
״״״ קלגסים משטר
 ויאט- אזרח של חנותו דלת את פורץ בוריה
 קאנז־ אזרח כשלצידו קאמבודיה, תושב נאמי
 ויאט- אזרחים של דמם עזר. מיחידת בודי

לאחרונה.הפקר. הפן — בקאמבודיה נאמים

 רצח אלה בימים נערך קאמבודיה ך!
 בשיקול קטנה טעות בגלל — עם ^
מתווי־המדיניות. של

 לכל מיוחד עניין בעלת היא זו טעות
הטעות סוג בדיוק זהו כי — ישראלי אזרח

 שגרמה טעות אותה
 סובייטיים טייסים להופעת

 גרמה — במצרים
בקאמבודיה לרצח־עם

 מול סובייטיים טייסי־יירוט להופעת שגרם
 לקרבות מחר לגרום ושעלול חיל־האוויר,

לישראלים. רוסיים טייסים בין אוויר
 מחשבה בצורת שמקורה טעות זוהי

 המהלך את לחשב מסוגלת שאינה פשטנית,
הבא. שאחרי
בדיוק זוכר אינו כבר בישראל איש

יפהפייה רקדניתהשליט בת
של בתנ היא זו _ ____

 את שביצע החזק האיש נול, לון גנרל
הש למסורת בהתאם בקאמבודיה. ההפיכה
 בתו את קאמבודיה שליט הפך חיתות,

בלרינה. לפרימה השורה מן מרקדנית

ה י ד ו ב מ א ק

טעות בגדל

זה שנקשרו הרוג*□, אלפי - צפי□ ה□ פך
 של לעומקה ההפצצות החלו בעצם למה

 לשכוח כיום יכול אינו איש אולם מצרים.
 להופעת שגרמו אלו הפצצות אלו שהיו

 לא עדיין בינתיים, — המצריים טייסי־הקרב
ישראל. שמי מעל או התעלה באיזור

 וגם בעולם, מקום בכל הפשוט, האזרח
שהאחראים להאמין מוכן אינו בישראל,

 האמריקאי הביון מוסד
— פיקח שהוא חשב

 הנראים למעשים מסוגלים ארצו למדיניות
ראשונה. ממדרגה באידיוטיות

 בשכנותנו רוסיים טייסים הופעת אם אולם
 לבחון הראוי מן לכך, מספקת הוכחה אינה

 טעות בגלל — בקאמבודיה המתרחש את
דומה.

^ ^
מדהים קוצר־ראות

 בגלל האסון החל בקאמכודיה ם ץ
 בחשבון לקחה שלא בשיקול, טעות ^
השני. הצד תגובת את

 במהירות האסון התרחש בקאמבודיה גם
לכ הפתאומית הופעתם כמו — מסחררת

 הטייסים של לכאורה, והבלתי־צפויה אורה,
 בוצעה חודש לפני רק באיזורנו: הרוסיים

 נראות וכבר — הגורלית הטעות שם
הנוראות. תוצאותיה

 ₪עשו הם מה
! לפני לזה זה ! 

 :]!$// להם שהבאנו
את

הדמוקרטיה
ן /

^ נזולדין) (ביל

 הלך- על מצביעה טריביון״ הראלד ב״ניו״יורק מולדין ביל של זו קאריקאטורה
 :הקאריקאטורה נושא בקאמבודיה. למתרחש המתנגד בארצות־הברית, הרוחות

 על־ המבוצעים הזוועות מעשי על מגיבים בקאמבודיה אמריקאיים חיילים שני
 בקאמבודיה. המתגוררים הוויאטנאמים האזרחים ברבבות קאמבודיים חיילים ידי

 זה בחבל קשירתם :הוויאטנאמיים האזרחים של המקובלת חיסולם צורת
למעלה). תמונה (ראה הנהר. למי גופותיהם והשלכת בירייה, הריגתם לזה,


