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ם י ל א ו ש ש? • ל ח ל
 הנטושה ביותר המוזרה מידחמה ^

 עתה המתחוללת זו היא בעולם, עתה 1 יי
אתיופיה, אדמת על

 בראשותו החבשית, הצבאית הכת אנשי
 שהדיחו מאריס, מנגיסטו הקולונל של

 מלך חבש, קיסר את שנים שלוש לפני
ב נלחמים סי׳לאסי, היילה המלכים מלבי
 הם ובדרומה, המדינה :בצפון חזיתות, שתי

 המיליציה כוחות אחרוני את ׳לקרב !מטילים
 על לשמור כדי מאומנת הבלתי העממית

 מיום ומצטמצמים ההולכים המדינה שטחי
ליום.

את צבא נסוג אוגדן, במידבר בדרום,
 לבעלות הטוענים הסומאליים, מפני יופיה

 כשליש המהווה הידיים, רחב המידבר יעל
ה סופגים בצפון המדינה. של משייטחה
 בהתמודדות מפלה אחר מפלה אתיופיים

 ה־ המורדים עם שלהם השנים ארוכת
 ארייתירייאה. לעצמאות הטוענים אריתדאיים

נלחמים שוגים צבאות־מחתרת !שלוקה

 מהם אחד כשכל אתיופיה, זו:בצבא בגיזדה
הצפוני. בגבול אחרת גיזרה על משתלט

המתמ המילחמה של מהלכה כדי תוך
 מדינות של מוזרות בריתות התייצבו שכת

 הלוחמים. מהצדדים איחד בכל התומכות
 אתיופיה נהנתה השינה, אפריל לחודש עד

ירי שסומאלי, בעוד אמריקאית, מתמיכה
 האתיופים סובייטית. לגרורה נחשבה בתה,

 מארצות־הבריית, מאסיביי צבאי סיוע קיבלו
 של ויועצים חדיש, אמריקאי בנשק צויידו

צבאם. את הדריכו ארצות־הברית צבא
ה אתיופיה ישליט של ביקורו בעקיבות

 במוסקבה, מאריס, מנגיסטו הקולונל חדש,
 האמריקאים היועצים היוצרות. התהפכו

 יועצים באו במקומם מאתיופיה. סולקו
 שרובו האמריקאי, הנשק במקום סובייטים.

 המורדים, בידי נפל או בקרבות הושמד
 נשק להזרים סובייטית רכבת־אוויר החלה
לאתיופיה. רוסי

בקרב עמדות •מינוי חל מכך כתוצאה
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ב״שטוך תמונה אדיתראי: לוחם בידי עוזי
סו האתיופית. בקלחת המוחשות המדינות

 של חשאית מתמיכה עתה נהנית מאלי
 ובסיוע בגיבוי זוכה כשהיא האמריקאים,

 עיראק, סעודיה, מצירים, כמו מדינות מצד
 בסיוע זוכה אתיופיה !תימן. וצפון איראן

 ודירום־תיימן, קובה בר״ת־המועצות, מצד
 לוב צבאיים. ויועצים ינשק אליה השולחות

 בכספים מסייעת החתונות, בשיתי רוקדת
יחד. גם הלוחמות. המדיניות לשתי ובנשק
ישר של שמה גם השתרבב לעת מעת

 העולם בעיתונות שהופיעו בידיעות אל
 משדות־ ומדיווחים האתיופית המיליחמה על

 מוזרות שנראו ידיעות אלה היו הקרב.
 את ניתקה אתיופיה שכן, אמינות. ובלתי
 עם יחיד ישראל, עם הדיפלומטיים יחסיה

 יום- מיילחמת בעקבות אפריקה, מדינות כל
 שילטויו בתקופת עדיין זה היה הכיפורים.

ש סילאסי, היילה יהודה, אריה גויר של
ישר צבאי מסיוע רבות ישנים ;במשך נהנה
את בין שנשמרו החשאיים הקשרים אלי.

 היחסים, ניתוק אחרי גם לישראל יופיה
 הכת עליית עם ׳המוחלט לסופם הגיעו

ה עם לשילטון. המרכסיסטית הצבאית
ה השילטון מאנשי כמה ביקשו מהפכה

בישראל. מדיני מייקלט באתיופיה קודם

 ישמח איזכיור עצם מאשר יותר אולם
האתיו המילחמה עם מהקשר ישראל של

 הקויא־ אחית אל ש״יוכה מוזיר ׳נראה פית,
הידי הלוחמים. בצדדים התומכות ליצייות

ב טענו הזירה׳ לעיתונות שהסתננו עות
 מעורבת שהיא ;במידה. י־שיראל, כיי עקשנות

 כלומר, האתיופי. בצד תומכת במילחמה,
 הדוסים, עם יחד אחת בחזית נלחמת היא

 נגד יוהלובים, חדרום־תימנים הקובאיים,
 איראן, ממצרים, יועצים של קואליציה

 וארצות־ה־ עייראק צביון־תימן, סעודיה,
בדית.

ם פי ל ם ח סי טו מ  ל
ם אי ק רי מ א

 להיות מכדי דמיוניים נראו דכרים ף*
שפור בעת שעבר, השבוע עד אמת, י י

 חטיבה מפקד של עדותו העולם ברחבי סמה
המור כוחיות אל שערק אתיופי,ה בצבא

 הי בדרגה קצין האיש., באריתריאיה. דים
 התייצב בצה״ל, סגן־אלוף לדרגת :מקבילה

 עדות באוזניהם השמיע זרים, כתבים בפני
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