


במלחמההגהקטוהרשלהבעיתיותאת
ציטוטעל-ידילהציגניתןהמודרנית

עמ'(לוחמים"שיח"הספר'מןקצרקטע

בגבעת-שהתקיימה.שיחהמתוך127(,

לוחם-טנקיסטעםמשוחהיריבהשלושה.

?משמעת-אשאומראתהלמה":ואומר

היהוה,פלמ"ח'היגנה'שבזמןיודעאתה

למו-האםטוהר-הנשק.לושקוראיםמושג

"?מתכווןאתהזהשג

מונחזהומשמעת-אש":יגאללזעונה
מוסריותהיתהוב,פלמ"ח'ב,הגנה'טכני.

חשבוהאנשים.שלמההויהחלקהמלחמה

וב-זה.עלחינכוזה.עלהתווכחוזה.על

ואתה-שנלחםבשריוןבעיקראמת,
מושגזהבחיל-האויר,גםזאתלראותיכול
פקודת-אתשפוקדמפקדלגביטכני.יותר

תותחןלגביוגםמשמעת-אש,זוהאש
המתאיםמושגזהטוהר-הנשקשיורה.

-האויבמולהעומדרובה,עםלחייליותר

האחרונה".כמלחמתנולמלחמהולא

שלאלמסקנהמגיעשאתהחשבתי":יריב
כבמל-במלחמהטוהר-נשקל'היותיכול

האחרונה".חמתנו

רוצהרקאניזאת.אמרתילא":יגאל
נשקלהגידאפשרטהור...שנשקלהגיד

אבלהגנה...נשקלהגידאפשרצודק...

כשזהטהור,להיותיכולמהטהור...נשק

"?דם

מאותויותרקצרקטעכךעלאוסיף

בגבעת-חיים-שהתקיימהמשיחהקובץ,

שלבסיומהטועןגד75(.ע'(איחוד
היהזהטנקיסטיםבתורלנו"...:שיחה

ואתהבטנקפוגעאתהאםקל.יותרהרבה

תותחןבתוראני(בוקווהמהרואהלא

אחרת".נראהזההכוונות),דרךרקרואה

nlps".מלחמהכאילוזוהי":עמרם

כמוהכלאתרואהאתהבדיוק,"גד:
אניזה.עלחשבתיאניממש.בטלוויזיה

הכלנופל,והואיורהואנירץאחדרואה
אניבטלוויזיה,זהאתרואהשאגיכאילו

הדברים.אחדוזההאדםאתרואהלא

לרוץשצריךחי"ראישעלחושבאניאם

במלחמהקשה.יותרהרבהזהולהרוג,

זהאחריבטנקים.הזמןכלהיינועצמה

וכו'".שבוייםישבעיות,ישכבר

המודרנית,במלחמהטמונהחמורהסכנה

משוכלליםכליםהלוחמיםמפעיליםשבה

הפשוט,הלוחםיורהשבהויותר,יותר

באמצעותטלסקופית,כוונתדרךהממוצע,
בלאבני-אדם,מולושיראהבלאמכ"ם

הרסזורעהלוחםהנשפך.בדםשיבחין

פנים-אל-אישיתלהתיצבבלאוחורבן

המו-במלחמהזו.מוסריתבעיהמולפנים

שאמצעי-הלחימהתופעה,נוצרתדרנית

מטוסים,תותחים,טנקים,(המשוכללים

מודרנית)אלקטרוניקה.רקטות,טילים,

גדליםנזקיםלאויבלגרוםמאפשרים

הישרהאנשיםאתלהעמידבליוהולכים

ועל.-ידי-כךוההרס,ההרגפנימולאל

ממת-מצפונם.נקיפותאתמאודלהקטין

המל-התמדתכיחמורה,סכנהאיפואמנת

תבאנההטכנולוגיתוהשתכללותהחמה
גוברולזלזולהמוסרערכיהתקהותלידי

הלוחמיםמוסראםהנשק.טוהרבעיקרון

שמפק-חשובים,ערכיםהםהנשקוטוהר

לשכוןשימשיכוחפציםומחנכינודינו

כדיחדשותדרכיםלנקוטישבתוכנו,

בידומניבחיילינו.ולהטמיעםלהחדירם

על-ידירקלהיעשותהדברניתןבתקופתנו

המודרני,שהלוחםכךוהתבונה,השכל

אתיביןהמשוכללים,אמצעיואתהמפעיל
שית-בלאאףבשכלו,הנשקטוהרעיקרון

שב-וההרסההרגעםפנים-אל-פניםיצב

מלחמה,
כיאחדים,נימוקיםבעזרתלהוכיח,רצוני

עליונהחשיבותישנההמיוחדיםבתנאינו

הנשק.טוהרבעיקרוןלדבוקשנמשיך

:לגרוסהיש
"?שןתחתשןעין,תחתעין"

הדיבוריםכלכיטוענים,בתוכנוישנם

הנשקוטוהרהומאניותעלה"ירחמיאליים"

התיכון,המזרחבתנאימלשלהםאין

כהיות",נוהגים"הערביםאויבינובאשר

שבויים"...רוצחים"טייסים"...רוצחים"

היווחלילה,הסאם,"פצועים"...רוצחים"

היהואבויאוי-שלנוישובכובשים

אחרונההנחה:אמתישוב".אותולאנשי

הקוממיות,מלחמתאחריהתממשהלאזו

לאשאויבינוהפשוטהלעובדההודות

במלחמתאךכלשהו.יהודיישובכבשו
המרהטעםמןמעטלאטעמנוהקוממיות

הער-הכוחותמצדןביזהשוד,רצח,של

רצח-והבלחי-סדירים,הסדיריםביים,
אנשירצחלגוש-עציון,בדרכםהל"ה

אנשירצחשנכנעו,לאחרכפר-עציון

עשויותאלהדוגמאותועוד.יחיעםשיירת

הנשקטוהרועלהלחימהמוסרעללהצביע

טועניםולכן,הממוצע,הערביהלוחםשל

מטבע,באותולהםלשלםיש"מעטים,לא
הפרימיטיביים".העמיםמסורתמיטבלפי

מפיונשמעתזולטענהפילוסופיתתשובה

לוחמים",שיח"(יפעתמקיבוץלוטןשל

שחינוכוככלכילדעת,נוכחתי":10(ע'

שרשיפחותמבוסס,פחותהואהאדםשל

אמתלפילפעוללאיותרנתפסהוא-
לחשובלנסותאלאאחד,כלשלפנימית

שאנחנוומאחרהשני.הצדעושההיהמה
לאפרסומיםזהעלהיו-היטביודעים
בנו,נוהגהיההאויבכיצד-מעטים

לחרוגאנשינולעצמםהרשוזהבתוקף
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באותהולהתנהגפנימית,אמתמאותה
היתרוןהשני.הצדשיתנהגשידעוצורה
לנוכנהיתההואשקיבלנוההינוךשל

שהתגובותשידענוכהטלנו,פנימיתאמת
להםובהתאםערכיםעלמתבססותשלנו
בנונוהגיםהיושכשכנינווהעובדהנהגנו.
הצעדיםאתלנוהכתיבהלאאחרת,

מיןאיזההיהזהפ.).מ.שלי,ההדגשה(
שם".שהיתההמכוערתמהמציאותחורגקו

איניזומערכת-שיקוליםשלבניתוחה
הומניס-בנימוקיםלהשתמשכללחייב
בדרכיהערביםאויבינונוקטיםאםטיים.
מחייבהדבראיןנשקם,אתומזהמיםרצח
אנויודעיםהריבדרכם.ננקוטאנושאף
צבאותשלהמקצועית-הצבאיתרמתםמהי
לנוויציעבתוכנומישהוהיקום-ערב

אויבינושהםמשוםרקבדרכיהם,לנקוט
אתנחקהכימישהולנוהיציע?הישירים
כידומה?הצבאיתמנהיגותםשיטות

הללוהשאלותלכלהנחרצתתשובתנו
לאו.היא

השאלותלכלהתשובההיאזואם!רבותי
מהםללמודאנוצריכיםמדועהאחרות,

?לרצוחדווקא

ולהקפדהלהומניותהחינוךהאם
פוגעהנשקטוהרעל

?הלוחמיםשלהקרביתברוחם
המוכי-בדוגמאותעשירותצה"לתולדות

עלחונכומעוליםלוחמיםכיבעליל,חות
בעוזפגעלאזהוחינוךהנשק,טוהרערכי

לחימתם.
הקו-ממלחמתמעשהסיפורלהלןאביא

-משמע1948,דצמברמשלהיממיות,
שבהםלחימה,חודשיעשרשלושהלאחר
היקפיבמעטההלוחמיםרובהתעטפוכבר
היהוחוסר-סנטימנטליות.עבה"עור"של

אג"םקציןאזואניחורב","במבצעמעשה
באיזורקשהקרבניהלנוהנגב";"בחטיבת

ביןכיום),באר-חיל""היא(ביר-תמילה
היתהשלנובהטיבהלביר-עסלוג'.שבטה

קראוכךפרנסאז"..."קומנדופלוגתאז
יהודיםהיוככולםרובםאנשיהשכןלה,

ושמוצרפתי,קציןבפיקודמצפון-אפריקה
בצרפת,עודאותםהינךהואאיתן.טדי

צרפ-בפקודותממשארצה,באובטרם
בתוךצרפתי"תא"מעיןזההיהתיות...
חטיבתפיקודתחתהועמדהזופלוגהצה"ל.
בלילשניים.אומבצעלצורכיהנגב""
לכבושעליההוטל1948בדצמבר26-25
באר-שבע-עוג'ה.כבישעלכלשהומוצב

תקפושהמצריםאלאאותו,כבשההפלוגה

אתלעזובאישורקיבלהוהיאהתקפת-נגד
רבות.אבדותשסבלהלאחרהמוצב,
החביאוהמוצבמןהפלוגהאנשיכשירדו
למעביר-מיםמתחתשלהםפצועיםארבעה

היש-התורביתמסילת-הברזלסוללתשל

שלבסופוהםהריהמצריםכיבהנחהנה,
בשבויים-פצועים,המטפלסדיר,צבאדבר

השחר,הפציעבינתייםנסוגו.ואחר-כך
וכבשיצאהנגב""חטיבתשל9וגדוד
משלטיכלאתשעה-שעתייםכעבור

אתגםובכללםהכביש,שעלהתמילה
הקומנדואנשיפרנסאז"."הקומנדומוצב
כיוגילופצועיהם,שלוםמהלראותחזרו

טבחום.המצרים
תי-על-פיסיפור,אותושלשניהתמונה

באותםשלנוהחטיבתיהרופאשלאורו
שהת-החטיבתיתבתחנת-האיסוף":ימים

שבעיםערכשישיםהיובבאר-חילמקמה
חמישים-ארבעיםועודשלנו,פצועים
שסופרהמעשהלאחרמצריים.פצועים
אנשישנים-עשר-עשרההתפרצולעיל

תח-אלטומיגנים',,עםפרנסאז',,קומנדו

משולהביםהתרוצצוהםהאיסוף...נת
אתלקטולורצומפולבלות,בעיניים
חבריהםדםולנקוםהמצרייםהשבויים
רופאלנוהיהטבחום".שהמצריםהפצועים

שהת-בארץ,ותיקכזה,יקהפלמ"חניק,

כרופאלשרתהקוממיותמלחמתלפנינדב
קצינת-חוב-עמוהיומעפילים.בספינות

ניסההואאחדים.וחובשיםחטיבתיתשים
ולהש-פרנסאז',הקומנדואנשיעםלדבר
עליהם.פיע

ליסיפרבאבו-עגיילה,שבוע,כעבור
עליהם,להשתלטיכולתילא":הדוקטור

-ארבעיםאתרוחיבעיניראיתיוכבר
מןעובריםהאלההמצריםחמישים

משלטימכיווןהופיעוהנההעולם..."
הדוק-אמר-ובזחל"מזחל"מ.התמילה

מ,חיותמ"כ?רואהאנימיאת"-טור
פרחחמחיפה,בחור(פפולוקוראיםהנגב'.
והשתחררכשנתייםבפלמ"חשהיהכוה

הקוממיותבמלחמתההיפאית.לרזרבה
שובבהיההנגב',חיות,עםדרומהירד

פפווהנהכ,פרא-אדם').בחטיבהוידוע
הדוק-מספר-ה,עניין'אתושומעמגיע

שלסופםעכשיוכיבטוחואני-טור
הוא?קורהמהאךודאי.המצריםהפצועים

הזח-שעלה,בזה'מקלעאתפעמייםדורך
אלאלאהפצועים,אללאאותוומכווןל"מ

אתנו,לה"...ואומרפרנסאז',הקומנדו
אומרהואהבינו...כברהםשלוהשפה
נוגעיםאתםאם!מפההסתלקו,:להם

פה'...כולכםאתגומראני-אחדבמצרי
הסתלקו".אמנםפרנסאז',והקומנדו
ירחמי-"להיותמספיקלאכאלהברגעים
תקיףלהיותצריךההומניסטגםאל".
יותר.חשוביםדבריםלמעןמאוד
לצפותיכולתי":החויהאתהדוקטורסיכם

מ-אבלאחרים...מחבר'הכזולהתנהגות

היהזהופפו"!הפתעהזוהיתה?פפו
בחטיבתשהיוביותרהטוביםמןמ"כ

ובכלחכמות,בליא"א,סוגלוחםהנגב","
מקום.
מליץ-אהיהכיזקוקיםאינםוהבריופפו
מעשי-מעולים;לוחמיםשהיוכךעליושר

הםהקוממיותמלחמתכלבמשךהם
כדיהזכרתיושלהם.הלחימהלרוחהוכחה
נועזים,לוחמיםלחנךניתןכילהדגים
לפורקן-הקרבצורכיביןלהבחיןהיודעים
חייתי.יצרים
קצין-הפעםנוספת,דוגמהענייןובאותו
במל-שנפלשאול,נהלל,מושבבןצעיר

מחלקתבמפקדבפעלוהימיםששתחמת
באפרילב-7הביתהבמכתבוטנקים.

,,ען,".ן.,, ..,..
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מפקדיבקורסחניךעדייןבהיותו1966,
תר-בעתהטנקצריהמתוךכתבטנקים,

*:יריגיל

בלה-הבחיןוהעשן,הרעםמשפגו"
המ-אתהעוטות-אופפותבות-האש

השנימצדולעברוהביטאוריטרה.

ובורקותמיוזעותפניוהתותח.של

:עיניובלהט
"!!1פגיעהאיזוראית"

ראיתי"."

1אמתעלטנקהיהזהלולךתאר"
לש-אפשרכברלך,אומראנישמע,

להי-ממש...ככה...ממשאותנולוח

הצ:לפריסקופ,ופנהחזר"...!לחם
לח-רצהכאילולעדשות,עיניומיד

הבוערת.המטרהדמותבזכרונורוט
מלמל...."!אשאיזואש.י.איזו"

"!נ!אוריאה,אורי,"

אורינפנה"?לךקרהמהיש,מה"

לעברו.
שבטנקיםפעםחשבתהאםאורי,"

נמצאיםו...יתכןאולי,יושביםממול

חיי-כמונו,צעיריםטנקיסטיםשם

החופשהעלוחולמיםשיושביםלים
החברה.עלהבית,עלהקרובה,

ה-דיבורוקיטעבעצם"...אורי...

ש-מכלהרציןמבטוולהטמגומגם

לפנים.מעודוראהו
חשבתי"..."

לח-יכוליםאדםבני?ידעתאורי,"

אינםאוליאינם...ו...כמלאכים,יות
חס-אוליאףאומספיק,בכךחפצים

להתרומם..."האומץאתהםרים

ונת-נצטלבו,שניהם,מבטינפגשו

ונאבק,נתפתלבמבט,מבטהדק
וחושבהוא,מביןכאילולפתעוחש

כמוהו.ומרגיש

ישאולילוהבים".אחוות"פעםלזהקראו

עניינוהושלאמליםאחרים,שמותלכך

רגעלהרגישרקהיההפץחפץ.בהןולא
המצטלב,במבטשובלחושרקנוסף,אחד

אני".אתך"-ההרגשהבברק

שאולשלהאחרוניםהמשפטיםמןאגב,
החב-התרבותשלנוסףיתרוןועולהצף

אתהשנייםכשמגלים:ההומניסטיתרתית
האדםאהבת"שלהעמוקהמשמעותה

אישיותרקרוביםהםגםנעשיםלאדם",

לרעהו.

27.ע'אלקנה,שאוללזכרחוברת.

בהיס-המקריםרביםכילהודות,מוכןאני

בעליטוביםלוחמיםנתגלושבהםטוריה

בעלילאנורואיםאולםרוצחים.שלמוסר

יכולהנשקטוהרערכיעלשחונךלוחםכי
ומוצלח,מעולהקרביומפקדחיילשיהא
עוזאתיקפחוהאנושייםשהערכיםבלי
חיילים-לבכראיפוא,יש,כזית.ולוארוחו

שהםופפו,שאולשלהטיפוסמןלוחמים
ואינםמשבר,בשעתואיתניםבקרבעזים

לחזקכדירוצחיםמוסרשללסממןנזקקים
לבבם.את

מדיניגורםהוא-הנשקטוהר

אתלשכנעעשויזהמסוגטיעוןכידומה
מוסרי,מטיעוןיותרה-20המאהאנשי

ביצועיס-"להיותעתהשואפיםהכלשכן

אםיותר,משכנעדברוכלטוביםטים"

שאשובלפניתכלית.שלריחממנונודף

הבהכדרכי,בדוגמאותדבריאתלתמוך
כלשלמטרתהאתלעצמנוונבהירנזכיר

הנכסףהמדיניהשלוםשהיא-מלחמה

ית-אםגם"אשרבעקבותיה,יבואאשר

יבוא".בוא-מהמה

הב-נגדהמאבקמתקופתבדוגמהאפתח

למלחמתהשניהמלחמת-העולםביןריטים
נובמברבשלהיהלילותבאחדהקוממיות.

ה,,פלמ"ח",שלקטנהןחידהביצעה1945

עלפשיטהא',מפלוגהמ"משלבפיקודו
הצר-הכרמלעלבריטיתמכ"םתחנת

החדירההמכ"מ.אתלפוצץבמגמהפתי,

חרישית,בהתגנבותנעשתההמתקןאל

במקוםהונחחומר-הנפץומקצועית.נועזת

אח-שעותשנמשכוזחילהמאמצילאחר

אתההבלניםהפעילומכןלאחרדות.

אילוחרש.והסתלקוההשהיה,עפרונות

היהההסתלקותלאחרמיידהפיצוץבוצע

בריטים.חייליםעשרותייהרגוכיחשש

יופעלוכיהמרי,תנועתמפקדתקבעהלכן
לבריטיםתימסרוכיעפרונות-השהיה,

הסתלקותלאחרמיידבטלפוןהודעה
אנשיהםאתלפנותיספיקולמעןהפושטים,

נמצאובמקוםהגורלרצההסביבה.מן
אשרותושיה,עוזבעלבריטיאיש-צבא

אלהטלפוניתההתראהקבלתעםמיידרץ
עפרונות-אתלשלוףוהספיקהמכ"ממקום

מכ"מאגב,(הפיצוץאתולמנועההשהיה

שלבהשתתפותושניה,בפשיטהפוצץזה
זוכר1946(.בפברוארעצמו,מ"מאותו
מקרהלאחרה,,פלמ"ח"שלמ"מיםכנסאני
מפקדתנגדהנוכחיםמןרביםטענובוזה,

ועלהטלפונית,ההודעהעלהמריתנועת
בהנקיון-כפיים""שלהמופרזתהמידה
הבריטים.נגדהמזוייןהמאבקאתניהלנו
רמטכ"לשעהאותהשהיהשדה,יצחק

המרי,תנועתשלהצבאיומפקדהה,,הגנה"

פתחנואנו":כךבערךבאומרולהשיבקם
להש-כדילאהבריטיםנגדמזוייןבמאבק

ועשותכוחלנואיןגםהתיכון.ליםליכם
המאבקכימעוניינים,אנובפועל.זאת

בברי-דעת-הקהלאתיעוררשלנוהמזויין
בעולם,המדינותשללבןתשומתואתטניה
יבטלושאלהכדיהבריטים,עלילחצולמען

אסורהקרקעות.חוקואתהלבןהספראת
דעת-הקהלאתשיעוררומעשיםלעשותלנו

34



שיש-להיפך.אלאאותנו,לשנואהבריטית

;ממשלתםשליטיהם,מנהיגיהם,אתנאו
בארץ-ישראל,כאן,ליצוררצויכךלשם

ית-הממוצעהבריטישהחיילכזואוירה

זאתיעשהאםבעיניים.לנולהביטבייש
שזוסיכויישהממוצע,הבריטיהחייל
הממוצעהבריטיהאזרחדעתגםתהיה
חשובמדועטובהסיבהלכםהריבבית.

יחצוץנחלי-דםשלמינימוםשרקמאוד,

יהי-ולכןהבריטי,העםוביןבינינו

ו"טהורנשקנו

הזקן""על-ידיבהיאמרוזה,אחרוןמשפט

היהשעשויכפיכפראזה,כללנשמעלא

אחר.מישהומפינאמראילולהישמע

בדברהבסיסיהרעיוןכיאני,משוכנע
נכוןרעיוןהואנחלי-דם"שלמינימום"

וביןשבינינוהממושךהמזוייןבמאבקגם

הערבים.
באותובדיר-יאסיןוהייתיגורליאיתרע

לח"יאנשיע"יהכפרנכבשבושישייום

ואניצעיר,בחורעדייןהייתיואצ"ל.

יהודיםבחוריםכיהאמנתישלאמודה

אלה.מעיןמעשיםלעשותמסוגלים

חכמי"ניסוהקוממיותמלחמתלאחר

כילטעון,בקרבנולמיניהםתעמולהד

לענ-גדולהתרומהתרםדיר-יאמיןמעשה

לנ-רביםערביםהניעשהואבכךייננו,

שוניםמהקריםמגוריהם.מקומותאתטוש

שלבריחתםבפרשתהשניםבמשךשנעשו

טענהכללמאשריםאינםהפלשתינאים,

בדיר-יאסיןשההרגהואודאיאולםזו.

ביןוהשנאההחיץלהעמקתהרבהתרם

בארץ-ישראל.לערביםהיהודים

אוי-שלידםוהטבחהרצחמעשיבמאזן

שה-הדברנכוןכיאםהעליסוה,עלבינו

מגזימיםאויבינוביןוהמחנכיםתעמלנים

הש-מעטאתומנפחיםובמתכוון,במזיד

עלינואולםזה.בענייןאנוששגינוגיאות

השגיאותאתלצמצםישכימכאן,ללמוד

אפשרותכלחיסולכדיעדבעתיד,הללו
תקרינה.אכןכי

הפרוב-אתמדגיש66(ע'(לוחמים"שיח"

טוביותרוהאכזריותהשנאהשללמטיקה
והסבירהגדודאתאסףהמפקד":ממני

הכלל.מןיוצאתבצורהזהאתועשהלנו,

עצ-בגוששהיהשלוקרובעלסיפרהוא

כלחוזרהואחבריו.עםבשביונלקהיון,

הכניסהמוכתריםשאחדהסיפור,עלפעם

אותםלמסורכדישם,שלולביתאותם
כנופ-ובאובשבי),שיקחוהו(ללגיונרים

שיוציאודרשואתם,לגמורורצויות

החוצההנשקעםיצאהואאזאותם...

שליאורחיםהםשלי,בביתהם,:ואמר

שרוצהומיללגיון.אותםאמסורואני

אתי',לגמורקודםצריך-משהולעשות

אינוהיהודיחייהם.אתהצילזהערבי

וכש-זאת.לספרהזדמנותבכלמפסיק

ישאבל,:אומרהואהערביםאתמקללים

כבודזהמהשיודעיםבסדר...שהםביניהם

והמפקדאדם'.חייזהומהיושר,זהומה
הער-עםלחיותנצטרךאנחנו,:הסביר

שנים.עשרבעודאזעכשיו,לאאםבים...

עכ-שלנואכזריותכללהיות.מוכרחזה

רכולים:הוסיףהואשנאה/תעוררשיו

ונחבושבסדראתםנתנהגשאםלטעון,
לש-מיםלהםוניתןשלהםהפצעיםאת

ב-אליהםונתנהגלעשןוסיגריותתות,

תוצ-שוםלזהתהיינהלא-הוגנתצורה

לתוצאותי.סיכוישישטועןאניאבלאות.

אחריבו.מאמיניםהחבר'השיכנע,והוא
סימןשוםהיהולאנגמרה,זובעיהדבריו,

שהיוחבר'השניאיזההיואכזריות.של

הרגישוהמפקדאחרת."קיצוניתבדעה

אישיתלהםוהסביראותםלקחהואבזה.
קיבלו".והםשקטה,בשיחהאותםושיכנע

אתגםזומערכת-שיקוליםעלנוסיףאם
קט-מדינהאלאאיננושסוף-סוףהעובדה

מתימרתואינהיכולהשאינהיחסית,נה

כיתמידנזכורואםסביבותיה,אתלהשמיד

העתיד,בתוךאי-שםדבר",שלב,,סופו
יביאונומאבקינושלשהתוצאותסיכוייש"
הדדיוכבודשכנותשלמדינייםחייםלידי

מאודשנקפידהריהנוכחים",אויבינועם
יהיהמפשע"החפיםשלהדמיםמאזן"כי

האפשר.ככלקטן

וה-התכליתי-מדיני-השיקוליםשניאם

מאודתואמיםאוחופפים-הטהורמוסרי
לכולנולהוסיףהדברצריךזה,אתזה

שתופעהכיווןבמלחמתנו,רבנפשיכוח
נוסף,בלעז)סימפטום(סימן-מעידהיאזו
הוא.צודקענייןאכן,הוא,עניינווכי

שלהעתידהדמותהעלמשהוובסיום,
שלוהשכליתהנפשיתהרוחנית,המהות

מדינתתושביושלשלנוהדמוקרטיה
ישראל.

קטן,מקצועניצבא-שכיריםאינוצה"ל

בשעת-משרתיםבומובהק,צבא-עםאלא

לפחות-ישראלמדינתאזרחיכלחירום
ועושים55-18,הגיליםבין-הגבריםכל

18בגילבהיותםצעירינוכלדרכםאתבו
כמבו-חייהםתחילתתקופתשהיא21,עד

גרים.

אףאולזלזלבקרבנוהמטיפיםישאם

חייביםהנשק",טוהר"בענייןראשלהקל

ישראלעםלכלנוגעהדברכילנכורהם

מקצועניםלקומץרקולאבציון,היושב

לוח-דורלחנךישכיהטועןכלשכירים.

אינואשרואכזר",גיבוראמיץ,"מים

209DDIJIN197085,מערכות""



שדוגלמיכלמדי,יותרלהתלבטחייב
ה-הישראליהלוחםשלזודמותבטיפוח

לכך,הואמטיףכילדעתחייב-אידיאלי
שלהרוחניתדמותםזמןכעבורתהאשזו

שו-תהאוהיאישראל,מדינתאזרחיכלל

אנומחנכיםבההדמותמןלחלוטיןנה
לצבא.הגיעועדבמדינהצעירכל
טוהרשלההומניתהגישהאתהדוחהכל

למעשהדוגלהואכילהביןחייבהנשק,

ישראל,מדינתשלהרוחניתדמותהבשינוי

מחוץאלהרחקלהסיטהשעלולשינוי
רקאשרהדמוקרטי-מדיני-חברתילאפיק

פניםכלפיהןכך,כלהצטיינהלוהודות

חוץ.כלפיוהן
המפקדים,הןחייביםזהבענייןכיחושבני

בישראלהאינטלקטואליםוהןהמהנכיםהן

גםהדחקוברגעיעירנותם,עללשמור

ברורה.עמדהלנקוט

כהוא-אףפוגם,אינוהנשקטוהרובכן...

אדרבה,לוחמינו.שלהלחימהבכושרזה,

שלאמות-המידהאתבידינוננקוטלאאם
כליגםהואהנשקטוהרכיניווכחאויבינו,

במישריןושמירתו,בתנאינו,חיונימדיני
מדינית-מהדרדרותתשמרנוובעקיפין,

אתלרוקןשעלולהמסוכנת,חברתית
הרעיוני-מתוכנההלאומיתתנועתנו

פנים.כלפיהומניסטי
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