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בעזלם
ויאט־נאם

ה הבוג אלוהי□ שד ה
 החג בימי — חרב גוי אל גוי ישא לא

 בתרבות מאד עתיק רעיון זהו הנצרות. של
 הראשונים נצחונותיו את חגג הוא המערב.

.11ה־ במאה
המצי לא הכנסיה כי טוענים הציניקאים

 פאציפיזם של עודף מתוך זה רעיון אה
 מלחמת־ אז סערה אירופה רחבי בכל דווקא•
 ביקש ואביר נסיך כשכל מתמדת, אחים

רעהו. חשבון על אחוזותיו את להגדיל
 הכנסיה, רכוש נפגע כזאת מלחמה בכל

 הגדולים הפיאודלים אחד עצמה שהיתר,
 שעיבדו האיכרים את גייסו האבירים ביותר.

 המיגז־ על מסים הטילו הכנסיה, אדמת את
הכנסיה. בעני חן מצא לא וזה רים

ה האידיאל בשם דיברה עצמה הכנסיה
ל היתר, כשהכוונה — השלום של עליון
תחילה עצמם. לבין הנוצרים בין שלום
 בשנת בשבת. נשק לשלוף שאסור קבעה
איגרת צרפת של ההגמונים שלחו 1041

 ב״שבי־ להכליל תבעו באיטליה, לעמיתיהם
 הנצרות. חגי כל את אלוהים״ של תת־הנשק

 כל על זה כלל להרחיב תבעו מכן לאחר
חג־המולד. של השבוע

 מועצת בנארבון התכנסה 1054 בשנת
״שלום על החליטה היא ד,כנסיה. גדולי

 את שיחררה הנצרות, חגי בכל האלוהים״
המל פגעי מכל העניים ואת הכנסיה נכסי
כל על וחרם נידוי של עונש והטילה חמה,

 אי־אפשר סביר: הסבר זה. את זה הצדדים
 אנשי לכל ההוראה את להעביר בכלל היה

ו קטנות ביחידות הפועלים הוויאט־קונג,
 קשר מקיימים אינם ושבוודאי מנותקות,

מרו אמריקאיות יחידות גם סדיר• צבאי
 ההפוגה על כלל ידעו שלא טענו חקות

האלוהית.
במלו המלחמה התחדשה היום למחרת

 להיפך: בקרוב. תיפסק כי להניח קשה אה.
 האמריקאי הצבא כי סביר סיכוי קיים

 כדי עד שנה תוף יגדל בארץ־הג׳ונגלים
איש. אלף 300

שהאמרי יותר: עוד מסוכן שני, סיכוי
ה ולקאמבודיה ללאום בגלוי יפלשו קאים

הקומוניס הלוחמים עוברים דרכן סמוכות,
 כדי הדרומית׳ לוויאט־נאם מהצפון טיים
והאספקה. התגבורת לזרם קץ לשים

גרמניה
□תו□ נצחון

 עומדת האטומית גרמניה של רוח־הרפאים
העולמית. הבמה למרכז לחזור

הפי לאחת הוגלתה חודשים כמה במשך
 מלחמת־ על־ידי תפוס היה המרכז כי נות,

להשתנות. עומד זה מצב ויאט־נאם.
 הנשיא של מחדש בחירתו לכך גרמה
 תקווה קיימת היתר, עוד כל בצרפת• דל־גול
 האמריקאים דחו שוב, ייבחר לא כי כלשהי

 — מחדש נבחר דר,־גול אך ההחלטה. את
שנים. שבע למשך אך בדוחק, אמנם

ייש וושינגטון־פארים יחסי הדבר: פירוש

 - בחג־המולד רוצה אני מה יודע אני
״הבא חג־המולד את פישטי) של (קאריקטורה !

עי של דמו את שופך מי שו י 1
 ההורג ״כל כי: זו• הוראה המפר נוצרי
 ישוע של דמו את שפך כאילו נוצרי,

המשיח!״
במצי מעולם התגשמו לא אלה הוראות

 ניצח מעטות שנים כעבור ולראייה: אות.
 האנגלי המלך את הנוצרי הכובש ויליאם

 שבת ביום נוצרי, היה הוא שגם הארולד,
העולם. גורל את ושינה — קדוש

 שלום־ רעיון צץ השבוע וישוע. מאו
 שרוב במלחמה ודווקא — שוב האלוהים

כלל. נוצרים אינם בה המשתתפים
הקומוניס האנוי תועמלני בכך התחילו

 כדי מלבם. למדי רחוק שאלוהים טיים,
המת האנטי־מלחמתית התנועה את לעודד
הפו הציעו בארצות־הברית, והולכת חזקת

בחג־המולד. גה
 אלף 160 של וקרוביהם הוריהם בשביל
 זאת היתה בוויאט־נאם האמריקאיים החיילים

לפ בטוחים, היו הם משמחת. בשורת־חג
 30ב־ ימותו לא ובעליהם שבניהם חות,

אלה• שעות
 לעמוד יכלה לא האמריקאית הממשלה

 הקומוניסטי. לרעיון הסכימה זה, לחץ מול
 הודיעה שונה, למטרה לנצלו מיהרה היא

ה אם החג, אחרי גם בהפוגה שתמשיך
לכך. יסכימו קומוניסטים

המל תיפסק אם מחוכם. טכסיס זה היה
יס שהאמריקאים מבלי בוויאט־נאם, חמה
הממ שתשתנה ומבלי ארץ מאותה תלקו
 לצד גמור נצחון זה יהיה בסייגון, שלה

הקו כי מראש ברור היה לכן האמריקאי.
ה מוויאט־נאם לגרש המבקשים מוניסטים,

 בני־חסותם ואת האמריקאים את דרומית
 כזאת, לשביתת־נשק יסכימו לא המקומיים,

המשיח. וישוע אלוהים בשם לא גם
 עצמה ההפוגה לאלוהים. ל,שר בלי
שני האשימו כרגיל, בחלקה. רק קוימה

 לפרק בהחלט עשוי דה־גול מתוחים. ארו
 תוכן. מכל לרוקנו לפחות או נאט״ו, את

ה באירופה, המערב של המאוחד הצבא
חל לפחות יתפרק אמריקאי, לפיקוד כפוף
ה בריטניה ואחריה האטומית, צרפת קית.

 עצמאות של מידה לעצמן יחזירו אטומית,
צבאית.

 את משאיר זה כהודעה. שתיקה
 בני־ עתה, הם, והגרמנים בצד. הגרמנים

 ארצות־ של והעיקריים האמיתיים הברית
הברית.

 אצל ארהארד לודביג ביקר שעבר בשבוע
 סתמית היתד, הודעת־הסיכום ג׳ונסון. לינדון
 חשד של גל עורר זה ודווקא — ביותר
 גרמניה שיתוף על דובר העולם. ברחבי
 וכיצד. איך נאמר לא אך הגרעינית, בהגנה

 היה ״זה לגרמניה: בחוזרו ארהארד, צהל
מסע־נצחון!״

האמרי כי שמועות נפוצו היום למחרת
 הגרעיני הצי רעיון על סופית ויתרו קאים

נאט״ו. של הרב־לאומי
 בנשק גרמניה שיתוף יבוא כן, אם

 יכולה היא אחרת. בדרך האמריקאי הגרעיני
התנג מעורר וזה יותר*. ישירה רק להיות

ביו עמוקה וחרדה — בצרפת נמרצת דות
ובנות־חסותה. בברית־המועצות תר

 הגרמני האטום על הקרב כי ספק אין
 משבר לדרגת יתפתח חריפותו, בכל יתלקח

 תמלא זה במשבר במעלה. ראשון בינלאומי
 בכך, תרצה אם — מרכזי תפקיד ישראל

 זו בסוגיה דווקא יהיה לקולה כי לאו. אם
לשתיקתה. וגם — רב מוסרי מישקל

 הפורמלית שהבעלות סבירה: אפשרות *
 תוך לגרמניה, תועבר גרעיני נשק על

 הפעלת על אמריקאית זכות־׳וטו שמירת
הנשק.

ה העולם 1478 הז


