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 סוציאליסטית אידיאולוגיה של רבים נלהבים תומכים

 ושבורי־לב. נבוכים 1968ב־ עצמם את מצאו מהפכנית
 החשוב נסיונו את הרסה לצ׳כוסלובקיה הסובייטית הפלישה

 הומניסטית גירסה ליצור דובצ׳ק אלכסנדר של והמעניין
לקומוניזם.
 נשיא של הפיסי וחיסולו 1968ב־ דובצ׳ק של הדחתו

 ופא- אמריקאיים סוכנים בידי איינדה, סלבאדור צ׳ילה,
 דוגמות שתי היום עד מהווים ,1973ב־ מקומיים שיסטיים
 קטנות, למדינות מעצמות־העל של להתנכלותן קלאסיות
 ומישטר תרבותית פריחה חברתי, ■ צדק לשלב המנסות

דמוקראטי.
 שקם בצ׳כוסלובקיה, הנוכחי שהמישטר מסתבר עתה

 בדיכויים מסתפק אינו דובצ׳ק, של האביב הריסות על
 התנ״כי לצו בניגוד .1968 מורדי של והפסיכולוגי הפיסי

בנים. על אבות ״עוון״ המישטר פוקד הקדום,
 של לבניהם שיטתי באורח מתנכלים פראג שליטי

 תרבותית מבחינה פעילים שהיו צ׳כיים, אינטלקטואלים
דובצ׳ק. בתקופת פוליטית או

 הפילוסוף של הבכור בנו הוא 17ה־ בן טומין לוקאס
 פיטוריו מאז מחוסר־עבודה הוא האב טומין. יוליוס הצ׳כי,

 בביתו מקיים שהוא פרטי מסמינר ומתפרנס ,1968ב־
 של המטאפיסיקה בעיקר עתיקה, יוונית פילוסופיה על

אריסטו.
 טומין. את מלהטריד חדלה לא הפוליטית המישטרה

 אותו גררו שוטרים, שישה לביתו פרצו שעבר בשבוע
 לפילוסופיה המורה ובעיטות. מכות מלווה שהיתר, לחקירה

חזר קם, המישטרה, בחצר ערימת־פחם על לבסוף הושלך

1968כ־־ מנקה־ארובות) (עם דובצ׳ק
בנים על אבות עוון

 במיוחד, אינטליגנטיים בנערים מדובר בדרך־כלל הוריהם.
 התואמת בעבודה או באוניברסיטה במקום זוכים שאינם

כישוריהם. את
 לפי אחד מכל צרכיו, כפי אחד ״לכל של האידיאל

 הוסאק. של הביורוקראטיה על־ידי ללא־הכר עוות יכולתו״
 קטנוניים, פקידים רק נותרו דובצ׳ק של ההומניסטי מהחזון

 של רוצחיו פשע. מכל חפים צעירים, בנערים הנוקמים
 את מהם מונעים דובצ׳ק מדיחי ילדים, מרעיבים איינדה
ללמוד. הזכות

באמת. קטן עולם

מי צ׳אד:
מי? של סוכן

 המושבות־ ברוב השפעתם על לשמור הצליחו הצרפתים
התבד שגילו לבריטים, בניגוד באפריקה. שלהם לשעבר

 כמיטב הצרפתים עשו ל״ילידים״, גיזעית והתנכרות לות
ה החדירה במושבות. תרבותית עילית לטפח יכולתם

אפרי אינטלקטואלים מעמיקה. היתה שלהם תרבותית
 עשו אפריקאיים ומנהיגים בפאריס, למדו רבים קאיים

הצר בשפה וכסופרים כמשוררים כפילוסופים, שם להם
פתית.

 ואלרי צרפת, נשיא עושה עתה גם לנשיא. שוחד
 ההשפעה על לשמור כדי יכולתו כמיטב ז׳יסקאר־ד׳סטאן,

 כסף מזרים ״ד׳סטאן השחורה. באפריקה הצרפתית
 מלעיזים שלו,״ לכיסו אפריקאי וכסף לאפריקה, ממשלתי

בפאריס. הרעים הפיות עליו
 במושבות־ סדר לעשות ממשיך הצרפתי הצבא ואכן,
 צרפתיות, חברות של לאינטרסים היסב ודואג לשעבר,

 לא כאילו הזול, וכוח־האדם אוצרות־הטבע את המנצלות
מעולם. אפריקה שוחררה

 בזירה ביותר ואנוכי מפוקפק תפקיד ממלאת צרפת
 על צרפת נשיאי התעקשו ומתמיד מאז הבינלאומית.

וה האמנות לכל בניגוד הגרעיניים, הניסויים המשך
ה בעולם קשרים טיפחה צרפת הבינלאומיים. הסכמים
 דרום- עם הפורה סחרה את הזניחה לא אבל שלישי,

למיני- דיקטטורים עם הבלתי-אחראיות עסקותיה אפריקה.
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ללמד. והמשיך לביתו

 המישטרה חירותם. את מסכנים טומין של הסטודנטים
 סעיף לפי שמותיהם. את ולרשום לביתו לפרוץ נוהגת

 לשלוש להישפט עלולים הם הצ׳כוסלובקית, בחוקה 98
חתרנות. בעוון מאסר שנות

לאוני להתקבל הצליח לא טומין, לוקאס הבן,
 בני־הדמוקראטים בקשות את דוחים השילטונות ברסיטה.

 במישרד־החינוך פקיד כלשהם. תירוצים ללא גלוי, באורח
 פנים, לשתי משתמע שאינו באורח זאת ניסח הצ׳כי

 במועמדים בוחרים ״אנו בריטית: כתבת עם בשיחה
 מפורשים. פוליטיים לקריטריונים בהתאם גבוה לחינוך
 מכרעת, היא בניהם של הפוליטי בעיצוב ההורים השפעת
 המיפלגה של מדרכה להסתייגות הבנים את ומביאה

!״ 1968 מאז הצ׳כוסלובקית הקומוניסטית
חוד כשבעה שביזבז אחרי !הצעיד. לזקאס יסודי

 אקדמית, מיסגרת לעצמו למצוא נואשים במאמצים שים
 במישרה זכה הוא לשוק־העבודה. הצעיר לוקאס פנה

 על בולים להדביק פשוט מחקרי. במוסד כפקיד־דואר
ליום. שעות שמונה במשך מעטפות

 הופנה יום־ד,עבודה בתום אחד. יום רק עבד לוקאס
 סירב לוקאס שאלון. למלא כדי אגף־כוח־האדם, למנהל
״1 1968ב־ אביך העשה ״מ השאלה: על לענות

 הנער טען דובצ׳ק,״ בתקופת חמש בן רק ״הייתי
 הקשורות שאלות על לענות עלי ״מדוע המנהל, באוזני

 לענות כדי ימים שלושה ללוקאס נתן המנהל להורי?״
 העדה בצירוף השאלונים, את החזיר לוקאס השאלה. על

 בלתי- היא הורי על שהשאלה סבור עדיין ״אני קצרה:
רלבנטית.״

 הסביר הוא החלטי. אך אדיב, היה מנהל־ד,מנגנון
 החוקים את לכבד ושעליו עקשן, להיות לו שאסור ללוקאם

היום־יום. חיי של
מופשט, איננו היום־יום״, ״חוקי זה, מקסים ביטוי

 הצ׳כוסלובקיח, האוכלוסיה את מדריך הוא ושלום. חס
 בעצמו שהוא הוסאק, גוסטאב הנשיא, על־ידי שתומרנה

 חד־ לקונסנזוס הסטאליניסטי, הטרור של קורבן־לשעבר
יסבלו. שהילדים או לשילטון, לציית יש :משמעי

בגלל נרדפים בצ׳כוסלובקיה ונערות נערים אלפי ואכן,

 בעולם. הטוב לשמה מוסיפות אינם הגרעיני בתחום הם
 ברית־המועצות, כלפי נבונה מדיניות אמנם, מנהל, ד׳סטאן

 לדחוק ובכך גרמניה, עם מוצקה ברית לבנות הצליח ואף
 שערוריותיו אך מאירופה, בריטניה רגלי את לחלוטין

בתדמיתו. לפגוע ממשיכות האפריקאיות
 בוקאסה, ״הקיסר״ בפרשת לגנאי התפרסם ד׳סטאן

 קליגולה, הרומי הקיסר בנוסח שלו, שמעשי־האכזריות
 נשיא את שיחד בוקאסה צרפתיים. כידונים בחסות נעשו
 משנשקפה ורק יהלומים, בעיקר אישיות, במתנות צרפת
 המרכז־ בקיסרות הצרפתיים לאינטרסים ממשית סכנה

המרצח. סוף־סוף הודח אפריקאית
 אכזרית מילחמה משתוללת עתה סרחו. אלף 120

אפריקה. במרכז צ׳אד, המידברית ברפובליקה
 המשובצת מילחמת־אזרחים, בצ׳אד מתנהלת 1§66 מאז

 הצפון בין הוא הסיכסוך עיקר קצרות. בשביתות־נשק
 בהשפעה והספוג לצרפת, הנוטה הדרום לבין המוסלמי
צרפתית. תרבותית

 פיתרון מעין לכפות הצרפתים הצליחו שעבר באוגוסט
 ממשלת־ נאג׳אמגה, בבירה, הקימו הם צ׳אד. על פוליטי

שונות. סיעות 11 של נציגים שכללה ליכוד־לאומי,
 כותב זד״״ את זה השרים שונאים המדינות ״ברוב

 שבה ממשלה הוקמה בצ׳אד אך דיפלומאטיק, לה־מונד
 ההתמוטטות הדדית. פיסית לוחמה באירגון השרים עסקו
בלתי־נמנעת.״ היתד,

 ושר־ וודי גאוקוני הנשיא בזה זה נלחמים עתה
 נשיאו את מאשים השר האבר. היסו שלו, הביטחון
 הנשיא ללוב. צ׳אד של הלאומיים האינטרסים במכירת

צרפתי. סוכן אלא איננו שהאבר בצדק, די כנראה טוען,
 בני־ למען יתר-על־המידה טורחים אינם האישים שגי

 של הפעיל חלקו וחולי. בצורת רעב, מוכי שהם עמם,
ערפל. לוטה בקרבות הצרפתי הצבא
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כפעולה צ׳אד צכא
זה את זה שונאים השרים

 צ׳אד, בבירת בני-אדם אלפיים כימעט נהרגו בינתיים
 בקאמרון פליטים והפכו ברחו אחרים אלף 120כ־ ועוד

 של כזו כמות לקלוט מסוגלת אינה קאמרון השכנה.
פליטים.

 כרגיל, הפליטים, חדש. בינלאומי כים־מצוקד, נוצר כך
 מדוע בדיוק מבינים אינם המנהיגים, לתככי מודעים אינם

 ממשיכים הם ידיעתם, ללא בארצם. מילחמה שוב פרצה
 חודשים בעוד בעולם. אמצעי־התיקשורת את להעסיק
 כליל ייצאו שנה ובעוד לסטאטיסטיקה, יהפכו אחדים

מהאופנה.
חדשה. בעיית־פליטים לוודאי, קרוב תיווצר, אז עד

ארצודו־הברית:

ד שם <ם פי ? ל
קרו ולעתים נוהגת, האמריקאית העיתונות

הסוביי לאמצעי־התיקשורת ללעוג בצדק, בות
 את מוקיעים האמריקאיות המיכללות בכל טיים.

 מידע להפצת עליון כמופת המוסקבאי פראבדה
 כל והכפפת בלתי־מתתחכמת תעמולה מודרך,

 לקו־מנחה — הספורט מדור אפילו — המדורים
פוליטי.

 בנושא גם משהו שינה הקרה המילחמה חידוש
 כריס־ העיתונאי מספר כך — שעבר בשבוע זה.

 פרד הניו־יורקי האזרח פתח — היצ׳ינס טופר
 לראות כדי שלו, מקלט־הטלוויזיה את גראב

 האדום הצבא מילחמת על דוקומנטרית תוכנית
 ללא התוכנית הוחלפה לתדהמתו הנאצי. בפולש

 לצופים הוצעה במקומה מוקדמת. הודעה כל
הפרו על־ידי שנכתבה לבחור, החופש התוכנית

פרידמן. מילטון פסור
 לתחנת־ד,טלוויזיה. לטלפן מיהר הממורמר גראב
 אמצעי־ שום מביישת היתד, לא שקיבל התשובה

 סטאלין. אפילו'בימי בברית־המועצות, תיקשורת
 מאד שיתכן הנדהם לגראב אמר מנהל־התחנה

 ל- ארצות־הברית בין מילחמה בקרוב שתפרוץ
האמרי הפקיד טען כזו, בתקופה ברית־המועצות.

 הצבא את המציגה לתוכנית מקום כל אין קאי,
 במילחמה מדובר אם אפילו חיובי, באור האדום

הנאצים. נגד




