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מהאוניבר* נכיא־חזעס לייבוביץ, ישעיהו הפרופסור
 שעמיר את אחת לא מגא בירושלים, העברית שיטה

בי במערב־ביירות. במחצות״הפליטים להתרחש היה
:הטבח על תגובתו את קשתי

 15־3 ישלבו המדיני הקו ■של וסיבעי הכרחי המשך זהו
 עם על לשלוט צריכים אנחנו אם האחרונות. השנים

נאציות. שיטות מלקיים להימנע שאי־אסשר הרי אחר,
 השכירים הם הפלאנגות ידינו. על נעשה הטבח

 זהסלובקים והקרואטים שהאוקראינים כמו בדיוק שלנו,
 ׳לעשות כדי כחיילים שאירגנם היטלר, של השכירים היו

 המרצחים את אירננו אנחנו ככח המלאכה. את עבורו
הפלסטינים. את לרצוח כדי בלבנץ,
במחנות־הפליטים, הנורא הטבח בלבנון, שקרה מה

 לאנושות ישראל. מדינת של להתאבדותה ■נוסף צעד הוא
ישראל! מדינת את להשמיד אלא ברירה תהיה לא
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 בדרך־בלל לאיש־רוח. נחשב יחושע א״ב השופר
 יהושע א״ב אך ידום, ההיא בעת המשכיל כי אומרים

 מתפקידו הועבר הוא המילחמח. בתקופת גם נדם, לא
 שלו, המילואים שרות במיסגרת בה״ל, לחיילי כמרבה
 :גדם לא הוא אך אספקה. ביחידת כנהג והוצב
 מסקנה הוא בביירות, במחנות־הפליטים שקרה מה
 מסקנה האחרונים. בחודשים שהתרחש מה מכל לוגית
 גם ז להגיד אפשר מה נמנעת. בלתי וכמעט לוגית,

 מאה של במרחק שעמדו צה״ל, שחיילי האמנתי אילו
 אותה זו הרי מתרחש, מה ידעו לא מהמחנות, מסרים

 וטרב־ בוכנוואלד ליד שישבו הגרמנים, של אי־ידיעה
 רצינו לא אנחנו נם !מתרחש פה לדעת רצו ולא לינקה
 קוראים כאשר וניקוי, ביעור על מדברים כאשר לדעת.

 מרשה שחייל פלא אין — דו־רנליות חיות לפלסטינים
ידו. על תתרחש כזו שזורעה

 לא מאשימה אצבע להרים צריך — היא המסקנה
 וזיינרמן ברמן כלפי אלא ושמיר, שרץ בגין, כלפי

 הדברים בגד הם האמיתיים. האחראים הם ומלמד.
הזו. לממשלה ידם נותנים זאת ולמרות שקורים,
 איש באוניברסיטה פגשתי היום בפי. מילים אין אין,

 דיעה. הביע לא מעולם דיבר, לא מעולם פרופסור. שתקן,
 לא שמעולם הזה השתקן האיש לי אמר סד. יודעת את

 ולירות מבונודיריה לקחת ״צריך אמר: הוא ז דיבר
שהביאו.״ לאן אותנו שהביאו האלה, כמטורפים

 ומחנה* וארשח גטו ניבול הוא שמלבסן שלמה
 נגד והתריע רעב שבת כחודש לפני בוכנוואלד. הריכוז

 כאיש מחנח־ריכוז, כניבול אותו, שאלתי המילחמה.
בביירות: הטבח על דעתו מה השואה, את שעבר

 ציפיתי מקום באיזשהו כי עמוק, יתיסכול מרגיש אני
 היתה זו שביתת־רעב, עשיתי חודש לפני כאשר לזה.

 הגיון יש לקרות. יכולים אלה שדברים שביתת־התראה,
 לטבח. אחראית שהיא הממשלה את מאשים אני בדברים.

 הממשלה אד הטבה, את בעצמו ביצע לא שצה״ל ייתכן
 הפלאנגות, כליה, לנושאי ונתנה להתרחש׳ עומד מה ידעה

בשבילה. המלוכלכת העבודה את לעשות
 הכוח, פולחן של סימפטום זהו חמור. סתם לא זה
כוח. של שיכרון זהו מעצורים. לו שאין

 מתבייש. אני עמוק. כאב מרגיש אני שואה, כניצול
 של מדינה שתהיה שחשבנו במדינה שאנחנו מתבייש

 שלא האמנתי שבה במדינה שאנחנו חופש, של צדק,
 במדינת כד, כל סבלנו שאנחנו מפני לאיש, סבל נגרום

אפשרית. הזאת הזוועה היהודים
ה על לחזור רוצה לא אני  אבל לשבלונה. הופך זה ז

 בטלוויזיה שראיתי שהגופות להגיד, שלא יכול לא אני
 פה נעשו נורא. זה דברים. הרבה לי הזכירו ובעיתונים

 זאת, להגיד לי קשה ובגין. שרון הם והאחראים פשעים,
 הזמן הניע מילחמה. כפושעי להגדירם מוכרח אני אך

 אחרים סילחמה פושעי ששפטו כמו אותם לשפוט
אחרת. בתקופה

 המילחמה פושעי שני נגד ציבורי מישפט מארגן אני
האלה.
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