
Stanowisko E-Parlamentu Wolnych Ludzi  w sprawie szerzącego się antypolonizmu 
oraz poparcie dla Komitetu Obywatelskiego  na rzecz 

wznowienia ekshumacji w Jedwabnem.

Od wielu już lat Polskę toczy rak antypolonizmu. Polakom przypisuje się czyny i zbrodnie,
których nie popełnili. Z niskich, merkantylnych pobudek, zwanych potocznie „przedsiębiorstwem
holokaust”,  środowiska  żydowskie  oczerniają  na  forum międzynarodowym Polskę  i  Polaków,
najbardziej  bohaterski  kraj,  bohaterskich  ludzi, w  czasie  II  wojny  światowej.  To  Polacy  są
najliczniejszą grupą sprawiedliwych wśród narodów świata. Na potrzeby tego  „przedsiębiorstwa
holokaust”tworzone są kłamliwe publikacje,  fałszywe „fakty” medialne,  blokowane są badania
naukowe mające potwierdzić  prawdę.  Dzieje  się tak przy  braku odpowiedniej reakcji  instytucji
państwa polskiego. 

W ślad za atakiem moralno – politycznym, który ma obarczyć Polaków winą za holokaust,
idzie atak ekonomiczny – absurdalne żądanie wypłaty przez Polskę gigantycznych odszkodowań
organizacjom  żydowskim  oraz  zdominowanie  polskiej  gospodarki  przez  międzynarodowe
korporacje, pozbawiające naród podstaw bytu ekonomicznego, okradając Polaków z owoców ich
pracy i  z własności. Szczególną rolę w tej  cichej wojnie odgrywa sprywatyzowany pieniądz,  w
rękach lichwiarskiej  międzynarodówki czyniącej z Polski kolonię polityczną i  gospodarczą,  a z
Polaków zadłużonych niewolników. 

E-Parlament Wolnych Ludzi musi wiec zająć jasne stanowisko w tej sprawie. 

E-Parlament Wolnych Ludzi potępia antypolonizm i wrogie działania wobec Polski i żąda
ich  natychmiastowego  zaprzestania,  jednocześnie  udziela  pełnego  poparcia  Komitetowi
Obywatelskiemu na rzecz Wznowienia Ekshumacji w Jedwabnem, który domaga się na podstawie
artykułów 1, 5, 51, 63, 73 i 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, a także na podstawie artykułów
209, 210 i 540. § 1 Kodeksu Postępowania Karnego RP oraz na mocy art. 8 i 10 ustawy z dnia 20
czerwca  1985  r.  o  prokuraturze,  wznowienia przez  Ministra  Sprawiedliwości  Prokuratora
Generalnego RP umorzonego postępowania wobec oskarżonego Narodu Polskiego i umożliwienie
prof.  Andrzejowi  Koli  z  IPN  dokończenia  przerwanej  w  2001  roku  ekshumacji  szczątków
zamordowanych Żydów znajdujących się w stodole w Jedwabnem.

Zbrodnia  została  dokonana  na  terenie  Polski  i  na  polskich  obywatelach,  więc  państwo
polskie ma  obowiązek  wyjaśnienia  wszystkich  okoliczności  tej  zbrodni  dokonując  wszelkich
czynności prokuratorskich z ekshumacją włącznie, by dogłębnie zbadać sprawę.

Natomiast organizacjom żydowskim powinno ZALEŻEĆ na ekshumacji w Jedwabnem, bo
tylko tak mogliby potwierdzić,  swoją narrację wobec Polaków. Inaczej bowiem wszystko to jest
wymyślonym kłamstwem i manipulacją wobec narodu polskiego. Tezę tę potwierdzają ujawnione
ostatnio zeznania kolejnych świadków zdarzenia. 

Popieramy  działania  tego  Obywatelskiego  Komitetu,  ponieważ  sprawa  Jedwabnego  jest
jaskrawym przykładem antypolonizmu i działań na szkodę wizerunku Polski i Polaków. 
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