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לנסילטו!? פלאטו
 בדיחה. שזוהי רכים פכרו חילה ן*

במ ובאות החיוכים, נעלמים עתה 1 1
. המטרידות. השאלות קומם

 לה- פלאטו לשמואל נניח האם
 של הריבוני הפרלמנט את סיד

 לעבר■ לכית־־מיקלט מדינת־־ישראל
נמלטים? יינים
 מקום־ ישמש שלנו בית־המחוקקים האם
 על־ המבוקשים ליהודים בינלאומי מיפגש

תבל? ברחבי בתי־המישפט ידי
 יהפכו במדינת־ישראל הבחירות האם
בינלאו לנוכלים חסינות להענקת תהליך

 תשמש הישראלית הדמוקרטיה האם ? מיים
כולו? לעולם בידור

? הכל את יענה הכסף האם
 בכסף? מושב.בכנסת לקנות אפשר האם

 עם תצלומים בתשלום לרכוש אפשר האם
 עם שר־המישטרה, ועם ראש־המפשלד.
 האם צה״ל? אלופי ועם ראש־העירייה

ש כדי ועיתונאים, עיתונים לשחד אפשר
 לפתות אפשר האם המטרה? את ישרתו

 בקשה על שיחתמו כדי חברי־כנטת, 62
 שנחקקו המדינה חוקי את להפר לעצמם
 עם- לשכור אפשר האם הכנסת? על־ידי

 יחסי־ציבור אנשי מיקצועיים, קני־מיפלגח
 כדי מיקצועיים, וקבלני־קולות מיקצועיים

 מגדולי כאחד החשוד אדם לכנסת להכניס
המאה־העשרים? של הרמאים
ל מובילות האלה השאלות כל

לשמו להניח אסור :אחת מסקנה
לכנסת. להניע פלאטו אל

בנך, מצטמצמת הפרשה היתד. אילו אך
 הרי שהגיע. לאן מגיע פלאסו היה לא

מדי. גלוייה הבדיחה
נמ עבריין רק אינו פלאטו אולם

 אין כישראל. חסינות המבקש לט,
 את לקנות המנסה הרפתקן רק הוא

ה שהמאפיה כפי מדינת-ישראל.
קו את בשעתו קנתה אמריקאית

איי-כאהמה. ואת בה
מזה. יותר הרבה הוא פלאסו

 המיפ־ לרוב שאין משהו, לו יש
 הכיסאות על עתה המתחרות לנות

ככנסת.
 תעמולת־הבחי- למימון גנוב כסף רק .לא
 המיפלגות לדוב נם יש כזה כסף רות.

האחרות.
 כזאת חוצפה עילאית. חוצפה רק ולא

 האלופים העסקנים, מן להרבה גם ״ש1
 והפרו־ הבנקאים השי״ן־בי״תניקים, (מיל.),
 בכנסת המושבים על המתחרים פסורים

התשיעית.
 : לרובם החסר משהו לו יש לא.

מגו לאומית־חכרתית דוקטרינה
בשת.

 לגמרי. חדשה דוקטרינה זו אין כץ, *
 בעבר דגלו כבר המדינה מראשי כמה ^

 פעלו ואף זו, מעין בדוקטרינה בחשאי
על־פיה.

 בגלוי. אותה לבטא העזו לא הם אבל
 והם עצמם. בפני בה הודו לא גם הם
 שלמה, כמערכת אותה לגבש ניטו לא

ועיקבית. הגיונית
 לשמואל מגיעה אלה כל מבחינת

 זבות־רא־ שרון, המכונה פלאטו,
שונים.

המקב אזרחים אלף 18 בישראל יש אם
 אותם לייצג לו מגיע זו, דוקטרינה לים

ישר אזרחי רוב כי יתברר ואםבכנסת.
 דוקטרינה שזוהי מאמינים אל

 לכהן פלאטו לשמואל מגיע נכונה,
כראש-הממשלה.

■ ■ ■1 י
ש פלאטו, שמואל של דוקטרינה ^

 בטלוויזיה, השבוע על־ידו הושמעה | !
 זו: היא אזרחים, מאות־אלפי באוזני

יהו בכסף נבנתה מדינת-ישראל
שחור. די

 שהוד כסף הצובר יהודי כל :משמע
 ציוני הוא — לישראל אותו והמעביר

אמיתי.
 את המרמה יהודי, רמאי כל משמע:

מעלים־מס כל ובהודו! בצרפת הגזיים

 שילטונות־המס את להונות המצליח יהודי,
 בעל־היד כל ובשווייץ! בארצוודהברית

מארגנ כספו את המבריח יהודי, שחור
צרוף. פטריוט הוא — ומפולין טינה

 של ציונות חדשה, ציונות זוהי
שחורה. ציונות השחור, ההון
 למושג חדשה משמעות מעיקה היא

 היהודי הכסף את לקבץ — גלויות״ ״קיבוץ
הגלויות. מכל השחור
 תחת — הגאולה חזון את מחדשת היא
 גאולת באה הארץ וגאולת העם גאולת
באר יהודיים גנבים בידי שנגנב הרכוש

צותיהם.
 הרי הארץ, את בונה השחור הכסף אם
 לעזור הוא המדינה תפקיד מבורר. הוא

 ברחבי העמלים טובים, יהודים לאותם
 לשמש עליה זה. כסף צבירת למען העולם

 יכולים הם שממנו בטוח, מיקלט להם
 שם לייצר כדי בעולם ארץ לכל להגיע

להימלט, יכולים הם ושאליה שחור, הון

ה המאורה השאר. בד את לטרוף
מדינת־ישראד. היא שלנו בטוחה
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 בתורה רב קסם שקיים להודות ש ^

זו. פלאטואית
 שדמה, שהיא מפני כד, קודם

 השקפת- על ומבוססת הגיונית,
כרורה. עולם

 סוף• למדינה מתווה ■שהיא מפני שנית,
ברור. מדיני קו סוף

 המדינה, תנהג איך לעצמנו נתאר הבה
 כראש־ממ־ יכהן פלאטו שמואל כאשר

שלתה.
 120מ־ מורכבת תהיה הכנסת
ה והספסרים הגנבים הרמאים,

 מרחבי כיותר המוצלחים יהודיים
העולם.

 לידיהם יקבלו אלה שבין הכישרוניים
 האוצר, תיקי ובעיקר הממשלה, תיקי את

והמישטרה. המישפטים החוץ,

< י
מי שתו: פלאטו ס א ם ו א ת אפשר ה קנו ה! ל דינ מ

 של בית־המישפט כאשר שללם, עם יחד
עליהם. מאיים הגויים

 יוצאים שכניו כפר־דייגים, כמו
 את פורשים הים, אד שחר עם

וחוז שללם את אוספים רישתם,
 — החשבה רדת עם הכיתה רים
 חוף• ישראל מדינת תשמש כך

 את שיפרשו ליהודים מיכטחים
העולם. שד כשוקי-הכספים רישתם

פילוסופי בסים יש זו דוקטרינה
 ששמואל מאד ייתכן כי אף מוצק, ׳ ת

לה. מודע אינו פלאטו
האנו את מחלק זו, בתפיסה שדוגל מי
גויים מכאן, יהודים מחנות: לשני שות

 לרמות, מותר פלאטו, תורת פיוד
כ — לשדוד לגנוב, להעדים־מס,

והמרו יהודי, הוא שהרמאי תנאי
גוי. מה

ש עימנו מסכים שפלאטו מקווה (אני
 ולשדוד לגנוב להעלים־מס, לרמות, אסור

יהו הם המרומים כאשר במדינת־ישראל,
דים.)

 את לבזות חוק, להפר מותר
 החקירה את לסכל כית־המישפט,

כ — המישטרה מידי ולהימלט
יהו על-ידי נעשה שהדבר תנאי
הגויים. חוק הוא ושהחוק דים,

 סבור אינו שפלאטו מקווה אני (ושוב,
 אם- במדינת-ישראל, זאת לעשות שמותר

מדבריו.) זאת להבין היה אפשר כי
ג׳ונ־ הוא כולו העולם : כקיצור

 אנחנו, מהווים הזה בג׳ונגל גל.
 עלינו זאבים. של הכורה היהודים,

ו לזה, זה לעזור כזה, זה לדבוק

 יחד יוחלפו, העליון בית־המישפט שופטי
 הישנות למנוע כדי ישראל, חוקי עם

לאנסקי. מאיר גירוש כמו מחפירות פרשות
 לרשות יועמד הישראלי שירות־החוץ

 הון הברחת ישל הבינלאומית המערכת
 ישמשו לכך לארץ. מארץ שחור יהודי

 מישרד־ של הדיפלומטי והדואר הבלדרים
החוץ.

 לצורך תגוייסנה יותר, עדינים במיקרים
שירותי־הביטחון. של הזרועות זהו

 פעולת של שנים כמה אחרי
לעצ המדינה תגיע בזה, מישטר

 עוד תהיה לא היא כלכלית. מאות
 תהיה ולא כארצות־הברית, תלוייה
תע היא ולסיוע. למענקים זקוקה

תה ושתיהן רגליה, שתי על מוד
שחורות. יינה

 מס-ההכנסה את לבטל יהיה שניתן ייתכן
המיליאר על תתקיים המדינה בישראל.

 משילסו־ יגנבו הטובים שהיהודים דים,
אחרות. בארצות נות־המם

 כלכלית מעצמה תהיה ישראל
לעו כלבלב תהיה שווייץ עולמית.

ה של השחור הנוזל מול מתה.
 השחור ההון יעמוד הערכי עולם

היהודי. העולם של
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ברצינות. עימה מודד י להת- ויש רצינית, דוקטרינה והי ד
 אחרת מטורף. ■של חזון־תעתועים זה אין

 אמיר מז׳אק דגולים, חברי-כנסת 62 היו לא
לימינו. מתייצבים בגין, מנחם ועד

 את אלה חברי-בנסת חישבו לא אולי
 אי־פעם חישבו (ומתי הסוף עד העניין
 בראשיתה די אך — הסוף?) עד עניין

בעליה. על להעיד כדי המחשבה, של

 כדי תומה, עד ביצה לאכול צורך אין
הראשונה. בנגיסה די סרוחה. שהיא לדעת

 שמואד שד השחורה הציונות
 שלנו, הלכנה והציונות פלאטו,

הפוכות. תפיסות שתי מייצגות
 מה השאלה: עומדת הוויכוח בראש
לבצע? הציונות התכוונה

אומ הפדאטואית הדוקטרינה
ש באה הציונות : רת ו ר פ  מ־ ל

מישפחת־העמים.
 להשמידנו, אותנו, להרוג רוצים הגויים

ושואזת. פוגרומים בנו ערכו הם לנו. להרע
ו ממישפחת־העמים פרשנו כך משום

 אחרת, פלנטה שהיא משלנו, מדינה הקמנו
 העולם הגויים. של העכור בים יהודי אי

 אינם חוקיו העולם. נגד ואנחנו נגדנו, כולו
נפר. חוקיו את להיפך, אותנו. מחייבים

ממ גטו היא ישראל זו, תורה פי על
ש גטו גבוהות. בחומות המוקף לכתי,

ו נ ח נ ו בו, רוצים א נ ח נ א  הקמנו ־ש
חומותיו. את

 הציונות עומדת זו שחורה ציונות מול
הלבנה.
 מדינת־ את הקמנו זו, תורה דפי

ף כדי ישראל ר ט צ ה  מיש־ אד ל
פחת-העמים.

 ברחבי פעם לא נרדפו אבותינו נכון,
 קיומם, ושחיטות. פרעות בהם ערכו תבל.
 את נגד העמים, בקרב מפוזרת כעדה

 קיום זד. היה בעולם. המקובלת הנורמה
 היא הציונות. קמה כך משוםבלתי־נורמלי.

ה להביא ביקשה י צ ז י ל מ ר ו נ ל  
 את לאפשר באה היא עמנו. של

 כמישפחת היהודי *ם ה השתלבות
מ מדינה הקמת על־ידי העמים,

שלו.
■! ■ ■

 חייב הלבנה, בציונות שמאמין י •1*
 ■ועל הבינלאומי החוק על להקפיד

 עמי־התרבות. בין המקובלות הנורמות
 להסגיר החובה את כוללות אלה נורמות
פלי עבירות בביצוע החשודים אנשים
ליות.
 עושה אינו עבריין־נמלט, שמסגיר מי
 נורמה במיסגרת פועל הוא לזולתו. טובה

אל אלפי מחר ירמה מישהו אםהדדית.
ל ויכרה כישראל ויתומים מנות

 יסגירוהו שהצרפתים נרצה צרפת,
 הוגן למישפט שיעמוד בדי לידינו,

הישראלי. ככית־המישפט
 פרשת־ בין קשר כל אין זו (מבחינה

הצר התנהגות ופדשת־אבו־דאוד. פלאטו
 אך בזוייה, היתד, פרשה באותה פתים

ה ולגבי פוליטי, בפשע נחשד אבו־דאוד
 רבה מידה קיימת פוליטיים בפשעים טיפול

מדינות־העולם.) בין אי־הסכמה של
 אחרות לארצות נסגיר לא אם

 לנו אלה יסגירו לא פושעיהם, את
ה מערכת-המישפט פושעינו. את

 ה■ עם יחד תתמוטט, בינלאומית
 עולמי. מישטר־חוק לכינון תיקווה
 וכג׳ונגל לג׳ונגל. יהיה אכן העולם

הנמרים. נהיה אנחנו לא הזה
1■ ■

כך על תודה לפלאטו שמגיעה יתכן ^
האלטר את בבירור לפנינו שהעמיד

 מאיר האמריקאית, המאפיה אנשי נטיבות.
 ביקשו הם ■שגם סטאשר, ודוק לאנסקי

 לייצג התיימרו לא בטוח, מיקלט באן
לאומית. דוקטרינה

 שלא מי שחורה, בישראל שמאמין מי
 דומה תהיה שמדינת־היהודים לו איכפת

 האנטי-שמים על־ידי שתואר לדגם מאד
 את ישלח ציון, זיקני של בפרוטוקולים

לממשלה. ולאחר-מכן לכנסת, פלאטו
 פלאטו־ רפובליקה ־של זו שתמונה מי
 מוטב חלחלה, ליבו את ממלאת — אית

 מקום בכנסת יהיה שלא לכך לדאוג לו
 חברי- 62ל־ לא וגם — כמוהו לאיש

 המים- ולראשי בתורתו, שתמכו הכנסת
אותה. המצדיקות והישנות החדשות לגות

 גם השחור הדגל ינתפנף אחרת
הכנסת. למישכן מעל


