
אפגויסתאן:
המופ השיטות דומות כמה מחדש ללמוד מרתק תמיד

האידיאו לציבעם קשר כל בלי כיבוש, כוחות על-ידי עלות
לוגי.

 האמריקאים ניסו האומללה וייט־נאם מילחמת בשלהי
 להתמודד כדי המדינה, בדרום אדירה מקומית עוצמה לבנות

 האנוי. ושל הווייט-קונג של החזק הקומוניסטי האתגר עם
 קיוו הם ״וייטנאמיזציה.״ הזה לתהליך קראו האמריקאים

 הם הממאירה. מהמעורבות להיחלץ להם יסייע שהוא
 דמם, את ישפכו עצמם שהווייט־נאמים שמוטב האמינו

 מבלי האנטי־קומוניסטי, המאבק את יסבסדו פשוט והם
 מיליארדי השקיעה וושינגטון נוסף. אמריקאי דם לשפוך

 שולטים כיום ידועות. והתוצאות הזה, בפרוייקט דולר
האמ בציוד ומשתמשים המדינה רחבי בכל הקומוניסטים

לידם. שנפל ריקאי

 את כיום פוקד בדיוק תהליך אותו בכית. מוסלמים
 כמעט זו חשוכת-אל בארץ הסתבכו הסובייטים אפגניסתאן.

 גדולות, הוצאות כבידות, אבידות אפשרית. בחינה מכל
 חריפה ביקורת ובאירופה, השלישי בעולם יוקרה אובה
 חריף עימות — הכל ומעל רבים, קומוניסטים מצד אפילו

עצמה. בברית־המועצות בבית, מוסלמים מיליוני עם
 לצרות היא אף גרמה זה בנושא האיראנית העמדה

 המוסלמיים המורדים של רוחם את מאוד וחיזקה רבות,
 להם שאין להסיק עתה נוטים הסובייטים באפגניסתאן.

עתה עושים הם המתחרה. מעצמת־העל את לחקות אלא
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 פרו־סובייטי, עצמאי, אפגאני כוח לבנות כבירים מאמצים
המורדים. נגד בהצלחה להילחם שיוכל

 עלי סולטאן אפגניסתאן, ראש־ממשלת ניאות השבוע
פרו־סובייטי, הודי לעיתון מיוחד ראיון להעניק קישתמאנד,

הפטריוט.
 של נוכחותם את אומנם, הסתיר, לא האפגאני המנהיג

 שמחבר הדגיש אבל בארצו, סובייטים חיילים אלף 100
 הצבאי הכוח את עתה בונה ארצו בלבד. מעבר בתקופת

 מצוייר הצבא האפגאנית. ההיסטוריה בכל ביותר האדיר
 והנחיל משובח, צבאי באימון זוכה מודרני, סובייטי בנשק

למורדים. קשות מפלות לאחרונה
מיספר את מעריך בלונדון אסטרטגיים ללימודים המוסד
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 בספרד. החדש הכוח מיפלגת מנהיג של תמונתו זוהי

 פאשיסטי בסועל-יד ההצדעה פיניאר. בלאס סניור
ה כיפת תחת ולאסיפותיו המיסחרי, לסימלו הפכה

מבו פאשיסטים בעיקר בני־אדם, אלפי נוהרים שמיים
 למישטר עזה כמיהה הופעתם בעצם המביעים גרים,
פראנקו. נוסח וסדר חוק של הישן

 קולות, אלף 370ב־ פיניאר זכה 1979 בבחירות
הספרדי. בפרלמנט אחד מושב לו שהקנו

 אנטוניו הקולונל הוא פיניאר של העיקרי מתחרהו
 שתי אספאניולה. הסולידארידט מועמד מולינה. טחארו

 אבל ימנית, במילטאנטיות ביניהן מתחרות המיפלגות
 הכושל נסיונו בשל מיוחדות, זכויות יש לטחארו

כשנתיים. לפני הפרלמנטרי השילטון את בכוח לסלק

 מייחסים אינם אירופיים משקיפים לפושע. מלון
 מבחינת הספרח הקיצוני לימין מיוחדת חשיבות

 בעתידה מאמין המכריע ורובם העכשווי, הפוליטי כוחו
 שקיימת ספק אין זאת, עם הספרדית. הדמוקרטיה של

עלול הקיצוני והימין בספרד, חזקה סמכותית מסורת

 למנוסה וגרמו במיא־מיא, מיבנים 200 הפלנגיסטים שרפו
בני־אדם. 2500 של מבוהלת

 אפילות פינות המאירות תקריות, כמה מתאר השבועון
 הכידונים תחת שם, השוררת האווירה על ומעידות בלבנון,

פאפיק. בבנין ועדת־החקירה מזרקורי והרחק צה״ל, של
כ וחירותם, חייהם את יונדיום מסכנים פלסטינים :•
 הרב־סרן אנשי של המחסומים דרך לעבור נאלצים שהם
פלסטי שני נעצרו למשל, ספטמבר, בתחילת חדאד. סעד
 מחגה־הפליטים בקצה חדאד, אנשי על־ידי העשרה בגיל נים
 במיא־מיא, חדאד של למיתקן הובלו הם אל־ח׳ילווה. עין

 רותחים. במים עינויינן של סידרה ועברו רצח, מכות הוכו
 שעומדים רושם ליצור כדי צווארם, סביב נכרכו חבלים
 באנשיו קשות נזף למקום, הגיע ״נוצרי״ קצין אותם. לתלות

ב אותם ״לחסל תחת למיתקן, הובאו שהשניים כך על
 בפרשה. צה״ל התנהגות את לשבח מציין השבועון דרך.״

 גרמו הנערים, קרובי לתחנוני שנענו ישראליים, קצינים
 הפלסטינים היו לא אחרים מיקרים במאות לשיחרורם.

בני-מזל. כל-כך
הלבנו השמאל ובאנשי בפלסטינים שילחה ישראל #

הידועה הפוליטית המישטרה השני, הנזישרד סוכני את ני

חדאד רכ-סדן
ובארגנטינה בצ׳ילה כמו

 בסיגנון שלה העינויים ובשיטות הפאשיסטיות בנטיותיה
 הנזישרד אנשי הופיעו בספטמבר 1ב־ הלאטינית. אמריקה

 מביתו נלקח הוא .25 בן שמאלני לבנוני של בביתו השני
 להתלונן. שלא הוזהרו בני־מישפחתו קשורות. כשעיניו

ו צידון את שכבשה ישראל, בחיים. האיש נראה לא מאז
 באורח אחראית צבאית, מבחינה היום עד עליה חולשת

 של הפעולה לשיטות פרטיו בכל הזהה למעשה, ברור
בארגנטינה. האנטי־שמית הפוליטית המישטרה

 שמאלנים לבנונים שני נחטפו עצמו לילה באותו י•
 עיקבות. שום הותיר ולא נעלם, מהם אחד בצידון. אחרים
 על־ נמצאה ילדים, לשלושה ואב 29 בן השני, של גופתו

 את שיראה (מי ביירות במיזרח בבית־חולים הוריו ידי
 באירועים יחזה נעדר, גאברס קוסטא של החדש סירטו
 בתעודת־המוות צ׳ילה). בסנטייגו, שהתרחשו להפליא דומים

 שלו אבר־המין בחניקה. נרצח שהוא צויין שלו הרישמית
 בזמנים המשמש חם, בשיפוד עונה שהוא ספק ואין הושחת,

קאבב. לצליית כתיקונם
במ מביתה בכוח נגררה קשישה פלסטינית אשה •

 היו החוטפים צידון. ליד אל־ח׳ילווה, עין הפליטים חנה
 נאש- האשד, פלסטיני. פעולה משתף בלוויית חדאד, אנשי

 הוכתה היא ״מחבלת.״ עם מעיקרו, חברתי בקשר, מה
 החוטפים אחד של לביתו הובלה בעלה, לעיני בקת־רובה

 קשוחה לחקירה הועברה אחר-כך קשים. עינויים ועברה
 ״העובדה כי מציין השבועון ישראלי. צבאי במחנה ביותר
 בבירור מאשרת ישראלי צבאי לבסיס לבסוף נלקחה שהיא

ישראלית.״ בתמיכה פעלו אזרחיים בבגדים שהחוטפים
 כנראה ללבנון. וסדר חוק להחזיר הבטיחה ישראל

 התושבים הדררגליות,״ ל״חיות מיועדים אינם שאלה
 בישראל, חקירה מתנהלת מדוע להבין קשה הפלסטיניים.

 כמו מקצועי מרצח המצלמות לעיני מחבק בגין ■כשמנחם
העבודה. תנועת ראשי של ידידם גם שהוא חדאד, סעד

צברה ההריגה בגיא־ טבוחים
צה״ל כידוני תחת

 הודיע קארמל, בבראק אפגניסתאן, נשיא התכופה.
 האוכלוסיה כלפי פיוס צעדי של ארוכה שורה על בינתיים

 האפגאנית. במדיניות המיפנד. הושלם בכך המוסלמית.
 כוחה את למגר שרצו הראדיקאליים הכוחות של תבוסתם

 בשיטותיו שימוש תוך באפגניסתאן, המוסלמית הדת של
הושלמה. הקמבודי, פוט פול של

 הפלאנגות חיילי חדרו ספטמבר של האחרון בשבוע
 הבריטי השבועון צידון. ליד מיא־מיא, הפליטים למחנה

 זו שפעולה מוסר הפרשה, על המדווח ניו־סטייטסמן,
 הלבנוניים הפאשיסטים צה״ל. של גלוי בעידוד נעשתה

 בלי בני־אדם מאלף יותר השאירו מיבנים, עשרות הרסו
 במחנה. ״הנוצרים״ של השניה הפעולה זו היתד, קורת־גג.

ושאתילא, צברה לפני וחצי חודש כמעט באוגוסט, 7ב*

 או כלכלי משבר ספרד את יפקוד אם ראש, להרים
במיוחד. חריף פוליטי

 המועדף הטיפול עצם את בדאגה רואים באירופה
 ״מעצרו״ שמקום מולינה, טדארו כמו לפושע שהוענק

כוכבים. חמישה למלון דומה

 והמו- המוראל אלף. 43ב־ באפגניסתאן הקרביים הלוחמים
 מתמיד. עליה בקו נמצאים אפגניסתאן חיילי של טיבאציה

 המורדים, נגד מקיף במבצע הצבא פתח האחרון בחודש
 באורח אותם הביס פקיסתאן, עם הבעייתי לגבול סמור

הש ללא זאת וכל הסובייטית, הפלישה מאז חסר־תקדים
האדום. הצבא כוחות של תתפותם

מוסקווה נוסח ייטנאמיזציה
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