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ראש־הממשלה אדוני

 במיכתבי איתן ברכתי הרם לתפקידך כניסתך עם
 הפנימית, העליה לעידוד דרך לך והצעתי 15.9.77 מיום

 וזה לחלוטין. כמעט שפסקה מבחוץ לעליה כתחליף
 חבל העם". עם ״להטיב רצונן על הכרזותיך במיסגרת

עצתי. את אז קיבלת שלא
 והאכזבה המהפך מאז שנים שלוש חלפו בינתיים

 ירדו השילטון ובחילופי בך שתלו התיקווה כל גדולה.
 מייחל ׳77 במאי המערך את שהוריד והעם לתוהו,
מיגרעותיו. כל לשילטוךחרף לשובו

ז אלה שנים שלוש במשך ולעמנו למדינתנו קרה מה
ס 2 1' :

 תעסוקה עם פורחת, חזקה, גדולה, מדינה קיבלת
 משגשגת חקלאות ומתוחכמת, מפותחת תעשיה מלאה,

הגענו. לאן וראה לגויים״, ״אור המשמשת
 המערך של טיסמה זו ואין גוססת״ ״החקלאות

 המזרחי הפועל משקי כולל ההתיישבות, זרמי כל בלבד.
 על חתמו בקואליציה, המשתתפים והציונים־הכלליים,

ה החקלאות לחיסול הממשלה מגמת נגד עצומה
 שלו שהשר טוען מישרד״החקלאות מנכ״ל מפוארת.

ה מישרדו לענייני מתפנה ואינו בהתנחלויות עסוק
 הא־ ותוצרתו החלב הירקות, הפירות, מחירי שוטפים

 שכונות נציגי לכנסת, שולחיו שרוב כאלה לגבהים מירו
 פולטת התעשיה כלל. לרכשם יכולים אינם המצוקה,

 בסכנת או נסגרים רבים עסקים לקלוט. תחת עובדים
סגירה.

 חברי רובם או כולם והשירותים, המיסחר אנשי
 קראו — בליכוד החשובה השותפת הליברלית, המפלגה

 העובדים כנס ״שלהם״. הממשלה נגד שביתה ליום
הרווחה. שירותי התמוטטות על מתריע הסוציאליים
 את שיצק לו, יחלו כה שכולם הליברלי המישטר

 את לנו הביא הזאת״, בארץ לחיות ״תנו הסיסמה
 הפיחו אלה שפשיטות הפחד ואת מס״ההכנסה פשיטות

הסוציא המישטר גם הזעירים. העוסקים ציבור בקרב
 כפי הפרט לתחום כך כל הדר לא המערן של ליסטי
הליכוד. של הליברלי המישטר שהעז

 קומנדו פשיטת כל מדוע עצמן את פעם השאלת
 נתפסים האזרחים מן אחוז 70—80 מדוע ז מצליחה כזו

? הכנסות בהעלמת
 על גוזרים שאין פסקו, לברכה זכרונם חכמינו

 ן אתה ואילו בהן, לעמוד יכול שאינו גזירות הציבור
 הפכנו מדוע עצמך לשאול פסק״זמן פעם לקחת האם

ן מס לעבריין או לפושע (כמעט) אזרח כל
ה על-ידי נשחקו 1976מ- הרפורמה ...עקרונות

 בשוטים, אותנו ייסר המערך ואם הדוהרת אינפלציה
בעקרבים. אותנו מייסר הליכוד
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 באור מיד מבחין היה כהלכה המתפקד שילטון

התפי שלל את רואה הוא כאשר בפניו הנדלק אדום
 תהליך למניעת משהו עושה והיה קומנדו־המס, של סות
המערך שילטון ההיסטורית האמת למען אשר זה,

 הרפורמה על-ידי לתקנו 1976ב־ ניסה כי אם בו החל
האינפלציה). על-ידי באמורי (שנשחקה

 הירושה זו כי בטענה, להצטדק תמשיך מתי עד
 לתקן כדי הספיקו לא שנים ושלוש מהמערך שקיבלת

 שכבר כפי :נכון לגמרי זה אין ראשית, ! המצב את
 ומשגשגת. פורחת מדינה קיבלה דברי בפתח ציינתי
בכם בחר ולכן שינוי רצה העם :העיקר וזה ושנית,

 והבינוני הקטן האזרח לטובת משמעותי שינוי איזה —
 מדיניות לרעה. שינוי רק רואה אני לצערי, ן הבאת
 עולים לקלוט אפשר (כיצד עליה לחוטר הביאה האוצר
ה מן מפוטרים משוחררים וחיילים ותיקים כאשר
וגוברת. הולכת ולירידה )2 עבודה

 ן האמריקאית לקונסוליה הולך מי התעניינת האם
 ? בארצות-הברית קבע יושבות צה״ל של אוגדות וכמה
 עתיד כל מוצא הוא אין מתוסכל. שלנו הנוער מיטב

 ועבודה שיכון אבל למילואים רק יקרא הוא במולדתו.
 ינשרו סטודנטים כמה החשבת ידו. מהישג רחוקים

יועלה... הלימוד כששכר הבאה, בשנה האוניברסיטות מן
 חשש קיים אלא ומורע הולך הכמות מאזן רק לא

באוניבר תקנים קיצוץ בגלל האיכות• למאזן גם רציני
בחו״ל, להשתלמויות שיצאו בנינו, — ובמחקר סיטות

 תיכנס ואז הנשיא, אל לך
 שואל1 עם של להיסטוריה
דגול לאומי כמנהיג

 אותם דוחפים אנו ידינו ובמו לחזור יכולים אינם
״שם״. להישאר
 השלום והוא הבאת ביותר חשוב אחד הישג נכון,

 בתים שני יישוב על עקשנותך בגלל אולם מצריים, עם
 לכך להביא וחלילה חס עלול אתה הערבית חברון בלב

 כמי אלא השלום כמביא לא תיכנס שלהיסטוריה
 מציע שאתה האוטונומיה כי סיני■ כל את שהחזיר
 גוש- אנשי של ההתגרויות לאור לרש לעג הינה לערבים
 נכנעת הבלתי-מתפקדת שהממשלה בהנא, והרב אמונים

 מבית הפולשות לסלק הבטחתן זכורה (עדיין ללחציהם
!)בחברון הדסה

 סיכוי לה תן — אוטונומיה — יפה הצעה הצעת
להכשלתה. מכוונים מעשים תוך ולא בתום־לב פעל סביר,

1 8 0
 בטלוויזיה, לכנסת, הבחירות ערב הופעת, כאשר

 אמרת: פרס, שימעון עם בוויכוח האומה פני קבל
 הסברה. מחוסר ורק אך נובע חוץ ביחסי ״המשבר

 צודקים.״ שאנו ואשכנע לאמריקה מיד אסע אבחר, אם
כי מרגיש האינך 2 עצמך את מילבד שכנעת מי את

ה שבפעם אומלל למצב הבאת הקיצוניות בעמדותין
 להחלטה יד נתנה ארצות־הברית בהיסטוריה ראשונה
 שאחרונות לכן וגרניס במועצת-הביטחון, נגדנו קיצונית

 סקנדינביה ארצות בלגיה, הולנד, — באירופה ידידותינו
אוייבינו. לזרועות נדחקות — וגרמניה

 מתיפ- רצון שבע אתה האם :פנימה לבית ונחזור
 מה תקרא או תשמע עם די 2 הממשלה של קודה

 ותקבל חבריו על מהשרים אחד כל כותב או שאומר
 אותה בכל אתה היכן :מכל הגרוע אולם עגומה. תמונה
 על כל וקודם שישלוט, ראש-הממשלה היכן 2 מדוכה
 מלן אין ההיא ״בעת של למצב הגענו לא האם שריו.

2 יעשה״ בעיניו הישר איש בישראל,
 לובש היה הנודע, הבגדדי הכליף רשיד, אל חרון

 לשמוע כדי לשוק, ויורד פשוט איכר בגדי לפעם מפעם
 לי יש 2 עמך אל אתה ירדת מתי העם. אומר מה

 מה חש ואינך האולימפוס על יושב שאתה רושם
בישראל... תושב כל שחש

 כלכלית הן מאוד, פגוע עמו להטיב שרצית העם
 ואתה שירטון על עלתה השילטון ספינת מוראלית, והן

 האמן ז מתי עד המזבח• בקרנות להחזיק מתעקש
 המסקנות, את הסק אנא, 2 שינוי רוצה העט כי חש
 ישראל עם של להיסטוריה תיכנס ואז הנשיא אל לך

 והצליח לשלום, הדרך את שסלל דגול לאומי כמנהיג
מצריים. הגדולה שכנתנו עם להגשימו

 כותב לאיד שימחה מתוך לא כי לי האמן ולבסוף,
 יליד לו, שאיכפת נאמן כאזרח זה. מיכתב לך אני

 ילדים לחמישה אב שנה, 53 מזה בה שחי הזו הארץ
 של ולעתידה לגורלה אני חרד נכדים׳ שלושה של וסב

המדינה.
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רביו? יצחק משרת מ׳ את
למאמרי, ״תשובתה״ באמצעות הדליפה קדר ציונה

רבין יצחק : במדינה ביותר השמור שהיה הסוד את
 העם יטיב עתה :ציונה של מסקנתה העם. עם היטיב

).2240 הזה" העולם (״פורום רביו יצחק עם
 אחת על אפילו להשיב או להזים שטרחה מבלי
אחראי רביו יצחק :שבהן (והעיקריות מטענותי

 שגריר הוא רביו
 והמודיעי[י ומסי המסד
הברית אדצות של

ל ד ח מ  ; ממשלתה כל אי מאיר כגולדה מידה באותה ל
 האמריקאי) והמודיעיני הצבאי המימסד שגריר הוא רביו

ממשלת־רבין. של ההישגים בחצוצרת ציונה ת,־קעת
 ביותר המושמץ האיש רק אינו מסתבר, רביו,
 האיש גם הוא — והח״ימ פרס שימעון על-ידי במדינה
 המרה גוש-אמונים ביותר. והטהור המקופח הנרדף,

 אריק ;ממשלתו ערקה אלוני שולמית ;פיו את
 ואשר ז״ל עופר אברהם ן המדיני למיטבחו חמק שרון
 שחבש כזאב ומימשלו לממשלתו התגנבו הנידון ידלין
נסוג הפשע ;מפניו פחדה האינפלציה ; אדומה כיפו/

 והמתנחלים היו כלא נעלמו העוני משכנות ;לאחור
שלהם. החפרפרת למחילות חזרו

 כל העם היה מדוע — טוב כך כל היה רביו אם
זאב! ממצודת אחר, במטיב שבחר עד רע, כך

 העם כי הסבורים מאלה היא ידידתי, קדר, ציונה
 סבורה, היא זקוק, העם לו. טוב מה יודע אינו

 מידה אותו יאכיל התורה, את אותו שילמד לרב(ין)
של לחלב) ואחת לבשר אחת :ידים (שתי הנדיבה

 תכלת״לבן. שכולה בטלית פניו את ויקנח ממשלתו
 (אותה ילד-טוב-ירושלים של כיפה יחבוש ראש־הממשלה

 1בממשלת■ וגידל טיפח אותם גוש־אמונים, מראשי יקבל
לתלייה. (פרס) רשע וסוף שלו) ההטבה

 זקוקים איננו — ספרדי ורב אשכנזי רב כבר לנו יש
נוסף. לרב(ין)
 מוטב — החוצה שדלפו אחרים רבים סודות כמו

 לעצמה סודו־של-רבין את תשמור קדר שציונה היה
 מספיק גינוני-סודיות, ללא עליו, יודעים שאנו מה ולו.
 להיות ראוי אינו הוא כי ולקבוע להחליט כדי לגו

 שתמצא מוטב וממשלת־ישראל בישראל, ראש־ממשלה
ראש. עם אחר, ראש לה

 לעשות יטיב עמו, עם שוב, להטיב, רוצה רביו אם
הממשלה. ראשות על מהמירוץ יפרוש אם
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