
 ואין במינו, מיוחד צבא הוא ה"ל ו**
בעולם. לו שני
ייחודו? כמה

 אלא ״קדימה!״, אומר אינו בצה״ל המפקד
 צבאות לגבי נכון היה זה אבל ״אחרי!״.

 וזינקי חרבותיהם את שלפו שקציניהם רבים,
בהסתערות. ראשונים

 חייו את להקריב מוכן צה״ל של חייל כל
 אבל בשדה. פצוע חבר הפקרת למנוע כדי
הוויאט־קונג. לגבי גם נכון זה

 בחיל־המילו־ טמון צד,״ל של כוחו עיקר
מש רגע בכל לזנוח מוכנים שאנשיו אים,
 המדינה. להצלת לחוש כדי ופרנסה פחה
שווייץ. של הצבא לגבי גם נכון זה אבל

 וטוראים. קצינים בין תהום אין בצה״ל
ה בצבא גם קיימת אינה כזאת תהום אבל

אוסטרלי.
 הוא צה״ל האלה, הבחינות מכל

מצויץ. צבא
ן י י ו צ במינו. מיוחד לא אך — מ

 המבדילה אחת, תפונה יש אף
הידו הצבאות כל לבין צה״ל בין
ובעבר. בהווה בעולם, עים
 המיליטריזם מיבצרי הם העולם צבאות כל

בעמיהם. והשוביניזם
 מחרחרי־מלחמה, הם העולם צבאות כל

אחרת. או זו בצורה
קצי על־ידי מיוצגים העולם צבאות כל

 למען בשעות־כושר, קולם, את המרימים נים
ל ״אכזרית״, ״תקיפה״, ״נוקשה״, מדיניות

 כייוש למען הנשק, בכוח התפשטות מען
שטחים. וסיפוח

 היחידי הצבא הוא צה״ל ואילו
 לשפיות■ מיבצר המהווה בעולם
 לתחושת* לשאיפת-שלום, הדעת,

אחריות.
^

די באפריל, 9ב־ ימים, במה פני 1■
 חיים רב־אלוף הכללי, המטה ראש בר /

 התוכנית במיסגרת בקול־ישראל, בר־לב,
ה בין נשאל, הוא האולפן״. מן ״שאילתה

 איר״ של הטרור את לחסל אפשר איך שאר,
הרמטכ״ל: ענה כך על החבלה. גוני

יימ כאשר יבוא הטרור ״חיסול
 לפלסטינאים, ופיתרון הסדר צא
ה היקף את לצמצם נוכל אז ועד

הטרוריסטית.״ פעילות
 צבאי פיתרון אין כי הרמטכ״ל קבע בכך
מדי פיתרון רק אלא חיסול־הטרור, לבעיית

 מפי יוצאת־דופן הודאה כשלעצמה, זוהי, ני.
 הצלול בהגיונה הבולטת הודאה בכיר, קצין

ה הקצינים של ההפוכות ההכרזות לעומת
ו שנות־החמישים, של באלג׳יריה צרפתיים

השישים. שנות של בוויאט־נאם האמריקאים
 המושכת העיקרית, המילה אך

 היא פסוק, באותו תשומת-הלב את
״פלסטינאים". המילה
 ברי־ ,בכנסת דומה רעיון השמעתי כאשר

 סערה התעוררה פעולות־הטרור, על כרח
 זה ״מה ומע״י: גח״ל מספסלי צעקות של

פלסטינאים!״ ״אין פלסטינאים?״
ו מפוכח אחד, פשוט בפסוק

 מציאות, הרמטכ״ל הגדיר שפוי,
להט מנסים ישראל עסקני שרוב

 רגשני: מלל של כים אותה ביע
 לתת יש וכי בארץ, שני עם שיש

 על שיתקבלו ופיתרוך ״הסדר לו
 שלום. להשיג רוצים אם דעתו,

★ ★ ★
ם  הקלאסי, הקצין על אהוב דבר יש ^

י ר ה |  ענוד־ גנראל איזה צבאי. מיצעד זה \
תמו נשמתו את למכור מוכן אינו מדליות

בימת־המיצעדים. על לעמוד הזכות רת
 בהיסטוריה למצוא אפשר כי סבור איני

שמפקד לכך אחת דוגמה אף העמים של

צבאי. מיצעד של בחשיבותו ספק הטיל ראשי
 שלושה לפני בר־לב, רב־אלוף שבא עד

 והביע הצעדה, של הסיום בחגיגת שבועות,
 ה־ את להחליף בהחלט שאפשר הדיעה את

 העצמאות, ביום צד,״ל, של השנתי מיצעד
הצעדה. של האזרחית בתהלוכה
 אגב כדרר שנאמרה קטנה, הערה

 של רוחו על מלמדת היא אך -
 חג-גיות. מהצהרות יותר צה״ל

★ ★ ★
 הם ואין חיילים, הם צה״ל אשי ך*

המדי הבעיות על דיעה להביע יכולים |
הפרק. על העומדות הגדולות ניות

ה בשטה״ם שולט צה״ל אולם

 סיגנון יש זו ולשליטה מוחזקים,
ברור.

 — הצבאיים הכתבים הודיעו שעבר בשבוע
 ו־ משרד־ר,ביטחון דעת את תמיד המביעים

 לחבורת איפשר הצבאי המושל כי — צה״ל
 לחברון לבוא השלמה״ ״ארץ־ישראל אנשי

 למח־ משם שיסתלקו בתנאי רק בליל־הסדר
ה של באמונם החבורה כשמעלה רת־היום.
ו להם שיקרה המדינה, לביטחון אחראים
 הצבאיים הכתבים היססו לא אותם, רימתה
אלה. עובדות לפרסם

ה המושל הודיע באמון, זו מעילה לאחר
אד לרכוש לאנשי־החבורה אסור כי צבאי,

אישורו. ללא בחברון, מיבנים או מה
 מישטרי■ תולדות כבל היכן,
 נשמעו כעולם, הצבאיים הכיבוש
באלה? דברים אי*פעם

 הממשלה נאלצה בעולם אחר מקום בכל
ש הצבאיים, המושלים את לרסן האזרחית

 כלפי חזקה״ ״יד של ומדיניות סיפוח תבעו
הכבושה. האוכלוסיה
הפוף. הוא המצב אצלנו
ה גורמי כאילו הרושם מתקבל לעיתים

 האזרחית, הממשלה את המרסנים הם ביטחון
רוד פוליטיים עסקנים בפני מחסום ושמים

מפלגתי. ובצע אישית פירסומת פי
 ניזונה, שלא בעולם פאשיסטית תנועה אין
מוס או גלוייה מתמיכה אחר, או זה בשלב

 קיבל עצמו היטלר אדולף הצבא. של ווית
 הראשונים כספיו ואת הראשונים אנשיו את

במינכן. הצבא של אלוף־הפיקוד ממיפקדת
 הפא־ החוגים אין אצלנו ואילו

 של והפסבדו־פאשיסטיים שיפטיים
 אלא זוכים למיניהן אגודות־הסיפוח

גלוי. בוז של ליחס
★ ★ ★

 פוליטיות בעיות על לדבר יכול חייל ן*י
 החייל מדיו. את פושט שהוא ברגע רק \ (

רב־אלוף מלחמת־ששת־הימים, של 1 מס׳

 בית- בכל שם־דבר שהפך אדם רבין, יצחק
 את פשט בעולם, ומטה פיקוד של ספר
בדצמבר. 31ב־ מדיו

 השמיע בינואר, באחר היום, למחרת כבר
החד־משמעי: דברו את

ה • נ פ י מ ה י ״ ס ח י  יש■ ב
ב ר ע - ל א ב ר ו ש ם ח י ג ש י ה  מ

. ם י י ל א י ר ו ט י ר ט
ישר שמדינת היא ״עובדה •
ב שנה 20 במשך הסתפקה אל

 תושביה ורוב מסויימים, תחומים
מלח ליזום מקום שיש חשבו לא
לענתות." לחזור בדי מה

 כובש מלחמת־ששת־הימים, של המצביא
 רוח־ את המייצג האדם המוחזקים, השטחים

 יוצא — אחר אדם מכל יותר אולי צר,״ל
 פיטפוטי נגד סיפוח, נגד ובתוקף בגלוי כאן

 כיעד השלום למען השלמה״, ״ארץ־ישראל
ועליון. מוחשי

 ימי כדברי לכף התקדים היכן
? העמים

^ ^
 רק זוהי כי לחשוב, מישהו כול ^
האינטלק הצמרת של מעטים, של רוחם י

 אישים כמה של צה״ל, של העליונה טואלית
 אך — העם לכל מעל ומעלה משיכמם שהם

 הזוטרים המפקדים של הרבים, של רוחם לא
הקרב. אנשי של ,ור,צוערים

מיו יצייה התפרסמה הנה אף
 את המשקף מיסמר במינה, חדת
צה״ל. של רוחו
 את המגלה — לוחמים שיח הספר זהו

 מלח־ גיבורי ממאה למעלה של נסתרי־ליבם
 אני ומפקדי־טאנקים, טייסים מת־ששת־הימים,

ואנשי־ים. שי־רגלים
 ביראת־בכוד, נקרא זה מיסמף

 לוחמי-תש״ח בחרדת־קודש. כימעט
לרגשותי ישיר המשך בו ימצאו

ולרוחם. הם
סי למען אחת מילה אף בו יחפשו לשווא

 ל־ לשינאה זכר בו אין וכיבושים. פוחים
 לשלום, תפילה כולו הוא הספר אוייב.
 שנצרף הומאניזם של תעודה לצדק, כמיהה

המלחמה. מזוועות הסולד בלהבות־הקרב,
ו להשתאות רק יבול והקורא

ל זכינו איד עצמו: את לשאול
כזה? צבא

★ ★ ★
 שו־ צה״ל תשובה. מחייבת זו אלה ***

ה נ ז  הוא צבאות־העולם, משאר כל־כך ^
האזר המוסדות מרוב לטובה כל-כך נבדל
 כתעלומה הדבר נראה כי עד בישראל, חיים

מיסתורין. עטופת
לתע פיתרונות שני רק להציע יכול אני
עקרוני. ואחד מסיבתי אחד — זו לומה

 של בתנאים זה: הוא המסיבתי הפיתרון
 כה מכריע, כד, עניין הוא הביטחון ישראל,
 את מחנך הוא כי עד מרכזי, כה מיידי,
 של רצינות, של אחריות, של למידה בעליו

דוגמ למצוא שאין התאפקות, ושל פיכחון
ה ובצמרת במרכזי־המפלגות בכנסת, תם

כלכלית.
 זאת, וכבל ספק. כלי נבון, זה
מספקת. תשובה בכד אין
 במצב ועומדים עמדו אחרים עמים גם כי
 גם יכולה הביניבשתיים, הטילים בעידן כזה.

 שעות. תוך מושמדת להיות ארצות־הברית
 בצמרת ויאט־נאם מלחמת גילתה זאת ובכל

 חוסר־ של תהומות האמריקאית הצבאית
והונאו־,־עצמית. מדינית איוזלת של אחריות,
הוא: והנה העקרוני, הפיתרון רק נותר

 האותנטית היצירה הוא צה״ל
 הצעיר הדור של היחידה הגדולה

זו. בארץ שגדל
ו רק לא י ש נ  גם אלא צעירים, הם א

ד ס ו מ ו ה מ צ צעיר. הוא ע
 בהרגלי- עמוסים ראשי־צה״ל שאין מכאן
 ,עסקני־ו־,מפלגות כמו אנאכרוניסטיים מחשבה

ה של למושגים להשתעבד נאלצים הם אין
 של בכלא כלואים הם אין שעברה, מאה

מתוכנן. שהתרוקנו פראזות
דו שאין חיזיון ושוב, — החיזיון מכאן

ב משתוללים שהזקנים — בעולם לו מה
דע על אותם המעבירה לאומנית התלהבות

 את הלובשים הצעירים, שדווקא בעוד תם,
במחשבתם. ומתונים מאופקים מדי־צה״ל,
 במינו, מיוחד צבא הוא צה״ל

יש דור ומייצג מגלם שהוא מפני
במינו. מיוחד הוא גם חדש, ראלי
 של טיפה לצר,״ל שתרם מאיתנו, אחד וכל

ב השתתף זיעה, של טיפה לפחות או דם,
זו. קולקטיבית יצירה של עיצובה

 האנשים הננו הישראלים, אנחנו,
 להצדיע היכולים כעולם היחידים
 מפני לא - ולאהבו לכבדו לצבאם,
 דווקא אלא מיליטריסטים, שאנחנו
ו מפני - להיפן■ נ נ י א מילי ש

טריסטים.
כפולה. תודה לצד,״ל חייבים אנחנו כך על

לחי. כה

\1 1 | ־ 1 י י1_£1 ־ .


