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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 משאיר והוא ׳מד. יוצרי! הוא ,מה הקרבי.

 אפשר י ׳מוצלות״ ״קרב אחרי מאחוריו
ש הכרחית, לעיתים שהמילחמה לטעון

 ׳בבחינת היא הקרבי הטייס של מלאכתו
 ש־ נאמר כבר אבל יגונה״, לא ״ההכרח
 — המוזות״ שותקות — התותחים ״ברעום

!,אמנות■? זוהי האם
רמת־השרון גיפשטיין, שולמית

לאומני רעל
 הזה העולם של מד,מחדל !מאוכזבת אני

 הלאומני־סייסו־ הרעל ההסברה. מבחינת
 ה־ של הצבאי הפרישן מאמרי של ריסטי
 אומנים הקוראים. מוחות יאת המרעייל עתון,

 שעליהן אלו, עמדות בהצגת חיוב יש
ב והתוקפנות, הסיפוח ומדיניות מבוססת

 מידע בדרגת צבאי שמומחה ■אחד: תנאי
עמדו את מיד יסתור הנ״ל לפרשן דומה

 מומחה קיומנו. לעצם המזיקות זה של תיו
לדעתי יפעיל. מאיר ירק להיות יכול זה

 המפו־ שיריודבשיריון בשטחי המילחטד,
לישראל. הוא היתרון בהם סיני שיל רזים

חיי ׳ישראל אין זה מצב הבטחת לצורך
 אלא ירדן, של הקיום יצר על להסתמך בת

 השלום, ׳בהסכם סעיף על לעמוד יכולת
לירדן. זרים צבאיות כניסת שיאסור

 העשויים היותרונות אחד עולה זה ׳בהקשר
פלס מדינה של ׳מהקמתה לישראל להיווצר

 פלסטינית־ מדינה פני על עצמאית, טינית
מ תיצור שלישית מדינה הקמת ירדנית.

 הצבאי שכוחן מדינות שתי לישראל מזרח
 וכניסת ישראל על לבדו להתגבר יוכל לא

 ע״י קיומן. את הסכן לתחיומן זרים צבאות
 ערב־וות מדייניות ■שתי שלגבי מציב יווצר כך

 עם יתקשר ישראל עם השלום המשך אלה
קיומן. המשך

תל-אביב שריג, גבריאל אינג׳ינר

מתייקת החזית
 העולם ב״פודום קראתי כחודש, לפני

על דוירייאל ייוסף של תחזיתו את הזה״

ו י י ח □ כ י ג
שמאלי שיר ימני שיר

מרפא יביא נחש המרעישה הידיעה
תכיש יונת־שלום וימשכו יוסיפו ששיחות־השלום

כולו העירום המלך וימשכו
מלביש. חשפניות וימשכו

בליל מאירה השמש וימשכו
 ומשחיר הולך הירח
תם עד עורו ששזף המלך
מקיר. יותר חיוור גלים היכתיה
מרפא יביא נחש :פזמון במוחי

הכיש יונת־שלוס שנהרגתי. עד
הצדדים). (לשני הערה

 (למעט אברי רמ״ח בכל ימני הנני !כהלכה שלא הבינוני אל !המולדת נאמני אחי
כעת המעלה האחר, ואחי בשמאל). להימצא נוטה הוא הטבע, מדרך שכן כמובן, חלב,

שלך. הפושרת המוקד באש !וקררם אותם טבול אינטלקטואליים, גיחוכים
חיפה גלבץ, שמעון

 הזוועה :נגדי מדי פחות מוחה גם השבועון
לבנון. דרום שבהריסת

עמיר קיבוץ תל, רבקה

 ימא־ לגבי השגיות מספר להעלות ׳ברצוני
 חיטין ״מיילחמת עמידרור ובנימין ׳שיל מחו

 יסודות את לדעתי, השיומטוה, השניה״
עמידרור. של הנחותיו

 ה־ כי עמידרור, של היסוד הנחת 6
 הפירה של ערכו את ■לבטל יוכלו עיחביים

 במד,לך הדרגתי ■באופן אותו ׳שיפרו כך ע״י
 כבר ׳מבוייימות, בינערביות׳ ,׳מילחמיות

 כבלתי ותוכחה מציאותי במיבהן הועמדה
 היה האחרונות השנתיים במשך ׳נכונה.

 <איזור ישראל של הצפוני בגבולה קיים
 רק ׳נמצאה בו ערבי, סדיר מצבא מפורז

 ל׳מ־ איש. 10,000־0 פת פלסטינית מיליציה
 ל״קיו־יהיאדום״ ׳שמדרום השטח ׳שפירה ירוה

 ישראל בידי כרגע הנמצא השטח (דהיינו,
 ילא לליטיאני) מצפון קילומטר כעשרים ועוד
 נקבע אלא הסכם איו חוזר, בשום מעוגן היה

באפש היה ישראל, ע״י חד־צדדי באופן
 יעיל באופן אותו לקיים ישראל של רותה

!בהחלט.
 להכינם יכול הסורי הצבא אין כיום גם

 הליטאני,' לנהר מצפון ק״ימ 20 של לרצועה
 יש כאשר גם ישראל, של ברשותה אלא

 שם. להימצא טובה ,בינערבית׳ סיבר, לו
 תוכל זה במקרה לעשות ישראל ׳שיכלה מה

 חוזה בידה כאשר קליות ביתר לעשות
 ב־ לפתוח הזכות את לד. המעניק חתום,

 מסיו־ ׳איזיור של ■פירוזו יופר אם מילחמד,
יים.

 אי- לגבי עימירדור טיעוני ונופלים !ממילא
ה טיעוני ׳תוקף ומקבלים הפירה, יעילות
 לגבי היוני המחנה ישל הצבאיים מומחים

יעילותו.
 לצורך מניח, עמ״דרור שיל התסריט •

 המכרעת, לחזית ירדן עם החזית הפיסח
 ב־ הכפולים ערביים צבא כויחיות כניסת
 ירדן. לתיחום סולו, הירדני מהצבא ׳כמיותם

 ׳ירדנית ממשלה הדעת על להעלות קשר.
עצ כמדינה ירדן קיום בהמשך המעוניינת

 להצעה להסכים דעתה על שתעלה מאית,
פני מתיחות ׳תקופת אחרי במייחד כזאת,

 לרוב בהכרח שתיראה הערבי, בעולם מיות
 המזימה בסוד (׳שאינם הירדנים ישל הגידול

ה הכוחות ללא כאמיתית. ישראל) נגד
 לצורך ריכז ;שיעמידרור הסבירים, צבאיים
 הסובר מדבז עובר ממילא בירדן, הסריטו

מתרכזת וממילא הדרומית לחזית חזרד.
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 קרן על במילחמה להתרחש שעומד מה
 ;לגבינו. שם האירועים ׳וחשיבות .אפריקה

 של מדויייקת התאמתות יעל ישמיענו היום
 יעל הודיעו !סשהעתוינים הנ״ל, התחזות
!בסומליה. דוכאה) ׳(שאמנם צבאית הפיכה

 ציינתם דורייאל ׳שיל למאמרו בהערה
 שהזהיר התזכיר יאת שחיבר זד, היה שהוא

 — מתקרב ביטחוני מאסון ישראל א,ת
 גם ■וום־הכיפורים. מלחמת לפני חודשיים

כנכונה. הוכחה זיו ׳תחזית
 עבורנו להכין .!אותו יתבקשו לא ׳מדוע
ב עצימה לישראל ׳שצפוי :מה על ■תחזית

 ירק להסתפק עלינו :שמא או הקרובה שנה
י בהורוסקופים

חיפה נוישטדט, רחד

חושביט הם מה
 אבל — בישראל חושבים מה יודע אינני
 כאן, העותונות מן דוגמות בידי מצויות

ישראל. על ׳חושבים מה המראות
אטלנטה, כורובפקי, עודד

ארצות־הברית
 למיכתבו צירף בורובסקי הקורא 9
 אטלנטה, מעיתוני 'קיטעי־עיתונות של צרור

 שר עמדתה על חריפה ביקורת המותחים
בגין. ממשלת

 ראש-ה־ עבור .רעיון, או עצה, לי יש
 את עצור בגין, מר ׳בגין. מנחם ממשלה

התפטר! — ׳נגדך הביקורת
ארצות־הברית סן־פרנציסקו, גיא, ג.

יממן פלאטו
לכנ הבודד ״האיש פלאטו־שרון, ח״כ

 הבחירות כאילו אלד, בימים מתנהג סת״׳
 סכל מסודתעמולה מנהל ׳והוא בפתח, עדיין

 להוציא — הצעתו האפשריים. התחחסים
׳ו מסוכנת — ולחוק מחוץ אל רק׳לז את

 עתיד על ׳לא־מע׳ודדות ׳מחשיבות מעוררת
בארץ. הדמוקרטיה

 שהפרלמנט העיבוד, יותיר עוד מדאיגה
ה יח״ב, בקיריביו להכיל מסוגל ד,יש,ראלי

 ר,- מאלה גרועות ׳שאינן בשיטות דוגל
 המיפילגר, מייצגת ׳שאותן בארצות נהוגות

 תיגזובות־ קמו שלא ירק לא הקומוניסטית.
 שהביעו כאלה היו ׳אף אלא רציניות, נגד
הס כי אף ברעיון, האילמת תמיכתם את
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