
: ן א ת ס י ק א פ י אא י 1 ז י ז ט נ פ
 מאד מיודד אל־חאק, זיא מוחמד הגנרל פקיסתאן, נשיא

 האחרונות בשנים קד׳אפי. מועמד הקולונל לוב׳ שליט עם
 לפקיסתאן מסייעת שלוב עקשניות שמועות בעולם רווחו

גרעיני. נשק בעצמה, לבנות אפילו או לרכוש,
באופ עדיין היתד. המוסלמית״ כש״הסכנה חודש, לפני

 את מלהזכיר כלי־התיקשורת חדלו לא הארץ, ביומון נה
לוב־פקיסתאן. ציר מפני ישראל תושבי

 פקיסתאן האפגנית. לשכנתם הסובייטים פלשו בינתיים
 למעוז בדלילה הפכה זיא, הגנרל המוסלמי, קנאי־הדת של

הפצצה את קד׳אפי, את שכחו כולם החופשי. העולם

זיא שליט
ואחרים רפול נמו

 ברוסים ״הכה לישראל. הפוטנציאלי האיום ואת האטומית,
הכימעט־בילעדית. הסיסמה היתה העולם,״ את ותציל
 תמונותיו פקיסתאן. של הפופולריות גאתה במערב גם

 בהתאם הלבוש ואכזרי, פוריטני סגפני, חייל זיא, של
 כל מעטרות הבריטית, הקולוניאלית המסורת למיטב
 איסטרטגי, נכס הפך זיא ובארצות־הבדית. באירופה עיתון
 נשכח האיראני השאה לקח מחיר. בכל עליו להגן שיש

 של מישטרו ובאופי אישיותו בטיב דיון כל לחלוטץ.
 בין העולמי השח־מת במישחק כבלתי־ענייני. נחשב זיא

 היתר כל הנכון. למחנה שייך הוא לסובייטים האמריקאים
וליפי־נפש. לשמאלנים עניין הוא מתע הפקיסתאנים שרוב לעובדה צמא־הדם. זיא
 זאת בכל יש בלתי-חוקי, שליט בו ורואים זיא, את בים

 המערב עומד שוב מוסרית. רק לא פוליטית, חשיבות
 להורג שהוציא צמא־דם, כדיקטטור מיליארדים להשקיע
 לפקיסתאן שהיה ביותר המוכשר המדינאי את בתלייה

בוטו. לשעבר.עלי הנשיא ,1947ב־ עצמאותה מאז
 הוא .1977ב־ צבאית בהפיכה השילטון את תפס זיא
 רוב את ושיבץ קפדני- צבאי מישטר בפקיסתאן הנהיג
 ברחבי הציבורי המינהל מוסדות בכל הבכירים קציניו

 המיש־ המוסדות של המוסדי והמיבנה החוקה המדינה.
 הושמו הבריטי, המודל לפי שעוצבו בפקיסתאן, פטיים
 החוק בהשלטת דוגל זיא וכנופייתו. זיא על־ידי ללעג

 מחומייני, הדרגתיות ביתר אמנם זאת עושה הוא המוסלמי.
 מהאיית־ מהותית שונה איננו הסופיים ביעדיו אבל

האיראני. אללה
 נעצרו בפקיסתאן זיא של שילטונו שנות בשלושת

 תושבי רוב והחברתיות. הכלכליות הרפורמות כל כליל
 התיכנון הדיור, החינוך, רמת אנאלפביתים. הם פק־סתאן
והמו החילון תהליכי מתמדת. בירידה והחקלאי העירוני

 תועלו והאמצעים המוחות מיטב מאד. הואטו דרניזציה
 בסיוע מודרני צבא בניית ויחידה: אחת למטרה כימעט

ארצות־הברית.
 ורבים ״רפול״ כמו מושבע. מיליטאריסט הוא זיא
 דמות את מעצב שהצבא מאמין הוא בישראל, אחרים
 המדיניים רעיונותיו המדינה. זקוקה לו האידיאלי, האדם

 ובעיקר פאשיסטיים סמכותיים, אלמנטים מכילים זיא של
 באובדן הקודמים המישטרים כל את מאשים הוא דתיים.

 תוצאה ולא צבאי, מחדל בכך רואה הוא בנגלה־דש.
 במשך הזה הענקי האיזור ומניצול מקיפוח בלתי-נמנעת

רבות. שנים
 חיילים. מיליון כחצי מונה זיא של הסדיר צבאו

 פקיסתאן צבא בריטי. באימון שזכה טוב, די בצבא מדובר
 זה סדיר צבא הירדני. הלגיון את מסויימת במידה מזכיר

צעירים, נערים רובם ״מתנדבים״, של במיליציות מתוגבר

בילבד. קל בנשק המצויירים אנאלפבתים, כלל בדרך
 60ב־ זיא של צבאו מצוייד טייס, השבועון לדברי

 -יך,59 מטיפוס סינים טנקים 700ב־ 5ז־ 3 מיראז׳ מטוסי
 ואפילו ארגנטיני שבדי, סיני, בריטי, מעורב ובציוד

סובייטי.
 בסדר־גודל סיוע לזיא ארצות־חברית הבטיחה עתה

 פקיס־ נשיא הבאות. השנתיים במשך דולר מיליון 400 של
 את להפוך דורש הוא עלוב. הוא זה שסיוע מתלונן תאן

 מחייבת. לאמנה 1959מ־ האמריקאי-פקיסתאני הסיוע הסכם
 ארצות- זה. מרעיון במיוחד מתלהב אינו קארטר ג׳ימי

 פלישה של במיקרה לפקיסתאן אמנם תסייע הברית
 בתקריות בעצמו לטפל חייב זיא אך מאסיבית, סובייטית

גבול.
 שברית-המו- להניח קשה יפלשו. לא הסובייטים

 הבינלאומיים האילוצים פקיסתאן. את תתקוף אמנם עצות
למע מונעים, מוסקבה של הזהירה המסורתית ומדיניותה

ממש. של פלישה שה,
 לעצור מסוגלת פקיסתאן אין גרידא צבאית מבחינה

 בגבול מוצבת פקיסתאן מצבא חמישית רק הסובייטים. את
 זיא של צבאו מרבית אפגניסתאן. עם הק״מ 1400 בן

הודו. — הוותיק האויב עם המשותף בגבול מוצב
 של בסיגנון להשתמש (אם החדש־ישן ראש־הממשלה

 תהסס לא גאנדי, אינדירה הודו, של מדורי־הספורט)
 השנואה. פקיסתאן נגד האפגאני בגבול המצב את לנצל
 יכולתו כמיטב עושה הוא היטב. זאת יודע זיא גנרל

 המצב את לנצל אחת ובעונה ובעת הודו, את להרגיע
 דעת את ולהסיח בינלאומי סיוע לסחוט כדי באיזור

בארצם. הנורא החברתי־כלכלי מהמצב הפקיסתאנים
 של וגובר ההולך ממיספרם גם זיא מוטרד בינתיים

 במידה מתעבים הפליטים מיליון חצי האפגניים. הפליטים
 הגנרל ואת קארמאל, בבראך אפגניסתאן, שליט את שווה
 שהסכנה לעובדה היטב מודע שהוא אלא עצמו. זיא

 פקיס־ לתוך סובייטית פלישה איננה לשילטונו האמיתית
בבאלוצ׳יסתאן. אפשרית מרידה אלא תאן

 באלוצ׳יס- תושבי עצמאות. רוצים הגאלוצ׳ים
להש תמיד שאפו ובאיראן, באפגניסתאן הגובלים תאן,

 אפגניסתאן, של החדש נשיאה פקיסתאן. של מעולה תחרר
 הלגיטימיות בדרישותיהם לתמוך הבטיח קארמאל, בבראך

 מימשל עצמית. ולהגדרה לאוטונומיה הבאלוצ׳ים של
 באמצעות הסובייטים, את ״להזמין״ עלול באלוצ׳י עצמי

 יפתחו בכך מפקיסתאן. להיפרד להם לסייע קארמאל,
 עתיר- הפרסי למיפרץ ביותר קלה גישה לעצמם הסובייטים

הנפט.
 מרים חששות מעורר בנגלה־דש של המר הנסיון

 בשום לעמוד יוכל לא שצבאו סבורים, מומחים זיא. אצל
 פשוט לחיילים המיקצועית. יכולתו חרף רציני, מיבחן

זיא. עבור להילחם מוטיבציה אין
רפור שום מזיא דורשים אינם כדרכם, האמריקאים,

 לסיוע כתנאי חברתיוודכלכליות, או דמוקרטיות מות
 בארון- מסמר עוד בכך נועצים הם ארוך. לטווח צבאי

באסיה. המערב של המתים

 ברית־הסועצות:
? מסבירים איך

 ? לאפגניסתאן פלישתם את הסובייטים מסבירים כיצד
לברית־המועצות. רישמית נציגות אין כידוע, בישראל,

כבאבור סובייטיים חיילים
ואחרים בגין כמו
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בעי הסובייטי. לטיעון כלל מודע אינו הישראלי הציבור
 להסביר רבים מאמצים הסובייטים עושים המערבית תונות

 הישראלי לקורא להביא כדאי הבלתי-פופולרי. צעדם את
 במשבר וההבנה הידע להרחבת פשוט טיעונם, תמצית את

ורווחתו. העולם שלום על המאיים חריף, כה בינלאומי
 מפרסם טיימס, סאנדי היוקרתי, הבריטי השבועון

במע השוצפת לביקורת רישמית סובייטית תגובה השבוע
 פרשנה לאברנסטייב, אלכסנדר כותב הפלישה. נגד רב

:נובוסטי המוסקבאית, הידיעות סוכנות של הפוליטי
 למניעים הנוגע בכל במערב רבה מבוכה ״קיימת
 החלטתנו לאפגניסתאן. צבאיים כוחות לשיגור הסובייטים

 ממשי איום שהיה אחרי רק הוחלטה והיא קלה, היתה לא
 לברית־המועצות. וידידותית שכנה מדינה אפגניסתאן, נגד
 30ב־ צבאי אימון קיבלו פקיסתאניים חיילים אלף 35

סי-איי- אנשי הם המדריכים פקיסתאן. אדמת על בסיסים

מוסקבה ,ירושלים פקין,
 היתה, השלישי בעולם סין־העממית של תדמיתה

 בשפל לאפגניסתאן, הסובייטית הפלישה עד לפחות
 לשיחוף־ הרצחני פוט בפול התמיכה המדרגה.
 במערב הימניים הניצים עם פקין של הפעולה

השלישי. בעולם סין באוהדי מאד פגעו
 של בדידותה את לאחרונה שברו סין מנהיגי

 התדמית לשיפור המאמצים במיסגרת בעולם. סין
 לפיתוח הבינלאומית לקרן סין עתה הצטרפה
הקומוניס המהפכה מאז הראשונה בפעם חקלאי.

 בינלאומי באירגון פעילה חברה סין הופכת טית
רב־חשיבות.

 כספים זו לקרן יתרמו שהם הודיעו הסינים
 בארצות וברעב בבצורת להילחם במטרה וידע,

 מעשה הסיני בצעד רואים משקיפים המתפתחות.
 דעת־הקהל את לפייס נסיון בעיקרו, תעמולתי
 פלישתה מאז לסין עויינת גישה שנקטה העולמית,

 על-ידי אגב, גונתה, שלא (פלישה לוויאט־נאם
ארצות־הברית).

 סין של הגוברת מעורבותה בעצם יש זאת עם
 רקע על רב. עניין הבינלאומיים היחסים במערכת

 תחילת על ממוסקבה הידיעות את לבחון יש זה
ישראלי־סיני. שיתוף־פעולה

ומקו מצריים סיניים׳ אמריקאיים, צבאיים ויועצים אי,
 וגובר הולד צבאי סיוע מקבלים האפגניים המודדים מיים.

 לאפג־ סובייטים גייסות לשגר החלטנו מארצות־הברית.
 קארא- לדרך חיילים אלפי 10 שלחה שסין אחרי ניסתאן,
בהת בגלוי איימו הסינים לאפגניסתאן. המוליכה קורום,
באפגניסתאן. אפשרית צבאית ערבות

 וגברה. הלכה העצמאית אפגניסתאן של לגורלה ״החרדה
 לפקיס־ ומתוחכם מודרני צבאי ציוד שולחים האמריקאים

 כקרש-קפיצה הפקיסתאני בשטח להשתמש כדי תאן,
אפגניסתאן.״ נגד תוקפניות לפעולות

משכנע. מלהיות רחוק ההסבר הסובייטי. הדובר כאן עד
 ועל אמין, חאפז־אללה של חיסולו על מילה בפיו אין

 קומו- מישטר להפיל למוסקבה שגרמו האמיתיים המניעים
ש קומוניסטי־שמרני, במישטר ולהחליפו ניסטי־רדיקלי

 כלפי שהאשמות להניח ספיר זאת, עם לרוסים. בכל יציית
 מבוססות. די הן בפקיסתאן והאמריקאיים הסינים פעולות

 ויאט־נאם את שהרסה מוושינגטון, הצדקניים הנאומים
 של הפנימיים בעניינים גסה התערבות תוך וקמבודיה

גיחוך. מעוררים אלה, ארצות
 כיבוש המקיים בגין, מנחם ממשלהדישראל, ראש

 על בלתי־חוקית והתנחלות אחר עם דיכוי תוך צבאי
בשער. המוכיח לאיצטלת פחות עוד ראוי אדמתו,

 את לארח הזכאית 'בעולם מדינה למצוא קשה בעצם,
ברצי מדובר באמת אם .1980ב־ האולימפיים המישחקים

 לערוך אולי כדאי בינלאומית, ואחווה ספורט על נות
מקום). (בשום אוטופיה הקרוי באי האולימפיאדה את

 אי-אפשר ארוך לטווח אבל מסבירים. הסובייטים
 בלתי- או מטופשות מדיניות פעולות בהצלחה להסביר

 גורקי לעיר סחרוב אנדריי של והגלייתו מאסרו מוסריות.
לקח. למדו לא שהרוסים מוכיחים

ברעם חיים■


