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חכחבים
שחור אות גבו

 האיגוד את מרגיע הקורא
יחרב. לא שהעולם וקובע

 נבואות את מפזרת השמים מפת
 ב־ השמיים מצב על־פי השחור.

 במרץ 16ב־ רק כי נראה ,1982
 כוכבים של התייצבות צפויה 1984
עלו אשר בערר), (שעה קצר לזמן

 שי* אחרי־כן מסוכנת. להיות לה
 והחיים לעצמו חוזר ווי־המישקל

כרגיל. יתנהלו
חיפה אבדתי, שמעון

האמיתית האס
לראש־המם״ גלוי מיכתב

בגין: מנחם שלה,
אש מאוד ראש־הממשלה. אדוני

 לסיום שתביא התקדמות לכל מח
 מתוך וזאת ברמת־הגולן, המשבר

 צדדי שני לגורל וחרדה דאגה
המשבר.

 ברמת־הגו- אחינו — אחד מצד
 וצרתם בליבנו כואב שכאבם לן,

 מדינת — שני מצד לנפשנו. צרה
 ומשרתיה. תושביה שאנו ישראל,

ל בשמה שנעשה מה לנו וכואב
ברמת־הגולן: אחינו

 איש דורשים גורליים משברים
 החזק שאתה הוכחת וכבר חזק,
הרוצים אלה כל עיני החזקים. בין

דין אל־ ׳יד ח קורא
״ערבי ״אני !

 וטובת ישראל מדינת טובת את
 וחיכו אליך כוונו ברמה אחינו

 לפרק נקודה שתשים לתשובתך,
אדו תשובתך. באה והינה הכואב.

כו יותר והיא ראש־הממשלה, ני
מאכזבת. ויותר אבת

ב לרשום היא אחינו דרישת
של בתעודות־הזיהוי הלאום סעיף
 כבודו זו לדרישה ״ערבי״. הם:

 ראש־ אדוני זה, האם הסכים. לא
 למדינת־ אסון מהווה הממשלה,

בלאו אדם רישום האם ז ישראל
 בצורה אותו מזהה האמיתית מיותו

 היה כבודו האם ז אמיתית לא
ז לאומיותו על לוותר מסכים
הדו גדול, אדם שכל יודע אני

 זכויותיו, ואת אותו שיכבדו רש
 זולתו את מכבד שהוא בכך מתחיל

זכויותיו. ואת
 הייתי ראש-הממשלה, אדוני

שנו כמו אותי קיבלת אילו שמח
 קיבלת אילו שמח הייתי לדתי.
למ נאמנותי ימיני כשביד אותי
הש השמאלית ובידי ישראל, דינת

 ששורשיה גדולה, לאומה תייכותי
 תרבותי רקע בעלת אומה עמוקים,

 מיליון ממאה יותר המונה עשיר,
ערבים.

 כמוך מי ראש־הממשלה, אדוני
 שב־ ואלה הלאום, יקר כמה יודע

הכ בעלי אנשים הם רמת־הגולן,
נל אבותיהם עמוקה• לאומית רה

 סוריה למען התורכים נגד חמו
 נלחם חי, ועודנו חלקם, ערבית.

 אל- סולטאן לצד הצרפתים נגד
 מג׳דל־ אדמות את והרווה אטרש,

בני הרוגים. מאות בדם אל־שמם
 בצבא ומפקדים חיילים הם הם

כיום. הסורי
אינה שסוריה איתך מסכים אני

 לומר ואפשר מפותחת, מספיק
 שם, השלטת הדיקטטורה על הרבה
 האמיתית אמם היא סוריה אבל

 ובאם החורגת, אמם היא וישראל
 היא אפילו מתביישים אין אמיתית

אפי אותה, שוכחים ואין מכוערת,
 .| מחוש־ לגדר מעבר נמצאת היא לו

שכ לא היהודים בדיוק כך מלת.
 אמם את שנה, אלפיים במשך חו,

 כמה פני על והעדיפוה האמיתית,
להם. שהוצעו אמהות

 בתעודת שירשם בכך רע מה
האם שפת מה ז ״ערבי״ הזיהוי

ח דריו לי סו
למזי־ מזון משליחי

בפולין: הרעב
סולי להבעת הציבורי הוועד

 אשר הפולני, העם עם דריות
 אזרחי קבוצת של ביוזמה קם

 לו שם וולונטרי, כגוף ישראל
הומניט עזרה הגשת למטרה

 הנמצאים. פולין לאזרחי רית
 תרומות איסוף על-ידי במצוקה,

ותרו ביגוד מזון, .למישלוחי
 רשם על־ידי נרשם הוועד פות.

 נציבות על־ידי והוכר העמותות
ציבורי. כמוסד מס־ההכנסה

 לוועד המועברות תרומות
לחי מוכרת כהוצאה יאושרו

מס־הכנסה. שובי
 הישראלי לציבור סונים אנו

 האחים למען לעזרה בקריאה
 במצוקה. הנמצאים הפולניים

לחש תרומותיכם להפנות נא
לאו בבנק 33694/62 מס׳ בון
בחיפה. המגינים סניף מי,

 הוועד של תל־אביב סניף
בפעו לעזרה מתנדבים מזמין
 לבוהדן יפנו המעוניינים לתו.

.03־901526 טלפון קילצ׳ינסקי,
המרכזי, הוועד
חיפה ,9065 ת״ד

 מהם שלהם? הדת שפת שלהם?
ו בשמחות והילכותיהם מנהגיהם

 דעתנו על עלה לא אבלו בימי
 אם כי זאת. מכל יתעלם שכבודך

 אתה, וסי אתה מה שכחת לא אתה
 בתת- חרטנו ואחיי אני גם הרי

אנו. ומה אנו מי שלנו ההכרה
 אדוני לי, הרשה אחד בדבר

נהיה :לסיים ראש־הממשלה,
 שתזהה בתעודת־זיהוי, גאים מאוד

 הרי ונכונה. אמיתית בצורה אותנו
בזה. רוצה אדוני גם

חורפיט אד־דין, ח׳יד אמין

•  •  •
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הכלב. כפני הדוקטור פני
ל ממיכתבי כמה על בתגובה

תגר קיבלתי העיתונים, מערכות

יהב קורא
דם״ ויש דס ״יש

 שאת ומיכתבים, טלפוניות בות
לפרסם. ברצוני מהם אחד

 אחד אלי, הכותב של תגובותיו
 בעיקר נסובו דוקטור, תואר בעל

 נערים, והרג ירי כנגד טענותי על
 הרי בגדה־המערבית. וטף נשים
מפניניו: כמה

וב בדעותי אנטי־דמוקרט. ״אני
 (שומו פאשיסט אני עולמי השקפת

אני בכך. מתבייש ואינני שמים!},
)16 בעמוד (המשך
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