
 מן שנסע לפני דיין משה שאמר האחרון דבר ך*
 שליחותו על דעתי מה לו איכפת שלא היה הארץ, | 1

לו? איכפת שיהיה למה ובאמת, בוויאט־נאם.
 על ישראל עם דעת מה לו איכפת להיות צריך אבל

זו. שליחות
 הוא מה איכפת להיות צריך ישראל ולעם
שם. עושה

★ ★ ★  לדודח כדי לנו, נאמר כך לוזיאט־נאם, נסע דיין שה ■ץ
האמריקאים. פעולות )■/על

זאת. עשה לא בינתיים
דיין. פעולות על מדווחים האמריקאים אםל

מצ הישראלי, הצבא רמטכ״ל דיין, הגנרל של תצלומיו
העולם. עתוני את ממלאים מלחמת־טיני, ביא

 דיין גנרל בג׳ונגל. אלים בסיור משתתף דיין גנרל
 מטוסי את בחיוך סוקר דיין גנרל באוניית־מלחמה. מסייר

 מפי תדריך מקבל דיין גנרל להפצצות. היוצאים חיל־האוויר,
קרב. אחרי ועוקב אמריקאים קצינים

 ארצות־הב־ של העצומה מערכת־התעמולה
 אלה תמונות להחדיר כדי כולה מגוייסת רית

העולם. כל לעתוני
 בוזיאט־נאם דיין של מסעו את הנציח אמריקאי צוות
 תבל. ברחבי הטלביזיה מסבי על להראותו כדי בסרט,

ץ מדוע
★ ★ ★

 כולה הפכה ארצות־הברית ממשלת כי להאמין שה ^
! על יותר מתקבל רפ״י. של מחלקת־ההסברה סניף 1/

עצמה. לטובת פועלת ארצות־הברית ממשלת כי הדעת 1
לע כדי אלה, כתמונות להסתכל די ואכן,

מטרתן. על מוד
מדים? אילו מדים. דיין הגנרל לובש התמונות בכל
 כובע־ אמריקאי: קרבי חייל של הרגילים המדים הם אלה
),מדי־חאקימרושלים.1יי01-3£6 03כובע־מצחייה(נ! או פלדה,

 הגנרל את רואה הרגיל האמריקאי הקורא
 ממילא ארצות־הכרית. צבא כמדי הישראלי

ארצו. צבא עם אותו מזהה הוא
 כי לעצמו לדמיין רוצה, הוא אם יכול, אמריקאי יהודי

 אינו במדים ההבדל צה״ל. מדי את לובש הישראלי הגנרל
אותו. לדעת צריך אינו וזר רב,

 וסימני־דרגה סמלים עונד אינו דיין שהגנרל העובדה
באי בצה״ל, משמעתי ממשפט אותו לשחרר כדי בה יש

 לשנות כדי בה אין אבל מטכ״ל. פקודות הפרת של שום
ה גם כי התצלומים. למראה המתעורר הרושם את מאומה
וסימנים. סמלים לענוד מרבים אינם עצמם הקרביים חיילים

★ ★ ★  ארצות־הברית, ממשלת של מנגנון־התעמולה דואג ך 1ך
ב ליצור אותם, המלווה והטקסט התצלומים באמצעות ^

 ישראלי גנרל כי הברור הרושם את כולו ובעולם ארצה
בוויאט־נאם. פעולה עימד, משתף
 עיתונאי לא במיקרה. שם הנמצא ניטראלי, זר, אזרח לא

אובייקטיבי. כמשקיף תפקידו את הממלא מיקצועי,
ישראלי. גנרל אלא

 למילה לב שם (ומי לשעבר רמטכ״ל אלא גנרל, סתם ולא
 המשתתף ארצות־הברית, מדי את הלובש גנרל ״לשעבר״?)

ארצות־הברית. צבא בפעולות
 המסתברת אך בפירוש, נאמרת שאינה המסקנה, ומכאן

הקורא: בלב
 אר־ מלחמת עם מזדהה הישראלי הגנרל

צות-הברית.
★ ★ ★  זה שרות עבור דולאר מיליון 10 דיין תבע ילד

אותם. מקבל היד, האמריקאית, לתעמולה
מקח־ומימכר. בלי יפה, בעין

האמרי ההתערבות מן סולד כולו התרבותי העולם כי
 — החופשיות הארצות בכל הנוער מיטב בוויאט־נאם. קאית

 מפגין — אונטאריו עד מאמסטרדאם פנום־פה, ועד מפאריס
 אנשי־הרוח בבירור, ממנה מסתייגות המערב ממשלות נגדה.

אותה. מגנים היהודים) (ובראשם האמריקאיים
 הנערץ קורבנות־הנאצים, מדינת את המייצג ישראלי, גנרל

 היהודים? אותו יגנו איך מיליונים. עתה שוזר. היהודים, על
הליברליים? האישים כל ממנו יסתייגו איך

 הגישה לא רפ״י וגם שכר, גבה לא שדיין חוששני אבל
זו. לשליחות ההסבר כאן לא לפרעון. שטר
מלא. הסבר בה אין לפירסומת התאווה גם

 של טיפוסית תכונה פעלה שכאן חוששני
הלא־איכפתיות. דיין:

אופן. ובאיזה שליחותו, את ינצל מי לו איכפת היה לא
זו. בשליחות המחריד הפרט אולי, וזהו,

★ ★ ★
 שעברה מלחמה זה ברגע מתנהלת בוויאט־נאם י ^
 הנוגעות שאלות מעוררת היא השמדת־העם. גבולות את ^

האנושי. המוסר לשורשי
 על אור להטיל כדי אהת קטנה בעובדה די

כולה. המלחמה
 צ׳אן־נייאם. הכפר את האמריקאי חיל־האודיר הפציץ השבוע
 .182 ונפצעו וילדים, נשים גברים, 15 נהרגו זו בהפצצה

״בטעות״. הופצץ שהכפר הודיעה האמריקאית העיתונות
 פירסמה זאת, לעומת בסייגון, האמריקאית השגרירות

 לוחמי של קטנה קבוצה טעות. כאן היתד, שלא רישמית
המטוסים שם. ונתגלתה לכפר, לדבריה, חדרה, הוויאט־קונג

 בעיני להופיע עניין לנו היה האם - כלל
 ה■ מדכאי למחנה כמשתייכים אלה מיליונים

וויאט־קונג?
 שונאי גם ברורות. מסיבות בכך, מעוניין ג׳ונסון הנשיא

 פחות שאינן מסיבות בכך, מעוניינים הערבי בעולם ישראל
ברורות.
 אסון הוא בוויאט־נאם האמריקאי הצבא עם צה״ל זיהוי
 הנציג בנאום ראינו כבר הראשונות התוצאות את לאומי.

 של בהצלחתו גם אותן ראינו במועצת־הבטחון. הסובייטי
בהאנוי. ואפילו בפקינג, עימו גילויי־הזדהות להשיג שוקיירי
 כלשהו משותף אינטרס להיות יכול האם
שוקיירי? ולאחמד דיין למשה

★ ★ ★  לומד, חכם פחות אדם הזולת. מנסיון לומד חכם דם *ס
עצמו. של מנסיונו לפחות,

רב. נפיץ יש דיין למשה והרי

להשמידם. כדי הכפר, את והבעירו הפציצו האמריקאים
 האמריקאית הגירסה לפי אחרות: במילים
 ווי• מאנשי במה של בנוכחותם די הרישמית

 להשמיד בדי מולדתם, מכפרי באחד אט־קונג
 את והילדים, הנשים את - בולו הכפר את

 מה אותם שאל לא שאיש - והחולים הזקנים
השקפתם. ומה רצונם

 מלחמת־פשע. אלא פשע־מלחמה, לא גנוסייד. זהו
 איכפת זה אין כאילו להתנהג ישראלי לגנרל מותר האם

 השיטות״, את ״ללמוד כדי לשם לנסוע לו מותר האם לו?
שהודיע? כפי

ב הנושא לאדם אפילו הדכר מותר האם
קיכיה? לפעולת אחריות

̂ו ףל ף/ו -
 אך לדיין. איכפת לא באמת המוסרי הצד כי *תכן

הפוליטי? הצד מן להתעלם הוא אפילו יכול האם7
מא העולם ברחבי בלתי־ספורים מיליונים

 נגד הוויאט-קונג מלחמת בי שלם בלב מינים
מלחמת-שיחרור. היא האמריקאים הפולשים
 וב־ הקומוניזם בארצות רק מצויים אינם אלה מיליונים
 עצמה. ובאמריקה המערבית באירופה גם אלא אפרדאסיה,

 ואנשיירוח סטודנטים ומנדס־פראנס, דה־גול כמו מדינאים
 זו. אמונה ביטאו הארצות, בכל

צודקים. שהם שלמה באמונה מאמין אני
צודקים שאינם משוכנעים היינו אפילו אך

 בשנים בישראל ששלטה לקבוצה שייך היה דיין משה
תקו באותה כראש־ר,ממשלה. בן־גוריון כהונת של האחרונות

 ה־ לאירגון וממשית מדינית עזרה ושות׳ דיין העניקו פה
הפל״ן. של בלוחמי־השיחרור במלחמתו באלג׳יריה או־אה־אס
 אתם ישראל. על אסון מביאים אתם אז: להם אמרנו

 האייד שרידי עם כולו, הערבי העולם בעיני אותה, מזהים
 היסטורית הזדמנות מאבדים אתם והקולוניאליזם. פריאילזם

 שלא במלחמתה, לנצח העומדת ערבית אומה אל גשר לבנות
בצרתה. לה שניתנה העזרה את תשכח
 ״ריאליסטים״. היו הם אז גם ושות׳. דיין צחקו אז גם

ינצחו. הערבים כי לרגע האמינו לא הם
 ידידיה להיות הצרפתים חזרו והנה — מעטות שנים עברו

 ובזוייה שנואה ישראל ואילו — החופשית אלג׳יריה של
וידידיהם. דאז לוחמי־החופש בעיני

 תחזור פרשה אותה כי ספק להיות היבול
? בוויאט־קונג

 במאוחר או במוקדם שם. לנצח יכולים אינם האמריקאים
 בצורה הלאומית, ובחרותו באחדותו הוויאט־נאמי העם יוכה

 ישתדלו, והם — שם יישארו לא האמריקאים אחרת. או זו
אוייביהם. עם להתפייס היום, למחרת
 המדכאים, עם שהזדהו כמי כולם אז יזכרו אותנו ורק

אוכלוסיה. להשמדת ומוסרית מדינית גושפנקה שנתנו כמי
 ינטוש האמריקאים החיילים שאחרון אחרי

תמונו תיזברנה עוד ויאט-נאם, אדמת את
האמריק במדים הישראלי, הגנרל של תיו

מטוסי-המוות. מול המחייך איים,


