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 ״החוואים״, שחבורת ידע לא נאמת
 קרטל- צבא בעצם, היתה, אימן, שאותה
 קורבן נפל שבתמימותו יתכן הסמים.
בקו נל־נך השכיחה תרמיות, למערכת
 שסיפר כמו שבה, מדינה זוהי לומביה.

 הוא גם שניהל שושני, יצחק סא״ל(מיל׳)
 אי״אפשר בקולומביה, שונים עסקים
להיות. יכול הכל כלום, לדעת

 אחרונות בידיעות בראיון סיפר שושני
 שר־הביטחון עם לו שהיתה פגישה על
 לי הסתבר מהרה ״עד קולומביה: של

 עסקים. לעשות אי״אפשר שבקולומביה
תן. מרמים הזמן כל שם  המדינה זו או

 הביאו הדיסאינפורמציה. את שהמציאה
 אי- להיפגש שלהם שר״הביטחון את לי

 פילדמרשל. של מדים לבוש היה הוא תו.
 הנהג בכלל שזה לי הסתבר אחר־כד רק

והת ממישהו המדים את שלקח שלו,
כאלה. סיפורים עוד לשושני חפש."

 עובד שהוא בסוח רומה, שקליין יתכן
 אפילו שהוא יתכן תמימים. חוואים עם
 לעץ- עץ״בננות בין ההבדל את יודע לא

 הקוקאין. סם את מפיקים שממנו קוקה,
יתכן.
 גירסתו את מסר קליין כך, או כך

 ובכמה הטלוויזיה של השבוע" ב״יומן
 סיט- מעוררת ההכחשה אולם עיתונים.
 מן נופלים שאינם חמורים, ני״שאלה
 הידיעה בעיקבות שהתעוררו השאלות

המקורית.
 ובמ- כלשונם הזה העולם מביא להלן

 בראיון קליין שאמר הדברים את לואם
 סיט־ על ויצביע בטלוויזיה, עזרן חנן עם

 הערות בהכרח. המתעוררים ני־השאלה
שחורות. באותיות מובאות הזה העולם

לש הזדמנות לנו יש עכשיו יאיר, עזרן:
 אותך ראינו אנחנו שלך. הגירסה את מוע

שם? עשית מה קולומביאנים. מאמן בסרט
 אירגון את בקולומביה לימדתי קליין:
 אירגוני־ מפני עצמו על להגן שקם החוואים,

 אם־ שנקרא אירגון־הטרור מפני בעיקר טרור,
 את להפוך במטרה שקם אירגון־גרילה .19

ולניקרגואה. לקובה קולומביה
לו הוא קליין זאת, אמירה לסי •
אידי המשרת אגטי־קומוניסטי, חם

רחוקה, בארץ פועל הוא אולוגיה.

 והיחידות יוצאי־צבא כולם ומעלה, סגן־אלוף
בצבא. המיוחדות
 להגנה אירגון מדוע ברור •לא
 ל״סגני■ זקוק חוואים של עצמית
 גם יכול בזה אירגון ומעלה״. אלופים

 לם־ הזקוק אירגון ברס״רים. להסתפק
 בסדר־ לצבא יותר דומה גני־אלופים

 מתואר אומנם וכך צד״ל. של גודל
 קרטל-הסמים של הפרטי הצבא
ואמי קולומביאניים דוברים על־ידי

ריקאיים.
 שם? הייתם מדריכים כמה עזרן:
 כאשר מדריכים ארבעה שם היינו קליין:

ליד נערך בשטח, שם נערך עצמו האימון
צבאי, ציוד היה באימון הציוד מחנה״צבאי.

 בסופי־שבוע הצבא. של היתה התחמושת
 שלממשלת כך הצבא, מול היו הימי־ספורט

 ידעה שלא לומר יכולת שום אין קולומביה
הגו אותם של ואימון כזה גוף של קיום על

 שיאמנו רצתה להערכתי, עצמה, שהיא פים,
הגרילה. בעיית את לפתור על־מנת

 שבשלב התמונה את תואם זה •
 ז י התייחסה קולומביה ממשלת מסויים

 לחם עוד כל הפרטי, לצבא בסלחנות
בשמאלנים. רק

 היו׳ הם שגם לומר מתכוון אתה עזרן:
את מאמנים הישראלים שאתם לדעת צריכים

האלה? האנשים
לקו נכנסנו לא ספק. בכלל לי אין קליין:

ר לקולומביה נכנסנו בהסתר, לומביה  חב־ די
 על־ידי שהתבקשה ישראלית, רת־אבטחה
 1 מגדלי־הבננות. אירגון את לאבטח קולומביה

 זאת? חברה איזו עז
 השם. כרגע משנה לא קליין:
; לא דבר ששום אמרת סורי? זה מה, עזרן:

בהסתר. נעשה
 השם. כרגע משנה לא קליין:
 הזאת? לחברה חשש יש עזרן:
 ממשלתית, חברה זו חשש. שוט אין קליין:

 אירגון של איזור באותו סקר־ביטחון שעשתה
 החברה על־ידי נלקחתי אני מגדלי־הבננות.

ואימון־ אבטחת של כהמוציא־לפועל הזאת
אישית. מבחינה במקום, האנשים

קל עצמם. על מעידים הדברים •
 בקולומביה כי לרמוז פה מנסה יין

ממ גוף ממשלת־ישראל מטעם פעל
המוסד, או צה״ל של שלוחה לכתי,

מי ון\ג£ץ1 ד
 מסע-צלב שם ומנהל אחרת, ביבשת

 בהמשך דבר שום אנטי-קומוניסטי.
זה. עם מתקשר אינו הדברים
 וחבריו, אתה בסרט, נראה אתה עזרן:

 מגדלי־ להם קורא שאתה מי את שם מאמנים
 ,אן־בי־ס האמריקאית הטלוויזיה ורשת הבקר.

 קרטל־ אנשי הם האלה שהאנשים אומרת'
סמים.

 לפני אימנו הזה האירגון את אנחנו קליץ:
 שהיו חוואים, ורק אך כלל האירגון וחצי. שנה

כדו על־ידי מאנשי־גרילה, גופנית פגועים
 אף נהרגה. שמישפחתם או חיים, ונשארו רים
 כאשר הזה, לאירגון התקבל לא אחר ארם

 שבשתיקה בהסכמה נתמך הזה האירגון
קולומביה. ממשלת על־ידי

 עם הפגישה לפני הראשונה, לפגישה
 עיר־ ,בבוגוטה פגישה קדמה הזה, האירגון
 קולומביה, בממשלת סגן־שר שכללה הבירה,

ונציג־בנק. בכירים קצינים שני
לה התארגנו שחוואים הסיפור •
 מסע• עם מתיישב אינו עצמית גנה

ש אירגון האנטי־קומוניסטי. הצלב
 על־ידי שנפגעו מי רק מתקבלים בו

 של לאירגון דומה אינו אנשי־גרילה,
הפגישה חוואים. של עצמית הגנה

 את במאומה סותרת אינה בבוגוטה
 כי ידוע קרטל-סמים. של התמונה

 לקר־ חסות נתנו בממשלה חוגים
 כי נודע בו. קשורים והיו טל-הסמים,

 במשך עין העלימה עצמה הממשלה
 כיתות־חיסול כאשר ארוכה, תקופה

 של פעילים רצחו קרטל־הסמים של
 את לארגן שבאו המיקצועי, האיגוד

 התחילה באחרונה רק שלו. הפועלים
 ברצינות לפעול בוגוטה ממשלת

 להרוג שהתחיל הסמים, קרטל נגד
 שוטרים עיתונאים, פוליטיקאים,

ושופטים.

 לא שאלה הביטחון מאין כלומר, עזרן:
קרטל־הסמים? אנשי

 היו אלה שאילו ספק שום לנו אין קליין:
 בהם. מרגישים היינו קרטל־הסמים, אנשי
 הסכומים את לשלם נוראית בעייה להם היתה

 שהגרילה מפני הוקם האירגון הראשונים.
לש לשנה, ראש־בקר מיליון מחמישה הורידו

 האלה לאנשים לשנה. ראש מיליון וחצי ניים
 כי התקוממו, פשוט הם לאכול. מה היה לא

 להם לתת הצליח לא הקולומביאני הצבא
הגרילה. מפני הגנה

 מהסרט לקוח הזה התסריט כל •
 לדמיין קשה המופלאים״. ״שיבעת

 ברי־ יול של בדמותו קליין יאיר את
 בחינם. עניים כפריים על המגן נר,

 שאין מזי-רעב של אירגון על הסיפור
 קיים לשכירי-החרב, לשלם כסף לו
בסרטים. רק

לו הביטחון מאין עזרן: אנ לא שאלה ש
קרטל־הסמים? שי

 דבר. בשום אין בקולומביה ביטחון קליין:
של היכולת שלנו, התחושה שלנו, ההרגשה

 היו שהם המצב שלהם, הנכונות לשלם, הם
 הראשונה בפגישה כאשר בעיניים, דמעות עם
 האחרונה התיקווה כיום שאנחנו לנו אמרו הם
הטרור. ממעגל לצאת קולומביה של

בתשו הקובע האחד המישפט •
 המאזין ביטחון״. ש״אין הוא זו בה

 וסיפורים לתחושות, להאמין נדרש
 דלת לעצמו פותח קליין דמעות. על

 אין לו שגם בקבעו לנסיגה, אחורית
ביטחון.
 של שם בהדרכה השתתף עוד מי עזרן:

אחרים? או האלה האנשים
 חוד־ אנשי על מדבר אתה אם קליין:

ברמת כולם הם חזז־החניח אנשי אז החזית,

השמא בגרילה במילחמה שעסק
 אם קולומביה. ממשלת למען לית,

 אי־הנכו־ הרי נכונה, אינה זו גירסה
 מעוררת החברה שם את להזכיר נות

חשד.
שלחוד־הח־ אומר מישרד־הביטחון עזרן:

בקולומביה. לפעילות היתר היה לא זית
 גופים מול לעבוד אישור היה לא קליין:
אזר גופים מול לעבוד בקולומביה. רישמיים

 ממישרד־ אישור לקבל חייב הייתי לא חיים,
הביטחון.

מישרד־הביטחון, תקנות •לפי
 מחייבת ביטחוני ידע מכירת כל

 קונה של לזהותו קשר בלי אישור,
 מזה חוץ פרטי. או ממלכתי המידע,

התי לפי מסויימת: סתירה כאן יש
 היתה כולה הפעילות כה, עד אור

 ומעין קולומביה, ממשלת בחסות
 מדבר עכשיו ממשלתית־למחצה.

 מקום ״מול״(בכל פעולה על קליין
 מתכוון הוא ״מול״, אומר שקליין
 להם שאין אזרחיים גופים ל״עם״)

 תיאור זהו הממשלה. עם קשר שום
לצורך. בהתאם מאוד, גמיש
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