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 — מוטעה הוא אפילו — הרושם העולמית
ב באנגולה, במילחמה מעורבת שישראל

 דרום- קובה, ברית־המועצות, כמו דיוק
וארצות־הברית. אפריקה
 הנגרם המדיני הנזק את להסביר מיותר
 או בצדק מזוהה, שהיא מכך לישראל,

 הלוחמים הצדדים אחד עם בצדק, שלא
 עוזים שהימצאות כשם בדיוק באנגולה.

 15 לפני באנגולה, פורטוגל צנחני בידי
 לה ויצרה המדינה שם את הכתימה שנה,

 לקולוניאליסטים, שמסייעת מי של תדמית
הפעם. גם קורה כך

 על כך כל לסמוך לא מציע הייתי
 שניסו הישראליים, הדוברים הכחשות
 עם ישראלי קשר כל וכל מכל להפריך

 מר ניסיון לגו יש באנגולה. המתחולל
קשו כשהן דווקא זה, מסוג הכחשות עם

באנגולה. רות
 יום עתון כאשר שנים 15 לפני זה היה

 לפיה ידיעה פירסם אובזרבר, הלונדוני א׳
 הפור־ לצנחנים ישראליים עוזים סופקו

 ההתנגדות פעולות את המדכאים טוגליים
שמעון זה היה אז אנגולה. תושבי של

 בן־גוריון, דויד של כסגנו שכיהן פרם׳
 הידיעה, את להכחיש שמיהר שר־הביטחון,

 אחד האובזרבר, את לכנות העוז את מצא
סנ כעתון העולם, שבעתגני המכובדים

ושקרני. סציוני
מיו עתונאית בשליחות שנה, כעבור

 הוכחות למצוא הצלחתי לליסבון, חדת
 עדד גביתי באובזרבר. שפורסמה לידיעה

 לישכתו וממנהל פורטוגלי מצנחן יות
 שאישרו הפורטוגלי, חיל־האוויר מפקד של
למ עוזים, מצויים פורטוגל צבא בידי כי

הצ פרם. של הנמרצות הכחשותיו רות
 שהתפרסמו צילומים, למצוא גם לחתי

 נר- בהם הפורטוגלי, חיל-האוויר בביטאון
חמו באנגולה, פורטוגליים צנחנים אים
בעתים. שים

בהב שפורסמו אלה, מגילויים כתוצאה
 סערה 1962ב־ התעוררה הזה, בהעולם לטה

 מיפלגות ארבע במדינה. רחבה ציבורית
 תבעו בכנסת, לסדר־היום הצעות הגישו
 הזה. העולם ובגילויי בפרשה דיון לערוך
והביטחון, החוץ בוועדת סודי דיון אחרי

ה ניסו בישראל זרים עתונאים
ל שיש הביסוס מידת מה לברר שבוע
העו של האחרון בגיליון שהועלתה סברה

 הכתבה על הסתמכו הם ).2003( הזה לם
 מעורבות של חשד שהעלתה זאיר, תפקיד

ב במילחמת־האזרחים אפשרית ישראלית
 השאר, בין נטען, כתבה באותה אנגולה.

 יגאל שר־החוץ של הפעילה התערבותו כי
 בארצות־הברית, האחרון מסעו בעת אלון

אמ קונגרס אנשי לשכנע מנת על
 לתמיכה התנגדותם את להסיר ריקאיים

 ״המערביות״ בתנועות־השיחרור אמריקאית
מקרית. היתה לא באנגולה,

 בין נובעת זז התערבות כי החשד הובע
 ליגאל שהיתר. החשאית מהפגישה השאר

 עם באירופה מיספר שבועות לפני אלון
 פגישה קיום עצם זאיר. של שר־החוץ

 ידי על הפירסום, אחרי הוכחש זו סודית
 כתבה באותה הועלתה עוד הצדדים. שני

 ישראלית פעילות מאחורי כי האפשרות,
 קי־ הנרי האמריקאי, שר־החוץ עומד זו

סינג׳ר.
 בפרשת גדולה במצוקה גמצא קיסינג׳ר

ה לתמיכה ישירות אחראי הוא אנגולה.
 הצבאות שני ובפנל״א, באוניטה אמריקאית
 המרכסיסטית- תנועתו במפל״א, הנלחמים

 צבאית תמיכה נטו. אוגוסטינו הנשיא של
 דעת- זעם את עוררה זו, גלויה וכספית

החו בארצות־הברית, העם ונבחרי הקהל
 אותם לסבך קיסינג׳ר עומד פן ששים

 וייאט־נאם. מילחמת של חדשה במהדורה
 הנשיא של ממשלו נאלץ מכך כתוצאה

 של מעורבותה המשך את להסוות פורד
במילחמה. ארצות־הברית

 את שעבר בשבוע העלה הזה העולם
ל עלול או ניסה, שקיסינג׳ר האפשרות

באמ להסוות כדי ישראל, את לנצל נסות,
 באנגולה. המערביים לצבאות סיוע צעותה

 מיס- בעיני אדום אור הדליקה זו אפשרות
בארץ. כתבי־חוץ פר

 שניסו עתונאי-החוץ, שקיבלו התגובות
נז היו הזה, העולם השערת את לאמת
 הסבירו גס!״ שקר ״זהו ביותר. עמות

מרו המצאה ״זוהי רשמיים, דוברים להם
אחרים. טענו בסיס,״ שום לה שאין שעת

 ימים כמה לארץ, הגיעו המזל לרוע
עדו הזה, בתעולם הכתבה פירסום אחרי

 ב־ ישראלית מעורבות על נוספות יות
 צילומי אלה היו הפעם אנגולה. מילחמת
 של קבוצה הראו הם השאר בין עיתונות.

 הולדן של הפנל״א מצבא לוחמות נשים
 מובוטו, זאיר שליט של גיסו רוברטו,

עוזי. תת־מיקלעים בגאווה נושאות כשהן
 אלה, תמונות שפירסמו הזרים העתונים

 שתת- העובדה את מתחתן לציין דאגו
 האנגוליות החיילות בידי אשר המקלעים

 לא התמונות אבל ישראל. מתוצרת הם
 עתו־ כתבות במיסגרת אלא בנפרד, הופיעו
בתצ שלוו אנגולה, מילחמת על נאיות
נוספים. לומים
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 תת־סיקלעים כי הגילוי מחתרת. אנשי אחרי ברדיפה אנגולה יערות את
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אמרי 16 מ. רובי כשבידיהם ריקאיים
ה עם הפנל״א, חיילות ונראו קאיים.
בידיהם. הישראליים עתים

 הנתקל העולם, ברחבי התמים הקורא
להש ודאי יכול אינו זו, מעין בכתבה
שלו לוחמים באנגולה כי מהרושם תחרר

מעצ שלוש בידי הנתמכים צבאות שה
 הנשק: את •להם המספקות עולמיות מות

וישראל. ארצות־הברית ברית־המועצות׳
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 שתת־ האפשרות כמוכן קיימת
 האנגוליות החיילות שבידי העוזי מקלעי

 מסופקים והם מתוצרת־ישראל, כלל אינם
 מישראל שקיבלו המדינות אחת ידי על

למשל. בלגיה, כמו עוזים, לייצר זיכיון
 נשק אלא אינם שהעוזים אולי אפשר

ש הפורטוגליים מהכובשים שנלקח שלל,
 וביחוד פורטוגל, צבא אנגולה. את נטשו

 מעשי את שביצעו שלו, יחידות־הסער
מצויי באנגולה, ביותר הגדולים הטבח

מתו בתת־מקלעים שנים 15 מזה רים
 שצנחניו גם להיות יכול ישראל. צרת
 שנים במשך שאומנו מובוטו, הקולונל של

 ל־ שסיפקו הם צה״ל, ידי על ארוכות
העתים. את תומכים הם בו אירגון
 העובדה משנה. אינו שהמקור אלא

 ישראלי נשק מהימצאות שכתוצאה היא
 במילחמת הלוחמים הצבאות אחד בידי

בדעת־הקהל מתקבל באנגולה, האזרחים

 הצעותיהן. את להסיר ממן שלוש הסכימו
 דיון לכלל הגיעה מק״י של הצעתה רק

 מעל הידיעה את בהכחישו ופתוח. גלוי
בבי כלפיה פרם השתמש הכנסת במת

 חם־ ״בדותה שווא״, ״שמועות כמו טויים
 לישראל,״ שהזיקו ״שמועות רת־שחר״׳

ל שטופלים ו״אמונות אוייב״, ״הערכת
 לאלה דומים ביטויים אלה היו שווא״.

השבוע. בהכחשות שנכללו
ו שבועות מיספר חלפו שלא אלא
 כאשר זה היה כשקרן. הוצג פרם שמעון

 הסופר של בנו מוסינזון, אביטל העתונאי
 מר באפריקה. מסיור חזר מוסינזון, יגאל

 בירת מארקש, בלורנצו גם ביקר סינזון
פור מושבה היא אף שהיתה מוזמביק,
 בידיעות פירסם מסעו רשמי את טוגלית.

כת מוסינזון פירסם השאר בין אחרונות.
פור צבא קצין עם פגישה על ותמונה בה

 תת- בידו שהחזיק מאנגולה, שחזר טוגלי,
 חיה, עדות זו היתד■ הפעם עוזי. מיקלע

 הימצאות את שראה ישראלי, עיתונאי מפי
ה הפורטוגלים החיילים בידי העודים
עיניו. במו באנגולה לוחמים

 והסבריו הכחשותיו כי הסתבר כאשר
 כל לאורך גדול אחד שקר היו פרם של

 לשמעון )1272( הזה העולם הקדיש הדרך,
 בסימונו. נדיר די שהוא קדמי שער פרם
 מר שקרן ״אתה הכותרת את נשא הוא

פרם.״
ב להיזכר השבוע למכחישי היד, כדאי

 באים שהם לפני פרשה, אותה השתלשלות
 כל ובוטחת, נמרצת כה בצורה להכחיש

 במה עקיפה או ישירה ישראלית מעורבות
באנגולה. עתה שמתרחש

 המפל״א אירגון של חיילים בהם נראו
 קלצ׳־ ברובי מצויידים כשהם הקומוניסטי,

חיי בהם נראו סובייטית. מתוצרת ניקוב
 מאירגון מנומרים בבגדים אנגולים לים

דרום־אפ־ חיילים לצד הלוחמים האוניטה
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