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W 1999 roku ukazała się na
półkach księgarskich interesująca książka prof. Jerzego Roberta
Nowaka
pt.
„Przemilczane
zbrodnie”. Stanowi ona, udokumentowaną licznymi relacjami świadków, ilustrację zbrodni
na Kresach, dokonywanych na
Polakach przez zbolszewizowanych Żydów w latach 1939 1941. Książka uzupełnia lukę w
zapisie martyrologii Kresowiaków. Polecając ją naszym Czytelnikom, nie zamierzamy rozniecać waśni z mniejszościami
narodowymi. Wręcz przeciwnie,
jesteśmy za pojednaniem i wybaczaniem sobie zadawnionych
krzywd. Uważamy jednak, że
pojednanie należy opierać na
przejrzystej regule: o zbrodni
trzeba powiedzieć prawdę, a
strona obciążona nią powinna
wykazać skruchę i poprosić o
przebaczenie.
Na kresach Polacy przeżywali tragedie przez cały okres wojny, a nawet po jej
zakończeniu. W czerwcu 1941 roku uwolniono nas od prześladowań enkawudzistów i współpracujących z nimi Żydów, lecz wkrótce nastąpiły bestialstwa hitlerowskie i pełne wyszukanego okrucieństwa rzezie Polaków, dokonywane przez
ukraińskich „rezunów”. Po 1944 roku znów szalało NKWD, polując na polskich
patriotów, a „rezuny” kontynuowali swoje barbarzyńskie dzieło.
Autor „Przemilczanych zbrodni” zamiast motta zamieszcza cytaty znanych
osobistości. Oto one:
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Ujawniło się, że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już w szczególności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu (...) po wkroczeniu bolszewików rzucił się
z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami
Państwa Polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy mętów społecznych.
(Dowódca AK, gen. Stefan Rowecki - „Grot”, 25 września 1941 r.)

Żydzi „są dla NKWD nieocenionym wprost biczem przeciw ludności polskiej”.
(Komendant Okręgu Walki Zbrojnej AK ppłk, później generał, Nikodem Sulik, 25
lutego 1941 r.)

Dlaczego (...) dotąd oficjalne koła żydowskie nie potępiły jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich się wobec Polski i polskich obywateli dopuszczali przez cały
czas okupacji sowieckiej?
(Gen. Władysław Sikorski, 11 czerwca 1942 r.)

Wśród kolaborantów, którzy przybyli, aby pomagać sowieckim siłom bezpieczeństwa w wywózce wielkiej liczby niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na odległe zesłanie i przypuszczalnie śmierć, była nieproporcjonalnie wielka liczba Żydów.
(Norman Davies, 9 kwietnia 1987 r.)

Pamiętajmy słowa wieszcza: „... trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać
nowe...” i chcemy, aby młode pokolenia bez żadnych obciążeń i historycznych testamentów, żyły w lepszym świecie. Aby tak się stało należy jakoś uporządkować
miniony zły czas i dać satysfakcję moralną tym, którzy niewinnie cierpieli i umierali za to tylko, że byli Polakami.
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