
 אירגון הוקם לוו1 ובמקביל האי־די־יו הוקם
 הפעיל קיצוני, מארכסיסטי שני, מהתרת
 העם מיפלגת ושמו באדיס-אבבה ׳מעיקר

(אי־פי־אר־פי). ד,מהפכנית
 הצבא ראשי על-ידי הוקם האי־די־יו

 של ׳לשעבר הרמטכ״ל הוא כוום ומנהיגו
 מיאנ׳גאשה, איאסו גנראל אתיופיה, צבא
 בקונגו. האתיופי הצמא מפקד שהיה ומי
 חיל־הים מפקד גם ׳נמצא בהנהגה עמו

 הימיש־ וכן דאסטה, לאסאו גנריאל לשעבר,
 מרקוריוס גנראל ,׳חיל־ד,אוויר למפקד נד,

ה באחד ׳נהרג חיל-האוויד (מפקד ד,יילד,
מנגיסטו). ׳נגד קרבות

 נציגיו פנו האירגון כשהוקם מייד
כי וביקשו ברומא ישראל לשגרירות

 .עזרה מקבלים הם אין כי טען דארפה,
 להם המאפשרת לסודן, פרט מדינה משום

 יושבים האירגון ראשי בתחומיה. לשהות
 יעברו רב ברצון אולם בחרטום, קבע דרך

לקניה.
 מישראל? לקבל האירגון מקווה מה
 חמוש האירגון וציוד. נשק כל: קודם
 מצבא שלקח שלל בנשק .בעיקר כיום

 הנשק מן חלק קודמים. מקריבות אתיופיה
 העולם. ברחבי פרטיים סוחרים מידי נקנה

ממל ינשק כולל למדי, עלוב נשק זהו
 בידי ואין כמעט השניה. העולם חמת

טנ נגד או מטוסים נגד נשק המחתרת
 חיל־ נגד כיום שלה העיקרי ׳והמגן קים,

ה באיז׳ור המיסתור הוא האתיופי האוויר
 האיר־ שולט בהם המחוזות אגב, הרים.

 מרכז הם — ובגמדיר טיגרה — גון
 הדואים האתיופיים היהודים הפלאשים,

השבטים. עשרת צאצאי עצמם את
מקב הם אין כי טוען האירגון מזכיר

 עתה פונים הם אולם ערבי, מימון כל לים
 להם. לעזור המסוגל בעולם מקור לכל
 תסתיים סומליה מלחמת כי סבורים הם

 לפעול מנגיסטו יתפנה ואז בהסכם, בקרוב
 להתקפה להתבונן רוצים הם לחיסולם.

 שיתגמר שברגע משוכנעים הם כי אם זו,
ויע הצבא רוב יערוק הלאומית המילחמה

אליהם. בור
 ראשי אין ישראל של מדיניותה את

 ישראל של רצונה כלל. מבינים האירגון
 של המארכסיסטית לממשלה דווקא לעזור

צב מדריכים אספקת בולל — מנגיסטו
 לדע־ פוליטית אווילות היא — נשק איים
 הימנית הממשלה מבחינת ראשית, יתם.
 מסכימה היא כיצד ברור לא ישראל, של

הסוביי היועצים עם אחד במחנה להיות
 העוזרים ׳והדתם־׳תימנים הקובנים טים,

 לשים מדוע שואלים, הם שנית, למנגיסטו.
 לק־ לא למה אחד? בסל הביצים כל את

 ישלוט כי שייתכן גוף עם קשרים שיור
הקרוב? בעתיד באתיופיה
 האירגון ראשי בלב שיש הטינה למרות

 הרי למנגיסטו, עזרתה על ישראל, נגד
 לקבל לסרב כיום להם מאפשר לא מצבם
 נכונות להם. תוצע זו אם ישראלית, עזרה

 האירגון, עם קשרים לקשור יושראלי׳ת
 ישראל בין לברית בעתיד להביא יכולה
 תהפוך המחתרת כאשר אתיופיה, לבין

חוקית. לממשלה
 דארסה, דארג׳ה טוען הכיל,״ ״אחרי

אפ בלב היחידה הנוצרית המדינה ״אנו
 בצמוד שוכנים ואנו המוסלמית, ריקה

 רציניות סיבות יש לישראל יעדן. למפרץ
 אך אתיופיה, עם טובים ביחסים להיות

 כך בקלפיה, לשחק לדעת צריכה היא
 הדבר יפגע לא השלטון יתחלף אם שגם

הישראלית־אתיופית.״ בידידות
דכי־כ יגאל

 עת כשנה, לפני נעשו נוספים נסיונות
 למנגיס־ מגישה שישראל העזרה על נודע

 זורם ישראלי נשק כי גילה האירגון טו.
 צבאי ציוד .וכן גדולות. בכמויות לאתיופיה

 צבא אנשי ישראל שלחה כן כמו רב.
 אנשי מנגיסטו. של צבאו ׳להדרכת רבים,
ש אירופית חברה ׳באמצעות באו הצבא
ש כך האתיופי, הצבא עם חוזה חתמה

את בין ישיר קשר היד, לא פור,מאילית
כז ניתקה, אתיופיה ישראל. לבין יופיה
 מילחמת אחרי ישראל עם יחסיה את כור,
הכיפורים. יום

 תשובה היתד, לא הללו הפניות לכל
 ישחאל כי מקווים האירגון אנשי מישראל.

 בשטחים שולטים הם עמדתה. את ׳תישנה
 והמאכ־ וקניה סודן עם הגובלים ענקיים,

 האירגון ראשי איש. מיליון מעל לסים
 תומך האתיופי העם רוב כי משוכנעים

 עד פעילותם את הקפיאו הם אולם בהם,
 לסו־ אתיופיה בין המלחמה שתסתיים

דארג׳ה האירגון, של הכללי המזכיר מליה.

 שתתיר קניה, ממשלת על .תשפיע ישראל
 גובלת אתיופיה בתחומיה. לפעול לאירגון

 כאשר בסודן, שני ומצד בקניה אחד מצד
 סומליה מפרידות עדן מיפרץ לבין בינה

הנוצ המדינה היא ׳אתיופיה ואריתריאה.
 קשריה ובגלל זה, בגוש היחידה תרי

 האירגון, ראשי הניחו ישראל עם בעבר
 ׳תסרב לא ישראל כי הצבא, ראשי ושהיו
להם.

מיסתור
בהרים

באת הגובלת למדינה נזקק אירגון ך*
 והוא משטחה, לפעול שיוכל כדי יופיה, 1 י

 לא ישראל סודן. על קניה את העדיף
 אנשי שוב פנו מכן לאחר כלל. השיבה

בש משרד־החוץ, אל האתיופית המחתרת
בוושינג השגרירות באמצעות ,1977 נת
זמביה. של שר־החוץ .באמצעות וכן טון
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