מכתבו של יהונתן פולארד להורי החייל יהודה ליפשיץ
שראש הממשלה מתכוון לשחרר את רוצחיו.
][Translated from English.

ב”ה 16/02/07
מר וגברת ליפשיץ היקרים,
הזדעזעתי כשנודע לי על המאבק המוסרי שנאלצתם לקחת על עצמכם על מנת למנוע מראש הממשלה אולמרט
מלשחרר את רוצחיו של בנכם האהוב ,יהודה הי"ד זכרונו לברכה .ברצוני שתדעו שמאבקכם הוא על הכבוד והביטחון
של עם ישראל כולו ,ולא רק על הצדק כלפי יהודה הי"ד ז"ל.
אף שאין זה דבר פשוט להעביר אליכם את המסר הזה ,חשוב לי מאוד לחזק את ידיכם ולהביע את הזדהותי עמכם.
כהורים לחייל שנרצח באכזריות בעת שפעל בשירות המדינה ,התעלמותו של ראש הממשלה אולמרט מסבלכם
ומרגשותיכם היא בלתי נסלחת .התנהלותו משקפת יותר מכל את המשפט "כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על
רחמנים" .
כיצד מראה ממשלת ישראל את הכרת התודה שלה כלפי מי שמשרתים את המדינה? כיצד היא מכבדת את חייליה,
סוכניה ואזרחיה הנאמנים? על ידי שחרורם של מי שרוצחים ומאיימים עלינו? על ידי הפקרה של חיילינו בשדה הקרב
בכדי שלא להסתכן באבדות של אוכלוסיית האויב? בהפניית הגב כלפי המשפחות והקורבנות של הטרור הערבי
במוכנות לשחרר את הרוצחים והמחבלים הגרועים ביותר שידעה המדינה?
מדינת ישראל מחויבת לחלוטין להשיב הביתה את כל האסירים והשבויים שנפלו בשבי בעת שירותם למען המדינה .אך
לא על ידי עסקאות עם השטן המבטיח להמשיך ולשפוך עוד דם יהודי .כוונתו של אולמרט לשחרר רוצחיו של יהודה
רק מוכיחה שיותר מעניין אותו להתחנף ולהשביע את רצונם של האמריקנים והערבים במחוות מאשר לבצע את
האחריות הבסיסית ביותר כלפי אלו שמשרתים את המדינה.
הרקורד של ממשלות ישראל מאז הסכמי אוסלו מראה מדיניות ברורה של העדפת אויבינו על ידי שחרור מחבלים
ורוצחים ,תמיד על חשבון משפחות קורבנותיהם .זהו כתם נורא על כבודו של עם ישראל כאשר ממשלתו דואגת הרבה
יותר להתחנף לאמריקנים )הדורשים את שחרורם של הרוצחים השפלים הללו בתירוץ של "מחווה הומניטארית"(
ולמילוי דרישותיהם של אויבינו ,מאשר למילוי המחויבות הבסיסית כלפי אלו ששרתו את המדינה.
כפי שהוכיח ניסיון העבר ,תמיד כאשר ישראל שחררה מחבלים ורוצחים כ"מחווה" ,בני הבלייעל הללו התקבלו
כגיבורים השבים הביתה ,ובמהרה שבו לבצע פעולות טרור נגד מטרות ואזרחים ישראליים .זה נכון גם כלפי מי
ששוחררו על מנת להמשיך את ריצוי מאסרם בארצות אחרות .הם נכנסים לבית הכלא מהדלת הקדמית ומהר מאוד
מוצאים את הדרך החוצה מהדלת האחורית – ושבים להטיל טרור על מדינת ישראל.
ראש הממשלה אולמרט וחבריו חייבים לקבל תזכורת בלתי פוסקת לכך שהמדינה מחויבת לאלה שפעלו בשירותה
ולכלל אזרחיה .הסכמתו חסרת המעצורים לשחרור מחבלים היא חסרת מצפון.
בקשתי מאשתי ,אסתר ,להצטרף להפגנה חשובה שתתקיים ביום שני הקרוב )בארגון "הוועד להשבת יהונתן פולארד
הביתה"( .המפגינים יתכנסו בכיכר פריז בשעה  6בערב על מנת למחות על העסקאות השפלות שאולמרט עושה עם
אבו-מאזן )על פי בקשת ארה"ב( לשחרר רוצחים ומחבלים כ"מחווה" לעם הפלשתיני .היו בטוחים ששמו של בנכם
יישמע על פיהם של המפגינים.

יש לכם את הבטחתי ,מר וגברת ליפשיץ ,אסתר ואני וכל אלה שמוכנים לדבר נגד הרוע ,רוצים שתדעו שאתם לא לבד
במאבקכם .עם ישראל כולו אתכם .יהי רצון שאלוקים יברך את מאמציכם בהצלחה!
באהבה ובהזדהות
יהונתן פולארד
כלא באטנר ,צפון קרולינה

See also:
English Text: Jonathan Pollard’s Letter to the Parents of Yehuda Lifschitz
][whose murderers PM Olmert plans to release
http://www.jonathanpollard.org/2007/021607a.htm

