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 את להספיד כלל, בדרך נוהגים, מערביים כלכלנים

 כולם כימעט לשיקום. וחסרת־סיכויים הרוסה כארץ אנגולה
 מיפלגת־ הנהגת של המרכסיסטית הדוקטרינה על מצביעים
הירוד. הכלכלי במצב באשמה באנגולה השילטון

באמ אנגולה על זאת גירסה להפיץ דואג הסי־איי־אי
 וביטאוניו שלו, המוסווים מכוני־המחקר מאות צעות

 היוקרתי הפירסום רבה להצלחה זוכה בעיקר המתוחכמים.
 האמריקאי הימין גירסת את שהחדיר הקומוניזם, בעיות

 תדמית־עצמית בשקידה המטפחים לאינטלקטואלים גם
סוציאל־דימוקרטית. ואפילו ליברלית,

 מהתוקפנות מתעלמים אנגולה על המלומדים המאמרים
 הדרום־אפריקאים, דרום־אפריקה. ממשלת של השיטתית

חוד סוואפו, נאמיביה, של במחתרת מילחמתם כדי תוך
 בשיטות אותה ומחריבים לאנגולה. קרובות לעיתים רים

מיבצע־ליטאני. את המזכירות
 חיל־האוויר השמיד 1976*77 בשנים לבנון♦ דרום

 בכך והמיט אנגולה, בתחומי גשרים 146 הדרום־אפריקאי
המקומית. הכלכלה על שואה

 לפלוש שוב דרום־אפריקה החלה האחרונים בשבועות
סוואפו. של בגרילה הלוחמה במהלך אנגולה, לתחומי

ם י ש ש ד

 בעלת שהיא ריו־טינטו־זינק, החברה גולמי. אוראניום טון
 שהסתכמו נאים, רווחים ממנו הפיקה המיכרה, על הזיכיון

דולאר. מיליון 30ב־
 ה- מתפוקת נהנות דרום־אפריקה שמלבד חשד קיים
ויפאן. מערב־גרמניה בריטניה, צדפת, גם מיכרה

 וגוברת הולכת להעזה גרמה באיזור המערבית הרגישות
 את עתה תוקפת דרום־אפריקה פרטוריה. ממשלת של

 ו- מיראד במטוסי במסוקים, ונעזרת מהאוויר אנגולה
הרקולס.

 לוסיו (מפל״א), באנגולה העובדים מיפלגת מזכיר
 מדינת־ להקים בנסיון הדרום־אפריקאים את מאשים לארא,

 אוניטה, תנועת מנהיג של בראשותו אנגולה, בתוך חיץ
 היצ׳ינם, כריסטופר הבריטי העיתונאי סאווימבי. ג׳ונאס

 שמדינת־החיץ סבורים שהאנגולים מוסר כך, על המדווח
 מיעדים לסאווימבי דרום־לבנון. של הדגם פי על תעוצב

חדאד. סעד רב־סרן של תפקידו את
 לאחרונה שהגיע והציוד הנשק המכריע. המאכל!

 לכל מעבר ומתוחכם, עשיר הוא סאווימבי של לצבאו
 האנגולים כה. עד ביצע שהוא החבלה לפעולות הנדרש
 ישירות להתערב בבקשה לקובה מלפנות כה עד נמנעו

 בקרבות, מעולה קרבי כושר הפגין אנגולה צבא בקרבות.
כללי. לגיוס עתה מתכוננת והממשלה
 ביציבות המעוניין מוגבה, רוברט זימבאבווה, נשיא
 באנגולה אך רבה. דיפלומטית פעילות מגלה באיזור,
 הדרום- ימשיכו נאמיביה, בעיית תיפתר שלא שעד סבורים

השכנות. במדינות שלהם הצבאיים במיבצעים אפריקאים
 מאבקה וביכללם באיזור, *המתרחשים התהליכים כל

 לקראת כללית חזרה אלא אינם לעצמאות, נאמיביה של
 .׳80ה־ שנות באמצע כנראה, שיתחיל, הגדול העימות

 לחיים למאבק כולה השחורה אפריקה תיערך אז עד
 המיעוט על־ידי משיעבודם השחורים לשיחרור ולמוות

בדרום־אפריקה. הלבן

יוזמה תורכיה:
ר לטרו חופשית

 בלתי- כיבוש מישטר בנאמיביה מנהלת דרום־אפריקה
 דרום- את המגנות מועצת־הביטחץ, החלטות כל חוקי.

 בריטניה, ארצות־הברית, בהימנעות לאחרונה — אפריקה
 ולהפסיק מנאמיביה לסגת ממנה והדורשות — וצרפת

הנייר. גבי על נשארות אנגולה, של התקפותיה את
 כיבדי־מישקל כלכליים שאינטרסים חושדים האנגולים

 בארצות־הברית הפרדדרום־אפריקאי הלובי לחיזוק גורמים
 סביב בעיקר ממוקדים אלה אינטרסים אירופה. ובמערב

5000 השנה שהפיק רוסינג, הענקי מיכרדדהאוראניום

 הצבאי ההסכם פרטי את זה מדור הביא שעבר בשבוע
 ארצות־הברית. לממשלת ממשלת־תורכיה בין החשאי
 סיוע של גודלו על בפאריס המערב ממשלות ידונו השבוע

 מיבצר של הרופפת לכלכלתה דולארים מיליארדי בן
הקטנה. באסיה החופשי העולם

 עינויים מישטר כיום שורר שבתורכיה לזכור כדאי
 מקבלים בתורכיה הפוליטיים העצורים כל כימעט מחריד.
 בעקבי־הרגלים. אכזריות ובמלקות חשמלי בהלם טיפול

 המחריד העינויים מישטר על המדווח ניו־סטייטסמאן,
מגלה דמירל, סוליימן שראש־הממשלה, מספר בתורכיה,

ח אלוהי□ ממשלת סי ר ה ו
 ווייס וילג׳ מניו־יורק, הליברלי העיתון קוראי

 לאור היוצא המעולה, השבועון נדהמו. הכפר״), (״קול
 שכבות בקרב ופופולרי מקובל הוא * וילג׳ בגריניץ׳
 ואמנות תרבות ושוחרי אינטלקטואלים של נרחבות
יהודים. הם מהקוראים רבים ארצות-הברית. במיזרח

 בעצמה, וליברלית רגישה יהודיה העיתון, כתבת
 מנשות כמה עם ושוחחה בישראל לאחרונה ביקרה

 שמעה שהכתבת האידיאולוגיות הנוסחות גוש־אמונים.
 הגיזענות את בבירור הזכירו וחברון בקריית־ארבע

 בשנות אירופה את שביעתה השורשית, הפאשיסטית
.40וה־ 30ה־

 מקריית- אמונים חברת־גוש איידל, חנה אומרת
 באורח מדורג כולו שהיקום מאמינה ״אני ארבע:

 מעליהם הדוממים, העצמים ממוקמים בתחתית היררכי.
 בעלי-החיים, מעל בעלי־החיים. הצמחים מעל הצמחים.

 נמצאים העליונה בשיכבה יהודים. שאינם בני־האדם
 מאמינה אינני בעצם אך יזעזע, זה אולי היהודים.

 לרגע, היססה חנה מאמינה...״ אני בדמוקרטיה. כלל
 צבי, לבעלה, ופנתה האמריקאית, הכתבת מספרת
 ״בתיאד במומחיות, חמניה גרעיני שעה אותה שפיצח
צבי?״ כן, הלא קרטיה,
!״האלוהים ״בממשלת צבי, נענה בדיוק,״ ״לא
 זה, בסיסי רעיוני ממצע הפוליטית המסקנה את

 האידיאולוג רוזנברג, אלפרד את מבייש היה שלא
 לווינגר מרים הרבנית מסיקה הנאצית, התנועה של

בחברון: הדסה מבית
 יש זאת, דורש היהודי העם של האינטרס ״אם
מהערבים.״ בגדה אדמות להפקיע

 ניו־ של הדרומי בחלק רובע גריניץ׳״, ״כפר *
האמניס. רובע יורק,

״הדסה״ נשות
עליון הכי הסע

 מחנה־השלום שאנשי לטעון מעזים עוד כך ואחר
בארצות־הברית. ישראל של בתדמית פוגעים

סאווימבי סוכן
שחור חדאד סעד

 שלו. הפוליטית המישטרה להשתוללות מוחלטת אדישות
 מישטר שורר בתורכיה מינהליים איזורים 67 מתוך 20ב־

כרצונו. הצבא משתולל שבו צבאי,
 זפעילי־השמאל ליברליים סטודנטים שובתים, פועלים

 בתוספת ימי־הביניים, בסיגנון מזוועים, עינויים עברו
 באיסטנבול נקשרה 17 בת נערה אלקטרונית. מודרניזציה

 רגליה שפתיה, באצבעותיה, חשמלי הלם וספגה לצלב־עץ
 עצורים ארבעה מתו האחרונים בחודשים שלה. המין ואבר

 המישטרה במיתקני שיטתיים מעינויים כתוצאה פוליטיים
דמירל. של הפוליטית

 ומאפשרת פועלת, הממשלה אין מסויימים באיזורים
 לחסל מיפלגת־הפעולה־ד,לאומנית של הפרטיים לצבאות

במיוחד. מחרידות בשיטות השמאל את
יולאגלמאז, עלי מחמד צעיר, כפרי מורה איטי. עוות

 לאנקרה. מצפון הקטן, מכפרו חודש לפני נעלם ,23 בן
 היה ראשו אך שלם, כשגופו שבוע, כעבור נמצא הוא

 ה־ בבריטניה. שפורסם בתצלום שנראה מחריד, במצב
 שלשונו, הסתירו לא מיפלגת־הפעולה של פאשיסטים

 בחיים. בעודו נעקרו הסוציאליסטי המורה של ועיניו אוזניו
 יולא־ של ראשו על חומצה הפאשיסיטם שפכו אחר־כך
 ומלא־יסורים. איטי יהיה שמותו להבטיח כדי גלמאז,
ה המיפלגה מאנשי רבים איומים קיבל הצעיר המורה

 מהדורה האפורים״, ״הזאבים לעצמה הקוראת לאומנית,
טנ״ט. של תורכית

 החטיפה שמאז מתלוננת יולאגלמאז של מישפחתו
 אינו ואיש המישטרה, אותם ביקרה לא המחריד והרצח
בפרשה. חוקר

ה הסטודנטית צעירה, תורכיה נערה של גורלה גם
 אמנסטי אירגון את מדאיג גולקאן, גולדן סוציאליסטית
 שעליו מיכתב הגיע מערביים עיתונאים לידי אינטרנשיונל.

 הנשים איסטנבול. של המרכזי בכלא נשים 106 חתמו
 מאז סובלת ,1980 בינואר שנעצרה שגולקאן, מספרות

 כפות־ הזה. היום עצם עד נפסקו שלא מעינויי־תופת,
 לטבול אולצה והיא גילוח, בסכיני בכלא נחתכו רגליה
 לעמוד נאלצה אחר־כך וחצי. יום במשך במי־מלח אותם

 לראשה. מעל כשידיה מלח, ערמות על שלמים לילות
השוט על-ידי נאנסה היא גופה. על כובו בוערות סיגריות

 בחברת ושוכנה בעקבים), (מכות פאלאקות ספגה רים,
 סובלת גולקאן הרף. ללא בה שהתעללו חולי־נפש, חיילים

 סידרת־עינויים בין תקופתיות מהתמוטטויות־עצבים עתה
לשניה. אחת

 בנוסח ממש, של פאשיסטית מדינה תורכיה הופכת כך
 ג׳ימי הנשיא של היחידה תגובתו פיגושט. של צ׳ילה

 תורכיה, עם הצבאית הברית את להדק היתד, קארטר
 לדאוג זמן לו שאין נראה מודרני. בנשק אותה להציף

בתורכיה. הפוליטיים לעצורים
 הסוציאליסטי המשמר על פירסם השבוע הנאה. מין

 של מילה ללא מאנקרה, רויטר׳ס כתב של רשימתו את
 מישטר־ על לקרוא מפ״ם ביטאון קוראי זכו וכך פרשנות.
התורכי: הזוועות

מדי — ודחופים חשובים נימוקים המערב ״למדינות
 בקנה־מידד, סיוע להושיט כדי וצבאיים, פיננסיים ניים,

 ממישטר תיהנה שתורכיה להבטיח כדי חסר־תקדים,
יציב...

 המיעוט ממשלת כי משוכנעים, תורכיים ...נציגים
 ניצחונה באמצעות דמירל, סולימאן ראש־ה,ממשלה, של

פאריס...״ לכנס נוחה אווירה הבטיחה. בהצבעודאימון,

ברעם חיים


