
אוקינאונה
 באלחאה אצהיב צבא של האמרנההא18בה

 ונטופים, נושאות מ-8,48תך

 קרוב ועליהם OBW כ4 1 300,הפלותשק9

 ושמףקפם הנח - חים אלך~awש
 הם הזה מהאי אוקישווה.לכיבוש,ן*4ך
-יף/'  המרכזיים. 8פן לאיי לפלושתינננו 

 יימשך שהמנצע העףםהאמףקמם
 הוא בפועל אך שבועות,nwl~w- מיכלסון בני וסיף(ום
 ובמהלכו חודשים, שלושהנמשך בעבר היסטוריה["ח

 מאשר אדם בני יותרנהרנו

 המחיר ישד. סם עצנמשנהשחש8מה.לל,
 יותר - ומונ(ך8קנים שש8"יalsun האמריקנית המתקפה הייתה אוקינאווה עלמערכה
 פצועים אלף ו-30 הרונים אלףנ(-12 ביותר הגדול המשולב המבצע זה היה במלחמה.אחרונה

 ן ב-1944 לנורמנדיה מהפלישה אף וגדול הברית בעלותול
 ת8נמ8ת את הנוח אובע(UIJ~W במבצעים הצדדים שני שלמדו הלקחים כלל את~יכש

 נרעיני נשק ולהפעיל 4פןנן)ז4נמה כן. שלפני המלחמה שנות בשלוש קודמים,שולבים
 8_נ(ל8(מהal~ob לשדה היפנים והן הברית בעלות הן הביאו הזאתמערכה
 המערכה הייתה ליפנית שבאמתחתם. המיטב אתקרב
 הפעם ניהלו הם המגננה שאת כיוון במיוחד, חשובהזאת
 המולדת דהיינו הבית", "איי בעיניהם שנחשב מהל

 ההגנה רצועת את הברית בעלות תקפו לראשונהצמה.
 שייכבש בשטח להשתמש מנת על יפן שלפנימית
 האסטרטגי העורף מרחב על n'OID למתקפהמקפצה

 הברית בעלות נהנו הזאת במערכה הזאת. המדינהזל
 לחוף להביא ועמדו מלכתחילה ואווירית ימיתועליונות

 על באיכות והן בכמות הן בהרבה עדיף יבשתי כוחם
היפני
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 באוקינאווה כוחותיהם מערך את המתאר '9נימרשם

 זה היה במלחמה.האחרונה הבינו המשולבים המטות ראשימקארתור(. השקט, האוקיינוס דרום-מערב של הפיקוד היה אמורהזאת נמנם- ן יףצךן:.1,,.ול.(-,.י!ין~:ב

 הגדולביוחר המשולבהנתמנע הן מקארתור לדרושות להיענות ניתןשלא הפןל9ונום, את לתקוף מקארתור, דגלם גנרל עמדשבראשו
 את ונמיכם הזכריו( וכוילווע18ל בגלל והן זמנים לוחות של שיקוליםבגלל אדמירל עמד שבראשו השקט, האוקיינוס פיקוד שעלבעוד

 שני שלמדו הלקחיםכלל לא גם הם אך השליטה, מוטת שלשיקולים שכונה במבצע פורמוזה את לתקוף הוטל נימיץ,צ'סטר
 משולבים במבצעים1(4נז-דינ( על לוותר החליטו ולכן איתו, להתעמתיצו של ה-10 הארמייה הוקמה זה לצורך למטרה"."הדרך
 שנות בשלושקו(-מים לבש ובמקומה פורמוזה לכיבושהתוכנית הבן. בקנר ואוליבר סימון ליוטננט-בינרל של בפוקודוהצבא
 כן שלסניהמילחמה בהרבה, קטן אי - אוקינאווה לכיבושתוכנית כך הברית, בעלות של המבצעי התכנון שהתקדםככל

 שש,שנוששנשם!':יל,11ן""יי!וע'1' ושכיבושו נימיץ, של הגזרה בנבולותשהיה אמצעי להם שחסרים ייתכן כי ויותר יותר להםהתברר



 ,ע% ן 1'א"

 באוקינאווה האחרון הקרב - (Mabuni) למאבוני קרוב שנערך בקרב מונוליט מאחורי מחסה תופסים אמריקניםתצפיתנים

 יתר יפן. של התעשייתי ליבה נגד הברית בעלותימפציצי
 הכינוס לשטח אוקינאווה את להפוך הייתה הכוונה כן,גל

 יפן. של המרכזיים לאיים הברית בעלות יפלשוגממנו
 ך4וקינאווה בפקסה ראו האמריקנים הרי אלה, בכל די זע"ם

 המרכזיים לאיים כך אחר לפלוש ליכולתם חשובובחן
 המתקפה האמריקנים מבחינת אחרות: במילים יפן.[ל
 יפן על למתקפה דנם לשמש הייתה אמורה אוקינאווהנל

וצמה.

 הגיאוגרפי*תרקע
 בארכיפלג ביותר והחשוב ביותר הגדול האי הוא,וקינאווה

 יפן בין המשתרעת איים בקבוצת מדובר ריוקיו. איי[ל
 1,500 מצוי אוקינאווה ק"מ. כ-1,000 פני עליפורמוזה

 דרומית-מערבית ק"מ ו-575 לטוקיו דרומית-מערביתי"מ
 האיים קיושו. - יפן של ביותר הדרומי האי שלוקצהו

 בנות הן שבהן שהגבוהות גבעות, של כנופיםותאפיינים
 רבים כמקומות המשתפלים המצוקים מטרים.(250-20

 מטר 90 של לגובה ומביעים תלולים הם הים חופי;ל
 וטרופית. סובטרופית צמחייה מכוסים האיים מרביתותר.
 ורוחבו ק"מ, 135 הוא - אוקינאווה - המרכזי האי של;ורכו
 2,550 הוא האי של הכולל שטחו ק"מ. ל-28 שלושה ביןע

 האי, של הדרומי בשליש התרחשה הלחימה מרביתומ"ר.
 25 - ורוחבו ק"מ, 50 היותר לכל היה שאורכו שטח)תא
 ותושביו, ה-19, המאה במהלך ליפן סופחו האייםי"מ.
 המערכה בעת דבר. לכל יפנים נחשבים הריוקיו,)ני

 איש. אלף 435 אוקינאווה תושבי מנוב-1945

 המערכתיהרקע
 לוותה האי על להגן היפני הקיסרי המטכ"להחלטת
 מגננה תוכנית היו שתוצריה מעמיקה, מצבבהערכת
 הפך לפורמוזה יפן בין האי של המרכזי מיקומומפורטת.

 באמצעות לשלוט ניתן שממנו פוטנציא", אווירי לבסיםאותו
 יפן ]ין השקט האוקיינוס ועל סין ים על אווירכוחות

 "טאי-גו" המגננה תוכנית של המרכזי הרעיון לכןלפורמוזה.
 כוחות על באי. מטוסים כ-1,500 של DTIJ'n עלהתבסס
 בסיסי את לאבטח בלבד: אחת משימה הוטלה באיהיבשה
האוויר.
 מחודשת, מצב להערכת הביא נואם האי אובדןאולם

 הזאת התוכנית "שו-גו-2". - חדשה תוכנית היושתוצריה
 אוקינאווה, של ההגנה במרחב תבוצע הלחימה כיקבעה

 התוכנית של המשמעות החופים. על יובסוושהפולשים
 הייתה וההערכה כולו, האי על להגן יש כי הייתההזאת
 ואכן דיוויזיות. שלוש הפחות לכל נחוצות לביצועהכי

 מעורבת חטיבה ועוד ו-62 24 9, דיוויזיות הוקצו האילהגנת
 מיטסורו ליוטננט-ג'נרל מונה באובוסט 44. מספרמוכברת,

 שלוש את ושכללה ה-32 הארמייה למפקדאושיג'ימה
 איסומו ולוטננט-ג'נרל המוגברת(, החטיבה ואתהדיוויזיות

 אף כי לציין ראוי הארמייה. של המטה לראש מונהג'ו
 הרי באי, העליון המפקד היה אושיג'ימהשלוטכנט-גינרל

 הכוחות על הפיקוד עיקר היפני, הקיסרי בצבא הנוהכעל-פי
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-  ליוטננט-ג'נרל המטה, ראש בידי נתונים היו המערכהוניהול 
 )היחיד יהרה קולונל הארמייה, של האג"ם קצין ופידיצ'ו

 ששרד(. הפיקודמחבורת
 שאין ויותר יותר ליפנים התברר כך הזמן שחלףככל

 בכוונתם שהיה המטוסים 1,500 את זעי להביאביכולתם
 המטוסים כל הראשונה, סיבות; שתי לכך היו שם.לרכז

 ]זירות ביותר אינטנסיבי בשימוש היו היפנישבסד"כ
 של גדול כה מספר מהן להוציא היה ניתן ולאהאחרות,
 באוקינאווה המטוסים שריכוז העריכו היפנים שנית,מטוסים.
 של האווירית העליונות בשל כבדות באבדות כרוךיהיה

 החליט בנובמבר הרי בכך, די לא ואם הברית.]עלות
 ביותר הטובה ו 9 דיוויזיה את להעביר הקיסריהמטכ"ל

 שתי אפוא נותרו באוקינאווה בפיליפינים. למערכהבאי(
 לפנים בם אשר כוח - בלבד מעורבת חטיבה ועודדיוויזיות
 כולו. האי להגנת 'p~OD לא כי ברור היהעצמם
 בעוד מזו: זו לחלוטין שונות היו באי שנותרו הדיוויזיותשתי

 קואנטונג מצבא שהגיעה כבדה, דיוויזיה הייתהשה-24
 ממוכנת התקפה נגד להילחם כדי ונבנתהומנצ'וריה(
 לקחים הפקת )בעקבות הסובייטי בנוסחומשוריינת
 דיוויזיה הייתה ה-62 הרי (1 ב-1939 חלקין-בולמאירועי

 ויועדה שבסין בשנחאי מהמלחמה שהגיעה קל, חי"רשל
 של התקפה נגד ולא ובגרילה בחתרנות בטרור,ללחום
 היפני הפיקוד עדיפה. אש מעוצמת הנהנה סדורצבא
 שעומדים כשהכוחות למערכה להיערך אפוא נאלץבאי

 בשל ולאויב. הירה מתאימים ו47 מדי מעטים הםלרשותו
 השטח בהגנת להתרכז באי היפני הפיקוד החליטכך

 באינטנסיביות להתבצר - הדרומי חלקו - האי שלהחיוני
 ההגנתי. למאמץ האי תושבי את האפשר ככלולנצל
 כ-80 הקרבות פרוץ עד הועברו המחוז מושל עםבשיתוף

 ועוד קיושו, האי אל אוקינאווה תושבי אלף מ-435אלף
 האי, לצפון הועברו וילדים( נשים וזקנים, אלףכ-60

 כללי גיוס על הוכרז בינואר יותר. בטוח למקוםשנחשב
 אלף כ-15 מהם. אלף כ-39 והתפקדו האי, ומושבישל

 ואילו ביצורים(, בבניית ובעיקר שונות בעבודותהועסקו
 )"בויטאי"( מרחבי עורפי לכוח והפכו חוילו הנותרים אלף24
 חיוניים לתפקידים סדירות צבא יחידות לשחרר מנתעל
 לתפקידי תיכון, תלמידי נערים, כ-1,500 גויסו כן כמויותר.
 תיכון תלמידות eoo ועוד הקשר, חיל במסגרתקישור
 רפואיים. עזר לתפקידי]ויסו

 67 מנה המערכה ערב באי היפנים של הכוללהסד"כ

 מאורגן היה הזה הסד"כ צי. אנשי 9,000 ועוד חייליםאלף
 שתי 32(, ומספר ארמייה מפקדת הבאות:במסגרות
 האלה היחידות 441(. מוגברת חטיבה ו-24(, )62דיוויזיות

 את להוסיף יש עליהם חיילים. 31,638 הכול בסךמנו

~lp'o
 שלראשונה חיילים(, )3,237 5 מספר החת"מ

 מפקד של פיקודו תחת ריכז השקט האוקיינוסבקרבות

 כל הפעלת את - קוסוקה ואדה ליוטננט-ג'נרל -אחד
 ועוד ארטילריים אגדים שלושה כללה זו באי.הארטילריה

 הכול ובסך מרבמות גדודי 2 ועוד מרבמות אגד וכןגדוד
 מרגמות 30 ועוד מ"מ ו-150 מ"מ 75 חת"מ קני287

 נוסף מ"מ(. 320 כבדות מרגמות 24 וובהן מ"ממעל70
 חיילים(, 7501 27 מספר טנקים גדוד באי הוצבו כךעל

 ומרגמות ונ"ט נ"מ קני כ-150 )עוד נוספות חת"םיחידות
 Q"N~SU מק"כים גדודי וכן ( מ"מ ל-70 שמתחתבקוטר

 תחזוקה בימות היו האחרים הכוחות כל חיילים(.)8,239
 שחלקם האוויר, חיל ושל הים חיל של חיילים וכןובינוי

 שולי. היהבלחימה
 לקראת ריכז נימיץ אדמירל של השקט האוקיינוספיקוד

 היה מדובר לרשותו. שעמדו הכוחות כל את באיהנחיתה
 האמריקני ה-5 הצי סביב שנבנה אדיר, משימהבכוח

 הכינוי את קיבל ואשר ספרואנס, אדמירל שלבפיקודו
 כל למעשה השקט". האוקיינוס מרכז של המשימה"כוח

 הועמדו - חיילים מיליון מחצי יותר - נימיץ שלכוחותיו
 המבצע.לרשות
 של משימה כוחות שני על פיקד עצמו ספרואנסאדמירל
 )אמריקני( 58 ומספר ובריטי( 57 מספר - מטוסיםנושאות

 המשימה כוח אוקינאווה. לכיבוש ישיר סיוע לתת שיועדו-
 טרנר, קלי ריצ'מונד תת-אדמירל של בפיקודו 51,מספר
 את כלל הזה הכוח לאוקינאווה. עצמה לפלישהנועד

 בקנר, לוטננט-ג'נרל של 56( משימה וכוח ה-10הארמייה
 אלף 183 שמנו דיוויזיות, )שבע קורפוסים שני היושבה

חיילים(.

 nlluslnnהתוכניות
 הארמייה באמצעות - 47יהפלישה
 נקבעה - ארה"ב צבא שלה-10
 ריכוך לאחר 1945 באפרילל-1
 ימים כחודש של וארטילריאווירי

 קראמה האיים עלוהשתלטות
 את 7"וקינאווה. הסמוכיםוקיימה
 האמריקנים תיכננו האייםשני

 שיתמכו לוגיסטיים לרסיסיםלהפוך
 לעמדות וכן העיקריתבנחיתה
 במהלך ישיר סיוע שיתנותותחים,
הנחיתה.

 על-פי הפלישה. של הראשון לשלב הוקצו דיוויזיותשש
 הצבא )של הקורפוסים שני של הנחיתה לאחרהתוכנית,

 האי את לחצות היו אמורים הם זה לצד זה הנחתים(ושל
 שדות את לכבוש ימים, 10 בתוך הנגדי לחוףולהגיע
 ראש את ולהרחיב האי במרכז ויומיתן קאדנההתעופה
 יום עד ק"מ 10 של כולל לרוחב וצפונה דרומההגשר

 האמריקניים י1 היו אמורים מכן לאחרה"ע"+10.

"ני'זשג

 ימן בין האי של המרכזימיקומו
 אווירי לבסים אותו הפךלפורמוזה

 לשלוט ניתן שממנוסוטנציאלי,
 סין ים על אוויר כוחותשבמצעות

 ימן בין השקט האוקיינוסועל
לפורמוזה



 אוקיגאווה שלמיקומה%?
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 בתוכנית היסודהנחת

 כי הייתההאמריקנית
 בלחימה תוכרעהמערכה

 במרכז התעופה שדותעל
 אלה שכן וב8ביבווזיהם,האי
 החיוניים המתקניםהיו

 הצדדים לשני באיביותר

 שעוקפי מהירים, תמרונים כמהלבצע
 את להשלים היו צריכיםהתוכנית
 במקביל ימים. שבוע בתוך האיכיבוש
 נועדה האי במערב העיקריתלנחיתה
 פעולת לבצע המרינס של 2דיוויזיה
 לשכנע כדי האי בדרום-מזרחהטעיה
 השקשה מאמץ יהיה ששם היפניםאת

המרכזי.
 העצום הפלישה בכוח לתמוךכדי
 תוכנית את לתכנן צורך היההזה

 היותר והגדולה המורכבתהתחזוקה
 ציר ולהחזיק לארבן צורך היה השנייה. העולםבמלחמת
 לאוקיינוס מעבר - ק"מ מ-10,000 יותר בן ימיתחזוקה
 של תובלה ספינות 434 הוטענו הנחיתה לצורךהשקט.
 וציוד. הספקה טון ב-745,850 הבריתבעלות

 צבאי ממשל להטיל האמריקנים התכוונו האי כיבוש47חר
 מיוחדים. ומפקדה עירבון בנו הם כך ולשם האוכלוסייה,על

 המערכה כי הייתה האמריקנית בתוכנית היסודהנחת
 ובסביבותיהם, האי במרכז התעופה שדות על בלחימהתוכרע
 הצזזים. לשני באי ביותר החיוניים המתקנים היו אלהשכן
 ההתנגדות שעיקר הייתה האמריקנים של נוספתהנחה
 כניסיון בחופים - קודמות בנחיתות כמו - תהיההיפנית
 את להשליך וכדי בשר ראש של התבססותו אתלמנוע

 ה-32 הארמייה מפקדת נחיתתם. עם מייד ליםהפולשים
 אפשרית, בלתי כמעט משימה בפני שעמדההיפנית,
 חלקו על רק להגן 1945 ינואר במהלך סופיתהחליטה
 שדות את במודע הפקירה היא בכך האי. שלהדרומי
 הדיוויזיות שתי האי. במרכז וקאדנה יומיתןהתעופה
 מול אל היקפית נערכו הארמייה של המוגברתוהחטיבה
 62 דיוויזיה ממזרח. והן ממערב הן נחיתהאפשרויות
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 מאוד גדושה למנה הודותרק
 האמריקני המודיעין נוף מזלשל

 בנוגע מאוד מדויקתהערכה
 על שהגן היפני הכוחלעוצמת

 .. .ע

 במהלך "מיזורי. הקרב אוניית את מתקיף 'פני "קמיקזה"מטום

 ואילו בדרום, נערכה 24 דיוויזיה הגזרה, בצפוןנערכה
 ההגנה בתוכנית המרכזי הרעיון במזרח. נערכה 44חטיבה
 גביית תוך האפשר ככל רב זמן באי להחזיק היההיפנית

 האי דרום מהתוקפים. כבדמחיר
 האחרים מהאזורים להבנה יותרקל
 )אזור שלו הטופוגרפי המבנהבשל
 האי אוכלוסיית גבעות(.של

 גם ושם בדרום, ]רובההתגוררה
 החשובות הערים שתינמצאות
 הבירה עיר נהה, האי: שלביותר
 ההיסטורית הבירה ושוני, האי,של
 העיקרי מחירה הריוקיו. עםשל
 הפקירה שהיא היה התוכניתשל
 לשדות שמטביב המישוריםאת

 הספינות ריכוז את ומהים מהאוויר לתקוף תיכננו,פנים
 לחופי סמון לשהות היו שעתידות הברית, בעלותל

 לכוח לתת היה האלה הספינות של תפקידןקינאווה.
 קיוו היפנים וזעחזוקתי. אווירי ארטילרי, סיועפלישה

 אוקינאווה עלב

 כה אבדות הברית בעלות של הימי לכוח להסבשיצליחו
 האלטרנטיבות משתי באחת לסחור ייאלע הוא כי עדמרובות,
 הפלישה כוחות את ולהפקיר לסגת הבאות:הקשות
 להמשיך 32; לארמייה קל לטרף שיהפכו כך באי,הלוחמים
 אבדות של במחיר אך הפלישה, לכוחות הסיועבמתן
 ביותר.כבדות

 המוקדמיםהקרבות
 1945 במרס ב-6 למעשה החלה אוקינאווה עלהמערכה

 איים קבוצת - בקראמה הנחיתות עם 4(, - ה"ע"ויום
 25 רק המצויההרריו),

~up 
 אוקינאווה. בירת לגהה, מערבית

 95 להימשך הייתה שעתידה למערכה הפתיח זההיה

 של בהיסטוריה ביותר הקטלניות כאחת ולהירשםימים
 השקט. באוקיינוסהמלחמה
 תת-אדמירל היה בקראמה הנחיתות של הישירהמפקד
 האיים של התקיפה קבוצת מפקד קילנד, נ'איגנוף

 הזאת למשימה הקצה האמריקני היבשה צבאהמערביים.
 ד' אנדריו מיג'ר-ג'נרל של בפיקודו 77 חי"ר דיוויזייתאת

 בגואם קרבי ניסיון בעלי צברו הדיוויזיה חיילי מרביתברוס.

 האי במרכזהתעופה
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 שהעריכו משום הופתעו,היסנים
 ישירות ינחתושהאמריקנים
 קודם ישתלטו ולאבאוקינאווה

 הפמוכים האיים עלכול

ובפיליפינים.
 המוקדמות הבוקר בשעות החלה החופים עלההסתערות

 מדיוויזיה גדודיים קרב צוותי ארבעה כאשר במרס, 26של
 גרומה, אקא, - בקבוצה איים בארבעה במקביל נחתון7

 אווירית והפצצה ימית הפגזה בחיפוי - וזאממיהוקאז'י
 מהירה, כה הייתה ביבשה הכוחות התקדמותאינטנסיבית.

 - נוסף אי על הונחת מהדיוויזיה חמישי קרב צוות כיעד
 היום. באותו עוד יותר מאוחר -יאקאבי
 ואמורו קובא באיים האמריקנים נחתו במארס, 27למחרת,
 ביותר והקרוב האיים בקבוצת הכדול בטוקשיקי,ולבסוף

לאוקינאווה.
 באיים רק משמעותית בהתנגדות נתקלו הנוחתיםהכוחות
 בהתנגדות רק נתקלו האחרים באיים ואילו וזאממי,אקא

 29 של בערבו כבר להכריז האמריקנים יכלו וכךאקראית.

 קראמה. איי בקבוצת מן4ה שליטה שולטים הם כיבמרם
 הפועל אל הוציאה שהדיוויזיהאף
 במיני נפצרים נחיתה מבצעי15

 קלות: אבדותיה היו זו,מערכה
 26 בין פצועים ו-81 הרוגים31

 פרק באותו במרס. ל-31במרס
 חיילים מ-530 יותר נהרגוזמן

 כ-1,195 נשבו. ו-121יפנים,

 הושמו באיים שהתגוררואזרחים
 אמריקני. צבאי ממשלתחת

 לפני העריך האמריקניהמודיעין
 ל-1,500 1,000 בין מצויים קראמה באיי כיהנחיתות
 יותר שם שהו במרס 25 עד כי היא האמת יפנים.חיילים

 מעגנים לבנות כדי לשם הובאו הם יפנים. חייליםמ-2,300
 האמריקנית הפילשה לפני יום אולם למתאבדים, נפץלסירות
 הוחזרו ממחציתם ויותר עבודתם, מרבית את סיימוהם

 האי. על המגינים בכוחות לשלבם כוונה מתוךלאוקינאווה
 מזל של מאוד בדושה למנה הודות שרק הייתההתוצאה

 בנוגע מאוד מדויקת הערכה האמריקני המודיעיןנתן
 קראמה. איי קבוצת על שהבן היפני הכוחלעוצמת
 ארטילרי אנד של כוחות נערכו קראמה איי כיבושלאחר
 במרחק המצוי קטן, תו" אי - בקיימה ארה"ב צבא של420
 שעליהם האנושי, מחופי ק"מ וכ-18 מנהה ק"מ כ-15של

 ה"ע". ביום העיקרית הנחיתה להתבצע הייתהעתידה

 155 תותחי ל-24 עמדות עליו ונבנו מיידית, בוצרהאי

 העיקרית. לנחיתה ישיר סיוע לתת היו שעתידיםמ"מ,
 קלים. למטוסים נחיתה מסלול האי על נבנהכן

 בכיבוש המערכה את לפתוח החליט טרנרתת-אדמירל
 כבסיס בהם להשתמש שאיפשר מיקומם, בשל קראמהאיי

 כן, על יתר באוקינאווה. הלחימה לקראת עיקריתחזוקה
 באורך חוף כל - לנחיתה מתאימים D'Oln 44 היובאיים
 שמהם רבים, מעגנים ובהם - מטר 1,000-5000של

 הם כן כמו נחיתה. אסדות ולפרוק להעמיס היהאפשר
 הופתעו, היפנים ים. למטוסי פעולה כבסיסי לשמשיכלו

 באוקינאווה ישירות ינחתו שהאמריקנים שהעריכומשום
 כתוצאה הסמוכים. האיים על כול קודם ישתלטוולא

 היפנים כוונת סוכלה המפתיע האמריקנימהמהלך
 שאותן נפץ, לסירות יציאה כבסיסי באייםלהשתמש
 צי של האוניות תוך אל להשיט מתאבדים היואמורים
 האמריקני.הנחיתה

 בתופעת לראשונה האמריקנים נתקלו האיים כיבושעם
 מאות נמצאו באיים במערות ההמוניות:ההתאבדויות

 שהתאבדו - וילדים נשים זקנים, - אזרחים גופות שלרבות
 את לעצמם לחסוך וכדי שבכניעה מהבושה להימנעכדי

 יפן צבא של התעמולה לפי - להם שציפה הנוראהגורל
 החיילים עמדו הזאת התעמולה לפי האמריקני. בשבי-

 לרוב הנשים". את ולכנוס הנברים את "לרצוחהאמריקנים
 התאבדו. מכן ולאחר משפחותיהם את הגבריםרצחו

 מזוויעים. היו ארה"] צבא חיילי בפני שנגלוהמראות

 האויב?היכף
 העיקרי האמרוקני הכוח נחותת החלה באפריל 1בשחר
 אש עוצמת בחיפוי נעשתה על הנחיתה האנושי.בחופי
 rnl~"D 23 9 מערכה, ספינות 10 שכללה אדירה,ימית

 שייטו בוקר באותו תותחים. ספינות 1 ו-77משחתות
 סיפונן שעל אמריקניות, ספינות ך1,45 היפני האיבמימי
 בנורמנדי ה"ע" ביום השוואה: ילשם חיילים 182,821היו
 אוקינאווה על המערכה של בשיאה חיילים(. אלף 75נחתו

 הברית. בעלות של וצי צבא אנשי אלף 548 בההשתתפו
 155 פגזים 44,825 כללה לנחיתה שקדמה המכינההאש

 מרגמה. פצצות ו-22,500 רקטות אלף 33 ויותר,מ"מ
 לשם פעם אי שהונחת ביותר הכבד האש מסך זההיה

 אמריקנית. בנחיתהתמיכה
 אושיג'ימה הגנרלים צפו שורי טירת של חומותיהממרומי

 וכן ריקים שטחים על שנחת האמריקני האש במפנןוצ'ו
 מראש העריכו שהם כפי כדיוק שהתנהלה עצמה,בנחיתה

 הראשון האמריקני הגל נוחת החל 0830 בשעהשתתבצע.
 ששימש 12, חי"ר גדוד רק הגן שעליהם האגושי,בתפי
 הנחיתה כוחות אחרות: במילים והתרעה. הטעיהככוח

 ממש. של בהתנגדות נתקלו שלא כמעטהאמריקניים
 ברצף. לנחות המשיכו אמריקנים חיילים של נוספיםגלים
 מספר המרינס קורפוס הצליח משעה יותר מעטבתוך

 הסער יחידות את להנחית בייגר מייג'ר-ג'נרל של בפיקודו3
 מדרום ואילו בישי, לנהר צפונית ו-6 1 המרינםשלדיוויזיות

 קורפוס של ו-96 7 החי"ר דיוויזיות במקביל נחתולנהר
 ם הודג'. מייג'ר-בינרל של בפיקודו היבשה צבא של24

 מ-16 יותר באי להנחית האמריקנים אפוא הצליחוכשעה
 חיילים.אלף
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 גדוד הגן שעליו יא-שימה, האי לכיבוש לחמה היאבאפריל, הפולשים של המוחלטת להפתעתם קאדנה. התעופהלשדה
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 ך4חר ימים שמונה באפריל, ב-8 קוניגמי. מכוח יפנימוקטן ששניים אירע כך מוגנים. האלה התעופה שדות שני היו"
.. .. .. ..,.,, במערך לראשונה 10 ארמייה נתקלה באוקינאווה,הנחיתה התוכנית שעל-פי הפלישה, מבצע של המרכזייםמהיעדים

 ,; ,י . , ,. ; ז .( , ,ן לרשותו עמדה אז דווקא והנה היפנים. של העיקריההגנה ביום המוקדם לכל להיכבש היו אמוריםהאמריקנית
 .לן.ע.'נ14, (מ:(ן,,(( (ך מחצית רק בקנר, ליוטננט-ג'נרל 10, ארמייה מפקדשל הפלישה תחילת לאחר ספורות שעות נפלוה"ע"+3,
 41.ע.(י.'5 ',, ,.(4-4י-י. י 'ל,, קבוצת כל פנ' על מפוזרת הייתה האחרת המחציתמכוחו. 12 מספר היפני החי"ר בדוד של שרידיו קרב. ללאכמעט
 ן,: )'קע 45", .,".ן,,1,ץ )ו(י,ג.4י.ן הנחתים את להחזיר כדי נוספים בשבועיים צורך היההאיים. מוטובו. האי בחצי קוניגמי לכוח והצטרפו צפונהנסוגו

 (ן ,ן.ן(.לען ל.," ' 1"; 'יי"-,.51ן העיקרי. המערן על בקרבות ולשלבם האימצפון של גרוטאות התעופה שדות בשני מצאוהאמריקנים

,,עין (ן; 4 ,ול י : הגדולה המערכה שלססינתהקרבתה חית ת ת יזח המוח "ב טשי"קו:::]"קאזנ""ת
""; בעוולם21'111ר כבר הלילה רדת עם ה"ע". יום של הערב בשעותכבר

-, 
 :, לי:,:( ;1-1 4'ן, י;

 .) (;]1.,ק -מ..'ןן ;זול.גגן,ן היפנית המרחבית הארמייה החליטה באפריל 7-6בימים חייליהן ובהם אמריקנים, חיילים אלף 60 החוף עלהיו
'. 

 הדרג ושהייתה בפורמוזה הייתה ישמפקדתה 10מספר בשעות הנוחתות. הדיוויזיות של העתודה חטיבותשל
 להשמדת מיידית מתקפת-ננד 7צצע 32( ארמייה עלהממונה הנחיתה ך4חר שעות 32 - באפריל 2 של הצהרייםאחרי
 הוציאה היא כן לשם באוקינאווה. שנחת האמריקניהכוח בקו לשניים האי את לבתר האמריקניים הכוחות הצליחו-

 לסייע החליט הצי 32. ולארמייה לצי התקפהפקודות המזרה. אישיקאווה חוף ועד במערב מנקאדומרישנמשר
 שכונה ים-אוויר, משולב מבצע באמצעות הזאתלמערכה להיות הזה היעד היה אמור האמריקניות התוכניותעל-פי
 המערכה אוניית הצטוותה הזה המבצע במסגרת"טן-גו". באי היפנים המבן כוחות נותקו כך ב"ע"+15. רקמושג
 יכת עת באותה בעולם ביותר הכדולה - "יאמאטו"היפנית בחצי האי, של losn[~ בחלקו דרומי. ולכוח צפונילכוח
 פעולת ולבצע המותקף לאי מקיושו לצאת - טון(72,800 חטיבה של בעוצמה שהיה קוניגמי, כוח נערך מוטובו,האי

 כמה מ"מ( )480 העצומים בתותחיה להשמידהתאבדות: היו היפניים הכוחות שאר ואילו ]דודים(, ,שנימוקטנת
 ולבסוף במרחב הפועלות הברית בעלות מספינותשיותר האי. של הדרומי בחלקוערוכים

 כסוללת היפניים היבשה לכוחות ולסייע החוף עללעלות
 ליווי, עם יחד יצאה היאארטילריה. הימני ההגנה במערך1[1['11קלו11

ש "יהגי" הקלה הסיירת אתשכלל עליונות על שנשענו האמריקניות, המודיעיניות ההכנותכל ש ש ש ש ש - -
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 היפנים איבדו להם שהוטבעו הספינות על נוסףקאדנה.
 איש. וכ-3,800 מטוסים כ-300 המבצעבמהלך
 החליטה היפני הצי של העזות ההתקפות למרותאולם

 במקביל להנחית בכוחה שאין 32 ארמייה שלהמפקדה
 ביבשה.מתקפת-נגד

 האבטחה מרחב עלהלשיניה
 התקדם שבהם יחסית, "קלים" לחימה ימי שמונהלאחר
 בהיקף וכוח גאיה כוח מול אל דרומה הצבא של 24קורפוס
 מיסוך כוח שהיה קוניכמי(, כוח כמו - מוקטנת חטיבהשל

 ארה"ב צבא חיילי לראשונה נתקלו והשהיה, התרעהלצורך
 קרב אפילו אולם היפנים. של העיקרי המערךבביצורי

 הקטן היפני ההשהיה כוח מול שנוהל ה"קל",ההתקדמות
 המחיר וזמורת הרובים. כ-1,500 מהאמריקנים גבהוהמיומן,
 בלבד. ק"מ 5-3 של התקדמות האמריקנים השיכו הזההיקר
 שלב באותו איישה היפנים של העיקרי המערך ביצוריאת
 ערוכים היו האחרים הידניים הכוחות נעוד 52, דיוויזיהרק

 נחיתות לקדם כדי האי ובדרום-מערב האיבדרום-מזרח
 העניקו בם הזאת בדרך האמריקנים. של נוספותאפשריות
 המשיך 24 קורפוס הארכיוני. ההגנה למערך עומקהיפנים
 תוך באפריל, ל-12 באפריל 9 בין היפני המערך עלללחוץ
 כוללת מתקפה ומכין וגוברים הולכים כקשיים נתקלשהוא

 הראשונהמתקפת-הנגד
 כיום כבר להתקפת-נגד לצאת שקל כאי היפניהפיקוד
 יפן צבא של הלחימה תורת כן, על יתר לנהיתה.הראשון
 והארמייה הממונה והמפקדה התקפית, ומתמיד מאזהייתה

 לצאת לחץ הזמן כל הפעילה 10( מספרהמרחבית
 אולם ובים. באוויר למבצעים במקביל ביבשהלהתקפת-נגד

 את תחשוף מהביצורים שהיציאה חשש באי היפניהפיקוד
 יספכו והם האמריקנים, של העדיפה האש לעוצמתהכוחות
 ממש. של הישגים להשיג שיצליחו בלא כבדותאבדות
 ההצלחה את לנצל באי היפני הפיקוד החליט דבר שלבסופו

 רק אולם - למתקפת-נגד באפריל ב-12 ולצאתבמגננה
 והדיוויזיה 62 דיוויזיה של השני מהדרג כוחותבאמצעות
 העיתוי השלב(. אותו עד האויב עם במגע שהייתההיחידה
 יעילה הייתה הארטילרית ההכנה טוב, היה היפנים בחרושבו

 שני לפעולה, שהוקצו הגדודים ארבעת מתוך אולםביותר,
 מעבר להסתנן הצליחו בדודים שני ורק בניווט, טעוגדודים
 שלושה נמשכה הלחימה 96. דיוויזיה בנזרת האמריקניםלקווי
 שני נסוגו ובסיומה - באפריל וב-14 כ-13 ב-12, -לילות
 כבדות. אבדות שספגו ךעחר העיקרי, למערך היפניםהנדודים
 להסתננויות פגיעים שהאמריקנים הוכיחה היפניתההתקפה
 כל הופכת שלהם האש שעוצמת לימדה נם אךליליות,
 מאוד. וליקרה למסוכנת כזאתהתקפה
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 אוקינאווה לחוף בדרך אמריקניים נחיתהכוחות

 דיוויזיה של 63 חטיבה על נפל הלחימה נטל עיקרשלה. ההגנה רצועת על 24 קשר0ןנשמ311ן)111
62.י[13'קרי1ן

 קורפוס של הכוחות המשיכו ברציפות ימים ארבעה]משך ולמרות האבטחה ]מרחב בלחימה המרובים הקשיים אףעל
 המתקפה של הישבית ודעכה. הלכה שזו עד במתקפה,24 מייער-ג'נרל 24, קורפוס מפקד היה היפנית,מתקפת-הנגד

 כ-800 רק התקדמו האמריקניים הכוחות זעומים: היוהזאת כך לצורך שורי. מערכי את להכריע בכוחו כי בצוההודג'

 הראשון הדרג מערכי את אפילו לכבוש הצליחו ולאמטרים הארמייה. מעתודת 27 דיוויזיה את - תגבורת הקורפוסקיבל
 בתום קקדזו. רכס על היפניםשל התוכנית לפי בחודש. ב-9ד להיפתח תוכננההמתקפה
 השתמשה כבר הלחימה ימיארבעת - ו-27 7 96, הקורפוס של הדיוויזיות שלוש היואמורות

- ש ש ש ש ש ש א ש - - 1 עתודותיה בכל היפנית 62דיוויזיה תוקפת דיוויזיה כל כתף. אל כתף אחת, ובעונה בעתלתקוף

 שחיקה קרבות של ונודשלשעוטי למילוי ואם בהתקפת-הננד אם- ק"מ. כ-2.5 של ברוחב לחזית אחראיתהייתה

 מפקד של במוחו להבשילהחל האמריקנית המתקפה מולפרצות ( קנים י24~ 1-ויו"ט גדודי 27 פתחו בבוקר ב"פריל]-19

 ולמות "לתקוף הרעיוןהארמדה הדיוויזיה ששילמה המחירהעיקשת. הזאת להכנה ארטילרית. בהכנה הדיוויזיות ושל הקורפוסשל
 נעוץ היה הזה הרעיוןוככבודכן- כבד: היה האלה הימיםבארבעת סיירות שש של מערכה, אוניות שש של תותחיהןהצטרפו
 היפניתaspinu-בותה"בושיח" איבדה ככר היא באפרילב-22 הגדול הארטילרית האש כוח זה היה משחתות. ששושל

 ועמדה הלוחם מכוחהמחצית לא ואם השקט. האוקיינוס בזורת פעם א' שהופעלבוותר
- א ש - ש א 8 - ש ש שןו
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 תמרון לבצע כדי האמפיבית יכולתו את לנצל שלווהדיוויזיות
 חוף בקרבת התלולים הצוקים הדרום-מזרחי: בחוףנחיתה
 אותה עד 24 קורפוס שספג הכבדות והאבדותהנחיתה

 לשמר יהיה שניתן כדי ולתגברו לרעננו שחייבו אבדות -עת
 בחזית. היפנים על הלחץאת

 בכבוד ולמותלתקוף
 מהלחימה. שהוצאה הראשונה הייתה האמריקנית 95דיוויזיה
 אפריל. חודש בשלהי 77 דיוויזיה על-ידי בהדרגה הוחלפההיא
 - ההתקדמות לחידוש הספיקו לא האלה החילופיםאולם
 כשכוחות וכך בהכנה. היפנים שיצרו הריכוז בשלבעיקר
 באי, לחימה כחודש לאחר כוחות באפיסת היו 24קורפוס
 על לקרב הוטל לא עדיין 3 מספר הנחתים קורפוסואילו

 לצאת ברצינות שוקלים היפנים החלו העיקרי,המערך
 כוללת.למתקפת-ננד
 האי כל את לכבוש בידם שיעלה תחילה העריכוהאמריקנים

 המערכה מתחילת חודש כשחלף גם אולם שבועיים,בתוך
 ההגנה ברצועת שורי מערכי את להבקיע בידם עלה ך4עדיין

 עקובים שחיקה קרבות לסדרת הפכה הלחימההעיקרית.
 מטר 100 של בקצב האמריקנים התקדמו שבהםמדם,
 לוטננט-ג'נרל 32, ארמייה למפקד ברור היה זאת למרותביום.

 לגבור סופה האמריקנים של העדיפה העוצמה כיאושיג'ימה,
 והצטמצמו, הלכו היפנים משאבי שכן השחיקה,במערכת

 שהאמריקנים בעוד לרעננם, או לחדשם יכלו שהםבלי
 כוחותיהם. את העת כל ותיחזקותיגברו
 המטה ראש ובמיוחד 32, ארמייה של המטה מקצינירבים

 כוללת, למתקפת-נכד לצאת העת כל לחצו צ'ו,הלוחמני

 המפקד סירב למערכה הראשונים השבועות בארבעתאולם
 כפי - כוחותיו שישלמו מהמחיר החשש בשל זאתלאשר
 קרבות של חודש 7עהר אולם באפריל. 12 במתקפתשקרה
 הרעיון הארמייה מפקד של במוחו להבשיל החלשחיקה
 בתרבות עמוק נעוץ היה הזה הרעיון בכבוד". ולמות"לתקוף

 של במצב כי שדגלה היפנית, הלוחם"( י"דרךה"בושידו"
 על אחרונה התקפה הסמוראים יחידת מבצעת בררהאין

 ההתקפה האחרון(. הכדור )ועד האחרון האיש עדהאויב
 עם מתאבדים אותה ששורדים ומי "גיוקסאי", מכונההזאת
 הקרב.תום
 שלב שבאותו תקווה שכיב היפני לפיקוד עדיין היה כןכמו
 הטקטי המצב שכן התאבדות, בהתקפת רק מדובראין

 תכנון קבוצת לאחר ממש. של הישגים להשיגמאפשר
 תוכנית על הוחלט באפריל, ב-29 שנערכהמעמיקה,
 דיוויזיה בעוד איתן, תעמוד 62 דיוויזיה שלפיהשאפתנית,

 ההבקעה 7קחר הימני. באכף האמריקנים קווי את תבקיע24
 דיוויזיה דרך ותעבור ממערכיה 44 חטיבה תצא - תוכנן כך-

 לתמרון אותו. לבתר במגמה האמריקני המערך לעומק24
 כללה גם התוכנית 62. דיוויזיה את בם לצרף הוחלטהזה

 בעומק אמפיביים הנדסה גדודי שני של מהיםהנחתה
 כדי המזרחי והחוף המערבי בחוף האמריקנייםהאגפים
 למאי. ל-4 תוכננה מתקפת-הנגד הפעולה. גזרת אתלבוז-ד
 האחרונה ההזדמנות זוהי כי ברור היה באי היפנילפיקוד
 שיישארו המשאבים יספיקו כך אחר וכי לתקוף,שלהם
 והשהיה נסיגה קרב לניהול רב בקושי 32 ארמייהברשות
 הסופית. לתבוסהעד

 לחיל היפני הצבא של המוצלחת המבננה איפשרהבינתיים

 אוקינאווה לחוף בדרך אמריקניים נחיתהכוהות



 האמריקני, בצי מכותיו את להפליא שלהם הצי שלהאוויר
 באוקינאווה. הלוחמים ולתחזוקת האש לסיוע חיונישהיה
 של ספינות 20 היפנים הטביעו בלבד אפריל חודשבמהלך
 ובהן אחרות, ספינות ל-157 נזקים וגרמו הבריתבעלות
 ו"הנקוק", אמריקניות שלוש - מטוסים נושאותארבע

  הבריטית ~אחת  רטן-יאחינטי"("אנטרפרייו"
 ניזוקו האלה המטוסים נושאות)"אינטרפיד"(.

י מהלחימה. להוציאן צורך היה כי עד קשה,כה

 לשש נזק וברמו אחת ספינה הטביעו נפץסירות
 אותו במהלך רק איבד ארה"ב צי נוספות.ספינות
 ו-ן89 הרוגים 956 ובהם מלחים, 03ך,4הודש

 ~D'elO. 1,100 איבדו היפניםנעדרים.
 עם במאי ב-4 שנפתחה היפנית,מתקפת-הנגד

 אינטנסיבית, אך קצרה ארטילרית הכנה 7~חרשחר
 האמריקנים, ממערכי לחלק לחדור בתחילההצליחה
 התוקפים הכוחות נבלמו היום צהרי עדאולם
 הושמדו האמפיביים ההנדסה בדודי המרות.בכל
 להסתנן הצליח 32 מחטיבה 1 גדוד רק בים.ברובם
 טנברו מתלול על להגנה ולהיערך לקוויםמעבר
 שנותרה האמריקנית, 17 חי"ר חטיבת שלבעורפה
 הגדוד החזיק לילות שני במשך מכותרת.למעשה
 התקפות-הנכד כל מול אל האמריקני בעורףמעמד
 השלישי בלילה אך עליו, שהונחתה האשועוצמת
 לאחר היפנים למערכי חזרה לסגת פקודהקיבל

 בלילה במאי ב-5 הרוגים. ן46 בשטחשהשאיר
 מתקפת-ה) כי אושיג'ימה לליוטננט-ג'נרל ברור היהכבר

 הו, והוא לוחמיו, מטובי כ-000,ך בה אבדו וכיכשלה,
 ז להרים מתקפת-הנגד הצליחה זאת עםלהפסיקה.
 תר) והיא - בלבד זמני באופן אם גם - היפנים שלהמוראל
 האמריקני עצבי לערעור משמעותיתתרומה
 היפנים אוז הכרירוו בנואי 4 של מתקפת-הנגדתוצאות
 עם רק נשארה 62 דיוויזיה מחודשת) מצב הערכתלבצע
 - 44 וחטיבה 80%, עם - 24 דיוויזיה מעוצמתה,כרבע

 מתוך קידומם בשל אבדו רבים ארטילריה קני 80%.עם
 ירדה ולנותרים בהתקפה, לתמיכה המבוצרותעמדותיהם

 ל-15 ליום לתותח פגזים מ-50 היומית התחמושתמנת
 היפני הארטילרי הפיקוד עוצמת קטנה הכול בסךפגזים.
 לעבור היפנים את אילץ הזה המצב במחצית. 5מספר
 הסיוע קצין יותר. עוד ולהתחפר בלבד סטטיתלהגנה
 לטוקיו נשלח נאומיצ'י, ג'ין רס"ן הארמייה, שלהאווירי
 כדי האוויר תקיפות את האפשר ככל להגביר מסרעם

 האמריקנים. של התעבורה נתיבי אתלנתק
 חידשה היפנית, המתקפה לאחר ימים כמה במאי,ב-11
 מבחינת ]ם אולם מתקפתה, את האמריקנית 10ארמייה

 במיוחד: מעודדת המצב תמונת הייתה לאהאמריקנים
 מצאו עדיין באי המוצלחת הנחיתה 17חר יום מ-45יותר

 י.י .:, ,4,'". ו:ננ:וג::1]ן :גבריךןע::
 ו-24 הנחתים של 3 קורפוסים) שני האמריקניםהטילו
 במערכה ביותר המרים מהקרבות כמה היבשה. צבאשל

 י . יןינ4 , ,.י% .'

 למחרת. נחרצת יפניתהתקפת-ננד
 לחימה ימי ל-10 חקקוהאמריקנים

 לכבוש מנת על ופראיתקשה
 הסוכר" ראש "גבעת כמויעדים
 החרוט" "בבעת או האיבמערב
 למרחב שהגיעו לפניבמזרחו,

שורי.

 הארמייה נעלמהלהיכן
הימנית?

 תוך דרומה ]לחצם 10 ארמייה חיילי המשיכו במאיב-21
 המערות נגד להביור בטנקי נרחב שימוש עושיםשהם

 לרוב מוקמו ואשר היפנים, התבצרו שבהןוהמחילות
 להיכנס החלה 6 מספר המרינס דיוויזיית אחורי.במדרון
 דיוויזיית המשיכו במרכז ואילו החבל, בירז) נהה,לפרברי
 של המתחם לעבר ללחוץ 77 ודיוויזיה 1 מספרהמרינם

 מנצחים החלוהאמריקנים
 ההתשה בקרבותאט-אט

 על-ידי פשוט האלההאכזריים
 כוחותיהם ותגבור ימניםהרג

 איבדו כבר מאי סוף עדשלהם.
 חיילים אלף כ-30האמריקנים
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 ממקד של להערכותיובניגוד
 הצבא האמריקנית, 10ארמייה
 נפוג אלא התסורר, לאהיפני
 ובפני מסודרת,בצורה

 מערכי שוב עמדוהאמריקנים
 היה שצריך מבוצרים,הגנה

לכובשם
= . -ף ם 4 - *  ן, 

 הצליחה האי במזרח בשורי. היפנית 32 ארמייהמפקדת
 להסתער החרוט", "נבעת את לכבוש 96 דיוויזיהסוף-סוף

 שדה את ולכבוש יונברו הכפרעל
 נאלצו ושוב שוב שם.התעופה
 מול לעמוד ארה"בחיילי

 נחושות, יפניותהתקפות-נגד
 מנהרות, של מערכות מתוןשיצאו
 מחילות. ושל מערותשל

 שורי עלההסתערות
 מרינס חיילי 50 נערכו במאיב-13
 הסוכר". ראש "בבעת פסגתעל
 המקום על להבן פקודה קיבלוהם

 בבוקר מחיר. בכל הלילהלמשך
 יפניים. יד מרימוני פצועים או הרוגים מהם 46 היולמחרת
 נפגעו שועל, בשוחת מחסה שתפסו האחרונים,ארבעת
 כוחותיו בשארית הגיע מהם אחד ורק יפני, זרחןמרימון

 ביותר. הקרובה הפצועים איסוףלתחנת
 באחת ימים. כשבוע נמשכה הזה מהסב אכזריתלחימה

 ממצבה אמריקנית פלוגה ירדה זייפניותמהתקפות-הנגד
 נהרגו פלונות מפקדי שלושה לשניים. חיילים 240של

 בהסתערות היפנים. של מדויקת ארטילריו, באש אירועבאותו
 האמריקנים נאלצו שעות, כמה שנמשכה אחרת,יפנית

 מעמד. להחזיק כדי ובפקידים בטבחיםלהשתמש
 בירתם שורי, טירת סביב נבנה היפני המערךמרכז

 ספינת פגעה שבוע במשך הריוקיו. עם שלהעתיקה
 באמצעות בטירה ישירות פעמים 25 אמריקניתמערכה
 התת-קרקעי לבונקר להזיק הצולחה דע אולם מ"מ, 360פגזי
 מתחתיה. בנוי שהיה 32, ארמייה מפקדתשל
 הסוכר", ראש "בבעת היה שורי על להתקפה המפתחשטח

 המערבית לגישה מעל מטר כ-100 של לגובהשהתנשאה
 6 דיוויזיה לנתה. המזרחית הדרך על גם ושלטהלטירה

 ומשע כבשה שפרד מייג'ר-ג'נרל של בפיקודו המרינסשל
D'~UOהיא פעמים שמונה הסוכר". ראש "גבעת את 



 ורק - יפניות התקפות-נגד מפאת לסגת ונאלצה -כבשה
 התשיעי הכיבוש 7"חר גם בגבעה. נותרה התשיעיתבפעם
 להתקפת-נגד, עתיקים ומקברים מהמערות יפנים מאותיצאו
 אמריקניים. טנקים על-ידי נטבחואן
 השוקו7י", טיפת "גבעת היה לשורי ממזרח אחר שולטשטח

 דיוויזיה לחמה ימים שישה מטר. eo של לגובהשהתנשאה
 ננד תקפו היפנים הזאת. הגבעה את לכבוש מנת עלדך

 המאפשר הדרומי, במדרון ונאחזו החרוט" "גבעתבגזרת
 הדרומי. בחוף יוניברו לנמלגישה

 ההתשה בקרבות אט-אט מנצחים החלוהאמריקנים
 כוחותיהם ותגבור יפנים הרג עתידי פשוט האלההאכזריים
 אלף כ-30 האמריקנים איבדו ככר מאי סוף עדשלהם.
 נעדרים. או הרובים כ-8,000 מהםחיילים,
 הכבדות, בהפגזות נהרס ממערב לשורי שהוביל הבטוןכביש
 ובתחילת מאי של האחרונים בימים טרופי גשם ימיו-11
 הייתה בה שהעבירות בוץ, לעיסת הקרקע את הפכויוני
 האמריקנים הצליחו הקשה האוויר מזג למרות ביותר.קשה
 הבקעה בפני ועמדו החופים שליד האכפים בשנילפרוץ
כוללת.
 במאי, ב-22 נוספת תכנון לקבוצת קרא היפניהפיקוד

 קיאן, האי לחצי מסודרת נסיגה לבצע החליטובעקבותיה
 בוצר קיאן האי חצי של שטחו האי. של הדרומי קצהושהוא
 של האחרון ההתנגדות מעוז להיות שיוכל כדימראש
 24 שבין בלילה בוצע הנסיבה של הראשון השלבהיפנים.

 ממערכיהם בחשאי יצאו 62 דיוויזיה של כוחות במאי:ל-25
 האמריקנית זד דיוויזיה כוחות את ותקפו האיבמערב
 המבקע את להשלים מהם למנוע כדי החזיתבמזרח
 היפנית האוויר מתקפת התבצעה במקבילשלהם.
 שהצליחו 7עחר להלן(. וראו במערכה ביותרהגדולה
 יותר(, או ,פחות במזרח החזית את לייצבהיפנים
 במזרח ממערכיה בנואי ב-29 24 דיוויזי~ינסוגה
 ממערכיה במאי ב-31 נסוגה 44 וחטיבההחזית,

 62 דיוויזיה נם השלימה ביוני ב-4בצפון-מערב.

 המערך של העורפי למרחב ועברה נסיגתהאת
 ארמיונית. עתודה לשמש כדיהחדש

 ובים באווירהלחימה
 בלא אוקינאווה במרחב נוהלה ובים באווירהלחימה
 בהתאם ביבשה. מאשר והקרבה נחישותפחות

 גל אחר גל היפנים הטילו המערכתיתלתוכניתם
 מהאוויר רבות תקיפות וביצעו "קמיקזה" טייסישל

 ספינות ועל באי הפעילים התעופה שדות עלומהים
 לסייע מנת על בקרבתו שרוכזו האמריקניותהצי

 התקיפות מטרת ביבשה. הלוחמים הקרקעלכוחות
 ככל רבות אבדות לאמריקנים לברום הייתההאלה
 רצונם ואת עוצמתם את לשחוק מנת עלהאפשר

 להילחם.להמשיך
 של השנייה במחצית לשיאן הגיעו היפניות האווירתקיפות
 האמריקנית הנוכחות נגד שכוון היפני האווירי המאמץמאי.

 במלחמה לו הקודמים מכל בהרבה גדול היהבאוקינאווה
 היפנים פיצעו כולה המערכה במהלך השקט.באוקיינוס

 ןעוקים)ווה luhow האמריקניים הכוחות ננד אוויר תקיפות896
 כל את היפנים הפעילו האלה בתקיפות בסביבתה.וששהו
 דו-כנפיים אימון מטוסי כולל לרשותם, שעמדו המטוסיםסוגי

 במערכה האמריקנים שהפילו מטוסים כ-4,000 מתוןאיטיים.
 הגיעו במאי וב-25 ב-24 "קמיקזה". מטוסי היוכ-1,900
 על לחפות כדי היתר בין - לשיאן היפניות האווירתקיפות
 תקפו האלה ביומיים רק משורי. 32 ארמייה שלנסיגתה

 "קמיקזה". מטוסי 165 האמריקניםאת
 היפנים תקפו בערב בחודש ב-24 בלבד שעות ארבעבמשך
 וקאדנה. יומיתן יא-שימה, התעופה שדות את פעמיםשבע

 חמישה נחתו הלילה, אותו בחצות השביעית,בתקיפה
 התעופה בשדה גחון נחיתת דו-מנועיים יפנייםמפציצים
 מהמטוסים יצאו יפנים קומנדו חיילי שמונה לפחותיומיתן.
 המטוסים לעבר חבלה ומטעני רימונים להשליךוהחלו

 שבעה השמידו הם בפעולתם בשדה. שחנוהאמריקניים
 כך על נוסף נוספים. מטוסים ל-26 רב נזק וגרמומטוסים
 והשמידו מטוסים דלק של מכלים בשני התוקפיםחיבלו
 נפצעו, ו-18 אמריקנים שני נהרגו בקאדנה גלון. אלף70

 אבדות. 60 לאמריקנים נגרמושיא-שימה
 פחות לא היו האלה ביומיים בים האוויריותהתקיפות

ש
ש

 7,ןנ
 שנ יפניות "עקה" התאבדותסירות

באוקינאווה
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 היפנים להכנעת בלהביורים שימוש עושים אמריקניים ושריון~נחתים
 במערותהמתחבאים

 אוניות את תקפו יפניים מטוסים 200 לפחותאינטנסיביות.
 ההערכה ספינות. ב-12 פגיעות 13 והשיבו האמריקניותהצי
 מטוסים. כ-170 היפנים איבדו בלבד האלה ביומיים כיהיא
 כוח מפקד מיצ'ר, ואדמירל נשבר, האמריקני הציאולם

 - במערכה העיקרי המטוסים נושאות כוח - 58משימה
 אבדות המערכה ימי 59 במשך שספג לאחר לסגתביקש

 של הדגל ספינת חמור באופן נפגעה כך בתוךכבדות.
 סיפונה על היל". "בנקר המטוסים נושאת מיצ"ר,אדמירל
 המטוסים לנושאת לעבור נאלץ והוא מלחים, 350נהרגו

 של ראותו מנקודת היא. אף שנפגעה"אנטרפרייז",
 הצי של העיקרי כוחו הסגת האמריקני, היבשהצבא

 להכרעה, התקרבה ביבשה כשהמערכה עת,באותה
 עימות והתפתח הדעת, על מתקבלת בלתיהייתה
 בנושא הצי למפקדת היבשה צבא מפקדת ביןחריף
 בפיליפינים המערכות של העבר משקעיהזה.

 היבשה, צבא בהפקרוז הצי הואשם שבהןובגואדלקנל,
 התקפות האמריקנים, של למזלם מחדש. ועלוצצו

 לא ולכן הזאת, בעוצמה נמשכו לא היפניותהאוויר
 בעניין. להכריע צורךהיה

 שוריגיבוש
 וההפבזות הגשם שיצרו הקרקע מכשולי ניצולתוך

 כוחות את אושיג'ימה לוטננט-נינרל הסיגהאמריקניות
 הבחינו שהאמריקנים כלי דרומה היפניתהארמייה

 להשהות כדי מאחור הושארו ספורים צלפים רקבכך.
 נכנסו כאשר האמריקנית. ההתקדמות המשךאת

 מצאו הם ונהה, שורי לערים האמריקניםלבסוף
 לחימה, חודשי שני 7קחר כך, חורבות. עיי רקבשתיהן
 היפנית ההגנה רצועת את האמריקנים לבסוףכבשו

 ההתקפה, אולם בשורי. היה שמרכזה באי,העיקרית
 לתוך הנחתים ואת היבשה צבא חיילי אתשהביאה
 הפיקוד בפני העמידה היפנים, של הריקיםהמערכים
 השאלה את הזאת במערכה השנייה הפעם זוהאמריקני

 היפנית? הארמייה נמצאת היכןהקרדינלית:

 בא!קינא!!ה הצי בסיםניבוש
 שעתיד מה את סימל באוקינאווה הצי בסיסכיבוש
 כוחות כולה. 32 לארמייה יותר מאוחר לקרותהיה
 מנו מיגורו אוטה תת-אדמירל של בפיקודו באיהצי

 מאומנים היו מהם מעטים רק אולם איש.9,525
 אחזקה, גיסות ברובם היו הם חי"ר. כחייליללחום
 חסרו אולם רגלים, לחיילי הנסיבות בכורחשהוסבו
 משימתם רכלית. לפעולה ואמצעים ארגוןאימון,

 אורוקו האי חצי על להגן הייתה המערכהמתחילת
 תת-אדמירל קיבל כאשר האי. של הדרומי חלקובמערב
 ב-26 32 ארמייה ממפקדת הנסיגה פקודת אתאוטה

 אי-הבנה עקב אולם ביוני, ב-2 לסגת עליו כי כה נאמרבמאי,
 קיאן. האי לחצי כמאי ב-28 ככר לסגת כוחותיו על פקדהוא
 - והם הצי חיילי בעיני חן מצאו לא שם הכיצוריםאולם
 אורוקו. האי בחצי שלהם למתחם חזרו - לפקודהבניגוד
 6. מספר הנחתים דיוויזיית ביצעה עליהם ההתקפהאת

 מהים נחת אחד נחתים כוח שבה לפיתה, התקפת הייתהזו
 ממזרה. קרקעית תקף נוסף כוח ואילו האי, חציבצפון

 הוכשרו 47 שהמכינים ואף בבוקר, ביוני ב-4 החלהההתקפה
 והקרבה נחישות הרבה בעזרת - בידם עלה חי"ר,ללוחמת
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 שעות ביוני. 13 עד ימים, תשעה במשך מעמד להחזיק
 האי חצי כיבוש את השלימו שהאמריקנים לפניאחדות
 מטהו. מקציני וחמישה אוטה תת-אדמירל התאבדואורוקו
 הראשונים היפנים לשבויים והיו - נכנעו יפנים מלחים159
 נהרגו. האחרים כל הזאת. במערכה האמריקנים בידישנפלו

 האחרונה המערכה - קיאן האיחצי
 הייתה אוקינאווה של המרוחק וירום 32 ארמייה שלנסיגתה
 בהצלחה נוהל שהתמרון אף כאחת. וטראגית הירואיתפרשה

 - בכך ירגישו שאלה ובלי האמריקנים של לאפם מתחת-
 רגליתו לרוב ובקור, בגשם ליליים מסעות סדרת זוהייתה
 כן, על יתר נגררות. בעגלות או הגב על כבד משאועם

 אזרחים אלפי עשרות של נסיגתם התלוותה הצבאלנסיגת
 לרוב ארה"ב. צבא בידי חיים ליפול שחששו ומשורי,מגהה

 של מתמשכות והפגזות הפצצות תחת התנועההתבצעה
 והאזרחים החיילים בקרב כבד מחיר גבו ואלההאמריקנים,
 וההפצצות ההפכזות הצליחו שלא מה אתהנסוגים.

 הצליחו הן בביצוריהם, היו כשהיפנים להשיגהאמריקניות
 כאשר פתוחים. בשטחים ושהו נסוגו היפנים כאשרלהשיג
 ארמייה שערכה במפקד התייצבו ביוני, ב-4 הנסיגה,הושלמה

 לכן קודם שבועיים רק שנכחו מהלוחמים 60% רק32
 החיילים. אלף 50 מתוך חיילים אלף 30 נותרו שורי:במערכי
 הם אזרחים. אלפי עשרות נהרגו גם הזאת הנסיגהבמהלך
 יחידות כמו מוכוונים או מאורגנים היו ולא בלילה רק נעודע

 בשטחי קרובות לעיתים עצמם את מצאו ולכןהצבא,
 האמריקנית. האש עוצמת שלההשמדה
 ארכיוני במתחם 32 ארמייה שרידי נערכו קיאן האיבחצי
 המערכים את ק"מ. 7 ועומקו ק"מ 9 הייתה שחזיתואחד,

 44, וחטיבה 24 דיוויזיה תפסו יאזו-דקה רכם עלהקדמיים

 המערכים גם 62. דיוויזיה תפסה העומק מערכי שאתבעוד
 מראש שהוכנו מבוצרות ומחילות מערות בעיקר כללוהאלה
 לים. הגב עם באי, ביותר הדרומי האחרון, המתלולעל

 הם אולם חיילים, אלף כ-30 אמנם הניעו הדרומילמתחם
 אבד המסייע הנשק האישי. נשקם את בעיקר איתםהביאו
 תחמושתה הרי לסגת, הצליחה שהארטילריה ואףברובו,
 לחיילים שירותים גיסות להסבת הודות ביותר. מועטההייתה
 על מתקבלת במצבה הנייר" "על היחידות נראוקרביים
 חיילים אלף 12 עם 24 דיוויזיה נערכה הגזרה במערבהדעת:
 3,000 עם הגזרה במזרח נערכה 44 חטיבה מהתקן(;)85%

 הארמיוני, השני הדרג 62, דיוויזיה ואילו מהתקן(, )67%חיילים
 מהתקן(. )60% חיילים 7,000 עם העורפיים במערכיםנערכה
 מיחידות שנלקחו תיזכורות ברובם היו החיילים כאמור,אולם,

 ביותר. נמוכה הייתה ורמתם שירותים, ומיחידותמקצועיות
 שורי מערכי את במוצאו לחלוטין שהופתע האמריקני,הצבא
 הנמונה. היפנית הארמייה עם מגע לשמור הצליח 7"ריקים,
 הגשמים סופת שפסקה 7"חר ביוני, ב-6 יומיים, כעבוררק

 המגע את לחדש האמריקנים הצליחו מאי, מסוףשנמשכה
 10 ארמייה מפקד של להערכותיו בניגוד היפנים.עם

 התפורר, 7" היפני הצבא בקנר, לוטננט-נינרלהאמריקנית,
 שוב עמדו האמריקנים ובפני מסודרת, בצורה נסוגאלא
 ארמייה מפקד לכובשם. היה שצריך מבוצרים הגנהמערכי

 קיבלו הנחתים הקורפוסים: שני בין המשימה את חילק10
 2 ו, - דיוויזיות שלוש של בהרכב )הפעם האי מערבאת

 ובמזרח. במרכז דרומה תקף 24 קורפוס ואילוו-6(,
 שאת במתקפה, האמריקנים פתחו הכנות ימי ארבעה7"חר

 כיוני. ב-10 7 ודיוויזיה 96 דיוויזיה ביצעו בה העיקריהמאמץ
 אושיג'ימה ללוטננט-ג'נרל בקנר ליוטננט-ג'נרל הציע יוםבאותו

 היפני המפקד אל הגיעה הכניעה הצעת אומנםלהיכנע.
 הייתה ההצעה מאומה: שינה ךע זה אבל כך, אחר שבוערק
 אופציה הייתה ך" כלל כניעה שכן בשלילה, נענית מקרהבכל

 המכריע הקרב התנהל כיוני ב-12 אושיג'ימה. שלמבחינתו
 רק אולם כאי, ביותר הדרומי המתלול יאזו-דקה, רכסעל

 המתחם עם המגע יצירת 7"חר משבועיים יותר ביוני,ב-21
 למוטטו. ארה"ב צבא בידי עלה האי, בדרום היפניהארמיוני

 שבה חזיתית, התקפה באמצעות זאת עשוהאמריקנים
 בפצצות מסיבי שימוש שכללה אדירה, אש עוצמתהפעילו
 שכן מענה, ליפנית היה לא הפעם להביור. ובטנקינפלם
 טנקים. ננד נשק ללא נותרו הם שלבבאותו

 הארמיות נשופג5די 15בי עגלמוענש
 הרוגים 1,555 לאמריקנים היו שורי מערכי של כיבושםמאז

 10 ארמייה מפקד גם היה ההרוגים כין פצועים.ו-6,602

 במלחמת בקרב שנהרג היחיד האמריקני הארמייה)מפקד
 הבן. בקנר בוליבר סימון ליוטננט-ג'נרל השנייה(,העולם
 תצפית עמדת בתוך שעמד בעת ביוני ב-18 נהרגהוא

 נברם מותו הנחתים. של מבצע על פיקח שם האיבמערב
 פגז של התפוצצות בעקבות לחזהו Tn'lW אלמוגמרסיס
 סוף עד )למעשה 10 ארמייה על לפקד מונה במקומויפני.

 גייגר, מייג'ר-ג'נרל באי, ביותר הבכיר המפקדהמערכה(
 הקורפוס למפקד הנחתים. קורפוס מפקד אז עדשהיה
 נפילתו לאחר יום סטילוול. החמוץ" "ג'ו ג'וזף גנרלמונה
 96, דיוויזיה מפקד סגן גם נהרג הארמייה מפקדשל

 יפני. מקלע מכדורי איסלי מ' קלאודיוםבריבדיר-כינרל
 שלא התפיסה שררה היפנים והקצינים החייליםבקרב
 יותר האמריקנים שהתקדמו ככל האויב. בידי חייםנופלים
 ההתאבדות תופעת גברה יפניות, עמדות ועוד עודוכבשו
 תוך אל כצעדם התאבדו אלה יפנים. קצינים ושל חייליםשל

 בפיצוץ או האמריקנית הארטילריה של ההשמדהשטחי
 שהיה ךעחר ביוני, ב-22 גופם. אל הצמידו שאותם ידרימוני
 האמריקנים בין יפנים חיילים עוד נותרו לא כי סופיתברור

 מפקד התאבדו היפנית, 32 ארמייה למפקדתהמתקדמים
 מטהו, וראש אושיב'ימה, מיטסורו לוטננט-ג'נרלהארמייה,
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 יפן אדמת על לראשונה ארה"ב דגל הנכת בעת מצדיעים ם אמריקנ ליםהי

 נהרגו אוקינאווה עלבמערכה
 יותר יפנים, אלף188

 7,500 רק אזרחים.ממחציתם

 כל נננעו. יפנים מדיםלובשי
 אלף 60 ובהם נהרגו,האחרים
 ועוד הצי חיילי etoo0חיילים,

 המספר "בויטאי". אלף19
 בעיקר נבע ההרוגים שלהרב

 הקיפרי הצבא שלמהמפורת
 נופלים אינם שחייליםהיפני
בשבי

==========

 עשו הם צ'ו. איסומולוטננט-ג'נרל
 סעודה 47חר המסורתית: בדרךזאת

 וראשיהם ספוקו, כיצעו הםחגיגית
 עוזריהם. על-ידי בחרבותהותזו

 התאבדו היפנים הבכיריםהמפקדים
 מהקצינים, אחדים אולםברובם,
 האג"ם קצין יהרה, קולונלובהם
 מפקדיהם על-ידי צוו הארמייה,של

 האמריקני בשבי ולפול בחייםלהישאר
 ממוות ומר כבוד הסר)גורל

 עלהמערכה שידווחו כדימבחינתם(
 של מותם לאחר הבאים.לדורות
 מפו קציני ושל הארמייהמפקד
 חיילים של התנגדות נמשכהעדיין

 הטיהור מתעי האי. רתכי בכל מבודדים בכיסיםיפנים
 ביולי ב-2 רק ימים. 10 עוד נמשכו האלה הכיסיםלחיסול
 אוקינאווה. על המערכה תמה כי האמריקנים הודיעו1945

 %תוצאותפיכום
 ממחציתם יותר יפנים, אלף 188 נהרגו אוקינאווה עלבמערכה
 מרביתם - נכנעו יפנים מדים לובשי 7,500 רקאזרחים.
 לתפקידים השנה בראשית שכויסו )אזרחים ה"בו!טאי"מקרב

 9,000 חיילים, אלף eo ובהם נהרגו, האחרים כלעורפיים(.

 ההרוגים של הרב המספר "בויטאי". אלף 19 ועוד הציחיילי
 שחיילים היפני הקיסרי הצבא של מהמסורת בעיקרנבע
 בשבי. נופליםאינם

 מ-100 יותר עוד נהרה היפנים החיילים על נוסףאולם

 לוחמת תבלתי מהאוכלוסייה משליש יותר - אזרחיםאלף
 מההפצצות כתוצאה ברובם נהרה האזרחים הלחימה.באזורי

 יוני, חודש בראשית בעיקר - האמריקנים שלומההפגזות
 האזרחים כל 47 אך האי. כירום משורי הגדולה הנסיגהבעת
 משום לחייהם, קץ שמו אלפים האמריקנים. מאשנהרגו

 לעיתים האמריקני. הכיבוש תחת להם מהצפוישחששו
 התאבדויות ]ם והיו שלמות משפחות ביחדהתאבדו



 הקבוצתית ההתאבדות אזרחים. קבוצות שלקולקטיביות
 הסמינר תלמידות 279 של הייתה ביותרהמפורסמת

 18 עם יחד השנה בראשית שגויסו אוקינאווה, שללמורים

 ארמייה של שדה לבית-חולים רפואי עזר ככוחממורותיהן
 ובתנאים הזה הקשה בתפקיד בנאמנות שירתו הן32.

 כשהן הסוף, לקראת המערכה. לסוף עד ביותרהנוראיים
 וייאנסו שייתפסו היפנית מהתעמולה עמוקותמושפעות

 שיחסלו אמריקנים כושים על-ידי בתולות( היו ככולן)רובן
 את ששימשה במערה ביחד התאבדו הן כך, אחראותן

 כיום שוכן ובמקום באי. האחרון במיקומובית-החולים
 נותרו הכול( בסך 222 ומתוך תלמידות שלוש רקמוזיאון(.
 הסיפור. את וסיפרובחיים
 לגודל ביחס עצומות הן אף היו במערכה האמריקניםאבדות
 אם וביבשה. באוויר בים, נהנו שממנה ולעליונותהשסח
 ההרובים, בקטגורית ורק אך כמעם נמדדות היפניםאבדות
 יותר: בדולה המורכבות האמריקנים אצלהרי

 הקרב בשדות אויב מאש נהרנו ומתוכם 1 2,520הרוגים:
 מפצעיהם בבתי-החולים מתו חיילים 6,201 עוד חיילים.6,319
 ממחלות(.או

 32,943. לחימה:פצועי

 27,075. ומחלותו: ותאונות קרביות 7" מפעולותנפגעים

 72,538. האבכות: כלסך

 על - בים נהרגו היבשה בקרבות האלה האבדות עלנוסף
 עוד נפצעו. ו-4,824 אמריקנים 4,907 עוד - הציאוניות
 מהלם קרב, מתשישות סבלו אמריקנים מלחיםאלפי

 המערכה במהלך הוטבעו אמריקניות nl]'oo 36וממחלות.
 הכבדות האבדות - פעולה מכלל ויצאו קשה ניזוקוו-368
 כלשהי. במערכה האמריקני הצי אי-פעם שספכביותר

 מטוסים. 763 בם במערכה איבדוהאמריקנים
 האש מעוצכות נבע הצדדים בשני האבדות של הרבהמספר

 זו הייתה יחסית. קטן בשטח הופעלה אשרהמודרנית,
 מלחמת של בחפירות שהתנהלה זו דוגמת שחיקהמערכת
 בהרבה. חדיש נשק של הקטלניות עם אולם הראשונה,העולם
 פצועים, והרוגים, האבדות מספרי את לעומק נבדוקאם

 היו שהם יתברר הרי הצבאות, שני של וחולים(נעדרים
 הרוגים הן האבדות כל כמעט היפנים ואצל זהים.כמעט
 כמובן, כך, שאין מה להיכנע. שאסור שלהם התפיסהבגלל
 ן. האמריקניםאצל

 ניהלו שהם ההגנה קרב הרי במערכה, הובסו שהיפניםאף
 בכוח מ-2:1 יותר של מנחיתות סבלו הם להערצה.ראוי
 ביבשה, הלחימה ובאמצעי האש בעוצמת ו-כסדאדם

 פי - חודשים שלושה במשך מעמד החזיקו זאתולמרות
 על יתר האמריקנים. של הראשוניות מההערכותחמישה

 ולמעשה לאמריקנים, כבדות אבדות כרמו היפנים המכיניםכן,

 "(,,..,"י4ששששםשאמם :,, ,, ן יוצא ההישג הצדדים. בשני הנפבעים במספרי שוויוןהיה
ט(:811 ', , שהיו0)תקשי"עשה הי. סני"י9,"יה4ש)נ.,ד

 החליטה האלה בתנאים לפנותם. או לתספקם לתגברם,היה
 בדרום העיקרי ההבנה קרב את לנהל 32 ארמייהמפקדת

 ייחודית ביצורים מערכת לבניין הובילה הזאת ההחלמההאי.
 מבוצרות, מחילות ועל מערות על שהתבססה האי,בדרום
 שאותם - ומרגמות תותחים - המסייע לנשק עמדותששימשו
 הביצורים מערכי מנע. קרבות לנהל שאומן נחוש, חי"ראיבטח
 תדיר נאלצו שהאמריקנים כך אחורי, במדרון ברובםמוקמו
 שקיבלה האלה ההחלטות פנים. אל פנים לקרבותלהניע

 ושהיו המערכה, תחילת לפני הרבה 32 ארמייהמפקדת
 חדשה לחימה תורת למעשה יצרו וייחודיות,מקוריות
 בתנאים נם - היפנים לחיילים ואיפשרה לנסיבותשהתאימה
 לא אם שקול, יריב להיות - למערכה נכנסו שבהםהגרועים
 האמריקנית. האש לעוצמת מזה,למעלה
 הקטן האי כיבוש בעבור לשלם האמריקנים שנאלצוהמחיר
 המרכזיים 47יים לפלוש שזע בהחלטתם מרכזי שיקול היההזה
 שתי של הטלתן באמצעות המלחמה את לסיים ח47 יפןשל

 נבסקי. ועל הירושימה על אטוםפצצות

הערות
 הנבולות במפגש אזור הוא היפנים בפי ינומוהאןחלקין-גול1.

 האדום הצבא בין מערכה התנהלה שבומנצ'וריה-מו)נוליה-סיביר,
 שכן יפנית, בתבוסה הסתיימה המערכה ב-1939. היפנילדכא
 הקימו התבוסה בעקבות משוריינת. ללוחמה מוכ)יכ היו לאהם

 )מש,ריינותו. כדדות דיוויזיותהיחכים
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