
הצבאי, הזה־׳!סונה .העודס מעדנת

סנ כעתון כולו, בעולם ביותר המכובדים
ושקרני. סציוני

 העולם עמודי מעל באה השניה הידיעה
 תבור אלי של היסודית חקירתו פרי הזה,

 לעתון להאמין י שאין ענית אתה בפורטוגל.
האוייב. את המשרת
השלי בפעם הידיעה אותה באה עתה

 עתון מבל ■יותר לו הקרוב בעתון — שית
 של נלהב חסיד הוא שעורכו במדינה, אחר
 ממלאים ■האישיים וששליהיך בן־גוריון, דויד

 אינו •אחרונות ידיעות מרכזיים. תפקידים בו
 את המשרת עתון לא וגם בריטי, עתון
אל־נאצר. עבד גמאל

 זה עתון של המיוחד שליחו בא והנה
 לכלבים, אותו זרוק בעל של בנו באפריקה,

 אותנטיים ובתצלומים חיה בעדות ומוכיח
ב המיוצרים עוזי, מדגם תת״מקלעים כי

 והבונדס־ צה״ל סמלי את הנושאים ישראל,
 הפור־ הקלגסים בידי מצויים הגרמני, וור

 נושאים והם באנגולה, רוצחי־העם טוגליים,
 ממלאכת־ההשמדה לנוח בבואם עמם אותם

חשקטה. במוזאמביק
 אותו זכה עתונאית מבחינה

 ל• מוסינזון, אביטל צעיר, כתב
 ראשונה. ממדרגה עתונאי סקופ

 את לביד יש ציבורית, מבחינה
 מבחינה לפרסמו. שהעז הצהרון
ל הסופי האישור זהו לאומית

 בתולדות ביותר המחריד גילוי
קומה. מאז המדינה,

★ ★ ★
 שק- אילו פרס? מר הפעם, תגיר **ה

 לר,מ־ הפורה מוחך מסוגל חדשים ^*/רים
 או — לבלבל הפעם תצליח כיצד ציא?

 נבחרי- ואת דעת־הקהל את — להפחיד
הציבור?
ל הידיעה את פירסם שהאובזרבר בשעה
כרימון. טענות מלא היית ראשונה,

 דיפלו־ חוגים כי הודיע האובזרבר כתב
 מכרו שהגרמנים לו מסרו גרמניים מטיים
 וכי פורטוגל, לצבא ישראל מתוצרת סטנים

 -ב שימוש לכלל הגיעו אלה תת־ימיקלעים
אנגולה.

יחסית. קלה, מלאכתן• היתה אז
 מכרה לא מעולם ישראל כי לטעון יכולת

 תוך — לגרמנים סטן מדגם תת־מיקלעים
 באנג״ כי הפשוטה העובדה מן התעלמותך

כ ״סטנים״ המלה משמשת מדוברת לית
והדגמים. הסוגים מכל לתת־מיקלעים תחליף

 כה בעובדה טעה הכתב אם לומר: יכולת
 בשאר גם אימון לתת אין הרי מרכזית,

 הומצאה היא שחר. לה אין הידיעה. חלקי
 להזיה כדי בקאהיר, נאציים סוכנים על־ידי
ישראל. של הטוב לשמה

הצלחת. ואכן,
 סגן־שר־ כי להאמין רצו לא חברי־הכנסת

 רצו לא הם נחושה. במצח משקר הבטחון
 סתמית ידיעה על־פי הממשלה את .גנות

 ו־ באנגולה, ביקר שלא בריטי, סופר של
 לא הכנסת לדבריו. הוכחות שום הביא שלא

מפלגה שום רשמית. חקירה אפילו דרשה
אחדות־העבודה לא חרות׳ לא. מפ״ם׳ לא —
 לאנגולה או לפורטוגל שלית שלחה לא —

לעצמה. האמת את לברר כדי
היום. מסדר ירד העניין

★ ★
 הוא שאין אף שתק. לא אחד ורם ן•

ל העומדים הכספיים באמצעים ^*מצוייד
 מאות- המקבלות השונות, המפלגות ישות
 וזטאד היהודית המגבית מן דולארים אלפי
 כלכליות, אימפריות על והחולשות חדת
 מיוחד חוקר לשלוח דרך הזה העולם מצא

 שלושה לפני תבור, אלי כשחזר לפורטוגל. .
שי (א) הוכחות: שלוש בידו היו חודשים,

 את שהכיר -בליסבין, פורטוגלי צנחן עם חד׳
 שר־ לשכת מנהל של עדות (ב) העוזי;

 כי בפירוש שאישר הפורטוגלי, התעופה
הפור הצבא - יחידות בידי נמצאים עוזים
צבאי בטאון של גליון (ג) באנגולה; טוגלי
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 צנחן של הצהרותיהם פורסמו התמונה עם יחד עוזי. תת־מיקלע בבירור נראה בטור
פורטוגל. צבא בידי ישראליים עוזים הימצאות על הפורטוגלי, בצבא גבוה קצין ושל

 הצעתה על בכלל לוותר — בן־גוריון דויד
 מפלגה — מפ״ם את שיכנעת לסדר־היום.

 — באימפריאליזם המלחמה לדגל הטוענת
 לסדר־היום, שלה ההצעה נוסח את לשנות
ול ולעוזים, לפורטוגל רמז כל על לוותר

 ״הבטחת וחסר־שיניים: תמים בנוסח הסתפק
 ישראל שמכרה שנשק הנאותים האמצעים

שלישי.״ צד לידי באשמתה, שלא יגיע, לא
 של וו הצעה לפי אגב: דרך רק (וייאמר

 לידי יגיע ישראלי שנשק מותר מפ״ם,
 דווקא שזה בתנאי קולוניאליים, רוצחים

באשמתה.) יהיה
־מפלגה שרק מצב ליצור הצלחת וכך

 ״אוגזרבר״צדק כי מוכיחה היא
 לגבי הן - האחוזיס מאת ככל

באנגו הישראלי הנשק הימצאות
 זה שנשק העובדה לגבי והן לה,

 היא הגרמני. הצבא ידי דרך־ עבד
 גילוייו את אחוזים במאה מאשרת

פרטי לפרטי עד תבור, אלי של
הם.

 - ה־ פרשת זה בהקשר עולה כמובן, מיד,
ו צפה זאת פרשה גם בקטאנגה. עוזים
 באןבזרבר. שפורסמה ידיעה בעקבות עלתה
כי האו״ם, ממקורות מסר, העתון כתב

 חיילים של תמונה ובו רשמי, פורטוגלי
כ באנגולה, קרבי מיבצע בעת פורטוגליים

עוזי. תת־מיקלע שבידיהם
 בחסר רק לקויות היו ההוכחות שלוש

 העתים. מקור את הוכיחו לא הן אחד:
לפור הגיעו הם כי אפשרות קיימת היתד,
 באמצעות אולי הבלגי, מבית־החרושת טוגל

סוהרי־ביניים.
עש את מאבד היה במקומך, אחר, אדם

 תצלום הציבור לעיני הוצג הנה תונותיו.
 מפלגות שלוש פורטוגלי. מעתון אותנטי,

 רביעית מפלגה לסדר־היום. הצעות הגישו
 של ועדת־החוץ־והבטחון את לכנס דרשה

הכנסת.
ה מתגלה כזה במצב דווקא אך

ה לכץ החובב השקרן בין הבדל
 מר אתה, המנופה. המועד, שקרן
במיבחן. עמדת פדס,

 ועדת־החוץ־והבטחון את כעסת תחילה
ב ת שולט! וגרורותיה מפלגתך הכנסת. של

 טוטאלית. בהכחשה באת שוב זו. ועדה
 מצטיין כה שאתה ההצגה את הצגת שוב

 המדבר ופשוט, ישר צבר של הצגה — בה
 מן השגת כך לעניין. ודוגרי הלב מן ישר

 ״הוועדה כי שקבעה רשמית, החלטה הוזעדה
 לא שהממשלה סגן־שר־הבטחון מפי שמעה
ל בעקיפין או במישרין נשק כל סיפקה

פורטוגל.״ ממשלת
 באותו אך מזהיר. נצחון באמת, היה, זה

 שיב־ יותר. עוד מזהירים ניצחונות נחלת יום
 שנשבעה תנועה — החרות תנועת את נעת

של בדיקטטורה להילחם האחרונות בבחירות

 לתבוע הוסיפה — מק״י — ויחידה אחת
 סמך על באנגולה, העוזים בהימצאות דיון

 היה, זה הפורטוגליים. והעדויות התצלום
 נגד להתאחד תחת כי מאוד. נוח כמובן,

ה נגד הכנסת התאחדה בחרפה, האשמים
קומוניסטים.

 זה. בדיון עצמך על עלית אתה
 כמה תוך הגילויים, את כינית
 :כגון תואריט כעשרות דקות,

 חפרת־ ״בדותה ״שמועות-שוא״,
לישר שהזיקו ״שמועות שהד״,

 לשוא", שטופלים ,,אמונות אל",
אוייב". ״הערכת

 חברי־ לפני מונחים שהיו בשעה — וזה
 שחור שהראו, הזה העולם גליונות הכנסת

 פורטוגליים חיילים של תצלום לבן, גבי על
עוזים! כשבידיהם באנגולה,

 קפקא. של במחזה במו היה זה
 לא איש היה. לא כאילו התצלום

 הכל עיניו. למראה עוד האמין
 שר-הבט- סגן של לרבדיו האמינו

הריבו הכנסת שלך. דבריך הון,
 הורידה ישראל מדינת של נית
מסדר־יומה. העניין את

יוק. מאלטה
 אחרונות ידיעות שליחי השבוע באו -והנה

וה זאת. בכל ישנה, מאלטה כי והוכיחו
דיפלו ״חוגים מפי■ הידיעה באה לא פעם

 מכתב לא וגם אלמוניים, גרמניים״ מטיים
 מאפריקה באה הידיעה בליסבון. ישראלי
ממש. המקום מן עצמה,

 מר עצמך, את הרשעת אתה
פרם.

̂ל ̂ו • ז
 הימצאותם על הראשונה ידיעה ך*

 לפני התפרסמה, באנגולה עוזים של 1 י
 אוב־ ,הלונדוני בעתון־יום־א׳ לשנה, קרוב

אחד זה, עתון לגנות העוז לך היה זרבר.

ו גלוי סוף, סוף עתה, עומד נה ך■*
 מועד, שקרן כולו: הציבור לעיני חשוף | !

והסופית. השלישית בפעם בקלקלתו שנתפס
 מן אינך כי הדבר. עלה בנקל לא אמנם,

 קלונם בהתגלות עצות האובדים השקרנים
 שקר, גבי על שקר מערים אתה לראשונה.

 כי עד כזבים, של סמיך כה מסך וה1וט
להא ממך וישרים תמימים אנשים מתפתים

 הוא והלילה לילה, הוא היום אכן כי מין
יום.

 אזרחים, מיליוני בפני לקום מסוגל אתה
 שחור לפניהם המונחות להוכחות להתכחש

 דברים היו לא כי ולטעון לבן, גבי על
מעולם.
 שקרן כל כמו שעתך. הגיעה הנה אולם

 הסתום המבוי אל סוף־סוף הגעת מועד,
 את מאירים הזרקורים מוצא. ממנו שאין
פניך.

 אותך, ירשיע לא בית־משפט שום אמנם,
 ובן- ידידך את השופטים שהרשיעו כמו

 אתה כי — סהר יחזקאל השקרן חסותך,
 הפעם אולם כחבר־כנסת. מחסינותך נהנה

בית־משפט. של בהרשעה צורך אין אף

ראש כהן, שרום שר גרוי מנתב
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