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האירגון

הקרוי
וק6>

 אין ?10 בלועזית הקרוי לאימון
 האימון אל בטענות לבוא זכות שום

 הקרוי האימון ?.1.0 בלועזית הקרוי
 כלכלית, למלחמה לצאת רוצה ?1.0

 מדי־ נגד ואידיאולוגית פוליטית צבאית,
 במקומה להקים רוצה הוא ן נת־ישראל

 לא זה חילונית! דימוקרטית מדינה
ן נאצי זה ! פוייה זה ז יפה

 2 ?10 הקרוי האירגון רוצה ומה
ה את הפלסטיני לעם ללטף רוצה הוא
 הזה העם נגד מנהל לא הוא 2 לחי

ואידי פוליטית צבאית, כלכלית, מילחמה
 ה- רוצה בדיוק מדינה ואיזו אולוגית!

 חורבותיה על להקים ?10 הקרוי ארגון
 ״דימוקר- לא אפילו 2 מדינת״ישראל של

 ולא דימוקרטית לא אלא חילונית״, טית
 זה פוייח! לא זה יפה! זה חילונית.

!נאצי לא
 והאירגון ?1.0 הקרוי האירגון בין
 :חשובים הבדלים שני יש ?10 הקרוי

 האירגון של שמנהיגיו שומעים פעם מדי
 במדינה יסתפקו שהם אומרים הראשון

 ו- המערבית בגדה עצמאית פלסטינית
 הקרוי האירגון ממנהיגי ברצועת־עזה.

 אי- מוכנים יהיו שהם שומעים לא ?10
בגבו במדינה־ישראלית להסתפק פעם
 האירגון :הבדל ועוד הירוק. הקו לות

 שהוא באמנתו מצהיר ?1.0 הקרוי
 ה- ואילו מדינת־ישראל, בחיסול רוצה

 מדינת בחיסול עוסק ?10 הקרוי אירגון
האלה. הימים בעצם ישראל

ם היצור■□ קי רו □ הי הקנוני
 מבחינה עיקריות, דרכים שתי שיש לכם יגיד בלש כל

הפושע. את לתפוס לוגית,
טביעות-אצבע, כמו הוכחות לאסוף היא הראשונה הדרך

 בבושם טבולות מימחטות כדורים, תרמילי מהנעליים, בוץ
ההוכ שכל הבנאדם את כשמוצאים כאלה. דברים ועוד עדין
 שלו, החבר זה האמיתי שהפושע יודעים לו, שייכות חות

הרצח. את עליו להלביש שניסה
 הזה במיקרה כאלה. הוכחות כשאין מופיעה השנייה הדרן

 את מהרשימה להוריד ומתחילים החשודים, הם מי רואים
 בהם. מאוהב שהבלש או מניע לתם שאין אליבי, להם שיש מי

 האדם שהוא ברור מאחד, חוץ כולם ירדו שמהרשימה אחרי
הפושע. מי יודעים וככה אותו, לסדר רוצה האמיתי שהפושע

מימח־ שום אחריהם השאירו לא הרגליים שקוטעי מכיוון
 בדרך ללכת צריך דומות, הוכחות או עדין בבושם טבולות טות

השנייה.
 שכל רוצים אלה ואנשיו. כהנא אינם שהאשמים ברור •

 מה יודעים אתם רגליים! בלי ילכו ואיך מפה, ילכו הערבים
החדשים! במחירי־הדלק תחבורה, היום לסדר זה

 ״גוש כי אמונים״, ״גוש לא זה הרגליים שקוטעי ברור •
 עם ורעות אחווה ביחסי בשלום בדו״קיום מעוניין אמונים״

 הרי כלב להם. מאמין שלא מי וכלב ושומרוו, יהודה ערביי
 ו״גוש להם, מאמינים אז הזאת, החקירה את מנהל לא

יורד. אמונים״
 כזה. משהו או האצ״ל ותיקי לא זה שהפושעים ברור •

 כפר, בלהרוג או בשוק חבית״תופת באיזו מדובר היה אילו
 להוריד בשביל רק הרבה כל״כן להתאמץ אבל מבין. הייתי עוד

הם. לא זה לא. !רגליים שלוש״ארבע ערבים לשניים־שלושה
 האפשרות על כי מאש״ף, לא הרגלים שקוטעי ברור •
 פוליטיקאים לטרור, מומחים כמה הזמן כל רומזים הזאת

 מהאפשרויות אחת שאף האנשים בדיוק וזה ופובליציסטים,
 כאמת. התבררה לא האחרונות השנים בשלושים להן רמזו שהם

!עכשיו דווקא לצדוק שיתחילו למה אז
מהיצו- חוץ החשודים, מכל נפטרנו האלימנציה, בדרן ככה,

כימי,״א הדשא על הקטנים הירוקים היצורים

 מעופפת מצלחת המיקרה בערב שירדו הירוקים הקטנים רים
זוכ אתם אם עכשיו, בירושלים. ימק״א באיצטדיון שנחתה

 מעוניין מי לברר רק צריך האלימנציה, שיטת הולכת איך רים
 נדע וככה והירוקים, הקטנים היצורים על זה את להעליל

האמיתיים. הרגליים קוטעי מי סוף־סוף

מאד רע ריח
 הזה ולדבר פאשיזם, שנקרא דבר יש

 דבר גם יש מה, אבל לא־טוב. ריח יש
 זה שלו והריח סוציאל-פאשיזם, שנקרא

 שרוצה מי בחשבון. בא לא שפשוט דבר
 לעמוד שינסה מקרוב, ההבדל את להבין
 שמיר, ומשה כהן גאולה בין למשל, פעם,

 אחד נחיר לפה, אחד נחיר לו וירחרח
לשם.

 כשהשמש אלה, בימים דווקא ולמה
 מתעסק אני זורחים, והעצים מלבלבת

ההזדמ ממש זו כי !האלה הריחות עם
 עם ישן חשבון לעשות האחרונה נות

 את מזמן לא שקיים המאוחד, הקיבוץ
 מתמזג הוא שאחריה שלו, ועידת-הסיום

 יפה, לגמור יכול היה לא האיחוד. עם
 להשאיר מוכרח היה המאוחד. הקיבוץ
פצצת־סירחון. איזו אחריו

 רוצה בזה המסתיים המאוחד הקיבוץ
 ויתגברו רמת״הגולן את לישראל שיספחו

המאו הקיבוץ אבל שם. ההתנחלות את
 המתנחל אמונים״, ״גוש נגד גם הוא חד

 וזה צפופה״, ערבית ״אוכלוסיה בלב
ההיא. לתוכנית-אלון מנוגד הרי

אם המאוחד הקיבוץ את לשאול צריך

 ברמת־הגולן היו 1967 שנת שעד לו ידוע
פלי הם שחיום ערבים־סורים אלף מאה
 המאוחד הקיבוץ את לשאול וצריך טים,

 ההוא השטח על ערבים אלף מאה אם
צפופה״. ערבית ״אוכלוסיה נקרא לא זה

 אם המאוחד הקיבוץ את לשאול צריך
 אמונים״ ״גוש יסיימו שכאשר לו ידוע

 הכל אם עבודתם, את סביבו והרבנים
 רחבי בכל גם אז חתוכנית, על-פי ילך

 ״אוכלוסייה תהיה לא המערבית הגדה
צפופה״. ערבית

 אם המאוחד הקיבוץ את לשאול צריך
 חזה, השטח את לספח מוכן יהיה אז

 קיבוצית התיישבות בתנופת ולפתוח
שם. גם מפוארת
 אם המאוחד הקיבוץ את לשאול צריך

 ואם הירוק״, ל״קו משמעות לדעתו אין
המאו הקיבוץ מתנגד לא למה אז אין,
 הרי יש שם גם כי הגליל״, ל״ייהוד חד

צפופה". ערבית ״אוכלוסייה
 את לשאול היה אפשר שאלות הרבה
 קיבוץ כבר אין אבל המאוחד, הקיבוץ
 אחריו והשאיר הסתיים, הוא מאוחד.

מאוד. רע ריח ריח. רק

האירגון על ועור
ק16■ הקרו■

 החליט ?10 בלועזית הקרוי האירגון
 שני המערבית מהגדה לגרש מזמן לא

לאלי מסיתים שהם בטענה ראשי-ערים,
 יהודים שישה שהרגו בזה ואשמים מות

פשו פעולת-גירוש על־ידי הדסה. בבניין
 את ?10 הקרוי הארגון התיר זו טה

 המערבית, בגדה הערים ראשי של דמם
הרמז. את שהבין מי והיה

 אין המערבית בגדה לראשי-חערים
בבניין היהודים הורגי עם קשר יותר
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 הקרוי לאירגון מאשר בחברון, הדסה
 צריך לא אבל קוטעי״הרגליים. עם ?10

 כדי הקיים הקשר מספיק קשר. יותר
ב עסק ?10 הקרוי שהאירגון לקבוע
אשמ לא וזאת ראשי-הערים, נגד הסתה

בלבד. בקטיעות הסתיים שהעניין תו
ה הארגון שקבע הכללים פי על לכן,

 האיר• צריך ובעצמו, בכבודו ?10 קרוי
 גירושו על מייד להחליט ?10 הקרוי גון
ו הארץ, מן ?10 הקרוי האירגון של

 טלוויזיוניים עימותים לעשות להתחיל
ש עד ומילחם, קוואסמה נגד בניו-יורק

לצדק. הגבוה בבית־הדין העניין יתברר

עו״ן וסגור
 העניין את עשה מי יודע לא בחיי אני

 יהודים, זה אם אבל הרגליים, עם הזה
 עצמם את להסגיר בכנות להם מציע אני

, ד י י  בדלתיים צבאי משפט לדרוש מ
בעובדות. ולהודות סגורות

 בלב יתחשב הצבאי שבית-הדין בטוח
ל שלושים שמלאו בזה הרותח, היהודי
במ בבית״הדסה, היהודים ששת הריגת

 זאת בכל ויגזור הקשה, המישפחתי צב
המעשה• חומרת בגלל שנים כמה

 לעשות להם מציע אני למה עכשיו,
! זה את ד י י  ש- בגלל מאוד, פשוט מ

 לא והוא הרמטכ״ל, עדיין הוא רפול
לנצח. שם יישב
 למוות עינו כבר! עשו הם מה נו,

 ער- רצחו !פינטו כמו תמימים, כפריים
 הרגו לדרמן! ישראל כמו קר, בדם .בי

 הכל בסן !שדה סגן־אלוף כמו שבוי,
 !מסיתים לכמה רגליים כמת הורידו

 לחם לתת רפול בשביל הבעייה מה אז
 שלושה על עניין ולסגור עונש, המתקת
ו לשבתות חופשות עם בפנים, חודשים

! חגים

אפשרויות
עי פתח הרגליים שנקטעו אחרי יום

 1 המקרה, על חידיעח את ״מעריב" תון
ה בשורות למעלה, הראשון בעמוד ישר

ן : באות

״מעריב״ סופרי מאת
ברא ההתנקשויות

 ביהודה העיריות שי
 אתמול געשו ושומרון■

 מדוייק, מידע סמך על
 קפדניות הכנות אחרי

 גבוהה, ביצוע וברמת
 מן החוקרים אין ולכן

 ה־ ושירות המשטרה
 מכלל מוציאים בטחון

 שמבצעיהן אפשרות
יהודים. הם
מרכי שלושה שיש להבין אפשר מזח

ו יהודית, לפעולה פיגוע ההופכים בים
קפ הכנות מדוייק, מידע :הם אלה

 כתוב ״ולכן״, גבוהה. ורמת-ביצוע דניות
 זאת אפשרות החוקרים מביאים שם,

המרכי שאם להבין צריך מזה בחשבון.
 בכלל אולי קיימים, היו לא האלה בים
 להיות שיכול בחשבון מביאים היו לא

יהודים. שזה
 אחת יהודית קבוצה יש אולי אז !נו

 (המרכיבים הדסה בבניין יהודים שחורגת
 וקבוצה שם), גם חיו יהודית פעולה של

 !)קבוצה אותה (ואולי אחרת יהודית
!רגליים לערבים שקוטעת
 שיש והרמה העומק התיחכום, בגלל

 לא לחוקרים מציע אני הזאת, באפשרות
חשבון. מכלל אותה להוציא


