
בפתח, הבחירות עונת שוב
פוליטיקאים / הגנרלים ושוב
ושכול קטל של מנה לנו מכינים

של חייהם את שגבו עזה, על התקפות ישראל ביצעה האחרונות הבחירות מערכות בשלושת
„בטחוני” במצג־שווא מיליונים, של נפשם שלוות ואת אלפים של גופם שלמות את אזרחים, מאות
נגד פועלים ממשלת־ישראל וגם החמאס גם הנצורה. עזה גבול עברי משני בכולנו, שפוגע

האיזור. יושבי כל נגד האזרחים,

כן. — שבויים החלפת שנה; לפני לדעת שנוכחנו כמו חטופים, מחזירים לא טילים 🚀

עוד רק אלא שנים, ארבע לפני לדעת שנוכחנו כמו לאזרחים, בטחון מביאים לא גם טילים 🚀
ללא להורג שהוצא לפני שעות לג׳עברי שהוגש זה כמו (אולי ארוכי־טווח הסכמים וסבל; הרג

כן. — מעמדות־כח מיליטריסטים פירומנים של וסילוקם משפט)

נמצא. הוא תחתיו המשטר פושע כמה עד או בחר במי משנה לא מותר, לא אזרח אף של דמו
בחירות. למסע חומר ולא משחק לא הוא אזרחים של דם חיי־אדם: לזילות לא

הבעיה. הם הם הדמים סבבי — הפתרון לא הם הדמים סבבי

קיבל?) וכן חברתי” „צדק אמר (מי כולנו נגד אנטי־סוציאלית מדיניות ☜

מיליונים של אדם זכויות ורמיסת גזענית הפרדה ☜

בהם ציני ושימוש תושבי־הדרום של בטחונם הפקרת ☜

ענק וחברות טייקונים של מיסים ותשלומי חובות וביטול הון־שלטון ☜

חיים אנחנו בה הסביבה ושל הטבע אוצרות של בזול מכירה ☜

פוליטי ככלי מיעוט קבוצות כנגד שנאה של וליבוי הסתה ☜

וכו׳ ההשכלה הרפואה, הרווחה, מוסדות של ואוזלת־היד הפרטה ☜

יורים!” „שקט, נוסח והשתקת־ביקורת עוורון תחת בקלפי, שנשכח רוצים ועוד אלה כל את ✗

לעשות? אפשר מה אז נו,

בדם הידיים את תלכלכו אל הזה, במשחק תשתתפו אל פשוט מילואים? צו קיבלתם •
לעזור. ישמחו גבול” וב„יש חדש” ב„פרופיל עזרה? רוצים נקי.

עוד האיזור, תושבי כל עלינו, שתביא בממשלה בוחרים לא מטעויות: לומדים בינואר •
בקלפי. שלהם פתק לשים שוחרי־שלום קולות גם יש ואלימות. מוות

מחלקים אנשים, עם מדברים בהפגנות, משתתפים לרחובות, יוצאים פעולה: עושים •
פליירים…

ٔاعداء. نكون ٔان نرفض للمدافع. وقوداً نكون ٔان نرفض ☮ אוייבים. להיות מסרבים בשר־תותחים. להיות מסרבים
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(↻ שני (צד הנ״ל. הנפלאים הארגונים מטעם לא הוא עצמאי; הפלייר הבהרה:


