
 מוכרחה שלום, שבהיעדר שלום.״ ולא מילחמה ״לא של מצב ייתכן שלא אמרנו
במאוחר. או במוקדם מילחמה, לפרוץ

האוטו ״חשלום בדרן,״ ״השלום של הוורודה התמונה את לנו תיארו כאשר
 המצב חיה בדיוק שזה הזכרנו במרחב, השורר הטוטאלי השקט על והצביעו מטי,״
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 מוקד את המהוות לבעיות אמיתי פיתרון בהיעדר שלום׳ ״בהיעדר :אמרנו

 אמיתית. שלווה של אחד יום אף ייתכן לא העמים, שני בין ההיסטורי הסיכסון
 של ביום סופת־ברקים כמו לפתע, הרעה. להתרגש יכולה ממש, רגע בכל רגע, בכל

החזית.״ תתלקח כחולים, שמיים
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 צבאית עליונות אבל השוטף. ביטחוננו את להבטיח כדי דרושה, צבאית עליונות
שלום. יוצרת ואינה בעיות, פותרת אינה

שלום. יוצרים חם אין אבל שלום. כשאין דרושים נוחים קווי־חזית
 — לצח״ל בנח שבחתגייס בטוחה לחיות יכולה אחת אם אף אין שלום ובהיעדר

 כעבור מוחלטת. רגיעה לשרור יכולה הגיוס ביום רגיעה. של חודשים 33 לו צפויים
״״חובש :הנוראה הקריאה ונשמעת התותחים רועמים שבוע !

 ושיכרון״הניצחון, גרוע. יועץ הוא יצר״הנקמה אבל לנקם. בליבנו קורא פצוע, כל
סורי. או מצרי טאנק מכל יותר מסוכן אוייב הוא יבוא, כאשר

.1973 אוקטובר לבין 1967 יוני בין אחד גדול הבדל יש
 חששו רבים נוראה. חרדת של ארוכים שבועות שלושה אחרי לקרב נכנסנו אז

 ערב המצרים של דברי־הרחב המאזניים. כף על מונח ותושביה המדינה קיום שעצם
 כל — הכיוונים מכל הכיתור מועקת צבאם, מערך של האימתני המראה הקרב׳

 ארוכים שבועות במשך מסחררת. ריגשית להתפרצות שימחת״הניצחון את הפכו אלה
 מוצק בסיס להניח הגדולה ההזדמנות הוחמצה אלה ובשבועות כחולם. העם חיה

כולו. הערבי העולם על אז שעבר הכביר ההלם ניצול תוך לשלום,
שננצח. אך קשה, קרב זח שיהיה כולנו ידענו חרדה. ללא לקרב נכנסנו הפעם

 פה שהתגנבו המליצות למרות — המדינה לקיום סכנה צפוייה שמא חשש לא איש
 שלום אמרו המדים, את לבשו צו־קריאח, קיבלו האנשים להודעות־חתעמולה. ושם

 דרוש, שזה מפני התלהבות, ללא ׳פיקיפוק, ללא מנוסים. לחיילים כנאה לדרכם, ויצאו
בה. לעמוד וצריכים משימה שיש מפני ברירה. שאין מפני

מאפ־  חיא רגשות. של מהתפרצות יותר בריאה בסך־חכל, היא׳ זו אווירה
הניצחון. ביום יותר עניינית גישה — !הלוואי !אולי — שרת

■  h  m

 שלא מילחמח שלנו. הרביעית חמילחמה מילחמה. של בעיצומה נמצאים אנו
בה. התחלנו אנחנו

 שמוכרח מה נעשה לנצח. כדי שריר כל נאמץ מאוחדים. נהיה במילחמה,
ברירה. אין לחתקפת־הנגד. ונעבור נהדוף נחסום, נבלום׳ להיעשות.
יותר. מפותחת וחברתנו יותר, טוב שצבאנו מפני — ננצח
הקודם. ניצחוננו ביום שכחנו אשר את הניצחון ביום נשכח אל — השם למען אבל
העמים. ובתולדות עמנו בתולדות כמותו, רבים היו שלא ניצחון ניצחנו 1967 ביוני

 יחסית, קטן מתקציב־ביטחון שנזון צבא באמצעות ביוני, 4ה־ מגבולות בצאתנו
 כבשנו שרפעי״נשק, צבאות שלושה ושברנו אבסנו חזיתות, בשלוש במילחמח עמדנו

אלו שאצבע להאמין מותר היה ולדתיים צבאי, פלא כימעט היה זה עצומים. שטחים
למעננו. התערבת הים

 שנים שש וכעבור השלום, את לנו נתן א ל ההוא העצום הניצחון אולם
בכפם. חייהם את לשים הבנים מיטב על מוטל ושוב לקרב, נקראנו שוב בילבד

 ״הפעם :ללא-שיעור המטומטמת חניצחית, לסיסמת-חכזב להאמין נתפתח אל
שלום.״ לעשות יצטרכו שחם כזאת מכת עליהם ננחית הפעם לקח. ילמדו חם

 באסון תסתיים ההרפתקה בטוח. אני בזה אדירה. מכה שוב עליהם ננחית אנחנו
בטוח. אני בזה גם לבעליה.

 פיתרון סביר, פיתרון להציע כדי הניצחון רגע את הפעם ננצל לא אם אולם
הבסי הלאומית ובשאיפתם בכבודם פגיעה ללא עימו לחיות יכולים העמים ששני
והשביעית. השישית החמישית, למילחמח הזרע את ידינו במו זורעים הרינו — סית

הרוג, וכל — וקשות מכאיבות אבידות סובי*ים אנחנו ביוס״הכיפורים. הופתענו

ניצחון. היא המטרה נלחמים, כאשר
 ננצח. בהתקפה. נשיב נבלום. הותקפנו. זאת. חש אזרח כל חייל, כל קצין, כל

ו הניצחון אולם נ י  היחידה. המטרה א
 הדרך. מחצית רק הוא הניצחון
. : היא הסופית, האמיתית, המטרה ם ו ל ש ח

המילחמה. של בעיצומה גם זאת, לזכור יש
הני מן המעבר שיתאפשר כך המעש את לכוון יש המילחמה במהלך כבר כי

השלום. להשגת המדיני המאמץ אל בשדח-הקרב צחון
 עצומים. שטחים כבשנו הניצחון אל המסחררת בדהירה .1967ב״ זאת שכחנו

 הצבאי הניצחון את להמיר לנו המאפשרים תם אלה שטחים כי שכחנו חיום למחרת
בר-קיימא. בשלום

 תיווצרנה הצבאי, הניצחון להשגת במאמץ הפעם, גם הפעם. זאת נזכור הבה
 ימים, כמה בעוד הנפשי׳ הכוח לנו ויהיה יתן מי המפח. גבי על חדשות עובדות

 שיבטיחו חם יקר׳ כה בדם שנקנה הצבאי הניצחון ולא אלה, עובדות לא כי לזכור
ושלוותה. התפתחותה המדינה, עתיד את ימים לאורך

האחרונה. למילחמה בדורנו, הרביעית זו, מילחמה תחיה למען
השבוע. עליהן שעבר מה ישראל, אימהות על ושוב שוב יעבור לא למען

 אותה ואת אומץ אותו את ונגלה-נא הניצחון. אל בדרך ונועזים אמיצים נהיה-נא
!השלום להשגת בדרך העזה
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