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Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstyb÷s gynybinius paj÷gumus Koordinacin÷ taryba
ir kitos patriotin÷s organizacijos (viso 26) 2012-05-21 išsiunt÷ vienuolikai institucijų raštą „D÷l
informacinio karo prieš Lietuvos partizanus suaktyv÷jimo, genocido nusikaltimų tyrimo vilkinimo ir
KGB šmeižikiškų duomenų propagavimo“, tik÷damiesi ir laukdami aiškių atsakymų. Šiomis dienomis
Koordinacin÷ Taryba gavo iš LRS atsakymą, kad mūsų raštas persiųstas LRS veikiančiai komisijai
vadovaujamai Arimanto Dumčiaus. Mums nepriimtinas toks poelgis, nes iš mūsų rašto matyti, kad
toks pat kreipimasis išsiųstas ir min÷tai komisijai, iš kurios taip pat laukiame konkretaus atsakymo į
mūsų paskutiniame puslapyje išd÷stytus reikalavimus.
Be to, mus labai sujaudino 2012-05-25 „Lietuvos Žiniose“ pasirodęs straipsnis „Lietuvos istorikai
nustat÷ per tūkstantį žydus žudžiusių lietuvių“, kuriame teigiama, kad, patikrinus Izraelio interneto
svetain÷je skelbtas tariamų 4268 žydšaudžių pavardes, penkių atrinktų istorikų (kokių, kieno
atrinktų?) grup÷ nustat÷, kad žudyn÷se dalyvavo 1034 asmenys. Šie duomenys numatomi paskelbti
birželio m÷nesio pabaigoje. Beje, tuo metu sukanka 71-osios Birželio sukilimo metin÷s. Nemanytume,
kad tai atsitiktinumas. Penkių istorikų grup÷ šią atranką vykd÷ du metus, be oficialaus Izraelio
valstyb÷s atsakingų institucijų prašymo, o tik vadovaudamiesi internetin÷je svetain÷je pasirodžiusia
informacija. Nor÷tųsi paklausti, kod÷l Lietuvos istorijos institutas ir LGGRTC taip intensyviai dirba
viena kryptimi, kod÷l tokio tempo ir krypties n÷ra tiriant sovietinį genocidą, pražudžiusį trečdalį
lietuvių tautos, išrovusį su šaknimis inteligentiją, sunaikinusį patriotiškiausių ir drąsiausių Lietuvos
vyrų ir moterų genofondą.
Lietuvai nepakanka viešinti KGB agentų pavardes. Lietuvai reikalinga, kad būtų paskelbti vykdę
Lietuvos genocidą, pradedant Sovietų sąjungos ir Lietuvos komunistų partijos vadovaujančiu aparatu,
miestų ir rajonų komunistų partijos ir komjaunimo pirmaisiais sekretoriais, teis÷jais, prokurorais,
Vilniaus ir kitų miestų, miestelių KGB centrų ir periferijų vadovais, baigiant budeliais, smogikais ir
stribų sąrašais. Reik÷tų, kad būtų išaiškinti nusikalt÷liai, kurie Rusijoje ir kitose vietov÷se badu
marino mūsų tremtinius, vaikus ir senelius, kankino, apkaltino t÷vyn÷s išdavimu, sušaud÷ iškiliausius
mūsų valstyb÷s vadovus, ministrus, dvasininkus, generolus ir kitus aukšto rango karininkus, Lietuvos
partizanų vadovybę ir eilinius partizanus, ryšininkus, ūkininkus ir kitus asmenis.
Vienpusiškai dirba ir Seimo nario Emanuelio Zingerio vadovaujama Tarptautin÷ komisija nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti, kurios vykdantysis pirmininkas yra Liudas
Truska savo darbais pasižym÷jęs kaip antipartizanin÷s veiklos šalininkas, išleistų šmeižikiškų knygų
prieš partizanus autorių pagrindinis konsultantas. Beje, šioje komisijoje n÷ra n÷ vieno iškilaus istoriko,
laisv÷s kovų dalyvio, nukent÷jusiojo nuo sovietinio genocido, tod÷l ją laikome šališka, nepatikima.
Šiuo raštu neginame žydšaudžių, o reiškiame nepasitik÷jimą labai abejotinais kitų valstybių
internetiniais bei SSRS KGB archyvų duomenimis, tod÷l kategoriškai prieštaraujame tokių sąrašų
viešinimui. Reikalinga nešališka, įvairiapus÷ gili holokausto Lietuvoje priežasties analiz÷, vertinant
sovietams tarnavusių ne tik lietuvių, bet ir žydų nusikalstamas veikas. Kažkod÷l, tur÷dama
pakankamai duomenų apie sovietinio genocido vykdytojus, kurių yra ne vienas tūkstantis, o dešimtys,
Lietuva jų neviešina, nekelia bylų, nereikalauja ekstradicijos iš Rusijos, Izraelio.
Lietuva atkūrusi savo Nepriklausomybę skaičiuoja 23 laisvos valstyb÷s metus, tačiau dar daugelio
mūsų piliečių akis dengia sovietin÷ valktis ir sovietinių laikų nostalgija. Tod÷l siūlome iš pagrindų
pagerinti LGGRTC ir Lietuvos istorijos instituto veiklą, pagrindinį d÷mesį nukreipiant į sovietinio
genocido analizę, artimiausiu metu paskelbti sovietinių budelių pavardžių sąrašus.
Primename, kad laukiame išsamaus atsakymo į mūsų 2012-05-21 d. raštą.
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