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Myahudi wa Kimataifa

Neno la Mchapishaji
Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza
kiitwacho International Jew. Sisi tumekiita, Myahudi wa Kimataifa.
Kitabu hiki, Myahudi wa Kimataifa ni matokea ya tume iliyoundwa na
Henry Ford wa Kwanza na kuchapishwa kwa mara ya kwanza baina ya
miaka 1919-1920. Henry Ford I alikuwa mmoja wa wafanyabiashara
wakubwa wa viwanda; yeye alikuwa na kiwanda chake maarufu sana katika miaka ya 1900 kilichojulikana kwa jina la Ford Motor Company.
Mtasinia huyu alitishiwa na jinsi wahamiaji wa Kiyahudi walivyokuwa
wakiendesha biashara na mambo yao kwa kuhodhi nchini Marekani na
sehemu nyinginezo ulimwengu. Kwa hiyo, uzalendo ukamsukuma na
akaamua kuunda tume ya wataalamu waliobobea katika shughuli za utafiti ili wafanye utafiti kuhusu shughuli za Wayahudi nchini Marekani na
katika nchi za Magharibi, na matokeo ya utafiti wao ni kitabu hiki ulicho
nacho mikononi mwako.
Sote tunajua uharibifu na ukaidi wa Wayahudi kuanzia wakati wa Nabii
Musa (a.s.) mpaka sasa. Katika kitabu hiki utaona jinsi walivyopanga
mbinu na mikakati ya kutawala kwa hila, mikakati ambayo waliipanga
kabla na baada ya Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia, na ambayo wanaendelea kuitekeleza mpaka sasa. Watafiti hawa waligundua mambo mengi ya
uovu uliokuwa ukifanywa na Wayahudi.
Kwa kweli kitabu hiki ni kifumbua macho kwa wale wote ambao
wanawaona Wayahudi kama taifa teule la Mungu. Taasisi yetu ya Al-Itrah
Foundation imeamua kukichapisha kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili ili
kuwazindua wasomaji wetu wa Kiswahili kutokana na njama za Wazayuni.
D
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Myahudi wa Kimataifa
Tunamshukuru ndugu yetu, Salman Shou kwa kukubali kukitarjumi kitabu
hiki. Vilevile tunawashukuru wale wote walioshiriki kwa njia moja au
nyingine hadi kufanikisha kuchapishwa kwake.
Mchapishaji:
Al-Itrah Foundation
S. L. P. 19701
Dar-es-Salaam, Tanzania.
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Muhtasari wa Mchapishaji
Ni dhahiri kabisa kwamba Henry Ford wa I alipochapisha matokeo ya
tume aliyoiagiza kufanya uchunguzi wa kina kuhusu Myahudi wa
Kimataifa mnamo mwaka 1919-20, hakuhamasishwa na maslahi binafsi.
Kwa hakika alikuwa amekutana na mvuto wenye nguvu na uchoyo wa
Wayahudi ambao ulikuwa unafanya kazi kwa polepole na umadhubuti
kuharibu ‘Uchumi wa Marekani’ kwa ajili ya maslahi kamili ya jamii ya
Wayahudi. Hivyo, Bwana Ford alichochewa na hisia zake za uzalendo wa
kimarekani na kuwatahadharisha raia wa Marekani wa wakati huo kuhusu
hatari mbaya ambayo ilikuwa inanyemelea kuhujumu ustawi wa watu wa
Marekani.
Matokeo ya tume yake yaliegemezwa kwenye mambo thabiti
yasiyokanushika ambayo yaliogofya kwa zaidi ya miaka 70 iliyopita.
Kuwa na uhakika, mshiko wa mvuto wa kinyonyaji wa Kiyahudi umekuwa
unaongezeka nguvu zaidi na zaidi tangu wakati huo.
Hatari ya Wayahudi – sasa inaitwa Uzayuni – Si tu inatishia taifa moja.
Kwa kweli, inaelekezwa kwa wanadamu wote, kwa lengo na matumaini ya
kuanzisha – serikali yetu kuu – inayokusudiwa kuwakilisha ‘Watu wateule’
na ubora wao wa kimbari.
Protokali za wazee walioelimika wa kizayuni zinasema wazi kabisa
kwenye protokali yake ya 10.
“Kumchakaza (kumchosha) kila mtu kwa njia ya mifarakano, uadui,
ugomvi mkubwa wa makundi ya watu, njaa (ya kulazimishwa) chanjo za
magonjwa, kupungukiwa hadi ambapo wasio Wayahudi hawataona njia
nyingine yoyote ya kukimbilia isipokuwa kuomba fedha na mamlaka
yetu.” Haya yamekuwa yanafanywa, na bado yanaendelea kufanywa kwa
F
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kweli kila mahali hapa duniani hususan sehemu ambazo wanaziita
Ulimwengu wa Tatu.
Protokali ya 14 inasema:
“Tutakapokuwa watawala tutafikiria kama jambo lisilopendeza, kuwepo
kwa dini nyingine yoyote isipokuwa ile yetu.”
“Na kuwazuia wao (wasiokuwa Wayahudi) kufikiri kwa kutumia akili zao,
halisi, tutaelekeza usikivu wao kwenye burudani, michezo, burudani za
kupitisha muda, mpwitompwito na ikulu za watu.”
Hadi sasa haya yote yamekwishatekelezwa, hivyo kwamba Kanisa la
Kikristo, ambalo lilikuwa likifikiria kumwangalia mwanamke mgeni kuwa
tendo lililoharamishwa, sasa linaona ni halali kisheria kutoa mimba, ngono
ya mwanamume kwa mwanamume, au wanadamu wa jinsia moja na hata
kuwachagua wanawake kwa kazi ya uchungaji, kwa mujibu wa maandishi
ya Kimarekani ya hivi karibuni.
Kwa hiyo, ni lazima kwamba watu wa mataifa yote ya dunia wanatakiwa
watambue msiba wa kuteketeza wa kizayuni unaowaangukia. Hivyo,
ICRO imeamua kuchapisha tena toleo lililofupishwa ambalo lilichapishwa
mwaka 1970 na Umma Publication House Karachi, Pakistan, ambapo
maelezo yameongezwa kwenye mambo fulani.
Tunayo matumaini kwamba tumeweza kuwasilisha huduma ya thamani
kwa wale wote wapenda amani, wa dunia, hivyo kwamba wanaweza kutahadhari dhidi ya maadui wa jamii ya binadamu duniani pote.
Idara ya Tarjuma na uchapishaji
Taasisi ya Utamaduni wa Kiislamu na Uhusiano
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UTANGULIZI
Baada ya vita vya kwanza vya dunia Mmarekani mashuhuri mwenye
viwanda Henry Ford alitambua uharibifu mkubwa ambao ni kiini macho
kinachohemshwa na matajiri wakubwa wa kimataifa wa kiyahudi.
Aliwaagiza watafiti wenye akili sana kufanya uchunguzi, uliokamilifu wa
Myahudi wa Kimataifa na kuchapisha matokeo yao mwaka 1919-20
kwenye ‘Dearborn Independent,’ ambalo lilikuwa gazeti rasmi la Ford
Motor Company. Kwanza makala zilichapishwa kwenye gazeti la The
Dearborn Independent na pia baadaye zilichapishwa kama kitabu.
Kama kawaida, mvumo wa kuogofya ulitokeza kutoka kwa Wayahudi,
ambao walifanya kampeni dhidi ya Ford. Hatimaye, kwa shinikizo, Bwana
Ford aliacha kusambaza kitabu hicho, Wayahudi na marafiki zao walikwenda kwenye maduka ya vitabu na wakanunua na kuharibu vitabu vyote
vilivyoonekana. Wezi wa kisirisiri waliagizwa kutembelea maktaba na
kuiba vitabu kutoka ndani ya maktaba. Hali hii iliifanya kitabu kiadimike
sana na kisichoonekana hivyo kwamba kikawa kitu cha kukusanywa na
wakusanya vitu.
Utafiti wa Bwana Ford ulionesha jinsi Wayahudi walivyokuwa wanaendeleza mpango ulioelezewa kinagaubaga kwenye ‘Protokali za wazee wa
kizayuni, walioelimika.’ Kuhusu Protokali, tarehe 17, Februari, 1921
Bwana Henry Ford alisema: “Tamko moja tu ambalo nitakuwa makini
kufanya kuhusu Protokali ni kwamba zinaendana na yale yanayotokea…”
zinaendana kabisa na hali ya dunia hadi wakati huu. Zinaendana nayo sasa.
Alipoambiwa kwamba Wayahudi wanasema kwamba Protokali zilighushiwa, Bwana Ford hakupoteza muda kuhoji hoja hiyo. Yeye alisema tu:
“Vyovyote vile zilivyo, zinaendana na yale yanayotokea sasa baada ya
miaka zaidi ya sabini,” hizi zinazosingiziwa kuwa ‘Protokali zilizoghushiwa’ bado zinaendana na yale yanayotokea sasa. Ushawishi wa kizayuni
H
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unaendelea kuongezeka marudufu hivyo kwamba muhimili wa sera ya
ikulu ya Marekani ni maslahi ya Israeli badala ya watu wa Marekani
(maelezo ya mchapishaji wa Kiingereza).
Kwenye kitabu chake kiitwacho ‘My life and work’ (Maisha yangu na kazi)
kilichochapishwa 1922, Bwana Ford alitoa maelezo juu ya mfululizo wa
makala zake za ‘Myahudi wa Kimataifa’ kwa maneno yafuatayo:
“Wasomaji wa makala zetu kwa haraka sana wataona, kwamba hatukuchochewa na chuki isiyokuwa na sababu isipokuwa inawezekana ni upendeleo unaosababishwa na kanuni ambazo zimejenga ustaarabu wetu.”
Imechunguzwa mikondo fulani ya ushawishi katika nchi hii ambayo
ilikuwa inasababisha ishara za uharibifu katika fasihi yetu, burudani yetu,
na mwenendo wa kijamii, biashara ilikuwa inayumba kutoka kwenye hali
yake ya zamani – marekebisho kamili ya kimantiki, kujiruhusu jumla
jumla – hadi kuvuka viwango vya chini ni hali iliyoonekana kila mahali…
Ukweli kwamba ushawishi wote huu unatokana na chanzo cha jamii moja
ni jambo la kuzingatiwa… Kazi yetu haina kisingizio cha kusema neno la
mwisho juu ya Myahudi nchini Marekani. Kazi hii inasema tu neno ambalo linafafanua ushawishi wake uliopo katika nchi hii…
Watu wanapojifunza kutambua chanzo na namna ya ushawishi
unaowazunguka upesi upesi, inatosha. Watu wa Marekani waelewe mara
moja kwamba huu si mtenguko wa maadili wa kawaida lakini ni uchochezi
unaofanywa kwa mahesabu ambao unatuumiza na wao wapo salama…
Kazi hii ilifanywa bila malengo ya kibinafsi. Ilipofika kiwango ambacho
tunaamini kwamba watu wa Marekani wangeshika ufunguo, tuliacha
ipumzike kwa wakati fulani. Maadui zetu wanasema, kwamba tulianza
kufanya kazi hii kwa ajili ya kulipa kisasi na kwamba tulisitisha kwa
sababu ya hofu. Muda utaonesha kwamba wakosoaji wetu (wayahudi)
wanachofanya ni kukwepa tu kwa sababu hawawezi kudiriki kutatua tatizo kuu.
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Myahudi wa Kimataifa
Bwana Gerald L. L. Smith, Mkurugenzi wa Taifa wa Vita vya msalaba vya
Kikristo, aliyekuwa Los Angeles, California, Marekani, mwaka 1952
alichapisha toleo jipya la ‘Mayahudi wa Kimataifa’ katika mlolongo wa
makala za Bwana Ford. Nakala zake zilizochapishwa, pia zilinunuliwa na
kuharibiwa na Wayahudi na hata toleo hili limeadimika sana sasa.
Tunachapisha toleo lililofupishwa la makala za Bwana Ford kwa sababu
Wayahudi wa Kimataifa na kundi lao la Kizayuni wamechukua nafasi
kubwa sana, ambayo inaathiri amani ya dunia leo.
Tumekwishachapisha ‘Protokali za wazee wa kizayuni walioelimika.’
Tunayo furaha katika kuwakilisha maelezo haya juu ya Protokali kwa ajili
ya kufikiriwa na kuchunguzwa na wapenda amani wote wa dunia.
Imamullah Khan,
Katibu Mkuu,
Moramar Al-Ala’m Al Islami
(World Muslim Congress)
Karachi, Septemba, 1970
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Protokali ya Saba
“Tutatumia nguvu kuzilazimisha serikali za wasio Wayahudi kuchukua
hatua ambazo zitatangaza mpango wetu uliotungwa kwa maana ambao
tayari unakaribia lengo lake la ushindi kwa kukubali kuvumilia shinikizo
la maoni ya umma yanayochochewa ambao kwa kweli umepangwa na sisi
kwa msaada wa kile kiitwacho ‘Mamlaka makuu’ ya magazeti. Mamlaka
hayo tayari yameangukia mikononi mwetu isipokuwa hitilafu chache
ambazo si za kutiliwa maanani.”

1. Historia Ya Wayahudi nchini Marekani
Historia ya Wayahudi nchini Marekani imeanzia kwa Christopher
Columbus tarehe 2, Agosti, 1492, zaidi ya Wayahudi 300,000 walifukuzwa
kutoka Hispania na siku iliyofuata tarehe 3, Augosti, 1492, Columbus
aliondoka kuelekea magharibi kwa njia ya bahari, akiwa amechukua kundi
la wayahudi.
Hata hivyo, watu hawa hawakuwa wakimbizi, kwa mpango wa kitabiri wa
safari baharini ulikwishaamsha huruma ya Wayahudi wenye ushawishi
muda mrefu uliopita. Columbus mwenyewe anatuambia kwamba
alishirikiana sana na Wayahudi. Barua ya kwanza aliandika akielezea kwa
kina uvumbuzi wake ilikuwa ni kwa ajili ya Mayahudi. Kwa kurudi, safari
hiyo ya baharini iliyokuwa na matukio mengi ambayo yaliongeza elimu na
utajiri kwa mwanadamu - nusu ya dunia nyingine - ilifanywa iwezekane na
Wayahudi. Hadithi hii ya kufurahisha kwamba safari hii ya baharini
iligharamiwa na vito vya thamani vya Malkia Isabella imepotea chini ya
utafiti tulivu.
Walikuwepo Maramas watatu au ‘Wayahudi wa siri’ ambao walikuwa na
ushawishi mkubwa kwenye mahakama ya Hispania. Luis de Sentagel,
2
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ambaye alikuwa mfanyabiashara muhimu wa Valencia na ambaye alikuwa
mkulima wa kodi ya kifalme, ndugu yake, Gabriel Sanchez, ambaye
alikuwa mhazini wa ufalme, na rafiki yao, msimamizi mkuu wa nyumba ya
mfalme Juan Cabrero.Watu hawa walifanyia kazi mfululizo dhana ya
Malkia Isabella wakimwelezea kupungua sana kwa hazina ya ufalme na
uwezekano wa Columbus kuvumbua dhahabu ya kubuniwa katika visiwa
vya Indies, hadi Malkia alikuwa tayari kutoa vito vyake vya thamani kwa
rahani ya kupata fedha. Lakini Santagel aliomba ruhusa ya kujikopesha
fedha hizo, alifanya hivyo, alikopa ducats 17,000 (fedha ya Kihispania
wakati huo) ambayo ilikuwa sawa na pauni za Uingereza, takriban 5,000
labda ni sawa na pauni 40,000 za leo.
Washirika wa Columbus katika safari hiyo ya bahari, walikuwa kama
wayahudi watano hivi: Luis de Toires, Mkalimani, Mario, daktari mpasuaji, Bernal, Daktari aliye bingwa, Alonzode la lalle, na Gabriel Sanchez.
Luis de Toires ni mtu wa kwanza kugundua matumizi ya tumbaku,
alilowea Cuba na anaweza kusemekana kuwa baba wa udhibiti wa
Wayahudi wa biashara ya tumbaku kama ilivyo leo.
Wazee walezi wa Columbus, Luis de Santagel na Gabriel Sanchez, walipata upendeleo wa aina nyingi kwa ajili ya jukumu walilotekeleza katika
kazi, lakini Columbus mwenyewe akawa mhanga wa njama iliyopangwa
na Bernal, daktari wa meli, aliteswa kidhulma na alifungwa jela kama
zawadi yake.
Tangu mwanzo huo, Wayahudi waliiona Marekani zaidi na zaidi kama
shamba lenye matunda mengi na uhamiaji ulianza kwa nguvu sana
kuelekea Amerika ya kusini, hususan Brazil.
Lakini kwa sababu ya kushiriki kijeshi katika kutokubaliana na watu wa
Brazil na Wadachi, Wayahudi wa Brazil, waliona lazima wahame, jambo
ambalo walifanya kwa kuelekea upande wa koloni la Wadachi ambalo leo
ndio New York.
3
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Peter Stuyvesant, aliyekuwa gavana wa Kidachi, hakuthibitisha kabisa juu
ya Wayahudi kutoka miongoni mwa watu na aliwaamuru waondoke, lakini Wayahudi walikwishachukua tahadhari ya wazi kabisa kuhakikisha
kupokewa kwao hata kama hawakukaribishwa, kwa sababu katika kubatilisha agizo la Stuyvesant, wakurugenzi walitoa kama mojawapo ya sababu
zao kwa Wayahudi kupokelewa, kiasi kikubwa cha mtaji ambacho waliwekeza kwenye hisa za Kampuni.
Hata hivyo, walikatazwa kuingia kwenye kazi za serikali na kufungua
maduka ya rejareja hali ambayo athari yake iliwaelekeza kuingia kwenye
biashara ya kimataifa, ambamo baada ya kipindi kifupi walikuwa
wanafanya yote isipokuwa ukiritimba kwa sababu ya viunganishi vyao vya
Ulaya.
Hiki ni kielezo kimoja tu kati ya vile ambavyo vinaweza kutolewa kwa
kuonesha uwezo wa Myahudi. Mkataze jambo moja ataendelea na lingine.
Myahudi alipokatazwa kushughulika na nguo mpya, aliuza mitumba …huo
ulikuwa mwanzo wa mpango wa biashara ya mitumba. Alipokatazwa
kufanya biashara ya bidhaa, alifanya biashara ya takataka… Myahudi ni
mwanzilishi wa biashara ya bidhaa zilizotumika hapa duniani, alikuwa
mwanzilishi wa mfumo wa uokoaji, yeye aliona utajiri kwenye mabaki ya
ustaarabu. Aliwafundisha watu jinsi ya kutumia matambara yaliyochakaa,
jinsi ya kusafisha manyoya yaliyochakaa, jinsi ya kutumia ugumu unaoota
kwenye nyongo (gall-nut) na ngozi ya sungura. Kila mara amekuwa na
hamu ya biashara ya manyoya ya wanyama, ambayo anaidhibiti sasa na
kwake ni kwa sababu ya wingi wa ngozi za kawaida ambazo sasa zinapita
chini ya majina ya biashara ya kuvutia kama manyoya yatokanayo kwenye
asili iliyo bora.
Bila kujua, mzee Peter Stuyvensal aliwalazimisha Wayahudi kufanya New
York kuwa bandari kuu ya Marekani na ijapokuwa Wayahudi walio wengi
wa New York walikimbilia Philadelphia wakati wa mapinduzi ya
Marekani, wengi wao walirudi New York haraka walipopata fursa, silika
4
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ilionesha kuwafanya watambue kwamba, New York ilikuwa ndio iwe pepo
yao kuu ya kipato chao. Na ndivyo imethibitika.
New York ni kituo kikubwa cha Wayahudi wengi hapa duniani. Ni njia
(lango kuu) ambapo wingi wa bidhaa za Marekani ziingiazo na zitokazo
hutozwa kodi ya ushuru, na ambapo hususan biashara yote inayofanyika
Marekani hulipa ushuru kwa mabwana wa fedha. Ardhi yenyewe haswa ya
Jiji la New York ni miliki ya Wayahudi.
Si ajabu kwamba waandishi wa kiyahudi, wanapoona mafanikio yasiyopata kutokea, ukuaji huu wa utajiri na uwezo usiodhibitiwa, hushangaza kwa
shauku kubwa kwamba Marekani ni nchi ya ahadi iliyotabiriwa na
Mitume, na New York kuwa ndio Jerusalemu Mpya. Wengine hata wamekwenda mbali zaidi na kuvieleza vilele vya Rockies kama ‘Milima ya
Sayuni,’ kama utajiri wa madini na wa pwani wa Wayahudi utafikiriwa.

Wayahudi katika biashara
Wakati wa George Washington walikuwepo takriban Wayahudi 4,000 nchini Marekani, wengi miongoni mwao walikuwa wafanyabiashara wenye
uwezo kifedha. Walipendelea upande wa Marekani na walisaidia makoloni
yaliyokuwa yanafanya mapinduzi kwa kuyokopesha fedha wakati wa
hatari. Katika muda wa miaka 50 ongezeko la kuonekana la wingi wa
Wayahudi wa Marekani lilikuwa zaidi ya milioni tatu na laki tatu,
(3,300,000). Leo hii hakuna mtu anayeweza kukisia kwa matumaini ya
kuwa sahihi.
Kuorodhesha mikondo ya biashara inayodhibitiwa na Wayahudi wa
Marekani imekuwa ni sawa na kugusa viwanda vilivyo muhimu sana vya
Marekani- vile ambavyo kwa kweli ni vya muhimu, na vile ambavyo kwa
tabia iliyoendekezwa vimefanywa vionekane muhimu. Biashara ya
maonyesho ni ya Wayahudi pekee, michezo – kutengeneza, mipango ya
kuweka nafasi ya mchezo, shughuli za uwanja wa maonyesho, zote zipo
5
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mikononi mwa Wayahudi. Hii hufikiriwa kwa ajili ya ukweli kwamba leo
karibu katika kila bidhaa huweza kuonekana propaganda, wakati mwingine
kwa dhahiri ni matangazo ya biashara, wakati mwingine ni maelekezo ya
moja kwa moja ya kisiasa.
Viwanda vya picha za sinema, viwanda vya sukari, tumbaku, asilimia hamsini au zaidi ya ufugaji nyama, zaidi ya asili mia sitini (60%) ya utengenezaji viatu, sehemu kubwa ya biashara ya uuzaji wa vyombo vya muziki, vito vya thamani, nafaka, pamba, mafuta, chuma cha pua, uandishi wa
magazeti, usambazaji wa habari, biashara ya vilevi, biashara ya ukopeshaji, na kutaja tu viwanda vyenye upeo wa kitaifa na kimataifa, zipo kwenye
udhibiti wa Wayahudi nchini Marekani, ima Myahudi peke yake au
kushirkiana na Wayahudi wengine walioko nga’mbo.
Watu wa Marekani wangestaajabu sana kama wangeona mkondo wa
biashara unaomilikiwa na ‘Wafanya biashara wa Marekani’ ambao
wanashikilia hadhi ya kibiashara nga’mbo. Walio wengi ni Wayahudi. Hali
hii inaweza kuonyesha uelewa fulani kuhusu ambapo ‘mbinu za biashara
za kimarekani’ zinashikiliwa katika sehemu fulani za dunia. Ambapo jamii
nyingi zinazotofautiana za watu zinaweza kufanya biashara chini ya jina la
‘Marekani’ na wakafanya kisheria, pia si ajabu kwamba Waamerika
hawatambui baadhi ya maelezo ya mbinu za kimarekani ambazo
huonekana kwenye magazeti ya nje endapo hadhi ya biashara ya Marekani
imeshindwa, ni kwa sababu kitu fulani kisichokuwa mbinu za kimarekani
kimetumiwa chini ya jina la Marekani.
Mifano ya ustawi wa Wayahudi nchini Marekani, ni mazungumzo ya kila
siku, lakini ustawi, malipo ya haki ya kuona yajayo na utekelezaji, sio wa
kushangaa. Pamoja na udhibiti haingewezekana muungano wowote kwa
asiyekuwa Myahudi chini ya mazingira kama hayo kupata udhibiti ambao
Wayahudi wameupata, kwa sababu eti kuna ukosefu wa sifa fulani za
kufanya kazi kwa pamoja, njama fulani za madhumuni, na mshikamano
mkubwa wa kijamii, ambao ni sifa ya Myahudi.
6
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Inafahamika kwa asiyekuwa Myahudi kwamba mtu mwingine ni yule
asiyekuwa Myahudi, ni karibu katika kila kitu kwa Myahudi kwamba mtu
aliyeko mlangoni kwake ni Myahudi mwingine.
Mpango wa Kiyahudi wa Kimataifa kuondosha soko lao la fedha na
kupeleka Marekani ni jambo ambalo watu wa Marekani hawakupenda.
Historia imetutahadharisha kwamba hii maana yake ni nini. Imekuwa na
maana kwa zamu kwamba Hispania, Venice, Ujerumani na Uingereza
zilipokea lawama au kutiliwa shaka ya dunia kwa yale yaliyofanywa na
mabepari wa kiyahudi. Ni fikira muhimu sana kwamba uadui mkubwa wa
kitaifa uliopo sasa ulitokana na chuki dhidi ya yale ambayo uwezo wa
kifedha wa Kiyahudi ulifanya chini ya maficho ya majina ya taifa.
‘Waingereza walifanya hivi,’ ‘Wajerumani walifanya hivi,’ wakati
ilipokuwa ni Myahudi wa Kimataifa ambaye ndiye aliyefanya, mataifa
yanakuwa tu sehemu zilizowekewa alama kwenye bao la mchezo wa
sataranji. Leo hii duniani pote neno la lawama linasikika. ‘Marekani ilifanya hivi.’ Kama isingekuwa kwa sababu ya kuwepo Marekani dunia
haingekuwa katika hali nzuri zaidi. Wamarekani ni watu bahili, wenye
uroho, makatili. - Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wa fedha za Kiyahudi,
kituo chake kikuu ni hapa na hali hii ya kutengeneza fedha kutokana na
kinga yetu ni dhiki ya Ulaya, kumchezea mmoja dhidi ya mwingine, na
kwa sababu wengi sana katika hao waitwao ‘Wafanyabiashara wa
Marekani’ walioko nje ya Marekani leo wala si Wamarekani, hao ni
‘Wayahudi.’
Raia huamka na kianzio na kuona kwamba hata mataifa meupe hayaruhusiwi kuonana yenyewe kwa yenyewe siku hizi isipokuwa kwa njia ya macho
ya Wayahudi. Uingereza na Ufaransa. Kwa nadra humuona msemaji
maalum wa Kimarekani ambaye si Myahudi. Hiyo inaweza kuwa ni
sababu ya wao kulipiza kwa kutupelekea sisi Wayahudi, wakidhani labda
tunawapenda.
7
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“Tutasababisha mishahara kupanda ambayo hata hivyo haitakuwa na manufaa kwa wafanyakazi, kwani kwa wakati huo huo tutasababisha bei za
vitu muhimu kupanda, na kusingizia kwamba hii ni kwa sababu ya kupungua kwa kilimo na ufugaji wa ngo’mbe. Pia tutahujumu vyanzo vya uzalishaji kwa ufundi na kina zaidi kwa kupenyeza fikra za vurugu kwa
wafanyakazi na kuwahamasisha kulewa pombe, wakati huo huo
tutachukua hatua ya kuwaondoa wasomi wote wasiokuwa Wayahudi nchini.”

Protokali Ya Sita
2. Sehemu Za Ushawishi Wa Kiyahudi
Suala la Wayahudi huwepo popote pale wanapojitokeza Wayahudi, anasema Theodor Herzl, ni kwa sababu suala hilo huja nalo. Si idadi yao inayozua mjadala, kwani takriban katika kila nchi wapo wageni wengine wengi
kuzidi Wayahudi. Si kwa sababu ya uwezo wao wanaojivunia sana, kwani
sasa imeeleweka kwamba, wape Wayahudi mwanzo ulio sawa na umshikilie kwenye kanuni za mchezo, hana ujanja kuzidi mwingine yeyote, kwa
kweli katika tabaka moja kubwa la Wayahudi shauku hutulizwa wakati
fursa ya kula njama imeondolewa.
Suala la Wayahudi si idadi ya Wayahudi ambao huishi hapa, si katika wivu
wa Waamerika kuhusu mafanikio ya Wayahudi, kwa hakika si kwenye
kukataa kwa vyovyote vile dini ya Musa inayofuatwa na Wayahudi; ni kitu
kingine, na kitu hicho kingine ni ukweli wa mvuto wa Kiyahudi kwenye
maisha ya nchi ambapo Wayahudi huishi; nchini Marekani ni ushawishi
wa Kiyahudi kwa maisha ya Marekani.

Kwamba Wayahudi hutumia ushawishi, wao wenyewe hutangaza kwa
sauti kubwa. Wayahudi hudai, kwa kweli, kwamba, misingi na kanuni za
8

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 9

Myahudi wa Kimataifa
Marekani ni za Kiyahudi na si za Kikristo, na kwamba historia yote
inatakiwa iandikwe upya na kutoa shukrani zinazostahili za utukufu kwa
Yuda. Kama suala la ushawishi lote lipo juu ya madai ya kiyahudi,
hapangekuwepo na fursa ya kutilia shaka, wanadai suala hili lote. Lakini ni
upole kuwashikilia kwenye mambo; pia inajieleza kwa dhahiri zaidi
kuhusu masharti hapa nchini kwetu.
Kama wakisisitiza kwamba wao ‘walitupatia Biblia yetu’ na ‘walitupatia
sisi Mungu wetu’ na ‘walitupatia sisi aina yetu’ kama wafanyavyo tena na
tena kwa kiburi chenye kutia kichefuchefu kwa njia ya machapisho yao
yote ya mabishano – hakuna hata dai moja katika madai hayo lenye ukweli.
Haiwapasi wao kukosa subira na kuwa na maneno machafu wakati ambapo
tunakamilisha orodha halisi ya ushawishi ambao wameuleta katika maisha
ya Marekani.
Si wa Wayahudi isipokuwa fikira ya kiyahudi, na watu kama magari ya
kubeba fikira hizo, hiyo ndio nukta ya suala lenyewe. Katika uchunguzi
huu wa suala la Wayahudi, ni ushawishi wa kiyahudi na fikira ya kiyahudi
ndio mambo yanayovumbuliwa na kufafanuliwa.
Wayahudi ni mabingwa wa propaganda. Hii kwa asili ndio uliokuwa
ujumbe wao. Lakini walitakiwa kueneza kiini cha mafundisho ya dini yao.
Kwa hili walishindwa kufanya. Kwa kushindwa hili, wao kwa mujibu wa
maandiko matakatifu yao, walishindwa kila mahali. Sasa hivi Wayahudi
hawana ujumbe wa neema wa kufikisha. Wachache miongoni mwa viongozi wao hata hudai kwamba wanayo kazi ya kueneza ujumbe wa kiroho.
Lakini fikira ya kueneza ujumbe bado imo ndani mwao kwa namna ya upotovu, fikira hii potovu inawakilisha, uyakinifu kamili wa leo, uyakinifu
umekuwa namna ya uchumaji wa kibahili badala ya mkondo wa huduma.
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KAZI NA UYAHUDI
Kiini cha fikira ya Kiyahudi katika ushawishi wake katika ulimwengu wa
kazi ni sawa kama ile ya idara zote… uharibifu wa maadili halisi na badala
yake huweka maadili ya kubuniwa. Falsafa ya kiyahudi kuhusu fedha si
‘kuchuma fedha’ bali ni ‘kupata fedha’. Tofauti ya hivi vitu viwili ni
muhimu. Hiyo huelezea Wayahudi kuwa ni ‘mabepari’ badala ya kuwa
‘manahodha wa viwanda.’ Ni tofauti baina ya ‘kupata’ na ‘kuchuma.’
Aina ya akili ya ubunifu na hoja inayo tabia ya kupenda kitu inachokifanya. Mfanyakazi asiye Myahudi kwa kawaida alichagua kazi anayoipenda sana. Hakubadilisha kazi kwa urahisi, kwa sababu palikuwepo mkataba
kati yake na aina ya kazi ambayo alichagua. Hakuna chochote kingine kilichomvuta sana. Aliona afadhali apate fedha kidogo lakini afanye alichopenda kufanya, kuliko kupata zaidi na kufanya ambacho kinamkera.
Mtu ‘anayefanikiwa’ kila mara huvutiwa na kupenda kwake.
Si hivyo kwa ‘mpataji.’ Hajali afanye nini ili apate, almuradi kipato
kinatosha. Hana fikra ya uongo, hisia au upendo kwa upande wa kazi. Ni
dhahabu ndio yenye thamani. Hana mwambatano wa vitu anavyovifanya,
kwani hatengenezi chochote, yeye hujishughulisha na vitu ambavyo watu
wengine huvitengeneza na huvifikiria vitu hivyo kwa upande wa fedha
zitokanazo na vitu hivyo – kutengeneza thamani – furaha ya kazi ya ubunifu kwake si chochote.
Sasa kabla ya ujio wa ujamaa wa kiyahudi na fikra za kimageuzi, wazo
lililotawala katika ulimwengu wa kazi ilikuwa “kutengeneza” vitu na
hivyo “kupata” fedha. Palikuwepo na majivuno miongoni mwa makenika.
Watu waliotengeneza vitu, walikuwa jamii shupavu na waaminifu kwa
sababu walijishughulisha na fikira za ufundi stadi na ubora, na tabia zao
sana ziliundwa kwa ridhaa ya kufanya kazi yenye manufaa kwenye jamii.
Walikuwa ni Watengenezaji. Na jamii ilikuwa imara maadam na wao
10
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walikuwa imara. Watu walitengeneza viatu na kuvifanya maonyesho ya
ustadi wao, wakulima walistawisha mazao kwa sababu ya asili ya kupenda mazao, si kwa thamani ya fedha yaliyokuwa nazo katika masoko. Kila
mahali kazi ilikuwa ndio kitu kikubwa na yaliyobakia yalikuwa ya kawaida.
Njia pekee ya kuvunja kinga hii yenye nguvu ya jamii ‘tabaka’ la ubunifu
la wafanyakazi ilikuwa kupanda fikira zingine miongoni mwao; na fikira
ya hatari kuliko zote iliyopandwa ni ile ambayo imebadili “kupata” kwa
‘kuchuma.’
Pamoja na mahitaji ya utengenezaji fedha na masoko ya chakula, shinikizo la kutosha lingekuja kusikiwa juu ya walaji wa mwisho kutoa maoni
kwenye fikira ya ‘kupata’, na haikuchukua muda mrefu kabla ya uhusiano
wa biashara ya ndani ya Marekani kuharibiwa kabisa na Wayahudi wakiwa wametawala mfumo wa benki, na Wayahudi wakiwa wanaongoza
pande zote mbili: Wahafidhina na watu wenye msimamo mkali wa kundi
la wafanyakazi, na yenye nguvu zaidi ya yote ni fikira ya kiyahudi iliyopandikizwa kwenye akili za watu wanaofanya kazi. Fikira gani hiyo!
Fikira ya ‘kupata’ badala ya ‘kutengeneza.’
Fikira ya kupata ni ya uovu, si ya kistaarabu, na ni fikra ya uharibifu
inapochukuliwa peke yake, lakini inapounganishwa na ‘kutengeneza’ na
kuwa ya pili katika umuhimu, inakuwa halali na yenye kujenga. Mara tu
mtu au tabaka linapochanjwa na fikira kali ya Kiyahudi ambayo sharti lake
ni ‘kupata…’ ‘kupata changu,’ ‘kupata ambapo fursa ya kupata ni nzuri,’
‘kuwa mwaminifu kama unaweza, usiwe wa kuaminika kama inalazimu…’ ‘lakini kipate kipato’ yote haya ambayo ni maandiko ya falsafa ya
kihaini, uimara wenyewe wa jamii ya binadamu hupoteza mwambatano
wake na huanza kuporomoka. Ngano kubwa na uwongo wa fedha umelazimishwa kwenye nafasi ya vitu halisi, na hatua ya pili ya tamthalia inaweza
kuanzishwa.
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Ushawishi wa Kiyahudi kuhusu fikira ya mfanyakazi wa Marekani, pia
kuhusu fikira ya biashara na watu wenye ujuzi, imekuwa mbaya, mbaya
sana. Hii haikuoneshwa kwenye mgawanyo baina ya ‘mtaji’ na ‘kazi’
kwani hakuna vitu vya aina hiyo vilivyoachana, yupo mkuu na idara za
shughuli za biashara ya Marekani. Mgawanyiko halisi ni kati ya fikira ya
Kiyahudi ya ‘pata’ na fikira ya Anglo-Saxon ya ‘tengeneza’ na wakati
uliopo fikira ya Kiyahudi imefaulu vya kutosha kuweza kusababisha
mtibuko wa mambo.
Kila mahali hapa Marekani kwenye matawi ya biashara, vyuo vya
Kikomunisti vinaendelezwa, vinaendeshwa na kufundishwa na Wayahudi.
Hivi viitwavyo vyuo vipo Chicago, Detroit, Cleveland, Rochester,
Pittsburgh, New York, Philadelphia na miji mingine, lengo lote ni kuweka
kazi yote ya Marekani kwenye msingi wa ‘kupata’ ambalo lazima
lithibitishe kuanguka kwa uchumi wa nchi. Hiyo ndio hatima inayotafutwa
kama ilivyo Urusi. Mpaka pale Wayahudi watakapoweza kuonesha kwamba kupenyezwa kwa Wayahudi wa nje na fikira ya kiyahudi kwenye kundi
la kazi la Marekani kumetengenezwa kwa ajili ya uboreshaji katika tabia
na mali, katika uraia na utawala wa kiuchumi, sawa uwe msimamizi au
mgeni, la sivyo uharibifu na ushawishi wa kihaini utaimarika.

MAKANISA NA UYAHUDI
Sehemu ya mwisho ambayo mchunguzi asiyeelekezwa atatafuta ili kuona
dalili za ushawishi wa Kiyahudi, ni ndani ya Kanisa la Kikristo, bado kama
akishindwa kutazama humo atakosa mengi. Ni maktaba ya seminari zetu
za theolojia zilizojazwa mafaili kamili ya juhudi ya fasihi ya kiyahudi
mnamo miongo ya hivi karibuni, na endapo wanafunzi wa kitheolojia walitakiwa kusoma matamshi haya ya Kiyahudi kungelikuwepo na
mazungumzo kidogo ya upuuzi na ‘alama rahisi’ chache kwa ajilia ya
propaganda ya Kiyahudi kwenye mimbari ya Kimarekani. Kwa miaka 25
ijayo kila seminari ya kitheolojia, lazima isaidie kiti kwa ajili ya kujifunza
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ushawishi wa kisasa wa Kiyahudi na Protokali.
Uwongo, kwamba Wayahudi ni watu wa Agano la kale na waumini wa sheria ya Musa, baadae utafichuliwa, na Wakristo walio wepesi kutishwa,
hawatasita tena kwa itikadi za kidhana kusema ukweli kuhusu Wayahudi
kwa sababu ya tafsiri potofu ya kusikitisha ya maandiko yasemayo:
“Nitawabariki wao ambao watawabariki nyinyi, na nitamlaani yule
ambaye atawalaani nyinyi.”
Kuna kazi kwa ajili ya mimbari ya kulikomboa kanisa kutoka kwenye kile
ambacho maandiko matakatifu ya Agano Jipya yanauita ‘kumwogopa
Myahudi’. Mimbari pia inayo kazi ya kuliokoa kanisa kutokana na kosa la
Yuda na Israeli ambalo linakaribiana kwa maana. Kusomwa kwa maandiko
matakatifu ambayo yanakanganya kabila la Yuda na Israeli, na ambayo
hutafsiri kila tamko la Israeli kama kutambulisha Wayahudi, yapo kwenye
kiini zaidi ya kimoja – nusu ya mkanganyiko – na mgawanyiko huonekana
kwenye maelezo ya mafundisho ya Kikristo. Wayahudi sio ‘watu wateule’
ingawa kwa desturi kanisa lote limeshindwa na propaganda inayotangaza
kwamba Wayahudi ni wateule.
Dalili ya fikira ya Kiyahudi katika miaka ya hivi karibuni imesambaa sana
kwenye matamshi mengi ya Kikristo, na wachungaji ambao
hawakuelekezwa wamethibitisha kuwa watiifu zaidi na zaidi kwa ushawishi wa Kiyahudi.
Hali tepetevu ya Kanisa, inayolaaniwa sana na wasemaji ambao walikuwa
wanaheshimu maisha ya kiroho haikuletwa na ‘sayansi’, haikuletwa na
‘utaalamu’, na sio kwa ‘kuongezeka kwa mwanga na mafunzo’, kwani
hapana chochote kati ya vitu hivi vinavyopingana hata kwenye maelezo ya
ukweli yasiyokamilika… bali hali hiyo imeletwa na ukosoaji wa juu zaidi
wa Mayahudi – Wajerumani. Watetezi wa imani wamepigana kishujaa kwa
muda mrefu dhidi ya mashambulizi ya ghafla yaliyofanywa na kile kiitwacho ukosoaji wa kiwango cha juu zaidi, lakini inasikitisha kwa kutoweza
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katika utetezi wao, kwa sababu hawakuona kwamba asili yake na madhumuni yake yalikuwa ya kiyahudi. Hayakuwa ya kikristo, hayakuwa ya
Kijerumani, yalikuwa ya Kiyahudi.
Inakwenda sawasawa na mpango wa dunia wa Kiyahudi kwamba ushawishi huu wenye uharibifu unatakiwa upelekwe nje kwa msaada wa
Kiyahudi na unakwenda sawasawa kabisa na si vinginevyo – na uaminifu
wa kiyahudi wa kukubali kitu bila kuchunguza chanzo chake. Kanisa sasa
ni mwathirika wa shambulio la pili dhidi yake, katika kuenea haraka kwa
Usoshalisti na Usovieti ambao umesukumwa kwake katika jina la udhaifu
na nadharia za maadili mabaya za ‘udugu’ na kuomba kutendewa haki na
Kanisa. Kanisa limefanywa liamini kwamba lenyewe ni baraza la
mazungumzo na si mahali pa juu pa kutangazia habari za kuzaliwa Yesu
Kristo.
Kwa hakika Wayahudi wamevamia mamia ya Makanisa ya Marekani
wakiwa mtu binafsi au kwa mpango wakiwa na uchochezi wao na fikira
zao za kijamii zisizowezekana, na hatimaye wanakuwa na uhakika kabisa
wa kimajivuno wa utawala wao, hali hiyo ambayo walikutana nayo pamoja na ukaguzi usioepukika.
Wachungaji wa Kanisa lazima wajue kwamba sehemu 7/8 ya uchumi
rojorojo ambao wanauzungumzia kwenye mimbari hutayarishwa na
maprofesa wa kiyahudi wa uchumi wa kisiasa na viongozi wa kimapinduzi. Wanatakiwa wawe na taarifa kwamba, fikira ya kiuchumi imefanywa
kuwa ya Kiyahudi kabisa kwa njia za makusudi na mpango kabambe wa
propaganda ya kamafleji, kwamba umma – fikra ya halaiki (ambayo ni
fikira inayotangazwa sana kwenye mimbari za ‘umma’ na magazeti) ni ya
Kiyahudi zaidi kuliko Uyahudi wenyewe unavyoamini.
Mayahudi wamelishika Kanisa katika mafundisho, katika uliberali, kama
yaitwavyo, na katika kuchochea na anuwai dhaifu mbalimbali za kisosiolojia za matabaka mengi. Kama kuna mahali popote ambapo uchunguzi
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safi wa mjadala wa Kiyahudi unaweza kufanywa ni kwenye Kanisa la
Kisasa, ambalo linatii propaganda nyingi za Kiyahudi bila kujitambua.
Hapa sio kwamba unashauriwa upingaji, ni maendeleo kwenye mikondo
inayojenga, mikondo ya wahenga wetu, jamii ya Wasaksoni wa kiingereza,
ambao hadi leo hii wamekuwa wajenzi wa dunia, watengenezaji wa miji
mikubwa na biashara na mabara, na si Wayahudi ambao kamwe hawajawahi kuwa wajenzi wa watangulizi, ambao kamwe hawakujaza watu
kwenye mapori, lakini ambao hutembea kwa jasho la kazi za watu
wengine. Wasilaumiwe kwa kutokuwa wajenzi wa watangulizi labda; lakini hata hivyo, labda wanapaswa kulaumiwa kwa kudai haki zote za watangulizi; lakini hata hivyo, pengine lawama yao haiwezi kuwa kubwa sana
kama lawama wanayoipata vizazi vya Wasaksoni wa kiingereza kwa kupuuza ujenzi halisi wa baba zao, na kuchukua fikira zenye mashaka za
Kiyahudi.

UYAHUDI MASHULENI NA VYUONI
Vyuo vimekuwa vikivamiwa kwa mfululizo na fikira ya Kiyahudi. Watoto
wa Wasaksoni wa kiingereza wanashambuliwa katika urithi wao kabisa.
Watoto wa Wajenzi, Watengenezaji, wanaangamizwa kwenye filosofia ya
waharibifu.Vijana wa kiume kwenye miezi ya kwanza ya kusisimua sana
ya uhuru wa kiakili hutekwa na mafundisho yaliyojaa ahadi, ambayo
kwamba vyanzo na matokeo yake hawayaoni. Kuna kawaida ya uasi wa
ujana, ambao huahidi maendelo, upo ujasiri wa kuwa huru kucheza na
imani za kale, ambazo zote ni mchemko wa roho na umuhimu wa mapambazuko ya nguvu za kiakili. Ni wakati wa vipindi ambapo mpanuko huu wa
ujana unaendelea kwamba kijana ametekwa na ushawishi ambao kwa
makusudi humngojea yeye kwenye vyuo.
Kweli baada ya miaka sehemu kubwa miongoni mwao huzindukana vya
kutuosha kuweza ‘kukaa pembeni na kuangalia mpito wa mambo’ na huja
tena kwenye akili timamu. Huona kwamba mafundisho ya uhuru wa
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mapenzi hufanya mada za kusisimuka sana, lakini kamba familia… mtindo wa zamani wa uaminifu wa mume mmoja na mke mmoja na watoto
wao… ni msingi, si tu wa jamii, lakini wa tabia yote ya mtu binafsi na
maendeleo. Wanaona kwamba Mapinduzi, ambapo ni somo la kufurahisha
kwa majadiliano makali na chagamsho zuri sana la hisia za utu bora na
usawa, hata hivyo si mchakato wa maendeleo.
Tatizo la vyuo limeendelea mbele kwa usahihi katika njia zile zile ambazo
zinaelezewa kuhusiana na makanisa. Kwanza, ukosoaji wa hali ya juu sana
wa Kiyahudi katika uharibifu wa akili ya kujiheshimu ya kijana kwa misingi ya kale, pili, mafundisho, ya kimapinduzi ya kijamii ya Kiyahudi.
Mambo haya mawili kila mara huenda pamoja. Hayawezi kuachana. Haya
ni ukamilisho wa mpango wa Protokali kugawa jamii isiyokuwa Wayahudi
kwa kutumia njia ya fikira.
Ni uzembe kushambulia ‘siasa kali’ ya wanafunzi wa vyuo, hizi ni sifa za
kutokuwa wakakamavu. Lakini si uzembe kuonesha kwamba siasa kali ya
jamii (siasa kali ni neno zuri sana ambalo inahuzunisha kuona linatumiwa
vibaya) inatokana na chanzo cha Kiyahudi. Kundi la kati la wanafalsafa
wekundu (Red Philosophers) katika kila chuo kikuu lipo kundi la
Kiyahudi, ambalo mara nyingi zaidi ‘walioko mstari wa mbele ni wasio
Wayahudi’ katika umbile la profesa aliyedanganywa. Baadhi ya maprofesa hawa hulipwa na taasisi nyekundu zilizoko nje.
Kuna jamii za kisoshalisti baina ya vyuo, iliyojaa Wayahudi na ushawishi
wa Kiyahudi, na maprofesa wa Kiyahudi ambao wanafika kila sehemu ya
nchi, na kuhutubia udugu chini ya malezi ya msaada wa uraia mzuri wa
vyuo vikuu. Mafundisho ya kazi za wanafunzi ni malisho mazuri ya propaganda hii, madhumuni yake ni kuwapa wanafunzi msisimko wa kuamini
kwamba wanashiriki kwenye mwanzo wa kundi kubwa linalolingana na
kupata uhuru.

16

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 17

Myahudi wa Kimataifa
Nguvu za kimapinduzi ambazo huongoza Uyahudi hutegemea sana
kwenye heshima inayopewa kundi lao kwa muunganiko wa wanafunzi na
maprofesa wachache. Ilikuwa hivyo nchini Urusi – kila mmoja anajua jina
‘mwanafunzi’ hatimaye lilikuja kuwa na maana gani nchini. Taasisi ya
Kiyahudi (Chautauqua), ambayo inafanya kazi takriban peke yake kwenye
vyuo na vyuo vikuu, kwa pamoja na ‘Belshevism’ wanaounga mkono
Ukomunisti katika sanaa, sayansi, dini, uchumi na sosiolojia, hutoboa moja
kwa moja kwenye mila na matukio ya jamii yetu ya wanafunzi. Hawa
husaidiwa vya kutosha na maprofesa na viongozi wa kanisa ambao fikira
zao zimetenguliwa na kutiwa sumu na ushawishi wa Kiyahudi wenye
kuangamiza katika theolojia na sosiolojia.1

NINI CHA KUFANYA KUHUSU TATIZO HILI?
Ni kutambua tu chanzo na aina ya ushawishi ambao umetanda kwenye
shule zetu na vyuo vikuu vyetu. Wanafunzi waruhusiwe kujua kwamba
chaguo ni baina ya Anglo-Saxon (Wasaksoni wa kiingereza) na kabila la
Yuda. Wanafunzi waruhusiwe kuamua, ni wapi waelekeze uaminifu wao,
ama watawafuata Wajenzi au wale wanaotafuta kusambaratisha. Si jambo
la kubishana. Dawa kamili ya kuzuia ushawishi huu wa kiyahudi ni moja
tu, nayo ni kuwaita wanafunzi wa chuo waelekee kwenye fahari ya jamii
yao.
Mara nyingi tunazungumza kuhusu baba zetu kama vile walikuwa ni wale
wachache ambao waliweka saini zao kwenye waraka mkubwa ambao
uliashiria enzi mpya ya uhuru. Wahenga hawa wa taifa letu walikuwa watu
wa jamii ya ki-Selti – Anglo – Saxons. Watu ambao walikuja kutoka Ulaya
1 Uharibifu huu wa upotoshaji wa kuangamiza wa Kiyahudi pia ulifanywa na
Wayahudi kuhusu theolojia ya Kiislamu mapema mnamo miongo ya mwanzo ya
Kiislamu ukweli unaothibitisha uovu uliofanywa na Wayahudi ambao kamwe
haukubadilika hadi leo hii - Mchapishaji.
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wakiwa na ustaarabu ndani ya damu yao na kwenye hatima yao. Watu
waliovuka Atlantic na kuweka ustaarabu kwenye mwambao usio na matumaini uliozungukwa na mwamba, watu waliokwenda Kaskazini hadi
Alaska na California ya Kusini, watu waliofika na kuanza kuishi kwenye
tropiki na kulainisha ukanda wa baridi sana Kaskazini mwa dunia, watu
waliotawala tambarare ya Afrika, watu walioanzisha makazi ya wageni
Australia na wakakamata milango ya dunia mifereji ya Suez, Gibraltar na
Panama, watu ambao wamekabidhi sura kwa kila serikali na riziki kwa kila
mtu na kanuni za maisha kwa kila karne. Ama hawakupata Mungu wao
wala dini yao kutoka kwa Yuda, wala lugha wala kipaji chao cha ubunifu…
wao ni watu wa kutawala. Walichaguliwa mnamo karne zote kutawala
dunia kwa kuijenga iwe nzuri wakati wote, na si kuivuruga.2
Katika kambi ya jamii hii, miongoni mwa watoto wa watawala wanakuja
watu ambao hawana ustaarabu wa kuonesha kwao, hakuna dini yenye
msukumo, hakuna mazungumzo ya ulimwengu, hakuna mafanikio makubwa katika ufalme wowote bali ufalme wa ‘pata’, huitupa kila nchi ambayo
imewakarimu, na watu hawa hujitahidi kuwaambia watoto wa ki-Saksoni
nini kinachohitajiwa ili kuifanya dunia iwe katika hali inayotakiwa kuwa!
Kama watoto wetu wanafuata ushauri huu wa giza la uasi na uharibifu, ni
kwa sababu hawajui wao ni watoto wa nani, ni vitawishina vya jamii gani.
Pawepo mipaka ya uhuru wa kujieleza kwenye vyuo vyetu vikuu na uhuru
wa kubadilishana mawazo, lakini fikira za Kiyahudi ziwekwe alama ya
Kiyahudi, na watoto wetu wapewe fursa ya kujua siri ya kijamii.
2 Inasikitisha kwamba Bwana Ford amepotoka kwa hili. Inawezekanaje awashauri wanafunzi wa Marekani waelekee kwenye fahari ya jamii? Ni jamii ipi inaweza
kuwa na wastani wa kufaa kwenye mchanganyiko wa jamii ya Marekani? Bwana
Ford anapotaka kurudi nyuma kwa wahenga wake na jamii yao anaposema kwamba watu wake “walioteuliwa katika karne zote kutawala dunia” basi, yeye si mbora
zaidi ya Wayahudi ambao pia wanataka kutawala dunia kama “watu wateule”
ingawaje namna zinaweza kutofautiana - Mchapishaji.

18

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 19

Myahudi wa Kimataifa

MTAJE ADUI
Onyo tayari limetoka kupitia kwenye vyuo. Mfumo wa mwenendo wa
Kiyahudi tayari unajulikana kwa ukamilifu. Ni rahisi jinsi gani! Kwanza,
ifanye dini isiwe msingi wa elimu na maadili kwenye shule – ‘fanya elimu
iwe ya kilimwengu’ ni neno sahihi linalotumiwa na Wayahudi kwa ajili ya
mchakato. Unaitayarisha akili ya mtoto wa shule ya umma kwa kulazimisha kanuni ambayo kwamwe haitatamkwa kuonesha kwamba, utamaduni au uzalendo kwa njia yeyote ile umeunganishwa na maadili ya
ndani zaidi ya dini ya Wasaksoni wa kiingereza (Anglo-Sexons). Izuie
isionekane hata kusikika sauti yake! Pia ficha kila neno ambalo litamsaidia
mtoto yeyote kutambua jamii ya Kiyahudi. Basi unapokuwa umetayarisha
uwanja hivyo, unaweza kwenda kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kawaida
na kuingia kwenye mpango wa ndumakuwili, kubeza mambo muhimu yote
ya Anglo-Sexons, wakati huo huo unaijaza nafasi, iliyoachwa wazi kwa
fikira za kimapinduzi za Kiyahudi.
Ushawishi wa watu wa kawaida unaondolewa kwenye mashule, ambako
ushawishi wa watu wa kawaida unaweza kwenda, lakini ushawishi wa
Kiyahudi unaruhusiwa kuenea haraka pote kwenye taasisi za juu ambako
ushawishi wa mtu wa kawaida haufiki. Zigeuze shule zote ziwe na elimu
ya kilimwengu, na halafu unaweza kuvifanya vyuo vikuu viwe vya
Kiyuda.
Huu ndio ‘uliberali’ ambao msemaji wa Kiyahudi anaushangilia sana.
Kwenye vyama vya wafanyakazi na vyuo vikuu, uliberali umetia doa
maadili ya kazi, imani na jamii. Uthibitisho wake umeandikwa kwa maandishi makubwa kwenye shughuli zote na matamshi yote. Hii ni jitihada ya
ushawishi huu huu ambao Uyahudi hujisadikisha wenyewe kwamba
unakamilisha ‘ujumbe’ wake duniani.
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Ubepari ulioshambuliwa kwenye – ubepari usio wa Kiyahudi; imani halisi
iliyoshambuliwa ni imani halisi ya Kikristo, jamii iliyoshambuliwa ni jamii
ya Wasaksoni wa kiingereza; yote hayo ambayo kwa uharibifu wao yataleta utukufu wa Uyahudi.
Orodha inaweza kurefushwa, ushawishi wa fikira ya kiyahudi juu ya
michezo ya riadha na burudani ya Wasaksoni wa kiingereza, juu ya fikira
ya uzalendo wa Anglo-Saxon, ya kazi za kitaalamu. Ushawishi wa fikira ya
Kiyahudi umeenea kwenye kila idara ya maisha.
Mhariri mmoja Mmarekani aitwaye Well ambaye alidanganywa vibaya
sana alikamilisha kwenye mikataba ya matangazo ya Kiyahudi alisikika
akisema: ‘Kama Wayahudi hawatagunduliwa, basi wanayo haki kufanya
hivyo.’ Ni tofauti ya jibu la asili la Uyahudi, ambalo linasema hivi:
‘Inawezekanaje watu wachache wapatao milioni tatu (3) watuendeshe sisi
milioni mia (100)? Ni jambo la upuuzi’.
Ndio, na ikubalike; kama fikira ya Kiyahudi ina nguvu zaidi, kama uwezo
wa Kiyahudi ni mkubwa zaidi, waache washinde, maadili na mamlaka ya
Anglo-Saxon yavunjike na kuporomoka mbele ya kabila la Yuda. Lakini,
kwanza hizi fikira mbili ziruhusiwe kupambana chini ya bendera zao,
mapambano haya yawe ya haki.
Mapigano hayawi ya haki ambapo kwenye sinema, shule, makanisa yenye
athari za Kiyuda, vyuo vikuu, fikira ya Anglo-Saxon haiwafikii jamii ya
Anglo-Saxon kwa kisingizio kwamba ‘ina ufuasi wa vikundi’ au ‘ufuasi wa
kiukoo’ au ‘iliyopitwa na wakati’ au kitu kingine, kama vile, upingaji
maendeleo.
Si ushindani wenye kutoa fursa sawa na haki ambapo fikira za Kiyahudi
huwasilishwa kwa wapokeaji kama fikira za Anglo-Saxon, kwa sababu
hutolewa kwa msaada wa Anglo-Saxon. Urithi ulioachwa na wahenga wa
Anglo-Saxon uachwe uenee kwa uhuru miongoni mwa watoto wa Anglo20
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Saxon, na kamwe fikira ya Kiyahudi haitashinda. Kwenye mabaraza ya
vyuo vikuu au kwenye masoko ya biashara. Fikira ya Kiyahudi kamwe
haishindi hadi hapo ambapo watu ambao hukubaliana nayo kwanza hunyimwa elimu ya utamaduni wa kwao.
Yuda imeanza mapambano. Yuda imefanya uvamizi. Iache ije. Mtu asiiogope. Lakini kila mtu asisitize kwamba mapambano yawe ya haki.
Waachie wanafunzi wa vyuo na viongozi wa fikira wapewe fursa ya
kutambua kwamba lengo ni utawala wa fikira na jamii ambazo zimejenga
ustaarabu wote tuonao na kwamba unaahidi ustaarabu wote wa wakati
ujao, pia waelewe kwamba nguvu ya ushambuliaji ni ya Kiyahudi.
Haya ndio yote ambayo yatakuwa ya lazima. Ni dhidi ya hili kwamba
Wayahudi wanafanya upinzani. ‘Lazima usitutambue sisi’, wao husema,
kamwe usitumie neno ‘Myahudi’, Oh! Kwa nini? Kwa sababu hadi hapo
ambapo fikira ya Kiyahudi itakapotambua na kuingia ndani chini ya dhana
nyingine na si yenye asili ya Kiyahudi, vinginevyo itashindwa. Fikira za
Anglo-Saxon hudiriki kujitangaza na chimbuko zilikotokea. Tangazo la
kufaa ndilo jambo la lazima leo hii. Kila fikira vamizi ilazimishwe
kutundika bendera yake!

PROTOKALI YA NNE
“Ni kwa sababu hii kwamba tunahujumu imani, tunafuta
kutoka kwenye akili za wasio Wayahudi maadili halisi ya
Mungu na Roho, badala ya fikira hizi tunaweka tamaa ya
anasa kwa mfumo wa mahesabu.”
3. WAATHIRIKA, AU WATESAJI
Kutoka kwenye kumbukumbu za awali kabisa za Wayahudi kuwasiliana na
mataifa, hapana muda mrefu wa miaka ambao ulipita bila lawama kujitokeza kwamba Wayahudi wanafanyiza ‘watu ndani ya watu, taifa ndani ya
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taifa.’ Lawama hizi zikitolewa leo hii hukanuhswa kwa hamasa sana na
watu wanaojifanya watetezi wa watu wao, na kanusho hilo huungwa
mkono na takriban Wayahudi wote wa matabaka yote. Hata hivyo hakuna
lolote ambalo limesemwa kwa dhahiri zaidi katika mafundisho ya
Wayahudi au kwa dhahiri zaidi katika maisha ya Wayahudi, zaidi ya
kwamba lawama hizi ni za kweli. Lakini iwapo ukweli huu lazima utumiwe dhidi ya Wayahudi, hilo ni suala lingine kabisa.
Kama Wayahudi ni taifa, utaifa wao umeasisiwa juu ya ardhi mbili; ya
jamii na dini, kwa hakika hili lipo nje ya mipaka ya akili kwamba watakiwe au wanatarajiwa kuondoa umbali, kuondoa utaifa na wenyewe kujiondolea dini. Lakini wala isitegemewe kwamba watawakanusha vikali wale
wanaoeleza ukweli. Ni katika msingi wa ukweli tu kwamba utatuzi wa tatizo lolote unaweza kupatikana. Hapa ndipo lawama inapoambatana: kwamba habari za dhahiri hukanushwa kama vile hakuna mtu isipokuwa
Wayahudi wenyewe na walijua kwamba habari hizo zipo.
Kama Wayahudi wanatakiwa kuwa taifa mfululizo, kama wanavyofundisha, na kama hali ya taifa ndani ya taifa inakuwa haivumiliki, basi
suluhu lazima ije kwa mojawapo ya vitu viwili, kutenganishwa kwa ‘taifa’
kutoka kwa mataifa mengine, au kutukuzwa kwa ‘taifa’ zaidi ya mataifa
mengine. Upo ushahidi mwingi sana kwenye maandishi ya kiyahudi,
kwamba viongozi hutegemea hali zote hizi mbili kuja – taifa lililojitenga
na taifa lililo bora sana, kweli kiini cha mafundisho ya kiyahudi ni kwamba Uyahudi ni taifa lililojitenga sasa na linaelekea kuwa taifa bora na
kubwa. Ni hao tu wateule Wayahudi huwaambia wasio Wayahudi
wanaokanusha haya: Urabi wa kweli wa Yuda haukanushi hili.

Wayahudi Hukataa ‘Umarekani’
Katika uchunguzi wowote wa suala la Wayahudi, mwanafunzi hushtushwa
mara kwa mara na ukweli kwamba jambo ambalo Wayahudi hulalamika
zaidi, ni lile ambalo wao wenyewe wameanzisha. Hulalamikia kile wana22
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chokiita upinzani wa usemiti; lakini lazima iwe wazi hata kwa akili goigoi
kwamba kamwe hakuwezi kuwepo na kitu kama upinzani wa usemiti kama
kwanza kusingekuwepo kitu kama usemiti.
Halafu chukua malalamiko ya Wayahudi kuhusu wao kuishi kwenye mitaa
ya watu wanaobaguliwa (mageto), mitaa wanamoishi watu wanaobaguliwa
ni kitu kilichovumbuliwa na Wayahudi. Mwanzoni mwa uvamizi wa miji
mikuu ya Ulaya, na baada ya karne kadhaa miji mikuu ya Marekani, mara
kwa mara Wayahudi waliishi wao wenyewe kwa kujitenga kwa sababu
waliamini kuwepo kwa watu wasio Wayahudi huwafanya wao wanajisike.
Waadishi wa Kiyahudi waliokuwa wakiandika mambo ya Wayahudi,
hukiri hili kwa uhuru, lakini katika kuandika kwa ajili ya wasio Wayahudi,
hutaja mitaa ya watu waliotengwa kuwa ni ukatili wa wasio Wayahudi.
Fikra ya najsi iliyoanzishwa na Wayahudi, ni fikra ya zamani ya kimashariki iliyosalia; huenezwa kwa ushawishi kwa wasio Wayahudi. Hivyo pamoja na ukweli huu wa ‘taifa’ lililojitenga, ni Wayahudi ndio waliolitambua
kwanza. Kwanza walisisitiza juu ya jambo hili na kila mara wametafuta
kutambua kujitenga huko kwa fikira na vitendo.
Zaidi, Myahudi kweli na aina ya kawaida ya Myahudi, huamini kwamba
ushawishi wa umarekani au wa dola yoyote iliyostaarabika isiyo ya
Kiyahudi, ni hatari kwa Uyahudi. Kauli hii ni ya hatari na hakuna kiasi cha
utetezi wa wasio Wayahudi unaoweza kutosha kuithibitisha. Kwa kweli, ni
kauli ya aina hii ambayo akili ya asiyekuwa Myahudi haingeweza kugeuka, kwa sababu mwelekeo wa wasiokuwa Wayahudi wote upo upande
mmoja, yaani kwamba umarekani ni kitu kizuri kwa Wayahudi. Ni kutoka
kwa vyanzo vya kiyahudi vyenye kuaminika ambako tunajifunza ukweli
huu kwamba kile tunachokiita, ushawishi wa ustaarabu huonekana kama ni
uadui dhidi ya Uyahudi. Si yule asiye Myahudi ambaye husema kwamba
‘fikra za Kiyahudi’, kama fikra haziendani na maisha ya nchi yetu, bali ni
Myahudi ndiye anayesema hivyo. Ni yeye ndiye anayesema kwa hasira
dhidi ya Umarekani, si Mwamerika asemaye kwa hasira dhidi ya Uyahudi.
Umarekani bado haujamalizika, Uyahudi umekamilika tangu karne nyingi
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zilizopita. Ambapo hapana Mwamerika ambaye angefikiri kuonesha sehemu yoyote ya nchi au kundi lolote kama mwakilishi wa Uamerika wa kweli
na wa aina ya mwisho, Wayahudi huonyesha sehemu za dunia bila kusita
na makundi fulani kama wawakilishi wa aina ya kweli ya Uyahudi.
Upo wapi aina ya Uyahudi ambao waadishi wa Kiyahudi huutambua kama
ndio wa kweli? Myahudi aishiye kwenye mitaa ya watu waliotengwa yupo
kwenye maandiko kama desturi ya Uyahudi. Mwalimu wa kiyahudi
maarufu wa masinagogi ya Wayahudi wa Hispania na Ureno, aliyekuwa
hapo kwenye mchango wa ubia wa Central Park, New York alikuwa Dk.
D. Desola. Ni mwandishi wa maneno yafuatayo:
“Kwenye mitaa ya watu waliotengwa kushika kanuni za Uyahudi ilikuwa
kawaida na takriban jambo lisiloepukika. Kanuni za maisha ya Kiyahudi ni
mazingira yaliyokuwemo.”
Mwalimu mwingine wa Kiyahudi, Dk. M. H. Segal, anatoa, maoni kwamba Uyahudi na Marekani kwa kweli ulihuishwa kwa kuingizwa kwa
wahamiaji kutoka Poland na Lithuania. Akitetea kwa kukubaliana viongozi
wengine wa Kiyahudi, kwamba kituo cha Kiyahudi cha dunia kilikuwa
Urusi na Poland hadi muda mfupi kabla ya vita vya 1914. Dk. Segal anasema:
“Vita (1914-1918) imeharibu ishara za mwisho za jamii ya Kiyahudi inayopungua ambayo iliburuza unyonge wa kuwepo kwake katika nusu ya enzi
za karne ya kati kwenye mitaa ya watu waliotengwa ya Poland na
Lithuania. Pamoja na kukua kwa unyonge wao, jumuiya hizi ndizo
zilikuwa kimbilio la mwisho la Wayahudi katika kutawanyika
(Dispersion). Ndani ya jamii hizo bado kinadumu kitu cha maisha ya kale
ya Kiyahudi, baadhi ya taasisi za kale za kiyahudi, ibada na mila. Pia jamii
hizi zilitoa uchangamfu wa aina ambayo waliweza kwa Uyahudi ambao
ulidhoofu na kufifia kwenye jamii za dola za kisasa za Ulaya na
Marekani.”
24

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 25

Myahudi wa Kimataifa
Fikra hii kamwe si isiyojulikana – kwamba miingiliano mikubwa ya
Wayahudi wa kweli kutoka kwenye mitaa ya watu waliotengwa ya Kale ya
Dunia hupendeza na ya lazima kuwepo ili kuhuisha Uyahudi katika nchi
kama Marekani. Israel Friedlaendes, ambaye jina lake linaheshimiwa na
Wayahudi, pia alitambua huduma mtiririko wa mitaa ya watu waliotengwa
kwa Uyahudi. Kwenye mhadhara wake ‘Tatizo la Uyahudi nchini
Marekani,’ amesema kuhusu uelekeo wa kuzima Uyahudi kuwa na uhuru
mkubwa sana, kama ambavyo Myahudi amekuwa anafurahia mara kwa
mara nchini Marekani.
Uelekeo huu, anasema, unasahihishwa kwa njia mbili: Kwa ushawishi wa
kukataa usemiti na ‘kwa mtiririko mkubwa wa wahamiaji wa Kiyahudi,
kwa upande mwingine, ambao huondoka kutoka kwenye nchi za kikandamizaji kwenda kwenye nchi zilizo huru, pamoja nao, kwa wazi au kwa
siri, hubeba ushawishi wa kudumisha na kuhuisha mitaa ya watu
waliotengwa.’ Mwandishi huyu huyu kwenye makala iitwayo ‘Kuwaingiza
wahamiaji wa Kiyahudi kwenye Umarekani,’ kusema kweli humpendelea
zaidi Myahudi halisi kutoka kwenye mitaa ya watu waliotengwa kuliko
Myahudi ambaye ameshawishiwa na maisha ya Mmarekani.
‘Kumwingiza Myahudi kwenye umarekani ‘ katika usemi wetu wa kawaida maana yake ni kukubaliana na mila na taasisi za Marekani, lakini
Wayahudi hawamaanishi Marekani tu wanaposema ‘Marekani’. Aidha
humaanisha Marekani ya Kusini na ya Kati – ambapo mapinduzi mengi
sana yametokea. Ipo idadi kubwa ya Wayahudi nchini Argentina, na wengi
wapo kwenye nchi zingine. Labda ingeweza kutoa mtazamo usio sahihi
kuhusu ukweli wa kusema kwamba, viongozi wa kiyahudi wote
wanachukia Marekani lakini ni kweli kusema kwamba hawapendi
kuwaangamiza wahamiaji wa Kiyahudi kwenye Umarekani. Hivyo ni
kwamba, mwelekeo wa ‘Umarekani’ unatofautikana sana na ule wa
‘Uyahudi’ hivyo kwamba pande hizi mbili zimo kwenye mgongano. Hii
haiashirii uhaini kwa utaifa wa Marekani, labda kama ulivyoashiria
uaminifu mkubwa sana kwa utaifa wa Kiyahudi.
25
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Lakini msomaji lazima awe mwamuzi yeye mwenyewe juu ya mambo
yalioandikwa kwenye kitabu hiki kwamba tofauti hii kwa kweli inafika
umbali gani na athari za mapambano baina ya fikra hizi mbili. Ukweli wa
uadui uliopo baina ya pande hizi mbili upo wazi na umekamilika. Wasio
Wayahudi hawaoni uadui huo, lakini Wayahudi kila mara na kila mahali
wapo makini kuuona uhasama huu. Hali hii inatupa mwanga mkali kwenye
mipango yote ya kimapinduzi ili kuvunja udhibiti uliopo wa jamii, kwa
kupandikiza mfano kama baina ya kile kiitwacho mtaji na kazi, kwa kudumisha hadhi ya serikali, kwa njia ya siasa potofu, kwa kudhalilisha akili za
watu kwa njia ya michezo ya kuigiza na sinema, lakini haya yapo kwenye
zoezi la fedha za kiyahudi kutengeneza kwenye vita kwamba, dalili nyingi
sana za dhuluma kubwa huonekana na nyingi miongoni mwao ni uhalifu
wa Wayahudi. ‘Vita nyingi ni mavuno ya Wayahudi’, huu ni msemo wa
kale. Upendeleo wao wa idara ya mkuu wa ugavi imechunguzwa kwa
wakati wa kale na wa sasa. Kwa zaidi sana maslahi yao yapo kwenye faida
na si kwenye masuala ya kitaifa; kawaida ya uaminifu wao upo kwenye
taifa la Kiyahudi, badala ya taifa lingine lolote, ni kawaida kwamba wakati
wa vita wao huonekana kuwa wafanyabiashara wa bidhaa na habari, na
wao hunufaika kwa biashara na hupeleleza wakati wa vita.
Kwa kuwa mpango usiovunjika umefuatiliwa tangu vita vya wenyewe kwa
wenyewe, Vita vya Mapinduzi na Vita kuu,3 mabadiliko pekee yanayoonekana ni kuongezeka kwa mamlaka na faida ya Wayahudi. Japokuwa
idadi ya Wayahudi walioko kwenye makoloni ya Marekani ilikuwa ndogo,
walikuwepo wa kutosha kuonesha alama kwenye Vita ya Mapinduzi, na
3 NENO LA MHARIRI: Toleo halisi lilichapishwa 1921; msomaji anatakiwa
kutafakari yeye mwenyewe matukio kati ya Vita Vikuu, hususan wakati wa vita na
baada ya vita dhidi ya Hitler, uwezo wa Wayahudi uliopatikana kutokana na vita
na utumiaji wa makambi yaliyotengenezwa ya Wayahudi wa Amerika kama
ngome za hifadhi kwa ajili ya uendeshaji wa jeshi na wa kifedha. Kituo cha
Wayahudi kilianza kuhamia Amerika karibu na vita vya wenyewe kwa wenyewe.
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ambapo hapakuwepo na sheria yoyote dhidi ya Wayahudi kama
ilivyokuwa kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, palikuwepo na
matendo hayo hayo dhidi ya watu binafsi kwa sababu hizo hizo ambazo
mnamo miaka ya 1861-5 zilikuwepo kwa wingi zaidi.

Wayahudi na kilio cha “Mateso ya Kidini”
Hakuna hata Myahudi yeyote nchini Marekani mwenye akili aliyekuwa
mpumbavu sana kiasi cha kutangaza kwamba suala la Wayahudi ni suala la
kidini na kwamba uchunguzi wa suala hili kwenye makala hizi uliainisha
‘mateso ya kidini’. Lakini ni dhahiri kwamba hayo yote ndio yaliyobakia
kuyapigia kelele kwenye mipaka ya ‘Wasio Wayahudi’. Kutokana na yale
yanayoweza kuonekana, sehemu yake kubwa ni watu wenyewe wasio na
dini na hutumia neno ‘mateso ya kidini’ kama tambara jekundu lililochakaa
ambalo wao hudhani litawaingiza watu kwenye vitendo vya uchochezi. Na
inastaajabisha jinsi kilio cha ‘mateso ya kidini’ kinavyotumika kuita pepo
wa mateso dhidi ya anayetuhumiwa kuwa mtesaji.
Si moja kwa moja au kwa dhana inachukuliwa kwenye makala hizi kwamba suala la Wayahudi ni suala la kidini. Kinyume chake, likiungwa mkono
na mamlaka za juu za Kiyahudi, kwa imara inaelezwa kwamba suala la
Wayahudi ni mojawapo ya masuala ya jamii na utaifa.
Hakuna mateso ya kidini ya Wayahudi nchini Marekani isipokuwa
uchochezi wa jamii mbalimbali za binadamu kwa ajili ya kuondoa ‘mauaji ya wenye kutimiza kanuni za Kiyahudi’. Isipokuwa hamasa ya jamii
mabimbali za binadamu kwa ajili ya ukomeshaji wa ‘mauaji ya Kosher’
inaweza kufikiriwa hivyo na pia ile mbinu ya kuchinja wanyama kwa ajili
ya chakula ambayo haina haja ya kuwa ya kikatili hivyo.
Lakini hata kanusho hili linaweza tu kwa matatizo kutumika kwenye
hitimisho la ‘dini ya Wayahudi’. Mbinu ya kuchinja ya Kiyahudi kama
inavyotekelezwa sasa haikukubaliwa kwenye agano la kale lakini
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imekubaliwa kwenye Talmud na kwa hiyo upo ushahidi dhahiri kwamba,
mbinu za kisasa hufanikisha lengo la Kiyahudi (kuondoa damu kwenye
mzoga) vizuri zaidi kuliko mbinu za Kiyahudi. Huu ndio mfano tu ambapo
dini ya Kiyahudi imeguswa kwa mbali.
Ukweli ni kwamba wakati ambapo hakuna ‘mateso ya kidini’ ya
Wayahudi, yapo mateso ya kweli zaidi ya kidini yanayofanywa na
Wayahudi. Hii ndio tabia mashuhuri ya mpangilio wa maisha ya kiyahudi
nchini Marekani, inafanya kazi daima, yenye nguvu na mashambulizi
makali sana dhidi ya aina yoyote ya Ukristo, ambao unaweza kupata nafasi
ya kujulikana kwa watu. Mara kwa mara tunasikia kuzuka kwa ulokole wa
madhehebu kati ya Wakatoliki na Waprotestanti, lakini haya hayawezi
kulinganishwa na tahadhari imara, isiyo na huruma ya shughuli ya kuupinga Ukristo inayofanywa na taasisi za Wayahudi. Kuna kutokuelewana katika mafundisho ya dini miongoni mwa Makanisa ya Kikristo, lakini hakuna hata moja ambalo hutoa changamoto kuhusu msingi wa Ukristo
wenyewe, Uyahudi uliopangiliwa, hata hivyo hauridhiki na mgogoro wa
mafundisho ya dini, lakini huorodhesha biashara zake kubwa na nguvu za
kisiasa dhidi ya kila kitu kinachofikiriwa kuwa, kwa kutumia maneno yake
ni ‘Udhihirisho wa Ukristo’.4
Hakuna Rais wa Marekani ambaye hadi sasa amediriki kutoa kiapo chake
cha kutawazwa kwenye kurasa za wazi za Agano Jipya, lazima Myahudi
angemkataa. Magavana mbalimbali wa majimbo ya Marekani, baada ya
kutumia neno ‘Mkristo’ kwenye tangazo la sala yao ya shukrani wamelazimika kufundisha umarekani kwenye miji yetu kwa sababu ilieleweka
kwamba Ukristo na uraia wema huenda pamoja.

4 Mtu anaweza kuongeza katika hilo ‘mateso ya kidini’ ambayo Wayahudi
wanayafanya dhidi ya Waislmu katika Palestina iliyovamiwa kwa ujumla na hususan Jerusalemu. Pia huwatesa Waislamu katika Sala zao ndani ya Al-Masjidul
–Aqsa - Mchapishaji.
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Hakuna mtumishi wa serikali ambaye amewahi kutoa ushahidi hadharani
wa imani yake ya Kikristo bila kushutumiwa na Wayahudi. Si tu Wayahudi
hawakubaliani na mafundisho ya Kikristo – ambayo ni haki yao na hakuna mtu yeyote anayehoji hilo – lakini hutoa sehemu hiyo kwa mahitaji ya
Wayahudi. Kila kitu ambacho kingemkumbusha mtoto shuleni kwamba
anaishi katika ustaarabu wa Kikristo, kwenye taifa ambalo limetangazwa
na Mahakama kuu kwamba msingi wake upo kwenye kanuni za Kikristo
huamriwa kutoka kwenye shule za umma kwa mahitaji ya Kiyahudi.
Kwenye taifa na wakati ambapo Wayahudi walio wengi wanaweza kuchapa kila mwaka kumbukumbu ya maombi ya misamaha ambayo wameipata kwa kuwashawishi maafisa wa umma ‘wakiwa wametumia bila uangalifu neno ‘ukristo’, inafaa kwamba lawama hii ya ‘mateso ya kidini’ lazima
iwekwe pale inapohusika.
Myahudi huona fahari katika mateso ya kidini kama ambavyo Mmarekani
huona fahari kwenye uzalendo, chuki bila sababu ya kidini ni usemi mkubwa wa Myahudi wa uzalendo wao wenyewe. Na ndio tu aina ya chuki bila
sababu iliyopangiliwa na mashuhuri, na iliyofuzu ya kidini hapa nchini
kwa sababu wamefaulu kuvuta hila kubwa ya kutokufanyiza msimamo
wao, lakini upinzani wowote kwa hilo hubeba kiini cha “chuki bila sababu
‘na mateso.’ Ndio sababu Myahudi hutumia maneno haya mara nyingi
sana. Hutaka kumpachika mtu mwingine kwanza. Ndio sababu upelelezi
wowote wa suala la Wayahudi kwa utundutundu mkubwa sana hutangazwa
kama upinzani wa usemiti. Na Myahudi anajua faida ya kumpachika mtu
mwingine.
Maudhui haya ya ‘mateso ya kidini’ hayataonekana mahali popote katika
uwanja wote wa suala la Wayahudi, isipokuwa upande wa Kiyahudi.
Nchini Marekani, imo chuki bila sababu ya kidini, lakini ni ile ya Kiyahudi
tu. Kama umma wa Kikristo wangejali hata kiasi cha sehemu ya 1/100 –
1/1000 kuhusu dini ya Kiyahudi kwa kiasi ambacho Wayahudi
wanavyoshughulika kuhusu ufuasi wa Ukristo mfumo wote wa
mafundisho ya Talmud ungeteketezwa kwenye mwanga mkali na uzinga29
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tivu wa kawaida ungeung’arisha na mng’aro wake ambao kila mara huwa
umefichwa. Uchambuzi tu kwa maslahi ya afya ya akili ungeweza
kuwalazimisha Wayahudi kuachana na giza ambalo limewashikilia sasa,
sheria ya kiyahudi inawiwa kuwepo kwake leo kwenye kutojali ambako
kwamba kunafikiriwa. Hii ni mbali na kinyume mno cha ‘mateso ya kidini’.
Chuki isiyo na sababu ya kidini haipendezi kuandika habari zake kama
ilivyo katika kupata uzoefu wake kwa njia nyingine yoyote. Ni kinyume
kabisa cha kipaji cha Kiamerika na Anglo-Saxon. Kila mara tumeifikiria
dini, kama jambo la dhamira. Kuamini kama apendavyo ni sehemu ya
msingi wa uhuru wa kila mtu. Kushikilia kanuni hizi za kurithiana, mtu
huchagua kuchunguza huo mkondo wenye nguvu wa ushawishi nchini
Marekani ambao hujulikana kama mkondo wa Kiyahudi na mara tu baada
ya kufanya hivyo, mtu hujikuta amebainishwa na walokole na watesaji wa
nyakati zingine.
Sasa ni wakati wa kuonesha kwamba jiji la ‘walokole’ linaanzishwa zaidi
na walokole. Ipo chuki ya kidini nchini humu, kwa kweli yapo mateso ya
kidini, upo upande wenye nguvu unaoonesha uhuru wa kidini wa walio
wengi miongoni mwa watu, na chuki hii na mateso na matumizi ya nguvu
ni Uyahudi na si vinginevyo isipokuwa Uyahudi.
Uchunguzi wa historia na uandishi wa habari wa Kiyahudi wa siku hizi
unaonyesha kwamba chuki na mateso ya kiyahudi ni mpango unaoendelea
popote pale Wayahudi wanapopata fursa ya kuwa na mamlaka. Na si kwa
vitendo wala neno kuwa upo udhaifu wowote uliowekwa juu ya Wayahudi
ukulinganishwa na madhaifu waliyoyaweka wao na bado hutafakari
kuyaweka juu ya wasio Wayahudi. Na hakuna kanisa la Kikristo ambalo
Wayahudi hawajalishambulia mara kwa mara.
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Kama hapa duniani upo uthibitisho zaidi wa Kanisa Katoliki ambao
umepata ushindi wa kukubalika bila mgawanyiko katika ulimwengu wote
wa Kikristo ni ule ‘Mchezo wa mateso ya Yesu wa Oberammergau.’ Hata
hivyo kwenye kitabu kiitwacho ‘Maelezo ya haki kuhusu Mchezo wa
Mateso ya Yesu wa Oberammergau,’ Rabi Joseph Kranskopt wa
Philadelphia ameshutumu toleo hilo adhimu kama uvundo uliojaa udanganyifu na ubaya uliokithiri wa kukataa Usemiti. Kwa maoni ya Rabi
huyu, kama mambo yalivyo, kwake yeye mila yote ya Kikristo ni uwongo
wenye sumu. Mfumo wote wa Ukweli wa Kikristo, hususan kama inavyohusu utu wa Kristo ni ‘njonzi za wanaume wenye jazba na wanawake
waliopagawa’ ‘Hivyo anasema rabi: ‘Ndivyo ilivyovumbuliwa hadithi hii
ya kikatili, ambayo imesababisha mateso zaidi, usumbufu zaidi kwa watu
wasio na hatia, kuliko kazi nyingine yoyote ya ubunifu katika eneo lote la
ulimwengu wa fasihi.’
Na kwa hiyo wakulima wanyonge wa Oberammergau, wakiwakilisha
imani ya katoliki kwa staha sana mchezo wa kuigiza mambo ya kale
wamepachikwa kuwa wakataaji wa usemiti.5
Hii si mifano pekee. Wakati Kanisa la Methodist lilipoonesha mchezo
mkubwa wa kuigiza mambo ya kale ulioitwa ‘The Wayfarer’
(Mwananjia) Rabi Stephen Wise6 alifanya mchezo wa kushutumu na akatoa tamko zito na la kipumbavu kwamba kama angekuwa mkazi wa kisiwa
cha bahari ya kusini (badala ya mwigizaji wa kuzungukazunguka kwenye
5 NENO LA MHARIRI: Itakumbukwa kwamba mwaka 1947 takriban miaka 30
upinzani huo ulichapishwa. Mabaraza ya Washirika wa Vita yanayodhibitiwa na
Amerika yalisikiliza (upinzani huo), na wakachapishwa kama ‘wahalifu wa vita’
wanakijiji wote waliopona ambao walikuwa wajumbe wa Sherehe za Mchezo wa
Oberammerga (Oberammerga Festival Players).
6Kiongozi wa Kizayuni wa Kimarekani wakati toleo hili la kwanza
lilipochapishwa, na aliyekuwa anajishughulisha sana miongoni mwa viongozi wa
kisiasa wa Uzayuni wa Kiyahudi nchini Marekani-Mhariri.
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jukwa la mchezo ambamo naye yumo), hamu yake ya kwanza baada ya
kuona mchezo wa ‘Mwananjia’ utakuwa hivyo, alikimbilia mtaani haraka
na kuwaua takriban Wayahudi watatu. Tamko, hili labda linasema mambo
mengi sana, kwani mkondo ambamo msukumo wa Rabi Wise unatiririka,
lakini makumi ya maelfu ya wafuasi wa Kanisa la Methodist ambao
walikuwa ‘wananjia’ hawataelekezwa kuhusisha upinzani kama huo
kwenye moyo wa uvumilivu ambao Rabi Wise kwa raghba anawasihi
Wakristo waufuate.
Kanisa la Episcopal pia limehisi mashambulizi ya Wayahudi. Hivi karibuni
(Toleo la Juni, 1921) vyombo vya habari vya Kiyahudi vilipiga kelele
kwamba Kanisa la Episcopal halikuwa na uwezo wa kutaka kuingilia
jambo hilo. Huu si uvumilivu wa kidini katikati ya tofauti za kidini lakini
wao wanahubiri na kutekeleza mashambulizi ya kidini. Kumbukumbu yote
ya upinzani wa Krisimasi, Pasaka na sherehe zingine za Kikristo, na
kukataa kwao kuimba nyimbo fulani za kizalendo, huonesha sumu na
mashambulizi ya moja kwa moja. Mfano mmoja baina ya Protokali na
matumaini halisi ya Wayahudi umeandikwa kwenye utabiri wa kawaida
wa Kiyahudi kwamba Ukristo mwisho wake ni kuangamia. Ukristo
utaangamia, kwa nia na madhumuni yote utamezwa na Uyahudi.
Kutokuvumiliwa kwa Uyahudi leo, jana na katika kila kipindi cha historia
ambapo Wayahudi waliweza kushinikiza ushawishi au mamlaka, ni jambo
lisilo na mjadala ila miongoni mwa watu wasiojua kumbukumbu.
Kutokuvumiliwa kwa Uyahudi, muda uliopita ni jambo la historia, kwa
siku zijazo ni jambo la utabiri wa Kiyahudi. Mojawapo ya sababu zenye
nguvu sana zinazozuia kuwaingiza kwenye Umarikani milioni kadhaa za
Wayahudi hapa nchini ni imani yao – iliyoingizwa ndani mwao na mamlaka zao za kidini – kwamba wao ni ‘watuele’, kwamba nchi hii ni ya kwao,
kwamba wakazi wake ni waabudu masanamu, kwamba siku inakuja
ambapo Wayahudi watakuwa na mamlaka yote.
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Ni vipi waweze vinginevyo kutenda hivyo katika makubaliano na tangazo
kama hili? Msimamo wa majivuno unaoendekezwa na Wayahudi kwa watu
wa Marekani ni kivuli kinachotangulizwa kwa kile kinachotakiwa kuwepo
na kuwa msimamo kamili, kama mamlaka na ushawishi utalifanya hilo
kuwezekana. Ukomonisti, ambao ulianza na uharibifu wa tabaka ambalo
lilikuwa na ahadi yote ya Urusi iliyo bora zaidi, ni mfano haswa kwa msimamo ambao unafutwa hapa nchini kuhusu wakazi ambao ni wazalendo.

4. JE, WAYAHUDI NI TAIFA?
“Na tutambue kwamba sisi Wayahudi ni taifa dhahiri ambalo kila Myahudi
popote alipo, taifa lake, itikadi yake, lazima yeye ni mmoja wa taifa hili.”
Louis D. Brandeis,
Jaji wa Mahakama Kuu ya Marekani.
Hakuna mtu asiye Myahudi anayejua idadi ya Wayahudi waliopo
Marekani. Tarakimu hizo ni mali pekee ya mamlaka ya Kiyahudi. Serikali
ya Marekani inaweza kutoa takwimu kuhusu karibu kila jambo la wingi wa
watu nchini humu lakini kila inapojaribu kupata njia ya mfumo wa kupata
habari kuhusu Wayahudi ambao kwa mfululizo huingia nchini na idadi
iliopo hapa sasa, Wayahudi hutumia ushawishi wa kumbi za Washington na
husitisha mpango huo. Wayahudi huficha nguvu yao kwa sababu ushawishi wa kiyahudi hapo Makao Makuu umekuwa na nguvu ya kutosha
kushinda katika mambo yote yanayoathiri maslahi ya Kiyahudi wakati
wote.
Uhamiaji nchini Marekani ulikuwa biashara miaka 40 iliyopita, ni biashara
ya Kiyahudi tu. Upo mpango bora unaotatua matatizo mengi sana ya uingiaji ambayo hujitokeza dhidi ya utawala wa Wayahudi wanamapinduzi
wanaojulikana; Wayahudi wa Ulaya ni nguvu isiyodhihirika ya kimapinduzi. Marekani haijaitwa ‘Nchi ya Wayahudi’ kwenye mataifa madogo
zaidi ya Ulaya bila sababu, na ongezeko la kushangaza katika uhamiaji wa
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Wayahudi huleta suala hili tena hadharani. Usadikisho wa kitaifa unajitengeneza juu ya jambo hili, kwani ni dhahiri kwamba biashara ambayo ni ya
Kiyahudi tu ya kuwaingiza Wayahudi nchini Marekani inakwenda kama
jeshi ambalo baada ya kufanya kazi yake Ulaya kwa uonevu wa bara hilo,
limejihamisha lenyewe kwenda Marekani.
Vyama vya siri vya Kiyahudi nchini Marekani, ni misaada mikubwa
kwenye mtimuko huu wa kuelekea Marekani. Wanaweza ‘kupanga’ kazi ya
hati za kusafiria, ‘hupanga’ kukwepa taratibu za afya. Sheria za nchi
huwekwa pembeni kwa dharau ya wazi. Wahamiaji wa Kiyahudi
wanaweza kutoka popote pale, na wanakuja kutoka popote: Tazamo lao la
haraka la maisha hapa huonesha udhibiti wa Kiyahudi ulio na nguvu na
mkamilifu kama ulivyo huko Urusi. Huwaona maafisa wa vyama vya siri
vya Kiyahudi huwapuuza maafisa wa uhamiaji wa serikali ya Marekani,
kwa nini wasiwe na tabia ya kujifanya kama vile wanaimiliki Marekani? Si
ajabu kwamba kwa uhalisi huvunja kuta na milango mikubwa kwa
mafanikio yote ya kusifika kwa ushindi wa uvamizi. Ni uvamizi, si chini
ya hapo, na hutiwa moyo na husaidiwa na ushawishi uliopo Marekani.
Wakati inapokuwa si siri kwa mbali huvishwa joho la mawazo ya: ‘Watu
hawa wanakimbia mateso.’
Baada ya wimbi la uvamizi wa Kiyahudi nchini Marekani mnamo miaka
ya 1880 lilipanuka sana kwa mtu yeyote kutojali hatari zake, mamlaka za
sensa ziliomba Bunge la Marekani ruhusa ya kubainisha watu kwa ‘jamii’
na pia ‘nchi walizozaliwa’. Upinzani wenye nguvu sana uliongozwa
Bungeni na Wayahudi, kwa kiasi kikubwa zaidi na Simon Guggenheim na
Julian W. Mack. Usikilizaji wa suala hili uliamuriwa ufanywe ili kutambua
ni watu gani wanaofanyiza idadi ya watu, na je Marekani ilikuwa taifa la
Wasaksoni wa kiingereza, Wasemiti, Walatini au vipi. Upinzani wa
Wayahudi kwenye usikilizaji huo ulifichua mambo manne kwa wazi (1)
Myahudi hupinga sheria zozote zinazozuia asiingie kwenye nchi,
(2)Myahudi hupinga ubainifu wowote wa kijamii kuhusu yeye baada ya
kuingia katika nchi, (3) Ubishi wa Kiyahudi kwa mamlaka za wasio
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Wayahudi na kwamba Myahudi analo wazo moja la kuwakilisha kwa
wasio Wayahudi, na lingine ambalo hulihifadhi miongoni mwa watu wake
juu ya suala hili la jamii. Waamerika walipopuuza kuwa hoja hiyo ya “dini,
si jamii”, si ya kuthibitika, wasemaji wa Kiyahudi walirudi kwenye ukweli
kwamba taasisi zao zenye mamlaka makubwa hazikutaka vitu fulani na
hazingekuwa na vitu fulani – pawepo na amri au pasiwepo na amri.
Washawishi wa Kiyahudi walipata njia yao. Hakuna hesabu ya Wayahudi
Marekani. Jamii zingine na mataifa mengine yote hubainishwa, lakini si
kwa Wayahudi. Hapana hata jamii moja iliyokataa, lakini Myahudi hatofautishwi hata kidogo. Matokeo yake ni nini leo? Ukiuliza serikali ya
Marekani leo idadi ya Wafaransa waliomo nchini, inaweza kukupatia
tarakimu. Ukiuliza idadi ya Wapolandi, ipo pale. Ukiuliza idadi ya
Waafrika inajulikana. Tengeneza orodha ndefu unayotaka kuulizia, utaona
kwamba serikali inajua. Lakini iulize serikali ya Marekani idadi ya
Wayahudi waliopo nchini, haiwezi kukuambia, hakuna kumbukumbu.

Jamii au Dini
Wayahudi husema nini kuhusu ‘jamii au dini’? Nukuu zifuatazo zinamfanya msomaji awe na taarifa kuhusu fikira ya Myahudi mwenyewe. Kama
mmojawapo wa ‘watu waliojitenga’ mbali kabisa kutokana na kufikiriwa
kwa dini yake.

Leo N. Levi, Rais wa B’nai B’rith, 1900-1904:
“Tabia bainifu ya Myahudi haitokani na dini tu.” Ni kwamba jamii yake na
dini yake muungano wao hautanguki, lakini sababu yoyote ile itakayokuwa
kwa amri hii ya fikira ya jamii pamoja na dini, ni hakika kabisa kwamba
dini peke yake haiwezi kufanyiza watu. Muumini kwa imani ya Kiyahudi
huwa Myahudi kwa sababu ya ukweli huo. Kwa upande mwingine hata
hivyo, Myahudi kwa kuzaliwa kwake hubakia Myahudi, hata kama akiacha dini yake.
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Graetz, bingwa wa historia ya Wayahudi ambaye kazi yake kubwa (kitabu)
ni moja ya maandishi sanifu yenye kuaminika, anasema kwamba historia
ya Wayahudi, tangu hapo walipopoteza dola ya kiyahudi: ‘Bado inayo
tabia ya utaifa, si tu kwamba ni imani au historia ya Kanisa.’
Moses Hess, mmojawapo wa watu wa kihistoria ambaye kupitia kwake
mpango wa kiyahudi umetiririka kutokana na vyanzo vyake vya kale hadi
kwa mawakala wao wa mamboleo, aliandika kitabu kiitwacho “Rome and
Jerusalem” (Rumi na Yerusalemu) ambamo alielezea suala lote kwa uwazi
na nguvu: “Wayahudi ni kitu ambacho kipo zaidi ya kuwa ‘wafuasi tu wa
dini’ yaani wao ni jamii, ndugu, taifa.” (uk. 71).
“Myahudi ni mtu wa jamii yake na kwa hiyo pia ni mtu wa Uyahudi, licha
ya ukweli kwamba yeye au wahenga wake wamekuwa waasi wa dini.” (uk.
97-98).
“Kila Myahudi, apende asipende, yu imara katika muungano wa taifa lote.”
(uk. 163).
“Kushinda yote, dini ya Kiyahudi ni uzalendo wa Kiyahudi.” (uk. 61).
Louis D. Brandeis, Jaji wa Mahakama wa Uzayuni, aliandika kwenye
kitabu chake ‘Uzayuni na Wayahudi wa Marekani’ (Zionism and the
American Jews’):
“Licha ya tafakuri za mabingwa au maagizo ya mabaraza, silika zetu na
matendo yetu na yale ya wengine, yamebainisha neno ‘Myahudi.’
Rabi Morvis Joseph, kwa wakati fulani wa Sinagogi la West London la
Wayahudi wa Uingereza, ameandika kwenye kitabu chake “Israel ni Taifa”
(Israel a Nation.):
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“Israeli kwa hakika ni taifa kubwa… Israeli inatambuliwa kama taifa kwa
wale wanaoliona; hakuna awezaye kukosea kwa kuliita madhehebu.
Kukataa utaifa wa Kiyahudi lazima ukatae kuwepo kwa Myahudi.”
Wakili wa Kiyahudi Betram B. Benas ameandika kwenye “Uzayuni, Kundi
la Kitaifa la kiyahudi” (Zionism – the National Jewish Movement):
“Kuwepo kwa Wayahudi kimsingi ni kuwepo kwa watu.”
Leon Simon, msomi na mwandishi wa Kiyahudi mwenye akili sana na
mwenye kuvutia amefanya uchunguzi muhimu wa suala la ‘dini na utaifa,’
(Religion and nationality) kwenye kitabu chake, ‘uchunguzi kwenye
Utaifa wa Kiyahudi.’ (Studies in Jewish Nationalism). Ametengeneza hali
ya pendekezo kwamba ‘dini ya Wayahudi ni Utaifa, na kwamba Utaifa ni
sehemu muhimu ya dini yao.
‘Zama za Masihi kwa Wayahudi si tu kunamaanisha kuanzishwa kwa
amani hapa duniani na habari njema kwa wanadamu, bali utambulisho kwa
ulimwengu wote wa Myahudi na Mungu wake.’ (uk.14).
‘Dini ya Kiyahudi haina ujumbe wa ukombozi wa roho ya mtu mmoja
kama Ukristo ulivyo, fikira zake zote zimeunganishwa pamoja na kuwepo
kwa taifa la Kiyahudi.’ (uk.20).
‘Fikira kwamba Wayahudi ni dhehebu la kidini, kwa usahihi kama ilivyo
sambamba na Wakatoliki na Waprotestaniti, ni upuuzi.’ (uk.34).
Arthur D. Lewis, mwandishi wa Kiyahudi, kwenye kitabu chake kiitwacho
‘Wayahudi ni Taifa’ (The Jews a Nation) pia huegemeza utaifa kwenye
asili ya kijamii.
‘Wayahudi kwa asili walikuwa ni taifa, na wamedumisha zaidi kuliko
mataifa mengi, moja ya elementi ya utaifa, yaani, elementi ya jamii, hii
inaweza kuthibitishwa bila ya shaka, kwa jaribio la akili ya kawaida la
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kutambulikana kwao. Kwa urahisi zaidi unaweza kuona kwamba, Myahudi
ni Myahudi kuliko kumuona Mwingereza kwamba ni Mwingereza.’
Fikira kwamba Wayahudi wanafanyiza taifa ni fikira ya kawaida sana kwa
wote miongoni mwa Wayahudi. Sio tu taifa lenye historia iliyopita, bali
taifa pamoja na mambo ya siku zijazo. Zaidi ya hilo sio tu taifa, bali ni
Taifa Kubwa. Tunaweza kwenda zaidi katika maelezo ya maandiko ya
Kiyahudi; tunaweza kusema kwamba taifa la Wayahudi la baadae litakuwa
la kifalme.
Elkan N. Adler, anasema: “Hakuna mwanasiasa aliye makini leo hii
anayetilia shaka kwamba watu wetu wanayo matumaini ya kisiasa ya siku
zijazo.”
Mambo haya ya kisiasa za baadae, ubainifu na uwezo, yote haya yalikuwa
katika fikira za Moses Hess alipoandika mnamo 1862 – zingatia tarehe –
kwenye utangulizi wa kitabu chake kiitwacho ‘Roma na Yerusalem’
maneno haya:
“Hakuna taifa linaloweza lisijali ukweli kwamba kwenye mapambano
yajayo ya Ulaya kwa ajili ya uhuru, yanaweza kuwa na watu wengine
marafiki au maadui.”
Hess akilalamika kuhusu kukosekana kwa usawa miongoni mwa
Wayahudi alisema kwamba Myahudi binafsi hangepata usawa kwa sababu
ni Myahudi, Taifa la Kiyahudi lingeweza kupata usawa kwa sababu
litakuwa ni taifa. Ameyaonya mataifa yasio Wayahudi kuwa na tahadhari,
kwa sababu kwenye hayo ‘mapambano yajayo’ patakuwepo taifa lingine
kwenye orodha, Taifa la kiyahudi, ambalo linaweza kuwa rafiki au adui ya
yeyote litakayechagua.
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Dk. Israel Friedlaender anasema: ‘Inatosha kwetu kujua, kila mara
Wayahudi walijihisi kuwa jamii iliyojitenga, ilikuwa inaonekana wazi
kuwa kando ya wanadamu wengine.’ 7
Kuhusu matatizo ya Taifa la kiyahudi upo ushahidi mwingi sana wa
Kiyahudi kuhusu ukweli kwamba ushawishi wa Uamerika una madhara
kwa maisha ya Kiyahudi, yaani, wamo katika upinzani, kama fikira mbili
zinazopingana. Na kwamba Uzayuni ni nukta ya kisasa yenye nguvu kwa
ajili ya utaifa wa kiyahudi. Itikadi halisi miongoni mwazo zenye nguvu
zaidi na sehemu ya kishawishi cha uyahudi nchini Marekani zimeoneshwa
kwenye maadishi yaliyochapishwa na Taasisi za Kizayuni ya Marekani,
‘Mwongozo wa Uzayuni’ (A Guide to Zionism).
‘Jina la dini yao ya Kitaifa, Uyahudi, limechukuliwa kutoka kwenye jina la
taifa lao. Myahudi asiye na dini bado ni Myahudi, na kwa taabu anaweza
tu kukwepa uaminifu wake kwa kukana jina la Myahudi’. (uk.5).
Hakuna mahali popote ambapo Uyahudi umetoa mchango wa waalimu
wake wakubwa kabisa na wawakilishi wake wenye mamlaka, kwenye nadharia inayosema kwamba Myahudi ni ‘ndugu tu wa imani’. Mara nyingi
Myahudi si muumini wa dini kabisa, lakini bado ni Myahudi. Hoja ya
‘Dini, si jamii’ inafichua undumakuwili wa viongozi wa kisiasa ambao
badala ya kuliendea suala la Uyahudi kwa unyoofu, hufanya juhudi ya
kuweka uchunguzi wote pembeni kwa uchochezi wenye kuchanganya akili
za wasio Wayahudi.
Ipo mipango miwili ya Kiyahudi katika ulimwengu huu, mmoja ambao
umekusudiwa uonekane kwa wasio Wayahudi, na mmoja ambao ni kwa
ajili ya Wayahudi pekee. Katika kudhamiria upi mpango halisi, ni njia
nzuri kukubaliana na ule ambao utafuzu. Ni mpango unaofadhiliwa na
7 Hii ni kwa sababu ya asili ya uonevu wa utaifa wao, ambapo wanafikiria kuwa
wao ni bora zaidi kuliko wengine – Mchapishaji.
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wale waitwao Wazayuni ndio unaofuzu. Huo ni mpango ambao wafadhili
wake hutetea kujitenga kwa jamiii na utaifa wa Wayahudi.
Bila kujali nini kinachoweza kusemwa kwa wasio Wayahudi kwa madhumuni ya kuzuia au kubadilisha kitendo chao, hakuna suala la kipi Myahudi
hujifikiria yeye mwenyewe. Hujifikiria yeye mwenyewe kama mtu wa
watu, aliyeungana na watu hao kwa mfungamano wa damu ambayo hakuna kiasi chochote cha mabadiliko ya kiitikadi kinachoweza kudhoofisha,
mrithi wa watu wale waliopita na wakala wa watu wale wa siasa za baadae.
Yeye ni wa taifa. Anataka ufalme uje hapa duniani, ufalme ambao utakuwa
juu ya falme zote, Yerusalem ukiwa mji wa kutawala dunia yote, matakwa
ya taifa la Kiyahudi yanaweza kutimizwa, na mahusiano baina ya utaifa wa
Kiyahudi na utaifa wa watu ambao miongoni mwao Wayahudi huishi ni
ishara za uwezekano wa ushindi.

Sera Ya ‘Kueleweka Vibaya’
Kwenye hoja hizi ufichuaji huu wa ‘dini na si taifa’, Wayahudi wamelalamika kwamba wanaeleweka vibaya. Hili ni lalamiko lao la kawaida.
Wakati wote ‘wanaeleweka vibaya’ na huteswa, isipokuwa pale wanaposifiwa kwa yale yasiyo stahili yao. Kama Wayahudi wangeeleweka kwa
ukamilifu kwa wasio Wayahudi, kama kwa mfano, makanisa ya Kikristo
yangekuwa huru kutokana na kudanganya kwamba Wayahudi ni watu wa
agano la kale, na kama Makanisa yangelijua kwa hakika ni nini haswa dini
ya Talmudi, kueleweka vibaya kungekuwa bado na nguvu.
Kuanguka kwa Urusi kuliandaliwa kwa muda mrefu na kwa mpango wa
makusudi wa tafsri mbaya kwa watu wa Urusi, kwa njia ya vyombo vya
habari vya Kiyahudi na huduma za kidiplomasia za Kiyahudi. Jina Poland
limekokotwa kwenye uchafu (toleo la Desemba, 1920) kwa njia ya
vyombo vya habari vya Marekani chini ya uchochezi wa Kiyahudi; kwa
usingiziaji wa Poland ambayo kosa lake pekee lilikuwa lile la kutaka
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kujiokoa kutokana na Wayahudi. Lakini wakati wowote ambapo mkono
hunyooshwa kuzuia Wayahudi kuvamia watu na kuchukua kwa siri
udhibiti wa njia kuu za maisha, Wayahudi wamepandisha kilio cha
‘kueleweka vibaya’. Kamwe hawakumbani na suala hilo moja kwa moja.
Ukanushaji wa uwongo, maombi ya kutaka kuhurumiwa na kampeni
mbaya kwa ajili ya kuwapaka matope wengine kwa hatia zao wenyewe, na
jaribio lisilofaa la kuwaunganisha wengine pamoja na wao katika kuanguka kwao, huanzisha mbinu zote za kujilinda.8 Na mkusanyiko wa mambo
yote ya kisiasa, kiuchumi, silaha halali zilizoko chini ya amri yao huvurumishwa kwa mkosoaji asemaye sana kuhusu Myahudi na ambaye
hung’angania kutetea haki yake ya kuwapo taifa lililo huru kutokana na
upenyezaji na ushawishi na udhibiti wa kiyahudi.
Sera ya ‘kueleweka vibaya’ hufuzu kwa sababu upo mwanguko ambao ni
madhubuti sana kwa wasio Wayahudi, hivyo kwamba Wayahudi ni ‘watu
wateule’ na hivyo kwamba ni hatari kuwapinga kwa lolote, yeyote
anayempinga Myahudi hulaaniwa. Kuwaogopa Wayahudi ni ishara ya
kweli kabisa katika maisha. Ni ishara ya kweli miongoni mwa Wayahudi
kama ilivyo kwa wasio Wayahudi. Myahudi mwenyewe amefungwa
kwenye woga kwa watu wake na hutekeleza woga wa laana katika eneo
lote la dini; ‘Nitawalaani wale wanaokulaani wewe’. Hata hivyo upinzani
kwa uelekeo mharibifu wa ushawishi wa Kiyahudi kwenye mikondo yote
ya maisha ni ‘laana’ ya Wayahudi.

8 NENO LA MHARIRI: Tangu kuchapishwa kwa nakala asilia miaka 37 iliyopita, mataifa mengine
yalipinga, au yalijaribu kupinga umiliki wa Wayahudi. Wasomaji watafurahia
watatambua vyema kile
ambacho kilikuwa kinatokea tangu hapo kwa nchi ya Ujerumani na kwa nini; na
nini kinatokea sasa huko
Ulaya na kwa nini.
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Kama Wayahudi kwa kweli walikuwa watu wa Agano la kale (ambapo si
kweli) kama kwa kweli walikuwa wanatambua ‘ujumbe’ kwa ajili ya
neema ya matafia, vitu vyote ambavyo huvikosoa vingetoweka vyenyewe.
Kama Myahudi ‘ameshambuliwa’ si kwa sababu yeye ni Myahudi lakini ni
kwa sababu yeye ni chanzo na uhai wa mielekeo fulani na ushawishi
ambao usipodhibitiwa humaanisha uharibifu wa jamii adilifu.
Kutokueleweka katika jamii ndiko kunakofikiriwa kama maslahi kwa
Myahudi.

Disraeli Anafafanua Kuhusu Wayahudi
Benjamin Disraeli Earl wa Beaconsfield na aliyepata kuwa Waziri Mkuu
wa Uingereza alikuwa Myahudi na alisifika humo. Aliandika vitabu vingi
na kwenye baadhi ya vitabu hivyo aliwazungumzia watu wake katika jitihada ya kuweka mwanga unaostahili kuhusu suala hilo. Wakati huo serikali
ya Uingereza haikuwa ya Kiyahudi sana kama ilivyo sasa, na Disraeli
alikuwa mmojawapo wa watu mashuhuri sana kwa urahisi. Kwenye kitabu
chake kiitwacho “Coningsby”, yupo mtu wa Kiyahudi aitwaye Sidonia
ambaye Disraeli alitumia utu wake na matamshi yake akitaka kumwasilisha Myahudi kama ambavyo yeye alipenda dunia imuone alivyo Myahudi.
Bado yupo Myahudi wa kimataifa aliyejaa Uyahudi, pia mfuasi imara wa
Protokali aliyejificha kwenye usirisiri, binadamu ambaye vidole vyake
hufagia nia zote za binadamu, ambaye hudhibiti ukuu wa nguvu zote za
kikatili – Fedha.
Kama mtu asiye Myahudi angeandika Sidonia, kwa ukweli kabisa akionesha historia ya kijamii na tabia za Wayahudi, angehusishwa kwenye
shinikizo lile la kutisha ambalo Wayahudi hutumia kwa kila msema kweli
kuwahusu wao.
Disraeli alisababisha shujaa wake wa kiyahudi, Sidonia, aseme: ‘Dunia
inatawaliwa na watu tofauti kabisa kutokana na vile inavyofikiriwa na wale
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ambao hawapo nyuma ya pazia’, na hata maelezo ya Disraeli yanayotoa
mwanga zaidi ambayo nusu yanalazimisha fikira, kwamba hata hivyo,
aliandika ili kutahadharisha dunia kuhusu matamanio ya Mayahudi kwa
ajili ya mamlaka.
‘Kamwe huwezi kuona chama kikubwa cha kisomi katika Ulaya ambamo
Wayahudi kwa wingi hawashiriki humo. Wafuasi wa kwanza wa Yesu
walikuwa Wayahudi. Diplomasia ya Kirusi ya kimafumbo ambayo huishangaza sana Ulaya ya Magharibi kimsingi hupangwa na kutekelezwa na
Wayahudi. Hayo mapinduzi makubwa sana ambayo sasa hivi yanaedelea
nchini Ujerumani, na ambayo yatakuwa kwa kweli ni ya pili na Mageuzi
makubwa zaidi, na ambayo habari zake bado hazijulikani sana Uingereza,
kabisa yanasonga mbele kwa msaada wa Wayahudi.’ Jinsi gani Wayahudi
hufanya ili kuvunja utaratibu wa mambo yaliyoanzishwa kwa njia ya fikira, kama Protokali zinavyodai, imeoneshwa katika mazungumzo ya
Sidonia:
“Wahafidhina wamepoteza uchaguzi muhimu, katika kipindi kigumu
Wayahudi wamejitokeza kuwanyima kura. Kanisa limeshangazwa katika
mpango wa chuo kikuu cha latitudinarian (chuo kisichoonesha upendeleo
miongoni mwa imani tofauti za dini), na kutambua pamoja na faraja
kwamba fedha haziji kwa ajili ya kuanzishwa kwa chuo hicho; Myahudi
hujitokeza haraka na kutoa fedha, ili kianzishwe.”
Kama maneno haya yangeandikwa na asiye Myahudi, kilio cha ‘kukataa
Usemiti’ kingeenea kila mahali. Lakini Sidonia anaogezea: ‘Na kila kizazi,
wao (Wayahudi) lazima wawe na mamlaka makubwa zaidi na watu wa
hatari kwa jamii ambayo ina uadui nao.’
‘Latitudinarianism ‘ ni mafundisho ya Protokali katika neno. Ni kuvunjika
kwa njia ya machafuko kwa kile kiitwacho fikira ‘za kiliberi/ wenye
kupendelea mabadiliko’ ambazo hazijengi chochote, lakini zinazo uwezo
wa kuharibu utaratibu uliowekwa.
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Vizazi kadhaa vimepita tangu maneno ya Disraeli yalipoandikwa.
Mayahudi bado wanaifikiria kila aina ya jamii isiyo ya Kiyahudi kuwa ni
adui kwake. Wamekuwa na uwezo zaidi na watu hatari zaidi. Wale ambao
wangepima hatari huangalia pembeni!
‘Mayahudi wanasema kwamba Protokali ni ubunifu’. Kwani Benjamin
Disraeli ni ubunifu? Je! Huyu Waziri Mkuu mwenye asili ya Kiyahudi wa
Uingereza alikuwa anataka watu wake waeleweke vibaya? Ameonesha
kwamba nchini Urusi nchi hiyo hiyo ambamo Wayahudi wa wakati wake
walilalamika hawakuwa huru hata kidogo lakini walikuwa wanadhibiti
mambo. Alionesha kwamba Wayahudi walikuwa wanajua mbinu za
mapinduzi ambayo baada ya muda mfupi yalitokea Ujerumani. Alijuaje
kabla yake? Kwa sababu mapinduzi hayo yalikuwa chini ya msaada wa
Wayahudi, na japokuwa wakati huo ilikuwa kweli kwamba ‘bado mambo
machache sana yanayojulikana Uingereza’. Disraeli ambaye ni Myahudi
alijua, na alijua kwamba mpango huo ulikuwa wa Kiyahudi kwa asili yake,
maendeleo na makusudio yake.
Jambo moja liko wazi, Disraeli alisema kweli. Alitoa ufafanuzi wa watu
wake kwa jamii ya dunia kwa usahihi. Alielezea uwezo wa Kiyahudi, madhumuni ya Kiyahudi na mbinu za Kiyahudi, kwa uhakika wenye kuashiria
zaidi ya ujuzi anaonesha huruma na uwelewa wa kijamii. Kwa nini alifanya hivyo? Disraeli alikuwa mwanasiasa mshaufu, mtumishi wa kitaala
sana wa kimashariki na mwenye upole wa kinafiki, akiwa na uwezo makini wa kifedha. Je! Haya yalikuwa majivuno halisi ya kijamii, kiburi cha
hatari na shari, ambamo humo Myahudi hutoa siri zake nyingi sana.
Vyovyote vile, ndiye mtu aliyesema ukweli kuhusu Wayahudi bila shutuma ya kuwaweka Wayahudi katika nafasi ya ‘kutokueleweka’.
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Protokali ya Tano
‘Tutawachosha sana na kuwamaliza kabisa wasio Wayahudi kwa
yote haya, hivyo kwamba watalazimika kutupatia sisi mamlaka
ya utawala wa kimataifa ambayo kwa nafasi yake itatuwezesha
sisi kuteka nguvu zote za kiserikali za dunia bila usumbufu na
kwa hiyo tutaanzisha serikali kuu.’
‘Lazima tuelekeze elimu ya jamii ya wasio Wayahudi hivyo
kwamba mkono wake utaangukia kwenye udhaifu wa kukatisha
tamaa katika shughuli yoyote inayohitaji kuanzishwa.’

5. MPANGO WA KISIASA WA KIYAHUDI
Theodor Herzl, mmojawapo wa Wayahudi mashuhuri sana, na mwasisi wa
Uzayuni wa kisasa, labda alikuwa mtu wa kutafuta kwa mbali sana utetezi
wa hadharani, wa falsafa ya kuwepo kwa Uyahudi ambao unajulikana na
vizazi vya sasa. Kamwe hakuwa na shaka ya kuwepo kwa taifa la
Kiyahudi. Alitangaza kuwepo kwake, kila wakati alisema, ‘sisi ni jamii –
jamii moja.’
Aliona kwa wazi kile alichokiita suala la Wayahudi ni la kisiasa. Katika
utangulizi wake kwenye “Jewish state/Dola ya Kiyahudi” amesema:
‘Ninaamini kwamba ninaelewa kukataa Usemiti ni tapo changamani sana.
Ninalifikiria kutoka kwenye mtazamo wa Kiyahudi lakini bila hofu ya
chuki. Ninaamini kwamba ninaweza kuona ishara gani zilizomo humo za
michezo ya kishenzi, wivu katika biashara ya kawaida, chuki bila ya
kurithiwa kutokuvumiliana kidini na pia utetezi wa kusingizia. Nadhani
suala la Wayahudi si la kijamii tena kuliko kuwa la kidini bila kujali
kwamba wakati fulani hugeuka na kuchukua aina zingine. Ni suala la
kitaifa, ambalo linaweza kutatuliwa tu kwa kulifanya kuwa suala la kisiasa
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la dunia yote, na lizungumziwe na kudhibitiwa na mataifa yenye kustaarabika ya dunia kwenye baraza.’
Si tu kwamba, Herzl alitangaza Wayahudi kuunda taifa, lakini katika kuhusisha kitendo cha hili taifa la Kiyahudi kwa dunia, Herzl aliandika:
“Tunapoelemewa tunakuwa tabaka la chini la kimapinduzi, maafisa wa
vyeo vya chini wa chama cha kimapinduzi, tunapoweza kukabili hali, pia
hutokeza uwezo wetu wa kuogofya wa fedha.” Rai hii inayoonekana kuwa
rai ya kweli na kwamba ni rai ambayo imeshikiliwa katika fikira ya
Kiyahudi, pia imeletwa na Bwana Eustace Percy, na kuchapishwa tena,
bila shaka kwa uthibitisho wa Jewish Chronicle; jarida la Canada linayo
manufaa likisomwa kwa uangalifu.
‘Uliberali na Utaifa, kwa chereko za matarumbeta vilifungua mlango wa
mitaa ya watu waliotengwa na kutoa uraia sawa kwa Myahudi. Myahudi
akapita na kuingia kwenye ulimwengu wa Magharibi, akaona uwezo na
utukufu wake aliutumia na kuufurahia, kwa kweli alishika kitovu cha
mfumo wa ustaarabu, akauongoza, akauelekeza na kuutumia, na halafu
alikataa nafasi… zaidi ya hayo na hili ni jambo lisilo na mfano kuwa Ulaya
ya utaifa na uliberali, serikali ya kisayansi na usawa wa kidemokrasia
havivumiliki zaidi kwake kuliko ukandamizaji wa zamani na utesaji wa
kidikiteta…
‘Katika dunia ya mpango kamili wa utawala wa nchi, yeye (Myahudi)
anayo miji miwili tu yenye uwezekano wa kimbilio lake, (ama atalazimika
kuvunja nguzo za mfumo) wote wa dola ya taifa au atalazimika kutengeneza utawala wa nchi ya kwake mwenyewe. Labda humu ndimo yamo
maelezo ya Ubolshevi wa Kiyahudi na Uzayuni, kwani kwa wakati huu
Uyahudi wa kimashariki unaonekana kuyumba bila kuwa na uhakika
katikati ya mifumo hiyo miwili. Katika mfumo wa Kimaksisti na Uzayuni
wa Ulaya ya Mashariki mara nyingi huonekana kuwa bega kwa bega kama
ambavyo ushawishi wa Kiyahudi ulivyowatengeneza watu wa jamuhuri na
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soshalisti muda wote wa karne ya kumi na tisa (19) hadi kwenye mapinduzi ya Young Turk huko Constasitinople katika muda usiozidi muongo
mmoja uliopita. Si kwa sababu Myahudi anajali upande ulio wazi wa falsafa ya msimamo mkali. Si kwa sababu anapenda kuwa mshirika wa utaifa
wa asiye Myahudi au demokrasia ya asiye Myahudi, ‘lakini ni kwa sababu
hakuna mfumo wa serikali ya asiye Myahudi ambao ni chochote isipokuwa
unaochukiza kwake.’
Yote haya ni kweli, Wayahudi wenye akili nyingi wa aina isiyo na hofu
mara nyingi hutambua hilo kama kweli. ‘Myahudi ni mpinzani wa mpango wa vitu vya asiye Myahudi.’ Yeye ni hapo anapoipatia mienendo yake
mabadiliko kamili, mtu wa jamhuri dhidi ya ufalme, msoshalisti dhidi
jamuhuri na Mbolshevi dhidi ya ujamaa.
Mambo gani yanasababisha shughuli hii ya vurugu? Tabia ya Kiyahudi ni
ile ya kikabila. Demokrasia ni sawa kwa dunia yote, lakini popote alipo
Myahudi huunda ukabila wa aina moja au nyingine. Demokrasia ni chombo tu cha neno ambacho wachochezi wa Kiyahudi hutumia kujinyanyua na
kuwafikisha kwenye kiwango cha kawaida pale wanapokandamizwa na
kuwa chini, lakini baada ya kufika kwenye kiwango cha kawaida haraka
sana hufanya juhudi ili wapate upendeleo maalum – kama ambavyo
wangestahili kupata – mchakato ambao kwamba mkutano wa amani wa
hivi karibuni (Versailles: Mhariri) utabakia kuwa mfano wa kushtusha
sana. Leo hii Wayahudi ndio tu watu ambao upendeleo wao maalum na
usio wa kawaida, umeandikwa kwenye mkataba wa amani wa dunia.
(Makala ya mwanzo ilichapishwa mnamo Julai, 1920, pia rejea kwenye
Umoja wa Mataifa wa leo: Mhariri.)
Katika maelezo yote ya kupinga hisia za Uyahudi ambazo hufanywa na
wasemaji wa leo wa Kiyahudi, njia hizi tatu zinazodaiwa kwa kawaida
hutolewa, ni hizi tatu na sio zaidi: Chuki za kidini, wivu wa kiuchumi,
uhasama wa kijamii. Iwapo Myahudi anajua au hajui, kila asiye Myahudi
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anajua kwamba kwa upande wake suala la Uyahudi hakuna chuki ya kidini iliyopo. Wivu wa kiuchumi unaweza kuwepo angalau kwa kiasi hiki
kwamba ulinganifu huu wa kufuzu umemfichua Myahudi katika kufanyiwa uchunguzi mkubwa. Mifumo ya fedha ya dunia imo kwenye udhibiti
wa Wayahudi, maamuzi yao na namna zao ndizo sheria zetu za kiuchumi.
Wivu wa kiuchumi unaweza kuelezea baadhi ya hisia za kukataa Uyahudi,
hauwezi kueleza sababu ya kuwepo kwa suala la Uyahudi isipokuwa kama
sababu zilizofichwa za kufuzu kwa Wayahudi kifedha zinaweza kuwa kitu
kidogo cha tatizo kubwa zaidi. Na kuhusu uhasama wa kijamii, wakati
ambapo kuna mataifa mengi zaidi yasiyopendwa hapa duniani kuliko
walivyo Wayahudi wasiopendwa, kwa sababu ndogo kwamba kuna
mataifa mengi zaidi.
Hakuna msemaji yeyote wa Kiyahudi anayetaja sababu ya kisiasa, na hata
kama wakiwa mbali hawawezi kuzidokeza, huziwekea mpaka na kuzifanya kuwa za mahali maalum. Mambo ya kisiasa huwemo kwa ukweli
kwamba Wayahudi huunda taifa ndani ya mataifa. Si kweli kwamba
Wayahudi huunda taifa katikati ya mataifa; ni matumizi yaliyotengenezwa
kutokana na hadhi hiyo isiyoepukika, ambayo dunia imeona kuwa ya
kulaumika. Mataifa yamejaribu kuwapunguza Wayahudi kuungana miongoni mwao wenyewe, lakini hatima inaonesha kuwa wameondolewa kuendelea kwenye utaifa. Pande zote mbili, Wayahudi na dunia zinatakiwa
kukubali ukweli huo. Mpango wa Kiyahudi wa dunia na msingi wa kisiasa
wa upingaji wa hisia za Kiyahudi ambazo mpango huo huzitengeneza
hufichuliwa na mtazamo wa kidume wa Kiyahudi kuhusiana na dunia, na
hadhi ya kitaifa ya Kiyahudi kuhusu wao wenyewe.

Utaifa wa kiyahudi na Protokali
Sasa hakuna yeyote anayejifanya kukataa, isipokuwa wasemaji wachache
ambao kwa kweli hawatawali fikira ya Wayahudi lakini wapo tayari sana
kwa faida moja tu ya kushawishi fikira za wasio Wayahudi, kwamba vitu
vyenye vurugu kijamii na kiuchumi hapa duniani leo si tu vinasimamiwa
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bali pia hupenyezewa fedha kwa maslahi ya Wayahudi.
Kwa muda mrefu ukweli huu ulitiliwa shaka kwa sababu ya kukataliwa
kwa nguvu na Wayahudi na upungufu wa taarifa kwa upande wa vyombo
vya uwakala vya utangazaji ambavyo umma ulitafuta taarifa zake. Lakini
sasa ukweli unakuja haraka, maneno ya Herzl yanathibitishwa kuwa kweli:
‘Wakati tunaponywea, tunakuwa kimapinduzi wa tabaka la chini, maafisa
wa vyeo vya chini wa chama cha mapinduzi.’ Kwa mara ya kwanza
maneno haya yalichapishwa, kwa lugha ya Kiingereza mwaka 1896!
Hivi sasa mielekeo hii inafanya kazi katika pande mbili, upande mmoja,
kwa ajili ya kuzichana chana serikali za wasio Wayahudi duniani pote, na
upande mwingine ni kwa ajili ya kuanzishwa kwa serikali ya Kiyahudi
nchini Palestina. Mradi au msimamo huu wa pili ulihusisha nadharia ya
dunia nzima. Wazayuni hupiga kelele sana kuhusu Palestina, lakini kwa
shida sana inaweza kudhihirishwa kama zaidi kuliko tamaa isiyo ya kawaida ya mpango wa kuzigeuza nchi nyingine kuwa makoloni. Fikira ya
‘nyumbani’ kwa Myahudi inayoendelezwa kwa bidii sana ni pazia lenye
manufaa sana kwa ajili ya unyang’anyi wa vyanzio vya utajiri wa madini
na mafuta. Pia fikira hii hufanya kama pazia lenye manufaa sana kwa
umma kwani huficha shughuli za siri za Wayahudi.
Wayahudi wa Kimataifa, wadhibiti wa serikali za ulimwengu na uwezo wa
kifedha wa dunia wanaweza kukutana mahali popote, wakati wowote,
wakati wa vita au amani, na kwa kutoa hayo hufikiria tu njia na jinsi ya
kufungua mlango wazi wa Palestina kwa ajili ya kuingia Wayahudi, kwa
urahisi huepuka kutiliwa shaka ya kuwa pamoja kwenye shughuli nyingine
yoyote.
Ingawa utaifa wa kiyahudi upo, unahifadhiwa katika taifa litakaloundwa
ndani ya Palesina, si mradi ambao unahusisha taifa lote la kiyahudi,
Wayahudi bado hawataingia ndani ya Palestina, hawataingia kabisa kwa
sababu tu ya tapo la uzayuni. Sababu nyingine kabisa itasababisha watu
kutoka kwenye mataifa ya wasio Wayahudi, pale ambapo muda wa watu
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wa kutoka kwa ukamilifu utakapofika.9
Kwa muda mrefu dunia imetilia shaka, kwanza imehusisha wachache tu,
halafu idara za siri za serikali mabalimbali, wakafuatia wasomi miongoni
mwa watu, sasa zaidi na zaidi watu wa kawaida wenyewe, kuwa si tu
Wayahudi ni taifa tofauti na mataifa mengine, na kwa namna isiyoeleweka hawawezi kufuta utaifa wao kwa njia yoyote ambayo wao au dunia
inaweza kutumia katika utekelezaji huo, lakini pia ni kwamba wao vilevile
wanafanyiza DOLA; na kuwa wao wanayo dhamira ya utaifa, si hivyo tu,
lakini wanayo dhamira ya kuungana kwa ajili ya kujilinda kama taifa kwa
lengo la pamoja. Rejea kwenye ufafanuzi wa Herzl wa taifa la Kiyahudi
kama ambavyo inachukuliwa kwa pamoja na adui wa kawaida, na halafu
tafakari kwamba huyu adui wa kawaida ni ulimwengu wa wasio Wayahudi.
Je! Watu hawa ambao wanajuana wenyewe kuwa wao ni taifa hubakia bila
mpango madhubuti mbele ya ukweli huo? Itakuwa haiwezekani kuwa bila
matatizo ya unjanjaujanja wa Wayahudi katika maeneo mengine! Maslahi
ya Protokali ni mwelekeo wao juu ya maswali yafuatayo: Je! Wayahudi
wanao mpango wa mfumo wa dunia? Je! Sera yake ni ipi? Je
unatekelezwaje?
Maswali yote haya yanazingatiwa kikamilifu kwenye Protokali. Yeyote
yule awaye ambaye alitunga Protokali hizi alikuwa na elimu ya tabia ya
binadamu, historia na ujuzi wa uongozi ambao unatuduwaza katika
ukamilifu wake wa kiakili, na kuogofya katika malengo yake ambayo
kwayo hugeuza mamlaka yake. Kama, ikiwa kwa hakika ni akili ya mtu
9 Yuko sawa, licha ya ukweli idadi ya kutosha ya Wayahudi imehamia kwenye
maeneo yaliyovamiwa ya Palestina. Mchunguzi atakayechunguza kwa ukamilifu
atatambua kwamba hakuna katika Wayahudi matajiri ambaye ameondoka Amerika
kwenda kuishi Palestina. Wanasiasa na wafanyakazi ndio Wayahududi wahamiaji,
wakifanya kazi kutekeleza malengo ya Protokali. Sera ya Amerika inawafikiana na
hilo – Mchapishaji.
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mmoja pekee ndio iliyotunga protokali hizi, basi inatisha sana, kwa ubunifu halisi huafikiana mno na hali halisi kuliko kufikiriwa kuwa makisio,
ujuzi wake umekwenda kwenye kina kirefu sana cha chimbuko la maisha
kuliko kutiliwa shaka ya udanganyifu. Hivyo mashambulizi ya kiyahudi
juu yake huonesha kwa mbali kabisa kwamba jambo hili limetokea Urusi.
Hiyo si kweli hata kidogo. Jambo hili lilikuja kwa kupitia Urusi.
Ushahidi wa ndani unaonesha wazi kwamba Protokali hazikuandikwa na
Mrusi, wala asili yake haikuwa katika lugha ya kirusi, wala chini ya
ushawishi wa hali za Kirusi, lakini zilipata njia ya kufika Urusi na mwanzo zilichapishwa huko mnamo mwaka wa 1905 na Profesa Nilus, ambaye
alijaribu kutafsiri Protokali hizi kwa matukio yaliyokuwa yanatokea
wakati huo huko Urusi.
Maafisa wa kibalozi walizipata katika muswada (bado kuchapishwa) katika sehemu zote za dunia. Wakati ambapo mamlaka ya kiyahudi inaweza
kufanya hivyo, imezuia ueneaji wake wakati mwingine kwa adhabu kali
sana.
Ung’ang’anizi wao huo ni ukweli unaoipa akili chagamoto. Uwongo
mtupu haudumu muda mrefu, punde nguvu yao hutoweka. Protokali zina
uhai zaidi kuliko wakati wowote. Zimepenya kwenye sehemu za juu kuliko
wakati wowote kabla. Zimelazimisha msimamo mkali zaidi kwao kwa
namna ambayo haijapata kutokea kamwe. Protokali na mpango wa
dunia… hakuna shaka popote kwa hilo… ambapo mpango wake umetajwa
kwenye ibara zenyewe. Lakini kuhusu uthibitisho wa nje zaidi, ambao
ungekuwa na maana zaidi …. saini, au saini japo kwa makosa, au sahihi
ishirini, au mkondo wa miaka 50 usiovunjika wa juhudi unakamilisha
mpango huo?
Jambo la kuvutia kwa nchi hii na nchi zingine si kwamba ‘mhalifu au
kichaa’ alitunga mpango kama huu, lakni ni kwamba, ulipotungwa, mpango huu ulipata jinsi ya kutimizwa katika upekee wake ulio muhimu.
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Nyaraka kiulinganishi haina umuhimu, masharti ambayo inataka yazingatiwe yana umuhimu wa kiwango cha juu sana.

PROTOKALI YA SITA
6. Utangulizi kwa ‘Protokali za kiyahudi’
‘Wakati tutakapokuwa watawala tutachukulia kuwepo kwa dini yoyote
kama chukizo isipokuwa ya kwetu wenyewe, kumtangaza Mungu Mmoja,
Ambaye Kwake hatima yetu imefungwa kama watu Wateule, na Ambaye
Kwake hatima yetu imefanywa moja na hatima ya ulimwengu. Kwa
sababu hii lazima tuzivunje dini zote nyingine. Kama kwa ajili hiyo watajitokeza wenye kuamini Mungu Mmoja, basi kwa hatua ya mpito, hili halitaingiliana na malengo yetu.’
-Protokali ya kumi na nne.
Muungano wa ulimwengu na watu wa Mataifa (wasio Wayahudi)
wanaweza kushiriki nasi kwa muda, lakini tunahakikishiwa dhidi ya hili
kwa mizizi ya utenganisho miongoni mwao ya kina sana kiasi kwamba haiwezi kupasuliwa. Tumetengeneza upinzani kati ya masilahi binafsi na
masilahi ya taifa ya watu wa mataifa kwa kuamsha chuki za kidini na za
kimbari ambazo tumezistawisha katika nyoyo zao kwa muda wa karne
ishirini.
- Protokali ya Tano

Nyaraka hizi mara nyingi sana zimetajwa na hao wenye kuvutiwa na nadharia ya nguvu za Kiyahudi kwa dunia yote badala ya shughuli halisi ya
nguvu hizo hapa duniani, leo ni hizo makala 24 zijulikanazo kama
“Protokali za wazee wenye kuelimika wa zayuni.”
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Protokali zimekuwa na mvuto mkubwa Ulaya, zimekuwa kituo cha dhoruba muhimu ya maoni nchini Uingereza, lakini hazizungumzwi sana nchini
Marekani.
Ambaye kwa mara ya kwanza alizipatia majina nyaraka hizi zenye jina la
“Wazee walioelimika wa Zayuni” hajulikani. Itawezekana bila kulika
kukubwa kwa nyaraka ili kufuta dokezo zote za uandishi wa Kiyahudi, na
bado ubakishe mambo yote ya mpango mkubwa kwa ajili ya kutiisha
ulimwengu ambao kamwe haujajulikana kwa watu.
Hata hivyo kuondosha dokezo zote za uandishi wa kiyahudi itakuwa ni
kuleta idadi ya mikanganyiko ambayo haipo kwenye Protokali katika
muundo wao wa sasa. Madhumuni ya mpango uliofichuliwa kwenye
Protokali ni kudhoofisha mamlaka zote ili kwamba mamlaka nyingine
mpya iliyo katika muundo wa udikiteta uweze kusimamishwa. Mpango
kama huo hutokea kwenye tabaka la watawala ambao tayari lilikuwa na
mamlaka ingawa unaweza kutokana na watu wanaopenda utawala huria.
Lakini wapenda utawala huria hawakubali udikiteta kama sharti la msingi
wanalotafuta. Waandishi wanaweza kutambulika kama kundi la
wachochezi wa kifaransa kama lile lililokuwepo wakati wa mapinduzi ya
Ufaransa na lilikuwa na kiongozi wake mwenye sifa mbaya Duc
d’Orleans, lakini hii ingehusisha mkanganyiko, kati ya ukweli kwamba
wachochezi hao wamefariki, na ukweli kwamba mpango uliotangazwa
kwenye Protokali hizi katika kutekelezwa kwa uimara, si tu Ufaransa lakini katika Ulaya yote na kufahamika vya kutosha Marekani.
Katika muundo wao wa sasa ambao hushuhudia kuwa kwao muundo wa
kiasili, hakuna mkanganyiko. Shutuma za uandishi wa Kiyahudi
huonekana za muhimu kwenye uthabiti wa mpango huo.
Kama nyaraka hizi zilighushiwa ambapo watetezi wa Kiyahudi hudai
hivyo, waliozighushi labda wangejitahidi kufanya uandishi wa Kiyahudi
kuwa wazi mno hivyo kwamba makusudio yao ya kukataa Usemiti yange53
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gundulika kwa urahisi sana. Lakini neno ‘Myahudi’ limetumiwa mara
mbili tu. Baada ya mtu kusoma zaidi ya msomaji wa wastani kwa kawaida
hujali kuyaendea mambo kama hayo, mtu hukutana na mpango wa
kuanzishwa kwa udikiteta wa ulimwengu, na ni hapo tu ndipo inafanywa
wazi ni nasaba gani angepaswa kuwa.
Lakini katika nyaraka zote hakuna shaka iliyoachwa kuhusu watu ambao
dhidi yao mpango huo umewalenga. Mpango huu haukulengwa dhidi ya
mtaji kama inavyoonekana. Masharti ya wazi kabisa ya sheria hufanywa
kwa ajili ya uandikishaji wa udikiteta, mtaji na serikali kwa ajili ya
utekelezaji wa mpango huo. Umelengwa dhidi ya watu wa dunia ambao
huitwa ‘watu wa mataifa’. Ni kutajwa mara kwa mara kwa ‘watu wa
mataifa’ ambako kwa hakika hutoa uamuzi wa madhumuni ya nyaraka.
Mipango mingi ya ‘wanaopendelea maendeleo’ ya aina ya uharibifu
inalenga katika kuandikisha watu kwa ajili ya kudumazwa, na
kuchanganyikiwa kiakili na kwa hiyo kuwatawala kwa hila. Vyama
mashuhuri vya aina ya ‘wanaopendelea mabadiliko’ ni vya kutiwa moyo,
falsafa zote zenye vurugu kwenye dini, uchumi, siasa na maisha ya nyumbani zinatakiwa kupandikizwa na kumwagilia maji kwa madhumuni ya
kuvunja mshikamano wa kijamii, na mpango bainifu ambao umewekwa
humo na kuweza kupitishwa humo bila kufahamika, na kisha watu wataongozwa nawo wakati uwongo wa falsafa hizi unaoneshwa.
Fomiula ya hotuba haitakuwa ‘sisi Wayahudi tutafanya hivi,’ lakini ‘watu
wa mataifa watafanywa wafikirie na kufanya mambo haya.’ Isipokuwa
kwa mifano michache kwenye Protokali za mwisho, ni neno moja tu la
kimbari lililo bainifu limetumika, nalo ni ‘watu wa mataifa.’

TOFAUTI ZA KIMBARI
Kuonesha ishara ya kwanza ya aina hii inakuja kwenye Protokali ya kwanza kwa njia hii:
“Sifa kubwa za watu – uaminifu, na uwazi – hayo ni mauovu ya kimsingi
54

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 55

Myahudi wa Kimataifa
katika siasa, kwa sababu kwa hakika zaidi huondoa kwenye utawala na
kwa yakini zaidi kuliko afanyavyo adui mwenye nguvu sana. Sifa hizi ni
sifa za utawala wa watu wa mataifa (wasio Wayahudi), kwa hakika sisi
hatuwezi kuongozwa nao.”
Na tena:
‘Kwenye magofu ya udikiteta wa kurithiana wa watu wa mataifa (wasio
Wayahudi) tumetengeneza udikiteta wa tabaka la wasomi wetu, na juu ya
yote udikiteta wa fedha. Tumeanzisha msingi wa huu udikiteta mpya juu
ya msingi wa matajiri ambao tunawadhibiti, na kwa sayansi ambayo inaongozwa na watu wetu wenye busara.’
Tena:
‘Tutalazimisha mishahara kupanda ambayo, hata hivyo haitakuwa na faida
kwa wafanyakazi, kwani wakati huo huo tutasababisha kupanda kwa bei za
vitu muhimu, na kusingizia kwamba hiyo ni kwa sababu ya kupungua kwa
kilimo na ufugaji wa mifugo. Pia kwa ustadi na kwa kina tutadhoofisha
vyanzo vya uzalishaji kwa kuingiza fikira za vurugu kwa wafanyakazi, na
kuwatia moyo kunywa pombe, wakati huo huo tutachukua hatua za
kuwaswaga wasomi wote wasio Wayahudi waondoke kwenye nchi.’
(Mghushaji pamoja na upinzani wa – kijicho cha Usemiti huenda aliandika hili wakati wowote katika kipindi cha miaka mitano (5) iliyopita, lakini
maneno haya yalikwishapigwa chapa mapema tangu mwaka 1905, nakala
yake ikiwemo ndani ya Jumba la Makumbusho la Uingereza tangu 1906,
na yalisambazwa nchini Urusi miaka kadhaa kabla yake.) Nukta hiyo hapo
juu inaendelea:
‘Hivyo kwamba hali ya ukweli haitafahamika kwa watu wa mataifa (yaani,
wasio Wayahudi) kabla ya wakati muafaka. Tutaivisha kinyago kwa jitihada za kujifanya kuyahudumia matabaka ya wafanyakazi na kutangaza
misingi mikuu ya kiuchumi ambapo kwa lengo hilo propaganda ya
uchochezi itatekelezwa kwa njia ya nadharia zetu za kiuchumi.’
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Nukuu hizi zitaonesha mtindo wa Protokali katika kufanya rejea kwenye
makundi husika. Ni ‘sisi’ kwa ajili ya waandishi, na ‘watu wa mataifa,
yaani, wasio Wayahudi’ kwa ajili ya hao ambao habari zao zinaadikwa. Hii
imeletwa kwa wazi kabisa kwenye Protokali ya Kumi na nne.
‘Katika tofauti hizi kati ya watu wa mataifa na sisi katika uwezo wa
kufikiri na mantiki itaonekana kwa wazi lakiri ya kuchaguliwa kwetu kama
watu wateule, kama binadamu wa daraja la juu zaidi, tukilinganishwa na
wasio Wayahudi ambao wana silika tu na akili za kihayawani.
Huchunguza, lakini hawaoni mbali, na hawavumbui chochote (isipokuwa
labda vitu vya anasa). Ni wazi kutokana na hili kwamba maumbile
yenyewe yamejaalia kwamba sisi tutawale na kuongoza dunia.’ Bila ya
shaka, hii imekuwa ni mbinu ya Kiyahudi ya kuwagawa wanadamu tangu
zama za kale. Dunia yote ilikuwa ya Myahudi tu na mtu wa mataifa, yaani
asiye Myahudi, wale wote ambao hawakuwa Wayahudi walikuwa (wakiitwa) watu wa mataifa. Matumizi ya neno fisadi yanaweza kuoneshwa
kwenye ibara hii ya Protokali ya Nane.
‘Kwa muda huu hadi hapo, itakuwa salama kutoa nafasi za uwajibikaji
katika serikali kwa ndugu zetu Wayahudi, tutazikabidhi kwa watu ambao
historia yao na tabia zao ni za aina ambazo kuna lindi kuu kati yao na
watu.’
Huu ni utekelezaji ujulikanao kama kutumia ‘mipaka ya watu wa mataifa,
yaani wasio Wayahudi’ ambao leo unatumiwa sana katika ulimwengu wa
kifedha kwa lengo la kuficha ushahidi wa mamlaka ya Kiyahudi. Ni maendeleo kiasi gani yamefanyika tangu yalipoandikwa maneno haya
yanaoneshwa na kongamano la chama huko San Francisco ambapo jina la
Jaji Brandeis lilipingwa kugombea Urais. Inaingia akilini kutarajiwa
kwamba akili ya umma itafanywa kuwa na mazoea zaidi na zaidi na fikira
ya uvamizi wa Kiyahudi ambao kwa kweli utakuwa hatua ya karibu sana
kutoka kwenye kiwango cha sasa cha ushawishi ambao Wayahudi
wanafanya kwenye ofisi ya juu sana katika serikali. Hakuna utendaji wa
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Urais wa Marekani ambamo Wayahudi hawajasaidia kwa siri katika
kiwango muhimu sana. Uvamizi halisi wa ofisi si lazima kukuza mamlaka
yao, lakini kuendeleza mambo fulani ambayo yanaenda sambamba kwa
karibu sana na mipango inayozungumziwa kwenye Protokali.
Nukta nyingine ambayo msomaji wa Protokali ataiona ni kwamba sauti ya
ushauri haipo kabisa kwenye nyaraka hizi. Zenyewe sio propoganda. Si
juhudi za kuamsha tamaa au shughuli za hao ambao ndio wanaoandikiwa.
Zenyewe zipo baridi kama makala ya kisheria na kwa kweli kama meza ya
takwimu. Hakuna kitu kama ‘hebu na tuasi ndugu zangu’ kuhusu wao.
Hakuna jazba ya ‘hatutaki watu wa mataifa’. Protokali hizi kama kweli
zilitengenezwa na Wayahudi na kufungiwa kwa Wayahudi tu, au kama zina
kanuni za Mpango wa Kiyahudi wa dunia yote, kwa hakika hazikukusudiwa kwa wachochezi, isipokuwa kwa watu waanzilishi waliotayarishwa
kwa uangalifu na kujaribiwa na makundi ya juu zaidi.

TATIZO LA MWANZO
Watetezi wa Kiyahudi wameuliza, ‘Inafahamika kwamba kama kulikuwa
na mpango wa aina hiyo wa dunia kwa upande wa Wayahudi, wangeupunguza kwa maandishi na kuuchapisha?’ Lakini hakuna uthibitisho kwamba
Protokali hizi zilipata hata kutamkwa vinginevyo ni kama katika maneno
yaliyozungumzwa na wale walioyaweka mbele. Protokali kama tulivyonazo ni kwa dhahiri ni maadishi yatokanayo na mihadhara ambayo mtu fulani
aliisikia. Baadhi ya Protokali ni ndefu, baadhi ni fupi. Makubaliano
ambayo yamekuwa yakifanywa mara kwa mara kuhusu Protokali tangu
zilipojulikana ni kwamba ni muhtasari wa mihadhara iliyotolewa kwa
wanafunzi wa Kiyahudi mahali fulani Ufaransa au Uswisi. Jaribio la kuzifanya chimbuko lake liwe Urusi huvurugwa na mtazamo, rejea kwenye
nyakati na ishara fulani za sarufi.
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Kwa hakika mwelekeo unalingana na dhana kwamba chimbuko lao
lilikuwa muhtasari wa mihadhara iliyotolewa kwa wanafunzi, kwani lengo
lao kwa dhahiri si kufanya mpango ukubalike lakini ni kutoa taarifa kuhusu
mpango ambao unawakilishwa kama vile tayari upo kwenye mlolongo wa
kutekelezwa. Hakuna mwaliko wa kuunganisha nguvu au kutoa maoni.
Kwa kweli umetangazwa kwa ufasaha kwamba wala si mazungumzo ama
maoni yanatakiwa ‘Tutakapokuwa tunahubiri fikira za wapendao mabadiliko kwa wasio Wayahudi, tutawashika watu wetu na mawakala wetu katika utiifu, usiohojiwa.’ Mpango wa uendeshaji lazima utokane na akili
moja… ‘Kwa hiyo, tunaweza kujua mpango wa utekelezaji, lakini hatutalizungumzia suala hilo, isije tukaharibu tabia yake ya pekee… Kazi ya kutia
moyo ya kiongozi wetu, kwa hiyo haiwezi kuoneshwa kwa kundi na kupasuliwa vipande vipande, au hata kwenye kundi dogo.’
Aidha, kuzielewa Protokali katika maana yake halisi kwa mtazamo wa juu
juu, ni dhahiri kwamba mpango ambao umezungumziwa kwenye mihadhara hii haukuwa mpya wakati mihadhara inatolewa. Hakuna ushahidi wa
kuonesha kuwa ni mpango wa hivi karibuni. Karibu sana kuwa humo upo
mwenendo wa mila, au dini kama vile ulikuwa unapokelewa kutoka kizazi
kimoja hadi kingine kupitia watu maalum wa kati wenye kuaminika na
kufundwa. Hakuna ishara ya uvumbuzi mpya wa shauku ndani yake, lakini uhakika na umakini wa mambo na sera ulijulikana, ukathibitishwa kwa
majaribio muda mrefu uliopita.
Nukta ya umri wa mpango imeguswa takriban mara mbili kwenye
Protokali zeneywe. Kwenye Protokali ya kwanza paragrafu hii inaonekana:
‘Tayari kipindi cha zama za kale tulikuwa watu wa kwanza kupiga kelele
kuhusu uwezo wa kujiamulia la kufanya, usawa na udugu miongoni mwa
watu.’ Maneno haya yamerudiwa mara nyingi tangu hapo kwa mfano wa
kasuku kutoka sehemu zote na kunasa kwenye mtego huu, ambapo kwa
kutumia mtego huo, wameharibu mafanikio ya dunia na uhuru wa kweli
wa mtu binafsi… Wanaodhaniwa kuwa wajanja na wenye akili katika
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wasio Wayahudi hawakuelewa uashiriaji wa maneno yanayotamkwa,
hawakuchunguza mikanganyiko yao katika maana hawakuona kwamba
katika maumbile hakuna usawa……..
Rejea nyingine kwenye hitimisho la mpango inaonekana kwenye Protokali
ya kumi na tatu:
‘Suala la sera, hata hivyo, haziruhusiwi kwa yeyote isipokuwa wale ambao
wameanzisha sera na wameelekeza kwa karne nyingi.’
Je! Hii inaweza kuwa rejea kwenye mahakama ya siri ya kiyahudi, inayojiendeleza yenyewe ndani ya tabaka fulani la Kiyahudi tangu kizazi hadi
kizazi? Tena, lazima isemwe kwamba waasisi na waelekezaji wanaorejewa
kwa sasa hawawezi kuwa tabaka lolote linalotawala, kwa yote hayo
ambayo mpango unatafakari linapingwa moja kwa moja na maslahi ya
tabaka kama hilo. Haiwezi kurejea kwa kundi la ubepari wa kitaifa, kama
wauza maduka ya vikorokoro wa Ujerumani, kwa mbinu ambazo
zimependekezwa ndizo hizo ambazo zingeliondolea uwezo kundi kama
hilo. Haiwezi kurejea kwa yeyote isipokuwa kwa watu wasio na serikali ya
wazi, ambao wanacho kila kitu kamili, miongoni mwa dunia inayoporomoka. Lipo kundi moja tu linalotoa jibu kwa maelezo haya.

UPUMBAVU WA WASIO WAYAHUDI
Ukosoaji ambao Protokali hizi huupitisha kwa wasio Wayahudi kwa upumbavu wao ni haki. Haiwezekani kutokukubaliana na hata kitu kimoja katika maelezo ya Protokali kuhusu akili za watu wa mataifa na ulaji rushwa
wao. Hata wenye akili sana na uepesi wa kung’amua miongoni mwa watu
wa mataifa wamepumbazwa katika kupokea kama mijadala ya maendeleo,
yale ambayo yamepenyezwa kwenye akili ya kawaida ya binadamu na
mifumo ya propaganda yenye kudhuru kwa siri sana. Ni kweli kwamba
hapa na pale mwanafikra hujitokeza na kusema kwamba sayansi kama
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ilivyo haikuwa sayansi kamwe. Ni kweli kwamba hapa na pale mwanafikra
amejitokeza na kusema kwamba kile kiitwcho sheria za kiuchumi za
wahafidhina na wenye siasa kali hazikuwa sheria kabisa, lakini ni uvumbuzi wa bandia. Ni kweli kwamba kipindi cha anasa za ufisadi na matumizi
ya zaidi na zaidi hakikuwa msukumo wa kimaumbile wa watu, lakini ni
hali iliyoamshwa kwa mpangilio, na kuingizwa kwao kwa ghilba kwa
ubunifu. Ni kweli kwamba wachache wametambua kwamba zaidi ya nusu
ya yale yanayotakiwa ‘kutolewa maovu hadharani’ ni vifijo vya kukodishwa na uzomeaji na kamwe hayajavutia akili za watu.
Lakini pamoja na dalili hizi za hapa na pale, kwa muda mrefu hazikutiliwa
maanani, hapajakuwepo na mwendelezo na ushirikiano baina ya wale
waliokuwa macho, kuzifuatilia dalili zote hadi kwenye vyanzo vyao.
Maelezo makubwa ya mashiko ya Protokali yaliyonazo kwa viongozi
wengi watawala wa dunia kwa miongo kadhaa ni kwamba huelezea
ambapo ushawishi wote wa udanganyifu huja na nini makusudio yao. Sasa
ni wakati wa watu kujua kuwa kwa vyovyote vile Protokali kama zikidhaniwa kuthibitisha lolote kuhusu Wayahudi au hapana, zinazo elimu kwa
njia ambayo umma wa watu unayumbishwa kama kondoo na ushawishi
ambao hawauelewi. Ni hakika kwamba mara kanuni hizi za Protokali
zitakapojulikana kwa mapana na kueleweka kwa watu, ukosoaji ambao
sasa kwa usahihi wanaufanya kwa jinsi ya akili za watu wa mataifa zilivyo,
hautakuwa na manufaa tena.

WAGAWE UWATAWALE
Je! Upo uwezekano wa mpango wa Protokali kutekelezwa hadi kufaulu?
Mpango tayari umekwishafuzu. Katika awamu zake nyingi zilizo muhimu
sana ukweli unaonekana. Lakini hakuna haja ya kusababisha wasiwasi,
kwani silaha kuu itakayotumika dhidi ya mpango kama huo kwenye sehemu zake zilizokamilika na zisizokamilika, ni utangazaji wa wazi. Acha
watu wajue: Kuamsha watu, kuwahadharisha watu, kuvutia kwenye hisia
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za watu ni mbinu ya mpango uliofafanuliwa kwenye Protokali. ‘Dawa ya
kuuwa nguvu ya sumu ni kuelimisha watu.’
Protokali huonekana wakati wa uchambuzi kuwa una vitengo vinne vikuu.
Vitengo hivi havikuoneshwa kwenye maandishi ya nyaraka bali kwenye
fikira. Ipo ya tano, kama lengo lake lote limejumuishwa, lakini lengo hili
limechukuliwa kwenye Protokali zote, kuwa tu hapa na pale hubainishwa
katika vigezo. Na vitengo vinne vikuu ni mashina makuu ambamo yametokea matawi mengi.
Kwanza kipo kile kinachoitwa dhana ya kiyahudi kwa maumbile ya
binadamu, ambayo inamaanisha umbile la watu wa mataifa. Pili, yapo
maelezo ya yale ambayo yamekwishatimizwa katika utekelezaji wa mpango, mambo ambayo tayari yamefanyika. Tatu, yapo maelekezo kamili
kuhusu mbinu zinazotakiwa kutumika katika kuwezesha mpango
kutimizwa zaidi. Nne, Protokali zinayo maelezo ya kina ya mafanikio
ambayo wakati maneno haya yalipotamkwa yalikuwa hayajafanyika bado.
Baadhi ya vitu hivi vinavyotakiwa tayari vimetimizwa hivi sasa, kwani
inatakiwa kuzingatiwa kiakili kwamba kati ya 1905 na wakati wa sasa
ushawishi mwingi wenye nguvu sana umewekwa kwa lengo la kufanikisha
mambo fulani. Mafanikio yaliyotakiwa kufanikishwa ni kuvunja
ushirikiano wa watu wa mataifa na nguvu zao, bila ya shaka hali hiyo iliharakishwa na vita kuu nchini Ulaya. Mbinu iliyoelezewa ni ile ya kusambaratisha. Wagawe watu katika makundi na madhehebu. Pandikiza fikira
zenye ahadi nyingi sana na za kufikirika na utafanya mambo mawili, kila
mara utaona kundi moja linaning’inia kwenye kila fikira unayoitupa nje na
utaona uzalendo huu unagawanyika na kufarakisha makundi mbalimbali.
Waandishi wa Protokali wanaonesha kwa maelezo ya wazi jinsi gani ya
kufanya hili. Si kuhusu fikira moja, lakini ni kuhusu fikira nyingi sana
zinazotakiwa kutolewa hadharani, na hapatakiwi kuwepo na ushirikiano
miongoni mwao. Kusudio si kuwafanya watu wafikiri kitu kimoja lakini
wafikirie tofauti sana kuhusu vitu vingi mbalimbali, hivyo kwamba hap61
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atakuwepo ushirikiano miongoni mwao. Matokeo yake yatakuwa
mfarakano mkubwa sana, vurugu nyingi sana, na hayo ndio matokeo
yanayolengwa.
Mara ambapo ushirikiano wa wasio Wayahudi utakapovunjwa na jamii
hiyo hiyo ‘watu wa mataifa/ wasio Wayahudi’ iwe haina dosari kabisa,
kwani jamii ya binadamu sehemu yake kubwa sana ni watu wa mataifa,
yaani, wasio Wayahudi – basi hii kabari ngumu ya fikira nyingine ambayo
haikuathiriwa hata kidogo na vurugu zinazoendelea inaweza kutengeneza
njia yake na kupenya mahali pa udhibiti. Inajulikana vya kutosha sana
kwamba chombo cha polisi au wanajeshi ishirini (20) waliopata mafunzo
kinaweza kufanikisha zaidi ya kundi lenye ghasia la watu elfu moja
(1,000). Kwa hiyo watu wachache walioingizwa kwenye mpango
wanaweza kufanya zaidi katika taifa au dunia iliyogawanywa katika maelfu ya makundi yenye kuhasimiana kuliko makundi yoyote ambavyo yangefanya. ‘Wagawe na uwaongoze’ ni lengo la Protokali.”10
Chukua kwa ajili ya mfano vifungu hivi vya maneno. Hivi ni kutoka
Protokali ya kwanza:
‘Uhuru wa kisiasa ni fikira, si ukweli. Ni lazima kujua jinsi ya kutumia
fikira hii kama kuna haja ya chambo cha kijanja ili kupata kuungwa mkono
na watu kwa ajili ya chama cha mtu, kama chama hicho kimechukua jukumu la kukishinda chama kingine kilichomo madarakani. Kazi hii hurahisishwa zaidi kama mshindani mwenyewe ameathiriwa na kanuni za uhuru
au kile kiitwacho msimamo wa kupenda mabadiliko, na kwa ajili ya fikira
hiyo ataachia sehemu fulani ya mamlaka yake.’

10 NENO LA MHARIRI: Dondoo hizi humulika undanganyifu wa ‘serikali za
ulimwengu’ kama Shirikisho la Mataifa na Umoja wa Mataifa, ambako fikra laini
na habari ngumu huthibitisha kinyume chake.
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Fikiri hili kutoka kwenye Protokali ya Tano: 11
‘Ili kuweza kuwa na udhibiti wa maoni ya watu, kwanza ni lazima kuyachanganya kwa kuingiza maoni kutoka pande nyingi zinazopingana
zenyewe, hii ni siri ya kwanza. Siri ya pili inayo mpango wa kuongeza na
kutia mkazo kwenye dosari za tabia za watu na mtindo wa maisha, hivyo
kwamba hapana mtu atakayeweza kung’amua sababu ya vurugu hiyo, na
kwa sababu hiyo watu watashindwa kuelewana. Hatua hii pia itatufaa katika kuzalisha kutokukubaliana kwenye vyama vyote vyenye nguvu
ambavyo bado vitakuwa havitaki kujisalimisha kwetu, na katika kukatisha
tamaa uanzishaji wote wa kibinafsi ambao kwa namna yoyote unaweza
kuingilia kati shughuli zetu.’
Na hili kutoka kwenye Protakali ya Kumi na Tatu:
‘…Na unaweza pia kuona kwamba tunataka kuthibitisha, si kwa matendo
yetu, lakini ni kwa ajili ya maneno yetu yanayotolewa kuhusina na moja ya
suala lingine. Siku zote hutangaza hadharani kwamba sisi tunaongozwa
katika hatua zetu zote na matumaini na kusadikisha kwamba tunatoa huduma nzuri kwa ujumla.’

PROTOKALI ZINADAI UTEKELEZAJI
WA UPENDELEO
Mbali ya vitu vinavyotarajiwa kufanywa, Protokali hutangaza vitu vinavyofanywa na ambavyo vimefanywa. Tukiangalia dunia inayotuzunguka leo
inawezekana kuona masharti yaliyoanzishwa na mielekeo yenye nguvu
11 Watu wengi wanauhusisha wito huu kwenye ukoloni. Na baadae kwenye tafsiri
zake nyingine, ubeberu. Kusema kweli dhana hii ya uongo kuhusu asili yake
ilisukumwa na Wayahudi wenyewe ili kuficha asili yake kuwa yao, iliazimwa na
mabeberu kukidhi haja yao - Mchapishaji.
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ambayo Protokali hudokeza …ukamilifu wa kutisha wa mpango wa dunia
ambao zinaufichua. Nukuu chache za jumla zitatoa mfano wa ishara za
mafanikio ya sasa kwenye utetezi wa nyaraka hizi na ili kwamba jambo
liwekwe wazi kwa msomaji maneno ya ufunguo yatasisitizwa.
Chukua haya kutoka kwenye Protokali ya tisa:
‘Kwa kweli hakuna vigingi dhidi yetu. Serikali yetu yenye nguvu kubwa
inayo hadhi ya ziada ya uhalali ambao kwamba inaweza kuitwa yenye
udikteta wenye juhudi na nguvu. Ninaweza kusema kwa kutambua kwamba kwa wakati huu sisi ndio watunzi wa sheria. Tumeunda mahakama na
maarifa ya sheria. Tunatawala kwa dhamira yenye nguvu kwa sababu katika miliki yetu tunayo masalia ya wakati fulani kilikuwa chama chenye
nguvu, sasa kimekandamizwa na sisi’.
Na hii ni kutoka kwenye Protokali ya Nane:
‘Tutaizungusha Serikali yetu na wachumi wote wa dunia. Ni kwa sababu
hii kwamba Sayansi ya uchumi ni somo kuu la maelekezo linalofundishwa na Wayahudi. Tutazungukwa na kundi lote la wenye mabenki, umiliki wa viwanda, wenye mitaji na hususan mamilionea, na kwa
sababu na uhalisi, kila kitu kitaamuliwa kwa kutumia tarakimu.’
Haya ni madai yenye nguvu, lakini hayana nguvu zaidi ya ukweli
unaoweza kukusanywa ili kuyaonesha. Hata hivyo, madai haya ni utangulizi tu wa madai zaidi ambayo yanafanywa na kuwa sawa sambamba na
ukweli. Kwenye Protokali zote, kama ilivyo kwenye nukuu hii kutoka
kwenye Protokali ya Nane, sifa ya Wayahudi katika kufundisha uchumi wa
kisiasa inasisitizwa, na ukweli unashuhudia hilo. Wayahudi ni waandishi
wakuu wa mawazo haya yasio ya kawaida ambayo huongoza kundi la watu
wenye fujo baada ya uchumi kushindikana, na pia wao ni waalimu wakuu
wa uchumi wa kisiasa kwenye vyuo vyetu vikuu, waandishi wakuu wa
vitabu rasimi vya somo hili ambavyo hushikilia madarasa ya kihafidhi na
kwenye ubunifu kwamba nadharia za uchumi ni sheria za uchumi. Fikira
na nadharia kama vitendea kazi vya kusambaratisha jamii ni vitu vya
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kawaida kwa Myahudi wa chuo kikuu na Myahudi anayeunga mkono
mfumo wa umaksi. Wakati yote haya yatakapooneshwa kinaga ubaga,
maoni ya watu juu ya umuhimu wa uchumi wa kisomi na wa siasa kali
unaweza kubadilika.
Na kama inavyodaiwa kwenye nukuu ambayo, imechukuliwa kutoka
kwenye Protokali ya Tisa, nguvu ya Kiyahudi hapa duniani leo hii inafanyiza serikali kuu. Hili ni neno la Protokali yenyewe, na hakuna neno lingine
linalostahili kama hilo. Hakuna taifa linaloweza kupata mahitaji yake yote,
lakini mamlaka ya Kiyahudi duniani yaweza kupata kila kitu yanachotaka,
hata kama mahitaji yanazidi usawa wa wasio Wayahudi. ‘Sisi ni watunzi
wa sheria,’ Protokali zinasema, na ushawishi wa Kiyahudi umekuwa
watengenezaji wa sheria kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko yeyote lakini
mabingwa wanatambua. Katika miongo iliyopita mamlaka ya kimataifa ya
Kiyahudi imetawala sana dunia.12 Popote ambapo mielekeo ya Kiyahudi
huruhisiwa kufanya kazi bila kizuizi, matokeo yasiyo ‘Uamerika’, au
‘Uanglikana’ wala utaifa wowote wa dhahiri, bali ni kurudisha utawala
wenye nguvu kwa wenyewe, kwenye ‘Uyahudi’ muhimu.

12 Serikali kubwa ni mashuhuri hata hivi sasa kupitia mataifa makubwa, Mkataba
wa Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama na nguvu ya kura ya turufu (veto) ya
wajumbe wake wa kudumu, ambao mwanzoni walitangaza kwamba watafanya
kazi kwa ajili ya ustawi wa ubinadamu, nk. Wakati ambapo maazimio yao ya
uwongo yanajulikana kwa kila mtu, pamoja na madhumuni yao ya mwisho ya
kuhudumia malengo ya Wazayuni. Hii ndio maana wanatangaza: ‘Sisi ni watengenezaji wa sheria’. Hawaamini kwamba Ni Allah (swt) Ambaye ndiye
Mtengenezaji wa Sheria, kwa sababu hawaamini hata katika dini yao ya asili iliyoteremshwa na Allah (swt) kwa Wana wa Israil - Neno la Mchapishaji.

65

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 66

Myahudi wa Kimataifa

USHINDI WA DINI NA VYOMBO
VYA HABARI
Hii inatoka kwenye Protokali ya kumi na saba, itakuwa ni yenye kuvutia
kwa kiasi kikubwa, pengine kwa hao viongozi wa dini ambao
wanashughulika na wanataaluma wa Kiyahudi katika kuleta aina ya
ushirikiano wa kidini:
‘Kwa kipindi kirefu tumechukuwa tahadhari nzuri katika kuwafedhehesha
viongozi wa dini na wasio Wayahudi na hapo hapo tumeharibu ujumbe
wao ambao unaweza kutuzuia sisi kwa kiasi fulani. Ushawishi wao kwa
watu unapungua kila siku. Uhuru wa dhamira umetangazwa kila mahali.
Kwa hiyo, ni suala la muda tu ambapo mpasuko kamili wa dini ya Kikristo
utatokea.’
Ibara pekee kwenye Protokali hii inadai kwa ajili ya Wayahudi ustadi
maalum katika sanaa ya Matusi.13
‘Vyombo vyetu vya habari vya kisasa vitafichua mambo ya kidini na
kutokuwa na uwezo kwa wasio Wayahudi, kila mara hutumia maneno ya
matusi yanayokaribia fedheha, kitivo cha ajira ambacho kinajulikana sana
kwa jamii yetu.’
Na hii inatoka kwenye Protokali ya kumi na Nane:
‘Chini ya ushawishi wetu utekelezaji wa sheria za wasio Wayahudi
umepunguzwa sana. Heshima ya sheria inahujumiwa na tafsiri ya wapenda mabadiliko ambayo tumeiwasilisha katika eneo hili: Mahakama hua13 Mfano wa hivi karibuni ni kitabu cha ‘Aya za Shetani’ kilichoandikwa na
Salman Rushdi, muasi wa dini (murtad),
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mua kama tunavyotaka, hata katika kesi muhimu sana ambamo zinahusishwa kanuni za msingi au masuala ya kisiasa, huyaangalia katika hali
ambayo tunayowasilisha kwa utawala wa wasio Wayahudi kwa njia ya
mawakala ambao hatuna uhusiano wowote nao kwa kupitia maoni ya magazeti na mikondo mingine.’
Madai ya udhibiti wa vyombo vya habari ni mengi sana. Hapa kuna usemi
wa msisitizo kutoka kwenye Protokali ya Kumi na Nne:
‘Kwenye nchi ziitwazo zilizoendelea, tumetengeneza fasihi ya kipumbavu,
chafu na ya kuchukiza. Kwa muda mfupi baada ya kuingia kwetu kwenye
mamlaka ya utawala tutatia moyo kuwepo kwa fasihi ya aina hiyo ili
kwamba inaweza kuonesha faraja kubwa ikilinganishwa na matangazo
yaliyotamkwa au kuandikwa ambayo yatatoka kwetu.’
Na kwenye Protokali ya Kumi na mbili:
‘Tumepata (udhibiti huu wa vyombo vya habari) katika wakati huu kwa
kiasi kwamba habari zote hupokelewa kwa njia ya mawakala kadhaa
ambamo huwekwa pamoja kutoka sehemu nyingi za dunia. Halafu
mawakala hawa kwa nia na madhumuni yote watakuwa taasisi zetu na
kuchapisha tu habari tunazotaka zichapishwe’.
Hii inatoka kwenye Protokali ya Saba iliyo na somo hilo hilo:
‘Lazima tuzilazimishe serikali za wasio Wayahudi kuchukua hatua ambazo
zitatangaza mpango wetu unaofahamika kwa mapana, ambao tayari
unakaribia lengo lake la ushindi kwa kukubali kuhimili shinikizo la maoni
ya watu yaliyochochewa, mpango ambao umefanywa na sisi kwa msaada
wa kile kiitwacho ‘mamlaka makubwa ya vyombo vya habari’. Pamoja na
tofauti chache ambazo si za kutiliwa maanani, tayari tunayo katika milki
yetu.’
Turudie tena kwenye Protokali ya kumi na mbili
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‘Kama tayari tumeweza kutawala akili za jamii ya watu wasio Wayahudi
kufikia kiwango hicho kwamba takriban wote wanaona mambo ya
ulimwengu kwa vioo vya rangi vya mawani ambazo tumeziweka machoni
mwao, na kama sasa hakuna hata serikali moja ambayo imeweka vigingi
dhidi yetu kuhusu sisi kupata kile ambacho kwa upumbavu wa wasio
Wayahudi huitwa siri za serikali, itakuwaje basi pale ambapo sisi tutakuwa
mabwana wa dunia wanaotambulika kwa njia ya mtu wetu mtawala wa
dunia?
Taifa la Kiyahudi ndilo tu taifa ambalo linamiliki siri za watu wengine
wote. Ukweli kwamba wanaweza kupata chochote wanachotaka wakati
wanapotaka ndilo jambo la muhimu – kama nyaraka nyingi za siri zinavyoweza kushahidilia kama zingeweza, na watunzaji wengi wa nyaraka za
siri wangesema kama wangeweza. Diplomasia ya kweli ya siri ya dunia ni
ile ambayo huwapa kile kiitwacho siri za dunia kwa watu wachache ambao
ni watu wa jamii moja; hakuna serikali hapa duniani ambayo inawahudumia watu wake kwa ukamilifu kama ilivyo ya kwetu hivi sasa.

MUHTASARI JUU YA MTWAWANYIKO
Protokali hazifikirii mtawanyiko wa Wayahudi kwenda nchi za nje hapa
duniani kuwa ni janga lakini ni kama mpango wa bahati njema ambao
kwawo mpango wa dunia unaweza kutekelezwa kwa urahisi zaidi, kama
yaonavyo maneno haya ya Protokali ya kumi na moja:
‘Mungu alitupatia sisi watu wake watueule mtawanyiko, kama baraka, na
hili ambalo limeonekana kwa wote kuwa ni udhaifu wetu ndio imekuwa
nguvu yetu yote. Sasa umetuleta kwenye kilele cha utawala wa dunia.’
Madai ya ufanikishaji ambayo yamewekwa kwenye Protokali ya Tisa
yangekuwa mengi mno kwa maneno kama hayangekuwa mengi mno kwa
kutambulika kwa kuonekana, lakini kuna mahali ambapo neno na uhalisi
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hukutana na kulingana:
‘Ili taasisi za wasio Wayahudi zisiharibiwe kabla ya wakati mwafaka,
tumeweka mikono yetu juu ya taasisi hizo, na tumekwaruza chimbuko la
taratibu zao. Kabla yake zilikuwa katika mpango kamili na haki, lakini
badala yao tumeweka uendeshaji wa wapenda mabadiliko waliovurugikiwa na walio madhalimu. Tumevuruga sayansi na falsafa ya sheria za
binadamu, haki kamili za uraia zinazotolewa na nchi, vyombo vya habari,
uhuru wa mtu binafsi, na muhimu zaidi ya yote ni elimu na utamaduni,
ambayo ndio kiini cha uhuru wa kuwepo.’
‘Tumewapotosha, tumewapumbaza na kuwakatisha tamaa vijana wa wasio
Wayahudi kwa njia ya elimu katika kanuni na nadharia ambazo kwetu ni
uwongo wa wazi, lakini ambazo tumezitia msukumo juu ya sheria zilizopobila mabadiliko halisi, lakini kwa kuzibadili kwa njia ya tafsiri za
kupingana tumetengeneza kitu cha ajabu sana katika njia ya matokeo.’
Kila mtu anajua kwamba licha ya ukweli kwamba hewa kamwe haikuwa
imejaa nadharia za uhuru na matangazo ya kishenzi ya ‘haki’, kumekuwa
na upunguzaji madhubuti wa ‘uhuru wa mtu binafsi’. Badala ya kustaarabika, watu chini ya mbinu ya misemo ya kisoshalisti wameletwa kwenye
kifungo wasichokizoea kwenye dola na sheria za kila aina zinazingira
uhuru wa watu usio na madhara. Uelekeo madhubuti kwenye mfumo
maalum, kila awamu ya mwelekeo iliyotegemezwa juu ya baadhi ya
‘kanuni’ zilizotajwa za kielimu sana, zimeingia ndani, na cha kushangaza
zaidi, mchunguzi anapofuatilia njia yake kuelekea katikati ya mamlaka ya
makundi haya kwa ajili ya mlingano wa maisha ya watu huwakuta
Wayahudi tayari wanayo mamlaka!
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KUIGAWA JAMII KWA KUTUMIA ‘FIKIRA’
Mbinu ambayo kwayo Protokali hufanyakazi ya kuvunja jamii inaonekana
wazi. Kueleweka kwa mbinu ni lazima kama mtu anataka kuona maana ya
mawimbi na kingamano, mawimbi ambayo hufanya mchanganyiko usio
na matumaini kabisa katika muda huu wa sasa. Watu ambao
wamechanganyikiwa na kukatishwa tamaa na sauti tofauti tofauti na nadharia zisizopatana za leo, kila mojawapo huonekana yenye kukubali na
kuleta matumaini, wanaweza kuona ishara ya wazi kwenye thamani ya
sauti na maana ya nadharia kama wanaelewa kwamba kuchanganyikiwa
kwao na kukatishwa tamaa humo ndimo lililomo lengo linalotafutwa.
Kutokuwa na uhakika, kusitasita, kutokuwa na matumaini na hofu ni
shauku ambayo kwayo kila mpango wenye matumaini unaotoa ufumbuzi
unashikwa, haya ndio majibu ambayo mpango ulioelezewa kwenye
Protokali unalenga kutengeneza. Sharti ni uthibitisho wenye kuleta
matokeo ya mpango wenyewe.
Ni mbinu inayochukua muda mrefu, na Protokali hutangaza kwamba
imechukua muda, kwa hakika kwa karne nyingi. Wanafunzi wa jambo hili
huona mpango unaofanana wa Protokali uliotangazwa na kushughulikiwa
na jamii ya Wayahudi, tangu karne ya kwanza na kuendelea.
Imechukua miaka 1900 kuifikisha Ulaya kwenye kiwango chake cha kutiishwa – utiishaji wenye ghasia kwenye baadhi ya nchi, utiishaji wa kisiasa
kwenye baadhi ya nchi, utiishaji wa kiuchumi kwenye nchi zote za Ulaya
– lakini nchini Marekani mpango huo huo ukiwa na kiwango kinachokaribiana sana katika kufuzu umehitaji miaka 50 tu!
Kituo cha Kiyahudi Marekani, na nguvu ya uwezo wa kushawishi iliyotumika, mkutano wa amani kuharakisha mamlaka ya Kiyahudi kwa usalama
zaidi katika Ulaya, ilikuwa nguvu ya ushawishi ya Marekani iliyotumiwa
kwa amri ya shinikizo kubwa la Wayahudi ambalo lililetwa kutoka
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Marekani kwa madhumuni hayo. Na shughuli hizi hazikwishia kwenye
mkutano wa amani.
Mbinu yote ya Protokali inaweza kuelezewa kwa neno moja – Uvunjikaji.
Kuharibu kile ambacho kimetengenezwa, kutengenezwa kwa kitu cha
muda kwa muda mrefu na kisicho na matumaini ambamo majaribio
kwenye kujenga tena yatachanganywa, na kuchakaa polepole kwa maoni
ya watu na kujiamini kwa watu, hadi hapo hao wanaosimama nje ya
vurugu zilizotengenezwa watachomeka mkono wao wenye nguvu na
mtulivu ili kukamata udhibiti – huu ndio mwenendo wa mbinu yote.
Protokali zimetangaza bayana kwamba ni njia ya seti za fikira ambazo
zimezunguka ‘demokrasia’, kwamba ushindi wao wa kwanza juu ya maoni
ya watu ulipatikana. Fikira ni silaha. Na ili iwe silaha lazima iwe fikira
inayotofautiana na mwelekeo wa kawaida wa maisha. Lazima iwe nadharia
inayokinzana na ukweli wa maisha. Na hakuna nadharia inayokinzana
namna hiyo inayoweza kutarijiwa kusimika mizizi na kuwa kipengele cha
kutawala, isipokuwa kivutie akili kuwa kinafaa, kinatia nguvu na kizuri.
Mara nyingi ukweli huonekana haufai. Mara nyingi ukweli hutia huzuni,
wakati mwingine ukweli huonekana huzuni, wakati mwingine huonekana
kama uovu, lakini ukweli una manufaa ya umilele, huu ni ukweli, na chochote kilichojengwa juu yake wala hakileti ama kushindwa na
kuchanganyikiwa.
Hatua
ya
kwanza
haina
udhibiti
wa maoni ya watu, lakini hutoa mwelekeo kwenda huko inakofaa kufahamu kwamba ni upandikizaji huu wa ‘sumu ya wapenda mabadiliko’
kama Protokali zinavyotaja, ambayo katika mpangilio hutenguliwa
kwenye nyaraka hizo. Inayofuata baada ya hiyo Protokali inasema:
‘Ili kuweza kupata udhibiti wa maoni ya watu, kwanza lazima
uchanganye’.
Ukweli, ni ukweli haiwezekani kuuchanganya, lakini huu udanganyifu wa
kuvutia watu wapenda mapenzi ambao umesambazwa kwa kupandikizwa
71

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 72

Myahudi wa Kimataifa
na ambao unakomaa haraka chini ya malezi ya Kiyahudi nchini Marekani
kuliko hata ulivyofanya Ulaya, huchanganywa kwa urahisi kwa sababu
wenyewe si ukweli. Ni kosa, na kosa lina aina nyingi zipatazo elfu moja.
Chukua taifa, chama, Jiji ni mkusanyiko ambamo sumu ya wapenda
mabadiliko imepandwa na inaweza kugawa katika vikundi vidogo vingi
kufuatana na wingi wa watu binafsi kwa kusambaza kwao mabadiliko
fulani ya fikira iliyo chimbuko. Hicho ni kipande cha mkakati kijulikanacho sana kwenye nguvu zinazodhibiti maoni ya umma kwa siri. Theodor
Herzl, Myahudi maarufu, mtu ambaye uoni wake wa mambo yajayo
ulikuwa mpana kuliko mtawala yeyote wa zama za leo na ambaye mpango wake ulikwenda sambamba na Protokali, alijua hili miaka mingi iliyopita aliposema kwamba serikali ya Kizayuni (fumbo la ‘Kiyahudi’)
ingekuja kabla ya serikali ya kisoshalisti, alijua ni kwa mlolongo wa
migawanyiko isiyo na mwisho ya ‘kupenda mabadiliko’ ambayo yeye na
wale waliomtangulia walipenda kwamba ingewekewa mipaka na kulemazwa.
Mchakato ambamo wasio Wayahudi wote wamekuwa wahanga, lakini
kamwe si Wayahudi – kamwe si Wayahudi! – ni hivi tu: Kwanza, kutengeneza fikra ‘kukubali mawazo ya wengine.’ Huo ni msemo ambao hujitokeza katika kila ulalamikaji wa Myahudi dhidi ya kutajwa hadharani kwa
Myahudi na shutuma zake za Mpango wa Ulimwengu: ‘Tulidhani ulikuwa
mtu unayekubali mawazo ya wengine’. Ni aina ya neno muhimu, dalili ya
hali ya akili ambayo kwayo inatakiwa wasio Wayahudi wawekwe humo.
Ni hali ya uvumilivu usio imara. Hali ya akili inayotamka misemo isiyo na
maana kuhusu uhuru, misemo inayofanya kazi kama bangi kwenye akili na
dhamira na ambayo huruhusu aina zote za vitu hufanywa kwa kufichwa.
Msemo, kauli mbiu, ni silaha ya kutegemewa sana ya Kiyahudi (‘Wakati
wote watu wamekubali maneno badala ya vitendo’ – Protokoli ya 5) ukweli
uliopo kwenye msemo, Protokali zinakiri wazi kwamba haupo.
Watu huzaliwa waumini. kwa muda fulani wanaweza kuamini katika
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‘kukubali mawazo ya wengine’ na chini ya shinikizo la kuhofisha la
kijamii ambalo limewekwa kwa ajili ya upendeleo wake kwa wazi
wataunga mkono. Lakini ni ya juu juu mno kuweza kuridhisha mizizi ya
maisha inayokua, lazima waamini kwa kina sana kuhusu kitu. Kwa
uthibitisho wa hili angalia nguvu isiyokanushika ya imani za kienyeji
ambazo hushikiliwa na watu ambao wanao uhuru wa kiwango cha juu wa
kiroho, huenda chini hadi kwenye mambo hayo ambayo yamekatazwa
ambayo wakati fulani hugusa mahangaiko ya Wayahudi, hawa ni ‘watu
wenye fikira finyu.’ Lakini wengine huona ni fursa nzuri zaidi kuziendeleza idara hizo zenye matumaini ya njia kuu ambamo hapatakuwemo na
migongano ya mawazo muhimu, hapatakuwepo na nafasi ya lawama ya
‘kutokuvumiliana’; kwa ufupi wanahamisha uwezo wao wote wa
kutafakari kwenye hali halisi ya maisha, hata kama ilivyoandikwa kwenye
Protokali – ‘Kupotosha fikira za wasio Wayahudi na uchunguzi wa wasio
Wayahudi, maslahi lazima yapelekwe upande wa viwanda na biashara.’ Ni
upotoshaji huu kwenye msingi wa wayakinifu ambao unazipatia Protokali,
na vivyo hivyo watangazaji uwongo wa Kiyahudi, mshiko wao mzuri sana.
Tafakari yenye mawazo mapana inayaacha mambo muhimu mahututi na
haraka hushukia ‘tafakuri ya uyakinifu’. Ndani ya eneo hili la chini
migongano yote inayohuzunisha dunia huonekana humo.
Ina maana, kama kila kitu kuhusu sisi kinavyoonesha, umalaya wa huduma ili kupata faida na hatima ya kupotea kwa faida, maana yake ni kwamba usanifu wa kiwango cha juu wa uendeshaji hutenguka na kuwa unyonyaji. Maana yake ni mkanganyiko wa kizembe miongoni mwa mameneja na vurugu za hatari miongoni mwa wafanyakazi. Lakini inamaanisha
kitu kibaya zaidi, maana yake ni kuigawa jamii ya wasio Wayahudi. Si
mgawanyiko kati ya ‘Mtaji’ na ‘Wafanyakazi’ lakini ni mgawanyiko kati
ya wasio Wayahudi katika pande zote mbili za utaratibu wa ufanyaji kazi,
kama ambavyo Protokali zinathibitisha: ‘Ili kufanya iwezekane kwa ajili
ya uhuru waziwazi kuchanguka na kuharibu jamii ya wasio Wayahudi,
viwanda lazima viwekwe kwenye msingi wa ulanguzi.’
Kwa mtaji wa Kiyahudi katika upande mmoja wa utaratibu wa kazi wa
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wasio Wayahudi ni kukaza nati za wazalishaji bidhaa, na kwa wachochezi
wa Kiyahudi na waharibifu na wala njama kwa upande mwingine wa
utaratibu wa kazi wa wasio Wayahudi ni kuweka nati kwa wafanyakazi,
tunayo hali ambayo kwamba mameneja wa dunia wa mpango wa Protokali
lazima watakuwa wameridhika kwa kiasi kikubwa sana. Tazama Protokali
ya 9:
‘Tungeweza kuogopa nguvu ya pamoja ya uoni wa wasio Wayahudi ya
mtazamo wa mbali pamoja na nguvu ya kibubusa ya umma, lakini
tumechukua hatua zote dhidi ya uwezekano wa matukio yasiyotarajiwa kwa kunyanyua ukuta wa uadui baina ya nguvu hizi mbili. Hivyo,
nguvu ya kibubusa ya watu hutuunga mkono sisi. Na sisi peke yetu, ndio
tutakaotoa huduma ya kuwa viongozi wao. Kwa kawaida tutazielekeza
nguvu zao ili kufanikisha fikira zetu.’
Dalili ya kwamba wanaridhika sana ni kwamba si tu kwamba wanafanya
kitu chochote kuleta nafuu kwenye hali ya dunia, lakini kwa dhahiri wako
radhi kuona inafanywa kuwa mbaya zaidi. Ufukara ambao wamepangiwa
(isipokuwa unyonge wa wasio Wayahudi mbele ya mamlaka ya Kiyahudi,
ya juu na chini, ipate nguvu mpya), utaifikisha Marekani kwenye ukingo,
kama si ng’ambo ya msitari wenyewe wa Umaksisti. Wayahudi wanajua
mbinu yote ya upungufu bandia na kupanda kwa bei. Ilitekelezwa kwenye
mapinduzi ya Ufaransa na nchini Urusi. Dalili zote za hali hiyo zimo nchini hapa pia.
Si vigumu kuona nasaba ya fikira za Kiyahudi za kupenda mabadiliko
kutoka kwenye chimbuko lao hadi kwenye athari zao kwa maisha ya wasio
Wayahudi. Mkanganyiko ulipolengwa ni hapa! utatanishi unaainisha hali
yote ya akili ya watu leo hii. Hawajui waamini nini. Kwanza hupewa seti
moja ya mambo, halafu nyingine. Kwanza maelezo ya aina moja ya
masharti hutolewa kwao, kisha mengine. Ukweli upungufu (wa bidhaa)
unakuwa mkali: Lipo soko lote lililojaa maelezo ambayo hayaelezi lolote,
isipokuwa huzidisha utatanishi. Serikali yenyewe huonekana kuzuiwa, na
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wakati wowote inapopanda, mkondo wa upelelezi hujikuta kwenye mvurugiko hivyo kwamba utaratibu unakuwa mgumu. Kipengele hiki cha
kiserikali pia kimewekwa wazi kwenye Protokali: Ongoza humo shambulio la mwelekeo wa binadamu kwenye dini, ambacho kwa kawaida ni
kigingi cha mwisho kuanguka kwenye ghasia na uporaji kutangaa.
Kuhitimisha wazo hili la ujumla la mbinu, hasa sehemu ya mbinu, ni
utatanishi wenyewe, ambao ushawishi wote wa Kiyahudi hukusanyika
kuzalisha. Inatarajiwa kuzalisha hali nyingine ambayo haina msaada
kabisa. Na hali hiyo ni kuchosha. Haihitaji kutafakari ili kuweza kuona
maana yake. Kuchosha leo hii ni mojawapo ya hali ambayo inaogofya
watu. Vita na mkazo wake vilianza kuchakaza amani na utatanishi wake
umekaribia kumalizia kazi hiyo. Watu huamini kidogo na hutarajia kidogo
zaidi. Kujiamini hakupo tena. Moyo wa kujituma nao unakaribia kutoweka. Kushindwa kwa makundi yaliyotangazwa kwa udanganyifu kuwa
makundi ya watu kumefika mbali mno kuwafanya watu wadhani kwamba
hakuna kundi la watu linalowezekana. Protokali zinasema hivyo:
‘Kumchakaza kila mtu kwa mifarakano, uhasama, ugomvi, njaa, chanjo za
magonjwa, kuhitaji, hadi wasio Wayahudi hawataona njia nyingine ya
kukimbilia isipokuwa kuomba uwezo wa fedha yetu.’ Protokali ya 10.
‘Tutawachakaza na kuwachosha wasio Wayahudi kwa kutumia yote haya
hivyo kwamba watalazimika kutupatia sisi mamlaka ya kimataifa, ambayo
kwa nafasi yake yatatuwezesha kuteka nguvu zote za kiserikali za dunia
bila usumbufu na hivyo basi kuanzisha serikali kuu. Lazima tuelekeze
hivyo elimu ya jamii ya wasio Wayahudi hivyo kwamba mikono yake
itaanguka kwenye udhaifu wa kukatisha tamaa mbele ya kazi yoyote
ambapo moyo wa kujituma unahitajika.’ Protokali ya 5.
Kamwe Wayahudi hawajapata kuchakaa au kuchoka. Kamwe hawajapata
kurudi nyuma. Hiyo ni tabia ya kweli ya akili ya wale ambao wana dokezo kwenye mazonge. Ni kitu cha siri ambacho huchosha akili, kuzurura
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kwa mfululizo miongoni mwa mielekeo na ushawishi ambao chanzo chake
hakijulikani na ambao lengo lake halieleweki. Kutembea gizani, ni matembezi ya kuchosha. Wasio Wayahudi wamekuwa wakifanya hivyo kwa
karne nyingi. Wengine wanayo fikira iliyo sahihi kabisa kwamba hali hiyo
inahusu nini, hawakukubali kusalimu amri. Hata, mateso yanavumilika
kama yanaeleweka, na Wayahudi wa hapa duniani wakati wote wamekuwa
wakijua nini kimestahili wapi katika utaratibu wa vitu. Wasio Wayahudi
wameteseka zaidi kutokana na mateso ya Wayahudi kuliko Wayahudi,
baada ya kwisha mateso, asiye Myahudi alikuwa hajui lolote kabisa,
ambapo Uyahudi kwa urahisi kabisa ulichukua tena mwendo wa karne
kuelekea kwenye lengo ambalo unaliamini kisirisiri na ambalo wengine
ambao wanao ujuzi mkubwa wa kiini cha Kiyahudi hapa duniani na
ambao pia wanaweza kuguswa na uchovu, husema watafanikiwa. Hata
hivyo, haya yanaweza kuwa ni mapinduzi ambayo yatakuwa ya lazima
kupunguza kasi ya mshika mfumo wa Uyahudi wa Kimataifa hapa duniani,
labda ingetakiwa kuwa na siasa kali kama majaribio yoyote ambayo
Wayahudi wamefanya kudumisha mshiko huo. Wapo wale ambao
wanaonesha wasiwasi mkubwa kama wasio Wayahudi wanaweza kushindana kufanya hivyo hata kidogo. Inawezekana wasiweze. Angalau wapewe
fursa ya kujua washindi wao ni nani.

PROTOKALI YA SABA
‘Kwa kila kitendo cha upinzani lazima tujibu kwa kuleta vita kwa njia ya
majirani wa nchi yoyote ambayo inadiriki kutupinga sisi na kama majirani
hawa watapanga kwa pamoja kutupinga sisi, lazima tuanzishe vita kuu ya
dunia.’ 14
- Protokali ya Saba
14 Hivi ndivyo wanavyofanya sambamba na kiburi cha dunia kinavyofanya kuzima Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Waliuchochea utawala wa Iraq chini ya chama
cha Baath, kuanzisha vita dhidi yake na kuiangusha, kwa vile utawala wa kweli wa
Kiislamu hauwezi kamwe kukubalika kwa Wazayuni na wasaidizi wao. (neno la
Mchapishaji)
76

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 77

Myahudi wa Kimataifa
7. JINSI WAYAHUDI WANAVYOTUMIA MAMLAKA
Taasisi mbili, ambazo zote zinajulikana kwa usirisiri wao na kwa mamlaka yao, ni: New York Kehillah na American Jewish Committee. Kehillah
inayo nguvu zaidi katika maisha ya kisiasa ya New York, leo hii ni taasisi
yenye ushawishi mkubwa sana kwa dunia yote, ambayo kwa kudhamiria
hutoa mpango ambao kwa upande mmoja inapendelea Wayahudi na kwa
upande mwingine inakataa wasio Wayahudi. Ni kundi kuu, serikali ya
ndani, ambayo amri yake ni sheria na kitendo chake ni tamko la kiofisi la
lengo la kiyahudi. Hutoa mfano wa kweli na ulio kamili wa serikali ndani
ya serikali miongoni mwa miji mikubwa kabisa ya Marekani yenye mamlaka makubwa sana kisiasa na pia mji huu hufanyiza mfumo ambamo
humo ndimo hushugulikiwa uwongo wa kuwapendelea Wayahudi na
kuwakataa wasio Wayahudi kushughulikiwa, na shinikizo la Wayahudi
kukataa huvumilia fikira fulani za Kimarekani. Hiyo ni kusema, serikali ya
kiyahudi ya New York hufanya sehemu muhimu ya serikali ya kiyahudi ya
Marekani.
Neno ‘Kehillah’ lina maana sawa na maana ya neno ‘Kahal’ linaloonesha
‘jamii’ au serikali. Linawakilisha aina ya serikali ya kiyahudi katika
mtawanyiko. Kwenye mateka ya Babylonia katika mashariki ya Ulaya leo,
Kahal ni mamlaka na ulinzi ambao Myahudi aliye muumini huona kama
serikali na haki. Kehillah wa NewYork ni ushirika wa Wayahudi mkubwa
kuliko yote na wenye nguvu kuliko wowote hapa duniani, kituo cha
ulimwengu wa Wayahudi kimehamishiwa kwenye jiji hilo. Hiyo ndio
maana ya uhamiaji mkubwa wa Wayahudi duniani kote kuelekea New
York katika miongo ya hivi karibuni. Kwao hii ni kama Roma ilivyo kwa
Wakatoliki, ni vile Makka ilivyo kwa Waislamu. Kehillah ni jibu bora kwa
tamko la udanganyifu ambamo wayahudi wamegawanyika sana miongoni
mwao na kusababisha mchezo wa kuigiza usiwezekane. Hili ndilo tamko
mojawapo linalofanyizwa kwa ajili ya wasio Wayahudi.
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Uzoefu wote unaonesha kwamba, hata kwa mchunguzi wa kawaida sana
wa shughuli za Wayahudi, kuwa bepari na mkomunisti, rabi na kiongozi
wa ushirika wote wameunganishwa chini ya bendera ya Yuda. Mguse
bepari aliye mhafidhina ambaye ni Myahudi na mkomunisti mwekundu
ambaye pia ni Myahudi, ataruka kwenye ulinzi wake. Inawezekana kwamba wakati mwingine hawapendani kwa ukamilifu, lakini wote kwa pamoja
huwachukia wasio Wayahudi zaidi, na hilo ni sharti lao wote. Kehillah ni
ushirika wa kushambulia zaidi kuliko kujilinda, dhidi ya ‘Wasio
Wayahudi.’
Ni ajabu na kioja cha kuvutia ambacho Kehillah huwakilisha, cha watu cha
asili ya jamii moja, pamoja na imani moja iliyo dhahiri ndani yake na hali
yake ya baadaye, kupuuza tofauti za ndani, kujikusanya kwa siri kwenye
taasisi iliyo na nguvu kwa ajili ya kijamii, kidunia na maendeleo ya kidini
ya jamii yake yenyewe, kwa kuwatenga wengine wote.
Kamati ya Kiyahudi ya Marekani ilianza kuwepo mwaka 1906.
Palikuwepo na uchunguzi wa serikali kuhusu ‘Biashara ya Utumwa ya
watu weupe’, matokeo ambayo kwamba yalikuwa ni maelezo ya maoni ya
watu ya moja kwa moja kueleza ufidhuli kwa Wayahudi, na kundi la kujihami lilianzishwa.
Kehillah ilipanga maandamano ya kupinga matamshi ya Jenerali Bingham
halafu ya Kamishina wa Polisi wa Jiji la New York, kwamba asilimia 50 ya
uhalifu ulifanywa na Wayahudi ndani ya Jiji. Muda mfupi baadaye Jenerali
Bingham alitoweka kwenye utumishi wa umma na gazeti la kitaifa lenye
uwezo na ushawishi, ambalo lilianza kuchapisha makala mfululizo kuonesha matokeo ya uchunguzi wa serikali kuhusu Watumwa Weupe, lililazimishwa kuacha mpango huo baada ya kuchapisha makala ya kwanza.
Kehillah imechora ramani ya New York kama ambavyo kamati ya kiyahudi ya Marekani imechora ramani ya Marekani, na takribani kila Myahudi
ni mwanachama wa chama kimoja au zaidi, ushirika wa vyama vya siri,
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vyama, kamati na mashirikisho. Orodha ni ndefu mno. Madhumuni ni ya
nyanja mbalimbali na mbinu zinaingiliana kwa namna kama ya kuleta kila
awamu ya maisha ya Marekani, si tu chini ya uchunguzi mkali, lakini chini
ya tendo la haraka na lenye nguvu kubwa la ulazima wenye uzoefu juu ya
mambo ya umma.
Kwenye mkutano ulioratibiwa na Kehillah, hisia kadhaa zilisemwa
ambazo zinafaa kutiliwa maanani leo, Judah L. Magnes, wakati huo akiwa
Rabi wa Temple Emanuel, mwenyekiti wa mkutano, aliweka bayana
mpango huo:
‘Taasisi kuu kama ile ya jamii ya Kiyahudi ya Jiji la New York ni muhimu
itengeneze maoni ya uma wa Kiyahudi,’ alisema.
Rabi Asher alishangiliwa sana aliposema: ‘Maslahi ya Marekani ni moja,
maslahi ya kiyahudi ni kitu kingine.’
Ujumbe kwenye mkutano wa kwanza wa hadhara mwaka 1906 uliwakilishwa na vyama vya Kiyahudi 222 vya kidini, kisiasa, kiviwanda na
kijamii. Mwaka mmoja tu baadaye idadi ya taasisi za Kiyahudi chini ya
mamlaka ya mkusanyiko wa Kehillah vilifikia 688, na mwaka 1921
vilikuwa zaidi ya 1,000. Pale ambapo mpango wa shari wa Kehillah wa
kufanya Jiji la New York kuwa Jiji la kiyahudi na kwa njia ya New York
kuifanya Marekani kuwa nchi ya Kiyahudi ulipotangazwa, baadhi ya
Wayahudi walio wahafidhina zaidi wa juu wa New York walikuwa waoga.
Hawakutarajia kwamba watu wa Marekani wangekubali mpango huo.
Walidhani watu wa Marekani wangeelewa haraka lengo la mpango huo na
kuupinga. Walikuwepo wengine waliotilia shaka kama mamlaka yale yale
ya Kehillah yangetumika kwa Wayahudi kama yalivyotumika kwenye
mitaa ya zamani ya watu waliojitenga.
Afisa wa Kehillah aliandika:
‘Wapo wale waliotilia shaka hatima ya kufuzu katika mradi huu kwenye
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mpango wa Kiyahudi. Walitegemeza upungufu wao wa imani kwenye
ukweli kwamba hakuna mamlaka ya kiserikali ambayo ingeweza
kupatikana, kwa maneno mengine, kwamba Kehillah ya New York
haingekuwa na matumani ya kutumia mamlaka hayo hayo, yaliyotegemezwa kwenye nguvu za kiserikali kama Kehillah za ulimwengu za
zamani.’
Yapo mengi kwenye propaganda hii kuonesha hadhi ya Kehillah katika
maisha ya kiyahudi. Ongeza kwenye ukweli huu kwamba Wayahudi wote
walioingia Marekani waliishi chini ya Kehillah za dunia ya kale, ambazo
nguvu zao zilitegemezwa kwenye kulazimisha, na hali ya rahisi. Udhibiti
mkali, uharibifu wa uhuru wa mtu binafsi ambao umejitokeza kulaani
dunia, ni kanuni kuu ya serikali ya Kiyahudi ya Wayahudi iliyoundwa na
Wayahudi.
Nini tena kinachoweza kutokea ambapo serikali ya dunia ya wasio
Wayahudi iliyoundwa na Wayahudi kwa ajili ya waendesha mabenki
inaanzishwa?
Hata hivyo, wasiwasi wa baadhi ya Wayahudi haukuwa halali. Waamerika
hawakukataa. Kehillah waliendelea na kampeni na Amerika ilikubali. New
York ikawa ya Kiyahudi. Maisha ya Kimarekani, fikira za Kimarekani na
siasa za Kimarekani vikawa vimetawaliwa na Uyahudi katika miongo iliyofuata. Lakini pamoja na hayo yote, Wayahudi huonesha hisia za kutokuwa
salama kwa uporaji wa mamlaka. Mamlaka haya si ya wale waliopora, ama
pia hayapo kwao kwa haki ya idadi au kwa haki ya uwezo mkubwa, au
bado kwa haki ya matumizi mazuri zaidi yatokanayo na mamlaka hayo.
Wamechukua mamlaka nchini Marekani kwa ujasiri, wamechukua mamlaka haya kwa namna ambayo kujaribu kuyakataa kuonekane kama ni
harakati za kupinga ubaguzi, na ndio maana wamekuwa nayo muda wote.
Ndio tu njia ya kuelezea udhaifu wa Waamerika katika jambo hili, na pia
inahesabika katika hisia za kutokuwa salama ambayo hata Wayahudi
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wanahisi kwenye nafasi walio nayo. Mwamerika ni mtu wa chini sana hapa
duniani kutenda katika mkondo wowote ambao una dalili ya chuki ya
kijamii au kidini. Hii hutoa mwanga kwa hali ya kuonekana kujitoa
kwenye mambo kama vile suala la Uyahudi. Hii pia inaelekeza umma usio
na taarifa kutia sahihi ‘upinzani wa usemiti’ ambao kwa kweli umebuniwa
kuwa ni upinzani dhidi ya uchapishaji wa habari za Wayahudi. Msingi,
mpangilio na kufuzu haraka kwa Kehillah jijini New York ni somo la lengo
lililowekwa lionekane kwa dunia kama ambavyo Myahudi anaweza
kufanya na atafanya wakati anajipandisha juu kwenye kiti cha utawala.
Kuhusu Kehillah kuwa mwakilishi rasmi, inaweza kuongezewa kwamba
Kehillah wanao humo wawakilishi wa Mkutano Mkuu wa Rabbi wa
Marekani, Konseli ya Mashariki ya Rabbi wa kuleta mabadiliko,
Independent Order of Bnai B’rith, Independent Order of B’rith Sholom,
Independent Order of Free Sons of Israel, Independent Order of B’rith
Abraham, Federation of American Zionists – Wayahudi halisi, ‘Wayahudi
waasi wa dini’, Wayahudi matajiri, Wayahudi masikini, Wayahudi watiifu
wa sheria na Wayahudi wanamapinduzi wekundu. Kwenye kongamano la
1918 walikuwepo: Jacob H. Schiff mwendesha benki, Louis Marshall,
mwanasheria, Rais wa kamati ya Wayahudi wa Marekani, A’dolf S. Ochs,
mmiliki wa ‘New York Times,’ Otto A. Rosalsky Jaji wa Mahakama za
kawaida, Otto H. Kahn, wa Benking house ya Kuhn, Loeb and Company –
na – Benjamin Schlesinger, ambaye siku chache za nyuma alikuwa amerudi kutoka Moscow ambako alikutana na Leum, Joseph Schlossber, Katibu
Mtendaji Mkuu wa The Amalgamated Clothing Workers in America, Mas
Pine, vilevile siku za karibuni alikuwa mshauri wa Watawala wa Bolsherik
wa Russia, David Pinski, Joseph Barondess, kiongozi wa kazi. Watu
mashuhuri na wasio mashuhuri walikuwepo hapo, vita kuu ya kwanza
ilikuwa inakaribia, Mapinduzi ya Urusi yalifuzu. Jaji Mack, ambaye
alikuwa mkuu wa War Risk Insurance Bureau of the United States
Government, na kiongozi mdogo wa kundi jekundu sana la East End –
wote walikutana Kehillah, kama Wayahudi. Adolph Ochs wa gazeti kubwa
la ‘New York Times,’ pamoja na mwandishi mwenye msisimko mkali sana
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kwenye gazeti la Yiddish la kila wiki ambalo hutoa wito wa damu na ghasia, wote wa matabaka yote, walifungamanishwa pamoja kwenye mshikamano ambao umepatikana kutokana na watu bora sana wa Yuda.
Wameunganishwa pamoja kwa lengo la ‘kulinda haki za Wayahudi.’

WAYAHUDI WADAI HAKI ZA MAREKANI
Waamerika wanazo haki gani ambazo Wayahudi hawanazo Marekani?
Wayahudi hujiandaa dhidi ya nani na kitu gani? Kuna msingi gani kwenye
kilio cha ‘mateso’? Hapana yeyote awaye, isipokuwa dhamira ya wayahudi wenyewe kwamba uelekeo wanaoufuatilia unastahili kuangaliwa kwa
makini. Wakati wote Wayahudi wanatambua hilo. Hawapo kwenye
mtiririko wa dunia, huona kile ambacho Yuda tayari anajua. Mpango wa
Kehillah kwa juu juu ulikuwa wa kutetea ‘haki za Wayahudi.’ Hakuna haki
za Wayahudi ambazo zimepata kuingiliwa hata kidogo nchini Marekani.
Msemo ulikuwa tafsida kwa ajili ya kampeni ili kuingilia haki zisizo za
Wayahudi.
Kehillah ya New York ni mpangilio na mzazi wa Jamii ya Wayahudi nchini Marekani, msafara unaoonekana wa serikali ya Wayahudi chombo cha
kuhamasisha ‘upinzani’ huo na ‘mikutano mikubwa’ ambayo hupigiwa
mbiu mara kwa mara nchini kote, na silaha ya aina hiyo ya nguvu ya giza
ambayo viongozi wa Kiyahudi wanajua vizuri namna ya kutumia. Ni
‘nyumba ya sanaa inayonong’oneza’, ambamo misukumo mashuhuri ya
minong’ono hutokea na kuwekwa kwenye mwendo na hufanzwa ili kuvunja matangazo yaliyonyamazishwa nchini. Uhusiano baina ya kituo hiki cha
nguvu ya Wayahudi na mambo ya watu wa Marekani hutengenezwa na
kamati ya Wayahudi wa Marekani. Kamati za Kehillah kiutendaji
zinafanana kwa kadiri ya mpango wa kitaifa wa Kiyahudi unavyohusika.
Kwa njia ya vyama vyao vya nje ya nchi pia zinafanana kwa kadiri
ambavyo mpango wa dunia unavyohusika.
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Marekani imegawanywa sehemu 12 na Kamati ya Wayahudi ya Marekani
na kila jimbo limo kwenye wilaya ambayo inaongozwa na mwakilishi
Myahudi aliye na mamlaka makubwa sana. Kamati inawakilisha kwenye
kiini cha utashi wa Uyahudi wa kidini, kijamii, kifedha na kisiasa. Pia ni
kamati ya utendaji ya New York Kehillah. Uyahudi wa New York ni chombo kinachosukuma chama cha kitaifa cha Kiyahudi. Chombo chake cha
kitaifa ni kamati ya Kiyahudi ya Marekani. Miongoni mwa viongozi wake
wa moja kwa moja na wanaounga mkono leo ni wamiliki wa magazeti
mashuhuri, maafisa kwenye serikali ya shirikisho, serikali za majimbo na
miji, maafisa wenye ushawishi kwenye halmashauri za umma na mashirika ya umma, wafanyakazi kwenye idara ya sheria na polisi, mabepari na
viongozi wa mabenki, wamiliki wa biashara na viwanda, waasisi wa
vyama vya wafanyakazi na siasa vya aina zote.
Yapo makusudio fulani ambayo hutangazwa ya hivi vyama na yapo
makusudio fulani ambayo hayatangazwi. Makusudio yanayotangazwa
yanaweza kusomwa kwenye kurasa zilichapishwa, makusudio yasiyotangazwa yanaweza kusomwa kwenye kumbukumbu za majaribio ya
matendo na matokeo yaliyopatikana. Ili kumbukumbu ziwe wazi na tuangalie kwanza makusudi yanayotangazwa ya kamati ya Kiyahudi ya
Marekani, halafu ya Kehillah, yafuatayo kwenye mlolongo ambao
unayaunganisha mawili pamoja, na halafu kwenye madhumuni ya kweli
kama yatakavyoeleweka kutoka kwenye orodha ndefu ya majaribio na
mafanikio. Kamati ya Kiyahudi ya Marekani, iliyorasmishwa 1906, ilijitangaza yenyewe kuwa ilikuwa shirika kwa malengo yafuatayo:
Kuzuia uvunjaji sheria za Wayahudi za kiraia na kidini mahali popote duniani.
Kutoa misaada yote iliyo halali kisheria na kuchukua hatua stahili za
kurekebisha kama linatokea tishio au uvamizi halisi au kuwekewa mipaka
haki kama hizo au kuwepo kwa ubaguzi usiopendeza unaoweza kujitokeza.
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Kuwapatia Wayahudi usawa wa Kiuchumi, kijamii na fursa za kielimu.
Kupunguza matokeo ya mateso popote yanapoweza kutokea, na kutuliza
athari za majanga yanayowatokea Wayahudi.
Huu ni mpango wa pekee wa Kiyahudi. Mkataba wa Kehillah uliutilia
nguvu, miongoni mwa mambo mengine, kuasisi ofisi ya kielimu, kurekebisha tofauti kati ya wakazi wa Kiyahudi wa taasisi kwa upatanishi au kwa
njia ya kamati za upatanishi ambapo katiba inatangaza madhumuni kuwa
ni:
‘Kuendeleza asili ya Uyahudi jijini NewYork na kuwakilisha Wayahudi
katika Jiji hili kuhusu mambo yote ya mahali husika ya maslahi ya
Wayahudi.’
Pale ambapo kamati ya Kiyahudi ya Marekani huunganisha nguvu na
Kehillah imeoneshwa kama ifuatavyo:
‘Aidha, kwa kuwa kamati ya Kiyahudi ya Marekani ilikuwa taasisi ya
kitaifa, kamati ya Kiyahudi (Kehillah) Jiji la New York, kama ikiunganishwa nayo, ingekuwa na sauti katika kuunda sera ya Uyahudi popote pale.
Inaeleweka haraka sana kwamba kamati ya Kiyahudi ya Marekani itakuwa
na mamlaka ya pekee kuhusu masuala yote ye kitaifa au kimataifa yanayowahusu Wayahudi kwa ujumla.’
Kwa hiyo itaonekana kwamba Kehillah na Kamati ya Kiyahudi ya
Marekani ni kitu kimoja. Makao makuu ya mambo ya Wayahudi, Marekani
ni New York. Labda hilo linaweza kutupa mwanga kwa upande wa jitihada ambazo zinafanywa mfululizo kusifu New York kama chemchem, na
chanzo cha fikira zote za kila siku (Neno la Mhariri: Na sasa ni Makao
Makuu ya Umoja wa Mataifa ambayo ni mfumo wa serikali ya dunia).
New York, makao makuu ya Kiyahudi ya Marekani imefanywa kituo cha
mambo ya kifedha, sanaa, siasa ya nchi hii. Lakini sanaa yake ni ya hisia
za Mashariki, siasa zake ni zile za Tammamy wa Kiyahudi. Ni kituo cha
uwongo wa kukataa Uamerika, jazba ya kupenda Uyahudi, mchanganyiko
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wa kiakili unaotengenezwa na binadamu ambao sasa unapita kila mahali
duniani kama picha ya kweli ya Marekani.
Mafundisho ambayo ni makubwa sana, na raia wa Marekani wamechanjiwa, yanasababisha vurugu kwa mpango wote wa Marekani leo. Yanapanua
Marekani hadi nje ya mfanano wowote wa jinsi ilivyo na kufifisha utambulisho wa hayo mawazo na fikra ambazo kwazo taasisi za Marekani
ziliegemezwa.

‘HAKI ZA WAYAHUDI’ ZIMEGONGANA
NA HAKI ZA WAMAREKANI
Uchunguzi huu wa suala la Wayahudi nchini Marekani, haukuegemezwa
kwenye tofauti za kidini. Msingi wa kidini hauingii isipokuwa hapo
ambapo huingizwa na Wayahudi wenyewe. Huingiza kwa mfululizo kwa
njia tatu: Kwanza kwenye shutuma zao kwamba uchunguzi wowote wa
Wayahudi ni ‘mateso ya kidini,’ Pili, kwa kumbukumbu zao wenyewe za
yale yaliyo kwenye shughuli zao nchini Marekani, Tatu kwa mawazo
ambayo ni ya kupotosha sana, kama hayakusahihishwa, kwamba
Wayahudi ni watu wa Agano la Kale. Wayahudi sio watu wa Aganao la
kale na Agano la Kale linaweza kupatikana miongoni mwao tu kwa tabu.
Hawa ni watu wa Talmud ambao wamependelea vitabu vya zamani vya
kukisia vilivyoandikwa na wanachuo wa Kiyahudi, Makuhani, katika
maneno ya manabii wa zamani.
Kwenye mfululizo huu wa makala tumetenga pembeni kila tamko lisilo la
Kiyahudi kwenye suala hili la kidini, na tumekubali hayo tu ambayo
yanaendelea kutoka kwenye vyanzo vya Kiyahudi vinavyotambulika.
Ilikuwa ina angazia sana katika kuchunguza utendaji wa Kehillah ya New
York na kamati ya Kiyahudi ya Marekani, na shughuli zao kote nchini, ili
kuona ni ukubwa gani wa sehemu za shughuli hizi zina uhusiano wa kidi85
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ni, kama kuwa wapinzani wa Ukristo moja kwa moja na kimapambano.
Hii ni kusema kwamba, Wayahudi mara tu walipoweka kwenye mikataba
ya watu na katiba za taasisi zao kwamba madhumuni yao pekee ni ‘kulinda haki za Wayahudi’, na wakati watu wanapouliza ni nini hizi ‘haki za
Wayahudi’ ambazo zinahitaji ulinzi kwenye nchi hii, jibu linaweza
kupatikana tu kwenye matendo ambayo Wayahudi hufanya ili kuufanya
ulinzi huo uwe salama.
Hivyo ‘haki za Wayahudi’ zilizotafsiriwa huonekana kufanywa muhtasari
katika ‘haki’ ya kuondosha kila kitu kilichopo mbele yao na kutosikia zile
rai, Ukristo na Mwasisi wake. Ndivyo ilivyo, kwa upande wa Wayahudi,
kwamba kutokuvumiliana kidini hujitokeza.

MASHAMBULIZI JUU YA UKRISTO
Kabla ya kuundwa kwa Kehillah na kamati ya Kiyahudi, aina hii ya
mashambulizi kwa haki za Waamerika ilikuwa ya hapa na pale, lakini
tangu 1906 imeongezeka kwa idadi na mfululizo wake. Chini ya wazo la
uhuru tumewapa Wayahudi uhuru wa kushambulia uhuru. Amerika
imekuwa ikivumilia kisichovumilika yaani kutokuvumilika kwenyewe. Na
tuangalie kwa haraka katika miaka na tuone awamu moja ya mashambulizi
hayo. Ni mashambulizi dhidi ya Ukristo. Hapa yapo mambo machache
kutoka kwenye kumbukumbu. Mambo haya yameandikwa katika kipindi
cha miaka baada ya kutokeza nguvu ya Wayahudi nchini Marekani.
1899-1900. Jaribio la Wayahudi la kutaka neno Ukrsito liondolewe kutoka
kwenye sheria ya haki za binadamu ya Jimbo la Virginia.
1906-1907. Wayahudi wa Oklahoma walilalamikia makubaliano ya kikatiba wakipinga kwamba kukubalika kwa Kristo kwenye katiba mpya ya
jimbo iliyokuwa inatengenezwa wakati huo ingekuwa chukizo kwa katiba
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ya Marekani.
Nguvu ya Wayahudi ‘mfanyabiashara wa Venice’ kuondolewa kwenye
shule ya serikali katika jimbo la Texas na Ohio.
1907-1908. Madai makubwa ya Wayahudi ya kuzigeuza taasisi zote za
nchi hii kuwa za kisekula kwa ukamilifu, kama sehemu ya madai ya
Wayahudi kwa haki yao ya kikatiba.
Kauli ya Jaji wa Mahakama Kuu, Brewer kwamba hii nchi ya Kikristo,
inapingwa sana na wanachuo wa Kiyahudi na machapisho.
Wayahudi huchochea kwenye miji mikuu mingi dhidi ya usomaji wa
Biblia, sherehe za Kikristo au nyimbo za Krismasi katika jimbo la
Philadelphia, Cincinnati, St. Paul na New York ni mambo yaliyopingwa
vikali na Wayahudi.
1908-1909. Malalamiko yaliyofanywa kwa Gavana wa Arkansans dhidi ya
- maelezo ya kimantiki ya Kikristo - (Christological Expressons)’ yaliyotumiwa na yeye kwenye tangazo lake la siku ya shukurani.
Profesa Gotthard Dentch alilalamika dhidi ya ‘maombi ya Kikristo’
kwenye mahafali ya shule za elimu ya juu (high school) katika jimbo la
Cincinnati.
Jamii ya Kiyahudi huko Tamaque na Pennsylavania, iliyashinda maazimio
yaliyopitishwa kuruhusu usomaji wa Biblia kila siku kwenye mashule.
Halmashauri ya mtaa wa wanawake wa Kiyahudi wa Baltimore wanaiomba bodi ya shule kukataza mazoezi ya Krismasi.
Ususaji ulianzishwa jijini New York dhidi ya wafanyabiashara waliofungua biashara zao Jumamosi. Juhudi maalum katika kipindi hiki kuanzisha
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fikira ya Sabato ya Kiyahudi kwenye shuguli za umma. Wayahudi
walikataa kukaa mahakamani kama wazee wa baraza, hivyo kesi zikawa
zinaahirishwa.
1900 – 1910. Kwa kudaiwa na Wayahudi, bodi ya shule ya Bridgeport,
Pennsylavania zilipitisha mpango wa kusitisha kukariri sala ya Bwana
mashuleni.
Katika Majimbo ya Newark, New Jersey, wanachuo wa Kiyahudi (Rabi)
walizitaka shule za usiku kuacha kusomesha vipindi vya jioni vya Ijumaa,
kwa sababu Sabato ya Kiyahudi huanza wakati wa machweo siku ya
Ijumaa. Kazi ya kuanzisha fikira ya mazoezi sikukuu za kitaifa za
Kiyahudi kwenye mambo ya kitaifa ilipewa umuhimu maalum.
1910 – 1911. Jaribio la kutaka Kiebrania kutambuliwa rasmi lilikataliwa na
Jaji wa Mahakama Kuu, Goff.
Wayahudi wa Chicago walibadilisha tarehe ya uchaguzi kwa sababu tarehe rasmi iliangukia mnamo siku ya mwisho ya Pasaka.
Wayahudi wapinga kusoma Biblia na kuimba nyimbo kwenye shule za
Detroit.
Wanachuo wa Kiyahudi (Rabi) walazimisha bodi za shule za majimbo ya
Harlford, Connectcut kuzuia kitabu cha ‘mfanyabiashara wa Venice’ kisisomwe mashuleni.
Kehillah ya New York, imefanya vitu viwili vya mkanganyiko:
Imependelea mswada wa kuruhusu Wayahudi kufanya aina zote za
biashara siku ya Jumapili, na kuahidi kushirikiana katika ulazimishaji
mkali wa sheria za Jumapili.
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1911- 1912. Wayahudi majimbo ya Passaic na New Jersey, wanaiomba
bodi ya shule kuondoa mpango wa kusoma Biblia na kuacha kuimba
nyimbo za Kikristo shuleni.
Kwa ombi la mwanachuo wa Kiyahudi (Rabi), walimu wakuu wa shule za
serikali, Roxbury, Mass, wanakubali kupiga marufuku mti wa Krismasi na
kuondosha rejea zote zinazohusu msimu huo kwenye shule zao zote.
Ujumbe wa Wayahudi kwenye Kongamano la Kikatiba la Ohio unashauri
kwamba katiba ifanywe ili kuzuia rejea za kidini ya Kikrsto mashuleni.
Halmashauri ya Chuo Kikuu, kwa ombi la Kehillah ya New York, yakubali
azimio hili: ‘Kwamba wakati wa sherehe za likizo zinazofanywa kila
mwaka na Kindergarten Association kwenye Makazi ya Chuo Kikuu, kila
onyesho lenye sifa yoyote ya kimadhehebu, pamoja na mti wa Krismasi,
ratiba za Krismasi na nyimbo za Krismasi, zitaondolewa.’
1912-1913. Wayahudi wa Majimbo ya Jackson na Tennessee, wanaomba
amri ya kisheria kuzuia usomaji wa Biblia kwenye shule za Jiji.
Kongamano la kila mwaka la Independent Order B’nai B’rith huko
Nashville, Tennessee lakubali azimio dhidi ya kusoma Biblia na kuimba
nyimbo za Krismasi kwenye shule za serikali.
Bodi ya elimu ya Chicago, inathibitisha mapendekezo ya kamati ndogo
kuondoa Krismasi kwenye orodha ya sikukuu rasmi kwenye mashule.
1913 – 1914. Nguvu ya mamlaka za Kiyahudi zilikusanywa kwenye kazi
ya kuzuia Marekani isibadili sheria za uhamiaji ikiwa namna ya kulinda
nchi isiingiliwe na wageni wabaya.
1914 – 1915. Majaribio zaidi ya Kehillah kupata mabadiliko ya sheria za
Jumapili.
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1915 – 1916. Upinzani wa Wayahudi dhidi ya makundi mbalimbali yaliyotaka mashule yawe huru kutumia Biblia.
1916 – 1917. Wayahudi wajishughulisha na kuendeleza kampeni kubwa
sana dhidi ya ‘Kifingu cha sheria cha kujua kusoma na kuandika’ cha
mswada wa uhamiaji.
Kwa kudaiwa na Wayahudi, bodi ya elimu ya New Hasen, Connecticut,
imezuia kusoma ‘mfanyabiashara wa Venice’ na kuendeleza kukataza
kitabu cha Lamb kiitwacho ‘Hadithi za Shakespeare.’
1918 – 1919. Provost Marshal Crowder, msimamizi wa Kitengo cha Uteuzi
wa kuitwa jeshini cha Majeshi ya Marekani, alitoa agizo kwa wapimaji wa
afya wote chini ya maelekezo ya Daktari Mpasuaji Mkuu, akisema: ‘Watu
waliozaliwa nje, hususan Wayahudi, ni rahisi zaidi wao kujisingizia
kuugua kuliko wazaliwa nchini.’ Louis Marshal, kiongozi wa Kamati ya
Wayahudi wa Marekani, alituma simu ya maadishi akidai ‘matumizi ya
fomu hii yasitishwe mara moja’. Rais Wilson aliamuru ibara hiyo iondolewe.
Bodi ya Meli ya Marekani ilipeleka tangazo kwenye gazeti la ‘New York
Times’ likitaka karani wa mafaili na kusema kwamba ‘Mkristo’ angependelewa zaidi – ambayo kwamba siku zote humaanisha asiye Myahudi –
gazeti hili lilikataa tangazo hilo. Kwa mara nyingine Louis Marshall aliingilia kati na alilalamika kwa Bainbridge Colby, Waziri wa Mambo ya
Nchi za Nje wa Rais Woodrow Wilson, akidai ‘Si kwa sababu ya hamu
yoyote ya kuadhibu bali kwa ajili ya mfano na kuanzishwa kwa kigezo
muhimu, ofisi hii lazima ifuatiliwe kwa kufukuzwa katika ofisi ya umma
kwa mkosaji, na umma ujulishwe sababu hiyo.’ Uangalifu unahitajika kwa
mwelekeo ambao kamati ya Wayahudi ya Marekani huchukua inapofanya
mazungumzo na maafisa wa ngazi za juu wa Marekani kwa niaba ya
Uyahudi. Haitakiwi kurudufu kwenye mazungumzo ya mwakilishi
mwingine yeyote wa jamii au imani nyingine yoyote.
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Kitabu cha Mwongozo cha Plattsburg, kilichochapishwa kwa ajili ya
maafisa wa kambi za mafunzo kwa maafisa wa Marekani kilikuwa na
maelezo kwamba ‘afisa aliye bora ni muungwana Mkristo’. A.J.C. wakati
fulani alilalamika dhidi ya ‘dalili za Ukristo,’ na kitabu hicho cha mwongozo kilibadilishwa kusomeka ‘afisa aliye bora ni yule aliye na adabu na
muungwana’.
Kamati ya kupinga kashfa ilidai kwamba miji mikubwa 150 ya Marekani
iliondoa ‘bepari wa Venice’ kwenye shule za serikali.
1919 – 1920. Kehillah ilifuzu sana katika kampeni yake hivyo kwamba iliwezekana kwa mtangazaji wa Kiyahudi jijini New York kusema kwamba
alikuwa anataka msaada wa Kiyahudi tu, lakini haikuwezekana kwa
matangazaji asiye Myahudi kusema upendeleo wake usio wa Kiyahudi.
Na inaendelea, mwaka hadi mwaka hadi leo hii: Matukio yaliyonukuliwa
yanawakilisha tabia si ya mara moja. Yanawakilisha yale yanayotokea
wakati wote Marekani kama Wayahudi wanavyofuatilia ‘haki’ zao. Hakuna
uingiliaji katika njia na jinsi ya Kiyahudi. Myahudi anaweza kutumia
kalenda yake, anaweza kuweka maisha yake mwenyewe kwenye mtaa wa
watu waliotengwa, anaweza kuishi kwa kanuni zinazohusu chakula, yeye
mwenyewe anaweza kuchinja mifugo yake kwa njia ambayo hapana mtu
ajuae anayeweza kuthibitisha, anaweza kufanya vitu vyote hivi bila kero,
bila kuulizwa swali lolote la haki zake kwa hayo. Lakini, asiye Myahudi
‘ndiye anayeteswa’ lazima afanye kila kitu kwa namna Myahudi anavyotaka kifanywe, kama hafanyi hivyo, basi ana halifu ‘haki’ za Wayahudi.

KILIO CHA ‘KUPIGA USEMITI’
Kile ambacho watu wanakuja kukiona sasa katika hilo ni haki za
kimarekani ambazo zimeingiliwa, na uingiliaji huo umefanywa kwa msaada wa uvumilivu wa wao wenyewe ‘wa kukubali kusikiliza mawazo ya
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wenginie.’ Uingiliaji wa Wayahudi wa dini ya wengine, na dhamira ya
Wayahudi ya kufuta kabisa katika maisha ya watu kila ishara ya sifa bainifu ya Kikristo yenye nguvu nchini Marekani, ndio tu aina ya kutokuwa na
uvumilivu wa kidini hapa nchini leo. Hawaridhiki kuwa na uhuru kamili
kabisa wa kufuata imani yao wenyewe katika hali ya amani na ukimya,
kwenye nchi ambamo hapana mtu anayediriki kuwahofisha, Wayahudi
wanatangaza – tunasoma katika shughuli zao kwamba kila kinachoonekana na kusikia chenye aina yoyote ya Ukristo ni uvamizi wa amani
yao na utulivu wao, na kwa hiyo hukiponda popote watakapokipata, kwa
kutumia njia za kisiasa. Moyo huu unaweza kwenda mbali kiasi gani
unaoneshwa kwenye, utabiri wa Talmud, na kwenye marekebisho yaliyofanywa na Wakomunisti wa Urusi na Ulaya ya Mashariki.
Hio si mwisho wa yote, hawaridhiki na uwezo wa kujiamulia mambo yao,
hawaridhiki na kuzifanya taasisi zote za umma za Kikristo ‘kuwa za
ulimwengu,’ hatua ya tatu ya kutazamika katika shughuli za Kiyahudi ni
kutukuza Uyahudi kwa kweli kuwa ni mfumo unaotambulika na wenye
upendeleo maalum. Mpango sasa ni ule unaozoeleka, popote pale ambapo
utaratibu wa Kiyahudi unapoonekana. Kwanza, kuanzisha, Pili, uharibifu
wa chochote kile kisicho cha Kiyahudi au kinachokataa Uyahudi, tatu
kutukuza Uyahudi katika awamu zote.
Ondoa sala ya Bwana na michezo fulani ya kuigiza ya Shakespeare kutoka kwenye shule za serikali, lakini weka mahakama ya Kiyahudi kwenye
majengo ya serikali – hivyo ndivyo unavyofanya kazi. Kuweka misimamo
ya kilimwengu ni matayarisho ya Uyahudi. Kehillah ya New York ni
mfano wa jinsi inavyofanya kazi, na kamati ya Marekani ya Kiyahudi ni
mfano wa aina ya binadamu wanaofanya hivyo.
Kazi ya Kehillah inadaiwa na watetezi wake kuwa ya ‘kielimu’, katika
matukio machache wakati inaposhambuliwa. Kwa hakika ndiyo hivyo.
Wanachama walioelimika vizuri sana ni hao wanaotoka kwenye mitaa ya
watu waliotengwa ya Ulaya ya Mashariki ambako fikira ya Kehillah
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ilieleweka kwa ukamilifu na kutekelezwa pale ambapo serikali ya jamii ya
Kiyahudi ilitumia ushawishi bila mpaka.
Awamu nyingine yoyote ya elimu ambayo Kehillah inaweza kuwa na
maslahi nayo kwa hakika husisitiza sana elimu ya utengano. Dkt.
Benderley mkurugenzi wa ofisi ya Elimu alitoa malengo ya ‘elimu’ ya
Kehillah kuwa:
“Tatizo lililokuwa mbele yetu ilikuwa kuunda chombo cha Wayahudi
vijana ambao kwa upande mmoja watakuwa Waamerika wa kweli, sehemu
ya jamuhuri hii, wakiwa na shauku kubwa ya kujenga ubora wa Marekani,
na bado kwa upande mwingine pia wawe Wayahudi wenye mapenzi
makubwa kwa ubora wao wenyewe, na si kuwa na shauku tu ya kuungana
na watu wengine na kupotea miongoni mwao. Tatizo hilo linakabili
Wayahudi halisi na Wayahudi waliorekebishwa kwa namna moja. Si tu
kuwa ni tatizo la kidini bali ni tatizo la kiraia.”15
Huu ni utengano na kujiona bora kama utaratibu wa kielimu, na matokeo
yake hayawezi kusaidia kuwa katika kufundishwa fikira za kiburi cha
kijamii na kutokuchanganyikana na wengine.
Ni mawazo yasiyokoma ya Wayahudi kuhusu ‘watu wa mataifa – Goys’
ambao hufanyiza maradhi ya Uyahudi, desturi hii ya kujitenga ambayo
imekuwepo kwa karne nyingi. Hakuna kitu kama ‘kupinga usemiti.’ Hata
hivyo kipo kitu kinachojulikana kama ‘kupinga wasio Wayahudi – watu wa
mataifa’. Katika nchi zote za ulimwengu hakuna hisia za kuupinga Uarabu
jambo ambalo kila mtu anajua. Hakuna watu wa jamii ya Wasemiti ambao
wamewekwa mbali eneo maalum kwa kuchukiwa na watu wengine.
Hakuna sababu mtu yeyote kuwachukia Wasemiti kwa kisa cha wao kuwa
Wasemiti.
15 Kiangalizo cha Mhariri: Nakala halisi iliandikwa mnamo mwaka 1921 wakati
idadi ya wayahudi ya Palestina ilikuwa bado haitambuliki. Mnamo mwaka1918
ilikuwa ni takriban asilimia 4 tu.
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Hata hivyo inashangaza kwamba watu wa jamii ya Wasemiti wangekuwa
kitengo cha watu katika kuwachukia Wayahudi. Palestina, nchi ambayo
bado inayo Wayahudi wachache tu, imejaa jamii ya Wasemiti ambao
wanawachukia Wayahudi sana hivyo kwamba mambo changamani ya
hatari yanatishia kusonga mbele kwa uzayuni unaofanywa humo. Kwa
hakika huku si kupinga Usemiti. Jamii ya Wasemiti haipingani na jamii
nyingine ya Wasemiti. Ni kwamba jamii moja ya Wasemiti inagombana na
Wayahudi.
Ambapo jamii ya Aryan na Wasemiti wanawekwa kwenye kufahamu kwa
karne nyingi kwamba myahudi ni jamii nyingine na kubwa, na inapojulikana kwamba si jamii ya Aryan wala Wasemiti wanaoguswa juu ya suala
la utaifa, jibu ni nini? Ni hivi tu kwamba kiini chote cha hali kama hii lazima kiletwe na Wayahudi.
Hakuna kitu kama ‘kupinga jamii ya Wasemiti’. Kilichopo ambacho ni
kidogo sana na chepesi ni ‘kupinga – Uyahudi.’
Lakini utafiti wa uchapishaji wa Kiyahudi, vitabu, vijitabu vidogo, maazimio, katiba na mikataba na pia utafiti wa utendaji wa Kiyahudi uliopangwa katika karne hii na nyingine, unaonesha kwamba wasio Wayahudi
wanakataliwa sana.
“Watawala wanaochaguliwa na sisi, kutoka kwenye umma kwa ajili ya
udhabiti wao hawatakuwa watu waliofundishwa kwa kuendesha serikali,
na kwa hiyo kwa urahisi watakuwa vibaraka katika mchezo wetu,
unaochezwa na washauri wetu weledi na wenye vipaji, wataalam walioelimishwa tangu mapema wakingali watoto kutawala mambo ya dunia.
Kama tujuavyo, wataalam wetu wamekuwa wakipata ujuzi wa lazima kwa
uendeshaji wa serikali.”
- Protokali ya Pili:
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8. USHAWISHI WA KIYAHUDI KWENYE SIASA ZA MAREKANI
Kwenye kumbukumbu, hata za vijana, Tammany Hall umekuwa ni
mfanano wa ujanja wa kisiasa katika msamiati wa ukosoaji mashuhuri.
Tammany Hall ulichukuliwa kama mfano mbaya sana wa utawala wa
kibosi, siasa mbaya na nguvu za kikatili ulioweza kuonekana hapa duniani.
Jina lake haswa lilikuwa doa la aibu katika miongo kabla ya vita ya kwanza ya dunia. Lakini hata msomaji wa magazeti asiye mchunguzi kabisa lazima aona kufifia polepole kwa Tammany Hall kutoka kwenye maoni ya
umma, kukoma (kwa muda) kwa ukosoaji mkali, kutokuwepo kwa vichwa
vya habari vyote vilivyojaa tele shutuma mbaya, na kuita kundi la uraia
mwema kupigana na ubosi wa kikatili uliokuwa na makao yake makuu jijini New York.
Kwa nini mabadiliko yafanywe katika miaka ya hivi karibuni? Je! Ni
sababu ya kufa kwa Tammany Hall kama nguvu ya kisiasa? Hapana
Tammany Hall bado ipo kama atakavyokuambia mwanasiasa yeyote wa
New York. Chui mkubwa mwenye milia hajabadili milia yake.
Ulikuwepo wakati ambapo waandishi wasio na hofu walisema kweli
kuhusu Tammany, lakini ama wametoweka au wameangukia kwenye
udhibiti wa Wayahudi. Ulikuwepo wakati ambapo vyombo vya umma
kama vile ‘Citizens Union’ vilijipinga kuipinga Tammany na kuweka ulinzi
wa kujitolea kwenye shughuli zake, makundi haya yameshindwa na nguvu
na michango ya Kiyahudi na uofisa na hayaendelei na ulinzi tena.
Kilio dhidi ya Tammany kilionekana kunyamazishwa mara ulezi wa
Tammany ulipochukuliwa na Wayahudi wa New York, ambako uko kwa
sasa, Kehillah ikiwa ndio kituo halisi cha kisiasa, na Tammany kuwa tu
kituo cha ugavi, aina ya ‘uwanja wa Wasio Wayahudi,’ kwa Kehillah yenye
nguvu zaidi. Kuifanya Tammany kuwa ya Uyahudi sasa kumekamilika,
kwa kuwa elementi ya Airishi imeelemewa na fedha za Kiyahudi.
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Tammany ilikuwa taasisi moja yenye nguvu sana ya kisiasa ambayo ilipata kuonekana nchini Marekani. Ilikuwa na nguvu si tu kwenye siasa za
manispaa na majimbo, lakini mara nyingi ilitumia ushawishi wa maamuzi
kuhusu mambo ya kitaifa. Bila kutia chumvi, taasisi hii haingelinganishwa
na nyingine yoyote hapa duniani.
Kama kuna sifa moja inayowavutia Wayahudi, ni mamlaka. Popote
ambapo nguvu ya mamlaka ipo, huko husongamana kwa unyenyekevu.
Kwa kuwa Tammany ilikuwa mamlaka na lango la mamlaka, ilikuwa ni
kawaida kwamba Wayahudi wa Jiji kubwa la Kiyahudi hapa duniani
wajipendekeze kwayo. Bila shaka pia waliathiriwa na hitilafu ya ukweli
kwamba kwenye Jiji kubwa sana la Kiyahudi, mamlaka ya kisiasa iliyo
imara sana ilikuwa ya wasio Wayahudi. Mmiliki wa benki Myahudi wa
Ujerumani Schoeberg alipokwenda kuwakilisha maslahi ya Rothschitdo,
jicho lake makini mara moja liliona hali hiyo. Akawa mwanachama na
msaidizi wa Tammany.
Ilikuwa biashara nzuri kwa huyu mmiliki wa benki wa Kiyahudi, kwa
sababu fedha nyingi za Rothschilds ziliwekwa kwenye sekta ya usafiri jijini New York. Rasilimali za usafirishaji wa mizigo mizito za Jiji, zimo
kwenye mamlaka ya Tammany ya Jiji hilo, kama ilivyo katika majiji
mengine ya Marekani kwa jina lolote zinazojulikana kwalo.
Hatimaye Belmont alifanikiwa cheo kinachotamaniwa cha Grand Sachem
– Kiongozi Mkuu wa jamii ya Tammany. Watu hawa wawili, Belmont na
Schoenberg walifungua njia kwa Wayahudi wengine, wa vikundi vya
Freedman, Untermeyer, Straus, mabepari wanasheria, wanasiasa,
wafanyabiashara na wadanganyifu wa ushirika. Mara ulifuatia uteuzi wa
jumla wa Wayahudi kwenye mahakama ya New York hadi New York
ikawa hifadhi ya kisiasa na kisheria ya Wayahudi, na kuendelea hadi
kwenye Mahakama ya juu kabisa ambako ushawishi wa Wayahudi kamwe
haukutazama nyuma tangu siku ya kwanza Wayahudi walipoteka Tammany
Hall.
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Ilikuwa lazima kwa Uyahudi ambao ulipanga kudhibiti mahakama pamoja
na kutoa ulinzi maalum kwa biashara fulani za Kiyahudi ambazo ni za
hovyo kutosha kufika kwenye mpaka wa sheria na kustahili kutiliwa shaka,
ilikuwa lazima kupata udhibiti wa mpango wa kisiasa ambao kupitia humo
upendeleo hulipwa kwa siasa za mahali maalum. Mpango pekee wa
serikali ya mahali maalum, jimbo na kitaifa nchini Marekani ulirahisisha
kudhibiti taasisi zilizopatikana kwa fedha.
Nyumba ya kawaida ya Myahudi ya kisiasa inaonekana kuwa katika
Chama cha Republic kwa kuwa huko aendako hurudi baada ya kujaribu
kwingineko, lakini upendeleo wake kwa chama cha Republic hausababishi
Myahudi kufanya kosa la kuwa mfuasi wa chama kimoja pekee. Myahudi
anajua ni vizuri kudhibiti makundi yote. Kama Uyahudi ulivyokuwa na
nguvu hapo Tammany, ulipata nguvu zaidi kwenye vyeo vya Chama cha
Republican, ambapo usoshalisti wa New York ulikuwa na bado unaongozwa na kuendeshwa na Wayahudi. Hali hii huwapa urahisi sana kwa
Wayahudi kutoa msaada kwenye upande wowote wanaochagua, na kwa
Kehillah kutimiza tishio lolote inaloweza kulifanya. Pia kuhakikisha
kwamba mgombea yeyote wa Kiyahudi kwa tiketi yoyote atachaguliwa.
Kwa sababu ya udhibiti wa Ki-Airish kwenye mamlaka ya Tammany hapo
mwanzoni, Wayahudi walijishughulisha kwa tahadhari. Kehilah ilifuata
sera ya kale ya kutokuwaweka watu wao wenyewe mbele, bali wasio
Wayahudi ambao wanaweza kuwa wenye masaada kwa Wayahudi.
Tofauti baina ya wanasiasa wanaopendelea Uyahudi ambao wao si
Wayahudi, na wanasiasa wa jamii ya Kiyahudi ni kwamba, wanasiasa
ambao huunga mkono Uyahudi ambao si Wayahudi wakati fulani
wanaweza kwenda mbali zaidi ofisini kuliko wanavyoweza Wayahudi bila
kufichuliwa. Hivyo, mnamo siku za mwanzo wa Tammany, hakika muda
mfupi tu kabla ya vita kuu ya dunia ya kwanza, kila mara palikuwepo na
‘msitari wa mbele wa wasio Wayahudi’ kwenye ofisi za Tammany wakifurahia utukufu wa matangazo ya Tammany, lakini kila mara palikuwepo
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nyuma yake ‘mdhibiti wake wa Kiyahudi’. Hii ni formula ya raia wanaotaka kujua maana ya vitu vinginevyo visivyo na maelezo, hapo ‘huonekana
udhibiti wa Kiyahudi.’ Kwa hiyo, mwishowe Wayahudi wamekuwa na
nguvu kwenye vyama vyote, hivyo kwamba vyovyote vile uchaguzi ulivyoelekea, Wayahudi wangeshinda. Jijini New York kila mara ni chama cha
Kiyahudi ndicho hushinda. Yeyote anayeshinda jijini New York huongoza
serikali.
Kwa vile kila mara kampeni za uchaguzi hufanywa kama burudani, upotofu kwa ajili ya watu huruhusiwa kufikiri na kutenda kama vile kwa kweli
wanatengeneza serikali yao wenyewe, lakini kila mara ni Wayahudi ndio
hushinda. Na kama baada ya uchaguzi mtu wao au kundi lao halitoi utii
kwenye udhibiti wa Wayahudi, basi kwa haraka sana utasikia ‘kashfa’ na
‘uchunguzi’ na ‘upigaji wa kura ya kutokuwa na imani.’ Kwa ajili ya kumwondoa yule asiyetii. 16
Kwa kawaida mtu mwenye ujuzi wa mambo yaliyopita huthibitisha chombo chenye utiifu zaidi mno, lakini hata mtu mzuri mara nyingi anaweza
kuvurugwa kwenye zoezi la kampeni ambalo humtuhumu yeye. Kwa
kawaida imefahamika kwamba hila za Kiyahudi kwa kampeni za uchaguzi
wa Amerika zimekuwa zikiendeshwa kwa ustadi mno, hivyo kwamba bila
kujali mgombea yeyote aliyechaguliwa, tayari kuna ushahidi wa kutosha
uliotengenezwa wa kumwaibisha. Kupanga hili ni sehehmu ya ufanisi wa
udhibiti wa Kiyahudi. Na bila ya shaka, watu wa Marekani wamefundishwa vya kutosha kupiga kelele dhidi ya mtumishi wa umma mara tu mbwa
mwitu wa Kiyahudi anapotoa mbweko wake wa tahadhari.
Kinachoshangaza mno ni ustadi wa mchakato wa kisiasa wa Kiyahudi
ulivyo, utayari ambao kwamba watu wa Marekani wanaweza kuhesabiwa
16 Njia hii ya demokrasia, yaani, chaguzi za kughushi zilizofadhiliwa, ilipelekwa
kwenye nchi nyingine ulimwenguni pote ili kuwaweka katika viatu watawala
wenye bahati, hususan katika Mashariki ya Kati na Latin Amerika (Amerika ya
Kusini)-Neno la Mchapishaji.
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nao katika kutekeleza wajibu wao katika kuendeleza mchezo huu ndio
unaostaajabisha zaidi.

Washirika na uongozi wa Tammany
Nguvu ya Tammany ilikuwa na chanzo hasa kama nguvu ya Kehillah,
yaani kwenye watu walioko nje, tofauti ilikuwa kwamba Kehillah ilikuwa
na watu walioko nje walioshikamana vizuri zaidi kwa ajili ya kuwatumia.
Lakini viongozi wa makundi mawili, Kehillah na Tammany kila mara kwa
tahadhari wamekuwa watambuzi wa ukweli kwamba uwezo wao ulitegemea mtiririko usiokatizwa wa wahamiaji. Kila mara ni mtu wa kutoka nje
ndiye huwa na manufaa mazuri zaidi kwa madhumuni ya Kehillah mpaka
watu wa Marekani wamekuwa kabisa si Waamerika kiasi cha kufanya
uhamiaji mkubwa kuwa usio na maana tena. Ilikuwa wakati huo tu ambapo
uhamiaji ulianza kupungua. Uingiaji mkubwa wa tatu wa wahamiaji nchini Marekani ulifanyika mwaka 1884 na kwa kweli ulikuwa sababu ya
mwanzo wa kuharibika kwa New York na halafu maisha ya kisiasa ya
Marekani. Wimbi kubwa lilifanyizwa na Wayahudi kutoka Urusi, Austria
na Hungary, ambao kufika kwao kulifuatiwa na kipindi cha kukumbukwa
kwa uhalifu, ambao ishara zake zinaonekana hadi leo.
Wakati huo idara ya polisi na mahakama za polisi ambako kabla yake kesi
zote za jinai jijini kwanza zilipelekwa huko, zilikuwa zinaendeshwa na
Tammany chini ya mtu mwenye sifa mbaya aliyejulikana kwa jina la Boss
Croker. Matokeo ya udhibiti wa Wayahudi ni ushirikiano baina ya serikali
ya mitaa na uhalifu ambao haujapata kufananishwa nje ya nchi za nje.
Wayahudi wahamiaji wadanganyifu walianzisha chama kiitwacho The
Max Hochstim Association, ambacho kilijulikana kama ‘Essex Market
Court Gang’. Mmojawapo wa viongozi wake wakuu alikuwa Martin
Engel, Kiongozi wa Tammany ya ‘Eighth District – Wilaya ya Nane.’
‘Mfalme’ wa wilaya hii ya Wayahudi alikuwa mtu aitwaye Solomon
ambaye alibadili jina lake na kuchukua lile ambalo halionyeshi wazi zaidi
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la ‘Smith’ na ambaye alikuja kujulikana kwa jina la ‘Silver Dollar Smith’,
kwa sababu ya ukweli kwamba alitawala himaya yake ndogo akiwa
kwenye Silver Dollar Saloon (Kinyozi).
Chumba hiki cha kunyolea nywele kilikuwa mkabala na Essex Market
Court, ambacho kila siku kilikuwa na msongamano wa makundi makubwa
ya wahalifu wa Kiyahudi, wadhamini, mashahidi wa uwongo na mawakili.
Chama cha Max Hochstim Association kilikuja kuwa kundi la kwanza la
‘White Slavery Group – Kundi la watumwa Weupe’ nchini Marekani, na
yaliyofichuliwa na ‘United Slavery Group – kundi la muungano wa
watumwa’ nchini Marekani na yale yaliyofichuliwa na Serikali ya
Marekani kupitia kamati ya Uchunguzi ni mafichuo ya kuisha ya
mkengeuko huo wa aina ya chini sana, ubadilishanaji wa wanawakeulioendeshwa ukageuzwa kuwa biashara iliyoimarishwa na kuwa utulivu.
Ubadilishanaji huo ulitakiwa uzalishe faida kwa wanasiasa, hususan kwa
Wayahudi wa Tammany, ilikuwa wakati wa upelelezi rasmi ambapo chama
cha Max Hochstim ilipojulikana kuwa ‘Essex Market Court Gang.’ Nje ya
mahakama ya zamani ya polisi, ndani ya ‘taa nyekundu’ Essex Market
huko New York linakuja neno ambalo limejikongomea kwenye hotuba ya
kawaida ya Kiingereza. Mwanasheria aitwaye Scheuster ambaye utendaji
wake ulikuwa wa kawaida tu, alijifanya kuwa karaha kwa Jaji Osborne.
Wakati wowote ambapo mwanasheria mwingine wa Kiyahudi alijaribu
ujanja wa udanganyifu Jaji angeweza kukana na kuuita ‘Scheuster
Practices’ na ndivyo ilivyokuja kwamba watu wa kwanza katika taaluma
kuchukua jina la ‘Shyster’ walikuwa wanasheria Wayahudi wa Essex
Market Court, New York.
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WAYAHUDI NA KASHIFA YA
WATUMWA WEUPE
Ni jambo la kushangaza kwamba ingawaje mambo haya yaliandikwa
kwenye nyaraka rasmi, na ingawa mambo hayo hayo yameandikwa
kwenye kumbukumbu ya kila upelelezi uliofanywa unaofanana, viongozi
wa Kiyahudi wanang’ang’ania kukana kwamba viongozi katika aina hii
maalum ya uharibifu wa tabia ni Wayahudi. Serikali ya Marekani ilipofanya upelelezi wa taifa lote, iliona na kuandika kwenye kumbukumbu
mambo hayo hayo, Kehillah ya New York ilitokeza kuwepo kuwa kama
taasisi ya kujilinda wakati ambapo mafichuo ya ubadilishanaji wa
watumwa weupe wa Kiyahudi yalitishia kuelemea mitaa ya watu
waliotengwa ya Jiji la New York.
Ufichuaji ambao ulitokea ambapo watu weupe wa New York walifaulu
kuzifanya nguvu za sheria kufanya kazi bila upendeleo kwa kipindi fulani
kifupi, yalisababisha Wayahudi wengi waliohusishwa kubadili majina yao.
Leo hii majina haya yanawakilisha baadhi ya familia nzuri sana za
Kiyahudi, ambazo ufishwaji wao wa uawana haramu ni ukweli kwamba
msingi wa utajiri wa familia uliegemezwa kwenye wilaya za taa nyekundu. Chama cha Max Hochstim hakikuwa ndio tu taasisi ya aina yake
kufichuliwa. Chama kingine kilikuwa cha New York Benevolent
Association ambacho kiliasisiwa mwaka 1896 na kikundi cha Wayahudi
waliojishughulisha na watumwa weupe.
Makundi ya wahuni kama haya ndio yaliyofanyiza mhimili wa mamlaka ya
Tammany kwenye wilaya za maeneo ya ovyo, eneo lao kuu la shughuli
lilikuwa kumbi za hadhi ya chini za muziki wa dansi, kificho chao
kilikuwa Benevolent Association upande wa Mashariki, ambazo zote
ziliendeshwa na viongozi wa Kiyahudi, hasa zaidi Wayahudi kutoka Urusi
na Galician, kama ambavyo taarifa rasmi inavyofichua. Wao walikuwa
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watumwa kama wahenga wao walivyokuwa wakati wa kuanguka kwa
ufalme wa Rumi, walikuwa wauza pombe haramu kabla ya siku za
uharamisho, na walifanyiza kundi imara lililounga mkono usambazaji wa
madawa ya kulevya katika ngazi ya kimataifa ambalo hadi leo limedharau
sheria kwa kuwahonga maofisa wa sheria.
Katika muongo wa kabla ya vita kuu ya kwanza ya dunia, katika kuteka
udhibiti na kuinyonya New York, Wayahudi walifanya mojawapo ya
makosa yao yanayojitokeza mara kwa mara; waliyachukulia mambo kwa
mbali sana pamoja na uonevu. Ni huu mwenendo wa Kiyahudi wa kujivuna na utendaji wao wa kuvuka mpaka sana ambao kila mara wanaendelea
kufanikiwa. Wachunguzi wa juujuu na waandishi wameona upinzani unaofanyika mara kwa mara dhidi ya ufidhuli na majivuno ya Wayahudi na
wameyaelezea kuwa ni matukio ya mara kwa mara ya ghafla ya sumu
mbaya ambayo inadhaniwa kuwepo ndani ya damu ya wasio Wayahudi,
sumu mbaya ya upingaji Usemiti. Bila ya shaka, hayo ni maelezo ya propaganda ya Kiyahudi ya kawaida. Na wachungaji wengi, waandishi na
wanasiasa wasio Wayahudi bila ya kutambua huieneza; wengine wengi
wanaoabudu fedha ya Wayahudi ambao si Wayahudi, kwa ubeuzi
hufumbia macho usaliti unaofanywa. Haya hujitokeza kila mara baada ya
vita, husema baadhi ya waandishi hawa: ‘Kwa nini iwe baadaye?’
Kwa sababu kwenye vita jamii ya kidunia hutambua zaidi kuliko wakati
mwingine madhumuni halisi na utu wa Myahudi. Hivyo, kinachojitokeza
si kuupinga Usemiti, isipokuwa ni Uyuda, Usemiti dhahiri na uliokuzwa,
na chanjo ile inayojitengeneza katika mwili wa jamii na kuweka uvimbe
wa majimaji humo, na kudhibiti kiini cha Uyuda huja katika sura ya kujitokeza hadharani na kupinga. Chanjo hiyo sasa inafanya kazi, chanjo ya
utangazaji; na mpango wa Uyahudi hauwezi kuistahamili.
Chunguza historia ya mambo yote vyovyote vile iwavyo ambayo
Wayahudi wenyewe hujipenyeza, kuanzia sehemu za matembezi ya
nyakati za kiangazi mpaka kwenye himaya au falme, na utaona duru ileile
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ikijitokeza.
Ushindi wa Wayahudi juu ya Tammany, hata hivyo ni mojawapo tu ya
ushindi wa New York. Lengo la Wayahudi zaidi ni lengo la kisiasa.
Kuhakikisha tu kwamba maafisa wa Jiji wenye manufaa na mamlaka
watakuwa ni watu wao wenyewe, si mwisho wa lengo lao. Jiji la New York
limegeuzwa kuwa kituo maarufu - ‘Red Center’ cha Marekani. Hapo uhaini zaidi wa wageni ulifanywa dhidi ya serikali ya Marekani. Tammany ni
pazia linalofaa kwa shughuli za kisiasa za juu juu kama ilivyo Kehillah
kwa jamii yenye msimamo mkali zaidi na shughuli za kibaguzi za upingaji wa Umarikani.
“Hivi karibuni tutaanza kuasisi ukiritimba mkubwa wa kuhodhi hazina
kubwa mno za utajiri, ambazo zitategemewa hata na rasilimali kubwa za
wasio Wayahudi kwa kiwango ambacho kwamba zitaanguka pamoja na
deni la serikali mnamo siku ya kufuatia msiba mkubwa wa kisiasa.
Wataalam wa uchumi waliopo hapa lazima wapime kwa uangalifu
umuhimu wa nguvu hii. Lazima tuendeleze umuhimu wa serikali yetu kuu
kwa kila njia, tukiiwasilisha kama mlinzi na mfadhili kwa wote wanaojisalimisha kwetu kwa hiari.
“Utawala wa kitabaka wa wasio Wayahudi kama nguvu ya kisiasa umepitwa na wakati. Hatuhitaji kuwafikiria wao. Lakini wao wakiwa wamiliki wa
ardhi, watakuwa na madhara kwetu kwa sababu watajitegemea kuhusu
vyanzo vyao vya chumo la riziki. Kwa hiyo, kwa vyovyote vile, lazima
tuwanyang’anye ardhi yao.
“Njia mzuri sana ya kufanikisha hili ni kuongeza kodi na rehani ya madeni
yasiyolipika. Hatua hizi zitaweka umiliki wa ardhi kwenye hali ya kuwa
tegemezi bila masharti. Kwa kushindwa kukidhi mahitaji yao kwa urithi
mdogo, watawala wa kitabaka miongoni mwa wasio Wayahudi watajiunguza wenyewe haraka sana.
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“Wakati huo huo lazima kuhimiza biashara na viwanda na hasa zaidi
kwenye biashara ya ulanguzi, ambayo kazi yake ni kuwa kama kivuruga
viwanda. Bila biashara ya ulanguzi, viwanda vitasababisha mtaji binafsi
kuongezeka na kuelekea kuendeleza hali ya kilimo kwa kuiondoa ardhi
kutoka kwenye rehani ya madeni ya benki ya ardhi. Ni lazima kwa viwanda kumaliza kabisa mtaji wa ardhi wa vibarua, na kwa njia ya ulanguzi,
kuhamisha fedha yote ya dunia na kuwa katika miliki yetu, na kwa hiyo
tutawatupa wasio Wayahudi kwenye safu za walala hoi. Hapo ndipo wasio
Wayahudi watakapotupigia magoti na kuomba haki ya kuenedelea kuwepo.”
Protokali ya Sita

9. ITIKADI YA BOLSHEVI NA UZAYUNI
Ukomunisti unafanya kazi nchini Marekani kwa usahihi na kupitia mikondo ile ile kama ulivyokuwa ukiitumia katika Urusi, na kupitia mawakala
walewale wa uundaji Umoja wa Kimapinduzi na Kiporaji, ambao ni
wachochezi wa Kiyahudi, ambao ni tofauti na Umoja wa Biashara na
Uwezeshaji. Wakati Marten aliyedaiwa kuwa balozi wa Urusi baada ya
kufukuzwa nchini Marekani, alimteua Charles Rebt kuwa mwakilishi wa
Ukomunisti nchini Marekani ambaye alikuwa Myahudi na mtaalam wa
sheria na aliendesha ofisi jijini New York. Ofisi ilikuwa mahali pa kukutanika viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi jijini humo, na wengi wa
viongozi wa umoja wa vyama vya wafanyakazi nchini kote, tena mara kwa
mara, na maafisa wa serikali ya Marekani na viongozi wengine wa kisiasa
waliojulikana kuwa vibaraka wa Wayahudi wenye tamaa za kiyahudi nchini Marekani na wenye huruma juu ya Umoja wa uporaji wa siasa kali.
Tangu hapo taasisi hii imeenea kutoka pwani ya Mashariki hadi pwani ya
Magharibi na kutoka Kaskazini hadi Kusini. Kuwepo kwa makao makuu
ya Ukomunisti jijini New York ilikuwa muhimu wakati huo na sasa kwa
sababu kutoka kwenye kituo hicho mikondo ya mamlaka na utendaji
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husambaa kwenye miji mingine yote ya Umoja. New York ni maabara
ambamo kwayo wajumbe wa mapinduzi hujifunza somo lao, na ujuzi wao
huongezeka kila siku kwa njia ya ushauri na uzoefu wa wajumbe
wanaosafiri moja kwa moja kutoka Urusi.
Raia wa Marekani hawatambui kwamba machafuko yote miongoni mwa
umma, upinzani wa wafanyakazi, migomo na mikanganyiko ya kisiasa
ambayo wanasoma si matukio ya papo kwa papo tu, lakini ni makundi
ambayo yamepangwa makusudi ya viongozi ambao wanajua kwa usahihi
wanachofanya.
Ghasia za watu ni za kimbinu, kila mara kipo kiini chenye akili ambacho
huhakikisha mambo hufanyika chini ya mtizamo wa msisimuko kwa kile
ambacho kimepangwa kabla. Kuanzia Mapinduzi ya Ufaransa, Mapinduzi
ya Ujerumani, Mapinduzi ya Urusi na ghasia za dunia tangu hapo, walikuja watu waliochaguliwa mapema na hadi leo, makundi yaliyowekwa
kwenye mamlaka ya utawala kwa njia hiyo hayajapunguza mamlaka yao,
na hayo ni makundi ya Wayahudi. Urusi haidhibitiwi lakini ilijaribu
kulegeza mashiko lakini ilishindwa. Hivyo ndivyo ilivyo nchini Marekani.
Hatua ya kwanza ya taasisi za Kiyahudi zilizounga mkono Ukomunisti
nchini Marekani ilikuwa udhibiti na upanuzi wa makundi ya wafanyakazi
ya Wayahudi miongoni mwa mamilioni ya wahamiaji katika kipindi cha
miaka 50, kwa nia ya kuwa na udhibiti wa Wayahudi kwenye vyama vyote
vya wafanyakazi. Wayahudi wamekamata vyama vyote vya wafanya kazi
vya Marekani kwa ukamilifu kama vile walivivamia kwa singe.
Yapo maandishi mengi sana yanayotembea ambayo hususan yameandikwa
na Wayahudi, yanayojifanya kuelezea nyoyo zinazowaka ambazo kwazo
msongamano huu wa wageni kuhusu uhuru wa kujiamulia mambo, wapenda demokrasia, wapenzi, wafanyakazi, makomedi, wote huitazama
Marekani kwa matamanio yao ya ‘maisha ya Kimarekani’. Mapenzi yao
(Wayahudi) kwa watu na taasisi za Kimarekani,vitendo vya watu hawa na
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matamshi ya viongozi wao hutoa taswira ya uwongo ya hali halisi ambayo
Waamerika wasio Wayahudi wenye kudanganyika kirahisi wangeamini.
Upinzani unaotolewa kwenye ‘namna ya maisha ya Kimarekani,’ yenye
kutegemea kuweka mipaka kwenye mpango wa Uamerika, umetosheleza
kuwasadikisha wachunguzi walio na tahadhari kwamba kwa jinisi uvamizi
wa Kiyahudi unavyohusika, si matamanio yao kwenda jinsi Marekani
inavyokwenda, lakini utashi wao ni kuishawishi Marekani iende vile
wanavyotaka wao. Husema sana kuhusu yale wanayoyaleta Marekani lakini hawasemi chochote kabisa kuhusu yale wanayoyakuta humo. Amerika
imewasilishwa kwao kama pande la gundi maalum ambalo laweza
kufinyangwa kama watakavyo wao. ‘The Melting Pot’ – Chungu cha
kuyeyushia maneno ambayo mwandishi wa Kiyahudi aitwaye Zangwill
aliyatumia sana, si jina la heshima kwa Jamhuri hiyo, na zaidi na zaidi
linapewa changamoto kama jina linaloelezea mchakato unaoendelea. Vipo
baadhi ya vitu kwenye chungu ambavyo havitayeyuka, lakini muhimu ni
kwamba bado upo ushawishi ambao unaongezeka kwa kasi na unataka
kuyeyusha chungu!
Migawanyiko miwiili ya utajiri wa Kiyahudi na mamlaka ya kisiasa kwanza ni Wayahudi wa Ujerumani, wanaowasilishwa na Schiffs Speyers,
Warburgs, Kalm, Lewisohns na Guggenheims. Ofisi hizi hucheza mchezo
kwa msaada wa fedha za wasio Wayahudi. Mgawanyo mwingine unaundwa na Wayahudi wa Urusi na Poland ambao wamehodhi safu za mamlaka
ya biashara na viwanda. Kati yao mashiko yao na ushawishi wao ni wa
kidikteta. Wakati mwingine wanaweza kuwa na ugomvi unaoleta madhara
pande zote kuhusu mgawo wa faida, waenezaji wenye shauku wanaweza
kuuita ugomvi huu kwa ari kama ushahidi wa kukosekana kabisa umoja
miongoni mwa Wayahudi, lakini ndani ya Kehillah na penginepo wanaelewana vizuri kabisa, na juu ya suala la Wayahudi kushindana na wasio
Wayahudi wao hawagawanyiki.
Upo mgawo baina ya ushirikiano huu wa Kiyahudi kuhusu nini ungeweza
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kufanya na nini unaweza kufanya, lakini nia yake na mamlaka kamwe
huwa havikaribiani mno kama ambapo elementi isiyo ya Kiyahudi imelala.
Kamwe dhamira na mamlaka ya Kiyahudi haviachani kwa mbali kama
ambapo akili ya Asiye Myahudi inatahadhari. Kitu cha kuogopwa si tu
Myahudi mwenye tahadhari, lakini matokeo ya kutokuwa na tahadhari
miongoni mwa wasio Wayahudi. Mpango wa Wayahudi hupelelezwa mara
tu unapofahamika na kutambuliwa.
VIUNGANISHO MASHUHURI VYA
KIYAHUDI – JEWISH-RED LINKS
Wapo Wakomunisti wengi zaidi Marekani kuliko Urusi. Lengo lao ni moja
na tabia yao ya kibaguzi ni ya aina ile ile. Kama bado hawajaweza kufanya
nchini Marekani kile ambacho wamefanya Ulaya ya Mashariki, ni kwa
sababu ya usambazaji mkubwa zaidi wa habari, kiwango cha juu zaidi cha
taarifa, na hususani uingizaji mpana zaidi wa mawakala wa serikali, kuliko
ambavyo umewahi kupatikana Urusi na Ulaya ya Mashariki. Nyumba ya
mamlaka ya ushawishi wa Ukomunisti na propaganda nchini Marekani
umo kwenye vyama vya wafanyakazi wa Kiyahudi ambavyo takriban bila
ya kuondoa chochote huambatana na mpango wa Ki-Bolshevi kwa viwanda vinavyohusika na kwa nchi kwa jumla. Ukweli huu unathibitika kuwa
wa kutahayarisha sana kwa viongozi wa Kiyahudi kwenye vyama vya siasa
vinavyotambulika mara nyingi sana. Ni vibaya mno kwamba Ubolshevi na
Ukomunisti wa Kirusi, unaweza kuonekana kuwa wa Uyahudi zaidi, lakini kukabiliana na hali ile ile nchini Marekani ni tatizo ambalo viongozi wa
Kiyahudi wanatakiwa kutumia werevu zaidi na udanganyifu kuelezea njia
au kuepuka. Hata hivyo, Myahudi wa Kimataifa wa Marekani hawezi
kusamehewa kubebeshwa jukumu lote la hali hiyo. Umaksisti wa Kirusi
ulitokeza upande wa Mashariki wa Jiji la New York ambako uliendelezwa
kwa kutiwa matumaini kidini, kimaadili na kifedha na viongozi wa
Kiyahudi.
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Leon Trotsky (Braunstein) alitokea upande wa Mashariki. Nguvu zilizoendeleza kile alichokisimamishia zilikuwa ndani ya Kehillah na kamati ya
Kiyahudi ya Marekani. Sehemu zote mbili zilivutiwa na kazi aliyoanza
kuifanya, kazi ya kupindua ofisi, mojawapo ya washiriki wa Marekani
kwenye Vita Kuu ya kwanza. Umaksisti wa Kirusi ulisaidiwa kutekeleza
malengo yake kwa njia ya dhahabu ya Wayahudi kutoka Marekani, na kwa
ujinga na uvivu wa wasio Wayahudi wa uondoshaji, na takriban ni hatari
sana kama wale wa tume ya Bolshevik.
Sasa kwa vile ushawishi wa ukomunisti umeonekana kuwa na nguvu zaidi
kwa idadi hapa Marekani kuzidi Urusi, ukweli huu unasababisha aibu
kubwa kwa Wayahudi ‘wazalendo’. Taasisi kubwa za wafanyakazi wa
Kiyahudi ni zao la moja kwa moja la kundi la Kisoshalisti la Kiyahudi la
huko Urusi. Jamii hiyo ya Kisoshalisti iliingia kwa wingi Marekani baada
ya jaribio la mapinduzi la 1905 wakati ambapo walishindwa kusimika
Umaksisti nchini Urusi, na Kundi hili la Kisoshalisti lilitoa muda katika
kueneza fikira za Umaksisti kwenye Vyama vya Wafanyakazi vya kiYahudi. Herbrew Trade Unions –wakatangaza Usoshalisti wa siasa kali
kwa njia ya lugha ya Kiyahudi. Jamii hii ya Kisoshalisti iliunganisha jijini
New York taasisi ijulikanayo kama ‘The Workmens Circle’ na ‘kutunisha
hadhi ya vyama vya wafanyakazi vya Wayahudi’, hiyo ni kwa nukuu kutoka kwenye Rejesta ya Kehillah. Baada ya jaribio la muda la kueneza
usoshialisti, bila marejeo kwa suala la Wayahudi, jaribio hilo liliachwa, na
mnamo 1913 azimio lilipitishwa lililoelezea kwamba madhumuni halisi ya
kazi hiyo ni ya Kiyahudi. Hii imehusishwa kwenye kumbukumbu ya
Kehillah, na kuenea kwa “wazo la utaifa la Kiyahudi.”
Kinachomstaajabisha mwanafunzi na suala la Uyahudi nchini Marekani ni
upuuzi ulioruhusu Ubolsheviki wa Kiyahudi kujionyesha kwa dhahiri
kabisa. Maelezo pekee ambayo yanaweza kutosheleza ni kwamba
Wayahudi hawakutambua kwamba Wamerikani wangeweza kuamka na
kuwa macho kiasi cha kutosha kuweza kuwapinga. Kugundulika kwa mara
kwa mara juu ya mbinu za Kiyahudi nchini Marekani kumekuja kama
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kushitukiza kwa viongozi wa Kiyahudi, na hii inaelezwa kwao kwa sababu
wao wana imani kwamba wamepata nguvu kubwa ya kukamata akili ya
wamarekani kiasi cha kutofanya upinzani kama huo kuwezekana.
Lakini, viongozi wa Kiyahudi ni lazima wakubali kwamba suala la
Kiyahudi halitegemei katika raia wa Wamerikani kufichua mambo na
kuwasaidia raia wengine ili kuwa na habari juu yao; suala la Kiyahudi lina
uhusiano katika mambo yenyewe na katika uwajibikaji wa Wayahudi kwa
ajili ya mambo haya.
Kama ni ‘upinga Usemeti’ kusema kwamba Ukomunisti nchini Marekani
ni wa kiyahudi, naiwe hivyo; lakini kwa akili isiyopendelea itaonekana
kufanana sana na Umarekani.

JE, UZAYUNI WA KIYAHUDI UNAWEZA
KULETA VITA (AMAGEDONI)?17
Wakati majeshi ya Uingereza yalipokuwa yanapita mjini Jerusalem wakati
Jiji hilo lilipotekwa mwaka 1917, Protokali pia zilikwenda pamoja nayo.
Hivyo mduara wa ishara ulifungwa, ingawa sio kama vile walivyotegemea
walioandika hizo Protokali. Mtu aliyekuwa amezichukua hizo Protokali
alifahamu zilikwa na maana gani, na kwamba hazikuchukuliwa kwa ushindi, bali kama mpango wa maadui na uhuru wa dunia.
Uzayuni umeenezwa sana kwenye shughuli za kisasa za Kiyahudi na
umeweka ushawishi mkubwa kwenye matukio ya ulimwenguni kuliko vile
mtu wa kawaida anavyoweza kutambua. Katika kipengele chake cha hisia
zaidi hufanya mvuto kwa wakiristo pamoja na Mayahudi, kwa sababu
kuna baadhi ya utabiri fulani ambao huchukuliwa kuhusiana na kurudishwa kwa Wayahudi Jerusalem. Wakati kurejea huko kutakapotekea, matukio
17 Vita vya mwisho kati ya wema na waovu.
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fulani makubwa yamepangwa kutokea.
Kwa sababu ya mchanganyiko huu wa maoni ya kidini mara nyingine
huwa ni vigumu kwa baadhi ya vikundi vya watu kuuchunguza kwa makini Uzayuni wa kisasa wa kisiasa. Wamepewa propaganda kubwa kiasi cha
kuamini kuwa uzayuni wa kisasa na ‘kurejea’ kulikoahidiwa na manabii ni
vitu vinavyofanana. Baada ya kushindwa kwenye mkanganyiko wa awali
na kwa kumdhania Yuda kuwa ni Israel, kwa ujumla wamekosea kabisa juu
ya maadiko ya awali yahusianayo na wawili hawa, na wamelifanya kabila
la Yuda (ambalo ndilo asili ya jina la Uyahudi) kuwa ni kitovu ambacho
historia yote na ubinadamu inakizunguka. Yuda lilikuwa ni kabila moja
ambalo halikuweza kuishi kwa amani na Israel kwa zaidi ya miaka elfu
mbili iliyopita, na ambalo limebahatika kuwa na hiba ya chuki ya
kuchochea aina ileile ya mfarakano leo. Pamoja na hayo hakuwa hata
mmoja aliyewahi kufikiria kuyashutumu kwa ‘upinga Usemiti’ yale makabila kumi ya Israel.
Uzayuni leo uko katika kupinga nadharia ya ulimwegu kwa sababu unatengeneza hali ambayo huwafanya wengi waamini kwamba vita vingine vitatokea.18
Kufuata uteuzi wa maneno yaliyozoeleka kwa wanafunzi wa utabiri,
inaaminiwa na wanafunzi wengi wa masuala ya mambo ya ulimwengu
kwamba Amagedoni itakuwa tukio la moja kwa moja la kile ambacho sasa
kinaanza kuonekana huko Palestina.
Uzayuni ukiwa kama ndoto ya Wayahudi wachamungu, uchunguzi huu
hauna chochote cha kufanya. Uzayuni ukiwa kama jambo la kisiasa, kila
18 NENO LA MCHAPISHAJI: Ibara hii ya kiutabiri ilitokea katika gazati la
‘Dearborn Independent’, tarehe 25 Mei 1921. Hali na shughuli zinazopelekea
kwenye Vita vya Pili vya Dunia, na hali ya sasa ya ulimwengu inayotokana na
ghasia za kisiasa za Palestina, husisitizia usahihi wa mfululizo wote wa makala
ambazo sasa zinatolewa katika toleo hili lililohaririwa.
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serikali hivi sasa inalazimika kuwa na kitu cha kufanya. Ni suala kubwa
sana kuliko suala lolote linginie ulimwenguni, limelala nyuma ya matatizo
yote ya ulimwenguni, madogo kwa makubwa, ya kitaifa au ya kimataifa,
na linaendelea kwa kasi sana chini ya kivuli cha masilahi mengi mengine.
Inafaa kuangaliwa kwamba Uzayuni katika maana mashuhuri ya kisiasa za
kileo, kupanda kwake kulikuwa kijamii na kijiografia pale ambapo
Ubolshevik ulichimbuka, hasa huko Urusi, na kwamba kulikuwepo na
uhusiano wa karibu kati ya Wazayuni wa Urusi na Kehillah wa New York,
kama ilivyothibitishwa na matamshi ya hadharani yaliyotamkwa huko
Urusi baada ya mapinduzi ambayo kwamba Kehillah ilipata sifa sana.
Katika kipindi ambapo vita vya 1914 vilitangazwa, kamati ijulikanayo
kama: Zionist Inner Action Committee – Kamati ya Vitendo vya Ndani –
ilienezwa kwenye nchi kadhaa. Kwa mfano: Dk. Schamarya Levin wa
Berlin, alikuwa nchini Marekani na aliendelea kuwepo huko. Alikuwa ni
kasisi wa Kirusi, msomi wa Kijerumani na kosmopolitani (mwenye ujuzu
wa sehemu zote za dunia). Ingawaje, mwaka 1914 makao makuu ya Inner
Actions Committee yalikuwa mjini Berlin, aliendelea kuwepo Marekani na
alitambulika kama kiongozi wa uzayuni hadi wakati wa ule uhamisho
mkuu wa mayahudi kwenda Versailles. Mwanachama mwingine wa Inner
Actions Committtee alikuwa Jacobson, aliyekuwa mjini Constantinople.
“Wakati alipotambua kwamba Constantinople haiwezi kuendelea kuwa
kituo cha kisiasa za Wazayuni, aliondoka na kwenda Copenhagen,
Denmark, ambako kama nchi isiyofungamana na upande wowote,
angeweza kuwa na manufaa kwa Wazayuni kwa kuwasilisha taarifa na
fedha.” (Guide to Zionism, uk. 80)
Kwa kweli jumuiya yote ya Inner Actions Committee, pamoja na makao
yake makuu mjini Berlin, waliweza kutembea kwa urahisi kwenye dunia
iliyokuwa vitani isipokuwa watu wawili tu ambao ni Warburg na Hantke,
na hakukuwa na umuhimu wa Warburg wa Berlin kwenda kokote kwani
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kulikuwa wengine ambao walimwakilisha.
Dk. Levin alitoa ruhusa yake ya kuhamisha kituo cha hadhi ya wayahudi Jewish gravity - kutoka Berlin kwenda Marekani, na:
“Mapema mwanzoni mwa Agosti 30, 1914, mwezi mmoja baada ya kuanza kwa vita, mkutano usio wa kawaida wa Wazayuni wa Marekani uliitishwa mjini NewYork.”
Kile kilichomaanishwa kwa mabadiliko ya makao haya, kimezua jambo la
majadiliano mengi. Mwaka 1913 kwa dhahiri kabisa Wayahudi walikuwa
wanafahamu zaidi muda halisi wa vita kuu kuliko mahasimu husika.
Haikuwa iwe ni matembezi tu kupitia Ubelgiji kama wengine
walivyokuwa wamedhania. Kulikuwepo wakati wa kutathmini, wakati wa
kuonyesha thamani halisi ya mchango wa Wayahudi kwa serikali zilizohusika, Ujerumani kwa furaha iliahidi kutoa ardhi ya wapalestina kwa
wayahudi lakini Wayahudi tayari walikwishaona ni kitu gani alichofanya
Wilhelm 11 kwenye hiyo nchi ya kale wakati alipojisimika mwenyewe
kama mfalme kwenye Mlima Olives. Kwa dhahiri washirika walishinda
katika shindano la kutoa ahadi na kukubaliana na Uyahudi, kwani mnamo
Novemba 2, 1917 wakati Jenerali Allenby alipokuwa anaelekea Palestina
na jeshi lake la Kiingereza, Arthur James Balfour, aliyekuwa waziri wa
mambo ya nje, alitoa tamko mashuhuri lililothibitisha Palestina kuwa
makazi ya kitaifa ya Mayahudi.
‘Maneno ya azimio hilo yametoka kwenye ofisi ya mambo ya nje ya
Uingereza, lakini maandishi yake yalipitiwa upya na ofisi za Kizayuni zilizopo Marekani na Uingereza vilevile. Tamko la Uingereza lilikuwa
kwenye mtindo ambao ulitakiwa na Wazayuni na vifungu vya mwisho viliongezwa ili kuviridhisha vikundi fulani vyepesi kutishwa kwa maoni ya
Ant-Zionist – wapinga uzayuni’ (Guide to Zionism, uk. 85-86).
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Uzayuni unayo madhumuni yake mahsusi, sio tu kwa sababu ya ugomvi
unaotokea miongoni mwa viongozi juu ya fedha, ni vita vya ‘masilahi’
dhidi ya ‘mtaji’, lakini pia kwa sababu ya mwanga wanaoutupa kwenye
majeshi makubwa mawili ya Kiyahudi duniani, mbinu za kutumia uwezo
wao pale wawezapo na matatizo wayapatayo mataifa ambayo huwa
vyombo vya Wayahudi.
Wakati mwingine watu wanauliza ni kwa sababu gani iwe Uyahudi ambao
ni wa kibepari, upendelee Ubolshevik ambao ni adui wa ubepari aliye
dhahiri.
Ni swali la kuvutia sana. Iweje Myahudi wa New York mwenye fedha,
afisa wa serikali ya Marekani, asaidie uchapishaji wa jarida ‘jekundu’
ambalo hata serikali yetu yenye uvumilivu haiwezi kulivumilia hili?
Pamoja na nyongeza katika ukweli kwamba ni ‘ubepari wa watu wa
mataifa, wasio Wayahudi’ tu ndio unaoshambuliwa, jawabu ni kwamba
Myahudi ambaye ameangukia kwenye kuabudu Ndama wa Dhahabu
anatamani kuendeleza mahusiano na yule Myahudi wa Mashariki,
Mayahudi wa Mongolia ambao wanafanya ghasia dhidi ya utaratibu mzuri
uliowekwa na jamii. Ni jambo lenye kufaa sana ikiwa kunakuwa na mapinduzi mjini Paris ili kupata nyumba 600 zilizoachwa na wafanyaji ghasia
wachoma moto ambazo ungezimiliki, kama ilivyokuwa kwa nyumba za
Rothchild. Uzayuni umekuwa ni moja ya masuala ambayo kwayo
Wayahudi wa Magharibi na Mashariki wanaweza kuungana.
Kwa hakika, walikuwa ni Mayahudi wa Mashariki ambao waliwalazimisha
wenzao wa Magharibi kuwa na msimamo unaoeleweka kwenye suala hili.
Wayahudi wamepata uhuru kwenye miji yetu leo hii katika mielekeo yao
mbalimbali, kama vile wanasayansi ‘Wajerumani’ na ‘Waingereza’ ni
Wayahudi wa Mashariki wamekuja kwenye mashindano na Mayahudi wa
Marekani katika suala la fedha. Mayahudi wa Marekani wametoa shutuma
chafu sana. Mayahudi wa Mashariki, na hivi karibuni wa Ujerumani na
Uingereza hawawezi kufadhaishwa kwa mikoba ya fedha ya Mayahudi wa
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New York, kwa kuwa aina ya Mayahudi wa Mashariki wanaifahamu hali
ambayo fedha huwa ni kitu kisicho na maana kabisa duniani na hii ndio
sababu inayowafanya wahofiwe na kupendwa na Uyahudi wa Magharibi
wa Ndama wa Dhahabu.
Watetezi wajanja wa Uyahudi huutumia kwa faida yao mgawanyiko ndani
ya Uyahudi. Hakuna kitu kama hicho. Mgawanyiko halisi wa Uyahudi utatokea pale tu na wakati ambapo Wayahudi wenye kuona mbali
watakapoanza kuunga mkono juhudi zilizokwishafanywa za kuwakomboa
Wayahudi kutoka kwa viongozi wao. Mzozo huu wa kimataifa haumaanishi chochote bali mzozo wa viongozi; lakini wakati Wayahudi wenyewe
wanapogawanyika, upande mmoja kwa ajili ya mwangaza wa karne ya
ishirini na kuharibika kwa madaraka ya viongozi wenye ubinafsi, hapo
tunaweza kuanza kuwa na matumaini.
Wakati Myahudi atakapoutambua uhalali wa wapinzani wake na usahihi
wa kile wanachobadili, wakati Myahudi atakapokuwa ameendelea kwenye
ustaarabu, kunaweza kutokea mgawanyiko, lakini sio kabla yake.
Mgawanyiko wa Uyahudi kama ulivyoshuhudiwa na dharau ya chama cha
mapinduzi kutoka kwenye chama cha fedha, iliyoonyeshwa hapo awali, na
kukosekana kwa uaminifu wa Mayahudi wa Magharibi wa Uzayuni. Na
pindi Myahudi wa Magharibi aliposema kuwa Marekani ni nchi iliyoahidiwa, faida na riba ni maziwa na asali, wakati New York ni Jerusalem,
Myahudi wa Mashariki alikuwa na maoni mengine tofauti.
Ujuzi wa Uzayuni kisiasa ni muhimu vilevile kama kielelezo chenye mamlaka ya kile ambacho Myahudi anafanya wakati anapokuwa madarakani.
Awali kulikuwepo na Urusi kama kielelezo juu ya hili, lakini hivi sasa kuna
Palestina. Pamoja na kuwepo kila ukweli dhidi yao bila kuongopa, bado
wapo wasemaji kwa niaba ya Wayahudi na masikini ‘medani za watu wa
mataifa zilizochanganyikiwa’ halikadhalika wanasiasa mafisadi katika
watu wa mataifa (yaani, wasio Wayahudi) na waandishi, ambao wanasisitiza kuwa ukomunisti sio Uyahudi na kuwa Urusi haitawaliwi na
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Wayahudi. Ni ukataaji tu huu wa mambo wa kila siku, huku kushindwa
kutumia viongozi wao wa Kiyahudi, Ukomunisti duniani kote, sio Urusi tu
pekee, ni Uyahudi.19
Zaidi ya nukta hii ni suala la Palestina, ambako umoja wa wanamapinduzi
na Uyahudi wa fedha haujaanzishwa kwa ubayana. Inawezekana kwa msemaji wa Kiyahudi asiyewajibika kukanusha kwamba Palestina ni nchi ya
Kiyahudi.20 Serikali ni ya Kiyahudi, mpango wa utaratibu ni wa Kiyahudi,
mbinu zinazotumiwa ni za Kiyahudi. Palestina inaweza kuonyesha kipaji
cha Myahudi pale itakapoingia madarakani.
Profesa Albert T. Clay, kwenye jarida la ‘Atlanctic Monthly’ (Kuna yeyote
anayeweza kutamka kuwa jarida hili la muda mrefu na linaoheshimika
huko Boston kuwa linapingana na usemiti? “Anti-semitic”) anatutahadharisha kwamba taarifa kuhusu Palestina ambazo tunazipokea Marekani
zinatufikia kupitia kwenye mtandao wa Kiyahudi (Jewish Telegraph
Service) ambao huitwa: Associated Press of World Wide Jewery, na propaganda ya kizayuni, ile ya baadaye. Pamoja na visa vyake vya kutisha vya
mauaji ya kikatili ya watu wa jumuiya nchini Ulaya, na tafsiri yake mbaya
ya hali halisi ya Mashariki ya Karibu, hakuweza kuamsha hata kidogo
huruma kwa Propaganda ya Kizayuni.

19 Kwa miongo mingi watu wa ulimwengu huu walibakia wakidanganywa kwa
madai kwamba ukomunisti ulikuwa ukitetea haki za wanyonge, na watu wachache
sana waliweza kutambua rangi ya Mazayuni nyuma yake. Sasa, ukiwa unapoteza
ufanisi wake wote, ukomunisti umeangushwa chini na watetezi wake wamejiunga
na Jumuiya ya Magharibi, na Wayahudi wa Kirusi wamedanganywa kwa kupelekwa Israil, kwa vile wanahitajika sana kule ili kuongeza idadi ya watu wake. (Neno
la Mchapishaji)
20 NENO LA MHARIRI: Utawala wa Uingereza katika Palestina ulitambulika
hivyo wakati nakala halisi ya awali ilipoandikwa.
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Propaganda hii ya mauaji ya kikatili ya jumuiya - ‘maelefu kwa maelfu ya
Wayahudi waliouawa’- haimanishi chochote isipokuwa huonesha udanganyifu wa vyombo vya habari. Hakuna anayeziamini propaganda za aina
hii na serikali mara kwa mara imezikanusha. Lakini ukweli kwamba
zinaendelea kuashiria kwamba chochote mbali na ukweli ni muhimu kuufanya mpango huo uendelee. Mjini Jerusalem, wakati habari hizi zinaadikwa (1921: MH) sheria ya Kijeshi ilitangazwa. Kulikuwa na mapambano
kati ya wakazi wenyeji ambao walitakiwa walindwe na Azimio la Balfour
(Balfour Declaration) na wale Wayahudi wahamiaji wapya. Wayahudi
walikuwa na silaha za kisasa huku wale wenyeji wakipigana kwa silaha
yoyote ile waliyoiona mahala hapo, kwa maoni ya watazamaji wasiopendelea upande wowote, ni kuwa Wayahudi walikuwa wamejitayarisha kwa
nia ya kupambana dhidi ya Waarabu ambao hawakujitayarisha.
Ushahidi wa ghasia zinazofanywa na Wayahudi ziko kila mahala,
‘wateswaji’ wamegeuka kuwa ‘watesaji’, na angalau hali hii ingeelekezwa
kwenye kuushutumu unyama unaofanyiwa watu wa Palestina, acha
isemwe kwamba wafanya ghasia wa Kiyahudi (wengi wao wakiwa ni
wahuni kutoka Ulaya ya Mashariki) wanaonyesha tu kwa vitendo yale
ambayo yaliyoazishwa na Mayahudi ‘waliokuzwa na kulelewa’ Marekani
na Uingereza ambao walielezea tu kwa maneno, yaani, kwamba wakazi
halali wa nchi hiyo wanapaswa kuhamishwa kwa mabavu bila kujali ahadi
za serikali zilizo kinyume chake. Mmoja wa wafanya fujo wa kwanza
kabisa kwenye pasaka ya damu baada ya vita kuu ya kwanza, Jactinsky,
ambaye alihukumiwa na mamlaka ya Uingereza kutumikia miaka 15
gerezani, aliachiwa mara moja baada ya kuwasili kwa Myahudi Sir Herbert
Samuel. Jacotinsky alikuwa ni mmoja wa Mabolsheviki wa awali wa
Kirusi ambaye alikuja kufanya majaribio ya sanaa za kiungwana za kabila
lile la Palestina.
Serikali ya Palestina toka enzi za kukaliwa kwa mabavu na Waingereza
ilikuwa na bado inaendelea kuwa ya Kiyahudi. Sir Herbert Samuel alikuwa
ni balozi wa Uingereza, akiwakilisha nguvu za serikali ya Uingereza
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ambayo ilichukua madaraka ya kuitawala Palestina. Utawala huo uliasisi
utawala wa Kiyahudi, ambao uliendelezwa na kuongezeka kufikia kwenye
hali yake ya sasa ya dola katili mno. Mkuu wa Kitengo cha sheria naye pia
alikuwa Myahudi. Majaji wa Kikristo na wa Kiislamu ambao hawakumpa
Myahudi kinga na usikilizwaji bora walitimuliwa, masharti kama yale ya
New York. Chaim Weizman alikuwa ni mkuu wa idara ya ujenzi na baadae
akawa mrithi wa Levin kama kiongozi wa Uzayuni. Serikali ya Kiyahudi
ya ‘Palestina mpya’ ilikuwa inalingana na ile ya Urusi ya Kibolshevik,
zaidi ni ya wageni. Kwa kawaida kila mji mkubwa wa Marekani uliwakilishwa kwenye serikali ya awali ya Kibolshevik ya Urusi. Kuna ahadi
kamili nyingine ya serikali inayongojea nchini Marekani kutoa huduma
wakati wowote itakapobidi.

UPORAJI WA ARDHI
Mbinu ambazo zilitumika kupora ardhi ya Palestina kutoka kwa Waarabu
mnamo siku za awali za uvamizi wa Kizayuni zilikuwa mbaya kiasi cha
kuweza kuujaza ulimwengu kwa chuki iwapo zitaruhusiwa kujulikana.
Kwamba ulifanywa kwa kujulikana na uthibitisho wa kamishina Myahudi
Samuel inaoneshwa kwa habari kwamba alimsimamisha kazi mmoja wa
maofisa wa Kiingereza ambaye alikuwa na nia ya kuzuia udhalimu huo.
Ulikuwa ni mchezo wa zamani sana wa kukopesha pesa na kutoza riba
kubwa sana kwa Waarabu ambao walikuw, kwa kiasi kikubwa wameathirika na matokeo ya vita kuu ya kwanza pamoja na ukame, na kisha kuwapora ardhi yao baada ya kushindwa kulipa. Benki iliyokuwa inahusika na
dhulma hii ikiitwa Anglo-Palestine Bank, mradi wa Kizayuni. Afisa huyu
wa Kiingereza, ili kuwaokoa watu na ardhi yao, alifanya mipango na benki
moja huko Uingereza kwa kuwakopesha watu pesa na kutoza riba ya asilimia 61/2 na kulipa deni ndani ya miaka mitano. Kama mtu alishindwa
kulipa katika muda uliokubalika, ardhi ingerejeshwa serikalini ili igawiwe
upya, na sio kuirejesha kwenye benki ya Kizayuni. Huu ulikuwa ni mpango wa kibinadamu ambao kamishna wa Kizayuni aliupiga marufuku, na
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hatimae yule afisa wa Kiingereza alijiuzulu kazi. Kitendo kinachozingatiwa sana na Mayahudi waliopo madarakani.
Baadae ukafuatia kile kinachoelezewa na kila mchunguzi asiye na upendeleo kama jaribio la kiburi la kunyang’anya kila kitu mbele yao. Shule
pekee ambazo zilianzishwa mjini Jerusalem zilijengwa na kusimamiwa na
watu wa mataifa, yaani wasio Wayahudi, ingawa kikundi kidogo cha
Wayahudi waliokuwa wanaishi mjini Jerusalem na walikuwa wanapewa
posho ya kujikimu kutoka kikundi cha World Wide Jewry kwa karne kadhaa. Huenda mnamo mwaka 1842 ambapo Dk. Murray M. Cheyne alitamka kwamba Wayahudi wa Jerusalem hawajali habari za shule, lakini
Wakristo waliokuwa na moyo wa heshima kwa mji huo mtakatifu walijitahidi kuibadili hali mbaya ya mji iliyokuwepo na kuyageuza maisha ya
Wayahudi wakazi wa mjini humo.
Hivyo basi ilikuwa kwamba wakati wa uvamizi wa kizayuni idadi kubwa
ya watoto wa Kiyahudi walikuwa wanahudhiria mashuleni. Viongozi
wapya wa Uzayuni walilazimisha shule ambazo zilikuwa bora watengewe
watoto hao wa Kiyahudi. Hata hivyo suala hili lilikataliwa. Baada ya hapo
baraza la Kiyahudi la Jerusalem lilichapisha kwa kiebrania kwenye gazeti
la kila siku kwamba wazazi ambao hawatawaondosha watoto wao kutoka
shuleni wataadhibiwa. Mtazamo mpya juu ya aina ya adhabu zilizokuwa
zinatishiwa, ni pamoja na kuwa wazazi wote watakaopinga kutekeleza hili
na ambao wamo kwenye orodha ya mfuko wa misaada wa Marekani
(American Relief Fund), msaaada kwao ungeondoshwa. Madaktari
wangezuiwa kuzitembelea familia zilizokuwa na watoto wanaoendelea
kupatiwa elimu kwenye shule hizo.
Majina ya wazazi hao yangewekwa kwenye orodha nyeusi katika sehemu
zile ambako watoto hao walitahiriwa ili kwamba wale watakaozaliwa na
wale wazazi wakaidi wasiweze kuipata haki hiyo ya urithi wa nabii Musa.
Wangenyimwa pia mgao wao kwenye mfuko wa kizayuni. Kama
walikuwa ni wafanyabiashara wangesusiwa na kama walikuwa ni
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wafanyakazi wasingepewa ajira.
“Yeyote ambae angepingana na maamuzi haya ingembidi atambue kuwa
anazuiliwa kutumia jina Myahudi. Watapingwa kwa njia zozote zile za
kisheria. Majina yao yataorodheshwa kwenye kumbukumbu ya fedheha na
watayajutia matendo yao hadi vizazi vya mwisho. Kama walikuwa
wanapewa misaada, basi wataondoshwa madarakani. Watazuiliwa na
kupewa mateso, na ulimwengu mzima utafahamu kuwa katika suala hili
hakuna msamaha.”
Huu ni mzuka wa Ubolshevik kwa mara nyingine tena ulioenea pote. Huu
ni udhalimu, sio udhalimu wa mabavu bali wa ukatili na wenye giza. Ni
udhalimu uliozalisha ugaidi wa Irgun, chuki za Kiyahudi, uovu wa kulipiza kisasi uliojificha kwa wanaoshutumu Uyahudi na wapinzani wa tamaa
za Kizayuni.
Mzuka huu ambao ulitumika mwanzoni kabisa mwa harakati, ambapo
dunia ya Wakristo wasio na hatia wamefunzwa na propaganda kuuona
kama uhamiaji mkubwa na wa kuheshimika wa kidini, huelezea matukio
yote yaliyojitokeza kuanzia pale mazayuni walipoiteka Palestina. Haiwezi
kuwa rahisi kubashiri kile kitakachotendwa wakati watakapokuwa na
madaraka kamili yasiyohojiwa.
Ni dhahiri kabisa kwamba utaifa wa Kiyahudi utaendelea kuwapo ndani ya
uhasama wa ulimwengu mzima.
Yapo mambo matatu ya hatari kwenye hali hii: (i) Vikundi vyenye nguvu
vya Kibolshevik vinavyoingizwa hivi sasa ndani ya Palestina. (ii) Ubinafsi
wa kuzidi kiwango na (iii) Utaifa wanaouonyesha mazayuni hata kabla
hawajapata eneo la kitalu cha kulima mbatata, ni muonjo wa siasa za
ulimwengu na mamlaka ya dunia; na wasiwasi wa kibaguzi uliopo hivi
sasa huko Palestina.
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Haya yote yakijumuishwa pamoja inakuwa ni baruti inayosubiri kulipuka.
Lile la awali ni muhimu sana kuliko wengi wanavyotambua. Mayahudi
wachache waliokwenda Palestina kwa mhanga mkubwa na kwa ajili ya
sababu za kidini wanalalamika kwamba badala ya zaburi ya Daudi watu
wanaimba nyimbo za “Mapinduzi Mekundu,” na badala ya kujumuika kwa
ajili ya mikutano ya ibada kuna mikusanyiko ya vurugu huku wakiwasifu
viongozi wa Urusi kama Mesiah na Urusi yenyewe kama ufalme wa mbinguni.
Palestina imeitwa kitovu cha ulimwengu. Nguvu zinazoongoza Palestina
huuongoza pia ulimwengu mzima. Ingawa haina mamlaka juu ya ardhi
yenyewe, lakini udhibiti wa Uingereza wa bahari ya jirani na Misri, Ajemi
na India umekuwa ni ufunguo wa mamlaka yake huko.
Watu weupe, kwa hiyo ni watu wateule ambao wamepewa madaraka ya
kuitawala dunia. Palestina ni ufunguo kwenye mikakati ya kijeshi na kibiashara. Kwenye swali la 12 kwenye maswali na majibu yaliyochapishwa
na Idara ya Elimu, Jumuiya ya Kizayuni ya Marekani (Zionist
Organization of America) linasomeka hivi:
12. Palestina ina uwezo gani kibiashara?
Mahali ilipo Palestina, katikati ya mabara matatu kunasaidia biashara za
kigeni.
Hii yote yenyewe inaelekeza kwenye ndoto za utukufu ujao kwenye rasilimali za madini yasiyo idadi na mafuta ya Palestina (rasilimali) zilizokadiriwa na wanasayansi katika tarakimu za kifalaki.
Wakristo wengi ambao ni marafiki wa Mayahudi wamejiridhisha wenyewe
kuwa na Hague21 ya watu wote mjini Jerusalem na utaratibu mpya wa
21 Hague ni Mji Mkuu wa Swizerland ambako ofisi nyingi za Umoja wa Mataifa
ziko huko.
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kijamii unaendelea wa kuyabariki mataifa kutokana na uyahudi. Hili ni
wazo lililobebwa na watu kama A.A. Berle kwenye vitabu kama ‘The
World Significance of Jewish State.’
Wamerekani hawaifahamu hali tete ya kikabila iliyopo Palestina.
Propaganda ya kizayuni imekubaliwa kila siku kwa imani kwamba
Palestina ni ardhi ya Wayahudi na kwamba wanachokihitaji ni msaada tu
ili warejee huko. Ni suala la kihistoria na kisiasa kwamba Palestina
haikuwa nchi ya Wayahudi kwa miaka 2,000, na baadaye kwa muda mfupi
tu kukaribia vita vya 1914-1918 walikuwepo katika Palestina Waarabu
6,000,000 na Wayahudi 50,000 tu. Si kwa idadi ya watu na wala wingi wa
viwanda, wayahudi hawakuimiliki nchi hiyo. Lakini kwa matokeo ya
‘Mapatano ya kivita’ inakabidhiwa kwao bila kuzingatia wenyeji wakazi
wa hapo kama vile Ubelgiji imekabidhiwa kwa Mexico. Wenyeji wengi wa
eneo hilo ni wasemiti, kama Mayahudi, lakini hawawataki Wayahudi
miongoni mwao. Azimio la Balfour na halikadhalika na masharti ya
Mandate, yalitambua haki za wakazi wa asili. Yeyote yule anayefahamu
juu ya watu waliokuwa na asili ya Palestina kwa maelfu ya miaka anatambua haki zao; watu wote, isipokuwa Wayahudi.22
Ni hivi sasa kwamba vifungu vya mwisho, vimeongezwa kama wanavyotamka wanahistoria wa kizayuni “ili kuviridhisha vikundi fulani vyenye
woga vinavyopingana na mawazo ya uzayuni,” vimeanza kueleweka kwa
msomaji.
Je madhumuni yalikuwa ni kunyamazisha kwa muda tu suala zima
linalochukiza mpaka pale mipango halisi itakapokamilika? Ni dhahiri
hivyo. Ilikuwa tena ni hiana ya danganye toto! Hayo ndiyo yawezayo kuwa
makusudio ya mazayuni, lakini hakuna anayetegemea kosa la kusema
22 Hakuna mfano mzuri unaoweza kupatikana kwa utapeli na ulaghai unaofanywa na mataifa makubwa kupuuza haki za dhahiri za wenyeji wa asili wa Palestina
- Mchapishaji.
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uwongo baada ya kukiri ukweli kutoka kwa mataifa yanayohusika.
Jenerali Allenby aliwaahidi Waarabu wa asili wa Palestina kwamba haki
zao zingeheshimiwa, na vivyo hivyo kwenye azimio la Balfour. Na ndivyo
hivyo ilivyokuwa kwenye mkutano wa San Remo. Na ni hivyo alivyotamka Rais Wilson kwenye kifungu cha kumi na mbili cha hoja zake kumi na
nne.
Bit Judah anasema, “Ngoja waondoke!” ‘Vifungu vya mwisho viliongezwa
ili kuwatuliza watu fulani wenye woga wanaopingana na mawazo ya uzayuni’. ‘Waache watoe ardhi yao kwetu, tunaihitaji!’ Furaha ya Kiyahudi
iliyoje! Walinzi juu ya minara ya ulimwengu wanastushwa na kile kinachopikwa kwenye jungu kuu la Judah.23
“Kumchosha kila mtu kwa mfarakano, uadui, uhasama, ukame, chanjo
dhihdi ya maradhi, matamanio hadi hapo mataifa yatakapoona hakuna njia
ya kukwepea isipokuwa kuomba mapesa yetu na nguvu zetu.”
– Protokali ya kumi.

10. Mamlaka makubwa wa wayahudi kwenye tamthilia na sinema
Kwa muda mrefu sana tamthilia imekuwa ni miongoni mwa mipango ya
Kiyahudi kwa ajili ya mwongozo wa ladha ya umma na ushawishaji wa
watu. Sio tu kwamba tamthilia imepewa sehemu maalumu kwenye mpango wa protokali, bali pia ni mshirika wa moja kwa moja siku hadi siku na
juma hadi juma wa rai yoyote ambayo ‘nguvu zilizo nyuma ya pazia’ inataka kuziweka upesi. Haistaajabishi kwamba huko Urusi ambako kwa hakika kila kitu kimeadimika sana, bado wanayo Tamithilia, hususan iliyofufuliwa, iliyochangamshwa na kuungwa mkono na Wayahudi Mabolshevik
23 Onyo kali ambalo lapaswa kuchukuliwa kwa makini katika kulizingatia.
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kwa kuwa wanaamini juu ya waandishi wa habari; ni mojawapo ya njia
kuu mbili za kutengeneza maoni ya umma.
Sio tu ni hatua ya ‘halali’ kama iitwavyo, bali viwanda vya picha za sinema vinachukua nafasi ya tano ya viwanda vyote, na ambavyo kwa ujumla
wake huongozwa na Wayahudi, ambavyo kwenye utaratibu wa kawaida
ulimwengu ulioendelea unapingana na udhalilishaji na ushushaji hadhi
unaosababishwa na burudani ya aina hiyo kama unavyoendelea hivi sasa.
Mara tu Wayahudi walipopata umiliki wa pombe za Marekani, tulipata
matatizo ya unywaji pombe pamoja na matokeo mabaya. Na mara tu
Wayahudi walipopata mwanya wa kutengeneza filamu za sinema kulianza
matatizo ya kisinema ambayo matokeo yake yanaonekana.
‘Ni kipaji cha ajabu cha jamii hiyo kusababisha matatizo ya kimaadili
kwenye shughuli yoyote watakayopata idadi kubwa ya watu.’24
Kila kukichwa mamia kwa maelfu ya watu hutumia saa mbili au tatu
kwenye majumba ya maonyesho, kila siku idadi ya mamilioni ya watu
hutumia nusu saa au saa tatu kwenye majumba ya sinema, hii ina maana
kwamba mamilioni ya wamarekani kwa ridhaa yao wenyewe hujiweka
kwenye mweleko wa mawazo ya maisha ya Kiyahudi, mapenzi na kazi
katika mwelekeo wa karibu wa propaganda ya Kiyahudi, mara nyingine
kwa ustadi na nyakati zingine zikiwa zimefichwa kizembe. Hali hii humpa
msingaji Myahudi wa mawazo ya umma fursa yote anayotamani; na
24 NENO LA MHARIRI: Akiandika katika Jarida la ‘Jewish Chronicle’ la
London, 6 Agosti, 1948, mwandishi wa habari wa Kiyahudi (Americanus) anakiri:
‘Watu wengi ambao wamefikiri sana juu ya tatizo hili, wamepuuza athari kubwa
za wazi za maisha ya Kimarekani ambayo Wayahudi wameyafanya katika vyombo
vya habari vya burudani – radio, filamu, tamthilia za majukwaani, kilabu za usiku.
Mtu anaweza akasema utamaduni wa Amerika kwa ujumla umechukuwa vidokezo fulani vya Kiyahudi.
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malalamiko yake pekee sasa ni kwamba udhihirishaji unaweza ukafanya
mchezo wake huo kuwa tatizo la kipuuzi.
Tamthilia sio ya Kiyahudi pekee kwa upande wa uongozi, bali pia kwa
upande wake wa fasihi na taaluma. Michezo mingi hutokea ikiwa mtungaji wake, mtengenezaji, mwigizaji mkuu (nyota) na washiriki - wachezaji,
wote ni Wayahudi. (wachezaji kwenye ukumbi wa Vaudevill ni Wayahudi
peke yao). Sio wachezaji wa kusifika na hawachukui muda mrefu. Hii ni
sahihi kabisa kwani lengo la tamthilia za Kiyahudi sio katika kutafuta
umaarufu wa kisanii, hawatafuti ushindi kwenye majukwaa ya Marekani
na wala hawana nia ya kukuza vipaji vya wachezaji. Madhumuni yao halisi ni fedha na ubaguzi. Kuna harakati za Ujuda zinazoendelea. Kazi hiyo
inakaribia kukamilika. Hisia za Marekani zimetoweka kwenye tamthilia,
wingu jeusi la kimustashiriki limetanda badala yake.
Hadi kufikia mwaka 1885 tamthilia ya Marekani ilikuwa chini ya watu wa
kimataifa (yaani, wasio Wayahudi), kuanzia mwaka huo ndipo kulipoanza
uvamizi wa Kiyahudi. Tarehe hiyo inakwenda sambamba na kuasisiwa
kwa jumuiya ya masuala ya Uyahudi duniani inayoitwa Uzayuni, na
mwaka huo sio tu unaelezea kuanzishwa kwa habari za utawala wa
Kiyahudi, lakini pia kuna jambo lingine muhimu zaidi.
Sio jambo muhimu sana kwamba hivi sasa kumbi za tamathilia na muziki
mameneja wake ni Wayahudi na huko nyuma walikuwa wa mataifa
mengine. Umuhimu huanzia na ukweli kwamba pamoja na mabadiliko ya
mameneja kumetokea pia kushuka kwa usanii wa maadili jukwaani na
kwamba ushukaji huu unazidi kuongezeka wakati udhibiti wa Kiyahudi
unaendelea kupanuka. Udhibiti huo wa Kiyahudi unamaanisha kila kitu,
kwa makusudi kabisa, na kwa mpangilio maalum kila kitu kimeondoshwa
kutoka kwenye tamthilia ya Marekani, isipokuwa vipengele vichache
visivyohitajika na vipengele hivi vimepandishwa juu kabisa. Enzi muhimu
za tamthilia ya Marekani zimepita. Wachezaji wakubwa wamepita na
hawakuacha warithi. Mkono wa Kiyahudi umeangukia kwenye jukwaa na
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walio na vipaji vya kuzaliwa hawakukaribishwa jukwaani, aina mpya ya
kuabudu ilibidi ianzishwe.
‘Shakespeare anaashiria maangamizi’, haya yalikuwa ni maneno ya meneja wa Kiyahudi. ‘High–brow stuff (ikiwa na maana kitu chochote kisicho
punjufu) huu pia ni usemi wa Kiyahudi. Matamshi haya mawili moja
likivutia upande wa uongozi na jingine ukomo wa umma wa tamthilia,
umetengeneza wasifu wa marehemu wa enzi za sanaa bora ya kuigwa.
Wastani wa ubunifu unaoelekezwa kwenye tamthilia hivi sasa hauwezi
kuzidi kati ya miaka 13 na 18. Vikorokoro vya ‘wafanyabiashara wachovu’
(usemi mwingine wa Kiyahudi) wamewageuza wapenda tamthilia kuwa
kama kwamba ni mapunguani. Kwa hakika mvuto upo kwa vijana wadogo
ambao ni rahisi kuhamasika na maoni ya ukiritimba wa Kiyahudi kwenye
tamthilia.
Michezo safi, timilifu na wenye maana – ile michache iliyosalia – inaungwa mkono hasa na jamii ya wapenzi wa tamthilia wanaoendelea kupungua
kwa kasi, ambao wamedumu kutoka mwanzoni, na wale vijana wadogo
ambao mawazo yao yamekingwa na hawa waliodumu dhidi ya uchafuzi wa
tamthilia ya Kiyahudi.
Idadi kubwa ya kizazi cha siku hizi imeelimishwa kuunga mkono michezo
iliyo tofauti kabisa. Michezo ya ‘Tanzia/misiba’ ni mwiko, mchezo wa
mhusika wenye maana ya ndani mno ambao ungeweza kufurahisha akili ya
mtoto mdogo, haupendelewi. Michezo ya kuigiza ya kuchekesha imebadilika na kuwa ya mwanga wa rangi na mwondoko. Mchanganyiko wa
vichekesho visivyo pujufu pamoja na muziki wa jazi umeondolewa na
mtunzi wa nyimbo wa Kiyahudi, na shauku kubwa ni kuingiza madoido
mengi ya kuchekesha. Vichekesho kwenye chumba cha kulala vilipandishwa kwenye nafasi ya kwanza, tamthilia ya kihistoria imeachia nafasi
kwenye michezo ya vioja vizito vilivyochochewa na mvuto mkubwa
ambavyo sehemu yake kubwa huwa ni wasichana ambao mavazi yao
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hayana uzito wa kuzidi wakia tano.
Upuuzi, ashiki, ukosa aibu, ujinga wa kuogofya, na hoja isiyo ya kawaida
ndiyo alama za tamthilia ya Kimarekani chini ya udhibiti wa Kiyahudi.
Huo, bila ya shaka, ndio mwanzo wa harakati za ‘ukumbi mdogo wa
maonyesho’ (Little theatre) ambazo zimeanza kwenye majiji mengi
makubwa na madogo huko Marekani. Sanaa ya tamthilia, ikiwa imeondolewa kwenye kumbi za tamthilia na Wayahudi, imepata masikani
kwenye maelfu ya vikundi vya mafunzo nchini kote. Watu hawawezi
kuiona michezo halisi, hivyo basi husoma habari zake. Michezo ile
ambayo hubuniwa haiwezi kusomeka kabisa, kwa kuwa sehemu yake
kubwa huwa kama kwamba ni nyimbo za jazi zinavyosomeka, hazina
maana yoyote. Watu wanaohitaji kuiona michezo halisi na hawawezi
kufanya hivyo kwa kuwa mameneja wa Kiyahudi hawaiongozi,
wanaanzisha vikundi vyao vidogo vya tamthilia, kwenye migahawa na
makanisani pamoja na mashuleni. Tamthilia imekimbia kutoka kwa wanyonyaji na kupata makazi kwa marafiki zake.

Mbinu na ‘Mastaa/ Nyota’ bandia:
Mabadiliko makubwa yaliyoletwa na Wayahudi katika tamthilia ni manne:
Kwanza, wamefafanua upande wa kimbinu, ambapo wamefanya kipawa
cha mtu na kipaji kuwa sio muhimu sana. Wamelifanya jukwaa kuwa ni la
kihalisi badala ya kuwa la kutafsirika. Waigizaji wakubwa walihitaji zana
chache, wanaume na wanawake, waajiriwa wa mameneja wa Kiyahudi
hawawezi kufanya chochote bila zana. Ukweli uliojitokeza kuhusu waigizaji wengi wa leo wa maigizo ya madai yoyote ni kwamba upande wa
mbinu hudumaza na kuvuruga igizo; na hii ndio sababu huku akiwa anajua
kwamba sera za Kiyahudi ni kifo cha kipaji, mtoaji wa Kiyahudi hupendelea kuweka imani na fedha zake kwenye mti, turubai, rangi, nguo na
mapambo ya kumetameta. Mti na rangi haviwezi kuonyesha dharau
kwenye maadili yake duni na usaliti wa dhamana yake. Hivyo leo kwenye
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kumbi za tamthilia tunaona athari za mwanga wenye kutunduwaza na
mwendo, lakini hakuna wazo lolote.
Wafanyakazi wengi kwenye majukwaa, lakini bila waigizaji, hufanya
mazoezi mengi ya viungo na kucheza bila kiwango, lakini hakuna tamthilia. Myahudi ameweza kuweka vimetameta bila kuonyesha mawazo yenye
maana, pili Wayahudi wameingiza kwenye jukwaa mawazo ya nchi za
Mashariki. Ushahidi wa wimbi la uchafu umeenea hadi kuingia kwenye
sanaa nzima. Mjini New York, ambako mameneja wa Kiyahudi ni wanene
kuliko ambavyo wangekuwa huko Jerusalem, mipaka ya masuala ya
tamthilia inazidi kupanuliwa zaidi na zaidi. Uuzaji wa madawa ya kulevya
ni haramu, lakini uharibifu wa maadili ya kibinadamu ni halali. Hali ya
utumbuizaji wa nyimbo na sehemu za starehe usiku wa manane zina asili
na zimeingizwa kutoka Uyahudi. Montmarte haina chochote kabisa kuhusiana na asili ya burudani za kiasherati ambazo haziwezi kuigwa mjini
NewYork, lakini sio NewYork wala mji mwingine wowote nchini
Marekani yenye mchezo ya kuchekesha ya Kifaransa inayojitahidi
kusawazisha maovu ya Paris ya dunia nzima.
Ni wapi ambapo waandishi kwa ajili ya jukwaa wanayo nafasi japo moja
kwenye ghasia hizi za kiasherati? Ni wapi waigizaji wa masaibu au
mwenye kipaji cha kuchekesha watapata nafasi katika matoleo ya michezo
ya aina hiyo? Huu ni wakati wa msichana muimbaji, kiumbe mpenda
anasa, ambaye uwezo wake wa kufikiri hauna lolote kuhusiana na tamthilia, na ambaye maisha yake kwenye jukwaa hayawezi kabisa katika asili ya
mambo kuwa sawa na kazi yake.
Matokeo ya tatu ya umiliki wa Myahudi wa jukwaa la Marekani ni
muonekano wa mtindo wa ‘Nyota wa mchezo/Staa’ pamoja na zana zake
na matangazo. Tamthilia imeingiliwa na idadi kubwa ya mastaa ambayo
haikutamba kamwe na kwa hakika haikuwahi kung’ara, lakini iliwekwa
juu kwenye mabango ya matangazo ya washirika wa Kiyahudi ili
kuwaonyesha umma kuwa kandiri hizi dhaifu zimefikia kiwango cha juu
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kabisa kwenye nyanja ya tamthilia. Mbinu hii ni mbinu ya ghala la idara,
ni mkakati wa utangazaji tu. Ambapo katika nyakati za kawaida umma
wenye busara ndio uliokuwa ukiwaandaa mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lakini kwa wakati huu mameneja wa Kiyahudi ndio wanaamua nani
awe staa/nyota kwa mujibu wa matangazo yao.
Wayahudi wanatafuta mafanikio ya haraka kwenye mambo yote isipokuwa
masuala ya utaifa. Katika kuvunja tamthilia ya watu wa mataifa, mafanikio
kwao (Wayahudi) hayawezi kuwa ya mara moja. Mafunzo ya wasanii
huchukua muda. Ni rahisi sana kuandika matangazo, wakosoaji wala rushwa wa vyombo vya habari wanaweza kuwa mbadala. Meneja wa Kiyahudi
wa siku hizi anaubeza umaskini kwenye tamthilia kwa kugawa peremende,
vipande vya nyama, magagulo na puleki (za kumetameta) ili kuwapumbaza watazamaji.

KUIBUKA KWA TAASISI YA USIMAMIZI
TAMTHILIA WA KIYAHUDI
Matokeo haya matatu yenye maangamizi ya udhibiti wa Kiyahudi wa
tamthilia unaelezewa na tukio la nne, siri ya mabadiliko inaonekana katika
uchu wa Wayahudi kutaka kukifanya kila kitu anachokigusa kiwe ni
biashara. Kiini cha mazingatio kimehamishwa kutoka kwenye jukwaa hadi
kwenye ofisi ya kibandani. Sera isiyovutia ya ‘wape watu kile wanachokihitaji’ ni sera ya kuwadi na sio ya mwenye kipaji cha ubunifu. Iliingizwa
kwenye tamthilia mara ya kwanza kabisa pamoja na uvamizi wa wayahudi mnamo mwaka 1885, wakati wayahudi wawili wenye tahadhari
walipoanzisha mjini New York, kile kilichoitwa ‘wakala wa mipango na
tiketi’, na wakaahidi kuuchukua mfumo wenye magumu mengi ambao
kwawo mameneja wa kumbi za tamthilia wa miji mikubwa lakini iliyoko
mbali nchini walipangilia shughuli kwa ajili ya msimu unaofuata.
Utaratibu wa zamani ulihusisha kuwepo kwa msururu mkubwa wa
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mawasiliano na mameneja wazalishaji huko Mashariki, na mamaneja
wengi wenyeji walilazimika kukaa New York kwa miezi kadhaa ili kutayarisha mahudhurio ya msimu mzima.
Faida za ofisi kuu ya kukatia tiketi, inawahusisha mamaneja wenyeji
waliosaidiwa kwa muda mwingi kazi na mawazo. Shughuli zote zilikuwa
zinatekelezwa kwa niaba yake na taratibu zake zote za msimu unaofuata
zilipangwa kwa niaba yake. Kwa utaratibu huu ndipo ulipowekwa msingi
wa usimamizi wa tamthilia wa siku za baadae. Kampuni ya kwanza ya
kukatisha tiketi iliyoasisi udhibiti mkali wa kumbi za tamthilia ilikuwa ni
ile ya Klaw & Erlanger. Huu ni ufunguo wa tatizo zima la kuanguka kwa
jukwaa la Kimarekani. Kuibuka kwa taasisi ya usimamizi ya kitamthilia
kumehitimisha kuharibika kwa mguso wa binafsi kwenye mahusiano kati
ya meneja na kampuni. Mtindo wa zamani wa ‘kibinafsi’ ulifanya
uwezekano wa ukuzaji wa vipaji kwa mujibu wa kanuni za kimaumbile
ambao huamua malezi yake, kukua na mafanikio yake.
Ukweli juu ya udhibiti wa Kiyahudi kwenye tamthilia wenyewe sio msingi wa malalamiko. Iwapo baadhi ya Wayahudi wanaofanya kazi sehemu
mbalimbali, au kwa ushirikiano wa pamoja wamefanikiwa kuikwapua
biashara hii kubwa kutoka kwa wamiliki wake wa kwanza wa mataifa, hilo
kiuhalisi ni suala la masilahi ya kibiashara. Hii ni sawa tu kama vile kundi
moja la watu wa mataifa limefanikiwa kupata udhibiti kutoka kundi lingine
la watu wa mataifa. Kwenye suala hili na pia kwenye masuala mengine ya
kibiashara, kunakuwepo na majaribio ya kimaadili juu ya vile udhibiti huo
ulivyopatikana na jinsi ya kuupokea ukweli juu ya udhibiti kwa utulivu ili
muradi udhibiti huo usitumike kwa madhumuni yanayopingana na jamii.
Ukweli kwamba mameneja wazalishaji wa zamani ‘wa mataifa’ kwa
kawaida walikufa wakiwa maskini, huku mameneja wa Kiyahudi
wakiongezeka kuwa matajiri sana utaonesha kwamba mameneja wa
mataifa walikuwa ni wasanii bora na wafanyabiashara masikini sana
kuliko mameneja wa Kiyahudi. Kwa uchache wafanyabiashara masikini
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sana, pengine na kwa hali yoyote ile walikuwa wakifanya kazi kwenye
utaratibu ambao lengo lake kuu lilikuwa ni kutengeneza michezo hasa na
sio kwa ajili ya faida pekee.
Ujio wa udhibiti wa Kiyahudi umeigeuza tamthilia kuwa ya kibiashara
zaidi kuliko ilivyokuwa inafahamika hapo awali, kwa hakika umewakilisha utumiaji wa rai ya amana ya tamthilia kabla ya hata haijatumika sana
kwenye viwanda.
Udhibiti wa awali wa kumbi za tamthilia kwenye miji maalum ya mikakati,
na ofisi za magendo za wakala wa tiketi kwa ajili ya wasanii na uzalishaji,
na uendeshaji wa biashara ya kumbi zinazojitegemea na makampuni ya
hisa, kwa kuweka gharama kubwa kwa ajili ya michezo ambayo ilikwishatumika kwenye kumbi za kila siku za amana, kwa hakika ulitumikia
maslahi ya Wayahudi kwa njia nyingine. Viwanda vya picha za sinema
vilikuwa vinaongoza. Hii ilikuwa ni biashara ya Kiyahudi toka mwanzo.
Hakukuwa na haja yoyote ya kuwafukuza watu wa mataifa kwenye
biashara hiyo, kwa sababu watu wa mataifa hawakupata fursa ya kuingia
kwenye biashara hiyo. Kwa hiyo kuwaondoa mameneja wa kumbi za
tamthilia za kujitegemea na makampuni ya hisa kulizitupa kumbi za
tamthilia zilizokuwa tupu kwenye ‘sinema’ na manufaa yake pia yalikomea
kwenye kikundi la ubaguzi wa kitaifa.
Taasisi ya usimamizi, ambao ulianza kuwa wa Kiyahudi ilikuwa na
udhibiti kamili wa nyanja hiyo mwanzoni mwa karne ya ishirini.
Ilipunguza kile ambacho kimsingi kilikuwa ni mbinu muhimu kwenye
mfumo wa saa inayoandika masaa ya mfanyakazi, rejista ya pesa taslimu,
unaofanya kazi kwa umakini wa kiwanda chenye kudhibitiwa vizuri.
Ulikandamiza ubinafsi, uwezo wa uvumbuzi, uliua ushindani, uliwafukuza
mameneja wa kujitegemea na vipaji vya asili, uliwatenga waandishi wa
hadithi za tamthilia isipokuwa wa kigeni wenye hadhi iliyosifika, ulilea
umaarufu wa vipaji hafifu ambavyo kwa idadi kubwa vilikuwa ni vya
kiyahudi, iliwaghilibu ‘nyota/mastaa’ wengi walioibuka kama uyoga kwa
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mategemeo yasiyo na msingi ya umma huku wasanii mahiri wakiachwa
gizani, iliendesha mchezo, kumbi za michezo na wasanii kana kwamba ni
bidhaa za viwandani na kuanzisha mtindo wa kudharau na kufanya
biashara ya kila kitu kilichokuwa na uhusiano na kumbi za tamthilia.

WAKOSOAJI ‘WAMEDHIBITIWA’
Kuna uwezekano kwamba wengi wa wale wanaosoma habari hizi
hawapendelei tamthilia na kwa kweli wanaamini kwamba tamthilia na
sinema ni vitu vya kutamanisha. Lakini, kikanuni ni kitu gani kinachofanya vitu hivi viwe vya kutamanisha? Ni kwamba, majukwaa na sinema za siku hizi huwakilisha kipengele kikuu cha kitamaduni cha zaidi ya
asilimia 90 ya watu. Kiasi ambacho kijana wa kawaida hana anachokipataa
cha uzuri kutokana na mwenendo wa kufaa na ustaarabu, kinyume chake
ni ushenzi, usahihi wa lugha na mpangilio wa maneno, mila na hisia za
mataifa mengine, mitindo ya mavazi, mawazo ya kidini na sheria, vyote
hupatikana kutokana na yanayoonekana kwenye majukwaa na sinema.
Mawazo halisi ya watu juu ya nyumba na maisha ya matajiri hupatikana
pia kutoka kwenye majukwaa na sinema.
Dhana potofu zaidi hutolewa, chuki zaidi huzalishwa kwa tamthalia na
sinema zinazodhibitiwa na Wayahudi katika juma moja kuliko inavyoweza
kutolewa lawama dhidi ya uchunguzi makini wa Wuestion ya Kiyahudi
katika karne moja. Mara nyingine watu hustaajabu ni wapi yametoka
mawazo ya kizazi hiki kichanga – hili ndilo jibu.
Udhibiti wa Kiyahudi kwenye mawazo ya watu haukupatikana bila upinzani, lakini mmoja baada ya mwingine katika wale watu watetezi wa mila
za kimarekani walishindwa ua walisalimu amri kutokana na ushawishi
mkubwa. Taasisi ya usimamizi wa tamthilia ya Kiyahudi ilisutwa na
mhariri wa New York Dramatic Mirrow hapo Disemba 25, 1987. Alikuwa
ni mkosoaji maarufu wa tamthalia iliyoitwa Harrison Grey Fiske; aliandi131
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ka:
‘Ni jambo gani basi la kutegemewa kutoka kwenye kundi la watu wenye
vituko wa asili isiyojulikana, wasio na maadili na wasio na ladha ya kisanii
kabisa? Hebu naiwekwe akilini kwamba idadi kubwa ya watawala
wanaounda Taasisi ya Usimamizi wa Tamthilia ni wale wasiofaa kabisa
kuhudumia mahala popote isipokuwa sehemu za usaidizi kwenye jukwaa,
na kuwa hata kwenye sehemu hizo hawapswi kuvumiliwa isipokuwa chini
ya nidhamu, utendaji mashughuli, wenye juhudi na msimamo usiobadilika.
Kumbukumbu zao zina sifa mbaya, na wakati mwingine ni wahalifu wa
jinai na mbinu zao zinafanana na mwenendo wao.’
Makala ya Fiske ilichapishwa tena mwezi Machi, 1998. Kwa kweli
Wayahudi walishughulika kama mtu mmoja, kama inavyokuwa kawaida
yao wakati Myahudi mmoja anaposhutumiwa kwa matendo maovu au
kikundi fulani cha mayahudi kinapofichuliwa kwa matendo maovu.
Wayahudi wote nchini Marekani walishirikiana kuiokoa Taasisi ya
Usimamizi wa Tamthilia. Shinikizo liliwekwa dhidi ya makampuni ya
magazeti ambayo yalikuwa yanasambaza majarida nchini Marekani.
Mahoteli makubwa yalipewa ushawishi kuliodoa gazeti la ‘Dramatic
Mirror’ kwenye sehemu zao za kuuzia magazeti. Waandishi wa habari wa
‘Mirror’ walinyimwa fursa ya kuhudhuria kwenye tamthilia zilizokuwa
zinamilikiwa na Taasisi hiyo. Idadi ya vishawishi vya chini kwa chini viliwekwa kufanya kazi ili kumpata ‘Fiske’ na shughuli zake.25

25 NENO LA MCHAPISHAJI: Hizi hatua za tahadhari za zaidi ya miaka 50 iliyopita katika Amerika tayari zinatambuliwa na wachunguzi makini wa siku hizi,
wakati muundo wowote wa ukosoaji wa Myahudi au kikundi cha Wayahudi
unapoelezewa; kama kitu chochote kitafanyika (basi) silaha zinazotumiwa kunyamazisha wakosoaji ni zenye nguvu sana, kwa sababu Wayahudi wamekuwa na
nguvu sana.
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Kesi za madai juu machapisho ya kashfa dhidi ya Fiske kwa shutuma alizozichapisha kuhusiana na baadhi ya wanachama wa Taasisi hiyo zilifunguliwa. Kwa mara ya kwanza kabisa wanachama wa Taasisi hiyo walikumbana na hali ngumu. Walifichuliwa kuwa ni kundi la watu wa hali duni
sana kuliko umma wa Marekani ulivyokuwa unaamini kuwa walikuwa ni
viongozi wakuu wa tamthilia ya Marekani.
Mapambano ya wakosoaji wa tamthilia, kwanza dhidi ya rushwa na kisha
dhidi ya kushindwa kwa Taasisi ya Usimamizi wa Tamthilia yamekuwa ni
hadithi yenye mwangwi ambao mara zote huwafikia watu kupitia kwenye
vyombo vya habari. Upatanishi kwanza, mameneja, wasanii, watunzi wa
mchezo na wakosoaji. Taasisi hiyo, mara tu baada ya kupata uwezo,
ulionyesha makucha yake chini ya mahameli. Huo Mfuko ulikuwa na
mamilioni ya dola za wananchi zilizokuwa zinaelekezwa kwake, kwa
sababu gani wajali? Wakati wowote mkosoaji alipopinga mbinu zake au
anapotaja tabia yake mbaya ya ndani na yenye kudhalilisha, alikuwa
anapigwa marufuku kwenye kumbi za mfuko huo, na pia mameneja
walielekezwa wadai kuondoshwa kwake kutoka kwenye gazeti hilo.
Kwenye takriban kila kadhia madai ya aina hiyo yalitekelezwa huku magazeti yakitishiwa kukoseshwa matangazo. Kwa kipindi cha miaka yote hii
mfuko kuwawinda wakosoaji na kuwaweka kwenye orodha ya watu
wabaya, ni kwa sababu gani waseme ukweli, na pia wamewazuia kuajiriwa kwao na magezeti.
Ghazabu za hivi sasa sio juu ya michezo bali ni juu ya majumba ya
maonyesho michezo. Biashara ya tamthilia imeingia kwenye awamu ya
kuwa na mali isiyohamishika baada ya kuasisiwa Mfuko wa Tamthilia.
Kuna fedha katika ukodishiaji wa viti kwa kiwango cha kuanzia dola moja
hadi tatu kwa saa. Ukodishaji wa viti ni hali halisi. Jukwaa limekuwa ndoto
toka lilipoingia kwenye ushawishi na udhibiti wa kikundi cha wasafisha
viatu, wauza magazeti, wachuuzi wa tiketi, wateja wa kawaida wa ulingo
wa zawadi na wale wa kwenye mabanda ya mazungumzo – vijiweni
(Bowery charactery).
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Umma hauwaoni na hauwafahamu miungu hawa ambao wanawamwagia
mamilioni yao kwa mwaka na pia haufahamu ni kwa chanzo gani uovu huu
wa tamthilia unatokea. Inatia uchungu kuwasikia wanafalsafa wasio
wazoefu (wachanga) wanapozungumzia juu ya ‘mwelekeo wa jukwaa’ au
kuelezea kwa ujuzi mkubwa juu ya ‘haki ya sanaa kimungu’ kuwa kama
purukushani na uchafu kama inavyoofurahisha, huku wakati wote
‘mwelekeo’ na ‘sanaa’ huamuliwa na watu ambao utangulizi wao utafanya
sanaa ipige makelele.
Mfuko wa Tamthilia haupo kwenye hali iliyokuwa nayo miaka kumi iliyopita. Umeinukia na majigambo na kuzalisha maadui wa siri miongoni
mwa watu wake wenyewe. Nguvu mpya iliibuka lakini nayo pia ni ya
Kiyahudi. Badala ya mtu mmoja, watu wa Marekani siku hizi wanao wapiganaji wawili wa kimabavu kidikteta kwenye jukwaa.
Ni jambo la kawaida kwamba shughuli zote za tamthilia, kuwa kiyahudi
kwa ukamilifu wake, kutaishia kwenye kuzigeuza na kuwa “Biashara ya
maonyesho”, swala tu la kuuza na kubadilishana bidhaa. Watungaji mara
nyingi hawakutayarishwa kiutamaduni kwa lolote zaidi ya biashara ya
waziwazi. Wanaweza kukodisha wakitakacho, mafundi, wateja, wapaka
rangi, waandishi, wanamuziki. Kwa kipimo chao cha ladha ya jamii na
mtindo wao wa matendo ulioundwa juu ya mashindano ya mbio na jukwaa
la zawadi na dhana yao yote iliundwa juu tamaa ya kuendekeza
unyang’anyi, badala ya kuhudumia mahitaji halali, sio jambo la kustaajabisha kuwa viwango vya tamthilia ni vya hali ya chini sana.
Meneja wa Kiyahudi wakati wowote inapowezekana huajiri wasanii wa
Kiyahudi. Waandishi wa michezo wa watu wa mataifa pamoja na wasanii
wanapungua idadi kutokana na mahitaji ya soko. Majina ya bandia huwaficha watu kwamba waigizaji wa kiume na wa kike wanaotoa burudani,
kwa idadi kubwa zaidi ni Wayahudi.
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SINEMA ZA KIYAHUDI TUPU
Wayahudi hawakuvumbua hii sanaa ya upigaji wa picha za sinema,
hawakuchangia cha maana kitu kwenye kuendeleza hali yake kiufundi na
wala kimitambo, hawakutoa hata mmoja wa wacheza sinema mashuhuri
pamoja na waandishi wala wasanii ambao wamezipatia skrini nyezo zake
halisi. Upigaji picha za sinema, kama vilivyo vitu vingine muhimu duniani, hauna asili ya Kiyahudi. Lakini kwa takdiri ileile moja iliyowafanya
Mayahudi kuwa waenguaji mayai (cream-skimmers) wakubwa wa
ulimwenguni, au wazima nyota za wengine, manufaa yake hayakwenda
kwa waanzilishi wake bali kwa wanyang’anyi, wanyonyaji hawa.
Basi utaona vikundi vya watu kwa mamilioni milangoni mwa majumba ya
sinema saa zote za mchana na usiku, kwa maana haswa ya msururu wa
wanadamu usiokwisha kwenye kila kona ya makazi ya nchi, inafaa kufahamu ni nani anaewapeleka huko, ni nani anayeshughulika juu ya akili zao
wanaposubiri kwa utulivu kwenye majumba hayo ya kizani ya sinema, na
ni nani hasa anayedhibiti wingi wa nguvu za watu pamoja na mawazo
yanayozalishwa na kuongozwa kwa mapendekezo ya skrini za sinema.
Ni nani anayesimama kwenye kilele cha mlima huu wa udhibiti?
Inaelezewa kwenye sentesi: Ushawishi wa picha za sinema za Kimarekani,
za ulimwengu kwa jumla upo chini ya udhibiti pekee wa kimaadilli na
kifedha wa upotoshaji wa kiyahudi wa akili za umma.
Upande wa maadili wa athari za sinema hivi sasa ni tatizo la ulimwengu
mzima. Kila mtu mwenye ukamilifu wa hisia za kimaadili anaelewa ni nini
kinafanyika na nini kifanyike. Hii ni biashara ambayo kwa hakika inaleta
mateso kwa ladha na pia kuyaharibu maadili na haipaswi iruhusiwe kuwa
yenyewe ni sheria. Lakini upande wa propaganda wa sinema hautamki
hivyo kwa uwazi kwa umma. Kwamba sinema hutambuliwa kama taasisi
kubwa ya propaganda huthibitishwa na ile shauku ya aina zote za sababu
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za kutaka kuziandikisha. Kuna ushahidi mkubwa kwamba watangazaji wa
Kiyahudi hawakuacha kuangalia upande wake huo.
Propaganda hii kama inavyoonekana kwa sasa inaweza kuelezewa kama
ifuatavyo: Inategemea ukimya kuhusu Myahudi kuwa ni mtu wa kawaida.
Wayahudi hawaonyeshwi uliongoni au kwenye skrini isipokuwa katika
hali nzuri isiyo kuwa ya kawaida, propaganda hii mbaya iliyofichwa ya
udhibiti wa Kiyahudi wa picha za sinema vilevile umeelekezwa dhidi ya
dini ambazo sio za Kiyahudi. Kasisi wa Kiyahudi haonyeshwi kwenye
skrini kwenye michezo yote isipokuwa ile tu yenye hadhi ya pekee.
Huvikwa mavazi yenye heshima ya juu ya cheo chake na kuonyesha
mwenye mvuto kama inavyowezekana. Mapadre wa Kikristo, kama mpenzi yoyote wa sinema anavyoweza kushuhudia, kila mara wanakutwa na
aina zote za muonekano potovu, huonyeshwa kama kibonzo na kama
mhalifu wa jinai. Mwenendo huu ni wa Kiyahudi halisi. Kama athari
nyingine zisizo na majina katika maisha yetu, ambazo asili yake hasa ni
vikundi vya Kiyahudi, madhumuni yake halisi ni kuharibu, kwa kadri
itakavyowezekana, mawazo yote yanaheshimika au yanayopendelewa
yanayohusiana na makasisi wa Makanisa.
Watumishi wa kanisa Katoliki walijifanya wajihisi kwenye upinzani wa
udhalilishwaji huu wa hadhi yao ya kipadri na kutokana na chuki dhahiri
waliyoionyesha, lakini Wayahudi walibadili msimamo. Hivi sasa huwezi
kumwona padri akidhalilishwa kwenye skrini. Lakini padri wa
Kiprotestanti bado ni mnafiki aliyerefuka, mpenda makuu, mwepesi wa
kukasirika wa vikatuni vinavyopingana na ukristo. Hufanywa athibitishe
vitendo vyake kwa kuomba misaada kutoka ‘nje’ - kanuni ambazo kwa
hakika huuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Humdhalilisha mwakilishi wa
dini kwenye macho ya watazamaji, na kwa wakati huo huo kwa siri
huwadhuru kwa kuwadunga watazamaji chanjo za mawazo yale yale ya
hatari. Myahudi hawezi kuonyeshwa kwenye skrini kama mmiliki wa duka
la tamtamu, ingawa wamiliki wote wa maduka ya lawalawa ni Wayahudi;
lakini unaweza kumgeuza padri wa kikristo kuwa wa aina yoyote ile, kuto136
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ka mtongozaji hadi mhalifu wa kuvunja masanduku ya kuhifadhia fedha,
bila malalamiko yoyote. Tukiyakumbuka yaliyoandikwa kwenye
Protokali, kuna swali linajitokeza. Imeandikwa hivi:
“Tumewapotosha, kuwafanya wapumbavu na kuwavunja moyo vijana wa
mataifa kwa kuwaelimisha juu ya maadili na nadharia ambayo ni bandia
kwetu lakini tumewatia moyo kwayo.”- Protokali ya 9
‘Tumechukua uangalifu makini kwa muda mrefu kuwashusha hadhi
mapadri wa watu wa mataifa’ - Protokali ya 17
‘Ni kwa sababu hii tunalazimika kuidhoofisha imani, kuiondoa kwenye
mawazo ya watu wa mataifa ile kanuni hasa ya Mungu na roho na kuzibadili dhana hizi kwa ukokotozi wa mahesabu na matamanio ya uyakinifu.’ - Protokali ya 4
Maoni ya aina mbili yanayowezekana yapo wazi kwa uchaguzi: Kwanza,
kwamba sanamu hii ya kuchekesha ya mwakilishi wa dini ni ya mawazo tu
ya kawaida ya hali ya akili ya kilimwengu; na ya pili ni kuwa huenda ni
kampeni ya desturi za uchochezi. Lile la kwanza ni maoni ya kawaida ya
watu wasio na elimu kamili, huenda yakawa ni maoni yanayopendelewa,
kama utulivu wa akili ungekuwa ndio kitu kinachohitajika. Lakini zipo
dalili nyingi sana ambazo zinahalalisha maoni ya aina ya pili ambapo sio
rahisi kuyatupilia mbali.
Skrini, kwa dhamira au bila uangalifu tu, huwa kama ulingo wa mazoezi
kwa ajili ya maonyesho ya vitisho vyenye kupingana na jamii. Hakuna
ghasia au mapinduzi isipokuwa yale yaliyopangwa na kufanyiwa mazoezi.
Mapinduzi sio fujo zinazotokea kwa ghafla, bali huwa ni matukio yaliyopangwa kwa makini na makundi madogo madogo. Kumekuwepo mapinduzi machache sana yaliyopendwa. Ustaarabu na uhuru vimerudishwa
nyuma sana mara zote na mapinduzi ya aina hiyo ambayo wachochezi
wamefanikiwa kuyaanzisha. Mapinduzi yenye mafanikio yanahitaji
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kufanyiwa mazoezi. Huweza kufanyika kwa ufanisi zaidi kwa njia ya sinema kuliko sehemu nyingine yoyote ile.
Kuna elimu kwa njia ya maonyesho ambapo hata ukope wa chini kabisa
unaweza kuelewa. Kwa kweli kuna madhara yake katika kuwa msomi.
Watu wa kawaida hutingisha vichwa vyao, hufumba macho yao, hufikicha
mikono yao huku wakisema: “Hatuwezi kuyaelewa haya.” Kwa hakika
hawawezi kuelewa, lakini kama wangemuelewa asiye msomi, huenda
wangeelewa sana. Zipo familia za aina mbili humu duniani, na kwenye
familia mojawapo giza limetanda.
Wanamageuzi wanakubali kwa moyo mmoja juu ya hili kulingana na
maonyesho ya kijinai yanavyohusika. Polisi wanalalamika dhidi ya mbinu
za kumuulia askari polisi zilizoonyeshwa kwa ufasaha kabisa kwenye skrini. Wafanyabiashara wanapinga mafunzo ya kila siku juu ya uvunjaji
makasha ya fedha yanayoonyeshwa kwenye sinema. Watu wenye maaadili
wanapinga ustadi wa kutongoza kufanywa jambo la kurudiwa rudiwa bila
kujali maudhui yake. Wanapinga kwa kuwa wanatambua kwamba ni
mafunzo mabaya yenye matokeo ya madhara machungu kwa jamii. Elimu
hii kwa njia ya maonyesha inaendelea; kwa wakati huu hakuna masuala
yanayohusiana na vurugu ambayo hayajawekwa mikononi mwa mamilioni
na mawakala wa picha za sinema. Kwa kweli unaweza kuwa ni sadfa.
Lakini sadfa huwa pia ni ukweli.
Yapo masuala mengine kuhusiana na skrini ambayo yanafaa yadokezewe.
La kwanza ni lile la kuongezeka kwa utumiaji wa waadishi wasio wayahudi kuandika propaganda za Kiyahudi. Vitabu mashuhuri vilivyoandikwa na
waandishi wasio wa Kiyahudi vimetungiwa michezo na watayarishaji wa
Kiyahudi nayo inafaa sana kwenye propaganda kama hiyo kwa sababu
wanasaidiwa na majina ya wale wasio Wayahudi yanayotambulika kwenye
ulimwengu wa fasihi. Ni kwa kiasi gani inastahili kwenye hamu ya mwandishi kuingia kwenye nyanja ya propanganda zinazopendelea usemeti, na
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ni kiasi gani kinastahili kwa kusita kwao26 kuyakataa mapendekezo
maridhia kutoka kwa mabepari wa sinema ambao tayari wamekwishalipa
viwango vikubwa vya mapesa na bila shaka watawalipa zaidi, ni swali
lingine.
Kutokana na wazimu wa kupenda sinema ulivyoenea nchini, huwa kama ni
vigumu kusambaza filamu za kutosheleza mahitaji yaliyochangamka na ya
bandia. Hamu ya watu wengine huhitaji kutoshelezwa na picha mbili au
zaidi kwa siku. Wanawake wenye mawazo finyu huangalia picha mchana
na baadhi ya wengi zaidi huangalia wakati wa usiku. Pamoja na akili na
ujuzi wote wa nchi kuelekezwa kwenye shughuli hii itakuwa ni vigumu
kusambaza tamthalia au ucheshi mpya ulio bora, wa motomoto kutoka studio kila saa kama mkate. Pale wadhibiti wa Kiyahudi walipovuka mipaka
wenyewe ni hapa: Wameamsha zaidi mahitaji ambayo hawawezi kumudu
kuyakidhi isipokuwa kwa nyenzo zile tu ambazo zinaweza kuharibu mahitaji hayo. Hakuna kitu cha hatari mbaya zaidi kwenye maadili ya kijamii
ya biashara ya sinema kuliko hamu ya ziada kwa ajili yao, na hamu hiyo
ikatiwa makali na kuhimizwa hadi inakuwa wazimu.27
26 NENO LA MHARIRI: Hii imethibitisha vya kutosha katika matumizi yaliyofanywa, ya sinema kuchochea vita vya 1939 na kuzidisha chuki na kusambaza
uwongo mbaya ambao ulijitokeza kukua kwenye vita hivyo.
27 NENO LA MHARIRI: Mitazamo hii juu ya ushawishi wa Wayahudi nchini
Marekani kwa hakika ilichapishwa kabla ya maendeleo makubwa ya TV.
(Runinga) na Redio. Wakati ambapo ushawishi huo mkubwa na wenye nguvu
haukutajwa katika kurasa hizi kuhusiana na shughuli za Wayahudi nchini Amerika,
ni lazima iongezwe kwamba ule umiliki wa Wayahudi kuanzia kwenye utengenezaji mpaka mwisho kwenye utekelezaji, (umiliki huo) ni wenye nguvu kama
ulivyo kwenye biashara nyingine za Kimarikani. Redio – Runinga, ikiwa kama
nguvu katika mpango wa dunia ulioainishwa katika mfululizo huu wa makala,
huenda unachukuwa nafasi ya kwanza katika mipango ya mambo ya Wayahudi.
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“Ili kuziharibu mapema kabla hazijakomaa, zile taasisi za mataifa, tumeiweka mikono yetu makini juu yake na kuzivunja spiringi za mashine zake.
Awali walikuwa katika utaratibu makini wa kinidhamu, lakini tumewabadilishia kwa uongozi usiofungika na uliovurugika. Tumeingilia maarifa ya sheria, haki za uraia, vyombo vya habari, uhuru wa mtu, na muhimu
zaidi ya yote hayo, elimu na utamaduni, msingi wa maisha huru.’
‘Tumewapotosha, kuwafanya wajinga na kuwavunja moyo vijana wa
mataifa kwa njia ya kuwapatia elimu juu ya msingi na nadharia ambazo sio
sahihi kwetu, lakini ambazo tumezitilia msukumo kwao.’
‘Juu ya sheria zilizopo, bila mabadiliko halisi, lakini kwa kuzigeuza kwa
njia ya kuwa na mgongano kwenye tafsiri, tumeanzisha kitu kikubwa sana
kwa njia ya matokeo yake.’
- PROTOKALI YA 9

‘JAZZI YA KIYAHUDI YAWA MUZIKI
WETU WA TAIFA’
Watu wengi wameshangaa ni wapi lilikotoka wimbi hadi wimbi la
mhemko wa kipuuzi wa muziki uliozivamia nyumba za wastaarabu na
kuwafanya vijana wa karne hii waigize wehu wa wapayukaji. Muziki
mashuhuri ni wa ukiritimba wa Kiyahudi pekee. Muziki wa Jazzi
umeanzishwa na Wayahudi. Hisia na mhemko wa kipuuzi, ishara za kijanja, utamanishaji uliotekelezwa wa muziki mtelezo, zina asili ya Kiyahudi.
Uneni wa nyani, kelele za msituni, miguno, kelele na mitweto inayaoshiria
mapenzi ya ndama, vimefichwa kwenye muziki wa pupa na kuruhusiwa
majumbani ambako kitu chenyewe, bila kusaidiwa na muziki uliorekodiwa
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vibaya, kingekomeshwa kwa kutisha. Karatasi za alama za miziki zinazopeperuka zinafichua maelezo yaliyochukuliwa moja kwa moja kutoka
kwenye makazi ya hali ya chini ya miji ya kisasa, ili kufanywa lugha ya
mitaani kuwa maneno ya nyimbo za kizembe ya watoto wa shule wa kiume
na wa kike.
Inastaajabisha kwamba upande wowote utakaogeukia kwa lengo la
kuichunguza mitiririko ya ushawishi inayoingia kwenye jamii utakutana na
kikundi cha Wayahudi. Upotofu kwenye besiboli, ni kikundi cha
Wayahudi. Katika mambo ya fedha ya kinyonyaji, ni kikundi cha
Wayahudi. Upungufu wa maadili kwenye maonyesho ya tamthilia, ni
kikundi cha Wayahudi. Propaganda kwenye vileo, ni kikundi cha
Wayahudi. Kwenye udhibiti wa vyombo vya habari kupitia biashara na
shinikizo la kifedha, ni kikundi cha Wayahudi. Wanaofaidika na vita, asilimia 80 kati yao ni Wayahudi. Wasimamiaji wa upinzani dhidi ya sheria za
Ukristo na desturi zake ni Wayahudi tena pia.
Kwenye mazingira machafu ya kinachoitwa muziki maarufu,
unaochanganya hali duni ya mawazo na kila ishara ya uasherati pia ni
Wayahudi.
Ushawishi wa Wayahudi wa muziki wa Kiamerika upo bila wasiwasi
ukichukuliwa kama wa hatari na wale ambao wanajua chochote kuhusiana
nao. Sio tu kwamba kuna upinzani mkubwa unaokua dhidi ya kuzifanya
bendi zetu kubwa na chache kuwa za Kiyahudi, lakini wanaona jukwaa la
mchezo na ulingo mashuhuri pamoja na wasanii wa Kiyahudi huwandoa
wengine wote. Kama wangekuwaa wasanii bora, isingesemwa chochote
dhidi yao; bali huonekena wazuri na kupendelewa kiubaguzi katika duru za
muziki ya Kiyahudi.
‘Niruhusuni nitengeneze nyimbo za taifa na sijali nani anayeweka sheria’,
alisema mtu mmoja; kwenye nchi hii wayahudi wamepata fursa kubwa ya
kutengeneza vyote viwili. Ni madhumuni ya makala haya kuwaweka watu
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katika hali ya kuelewa ukweli juu ya muziki wa kipunguani ambao huimba kimyakimya na kwa sauti ya juu mchana na usiku, na kama ikiwezekana, kuwasaidia kukiona kirungu kisichoonekana cha Kiyahudi
ambacho kinapungiwa juu yao kwa ajili ya fedha na propaganda. Kama
vile ambavyo jukwaa la Kimarekani na picha za sinema vilivyowekwa
chini ya umiliki wa Kiyahudi na sanaa zao, wakiharibu biashara, hivyo
kazi ya kusimamia ‘nyimbo mashuhuri’ imekuwa ni tasnia ya Kiyahudi.
Wayahudi walioshikilia biashara hii siku za mwanzo wa unyonyaji
walikuwa kwa idadi fulani ni Wayahudi waliozaliwa Urusi, wengi wao
wakiwa hawana historia ya kupendeza kama ilivyobainika kwa historia ya
wayahudi wengi viongozi wa tamthilia na sinema.
Mapema katika miaka 1920 Irvin Berlin, Leo Feist na maafisa wengine wa
mashirika saba ya utangazaji wa muziki mjini New York walishtakiwa kwa
kukiuka sheria ya Sherman Anti-Trust kwenye mashtaka yaliyotolewa na
serikali ya Marekani. Washtakiwa hao, ilishutumiwa kuwa walikuwa
wanamiliki asilimia 80 ya nyimbo zenye haki miliki zilizokuwepo zikiwa
zinatumiwa na watengenezaji wa viwanda vya muziki, roli za piano na
bidhaa zingine za kuzalishia upya muziki na kupanga bei ambazo kwazo
santuri na kanda zingeuzwa kwa watu. Mashirika yaliyohusika kwenye
shauri hili ni pamoja na Consolidated Music Corporation Irving Berlin,
Ins, Francis, Day and Hunter, Inc, Shapiro, Bernstein & Co, Watterson,
Berlin & Snyder, Inc, na M. Vitmark & Sons Inc, zote za New York.
Mkataba ambao serikali ya Marekani ilitaka kuufuta ulidaiwa kuelezea
kuwa washitakiwa wangeweka mikataba yao kupitia Consolidated Music
Corporation ambayo walikuwa wameiandaa, asilimia 20 nyingine ya
biashara ya nyimbo ilikuwa inadhibitiwa na majumba mengine ya muziki
ya kiyahudi, ambayo hayakujumuishwa kwenye kundi hilo mahsusi.
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JINSI MFUKO WA NYIMBO WA KIYAHUDI
UNAVYOKUFANYA WEWE UIMBE:
Wayahudi hawakuunda wimbo maarufu, waliushusha hadhi. Wakati
Wayahudi walipokuwa wanajiingiza kwenye umiliki wa nyimbo maarufu
ndio wakati hasa uadilifu wa nyimbo maarufu ulipoanza kudhoofika.
Nyimbo maarufu, kabla haijawa tasnia ya Kiyahudi, ilikuwa maarufu hasa.
Watu waliuimba hadharani bila kuwa na sababu yoyote ya kuuficha.
Nyimbo maarufu siku hizi wakati wote ni utunzi unaotia mashaka ambao
watendaji wenye athari za uungwana wanalazimika kuwatathmini wasikilizaji wao kabla hawajaanza kuimba. Raia wenye umri wa utu uzima
wanaweza kukumbuka hatua ambazo wimbo maarufu umepitia kwenye
karne za hivi karibuni. Nyimbo za kivita ziliendelea kuwepo baada ya vita
vya wenyewe kwa wenyewe na polepole zikawa zinachanganywa na nyimbo za wakati wa baadae, zenye kupendeza, zilizo na hisia na safi.
Nyimbo hizo hizo na zinazofanana nazo na nyimbo za kutumbuiza, zilihuishwa kwa muda wakati wa vita kuu ya kwanza. Hizi hazikuwa ni
matunda ya viwanda vya nyimbo, bali ni utunzi wa watu binafsi ambao
vipaji vyao vilipewa muonekano wa kawaida. Watu hawa hawakuyatumikia mashirika ya watangazaji, bali kwa kuridhika na kazi yao, kwa ajili
ya wasanii binafsi wa kwenye jukwaa la ukumbi wa muziki. Hakukuwa na
mapato makubwa yaliyopatikana kifedha lakini kulikuwa na uridhikaji
mwingi katika kuridhisha vionjo vya umma. Vionjo vya umma, kama
vilivyo vionjo vya aina yoyote ile huwa na msisimko zaidi na kile wanachokipewa zaidi ili kujiburudisha nacho, kionjo cha umma ndio tabia ya
watu. Jamii huwa na upofu juu ya chanzo cha kile ambacho huishi
ikikitegemea, na hujiweka sawa yenyewe kwenye ugavi. Vionjo vya umma
hupanda au hushuka kulingana na ubora wa burudani yake unavyoendelea
kukua au kushuka.
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Kwenye kipindi cha robo karne, ukipewa njia zote za utangazaji kama
kumbi za maonyesho, sinema, nyimbo maarufu, magazeti na radio wakati
huo huo ukiwa umetupa joho la dharau juu ya mawakala wa ushindani wa
maadili, unaweza kubadilisha takriban aina ya jamii uipendayo. Inachukua
muda wa kama robo karne tu kufanya kazi hiyo.
Nyakati zingine watu walikuwa wanaimba kama waimbavyo hivi sasa
lakini sio kwa mtindo wa kilevi wala mwendeleo wa kukanganya kiasi
hicho. Waliimba kwa kuwa walipenda kuimba sio kama tabia isiyoweza
kudhibitiwa. Waliimba nyimbo za kipuuzi zenye hisia za kishujaa, lakini
nyimbo zilizokuwa hazieleweki zilipigwa marufuku. Nyimbo za zamani
zinaingia kwenye kumbukumbu kwa urahisi sana. Ingawa imepita miaka
mingi toka zilipokuwa mtindo, hata hivyo ubora wake ulikuwa wa namna
ya kiasi kwamba hazifi.
Nyimbo maarufu ya mwezi uliopita ni nani analijua jina lake? Bali kuna
nyimbo za muda mrefu sana uliopita ambazo majina yake yanafahamika
hata kwa wale ambao hawakuziimba. Ni nafasi gani ya pambizo ambayo
nyimbo hizi ziliacha kwa ajili ya hisia dokezi au zenye madhara? Hisia
hazikukosekana, lakini zilikuwa hisia zisizoweza kupingika. Baada ya
hapo wakaja Mayahudi, wimbo maarufu ukapitiwa na mabadiliko. Zao
jipya kabisa la majina likatokea likishughulikia masuala tofauti kadha wa
kadha kuliko nyimbo zilizoondolewa. Waimbaji wenye vipaji na uimbaji
kwa sauti murua vikatoweka. Enzi za Kiyahudi na Kiafrika, ikiwa ni lango
la kuingilia wazo kuu la kiporini (kipengele cha mwenye nguvu mpishe),
ile inayoitwa zana za ‘Kongo’ na tungo nyingine ambazo kwa haraka sana
na ziligeuka kuwa aina za kihayawani zaidi kuliko wanyama wenyewe
zinapofikia. Tukigeukia upande wa huu mkazo wa kinamasi ilikuwa ni
wakati wa mtindo wa muziki wa ‘regi’ ambao ilikuwa ni maendeleo ya
umanju halali wa haki za wanegro. Mashairi ya hisia yalipotea mbele ya
nyimbo miondoko ya mashindano ya zawadi ya keki ambazo zilifurika
kwenye masikio ya watu.
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Midundo ya kuvutia iliyobadilishwa iligubika mwondoko wa wimbo
wenyewe. Umanju huo ulichukua uhai mpya; vijana watanashati wanaimba nyimbo za maombolezo kwa sauti za chini, huku wanawake wanene
waliokuwa na mitazamo ya kutamanisha wakitoa miguno ya kuvunja pua
ambayo hakuna mwanamuziki aliyeweza kuitambua. Michezo ya piano ilifanywa kwa shauku ya mitindo ya kisasa. Bendi za muziki wa jazz zilifanya maonyesho yao. Kwa mgeuko wa polepole ambao haukutambulika,
na ambao kwa sasa ni rahisi kuonekana kupitia mabaki ya nyimbo ambazo
zimesambaa kwenye miongo ya nyakati za hivi karibuni, tumeweza kuona
ushukaji katika usambazaji wa nyimbo maarufu. Hisia zimebadilishwa
kuwa ushauri wa kutamanisha. Mahaba yamegeuzwa kuwa ashki.
Uchangamfu wa muziki maarufu umetumbukia kwenye aina ya muziki wa
ragtime (jazz ya kizamani) na ragtime umezidiwa na muziki wa jazi na
uimbaji wa bila kutamka maneno. Mada za nyimbo zimekuwa za chini
zaidi na zaidi mpaka hatimae zinakuwa vizoa taka (chini ya maji) kwenye
utelezi kwenye jamii ya wahalifu.
‘Mfalme wa Jazz’ wa awali mwenye mtindo wa kipekee alikuwa Myahudi
aliyeitwa ‘Frisco’, wakurugenzi wakuu wote wa mlolongo wote kwenda
chini walikuwa wayahudi. Ulihitajika mguso wao tu wa uhodari wa kuuficha uchafu wa maadili na kuinua nusu daraja juu ya jukwaa halisi
ambako hakuna manufaa yoyote isipokuwa karaha tu.

WIZI WA MAANDISHI
Katika shughuli za utengenezaji nyimbo za watu, kama ilivyo kawaida,
Wayahudi wameonyesha, kama kawaida yao, kutokuwa na ubunifu bali
utohozi tu, ambao ni usemi wa hisani unaotumika ili kuficha wizi wa
maandishi, ambapo kwa upande wake kwa upole sana unaficha uhalifu wa
wizi wa kudokoa akili za watu. Wayahudi huwa hawabuni bali huchukua
kile kilichofanywa na wengine, hukipindisha mwelekeo kwa ustadi na kukitumia. Wizi wa maandishi ni matokeo ya wasanii dhaifu kuchochewa na
mapromota ambao sio wasanii kutengeneza kitu ambacho kitapambwa na
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kila aina ya uvutiaji wa kutosha ili kujipatia mapesa ya watu. Wayahudi
wameleta muonekano wa nyimbo zote za zamani, maonyesho mengi ya
opera, mkusanyiko wa nyimbo za jadi, na kama utachambua baadhi ya
‘midundo’ mikubwa ya siku za mwanzoni za kampuni ya Yiddish Song
Manufacturing Trust, utagundua kuwa zimesukwa kwenye motifu, mawazo makuu na mahadhi ya nyimbo nzuri za kabla ya enzi za kinamasi.
Muziki ulibadilika na kutoka kwenye utambuzi, hisia zilitamanisha sana na
kuongoza barabara yake iliyo chafu kuelekea duniani.
Kwa sababu ya kudhibitiwa kwa soko la nyimbo na Wayahudi pekee, ikiwa
ni pamoja na utangazaji na uendeshaji wa maonyesho ya sanaa, ni vigumu
kwa kitu chochote isipokuwa nyimbo za Kiyahudi kutangazwa nchini
Marekani, au iwapo utatangazwa, ni vigumu kupata wasikilizaji. Jambo
hili linathibitishwa na ukweli kwamba Yiddish Trust inamiliki biashara
yote, na kile kinachoitwa ‘vibao vya nyimbo’ vyote huwa na majina ya
Kiyahudi.
Ufichikanaji wa ndani wa tishio la Wayahudi kwenye umoja wetu wa
kisanii kwa kiasi fulani unatokana na hadaa, uzuriwa, mvuto wa juu juu na
ushawishi wa kimashariki wa sanaa za Kiyahudi, kung’ara kwake, viwango vyake vya hali ya juu vya hisia vilivyoonyeshwa sambamba mno, ashki
yake ya nguvu kali na ukosefu wake wa rajua, na kwa kiasi fulani mkazo
tulionao ambao unaweza kuendelea dhidi yake, mkazo mkubwa wa kina,
wa msingi sana katika asili yetu, umefifilishwa na kutatanishwa kwa
mamia ya mielekeo ya enzi za Kiyahudi. Kundi la sifa za Wasaksoni wa
kiingereza na mawazo ya Wasaksoni hao wa kiingereza ni kiini cha msingi ya sanaa za Marekani. Umiliki wa Kiyahudi wa muziki wetu unatishia
kuvizamisha na kuvipumbaza kila mahali.
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JAMII YA WATUNZI/WAIMBAJI WA MUZIKI
UNAOPENDWA NA WENGI:
Mwamerika haimbi kile anachopenda, bali kile ambacho waonyeshaji
‘wavumishaji wa nyimbo’ wanazifanya zipendwe kwa kurudiwa rudiwa
mpaka akili dhaifu za wasikilizaji zinapoanza kuzirejea mitaani.
Wavumishaji wa nyimbo za tamthilia, waonyeshaji na redio ni mawakala
wa kulipwa wa ofisi za nyimbo za kiyahudi. Fedha na wala sio sifa, ndizo
zinazotawala kuongezeka kwa muziki wa kupumbaza ambao ni jazzi na
muziki wa kuyumbayumba wa Kiyahudi uliofanyiwa mtindo. Muziki
usiokuwa wa Kiyahudi unashutumiwa kama muziki wenye makuu. Kila
siku watu wanajazwa ushawishi wa kihayawani ambao unafuatana katika
mtiririko mdogo hadi mafuriko mafinyu kutoka kwa watunzi/waimbaji wa
muziki maarufu. Kiwanda kikubwa cha uchafu mjini New York ambacho
kimejaa akina Aby, Izy na Moe ambao ndio hufanya kundi la maafisa
watunzi wa taasisi mbalimbali. Watunzi/waimbaji wa muziki upendwao ni
jina lililopewa eneo kwenye Barabara ya Ishirini na nane, kati ya mtaa ya
Broadway na Barabara ya Sita ambako watengenezaji wa kwanza wa
nyimbo za kiyahudi ndiko walikoanzia shughuli zao.
Makundi ya wasichana wadogo ambao walifikiri wanaweza kuimba na
wengine waliodhani wanaweza kuandika tenzi za nyimbo walikuwa
wanakuja jirani hapo wakiwa wameshawishiwa na matangazo madanganyifu yaliyoahidi mambo mengi ambayo hata wenyewe mapromota
wachanga wa kiyahudi hawakuweza kuyatekeleza. Bila haja ya kusema,
kashfa zilikuwa nyingi kama inavyokuwa mara zote wale wanaoitwa
wasichana wa mataifa wanapofanywa duni kiasi cha kulazimika kuomba
msaada kutoka kwa wayahudi. Zilikuwa ni zile sauti za wakati wote za
makelele ya makundi yenye shangwe, piano zilizokuwa zinapigwa bila
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mpangilio, milio ya matarumbeta ambazo zililipatia eneo hilo jina la “TinPan-Alley” (Jamii ya watunzi/waimbaji wa muziki upendwao). Amerika
yote sasa ni “Tin-Pan-Alley”, burudani zake, vijana wake, siasa zake, ni
kelele za upumbazo wa Kiyahudi na hila za kishetani ambazo kwazo hali
ya hewa chafu huanzishwa na kuendelezwa kwenye tabaka zote za jamii,
na kwa ushawishi huo huo haiwezekani kutoonekana na mtazamaji. Kuna
kitu cha kishetani ndani yake, kitu kilichopangwa kwa ujanja wa kishetani.
Na mkondo huo unaendelea kutiririka, ukiendelea kuwa mbaya zaidi na
zaidi, kwenye kuwadhalilisha wale wasio Wayahudi na kuongezeka kwa
mapato ya Wayahudi. Mapadri, walimu, wanamageuzi, wazazi, raia
wanashangazwa na kukua kwa ulegevu wa watu na kuyalaumu matokeo
yake mabaya. Wanayaona matokeo maovu na kuyashambulia.
Wanawalaumu vijana wanaojihusisha na ashiki na upendekezaji huu.
Wanajutia leseni ya uasherati, uhalifu wa kitoto na kujifanya watoto kwa
vijana wadogo. Lakini yote haya yana kiini chake. Kwa nini kisishambuliwe hicho kiini? Wakati taifa linapolowanishwa na mandhari, sauti na
mawazo ya tabia fulani waliyomwagiwa na kuzamishwa ndani yake hatua
kwa hatua, kwa madhumuni ya taratibu ya makusudi yaliyoandaliwa,
mahali pa kushambulia inapaswa iwe ni kwenye sababu na sio athari zake.
Na bado hilo hasa ndilo eneo ambalo hoja ya mashambulizi haikufanywa,
labda kwa sababu ya kutofahamu, na inawezekana ni kwa sababu ya woga.
Haisaidii kuwalaumu watu. Watu huwa vile ambavyo wamefanywa. Ipatie
biashara ya pombe nafasi kubwa na utakuwa na umma unaokunywa na
kusherehekea. Watu wanaweza kugeuzwa kuwa walevi wa madawa ya
kulevya endapo uhuru kama huo ungekuwepo kwenye biashara ya madawa
ya kulevya kama vile ambavyo unatolewa hivi sasa kwa watengenezaji wa
nyimbo ipendwayo ya Kiyahudi. Katika hali kama hiyo itakuwa ni upuuzi
kuwashambulia hao walevi. Busara ingesihi kuwafichua hao wahatarishaji
wa maisha.
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Uleweshaji wa kutisha wa kuvunja staha ya kawaida na utumiaji wa
madawa yenye nguvu sana ya kuamsha tamaaa umehusishwa kwenye wazimu juu ya nyimbo za kruni zinazoimbwa bila kutoa maneno, wazimu
uliochangamshwa. Waathirika wapo kila mahala. Lakini ni wapinzani
wachache sana wa sumu hii kwenye utu wanaona umuhimu wa kuwakemea vijana wadogo wenye ugonjwa huo.
Busara zinahitaji kusafishwa na kuondoshwa kwa kiini cha ugonjwa huu.
Kiini hicho kipo kwenye kundi la kiyahudi la watengenezaji wa nyimbo
ambao wanadhibiti matoleo yote na ambao wanawajibika kwenye suala
zima kutoka kwenye utengenezaji santuri hadi kwenye faida.

SIO ‘MAARUFU’ SANA
Baada ya ukosoaji wa kimaadili dhidi ya unaoitwa “wimbo unaopendwa,”
ni ukosoaji kwamba wenyewe sio unaopendwa. Hakuna umaarufu wa
papohapo, muonjo wa umma hauna ubaguzi mkubwa. Ni umaarufu bandia
kwa njia ya matangazo ya kuvutia yasiyokoma. Ni upigaji ngoma wa kiufundi na pumbazo tu kwenye akili za watu, unaelekezwa kwao katika kila
sinema na kwenye kila jukwaa. Hutangazwa kwenye mabango ya kuvutia,
sahani za santuri huchezwa mchana na usiku, bendi za muziki wa dansi
nazo pia hutangaza, redio zinatangaza, na kwa sababu tu ya kurudiwarudiwa na kupendekezwa, basi wimbo unashika kasi mpaka pale unapobadilishwa na mwingine.
Ni mchezo wa kizamani wa kubadilisha mtindo ili kuharakisha biashara na
kuwafanya watu wanunue. Hakuna kinachodumu kwenye mchezo huu wa
kiyahudi, sio mitindo ya mavazi, picha za sinema na hata nyimbo, kila siku
ni kitu kipya ili kuchangamsha uingizaji wa mapesa kutoka kwenye mfuko
wa kawaida kwenda kwenye hazina za watengeneza muziki wa kishabiki.

149

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 150

Myahudi wa Kimataifa
Mambo mawili juu ya ‘wimbo unaopendwa’ yanafahamika na wote, la
kwanza ni kuwa kwa kiasi kikubwa hauna heshima na ni wakala wenye
nguvu sana wa hewa chafu ya maadili nchini, au na kama sio wenye nguvu
sana basi ni bega kwa bega na picha za sinema. Pili ni kuwa tansia ya
wimbo unaopendwa ni tansia ya Wayahudi pekee.
Kuna kazi hapa kwa ajili ya umoja wa kupambana na uchafuzi wa majina
na sifa (Anti-Defation league). Umoja huo unafahamu jinsi ya kulazimisha
udhibiti dhidi ya yeyote anayewashushia hadhi wayahudi! Kuanzia
wachapishaji maarufu hadi kwenye magazeti ya hali ya chini ya vijijini,
umoja huo unajionyesha umuhimu wake wenyewe. Kuna kazi juu yake
kwenye sinema, kwenye kumbi na tamthilia na kwenye tansia ya nyimbo
inayopendwa. Ni kwa sababu gani umoja huo wa udhibiti hautoi kibano
kwa wale Wayahudi waliopotosha sinema na kuwalaghai watu kwenye
sanaa, michezo na burudani zao? Kwa wale ambao wametia aibu kwenye
jina la kabila? Kwa nini? Hilo ndio jibu kwamba wale tu wasio Wayahudi
ndio wanaopaswa kudhibitiwa, na hao Wayahudi waachiwe huru tu? Hivi
jibu ni kuwa waungwana wa mataifa wazuiwe kwa hatamu na lijamu, lakini kwa Wayahudi haiwezekani? Wayahudi wa Marekani wanaogopa mno
kuufungua uzi mmoja tu kwenye ngao yake kwa njia ya uchunguzi mmoja
tu au mageuzi. Wanahofia juu ya ni kwa umbali gani moto wa marekebisho
utaweza kusambaa!
“Ili kuwazuia wasiweze kufikiri kwa makini hasa, tutazivutia hisia zao
kwenye burudani, michezo, mapumziko, misisimko na makasiri ya watu.
Vivutio vya aina hiyo vitayaondoa mawazo yao kabisa kutoka kwenye
masuala ambayo tutaweza kulazimika kufanya juhudi pamoja nao. Wakiwa
wamezidi kupungukiwa na mazoea ya kujitegemea kifikra, watu wataanza
kujieleza katika umoja na sisi, kwani ni sisi pekee tunaotoa mielekeo
mipya ya fikra, bila shaka kupitia kwa watu ambao wana imani kwamba
hawana uhusiano nasi kwa njia yoyote ile.”
-Protokali ya kumi na tatu
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12. POMBE, KAMARI, UOVU NA RUSHWA
Myahudi ni kitendawili cha ulimwengu. Ni mchache kwa idadi, lakini
anadhibiti fedha. Wametawanyika nchi mbalimbali bila kuwa na nchi yao
mahsusi au serikali inayotambulika, lakini wana umoja endelevu wa kikabila ambao hakuna watu wengine wowote walioweza kuufikia. Kwa karne
nyingi akiwa anaishi bila uwezo wa kisheria karibu katika kila nchi, ameondokea kuwa mwenye nguvu nyuma ya tawala nyingi.
Maelezo mafupi yatakayowahusisha asilimia kubwa ya Wayahudi kuliko
watu wa taifa jingine lolote lile ni haya: Ni mfanyabiashara. Kuanzia
kwenye kuuza nguo chakavu hadi udhibiti biashara za kimataifa na fedha,
Myahudi amejaaliwa sana kwenye masuala ya biashara. Kuliko kabila
lingine lolote lile ameonyesha maamuzi yake ya kukwepa ajira za viwandani ambao huulinganisha sawasawa na uamuzi aliouchukua kwenye
biashara.
Mvulana wa mataifa yupo tayari kuifanyia kazi njia yake ya kuelekea juu,
akichukua ajira kwenye idara za uzalishaji au ya ufundi; lakini kijana wa
Kiyahudi anapendelea kuanza kama afisa mauzo, karani, au chochote kile
ili mradi kiwe na uhusiano na upande wa kibiashara wa shughuli hiyo.
Nchini Marekani pekee karibu biashara kubwa nyingi, mifuko ya
dhamana, mabenki, maliasili, na mazao makuu ya kilimo hususan tumbaku, pamba na sukari vipo chini ya umiliki wa mabepari wa Kiyahudi au
mawakala wao. Waandishi wa habari wa Kiyahudi ni kundi kubwa na
lenye nguvu huko. Idadi kubwa ya idara na maduka yanamilikiwa na
mashirika ya Wayahudi, na mengi ya maduka hayo, kama sio zaidi sana,
yanaendeshwa chini ya majina ya Mataifa.
Wayahudi ndio wamiliki wakubwa na wengi wa ardhi katika makazi ya
watu nchini kote. Ni watu mahiri kwenye ulimwengu wa burudani. Ni wao
pekee wanaomiliki usambazaji wa matoleo yote nchini kote. Wakiwa kabi151
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la lenye nguvu nyingi sana kati yetu, wanapokea kiwango kikubwa cha
utangazwaji wa kila siku, ambao usingewezekana kama wasingekuwa na
nyenzo za utengenezaji na usambazaji wake wao wenyewe.
Werner Sombart, mwandishi mwenye kuwapenda Wayahudi kwenye
kitabu chake ‘Jews and Modern Capitalism/Myahudi na ubepari mamboleo’ anasema:
“Kama hali katika Marekani itaendelea kukua kwenye misingi kama ile ya
karne iliyopita, kama takwimu za uhamiaji na ulingano wa vizazi miongoni mwa mataifa yote utabaki kuwa kama ulivyo, uhamiaji wetu utatoa
picha ya Marekani ya miaka 50 au mia moja, hivyo kama nchi ambamo
wanaishi watumwa, Manegro na Wayahudi tu, ambamo Wayahudi bila
shaka watashika nafasi ya uongozi kwenye uchumi.”
Myahudi ni bepari wa asili pekee wa kimataifa, lakini kama ilivyo ada,
lakini hapendi kuipamba hali hiyo juu ya anga, jambo la kustaajabisha juu
ya Myahudi ni nguvu zake zisizoshindika ulimwenguni kote iliyoambatana
na idadi linganishi ndogo waliyonayo.

WAYAHUDI NA UOVU WA BIASHARA
YA POMBE HARAMU
Madai yanayotolewa kwa ajili Wayahudi kuwa hilo ni kabila lisilolewa
pombe yanaweza kuwa ya kweli, lakini hilo halifichi masuala mawili
yanayowahusu: Nayo ni, kwamba wao ndio wanaofanya idadi kubwa ya
wakala wa vileo kwenye nchi wanamoishi kwa wingi, na kwamba nchini
Nchini Marekani lilikuwa ni kabila pekee lililosamehewa kwenye operesheni ya sheria iitwayo “Prohibition law.”28 Kwa ujumla, Wayahudi wako
28 Hii ilikuwa ni sheria ya kuwazuia watu kunywa pombe kupita kiasi, lakini
Wayahudi hawakuhusishwa na sheria hii waliruhusiwa kunywa watakavyo.
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upande wa vileo na wamekuwa hivyo siku zote. Ni wanywaji madhubuti
wa vileo kati ya wote.
Hiyo ndio sababu waliweza kupatiwa msamaha kwenye sheria ya
‘Prohibition law’ sherehe zao za kidini zinawataka wanywe kiasi fulani
ambapo sheria hiyo ya kuzuia ilikadiria kuwa ni galoni kumi kwa mwaka.
Hivyo sheria ya kuzuia ya Marekani ambayo ilikuwa ni sehemu ya katiba
ya Marekani ilifanywa kisheria kutofaa kwa kiwango cha galoni kumi kwa
mwaka kwa ajili ya Myahudi. Ni upendeleo wa kikabila? Hapana,
Wayahudi hawakuwa tishio wakati huo, katika zama za uzuiaji wenye faida
walifahamu ingekuwa rahisi kupata galoni mia kwa kutumia mwanya wa
galoni kumi. Kwa hakika mamilioini ya galoni ya pombe haramu yalipatikana kupitia mwanya huo wa galoni kumi.
Ilitokea kama mshtuko kwa watu wa Marekani pale ilipotambuliwa kuwa
biashara ya vileo ulimwenguni imeingia mikononi mwa Wayahudi. Nchini
Marekani biashara ya vileo ilikuwa takriban yote ni ya Kiyahudi kwa
kipindi cha miaka 25 kabla ya sheria ya kuzuia, katika kipindi ambacho
kwa kweli biashara ya vileo ilikuwa inatoa maelezo na uthibitisho kwenye
hoja kali zaidi za Uzuiaji!
Kwenye kitabu ‘Conquering Jew/ Yahudi mtekaji’ kilichochapishwa na
Funk & Wagnalls Company mwaka 1916, John Foster Farser anaandika:
“Wayahudi ni mabingwa wa biashara wa wiski nchini Marekani. Asilimia
themanini ya wanachama wa National Liquor Dealers Association ni
Wayahudi. Imeonyeshwa kwamba asilimia sitini ya biashara ya utengenezaji na uuzaji wa jumla wa wiski iko mikononi mwa wayahudi. Kama
watu wa katikati wanadhibiti bidhaa ya mvinyo ya California. Wayahudi
wanatembelea maeneo yanayozalisha tumbaku na kununua karibu majani
yote ya tumbaku na kuwalazimisha wamiliki wa makampuni ya tumbaku
yanunue mali ghafi hiyo kutoka kwao Wayahudi. Wayahudi wamekamata
biashara ya cigar’.
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Ilikuwa ni hivyo pia katika sehemu za Ulaya, hususan Urusi, Romania na
Poland. Ensaiklopidia ya Kiyahudi inasema: “Kuanzishwa kwa ukiritimba
wa biashara ya vileo kwenye serikali (huko Urusi mwaka 1996) kuliwanyima maelfu ya familia za kiyahudi namna ya kuendesha maisha.”
Walimiliki mzunguko wa vileo, biashara ya vodka ambayo iliidhoofisha
Urusi. Huko Romania suala zima la Wayahudi lilikuwa ni suala la vileo.
Huko Poland hali ilikwa ni hiyohiyo. Nchini Marekani wiski pia ilikuwa ni
biashara ya Kiyahudi katika karne ya 19.

JINSI MFUKO WA VILEO WA KIYAHUDI
ULIVYOFANYA KAZI
Vinywaji vikali kutokana na nafaka vinaweza kutengenezwa kwenye majira yoyote yale na kutumia mbinu nyingi. Vileo poa, mvinyo wa hali ya juu
na vileo havina asili popote pale. Vinaweza kutengenezwa hata kwenye
vibanda au vyumba vya nyuma ya nyumba kwa muda mfupi sana.
Uangalifu mdogo tu huhitajika. Mchanganyiko wa madawa na vileo, vikitiwa rangi ya ladha na kubandikwa kitambulisho bandia ‘wiski’ kisha kuingizwa kwenye baa ni kosa la jinai dhidi ya utengenezaji vileo, dhidi ya
mfumo wa neva za binadamu na dhidi ya jamii. Kurudi nyuma hadi mwaka
1904, Dk. Wiley, kwa wakati huo akiwa mkuu wa kitengo cha kemia cha
Marekani alikuwa na mengi ya kusema kuhusiana na suala hili. Ni watu
wachache sana waliyatilia maanani aliyoyasema kwa sababu hakuelezea
ukweli kuwa uovu aliokuwa anaushambulia ulilelewa na tabaka moja tu la
watu lililokuwa limedhamiria kunufaika kwa njia ya kuharibu tansia ya
Marekani pamoja na maelfu yasiyohesabika ya raia zake. Watu walikuwa
wanadhania kwamba Dk. Wiley alikuwa anazungumzia masuala ya kiu-

154

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 155

Myahudi wa Kimataifa
tendaji ambayo yangewavutia watengenezaji wa vileo pekee kwa kiwango
kikubwa kama mtu yoyote kwa kweli asingekuwa bali na uoni na moyo
jasiri wa kufichua zile njama kubwa sana za Kiyahudi juu ya wiski.

MAJINA YA ZAMANI YOTE YANUNULIWA
Mwenendo wa kiyahudi kwenye biashara ya wiski kuanzia nyuma kabisa
kwenye kipindi cha Vita vya Wenyewe kwa Wenyewe inaweza kubainishwa kwa maelezo rahisi tu ya kuonyesha ni ngapi katika aina ambazo
zilikuwa maarufu katika vipindi tofauti zilianza kuwa chini ya umiliki wa
Kiyahudi. Ni orodha ya kutisha. Raia yeyote kwenye mji wa ukubwa
wowote hatakuwa na matatizo kuthibitisha usemi kuwa wengi wa warekebishaji na wauzaji wa jumla na wawakilishi katika biashara ya wiski
kwenye mji wake walikuwa na bado wanaendelea kuwa ni Wayahudi. Sio
ukweli tu kwamba biashara ya vileo inamilikiwa na Wayahudi kuwa ni
wenye umuhimu pekee, lakini ni katika jambo la nyongeza kuwa kulikuwa
kumeenezwa Marekani kote chombo cha utaratibu mchafu wa kutisha
ambao ukiwa umeelengwa kuliharibu soko la vileo na pia uliharibu pamoja na raia kwa maelefu waliokuwa na imani kuwa “safi na isiyochanganywa na maji” ilikuwa na maana ya kile maneno hayo yalichokusudiwa
kuelezea ukweli halisi. Kwa hakika vitu hivyo vilikuwa ‘safi na visiyochanganywa’. Hivyo ndivyo ilivyo asidi ya kaboliki, lakini hiyo sio wiski.
Sheria ya kuzuia ilikuja kusafisha kumbi za mabaa zote. Lakini
haikuwanyima wachanganyaji wa Kiyahudi faida zao. Sheria ya Uzuiaji
ilifagiliwa, lakini biashara ya vileo iliendelea kuwepo.

POMBE YA KINEGRO AINA YA JIN (NIGER GIN)
Kwenye jarida la kila wiki ‘Collier’s Weekly’, mnamo mwaka 1908 habari
imara zilijitokeza ambazo zinasimama kwa hivi sasa kama ushahidi wa
yaliyokuwa yakitokea. Jarida la kila wiki la Collier lilikuwa ni jarida la
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kwanza kabisa duniani kuchapisha majina ya Wayahudi waliokuwa
wanahusika na ufisadi wa vileo nchini. Hata hivyo ilikuwa ikiendelea kwa
muda mrefu. Kulikuwa na mashambulizi ya lawama juu ya kile kilichoitwa “Jin ya Kinegro,” kinywaji maalum kinachokarahisha kwa kiasi kikubwa ambacho kilitengenezwa mahsusi ili kiweze kutumiwa kwa wanegro
kwa namna mbaya sana. Mwandishi Will Irwin aliongelea juu ya kileo hiki
kwa kusema:
“Ni udhalimu mkuu kwenye biashara ya vileo yenye kuharibu tabia, wa
muungano wa majimbo haya ya nchini Marekani.”
Mwandishi huyu pamoja na collier walianzisha mtindo mpya wa
kutangaza sio tu majina ya aina fulani za vileo, bali pia majina ya watu
waliozitengeneza wote walikuwa Wayahudi! Mtengenezaji wa aina moja
wa “Jin ya wanegro” ambayo imewachochea baadhi ya wanegro kufanya
makosa mengi ya kijinai alikuwa ni Lee Levy. Bwana Irwin alielezea baadhi ya uzoefu wake akichunguza juu ya Jin inayouzwa na makampuni kadhaa, yote hayo yakiwa na majina ya kiyahudi. Hiyo Jini ilikuwa ya bei
rahisi, vitambulishi vyake vikiwa na ushawishi mwingi wa kingono na
kupambwa kwa picha chafu sana za wanawake weupe. “Sikuwahi kuiona
kwenye baa yoyote ambako watu weusi hawaruhusiwi kuingia,” aliandika.
Aina nyingi ya Jin rahisi na zisizo na maana na vileo vya aina zingine,
zinazotengenezwa na kuuzwa kifidhuli chini ya majina ya Kiyahudi zilisababisha malalamiko kutoka kwenye magazeti na pia polisi, juu ya uhalifu wa kustaajabisha utendwao na watu weusi. Kuhusiana na suala la kinegro, “Jin ya wanegro,” bidhaa za viwanda vya kiyahudi vya pombe zenye
sumu, ilikuwa ndio kipengele cha kuvutia sana.
Tarehe za kuanza kutokeza kwa Jin ya aina hii kwenye soko la nchini
Marekani ni kile kipindi ambapo mlipuko wa hasira za wanegro na
matokeo ya kupigwa kwao wote yakawa ya kutisha. Maeneo ambako Jin
hii ilikuwa inauzwa ni yale ambamo hali hii ya machafuko ilikithiri.

156

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 157

Myahudi wa Kimataifa

JIBU LENYE KUFIKIRIKA
Sera ya zamani ya kiyahudi ya Gawanya – Teka – Angamiza inaelezea
hadithi ya biashara ya usambazaji wa vileo. Ushawishi wa Kiyahudi uliogawanywa kati ya ukenekaji (distillation) na uchanganyaji, uliondosha
ukenekaji na hatimae kuharibu usambazaji mzima kama kitengo kilichohalalishwa kisheria – na kufungua njia kwa utengenezaji haramu wa
vileo, uhuni na uvunjaji wa sheria ambao umeasisi dunia hii chafu ya hivi
sasa.
Ni rahisi sana. Rahisi kiasi kwamba haionekani ‘Gawanya na Teka’ ni
fomyula inayokwenda kama viongozi wa Kiyahudi wanavyoifikiria, kama
vile inavyoelezewa kwenye protokali. Umma mara zote huwa unadanganyika kwa kuwepo kwa mambo mengi ambayo kwa kweli hayapo.
Umwonapo mbu asambazaye maradhi ya homa fahamu ugonjwa wa manjano hauwezi kuwa ni ajabu tena. Chochote kinachoshindwa mbele ya
Uyahudi kamili, kama viongozi wa Kiyahudi wanavyofikiria, kinaweza
kustahili kuanguka. Uhalali wa kuharibika kwake huonekana katika kukifanya kwake kuwa cha Uyahudi.
Udumishaji wa mawazo ya ulevi kwenye vichwa vya watu ni kutokana na
propaganda za Kiyahudi. Hakuna majadiliano kwenye jukwaa au skrini
ambayo hayadondoshi vishindo vya matone ya pombe. Mawazo juu ya
matumizi mabaya ya vileo yatadumishwa kwa njia ya jukwaa la kiyahudi,
jazzi ya Kiyahudi na vichekesho vya Kiyahudi mpaka pale mtu atakapoikemea vikali kwamba imekuwa kichocheo cha makosa ya jinai.

157

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 158

Myahudi wa Kimataifa

WACHEZA KAMARI WA KIYAHUDI
WANAPOTOSHA MICHEZO YA MAREKANI
Wapo watu nchini Marekani wanaosema kwamba mchezo wa besiboli
umepata jeraha la kifo chake na unakufa na kupotea kutoka orodha ya
michezo ya kuheshimika. Kuna watu wengine wanoasema kwamba besiboli ya kimarekani inaweza kuokolewa endapo usafishaji wa maana
utafanyika kuondosha ushawishi wa Kiyahudi uliourudisha nyuma mchezo
huo kwenye kipindi cha fedheha na kukatisha tamaa.
Ama besiboli kama mchezo wa daraja la kwanza unauawa na kubakia tu
kama kiburudisho cha hali duni tu; au besiboli inakuwa na sifa yake ya asili
kujiinua katika ukali wa kihalali na kutupilia mbali hatari na vitisho
vinavyoukabili, itabaki kuwa ni suala lililo na maoni mengi tofauti. Lakini
kuna uhakika mmoja, yaani kwamba pigo la mwisho na la hatari lililopigwa kwenye besiboli lilifahamika kiudadisi kwa kuwa kwake na sifa za
Kiyahudi.
Besiboli ni suala dogo ikilinganishwa na baadhi ya mambo yanayosubiri
kuchapishwa, lakini inawezekana kushuhudia uendeshaji wa mawazo ya
kiyahudi kwenye besiboli kwa ufasaha kama ilivyo kwenye nyanja
nyinginezo. Mwenendo ni ule ule, ama iwe vitani au kwenye siasa, kwenye
masuala ya fedha au kwenye michezo. Kwa kuanzia, Wayahudi sio
wanamichezo. Hili halimo kwenye malalamiko dhidi yao bali kwa uchambuzi yakinifu tu. Inawezekana kuwa ni dosari kwenye tabia zao, ama
inaweza isiwe hivyo, hata hivyo jambo linalowabagua Wayahudi bila ya
hata kusita linakubalika.
Ima kama hii ni kutokana na shughuli zao za kimwili au ni mwelekeo wa
tabia ya akili zao, watu wengine wataamua, Myahudi kwa kawaida sio
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mpenzi wa michezo ya nje. Kama atakuwa anacheza gofu hii ni kwa kuwa
nafasi yake kwenye jamii inamhitaji afanye hivyo, sio kwamba anayo
mapenzi na mchezo huo, na iwapo anajiingiza kwenye michezo ya riadha
ya vyuo, kama wafanyavyo baadhi ya Wayahudi vijana, ni kwa sababu
uzingatifu mkubwa ulifanywa kwenye upuuzaji wao wa michezo kiasi
kwamba kizazi chao kipya kimeona ni muhimu kuiondosha fursa hiyo ya
maoni.
Pamoja na hayo chanzo cha madhara kwenye michezo ya Kimarekani ni
kuwepo kwa aina fulani ya myahudi, sio kama mshiriki bali mnufaikaji na
mpotoshaji. Kuna mfano kamili hasa uliooneshwa katika kuhalalisha matumizi ya maneno ‘Mnufaikaji’ na ‘Mpotoshaji’ kuhusiana na besiboli.
Lakini itakuwa rahisi mno kuelezea aina kama hiyo ya mfano kuhusiana na
michezo ya mieleka na mbio za farasi na taaluma ya upiganaji ndondi.
Mieleka ni mchezo unaotawaliwa moja kwa moja na wayahudi na kuweza
kuwa mchezo ulioharamishwa. Hadithi ya upiganaji mieleka sio tu udhalilishaji wa michezo bali pia hadithi ya kuwalaghai wananchi. Ukweli ni
kama huo pia kwenye mashindano ya mbio za farasi. Picha halisi ya
mchezo huo ni ya kidanganyifu. Farasi pekee ndio wanaobaki kuwa
viumbe vilivyopata malezi bora ya walioungana nao.
Hivi ni kwa sababu gani sanaa ya kutunza na kufundisha na kuwafanyia
majaribio farasi iwe ya kushusha hadhi? Ni kwa sababu tu kwamba tabaka
fulani liligundua kuwepo uwezekano wa kucheza na udhaifu wa watu kwa
ajili ya kujipatia manufaa.
Hiyo inaelezea kuwepo kwa Wayahudi kwenye nyanja ya michezo ya
kisasa na pia inaelezea ni kwa nini kuwepo mawazo ya Kiyahudi kwenye
michezo, badala ya kuwa ya kiutunzaji, inakuwa ya uharibifu. Myahudi
aliyaona mapesa wakati mwanamichezo aliona burudani na kipaji.
Wayahudi walijiweka tayari kufanya ushindani kuwa mtaji na kufanya
raghba ya mashindano kuwa ya kibiashara. Inawezekana kuwa ni wakati
mwafaka uyahudi uliojiandaa uchukue hatua za kuwadhibiti au kuwakana
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wale wayahudi waliokuwa wakisadia sana katika upotoshaji na kuwa
karibu na kuharibu kabisa michezo yetu ya hadhara iliyo safi sana na ya
kidume.
Inafaa kutaja kwamba katika mji wa Chicago, ambako kuna makao makuu
ya taasisi ya kuzuia kuharibu jina la wayahudi – “Jewish Anti-Defamation
League,” hakukuwepo hata neno moja lililotolewa kutoka kwa Wayahudi
kuwakemea wakosefu wa kiyahudi kulaumu juu ya matendo yao. Hata
neno moja. Lakini kwa wakati huo huo shinikizo la Anti-Defamation
League lilikuwa zito kwenye magazeti yote ya Marekani, kuzuia maoni ya
watu kwamba “kashfa nzima juu ya besiboli ni ya utendaji wa kiyahudi
toka mwanzo hadi mwisho.” Uwekaji madau makubwa wa kiyahudi,
kuhonga wachezaji, kununua vilabu, kuudanganya umma, kumethibitishwa mara kadhaa kwenye Mahakama za Marekani. Katika msururu mzima
wa uchunguzi kwenye kashfa za michezo, majina ya Wayahudi yametajwa
kwa wingi sana.
Iwapo mashabiki wanahitaji kufahamu matatizo ya besiboli ya Marekani,
wanapata majibu kwa maneno matatu: ‘Uyahudi mwingi sana’. Kwa
upande wa “Umoja wa vyama vya Mataifa,” wanaweza kuiongelea kwa
ghadhabu ile propaganda ya kikasuku ya upenzi wa Kiyahudi, ule ukweli
kwamba, michezo ni safi na yenye kusaidia mpaka pale unapoanza
kuwavuta wawekezaji na wanufaikaji wa Kiyahudi, kisha hapo unakwenda vibaya. Mambo hayo mawili yametokea katika jozi mara nyingi sana
huko Marekani na katika hali nyingi tofauti sana ili kufanya uhusiano wake
kutiliwa mashaka. Hakuna tofauti katika uharibifu wa kiyahudi wa
michezo ya Marekani, hususan Besiboli, mbio za magari, ndondi na kupigana mieleka. Kwenye kupanga matokeo, kwenye kuwandanganya
wacheza kamari, upangaji wa udanganyifu, uozo huu umegundulika kati
ya wawekezaji wa Kiyahudi na washindani wala rushwa.
Inabidi isisitizwe kwamba matumizi mabaya na makubwa ya Wayahudi
yameenea nchi nzima. Hali hii ilionyeshwa kwenye uchunguzi ulioendesh160

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 161

Myahudi wa Kimataifa
wa na serikali ya Marekani juu ya biashara ya watumwa weupe, biashara
ya utengenezaji wa pombe haramu, kamari za mbio za magari, kamari za
kutabiri matokeo za besiboli, huu wote ni mtandao wa kitaifa wa kuwanasa
‘mazuzu’ wanaodanganyika kirahisi. Hakuna cha ajabu kwenye shughuli
hii ya Kiyahudi kutoka kwa mahodari wa ngazi ya juu hadi kufikia wale
dhaifu wa hali ya chini, wote hao ni sehemu ya kundi la taifa. Wao ni sehemu ya mpango wa kitaifa uliopangwa na kutekelezwa kwa lengo la kuwatenganisha watu wa mataifa kutoka kwenye fedha zao.
Kama wasingekuwepo “Wajinga wa Mataifa” au kama “Mjinga wa watu
wa Mataifa” angeweza kumwangalia kwa makini, mtu ambaye yuko
nyuma mtandao wa kitaifa wa buibui, wacheza kamari na walishaji wa
michezo wa Kiyahudi, wangekuwa kwenye aina nyingine ya biashara,
pengine na kiasi kidogo sana cha fedha za kuonyesha mbele ya sura za
watu wasio hatia.
Miaka mingi kabla ya kutokeza kwa kashfa za umma, Myahudi alikuwa
amejiingiza kwenye aina zote za michezo ya kuleta faida kubwa, ameendelea kuidhibiti, lakini kwa upande wa kibiashara tu, kwa nadra sana kama
ikiwepo huwa na huruma na michezo kama mwanamichezo halisi.
Wayahudi pia sio wacheza kamari halisi, sio wanamichezo wa kutosha
kiasi cha kuwawezesha kuwa wacheza kamari, ni watu wapendao vitu halisi. Wale mazuzu wa Mataifa wanaoingia kwenye mitego yao ndio watu
wanatoa fedha hizo. Hata kwenye nyanja ya fedha Myahudi sio mchezaji,
ni jambazi huku akikusanya kundi la watu wa aina yake kumzunguka.
MIELEKA
Mchezo wa mieleka umedhibitiwa sana kwa hali ya juu na mameneja wa
kiyahudi kiasi kwamba mpiga mieleka asilia anazuiliwa, kwa hofu kwamba ataweza kuwaonyesha wanamieleka waliokodiwa na Mfuko wa
Michezo wa kiyahudi (Jewish Sports Trust) kuwa sio wanamieleka halisi
bali ni udhia tu kwa tabia njema ya watazamaji. Uozo kwenye mchezo wa
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asilia wa mieleka safi umejitokeza katika hali mbaya na ya kusikitisha sana
kama ya “jumlisha wote” na “matope,” na kwa siku hizi mieleka hupiganwa na wanawake wapigao kelele. Mieleka ni biashara inayodhibitiwa na
Wayahudi sehemu zote ambako kuna viwanda vya kutengeneza mavazi.
Licha ya kashfa za rushwa zisizo na mwisho, besiboli bado ni mchezo
nambari moja wa Kimarekani. Hauwezi kuuawa kama biashara, utakuwa
kila mara unavutia vikundi vya watu saa za mchana, hasa siku za Jumapili
mchana. Unaweza kuwekewa madoido na kufinyangwa ili kuufanya uwe
mchezo wa kuvutia. Lakini unaweza kufa na unauawa kama mchezo. Na
wale wanaouthamini mchezo huu kama mchezo wangeombea kuharibiwa
kwake kuliko kukubali kuwa kwake mahala pa kukutanikia pa genge
ambalo kwa sasa linazijaza nyumba za maigizo ya kuchekesha zinazodhibitiwa na Wayahudi. Besiboli kama biashara imekuwa ya hatari kwenye
maisha ya Wamarikani, makao ya wahuni, sehemu za kupotezea muda
(vijiwe) za tabaka la wenye vurugu na wahalifu, kama ambavyo mashindano ya magari na majukwaa ya masumbwi yalivyokuwa toka awali.
Ugonjwa huu unasababishwa na tabia halisi ya Kiyahudi ambayo huharibu
kila kitu kwa unyonyaji hatari wa kibiashara. Ugonjwa huu unaweza
ukawa ni sugu kiasi cha kuwa ni vigumu kuupatia tiba.
“Watu wa maoni na misingi yote wanatuhudumia, warejeshaji ufalme,
wafitini, wajamaa, makomunisti na waota njozi wengineo. Tumewaweka
wote kazini. Kila mmoja wao kutokana na mtazamo huu anadhoofisha
masalia ya mwisho ya mamlaka, anajaribu kupindua utaratibu wote uliopo.
Serikali zote zimepewa shida kwa matendo haya. Lakini hatutawapa amani
mpaka watakapoitambua serikali yetu kuu.”
- PROTOKALI YA TISA.
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“Tulipoiingiza sumu ya kupenda mabadiliko na kutofungamana na upande
wowote ndani ya muundo wa serikali muonekano wake wa kisiasa wote
ulibadilika.”
- PROTOKALI YA KUMI.
13. TATIZO KUU LA DUNIA
Yeyote yule anayejitahidi kulizungumzia Suala la Uyahudi nchini
Marekani au sehemu nyingine yoyote ile, awe tayari kutambulika kama
‘mpinga Usemeti’ ambae ni ‘mchukia Myahudi’. Wala hakuna haja ya
kutafuta kuhimizwa kutoka kwa wanasiasa, watu au vyombo vya habari.
Watu wanaotambua suala hili wanaonelea bora kusubiri na kuona matokeo
yake. Kuna hisia ya mashaka kuwa kutumia neno ‘Yahudi’ waziwazi, au
kulianika dhahiri kwa maandishi, kwa namna fulani sio jambo sahihi.
Ukwepaji wa kistaarabu kwa majina kama vile ‘Mwebrania’ na ‘Semiti’
(yote hayo yakihusika kwenye ukosoaji wa kutokuwa sahihi) hupimwa
ubora wake kwa kuona haya, na watu huchukuwa njia yao kwa uagalifu
sana kana kwamba suala zima limepigwa marufuku. Mpaka pale
mwanafikira fulani mwenye ujasiri anapojitokeza na kutamka neno
‘Yahudi,’ na hapo ndipo kipingamizi kinapotoweka na hali ya hewa kusafika.
Neno ‘Yahudi’ sio sifa, ni jina la asili lenye maana na umuhimu wake katika kila kipindi cha historia ya binadamu, iliyopita, ya sasa na ya siku zijazo.
Ugumu mkubwa uliopo kwenye kuandika juu ya suala la Kiyahudi ni
unyeti wa hisia za Kiyahudi na wasio Wayahudi juu ya suala hili zima.
Huenda ikawa hakuna hata gazeti moja nchini Marekani na kwa kweli
vyombo vyote vya matangazo ambavyo vinaitwa majarida, ambavyo
vinaweza kuwa na ujasiri wa kutojali chochote hata kuweza kunong’ona
kuwa suala hilo lipo. Vyombo vya habari kwa kiasi kikubwa hutenga nafasi
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ya maoni ya wahariri, kwa upendeleo wa kila kitu cha kiyahudi, wakati
vyombo vya habari vya Kiyahudi, ambavyo ni vingi nchini Marekani
vinaangalia upande wa matusi.

‘UPINGA USEMITI’ NI NINI?
Wazo hili linaelekea kuganda kwa Wayahudi kutokana na urithi kuwa
mazungumzo yoyote ya jamii juu ya suala la Kiyahudi limepangwa na
kutiwa msukumo na mchukia Wayahudi. Wazo hilo inakisiwa limeingizwa
kwenye vichwa vya watu wa mataifa kwa njia ya propaganda; kwamba
maandiko yoyote yasiyokinaisha na kudondosha mafuta mazuri kuhusu
mambo ya Kiyahudi yamezaliwa na chuki. Hivyo basi hujaa uongo,
matusi, vijembe na kutengeneza uchonganishi wa mauaji ya halaiki.
Maelezo haya yanaweza kupatikana kwenye maoni ya wahariri wa
Kiyahudi ya nyakati hizi.
Upinga Usemiti ni matamshi yanayotamkwa kwa visivyo kabisa. Kama
utaendelea kutumika bila uangalifu na kwa matusi kuhusu wale wote
wanaojaribu kuzungumzia tabia za Kiyahudi na nguvu za Kiyahudi duniani, inawezekana wakati fulani kufikia hatua ya kuheshimika na ya hadhi.
Utakuwa ni usafishaji wenye maana wa uwanja wa kufafanua ni nini upinga usemiti.
Sio utambuzi wa Suala la Uyahudi. Kama ingekuwa hivyo ingeelezewa
kwamba idadi kubwa ya watu wa Marekani wanategemewa kuwa wapinga
Usemiti kwani wanaanza kutambua kuwepo kwa Suala la Uyahudi na
wataendelea kwa kawaida kutambua hivyo kwa idadi kubwa inayoongezeka kwa kuwa suala lenyewe linalazimishwa juu yao kutoka kwenye pembe
mbalimbali za kimatendo za maisha yao. Swali liko hapa. Tunaweza kuwa
kwa kweli wapofu kwalo. Tunaweza kuwa kimya kwa woga kuhusiana
nalo. Tunaweza kulikataa kwa hiana. Lakini liko hapa na muda utakuja
ambapo wote watalazimika kulitambua. Na muda utakuja “usirisiri wa
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upole” wa unyeti mkubwa au duru za kutishwa hazitakuwa na nguvu za
kutosha za kulizamisha. Bali kulitambua Suala hilo hakutakuwa na maana
kwamba tumepitia kwenye kampeni ya kitaifa ya chuki na uadui dhidi ya
wayahudi. Kutakuwa na maana tu kwamba mtiririko wa mwelekeo ambao
umekuwa ukitiririka kupitia kwenye ustaarabu wetu hatimaye umekusanya
nguvu kubwa ya kutosha kuitia changamoto nadhari, kuhitaji uamuzi
fulani kuhusiana nalo, kuhitaji utwaaji wa sera ambayo haitayarudia
makosa hayo yaliyopita na bado tukaweka tishio au kamio linalowezekana
kwa ajili ya baadae.
Majadiliano ya watu juu ya Suala la Uyahudi sio “Upinga Usemiti.”
Utangazaji usafishaji. Lakini baadhi ya utangazaji unaotolewa kwenye
vipengele fulani vya Suala la Uyahudi nchini Marekani umekuwa wa upotoshaji mkubwa. Umeelezewa kwa kirefu sana kwenye vyombo vya habari
vya Kiyahudi kuliko sehemu nyingine yoyote ile lakini sio kwa unyofu wa
wazi na upana wa mawazo. Maoni ya aina mbili yanayotawala na kurudiwa mara kwa mara ni kutotenda haki kwa Watu wa Mataifa na chuki za
wakristo. Ni bahati nzuri kwa Wayahudi kwa jumla kwamba vyombo vya
habari vya Kiyahudi havisambazwi sana miongoni mwa watu wa mataifa,
kwani inaelekea ni moja wa wakala uliojizatiti nchini Marekani, ambao
bila kubadili mpango wake japo kidogo, huweza kuchochea hisia za upinga uyahudi kwa manufaa rahisi haswa ya usomaji wa ujumla miongoni
mwa watu wa mataifa. Waandishi wa Kiyahudi wanaoandika kwa ajili ya
wasomaji Wayahudi huandika habari zisizo za kawaida kwa ajili ya somo
la utambuzi wa ukabila na muelekeo wa kuyachukia makabila mengine.
Kwenye upande wa magazeti ya kila siku, hakukuwa na mazungumzo yoyote yenye maana. Wakati yanapomtaja Myahudi yatakuwa yamesheheni na
wingi wa maneno ya sifa kwa ajili ya lengo hilo. Maelezo yanayotolewa
juu ya Suala hili nchini yanakuwa na kusifiwa visivyo kwa Wayahudi na
waandishi wasio Wayahudi. Jitihada huru ya makusudi kutoa matangazo
yenye kusaidia haiwezi kwa hiyo kuhusishwa kwenye upinga Usemiti, hata
pale baadhi ya maoni yanayotolewa katika mwenendo wake yaliweza kus165
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ababisha chuki ya wasomaji Wayahudi.
Na sio kupinga usemiti kusema kuwa wasiwasi uko nje ya nchi kwenye
kila mji mkuu wa ustaarabu, na uhakika huo unashikiliwa kithabiti na
baadhi ya watu muhimu kuwa kuna mpango mashughuli duniani wa kuudhibiti ulimwengu, sio kwa kuteka maeneo ya nchi, sio kwa uvamizi wa
kijeshi, sio kwa kuilazimisha serikali, na pia wala sio kwa udhibiti wa
uchumi kwa njia ya kisayansi, bali kwa udhibiti wa utaratibu au mfumo wa
biashara na ubadilishanaji. Kusema hivyo sio kupinga Usemiti, wala
kuwasilisha ushahidi unaounga mkono hilo. Wala kuleta uthibitisho wa
hilo. Wale ambao wataweza kulikanusha, kama haikuwa ni ukweli, ni
Mayahudi wa Kimataifa wenyewe, lakini bado hawajalikanusha hilo.

KWA NINI KUZUNGUMZIA HILO
‘SUALA LA UYAHUDI’
Kwa sababu suala hilo lipo, na kwa sababu kujitokeza kwake kwenye
mawazo ya jamii kunaweza kuchangia kwenye ufumbuzi wake, na sio kwa
maendeleo ya hali mbaya yanayolizunguka Suala hilo karibu kwenye kila
nchi. Suala la Uyahudi limedumu nchini Marekani kwa muda mrefu sana.
Wayahudi wenyewe wamelifahamu hilo, hata kama Watu wa Mataifa
hawajalitambua. Kumekuwepo na nyakati nchini mwetu ambapo liliibuka
kwa nguvu za ajabu sana kiasi cha kutahadharisha juu ya mambo mabaya
yatakayotokea. Ishara nyingi zilibashiri kwamba kunakuja hatua mbaya.
Sio tu kwamba Suala la Uyahudi linagusa yale masuala yanayojulikana
kwa kawaida tu, kama vile nyanja za udhibiti wa fedha na biashara, utwaaji kwa nguvu mamlaka za kisiasa, ukiritimba kwenye mahitaji muhimu, na
uelekezaji wa kimabavu wa vyombo vya habari ambavyo huandika yale
wayasomayo watu wa Marekani, lakini pia inafikia kwenye upande wa
utamamduni na hivyo kuugusa moyo wenyewe halisi wa maisha ya
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Mwamerika. Suala hili linafika hadi Marekani ya Kusini na kutishia kuwa
suala muhimu kwenye uhusiano wa nchi za Marekani (PAN-AMERICAN
RELATIONS). Limesukwa pamoja na tishio kubwa la mpango wa vurugu
zilizopangwa ambazo huyapa shida mataifa ya leo. Huo sio ukuaji wa hivi
karibuni tu, bali mizizi yake inakwenda chini sana, ‘Upitaji wa siku nyingi wa Tatizo’ unasawazishwa na mategemeo ya Kinabii na mipango
ambayo inahusisha, na maoni ya makusudi na yenye maana kwa wakati
ujao.

JIBU NI – MAMLAKA KUBWA MNO
Urithi wao wa ustahamilivu una uhusiano na kuchanganyikiwa kwao
kukubwa juu kulizungumzia hadharani suala la Uyahudi kwa upande wa
watu wa mataifa, lakini huenda ikawa silika yao juu ya tatizo husika, hiyo
inahusiana zaidi nalo. Mwelekeo wa watu wa mataifa unadhihirishwa na
tamaa ya ukimya. ‘Kwa nini ujaribu kulizungumzia hata hivyo?’
Mwelekeo kama huo wenyewe ni ushahidi tosha kwamba hapa kuna tatizo
ambalo tutalikwepa kama tutaweza. Kwa nini kulizungumizia? Mtu
anayefikiria kwa makini anaona kwa uwazi kabisa athari za swali la aina
hiyo, na kuwepo kwa tatizo ambalo kulizungumzia au kulizima kwake
wakati wote hakutakuwa ndani ya chaguo la akili nyepesi.
Popote utakaposoma juu ya Suala la Uyahudi linapodhamiriwa kuendewa
katika historia za nchi ambazo zimejaribu kulikabili, popote uendapo duniani hivi leo kwenye nchi yoyote ambako Suala la Uyahudi limejitokeza
kama jambo muhimu, utagundua kuwa sababu kubwa ni kazi za nyumbani
za kipaji cha kiyahudi kufikia mamlaka ya udhibiti. Hapa nchini Marekani
upo ukweli kundi hili dogo ajabu katika kipindi cha miaka 50 kuweza
kufikia kiwango cha udhibiti ambacho ni vigumu kufikiwa na kundi kubwa
mara kumi zaidi la taifa jingine lolote lile. Hali hiyo ndiyo inayoanzisha
Suala la Uyahudi hapa.
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Hakuna kikundi kidogo cha aina hiyo cha watu ambacho kingesababisha
hoja yoyote, kwa sababu tusingeweza kukutana na mwakilishi wao popote
pale ambapo tungekwenda kwenye nafasi za juu, kwenye siri za ndani sana
za mabaraza, wakubwa wanne (Big Four) huko Versailles, kwenye
mahakama kuu ya Marekani, kwenye Mahakama Kuu ya Marekani;
kwenye mabaraza ya Ikulu (White House), kwenye mipangilio mikubwa ya
kifedha duniani, popote pale penye mamlaka ya kupata au kutumia,t
unawakuta wayahudi popote pale kwenye ngazi za juu, kwa maneno halisi
ni popote pale penye mamlaka. Na hapo ndipo Suala la Uyahudi
linapoanzia kwa maneno rahisi kabisa.
Ni kwa vipi Myahudi kwa kawaida kiasi hicho na bila kizuizi wakaelekea
kwenye nafasi za juu? Nani anamuweka huko? Ni kwa nini anawekwa
hapo? Anafanya nini hapo? Kuwepo kwake huko kuna maanisha nini kwa
dunia. Hilo ndio suala la Uyahudi katika asili yake. Kuanzia kwenye nukta
hizi huendelea kwenye maeneo mengine, na iwapo mtindo huu utakuwa
unaunga mkono Uyahudi wa upinga Usemiti inategemea juu ya kiasi cha
chuki kilicholetwa kwenye uchunguzi, na iwapo itakuwa inaunga mkono
ubinadamu itategemea juu ya kiwango cha utambuzi na akili.
Matumizi ya neno ubinadamu kuhusiana na neno Myahudi kwa kawaida
linakuwa na maana ya pembeni ambayo inaweza kuwa hazikudhamiriwa.
Kwenye uhusiano huu inaeleweka kwa kawaida kuwa ubinadamu inabidi
uonyeshwe kwa Myahudi. Upo wajibu mkubwa pia kwa Myahudi kuonyesha ubinadamu wake kwa jamii yote ya wanadamu.
Myahudi kwa muda mrefu amekuwa na mazoea ya kujifikiria kuwa yeye
ndiye mdai pekee wa ubinadamu kwenye jamii, wakati jamii hiyo hiyo ina
madai mengi dhidi yake kwamba akomeshe upekee wake, aache kuunyonya ulimwengu na akome kufanya vikundi vya Kiyahudi ni mwisho wa
mapato yake yote. Na anaanza kutekeleza kwa namna ambayo kwamba
upekee wake bado haujamwezesha kutekeleza, ule utabiri wa zamani anaojivunia kuwa kwa kupitia kwake mataifa yote ulimwenguni yatabarikiwa.
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Myahudi hawezi kuendelea daima kutekeleza nafasi ya kuwa mwombaji
wa ubinadamu duniani, yeye mwenyewe inamlazimu aonyeshe ubora huo
kwa jamii ambayo inayatilia shaka sana makundi yake ya hali ya juu na
yenye nguvu sana yenye kuihujumu kwa tamaa isiyo na huruma, ambayo
katika kukata tamaa kulikozagaa na kulikochukua muda mrefu inaweza
kutafsiriwa kama ubomoaji kikatili wa uchumi dhidi wa jamii isiyo na
msaada.

KWA NINI ‘MYAHUDI WA KIMATAIFA?’
Kwenye makala haya limetumika neno ‘Myahudi wa Kimataifa.’ Inaweza
kutafsiriwa kwa maana mbili, moja, Myahudi popote atakapokuwepo; na
nyingine, Myahudi mwenye kuendesha udhibiti wa Kimataifa.
Ugomvi halisi wa dunia ni aina hii ya pili pamoja na vituo vyake, awe
Myahudi mtu wa Mataifa. Aina hii ya Myahudi wa kimataifa, mwnye uchu
wa udhibiti wa dunia, mmiliki halisi na mshikaji wa udhibiti, ni kiungo cha
bahati mbaya sana kwa kabila lake kuwa nacho. Na umuhimu wenyewe
katika hili ni kuwa aina hii haipakui sehemu nyingine yoyote ile mbali na
shina la Uyahudi. Hakuna aina nyingine ya kikabila au kitaifa inayotoa mtu
wa aina hii.
Sio tu kwa sababu kuna Wayahudi wachache miongoni mwa wadhibiti wa
fedha wa kimataifa, bali ni kuwa wadhibiti hawa duniani ni Wayahudi
pekee. Kwa kuwa udhibiti wa dunia ni lengo ambalo limeweza kufikiwa na
Wayahudi pekee, na wala sio kwa mbinu zinazotumika na wanaoweza
kuwa watekaji wa dunia, inakuwa ni muhimu suala hili lilenge kwenye
kabila hilo.
Sio hoja ya kusisitiza kwamba kwenye orodha ya watu matajiri mara zote
huwepo walio wengi wa Mataifa kuliko Wayahudi, hatuongelei tu kuhusu
matajiri ambao wengi wao wamekuwa matajiri kwa kuutumikia muundo
169

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 170

Myahudi wa Kimataifa
fulani. Tunaongea juu wale wanaodhibiti, na ni dhahiri kabisa kwamba
kuwa tajiri pekee sio kudhibiti. Myahudi mdhibiti wa dunia ana utajiri
mkubwa, lakini pia anacho kitu kingine kilicho na nguvu zaidi kuliko
fedha.
Myahudi wa kimataifa anatawala sio kwa sababu yu tajiri, bali kwa kuwa
kwa kiasi kikubwa anacho kipaji cha uchumi na mamlaka cha kabila lake,
na anajinufaisha mwenyewe na utiifu na mshikamano wa kabila lake
ambao mfano wake haupatikani kabisa kwenye vikundi vya makabila
mengine. Anatawala juu ya mambo yote kwenye nchi zote zenye
kuthaminika, kwa sababu ya sifa fulani ambazo ni za asili katika tabia za
Kiyahudi. Kila Myahudi anazo sifa hizi hata kama sio katika hali ya juu
kabisa, kama vile kila mwingereza alivyo na ulimi wa Shakespear, lakini
sio kwa kiwango cha Shakespear. Hivyo basi haiyumkiniki, kama sio haiwezekani, kumfikiria Myahudi wa Kimataifa bila kuweka misingi kwa
upana kabisa juu ya tabia na saikolojia ya Kiyahudi.29
Tunaweza kuzipuuza mara moja hizi shutuma za kawaida kabisa kwamba
hii namna kubwa ya mafanikio haya ya Kiyahudi imejengeka juu ya
ulaghai. Haiwezekani kulishtaki kabila lote la Wayahudi au watu wengine
wowote kwa mashtaka ya jumla. Hakuna ajuaye zaidi kuliko Myahudi jinsi
inavyoenea kwa mapana imani kwamba mbinu za Kiyahudi kwenye
biashara zote ni zile zisizo nyofu. Hakuna shaka upo uwezekano wa kuwepo kwa kiwango kikubwa cha ukosekanaji wa unyoofu bila udanganyifu
hasa wa kisheria, lakini inawezekana pia kwamba ile tabia wayahudi
waliyokuwa nayo kwa muda mrefu kuhusiana na suala hili inaweza kuwa
na vyanzo vingine kuliko udanganyifu wenyewe hasa unaondelea.
29 Ubora huu wa Wayahudi ni wito mwingine wa uwongo ulionezwa kwa njia za
kiyahudi kwa zaidi ya mamia ya miaka kiasi kwamba hata watu mashuhuri kama
Bwana Ford waliuamini. Mpangilio wa Wayahudi ni kutengeneza historia yao ya
kuonewa daima kwa sababu ya ubaya wao, ambao uliendelea kukua na kuwa
mbaya zaidi mpaka ukajitokeza kuwa ni asili yao ya kuzaliwa. Ukawa ni njia yao
mpaka mwisho wa uovu wao – Maoni ya Mchapishaji.
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Kuonyesha moja ya vyanzo hivi vinavyowezekana ni kuwa; Myahudi
kwenye biashara kwa kawaida ni mwepesi zaidi kuliko watu wengine
wengi. Inasemekana kwamba zipo kabila zingine ambazo ni mahodari
kwenye biashara kama walivyo Wayahudi, lakini Yahudi hawezi kuishi
muda mrefu miongoni mwao.
Sasa basi ni tabia ya mwanadamu wenye desturi za taratibu na kuchukulia
maisha kirahisi kuamini kuwa mtu mwepesi zaidi ni mwerevu mpaka sasa,
na kuwa na wasiwasi juu ya werevu wake. Akili legevu ina uwezekano wa
kuamini kuwa yule mtu anayeshughulika na upindishaji mwingi wa kihalali na akageukia kwenye biashara anaweza pia kuona na kutumia idadi
inayofaa ya njia zisizo halali. Wayahudi, kama kumbukumbu za muda
mrefu zinavyoonyesha kwa karne nyingi, walikuwa watu makini sana
kwenye biashara.
Tahadhari ya Kiyahudi ya kuficha ukweli katika biashara iliingia haraka
kimkukumkuku katikati ya desturi za biashara alizibomoa zote kila alikokwenda. Alijaribu kutafuta biashara, desturi ya zamani ya raha ilikuwa ni
kufanya biashara imfuate mfanyabiashara. Kila mtu humtilia wasiwasi mtu
mlaghai hata kama ulaghai wake utakuwa na uaminifu kabisa. Mtu awezaye kuzivunja desturi za kibiashara hatasita kwa lolote. Myahudi alikuwa na
shauku ya kuuza, kama hakuweza kuuza kitu kimoja kwa mnunuzi alikuwa
na kingine cha kumuuzia. Utaratibu wa zamani haukuwa na maadili kabisa
wala wa kibiashara kuweza kujihusisha na aina zaidi ya moja ya bidhaa, au
kushughulika na biashara zaidi ya moja, kwamba ilikuwa ni uduni na hila
kumnyanganya mfanyabiashara mwingine wanunuzi wake.
Ni rahisi kama mchezo wa kitoto kuihusisha nguvu hii na udanganyifu.
Myahudi alijaribu kutafuta biashara, akaifuatilia na akaishawishi. Alikuwa
ni muasisi wa mapato ya haraka na faida za haraka. Aliasisi mpango wa
kulipia kidogo kidogo. Maduka ya Wayahudi yaligeuka na kuwa mitaa ya
biashara, ishara ya maduka yetu makubwa ya kisasa ya bidhaa mbalimbali
(Super-Market) na mtindo wa zamani wa duka moja bidhaa moja ulivun171
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jwa kabisa…. Myahudi hakuwa akiucheza huo mchezo, mfanya biashara
wa mtindo wa kizamani alijisemea. Kwa kusema kweli alikuwa anaucheza
huo mchezo, mchezo wa kukipata kila kitu mikononi mwake, jambo
ambalo amelifanya kwa vitendo.
Myahudi ameonyesha uwezo uleule toka alipojiingiza kwenye biashara
kwenye nchi mbalimbali na amejiimarisha na kujiweka katika hali hiyo
kwa karne kadhaa. Uwezo wake wa kuchunguza mikondo ya fedha
umekuwa kama silika. Kujiimarisha kwake kwenye nchi moja kuliwakilisha kituo kingine ambacho watu wa taifa lake wangekiendesha. Ama ni
kwa kazi za kufanyia nyumbani za kawaida za zawadi ya kimaumbile, au
kwa utaratibu maalum wa umoja wa kabila na uaminifu, wafanyabiashara
wote wa Kiyahudi pamoja na jamaa zao, na kwa kadri hizi jumuiya za
wafanya biashara hawa zilivyoongezeka katika utajiri, hadhi na mamlaka,
kama walivyoanzisha mahusiano na serikali na vivutio maarufu katika nchi
hizo walikofanya shughuli zao, kwa hakika ndivyo walivyoendeleza
kuweka nguvu zao katika jamii yao popote itakapokuwepo, mara Hispania,
mara Uholanzi, mara Uingereza.
Ama kwa makusudi au vinginevyo, walikuwa na ushirikiano wa karibu
sana kuliko matawi ya biashara ya aina moja yanavyoweza kuwa. Kwa
sababu ya kiunganisho cha umoja wa ukabila; mapatano ya udugu wa kikabila kwa hali yoyote ile hayawezi kuwepo miongoni mwa mataifa
mengine kama ilivyo miongoni mwa Wayahudi.
Watu wa Mataifa hawajifikirii kama wa Mataifa na hawahisi kwamba
wanawiwa chochote na mataifa mengine kama hivyo; ambapo ndipo ulipo
uwezekano wa kuathiriana kwao. Hivyo basi wamekuwa wakala rahisi
sana wa kutumiwa na Wayahudi kwenye mipango yao katika nyakati na
sehemu ambako kuna umuhimu wa wadhibiti wa Kiyahudi wasitambulike
hadharani; lakini hawakuweza kamwe kuwa washindani waliofanikiwa wa
Wayahudi katika nyanja ya udhibiti wa dunia.
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Kutoka kwenye vikundi hivi vya Kiyahudi vilivyosambaa, nguvu zote
zilikwenda kwenye jumuiya kuu ya Kiyahudi ambako mabingwa wakuu
wa mabenki na wachambuzi wakuu wa hali za mambo wanaishi. Na kutoka kwenye hiyo jumuiya kuu kulipatikana taarifa muhimu sana na misaada ya aina mbalimbali kila ilipohitajika. Sio vigumu kuelewa ni vipi
kwenye hali kama hiyo taifa ambalo halikushirikiana vizuri na Wayahudi
lilifanywa liteseke, na taifa ambalo lilikubaliana nalo moja kwa moja,
mahitaji yao kamili kabisa yalifikiwa na wao. Wameyafanya mataifa mengi
kutambua nguvu za kutoridhika kwao, na muundo huu unaendelea kuwa na
nguvu sana hivi sasa. Uratibu wa shughuli za Kiyahudi umekuwa kitu
chenye madhara sana duniani. Hili ni jambo ambalo linaleta hilo Suala la
Uyahudi mbele ya hadhara ya maoni ya watu. Je, Myahudi wa Kimataifa
ataendelea kama alivyokuwa akienda, au shughuli zake kwa dunia zinahitaji matumizi mengine ya mafanikio yake?

MAMLAKA YANAFUATA SHERIA ZA
KIMATAIFA:
Ni jambo muhimu la kuzingatia kuhusiana na ‘mateso’ na mizunguko ya
Wayahudi iliyotokea baadae huko Ulaya kwamba kila walipozungukia
kitovu cha biashara nacho pia kilielekea kwenda pamoja nao!
Wakati Wayahudi walipokuwa huru nchini Hispania, kulikuwako na kituo
cha biashara ya dhahabu duniani. Wakati Hispania ilipowafukuza
Wayahudi, nchi hiyo ilipoteza uongozi wake wa kifedha na kamwe haijaweza kuukamata tena.
Wanafunzi wa historia ya uchumi ya Ulaya wakati wote wamestajabishwa
na kugundua ni kwa nini kituo cha biashara kihamishwe kutoka Hispania,
Ureno na Italia hadi kufikia nchi za Kaskazini za Uholanzi, Ujerumani na
Uingereza. Wametafuta sababu kwenye mambo mengi, lakini hakuna hata
jambo moja lililoelekea kujieleza kikamilifu. Wakati inaonyeshwa kwam173
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ba wale wa Kusini na kukimbilia kwao Kaskazini, wakati ambapo inajulikana kwamba baada ya kuwasili kwa Wayahudi, nchi za Kaskazini zilianza maisha ya kibiashara ambayo imestawi hadi wakati wetu huu, maelezo yake hayaelekei kuwa magumu. Mara nyingi imethibitishwa kuwa ni
suala la kwamba wakati Wayahudi walipolazimishwa kuhama, kituo cha
madini ya thamani sana duniani kilihama pamoja nao.
Inabidi ifahamike pia kwamba enzi za utamaduni mashuhuri wa kiroho
zinaonyeshwa wakati wa kipindi ambapo Wayahudi walifukuzwa kutoka
Uingereza na Hispania. Nchi hizi mbili maarufu zimejitolea mengi duniani, bora zaidi ya vyote walikitoa wakati wa uhuru wao ni kuondokana
kwao na mawasiliano na mawazo ya kiyahudi.

“WAKATI MAREKANI ITAKAPOAMKA!”
Imethibitika kwa uwazi kabisa kwamba duniani hivi sasa kuna nguvu kuu
ambayo inacheza mchezo mkubwa na uliopangwa kwa umakini, huku
dunia ikiwa ndio meza yake na udhibiti wa jumla wa madau yake. Watu
wastaarabu kwa muda mrefu uliopita wamepoteza imani kwenye hoja ya
kwamba ‘hali za kiuchumi’ zinahusika na mabadiliko yote yanayotekea.
Chini ya kificho cha ‘sheria ya uchumi’ matukio mengi yameelezwa
ambayo hayatokani na sheria yoyote, isipokuwa sheria ya utashi wa
uchoyo wa kibinadamu, kama inavyotekelezwa na watu wenye lengo hilo
na nguvu za kutumia mataifa kama watwana wao.
Busara ya kiuchumi haielezei tena ile hali halisi ambayo dunia inajikuta
nayo wakati huu. Wala maelezo ya kawaida ya kutokuwa na huruma kwa
mtaji. Mtaji umejihidi kinyume na ilivyokuwa kabla kufikia mahitaji ya
“Ajira,” na ajira imevuka mipaka kwenye jitihada za kuungoza mtaji
kwenye milki mpya, lakini imenufaisha kitu gani kwa yote hayo mawili?
“Ajira” wakati wa nyuma ilifikiria kuwa “Mtaji” ulikuwa ni mbingu juu
yake, na kuifanya mbingu hiyo kutoa matunda. Lakini angalia, bado
kulikuwepo na mbingu nyingine juu kabisa ambayo sio ajira wala mtaji
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viliiona kwenye mapambano baina yao. Mbingu hiyo hadi hivi sasa haitoi
matunda.
Kuna ubepari mkuu ambao unaungwa mkono moja kwa moja na ule
uzushi wa kwamba dhahabu ni mali. Kuna serikali kubwa kabisa
ambayo haikuungana na serikali yoyote, ambayo haina kizuizi nazo zote,
na bado ina mkono ndani yao zote. Kuna kabila sehemu ya wanadamu,
ambayo haijapokelewa kamwe kama sehemu inayokubalika, na ambayo
imefanikiwa kujiinua yenyewe hadi kuwa na nguvu za kujivuna ambazo
kabila lolote la Mataifa halijazipata kamwe. “Suala la ajira.” Suala la
mishahara, suala la ardhi, hayawezi kutatuliwa, hakuna suala linalowakabili watu wa dunia linaloweza kutatuliwa, hadi kwanza kabisa hapo suala
la serikali ya Kimataifa ya ubepari mkuu litakapopatiwa ufumbuzi.
‘Ngawira ni mali ya mshindi’ ni usemi wa kale. Kwa namna fulani ni
ukweli kwamba kama nguvu zote hizi za udhibiti zimepatikana na kushikiliwa na watu wachache wa kabila lililodharauliwa kwa muda mrefu, basi
ama wao ni watu wenye nguvu isiyo ya kawaida ambao hakuna uwezo wa
kuwapinga, au ni watu wa kawaida tu ambao dunia yote iliyobaki imewaruhusu kuwa na kiwango kisichostahili na kisicho salama cha nguvu na
uwezo. Isipokuwa kama Wayahudi ni watu wasio wa kawaida, Mataifa
wanapaswa kujilaumu wenyewe kwa kilichotokea, na wanaweza kutafuta
marekebisho kwa kufanya uchunguzi mpya wa hali hiyo na tathmini ya
wazi ya uzoefu wa nchi zinginezo. Wakati wa kufuatilia kwa kina mbinu
zote zisizo za kijamii na kubwa mno zenye madhara za udhibiti wa dunia
mpaka kwenye asili yake, imegundulika kwamba pande zinazohusika zote
zina tabia zinazofanana. Hivyo basi halistaajabishi onyo linalokuja kutoka
ng’ambo ya bahari: ‘Subiri mpaka Marekani itakapozinduka kutokana
na Myahudi’ kuwa lina maana mpya.30
30 Kuwa na uhakika, ulimwengu wote sio Amerika tu, ndio lazima iwe macho na
Wayahudi mapema kabla haijachelewa. Hata hivyo, kamwe hakuna kuchelewa
kumuondoa adui mbaya. - Mchapishaji.
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‘Kwenye muachano huu kati ya Mataifa na sisi wenyewe
katika uwezo wa kufikiri na kutafakari inapaswa ionekane
dhahiri ile idhini ya kuchaguliwa kwetu kama watu
wateule, kama watu wa hali ya juu, tofauti na wa Mataifa
ambao wana akili za kisilika na kinyama tu. Wanaangalia
lakini hawaoni mbele na hawabuni chochote (isipokuwa
labda vitu vya kimaada), ni dhahiri kutokana na haya
kwamba maumbile yalitujaalia sisi tutawale na kuiongoza
dunia’.
Protokali ya kumi na nne.

14. MATABAKA YOTE YA KIYAHUDI
NGUVU YA FEDHA
Ubinadamu umekuwa na busara zaidi kuzungumzia zile namna za
magonjwa ya kimwili ambazo hapo awali yalifunikwa kwa pazia la fedheha na usiri, lakini afya ya kisiasa bado haijaendelea. Chanzo kikuu cha
ugonjwa wa jamii yetu ya kitaifa kinadaiwa kuwa ni ushawishi wa
Wayahudi, na ingawa hii ilikuwa ni dhahiri kwa watu wenye akili kali
miaka kadhaa iliyopita, inasemekana kwa wakati huu imefikia kiasi cha
kuwa dhahiri kwa wale wenye uwezo wa uchunguzi mdogo. Lakini wakati
ambapo ushawishi huo ulikuwa unawadhoofisha umma wa watu, ushawishi wa juu wenye asili ya Kiyahudi ulikuwa unafanya kazi kwenye
serikali.
Tatizo la kiyahudi nchini Marekani kwa kimsingi ni tatizo la mijini. Miji
mikubwa ni maeneo ambamo karibu magonjwa yote ya kitaifa huchimbuka. Ni tabia ya kawaida ya wayahudi kukusanyika kwa idadi kubwa, sio
pale palipo na ardhi ya wazi au pale ambapo mali ghafi hupatikana, bali
pale ambapo idadi kubwa ya watu huishi. Hili ni jambo linalofaa kuan176
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galiwa linapofikiriwa sambamba na madai kwamba Mataifa wamewatenga. Wayahudi hujikusanya na idadi kubwa kwenye yale maeneo na miongoni mwa watu ambako wanalalamikia kuwa hawatakiwi hata kidogo!
Maelezo yanayotolewa kila wakati ni haya: Busara ya Wayahudi ni
kuachana na watu na sio kuachana na ardhi au kuachana na uzalishaji mali
kutokana na mali ghafi, bali ni kuachana na watu. Ngoja watu wengine
walime, Myahudi kama akiweza ataishi kutokana na mkulima. Acha watu
wengine wamenyeke kwenye biashara na viwanda; Myahudi atafaidi
matunda ya kazi yao. Hiyo ndiyo busara yake halisi. Kama busara hii
itaelezwa kama ya kinyonyaji, usemi huo utaelekea kuhalalishwa kwa
ukakamavu fulani.
Hakuna mji ulio mkubwa wowote nchini Marekani ambako tatizo la
Kiyahudi linaweza kuchunguzwa kwa faida kubwa zaidi kuliko mji wa
New York. Kuna Wayahudi wengi sana mjini New York kuliko sehemu
nyingine yoyote ile duniani; takriban Myahudi mmoja kati ya kumi huishi
New York. Wayahudi wanatumia Mamlaka makubwa mjini New York na
kutoka New York kuliko walivyowahi kutumia kamwe wakati wa zama za
Ukristo katika sehemu nyingine yoyote, isipokuwa sehemu ya Urusi ya
hivi sasa. Mapinduzi ya kiyahudi nchini Urusi yalipangwa kutoka New
York. Serikali ya Kiyahudi ya Urusi ilisafirishwa takriban kama vile ni
kikundi cha kijeshi kutoka upande wa Mashariki wa New York. Uendeshaji
wa jumla wa maduka kuanzia maduka makubwa ya bidhaa mbalimbali
(Super Markets) hadi maduka madogo ya bidhaa kuukuu, kiutendaji yanahodhiwa na Wayahudi pekee. Taaluma ya sheria kwa kiasi kikubwa
imetawaliwa na Wayahudi. Kuanzia mawakala wa magazeti ambao husambaza habari kwenye magazeti hadi magazeti yanayozichapisha, na kwenye
vibanda vya magazeti vinavyosambaza kile cha kusomwa kitaifa, udhibiti
wake na kwa kiasi kikubwa umiliki wake wote ni wa kiyahudi. Kwenye
mtaa wa Wall Street dalili za kiyahudi kuanzia siku za mwanzoni kabisa
zimechukuwa nafasi muhimu sana kwenye uendeshaji wa mambo ya
kifedha duniani.
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MBINU YA ROTHSCHILD
Fedha nyingi ya kiyahudi kwa mara ya kwanza uliigizwa Marekani kupitia Rothschild. Kwa kweli inaweza kusemwa kuwa Marekani iliasisi hazina za Rothschild. Kama mara zote inavyotokea kwenye hadithi za utajiri
wa Wayahudi, hazina hiyo ilianzia wakati wa vita. Dola millioni ishirini za
kwanza ambazo Rothschild walikuwa waanzishe nazo kubahatisha kwenye
biashara, zilikuwa ni fedha zilizolipwa kwa vikosi vya Hessian ili kupambana dhidi ya makoloni ya Marekani.
Tangu ule uhusiano wa mwanzo usio wa moja kwa moja kwenye masuala
ya Marekani, akina Rothschild wamevamia kwenye masuala ya fedha ya
Marekani, ingawaje mara zote wakipitia kwa mawakala. Hakuna hata
mmoja kati ya watoto wa Rothschild iliyeona umuhimu wa kujijenga
mwenyewe kwenye ile nchi mpya iliyoundwa mara, Marekani. Anselm
alibakia mjini Frankfurt, Solomon alichagua Vienna, Nathan Myer alikwenda London, Charles alijiimarisha mwenyewe huko Naples na James
aliiwakilisha familia mjini Paris. Hawa ndio waliokuwa majemadari
wababe watano wa vita huko Ulaya kwa zaidi ya kizazi kimoja na falme
yao iliendelezwa na warithi wao.
Mamlaka ya Rothschild, kama ilivyokuwa inafahamika hapo awali, yalipanuka zaidi baada ya kuingia kwa familia zingine za kibenki kwenye
masuala ya fedha za Serikali, kwamba isifahamike kabisa kwa jina la
familia moja ya wayahudi, bali kwa jina la kabila zima. Hivyo
huzungumziwa kama fedha za Kimataifa za Kiyahudi, na viongozi wake
wakuu wanaitwa International Jewish Financiers. Sehemu kubwa ya pazia
la usiri ambalo lilichangia kwa kiasi kikubwa kwenye mamlaka ya
Rothschild limeondoshwa, gharama za vita mara zote zimekuwa zikiitwa
“fidia ya damu” na mazingira ya ajabu kubwa yanayozunguka
makubaliano makubwa ya kifedha kati ya serikali na watu binafsi, ambayo
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kwayo wadhibiti binafsi wa utajri mkubwa walifanywa kuwa watawala
halisi wa watu kwa kiasi kikubwa umepatiwa ufumbuzi, na ukweli mtupu
kubainika.
Mbinu ya Rothschild bado ni halali, hata hivyo, kwa sababu hiyo mashirika ya Kiyahudi yameshirikishwa na mashirika yao ya kikabila kwenye nchi
zote za nje. Kama mwanafunzi mashuhuri wa masuala ya fedha anavyoelezea, ulimwengu wa fedha nyingi kwa kiasi kikubwa ni ulimwengu wa
Kiyahudi kwa sababu ya bepari wa Kiyahudi “kutokuwepo kwenye fikra
za uongo za kitaifa au kizalendo.” Kwa bepari wa Kimataifa wa Kiyahudi
shida na raha za vita na amani kati ya mataifa ni suala la mabadiliko tu
kwenye soko la fedha la ulimwengu; na kwa vile mzunguko wa mitaji
unvyodhibitiwa kwa lengo la mbinu za soko, hivyo nyakati zingine uhusiano wa kimataifa unafanywa tu kwa ajili ya manufaa ya kifedha.
Inafahamika kwamba vita kuu ya kwanza iliahirishwa mara kadhaa kwa
matakwa ya wenye fedha mabepari wa kimataifa. Kama ingeanzishwa
mapema mno, isingeweza kuyahusisha mataifa ambayo mabepari wa
kimataifa waliyataka yashiriki. Hivyo basi wamiliki wa dhahabu, mabwana wa Kimataifa, walilazimika mara kadhaa kutathmini shauku ya kivita ambayo propaganda yao wenyewe imeianzisha. Vyombo vya habari vya
Kiyahudi vinadai kuwa iligundulika barua ya Rothschild ya mwaka 1911
na kumsihi Kaiser kuachana na vita. Huo mwaka 1911 ulikuwa ni mapema
mno. Hakukuwa na mfano kama huo mnamo mwaka 1914.
Hakuna sababu yoyote ile iwayo ya mfuko wa fedha ya Kimataifa wa
Kiyahudi kuhusika sana na masuala ya kivita na mapinduzi, hili haliwezi
kukataliwa kuhusu wakati uliopita; ni kama kweli kwa wakati wa hivi sasa.
Muungano dhidi ya Napoleon, kwa mfano, ulikuwa ni wa Kiyahudi.
Makao yake makuu yalikuwa Uholanzi. Wakati Napoleon alipoivamia
Uholanzi, makao makuu yalihamishiwa mjini Frankfurt-on-the-main.
Inastaajabisha ni wangapi kati ya mabepari wa kimataifa wa kiyahudi
wametoka Frankfurt, akina Rothschild, akina Schiff, akina Speyer, kwa
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kuwataja walio wachache tu. Ushawishi wa Kiyahudi kwenye masuala ya
Ujerumani yalikuja mbele kwa nguvu mno wakati wa vita vya miaka ya
1914 – 1918. Ilikuja kwa uwazi wote na kushambulia kama chembeo
irukayo kana kwamba ilitayarishwa toka mwanzoni.
Hakuna tofauti kubwa duniani kama zilizopo kati ya makabila ya wajerumani halisi na wale masemiti halisi, kwa hiyo hakukuwepo na amani kati
ya hao wawili nchini Ujerumani, na ingawa ushawishi wa Kiyahudi
ulikuwa na nguvu nchini humo, haikupatikana bila upinzani, lakini nguvu
za Kiyahudi zilikuwa kubwa kwenye mapinduzi yaliyofuatia vita.
Mapinduzi yasingetokea kama wasingeyaleta. Ushawishi mkubwa wa
Kiyahudi ambao uliangusha mpango wa Kijerumani unaweza kutajwa
chini ya vichwa vitatu: (a) Nguvu za Ubolshevik uliokuwa unajitangaza
kwa jina la ujamaa wa kijerumani (German Socialism) (b) Umiliki (C) Na
udhibiti wa Kiyahudi kwenye mashine za viwanda vya nchini. Kulikuwepo
na lingine la nne, watu mashuhuri, lakni hawa walifanya kazi juu ya
Wajerumani moja kwa moja. Inaweza kukumbukwa kwamba kuanguka
kwa Ujerumani katika vita vile kulisababishwa moja kwa moja na ukosefu
wa chakula, upungufu wa bidhaa muhimu na kutokuwepo na utulivu
viwandani. Mapema mnamo mwaka wa pili wa vita, Wayahudi wa kijerumani walikuwa wakitangaza kuwa kushindwa kwa Ujerumani ni muhimu
kwa ajili ya kuibuka kwa mfumo wa uchumi wa viwanda. Strovel alisema
“Ninakubali waziwazi kwamba ushindi kamili wa nchi hautakuwa wa
manufaa kwa chama cha Social Democrats.” Na vilevile, “Kuinuka kwa
wafanyakazi wa viwandani baada ya vita ni jambo lisilowezekana.”
Mapinduzi ni usemi wa namna ya kujielezea ya nia ya Kiyahudi kupata
mamlaka. Vyama ni vyombo tu vya Wayahudi kwa ajili ya mpango wa
kiyahudi juu ya madaraka. Hiyo inayoitwa udikteta wa wafanyakazi kwa
ukweli na uhakika wa kivitendo ni udikteta wa Wayahudi.
Vita vya 1914-1918 vilileta hali ambayo ilitoa mwanga juu ya ukimataifa
wa fedha za Kiyahudi. Katika kipindi cha miaka ambapo Marekani haikujihusisha na upande wowote, kulikuwa na uwezakano wa kutazama kiwan180
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go cha ushirikiano na nchi za nje wa baadhi ya watu, na pia kiwango ambacho uaminifu wa kawaida wa kitaifa uliwekwa chini ya shughuli za kifedha za kimataifa. Vita vile vililazimisha ushirika wa mtaji wa Mataifa kwa
upande mmoja wa mapambano, kinyume na mitaji ya vikundi vya
Kiyahudi vilivyokuwa tayari kucheza pande zote mbili. Methali ya zamani
ya Rothschild isemayo: “Usiweke mayai yako yote kwenye kapu moja”
inakuwa wazi kabisa inapowekwa kwenye istilahi ya Kitaifa na kimataifa.
Fedha za Kiyahudi zinavichukulia vyama vya siasa kwenye hali ya usawa,
huweka dau kwa ajili ya vyote, na kwa hali hiyo hawapotezi kamwe
kabisa. Na kwa namna hiyohiyo, fedha za Kiyahudi hazishindwi katika
vita. Kwa kuwa kwake kila upande haziwezi kuukosa upande ulioshinda,
na masharti yake ya amani inatosheleza kuyafunika maendeleo yote kwa
ule upande ulioshindwa. Huo ndio uliokuwa umuhimu wa kuwepo kwa
Wayahudi wengi kwenye Mkutano wa Amani wa Versailles.
Lakini ajali ya ajabu inaelekea kuzifuata namna zote za ubora wa kiyahudi. Pale wanapokaribia kumalizia ndoto zao za ushindi wa Kiyahudi kuna
jambo linatokea na muundo wao hubadilika. Hutokea mara nyingi katika
historia ya Wayahudi ambapo hata Wayahudi wenyewe wamezoeshwa
kutafuta maelezo. Katika mambo mengi upinzani dhidi ya Usemiti hutoa
maelezo yaliyo tayari kabisa, lakini sio kila wakati. Katika wakati huu hasa
ambapo mwanga ambao umepatikana kutokana na moto wa kivita
umefichua mambo mengi sana ambayo hapo nyuma yalifichika kwenye
kivuli, kuamka kwa kujali kwa dunia kunaitwa upinzani dhidi ya Usemiti,
na maelezo yanayotolewa kwamba ‘baada ya kila vita Myahudi anakuwa
msingiziwa’ ni kukubali kunakostaajabisha ambako kutawaongoza watu
wenye ubinafsi kidogo kuuliza, kwa nini?
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UPEO WA NGUVU ZA KIFEDHA
ZA KIYAHUDI
Katika kampuni ya Kuhn, Loeb and Company, fedha ya Kiyahudi nchini
Marekani ilifikia kiwango cha hali ya juu kabisa. Mkuu wa kampuni hii
alikuwa hayati Jacob Schiff, ambaye alizaliwa mjini Frankfurt-onthe–main na ambaye baba yake alikuwa mmoja wa madalali wa
Rothschild. Mmoja wa washirika wa Jacob Schif, Otto Kahn, alizaliwa
Mannheim, na alishirikiana mapema sana na akina Speyers, ambao pia asili
yake ni Frankfurt na ambaye alipata mamlaka makubwa sana nchini
Uingereza katika kipindi cha utawala wa Edward V11. Mshirika
mwingine, Felix Warburg, aliolea kwenye familia ya Jacob na akina
Warburg wakawa ni baadhi ya watu wenye ushawishi sana kwenye uwakilishi wa masuala ya kidiplomasia ya Marekani.
Msafara wa Vuguvugu la awali la mabepari wa kiyahudi wanaoshughulikia
masuala ya kifedha nchini Marekani ulitafuta shabaha nyingine kwenye
nchi za kigeni ambako ushawishi wake wa baadae juu ya mambo ya
Marekani ulithibitika kuwa mkubwa. Msafara wa kwanza wa vuguvugu
ulielekezwa Marekani ya kati na Kusini. Misaada ya kifedha halisi au ya
ushauri uliotolewa kwa Mexico wakati wa uhusiano wake na Marekani
usioridhisha sana, ulitolewa na vikundi vya Kiyahudi. Machufuko ya kisiasa na mipango ya kifedha kwenye nchi hizo ndogo lakini zilizopangiliwa
vizuri kimikakati za Marekani ya kati ni mbaya sana usiyohitaji
kuzungumziwa.
Inafahamika kwamba Jacob Schiff alitoa misaada ya vifaa kwa Japan katika vita vyake vya mwaka 1905 ilipokuwa inapambana na Russia. Hii
ilikuwa inaelezeka kwa misingi ya biashara nzuri na pia dhamira ya kulipiza kisasi kutokana na yale Russia iliyowatendea Wayahudi. Schiff aliutumia mwanya huo ili kuziingiza kanuni ambazo tangu hapo zimekua na
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kugeukia kwenye Ubolshevik, kwenye mawazo ya wafungwa wa kivita wa
kirussi waliokuwa kwenye makambi ya vita ya Japan. Jaribio la kupata
umaarufu nchini Japan, kwenye siku hizo za zamani, halikupata mafanikio
yaliyotarajiwa. Wajapani waliyaweka masuala ya kibiashara kuwa ni ya
kibiashara pekee na Jacob Schiff hakuridhika na Japan kwa ujumla. Wazo
hilo mwanzoni mwa karne hiyo lilikuwa ni kuijumisha Japan inayoanza
kuinukia kwenye orodha yake ya ushindi wa kifedha, lakini wajapani walisifiwa kwa utambuzi zaidi kuhusu hatari kubwa ya Kiyahudi kuliko
walivyotambua wamarekani. Hii inafaa sana kukumbukwa kwa kuzingatia
propaganda kubwa ambayo kwa miaka kabla ya vita vya mwaka 1914,
mara nyingi ilitafuta kuanzisha kutokuelewana kati ya Marekani na ufalme
wa Japan.
Uyahudi uliibuka kutoka kwenye vita vya 1914 – 1918 wakiwa madhubuti kwa nguvu sana katika mamlaka, hata ndani ya Marekani, kuliko
ilivyokuwa hapo kabla. Katika dunia nzima kwa ujumla, kupanda kwa
Myahudi katika wakati huu wa sasa kunaonekana zaidi. Katika zile nchi
ambazo zinaweza kuitwa zisizo za kirafiki kwa wayahudi, wala katika siku
za karibuni huko nyuma, utawala wa Myahudu una nguvu zaidi kuliko
mahali pengine popote pale. Kadri wanavyozidi kupingana ndivyo
wanavyoonyesha nguvu zao. Katika wakati ambapo, kama wasemaji wote
wa Kiyahudi wanavyotuarifu, kuna wimbi la kiduniani la upinga Usemiti,
ambalo ndilo jina lao kwa ajili ya mwamko mpya wa watu juu ya kile kilichokuwa kinaendelea kutokea, bali ni kwamba Mkuu wa mahakama za
dunia31 anatokea ambaye ni Myahudi. Hakuna anayeelekea kujua ni kwa
sababu gani. Hakuna awezae kulielezea hilo.

31 Shirikisho la Mataifa linatajwa katika maandishi ya kwanza (1920) na kipengele hicho hicho hujitokeza katika maelekezo ya sasa ya ‘Umoja wa Mataifa’.
Jinsi inavyozidi kubadilika ndivyo inavyokuwa kitu kilekile!- Mhariri.
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“DISRAELI WA AMERIKA” - MYAHUDI WA
NGUVU ZA AJABU
Nchini Marekani tulikuwa na usemi wa utawala wa kiyahudi32 takriban
ulio kamili kama ule uliopo huko Urusi. Hili linaonekana kuwa ni tamko
lenye nguvu sana, lakini ni jepesi kuliko mambo yanayoweza kuruhusu.
Na masuala yenyewe sio mambo yatokanayo na uvumi tu au matokeo ya
maoni au ubaguzi, ni matokeo ya uchunguzi na maafisa halali wa Marekani
ambao waliwekwa pembeni kwa ajili ya upendeleo wa serikali iliyoundwa
tayari ya kiyahudi, na kusambazwa kila wakati kwenye kumbukumbu
mahsusi za Marekani.
Wayahudi wamethibitisha kwamba udhibiti wa Wall Street sio muhimu
sana kwenye udhibiti wa watu wa Marekani, na mtu aliyethibitisha haya
alikuwa ni Myahudi wa Wall Street.
Mtu huyu ameitwa mtaalamu wa ushauri wa Uyahudi nchini Marekani.
Inasemekana kuwa wakati mmoja, akijizungumzia yeye mwenyewe, alitamka: “Mwangalie Disraeli wa Marekani.”
Kwenye kamati teule ya baraza la Congress la Marekani alisema,
“Inawezekana mimi nilikuwa na mamlaka makubwa sana pengine kuliko
mtu mwingine yeyote yule wakati wa vita, na bila shaka huo ni ukweli.’33
32 Katika kila namna vita vya 1914-1918 vinatajwa wakati wa utawala wa Rais
Wilson. Ni ukweli muhimu kwamba mtu huyo huyo (Baruch) alikuwa ni mtu
msaidizi sana wa Rais Roosevelt kupita wote katika tawala Amani na vita za
Roosevelt!- Mhariri.
33 Katika Vita vya Pili vya Dunia ambavyo kwavyo mtu huyu alikuwa na nguvu
sana, rafiki yake wa karibu, Whinston Churchill, alikuwa ni Waziri Mkuu wa
Uingereza. Ina maana kwamba mfumo wa ‘mkusanyiko wa viwanda’ katika
Uingereza ulitoa siri zote za kibiashara kwenye mikono ya mkiritimba
(mwanachama) wa muungano wa wakiritimba, na siri za jeshi la Kiingereza na
maendeleo ya viwanda zilifanywa zipatikane kwa urahisi sana kwa watawala wa
kihila wa Wayahudi.
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Hakuongezea chumvi kwenye suala hili. Alikuwa na mamlaka makubwa
sana. Hayakuwa yote ni mamlaka ya kisheria. Yalienea kwenye kila nyumba, na kila duka, kila kiwanda na benki, reli na migodi. Yaliyagusa majeshi
na serikali kadhaa. Yaligusa mabaraza ya uandikishaji. Iliwafanya watu
kuwa na dunia na kutokuwa na dunia. Yalikuwa ni madaraka bila uwajibikaji na bila ukomo. Yalikuwa ni madaraka yaliyowalazimisha watu wa
mataifa kuzifichua siri zao mbele ya mtu huyu na washirika wake wa
Kiyahudi, na kuwapa fursa na ujuzi ambao haununuliki hata kwa mabilioni
ya dhahabu.
Hakuna hata mmarekani mmoja kati ya millioni ambaye aliwahi kamwe
kusikia juu ya mtu huyu kabla Marekani kuingia kwenye vita vya mwaka
1917. Alitokea kwenye maficho ya giza fulani lililozimwa kwa huduma za
kijamii za umaarufu na kuingia kwenye utawala mkubwa wa taifa
lililokuwa vitani. Serikali iliyoanzishwa haikuwa na la maana la kufanya
kuhusiana naye mbali na kupata msaada wa mapesa yake na kufanya
anavyotaka yeye. Alisema kwamba watu wangeweza kumwomba Rais wa
Marekani ili auawe, lakini kwa vile waiitambua hali halisi iliyokuwepo
hawakufanya hivyo.
Huyu alikuwa nani, ni nani, mtu huyu mwenye nguvu katika njia yake, na
mwenye maelekezo mno kwa Wayahudi kuwa tayari kuuchukua utawala
wakati wowote akipenda?
Jina lake ni Bernard M. Baruch. Alizaliwa Carolian ya Kusini mnamo
miaka ya 1870, mtoto wa daktari wa Kiyahudi, Dr. Simon Baruch.
Alihitimu kwenye chuo cha mjini New York akiwa na umri wa chini ya
miaka 19. Baada ya kwenda Wall Street kama karani na mjumbe na
alipokuwa na umri wa kati ya miaka 26 au 27 alikuwa mwanachama wa
kampuni ya A.A. Housman And Company. Mnamo mwaka wa 1900 au
1902 alijitoa kwenye kampuni hiyo lakini kwa wakati huohuo alikuwa
amepata nafasi katika Soko la Hisa.
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Kisha aliingia kwenye biashra yeye binafsi, kauli ambayo inabidi
ichukuliwe neno kwa neno kama ilivyo kwa kuzingatia ushuhuda wake
mwenyewe:
“Sikufanya biashara ya mtu yeyote yule isipokuwa yangu mwenyewe, nilifanya utafiti wa mashirika yanayohusiana na uzalishaji na utengenezaji wa
vitu vya aina mbalimbali, na uchunguzi wa watu waliokuwa wanajishughulisha na shughuli hizo.”
Kwa kuibuka kutoka kwenye ushahidi wake mbele ya baraza la Congress,
shughuli za Baruch zinaonekana kuwepo kwenye nyanja mbalimbali,
hususan kwenye shughuli za vyuma na kwenye vyama vya shughuli mbali
mbali za kibiashara. Yeye pia alikuwa na msaada sana kwenye ununuzi wa
makampuni ya tumbaku, aina mbalimbali za shaba, chuma cha pua, utengenezaji wa aina zingine za vyuma, mpira na makampuni ya kuyeyusha
madini, na alihusika katika ujenzi na ukuzaji wa viwanda vikubwa vya
mpira nchini Mexico. Kama kijana mdogo, anaonekana kuwa mmiliki wa
kiasi kikubwa cha fedha na hakuna kinachoonesha kwamba alizirithi kwa
kiasi chochote. Yeye ni tajiri mkubwa sana. Athari za kivita zilizopatikana
kwenye utajiri wake hazijulikani. Ni mabadiliko gani yaliyotokea kwenye
utajiri wake kwa sababu za vita hivi, pia hayajulikani, lakini bila shaka
baadhi ya marafiki zake walio wengi na washirika wake wa karibu
walichuma mapesa mengi kutokana na shughuli zao wakati wa vita.

DIKTETA BARUCH
Baada ya kuhojiwa na tume ya uchunguzi ya Congress ilidhihirika wazi
kuwa ushawishi wa Baruch kwa Rais Wilson uliingiza mabadiliko kwenye
utawala kiasi cha kumfanya Baruch awe mtu mwenye mamlaka sana
wakati wa vita. Baraza la Ulinzi wa Taifa liligeuka kuwa kama maonyesho
tu ya pembeni, halikuwa baraza la wa Marekani ambalo liliendesha vita,
ilikuwa ni udikteta ulioongozwa na Myahudi, huku Mayahudi wakiwa
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kwenye kila kituo cha mikakati kwenye mlolongo huo. Kwenye ushahidi
wake mwenyewe, yeye anaelezea moja ya ziara zake kwa Rais mnamo
mwaka 1915.
Bwana Baruch: “Nilifikiria kuwa vita vinakuja mapema sana kabla ya kuja
kwake... Nilimwelezea kwa uhakika kabisa kama nilivyoweza kuwa
nilikuwa ninahangaishwa sana na umuhimu wa kuvihamasisha viwanda
vya nchi hii. Rais alisikiliza kwa makini sana na kwa uzuri kama ilivyo
kawaida yake. Maoni yangu yalipelekwa kwenye Baraza la Ulinzi wa
Taifa... Waziri wa Vita aliniuliza nilichokuwa nifikiria juu ya hilo.
Nilisema kuwa nigependelea kuwa na kitu tofauti.” Baraza ni baraza,
Bwana Baruch alihitaji kitu kilicho tofauti. Alimfanya Rais abadili mambo
ili kumfanya Bwana Baruch kuwa ‘mtu mwenye madaraka makubwa sana
kwenye vita.’ Kile alichokifanya Baruch kilikuwa cha ustadi sana, lakini
hakikuwa kwenye utaratibu wa Kimarikani. Hakuna yeyote yule ambaye
angetaka kufanya hivyo isipokuwa mtu wa kabila lake.
Hakuna kupuuza ushahidi alioutoa Baruch mbele ya Baraza la Congress.
Rais wa Marekani alifanya vile alivyotaka Baruch kwa maelfu ya njia, na
kwa uwazi alichokihitaji Baruch ni kuwa na uwezo wa kuongoza katika
Marekani yenye uzalishaji, na alikipata. Hicho alikipata kwenye vita
kubwa kuliko alivyopata Lenin au warithi wake huko Urusi, kwa kuwa
hapa Marekani watu hawakuona chochote isipokuwa suala la uzalendo.
Hawakuiona serikali ya Kiyahudi iliyokuwa inasambaa juu yao. Hata
hivyo ilikuwepo hapo.
Hivyo basi Baruch alifanya mambo. Kabla hajafanya chochote alikuwa
mkuu na kiini cha mfumo wa udhibiti wa namna ambayo serikali ya
Marekani haikuwahi kuumiliki kamwe na haitamiliki mpaka itakapobadili
mwenendo wake wa kuwa serikali huria. Kama alivyojisemea yeye
mwenyewe, nguvu yake ilikuwa kwenye madaraka yafuatayo:
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Madaraka juu ya kutumia mtaji kwenye biashara za binafsi za
wamarikani. (madaraka haya mwanzoni yalikuwa chini ya kamati ya
masuala ya mtaji, mdhibiti wake akiwa ni Myahudi mwigine aitwaye
Eugene Meyer, Jr).
Madaraka juu ya mali. Hii kwa kweli inajumuisha kila kitu. Bwana
Baruch alikuwa ni mtaalamu katika njia nyingi za mali inayohusika, na
alikuwa ameshikilia masilahi katika nyingi ya hizo. Pale ambapo Bwana
Baruch hakuwa mtaalamu, bila ya shaka alikuwa na wataalam wengine
walioongoza: (ambao ni) Wayahudi. ‘Wajumbe wa kamati hiyo waliteuliwa na mimi mwenyewe; viwanda havikuwateuwa,’ alielezea.34
Madaraka juu ya viwanda: Aliamua mahala pa kuyapeleka makaa ya
mawe, wapi chuma cha pua kiuzwe, wapi kiwanda kiendeshwe na wapi
kisiendeshwe. Alisema, na imo kwenye ushahidi wake wa maandishi,
kwamba kulikuwa na shughuli za viwanda kati ya 351 au 257 vilivyokuwa
chini ya udhibiti wake nchini Marekani ikijumlishwa na kila aina ya mali
ghafi duniani. ‘Mimi nilikuwa na mamlaka ya mwisho kabisa.’
Mamlaka juu ya tabaka za watu wa kuitwa kutumikia jeshi: Baruch
kwa hakika alimweleza Jemadari mkuu wa chuo cha kijeshi wa Marekani
juu ya aina ya watu wakuchukuliwa jeshini ‘tulilazimika tuamue kwa
uhakika juu ya umuhimu wa mambo,’ alisema ‘ilitubidi tuamue kwamba
vile viwanda visivyo na umuhimu mkubwa vizuiwe na ni kutoka kwenye
viwanda hivyo ambako nguvukazi watu watachukuliwa kwa ajili ya kuingia jeshini’.
34 NENO LA MHARIRI: Upanuzi wa mfumo wa ‘umiliki wa viwanda na vifaa’
katika Vita vya Pili vya Dunia, na maendeleo ya mbinu na nguvu za Baruch na
washirika wake wa kisiasa katika ‘Demokrasia za Kimagharibi’ katika vita vya
baadae, hufanya usambamba wa kuvutia, na yale maelezo kwenye Congress
baada ya Vita vya Dunia! Kwa kweli, ni uchungu unaoendelea.
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Bila shaka ilikuwa ni muhimu uamuzi wa aina fulani ufanywe, lakini ni
kwa nini mtu mmoja tu, kwa nini wakati wote mtu mmoja huyu huyu?
Mamlaka juu ya watumishi wa kazi ngumu nchini: ‘Tumeamua
kufanya mchanganyiko wa wanawake na wanaume makazini, jambo
ambalo kila mara lilikuwa linapingwa na vyama vya wafanyakazi’.
‘Tumepanga mabei ….. kwa uzalishaji kwa ujumla, sio kwa ajili ya wanajeshi na wanamaji peke yao, bali pia kwa washirika na raia wa kawaida’.
Na sasa tazama kama kielelezo kamili cha sehemu moja ya protokali kama
ilivyokuwa siku zote inaweza kuonekana katika Serikali yoyote ya watu
wa Mataifa: ‘Tutalazimisha nyongeza za mishahara, ambazo hata hivyo
hazitakuwa za manufaa yoyote kwa wafanyakazi kwani kwa wakati huohuo tutaongeza bei ya vitu muhimu,’ Protokali ya kwanza.
Haikuwa wakati wa vita pekee, lakini pia baada ya mkataba wa kusimamisha vita kwa muda, kwamba dalili za ishara za chaguo zilimiminizwa
kwa Baruch. Alihudhuria kwenye mkutano wa amani wa Versailles kama
sehemu ya msafara wa Rais.
Bwana Baruch: ‘Kila alipouhitaji ushauri wangu nilimpa. Nilikuwa na
jambo la kufanya kuhusiana na masharti ya fidia. Nilikuwa kamishna wa
Marekani, mkuu wa kile walichokiita ‘Idara ya Uchumi.’ Nilikuwa
mjumbe wa Baraza Kuu la Uchumi nikiongoza sehemu ya madini adimu.’
Baruch alikubali kwenye ushahidi wake kwamba alikaa pamoja na watu
waliokuwa wanajadili juu ya Mkataba wa Amani, na kwamba alishiriki
kwenye mkutano wa mawaziri wakuu wa mataifa makubwa matano (The
Big Five). Wayahudi walionekana bila kificho kwenye ujumbe wa
Marekani kiasi cha kuleta minong’ono kila mahala. Wafaransa waliuita
mkutano wa Versailles kuwa ni ‘mkutano wa Kosher’ Wayahudi wa
Kimataifa walikuwepo kwa idadi kubwa, wakiongozwa na Baruch, walijikita kwa uimara mkubwa kwenye duru za ndani kiasi kwamba mchunguzaji makini, Dkt. E. J. Dillon kwenye kitabu chake “The Inside Story of
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the Peace Conference” – ‘hadithi ya ndani juu ya mkutano wa amani’
(Harper’s), aliyasema haya:
“Inaweza kuwa kama inashangaza kwa baadhi ya wasomaji, lakini huo
ndio ukweli halisi, kwamba idadi kubwa ya wajumbe waliamini kwamba
washawishi wakubwa nyuma ya watu wa Anglo-Saxon walikuwa ni
Wasemiti.” (uk. 496).
Halafu tena anasema:
“….. ule mfuatano wa mambo yenye kufaa ulioundwa na kutekelezwa katika mwelekeo huu ulipewa msukumo na wayahudi, waliokusanyika huko
Paris kwa ajili ya kufanikisha programu yao iliyofikiriwa kwa uangalifu
mkubwa, ambayo walifanikiwa katika kupata kuutekeleza kwa kiwango
kikubwa ….. kanunii ambayo sera hii iliingizwa na wajumbe wa Mkutano
huo, ambao nchi zao ziliathirika, na ambao waliiona kama ni hatari sana
kwa amani ya Ulaya Mashariki, ilikuwa ni hii: “Kuanzia sasa ulimwengu
utatawaliwa na watu wa Anglo-Saxon, ambao katika zamu yao, wao
wanayumbishwa na asili yao ya Uyahudi.” (uk. 497) Hii kwa vyovyote vile
sio hadithi kamili.
Kwa nini Baruch aliteuliwa kuwa dikteta wa kwanza wa Marekani?
Alikuwa nani, na alikuwa amefanya nini kilichosababisha kuteuliwa
kwake kama kiongozi na mwenye jina wa madaraka ya kiserikali kwenye
Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia, vita kubwa ya kwanza ambapo
Marekani ilihusika na ambayo iligeuza taifa hilo kutoka kuwa taifa mdaiwa na kufikia kuwa taifa kubwa lenye nguvu za kivita na kifedha wakati
wote? Pamoja na matukio machache ya kujitolea kijeshi na jitihada zisizo
na thamani kubwa kiulinganishi. Historia yake iliyotangulia hailielezei
hili. Pia mafanikio yake ya binafsi na hata ya kifedha hayalielezei hili. Nini
basi kinachoelezea?
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Watu wanaoweza kumudu mamlaka haya ya kisiasa na nguvu za fedha
wakati wa vita wanaweza kufanya hivyo hivyo wakati wa amani. Marekani
hivi sasa inaishi kwenye namna ya uchezeaji wa amani hivi sasa. Vikundi
vya kiutendaji na serikali zimefilisika. Ni nguvu zao za unyang’anyi tu
ndizo zinazowapa uwezo wa kuendelea kwao kuwepo. Marekani ambayo
inajulikana kama nchi tajiri sana duniani, ni maskini tu kama zilivyo
serikali zinginezo, imo katika madeni na kukopa. Na wadai wake kila
wakati wanapuuza wajibu wao na kuiweka katika mikono mibaya zaidi
kuliko ilimokuwa kamwe. Kiwango chetu cha Deni la Taifa ni kipimo cha
utumwa wetu kwa Fedha za Kidunia za Kiyahudi. Tunaishi katika
demokrasia, lakini madeni hukopwa kwa mikataba ambayo mara zote
hugharimu zaidi ya kiwango cha deni lenyewe, na hakuna awezaye kusema lolote juu ya hilo. Sisi Wamarekani hatujui ni kiasi gani cha riba tunacholipa kila mwaka, na hatujui ni nani tunayemlipa.

“Tutavidhibiti vyombo vya habari kwa njia ifuatayo:
1. “Tutavimiliki na kuviwekea utawala wa hali ya juu. Tutafanya
hivyo pia kwa ajili ya kila kilichochapishwa kinginecho, kwani
itakuwa na maana gani kwetu kukwepa shutuma za vyombo
vya habari kama tunabaki tukilaumiwa kupitia majarida na
vitabu?”
2. “Hakutakuwa na tangazo lolote litakalowafikia watu bila
ukaguzi wetu. Kwa wakati huu kwenye hili tumepata
mafanikio. Kwa kiasi kwamba habari zote zinapokelewa kutoka sehemu zote za dunia kwa mawakala kadhaa ambapo kuna
kituo maalum zinakofikia.”
3. “Masuala ya fasihi na uandishi wa habari ni nguvu mbili
muhimu sana za kielimu, kwa hali hiyo serikali yetu itakuwa
ndio mmiliki wa mengi ya majarida. Kama tutaruhusu magazeti
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kumi ya binafsi, tutakuwa na yetu thelathini, na kuendelea
hivyo. Hili lisije likatiliwa mashaka na jamii, kwa sababu
ambayo kwamba magazeti yote tutakayoyachapisha kwa nje
yatakuwa na maoni tofauti kabisa pamoja na mwelekeo hivyo
basi kuamsha hisia za kujiamini ndani yake na hivyo kuvutia
wapinzani wetu wasiotushitukia, ambao watanaswa mtegoni na
hivyo basi kuwafanya wasio na madhara.” 35
Protokali ya kumi na mbili

15: VITA JUU YA KUDHIBITI VYOMBO VYA HABARI:
Jibu la kwanza la kisilika ambalo Myahudi atalitoa kutokana na kushutumiwa kabila lake kotoka kwa mtu asiye Myahudi ni lile la vurugu.
Zilizotishiwa au zilizofanywa. Maelezo haya yatathibitishwa na mamia ya
raia wa Marekani waliousikia ushahidi huo kwa masikio yao na kuona kwa
macho yao.
Kama mchunguzi wa wazi wa Suala la Uyahudi atakuwa katika biashara,
‘kususia’ ni jibu la kwanza ambalo Wayahudi wanaelekea kulifikiria, iwe
ni gazeti au biashara nyingine iliyoazishwa, au hoteli, au utengenezaji wa
tamthilia au biadhaa yoyote ile iliyozalishwa ambayo mtengenezaji wake
ametwaa sera ya ‘Bidhaa zangu ni za biashara lakini sio kanuni zangu.’
Kama kuna namna yoyote ile ya uhusiano wa kibiashara na wanafunzi wa
Suala la Uyahudi, jibu la kwanza ni ‘kususia.’
35Hili lilisemwa katika miaka ya mwanzoni mwa karne ya 20. Siku hizi mashirika manne ya kimataifa ya vyombo vya Habari (kati ya matano) yenye ushawiwishi
zaidi yanamilikiwa na Wazayuni, mbali na magazeti makubwa mno na njia za
uchapishaji ulimwenguni pote – vyote hivyo hufanya kazi kwa lengo moja la
kuuweka ulimwengu chini ya utawala wa Wazayuni. - Mhariri.
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Mbinu hii: ‘uendeshaji wa mnong’ono’ ilianza mwanzoni. Tetesi za
kuhamanisha zilianza kuenea kwa nguvu na kwa haraka, “tusubirini
tumshike” ndio maneno yaliyopitishwa. Wayahudi wasimamizi wa
mashine zichapishazo habari za masoko ya hisa ya kitaifa wameanzisha
wito wa “uvumi kwa siku.” Wakala wote wa vyombo vya habari wanaoongoza nchini Marekani wanadhibitiwa na Wayahudi. Wakuu wa magazeti
wa Kiyahudi wameanzisha sera ya ‘kichwa cha habari cha kukokoteza kwa
siku’ Wayahudi wasimamizi wakuu wa vijana wauza magazeti mitaani
‘mitaa yote inayohusika imetwaliwa na ‘wafanyabiashara’ wa Kiyahudi
ambao huwaruhusu tu vijana wao kuuza magazeti’, wanatoa amri ya
kusisitiza habari fulani gazetini kwenye kelele zao za mitaani – ‘kelele
mpya dhidi yake kila siku’. Kampeni nzima dhidi ya mkosoaji wa
Uyahudi, yeyote yule atakayekuwa, huingia kwenye tishio, ‘tusubirini
tumshike’.36
‘Msukumo wa mnong’ono’, ‘kususia’, haya ni majibu makubwa ya
Wayahudi. Hali hii huunda ugumu na uchakavu wa hali ya akili katika
watu wa mataifa ijulikanayo kama “Kuwahofia Wayahudi.”

MAPAMBANO YA BW. BENNETT:
Hii ni hadithi juu ya mgomo iliyodumu kwa muda wa miaka kadhaa: Ni
moja kati ya hadithi nyingi za aina hiyo hiyo ambazo zinaweza kuongelewa juu ya Marekani. Kumekuwepo na masuala mengine yaliyojitokeza
zaidi baada ya hili, lakini hiyo inarudi nyuma kwenye mwanzo wa malengo na mamlaka ya Kiyahudi nchini Marekani, na ni moja ya mapambano
36 NENO LA MHARIRI: Kufuatia kupanda kwa ‘umashuhuri’ wa waandishi
waliounganishwa kibiashara wa makala maalumu katika magazeti tangu 1920,
sasa neno ni ‘pakaza matope’; hususani huonekana katika mambo ya habari - kisiasa.
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makubwa ambayo yalipiganwa na Wayahudi kwa mafanikio ili kuutokomeza uandishi wa habari wa kujitegemea.
Hadithi hii inahusiana na gezeti lililotoweka muda mrefu uliopita la
‘NewYork Herald’ gazeti ambalo lilikuwa libakie huru kutokana na ushawishi wa Kiyahudi jijini New York. Gazeti la Herald lilidumu kwa kipindi
cha miaka 90, ambayo iliishia mnamo mwa 1920 kutokana na muunganisho ambao haukuepukika. Lilikuwa ni gazeti lililofanya uhodari mkubwa
kwenye ulimwengu wa ukusanyaji habari. Lilimpeleka Afrika Henry M.
Stanley kumtafuta Livingstone. Liliunga mkono uchunguzi wa Jesnnette
kwenye maeneo ya Arctic. Lilihusika kwa kiasi kikubwa na juhudi za
usamabazaji wa nyaya za kupitishia habari kwenye bahari ya Atlantic.
Umaarufu wake miongoni mwa waandishi wa habari ulikuwa kwamba si
taarifa zake wala habari zake kwenye maoni ya tahriri ambazo zingeweza
kununuliwa au kushawishiwa. Lakini pengine uhodari wake mkubwa
ulikuwa, kwa kipindi cha miaka mingi, ni kulinda uhuru wake wa uandishi
habari dhidi ya mashambulizi ya pamoja ya Wayahudi wa New York.
Mmiliki wake, Hayati James Gordon Bennett, raia mashuhuri wa Marekani
aliyepata umaarufu kwa shughuli zake nyingi zenye msaada, kila wakati
amekuwa na mahusiano ya kirafiki na Wayahudi wa Jiji hilo la New York.
Kwa hakika hakuwa na chuki dhidi yao. Kwa kusema kweli hakuwahi
kuwafanyia uadui kwa makusudi. Lakini alikuwa amedhamiria kulinda
heshima ya uhuru wa uandishi wa habari. Hakuwahi kuungana na sera ya
kuwa watangazaji wanayo haki ya kutoa maoni yao juu ya sera ya uhariri
wa gazeti ili kuleta ushawishi wa aidha kuyachapisha au kuyazima. Enzi za
Bennett magazeti ya Marekani kwa wingi yalikuwa huru. Leo hii kwa
ujumla wao yamo kwenye udhibiti wa Wayahudi. Udhibiti huu
hutekelezwa kwa njia mbalimbali. Nyakati nyingine hutegemea hasa na
jinsi mmiliki aonavyo umuhimu wake.
Lakini udhibiti upo, na kwa wakati huu ni uliokamilika. Miaka hamsini
iliyopita mjini New York kulikuwepo na magazeti mengi sana kuliko yaliy194

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 195

Myahudi wa Kimataifa
opo hivi sasa, kwani muunganisho umepunguza ushindani kufikia
machache tu ambayo hayashindani. Hali hii inalingana na ilivyo kwenye
nchi nyinginezo, hasa Uingereza.
Gazeti la Herald la Bennett, linalouzwa kwa senti tatu, lilipendwa sana na
lilikuwa ni chombo cha matangazo kilichopendwa sana kutokana na hali ya
kusambazwa kwake. Kwa wakati huo idadi ya Wayahudi jijini New York
ilikuwa ni chini ya theluthi moja ya ile iliyopo hivi leo, lakini kulikuwepo
na mengi yaliyowakilishwa kwenye gazeti hilo.
Kwa wakati huu kila mtu wa magazeti analolifahamu ni kuwa: Viongozi
wengi wa Kiyahudi wakati wote hupendelea amma kuchapisha hadithi
gazetini au kuizima. Hakuna tabaka la watu wanaosoma magazeti ya
umma kwa jicho makini sana kuhusiana na mambo yao wenyewe kama
wasomavyo Wayahudi. Gazeti la Herald lilifuata tu sera hii toka mwanzo
wa muundo huu wa unyanyasaji kwamba ilikuwa isiruhusuwe
kuliyumbisha The Herald kutoka kwenye wajibu wake kama mhabarishaji wa umma. Na sera hii ilikuwa na fursa ya kujirejea kwa ajili ya magazeti
mengine jijini humo.
Wakati ilipotokea kashfa kwenye vikundi vya kiyahudi (na mwishoni mwa
karne ushawishi wa Kiyahudi uliokuwa unaendelea kukua nchini
Marekani ulizizalisha kashfa nyingi) Wayahudi maarufu wangejazana
kwenye ofisi za tahiriri za gazeti husika kwa lengo la kupanga mipango ya
kuizuia hadithi hiyo. Lakini wahariri walitambua kuwa gazeti la Herald
haliwezi kuzuia chochote kile kwa ajili ya mtu yeyote yule. Kuna manufaa
gani kwa gazeti moja kuzuia na magazeti mengi mengine yasipozuia?
Hivyo basi wahariri wangesema: Tungefurahi sana kuizuia hadithi hii,
lakni gazeti la Herald wataitumia, hivyo basi, nasi pia tutafanya hivyo
hivyo ili kujilinda. Hata hivyo ikiwa mtalifanya Herald lizuie hadithi hiyo
nasi pia tutafanya hivyo hivyo. Lakini Herald halikushindwa kamwe,
amma kwa shinikizo la nguvu za ushawishi au kwa ahadi za kibiashara au
vitisho vya kupoteza. Lilizichapisha hizo habari.
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Alikuwepo mwenye benki mmoja wa Kiyahudi ambaye kila baada ya
muda fulani alimtaka Bennett amuachishe kazi mhariri wa masuala ya
kifedha wa gazeti la The Herald. Bepari huyo mwenye benki alikuwa
kwenye harakati za kutaka kuziondoa dhamana za Mexico kwa wakati
ambapo dhamana hizo hazikuwa salama wa kutosha. Wakati ambapo kisasi
kikubwa cha dhamana kilipokuwa kinataka kushushwa kutoka kwa
wamarekani wasiogutuka, gazeti la Herald liliandika juu ya mapinduzi
yanayotegemewa kutokea nchini Mexico na ambayo kwa hakika yalitokea.
Yule mwenye benki huku akitokwa na povu mdomoni na kupendekeza kila
ushawishi aliouweza ili kubadili watumishi wa uhariri wa masuala ya
fedha ya gazeti la Herald, lakini hakufanikiwa kusababisha mabadiliko ya
aina yoyote ile, hata ya mhudumu wa ofisi.
Wakati mmoja kashfa ya kutisha iliyomhusu mtu wa familia maarufu,
Bennett alikataa kuizuia kwa madai kuwa kama tukio kama hilo lingetokea
kwa familia nyingine yoyote ile maarufu mwa kabila lingine, lingechapishwa bila kuzingatia umaarufu wa watu waliohusika. Wayahudi wa
Philadelphia walifanikiwa kupata uzuiaji huko, lakini kutokana na msimamo imara wa Bennett hakukuwa na uzuiaji jijini New York.
Gazeti ni jambo la kibiashara. Kuna baadhi ya masuala ambayo hayawezi
kuguswa na gazeti bila kujiweka lenyewe kwenye hatari ya kuwa gazeti
lililokufa. Huu ni ukweli kabisa kwa kuwa magazeti hayapati tena uungwaji mkono muhimu kutoka kwa jamii bali kutoka kwa watangazaji. Zile
pesa ambazo msomaji analipia kwa kununua gazeti kwa shida sana
hutosheleza kulipia karatasi nyeupe anayoipata. Kwa njia hii mtangazaji
hawezi kudharauliwa tena kuliko viwanda vya karatasi vinavyoweza kudharaulika. Kwa kuwa watangazaji wengi muhimu jijini New York
walikuwa na bado wanaendelea kuwa na maduka makubwa, na kwa kuwa
maduka makubwa mengi yalikuwa na bado yanaendelea kumilikiwa na
Wayahudi, inatokea bila ubishi kwamba Wayahudi mara zote huwa wanao
ushawishi kwenye sera za habari za magazeti wanayofanya nayo shughuli
zao.
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Kwa wakati huu, kila wakati imekuwa ni tamaa kuu ya Wayahudi kutaka
kumchagua Meya wa Kiyahudi wa Jiji la New York. Walichagua wakati
ambapo vyama vikuu vilivurugikiwa ili kuweka chaguo lao mbele. Mbinu
walizotumia zilikuwa bainifu. Walifikiri kwamba magazeti yasingethubutu kukataa maamuzi ya mkusanyiko wa wamiliki wote wa maduka makubwa, kwa hali hiyo waliandika barua ya siri ambayo waliipeleka kwa wamiliki wote wa magazeti wa New York. Wamiliki hao wa magazeti walikuwa
wametatizika. Kwa siku kadhaa walijadiliana juu ya jinsi ya kufanya. Wote
walikuwa kimya.Wahariri wa gazeti la Herald walimpelekea habari hizo
kwa simu Bennett ambaye alikuwa ng’ambo kwa wakati huo, na alikuwa
kwamba Bennett huyo huyo aliyeonyesha ushupavu na uwazi kwenye
maamuzi ambayo yaliyomuanisha waziwazi. Alirejesha majibu ya simu
hiyo: “Chapisheni hiyo barua.” Barua hiyo ilichapishwa kwenye The
Herald. Kiburi cha watangazaji wa Kiyahudi kikawa kimefichuliwa hadharani, ambapo wasio Wayahudi jijini New York walipumua kwa urahisi
na kulisifia tendo hilo.37
Gazeti la Herald lilielezea kinaganaga kuwa haliwezi kuunga mkono
mgombea wa maslahi ya kibinafsi, kwa kuwa lina msimamo wa kutetea
maslahi ya jamii. Lakini viongozi wa Kiyahudi waliapa kulipiza kisasi
dhidi ya The Herald na mtu ambaye alidiriki kuufichua mchezo wao.
Kwa hali yoyote ile hawakuwa wanampenda Bennett kwa muda urefu.
Gazeti la Herald lilikuwa ndio “gazeti la jamii” hasa jijini New York, lakini Bennett alikuwa na kanuni kwamba ni yale majina ya familia za watu
maarufu hasahasa tu ndio yachapishwe. Hadithi za majaribio ya Wayahudi
matajiri wapya kujiingiza kwenye makala za kijamii za Herald, ni baadhi
ya zile bora ambazo zinazotajwa na waandishi wa habari wa zamani.

37 Leo hii ni vigumu kumpata mwandishi thabiti na mwenye fikra huru kama
huyu. Iwapo akatokea kama huyu, hatatokea haraka sana kama atakavyotoweka
kwa njia ya muujiza wa ajabu, milele – Mhariri.
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Vita vyote vilianzishwa kwenye malumbano yaliyotokea kati ya Bennett
na Nathan Straus, Mjerumani, Yahudi, ambaye nyumba ya shughuli zake
za kibiashara ilijulikana kwan jina la R. H. Macy and Company, Macy
akiwa ni Msikochi aliyeasisi biashara hiyo na kutoka kwa warithi wake
ndiko Straus alikoipata biashara hiyo. Straus alikuwa kama mtu mwenye
ufadhili kwenye geto, lakini hadithi inaelezea kuwa kushindwa kwa
Bennett kumtangaza kama mtu mwenye ufadhili ndiko kulikoanzisha
uhasama, vita ndefu kwenye magazeti vilianza, mada yake ikiwa ni ulishaji kwa maziwa ni mazungumzo ya kipuuzi ambayo hakuna aliyeyatilia
maanani isipokuwa Bennett na Straus.
Wayahudi, bila shaka walikuwa upande wa Straus. Wasemaji wa Kiyahudi
walizunguka wakimwagia sifa nyingi kwenye mikutano na hadhara kadha
na kumdhalilisha James Bennett. Bennett alisawiriwa kwenye shughuli
mbaya na ovu sana ya kuwatesa Wayahudi wenye hadhi. Ilifikia hatua
ambapo Wayahudi waliweza kuweka maazimio kwenye Baraza la
Alderman.
Muda mrefu kabla, bila shaka, Straus mtangazaji mzito alikuwa ameondosha kila shughuli yenye thamani ya dola iliyokuwemo kwenye Herald.
Kwa hivi sasa elementi zilizoungana na zenye nguvu za wayahudi wa mjini
New York zilijikusanya ili kumpiga pigo la kumyumbisha Bennett. Sera ya
Kiyahudi ya ‘miliki au haribu’ ilidhihirika na Wayahudi wakatangaza vita.
Wakiungana kama mtu mmoja, watangazaji wa kiyahudi wote waliyaondosha matangazo yao. Sababu yao kubwa ilikuwa ni kwamba gazeti la
Herald lilikuwa likioneysha uadui dhidi ya Wayahudi. Madhumuni halisi
ya hatua yao hiyo ilikuwa ni kumpondaponda mmiliki wa gazeti wa
kimarekani aliyethubutu kutowategemea wao.
Pigo walilolitoa lilikuwa ni la kuyumbisha kweli. Lilimaanisha upotevu wa
zaidi ya dola 600,000 kwa mwaka. Gazeti lingine lolote lile jijini New
York lingelazimika kuacha biashara kutokana na upotevu huo. Wayahudi
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walilitambua hilo na walijiweka kando, wakisubiri kuanguka kwa mtu
ambaye walichagua kumuona kama adui yao.
Lakini Bennett alikuwa mpiganaji. Isitoshe aliifahamu saikolojia ya
Wayahudi vizuri zaidi, huenda kuliko mtu mwingine yeyote asiyekuwa
Myahudi jijini New York. Aliyapindua mambo na kuyafanya magumu kwa
wapinzani wake kwa mtindo wa kustaajabisha na usiotegemewa. Nafasi za
maana za kuvutia kwenye magazeti yake mara zote zilikuwa zikitumiwa na
Wayahudi. Nafasi hizo mara moja alizibadili na kuwapatia wafanybiashara
wasio Wayahudi kwa mikataba maalum. Wafanyabiashara ambao hapo
awali walikuwa wamelundikwa kwenye kurasa za nyuma na kona zilizofichika na Wayahudi matajiri zaidi, sasa waliinukia mbele ukurasa mzima
katika sehemu maarufu zaidi. Mmoja wa wafanyabiashara asiye Myahudi
ambaye alitumia fursa ya hali hiyo mpya alikuwa John Wanamaker,
ambaye matangazo yake makubwa kuanzia wakati huo na kuendelea
yalionekana kwenye magazeti ya Bennett. Magazeti ya Bennett yaliondokea kuwa na usambazaji usio na kikomo na kurasa nzima za utangazaji.
Mpango wa maangamizi uliopangwa vema kwa wakati huo haukutokea.
Badala yake kulikuwa na mstukizo wa ucheshi kiasi.
Hapa wakawepo wafanyabiashara wasio Wayahudi wa Marekani wakifaidi huduma bora zaidi za chombo cha utangazaji, huku wafanyabiashara wa
Kiyahudi wakiwa bila uwakilishi. Wakiwa wameshindwa kustahimili
mchezo wa biashara kugeuziwa kwa wafanyabiashara wasio Wayahudi,
Wayahudi walikwenda tena kwa Bennett wakiomba matumizi ya safu zake
kwa ajiili ya kutangazia biashara zao. Ule “Mgomo” uligeuka kuwa
mgumu sana kwa wasusiaji. Bennett aliwapokea wote waliomwendea bila
chuki. Walitaka warejeshewe nafasi zao za zamani, lakini Bennett akasema, Hapana! Walijadili sana, lakini Bennett akasema, Hapana! Walimpa
mapesa mengi zaidi, lakini Bennett akasema, Hapana. Zile nafasi za ubora
zaidi zilikuwa zimepotezwa.
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Bennett alishinda, lakini ulidhihirika kuwa ni ushindi ghali sana. Wakati
wote Bennett alikuwa anawakataa, wayahudi waliendelea kuwa na nguvu
sana jijini New York, na walijawa na mawazo kwamba kudhibiti uandishi
wa habari jijini New York kulimaanisha udhibiti wa mawazo wa nchini
kote.
Idadi ya magazeti ilipungua kidogo kidogo kupitia kuunganishwa kwa
matoleo. Adolph S. Ochs, Myahudi wa Philadelphia, alilichukua gazeti la
‘New York Times’. Mara moja alilifanya kuwa gazeti mashuhuri sana, lakini lililokuwa na upendeleo wa kuwahudumia Wayahudi. Ni sifa ya The
Times kama gazeti hulifanya kuwa na uzito mkubwa mno kama chombo
cha Kiyahudi. Kwenye gazeti hili Wayahudi husifiwa kila wakati,
kutukuzwa na kulindwa; makabila mengine hayapewi hadhi ya aina hiyo.
Baada ya hapo Hearst akaingia ulingoni, mchochezi hatari sana huyu, kwa
sababu sio tu kwamba anachochea mamabo yasiyo sahihi, bali pia kwa
sababu huwachochea tabaka baya la watu. Alijizungushia mwenyewe
genge la Wayahudi alioshawishika nao, akafanya kazi nao bega kwa bega,
lakini hajazungumzia ukweli kuhusu wao; kamwe ‘hajawaangusha.’
Mwelekeo wa udhibiti wa Kiyahudi kwenye vyombo vya habari ulianza
kwa nguvu, na umeendelea katika hali hiyo toka awali, majina ya zamani
yakifanywa maarufu na wahariri mashuhuri na sera za Kimarekani, taratibu zikififia.
Gazeti huasisiwa amma juu ya akili kubwa mno ya kihariri, kwa hali
ambayo huwa ni kielelezo cha mtu mwenye nguvu, au huwa linarasimishwa kama vile sera na kuwa la muundo wa kibiashara, kwa njia hii ya pili
nafasi ya kuendelea kwake kudumu zaidi ya maisha ya wanzilishi wake ni
kubwa.
Gazeti la Herald lilikuwa ni Bennett, na katika kupita kwake ilikuwa
haiepukiki kwamba nguvu fulani na hadhi lazima viondoke kutoka kwenye
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gazeti hilo. Bennett akiwa mkubwa wa umri alihofia iwapo baada ya kifo
chake gazeti lake lingeingia mikononi mwa Wayahudi. Alifahamu kuwa
walikuwa wanaliangalia kwa hamu. Alifahamu kwamba wameziangusha
au kuzitwaa na hatimae kuanzisha mashirika mengi ambayo yalithubutu
kuongea ukweli juu yao, na kusifia kuwa huo ulikuwa ni ushindi kwa
Uyahudi.
Bennett alilipenda The Herald kama mtu ampedavyo mtoto. Hivyo alitayarisha wosia wake kwamba gazeti la Herald lisiangukie mikononi mwa
mtu binafsi, lakini mapato yaingizwe kwenye mfuko utakowasaidia watu
waliofanya kazi kulifanya Herald liwe kama lilivyokuwa. Alifariki dunia
mwezi Mei, 1919. Maadui wa kiyahudi wa Herald wakiwa wanaangalia
kwa makini sana, kwa mara nyingine tena waliyaondoa matangazo yao, ili
kulilazimisha, ikiwezekana kuliuza gazeti hilo. Walifahamu kwamba
iwapo Herald litakuwa katika hali ya kushindwa, wadhamini wake
hawatakuwa na njia nyingine ila kuliuza, bila kuzingatia wosia wa Bennett.
Lakini kulikuwepo pia baadhi ya watu jijini New York waliokuwa
wameanza kuutambua ubaya wa magazeti ya Kiyahudi. Watu hawa walitoa kiasi cha fedha kwa ajili ya Herald kununuliwa na Frank A. Munsey.
Kisha, kwa mastaajabu ya wengi, Munsey alikoma kuliendeleza gazeti hilo
maarufu, na kuliweka jina lake kama sehemu ya jina la ‘New York Sun’.
Gazeti lililokuwa linaongozwa na Bennett limekufa. Watu waliokuwa
wanafanya kazi wametawanyika huko ng’ambo kwenye nyanja ya magazeti, na kwa ujumla wao wamestaafu au kufariki.
Pamoja na hayo wayahudi hawakupata ulimiliki hasa wa The Herald.
Angalau walifanikiwa tu kulioondosha uliongoni gazeti lingine lisilokuwa
la Kiyahudi. Walianza kapata udhibiti wa magazeti kadhaa; ushindi wao
hivi sasa umekamilika. Lakini ushindi huo ulikuwa ni wa kifedha dhidi ya
mtu aliyekwisha fariki. Ushindi wa kimaadili na hata wa kifedha pia ulibaki kuwa wa Bennett alipokuwa hai, ushindi wa kimaadili bado unabaki
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kuwa wa Herald. Ulidhihirisha ni nini kifanyike kwa akili zisizo na woga
na zilizo huru, zikiungwa mkono na watu waliofahamu cha kutekeleza bila
woga, akili huru zilizoungwa mkono na watu waliokuwa wanajua kazi yao
na kuipenda kwa madhumuni yake.
Ilidhihirisha ni nini kinachoweza kufikiwa kama watu hawa wangeungwa
mkono na wamarekani walio macho, mashughuli halisi, wasiokuwa
wayahudi. Herald limepata uhai kwake kama kizuizi cha mwisho dhidi ya
uyahudi jijini New York, na Marekani. Hivi sasa Wayahudi ni watawala
kamili zaidi wa nyanja ya uandishi wa habari jijini New York kuliko
walivyo kwenye mji mkuu wowote ule huko Ulaya. Kwa hakika Ulaya
mara nyingi hupokea magazeti ambayo hutoa habari halisi za Wayahudi.
Hakuna hata moja huko mjini New York, na hivyo ndivyo hali itakavyobaki kuwa mpaka pale Wamarekani watakapojikurupusha kutoka katika
usingizi wao wa muda mrefu, na kuangalia kwa macho makini ile hali ya
kitaifa. Kuangalia huko kutatosheleza kuwaonyesha yote, na macho yao
hayo hayo yatawatetemesha wavamizi hawa wa Mashariki.
“Ushindi wetu umefanywa kuwa rahisi kutokana na
ukweli kwamba katika uhusiano wetu na watu tuliowahitaji, tumekuwa wakati wote tukifanya kazi kwenye hisia
nyeti sana za akili ya binadamu, juu ya hesabu za fedha
juu ya tamaa, juu ya kutotosheka na mahitaji ya mali kwa
watu na kila moja ya udhaifu huu wa kibinadamu,
ukichukuliwa peke yake inatosha kuidhoofisha hatua, kwa
kuwa husalimisha utashi wa watu kwenye mpangilio wa
yule ambaye amenunua shughuli zao.”
Protokali ya Kwanza
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16: DOLA YA ALL-JUDAAN
Uyuda ni mamlaka yaliyopangwa kwa ustadi sana duniani. Unaunda Dola
ambayo raia zake bila masharti yoyote huwa watiifu popote pale
watakapokuwepo, wawe matajiri au maskini. Jina ambalo linapewa Dola
hii ambayo huzunguka miongoni mwa serikali zote ni “All-Judaan.”
Njia za nguvu za dola ya All-Juadaan ni mtaji wa uandishi wa habari za
fedha na propaganda. All-Judaan ni Dola pekee inayoendesha serikali ya
dunia, dola zingine zote zinaweza kuendesha serikali za taifa tu.
Utamaduni mkubwa wa All-Judaan ni wa kiuandishi habari, upande wa
ufundi, sayansi, fasihi, utendaji wa myahudi mamboleo ni kupitia utendaji
wa kiuandishi habari. Haya yanatokana na kipaji kizuri sana cha Yahudi
cha upokeaji wa maoni ya wengine. Mtaji na uandishi habari huunganishwa kwenye magazeti na kufanya njia za kisiasa na kiroho za nguvu za
Kiyahudi.
Serikali ya Dola hii ya All-Judaan imeandaliwa vizuri ajabu. Paris ndiko
yalikuwa makao makuu ya kwanza, lakini kwa hivi sasa yamehamishwa
mahala kwingine chini. Kabla ya mwaka 1914 London ilikuwa ndio ya
kwanza yake, na New York makao yake ya pili. New York kwa hivi sasa
inachukua nafasi ya London.
Dola ya All-Judaan haina uwezo wa kuwa na jeshi la kudumu na la majini, dola zingine hutoa huduma hizo kwao. Kilikuwa ni kikosi cha
Uingereza ambacho kililinda kutokana na upinzani, yale maendeleo ya
‘uchumi wote wa Kiyahudi’ wa dunia, au ile sehemu yake ambayo inategemea juu ya bahari. Kwa kulipa fadhila, All-Judaan iliwathibitishia
Waingereza utawala wa kisiasa na wa nchi usiosumbuliwa.
Baada ya hapo New York ikachukua nafasi ya London. Uhamiaji wa
Wayahudi katika karne ya 19 ulioharakishwa na mafuriko makubwa baada
ya Vita vikuu vya Kwanza vya Dunia ambayo yaliifanya Marekani kuwa
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makao ya nguvu na ushawishi wa Kiyahudi. Amerika na makundi yake,
majeshi na raia imechukua nafasi ya Uingereza kama “watawala wa
dunia.” Hii inamaanisha tu kwamba Uyahudi umehama kutoka ufalme wa
Kiingereza kwenda bara la Marekani.
All-Judaan iko tayari kuzikabidhi serikali za vipande mbalimbali vya
dunia kwenye serikali za kitaifa, lakini inachoomba tu ni kuzidhibiti
serikali hizo. Uyahudi unapendelea sana kuendeleza mgawanyiko wa
kitaifa duniani. Kwani wenyewe Wayahudi hawajachanganyika kamwe na
taifa lolote. Ni watu waliojitenga, siku zote walijitenga na wataendelea
kujitenga.
Ugomvi pekee wa All –Judaan na taifa jingine unatokea tu pale taifa hilo
linapofanya isiwezekane, au kujaribu kufanya isiwezekane kwa All-Judaan
kudhibiti faida za viwanda na pia za kifedha za taifa hilo. Inaweza
kuanzisha vita, inaweza kudumisha amani. Inaweza kuamrisha utawala
huria panapotokea ukaidi, inaweza kurejesha utaratibu, inashikilia kamba
za mamlaka ya dunia mikononi mwake na kuzigawa miongoni mwa
mataifa kwa njia ile ambayo itasaidia mpango wa All-Judaan.
Kwa kudhibiti chanzo cha habari duniani All-Judaan wakati wote
wanaweza kutayarisha mawazo ya binadamu kwa ajili ya hatua zitakazofuatia. Ufichuaji mkubwa ambao bado kufanyika ni ile namna ambayo
kwamba habari hutengenezwa na namna ambavyo mawazo ya mataifa yote
yanavyoundwa kwa ajili ya lengo fulani.
Wakati hatimaye Yahudi mwenye mamlaka makubwa anapofuatiliwa na
mkono wake kudhihirishwa, hapo ndipo huja kilio kilichopo tayari cha
mateso na kinakaririwa kwenye vyombo vya habari duniani. Sababu halisi
ya mateso hayo (ambayo ni ukandamizaji wa watu kwa uendeshaji wa
kifedha wa Wayahudi) haitangazwi asilini.
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All-Judaan ina serikali saidizi zake katika kila mji mkuu. Baada ya kulipiza kisasi chake nchini Ujerumani, itaendelea kutafuta kuyashinda mataifa
mengine. Uingereza tayari imekwishaishinda. Ufaransa na Urusi zilishashikwa siku nyingi zilizopita. Marekani, pamoja na mpango wake
mzuri wa kuvumiliana miongoni mwa mataifa yote, imetoa uwanja wenye
matumaini. All-Judaan imeingia hapa. Mandhari ya kiutendaji hubadilika,
lakini Yahudi ni yule yule kwa karne zote
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Hekaya za Bahlul
Muhanga wa Imamu Husein (A.S.)
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Ukweli wa Shia Ithnaashari
Madhambi Makuu
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Khadijatul Kubra
Utumwa
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Abudharr
Usahihi wa Historia ya Uislamu na Waislamu
Salman Farsi
Ammar Yasir
Qur'an na Hadithi
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Ponyo kutoka katika Qur'an.
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207

Myahudi wa Kimataifa D.Kanju.qxd

21/07/2009

11:16

Page 208

Myahudi wa Kimataifa
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Nahju’l-Balaghah - Juzuu ya Pili
Kuzuru Makaburi
Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Kwanza
Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Pili
Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Tatu
Tujifunze Misingi Ya Dini
Sala ni Nguzo ya Dini
Mikesha Ya Peshawar
Malezi Ya Mtoto Katika Uislamu
Ubora wa Imam 'Ali Juu ya Maswahaba Na Ushia ndio njia iliy
onyooka
Shia asema haya, Sunni asema haya, Wewe wasemaje?
Liqaa-u-llaah
Muhammad (s) Mtume wa Allah
Amani na Jihadi Katika Uislamu
Uislamu Ulienea Vipi?
Uadilifu, Amani na Mtume Muhammad (s)
Mitala na Ndoa za Mtume Muhammad (s)
Urejeo (al-Raja’a )
Shahidi kwa ajili ya Ubinadamu
Utokezo (al - Badau)
Kuanzia ndoa hadi kuwa wazazi
Myahudi wa Kimataifa
Uislamu na dhana
Mtoto mwema
Adabu za Sokoni
Johari za hekima kwa vijana
Maalimul Madrasatain Sehemu ya Kwanza
Maalimul Madrasatain Sehemu ya Pili
Maalimul Madrasatain Sehemu ya Tatu
Tawasali
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BACK COVER
Baada ya Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia Mmarekani mashuhuri
mwenye viwanda, Henry Ford I alitambua uharibifu mkubwa ambao ni
kiini macho kinachochochewa na matajiri wakubwa wa kimataifa wa
Kiyahudi. Aliwaagiza watafiti wenye akili sana kufanya uchunguzi, ulio
kamilifu wa Myahudi wa Kimataifa na kuchapisha matokeo yao katika
miaka ya 1919-20 kwenye Dearborn Independent, ambalo lilikuwa gazeti
rasmi la Ford Motor Company. Kwanza makala zilichapishwa kwenye
gazeti la The Dearborn Independent, kisha zilichapishwa kama kitabu.
Kama kawaida, mvumo wa kuogofya ulitokeza kutoka kwa Wayahudi
ambao walifanya kampeni dhidi ya Ford. Hatimaye, kutokana na shinikizo
hilo, Bwana Ford aliacha kusambaza kitabu hicho, Wayahudi na marafiki
zao walikwenda kwenye maduka ya vitabu na wakanunua na kuharibu
vitabu vyote vilivyoonekana. Wezi wa kisirisiri waliagizwa kutembelea
maktaba na kuiba vitabu kutoka ndani ya maktaba. Lakini ukweli siku zote
huelea, juhudi zao za kuficha ukweli zilishindwa na leo tunacho kitabu hiki
mikononi mwetu.
Kimetolewa na kuchapishwa na:
Al-itrah Foundation
S. L. P. - 19701 Dar es Salaam, Tanzania
Simu:+255 22 2110640
Simu/Nkushi: +255 22 2127555
Barua Pepe: alitrah@raha.com
Tovuti: www.alitrah.org
Katika mtandao: www.alitrah.info
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