O carte importantă pentru
Holocaustul
evreilor
din
Transnistria, Basarabia, sudul
Ucrainei
Revin cu o precizare la conferința
doamnei cercetător Svetlana Suveică care
a prezentat la ICR - Tel Aviv în cadrul
conferinței „Holocaustul în Bucovina,
Basarabia si Transnistria - caracteristici
generale și particulare”, a fost clar expusă
situația lagărelor evreiești din nord estul
României. Cercetătoarea a prezentat
amănunte specifice fiecărui regiuni, oferind
exemple care reflectă atât condițiile de trai
deosebit de grele, uneori imposibile ale
populației evreiești, precum și mecanismele
și strategiile de adaptare și supraviețuire.
Deși însoțită de hărți, tabele cu locul și
numărul evreilor nimiciți, informații
sistematizate geografic, conferința evită
miezul problemei, care ne frământa și azi Ce a dus la explozia de antisemitism, ură
nemărginită, pogromuri și deportări și
apoi entuziasmul românilor în a lichida
evreii cu care au conviețuit 2-3 secole într-o
bună vecinătate.
Răspunsurile la găsim în cartea lui
Moshe Granot care s-a născut în 1939 în
România. A emigrat în Israel în 1951. Are o
diplomă de licență și master (cu mențiuni)
de la Universitatea din Tel Aviv și un
doctorat în literatură ebraică de la
Universitatea Bar-Ilan. A servit ca angajat
didactic și a ajuns la rangul de
supraveghetor general al școlilor postprimare. A publicat zeci de povestiri, sute de
articole și articole pentru enciclopedii și
peste 50 de cărți de ficțiune, literatură
pentru copii și tineret, filozofie, educație,
precum și manuale și cărți de referință. Cărți
editate, serii, colecții și anuare. Cartea sa
Pașaport Românesc a fost tipărită în
ebraică, română, engleză și este bazată pe

interviuri, mărturii și conferințe cu
supraviețuitori ai lagărelor de muncă și
exterminare de pe teritoriile amintite.

Moshe Granot

Concluzia ne duce la atitudinea
României fasciste față de evreii care trăiau
pe teritoriile pomenite. Trebuie subliniat că
anihilarea evreilor români a început înainte
de organizarea mașinii de anihilare a
evreilor de către germani. Cruzimea actelor
de crimă și violență ale unor români
a surprins pe ofițerii germani veniți sa
cerceteze metodele de nimicire. Inginerul
israelian Eduard Almași a inițiat și
realizat sponsorizarea pentru traducerea și
difuzarea cărții lui Granot în limbile engleză
si română.
Ne-am adresat firmei Rovimed din
Bacău condusă de dl. director Medvețki
care a preluat de la Editura SAGA sarcina
tiparului și a difuzării cărții lui Granot în
toată România. Vreau să mulțumesc
călduros domnilor Granot, Almași și
Medvețki pentru sarcina nobilă de a aduce
nouă, urmașilor, glasul celor torturați,
chinuiți și batjocoriți în anii aceia de
nimicire "legitim organizată" a evreilor.
Dar iată că tragedia continuă, azi în Ucraina
cu aceleași teribile aspecte de lichidare a
unui popor care vrea doar sa trăiască în
pace, în granițe stabile. Evrei nu mai trăiesc

pe aceste meleaguri, dar
vedem cum
colosala tragedie din trecut a evreilor nu a
fost înțeleasă și eradicată. Acesta trebuie să
fie mesajul CORECT al cercetărilor diverse,
conferințe, studii și încercări de a pune
ordine în istoria secolului XX.
Nu în statistici găsim răspunsuri ci în
malefica fire umană, cinic exploatată de
conducătorii de azi pe care îi alegem și astfel
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