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קמבודיה
 גיגה איו

הביון לאנשי
 ל־ מעמיד הוא בדומינו, משחק כשאדם

 כש־ זה, ליד זה שלו, הכלים כל את פניו
למישחק. להכניסם מוכן שהוא

 אחד, כלי של בנפילתו די זה, במצב
 ״עקרון מכאן יפלו. הכלים שאר שכל כדי

האמרי המדיניות סיסמת שהפך הדומינו״,
 מלחמת בראשית מיזרח־אסיה בדרום קאית

ויאט־נאם.
 ויאט־ לדרום לתת אסור זה, עקרון לפי

 אחריה כי הקומוניסטים, לידי ליפול נאם
קמבו תיפול לאוס, תיפול אם לאוס. תיפול

 אחריה תאילנד. תיפול זו, תיפול אם דיה•
בור אינדונסיה, הפיליפינים, ,מאלדד, יפלו
וכר. וכר וכר הודו מה,

 ממיליון למעלה נהרגו זה, עקרון בגלל
דימוי. של כוחו זהו בוויאט־נאם. נפש

ה התנסו השבוע אכל... נפל, הכלי
ל־ חדשה בחווייה אזור באותו אמריקאים

 כדומינו לשחק נפסיק ״אולי
׳״* כקוכיות לשהק ונתחיל

 אבל נפל, הדומינו של אחד כלי גמרי:
אליהם. בכיוון דווקא
כ כמעט בוושינגטון לבהלה גרם וזה
ההפוך. בכיוון הכלי נפל אילו

 אורגנה בקמבודיה שההפיכה ספק אין
 של המרכזית סוכנות־הביון מומחי על־ידי

עול מנגנון־חושך אותו — ארצות־הברית
 מן מתעלם פרטיים, צבאות המחזיק מי,

ב והנקרא הנשיא של הרשמית המדיניות
 ארצות־ של הסמוייה ״הממשלה רבים פי

הברית״.
 כמו פשטני, הוא הסוכנות של הקו
 סיהא־ נורדום הנסיך שלט בקמבודיה תמיד.

 לא אך כתרו על שויתר מלך־לשעבר נוק,
 והמסתורי, הססגוני סיהאנוק שלטונו. על

ש לפני בצרפת, בטיפול־של־דיאטה שהיה
 מפוקח מדינאי הוא ברוסיה, ביקור ערך

 ניטרליות על לשמור הצליח הוא וזהיר.
 המלחמות. סערו שבסביבה בשעה מדינתו,

 הוויאט־ מאנשי למנוע היה יכול לא הוא אך
 קמבודיה של הגבול באזורי להשתמש קונג

לפעולות. כבסים
 כדי זו בעובדה השתמשה סוכנות־הביון

 ה־ את השונאים הקמבודים, את להסית
 סיהא־ נגד רבים, דורות מזה וויאט־נאמים

הודח. הוא נוק.
 גם צריכים היו לכאורה לכוץ. מבוץ

 לשמוח. ארצות־הברית של הגלויים שליטיה
 היו העזו, אילו שיניים. חרקו הם אולם

אנשי־הביון. של ראשיהם את מולקים
 קמי הפיכת את מנע סיהאנוק כי מדוע?

 יתרונות אמנם נתן זה לשדה״קרב. בודיה
)34 בעמוד (המשך

 בניו־יורק מולדין ביל של קאריקטורה *
טיימס.
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