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שמדה ושקר הבחירה שקר הביטחון, שקר הה
 ״כל הירושלמי נשבועון קבוע טור בעל ניב, קובי

 את מסר — ״הארץ״ בבעלות עצמאי עיתון — העיר״
 קליין. יוסי העורך לידי להלן, המתפרסמת הרשימה

תה קרא זה  כמה מתוכה למחוק לקובי והציע או
שברגע אלא ומחק. — לבקשה נעתר קובי קטעים.
 ו״כל ״הארץ״ מבעלי שוקן, עמוס התערב האחרון

הופיעה לא היא כולה. הרשימה את ופסל העיר״,
 כאן מתפרסמת והיא ניב, קובי של הקבוע בטורו

במלואה.

ומשלי המזויינים השקר קלגסי משתוללים בחוץ
האמת. על עוצר הטילו הם ואימה. טרור טים

האמת. את להרוג יכולים לא הם אבל
 יבולים לא הם אבל עוצר, עליה להטיל יכולים הם
לא הם אבל אותה, לאסור יכולים הם אותה. לעצור

תה להפחיד יכולים הם אותה• לגרש יכולים עד או
אותה. להרוג יכולים לא הם אבל מוות,

האמת. את להרוג יכולים לא הם
ט 31 !

 שהכנסת אפילו חמש, יהיו לא שתיים ועוד שתיים
ם ואפילו כך, שזה אחד פה תחליט  ויגרשו יאסרו א
 או שאומר מי כל את להורג ויוציאו עיניים ויעקרו

ארבע. שזה חושב
ת להרוג יכולים הם האמת, את שאומר מי כל א

האמת. את להרוג יכולים לא הם אבל
 גם ישנה אבל פחד, ויש אימה, ויש טרור, יש אז
:האמת

 וגם פוגרום ועל רצח על דיברו אומנם בכנסת
ת ברוב גינו  אבל בחברון, הטבח את מכריע קולו

 ואפילו פוגרום ולא טבח היתה לא בחברון הפעולה
מנם כלי־התיקשורת בל רצח. לא תם את מבכים או  מו
 בפעולה שנהרגו אלה אבל מפשע, חפים עוברי־אורח של

 חפים היו שלא ובוודאי עוברי־אורח היו לא בחברון
מפשע.

האמת. זוהי
אותה. לחרוג יכולים לא והם

 פושע. הוא חלק בו שלוקח מי כל פשע. הוא הכיבוש
תם ובוודאי אותו. שמנהיגים או

סס אלים, פשע הוא הכיבוש מבו  הנשק, כוח על ה
 קוצר גם והרג מוות שזורע ומי והרג• מוות הזורע
והרג. מוות

 מוסב- שקרים שורת על״ידי מוצדק הכיבוש פשע
ס את יחדיו המרכיבים מים,  שקר — הלאומי הקונסנזו

ההשמדה. ושקר הבחירה שקר הביטחון,

ת מצדיקה הביטחון טענת נותן הוא כי הכיבוש, א

 ביטחון, לנו נותן לא הכיבוש שקר. זהו ביטחון• לנו
אסון. עלינו מביא הכיבוש

היהו אנחנו כי הכיבוש את מצדיקה הבחירה טענת
 גזענות, בל שקר. זהו מהערבים. יותר טוב גזע דים

ת קבוצה לפיה ח  יהודים) אשכנזים, לבנים, (גרמנים׳ א
 שחורים, (יהודים, אחרת מקבוצה טובה או נבחרת

מוחלט. שקר היא ערבים) פרענקים,
ת מצדיקה ההשמדה טענת  הכבושים כי הכיבוש, א

ת להחריב רוצים הפלס בל שקר. זהו ישראל. מדינת א
פלס במדינה רוצים שוליים, קבוצות להוציא טינים,
ישראל. מדינת לצד בשלום שתחיה טינית

האמת. זוהי
ס־ בתוך והטרור, האימה בתוך עכשיו, ודווקא ההי

 שתיים ועוז ..שתיים
 שהנוסח אפילו תעש, ■היו לא

נך׳ שזה אחד פה תחליט
 עלינו עכשיו דווקא השקר, קלגסי של המשתוללת טריה
אמת את לזעוק ם מאבק זהו עליה. ולהילחם ה  לחיי

ם בי למוות. או  תוכל לא לנצח לשקר עכשיו ניתן א
אמת עוד  ביחד נאבד כולנו ואנחנו ראשה את להרים ה

איתה.
ם הם מנ ת להרוג יבולים לא או  הם אבל האמת, א
ת להרוג ומתבוננים ומתכוונים יכולים  כולנו. א

!חיינו על נילחם הבה
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ארץ־־ישו־אל היא אמריקה ג□
ת הגולים שרו בסיביר  היא סיביר ״גם שירם א

ה״; סי  במחנות״המעצר בקפריסין, שרו המעפילים רו
 הנידונים *, ארץ־ישראל״ היא קפריסין ,,גם :הבריטים

 ארץ־ היא עכו ״גם פיזמו בכלא־עכו ולמאסר למוות
 לעולם והמנגינה עוברת, שנה חלפו. ימים — ישראל״
 אמריקה גם : 1980 בשנת התחלפו המילים רק נשארת.

ארץ־ישראל. היא
 בניו-יורק, ישראל מדינת של הכללית הקונסוליה

 ארצות־ על ישראל של בריבונותה רישמית הכירה
(״יורדים״ הישראלים־המהגרים אלפי מאות :הברית

״יש היום ;המערך שילטון בעת נמושות״ ״נפולת או
 לחמש הוזמנו הליכוד) במלוך בארצות״הברית״, ראלים

בפיר- הישראלי. העצמאות יום לקראת קבלות־פנים,

 המילואים חיז ־ היורדים
בארצות־הבדית ישראל של

מים  ובטלוויזיה ברדיו העבריים בשידורים חוזרים סו
המתכוו אלה הם המוזמנים כי נאמר לא האמריקאית,

 בארצות־הברית הנמצאים אלה או למולדתם׳ לחזור נים
ת או לאומית בשליחות  הישראלים כל — מיסחרי

תם בל כלומר, לבוא, הוזמנו  אמונים נשבעו שבבר או
 לי יעזור ״כה והוסיפו ולחוקה האמריקאי לדגל

ם גוד״) מי הלף (״סו האלוהים״ שבועתם. בתו
 הוא כל-יבול: הוא הליכוד ממשלת של האלוהים

בחר לשילטון (״אלוהים לשילטון הליכוד את העלה
ת מסתבר, עזר, גם והוא תנו״)  ישראלים אלפי למאו
הים זה. משילטון לנוס  ומלוא גדול רחמן, הוא האלו

ועד התיכון, במזרח מארץ״ישראל, :כבודו הארץ כל
גם :ב״ה בארצות״הברית״של־אמריקה• ארץ־ישראל

ארץ־ישראל. היא אמריקה
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 הוא שהכלל למרות — האיכות את יוצרת הבמות

בזרועו הליכוד ממשלת אותו אימצה ״מארבסיסטי״,
 חיבוק־ (רובם־לשעבר) הישראלים כל את וחיבקה תיה

חס אם — פולני :(או דוב־רוסי  הלאומי להרכבה להתיי
בן־ של שילטונם בעת :ממשלת-בגין) של האמיתי

 שלא ישראלים שרק ברור היה גוריון-אשבול-מאיר״רבין
ת החליפו ולא חדש דרבון להם רכשו  ההגנה־ שבועת א

להי ראויים חדשה, בשבועה האצ״ל״לח״י״מצדה־צה״ל
 כולנו בגין־שרון, של שילטונם נעת ״ישראלים״. קרא

בש התמצתה שעלייתו מרוסיה, ״העולה" :ישראלים
 לנציגי הודיע שם בווינה, הרכבת בתחנת קצרה הייה

האלו ההבטחה את לקיים בדעתו אין כי הסוכנות
 הקט- ואת ברם־התימנים את שעזב המונית נהג ; הית

הבנק מנהל ;לרוסים״ רק נותנת ״הממשלה בי מונים
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 היתה ישראלית במשרה האחרונה שכהונתו בניו-יורק,
שתמטים אלפי ;שנים וחמש עשרים לפני  מצה״ל המ

המב שר-הביטחון שסגן מילואים) ושרות סדיר (משרות
תם כינה מזומנות לעיתים בניו־יורק קר המי ״חיל או

תם ובל בארצות־הברית״, ישראל של לואים ם שיש או ה  ל
בישראל. נסיעה־לביקור-קרובים לצורך ישראלי דרכון

 מתבצע בארץ־ישראל-של-אמריקה הגלויות מיזוג
ת למעשה הלכה ח הלי של הציונות־החדשה שילטון ת

 רצו שלא ציונים נקראו (כך רוויזיוניסטים מאות : כוד
 פרשו המדינית, הציונות של והמעשה ההלכה בקו ללכת

ת את והקימו  מיש״ היגרו החדשה) הציונית ההסתדרו
 באר״ התיישבו הם הראשונות. החמישים בשנות ראת

מו צות־הברית׳ ת את הקי  אמריקה״ ציוני ״הסתדרו
ת (שאיננה  וניהלו זה) בשם הידועה הציונית ההסתדרו

ת משלהם, אינטנסיביים חיים ח  הפרישה לדגל מת
הציונית.

 ראש בית״ר, ראש בגין, מנחם בא היה אליהם
 (תפקיד האופוזיציה״ ״ראש הרגל, פושטת תל־חי קרן

 בממשלות שר היותו למרות בו עצמו את מכתיר שהוא
 המרד רוח את להפיח כספים, לאסוף — אשבול-מאיר)

 פעם ואף בלתי-רוחנית מאד רוח, תמיד שהיתה (רוח
 (שציו- הציונים־החדשים אגרו לימים רוח־חלוצית). לא

 כל של הנוכחית לציונות דבר של בסופו הפכה נותם
ת ממפ״ם הציונית, התנועה תחסד מ  נכסים לחרות) ועד ה

 ממשלת) (ראש למלך בגין מנחם הוכתר בו וביום והון,
 בניו־יורק הישראלית הגולה על השתלטו — ישראל
 כבתוך החדש, השליט במיצוות בה, לעשות והחלו
שלהם.
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 (שהאלוהים בית״ר ראש של מיסודו ישראל, מלכות

 מירושלים משתרעת — בגין מנחם לשילטון) בו בחר
 ירושלים־של- עד קולק) טדי : העיר (ראש מעלה של

הגדול הים וביניהם קוך) אד העיר: (ראש מטה
בלע״ז). (״אוקייאנוס״

 להלך יודעים אינם (יהודים הים שעל הפער את
מגש לנוצרי) השמורה סגולה היא זו — המים פני על
מסייעת היא :שונים באמצעים ישראל ממשלת רת

(״טל תמונות-מדברות המשדרת פרטית, שידור לתחנת
ת (ותחנות בניו־יורק א׳ יום בכל וויזיה״)  נמצאות דומו

ה, גדולים). ישראלים ריכוזי שבהן בערים  בבעלות התחנ
ת נמצאת ממולדתו, שהיגר ישראלי סוחר ח  השפעתו ת

הע מפלגת לישבת חבר פרקליט-הסוחר, של הרוחנית
ם האלוף בודה, אי ם במילו  דולר אלף תמורת הרצוג. חיי

ם רב (שספק לשבוע ת אי-פעם) שולמו א ק ספ הטל מ
 לעורר המכוונות מצולמות כתבות הישראלית וויזיה

 (ארצות״הברית) השלמה בארץ־ישראל הישראלים׳ את
כמובן. ב...ארצות-חברית, אמונים גוש לשורות להצטרף

 לשורות עדיין המשתייכים ישראליים, למהגרים
ם להישבע הם יכולים (כיצד צה״ל מילואי  לשתי אמוני

 ממשלת משגרת פיתרונים) בית״ר לאלוהי — ממשלות
עיתון פרנציסקו, סן עד מתל-אביב המולכת ישראל,

 באיכד נפתח שלו שלוש מיספר שגיליון ״זיקה", בשם
 קבע, בשרות המשרת איתן, רפאל בשם אחד של רות-פז
 היא ״ארץ־ישראל : הרמטכ״ל בתפקיד רב-אלוף, בדרגת

 צריכים אנו ואין ביסורים שנקנים דברים משלושה אחד
ם אלו שיעידו לעדים רי  למה שהגענו עד עלינו עברו יסו

שהגענו...״
אמרי שתושבי ליסורים, הרמטכ״ל של כוונתו אם

ה ם להתייסר חייבים (ארץ־ישראל) ק ה  שיגמרו עד ב
 (לחיילי ראשי חינוך קצין בהוצאת ״זיקה״, את לקרוא
 מהרמטכ״ל צודק יותר אדם אין — י) בגולה צה״ל
 הרוצחים: חונן (והחיילים־ללא-ביסוי-ראש) הצדק רודף

מים של דרכם ״...כממשיכי ם חחול מי ח הלו  מוטלת ו
 לשיל- עד ולעשות.״ להגשים להתעלות, החובה עלינו
 יהודים על החובה מוטלת היתה בגין״שרון, של טונם

ולהגשים. להתעלות :עתה ולגשים. לעלות בחו״ל
לתפקידו. מעל ומתעלה עצמו על עולה הרמטב״ל
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 כינה הבריטי שהכובש ארץ״ישראל, לנו היתה פעם

 ארצות־הברית, לנו יש היום (א״י)״. ״פלסתיין אותה
(ארח״ב). כארץ־ישראל בה הבירה הליכוד שממשלת
 עולים) :(לשעבר יורדים אנו :ציון משירי לנו שירו

ארץ״ישראל. היא ארצות־הברית גם — ושרים

ם כ ל ם. א -ורק1־1 מסי




