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לבקשתך אני כותב מספר הערות שנראה לעניות דעתי . תודה על עצם המחשבה להתייעץ בי בנושא זה
  .שכדאי להעיר

גם הביטחון המוחלט , ואפילו יהיה זה הנשיא אובמה" לא תגורו מפני איש"למדתי מן המכתב את  .1
  . ד בעמידה מול שועי ארץהתחזקתי גם אולי לעתי. בצדקת הדרך הדביק אותי

 :בקריאה שניה של המכתב עלו בי מספר מחשבות, ועם זאת .2
. בעם היהודי נמחקה מן העולםאנושות אנו יודעים מן המסורת הארוכה שלנו שכל מעצמה שפגעה 

וליתר דיוק מכיוון , אנו לא יודעים שכל מי שפגע בעם היהודי פגיעה כלשהי אכן נעלם מן המפה, אך
כרם הביאו הרס על זוהיטלר ימח שם ו, פרעה, טיטוס. אם הוא נעלם בגלל זה, נעלמושכמעט הכל 

ואמריקה לא זה , ואילו במקרה של אובמה. עמם בגלל שהכריזו מלחמת חורמה על העם היהודי
נהנית מזכויות שספק אם אומה אחרת העניקה , ב"הקהילה השניה בגודלה בעולם היא בארה. המצב
הסיוע והמענקים האגדתיים שהעניקו לנו ,  היהודים במלחמות הרבות שלנוהעמידה שלהם עם. לנו

אפשר גם שעצם היציאה למלחמה בעיראק היתה למענינו . הכל מעידים שלא מדובר בעוכרי ישראל
מכוח מה אנו יכולים לעמוד ולאיים . וגם הביא לעליית אובמה, מה ששיתק אחר כך את בוש מלפעול

  . זה לא ברור?  לעמושהוא יביא השמדהאו לנבא 
ה יביא לפירוקה "עקירת חלקים מארץ ישראל והקטנה של ההתנחלויות אינה מספיקה כדי שהקב .3

  . לא נוכל לטעון זאת בשם השם, לעניות דעתי. של המדינה
האם העמדה שלו כלפי . יש לאובמה בעיה אחרת והיא ההתעלמות שלו מן ההתגרענות של איראן .4

אני ?  שלו מן ההתגרענות של איראן היא חלק ממזימה נגד העם היהודיההתעלמות, ההתנחלויות
אינני יכול להיות בטוח , גם אם כן. אך בשלב הזה אינני יודע, לא בוטח ביחסו הטוב ליהודים

 . ה יפגע בעם האמריקאי בגלל זה"שהקב
 לסופה שנראה לי מוביל, אד'טיטוס של היום שיעבור מן המפה בעגלה ובזמן קריב זה אחמדינג .5

שהוא אמר שחלום חייו הוא לראות את ישראל עולה דיפלומטים העיד אחד ה. של השיעה
, הפשרנות של אובמה היא בלתי נסבלת בנקודה זו. זה האיש שיביא שואה על עמו. בלהבות

 . נפלאות דרכי השם. במיוחד שהמציאות הפוליטית באיראן סתרה על פניו
. הכרחי בגלל שאין בין הדוברים הסכמה ברורה למהו עםכל העניין עם העם הפלשתיני לא ממש  .6

בגלל המנהיגות ובגלל תאוות , ברור לי שהסבל של העם הפלשתיני הוא בחלקו הגדול בגללם
 . הנקמה שלהם שעוברת את השאיפה לחירות שלהם

ואנו יודעים בוודאות , אד כהיטלר של היום'הייתי בטוח יותר אם היינו מסמנים את אחמדינג .7
זה ). ולמרבה הצער כל אחד כזה לקח עד היום משהו מן העם שלנו( מוביל שואה לעמו שהוא

 . מחייב את אובמה
  

אנא ראה בעובדה שלא ניסתי לעגל פינות או להחליק כאן ושם . ו ההערות שיש לי עד כהאל, יגאל היקר
ולי לעזור בנאום בזמנו ניסיתי להגיע לביבי עם מכתב טיוטא שכתבתי כדי א. ביטוי לאהבה שלי אליך

  . אם תרצה אשלח לך עותק. כ מירי רגב"למרבה הצער זה לא הגיע אליו אלא רק לח, התגובה שלו
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