
מקודשים. עקרונות
 הזולת. את רק להאשים רוצה איני

שלנו. במעשינו גם נפשפש הבה
 אחר בזו אירופה, מדינות של כניעתן

 בשם כביכול, הנעשים, טרור לאיומי זו,
 לולא אפשרית היתה לא הפלסטיני, העם

 גוברת אהדה העמים בקרב קיימת היתד,
מוכה־הגורל. הפלסטיני לעם והולכת

היתושים!הביצה
 לספק ממשלת־ישראל של אי־נכונותה

 הלאומית לבעייה כלשהו סביר פיתרון
 הנהגה לגיבוש ואי־הסכמתה הפלסטינית,

 בשטחים הפלסטינים של אחראית לאומית
ה לאירגוני־הטרור עוזרות — המוחזקים
ה כדוברים עצמם את להציג קיצוניים

 זד, במצב הפלסטיני. העניין של יחידים
 סלחני יחם להשיג באהדה, לזכות להם קל
 מוסרי סיוע לקבל ברבריים, למעשים גם

באירופה. שונים גופים מצד ומעשי
 יתושים. להרוג ממשיכים אנחנו

 אנחנו הכיצה. את לייכש כמקום
 נגד אינסופית מערכה מנהלים
 טרוריסטים של זעירות קבוצות

 מנוס ואין חיונית. מילחמה זוהי
 אם תסתיים, לא היא אולם ממנה.

 עד-ידי חכעייה את נסתור לא
י לדו-קיום שלסביר כסיס מציאת

ןדא\םטר• !ממטר
נו של מטעמים אחת, כמחי־־יד

 איד מפוקפקת? פוליטית חות
האח מן להתחמק לאוסטרים נתנו
והחומרית? חמוסרית ריות

 דווקא מדוע אוסטריה: שואלת כיום
 להגיש צריכים אנחנו דווקא מדוע אנחנו?
 מדוע ? מברית־המועצות לעולים שרותים

 לאנשי־מגן לאפשר צריכים אנחנו דווקא
 אדמת מעל לפעול חמושים ישראליים
 לא מדוע רומניה? לא מדוע אוסטריה?

? דנמארק
א תשובתנו: נא תחא ק ו ו ד  

 רובץ עדיין שעליכם מפני אתם,
 הומאני* בפעולה נמחק. שלא בתם

ואי• סכנות חרף אמיצה, טרית

 לעשות אתם יכולים נעימויות,
 כרכות חזח, הכתם למחיקת משהו

הימים.

הממנו! של השני הצו
אוס אחרת, אוסטריה של קיומה עצם
 שבאמת אדם בראשות דמוקרטית, טריה

 את למחוק כדי בה אין הנאצים, קורבן היה
 מההגזמות פה להסתייג רוצה אני העבר.

 ב־ המוחק, ״, הקודם הנואם של הנוראות
הדמוקרטית. אוסטריה את אחת, מחי־יד

תמיר. שמואל ח״כ *

האוסטרית במולדתו נואם היטלו : 1938 וינה

הבולש הגרמני לצבא מצויעיס אוסטריים שוטוית
 זאת היתד. באוסטריה, קרן־אור היתה אם

 בשנת בווינה הסוציאל־דמוקרטית המרידה
 של הדיקטטורה נגד מפואר מרד ,1934

בכוח־התותחים. שדוכא מרד דולפום,
 מכדי מדי קטנה שהיא אומרת, אוסטריה

 אני לבדה. העולים מעבר בעול לשאת
 רבות, שנים לפני לי, שהיתר. בשיחה נזכר

 בווינה. במישרד־החוץ קרייסקי, ברונו עם
מאו האוסטרים ״אנחנו :אז לי אמר הוא

 מדינה שאנחנו העובדה עם השלמנו שרים.
כס את לבזבז נאלצים איננו לכן קטנה.

 ושאר ומכוניות, מטוסים ייצור על פנו
 לפי לחיות יכולים ואנחנו סמלי־יוקרה,

מידותיגו.״
 קטנה מדינה גם אכל נכון. זח

הומני מיצוות מילוי על מצווה
על וגאה אמיצה עמידה על טריות,

 פלסטינית ויישות מדינת-ישראל
אחראית.

 את להפקיר יכולים איננו זאת, עם יחד
 זה, בענייו זרים. לידי עולים על ההגנה
עצמנו. על כל קודם לסמור צריכים אנחנו

 לקבל צריכה ישראל ממשלת
 בכל העולים על ההגנה את לידה
 שאדם כרגע ארצה. דרכם שלכי

 אזרח הוא לישראל, לעלות החליט
 מדינת-ישראל ועל בכוח, י״טראלי

עליו. להגן
לת המשולשת: תשובתנו כן, אם זוהי,

 ללא חובתם, את למלא האוסטרים מן בוע
בכו העולים על להגן ופשרה! התחמקות

 הפוליטי הצינור את ולנתק שלנו! חנו
ה הבעייה פיתרון על-ידי הטרור של

פלסטינית.

האיזור. תושבי אלפי של האחרונה החיים
 כרם-שלום, קיבוץ חבר כנען, מוטי כי
 קיבוצניקים של קטנה קבוצה בראש עומד

 ממקומות בבעלי-מצפון הנעזרים מהסביבה,
נגד יכולתם ככל והעושים בארץ, אחרים

 — בפיתחד. אלה בימים המתרחש האסון
 מבתיהם הבדואים אחרוני של השלכתם
 ה- את לנקות כדי המידבר, אל בפיתחה

 טהורה. יהודית להתיישבות הענק איזור
ימיו את מקדיש כנען מוטי להזעיק.

 שהפך הזוחל, בנישול למאבק ולילותיו
 אנשים, בדרכו רומם לדוהר׳ לאחרונה

 הוא בתי-קברות. ואף — בארות בתים,
מעוד הבדואים, עם יום־יומי קשר מקיים

בישראל דעת־הקהל את להזעיק מנסה דם,

 מיבצעי- מכין שם, המתבצעים לפשעים
נגד.

 ביותר, הנוראה הפיתחה, שערוריות מכל
בית־הקברות חרם היתד, הבדואים, לגבי
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