
מכתבים
התרשמות ■

טובה
הת עצמי, אני וכן כאן, מחברי כמה

ו נ מ ש ד ר ו א  אורי של מהופעתו מ
 (ערב אמש הגרמנית בטלוויזיה אבנרי

ה במינכן). הישראלים הספורטאים רצח
 מתל־ (בטלפון שדיברו האחדים ישראלים

הש ערב, באותו בטלוויזיה) וישר אביב
 כאן השומעים על מאוד קשה רושם אירו
 שעשו פרופורציונית הבלתי ההשוואה בגלל

 ה־ על־ידי יהודים מיליון ששה רצח בין
 על־ידי הספורטאים ורצח הנאצי, מישטר

מארצות־ערב. בלתי־שפויים פושעים כמה
 את קצת תיקנה אבנרי של הופעתו

 חבל כך. על לו ותודה הקשה הרושם
זו. קשה בשעה דווקא לו לכתוב שעלי

ברגר, יהויפין פרוס׳
הולנד אוטרכט, אוניברסיטת

יהודי רם ₪

1הפר!ר יהיה א7
הו אחרי מייד זה מכתב כותב אני
 כדי בטלוויזיה, אבנרי אורי של פעתו
כוחך. יישר לו: לומר

 שומע הראשונה שבפעם משום זאת
המחב נגד הקרב קריאת את ממנו אני

משיי רבים אזרחים ■מה משום אשר לים,
אבנרי. עם אחת לרשימה אותם כים

 כי הרושם נוצר השלום למען במאבקו
 הערבים של מלחמתם את מצדיק אבנרי

 הפעם אולם הדרכים. בכל הפלסטינים או
 יהודי שדם בכך דוגל הוא כי הוכיח הוא
הפקר. יהיה לא

בני־ברק הופמן, מוטי
 מי ■

אחראי?
 הידוע כל שלא מספק ונעלה ברור

 שאירע כל ולא פורסם, מינכן פרשת על
 לחשוב, המועד הגיע שטרם ברור ידוע.

 שטרם ברור בהגיון. לפעול להתבטא,
היו זכות אושרה

כלשהו, לאזרח שר
ב הגיוני, זה ואף

הטירוף, מסגרת
דשקספיר. אליבא

 נתונים אפם,
 אחדים עובדתיים

וידו פורסמו כבר
 לצפות ואין עים

בשי נוקטים שהכל
ממח ההמנעות טת

 מפקד והרי שבה.
 אף מינכן משטרת

שננקטה הבהיר כרמי
תיכשל. שהיא ידיעה מתוך מדיניות,

 אשמתם־ את במשהו ולו להמעיט בלא
ספ כגון: שונים, גורמים של אחריותם

 בוואריה, משטרת פת״ח, השחור, טמבר
 ערב, שליטי הגרמנים, החשאיים השרותים

אח ו/או אשמה ברמת גורם וכל וכר,
:לשאול הדין מן הרי שונות, ריות

 אחד, גם ולו אחד, שר יקום מתי
 חלקית, אחריות ויטול בממשלת־ישראל

קור 11 כלום ויתפטרו אחריות, של רסיס
 גם ולו זה, מעשה מצדיקים לא בנות

פורמלית? התפטרות
ראשון־לציט כרמי, פ* מ

 ן החול! ■

שפר!ואליציה
 עם, פשוטי סתם היו מינכן קורבנות 11
 מתערב אני למוות. אותם הפקירו לכן

 ממשלת־ שרי של הבנים היו הם שאילו
 אחת שערה אף נופלת היתה לא ישראל

 מצמידים שהיו רק לא ראשם! משערות
 מזו־ שומרי־ראש שלושה מהם אחד לכל

 כל את עבורם משחררים היו אלא יינים,
 האיש עד — בארץ הכלואים החבלנים
האחרון.

וכו הבחירות יום עד ישכח זה כל אך
 בעד כרגיל, גמורה, בכניעה נצביע לנו

 התענוג יהיה לי גנגסטרים. כנופיית אותה
 ישראל לתושבי המפד״ל: בעד להצביע

 החוקן להם מגיע אבנרי. אורי מגיע לא
 ארוך חוקן — אוהבים כל־כך הם שאותו
קואליציה. ושמו

 חולון גולדגרט, חנן
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