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 אותו, השוללים ויש הרעיון את מחייבים יש
 ויכוח: כל אין אחד בעניו אולם

טלביזיה, מכשיר לקנות החלטת אם
פיליפם. קנה

חשמל. לצרכי בחנויות להשיג
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עופעלוד פרסום

 לנהוג רשאי הגף
 מרוץ במכוניות

רשיון ללא
התערוכה כשטח
 בשעות יוס כל חפתוח
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 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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 ״דיאנהי׳ לכפרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים׳ 1—9 השעות בין יום-יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ד,׳. ג׳. א׳, בימים
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הודו
ק הטירוף ב ר מ ה

הו־ מלחמת גם עוררה מלחמה, בכל כמו
 וכמו אשם? מי השאלה: את פאקיסתאן—דו

כך. על לענות ואי־אפשר כמעט מלחמה, בכל
 ב־ אשמה הודו ביותר: הסבירה התשובה

 גרמה פאקיסתאן המדינות. שתי בין סיכסוך
הנוכחית. למלחמה

חלו ערב חולקה הודו רצה. המהראג׳ה
 חולקה שארץ־ישראל בעוד ארץ־ישראל. קת
 ההודית תת־היבשת חולקה לאומים, שני בין
דתות. שתי בין

 פאקיסתאן בכך. הכיר אחד צד רק אולם
 את הגדירה ואף מוסלמית, מדינה הפכה
 הדת את לשלול הוסיפה הודו כך. עצמה

 לבני מקום בה שיש טענה למדינה, כבסיס
הדתות. כל

 בקאשמיר. באה הבלתי־נמנעת ההתנגשות
 הארץ של תושביה מיליון 4.8 מבין 80סכ־״/

מוס הם מישראל, 10 פי הגדולה היפהפיה,
 לפאקיס־ תצטרף שהמדינה היה טבעי למים.

עצ פאקיסתאן שהשם גם מה החדשה. תאן
הודו מחוזות של מראשי־התיבות מורכב מו

לעצמה. הדברים כשנגעו זו
 שאר ובכל באו״ם להודים הוציא הדבר
 חסרי־ צבועים של שם הבינלאומיות הזירות
 של האישי מעמדו את הרס גם הוא תוחלת.

 בן עצמו שהיד, המנוח, נהרו ג׳והרלאל
בעולם. מחנה־השלום כמנהיג קאשמייר,
 במשך הדברים נמשכו כך בכלא. אריה

 קאשמיר במרמה עשתה הודו שנה. 18
 קאשמיר של המוסלמי המנהיג שלה. כבתוך

 (״ארי עבדאללד, מוחמד השייך ההודית,
 לאחרונה וננ^א שוחרר, נכלא, קאשמיר״),

 זכויות־היסוד נשללו קאשמיר מבני שוב.
היסודיות. הלאומיות

 רב, זמן עוד להימשך היד, יכול הדבר
 שבועות כמה לפני פאקיסתאן החליטה לולא

 פאקים־ לוחמים אלפי לתמורה. בשל שהזמן
ארו בסידרה פתחו לקאשמיר׳ חדרו תאניים

אל־פתח. בנוסח חבלה, מעשי של כה
 תביא שמלחמתם האמינו הם כי ספק אין

 בקאשמיר. המוסלמיים של כללית להתקוממות
 התגבר ההודי הצבא יפה. עלה לא זה חשבון

במל פתח כך כדי ותוך — המסתננים על
פאקיסתאן. של לשטחיה פלש גדולה, חמה

המאטמה חי אילו גאנדי. של יורשיו

טריכיון") הראלד (״נידיורר, ראש כלי
והערבים ישראל כמו

מיי פאקיסתאן בשם והקו״ף — המוסלמית
קאשמיר. את צג

ש (נסיך) מהראג׳ה שלם בקאשמיר אולם
 הוא לנתיניו. בניגוד דיה,ינדו, בדת האמין

המוס לדעתם. לשאול מבלי להודו, הצטרף
 קרבות ואחרי לארץ, פלשו החוץ מן למים
 בארץ־ כמו שביתת־נשק״, ״קו נקבע מרים

 הארץ של שלישים שני צירף זה קו ישראל.
לפאקיסתאן. שליש ורק להודו,

 בקאשמיר שורר מאז לאחרים. — מוסר
 — בארץ־ישראל הקיים לזד, הדומה מצב

לערב. ופאקיסתאן לישראל, דומה כשהודו
 הוא שביתת־הנשק קו כי טוענת הודו

 זו, טענה שוללת פאקייסתאן סופי. גבול
 חלק בכל הודו בשלטון כלל מכירה אינה

 מישאל־עם. דרשה היא קאשמיר. של שהוא
 היסב בידעה כזה, למישאל התנגדה הודו

 בעד יצביע בקאשמיר המוסלמי הרוב כי
המוסלמית. למדינה הצטרפות
 מלהושיע. קצרה וידו ודיבר, דיבר האו׳׳ם

 בענייני העולם לכל מוסר שהטיפה הודו,
תורד, על ציפצפה טובה, והתנהגות שלום

 שהתחוללו הסצנות למראה נחרד היד, גאנדי,
המלחמה. פרוץ עם הודו בערי

 מלחמתית. שימחה מרוב השתולל העם
 אוגוסט של אירופה את הזכירו התמונות

באמ רפבם את נטשו המכוניות נהגי .1914
 העוברים־ את וחיבקו יצאו הכביש, צע

התל מרוב בחוצות התלהבו נשים ושבים.
המל בחדוות מגדרו יצא כולו העם הבות.
חמה.

 ביותר העניה הארץ היא שהודו מאחר
 שנה מדי גוועים מבניה שאלפיים בעולם,

 של ברמה חיים מיליונים ועשרות ברעב
 רק שתגביר אווילית, התלהבות זוהי חיות,

 שידע כפי — אך הכלכלית. השואה את
 פועל האנושי השכל אין — היטב גאנדי

מלחמה. של באווירה
 לשימחה טובה סיבה לה שהיתר, היחידה

 ציפתה הגבול, על המתינה היא סין. היתה
 זו תהרוסנה הגדולות שכנותיה ששתי לכך
 את לקטוף סין תוכל מכן לאחר זו. את

של את סופית ולבסס — הבשלים הסירות
אסיה. ביבשת המוחלט טונה

1462 הזה העולם€




