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כבוד השר,

שמי יוסף מלמד ,יליד קובנה שבליטא ,אסיר גטו קובנה ולוחם כפרטיזן ביערות
רודניצקי .ב 12-השנים האחרונות אני משמש (בהתנדבות) כיו"ר איגוד יוצאי
ליטא .נודע לי היום שכבוד השר מצטרף לנסיעת איגוד יוצאי וילנה לליטא
ובשמי ובשם האיגוד שאני מייצג ,אנו בדעה שאין מקום לנסוע לליטא ובודאי
לא בנסיעה ממלכתית .ואלה הם טענותי:
מעל ל 09-שנה עברו מאז החלה הפלישה הנאצית לבריה"מ וכיבוש ליטא על ידם
אך בשבילנו פעולות הרצח של הליטאים עדיין עומדות לנגד עינינו .כבר
בעשרת הימים הראשונים של הפלישה רצחו הליטאים מעל ל 09,999-יהודי
ליטא – גברים ,נשים וטף – מבלי שיד גרמנית היתה מעורבת בדבר .הפיקוח על
רציחת יהודי ליטא עבר ,לאחר מכן ,לידים גרמניות ,אך ביצוע הרציחות עצמן
נשאר בידי הליטאים עד סוף הכיבוש .למעשה ,רוב רובה של הקהילה היהודית
בליטא נרצחו בידי ליטאים.
האם הליטאים ,הרוצחים של המשפחות שלנו ,קיבלו את העונש המגיע להם על
הרציחות שהם ביצעו בנו? התשובה היא שלילית .הליטאים הגנו על הרוצחים
ולא נתנו לשפוט אותם .מספר קטן של רוצחי יהודים נהרגו בידי הסובייטים כאשר
הרוצחים הסתתרו ביערות ליטא וניסו לפעול נגד הסובייטים ותומכיהם .כל היתר,
ברחו עם הגרמנים והתפזרו על פני תבל.
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לאחר שליטא הכריזה על עצמאותה ,חזרו חלק מהרוצחים לליטא מבלי לחשוש
שיעצרו אותם .להיפך ,הליטאים קיבלו אותם בזרועות פתוחות והעניקו להם מעמד
של "גיבורי האומה" וכל הנסיונות להביא אותם למשפט עלו בתוהו.
אך ,לא פחות חמור מכך היא ההתכחשות לרציחות והתדמית החדשה שהליטאים
מנסים כעת ,לחבוש על פניהם .בערמה ובחוצפה רוצים הם לשנות את ההיסטוריה
ולהפוך עצמם ל"...קורבן" .הם רוצים להשכיח את העובדה שהם ביצעו גנוסיד חמור
ביותר ורצחו מאות אלפי יהודים בליטא ומחוצה לה .וזאת ,רק משום שהם יהודים.
הליטאים תיכננו היטב את פעולותיהם לשינוי תדמיתם הרצחנית .צעד אחר צעד –
תחבולה אחר תחבולה  .תחילה הקימו את "הוועדה הבינלאומית" בוועדה הזאת הם
בנו לעצמם מבנה הגנתי כדי להסיט מהם את האשמות ולהעביר את כובד המשקל
לעבר הגרמנים והסובייטים וכעת הם מנסים לשכנע שקיים גם "גנוסיד סובייטי" אותו
ביצעו ,לכאורה ,הסובייטים בליטאים – ומשום כך הם "קרבנות" כמו היהודים.
יתר על כן ,הם גם רומזים ששלטונות הבטחון הסובייטים ,אלה אשר ,לכאורה ,ביצעו
את הגינוסיד נגד הליטאים ,היה מורכב כולו מיהודים ומזה ,יוצא ,איפוא ,שהיהודים
היו אלה אשר ביצעו "גנוסיד" נגד הליטאים...
כך הופכת ליטא את ההיסטוריה של השואה על פניה :את הרוצחים האמיתיים היא
הופכת לקורבן ואילו את הקורבן היהודי שהליטאים השמידו ברובו ,היא הופכת למבצע
הגנוסיד נגדה ...את התיאוריה הזאת של "שני הגנוסידים" מנסים הליטאים לשווק בכל
כוחם ויש להם שותפים לרעיון.
הנני אחד מיהודי ליטא האחרונים אשר היה עד ראיה לחלק של המאורעות האיומים.
ראיתי במו עיני זוועות בלתי אנושיים שבוצעו בידי הליטאים ואכזריות בה נהגו
הליטאים ביהודים אומללים אשר הם הובילו לשחיטה .ראיתי את "הגיבורים" אשר
הובילו את המסכנים לבית הכלא ולפורט השביעי שמשם לא חזרו חיים .ראיתי את
ההמונים הליטאים הצוהלים אשר מילאו את המדרכות ומחו כפיים כאשר "גיבורים"
אלה התעללו בקורבנות .ראיתי את פשיטות הרוצחים על דירות של יהודים והרג
דייריהן .ראיתי עוד דברים רבים שכאן לא המקום לפרט.
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כבוד השר ,אין אנו מתנגדים לנסיעות לליטא אם זה כדי להתיחד עם קורבנות
השואה שעצמותיהם מפוזרים בליטא ב 669-אתרי רצח אך לא לנסיעות ממלכתיות.
דרך אגב ,הנסיעה המתוכננת משתלבת עם קיום המצעד בוילנה של הניאו-נאצים
הליטאים אשר בכל שנה ב 69-לחודש אפריל חוגגים את יום הולדתו של הצורר
ומקיימים מצעד ענק בלווי דגלים עם צלבי הקרס שהוא כעת חוקי בליטא ...

בכבוד רב

עו"ד יוסף א .מלמד
יו"ר איגוד יוצאי ליטא
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