ידי מופנה אל יצחק
בהרחבה בזכרונותיו של ישראל מישאל  ,נשיא הקהילה בצפון המדינה  - .ראה  :מישאל  ,עמ '
68

ואילך ; ראה גם  :יהושע  ,ציונות  ,עמ '

באדר חרצ " ו
6

( 20

; 52 - 48

יהושע  ,גרמנים  ,עמ '  ; 37וכן בעיתון ' דבר '  ,ט " ו

במארס . ) 1936

התזכיר  -ראה  :אצ " מ , 36 / 2625
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הוא מובא להלן  ,באדיבות הארכיון הציוני

המרכזי .
7

רבים מהמעפילים מאפגאניסתאן נפלו בידי נוכלים  ,שמסרום לידי הבריטים

ואיה

במקרים אלה נאלצה הסוכנות להקצות להם בדיעבד רשיונות עלייה  .פרטיכ

'

כלאו

אותם .

לזכך מצויים

המקום לפרט .
בתעודות  ,שאני מתכוון להביא במחקר על העליות מאפגאניסתאן  ,ולא כאן ~

יהודי אפגאניסתאן  -רדיפות ועלייה

ן

85

גרינבוים  ,מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית  ,אבל מן הסתם הוא נשלח גם
אל נמענים נוספים  .ראוי לציין שזה היה רק שלב אחד במאמציהם של בני עדה זו
לעלייה לארץ  .מאבקם נמשך עוד שנים

רבותך

ורק לאחר קום מדינת ישראל הם זכו

לגאולה שלמה .

תזכיר מאת ועד יהודי אמגאנוסתאד בארץ  -ישראל
[ התזכיר מובא כאן ככתבו וכלשונו  .להבהרת הכתוב חילקתי את התזכיר לסעיפים והוספתי
פיסוק וכן השלמות הניתנות באריחיים  .ההדגשה בתזכיר  : -מאת המעתיק ] .

י " ס בניסן תרצ " ה ( ) 22 . 4 . 1935

אנו מעירים את תשומת לבו לתזכיר שאנו מגישים לכבודו ואנו מבקשים את כבודו
לקראו בתשומת לב ולהתיחס ברצינות הגמורה לשאלתנו המעוררת דאגה רבה בלבנו ,
ואשר אנו מקוים כי גם כבודכם תבינו את רצינות השאלה ותבואו לעזרתנו במלוי
בקשתנו בתזכירנו זה .

[ גזירת

הגירוש ]

יהודי אפגאניסטאן  ,אשר לפני ארבע מאות שנה נמצאים בערי אפגאניסטאן והמונים
כיום

 6000נפשך

חיו בערי אפגאניסטאן בשלום ושלוהב עד ימי מלוכת עמנואלה

[ אמן  -אללה ] ונדיר תאן הבא אחריו  .אבל רצח נאדיר חאן בעלות על כסא המלוכה בנו
זהיר חאן  ,ח שונה המצב ויחס הממשלה אל יהודי אפגאניסטאן שונה בהחלט לרעה .
8

דוגמה אחת נוספת למאבק זה הוא ראיון עם אברהם עמנואלי ( פילוסוף )  ,נציגם של יהודי
אפגאניסתאן ובוכארה בקונגרס הציוני הי " ט  ,שהתכנס בלוצרן  ,בספטמבר  . 1935הראיון פורסם

ב ' די צייט '  ,תחת הכותרת ' רועה  -צאן אפגאמ בא ללוצרן לתנות את צרותיהם של יהודי
אפגאניסתאן '  .המרואיין העריך את מספרם של יהודי אפגאניסתאן באותו זמן ב  5 , 000 -נפש  .הוא

תיאר את גירוש היהודים מערי הגבול ואת נישולם מרכושם  .הוא הוסיף  ,כי אף קונסוליה אינה
מוכנה להעניק להם אשרות והם מגורשים מעיר לעיר  .אפשר לראות מחזות מזעזעים של גירוש
יהודים הרצים כחיות נרדפות בלי לדעת

לאן  .המגורשים הם קורבן לאכזריות מצד בני השבטים .

בהגיע המגורשים למקום כלשהו אין להם כל ביטחון שלא יגורשו משם למחרת היום  .היהודים
נמנעים מלהתגונן  ,כי ההתנגדות הקלה ביותר פירושה אובדן חיים  .עמגואלי תבע מן הקונגרס

להקצות לפליטים רשיונות  -עלייה מיוחדים  ,בלי להתחשב בגילם ובאמצעיהם ואם יש להם
קרובים בארץ  -ישראל  -קריטריונים שקבעו את מתן הסרטיפיקאטים באותו זמן  -ולהגיש
עזרה חומרית לגולים הפליטים  .הראיון  -ראה  ' :די צייט '  6 ,בספטמבר  . 1935תרגומו לעברית
 ראה9

:

עמנואלי .

הכותבים לא דייקו בציון קדמותם של היהודים באפגאניסתאן ומניינם בעת כתיבת התזכיר .
ראשית התיישבותם בארץ זו היא קדומה מאוד  .עדויות בכתב על כך מצויות לפחות מהמאה

ה.9-

לקהילה נוספו יהודים ממשהד עקב ההמרה בשנת תקצ " ט  .אשר למניינם המספר נראה

מופרז ואין כאן המקום להאריך בשני
10
11

הנושאים .

ראה קשאני  ,עמ '  143ואילך ; ניימרק  ,עמ ' צח -צט .
אמן  -אללה אולץ לוותר על כס המלוכה ב 14 -ביאנואר . 1929
נכשל והשלטון נתפס זמנית בידי ראש כגופיית מורדים  .עוד באותה שנה הומלך מוחמד נאדר
ח ' אן והוא נרצח בשנת  1933בידי המקורבים לנאצים  .בנו מוחמד זאהר הומלך במקומו

ניסיון להמליך במקומו את בנו

ן

66

בן  -ציון יהושע

הגזירה הראשונה אשר זעזעה את יסודות הישוב היהודי באפגאניסטאן ואשר גרמה
התחלת הרדיפות והענויים מצד הממשלה  ,היתה גזירת הגרוש מכל עיר ועיר מתוך

הערים הללו והן  :מיימנה  ,אנדקוי  ,ושובור

גאן  ,אקג ' ה  ,מאזאר ,

סריפול  ,באלך וכו ' .

2ן

הגזירה היתה בצורה זו  ,שכל יהודי ויהודי שנולד בעיר אחת מערי אפגאניסטאן אין לו
רשות לגור בעיר אחרת כי אם באותה עיר שבה נולד  ,והגרוש הפנימי הזה יצא באופן
תכוף ומבהיל עד שלא היתה שהות בידי פרנסי העדה ונשיאיה לאחוז באמצעים ולבטל
את הגזירה  .באופן כזה הוגלו מאות אנשים מעיר לעיר מבלי שתהיה להם השהות
למכור את רכושם ולסדר את חשבונותיהם עם תושבי העיר  .כל אחד ואחד עזב את

העיר וחזר לעיר מולדתו בחוסר כל  ,ולרגלי תקופת החורף שבה יצאה הגזירה לפועל .
קרו מקרי מות לרבים מבני הגולים הללו 3 .י בלית ברירה הוכרחו בני העדה למלאות
אחרי פקודת הממשלה האכזרית הזאת ולחזור כל אחד ואחד לעיר מולדתו ולהתחיל
מחדש להתבסס בחייו .

[ נישול היהודים

מפרנסתם ]

אחרי הגזירה הזאת באה גזירה יותר חמורה והיא פקוקת וזרת [ מיניסטריון ] המסחר

אשר אסרה על כל סוחר וסוחר להתעסק במסחרו  ,כי אם רק הממשלה רשאית להתעסק
במסחר וכל הסוחרים מוכרחים להכנע לפקודות המסחריות  ,לועדת המסחר  ,אשר
מטרתן היו אך ורק להחליש ולבטל את השפעת הסוחרים היהודים ולקחת מידם את

המסחר אשר בו היו מתעסקים רוב בני העדה  ,וכל אכספורט ואימפורט אסור היה

להעשות מבלי רשיון כזה מועדת המסחר  ,ורשיון כזה כמובן לא היה מקבל אף סוחר
יהודי .

[ הרס הגטו

היהודי בבאלח ' וגירוש

היהודים ]

לרגלי הגזירה הראשונה חזרו לעיר באלך הרבה משפחות אשר נולדו

בה  ,והתבססו

בתוך רובע מיוחד ובנו להם חומה סביב ברובע וסדרו להם כעין גיטו מיוחד  .אבל אחרי
אשר הסתדרו פחות או יותר והתחילו לדאוג לעתידם באה מועצת עירית באלך

והחליטה לסדר תכניות חדשות לשכלול העיר ולסדור גן בעיר  ,סלילת כבישים חדשים

בעיר .

וכל התכניות שלהם התרכזו אך ורק בנקודת הגיטו היהודי ומטרתם היתה

להפריע ליהודים ולרדפם כליל  .וביום בהיר אחד  ,מבלי שום אזהרה מוקדמת  ,ובלי
שום קביעת מקום  ,גזרו על כל היהודים לעזוב את מקום מגוריהם והתחילו להרוס את
בתיהם ולסלול כבישים ודרכים חדשות  .ובערך קרוב למאה משפחות גורשו מבתיהם

אל מחוץ לעיר ואשר עד היום נמצאים בשדות ובכרמים  ,באהלים ומבלי

( ) 1973 - 1933
12

אבל לא שלט במדינה למעשה  -ראה

הישובים הנזכרים

:

) Akcha , Shibarkhan , Andkhui ,

אהלים ,

דופרי  ,עמ ' . 476 - 430

,

Saripul , Mazar- ] -Sharif

Balkh ,

 ( Maimanaמצויים בצפון המדינה  ,סמוך לגבול הסובייטי .
13

אזור הצפון  ,שממנו גורשו היהודים  ,היה מיושב איכרים ורועי  -צאן  ,שהכנסותיהם היו עונתיות
והסוחרים היהודים מכרו להם בהקפה עד עונת היבול  .צאתם של היהודים לגלות בעיצומו של
החורף הקשה ( עד

, ) - 200

בלי שיגבו את החובות שהגיעו להם ויוכלו להוציא את רכושם ,

הותירה אותם חסרי כל וחשופים

לקרה .

יהודי אפגאניסתאן  -רדיפות ועלייה

ן

87

וכיום כל המשפחות

ומבלי שהממשלה תתן להם מקום ומכלי שתתענין בגורלם 4 .ן
הללו צועקות ופונות אלינו לעזרה להשתדל לעליתם לארץ  ,כי אין להם רשות ללכת

לערים אחרות ע " י הגזירה

הראשונה ,

ואין להם איפה להתגורר בעיר מולדתם .

.

הממשלה הציעה להם למסור את ילדיהם ונשותיהם לבתי המושלמים וידוע לנו מה
רצונם בהצעתם זאת 5 .י מדי פעם בפעם מסיתים כלפי היהודים את תושבי המקום בכל
מיני עלילות ומאיימים בפוגרומים וכו '  .ובפרט בזמן האחרון ע " י רבוי הפליטים
ליהודי בוכרה ורוסיה הנמצאים קרוב

ל 1200 -

נפש  ,ואשר נחשבים כפליטים גם בעיני

הממשלה  ,אבל אין הממשלה מתיחסת אליהם כראוי ומציקה ורודפת אותם

6ן

ואת

תושבי המקום [היהודים הוותיקים ] .

אפגאניסתאן ]

[ הדרישה להעלאת יהודי

אין אנו בטוחים כי המצב ישתנה לטובה  ,ואין אנו רשאים לחשוב כזאת  ,אחרי כל מה
שעבר על בני עדתנו במשך השנתיים האחרונות  .ואנו בני העדה הנמצאים כיום בארץ
והמונים קרוב

ל 750 -

נפש  ,ואשר עלינו במשך השנים האחרונות  ,מוצאים לחובה

לעצמנו לדאוג להטבת מצב בני עדתנו שמה  .ואין לנו אל מי לפנות לעזרה כי אם
אליכם ומבקשים מכם לעזור לנו ברצוננו זה  ,והדרך היחידה העומדת לפנינו כיום היא
אך ורק לדאוג לעליתם של בני עדתנו מאפגאניסטאן שעה אחת קודם  .כי ידוע וברור

לנו כי לא נוכל בשום אופן לשנות את כוון הממשלה ברדיפותיה כלפינו  ,כי אין לנו את
האמצעים לזאת  .ואנו בטוחים כי להבא עוד ירדפו יותר ויותר  ,כי אנו מרגישים כי
ישנם מדריכים מיוחדים ומסיתים מתוך תומכי ממשלת היטלר אשר משמיעים על שרי
מדינת אפגאניסטאן לרדוף את היהודים  ,לכן הדרך היחידה העומדת לפנינו היא אך
ורק לדאוג לעליתם לארץ  .וכאן עלינו להעיר כי בני עדתנו בבואם לארץ לא יפלו
למעמסה על הצבור ולא על המוסדות הלאומיים  ,כי ברובם הם בעלי הון וגם בעלי
מקצוע אשר יוכלו להתפרנס בנקל בארץ .

בקשתנו היא לתת הוראות למחלקת העליה שע " י הסוכנות היהודית  ,כי יתחשבו עם
עלית יהודי אפגאניסטאן כעלית פליטים גם כן  ,לרגלי כל הרדיפות שרודפים

אותם ,

ולקבל את הבקשות של כל הקרובים מבלי שום הגבלה הנהוגה במחלקת העליה גם

.

.

.

אח אחות  ,דוד  ,דודה גיס  ,גיסה בן דוד  ,בן דודה  ,בן אח  ,בן אחות וכו '  ,ולא להגביל

את סוג הקרובים  .כי אנו מדגישים שוב פעם  ,כי שאלתנו היום קרובה מאד למצב של
פליטים

בכלל .

7ן

תוכניות הפיתוח במדינה נעשו בידי מהנדסים וטכנאים נאצים  ,שהיו גם סוכנים מוסווים ושילבו
ידע מקצועי עם שנאת ישראל  ,טבעי היה מבחינתם שתוכניות הפיתוח ימחקו את הישוב היהודי
בבאלח '  .ראה בפירוט  :יהושע  ,גרמנים  ,עמ '

. 29 - 28

על נישול היהודים מפרנסותיהם  -שם ,

עמ ' . 36 - 35
הצעה זו  ,באיצטלה של דאגה ליהודים  ,ביקשה להביא את הנרדפים לידי המרת דתם  ,על ידי
ניצול החוליות החלשות  -נשים וילדים .

על תלאותיהם של הפליטים היהודים מבוכארה  -ראה

:

עמנואלי

;

מישאל

;

אשרוב .

נראה כי כותבי התזכיר ביקשו להשוות את מעמד אחיהם באפגאניסתאן לזה של כ 60 , 000 -
פליטים יהודים מגרמניה ומאוסטריה שעלו לארץ בשנות

, 1937 - 1933

בהתאם לקריטריונים

הכלכליים והמקצועיים  ,שסוכמו בין הסוכנות היהודית לממשלת המאנדאט  .בתום מלחמת -
העולם השנייה  ,כאשר מצב היהודים באפגאניסתאן הורע עוד יותר  ,כתבו נציגיהם לסוכנות  ' :אין
אנו חושבים שמצבם של האומללים האלה הוא פחות מחריד ומזעזע ממצב אחינו במחנות

ן

88

בן  -ציון יהושע

כיום בקשות שהגשנו לסוכנות היהודית הן  90במספר  ,אשר מהן נתקבלו

והשאר לא נתקבלו על יסוד הגבלת סוג הקרובים  ,אנו מבקשים לקבל את

, 59

 31הבקשות ,

לאשרן ולתת לנו מהשדיול הזה את כל מספר הבקשות שהגשנו במלואן בכדי שנוכל
להציל את מספר הנפשות האלה

כהקדם ' .

ן

בתוך מספר הבקשות הללו כוללים

כ 30 -

משפחות תושבי העיר באלך  ,אשר הדגשנו לעיל את מצבם החמור מאד .

אנו מקוים כי בקראכם את תזכירנו זה  ,תבינו את מצבם הרציני והחמור של בני
עדתנו באפגאניסטאן  ,ואת גורלם המר בעתיד באם לא נבוא לעזרתם בכל

האפשר ,

ותמלאו את בקשתנו לאי הגבלת  .סוג הקרובים ולהקצבת מספר סרטיפיקאטים כמספר
הבקשות שהגשנו עד היום למחלקת העליה שע " י הסוכנות היהודית  .ובזה נציל את
רבע

בני העדה  ,כי אין

[ ?]

[ אנו ]

בטוחים שבאם לא נעשה כזאת  ,ולא נמלא את

חובותינו כלפיהם כיום  ,לא נתחרט על זאת בימים הקרובים מאד  ,כי כפי הידיעות
והמכתבים

שאנו מקבלים עננים שחורים רובצים על בני עדתנו

האחרונים

באפגאניסטאן  ,ואם ח " ו [ חס ושלום ] יקרה דבר מה  ,דמם יזעקו אלינו

משם  ' .י

אנו מבקשים לבירור השאלה  ,לקבל משלחת מבני עדתנו בימים הקרובים בכדי
לדון על רצינות השאלה הזאת  ,ולמצוא את הדרכים האפשריות לעזרתם  .בתקוה כי
תזכירנו זה ימצא אוזן קשבת ותמצאו לנכון לבוא לעזרתנו במלוי בקשתינו בתזכירנו
זה  ,הננו אסירי תודה למפרע .
בכבוד רב
ועד יהודי אפגאניסטאן בא " י
( חותמת )

דניאל גול
מרדכי שאולוף

70

מימץ  :דניאל מל
משמאל  :מרדכי שאילוף

באירופה '  -ראה  :אצ " מ  . 52625 ,יהודי אפגאניסתאן נאלצו במשך כל התקופה הזו  ,וגם לאחר
קום המדינה  ,להאבק לא רק נגד קשיים אובייקטיביים אלא גם נגד התדמית הלא  -פרודוקטיבית
שהוצמדה ליהודי  -המזרח  .אין כאן המקום להאריך בזה  ,וראה לדוגמה  :דו " ח סטנוגראפי  ,עמ '
; 431 - 430

18

שדיול

ילקוט .

) ( Schedul

או קוסטה

) ( Quata

היו כינויים למיכסת העולים שהורשו להיכנס לארץ -

ישראל על  -יסוד רשיונות עלייה ( סרטיפיקאטים ) בפרק זמן קצוב  .המיכסה נקבעה לפי ' יכולת
הקליטה הכלכלית של הארץ '  ,והקריטריונים לכך הובאו בעיתון הרשמי של ממשלת המאנדאט
ביום

1

באוגוסט

דרישה למקצועו
19

, 1932

ובהן נקבע כי העולה יהיה בעל הון של  1 , 000לא " י או בעל מקצוע שיש

וכו' .

התזכיר  ,שנכתב באפריל

, 1935

שנים לפחות  -ראה בפירוט
20

דניאל גול נולד בהראת

כישר את ראשית הרדיפות  ,שהלכו והחריפו במשך עוד כעשר
:

יהושע  ,גרמנים  ,עמ '

(  ) 1887ונפטר

בירושלים

.54 - 51

( , ) 1968

היה איש עסקים ופעיל בענייני העדה

במשך עשרות שנותיו בארץ  ,כיהן שנים רבות כיו " ר ועד העדה בירושלים  .מרדכי שאולוף נולד
בירושלים

( , ) 1910

סוחר  ,היה פעיל בענייני העדה

מצעירותו .
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ירושלים .

]

L .W . Adamac , ' Germany , Tbird Power

 .קק " Approach, , Michigan 1969 ,שי
)

Relations ' ,, .

- Some .

"

204 - 259 .

ש " ח אשרוב  ,מסמרקגד עד פתח  -תקוה  -זכרונות מעפיל בוכארי  ,תל  -אביב
תשל " ז .
דו " ח סטנוגראפ

דו " ח סטנוגראפי מישיבות הקונגרס הציוני הכ " ג ( אוגוסט

דופרי
די

צהט

יהושע  ,גרמנים

. ) 1951

Afrhanistan , Princeton 1980 .

] . [) upree ,

די צייט  ,עיתון  ,לונדון .
ב " צ יהושע  ' ,גרמנים  ,נאצים ושנאת ישראל באפגאניסתאן '  ,כיוונים ,
( תשמ " ו )  ,עמ '

30

. 55 -25

יהושע  ,ציונות

 ' , - -אהבת ציון וציונות באפגאניסתאן '  ,כיוונים  ( 7 ,תש " ם )  ,עמ '

ילקוט

ילקוט המזרח התיכון ( סידרה חדשה )  ,חוברת

14 - 13

. 52 -48

( שבט  -אדר תש " י )  ,עמ '

.29 - 28
מישאל

י ' מישאל ,

בין אפגאניסתאן לארץ  -ישראל  ,ירושלים תשמ " א .
מסע בארץ הקדם  ,ירושלים תש "ז .

ניימרק

א ' ניימרק ,

עמנואלי

א ' פנחסי ( עורך )  ,כתבי אברהם עמנואלי ( פילוסוף )  ,ירושלים

קשאני

ר ' קשאני  ' ,קורות זמנים להרב מתתיה גרג ' י מאפגאניסטאן '  ,שבט ועם  ,סידרה
שניה  ,א ( ו )  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

. 159 - 136

. 1960

