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)5 מטמוד (המשך
 מתושבי שלישים שני מרוכזים בד, כי

מלח היסטרית של קיומה אך אינדונסיה.
ה הליכוד את לחזק כדי דרושה מתית
 ה־ הכלכלי המשבר את להשכיח פנימי,
אינדונסית. לאומית תודעה ליצור ניצחי,

 רפתה לא המדינה לידת מאז — ואכן
 מלחמת־ לאחר לרגע. כמעט המתיחות
 מערב על המאבק בא בהולאנד, השיחרור

 מוחלט בנצחון שנסתיים (גמיאה) איריאן
מאלסיה. נגד המאבק בא עתה סוקארנו. של

ש ברגע החל הוא בכורניאו. פלסטין
שציר מאלסיה, של לפדרציה היסוד הונח

 (בורניאו) קאלימינטאן האי צפון את פה
 ש־ לאפשרות קץ הושם בכך למאלאייה.
 תאחד זה, שטח על ידה את תשים אינדונסיה

לה. השייכים האי, חלקי שאר עם אותו
 אינו סוקראנו של הרישמי הטיעון אולם
 דומה הוא זה. לשטח תביעה על מתבסס

ישראל. נגד הערבי לטיעון יותר
ה של סוכנת מאלסיה מהווה לדבריו,

 לבה אל המכוון ראש־חץ אימפריאליזם,
 קיומה, לעצם מתנגד הוא אינדונסיה. של
 סישמתר: מעשיה. של אחר או זה לפרט לא

 ״שיחרור את מזכירה מאלסיה!״ את ״שבור
ישראל. אויבי של פלסטין״,

 סוקא- את לקרב עזר זה דמיון כי יתכן
 מעמודי־ לאחד להפכו למדינות־ערב, רנו

בעולם. האנטי־ישראלית החזית של התווך
 חשוב גורם הנשים. וחצאיות אללה
ה של קיומה הוא המצב, על המשפיע

 שהיא האינדונסית, הקומוניסטית מפלגה
 ב־ למפלגות פרט בעולם, ביותר הגדולה

 מיליון וחצי שלושה ובסין. ברית־המועצות
פקינג. לעבר מבטיהם את מפנים חבריה

 גוברת במדינה הקומוניסטים השפעת
 מהווים לממשלה, שותפים הם והולכת.

מ היחיד והמאורגן המלוכד הגורם את
 למרות לקיומו, דרושים הם סוקארנו. אחורי
 שר״ קיצוני. לאומן אלא קומוניסט, שאינו

 ״אללה כי מכבר, לא הכריז שלו הבטחון
במאלסיה!״ להילחם פקד

ל ומאו? אללה למאמיני משותף מה
 באה לעיתים ופקינג? מכה לעבר מתפללים
 כמו, ביותר. מוזר ביטוי לידי השותפות

 מאקאסאר ראש־עיריית של בצוו למשל,
 מערבי ״לבוש שאסר תושבים), אלף 320(

בעירו. בלתי־מוסרי״
הצו: לפי כזה? בלתי־מוסרי לבוש מהו

 בה לרוץ יכולה האשד, שאין חצאית כל
אחריה. רודף כשכלב

 ידיעה נפוצה לאחרונה כליה. •טל מוסר
ב תלויים חייו קשה, חולה הבונג כי

 לאחר אחת, כליה של הסדירה פעולתה
 סוקארנו כי יתכן ונעקרה. נפגעה שהשניה

בחיים. בעודו לסיימו כדי המאבק, את מגביר
 הוא עוד כל — כוזדאי נראה אחד דבר

אסיה. לדרום־מזרח השקט יחזור לא חי,

אסיה
היריבות שת■
 ב־ זו מול זו המתייצבות המדינות שתי

בכוחן. שוות יריבות אינן אסיה, דרום־מזרח
 (אי) אינדונסיה לגבי העיקריות העובדות

(מא): ומאלסיה
וסיה: האוכל *>
 בג׳אבה אך לקמ״ר 51( מיליון 98.4 אי:

 ה־ הענף בני כולם כמעט לקמ״ר). 500
(מוסלמים). המאלאיי. הגזע של אינדונסי

 46.270 מהם לקמ״ר), 31( מיליון 10.3 מא:
 (מאמיני סינים 42.27, (מוסלמים), מאלאיים

ופאקיסטאנים. הודים וקונפוציוס), בודהא
:המישטר צורת •

22ל־ המחולקת ריכוזית, קד,יליד, אי:
ב בלתי־מוגבלות סמכויות מחוזות־מינהל.

 כל איסור לאחר (סוקארנו). הנשיא ידי
מפל שמונה של קיומן הותר המפלגות,

וקומוניסטית. מוסלמית קאתולית, בהן גות,
 בחצי־האי ממלכות 11 של פדרציה :נזא

 בצפון מדינות ושתי סינגאפור המאלאיי,
 המפלגות שתי וסאבה). (סאראוואק בורניאו

 של המאוחד הלאומי ״האירגון העיקריות:
אי ״מפלגת בחצי־האי; השולט מאלאייה״,

בסינגאפור. השולטת הסינית העם״ חוד
ערים: •

תוש מיליון 3 (הבירה): גיאקארסה אי:
בים.

 אלף; 350 (הבירה): קואלה־לומפור מא:
מיליון. 1.8 ביותר): (הגדולה סינגאפור

בינלאומי: מערד •
 קרובה הנייטראליסטי, הגוש ממייסדות אי:
׳ ברית־המועצות. עם טובים יחסים לסין,

ב קרובה המערבי, לגוש שייכת מא:
ה (האמנה בסיט״ו חברה לבריטניה, יותר

אסיד,). בדרום־מזרח ארה״ב ידידות של צבאית
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