
  קטע מנאום הפתיחה של גדעון האוזנר במשפט אייכמן

  

במקום בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין 

אני עומד יחידי; עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים. אך הם לא 

לפי יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כ

היושב שם; "אני מאשים!" מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ובשדות 

פני אירופה לאורכה ולרוחבה. -טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על

דמם זועק, אך קולם לא ייָשמע. על כן אהיה אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב 

  האישום הנורא.

  

וי סבל ודמעות. הציווי "בדמייך חיי" מלווה ספר דברי הימים של עם ישראל רו

אומה זו מאז הופעתה על במת ההיסטוריה. פרעה במצרים החליט לענותם 

בסבלותם ולהשליך את בניהם ליאור, המן ציווה להשמידם, להרגם ולאבדם; 

חמילניצקי טבח המוניהם; פטלורה עשה בהם פוגרומים. אך בכל הנתיב העקוב 

תו לגוי ועד היום, לא קם אדם אשר עלה בידו לעולל אשר מדם של עם זה, מאז היו

עולל משטר הרשע של היטלר ואת אשר ביצע אדולף אייכמן, הזרוע השלוחה של 

משטר זה להשמדת העם היהודי. אין עוד דוגמה בדברי ימי העמים שאפשר היה 

להטיח בפני אדם כתב אישום כגון זה שנשמע כאן. אף המעללים האיומים ביותר, 

אלה  –קפיאי הדם ומסמרי הׂשער של נירון קיסר, של אטילה ושל ג'ינגיס חאן מ

 –דמויות האימים של ברבריזם ותאוות דם, שהיו למשל ולשנינה ולדראון עולם 

  הריהם מחווירים לעומת הזוועות ומוראות ההשמד שיוצגו לכם במשפט זה.

  

בט על שבט בשחר דברי הימים היו דוגמות למלחמות כליה, כאשר הסתער ש

להשמידו, כאשר בסערת מלחמה ובלהט קרבות נשחטו, נטבחו או הוגלו לאומים. 

אך בדור זה אירע כי מנגנון מדינה קם על אוכלוסייה שלווה, חסרת מגן ושוחרת 

שלום, על גברים, נשים, ישישים, ילדים, עוללים וטף, כלא אותם במחנות, הקיף 

  דר אותם בגדרי תיל מחושמלים והחליט להשמידם עד תום.אותם בחומות, גי

  

אף הרצח אינו תופעה חדשה עלי אדמות, והריהו ידוע למין האנושי מימי בראשית 

הזאת כדי לחזות במו עינינו ברצח  20 -של קין והבל. אבל צריך היה להגיע למאה ה



החלטה  מסוג חדש: לא עקב התלקחות יצרים רגעית או איפול נפשי, אלא מתוך

פי מזימת יחיד, אלא בקנוניית פשע אדירה ששותפו -מחושבת ותכנון מושלם, לא על

בה אלפים, לא כלפי קורבן אחד שרוצחו החליט להעבירו מהעולם, אלא כלפי אומה 

  שלמה.

  

במשפט זה נפגוש גם רוצח מסוג חדש, זה המבצע את מלאכת הדמים מעבר שולחן 

שה את המעשה במו ידיו. ידוע לנו בוודאות על הכתיבה שלו, שרק לעתים רחוקות יע

מקרה אחד בו ִהכה אדולף אייכמן עד מוות נער יהודי על שֵהֵעז לגנוב פרי מעץ 

 –גזים; שיחת טלפון שלו -דובדבן בחצר ביתו בבודפשט, אך דברו היה מפעיל תאי

גוזרת דינם של אלפים, רבבות  –ַמסיעה רכבות אל מרכזי ההשמדה; חתימתו 

  ונים.ומילי

  

ומכוח פקודתו הגיחו ַקְלגסים לגרש יהודים ממשכנותיהם,  –הוא פקד וציווה 

להכותם, לענותם, לרדפם לגטאות, להדביק להם אות קלון, לגזול את רכושם, 

 –לאחר שעּונּו ונשדדו, לאחר שנסחט מהם הכל, ואפילו שיער ראשם נלקח  –ולבסוף 

עוד בנות ערך; עוד נעקרו ִשני הזהב  הובלו בהמוניהם אל המוות, אף הגוויות היו

  וטבעות הנישואין...
 


