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 המטומטמת ביותר בעולם ובתולדות האנושותהמדינה 
 

אמר  וולטרהאנטישמי הצרפתי המפורסם והפילוסוף 
כבר שהיהודים אינם בנויים כדי להחזיק מדינה, והוכחה 

 !לדבר שכל פעם שהיה להם מדינה הם החריבו אותה
עצמנו האם אין יותר מדי את הגיע הזמן לשאול ובכן 

 ?מדועו ?אמת בקביעתו
כל רגע, ותגובת ראש הממשלה  על הארץ ריהודי ניגדם 
רבונו של  !'ההתיישבות ביהודה ושומרון גדלה' :היא

 ?הקשר בין התיישבות ובין רצח יהודיםמה  !עולם
לאידיוטיות של כמה מנהיגי  ביהוא מגאמנם 

ההתנחלויות החושבים שהתגובה לרצח הרב הנקין 
 :חד מהםאלאמרתי היא הוספת יישוב. ד, "הי ומשפחתו

עד מתי תמשיכו עם הגישה ה'חסידית' הזו, לפיה הרבות 
שום אפשרות אין  ?!רעא לחיסול היוא הדבר שיבטוב ה

א לחסל את הרע, אלא על יד מעשה חיסולו, ובודאי ל
זה בדיוק הלא  !על ידי הצהרות שהרע אינו קיים בעולם

משום שאין אנו יודעים לדבר נכונה  :מה שטוען השמאל
אם  !ולאלא שאין כאן שלום.  , הואוטוב עם שכינינו

בדרך של הרמת צח תועב זה רהנכם מעוניינים לנקום 
יישוב חדש, עליכם להקים יישוב זה על חורבות 

 !השכונה ממנה יצאו רוצחי משפחת הנקין
הוא מתעקש  :ההבל השניים של ראש הממשלהדברי 

 !!כאן טרור, אלא יש כאן מלחמהאין לדבר על טרור. 
מדינת ישראל מתעקשת זה עשרות בשנים לדבר ומדוע 

לו מלחמת שלום הגלילי, אפי)על טרור ולא על מלחמה 
עד היום כמעט בכל מקום מצויינת כמבצע שלום 

משום שאם אנו במלחמה, כי אז  :פשוט מאד ?!!(הגליל
וע בכולם גפניתן לרמוס את האוייב ללא כל רחמנות ול

 תאכולהזה מדינת ישראל, אבל ללא כל הבחנה. 
במקום להטיל את כל עוצמת , נוצרית מנטליות

על אותה מטילה , על האוייבים המציאותשל האחריות 
פרס וחבורת הפשועים שהתלוו שמעון . עצמה

להרעיל  והצליח ,אליו במשך עשרות בשניםומתלווים 
לא , ולגרום לה לא רק את כל הצבוריות הישראלית

על חשבון חיי האוייבים, אם יהיה זה להגן על חייה 
 !נועצמאלא לתלות את האשמה ב

מספר לפני נא מחזות נוראיות בעיני כל בר דעת. וראו 
 םחייליל חיילי 'דובדבן' בפעולה. ימים פורסם סרט ע

נפלאים, ראויים לכל שבח שבעולם, מלאי מסירות נפש 
הנחיות מטופשות, קבלים המלא רק לטובת עמנו, אך 

בחטא ופשע והוקמה נולדה יחידה שהמשרתים באלא 
ן שביסוד יחידה זו, הוא הרעיוהלא . ד ברקושל אה

יד על  לשיםיהיה שתוך התחפשות לערבים ניתן 
עם כל בני מלחמה כי כמובן אין לנו ה'פושעים' בלבד, 

את מחזה סרט ו !, והם כולם בבחינת 'חפים מפש''עמם'
ם חיילים, חציים ישכש :נורא בעינייזה היה פשוט 

מתאמצים לתפוש שני ערבים  ,במדים וחצים מחופשים
בלבד, כאשר עשרות, אם לא מאות מיידים עליהם 

תים ועוד, וכל זה במקום לירות "אבנים כבדות, בקב
'מתפרע' כהצהרות המון זה, שאינו חופשי בכל ההמון ה

אם יש )לוחם בלב ונפש המון ההמשטרה והצבא, אלא 

תה מדינה נורמלית הייכל . (בכלל אלה נפש חיותל
 בהמון הזה הרוצח.ללא כל הבחנה ם ויורה "מכוונת מגי

מאות  :זה המחזה האבסורדי היחיד במחוזותינוואין 
להגיב כמו קום מבואוייבים חוצים את הגבול עם עזה. 

שכל מדינה המגינה על עצמה הייתה מגיבה, קרי על ידי 
 'הודפים', רק הגבולהחוצים את  ופשי על הפורציםירי ח
סתם הפגנה של אזרחי מדינה אחת מדובר בוכי  !אותם

ממשלה אנשי  ?!בינם לבין עצמם, או שמדובר במלחמה
ואנשי בטחון, אתם פשוט אידיוטים וגם חסרי אחריות 

זרחי מדינת ישראל על מזבח המפקירים את חיי א
את כל יהודי בח זבי המגהומניזם אווילי המעלה על 

 מדינת ישראל.
'הטרור לא יכניע  :ההבל היום בפי ראש הממשלהושיא 
הגיטו באירופה  ייחאיזו תגובה אומללה פרי  !אותנו'

להראות מסירות נפש  היהודי היהעל  !הביניימיית
שתיאמר שטות אבל ועמידה איתנה למרות הכל בסבל. 

כזו על ידי ראש ממשלת ישראל העצמאית והחופשית, 
מדינה חופשית וראשיה מתי מ ?!מי היה מאמין בכך

נורמלית מדינה  ?!מדברים במונחים של אי כניעה
 !יוצאת לקרב ורומסת כל מה שהיא יכולה אצל האוייב

פגיעה גלל רק ברמס את עמון ומואב ה "עהמלך  ודדו
  !בכבוד שגרירו שם

 יובהצהרותעל כולם מהתעלה הוא  ?הבטחוןושר 
רצח משפחת הנקין, הוא אחרי . אוויליותוהאומללות ה

כבר שמת  ן,ובכ !הצהיר 'אנחנו נשים יד על הרוצחים'
 ביד, וקיימת הבטחתך הטפשית, האם זה החזיר את הר

זה מנע המשך האם  ?!בהנקין ובני משפחתו לתחייה
את ההתקפות  ולא, זה רק הגבירלא  ?!שפיכות הדם

וכל ראשי הבטחון אינם מהססים לשקר  ,והוא !נגדנו
בשנים  עשרותזה ל הירי בעזה. ולטעון שהם מגיבים ע

ואגים דשכתגובה לירי, הם מפגיזים בניינים ריקים, ו
בנפש, במקום לדאוג שישפך דם רב שלא יהיו קרבנות 

א ל !כות הדמים דוקאכדי לשים קץ לשפי ונבימאויירב 
וזה  !דים נחש במשפט, אלא מרצצים את מוחוימעמ

בר זכו להיות מבלי לדבר על כך שאלו שעמדו במשפט, כ
המולטי נא רק את ו אר. אית'חברי ממשלה 'פלסטינ

בנות במעלות בשנות  26ו, שרצח "רוצח אבו מאזן יש
זה בגלל וכל  (!מבלי לדבר על עראפת)השבעים 

המגלומנייה המשיחית הפתולוגית של שמעון פרס ושאר 
 אדריכלי האסון אוסלו.

האחרונים ההתקפות הלכו והתעצמו. ומה בשבועיים 
רואים שאנו מדברים כמו בגיטו אוייבינו  ?הפלא

התגוננות', במקום לדבר על ' להאירופאי במונחים ש
, והתפקה ברוטאלית דרושה כאן כדי לשים קץ התקפה

 !סכין עוברים לירי בתוך אוטובוסדקירות מ !יתיותילח
דרש, וכל מסויים כ "מה שגרם שלפני כמה שבועות חאז 

, הוא לאסור כניסת כ"זאת ג נורמלי אמור לדרוש אדם
 !תזעקו 'גזענות'ואל  !ערבים באוטובוסים בו יש יהודים

עונש  !ה עצמיתנאין כאן שום גזענות, אלא הג
ואם  !ומחוייב הוא במלחמה בודאי, ?!קולקטיבי

קרי  ,לערבים תלונה על כך, שיפנו למי שגורם זאת
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במלחמת קיום ולא נכניס עצמנו לשום אנחנו  !הםלאחי
, כבר מהגלות ויצאנה, "בסכנה בגלל מה שיאמר עלינו. 

חיי יהודי אינם יכולים להיות אם ו !עדיין לא הביןשלמי 
 ויוכל םערביחיי אסור שבשכונה ערבית, כי אז בטוחים 

הייתה צריכה להיות כך  !ונה יהודיתכשבבטוחים להיות 
 מדיניות הממשלה.

רבנים הרוחנית, המצב לא פחות נוראי. ובמנהיגות 
רבים זה אחרי זה מוציאים מפיהם בשעה זו דברי הבל 

גדול מהם, הנמנים חלק כפי שזמן רב לא יצאו כמותם. 
תולים את האשמה בעלייה  ,כולם על המחנה אנטי ציוני

שנות  1400 ךט ובמש"להר הבית, כאילו הערבים בתרפ
 !'שעלינו להר הבית'ל לאותנו בג טבחוקיום האיסלם 

 ,שכמותכם מחללי שם ה'ו נא לנו חסרי דעת וראמ
ושנאת הציונות  עיוורון רוחני כרוני זהבם כתמהיכן הו

אחרים ו ?!כםיעתכם ועל דעת קונמעבירה אתכם על ד
מהם שאינם נמנים על אותו הפלג מסבירים לנו, אחד 

מסביר והשני  !גילוי מהפכניאיזה שיש כאן 'כעס אלהי'. 
היכן  ?!אתם נורמליים באמת !'איך להתגבר על הפחד'

דתם שמותר להונות את הצבור בשעת צרתו למ
צריך להגן על עכשיו  ?!ולהסביר לו שסבלו בגלל חטאיו

, על עסקי קש ותבן יוצאים להצילאפילו  !בני עמנו חיי
רק כל שכן על שפך דם רב כזה ולא מדברים על תשובה. 

ר על תשובה. דבשננצח את אוייבינו יהיה מקום ל יאחר
עולים  :פשוט ?'מתגברים על פחדאיך מי שדוא 'לגבי ו

 !נק ורומסים אוייבי ישראל וכל אשר להםעל ט
ה ירחם על עמו, יכניס "ר שהקב"חודש זה, יהבראש 

, ואז נינצל גם זה גיו ויושיענו מחוסר דעתשכל במנהי
 .ה"בע מסכנות


