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November 18, 2007
לרגל מלאת  22שנים לשהותו של יהונתן פולארד בכלא אמריקאי
דברים מהראיון של אסתר פולארד ברשת ב' ,ח' כסלו תשס"ח.
ציטוטים:
אני רוצה לשתף אתכם במה שעובר בליבי ביום הנורא הזה .כפי שבטח גם אתם יודעים מחר בבוקר
עומד ראש הממשלה לקיים הצבעה בקבינט ,על ההיענות לבקשת ארצות הברית,
לשחרר כ 500מחבלים כמחווה לאבו מאזן.

אומר לכם את האמת ,אני חושבת ,שאף אזרח במדינה ,לא מבין כיצד בדיוק שחרורם של מאות רוצחי
נשים וילדים’ ,יכול לקדם את השלום ..אבל בואו נתעלם לרגע מהשאלה הזאת.

היום ,כשבעלי ,שפעל כסוכן ישראלי ,למען בטחון המדינה ובשליחותה ,מתחיל את שנתו ה 23בכלא ,אני
רוצה לשאול :האם אין ח"כ אחד ,שר אחד במדינת ישראל שקיים אצלו מצפון ,יושר ,ומוסר?! איך זה
שאין אחד שקם וזועק:
לא ייתכן שהרוצחים ישתחררו ופולארד יישאר בכלא!
לא יתכן שארצות הברית תאמר לנו לשחרר המוני רוצחי נשים וילדים
וראש הממשלה לא ידפוק על השולחן ויאמר:
לפני שאתם מתחילים לדבר איתנו בכלל על מחוות ,שחררו את פולארד!

הרי זאת תעודת עוני למדינת ישראל !
האם מדינת ישראל ראויה ליחס גרוע ממה שמגיע לאבו מאזן?! האם ליהונתן לא מגיע ,אחרי  22שנה,
לפחות מה שמגיע ,לדעת האמריקנים ,לרוצחים שישבו בכלא רק שנים ספורות?!

אני רוצה לשאול את אלי ישי ,את אביגדור ליברמן ,את רפי איתן וגם את בנימין נתניהו הטוענים כל
הזמן ,שאכפת להם משחרורו של בעלי ,אם אתם לא זועקים על העוול הזה ,אתם באמת מצפים שמישהו
יראה בכם מנהיגים?! אנשים שראויים להיות שרים במדינת ישראל?!

האמת ,שהציניות והרשעות ,הגיעו כבר לרמה כזאת שלא אתפלא אם גם הזעקה שאני משמיעה כעת,
תשאר ללא מענה.

 ומי שחושב, יש אלוקים בשמיים, היא הידיעה שהעולם אינו הפקר,אבל מה שנותן לי את הכוח להמשיך
 ואני מקווה.יגלה יום אחד שהוא טועה, בלי מצפון ובלי ערכים,שיוכל להישאר על כיסאו לנצח בלי מוסר
.!שעם ישראל ובתוכו גם בעלי יזכה ליום הזה במהרה
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