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לסין ברית־המועצות ביו
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 אל לחדור לזר מאוד קשה
הטנ שני בין המתיחות, מוקדי

היב בלב הקומוניסטיים קים
האסיאתית. שת

 זאת לעשות שהצליח אחד
מעור סולסבורי, האריסון הוא

 כתב הוא טיימס. ניו־יורק כי
מ שובו עם הבא המאמר את

 הרפובליקה במונגוליה, סיור
הק העצמאית, הקומוניסטית

מוס עם צבאית בברית שורה
מונגוליה בגבול הסובייטי הצבא עמדות מול סיניים חייליםקבה.

שהת כמאמר סולסכורי, דיווח
המשכים: כשני השבוע פרסם

 התבוננות לי איפשר במונגוליה הביקור
 שהמונגולים לא המשבר. איזור על אישית
 סודות שהם איזה מעל המסך את הרימו

שלרא אחד שבשביל אלא השובים, צבאיים
 לפני זה אסטראטגי באיזור ביקר שונה
 מאשר יותר אמרו השינויים שנים, עשר
מילים. שהן איזה

 מעט ראיתי ,1959ב־ למונגוליה כשנסעתי
גנרלים כמה פגשתי סובייטי. צבא מאוד

 המומחים אלפי משפחות את להזכיר שלא
 מרוחקת בארץ עתה העובדים האזרחיים

זו. מפגרת ועדיין
★ ★ ★

 הסינים גם
כוחות מרכזים

כמו אחרים, פיזיים שנויים נם שנם *
על־ למדידה הניתנים ואיכותיים, תיים 7

ה בשנים הצליחו מעטים נוסעים ורק חר
 למג- הפנימית, למונגוליה לחדור אחרונות
 בשום יכול איש אין סין. לצפון או צ׳וריה,

 לשטח או סינקיאנג למידבריות להגיע אופן
 מ־ דרומית מילין 3000 טיבט, של העצום
פקינג.

כו הצבת על המערבי המודיעין ידיעות
 מים־ למדי. למדוייקות נחשבות סיניים חות

 מדוייק מחקר תצפית; לווייני של צאים
ומקו־ סיניים ורדיו עיתונים דו״חות, של

 פה דיפלומטיות; בקבלות־פנים וקולונלים
 הממשלתי. בבנק כסף שהחליף קצין ושם

ופקי יקרי־מציאות, היו מונגוליים חיילים
 הקרנות על בסיפוק דיברו מונגוליים דים

 מצימצום כתוצאה פנימי, לפיתוח הגדולות
צבאיות. הוצאות

 ב־ שוב כשהייתי שנים, שלוש לפני עוד
 הצבאית הנוכחות נראתה באטור*, אולאן

הנד מיחידות מורכבת בעיקר, הסובייטית,
 יחידות כבישים. סוללי מצוזתות או סיות

 מקומם את למלא כדי הובאו לא־קרביות
המתמעטים. הסיניים גדודי־העבודה של

 מונגוליה חתמו ,1966 בינואר אופן, בכל
 אשר חדש, צבאי הסכם על וברית־המועצות

אפ שבמידת־הצורך מונגוליה, אישרה לפיו
 ב־ סובייטיים כוחות־הגנה להביא יהיה שר

גדול. קנה־מידה
זוגות★ ★ ★

בגנים נעלמים
 פורש שההסכם עתה, לי היה רור ך•*
כש שראיתי הראשון הדבר בחופשיות. ^

 באטור אולאן של ישדה־התעופה הגעתי
 בג׳יפים סובייטיים צבאיים שוטרים היו

מעבי סובייטיים תובלה ומטוסי מסומנים,
 למחנותיהם מהבירה סובייטיים קצינים רים

 ליד ערב כל מרוחקים. כפריים במקומות
 ורב״טים סמלים היו המרכזי הדואר משרד

 מונגו־ נערות עם פגישות קובעים רוסיים
 ומאמר בהירות בתלבושות לבושות ליות
הק הגנים לתוך נעלמים היו הזוגות רות.

רובים.
 ומעבר מעל גדל הסובייטי הצבאי המטה

 חדש ובסיס לו, שהוקצה הרשמי לשטח
 בעורף, בנייה. בשלב עתה נמצא יותר וגדול
ראי מונגולית, הטרנס הרכבת לאורך בפרט

ה מהנדסי על־ידי הנבנות שלימות ערים תי
צבאם. לשימוש הסובייטי צבא

 — באטור באולאן המרכזית הכל־בו חנות
הד על המתקבל במלאי המצויירת היחידה

ונשותיהם, רוסיים בקצינים דחוסה — עת

מונ של העממית הרפובליקה בירת *
 כאשר — מחולקת כולה מונגוליה גוליה.
 בברית- וקשור עצמאי הצפוני־מערבי חלקה

 מצוי הזרומי־מזרחי חלקה ואילו המועצות,
סיני. שילטון תחת

 מחזיקים שנים שמזה מראים מחתרת, רות
 העיקריים כוחותיהם ריכוזי את הסינים
ה באותם בדיוק ובמנצ׳וריה, סין בצפון

 של איום תחת להיות שעשויים שטחים
סובייטית. התקפה

כו להעריך מתקשים מערביים משקיפים
 ומה מפוזרים, הם כיצד אלה, סיניים חות
 אולם מצויירים. הם שבהם הנשק סוגי הם
 הבאות ידיעות על־סמך להסיק, יכולים הם

 צבא כי (פורמוזה), וטייוזאן מהונג־קונג
 בשריון ביחוד היטב, מצוייד זה עצום סיני

בסבי מרוכז המכריע רובו וכי ובמילים,
 גבולות מול דהיינו, — הצפוני הגבול בות

סיביר.
★ ★ ★

 מיליון 1/!?
חיילים

 הסינים שלחו האחרונים חודשים ך•
הפני מונגוליה לתוך נוספים כוחות

 הייצור מרכז פאוטאוב, לאיזור ובפרט מית,
 המונגו־ לגבול דרומית מילין 110 הגרעיני,
 הגרעיני המרכז מקום קנצו, מחוז לי־סיני;

 מקום המערבי, סינקיאנג ומחוז לנצ׳או; של
 לופ הגרעיניים הניסויים איזור נמצא שם
הסינים. של נור

 עשר במשך וסיביר למונגוליה שבא מי ידי
 וקווי־תיק־ טילים הצבת האחרונות: השנים
 ב־ מטוסי־קרב פיזור אלקטרוניים, שורת

 והקמת המונגולית, בערבה מיקלטי־שדה
 הגנתי, הוא זה שכל ייתכן ראדאר. רשתות
 הזהירים האמצעים בלבד: זהירות אמצעי

 להיתפס ברצונם שאין זהירים, מנהיגים של
 של פיתאומית תנועה על־ידי מוכנים בלתי

עויינים. כוחות
מר צבאיות הכנות נעשו שבמקביל, אלא
 יותר קל לסינים הסיני. בצד גם שימות

מא־ לרוסים, מאשר פעולותיהם את להסתיר

היסטריה
נגד מלחמתית מריה

חיי המראה תמונה
 בהיס׳ סיניים לים

החדשים״. ״הצארים

שה מאמינים, מערביים צבאיים מומחים
 הגבול בקירבת המרוכזים הסיניים כוחות
 ניידים גם אלא גדולים, רק לא הם הרוסי
ם מאוד.  מיקמו שהסינים מאמינים, גם י

 רוסיה, נגד שלהם הגרעיניים כלי־הנשק את
בהכ זו. בדיעה תומכת הרוסית והתעמולה

פני סובייטית תצרוכת לשם שנעשו רזות
 יש ולסין שמאחר מוסקבה, מדגישה מית
בו. תשתמש בוודאי היא גרעיני נשק

מני ביותר הטובות הצבאיות ההערכות
 מוצבים חיילים וחצי מיליון שלפחות חות
 האם מוכנה. המכונה הצדדים. בשני עתה

באש? לפתוח הפקודה תינתן
התשו את יודע אינו שאיש מאוד ייתכן

 במשך הסיני. בצד ולא הרוסי בצד לא בה,
וושינג של המודיעין מנתחי דירגו רב זמן
 במקום כזו, מלחמה של האפשרות את טון

 המתיחות דרגת כי קבעו הם מאוד. נמוך
 כפי גבוהה כה היתד, לא הענקים שני בין

 מומחים התחילו לאחרונה אך לעין. שנראה
 הערכותיהם. את לתקן וושינגטון של רבים

אפשרות שקיימת עתה מאמינים מעטים לא

 בסיס על לפחות — מלחמה של ממשית
ומוגבל. איזורי

★ ★
/,הצארים
החדשים״

האמ בעיני כיותר התמוה גודם ך•
 ארצות הן וסין שרוסיה הוא |ריקאים, ן

ש להאמין התחלנו איכשהו קומוניסטיות.
לוח אינן רבות, אינן קוומניסטיות ארצות

 האחת בנשק משתמשות אינן בזו, זו מות
 חדלו הסיניים המנהיגים אולם האחרת. נגד

קומו ארץ ברוסיה לראות רב זמן לפני
 מוסקבה מנהיגי הפכו פקינג לדעת ניסטית.

 עם לקנונייה נכנסו הם לקאפיטאליסטים.
 הקומוניזם את להפיל המכוונת סטריט, וול

בסין. רק המצוי האמיתי
 רביו. פקינג העיתון את ראה ייאמן? לא
ה סרט את ראה דיילי, הפיפלס את ראה

 האנטי־סיניים הפשעים פקינג של תעמולה
פני לחלוקה שנוצר החדשים, הצארים של

 הסרט הסיניים. להמונים וכוון בסין מית
 ילד שאף במונחים הסכסוך נימוק את נותן

 ה־ התמונות להבינם: שלא יכול לא 6 בן
 והנשיא כרושצ׳וב ניקיטה של מטושטשות
 קנדי, והנשיא כרושצ׳וב ניקיטה אייזנהאור,

״הצא — ניכסון והנשיא כרושצ׳וב ניקיטה
 מנהיגי עם עצה מטכסים החדשים״ רים

 לרוסיה. הקאפיטאליזם את להחזיר אמריקה
 בהצגת־ הזה הסרט את ראיתי העסק. כל

הקומו הסיני בבית־הקולניע שלו הבכורה
 קהל ובפני — בהונג־קונג העיקרי ניסטי

סיניים. קומוניסטים של
הצו של ממש עיניהם לפני המסך, על

 של האפל ״הצל את ראו הסיניים, פים
 ופורש לרוסיה מעל עובר הקאפיטאליזם״

ב להבחין בקושי שיכלו עמוק כה אופל
 הכיכר דרך עוברות כשהן הצועדות דמויות

 החדשים״, ״הקוזאקים את ראו הם האדומה.
סי מפגינים מכים הרוסיים, פרשי־המשטרה

רו הליקופטרים ראו הם במוסקבה. ניים
 הם ״סינית״. טריטוריה מעל חגים סיים
בסירו עומדים אמיצים סיניים דייגים ראו

 וסי־ סירות־תותחים בפני מתגוננים 1 תיהם
נה על החדשים, הצארים של רות־מישמר

ואוסורי. אמור רות
 שאינם פשוטים, סיניים איכרים ואו הם
 המתיזים הרוסיים הג׳נדרמים גפני יראים
 הסינים את משליכים הם כאשר מים, עליהם
 הסינים, את ראו שוב הס הנהר. לתוך

 על מכים ומוטות, במקלות רק המזויידם
 באמצע העצומים הרוסיים הטנקים דפנות

 של כביר לשיר־תרועה הצטרפו והם החורף,
סי סיור כשכוחות פאטריוטית, התלהבית

 בחירוף רוסיים כוחות תקפו אמיצים ניים
האוסורי. על נפש

״ה פקינג, של התעמלנים אומרים עתה,
 המסלול בעיקבות הולכים החדשים״ צארים

 במערך השתלבו הם הישנים. הצארים של
 סיני, שטח ויותר יותר תופסים האמריקאי,
 הקומוניזם ולהפלת למלחמה ומתכוננים

טסה־טונג. מאו של האמיתי
המס הסינים בפני אחד מבט שמעיף מי

 פעם ששומע מי התעמולה, בסרט תכלים
 — שלהם הפראיות קריאוודהזעם את אחת

 זרמו הם נלמד. שהשיעור לחלוטין לו ברור
 ושואפים מוכנים אסטור החונג־קונג מתוך

הס־ החדשים״. ב״צארים מתת עד להילחם
)10 בעמוד (המשך


