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ם דרך מורי סמכי  נהיגה רשיון בעלי מו
ת) (לפחות  אנגלית השפות ידיעת מוני
גרמנית. או צרפתית גם רצוי הכרחית

ס רשיון בעל נהג בו טו  בעבודה המעונין לאו
ס על השקעה עם קבועה שותפות. של בסי

 הכרחית גרמנית או אנגלית שפה ידיעת
הכרחיים. במקום מגורים
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)13 מעמוד (המשן
זרים. חיילים רק כמעט עתה לוחמים השני בצד אחד. בצד זרים חיילים אין ויאט־נאם.

 הכתבים הצרפתיים. או הרוסיים הכתבים רק מדווחים אין המלחמה של שיטות־הזוועה על
בגלוי־לב.) עליהן מדווחים החופשית, העיתונות של המסורת מיטב לפי (הפועלים האמריקאיים

זזבויבות גוגזאגז חשוב
 המדיני. בשטח ומוחשיים נוקשים שיקולים עליה נוספים המופרית. התשובה והי ^
 מצבה על — במישרין עליה משפיע בעולם הנעשה דבר כל בעולם. אי איננה ישראל ו

התעמולתי. המדיני, הבטחתי,
 לחיות יכולה ישראל כי נדמה מהם לרבים משום־מה. זאת, תופסים שאינם אזרחים יש

יותר. מסוכנת אשליה אין הקרובות. בבעיותיה כל־כולה מרוכזת מלאכותי, באי לה
 סדר־היום על העומדת הראשונה הבעיה רק אינה ויאט־נאם בעיית

 הממשלות כולו, העולם היחידה. הבעיה כמעט הפכה היא העולם. של
 מצד עמדה נקיטת כל הרף. ללא בה עוסקים כולה, דעת־הקהל כולן,

עולמית. תשומת־לב אליה תמשוך ישראל ממשלת
 כולו. בעולם אותנו ותבודד — וושינגטון לממשלת אותנו תקרב ג׳ונטון במדיניות תמיכה

 לברית־ להתקרבות תקווה כל לאל תשים היא
 תשניא היא רבות. לשנים אולי — המועצות

 עניין זו בפרשה הרואה צרפת, על אותנו
ה שזה (נדמה לדה־גול. אישית יוקרה של

 ממשלת בעד עדיין המעכב היחידי גורם
 ב־ לאמריקאים עצמה את מלמכור אשכול

נזיד־עדשים.)
ה את תרחיב כזאת תמיכה יותר: גרוע

 האפרו־ העולם ובין בינינו הפעורה תהום
 המחנה עם רק לא אותנו יזהה הוא אסיאתי.
 ביותר העכורה המגמה עם אלא המערבי,

זה. במחנה
 השפעה לדבר תהיה ובעיקר:

 יש־ לשלום סיכוי כל על קטלנית
ראלי-ערבי.

 עם אלה בשבועיים לי שהיו השיחות
 חיזקו לחוד) אדווח (עליהן ערביים אישים
ל העיקרי המכשול כי הרושם את בלבי
 ישראל כי הערבים אמונת כיום הוא שלום

 חרב־ ,המערב בידי עיוזר מכשיר באמת היא
 במדיניות תמיכה האמריקאים. של להשכיר

 זו עמדה תשריש בוזיאט־נאם האמריקאית
סופית.

 בת־ תהיה לא ישראל דבר: של סיכומו
גרו עלובה. גרורה אלא אמריקה, של ברית

 מישחק לנהל סיכוי עוד לה יהיה שלא רה
 מעוניין עוד יהיה לא שאיש בעולם, עצמאי

אפם. — העולמי בשוק כזה גוף של מחירו בזילזול. אליה יתייחסו עצמם ושהאמריקאים בה,
 המדינה, בהקמת חשוב כה תפקיד שמילאה זו המתקדמת, דעת־הקהל

 של הבטחוני בחשבון שקולה, זו דעת־קהל עורף. סופית לה תפנה
הטיבות. מאה כנגד ישראל,

)1946(■ין ,צ׳ הו

שדיירי של הבלוף
 להקמת שנפעל הבטחתי בסיכומה כשעתיים. נמשכה היא השגריר. עם לשיחתי חזור ^

סדירים. לחילופי־אינפורמציה נוהל וקבענו בוויאט־נאם, השלום למען ישראלית תנועה
 מן פחות חשובים אינם נאמר' שלא שהדברים לי נדמה השיחה, את מסכם כשאני אך

שנאמרו. הדברים
 שהוא ישראלי, אזרח רשמית לשיחה לקבל השגריר של הסכמתו עצם

 מצד הסתייגות כל שאין כך על מעידה חבר־פרלמנט, וגם עתונאי גם
ישראל. כלפי ויאט־נאם, דרום של חזית־השיחרור מצד או האנוי,
 לגבי בסיגנונם. גם אלא שנאמרו, הדברים בתוכן רק לא זה, רושם חיזקה עצמה השיחה
 של ובעזרתו בידידותו רוצים השיחרור לוחמי המדינות. בכל מדינה היא ישראל ויאט־נאם,

אחר. עם כל של כמו הישראלי העם
 המעמידים ומרעיו. שוקיירי אחמד של בהתיימרותו אמת של שמץ אין כי הדבר, פירוש

 כאילו המגוחכות הידיעות על לדבר (שלא עמדתם את האנוי ממשלת קיבלה כאילו פנים
 חשק כל כיום אין לוויאט־נאם הוויאט־קונג.) אצל מתאמנים שוקיירי של האירגון אנשי

ערבי.—הישראלי בסיכסוך להתערב
 לקשור זו הזדמנות נחמיץ אם ממנה גרועה שאין איוולת זאת תהיה
 השוב תפקיד למלא העומד מייטטר עם יחסי־ידידות וליצור קשרים
 ובין בינינו גשר לגשור העת בבוא והעשוי אסיה, בדרום־מזרח ביותר

ברית־המועצות. ו/או פין
 לקשור הנכונה השעה אלג׳יריה: לגבי בשעתו אמרתי אשר את ויאט־נאם, לגבי כאן אגיד
 ומוסרית, מדינית לעזרה זקוקה כשהיא בצרה, נמצאת כשזו היא רחוקה אומה עם קשרים
וידידות. עידוד של גילוי לכל עמוקה תודה יכיר כשלבה

לצר יד אלג׳יריה ממשלת נותנת כיום צרפת. למען אלג׳יריה, לגב־ זו הזדמנות החמצנו
אותנו. ושונאת פת,

 האנוי, את כיום עלינו נשניא האס ? בוש עד זו שגיאה על נחזור האם
 ממשלת■ עם יחסיס נקשור האם חולף? אמריקאי אינטרס למען

? שנים חמש בעוד קיומה את יזכור לא שאיש בסייגון, קוויזלינגים
ובן־גוריון נזין ציי גזו

 הו־צ׳י־מין. עם בן־גוריון דויד נפגש המדינה קום ערב כי לראשונה נתגלה שבוע ך*
 מלחמת־ לפתיחת התכונן הו־צ׳י־מין בבריטים. שלחם היישוב בראש עמד בן־גוריון | (

צרפת. נגד השיחרור
 שהן סבר הוא מלחמות־השיחרור. שתי בין הדוק קשר יש כי האמין הוויאט־נאמי המנהיג

 ויאט־נאם אדמת על להקים מהפכנית: הצעה לבן־גוריון הציע לבן אחת. בחזית גזרות שתי
הבריטים. נגד המלחמה לניהול גולה, ישראלית ממשלה
 כיום גם העומד הלוחמת, ויאט־נאם של האגדתי המנהיג כי עדים כאלף מעידה זו שיחה
פגה. לא עדיין זו ידידות המדינה. הקמת לפני עוד ישראל ידיד היה בראשה,
 הסופי כשנצהונו ובצרות־אופק, בקלות־רעת עתה, אותה נהרוס האם

? זמן של שאלה אלא אינו שוב הו־צ׳י־מין שד
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