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 פוקלנד באיי שקרה הזה העניין כל
 איזה כמו ראשון, במבט נראה, אמנם
 מארגנטינה, הגנרלים של עונתי טירוף
מת זה כי חשוב, כל״כן עסק לא ובכלל

 להתבטא אם החושן, להררי מעבר רחש
 עד יתואר לא ובכל״זאת, המעטה. בלשון

 להתרגשות גרמה הזאת שהפרשה כמה
 עמדת שגובשה עד ממשלת״ישראל. בחוגי

ל ומייגע. ממצה דיון נדרש הממשלה,
הזה. הדיון עיקרי הלן

עצת
חינם!

 ונדמה ומתקרב, הולך בימית האלה הטיפוסים של הפינוי
 לחיילי שינתנו ההוראות יחיו מה טוב-טוב להחליט שצריך לי

 לתת אוהב לא בדרך־כלל אני הקשה. המשימה לקראת צה״ל
 לי נדמה אבל הצבא, בשילטונות עלי לממונים עצות״חינם

מזה. מנוס אין שהפעם
 אזרחית. באוכלוסיה כאן שמדובר לחיילים, להסביר צריך

 דבר של ביסודו אבל ופרובוקטורים, מסיתים גם יש אמנם
 לנהוג יש לכן כולם. אזרחים וילדים, ונשים גברים הם אלה

 הירי לפני השלבים סתם. לירות ולא מירבית, בהתאפקות
 בתנאי רק יורים :כל קודם לגמרי. ברורים להיות צריכים

 הירי לפני שנית, הצבא. את תוקפת האזרחית שהאוכלוסיה
 ורק באוויר, אזהרה יריות לירות צריך אחר-כן להזהיר, צריך
ברגליים. לירות בבקשה עוזר, לא זה גם אם

ברגליים, לפגוע נא ברגלים, יורים אם חשוב: שהכי ומה
 ככל-האפשר להימנע רוצים אנו כי בראש, או בכתף ולא

למיניהן. מוועדות-חקירה
 הנוראה האפשרות כלומר, מזעזע, נשמע שזה יודע אני

 אבל אזרחית. אוכלוסיה ברגלי יירו צה״ל של שחיילים הזאת
ביהודים כאן שמדובר מפני רק מזעזע נשמע זה לי, תאמינו

קשה כמשימה צה׳׳ל חייל
ברגליים רק

 נשמע לא בכלל זה בערבים כשמדובר הפאשיסטי. הסוג מן
 זה שמאלנים ביהודים מדובר אם שגם הרגשה לי ויש מזעזע,

לכם. נעים זעזוע מזעזע. מי״יודע״מה נשמע לא

 לגבש שעלינו ברור :שרון אריאל
 פוקלנד איי שיחרור בעד ברורה עמדה

ש יתכן לא !הארגנטיני הצבא על־ידי
 את מרחיבה שארגנטינה לכן נתנגד אנחנו
עומ שאנחנו בשעה שלה, הבטחון חגורת

!סבירים למתני״ביטחון זכותנו על דים
 שנתמון יתכן לא אבל :שמיר יצחק

 שם, האלה לאיים ארגנטינה של בפלישה
ה את בחריפות מגנים שאנחנו בשעה

 בל לאפגניסתאן! הסובייטית פלישה
ב- רוצה אינו פוקלנד של שהעם נשכח

י ! ו ! ^ |5^1 £ £7_ ס פ העברה 155\ו

/ £ / ו

הנז־ח:

______________________החייל: נימוקי

0 2^ ' (

0^ (1 ^ 4 0 : :

אי ? _ ׳

? /§ ז נ _0^ .ת1־3.?. ' . .

/ כ ׳ / £ ^ ( ( ס (? ^1 ' ו מ / < : ס ^ ׳ - .

{ -£) ׳? / £( _

1ר £ 0 ר£ (? ' £0!2)'7 8$ < ( - ' -

_ £ ? £ _ ס: 2 ׳0 1 [ ? ! -

 אפג- של שהעם כמו בדיוק ארגנטינים,
!ברוסים רוצה אינו ניסתאן

 אחד, רגע אחד, רגע מודעי: יצחק
 עם של שזכותו מקבלים אנחנו ממתי
 אנחנו היום גורלו? יהיה מה לקבוע

 עוד ומחר זכות, יש שלפוקים אומרים
ש ויגיד הזה השולחן ליד מישהו יקום

כזאת! זכות יש לפלסטינים
!אלי מתכוון אתה :ברמן יצחק
 בואו רבותי, רבותי, בגין: מנחם

!הכלים מן נצא לא
מישפטית, מבחינה :גסים משה

 אן בלתי״חוקית. פלישה כאן שיש ברור
 מהעבר עומד מי נשכח אל שני מצד
 והקולוניאליזם הצבועה אלביון :השני

דילמה. כאן לנו שיש ספק אין !הרקוב
עמ מהי לברר עלינו בגין: מנחם

במקום. הגדולה היהודית הקהילה דת
 שהצלחנו כמה עד :שמיר יצחק

 קהילה אין ראש־הממשלה, אדוני לברר,
ל שעלינו ספק אין אן במקום. יהודית

ב נתמון אם זו. נקודה בחשבון הביא
ה עם בעיות לנו יעשה זה ארגנטינה,

 נתמוך אם בבריטניה. היהודית קהילה
 ארגנטינה. יהודי את נפקיר בבריטניה,

 בלתי-מתפש- נייטראלית עמדה מציע אני
רת.

להתנגד. עלי לצערי בגין: מנחם
 בריחה זו כזה, בעניין עמדה לקבוע לא

החופשי. לעולם שלנו מהאחריות
 בריטניה גם אבל :ציפורי מרדכי

!החופשי בעולם הן ארגנטינה וגם
ש חבל כמה כן. כן, בגין: מנחם

 !בבריטניה שולטים לא הקומוניסטים
!עמדה לגבש בחרבה קל לנו היה אז

! לסכם מבקש הייתי :שרון אריאל
 מציע הייתי שאני מה בגין: מנחם

על עמדתה את תגבש שהממשלה הוא,
יכו אינה ישראל :הבאות ההנחיות פי

 לאיי הארגנטינית בפלישה לתמון לה
הקהי נגד לתגובות החשש בגלל פוקלנד

 אינה גם ישראל בבריטניה. היהודית לה
 שנעשתה הזאת, לפלישה להתנגד יכולה

אי ישראל סבירים. ביטחוניים מנימוקים
 של העם בדרישות לתמון יכולה נה

 את מסכנות אלה דרישות שכן פוקלנד,
 להתנגד יכולה אינה ישראל ארגנטינה.

ברי על־ידי האיים של מחודש לשיחרור
 מ- חלק הם האלה האיים שכן טניה,

 ישראל ההיסטורית. הבריטית הריבונות
 האיים בשיחרור לתמון יכולה אינה גם

ב היהודית בקהילה יפגע זה כי האלה,
 יכולה אינה גם ישראל אן ארגנטינה.

!נייטראלית להישאר
נעשה! מה אז נו, שמיר: יצחק
אומרת! זאת מה בגין: מנחם

 ממשלת לדרוש מוכרחים כזה קשה במצב
!לאלתר לאומי ליכוד

ת בו א
 ליאו- הארגנטיני הגנראל הודעת להלן

 פוק- איי שיחדור בעניין גליטיארי פולדו
:הבריטי הכיבוש מעול לנד

 אחרי !ורבותי מורי ארגנטינה, אזרחי
 המכונים האיים אל שבנו שנה אלפיים

מ חלק והם פוקלנד, איי אוייבינו בפי
 שהבריטים בזמן !ההיסטורית נחלתנו

 באיים ארגנטינים היו כבר במערות, ישבו
 המפוארת התרבות צמחה שם האלה,

 שוב אנחנו — יקרים איים !עמנו של
!כאן

בחי מכל לנו השייכים האיים אלה
 ה- לאבותינו הובטחו אלה איים ! נה

 במתיאוס כבר !בצו־האלוקים ארגנטיניים
 ״הנה נאמר: ט״ו פסוק ג׳ פרק הקדוש

 עמי אתם אתכם, נתתי אשר האיים אלה
 האם ארגנטינה, אזרחי !״ אייכם ואלה
ל הנוכל צו״האלוקים, את להפר נוכל
 צמחה בה אשר נחלת-אבות על וותר

? שלנו המפוארת המורשת
 אל נאמר: האלה האיים ולאזרחי

 תוכלו !אוטונומיה לכם ניתן !דאגה
והגדו הקטנים ענייניכם, לכל לדאוג

 בדם !לעד שם יתנוסס דגלנו אן ! לים
 היא ובאש בדם ארגנטינה, נפלה ובאש
!תקום

הו ש  מ
ה ע 111
 אנשים !לכם אומר אני זוועה, משהו

 בראש- אוננות !חור בכל מחרבנים
 אין אין, הרצח. זה גרוע והכי חוצות!

 באים אנשים הרי לעצמם, מרשים הם
 בן- הורג בן-אדם אין !זה את לראות

 שזה כאילו כלום, כמו ככה, אחר, אדם
 מתארים אתם !ותו-לא שרץ איזה היה

 נפש־ על זה של ההשפעה את לעצמכם
!הנוער
 מרים שר־החינון, שסגנית פלא אז

 המתנופפות מהערוות זאת תעסה-גלזר,
 אני והפעם, שוב! רוכבת והמתנודדות,

 אותה. מצדיק אני לכם, להגיד מוכרח
 נורא, עירום איזה סתם לא כבר זה כאן
ו שמאלה לה מיטלטלת ערווה איזו

 כבר זה הפעם ואחורה, קדימה ימינה,
!זוועה משהו חיי-אדם. ממש

ו הומניים משיקולים כמובן, והכל,
 בכל בכל-זאת, שמפתיע מה תרבותיים.

 ההיא, התרבותית שהגברת הוא, הפרשה
 הנוער, של ההומיה לנפש כל־כן שדואגת

 בת ערביה ילדה כשאנסו כלל מחתה לא
 שהיא צה״ל דובר סיפר ואחר-כן ,15

 בכלל מחתה לא גם הגברת פרוצה. היתה
 על לא _ ממש מתו האחרון כשבחודש

למשל. ערבים, שישה — הבימה


