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מכחכים
 )26 מעמוד (המשך

 בחו״ל, שטייל לישראלי ישראל,
ו השתייכות של גאווה זו היתה
 השתנו כיום ההשתייכות. אהבת
 שאנשים כך, כדי עד בארץ החיים
הג בהנהגה אמון כל איבדו רבים

ה הגאוותנית. הלאומנית, רועה,
צו כל ללא הארץ בני את הורגת

פולי פילוסופיה מימוש לשם רך,
לכישלון. מועדת מעוותת, טית,

 על ישראל מדינת שהוקמה כמו
 מדינה תקום כן או״ם, החלטת פי

פלסטינית.
 עורר ליביתרום מיבצע ועוד, זאת

 נערך, שבה בצורה שאט־נפש בי
מאוד. עגומה למחשבה אותי עורר

פלס כל של שהריגתו בשעה
דו 1,500,000 למדינה עולה טיני
 להשקיע מתכננת זו ממשלה לר,

 קריית־ בבניית דולרים מיליארדי
ציו פשר מה בגדה. מטופשת מדע
 היא הגדה ממתי זו, חולנית נות

 לבזבז מדוע י ישראל ממדינת חלק
י שאינם כספים

חיפה פרומן, רחל

א אפילו גרוש ל
 הליכי- נגד מוחה הקורא

תרום.
 שבו ביום זה מיכתב כותב אני
 מציין אני הליביתרום. מיבצע נערך

 עצמי את להוציא כדי זו, עובדה
מו לא אני התורמים. ציבור מכלל

 אחד שחוק גרוש מכיסי להוציא כן
 התה כוסות יתרת את לממן כדי
 ש־ של הדקורטיביות המזכירות של

רי־ממשלת־ישראל.
 שטיפת־מוח נערכת זו בתקופה

ה גל על הרוכבת אינטנסיבית,
 הגואה והחולני הזול פטריוטיזם

מיק זה אין הלבנון. מבצע עקב
 האלקטרוניים שכלי־התיקשורת רה
 הנבזי המיבצע לביצוע המדיום הם

 את ליצור שסייעו הם־הם שכן הזה,
ש בבלופים שהתגלם מסך־העשן,

אז של המוח את הללו זיבלו בהם
 מיב־ מהלך אודות על ישראל רחי
ש הפלא מה ומטרותיו. לבנון צע
 של תמימותם את המנצלים אלה הם

 המילטרי- שהפטריוטיזם האזרחים,
מהם וסוחטים לראש, להם עלה סטי

פרידלר קורא
בלופיס

 ל- תרומה של באמתלה כספם את
פ שאף תרומה ישראל,״ ״ביטחון

 מנוצלת אינה ממנה שחוקה רוטה
לביטחון. כהוא־זה אפילו

פרידלר, שאול
חיפה ליד קרית־שמואל

• • •
ב ארץ למגון צ ,ח

 אליאב (״לובה״) אריה
 אבנרי אורי דברי על מגיב

 ״העולם אישי, (יומן כלפיו
).2344 הזה״

ב נוגע אתה יפה פתיח אחרי
 ו־ מעשיי בחיי, הקשורים נושאים

 אלה מדברים חלק על השקפותיי.
להגיב. ברצוני

עצו טינה ״פיתןזתי לא ראשית,
שעבד השנתיים במשך נגדך. מה״

אליאב קורא
.״לחמתי . ״ניהלתי ... שרתתי . ...

כעס אחת, משותפת במיסגרת נו
נוש בכמה פעמים כמה עליך תי

 הדדי. היה שהכעס מניח אני אים.
עצומה.״ ל״טונה קשר שום אין לכך

 חיי למהלך בקשר לדבריך אשר
 כחוסר לך שנראה ולמה ומעשיי
:להזכירך ברצוני התמדה,

ב לחמתי 1949ו־ 1936 בין •
ההג בשורות ״תפר״ ובלי רציפות

הב בצבא תרצ״ו, במאורעות נה
ב השנייה, העולם במילחמת ריטי

 במילחמת־העצמ־ ובצה״ל העפלה
אות.
ב עבדתי 1957ו־ 1949 בין •

ו קליטה עלייה, בנושאי רציפות
חבל־לכיש. הקמת כולל התיישבות,

•  מ- בכנסת ברציפות שרתתי י
 מקומי פיניתי ואז ,1979 ועד 1965
הרוטציה. הסכם לפי לך,

ובעבו במפא״י חבר הייתי •
רצופות. שנים 30 דה

די שליחות כמו בתפקידים •
 פעולות ניהול למוסקווה, פלומטית

 באיראן רעש־אדמה פליטי שיקום
 והצלה עלייה פעולות ובניקראגווה,

שלי ומארוקו, מצרים יהודי בין
א ופעולות הכורדים למורדים חות

 פרקי הדברים מטבע עשיתי חרות,
יותר. קצרים זמן

•  שאני השלישית השנה זו י
מבוגרים. בחינוך עוסק

 ל־ הלכתי כאשר כי הדבר נכון
כ החלפתי 1975ב־ הפוליטי מידבר

כ יודע כמוך מי אך מיסגרות, מה
הזה. במידבר שכיח הדבר מה

 בנושא מביא אתה אשר הדוגמה
נכת כשהיא במיוחד מתמיהה, זה

ל התפטרתי, כי נכון על-ידך. בת
מתפקי הכל, של המרובה הפתעתם

 אחרי ,1971ב־ העבודה כמזכ״ל די
 אך תפקידי. מילוי של וחצי שנה
 כתוב למען ורק אך עשיתי זאת
 שאוכל כדי הצבי, ארץ ספרי את

 בגד חזיתי מאבק הספר עם להיאבק
 שעיקרו מאבק מיפלגתי, הנהגת

הערבים. עם לשלום הדרך היה
ה מילחמת על להשקפותי אשר
שלו לידיעתך מביא הריני לבנון,

 ו־ שלי מאמרים שורת מתוך שה
ב בכלי־התיקשורת, איתי ראיונות

 המילח־ פרוץ מאז ובחו״ל. ארץ
 אפוקליפסה :המאמרים שמות מה.

מ ועל העיר, אל תקרב כי עכשיו,
עצמם. בעד מדברים דס של גש

אפוקלי המאמר כי דומני אגב,
 15ב־ בדבר שפורסם עכשיו, פסה

 התחלת אחרי ספורים ימים ביוני,
וה הראשונים בין היה המילחמה,

 זה בנושא שנכתבו ביותר חריפים
בארץ. היומית בעיתונות
כדב קיימת, כי ייתכן ולבסוף,

 כמו אליאב,״ של ״טרגדיה ריך,
״ של ״טרגדיה שקיימת מרי,  אך א

ה מול ומתגמדות מחווירות אלה
 האומלל שעמנו הנוראה טרגדיה

עתה. בתוכה נמצא
אליאב, (״דובה״) אריה

בתל־חי האזורית המיכללה

• • •

ם ■מציץ דא נלפשע חמי
 (מיכ- סבור הבר דניאל
 ״העולם למערכת, תבים
 סתירה שמצא )2344 הזה״

ל המוסרית ההמלצה בין
 מכל מועד בעוד התפטר
 ובין בלתי״מוסרי, תפקיד

ל להתייצב שלו הנכונות
 (״העולם מילואים שירות
).2341 הזה״,

 באי- הסתירה את תולה הבר מר
 הפילוסוף של אי־הרצון או היכולת
 מן המעשיות המסקנות את להסיק

דו לא שלו. המופשטות העמדות
יער. ולא בים

הז בין להבדיל שיש סבור אני
 בשעת עצמית להגנה להיערך כות

מה להימנע החובה לבין הצורך,
המנגנו בין בלתי־מוצדקת. תקפה

מע לא יש הרבים הצבאיים נים
 כאמצעי־הכנה מוצדק, שקיומם טים

 להגנה לפעול צורך של למיקרה
 תיכנון רפואה, מודיעין, — עצמית
וביו״ב.

 ניתנים אחרים צבאיים מנגנונים
 בלתי־מו־ שיהיה באופן להפעלה

ש היא ודעתי מוסרי, באופן צדק
לה שעומדות לדעת הנוכח קצין

 או בלתי־מוסריות, תוכניות תבצע
 היחידות שהתוכניות לדעת הנוכח

 מאורע שיתרחש למיקרה הקיימות
ח בלתי־מוסריות, הן כלשהו צפוי

מתפקידו. להתפטר ייב
 זו, דיעה הבעתי בו הראיון .(אגב,
 של התפטרותו לפני שבועות התקיים

גבע.) אל״מ
 נובעת במילואים לשרת נכונותי

ל בלי האמור. ההבדל מן בדיוק
 המילואים שבשירות אומר פרט,
להפגיז או להפציץ אמור איני שלי

בשר קורא
גבע אלי לפני

ס להגיש או חפים־מפשע אזרחים
 שירות־ כאלה. לפעולות ישיר יוע

 השירותים מן הוא שלי המילואים
 שהם מפני בביצועם, פסול כל שאין

 למיקרה ההיערכות בתהום לחלוטין
עצמית. הגנה של

כשר, אבא פרוס׳
תל־אביב




