
שוב מאייםהחמר־רוד הודו־סין:
 בבריטניה. לעיתונאי־השנה 1979ב־ נבחר פילג׳ר ג׳ון
 כשהשף עולמי לשם זכה חירור, דיילי כתב פילג׳ר,

בקמ ביקורו הקמבודית. השואה מימדי את לראשונה
 לתהודה זכה המסחרית, הטלוויזיה של צוות בראש בודיה,

 להצלת ויוזמות תרומות של לזרם העולם, ברחבי רבה
 של ה״נאצים של וההרס הטבח שרידי רעבי־קמבודיה,

רה׳. החמר אסיה״,
 גילוייו בהודו־סין. שוב פילג׳ר ביקר שעבר בחודש

 הם בניו־סטייטסמאן. שהתפרסמה לכתבת־ענק גובשו
 לתאילנד המגיע הסיוע שרוב ספק, של צל ללא מוכיחים,

 לידי וסמויים, גלויים אמריקאיים, סוכנים על״ידי מתועל
 באורח מפוטמים פוט פול מרצחי רה/ החמר כוחות

נשיא יועץ של מכוונת מאיסטרטגיה כחלק שיטתי,

רוזנכלאט ליונם סיוע מתאם
הכשר פוט ופול ורוזנבלאט אברמוביץ

המ בז׳יז׳ינסקי. זביגנייב לאומי, לביטחון ארצות־הברית
 להביא היא טיפוסית, קיסינג׳רית בעגה המוגדרת טרה,

 על בוויאט־נאם לנקום בהודרסין, ל״דה־פטאביליזציה״
מעצמת־העל. על ההיסטורי ניצחונם

קמ של מחדש לחורבנה להביא עלולות התוצאות
 סיוע, :מסורתיים הם האמצעים ויאט־נאם. להרס בודיה,

 טיהור מתוחכמת, תעמולה שיטתית, הסלמה ״יועצים״,
 בתפקיד תאילנד בצבא ושימוש רה׳ חמר הקרוי השרץ

׳.60ה־ בשנות דרום־ויאט־נאם צבא שמילא
לנשיא קארטר ג׳ימי כשנבחר מילוליות. :מחוות

 למען לפעול מסויימת נטיח בוושינגטון היתד. ,1976ב*
 כלפי הרע המצפון ויאט־נאם. עם היחסים של נורמליזציה ,

הפו והשאיפה המפורסמת, ויאט־נאם תיסמונת הודו־סין,
 להפוך זו ומדולדלת הרוסה מארץ למנוע הלגיטימית ליטית

 סיוע למען חזק אמריקאי לובי יצרו סובייטית, לגרורה
לוויאט־נאם. מאסיבי

האמריק למחוות ברורים היענות סימני היו בהאנוי
 לבנק־ הצטרפה ויאט-נאם בעיקר. המילוליות איות,

 אסיה. לפיתוח ולבנק הבינלאומית לקרךהמטבע העולמי,
 גילתה היא מתונה. היתד. שלה והשיקום הפנים מדיניות
 ארצות- עם ואפילו סין, עם היחסים לשיפור ונטיה פתיחות
 שיכנע הוא אלה. לתהליכים קץ שם בדז׳ינסקי הברית.

 מזון, כולל ויאט־נאם, על האמברגו את לחדש קארטר את
 רוז/ והחמר פוט מפול קמבודיה בשיחרור להכיר סירב
 מילחמה ובהכנת ויאט־נאם נגד במיתקפת־תעמולה פתח

 היזומה הסינית והתוקפנות אלה, צעדים בהודדסין. חדשה
 להדק אלא לוויאט-נאמים, ברירה הותירו לא ויאט־נאם נגד
 הגוש עם שלהם והכלכלי הפוליטי הפעולה שיתוף את

הסובייטי.
נמר צעדים של בשורה נקט זביג הצכאים. צייד

 ארצות־הברית שגריר את החליף הוא ושיטתיים. צים
 ושלח ויאט־נאם, עם בנורמליזציה שדגל בבנגקוק,

 מורטון סין, לענייני ההגנה מישרד של מומחה תחתיו
 א־רגן מובהק, מודיעין איש החדש, השגריר אברמוביץ.

 הכפופה (קמבודיה), לקאמפוצ׳יאה הסיוע קבוצת את
האמ הסיוע על החולשת הסיוע, קבוצת אליו. ישירות
מפעילה תאילנד־קמבודיה לגבול המגיע העצום ריקאי

 בסביבה, הפועלים הבינלאומיים האירגונים על גם לחצים
 כדי דתיים, ואירגוני־צדקה יוניצ״ף הצלב־האדום, כמו

 ולשלחו רה/ החמר את ולשקם לצייד לחמש, לארגן,
קמבודיה. את מחדש לכבוש

 צייד־צבאים איילנד, מייקל עומד הסיוע קבוצת בראש
 הפצצת של הסודי המיבצע על אישית שפקד ותיק,

 עקיפת תוך קיסינג׳ר, הנרי של בניצוחו קמבודיה,
 זוועות ותיק הוא אף ויליאמסון, וג׳ק איילנד הקונגרס.
 פול- אנשי בין הפעולה שיתוף את מתאמים הודו־סין,

 מהסיוע אחוז ששמונים לכך ודואגים תאילנד, וצבא פוט
רה/ החמר אנשי בפיקוח יחולק לקמבודיה, המערבי

 פליטים לענייני המתאם בגילוי־לב כך על אומר
 ארצות־ בשגרירות לשעבר סי-אי-איי איש הסיוע, בקבוצת
רוזנבלאט: ליונל ויאט־נאם, בדרום הברית

 של חיוני המשך מהווה עתה שתפקידנו חש ״אני
 ואני ,מעורבים להיות חייבים אנחנו ויאט־נאם. מילחמת

 בהודו־סין וגוברת הולכת אמריקאית מעורבות צופה
השמונים.״ שנות כל לאורך

 בז׳יז׳ינסקי של התעמולה מכונת סיניים. מייטנזר
בעצתם רה/ החמר של תדמיתם את לשפר כדי הכל עושה

שיש טוב

 ג׳ון של המחריד דיווחו הגיע שבו היום בעצם
 לחמר־רוז/ המאסיבי האמריקאי הסיוע על פילג׳ר,
 האמריקאי שר־החוץ סגן הופיע קטן, עולם למדור

בזכויות־האדם. שעסקה בהונולולו במסיבת־עיתונאים
 וארן הסגן, הכריז זכויות־האדם״, למען ״המאבק
הא במדיניות־החוץ מרכזי למסד ״הפך כריסטופר,
הדיפלו שולחן על הונח זה אנושי נושא מריקאית.

 אומות עם מגעינו בכל מרכזי סעיף והפך מטי׳
 יכולים אנו אין בני-חורין, שאנו מכיוון העולם.
ואתר.״ אתר בכל האדם לזכויות אדישים להיות

ל״מחליפו״, או פוט,■ לפול זאת לספר כדאי

פרם שימעון ח״ב
לסונזוסה שסייע האינטלקטואלים מזיו

 את לראות שנזכה כדי סאמפאן, חיו ההשמדה אדריכל
המשובב״. ״חיוכם בשם מכנה שהטייס מה

4
׳'+

 העבודה במיפלגת 77 חוג לפעילי צל״ש מגיע
 רבין. יצחק ח״כ על שמתחו הקשה הביקורת על

 של פורום בפני בהרצאה להופיע מתעתד רבין
 אלפי של בדמם מגואלות שידיו ארגנטינה, צבא

רבים. יהודים בכללם דמוקרטים,
 מפרופסורים דורש כשהוא רבין צודק זאת עם
 שטרנהל, זאב כמו מדכאות, בלי באמת, נאורים

 בכמה לפנות גולן, וגליה סלע אמנון הורביץ, דן
 יכול, 77 חוג פרס. שימעון ח״כ לבחירם, קושיות
 הנשק על לשעבר שר־הביטחון את לשאול למשל,

 באמריקה־הלאטינית, ימניים לדיקטטורים שסיפק הרב
 הפוליטיים, הקשרים ועל סומוסה, אנסטסיו בכללם

 עם מאוד הקרוב בעבר שקיים והכלכליים המסחריים
דרום־אפריקה.

 ב״ראש־ממשלה״ עין, למראית לפחות פוט, פול הוחלף
 התי- דווקא נבחר האירוניה למרבה סאמפאן. חיו חדש,

 שפקד האיש קמבודיה, זוועות של הראשי אורטיקן
 על בני־אדם, מיליון שני של השיטתית רציחתם על

 הציוויליזציה של מתוכננת הריסה ועל פנום־פן השמדת
 בפנום־פן, חלחלה מעורר סאמפאן של שמו הקאמבודית.

התעמולה אך ויאט־נאם, על־ידי בהדרגה עתה המשוקמת

■ ן חט וווי

 אפילו חיובי, באור להציגו עתה שוקדת האמריקאית
 את מתאר קלי, ניל בתאילנד, טיים כתב אהדה. מעורר

 משובב, חיוך ובעל למראה צעיר חזק, כ״איש סאמפאן
 בארצות- הרואה לקמבודיה, חירות של למדיניות החותר
 קומוניסטי, אידיאולוגי, לפלוראליזם והשואף ידיד, הברית

ה׳שיחרור/..״ אחדי מישטר־ביניים, או קפיטליסטי
 כיצד לפילג׳ר, צעירה אשד. סיפרה קמבודיה בתוככי

 האשד״ פנוס-פן. שיחרור את סאמפאן של כוחותיו ביצעו
 דגלים עם יצאה צעירה, רדיקלית סטודנטית שהיתה
 המנצחים. רה' החמר כוחות את לקדם כדי אדומים

 — פול-פוט אנשי ״רצחו האשה, סיפרה שנה,״ ״תוך
 שהיתה ואחותי, אחיי ששת אמי, אבי, את סאמפאן,
 החמר אנשי תלו שבו ביום ליערות נמלטתי אני בהריון.

מזון.״ גניבת בעוון שבע בני ילדים שני רוז׳

 החמר על־ידי גורשו פנום־פן של תושביה מיליון שני
 שגרסה סאמפאן, של האידיאולוגיה את לבצע כדי רה/

 יודע או משכיל כל רצח הקמבודית, התרבות כל הריסת
 מחצית לפחות מחדש. הכל את לבנות כדי זרות, שפות

 מסבל, מתו אחרים רבים ישירות. נרצחו המגורשים
 ד,קמ־ ושותפיהם הוויאט־נאמים קשות. וממחלות מרעב

 קמבודיה. את לשקם על-אנושיים מאמצים עושים בודיים
 מומחים צוות על גם ומסתמך בוודאות, קובע פילג׳ר ג׳ון

 מופנה לפנום־פן ישירות המגיע שהסיוע אליו, שנתלווה
 לחלוטין הרוסה שהיתה בפנום־פן, לאוכלוסיה. כולו
 תחבורה, תושבים, אלף 100 פילג׳ר מצא שנה, לפני

 פגודות מים, חשמל, שוקקים, שווקים שני חנויות,
 ואפילו אוטובוס, קווי שני טלפונים, מחדש, פתוחות

כדורגל. וקבוצת ג׳אז תיזמורת
 קאמבודיים, ילדים מיליון ללמד גוייסו מורים אלף 19

 כסדרם. פועלים בתי־החולים מחדש, צויידו בתי־הספר
 באוזני שקונן וינו, ז׳אן־מישל ד״ר הצרפתי, הרופא
 איבדו מהנשים אחוז ששמונים שעברה, בשנה פילג׳ר

 ומתת־תזונה, מסבל כתוצאה שלהן החודשי המחזור את
 מקום. אפס עד מלאות מחלקות־יולדות על הפעם מדווח
 שוררת בקמבודיה שביקרו המערביים העיתונאים בקרב

 התעמולה את לחלוטין השוללת מוחלטת, תמימוודדעים
 כולם וקאמבודיה. ויאט־נאם נגד בז׳יז׳ינסקי שמפיץ
 ומשקמת מצילה שוויאט־גאם לעובדה היטב מודעים

 בהיסטוריה תקדים חסר הירואי, במאמץ קמבודיה את
האיזור. של

 פילג׳ר ג׳ון של שהותו בעת שנמנעה. החרפה
 150 ורצחו קמבודית רכבת רוז׳ החמר תקפו בקמבודיה,
 קאיו סא הפליטים״ מ״מחנה יצאו הרוצחים בני־אדם.
 הסיוע קבוצת על-ידי בגלוי ונתמך המצוייד בתאילנד,

האמריקאית.

 המסקנות, את הסיקה הבריטית אוקספאס הסיוע חברת
 כל את מפנה תאצ׳ר, מרגרט ממשלת של .הלחץ וחרף
 שורר עצמה בקמבודיה אך פנום־פן. לשילטונות המזון
 והיו״ר קארטר ג׳ימי יחזרו. רוז׳ שהחמר עצום פחד
 מדיניות בטוקיו שעבר בחודש תיאמו גואה־פנג הוא

 יארגנו בספטמבר רה/ החמר על הנשענת איסטרטגית
 כבממשלה רוז׳ בחמר בהכרה תמיכה וסין ארצות־הברית

 מישראל נמנעה שעברה בשנה קמבודיה. של הלגיטימית
 בעצם נערך הדיון פוט. פול למען הצבעה של החרפה

יום־הכיפורים.
 ממשלת* של התנהגותה אחרי בסקרנות לעקוב כדאי

הבא. בחודש ישראל




