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)7 מעמוד (המשך
 מתה שהיא לדעת כשנוכח זמן־מה. לאחר

הדרך. לצד אותה נטש קשה. פצועה או
ה הרביעי במחנה ״הושם״ הקומנדקאר

 נמצאה שבו מהמקום ק״מ 25כ־ מרוחק
החיילת. גופת

אי־שס דיל*,
בשטחיב המישסט עקרון גשמי

ה בבתי־המישפט הנעשה על מהדיווח
 בראש־ובראשו־ מתקבלת, בשטחים צבאיים

 העיקרון נשמר דהיינו, :חיובית מסקנה נה,
 בהתאם לפסוק שופט כל חופשי לפיו אשר

 אם הקיימים. החוקים ובמיסגרת למצפונו,
 ב־ צבאי בבית־מישפט שהמדובר נזכור

 להתגאות שיש לי נדמה איזור־כיבוש,
 דוגמאות לה יש אם ספק אשר זו, בתופעה

הרחב. בעולם רבות
 גזר- הוצאת של הספציפי למיקרה אשר

 נשאלת סבוי, מלון נאשם נגד דין־מוות
 של ואכזרי, חמור כה במיקרה אם השאלה

הצ של (בדרך אזרחיים בני־ערובד. רצת
 היה נערה), של לגופה מיטען־חבלה מדת

 שהוטל מזה יותר קל עונש להטלת מקום
השופט. כבוד על־ידי

 מיבתב פירסום לפני שעוד אומנם, ייתכן,
המדי הרשות על-ידי גזר־הדין יומתק זה

 בכתבה שהובאו שיקולים אותם מתוך נית,
 הזה (העולם הצבאיים״ השופטים הם ״מי

 אינו בית־מישפט של תפקידו אולם ),2025
פוליטיים. לנושאים שייך

ראשון־לציון ק,פי אברהם

? הקיטש מרבת — ונולדה
 לקורא אכזבה לגרום שעלי מאד לי צר

 ״מלכת ,2024 בגיליון (מיכתבו צוק זמי
 על אבירית בצורה להגן המנסה הקיטש״)

מאיר. גולדה הדגולה״ ״המדינאית
ה לי היה לשעבר, כעובד־מדינה־בכיר

ה ״המדינאית את להכיר המפוקפק עונג
 בהחלט מזדהה אני לצערי, מקרוב. דגולה״

 הגברת על אבנרי אורי של הערכתו עם
 בכלל איד בעיני, זאת חידה עדיין הזאת.
 זו וצרת־אופקים פרימיטיבית אשה הגיעה

 זאת אין ראש־ממשלה. של הרמה למישרה
ה בג׳ונגל פנימיות לקנוניות תודות אלא

שלנו. פוליטי
 מי המנוח שרת משה בשעתו, כששמע,

 הוא כשר-החוץ, מקומו את לרשת עומד
 ואין שרת), משה של יומניו (ראה נחרד

 שפה באף שולטת שאינה אשד. זו פלא. זה
רציני. ספר קראה לא ושמעולם
 על לסמוך עלינו מה לשם — והעיקר
 ? המנוח שרת משה או פורד של דיעותיהם

 כראש־ממשלה כהונתה שבמשך סוד זד. אין
 להגיע ניסיון כל טירפדה היא ושרת־חוץ,
 ג׳ו גולדמן, (ד״ר שכנינו עם להידברות

ו ידועים), פחות אחרים, וניסיונות גולן
 המיעוט ובין בינינו האיבה את העמיקה

 ופיתחת־רפיח בירעם (איקרית, הערבי
 ממדינת- המדינה להפיכת גרמה היא וכד).
!למדינת־צחוק חוק

ה ש״המדינאית להגיד אפשר בסיכום
 לנווט שנים, מיספר תוך הצליחה. דגולה״

 מבחינה הן לעברי-פי-פחת, המדינה את
כלכלית־חברתית. מבחינה והן מדינית
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