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כדייזהחג?
 דמית הוא פלטקס (״מייק״> מיכאל
 ההגנה. ותיקי עם נמנה הוא יטראלית.

 המיטטרה מפקד חיה המדינה קום עם
המע מנחל היה מכן לאחר בנמל״יפו.

 מיטטרת־יטראל טל חבאליסטית בדה
לכלי״נטק. ומומחה

 ה־ תכפו כאטר הטנה, מאי בראטית
ובעי צעירים ונהרגו נורו טבהם מיקרים

 חיילים מיריות המוחזקים בטטחים רות
 פנה הפגנות, פיזור במהלך וטוטרים,

 ראט-הממטלח, אל נרגט במיכתב פלטקט
 היפנה לנטק, כמומחה כך. על ומחה

 לכך ראט״הממטלה טל תטומת-ליבו את
 אמצעים טל מאוד רב מיגוון כיום טיט

 החל — באט צורך ללא הפגנות, לפיזור
 בהם טאין טונים, מסוגים בקליעי״גומי

 בהתזת וכלה לפצוע, אף או להרוג כדי
 לגרום כדי הכביט, על כימיים חומרים

 יכולים טאינם כך המפגינים, להחלקת
להתקדם.

ב* מיכתב פלטקט קיבל מיכתבו על

 בתשומת־לב דבריך את קראתי גו. 10ב־
צער. בלי לא מרובה,

לליברלי כדבריך, מקורב, שהנך מאחר
 לליכוד, קרוב אדם בך לראות יש הרי זם,

 אף־על־פי־כן, בליברליזם. בולו הדוגל
הש לערוד עדין, כה בעניין לנחוץ, מצאת
יסוד: כל חסרת וואה
 לוחמים שנים־עשר תלו הבריטים (א)

 להורג הוצא לא במדינת־ישראל עבריים.
 אלא לוחם־חופש, שאינו אחד, חבלן אפילו
ש וילדים, נשים אנשים, של שפל מרצח

 אלא ומישסרה, צבא נגד כלל נלחם אינו
 אוכלוסיה על ובמכוון תמיד ידו מרים

אזרחית.
 לוחמי-מחתרת 301 היגלו הבריטים (ב)

 מדינת-ישראל באפריקה. ריכוז למחנות
 מסיתי* עשרות מיספר אלא גירשה לא

 !ולשפיכות״דמים לסעשי-אלימות שקראו
הוחזר. אף המגורשים מן חלק

אזרחית באוכלוסיה ירו הבריטים (ג)

 הנתקף, חיי את מבטיחה אינה זו ידיה
 שלא מנת על כלומר, הרגלים, אל לכוון

להרוג.
ל נלחמנו אנחנו ההבדל: עיקר אבל

 שילטון מידי וארצנו עמנו שיחרור מען
 לסייע התחייב אשר ובוגדני, קולוניאלי

 התכחש היהודי, לעם בית־לאומי בהקמת
 בית- אותו לחסל אומר גמר זו, להבטחה

 בארץ- היהודים השארת על-ידי לאופי
 המונית השמדה ובשנות במיעוט, ישראל

 שערי את נעל — ■באירופה עמנו של
 אמת אם גם למעשה, וכך. ארץ־ישראל

ובעקש בגבורה נלחמה בריטניה כי היא
 פעולה שיתף הנאצית, גרמניה נגד נות
 אם היהודים. בהשמדת מישטר אותו עם
 אלפי מאות לפחות הרי — מיליונים לא

הממשלה היתה לו ניצלים, היו יהודים

 באוכלו- אם ופגיעות, התפרעויות (ב)
ער בתושבים אם היהודית, האזרחית סיה

ישראל. בחיילי ואם ביים
 דברי את שתקרא לאחר כי אני מקווה
 לצרף עליך אם ותשקול תשוב תשובתי,

 שריד עכשיו, שלום של לזה קולך את
ומס״ם.

 ב־ יותר טובה חברה לך יש כליברל,
ארץ־ישראל.

ובברכה, רב בכבוד
בגץ. מ.

פלשקס שר תשובתו
ב פלטקט מייק הטיב זח מיכתב על

מיל- פרצח בינתיים ראט־חטנה. מוצאי

פלשקס לשעבר קצץ־מישטרה
ויבתתחנוקויווז...' בפילפולים עוסק אינו ותגון זקוף .אדם

בגין ממשלה ראש
עכשיו...' ■משלום יותר טובה ״חבךה

 :לטוני וזו עצמו. ראט-הממטלח חתימת
ראש-הממשלה.

 במאי 30 התשמ״ב, בפיות ח׳ ירושלים,
1982.

 פלשק* מ. פר לכבוד
רמת-גן.

הנכבד, פלשקס מר
 מיכתבך קבלת את ■בתודה מאשר הריני

ללישכתנו שהגיע ,1982 במאי 5ה־ מיום

פקו לצבאם והורו ובעיר, במושב בקיבוץ,
7 .1£ע1, : דה במו קראתי .81100ץ 0

 מפורט תיאור שהכילה החוברת את עיני
 הוא תוכנה וכל זו, פקודה למלא כיצד
העל החלק אל או הראש אל לקלוע איך
 הראשונה שהיריה כדי הגוף, של יון

 אחרת: פקודה ניתנה שלנו לצבא תהרוג.
 הגנה לשם אלא הפגנות, פיזור לשם לא
ואם באוויר, לירות החייל, של חייו על

 ארץ־ישדאל שערי את פותחת הבריטית
ההשמדה. שנות בשש היהודים לפגי

ה נגד נלחם הערבי אירגת־המרצחים
 זו. ארץ של החוקיים הבעלים שהוא עם

 משתנית אינה זו והיסטורית פשוטה עובדה
 בארץ חיו אפילו לעולם, תשתנה ולא כלל

 מזה גדול יותר הרבה במיספר ערבים זו
 שואף אירגון־מרצחים אותו בימינו. הקיים

 או עמנו את ולהשמיד מדינתנו את להכחיד
 פר זו, מדיניות מארץ־ישראל. לגרשו

 בני- ועל עליך גם חלה הנכבד, פלשקם
החו עליה מוטלת מדינתך מפשלת ביתך.

אותה. נמנע ואנו — זו שואה למנוע בה
 או הערבים את לגרש תצים אנו אין
 בולו הוא האוטונומיה רעיון בהם. לפגוע
 מוכנים אנו ונאה. אנושי והוא שלנו,

 על להסכם להגיע בדי מאמץ כל לעשות
 לא דברים שני אבל האוטונומי* הפעלת
תנאי: בשום נרשה

 ביהודד״ .פלשתינית״ מדיגה הקמת (א)
 את מסכנת שהיתה מדינה ועז* שומרון

 לראות יכול בר־דעת שכל כסי קיומנו, עצם
 ארץ־ישראל מפת על בלתי־מזויינת, בעץ

!המערבית

 נכתב, פלטקט טל ומיכמבו חמת-הלבנוו,
ביי במחנות הטבח רוטם תחת כמובן,

 בציבור לראטונה נודעו טפרטיו רות,
 היום. באותו

 :המיכתב להלן
 ראש־השנה. מוצאי
 ראש־הממשלה, בגין, מר לכבוד

ירושלים.
 ראש־הממשלה, אדוני

 לפני שבוע חודשים, וחצי שלושה לפני
 טיב- לי כתבת שלום־הגליל מילחמת פרוץ

ביקש שבה לפנייתי, כתשובה אדי* תב
 הערביים הילדים הריגות את להפסיק תיך

 בסיב־ צה״ל. על-ידי המוחזקים בשטחים
 פוליטית קבוצה לאיזה לברר ניסית תבך
 והריני לך, הודעתי כי אם משתייך, אני

 פיפלגה שום חבר שאיני ומבטיחך, חוזר
 שלום ולא המערך לא פוליטי, זרם או

ב בהפגנה. השתתפתי לא ובחיי עכשיו,
 המדינה־ עבור בבתי-סוהר ישבתי שקט

 עונד איני שלי העל״ה סמל ואת בדרך,
לראווה.

 לשורות להצטרף לי הצעת במיכתבך
ליברלי. כאדם ה׳ליכוד׳,
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