
 ה91או קממדד■:
מוות שדינה

 וההשמדה השואה בהמוניו. גווע עדיין הקמבודי העם
 תהליך את לעצור אפשר שעה. ושעה יום, יום בעיצומן,
 לגזרים ששוסע הזה, והסובלני השקט העם של הגוויעה
 הדמים שילטון ועל־ידי קיסינג׳ר הנרי של מפציציו על־ידי

 במישקל מזון ובה אחת, מיטען אוניית החמר־רוד. של
 השואה שרידי את להאכיל תוכל טון, אלף 100 של

מגיע. לא הסיוע אבל חודשיים. במשך
 הישירה המוסרית האחריות שעליה ארצות־הברית,

 כה עד שלחה העתיקה, הקמבודית התרבות להכחדת
 של באמתלה סיוע מונעת בריטניה אחד. מטום־מיטען

 מכוערת לקנוניה ובהתאם האנטי־ויאט־נאמית. מדיניותה
 במישטרו סין תומכת העממית, וסין ארצות־הברית בין

משי פוט, פול המודח, ,החמר־רוז מנהיג של המטורף
 מתחלקת בינתיים אנטי־סובייטיים. גלובאליים קולים

 בנד ומבצורת, מרעב היא אף הסובלת העניה, ויאט־נאם
 את להציל כדי בכך אין אבל קמבודיה, עם הדל זונה

 ממש המתים והחולים, המותשים הרעבים, התושבים
בהמוניהם.

ב המצוטטים האמריקאית, בעיתונות הדיווחים בכל
 מונע הנאור שהעולם לעובדה זכר אין בישראל, הרחבה

טכ קשיים על סיפורים תחילה. בכוונה מקמבודיה סיוע
תירוצים. אלא אינם ויאט־נאם שיוצרת ובעיות ניים

 יותר השמידו החמר-רוז׳ קםבודוה. נוסח נאציזם
 שריד כל להשמיד המטורף בלהטם בני־אדם. מיליון משני

הכנ את הספריות, כל את שרפו המערבית, התרבות של
״הייתי המשכילים. רוב את והרגו הפגודות, ואת סיות

הוון ונוי■

 קמבו- ניצולה סיפרה מישפחתי,״ בני 16 להשמדת עדה
 אסרו ״הם בריטי. טלוויזיה לצוות רהוטה בצרפתית דית
 על מרומזת ביקורת מבטא שהבכי טענו לבכות, עלי

 ידיעת צרפתית. מדברת שאני ידעו שלא כמובן המפלגה.
מוות!״ דין — אחד היה פירושה זרה שפה

לאח שביקר פילג׳ר, ון׳ג הבריטי, מידור הדיילי כתב
 רבים צילומים שהחמיץ בעיתונו הודה בקמבודיה, רונה

המר בבית־היתומים אין־ספור. פעמים בבכי שפרץ משום
יל באלפי וצרפתי ויאט-נאמי צוות מטפל פן, בפנום כזי
 הוריהם, את איבדו הילדים כל ביערות. שנאספו דים
 קליפות מעשבים, ארוכים חודשים במשך ניזונו והם

 אנוש, צלם כימעט איבדו הילדים רעילים. וצמחים עצים
 יום ״למחרת בהמוניהם. מתים הם המסור הטיפול וחרף

 ״מחצית פילג׳ר. מספר לבית־היתומים,״ חזרנו הצילום
 מוכנים בחדר־המתים, מוטלים היו כבר שצילמנו הילדים

לקבורה.״
 בראיון בגלוי בכה בימון, ז׳אק הצרפתי האו״ם, נציג
 אמר. הילדים,״ את להציל במה לי ״אין לפילג׳ר. שהעניק

 אין ויטאמינים, אין פניצילין, אין אוכל, אין חלב, ״אין
חוד ששה לי יש ואנטי־מאלריות. אנטי־ביוטיות תרופות

מגיעה.״ לא העזרה אך הקמבודית, האומה את להציל שים
ר א. הדו כ  שאצל הבריטי, לעיתונאי סיפר בימון ה

כתו החודשי המחזור פסק בקמבודיה מהנשים אחוז 85
 החמר־ אימי והשפעת כללית תשישות מתת־תזונה, צאה
 ? הבא הדור עם יהיה מה הקיסינג׳ריות. וההפצצות רוז׳

להת־ הקמבודית האומה תמשיך כיצד האו״ם. נציג שואל
_ ____קיים^ _ _ _ _ _ ̂

 שנות בתחילת שהחליטו הסטייט־ךפרטמנט, מומחי
 חומר־נפץ עליה והטילו מיותרת, שקמבודיה השבעים,

 לציין יכולים הירושימות, לחמש בדיוק המספיקה בכמות
 אחרים. על־ידי נעשה ממלאכתם גדול חלק כי בסיפוק

פולי ובתמיכה סיוע במניעת עתה להסתפק יכולים הם
מד הסטטיסטיקה הסיניים. ובפטרוניו פוט בפול טית

 השדרה חוט את החמר־רוז׳ שבר כיצד היטב, גימה
 — בחיים נותרו רופאים 550מ־ הקמבודית. האומה של
 תלמידי אלף 106מ־ ,450 — סטודנטים אלף 11מ־ ,48

 היסודיים בתי־הספר תלמידי אלף 991ומ־ ,5300 — תיכון
פה. בכל המוות אוכל בניצולים גם אלף, 322 רק נותרו

 האשמה את ותולים מקמבודיה מתנערים וסין המערב
המעונה הארץ את ששיחררה ה״תוקפנית״, בוויאט־נאם

 וה־ השאננה היפה, מארצו חמר־רוז׳. של הנאצים מעול
 דבר. נשאר לא סיהנוק הנסיך של מושחתת־קימעה

 מחנה- תילו על עדיין עומד פן פנום של דרומי בפרפר
 בני-אדם. אלף 12 נרצחו שבו ,,החמר־רוז של השמדה

קורבנו את החמר־רוז׳ מרצחי גם צילמו הנאצים, כמו
 הטביעו גרונותיהם, חתכו אותם, שתלו אחרי תיהם

 אוש- את מזכירים המחנה מראות למוות. אותם וחישמלו
 ושיני־זהב. מישקפיים בגדים, מלאים מחסנים — וויץ

 השיחרור. עם נסתיימו לא קמבודיה עם על שעברו הזוועות
ותוש בקמבודיה אחת שלמה מישפחה כימעט נשארה לא

בעי עדיין קמבודיה של השואה למות. ממשיכים ביה
! צומה

 ברית־המועצות:
משמאל אופוזיציה

מת בטרוצקי .רואים הסמכותי, לנין את מתעבים הם
 זכה שבה הפופולאריות את מבינים ולא סטאלין של חרה

 ואת דובצ׳ק את מעריצים הם במערב. השמאל בחוגי
 השמאל- את בכל ומחקים ארוך שיער מגדלים מרכוזה,

.1968 של החדש
 בכמות חזקה חדשה, מרכסיסטית בקבוצה ־המדובר

 באוניברסיטת שמאלניים סטודנטים שהקימו ובאיכות,
 יותר עוד והריף נוקשה הוא בקבוצה הטיפול לנינגראד.

או בליבראלים לטפל יותר קל לשילטונות מהרגיל.

שיאות ת: נ ת־הבדי ארצנ

ת שיי ת תע מצו ש הה
קארטר ו.׳ימי של

 בבית־הלבן, לאחרונה שנערכה בסעודת־ערב
 חברי שני אורחיו, עם קארטר ג׳ימי הנשיא שוחח

לנ במירוץ החדש יריבו על אמריקאים, קונגרס
 סוכני־הפירסומת קנדי. אדווארד הסנאטור שיאות,

 קאר־ וספורטיבי. קשוח להיות לו יעצו קארטר של
מז שלו והחברמניות הספונטניות שמידת טר,

 יצחק של המפורסמים חיוכיו את בטבעיותה כירה
 שהתחיל לפני שתיים או אחת בכוסית נעזר רבין,

קנדי. על ״לרדת״
 לאורחיו הנשיא אמר סיכוי,״ שום לטד ״אין

 ממנו.״ יצא שהחרא עד בו אכה ״אני הנדהמים,
 הקונגרס צירי שני כשיצאו סעודת־הערב, בתום

 במלאכת הנשיא דוברי החלו לביתם, הנכבדים
 ש־ העיתונים, לכל הודיעו הם והטיוח. השיפוץ
באחו היטב ״יצליף שהוא לאורחיו אמר קארטר

 ניסו הם הזה הסטרילי הביטוי את קנדי״. של ריו
טלפו בשיחות עצמם, הקונגרס לצירי גם למכור

לבתיהם. ניות
 לשתף אולי, מוכנים, היו הנבוכים הצירים

עיתו למאות וגילו הגזימו הדוברים אבל פעולה,
 הצירים. של החסויים הטלפון מיספרי את נאים
 מה לספר החליטו הזועמים הקונגרס חברי שני

 עיתון לא אף מעניין: פרט הנשיא. אמר באמת
 שהם עד קארטר, דברי את הדפים אחד אמריקאי
והצרפ הבריטית בעיתונות ובהבלטה, פורסמו,

תית.
ער ה. שי שו כבר קנדי—קארטר המערכה חז

 והבלתי- המכוער בסיגנונה השיאים כל את ברת
 קארטר, ליליאן הנשיא, של הישישה אמו ענייני.
 הנשקפת .לסכנה עבה ברמז המסע את פתחה
 לנשיאות. ירוץ אמנם אם קנדי, הסנאטור של לחייו

 פרטים לעיתונות מדליפים קארטר של סוכניו
 שיער- על קנדי, של הנשים עסקי על אינטימיים

 בריאותו מצב על לאחרונה, שהלבין שלו, החזה
שלו. הדיאטה פרטי ועל הירוד

 טרם קנדי מישפחת של המפורסמת המכונה
החיוו פניו על דיווחים אבל גבוה, להילוך נכנסה

 שלו הבוקר ריצת אחרי הנשיא, של כסיד רים
האמרי בעיתונות הופיעו כבר בקמפ-דייוויד,

 בתולדות ביותר המדיצינית המערכה ״זוהי קאית.
 פרשן העיר ארצות־הברית,״ לנשיאות הבחירות

 צלמי־העי־ מקום שאת להניח ״ויש הבי־בי־סי,
הרנטגן.״ מכוני הפעם יתפסו תונות

בקמבודיה רעבה ילדה
ושיני־זהב נזישקפייס בגדים,

 את מתקיפה לנינגראד קבוצת אבל באנטי־סוציאליסטים,
המ בטיעונים משמאל, השלטת המפלגה ואת הקרמלין

 עז ובלהט־נעודים המרכסיסטית בתיאוריה היטב עוגנים
 ואר־ סקובוב אלכסנדר הבולטים, המנהיגים שני ומדליק.

 נהגו הביטחון שירותי אך ,19 בני רק הם טשרקוב, קאדי
 שנות 15ל־ לאחרונה נידון טשרקוב רחמים. ללא בהם

 הוגדר סקובוב בסיביר. גלות שנתיים ועוד פרך עבודת
 לתקופה פסיכיאטרי, לבית־חולים ונשלח כחולה־נפש

מוגבלת. בלתי
 משקף אידיאולוגית מבחינה מהפועדים. אכזבה

האינטלי של הגדולה האכזבה את הלנינגראדי השמאל
המהפ בנושא הפועלים ממעמד הרוסית השמאלית גנציה

 בקרב ככולם, רובם צמחו, ברית־המועצות מנהיגי כה.
שמאלי לדעת מבטאים, והם המיומנים הפועלים מעמד  ה

 מעוניינת האינטליגנציה הזה. המעמד של שמרנותו את
 טוענים אבל ,1917 אוקטובר מהפכת את בהחלט מחייבים

 מה־ המעבר — הראשון השלב את רק הגשימה שהיא
רחו ברית־המועצות ממלכתי. לקפיטליזם הישן מישטר

קומוניזם. על לדבר שלא מסוציאליזם, מאד קה
 הקומוניסטית המפלגה מנהיגי את מאשים השמאל

למט המדינה את הפך הקרמלין למרכסיסטים. בהתחזות
 בברית־המועצות שולט והוא אמצעי, שתהיה תחת רה,

 על- נשלטת המדינה ובלתי־יעיל. אכזרי שרירותי, באורח
המת מרכסיסטית, ובעלי-מליצה מושחתים בנדיטים ידי

 תובעים הם הסטודנטים. טוענים לקומוניסטים, חפשים
 הקומי פיזור את הקג״ב, החשאית, המישטרה ביטול את

הביורו פירוק ואת המפלגה, של הנוער תנועת סומול,
רומנ נטיות מהם לרבים והממלכתית. הצבאית קרטיה

 באדר־מיע- חבורת את מעריצים והם ואנרכיסטיות טיות
המר האידאולוגים אבל במערב. דומות וקבוצות הוף

אלימות. כל שוללים הקבוצה של כזיים
 וכן ,17 בן כשהיה לראשונה שנאסר רזניקוב, אנדרי
 ובשיטות הומאני בסוציאליזם דוגלים וסקובוב, טשרקוב

 המנוח הפילוסוף כמו בדרכי־שלום. וחינוך הסברה של
 המעמד את באינטליגנציה רואים הם מרכוזה, הרברט

 לסוציאליזם המאבק חלוץ /20ה־ במאה ביותר המתקדם
אמיתי.

 לחסל שעה, לפי הצליחו, לא הקג״ב של הדיכוי שיטות
 חיים הקבוצה מאנשי רבים השמאלנית. האופוזיציה את

 קשר על ושומרים וימי״עיון סמינרים מקיימים בקומונות,
אוק ביילורוסיה, לאטביה, בליטא, דומות קבוצות עם

 של נוסף גליון יצא לאחרונה בקווקאז. ואפילו ראינה
עיו מאמרים שהכיל פרספקטיבי, שלהם, המחתרת עיתון

 הופעת ובגנותה. האנרכיסטית האידיאולוגיה בזכות ניים
החד והמנהיגים הדיכוי גל את שוב עוררה החדש הגליון

מהאוניבר גירוש הרגיל: בטיפול זכו הקבוצה של שים
 הכאות לחולי־נפש, בבתי־חולים או בכלא מעצר סיטה,

 בדוקות ששיטות מקווים הקג״ב ראשי טלפוניים. ואיומים
סוציא משקיפים השמאלנית. לתסיסה קץ ישימו אלה

 יש החדשה שלתנועה לעומתם, סבורים, במערב ליסטים
מוצק. וחברתי אידיאולוגי בסיס

ברעם חיים




