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 הקונגרס, את מפעיל היהודי
ה והתיקשורת הלבן הבית

אמריקאיים.
 הגורמות לסיבות כאן ניכנס לא

 אר־ יהודי של הטוטאלי לשיעבודם
 — לממשלת־ישראל צוודהברית

 מדיניות כל שתהיה, ממשלה כל
 של תערובת כאן יש שתהיה.
 מפגי פחד ורגשות־אשמה, פחדים

ה על ריגשי־אשמה האנטי־שמיות,
 ריגשי־ ,השואה בימי הנורא מחדל
 לארץ. עולים שאינם כך על אשמה

 עושים שהם מאמינים היהודים רוב
תומ שהם בשעה אדירה, טובה לנו
 ישראל את הדוחפים בכוחות כים
אובדנה. אל

 כך: נראה זה מעשי באופן
 איר- בשום יהודי עסקן שום

 בארצות-הברית יהודי גון
 בתפקידו להישאר יכול אינו

 הכריזה אם אחד, שבוע אף
 הישראלית השגרירות עליו
פרםונדדנון־גראטה. בעל
ש כדי ביותר, הקטן ברמז די
 הנשייה. לתהומות ייפול האיש
 קאריירה חסל כיבודים, סדר חסל

ול לבית־הלבן הזמנות חסל נוחה,
 עם לפגישות הזמנות חסל קונגרס,

תצלו חסל ישראל, ראש־ממשלת
גיבורי־צה״ל. בחברת מים

 דרג, בכל יהודי, עסקן כל
הו כל עיוור באופן ימלא
ו מירושלים. שתבוא ראה

ימ אמריקאי פוליטיקאי כל
 הוראה כל עיוור באופן לא

 היהודי המימסד מן שתבוא
 ב־ כיבוש זהו האמריקאי.

כיבוש. חיד
ב הישראלי לשגריר בהשוואה

 בחאן־ הצבאי המושל וושינגטון,
חסר״אונים. הוא יוניס

 גסה בצורה זאת נגיד בה ך*
וחר־משמעית: 1 (

 אר־ ,הישראלית מהבחינה
 כאסקופה היא צות-הברית

נדרכת.
 שלטו כאשר גם היה, זה כן־

 חזקים, נשיאים בארצות־הברית
 ניכסון. וריצ׳ארד קנדי ג׳ון כמו
 שנפטר רוזוולט, פראנקלין מאז

אמ נשיא רק היה שנים, 44 לפני
 להפעיל אי־פעם שהעז אחד ריקאי

 דווייט היה זה ישראל. על לחץ
פופו בעל לאומי גיבור אייזנהואר,

 היה שיכול עד עצומה, כה לריות
 הוא היהודית. ההשפעה על לצפצף
 מחצי- 1957ב־ ישראל את הוציא

 ל״מלכות־ישראל קץ ושם סיני האי
 אחרי שעות כמה — השלישית'

עליה. הכריז בךגוריון שדויד
ו אייזנהואר איפה אבל

בוש! איפה
 חבורה שוכנת בוושינגטון כיום

אלי שבהשוואה פוליטיקאים, של
 אתמול של הגמדים גם נראים הם

כענקים.
 שאין מושג האנגלית בשפה יש

 ברור: אינו ושמוצאו תרגום, לו
?0 0?1\0 תע מין — א1א0

 טמבל ושמגגה, שלומיאל של רובת
וסמרטוט.
העוב עם להשלים קשה

עומ ג׳ מסוג שעכקנים דה
 השילטון הגה ליד עתה דים
ביו האדירה המעצמה של
המצי זוהי אולם בעולם. תר

אות.
 בכל הכרעה מכל בורח הנשיא

הח שום לקבל מסוגל אינו נושא,
נחרץ מישפט לנסח יכול אינו לטה,

 יכול מאוד אופטימי אדם רק אחד.
 החלטה יקבל כזה שאדם לקוות

 חזיתית להתנגשות אותו שתביא
 והתיק־ בית־הנבחרים הסנאט, עם

ז ארצו. של שורת
 בכורסתו לו יושב שלו שר־החוץ

ו מכשיר־הטלפון, ליד המרופדת
 לניהול ביום דקות 10 מקדיש
 זה. במכשיר התיכון המיזרח ענייני

 לשנות שמיר יצחק את משדל הוא
 ארבע של השלישית בנקודה פסיק

 מובארכ ואת המגוחכות, הנקודות
ה בנקודה נקודה להזזת להסכים
 בכך הנקודות". 10״ של שישית

לעולם. גאולה יביא
הכ האמריקאי הלחץ זהו האם

 100 בן הסיכסיר לסיום שיביא ביר,
 ואש״ף ישראל את שיכריח השנים,

המיוחל? השלום את לכונן
ב פארסה בתוך פארסה

טראגדיה. תוך

 הדברים את להגיד שוב ךן
את לעורר כדי מלא, בפה 1 ו

 מחלומם בישראל כוחות־השלום
המתוק.
 מבחוץ שמישהו לחשוב נעים

 די אז כי הבעייה. את ויפתור יבוא
 לחתום להפגנה, בשנה פעם ללכת

 עצומה, על חודשים בשלושה פעם
 את בשלום. מקומו על יבוא והשאר
 מין האדירה, אמריקה תעשה השאר
חדש. מהר״ל של גולם

יקרה. לא זה
 רא- ומתפללים זועקים לשווא

 ב־ נביאי־הבעל כמו שי־המערר,
חכ עורכים לשווא מרומי־הכרמל.

המו נכונים, ניתוחים השמאל מי
 חייבת ארצות־הברית כי כיחים

הידיים. את ולכופף להתערב
 המיוחל האמריקאי הלחץ

 קנה מישענת זוהי יבוא. לא
רצוץ.

 האשורי המצביא הישווה כאשר
 התכוון לא כזה, לקנה מצריים את
 היא המצרית שהתמיכה לומר רק

 ואמר: הוסיף הוא שבירה. מישענת
 בכפו ובא עליו איש ייסמך ״אשר

י ונקבה."
שבי מישענת רק זו '*ין

מסו מישענת גם אלא רה,
כנת.

מסו האמריקאי ללחץ התיקווה
 ידי את מרפה שהיא מפני כנת,

 להילחם היא חובתם אשר הכוחות
 בישראל הפוליטי המצב לשינוי
עצמה.
 כוחות־השלום יבינו כאשר רק

 תצמח לא ישועה ששום בישראל
 את יביא לא גולם ששום מבחוץ,
 תגבר כסף, של מגש על השלום

 עוז לאזור שעליהם ההכרה בהם
 פנימית להכרעה בעצמם ולהביא

השלום. למען
 להציל יכול עכ-ישראל רק

 לא זר כוח שום עצמו. את
 אל, לא במקומו. זאת יעשה

 נשיא לא גיבור. לא מלך, לא
 שר-חוץ ולא הלבן בבית זר
מכשיר־הטלפון. ליד זר

 אכן בישראל כוחות־השלום אם
 הישראלית הממשלה כי מאמינים
 אלי המדינה את מביאה הנוכחית

 סכנות עלינו תביא שהיא חורבן,
 כי — נוראות ומוסריות ביטחוניות

 אשר את ולעשות לקום עליהם אז
הממ את לשנות כדי לעשות צריך
ההונגרים. כמו הפולנים. כמו שלה.

חלו אלא אינו השאר כל
 מן בריחה באמריקא, מות

 הקרב מן עריקה המערכה,
הגורלי.
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