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גיונסו! דינדון הנאשם:
 הישיש הבריטי ולמתמסיקאי לפילוסוף

 ברור. הדבר היה )96( ראסל ברטראנד
 כי ידע הוא יותר. לחשות טעם היה לא
 כאילו שתיקתו. על השומר לפשע, עד

בעצמו. הפשע את מבצע
 כינס לכן פושע. להיות רצה לא הוא

 יחד החליט בעולם, מגדולי־הרוח כמה
ל בינלאומי בית־משפם הקמת על עימם
ויאטנאם. מלחמת פשעי

 וחבריו, ראסל של לדעתם נירנברג.
 דאן הצרפתי ביניהם

 נשיא סארסר, פול
 ל- לשעבר מכסיקו
מ קארדנאס, אזארו

ה הסטודנטים נהיג
בארצות־ה־ כושים
קר־ סטוקלי ברית

 ההיסטוריון מייקל,
 איזאק הבריטי־יהודי

ה מבצעים דויטשר,
בויאם־ אמריקאים

 פשעי־מלחמה נאם
מ נופלים שאינם
ע המלחמה, פשעי

בנירנברג. הנאצים נידונו ליהם
 ב־ בשבויים המבוצעים האכזריות מעשי

 בנאפלאם; שלמים כפרים השמדת ויאטנאם;
 מחייב למיניהם ובחימקלים בגז השימוש

 שיחרוץ הבינלאומי בית־המשפם הקמת את
ומבצעיהם. המלחמה פשעי על פסקו את

 הראסלי שלבית־המשפט כיוון פאריס.
 כ־ יותר ישמש הוא כוח־הבאה יהיה לא

 עדים־ כמאתיים יופיעו לפניה וועדת־חקירה,
בויאטנאם. המתרחש על שיעידו מומחים

ה בחודש שיתכנס בית־המשפט־הוועדה,
 ארה״ב, נשיא את הזמין אף בפאריס, בא

ה של העליון המפקד שהוא ג׳ונסון, לינדון
 לפני להופיע האמריקאיים המזויינים כוחות

 נציגו, את לשלוח או הבינלאומי, המשפט כס
עצמו. על להגן כדי

 ב־ יודע ראסל תורת־ההגיון שאיש מובן
 מצד האלימות מעשי למטבע: שני צד קיים

ויאסנאם. וצפון הויאטקונג
מוחצת. תשובה לראסל יש לזה אולם

 בית־ של דעתו על יעלה ״לא הוא: הצהיר
 ה־ התנגדות את לגנות הבינלאומי המשפט

 כשם האמריקאית, לתוקפנות ויאטנאמים
 בנירנ־ בית־המשפט של דעתו על עלה שלא
 את או וורשה, גיטו מרד את לגנות ברג

 מאבק זנת או ביוגוסלביה הפרטיזנים מלחמת
!״בצרפת המאקי

מאד י□3ע״ הגיבור*□
 גיבורים הם סייגון ממשלת חיילי אלף 705
 שהמלחמה הכרה אין לרובם מאד. קטנים

ה את להשאיר מעדיפים הם עיסקם. היא
לאמריקאים. מלחמה

ה של חמישי חייל כל כמעט ההוכחה:
 ערק ויאטנאם דרום של המזויינים כוחות
השורה*. מן השנה

 מתמדת. בעלייה נמצא העריקה ותהליך
 — 1964ב־ חיילים: אלף 37 ערקו 1963ב־
 ובששת אלף 113 — שעברה בשנה אלף; 74

 70 כמעט השנה של הראשונים החודשים
אלף.

ש רי ף. ח סי א  מן מעטים שרק למרות ו
שלטו החליטו לוויאטקונג, עוברים העריקים

 אם כי לעניין. קץ לשים לנטות סייגון נות
 לא מעט עוד הרי עייפים, כך כל הגיבורים

שיילחם. מי בכלל יהיה
 במצוד הצבאית המשטרה פתחה החודש

ב עצרה ומשתמטים, עריקים אחרי נרחב
איש. אלף 12כ־ יום עשרים

 העריקים בפי ביותר השכיחה ההצטדקות
 איכרים־ בפי המקובלת ההצטדקות היתר,

ל ברחו הם הדורות. בכל שהפכו־חיילים
 הקיץ. לאסיף או האביב לחריש בתיהם
לנשותיהם. התגעגעו פשוט אחרים

 על מאד התפלאו זאת, לעומת המשתמטים,
 בממוצע, שילמו, הם הרי אותם. שעצרו
 (כאלף ויאטנאמיים גרשים אלף 40 של שוחד

המושחתים. הגיוס לפקידי לירות)
ה הסריקות אחרי ומשתנות. עמדות

 של הופעתו שותקה מהן שבאחת מקיפות,
)7 בעמוד (המשך

 של רשמיים מספרים הם אלה מספרים *
ם מקורת סייגון.  מעריכים צפון־ויאטנאמיי

שיעור הדרומיים העריקים מספר את  הרבה ב
גבוה. יותר
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ן מאריגי ילדים בגדי ל ו א י ם צורתם, על שומרים כותנה, עם ד  מתכבסי
ימים. ומאריכים בקלות

(869• חז3ז1> 10ז ?01/6516: ?1זנ!6 ,ס101'ז?1* )10110ח -

1520 הזה העולם

ום
רס

פ
 

ר!
לד

ס


