
 לראש- האמריקאים הסכימו בה השכנה, בלאוס כמו מפוקפק, קפאון יווצר ביותר: הנוח
נייטראליסטי. ממשלה

אב?♦., דמוקרטיה,★ ★ ★
 השלטון את להפיל לנסות הטייסים את דחף מה קשה, כה במלחמה המדינה נתונה ם

 וחצין שנה לפני דבר אותו לעשות לנסות צנחנים גדודי שלושה דחף מה בכוח? הפנימי
 לרפורמות ולהסכים ממשלתו את להחליף מהנשיא דרשו העצמאות, ארמון את אז הקיפו הם

 לו, הנאמנים הכוחות את דיים דין נגו הזעיק טלפונית, תנאיהם את שהציגו שעה רבות.
המתמרדים. הצנחנים את הביסו ואלה
למבק ממשלתית חוברת לדברי אבל, דמוקראטית. מדינה הינד, וייט־נאם דרום הנייר, על
 מערביים, ממקורות בעיקר לקוח בווייט־נאם הדמוקראטי המימשל ״עקרון הזרים: רים

 אסיאתיות במדינות אלה עקרונות של ההצלחה במידת בהתחשב מקומיים, לתנאים שהותאמו
 פעם: אמר עצמו דיים ואילו ״דיימוקראטיה״. לזאת קוראים ציניים פוליטיקאים אחרות.״
 השמיים.״ לבין העם בין המקשר הוא כי שבקדושה לכבוד ראוי ״השליט
 בחירות );61( דיים דין נגו הנשיא של מוחלט אישי שלטון למעשה: הדבר, פירוש

 של השחיתות הגיעה זה, במצב חופש־העתונות. ביטול האופוזיציה; חופש ביטול מזוייפות;
 מהנשיא לדרוש נאלצים היו האמריקאים שאפילו עד פנטסטיים, למימדים הממשלתי המנגנון
 למטרתם מגיעים אינם לוזייט־נאם* מזרימים שהם המיליונים מאות כי משהו. לעשות
ש למשל, כימיים, וזבלים תרופות היעודה.
 ישר מגיעים חינם, לממשלה ניתנת אמריקה

השחור. לשוק
מתיי דיים דין נגו של שלטון־היחיד נגד

 המקומית, האינטליגנציה של ניכר חלק צב
 לא מהם רבים צעירים. קצינים הכוללת

 הוא היה הצרפתי, השלטון בעת כי שכחו
 השיח- מלחמת פרצה וכאשר נודע קוויזלינג

 העולם, סביב למסע יצא הצרפתים, נגד רור
 אותו סטודנט, לי סיפר שנים. ארבע שנמשך
 הריבע צ׳ולון, של מבתי־הקפה באחד פגשתי
האחים ושני ״הנשיא סאיגון: של הסיני

ובית- בית־הנבחרים הממשלה, הם שלו
ל שכדי אומרים הם המדינה. של המשפט

אנחנו הקומוניסטית, הסכנה בפני עמוד
 מהחרויות חלק אבדן עם להשלים חייבים
הקומו המשטר בין ההבדל מה אז שלנו.
הזה?״ המשטר לבין ניסטי
זכו של רבה מידה הנשיא יחזיר לא אם

 זאת תהיה שלא ספק כל אין לאזרחיו, יות
 האחרונות המרידות שתי האחרונה. המרידה

 בלי לאזרחים, זכויות הענקת רק דרשו
 מן כחלק המדינה צביון את לשנות לבקש

שה בטחון כל אין אולם המערבי. המחנה
 הנשיא, את להפיל רק תבקש הבאה מרידה
 האמריקאים. בבני־בריתו גם להכות מבלי

האמרי יזרימו בו מצב, להיווצר שעלול כך
 ב־ ללחום כדי ואנשים נשק דולרים, קאים
מ המדינה, את ויאבדו — מבחוץ אוייב
ה הכוחות את להעריך ידעו שלא כיוון

דיים. דין נגו בן־חסותם נגד מבפנים, פועלים
★ ★ ★
מהפכה איזו עשה מישהו

 בה לעם, הודעה שידר נה־וזין הגנראל הצבא. לידי עבר והשלטון במינגאלאדון, הצבאי
 השלטון את לידיו ליטול הצבא החליט במדינה, הפנימי ה??צב התערערות לאור כי אמר

כרגיל. בעבודתו להמשיך התבקש העם המדינה. בטחון את ולהבטיח
ו!ה3ב?8 אין לצבא★ ★ ★

 וסתמי, מעורפל היה השלטון לתפיסת הרשמי ההסבר נה־ווין? את דחן? ה **י
 ,עירעור היה שהועלה, הראשון הגורם נימוקים. כמה הילכו בעתונות אך (*?

 אוטונומיות מדינות ממספר למעשה, מורכבת, בורמה המדינה. של הפנימית היציבות
 אחת למדינה השונים העמים איחוד אחר. עם על־ידי מיושבת מהן אחת שכל למחצה,

 אך לבורמה. עצמאות העניקו שהאנגלים אחרי ,1947ב־ שהחל וממושך, קשה תהליך היה
 קרבות לאחר והושג בלבד, פורמאלי אלא האיחוד היה לא ביותר, הטוב במיקרה גם

 השאני העם ואילו הקאתי, העם שטחי כל על שולטת ראנגון אין כיום גם ממושכים.
עצמאיות. מדינית מספר של לפדרציה כולה המדינה את להפוך דרש

 למעלה נמשכה הבחינה הדרישה. את לבחון שיש אמר הוא בשלילה. השיב לא או־נו
 אילו בנידון. השונות בהצעות לדון סמינאר בראנגון התכנס אף ולאחרונה וחצי, משנה

 פעל נאמר, כך נה־ווין, מתפוררת. הבורמאית המדינה היתר, הפדראציה, רעיון התקבל
 שנמצאו השאניים הנציגים כל את חייליו עצרו השרים, מלבד אכן, זו. סכנה למניעת

בראנגון. בוקר אותו

 היתד, סאיגון אחרי הכאה תחנה ך*
ב־ לשם הגעתי בורמה. בירת ראנגון, | (

ב עומד נראנק
מול הרחוב, פינת

החיצונית לגדר מבעד בסאיגון. דיים הנשיא של העצמאות ארמון

מאחו עוזב שאני ידעתי כי הקלה, הרגשת
 ההפיכות, ואת האזרחיות המלחמות את רי

בילי הראשון היום את יציבה. לארץ ומגיע
 למחרת המנומנמת. בעיר בביקורים תי

 ״במה השפופרת, מן הקול בקע צ׳ו,״ איי קפטן ״מדבר הרמטכ״ל. לשכת אל טילפנתי
לך?״ לעזור אוכל

 נר,־וזין, לגברת ומתנה דרישת־שלום למסור נתבקשתי כי■ הרמטכ״ל, של לשלישו הסברתי
 כשנתיים. לפני בראנגון מקצועית בשליחות שעשתה ישראלית מרופאה הרמטכ״ל, אשת
 לפגישה גם תביא זו שפגישה תקווה מתוך שאלתי, נד,־וזין?״ הגברת את לפגוש אוכל ״האם

עצמו. הגנראל עם
 המצב יום־יומיים. תוך לא פנים, כל על מאד. קשה יהיה ״זה מסופק. היה השליש

׳' אתה הקיים, . . . ן בי מ
 הגנראל על־ידי בוקר אותו שבוצעה הצבאית המהפכה היתד, הקיים״ ״המצב הבנתי. כן,

 דיקטטורה והוכרזה שריה ומרבית בורמה ממשלת ראש נעצרו ממנה ושכתוצאה נד,־וזין,
במדינה. צבאית

 לא ברחובות מיוחדת. תכינה בשום הבחנתי לא מבית־המלון בבוקר יצאתי כאשר
 המכוניות, בין התפתלו עגלות־ד,אופניים הרגילים, בעסקיהם עסקו אנשים שינוי. ניכר

 העיר. במרכז סולוז פאגודת של המוזהבת לכיפה מתחת לחייך המשיך השליו ובודהה
באופק. נראה לא חייל שום

את שאלתי ?״ קרה ״מה בלתי־מקובל. קהל הצטופף התעופה חברת דלפק ליד רק
 השיב נרגש־נרגז, אמריקאי תייר הנוסעים, אחד ושתק. בכתפיו משך הוא הפקיד.

 שמישהו הרושם לי יש אבל מדוע. לומר רוצה אינו איש בוטלו. הטיסות ״כל :במקומו
יודע.״ אתה האלה, בארצות קרובות לעתים קורה זה מהפכה. איזה כאן עשה

לרובעים ושוטרים חיילים חוליות יצאו בוקר אותו של שש בשעה כי הסתבר ואמנם,
 נתקלו לא הם בורמה. של הפוליטיים מנהיגיה רוב את לעצור כדי העיר, של השונים

כדברי להתנגד״ ״התכוזן בורמה של הראשון נשיאה של בנו רק התנגדות. בשום
 אחרי עוצריהם, עם בשקט הלכו השרים ויתר או־נו ונהרג. נורה הוא הרשמית. ההודעה
למחנה הוסעו הם בכך. חפצו אם מיץ כוס לשתות ואף להתלבש להתקלח, שהורשו

 היו עמדת־הגנה. שתפש נוסף בטאנק להבחין אפשר הארמון גן שלהמופצץ האומן! לפני
 הנשיא, על להגן שהוזעקו טאנקים עשרות מתון שניים רק אלה

לרצחו. בנסיון הארמון את הפציצו וייטנאמים טייסים ששני לאחר

דולר. מיליון אלפיים כה: עד האמריקאית העזרה של הכללי הסכום

 המדינה בורמה. של הכלכלית ההידרדרות היתה הצבא לפעולת שהועלתה שניה סיבה
 שלפני ליבול עדיין הגיעה לא אורז, של עצומות כמויות ייצאה שפעם ,עשירת־ד,אוצרות

 ומטרתה הבלתי־אהודים, ההודים בידי ניכרת במידה נתון המסחר השניה. העולם מלחמת
 הוצאו אף לאחרונה בורמאיות. לידים המסחר את להעביר היתד, שנים מזה הממשלה של

 זו תסיסה הכלכלה. בחוגי רוגזת לתסיסה שגרם דבר — סחר־ד,ייבוא כל להלאמת צווים
מוחלטת. כלכלית התמוטטות למנוע כדי נאמר, לפעולה, הצבא את דחפה

 ראש האחרונים. בחודשים או־נו של האישית בהתנהגותו קשורה היתה אחרת סיבה
 הודיע אף הוא דת. לאירועי מזמנו ניכר חלק הקדיש מסור, כבודהיסט הידוע הממשלה,

 בצל הבודהיזם. להפצת זמנו כל את להקדיש כדי ,1964ב־ השלטון מן לפרוש כוונתו על
 חוקים שורת העביר הממשלה, על או־נו מפלגת של השמאלי האגף השתלט זו וותרנות

הצבא. בעיני חן מצא לא נאמר, כך הדבר, סוציאליסטיים.
 הנבחרת הממשלה את להדיח נה־זזין בהחלטת חלק היה הגורמים לכל כי נראה ואמנם,

 המוסד הינו הצבא נוסף: פסיכולוגי גורם פעל ספק ללא אך השלטון. את ולתפוס
 לקצינים נראה וכוהני־הדת או־נו שלטון העשרים; למאה השייך בבורמה היחידי־כמעט

 בקצב להתפתח החייבת מודרנית, מדינה של לצרכיה בלתי־מותאם מדי, מיושן מדי, איטי
 ברוב השורר הזילזול ביחס נדבקה הבריטי, חינוכה אף על הקצונה, הנוכחית. המאה

הנבחרים. הדמוקרטיים המוסדות אל האזור ארצות
שנים כארבע לפני בבורמה. השלטון את תופס שהצבא הראשונה הפעם גם זו אין
הגנראל לידי השלטון את מוסר הוא וכי הממשלה מראשות מתפטר שהוא אדנו הודיע
 לעשות אולץ אם או החופשי, מרצונו זאת עשה אם היום עד ברור לא והצבא. נה־ווין

שלט, בא, נה־ווין מקום, מכל מפלגתו. בשורות זמן אותו שחל הפילוג נוכח זאת
 צבאי מוסד אז. עד נודעה שלא ביעילות הממשלה משרדי את ניהלו קציניו והצליח.
 האדיר הכלכלי הקונצרן להיות הפך לחיילים, שק״ם בתור פעילותו את שהחל מובהק,
ספנות, חברת לתרופות, גדול מיפעל והפעיל רכש שהופקו, הרווחים מן בבורמה. ביותר

)10 בעמוד (המשך

 אתו את עצרו הח״דם
התרגש רא בשקם־ואיש
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