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ספרים. פרסי סלוסח יוגרלו נכונה הפותרים בין

מכתבים
זכויות ■

האדם
 את משמיצים אתם הזמן כל רמתי,

 את מוצאות תמיד הן כי ממשלות־״שראל
ספ כגון ריאקציוניות מדינות לצד עצמן

 ובכן, ועוד. דרובדאפריקה פורטוגל, רד,
לשים החליטה שממשלת־ישראל כנראה

זוהר

 ולתמיד אחת קץ
 נסבל בלתי למצב

 זאת עושה והיא זה,
 הדרגתית בצורה

 על- בעיקביות אך
 חוקים קבלת ידי

 ״דמוקרא־ בצורה
בהחלט. טית״

 חוק — 1965 א)
ה — הפה סתימת

 לשון כחוק ידוע
הרע.

 ■חוק — 1969 ב)
הי — האריסות

המושבים. כחוק דוע
כ הידוע — העבדות חוק — 1971 ג)

שביתות. לאיסור חוק
ה — הריכוז מחנות חוק — 1972 ד)

פועלים. לחינוך כחוק ידוע
הידוע — הירי כיתות חוק — 1974 ה)

 לטיפול סוציאליים עובדים להכנת כחוק
הומנית. בצורה באזרחים
 החוקים ■כל אזת לאשרר שיגמרו לאחר

 עם בגאווה לעמוד ישראל תוכל הללו,
 לצידן, גלא אחת בשורה הנ״ל המדינות

היום. עד שמקובל כפי
אשדוד יוחד, מרדכי

התיישבות ■

מחודשת
 •של זכותנד את אבנרי אורי שולל מדוע
 :גוש1 בחברון, קבע ישוב להקים יהודים
 .את מחדש לבנות או דרום בכפר עציון,
 ,יד. אין כאשר בירושלים, היהודי הרובע

 והופסק' קיים שהיה הישוב חידוש אלא
ז הזרוע בכוח

 רמת־גן ליבנה, דב
 ערבים על חל כלל שאותו בתנאי •

 מע־ בעיקגות בתיהם את לנטוש שנאלצו
שי־אלימות.

דו״ח ■

אובייהטיכי
ב>*ור• ״חושך ,1783 חזה״ ״העולם 1
באור״עקשנא. הנעשח על עקינא״, 1

אור-עקיבא על הכתב שמסר הדו״ח

וצה״ל השלו□ תנועת
מס מזה עוקב אני ובדאגה בעניין

 המתנהל הוויכוח אחרי שבועות פר
 יש האם בשאלה הזה העולם דפי מעל

 מידת מה דיוק ליתר בצה״ל. שחיתות
מע על ובשמועות בפרסומים האמת

 קצינים בידי שבוצעו ייעשו שלא שים
להת השלום תנועת על כיצד בכירים.

 נגד בעיתונות המתנהל למסע ייחס
 של האווילי שהמאמר בכירים, קצינים
מ אחד הינו ״גנדי״, על קשת סילבי

הקיצוניים? גילוייו
 איננו כולו, הוויכוח כי לי נראה
 אלי גם הנכון. המישור על מתנהל
 הזה, העולם של הצבאי כתבו תבור,

 המרכזת בוועדה חברי מסים, אלכם גם
 חדש, כוח — הזה העולם תנועת של
 לא בכנסת, נציגנו אבנרי, אורי וגס

במטרה. פגעו
 לעצמי הרשיתי במילואים, כתותחן

 שהדברים וייתכן הטיווח לגמר להמתין
 הקנה את להסיט עלי יקלו שנאמרו
לתכלית. אש •מעט ולהוריד

 אני ממנה התצפית נקודת להבהרת
 כי להעיר הריני המטרה על משקיף

 משרת אני כיום
ולו שדה ביחידת

לסירו מדים בש
שנה. כעשרים גין
 סביר סיכוי לי יש

 וללבוש להמשיך
עש במשך מדים

 נוספות שנים רים
ב שאתייצב עד

טי מסדר ו סי ו ה
 הסתם (מן מפקדי

 לי יגיש בהג״א)
הפי־ תעודת את

טור. עופר

 שהוא כל ניגוד ראיתי לא מעולם
 לשלום. מאבק לבין צבאי, שרות בין
 את לעשות שיש תמיד לי ברור היה

 אלגנטי״, ובאופן מהר ״חזק, המלאכה
 הציבורי למאבק בהקדם להתפנות כדי

 לשוב הצורך את שימנע השלום, למען
מחדש. מלאכה אותה את ולעשות
 של כוחו סוד הוא מה תהיתי תמיד

לבשתי. מדיו שאת הזה, הצבא
 המודרניים, הצבאות אחד הינו צה״ל

 בל־ נוף הוא זה והחדשניים. היעילים,
אח בארץ לו דומה שאין תי־שיגרתי,

 לחימה, מכשיר היותו על נוסף רת.
שאנ חברתית מיסגרת גס מהווה הוא
 מחוץ כוחו. ובזה בזה זה קשורים שיה

קיר יחסי בו קיימים העבודה, לשעות
בכל ומפקדים חיילים בין וחברות בה

פור בלתי אווירה בו קיימת הדרגים.
 של מאוד רבה מידה בו ויש מאלית,

וחברו. אדם. ביחסי ישר שכל
 היו לא לו אפשרי היה לא זה כל

ה ברובם ובקבע במילואים מפקדיו
 אזרחים ובראשונה בראש מכריע,

מ חופשיים מדים, לובשי דמוקראטים
 הנובעת והתנשאות דוגמאטית מחשבה

תפקידם. מחשיבות
 לא המפקדים אחרי הולכים בצה״ל

 מתוך אם כי ״אחרי״, הקריאה בגלל רק
 צנוע ישר, איש הוא שהמפקד ידיעה

כפיים. ונקי
 צה״ל, של החברתי במרקם פגיעה

 של המוסרית בעליונותם האימון ואבדן
 הצבא על להנחית עלולים מפקדים,

ה אחד ממנו ייגזל וכך אנושה. מכה
קר כגוף כוחו של המרכזיים מרכיבים

תכליתי. בי
 האס השאלה היא רלוונטית לא לכן

 מעשים ל״גנדי״ קשת סילבי הדביקה
רלוונ אחרים. על־ידי שנעשו ״טובים״

אמ אלה מעשים אם השאלה היא טית
נע היקף ובאיזה מי, על־ידי נעשו, נם

 האם השאלה היא רלוונטית לא שו.
״ יכול די ע  השמצות, בפני להתגונן ״

 להוכחת תבור לאלי זקוק שהוא או
 הביקורת היא רלוונטית לא כפיו. נקיון

 בפרשיות בצה״ל הזד. העולם שהטיח
כיום. עמדתו קובעת העבר,
 בדרנים בצה״ל אלוף הזמין האם
במרדף? לחזות
 חיילים שתתי אלופים ניצלו האם

פרטיות? במסיבות
 במצודת אריות להחזיק יש האם
ל שיש או אימפרטור, מעשה כפיר,
 ה- לגן־החיות בצנעה אותם תרום

? תנ״כי
 שיש השאלות הן להן ודומות אלה

לשאול.
 בו הנעשה פתוח. צבא הוא צה״ל

 קשה אנשים. של עצום למספר ידוע
 גל צבא. שכולה במדינה סוד לשמור

המי וקילקול השחיתות על השמועות
 קץ. לכך לשיס ויש גואה, בצבא דות
 כלפי להסיק יש נכונים, הדברים אס

 זו אס המסקנות. מלוא את האחראים
המעלי את לדין להעמיד יש עלילה,

לים.
 עמדה נקיטת מחייב הנוכחי המצב
 יש העליון. והממלכתי הצבאי במישור

 מאנשי מורכבת חקירה, ועדת להקים
ל הצבא, את שעזבו בכירים ביטחון
והפרסומים. השמועות כל בירור
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