
 עדת״ את צעיר פאקיסתאני כהן־דת הוליך שעבר בדצמבר
 פאקיסתאן. בפונג׳אב, השקטה העיירה לפאתי שלו המתפללים
 הרופפת, הפאקיסתאגית במדינה השולט הלאום הם הפונג׳אבים

 זיא הנשיא שהנהיג הצבאי המישטר של נלהב אוהד היה וכהן־הדת
.1977ב־ אל־חאק

 הרחבה במרכז הניח הכהן השיירה. נעצרה ליעד משהגיעו
 באבנים נסקל התינוק לנישואין. מחוץ שנולד יומיים, בן תינוק

מוות. עד
 הברבארי האקט את מבצעת פאקיסתאן את מצאה 1982 סוף
 מקומיים יפי־נפש כמה חוקי״. ״בלתי עולל כלפי ביותר השפל
מייד. כמעט הושתקו אך שערוריה, להקים העיזו

 לנקוט סירבו אבל ״הגזים״, שהכוהן הסכימו הנשיא של עוזריו
 שום על עבר לא שאיש־הדת גרס עצמו הנשיא כלשהי. בפעולה

 לעיר הזאת המיפלצת את העבירו הרוחות, את להרגיע כדי חוק.
הפרשה. פרטי את שפירסמו עיתונאים, שני והענישו אחרת,

 עיוורת צעירה, אשה בפומבי הולקתה יותר מאוחר חודשיים
 זיא של מישטרו מגלה ככלל, נענש. לא הגבר ניאוף. בעוון מלידה,

 בשנים הפכה ופאקיסתאן נשים, כלפי ומפלה בולטת אכזריות
 אירגוני־נשים של שוצפים לגינויים קבועה למטרה האחרונות

העולמית. והעיתונות האדם לזכויות ליגות בינלאומיים,
 את במיוחד מדאיגה אינה הזאת הביקורת הפצצה. חנוכת

 רונאלד של בלתי־מסוייגת מתמיכה נהנה הוא פאקיסתאן. נשיא
 מספק שהוא האסטראטגיים השירותים בשל בעיקר רגן,

 הסובייטים באינטרסים לפגוע מעצמת״העל של למאמציה
 בסיסי האמריקאים לרשות העמיד זיא באפגאניסתאן. המסורתיים

 כל את בארצו ומארח באלוצ׳יסתאן, בחבל בעיקר וביון, התראה
 האנטי־סובייטיים, האפגניים המורדים של החשובות המיפקדות

ומצרית. סינית אמריקאית, מחסות הנהנים

 לא לרצח: עשור
חזיון־תעתועים

 להפיכה שנים 10 בדיוק מלאו השבוע
 החוקי הנשיא נרצח שבה בצ׳ילה. הפאשיסטית

 אוגוסטו שלו. הרמטכ״ל על־ידי איינדה סאלבדור
ארצות־הברית. בעזרת פינושה,

 שהועלתה הזאת, הפרשה על שוב לדווח טעם אין
 יחד להתאבל, רק אפשר הזה. במדור פעמים עשרות

רופא״הילרים על הזוז. העולם קוראי כל עם

איתרה סאלברור
דמוקרט סוציאליסט. הומניסט,

סוציא חברה לבנות שניסה הגדול, וההומאניסט
באכזריות. ונגרע דמוקרטיים• באמצעים ליסטית
 חמש בצ׳כוסלובאקיד״ דובצ׳ק אלכסנדר כמו

 כאילו היום שנתפס חזון, לאיינרה היה לפניו, שנים
 פינושה, של החברתי־כלכלי הכישלון כאשלייה.

 מילטון חניכי שלו, הביצועיסטים בעזרת שניסה
 אבטלה על-ידי אינפלציה לבלום בשיקאגו, פרידמן

 המהומות כמשמעו, פשוטו רעב פירושה שבצ׳ילה
 בצ׳ילה העם שמגלה המתמיד המרי השנה, שנתחדשו

 היה לא שאיינרה התיקווה את נוטעים אלה כל —
יתגשם. שעוד גדול חלום אלא תעתועים, חזיון

 קינן תורכיה, של הדיקטטור עם קשריו את לאחרונה הידק זיא
 שלו החשאיים הקשרים בצירוף זו, בארץ האחרון וביקורו אוורן,

 שקרסה באגדד, ברית של ימי־הזוהר את לרבים הזכירו עיראק, עם
.1958 בשנת בעיראק האנטי־השאמית ההפיכה אחרי

לוב, שליט עם סבירים יחסים על זיא שומר אחת ובעונה בעת
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 בכור שלו, הגרעינית הפצצה את בעזרתו ומפתח קד׳אפי, מועמד
באיסלאמאבאד. זה לצורך שהוקם
 מנסיון זיא חושש זה, במדור בלעדי באורח שדווח כפי

 מניעת לצורך הזעיק אף והוא הכור, את להשמיד ישראלי־הודי
 שעה לפי שולץ. ג׳ורג׳ ארצות־הברית, של שר־החוץ את הפיגוע

 האמריקאים, מפחד הכור, את לתקוף ישראל ממשלת העזה לא
הראשונה. האיסלאמית הפצצה את השנה עוד לחנוך מקווה וזיא

 ועידן גרעינית, פצצה ייצור על הודו גם תכריז שאז ספק אין
 באמצעים זיא על־ידי שנרצח בוטו, זוליפאקאר עלי של

מישפטיים.

אל־חאק זיא
בשילטון האחרונים החודשים

 הבינאיזוריים היחסים על צילו את יטיל האטומית ההרתעה
אסיה. בדרום־מערב
 לחלוטין נעלם וצבא, חוץ בנושאי זיא שמגלה העצמי הביטחון

 והציני, האכזרי הנשיא פאקיסתאן. בתוככי לשליטתו הנוגע בכל
 הפוליטיים, יריביו בכל רבה בקשיחות ונהג קורמו את שתלה
 הפונג׳אבים שולטים שבה ובלתי־מגובשת, שסועה בארץ שולט

 מרדו 1971ב־ והמישטרה. הצבא בכוח הלאומים, שאר כל על
 נהנו השנואים, בפונג׳אבים פאקיסתאן, מיזרח תושבי הבנגלים,

 לא אך מדינית, בעצמאות לזכות והצליחו הודי, צבאי מסיוע
 במרידה, לטפל זיא חייב עתה כלכלית. ברווחה ולא בדמוקרטיה

עמו בני הסינדים, של נדירים, והקרבה אומץ־לב בגילויי רצופה

עליזים אזרחים
סזזעזעים ועורכים

 הומרסכסואלים לארח סקוטי מלון בעל של יוזמתו
 תיירות־פנים בחוגי סערה עוררה מיוחדים במחירי־הנחה

בבריטניה.
 ניוז בעולם ביותר הנפוץ העיתון מדווח הפרשה על

 מילית וחצי שישה א׳ יום מדי המוכר וורלד, דה אוף
עותקים.

 צורת אופייני. צעקני בסיגנון בשבועון מופיע הסיפור
 עצמו. מהסיפור יותר מעניינת הפרשה על הדיווח
 קוראי מיסטי את האומדים יש — בריטים מיליוני
 לקרוא כדי שבוע מרי משלמים — מיליון 18ב־ העיתון

 לא ישראלי עיתון ששום בנוסח המוגשים כאלה, סיפורים
בקילשת. בו נוגע היה

ריגבי: דייודיד השבועון, בתב לנו מספר
ם מלונות  לאנשי נרמז ל-עליזים׳ הנחות המציעי

ק תיירות ם הם ועם. מרוב להסמי  שאמהווג מודאגי
מין עלולים וילדים אבות ת להז מו  באותם מקו

 אלאן מר בהם. המתרחש על לדעת מבלי המלונות,
רות לישבת ירד דברו, טיות התיי  שהוא אומר הסקו

 בשלב. לקרות. שעלול מה על מהמחשבה מזועזע
ה .עוד הידר, אומר הבא.־ הי ם נ  לפירסומות עדי

 אפילו ניאוף! מעשי במלונות לבצע זוגות שיזמינו
ת בתקופה רני את, המתי  שרוב בטוח אני הז

חאדם מבחיל.' ממש שזה סבורים, הרגילים בניי
 מחאה הוא אף הביע מקווארי אלברט הפרלמנט חבר
 וחבר הח״פ טוען בחילת״ מעורר ממש ״זה תקיפה.

 בזוגות לחזות העלולים צעירים על חושב ״אני פרלמנט).
 לבעיות ויגרום מביך זד, ביד. יד האוחזים גברים של

 בתיירות קשות יפגע זה כל הנוער. בחינוך קשות
לסקוטלנד.״

 לא סימונדם פרדי הסערה, לכל שגרם המלת בעל
 אבל עליזים. של מלת איננו ״אנחנו חרטה: כל הביע

 מבלי כאן, לבלות יכולים שהם יודעים שלנו הלקוחות
 כבר סימונים לדברי להם״ יפריע או אותם יפחיד שאיש

 והוא שלו. לפירסומת רבים הומרסכסואליים זוגות נענו
בדרכו. להמשיך מתכות

 היא שלו שהפופולאריות וורלד, דה אוף הניוז
 של בנוסח מין, בענייני הדדפרצופי מטיפולו תוצאה

 שלו הגינוי את מסתיר אינו ומתחסדת. רכה פורנוגראפיה
המימסד. עם הזדהותו ואת ליזם,

 דעתם את מעצבים הם לעורכים בטענות לבוא קשה
 והמעמד מעמד־הפועלים מקרב בריטים מיליוני של

 עורכי- וטעמו. צרכיו את משרתים ובהיזוך־חוזר הבינוני,
 אלה ולשיכנועים להוכחות זקוקים אינם השבועון
 ברובני־המכידה בבוקר. הראשון יום בכל בשפע נמצאים

בריטניה. רחבי בכל

 ואלפים נפצעו מאות אדם בני 300 נהרגו האחרונות במהומות
פאקיסתאן. של הקשוחים לבתי־הכלא הושלכו

בשבי פתחו הסינדים, של לסבל אחיהם באלוצ׳יסתאן, תושבי
 הבאלוצ׳ים מנהיגי מוחלטת. כמעט שהיתה סולידאריות תת

 בהשתלטות ארצות־הברית את האשימו בלונדון, ברובם הנמצאים
 מנגאל, עטואללה ביותר, הבולט מנהיגם זיא. באמצעות ארצם על

האמריק שהקימו ענקי רדאר בסיס על בלונדון לעיתונאים סיפר
 עצמאות אלא איננה שמטרתו מהם הסתיר לא הוא בארצו. אים

באלוצ׳ית. מדינה והקמת מלאה
 האסיתיות(אינדונסיה, בדיקטטורות כמו יותר. מתון נשיא

אינ בטובות־הנאה שלו הגנראלים את הנשיא משחד הפיליפינים)
 הפאקיסתאני. ההירואין סחר על הצבא שולט השאר בין סופיות.

 רשומים מתמכרים 50 על למשל, מדווח, עלי טריק העיתונאי
 הגיע השנה .1972ב־ קאראצ׳י, בפאקיסתאן, ביותר הגדולה בעיר

 מיליונרים נעשים שהגנראלים מעיר, עלי אלף. 50ל־ מיספרם
 לממדים מגיע המסוכן בסם משימוש כתוצאה המתים מיספר ואילו

עצומים
 פעילה תנועה של וקיומה הגדולים, החבלים בשני המרידה

 מאיימת אופוזיציה, מיפלגות תשע המלכדת הדמוקרטיה, להחזרת
 על שמועות הודלפו לאחרונה מבפנים זיא של שילטונו על

 שמרניים, פוליטיקאים עם קשר לקשור המבקשים קציני־צבא
 את להפקיע ולנסות יותר, מתון בנשיא זיא את להחליף כדי

 של מהבלעדיות והצבא, הכלכלה החברה, תחומי בכל .השילטון
הפונג׳אבים

 יוותרו שהפונג׳אבים להניח אין בלבנון, הפלאנגות אנשי כמו
 קשה שנה מנבאים המשקיפים שלהם זכויות״היתר על בקלות
 זיא יעלם זאת שנה שבמרוצת להניח סביר לפאקיסתאן. ביותר

 את לפתור כדי בודד, כאירוע בכך, אין הפוליטית. מהבימה
הזאת. הרי־מלאכותית המדינה של הכרוניות בעיותיה
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