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Варшава - Пољски председник Броњислав Коморовски, као и његов претходник
Александар Квашњевски пре 10 година молио је Јевреје за опроштај за масакр у селу
Једвабне.

  

Тада су Пољаци 1941. године живе спалили у једном амбару и поубијали неколико
стотина својих јеврејских суседа.

  

У Једвабном на североистоку Пољске окупили су се представници јеврејских заједница
на челу са главним рабином, изасланици председника Коморовског и премијера Доналда
Туска и први пут великодостојници Пољске католичке цркве.

  

"Народ мора да разуме да је био такође кривац", поручио је у писму пољски председник
и подсетио да Једвабне није само назив-симбол тог масакра, већ и тамна мрља на
памћењу Пољака.

  

"Пољска данас чује крик својих грађана који не јењава. Још једном молим за опроштај",
поручио је Коморовски чије писмо је окупљенима прочитао бивши премијер Пољске
Тадеуш Мазовјецки.

  

Док је на 60. Годишњицу, када је као први званичник замолио Јевреје за опроштај за тај
монструозни чин суседа Пољака над јеврејским суседима, дошао тадашњи председник
Александар Квашњевски, али није било других представника државе ни Пољске
католичке цкрве, данас су први пут на свечаност дошли великодостојници те
најутицајније пољске цркве.

  

Председник Квашњевски 2001. на 60. годишњицу масакра отворено је поручио
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Пољацима да су они у Једвабном били џелати а не нацисти, којима се деценијама злочин
приписивао и замолио Јевреје за опроштај.

  

Истрагу о том злочину повео је и национални Институт памћења народа и потврдио да
су по угледу на масакре Јевреја у режији нациста у окупираној Пољској сељани
истерали 10. јула 1941. своје јеврејске суседе из кућа, окупили их на тргу, где су под
неразјашњеним околностима убили њих 40 а најмање 300 сатерали у један амбар.

  

Јевреје у амбару међу којима су биле жене и деца Пољаци су закључили и живе
запалили.

  

ИПН је такође утврдио да су Пољаци а не Немци били током ратних година виновници
насиља и погрома над Јеврејима у још 23 места широм Пољске.

  

(Бета)
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