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Intelektuální dobrodru ství, které zmìnilo mùj ivot 

Narodil jsem se 15. srpna 1951 ve v carské Basileji. Mùj otec byl zamìstnán v bance, matka v domácnosti. Oba jsou stále iví a zdraví, mùj

otec, kter  12. prosince 2000 oslavil 80. narozeniny, ode el do dùchodu u  pøed mnoha lety. 

Po ukonèení koly jsem studoval na basilejské univerzitì francouz tinu, angliètinu a skandinávskou filologii. V roce 1979 jsem získal vzdìlání,

které mì opravòovalo vyuèovat jazyky. V roce 1982 jsem ode el do jihov chodní Asie a vrátil jsem se a  v roce 1988, proto e jsem vyuèoval

nìmèinu na univerzitì v Taipeh na Taiwanu. Pøedtím, ne  jsem se ve v carsku v roce 1990 vrátil ke svému pùvodnímu povolání, tak jsem získal

profesionální zku enosti v urèit ch oblastech, které nesouvisí s vyuèováním. Do bøezna 1993, kdy jsem byl propu tìn v dùsledku publikace mé

první revizionistické knihy, jsem vyuèoval latinu a francouz tinu v Therwile, malém mìstì nedaleko Basileje. 

V øíjnu 1994 jsem získal práci uèitele nìmèiny pro zahranièní studenty v soukromé jazykové kole v Basileji. I kdy  ta práce byla patnì placená,

hodnì pro mì znamenala, proto e vìt ina m ch studentù byli vysoce motivovaní dospìlí. I kdy  øeditel této koly, pan Remo Orsini, nesdílel moje

názory na Holocaust a sionismus, byl tolerantní vùèi m m revizionistick m aktivitám (o kter ch jsem nikdy pøi vyuèování nemluvil). V srpnu

1998, po neslavném Bádenském procesu, ve kterém jsme byli já a mùj vydavatel Gerhard Förster odsouzení do vìzení kvùli na im

revizionistick m publikacím, mì pan Orsini neochotnì propustil, aby zabránil zruinování koly, která by se stala terèem pomlouvaèné kampanì,

kdybych na ní nadále pùsobil jako uèitel. Kromì nìkolika pøekladatelsk ch prací jsem po Bádenském procesu nemohl ve v carsku najít ádnou

práci, proto e se nikdo neodvá il mì zamìstnat. 15. srpna 2000, v den m ch 49. narozenin, jsem opustil v carsko a nehodlám se tam vrátit,

dokud se nezmìní politická situace a v carsko nebude opìt svobodnou zemí (pokud bych se vrátil, byl bych bezprostøednì zatèen). 

Pøed rokem 1991 jsem o revizionizmu nic nevìdìl. I kdy  jsem si myslel, e 6 milionù je jaksi zvelièené èíslo, nikdy jsem nemìl nejmen í

pochybnosti, co se t ká reality nacistického vyhlazovacího programu a vra edn ch plynov ch komor. Matnì jsem vnímal existenci autorù, kteøí

zpochybòovali dokonce i pøibli nou pravdivost oficiálního tvrzení o Holocaustu, ale myslel jsem si, e jde jen o bandu neonacistù, sna ících se

oèistit Hitlera, tak e jsem se nijak nepokou el zji ùovat si jejich argumenty. V té dobì jsem ale byl dosti anti-sionisticky zamìøen . Zaprvé jsem

byl úplnì znechucen  nelidsk m zacházením Izraele s Palestinci, za druhé mì rozèiloval fakt, e idé tak hanebnì vyu ívají tragédii, která je

postihla bìhem druhé svìtové války, aby získali velké finanèní objemy od Nìmecka a aby osoèovali cel  nìmeck  národ. Proto e jsem mìl mnoho

nìmeck ch pøíbuzn ch ( mùj otec se narodil v Nìmecku a do v carska pøi el a  v roce 1947), byl jsem germanofil u  od ranného dìtství a bylo

pro mì úplnì nepøijatelné vinit nìmeck  lid jako celek za Hitlera a jeho Holocaust. I kdy  jsem se v eobecnì velmi zajímal o souèasnou historii a

pøedev ím o 2. svìtovou válku, v dy jsem se sna il dr et stranou od tématu Holocaustu. Holocaust byl o klivou a hanebnou epizodou evropské a

nìmecké historie a necítil jsem ádnou touhu poznat hrozné detaily. 

V echno se zmìnilo v dubnu 1991, kdy jsem se seznámil se star ím v carsk m gentlemanem, panem Arthurem Vogtem. Vogt, uèitel

matematiky a biologie v dùchodu, kter  se narodil v roce 1917, byl od té doby m m blízk m pøítelem a tìdr m sponzorem. Pøi na em prvním

setkání se pøedstavil jako revizionista a vìnoval mi kazetu s revizionistick m textem, kterého byl sám autorem. I kdy  mì jeho text pøíli

nepøesvìdèil, byl to pro mì vá n  ok. Zjistil jsem, e revizionisté mají nìkolik platn ch argumentù a nemù ou b t jednodu e odmítnuti jako

blázni nebo arlatáni. Proto jsem Vogta po ádal o víc informací. Poslal mi tøi revizionistické knihy, které byly v té dobì nejlep í: Verité Historique

ou Verité Politique? od Serge Thiona (La Vieille Taupe, Paøí  1980), The Hoax of the Twentieth Century Arthura Butze (Institute for Historical

Review, Torrance, California 1977) a Der Auschwitz Mythos Wilhelma Stäglicha (Grabert Verlag, Tübingen 1979). U  pøed studiem tìchto knih

jsem èetl nìmeck  pøeklad èlánku, kter  jsem také dostal od Vogta. Byl zveøejnìn  v novinách sovìtské komunistické strany Pravda 2. února

1945, t den po osvobození osvìtimského koncentraèního tábora Rudou armádou (o ètyøi roky pozdìji jsem v Moskvì dr el v rukou originál).

Autor tohoto èlánku, sovìtsk  idovsk  reportér Boris Polevoj, kter  nav tívil Osvìtim bezprostøednì po jejím osvobození, psal o "vra edné

instalaci montá ní linky, kde byly souèasnì stovky lidí zabíjeny elektrick m proudem." Polevoj se také zmiòuje o plynov ch komorách ve

v chodním sektoru osvìtimského tábora. Dnes nikdo netvrdí, e Nìmci pou ívali elektrick  proud na zabíjení lidí a podle oficiálního tvrzení byly

osvìtimské plynové komory v Birkenau, v západní sekci hlavního tábora, ne ve v chodní sekci. Po pøeètení tohoto èlánku jsem vìdìl, e

revizionisté mají pravdu: plynové komory a tvrzení o masovém vyhlazování byly vymy lené propagandisty a první tvrzení nesouhlasí s tìmi

pozdìj ími.

V ten den, 29. dubna 1991, jsem se rozhodl vìnovat svùj ivot boji proti nejvìt ímu podvodu, kter  kdy lidská mysl stvoøila. Vedl jsem dlouhé

debaty s Arthurem Vogtem, kter  oceòoval mùj entuziasmus a èasto mi dával u iteèné rady. Abych mìl dostatek èasu na své historické

studování, uèil jsem jenom 15 hodin t dnì, co  samozøejmì znamenalo sní en , i kdy  stále velmi slu n  pøíjem (ve v carsk ch kolách jsou

uèitelé velmi dobøe placeni). Tehdy u  existovalo mno ství revizionistick ch knih a èlánkù, ale vìt ina z nich se zaobírala specifick mi aspekty

Holocaustu. Proto e neexistoval ádn  lehko pochopiteln  úvod do revizionizmu a jeho argumentù, rozhodl jsem se jeden napsat sám. Název

knihy mìl b t Der Holocaust-Schwindel (Podvod Holocaustu). V bøeznu 1992 jsem nav tívil nejznámìj ího revizionistu na svìtì, profesora Roberta

Faurissona, v jeho domì ve Vichy. Kariéra Faurissona, kter  byl respektovan m profesorem francouzské literatury, byla zruinovaná kvùli jeho

revizionistick m èlánkùm. Mnohokrát byl souzen, byl pokutován astronomick mi sumami a v roce 1989 byl brutálnì zbit a skoro zavra dìn

gangem idovsk ch násilníkù, kteøí se naz vali "Synové idovské pamìti". Faurisson korigoval rukopis mojí budoucí knihy. Jeho brilantní intelekt

a mimoøádná odvaha a nekompromisní hledání pravdy na mì hluboko zapùsobily.
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Nakonec jsem zjistil, e Der Holocaust-Schwindel bude pøíli  dlouh  na to, aby slou il jen jako úvod do revizionizmu. Proto jsem napsal

zkrácenou verzi, která byla publikovaná zaèátkem roku 1993 pod názvem Der Holocaust auf dem Prüfstand (Holocaust pod scannerem). Kniha

byla pozdìji pøelo ena do francouz tiny, holand tiny, panìl tiny, ital tiny, bulhar tiny, arab tiny a véd tiny. Bezprostøednì po vydání této knihy

jsem pøi el o práci v Therwile kvùli údajnému neetickému jednání. Der Holocaust-Schwindel byl publikovan  krátce po první knize. Spousta 

èitatelù mìla ráda pøedev ím poslední tøi kapitoly, ve kter ch jsem kritizoval politické dùsledky podvodu mnohem tvrdìji, ne  jak koliv

revizionista pøedtím. Úvod, napsan  Faurissonem, byl ètenáøi velmi dobøe pøijat.

V dubnu 1993, jen pár dní po mém propu tìní z práce uèitele, jsem se seznámil s nìmeck m rodákem, in en rem Gerhardem Försterem,

kterému tehdy bylo 73 rokù. Förster, kter  bydlel ve Würenlos blízko Curychu, byl revizionistou dlouhé roky. Jeho otec, Slezan, zahynul bìhem

brutálního vyhnání cca 12 milionù Nìmcù z v chodních nìmeck ch teritorií, pøipojen ch k Polsku po 2.svìtové válce a Förster byl hluboce ranìn

faktem, e se nikdo nestaral o hroznou tragédii jeho národa, zatímco média ka dodennì vytváøela rozruch kolem fale ného idovského

Holocaustu. Proto e Förster nebyl sám schopn  napsat historickou knihu – byl velmi nadan  strojaø, ne spisovatel – a proto e u  jsem mìl

dobrou znalost tématu, podnítil mì napsat knihu o svìdectvích oèit ch svìdkù, na kter ch je tvrzení o osvìtimsk ch plynov ch komorách v luènì

zalo ené ( jak vysvìtlím pozdìji, neexistuje ádn  materiální nebo dokumentární dùkaz pro existenci jediné vra edné plynové komory v ádném

nìmeckém koncentraèním táboøe a oficiální tvrzení o Holocaustu úplnì spoèívá na zdrojích oèit ch svìdkù).

Zatímco nìkteré ze zdrojù, které jsem potøeboval pro novou knihu, byly dostupné, jiné se získávaly velmi obtí nì. V záøí 1993 jsem nav tívil

italského revizionistického vìdce Carla Mattognoiho, kter  se svou rodinou ije nedaleko Øíma. Mattogno se studiu Holocaustu vìnoval u  víc ne

deset rokù pøedtím, ne  jsem ho prvnì uvidìl a vlastnil pùsobivou sbírku vzácn ch dokumentù. Mnohé z nich byly v pol tinì (nauèil jsem se tento

tì k  jazyk kvùli jeho dùle itosti pro studium Holocaustu). Okopíroval jsem materiály, které jsem potøeboval pro svou knihu. Od mojí první

náv tìvy jsem s Mattognoim úzce spolupracoval, pøelo il jsem mnoho jeho dìl, podnikli jsme spolu est v prav a napsali dvì knihy. Mattognova

znalost tématu Holocaustu se nedá pøirovnat k nikomu, ale jeho knihy se tì ko ètou kvùli jejich vysoce akademickému a tajemnému stylu.

Proto e v Itálii neexistuje ádn  anti-revizionistick  zákon, Mattogno nebyl nikdy pronásledovan . Je jedním z m ch nejlep ích pøátel a kdykoliv

k nìmu pøijdu, jsem vnímán jako èlen rodiny.

Moje kniha Auschwitz: Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust (Auschwitz: Pøiznání vykonavatelù a oèit ch svìdkù Holocaustu) byla

Försterem publikovaná v srpnu 1994, nìkolik mìsícù pøed pøijetím potupného "anti-rasistického zákona" (èlánek 261b v carského trestního

zákoníku). Obsahovala kritickou anal zu 30 svìdectví oèit ch svìdkù o údajn ch vra edn ch plynov ch komorách v Osvìtimi. Mùj závìr byl

jednoznaèn : V ichni "oèití svìdci" lhali. Sv mi v povìïmi oèividnì protiøeèili jeden druhému a v pøípadech, kdy se shodovali, obsahovaly jejich

v povìdi pravidelnì ty samé logické a technické nemo nosti. Mnoho svìdkù napøíklad tvrdilo, e v Osvìtimi trvalo spálení tøech mrtvol v kremaèní

peci 20 minut. Dokonce i v moderních krematoriích trvá spálení jedné mrtvoly cca 1 hodinu a jak z dokumentù víme, toté  platilo i pro nìmecká

krematoria. Proto e si svìdci nemohli vymyslet podobné absurdity nezávisle na sobì, bylo zøejmé, e byli instruováni, aby lhali (mnoho z nich

svìdèilo pøed polsk mi, britsk mi a americk mi trestními soudy, jejich  úlohou bylo "dokázat" existenci plynov ch komor), nebo e jeden svìdek

jednodu e zopakoval to, co sly el od jiného svìdka, nebo co si pøeèetl v knize. Proto e prakticky v ichni oèití svìdci byli b valí idov tí vìzni

koncentraèních táborù, byli rádi, e se mù ou pomstít Nìmcùm, kteøí jim vzali svobodu a rádi vyprávìli o v ech druzích divok ch krutostí, aby

zdiskreditovali reputaci nìmeckého národa na desetiletí, pokud ne na staletí.

V záøí 1994 jsem se zúèastnil revizionistické konference v Kalifornii, která byla organizována prostøednictvím The Institute for Historical Review

(P.O.Box 2739, Newport Beach, CA, 92659, USA; IHR publikuje vìdeck  Journal of Historical Review). Na této konferenci jsem se seznámil s

historikem Markem Weberem, øeditelem IHR. Takté  jsem se setkal s Bradley Smithem, Ernstem Zündelem a dal ími vedoucími osobnostmi

revizionismu Holocaustu.

V øíjnu 1995 Förster publikoval mou ètvrtou revizionistickou knihu Todesursache Zeitgeschichtsforschung (Pøíèina smrti: V zkum souèasné

historie). Tato kniha by mohla b t nazvána novelou pro její fiktivní pojetí: V nìmecké kole diskutují dvì skupiny studentù o Holocaustu a dal ích

delikátních historick ch tématech. Jedna skupina vìøí ortodoxnímu tvrzení o Holocaustu, druhá nevìøí a obì prezentují nejlep í argumenty. Na

konci debaty, kterou vyhrají revizionisté, je sleèna Margarethe Lämple, uèitelka, konvertována na revizionizmus. Pøichází o svoje zamìstnání

kvùli podpoøe kontroverzní debaty o Holocaustu a brzo poté je zavra dìna, odtud název knihy. I kdy  tato kniha není nejvìdeètìj í knihou, kterou

jsem napsal, je jistì mou nejpopulárnìj í. Byl jsem pøekvapen , kdy  jsem zjistil, e nìkteøí ètenáøi vìøí, e se tento pøíbìh odehrál ve

skuteèném ivotì – jedna nìmecká paní dokonce chtìla vìdìt, kde je sleèna Lämple, ne ùastná hrdinka novely, pochována, aby mohla polo it

kvìtiny na její hrob!

V èervenci /srpnu a listopadu/prosinci jsem uskuteènil první dvì náv tìvy Moskvy spolu s Carlem Mattognoim kvùli práci v rusk ch archivech.

Na li jsme haldy dokumentù z období války, t kajících se Osvìtimi a dal ích národnì-socialistick ch koncentraèních táborù a udìlali jsme tisíce

fotokopií. Mnoho z nich od té doby pou il Mattogno ve sv ch knihách. Bìhem na í první v pravy nás doprovázel ná  vìrn  pøítel Russ Granata,

postar í Amerièan italského pùvodu. Granata, kter  v angliètinì publikoval nìkolik Mattognov ch prací, má teï svou vlastní revizionistickou

stránku.

V roce 1996 byl do ru tiny pøelo en rukopis knihy, která nemìla b t v nìmèinì nikdy vydaná – shrnutí revizionistick ch argumentù pod názvem

Mit o Kholokoste (M tus o Holocaustu). Kniha byla prvnì publikována jako zvlá tní vydání nacionalistického a anti-sionistického mìsíèníku Russki

Vestnik a byla mimoøádnì úspì ná. Nìmeck  rukopis byl brzy nato pøelo en do angliètiny. Tato anglická verze neexistuje v ti tìné podobì, ale je

dostupná na internetu pod názvem Holocaust or Hoax? The arguments.

V lednu 1997 jsem publikoval esej nazvanou Vom Untergang der Schweizerischen Freiheit (Úpadek v carské svobody), zdrcující útok na "anti-

rasistick  zákon", kter  byl pøijat dva roky pøedtím. Ukázal jsem, e zákon byl èistì sionistick m v tvorem a e jeho hlavním zákonem byla

represe vùèi revizionizmu Holocaustu. O dva a pùl roku pozdìji, v øíjnu 1999, mìl tento booklet vyvolat politickou bouøi. Christoph Blocher,

populistick  politik, kter  vede pravicové køídlo konzervativní v carské Lidové strany, obdr el v tisk Vom Untergang der Schweizerischen

Freiheit od jednoho z m ch pøátel a podìkoval mu v krátkém osobním dopise s uvedením, e Jürgen Graf má pravdu. T den pøed øíjnov mi

volbami, ve kter ch se oèekávalo velké vítìzství Blocherovy strany, nedìlník Sonntagsblick publikoval uveden  dopis a osoèil Blochera z jeho 

údajn ch pro-revizionistick ch sympatií. Nìkolik dní pøipomínalo v carsko blázinec, kde média nemluvila o nièem jiném, ne  o Blocherovì

dopise. Jak se dalo pøedpokládat,Blocher hodil ruèník do ringu a tvrdil, e udìlal politováníhodnou chybu a e tuto knihu nikdy neèetl. Kampaò

ustala a Blocherova strana vyhrála se slibn m náskokem.

V létì 1997 jsem spolu s Carlem Mottognoim cestoval po Polsku, Loty sku a Bìlorusku. V Polsku jsme pátrali v archivech b val ch koncentraèních

táborù Majdanek a Stutthof a nafotili mno ství snímkù údajn ch plynov ch komor. Po návratu z této v pravy jsme napsali knihu o Majdanku. KL

Majdanek. Eine historische und technische Studie (Koncentraèní tábor Majdanek. Jedna historicko-technická studie) byla vydána nakladatelstvím

Germara Rudolfa Castle Hill Publishers (Hastings, TN34 3ZQ, UK) v záøí 1998. Pøibli nì 2/3 knihy napsal Mattogno jako autor velmi obtí n ch

technick ch kapitol o plynov ch komorách, na které by moje technické vìdomosti byly úplnì nedostateèné.
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V kvìtnu 1998 jsme s Mattognoim podnikli v let do Belgie a Holandska. V belgick ch Antverpách jsme nav tívili jednoho z na ich nejlep ích

pøátel, neúnavného revizionistického vydavatele Siegfrieda Verbekeho, klíèovou osobu evropského revizionismu. V holandském Amsterodamu

jsme strávili nìkolik dní v archivech, kde je ulo eno mnoho dokumentù z období války – také o nìmeck ch koncentraèních táborech.

16.èervence 1998 jsme se ocitli s m m vydavatelem Gerhardem Försterem pøed soudem ve v carském Badenu kvùli údajnému poru ení "anti-

rasistického zákona". Tento zákon zakazuje " popírání, minimalizování nebo ospravedlòování genocidy", ale nezmiòuje se ani o plynov ch

komorách nebo esti milionech, dokonce ani o idech a Holocaustu. Znìní "anti-rasistického zákona" dává mo nost tolika druhùm interpretace, e

umo òuje soudcùm odsoudit kdekoho za kdeco. Já jsem byl odsouzen na 15 mìsícù vìzení nepodmínìnì, zatímco Förster dostal 12 mìsícù – k

tomu jsme dostali astronomické finanèní pokuty. Byl jsem dokonce potrestan  za knihy, které jsem napsal je tì pøed pøijetím tohoto zákona!

Dokumentace o tomto procesu se (v angliètinì) nachází v posledních kapitolách mojí knihy Holocaust or Hoax? The arguments.

Förster, kter  byl v prùbìhu procesu tak nemocn , e musel b t do soudní sínì pøivezen na vozíku, zemøel o devìt t dnù pozdìji, 23.záøí 1998.

Nav tívil jsem ho v nemocnici tøi dny pøed jeho smrtí. Je pochován ve Würenlos, kde strávil poslední desetiletí svého ivota. Aù odpoèívá v

pokoji!

Mùj advokát Dr. Urs Oswald odvedl vynikající práci, ale proto e lo o politick  proces, rozsudek byl vynesen pøedem a ádn  advokát ho nemohl

ovlivnit. Samozøejmì se Dr. Oswald proti rozsudku odvolal. 23.èervna 1999 soud v kantonu Aargau potvrdil rozsudek, naèe  se Dr.Oswald

odvolal k nejvy ímu soudu v Laussane. V dubnu 2000 jsem se dozvìdìl, e odvolání bylo zamítnuto a bylo mi naøízeno hlásit se 2.øíjna ve

vìznici. Tou dobou jsem byl v Moskvì se svou snoubenkou. v carská organizace Verité et Justice, kterou vedeme spolu s Rene-Louis Berclazem

a Phillipe Brennestuhlmem, publikovala o mém pøípadu dokumentaci Un proces politique au scanner. L'affaire Jürgen Graf (Politick  proces pod

scannerem. Pøípad Jürgena Grafa). Tento booklet byl pøelo en do nìmèiny pod názvem Inquisitoren in Aktion (Inkvizitoøi v akci). Obì verze jsou

k dostání u Verité et Justice, C.P.355, 1618 Chatel-St.Denis, Switzerland a na internetové stránce Wilhelm Tell. Zpráva v angliètinì je zalo ená

na této dokumentaci, ale zab vá se jen prvním – Badensk m – procesem, zatímco bro ura od Verité et Justice se zab vá i druh m procesem v

Aargau a obsahuje mno ství zákulisních informací o neslavném "anti-rasistickém zákonu".

V bøeznu 1999 jsme s Mattognoiem uskuteènili dal í v let do Polska, abychom dále pátrali v archivech. Také jsme nav tívili archivy v Èechách,

na Slovensku a v Maïarsku. Bìhem první èásti na eho putování nás doprovázel australsk  revizionista Dr. Fred Toben. Toben, øeditel Adelaide

Institute, byl pozdìji v Nìmecku zatèen a strávil sedm mìsícù ve vìzení, proto e publikoval svoje revizionistické materiály na internetové stránce v

Austrálii (kde není ádn  anti-revizionistick  zákon). Podle nedávného rozhodnutí nìmeckého nejvy ího soudu ka d , kdo publikuje

revizionistick  materiál na internetu v jakékoliv zemi na svìtì, mù e b t zatèen a poslán do vìzení a  na 5 rokù – jakmile vstoupí na území

Nìmecka.

Po návratu do Itálie jsme napsali knihu o Stutthofu, Das Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der nationalsozialistischen

Judenpolitik (Koncentraèní tábor Stutthof a jeho funkce v idovské politice národních socialistù), která byla publikována prostøednictvím Castle

Hill Publisher, Hastings, na podzim tého  roku. Stejnì jako na e kniha o Majdanku, i kniha o Stutthofu je u  pøelo ená do angliètiny, ale je tì

není k dispozici v ti tìné podobì. Anglické verze obou knih se objeví v roce 2001.

Zaèátkem roku 2000 Castle Hill Publisher vydal mojí knihu Riese auf tönernen Füssen. Raul Hilberg und sein Standardwerk über den Holocaust

(Obr na hlinìn ch nohách. Raul Hilberg a jeho standardní práce o Holocaustu), znièující útok na amerického ida Raula Hilberga, pùvodem

Raku ana, jeho  trojdílná studie "The Destruction of the European Jews" (koneèná verze se objevila v roce 1985) je v eobecnì vyzdvihována

jako standardní práce o Holocaustu. Odhalil jsem otevøenì fale né metody, pou ívané lháøem Hilbergem na podporu ortodoxních tvrzení o

Holocaustu. Tato kniha se objeví v angliètinì na jaøe roku 2001.

V letech 1999 a 2000 jsem se úèastnil mnoha aktivit ve prospìch Verité et Justice, organizace bojující za obnovení intelektuální svobody ve 

v carsku. V bøeznu 2000 Verité et Justice vydala svùj druh  booklet, Le Contre-Rapport Bergier (Anti-Bergierova zpráva), která dùkladnì

vyvrátila zákeønou Bergierovu zprávu (koncem roku 1999 skupina sionistick ch a pro-sionistick ch propagandistù, veden ch profesorem

Bergierem, vydala tzv. Bergier Report, oznaèující v carsko za zemi hluboce zapojenou do nacistického Holocaustu. Tato tendenèní zpráva, která

obsahovala poèetná pøekroucení a otevøené l i, mìla slou it jako ideologické ospravedlnìní pro dal í idovské finanèní nároky vùèi na í zemi.).

Francouzská i nìmecká verze na í odpovìdi Bergierovi jsou k dostání u Verité et Justice na internetové stránce Wilhelm Tell. V záøí 2000 Verité

et Justice zdokumentovala muèiv  proces 79-letého revizionistického vydavatele Gastona-Armanda Amaudruza, kterého soud v Laussane

odsoudil na jeden rok vìzení za zpochybòování esti milionù a pochybnosti o existenci nacistick ch plynov ch komor, ve svojí tøetí bro uøe Le

proces Amaudruz. Une farce judiciaire (Proces Amaudruz. Parodie spravedlnosti", nìmecká verze: Der Amaudruz-Prozess. Eine Justizfarce).

V dubnu a v kvìtnu 2000 jsme s Mattognoim potøetí nav tívili Moskvu, abychom ukonèili na í práci v archivech. Koncem kvìtna jsem se zúèastnil

13. konference Institute for Historical Review v Kalifornii, kde jsem mìl pøedná ku na téma "Co se stalo se idy, kteøí byli deportováni do

Osvìtimi, ale nebyli tam registrováni?" (Text této pøedná ky byl publikován v The Journal of Historical Review, Volume 19, Number 4,

July/August 2000). O tøi mìsíce pozdìji, v polovinì srpna, jsem doprovázel Richarda Kregeho, mladého a brilantního australského in en ra, do

Polska. Úèel tohoto v letu bude vysvìtlen pozdìji. Z Polska jsem jel do Ruska a potom na Ukrajinu, kde jsem pátral ve Lvovsk ch archivech. Mìl

bych dodat, e v echny tyto v pravy byly mo né díky tìdr m sponzorùm.

Revizionizmus radikálnì zmìnil mùj ivot. I kdy  se moje existence stala nebezpeènou a riskantní, je teï mnohem zajímavìj í a smysluplnìj í, ne

kdykoliv pøedtím, proto e vím, e bojuji proti nìèemu fundamentálnì zlému. Objevení pravdy o Holocaustu bylo intelektuálním dobrodru stvím a

otevøelo mi oèi. Po zji tìní, e vyhlazování idù a vra edné plynové komory jsou jen velké podvody, pochopil jsem pravou povahu "západní

demokracie" a zaèal jsem si uvìdomovat fakt, e nepøátelská, cizí men ina je vedoucí silou, stojící za dekadencí a úpadkem západní spoleènosti.

Holocaust je jenom nejextrémnìj í pøípad l í, kter mi idy ovládaná média otravují svìt. Velmi dùle it m pøíkladem je nenávistná propaganda

vùèi Iránské islámské republice. idé a jejich poskoci nenávidí Irán, proto e tato zem se odvá ila vzdorovat politickému, vojenskému a

kulturnímu imperializmu jediné zb vající velmoci, sionisty ovládan ch USA. Je dùle ité si pamatovat, e lidé, kteøí neustále l ou o "plynov ch

komorách" a " esti milionech" jsou ti samí, kteøí neúnavnì osoèují Irán a islámskou revoluci. Jsou to stejní lidé, kteøí propagují potraty, práva

homosexuálù (vèetnì práva homosexuálù na svatbu s partnerem a adopci dìtí), hardcore pornografii a podobné odpornosti. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Oficiální tvrzení o Holocaustu 

Slovo "holocaust" pochází z øeètiny a znamená "znièení ohnìm". Dnes je témìø v luènì pou ívané na oznaèení údajného vyhlazování idù Nìmci

bìhem 2.svìtové války. 

Podle ortodoxních historikù národnì socialistické vedení, rozhodnuté vyhladit idovskou rasu, zalo ilo est vyhlazovacích táborù, kde bylo

zplynováno ( est) milionù idù. V ech est vra edn ch továren bylo umístìn ch v Polsku (anebo na územích, která patøila Polsku pøed válkou a

byla v roce 1939 pøipojena k Nìmecku a následnì vrácena Polsku v roce 1945). Ètyøi z nich (Belzec, Treblinka, Sobibor a Chelmno) byly èistì

vyhlazovací tábory, které pøe ilo jen pár idù. V Belzeku, Treblince a Sobiboru byli idé vra dìni v plynov ch komorách, v Chelmnu v plynov ch

náklaïácích. Zbylé dva tábory, Osvìtim a Majdanek, slou ily jako továrny na smrt i jako pracovní tábory. V tìchto dvou táborech byli práce

neschopní idé zplynováni, zatímco ti práceschopní byli na èas u etøeni. Tìla zplynovan ch idù byla spálena, èásteènì v krematoriích, èásteènì

na otevøeném ohni, tak e se po válce nena ly ádné masové hroby. Proto e v echny rozkazy ke zplynování byly vydány ústnì, nikdy nebyly

nalezeny dokumenty, potvrzující existenci vra edn ch plynov ch komor. Historici Holocaustu tvrdí, e – kromì masov ch zplynování – Nìmci

zastøelili 1-2 miliony idù na v chodní frontì. Podle nich v nìmecké sféøe vlivu zemøelo 5-6 milionù idù. Víc ne  polovina z nich byla zavra dìna

v plynov ch komorách (a v mnohem men ím poètu v plynov ch náklaïácích), velká èást z nich byla zastøelena na okupovan ch sovìtsk ch 

územích a zbytek (nìkolik set tisíc) zemøelo na nemoci, hlad a v dùsledku patného zacházení v pracovních táborech a ghetech. 

O tom je oficiální verze Holocaustu, popsaná ve standardní práci Raula Hilberga The Destruction of the European Jews. Ale jak si následnì

uká eme, první verze byly velmi odli né od tvrzení, která jsou nám prezentována dnes. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Revizionistická teze

Nikdo nepopírá pronásledování idù bìhem 2.svìtové války. Toto pronásledování bylo velmi reálné a velmi brutální. Malá skupinka vìdcù s

rostoucím vlivem, kteøí se naz vají "revizionisté" – jejich oponenti radìji pou ívají termín "popíraèi Holocaustu" – tvrdí, e Nìmci nikdy

neplánovali vyhladit idovsk  lid, e továrny na smrt, vra edné plynové komory a plynové náklaïáky neexistovaly a e poèet 5-6 milionù 

idovsk ch obìtí je nezodpovìdn m nadsazováním. Revizionisti nepopírají, e mnoho idù bylo Nìmci zastøeleno na okupovan ch sovìtsk ch 

územích, ale pova ují poèty preferované ortodoxními historiky (1-2 miliony zastøelen ch idù) za velmi nadhodnocené. 

Pro revizionisty není idovská tragédie bìhem 2.svìtové války v zásadì odli ná od tragédií mnoha jin ch národù bìhem válek. Pronásledování

etnick ch a nábo ensk ch men in, koncentraèní tábory a nucené práce, støílení civilistù – v echny tyto události se v historii mnohokrát odehrály.

Pro revizionisty tedy to, co se pøihodilo idùm, nebyla v ádném pøípadì historicky unikátní zále itost, jak tvrdí oficiální historici. 

Abychom se ujistili, kdo má pravdu, jestli ortodoxní historici nebo revizionisté, musíme vyøe it kritickou otázku plynov ch komor ( Kdy  se

odkazuji na "plynové komory", stále mám na mysli vra edné komory, ne dezinfekèní komory, které se nacházely ve v ech táborech a v

nìmeck ch vojensk ch táborech byly èasto naz vány plynov mi komorami.). Pokud vra edné plynové komory neexistovaly, nebyl ádn

Holocaust, proto e neexistovala vra dící zbraò a estimilionová cifra by musela b t drasticky zredukovaná, kdy  nìkolik milionù zplynovan ch 

idù byli neexistující lidé. 

Revizionisti samozøejmì nemohou dokázat, e nebyli zplynováni ádní idé. Je obvykle velmi tì ké dokázat, e se urèitá událost neodehrála.

Nikdo z nás napøíklad nemù e dokázat, e nikdy nespáchal vra du. Ale pokud nás nìkdo obviní z vra dy, musí poskytnout nezvratné dùkazy,

aby podpoøil svoje obvinìní, jinak bude pova ován za lháøe íøícího pomluvy. Aèkoliv revizionisti nemù ou dokázat, e bìhem 2.svìtové války

nebyli zplynováni ádní idé, jsou schopní dokázat, e údajné masové vra dìní v plynov ch komorách, jak je popisované oèit mi svìdky, se

nemù e uskuteènit, proto e je technicky nemo né. Mù ou také demonstrovat, e by bylo dost nemo né odstranit v tìchto tzv. vyhlazovacích

táborech miliony lidsk ch tìl. 

I kdyby obránci tvrzení o Holocaustu byli schopní vyprodukovat dokument, e nìjací idé byli bìhem 2.svìtové války zplynovaní, nevyvrátilo by to

revizionistickou tezi, proto e jeden nebo dva izolované pøípady by pravdìpodobnì byly prací pár zloèineck ch individuí. Mìlo by se v ak zdùraznit,

e ani jeden pøípad zplynování Nìmci bìhem 2. svìtové války nebyl nikdy dokázán dokumentem a e spojenecké jednotky, které osvobozovaly

nìmecké koncentraèní tábory v letech 1944 a 1945, nena ly ani jedno tìlo zplynovaného vìznì. To je pøiznávané ortodoxními historiky

Holocaustu. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Jak jsou revizionisti prezentovaní v médiích

Kdy  chcete kontrolovat spoleènost, musíte kontrolovat média. Prùmìrn  obèan vìøí tomu, co ète v novinách a vidí v televizi. Z tohoto dùvodu

pøevá ná vìt ina lidí v západní spoleènosti akceptuje oficiální tvrzení o Holocaustu a odmítá revizionizmus – o kterém neví nic, proto e média

prezentují revizionistické argumenty hrubì pøekroucen m zpùsobem. Tvrdí napøíklad, e revizionisté popírají pronásledování idù nebo existenci

koncentraèních táborù. 

Kdy  v carská televize komentovala Badensk  proces proti mnì a mému vydavateli Gerhardovi Försterovi, ukazovali snímky mrtv ch vìzòù
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koncentraèních táborù, nalezen ch americk mi a britsk mi jednotkami na jaøe 1945, naznaèujíc, e revizionisti odmítají takové fotografie jako

podvrhy. Ale ádn  revizionista nikdy netvrdil, e tyto fotografie jsou podvrhy. V posledních mìsících války desetitisíce vìzòù v nìmeck ch

koncentraèních táborech zemøelo kvùli kolapsu nìmecké infrastruktury v dùsledku neustálého spojeneckého bombardování, které vedlo ke

katastrofickému nedostatku lékù a potravin v táborech. Noví vìzni byli ustaviènì posíláni do západních táborù, kdy  byly v chodní tábory

evakuované, tak e západní tábory byly hroznì pøeplnìné. Insekticid proti v ím nebyl k dostání, tak e se íøil tyfus a mnoho vìzòù podlehlo této

chorobì. Za tìchto podmínek v dobì od ledna do dubna 1945 zemøelo v koncentraèním táboøe Dachau 15 389 lidí, kdy  úmrtnost v dobì od ledna

1940 do prosince 1940 byla 12 060 lidí (Paul Berben, Dachau. The official History, The Norfolk Press, London 1975; tyto údaje jsou v eobecnì

akceptované ortodoxními i revizionistick mi historiky). Dokonce ani nejhorlivìj í obránci oficiálního tvrzení o Holocaustu neøíkají, e hrozné

scény, kter ch byli svìdky ameriètí a brit tí vojáci v osvobozen ch táborech (velké procento obìtí byli ne idé), byly v sledkem zámìrné politiky

vyhlazování. Podle ortodoxního tvrzení o Holocaustu bylo plynování v Osvìtimi, posledním funkèním "vyhlazovacím táboøe", zastaveno koncem 

øíjna, respektive zaèátkem prosince 1944. V západních teritoriích, jako byly Dachau, Buchenwald a Bergen-Belsen, které Britové a Amerièané

osvobodili na jaøe 1945, nebyly vra edné plynové komory. Ale prùmìrn  televizní divák to neví. Vìøí, e tìla ukázaná v televizi, jsou tìla

zavra dìn ch idù a velmi se zlobí na revizionisty, kteøí zøejmì popírají nepopiratelné. Média tak "dokazují" plynování v Osvìtimi a Treblince

ukazováním obìtí tyfu a hladu v Dachau a Bergen-Belzenu! 

Média, která nikdy neumo ní revizionistùm prezentovat svoje názory, je rutinnì popisují jako neonacisty, kteøí falzifikují historii, aby oèistili

národnì socialistick  re im. To je úplnou l í z nìkolika dùvodù: 

- Revizionizmus není politickou ideologií. Revizionisti nemrhají èas debatami o tom, jestli Hitler mìl nebo nemìl pravdu. Revizionisti chtìjí

jednodu e zjistit, co se skuteènì stalo. 

- Otec revizionizmu, Francouz Paul Rassinier, byl b val m vìznìm dvou koncentraèních táborù ( Buchenwald a Dora ). Rassinier, kter  nebyl id,

byl èlenem anti-nacistického hnutí odporu. V roce 1943 byl zatèen a muèen a následnì poslán do koncentraèního tábora Buchenwald. Po válce 

èetl Rassinier mnoho vylo enì l iv ch tvrzení o Buchenwaldu. B valí vìzni tvrdili, e v tomto táboøe byla plynová komora, o èem  Rassinier vìdìl, 

e to není pravda, jeliko  byl sám v Buchenwaldu. Ve svojí z vet í èásti autobiografické knize Le Mensonge d’Ulysse (Odysseova le ), která se

objevila v roce 1950 a je snad stále nejlep ím podáním, jaké kdy bylo napsáno b val m vìznìm nìmeckého koncentraèního tábora, Rassinier

vyjádøil svùj názor, e plynové komory v nìkter ch táborech bezpochyby existovaly, ale e poèet obìtí byl velmi nadhodnocen . Ve svojí knize z

roku 1964 Le drame des juifs europeens (Drama evropsk ch idù, Les sept couleurs, Paris 1964), oznaèil plynové komory a tvrzení o

vyhlazování idù za "nejbizardnìj í le  v ech dob". Rassinier zemøel v roce 1967. 

- Nìkteøí idé, jako napøíklad velmi odvá n  a velmi anti-sionisticky zalo en  Josef Gideon Burg (kter  zemøel v roce 1990), podpoøili

revizionistick  úhel pohledu (Mlad  americk  idovsk  revizionista David Cole ustoupil pøed nìkolika lety, proto e v tr níci z Jewish Defense

League mu udìlali ze ivota peklo a vyhro ovali mu smrtí.). 

- Je pravda, e nìkteøí revizionisté – v ádném pøípadì v ichni – sympatizují s národním socialismem, ale to je úplnì irelevantní, kdy  se poèítají

jen argumenty. Kdy  astronom tvrdí, e objevil novou planetu, neptáme se, zda je fa ista, konzervativní, liberál, socialista èi komunista.

Chceme jenom vìdìt, jestli skuteènì objevil planetu nebo ne. 

Nìkteøí revizionisti se pokou eli obejít obvinìní z "neonacismu" siln mi anti-nacistick mi a anti-Hitlerovsk mi prohlá eními. Nepomohlo jim to ani

za mák, proto e ka d , kdo zpochybòuje plynové komory a estimilionovou cifru, bude médii automaticky oznaèen jako "neonacista", a

"hitlerista", i kdyby odsuzoval Hitlera desetkrát dennì. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Anti-revizionistická represe

Dodnes nìkolik evropsk ch zemí pøijalo represivní zákony, které dìlají z revizionizmu Holocaustu trestn  èin. Samozøejmì tyto zákony, které

hrubì poru ují principy svobody projevu a svobodného historického zkoumání, odhalují slabost oficiální verze Holocaustu: Kdyby se revizionisti

m lili, bylo by naprosto dostaèující veøejnì vyvrátit jejich tvrzení, napøíklad v televizních debatách. Ale takové debaty nejsou v tzv. svobodném

svìtì dovolené. Jediná televizní debata mezi revizionistou a anti-revizionistou se odehrála v dubnu 1979, kdy  profesor Robert Faurisson

diskutoval s nìmeck m specialistou na Holocaust, profesorem Wolfgangem Schefflerem na v carské televizní stanici, vysílající v ital tinì.

Prùzkum ukázal, e vìt ina divákù vycítila, e Faurisson vyhrál. Od roku 1979 byla revizionistická pozice velmi posilnìna díky úsilí

revizionistick ch v zkumníkù, zatímco pøívr enci oficiálního tvrzení o Holocaustu neuèinili ádn  pokrok. Je proto lehce pochopitelné, e v robci

veøejného mínìní západní spoleènosti se tøesou pøed samotnou my lenkou otevøené debaty o Holocaustu – mimo faktu, e ádn  z ortodoxních

historikù dnes nemá odvahu debatovat s kompetentním revizionistou na veøejnosti. 

Anti-revizionistická represe je krutá pøedev ím v Nìmecku, kde pøe ití celého politického systému závisí na schopnosti udr et le  o Holocaustu

pøi ivotì. Stovky nìmeck ch revizionistù byly odsouzeny k vysok m pokutám nebo do vìzení. Vìt ina z nich byla souzená podle paragrafu 130

trestního zákona ( "nabádání k rasové nenávisti"). V øíjnu 1992 generál Otto Ernst Remer, jeden z nejvíc vyznamenávan ch vojákù 2.svìtové

války, byl v Schweinfurtu odsouzen  na 22 mìsícù vìzení nepodmínìnì za "popírání Holocaustu". (Remer, vá nì nemocn  èlovìk, tehdy ve vìku 82

rokù, byl pøáteli pøevezen do panìlska. Zemøel ve svém panìlském exilu 4.øíjna 1997.) V dubnu 1995 byl b val  pøedseda NPD Guenther

Deckert, uèitel angliètiny a francouz tiny, odsouzen na 2 roky vìzení za pøeklad technického projevu amerického experta na plynové komory

Freda Leuchtera. Zatímco byl ve vìzení, Deckert dostal dal í tøi roky za podobné trestné èiny. V èervnu 1995 chemik Germar Rudolf, kter

napsal vìdeckou zprávu o údajn ch osvìtimsk ch plynov ch komorách, byl odsouzen na 14 mìsícù vìzení. Ode el do exilu. V kvìtnu 1996

vydavatel Wigbert Grabert dostal pokutu 30 tisíc nìmeck ch marek za publikování vìdecké revizionistické antologie Grundlagen zur Zeitgeschichte

(Základ souèasné historie, Grabert Verlag, Tuebingen 1994). Je tì pøed zákazem této knihy byli nìmeètí obèané odsuzováni a  na 6 mìsícù,

pokud si objednali víc jak jeden v tisk této knihy. V kvìtnu 1996 byl historik Udo Walendy, kter  publikoval revizionistick  ètvrtletník Historische

Tatsachen, odsouzen na 14 mìsícù vìzení pro "trivializování Holocaustu". Walendy, chronicky nemocn  sedmdesátník, dostal pozdìji dal ích 22

mìsícù za to, "co nenapsal". Pro ty, kteøí nejsou obeznámeni s tímto pøípadem: historik a politolog Udo Walendy nebyl souzen za to, co napsal,

ale za to, co nenapsal. Soudce Knöner: 
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"Nezab váme se tím, co jste tady napsal, to není úloha tohoto soudu, ale tím, co jste nenapsal"! (citováno z Westfalen-Blatt, May 8, 1997). 

Zatímco pí u tyto øádky, Walendy, kter  je dnes nejprominentnìj ím politick m vìznìm represivního nìmeckého re imu, je stále za møí emi.

Dal ím politick m vìznìm je in en r Erhard Kempner, kter  ve vìzení strávil roky za "popøení Holocaustu". V ádném z tìchto odporn ch procesù

nestrávil soud ani sekundu posuzováním argumentù obvinìn ch. 

V Rakousku revizionista teoreticky riskuje 20 let vìzení, proto e rakouské právo pøirovnává revizionizmus k pokusùm obnovit národnì

socialistickou vládu. Ve francii, kde zejména jsou revizionisté poèetní a aktivní, se uskuteènilo kolem stovky procesù, ale s jednou v jimkou

(Alain Guionnet) nebyl ádn  revizionista poslán do vìzení, jeliko  se francouzsk  soud obvykle spokojí s vysok mi pokutami (které odsouzení

musí zaplatit idovsk m organizacím). Ve v carsku bylo od zavedení "anti-rasistického zákona" v roce 1995 odsouzeno 9 revizionistù (Arthur

Vogt, Andreas Studer, Ernst Indlekofer, Aldo Ferraglia, Dr. Max Wahl, Rene-Louis Berclaz, Gaston-Armand Amaudruz, Gerhard Foerster a já

sám) k pokutám nebo vìzení. V Belgii existuje anti-revizionistick  zákon nìkolik rokù, ale nikdy nebyl aplikovan , dokonce ani proti velmi

aktivnímu editorovi Siegfriedovi Verbekemu, kter  posílá revizionistick  materiál skoro do ka dé evropské zemì. Ve panìlsku byl historik a

vydavatel Pedro Varela, kter  je nejen revizionista, ale také nekompromisní anti-sionista, v listopadu 1998 odsouzen na ne ménì ne  5 rokù

vìzení, ale rozsudek byl následnì vy ím soudem zru en. V Polsku, kde byl anti-revizionistick  zákon pøijat v roce 1999, byl v øíjnu 1999 souzen

univerzitní profesor Dariusz Ratajcak, proto e publikoval booklet, ve kterém objektivnì sumarizoval revizionistické argumenty a uvedl, e est

milionù je nadsazené èíslo. Ratajczak byl osvobozen, ale pøi el o práci je tì pøed procesem. Mimochodem, booklet byl nazvan  Tematy

niebezpeczne (Nebezpeèná témata). Kdy  jsem Ratajczaka nav tívil v srpnu tohoto roku, s úsmìvem mi øekl, e teï u  ví, e existuje jen jedno

nebezpeèné téma....

Rysem anti-revizionistické represe je to, e obvinìn m není nikdy umo nìno dokázat platnost jejich argumentù. Revizionista, kter  se u soudu

dr í sv ch argumentù, obvykle èelí zvlá ù tvrdému trestu kvùli "neochotì vyjádøit lítost nad sv m èinem".

V Badenském procesu proti Foersterovi a mnì mùj advokát Dr.Oswald pøedvolal dva svìdky, profesora Faurissona a rakouského in en ra

Wolfganga Froehlicha, kteøí mìli svìdèit, e revizionisté mají platné argumenty vùèi tvrzením o plynov ch komorách. Faurissonovi nebylo

umo nìno svìdèit. Froehlich, specialista na kontrolu pesticidù, v ak uèinil prohlá ení. Prohlásil, e plynování popisované b val mi osvìtimsk mi

vìzni bylo technicky nemo né. Jeho prohlá ení znìlo:

"Insekticid Cyklon B se skládá z kyseliny kyanovodíkové, absorbované v substanci granulového nosièe. Kyselina kyanovodíková je produkovaná

prostøednictvím kontaktu se vzduchem. Bod varu kyseliny kyanovodíkové je 25,7 stupnì. Èím vy í teplota, tím rychlej í vypaøování. Dezinfekèní

komory, ve kter ch byl Zyklon B v národnì socialistick ch táborech a jinde pou ívan , byly zahøáté na 30 stupòù nebo víc, tak e kyselina

kyanovodíková se z granulí rychle vypaøovala. Na druhé stranì, v napùl podzemních márnicích krematoria v Auschwitz – Birkenau, kde se podle

oèit ch svìdkù odehrávalo masové vra dìní s pou itím Cyklonu B, byla mnohem ni í teplota. I kdyby nìkdo pøedpokládal, e místnosti byly

zahøáté tìly hypotetick ch obyvatel, teplota by nemìla pøesáhnout 15 stupòù i v letní sezónì. Kyselinì kyanovodíkové by proto trvalo mnoho

hodin, ne  by se z granulí uvolnila. Podle tvrzení oèit ch svìdkù umíraly obìti velmi rychle. Oèití svìdci hovoøí o èasov ch periodách od

"bezprostøednì" po dobu 15 minut. Aby zabili obyvatele plynov ch komor tak rychle, Nìmci by museli pou ít absurdnì vysoké dávky Cyklonu B,

pøedpokládám tak 40-50 kg na jednu plynovací proceduru. Èlenové speciálního komanda, kteøí byli podle oèit ch svìdkù zodpovìdní za odstranìní

tìl z komory, by naráz zkolabovali, i kdyby mìli plynové masky. Nadmìrnì velké mno ství kyseliny kyanovodíkové by proudilo vzduchem pøes

otevøené dveøe, kontaminujíc cel  tábor."

Kdy  se in en r dostal k tomuto bodu, pøeru il ho veøejn  alobce Dominik Aufdenblatten, kter  se choval jako ílenec a hrozil mu obvinìním z

rasové diskriminace!

Na Amaudruzovì procesu v Laussane soud odmítl vyposlechnout dva svìdky, pøedvolané obhajobou (Faurisson a francouzsk  právník Eric

Delcroix). V Nìmecku byl Dr. Ludwig Bock, advokát uvìznìného revizionisty Guenthera Deckerta, pokutovan  sumou 10 000 DM, proto e ádal

nezávisl  expertní posudek o technické mo nosti údajn ch plynov ch komor! Obhajoba je tedy prakticky paralyzovaná a advokát pøíli  vá nì

obhajující svého klienta ví, e sám riskuje obvinìní a trest.

Je pozoruhodn m faktem, e pevnost sionismu – USA – nemá ádn  anti-revizionistick  zákon, proto e by to pøedstavovalo poru ení prvního

dodatku ústavy, která garantuje svobodu projevu. Institut for Historical Review (IHR) se sídlem v Kalifornii mù e publikovat knihy a organizovat

revizionistické konference beze strachu z legálních represí. To ale neznamená, e ameriètí revizionisti jsou zabezpeèení pøed nepøíjemn mi

pøekvapeními: v èervenci 1984 teroristi, sna ící se umlèet has amerického revizionizmu, znièili ústøedí IHR. Ale tento èin paralyzoval aktivity

IHR jen doèasnì. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Nejjednodu í argument proti tezi vyhlazování

Kdyby byla oficiální verze o Holocaustu pravdivá, velmi málo idù by v nìmecké sféøe vlivu pøe ilo. Ka d  id, kterého by Nìmec lapil, by byl

poslán do tábora smrti (èlovìk se mù e sám sebe ptát, proè Nìmci museli zalo it vyhlazovací centra v Polsku, do kter ch byli transportováni idé

z celé Evropy, namísto toho, aby je jednodu e postøíleli v jejich vlastních zemích, co  by bylo mnohem praktiètìj í). Faktem je, e velká èást

evropského idovstva nebyla vùbec deportována. Ve Francii bylo deportováno 75 721 z pøibli nì 300 tisíc idù, vìt ina z nich mìla zahranièní

pasy. (Tento poèet byl ustanoven  idovsk m historikem Serge Klarsfeldem v jeho práci Memorial de la Deportation des Juifs de France, Beate

Klarsfeld Foundation, Brussels/New York 1982, není nik m zpochybòován). Pøevá ná vìt ina francouzsk ch idù tedy netrpìla ádnou vá nou

perzekucí. To samé platilo pro Belgii – jen malá èást belgick ch idù vidìla koncentraèní tábor (na druhé stranì bylo deportováno víc ne  70%

holandsk ch idù).

Rozviòme tento argument dále. Pokud by existovala politika vyhlazení, prakticky ádn  id by nepøe il tábory. Ale vzpomínky "pøe iv ích

Holocaust" zaplòují celé knihovny. Profesionální "pøe iv í", jako napø. Elie Wiesel, kteøí se prezentují jako svìdkové Holocaustu, jsou ve

skuteènosti iv mi dùkazy, e se údajné systematické vra dìní idù neuskuteènilo.
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Elie Wiesel, rumunsk  id, kter  byl deportován spolu se sv m otcem na jaøe 1944, strávil 9 mìsícù v Osvìtimi. Kdy  onemocnìl, Nìmci ho poslali

do táborové nemocnice. V lednu 1945, kdy  se blí ila Rudá armáda, Nìmci nechali na nemocn ch vìzních, jestli chtìjí b t evakuováni na západ,

nebo zùstat a èekat na své ruské osvoboditele. Elie Wiesel a jeho otec zvolili odchod s Nìmci na západ. To v echno se nachází ve Wieselovì knize

La Nuit (Editions de Minuit, Paris 1958).

Dokonce i tragick  osud rodiny Frankov ch odporuje oficiálnímu tvrzení o Holocaustu. Anne Frank, která se stala po smrti svìtoznámou díky

svému deníku (kter  byl ve skuteènosti z velké èásti napsán jejím otcem po válce, viz. Robert Faurisson, Is the Diary of Anne Frank genuine?

IHR, Torrance 1985) byla deportována se svou rodinou z Amsterodamu do Osvìtimi v srpnu 1944. Krátce potom zaèali Nìmci evakuovat Osvìtim

kvùli zhor ující se vojenské situaci a vìzni byli postupnì pøesouváni do západních táborù. Anne a její sestra byly poslány do Bergen-Belzenu, kde

krátce pøed koncem války podlehly tyfu. Její matka zemøela v Osvìtimi v lednu 1945 (co  znamená, e nemohla b t zplynována, proto e ti,

kteøí vìøí v plynování, jednoznaènì vìøí, e plynování bylo zastaveno v øíjnu nebo listopadu 1944). Její otec pøe il, po válce se pøestìhoval do 

v carska. Pøíklad rodiny Frankov ch ilustruje, e zatímco byli idé skuteènì tvrdì pronásledovaní a velké mno ství jich zahynulo kvùli patn m

podmínkám v táborech, neexistovala politika vyhlazování, proto e jinak by byla celá rodina po pøíchodu do Osvìtimi zplynována. Mnoho idù

bylo pøelo en ch z jednoho tábora do druhého bez jakéhokoliv rizika zabití. Slavné pøípady jsou rakousk  idovsk  socialista Benedikt Kautsky

(celou válku pøe il v táborech, nejdøív v Dachau, pak byl poslán do Buchenwaldu, následnì byl pøelo en do Osvìtimi, potom zpìt do

Buchenwaldu, kde byl v dubnu 1945 osvobozen), idovsk  historik Arno Lustiger, b val  vìzeò nìkolika táborù a Israel Gutmann, editor

encyklopedie Holocaustu, kter  pøe il Majdanek, Osvìtim, Mauthausen a Gunkirchen. Tyto èasté pøesuny by mìly b t vysvìtlitelné nedostatkem

pracovní síly ve válkou su ovaném Nìmecku; vìzni byli posílaní tam, kde se vy adovala jejich práce. V posledním období války byli vìzni z

v chodních táborù pøekládáni do táborù na západì.

Na Amaudruzovì procesu ve v carském Lausanne v dubnu 2000 byli idovsk mi organizacemi, které se soudily s revizionistick m vydavatelem

Gastonem-Armandem Amaudruzem, pøizváni dva svìdci, kteøí "pøe ili Holocaust". Reich byl ve ètyøech táborech, zatímco Toman pøe il Osvìtim

spolu se sv m otcem. Ne  aby dokázali "nacistickou politiku vyhlazování", tito svìdkové svou samotnou existencí demonstrovali, e tato politika

neexistovala. (Verite et Justice, Le proces Amaudruz. Une farce judiciaire, Chatel-St. Denis/Switzerland, 2000). V únoru 2000, zatímco jsem dìlal

v zkum v Polsku, objevil jsem zprávu polského ida, kter  pøe il ne ménì ne  deset táborù: "vyhlazovací tábor" Treblinka, "vyhlazovací tábor"

Majdanek a osm "obyèejn ch" koncentraèních táborù! (Samuel Zylbersztain, "Pamietnik Wieznia dziesieciu obozow" in: Biuletyn Zydowskiego

Instytutu Historycznego Nr. 68, Warsaw 1968.)

Kdy  byli poèetní b valí idov tí vìzni koncentraèních táborù, kteøí po válce napsali svoje pamìti, nuceni vysvìtlit, jak se jim podaøilo pøe ít

"nacistickou vra dící ma inérii", rutinnì pøipisují svojí záchranu zázraku. Tady jsou dva pøíklady ( v mojí knize Holocaust or Hoax? The

arguments je jich mnohem víc). Elie Wiesel, kter  tvrdil, e Nìmci upalovali idy za iva (dnes toto obvinìní nepotvrzuje ádn  historik), popisuje

svùj zázraèn  únik smrti následovnì:

Nedaleko od nás lehaly z jámy plameny, gigantické plameny. Nìco spalovaly. Kára dojela a  k jámì a nìco z ní padalo. Byly to malé dìti.

Dìùátka! Ano, vidìl jsem to na vlastní oèi! Dìti v plamenech (je divem, e od té doby nemù u spát?). li jsme tam také. O nìco dál byla dal í,

vìt í jáma pro dospìlé. "Otèe", øekl jsem, "jestli je to tak, nechci dál èekat. Skoèím na elektrick  plot. To je lep í, ne  se dlouhé hodiny trápit v

plamenech." (...) Ná  zástup byl jen patnáct krokù od jámy. Hryzal jsem si rty, tak e mùj otec nesly el skøípání m ch zubù. Dal ích deset

krokù. Tøi kroky. Bylo to teï celkem blízko, jáma s plameny. Sebral jsem v echnu svou zb vající sílu na vyskoèení z øady a vrhnutí se na

ostnat  drát. (...) U  tu byl skoro moment, kdy jsem stál pøed andìlem smrti. Ne. Dva kroky od jámy nám naøídili otoèit se a byli jsme posláni

do barákù." (Elie Wiesel, La Nuit, Editions de Minuit, Paris 1958, str. 58-60.)

Je tì vìt í zázrak byl uveden v roce 1993 v Kanadì:

Jako jedenáctilet  chlapec v koncentraèním táboøe Bergen-Belzen bìhem 2.svìtové války byl Moshe Peer poslan  do plynové komory

pøinejmen ím estkrát. V dy pøe il, s hrùzou sledujíc, jak mnohé eny a dìti plynované s ním kolabovaly a umíraly. "Mo ná dìti lépe odolávaly,

nevím", øekl minul  t den v interview. (...) O Peera a jeho sestry, KTEØÍ V ICHNI PØE ILI, se staraly dvì eny. Po válce se Peer znova setkal

se sv m otcem a jeho enou. (The Gazette, Montreal, 5 August 1993). 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Evoluce tvrzení o Holocaustu

a) Vra edné metody

Od konce roku 1941 idovské organizace ve spojeneck ch a neutrálních zemích zaplavily svìt nekoneèn m mno stvím pøíbìhù o vyhlazování idù

v èástech Evropy kontrolovan ch Nìmci. Kdy  èteme tato tvrzení, tak si v ímáme, e se neshodují s dne ním tvrzením o Holocaustu. Podle toho

novìj ího byli idé vra dìní dieselov mi zplodinami v fukù ve ètyøech "èistì vyhlazovacích táborech" Belzec, Treblinka, Sobibor a Chelmno,

zatímco idé v Osvìtimi a Majdanku byli vra dìni insekticidem Cyklon B (v Majdanku Nìmci také údajnì pou ívali jako vra dící zbraò oxid uheln ).

Ale tvrzení, podávaná idovsk mi organizacemi bìhem války, byla úplnì odli ná. Jak jsme u  vidìli, Elie Wiesel ve svojí knize publikované v roce

1958 tvrdil, e Nìmci svoje obìti upalovali za iva. Wiesel ochotnì pøevzal hororové tvrzení, drahé vojensk m idovsk m tváèùm. Dal í vra ednou

metodou, èasto vzpomínanou v idovské váleèné propagandì, bylo vra dìní elektrick m proudem. Dr. Stefan Szende, védsk  id maïarského

pùvodu, napøíklad popisoval údajné masové vra dìní v Belzecu následovnì:

"Továrna smrti pøedstavovala oblast o prùmìru pøibli nì sedm kilometrù.(...) Vlaky naplnìné idy vjí dìly do podzemních místností popravèí

továrny.(...) Nazí idé byli pøivádìni do gigantick ch hal. Naráz tyto haly mohlo zaplnit nìkolik tisíc lidí. Podlaha byla kovová a pohyblivá. Podlahy

tìchto hal se spolu s tisíci idy potopily do vodních nádr í, nacházejících se pod nimi – ale jen tak, e lidé na kovové podlaze nebyli zcela pod

vodou. Kdy  byli v ichni idé ve vodì, zavedl se do ní elektrick  proud. Za nìkolik okam ikù byli v ichni idé, tisíce naráz, mrtví. Potom byla

podlaha vyzdvi ena z vody. Na ní le ely mrtvoly zavra dìn ch obìtí. Dal í vpu tìní elektrického proudu a kovová deska se stala kremaèní pecí, do

bìla rozpálenou, dokud nebyla v echna tìla spálena na prach.(...) Ka d  jednotliv  vlak pøivezl tøi a  pìt tisíc, nìkdy i víc, idù. Byly dny, kdy

linky do Belzecu dodaly dvacet nebo víc vlakù. Moderní technologie triumfovala v nacistickém systému. Problém, jak vyhladit miliony lidí, byl

vyøe en ." (Stefan Szende, Der letzte Jude aus Polen, Europa Verlag, Zurich-New York 1945, str. 290 ff.).
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14.prosince 1945, bìhem Norimberského procesu – kde vítìzové, kteøí spáchali poèetné zloèiny proti lidskosti, soudili pora ené – pol tí

pøedstavitelé poskytli zprávu o Treblince, která popisovala údajné masové vra dìní v tomto táboøe následujícím zpùsobem:

"V echny obìti se musely svléknout ze atù a bot, které potom byly posbírané a pak v echny obìti, nejprve eny a dìti, byly nahnány do komor

smrti.(...) Po naplnìní kapacity byly komory hermeticky uzavøené a byla do nich vpu tìna pára. Za pár minut bylo po v em.(...) Ze získan ch

zpráv se dá pøedpokládat, e v Treblince bylo vyhlazeno nìkolik set tisíc idù." (Nuremberg document PS-3311, pøeklad nìmecké verze.)

K upalováni za iva, elektrickému napìtí a páøe "oèití svìdci" popisovali dal í vra edné metody: zadu ení vypumpováním vzduchu z komory,

utopení, otrava krve, pochování za iva, masové støílení" (viz. moje kniha Holocaust or Hoax? The arguments, kapitola pìt). V echna tato tvrzení

upadla do zapomnìní. Zùstal jenom plyn.

b) Které tábory mìly plynové komory?

V souèasnosti vìt ina historikù Holocaustu tvrdí, e jen "vyhlazovací tábory", které se v echny nacházejí v Polsku, mìly plynové komory (nìkteøí

historici se dr í názoru, e plynování v malém rozsahu s pár tisíci obìùmi se uskuteènilo také v rakouském Mauthausenu a polském Stutthofu,

ale pape  Holocaustu Raul Hilberg se nezmiòuje o plynování v ádném z tìchto táborù ve svojí standardní práci). Podle bezprostøední pováleèné

verze v ak byla plynová komora pro vyhlazování idù skoro v ka dém táboøe. Britsk  alobce Sir Stanley Hartcross v prùbìhu závìreèné fáze

Norimberského procesu tvrdil, e Nìmci uskuteènili vra du "jako nìjakou masovou produkci v plynov ch komorách a pecích Osvìtimi, Dachau,

Treblince, Buchenwaldu, Mauthausenu, Majdanku a Oranienburgu (Nuremberg volume IMT XIX str.483, pøeklad nìmecké verze). Dnes ádn

sám sebe respektující historik netvrdí, e existovaly plynové komory v Dachau, Buchenwaldu a Oranienburgu, anebo e Nìmci vra dili v pecích

(ka d  souhlasí s faktem, e krematoria slou ila ke zpopelnìní tìl mrtv ch, ne iv ch lidí). V lednu 1946 èesk  lékaø Dr. Franz Bláha, kter  byl

internován v Dachau a vykonával zde svou profesi, prohlásil, e osobnì zkoumal mrtvoly zplynovan ch vìzòù (Nuremberg volume IMT V str.198,

nìmecká verze). Mnoho "oèit ch svìdkù" potvrdilo existenci plynov ch komor v Buchenwaldu, Dachau, Bergen-Belsenu a dal ích západních

táborech. V roce 1960 vedoucí nìmeck  historik Holocaustu Martin Broszat uvedl, e v koncentraèních táborech "Staré Øí e" (to je v Nìmecku v

hranicích z roku 1939) nebyla uskuteènìna ádná plynování a e plynování se uskuteèòovala ve "vyhlazovacích táborech" v Polsku (Die Zeit,

19.srpen 1960). Broszat tedy anuloval a vyhlásil za neplatné v echny zprávy "oèit ch svìdkù" o plynování v západních táborech. Proè by mìla b t

svìdectví oèit ch svìdkù o plynování v Osvìtimi, Belzecu a Treblince mnohem hodnovìrnìj í, ne  ta o plynování v Buchenwaldu, Bergen-Belzenu a

Dachau? Od Rassinierovy doby revizionisti kladou tuto jednoduchou a zøejmou otázku. Nikdy na ní nedostali odpovìï.

c) Pøíbìh o idovském m dle

Pobuøujícím pøípadem idovské propagandy o krutostech bylo pøedev ím tvrzení, e Nìmci pou ívali tuk zavra dìn ch idù na v robu m dla.

Mnoho lidí tomu dodnes vìøí, proto e média toto tvrzení desetiletí pøihøívala. idovsk  "lovec nacistù" a arcilháø Simon Wiesenthal napsal v

rakousk ch novinách Der Neue Weg (Nr. 15/16, 1946):

"Bìhem posledních bøeznov ch t dnù (1946) rumunsk  tisk oznámil neobyèejnou zprávu: V malém rumunském mìsteèku Folticeni bylo na 

idovském høbitovì s celou ceremonií a pln mi pohøebními obøady pochováno 20 beden m dla. M dlo bylo nedávno nalezeno v nìmeckém

armádním skladu. Na bednách byly iniciály RIF, rein jüdisches Fett (èist  idovsk  tuk).

Jen jako fakt, "RIF" neznamená rein jüdisches Fett (èist  idovsk  tuk), ale "Reichsstelle füer industrielle Fettversorgung", to je Státní úøad pro

poskytování prùmyslového tuku." V roce 1990 izraelsk  specialista Shmuel Krakowski pøipustil, e idovské m dlo bylo m tem (Daily Telegraph,

25.duben 1990). Krakowski v ak mìl drzost svalit vinu za le  na Nìmce, kteøí si podle nìj toto tvrzení vymysleli, aby zastra ili své idovské vìznì!

d) Poèet obìtí koncentraèních táborù

Na Norimberském procesu Sovìti tvrdili, e v Osvìtimi nezemøelo ménì ne  4 miliony lidí (Nuremberg document URSS-008). Po dobu 45 let se

polské úøady pøidr ovaly této absurdní cifry, ale v roce 1990 neochotnì pøipustily, e to bylo vysoce nadhodnocené. Dnes tvrdí, e skuteèn

poèet je 1,5 milionu. (Abychom byli poctiví, mìli bychom poznamenat, e západní idov tí historici Holocaustu nikdy neakceptoval ètyømilionov

nesmysl: ve svojí standardní práci The Destruction of the European Jews, Holmes and Meier, New York 1985, str. 895, Raul Hilberg udává poèet 

idovsk ch i ne idovsk ch obìtí v Osvìtimi ve v i 1,25 milionu). V roce 1933 Francouz Jean-Claude Pressac, kterého média s entuziasmem

vychvalovala jako èlovìka, kter  koneènì vyvrátil revizionisty, sní il poèet osvìtimsk ch mrtv ch na 775 tisíc (Les crematoires d'Auschwitz, CNRS,

Paris 1993). Následnì v nìmecké verzi této knihy Pressac dále redukoval tento poèet na 630 tisíc (Die Krematorien von Auschwitz, Piper Verlag,

Munich 1994). Ve skuteènosti zemøelo v Osvìtimi okolo 150 tisíc vìzòù, pøibli nì polovina z nich idù, z rùzn ch pøíèin (nemoci, hlad, vyèerpání,

staroba, poprava zastøelením nebo obì ením atd.). Toto tvrzení bude demonstrováno italsk m historikem Carlem Mattognoim v knize, která se

objeví v roce 2001, v luènì na základì nìmeck ch dokumentù z váleèného období. Pokud jde o Majdanek, Poláci a Sovìti po osvobození tohoto

tábora v roce 1944 tvrdili, e tam zahynulo 1,7 milionu lidí. U  v roce 1948 byl tento poèet zredukovan  na 360 tisíc a na zaèátku 90.let dále na

235 tisíc. Skuteèn  poèet je okolo 42 500 (Juergen Graf and Carlo Mattogno, KL Majdanek. Eine historische und technische Studie, Castle Hill

Publisher, Hastings 1998).

Obrovská redukce poètu mrtv ch v jednotliv ch táborech v znamnì neovlivnila posvátn  poèet esti (anebo pìti) milionù obìtí Holocaustu. Tento

poèet zùstává pevn  jako pyramidy. Tak e kdy  máte v ko íku est jablek, mù ete sníst jedno, dvì èi dokonce tøi z nich a stále zùstane est

jablek! To je matematika Holocaustu. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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ode lo do exilu. Aby urychlili idovskou emigraci, národní socialisté úzce spolupracovali se sionistick mi skupinami, které chtìly, aby idé ode li

do Palestiny. Tato národnì socialisticko – sionistická kooperace byla ve velkém zdokumentována americk m idovsk m autorem Edwinem

Blackem v díle The Transfer Agreement (New York/London 1994) a není nik m zpochybòována. Pøed rokem 1941 vìt ina nìmeck ch a

rakousk ch idù emigrovala (i kdy  jenom pár jich skuteènì ode lo do Palestiny), ale velké mno ství idù sídlilo v zemích ,které Nìmci dobyli v

první, úspì né fázi války. Do roku 1941 nìmecká vláda poèítala s uskuteènìním Madagaskarského plánu, kter  pøedpokládal pøemístìní

evropského idovstva na Madagaskar a vytvoøení idovského státu na tomto ostrovì, ale kdy  moøe ovládli Britové, tento plán se nemohl

uskuteènit.

Masové deportace do koncentraèních táborù zaèaly v roce 1941. Nìmci zoufale potøebovali pracovní sílu, proto e vìt ina schopn ch mu ù

bojovala na frontì. Ba co víc, idé byli pokládáni za bezpeènostní riziko. Ne lo o plan  poplach, proto e idovsk  historik Arno Lustiger, b val  

èlen hnutí odporu a pøe iv í nìkolik táborù se py nì chlubil, e ve Francii idé pøedstavovali cel ch 15% celého aktivního odporu, i kdy

pøedstavovali jen 0,6% francouzské populace (Der Spiegel, 7/1993).

V nìkter ch koncentraèních táborech, pøedev ím v Osvìtimi a Majdanku, byla míra úmrtnosti vysoká. Zatímco mnoho úmrtí bylo zapøíèinìno

nedostatkem jídla, patn m odìvem a hrub m zacházením a zatímco existovaly popravy zastøelením a obì ením, choroby, pøedev ím such  plicní

tyfus, kter  pøená ely v i, byly hlavní pøíèinou vysoké úmrtnosti. Nejúèinnìj í zbraní proti v ím byl insekticid Cyklon B, ale dostupná mno ství

nebyla nikdy dostaèující. Namísto zabíjení lidí byl Cyklon B pou íván na jejich záchranu, jak správnì uvádí Rober Faurisson, pokud by Nìmci mìli

víc Cyklonu B, zemøelo by ménì vìzòù (historici Holocaustu nepopírají, e Cyklon B byl insekticid pou ívan  na odstranìní v í a dal ího hmyzu,

ale tvrdí, e mìl dvojí funkci, slou ící také jako vra edná zbraò na zabíjení idù v Osvìtimi a Majdanku). V Osvìtimi, nejvìt ím táboøe, epidemie

tyfu dosáhla vrcholu mezi 7. a 11.záøím 1942 s denním prùmìrem 375 úmrtí. V lednu 1943 klesla prùmìrná míra úmrtnosti na 107 dennì, ale v

bøeznu opìt vzrostla na 298 (Jean-Claude Pressac, Les crematoires d'Auschwitz, str. 145).

28.prosince 1942 napsal inspektor koncentraèních táborù Richard Glücks v obì níku v em velitelùm táborù:

"Hlavní táboroví lékaøi musí pou ít v echny dostupné prostøedky k dosa ení masivní redukce poètu úmrtí v ka dém táboøe.(...) Víc ne  kdy

pøedtím musí doktoøi zaji ùovat, aby byli vìzni adekvátnì vy ivováni a spolu s táborovou administrativou musí podat potøebné návrhy na

zlep ení.(...) Reichsführer SS (Heinrich Himmler) naøídil redukci úmrtnosti za ka dou cenu." (Nuremberg dokument NO-1523).

V sledkem tohoto rozkazu bylo sní ení úmrtnosti témìø o 80% od srpna1943 (Nuremberg dokument PS-1469). 26.øíjna 1943 Oswald Pohl, éf

hlavního úøadu ekonomické administrativy SS, uvedl v obì níku velitelùm v ech 19 koncentraèních táborù:

"V døívìj ích letech, kde byl kladen dùraz na pøev chovu, nezále elo na tom, zda uvìznìn  vykonával nìjakou u iteènou práci nebo ne. Ale teï je

práce vìzòù velmi dùle itá a v echny snahy táborov ch velitelù, orientace administrativních slu eb a doktorù musí slou it zámìru udr et vìznì pøi

dobrém zdraví a práceschopné. Ne ze sentimentálních dùvodù, ale proto e potøebujeme jejich ruce a nohy, tak e aby nìmeck  lid mohl zvítìzit,

musíme se postarat o zdraví vìzòù." (Archiwum Muzeum Stutthof, 1-1b-8, str. 53.)

Takovéto dokumenty bezpochyby dokazují, e namísto zámìru vyhladit své vìznì je Nìmci chtìli udr et na ivu, proto e byli potøební jako pracovní

síla (jak uvidíme pozdìji, neznamená to, e ti, kteøí byli práce neschopní, byli zavra dìní).

Nìkolik nìmeck ch dokumentù odkazuje na "Aussiedlung" (evakuaci) anebo "Umsiedlung" (pøelo ení) idù na v chod. 21.srpna 1942 napsal

Martin Luther, úøedník na ministerstvu zahranièních vìcí, v memorandu o idovské politice Øí e:

"Principem nìmecké idovské politiky po pøevzetí moci (národními socialisty) bylo propagovat idovskou emigraci v emi mo n mi zpùsoby.(...)

Souèasná válka dává Nìmecku mo nost a také povinnost vyøe it idovskou otázku v Evropì.(...) Evakuace idù z Nìmecka zaèala na bázi zmínìné

Vùdcovy direktivy (Hitlerùv rozkaz na evakuaci idù). Bylo logické zahrnout bezprostøednì idovské obèany zemí, které také zavedly

proti idovská opatøení.(...) Ale poèet idù, deportovan ch touto cestou na v chod, nepostaèoval na tamní potøeby pracovních sil." (Nuremberg

dokument NG-2586.)

Po desetiletí ortodoxní historici, kteøí nejsou schopní vyprodukovat ani jeden dokument, dokazující nìmeckou politiku vyhlazování, povinnì tvrdili, 

e "evakuace" a "pøemístìní" byla kódová oznaèení pro "vyhlazování" a nìkteøí z nich opakují tento nesmysl dodnes. Vyjádøení Endlösung der

Judenfrage (koneèné øe ení idovské otázky) se také interpretuje jako kamuflá ní pojem pro vyhlazování, i kdy  nìkolik dokumentù jasnì uvádí, 

e toto "koneèné øe ení" znamenalo evakuaci nebo emigraci v ech idù z nìmecké sféry vlivu. V roce 1993 Jean-Claude Pressac, kter  vìøí

tvrzení o plynov ch komorách, uvedl v Les Crematories d’Auschwitz, e kódov  jazyk je m tus a v roce 1996 anti-revizionistick  francouzsk

historik Jacques Baynac upøímnì pøipustil , e nevidí ádn  vìdeck  dùkaz pro existenci plynov ch komor (Le Nouveau Quotidien,

Lausanne/Switzerland, 2 and 3 September, 1996).

Na zaèátku devadesát ch let vydali Rusové osvìtimské Sterbebücher (záznamy o úmrtích). V tìchto dokumentech táborová administrativa

podrobnì zaznamenala 66 tisíc pøípadù úmrtí, která nastalá v Osvìtimi od poloviny roku 1941 do konce roku 1943. Ka dá strana obsahovala

jméno, národnost, datum a místo narození, nábo enskou pøíslu nost, datum a pøíèinu smrti zemøelého vìznì (proto e tyto záznamy mají mnoho

mezer a chybí záznamy z roku 1944, dokumentace je nekompletní). Exterminacionisti jsou tìmito záznamy velmi znepokojení, proto e nejsou

schopní vysvìtlit, proè Nìmci, kteøí v Osvìtimi údajnì zplynovali do jednoho milionu idù bez toho, aby je registrovali, se tak dùkladnì starali o

zaznamenání ka dé pøíèiny pøirozené smrti v táboøe.

V roce 1995 jsme s Carlem Mattognoim nav tívili ruské archívy, kde se nachází 88 tisíc stran dokumentù, pocházejících z osvìtimské

Zentralbauleitung (centrální správa budov). Tyto dokumenty byly zpøístupnìny v zkumníkùm poèátkem 90. let. Zentralbauleitung byla

zodpovìdná za stavbu osvìtimsk ch krematorií, která podle tvrzení o Holocaustu, obsahovala plynové komory (faktem je, e tyto "plynové

komory" byly obyèejné márnice, kde byla pøed kremací uchovávána tìla zemøel ch vìzòù). Jak se dalo pøedpokládat, nena li jsme ádné

dokumenty podporující plynové komory a vyhlazování, proto e pokud by existovaly, Sovìti by je triumfálnì prezentovali u  v roce 1945, aby

dokázali bestialitu nìmeckého národnì socialistického re imu.

Nejen e dokumenty táborové administrativy nepotvrzují tvrzení o vyhlazování idù, pøímo mu protiøeèí. Napøíklad záznamy uchované v

Osvìtimském muzeu ukazují, e 10 706 pøevá nì idovsk ch vìzòù bylo v období od èervence 1942 do èervna 1944 lékaøsky o etøeno v

Monowitzi, boèním osvìtimském táboøe. 766 z nich zemøelo, zbytek byl z nemocnice propu tìn (Panstwowe Muzeum w Oswiecimiu, Syg. D AuI-

III-5/1, 5/2 5/3). Jak tento fakt zapadá do politiky vyhlazování? M tus, e práceneschopní byli vra dìni, je také vyvrácen dokumenty. Jeden

pøíklad by mìl postaèit jako dùkaz. Kdy  jsme dìlali v zkum v Moskvì v dubnu a kvìtnu 2000, na li jsme s Mattognoim nìmeckou zprávu,

napsanou ètyømi idovsk mi doktory (Lebovitsem, Blochem, Reichem a Weilem), kteøí pracovali v táborové nemocnici pod dozorem Rusù

zaèátkem roku 1945, tìsnì po osvobození osvìtimského tábora. Zpráva obsahuje jména více ne  tisíc témìø v luènì idovsk ch pacientù, které
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Nìmci nechali v táboøe pøed jeho evakuací. Mezi nimi bylo 97 chlapcù a dìvèat ve vìku od 1 do 15 rokù (Gosudarstvenny Archiv Rossiskoi

Federatsii, Moscow, dokument 7021-108-23). Ti byli deportováni do Osvìtimi spolu se sv mi rodièi, aby se pøede lo rozdìlování rodin. Kdyby bylo

tvrzení o Holocaustu pravdivé, v ichni by byli dávno pøed rokem 1945 zavra dìni, proto e nebyli schopní pracovat. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Vìdecké zkoumání

a) Úvod 

Ka d , kdo je obeznámen s normálními pravidly soudního postupu ví, e fyzické dùkazy jsou vysoce nadøazené v povìdím oèit ch svìdkù,

proto e oèit  svìdek mù e lhát nebo se v dobré víøe m lit. Z tohoto dùvodu je v ka dém nepolitickém procesu s vra dou naøízena pitva

mrtvoly, stejnì jako zpráva expertù, t kající se vra edné zbranì. Pokud vyjádøení oèit ch svìdkù protiøeèí v sledkùm testù soudních znalcù, tyto

testy jsou brány jako dùkaz.

Co platí ve kdejakém pøípadì vra dy, musí stejnì tak platit v mnohem vìt í míøe, kdy  jde o stovky tisíc, ne-li miliony obìtí. Ale po 2.svìtové

válce alobci Nìmecka nikdy neprovedli ádné soudnì znalecké zkoumání údajn ch plynov ch komor, nevyvinuli ádné seriózní úsilí na zji tìní,

zda osvìtimská krematoria mohla pohltit ètyøi miliony lidí, o kter ch se tvrdilo, e v osvìtimském táboøe zemøeli (toto èíslo, které bylo pozdìji

postupnì historiky Holocaustu redukované, uvedli Sovìti na Norimberském tribunálu, cf. Nuremberg dokument URSS-008.)

Jen ve dvou pøípadech alobci Nìmecka uèinili polovièní pokus vìdecky dokázat realitu masového vyvra ïování. Po osvobození koncentraèního

tábora Majdanek v létì 1944 spoleèná polsko-sovìtská komise vyprodukovala zprávu, kterou jsme s Carlem Mattognoim na li v archivech muzea

v Majdanku a publikovali v na í knize KL Majdanek. Eine historische und technische Studie (Castle Hill Publisher, Hastings, 1998, kapitola V a

VI). Pol tí a sovìt tí vìdci hanebnì podvádìli a uvádìli smì ná tvrzení, potvrzující, e pìt pecí nového krematoria v Majdanku, které byly uvedeny

do provozu jen est mìsícù pøed ukonèením provozování tábora, mohlo za tu dobu spálit 600 tisíc tìl. Skuteèn  poèet byl asi 32-krát ni í. V

roce 1945 polské úøady naøídily soudnì znalecké posouzení Osvìtimi. V Krakowské zprávì (text, kter  se nachází v anti-revizionistické knize

Wahrheit und Auschwitz-Lüge, editori B. Bailer-Gailanda a W. Benz, Deuticke Verlag 1995) Poláci potvrdili, e objevili stopy kyanidu v lidsk ch

vlasech nalezen ch v táboøe. Ale i kdyby to byla pravda (co  dnes není mo né urèit), nedokazuje to, e byl nìkdo zplynovan . Bìhem války byly

lidské vlasy pou ívány pro prùmyslové úèely (napøíklad na vyst lku matrací) a v tom pøípadì nebylo neobvyklé je pøed pou itím dezinfikovat.

Pokud se uskuteènilo nìjaké vra edné plynování, bylo by absurdní po vra dì støíhat vlasy, proto e Cyklon B pøilne k povrchu a ohrozil by tak

dìlníky. Vlasy by musely b t støíhané pøedtím, ne  by byly obìti poslány do plynov ch komor.

Prvním revizionistick m v zkumníkem, kter  serióznì zkoumal technické aspekty otázky Holocaustu, byl Robert Faurisson. Faurisson studoval

techniku poprav, pou ívanou v nìkter ch státech USA, kde se tresty smrti vykonávaly kyselinou kyanovodíkovou (kyselina kyanovodíková je

aktivní slo kou insekticidu Cyklon B, kter  mìl podobu mal ch granulí, ze kter ch se plyn uvolòoval po kontaktu se vzduchem). Poprava plynem

je komplikovan  proces. Musí se pøijmout mno ství opatøení a plynová komora musí b t hermeticky uzavøená, jinak by se poprava stala

zahráváním si se ivoty zamìstnancù vìznice (to je jeden z dùvodù, proè skoro v echny státy USA pøestaly pou ívat tuto metodu a pou ívají

místo toho smrtící injekci). Faurisson, kter  nav tívil Osvìtim a studoval plány krematorií, která podle svìdkù obsahovala plynové komory, se

divil, jak mohlo b t a  2000 lidí najednou zavra dìno v tìchto místnostech, které nemohly b t hermeticky uzavøené a nemìly ádná zaøízení pro

pøívod plynu. Faurisson do el k závìru, e jakékoliv plynování Cyklonem B v tìchto místnostech by zabilo nejen obìti v plynové komoøe, ale také

by zamoøilo okolí a e by nebylo mo né odstranit mrtvá tìla z místností ihned po zplynování, co  tvrdili svìdci (detailnìji zpracováno Serge Thion,

Verité historique ou verité politique?, La Vieille Taupe, Paris 1980).

b) Leuchterova zpráva

V roce 1985 byl v kanadském Torontu souzen revizionistick  aktivista Ernst Zündel, pùvodem z Nìmecka a byl odsouzen k 15 mìsícùm do vìzení

na základì zákona zakazujícího " íøení fale n ch informací", kvùli prodeji bookletu Richarda Harwooda "Did Six Million Really Die?" Zündelùv

obhájce Douglas Christie se proti rozsudku odvolal a druhé kolo procesu zaèalo poèátkem roku 1988 (o tomto procesu existuje kniha, která

obsahuje nesmírné mno ství informací o Holocaustu a revizionizmu. Autorem je Barbara Kulaszka a titul je stejn  jako u Harwoodovy bro ury,

která vedla k Zündelov m procesùm - Did Six Million Really Die?, Samisdat Publishers, Toronto). Bìhem prùbìhu procesu Zündel a Faurisson

povìøili amerického specialistu na popravy, Freda Leuchtera, kter  sám konstruoval plynové komory, aby sestavil zprávu o místnostech

oznaèovan ch jako plynové komory v Osvìtimi I, Osvìtimi-Birkenau a Majdanku. S malou skupinou pomocníkù Leuchter odletìl do Polska koncem 

února. Po návratu napsal svojí zprávu, která se stala skuteèn m pøelomem a iniciovala vìdecké vítìzství revizionistù (Fred Leuchter, An

engineering report about the alleged execution gas chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland, Samisdat Publishers, Toronto 1989).

Zde jsou jeho závìry o Osvìtimi:

- "Plynové komory" byly ve skuteènosti místnosti, oznaèované v dokumentech jako obyèejné márnice. Kvùli jejich technické konstrukci nemohly

b t pou ity pøi vra edném plynování.

- Kapacita krematorií by postaèovala jen na spálení malé èásti údajn ch obìtí.

- Anal zy vzorkù ze stìn "plynov ch komor" neprokázaly ádné v znamné zbytky kyanidu. Anal zy v ak indikovaly enormnì vysok  obsah

kyanidu ve vzorku odebraném v dezinfekèní komoøe v Birkenau (nikdo netvrdí, e v této místnosti byly plynovány lidské bytosti).

Leuchterova zpráva nebyla dokonalá. Kapitoly o konstrukci "plynov ch komor" obsahovaly pár seriózních nedostatkù (Leuchter napøíklad mylnì

uvádìl, e v tìchto místnostech nebyl ádn  systém ventilace a pøecenil riziko exploze) a èást o krematoriích není uspokojující, proto e Leuchter

v této oblasti nebyl kompetentní. Chemická èást ale nikdy nebyla vyvrácena a ukázala se jako rozhodující.

c) Rudolfova zpráva

V roce 1993 nìmeck  chemik Germar Rudolf ovìøil v sledky Leuchterovy zprávy v mnohem detailnìj í studii, která je dodnes pravdìpodobnì
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nejdùle itìj ím materiálem, jak  kdy revizionisti vyprodukovali. (Das Rudolf-Gutachten. Gutachten über die Bildung und Nachweisbarkeit von

Cyanidverbindungen in den "Gaskammern" von Auschwitz, Cromwell Press, London 1993, updated version: Das Rudolf-Gutachten 2000, Castle

Hill Publisher, Hastings 2000. Zkrácená verze této zprávy se nachází v Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze: Dissecting

the Holocaust, Capshaw/Alabama 2000). V echny pokusy vyvrátit tuto zprávu byly neúspì né. Rudolf dokázal, e údajná hlavní komora Tøetí 

Øí e, komora v krematoriu II v Osvìtimi-Birkenau, kde bylo podle oèit ch svìdkù zplynováno nìkolik set tisíc idù, nepøi la nikdy do kontaktu s

Cyklonem B. Kyselina kyanovodíková formuje extrémnì stabilní pigment (féerick  ferokyanid) se elezo obsahujícími komponenty zdiva. Tento

pigment se ztrácí stejnì pomalu jako zdivo, co  je dokázáno dlouhodob mi, desetiletí trvajícími experimenty. Vysoké koncentrace zbytkù kyanidu

se stále nacházejí v dezinfekèních komorách v Birkenau, zatímco v údajné plynové komoøe v krematoriu II (v Birkenau existovala ètyøi

krematoria, pojmenovaná krematorium II-V, ale v echna byla vyhozena do vzduchu v roce 1944, respektive poèátkem roku 1945. Krematorium

II je jediné, kde je "plynová komora" stále èásteènì pøístupná) se nena la ádná relevantní koncentrace. To vede k nevyhnutelnému závìru, e

se na tomto místì nemohlo uskuteènit ádné plynování.

Dal í, neménì kritick  argument vùèi tvrzení o plynování je to, e otvory ve støe e "plynové komory", skrz které byly podle svìdkù sypány

granule Cyklonu B, v èase údajného masového vyvra ïování neexistovaly. Svìdci vypráví o ètyøech kruhov ch otvorech a dva otvory, které teï

vidíme, mají nepravideln  tvar. Ba co víc, zpevòovací tyèe vedoucí skrz otvory ukazují, e tyto otvory byly násilnì vytvoøeny po válce, aby

vytváøely dojem otvorù pro vsypávání Cyklonu B. Jed tedy nemohl b t do komory zavá en . To je takté  nevyvratitelnì demonstrováno v

Rudolfovì zprávì.

d) Kapacita osvìtimsk ch krematorií

"Jak se zbavit tìla mojí obìti?" je noèní mùrou ka dého vraha. Lidské tìlo je tì ké znièit, proto e obsahuje víc ne  60% vody. Pøíbìhy "pøe iv ích

Holocaust", jako napøíklad polského ida Henryka Taubera, kter  tvrdil, e v Osvìtimi mohly b t spáleny mrtvoly bez paliva, jsou absolutnì

nesmyslné. Bohu el, historici Holocaustu, jako napø. Jean-Claude Pressac, kter  pova uje Taubera za velmi dùvìryhodného svìdka, berou tento

nesmysl vá nì (Jean-Claude Pressac, Technique and Operation of the Gas Chambers, Beate Klarsfeld Foundation, New York 1989).

Velká mezera v technickém v zkumu Holocaustu byla zaplnìna Italem Carlem Mattognoim. Ve spolupráci s in en rem Francem Deanem Mattogno

napsal o osvìtimsk ch komorách obsáhlou studii, která je plodem mnohaletého v zkumu. Tato kniha se objeví v ital tinì v roce 2001 u

vydavatelství Edizioni di Ar, Padova. Ale u  v roce 1994 Mattogno a Deana publikovali èlánek o této otázce ve vìdecké antologii Grundlagen zur

Zeitgeschichte, na kterou opakovanì odkazujeme(anglická verze: Dissecting the Holocaust, Capshaw/Alabama 2000). Mattogno a Deana se

zaobírali následujícími otázkami:

1) Maximální kapacita osvìtimsk ch krematorií. První krematorium bylo uvedeno do chodu v roce 1941 v hlavním táboøe. Proto e jeho kapacita

nestaèila na zpracování velkého poètu mrtvol (desetitisíce vìzòù podlehly tyfové epidemii), roku 1942 byla naplánována ètyøi velká krematoria.

Od bøezna 1942 byly v Birkenau, západnì od hlavního tábora Auschwitz I, spu tìny do provozu. Tìchto pìt krematorií nikdy nefungovalo

simultánnì, kvùli technick m poruchám musela b t neustále zastavována, co  samozøejmì vysoce redukovalo jejich kapacitu.

2) Uhlí dová ené do krematorií. S v jimkou roku 1944 jsou tyto dodávky témìø úplnì zdokumentovány a proto e je znám objem uhlí nutn  ke

spálení jednoho tìla, dá se vypoèítat maximální poèet kremací pro libovolnou dobu.

3) fakt, e pìt áruvzdorn ch refrakèních cihlov ch zdí v kremaèních pecích nebylo nikdy vymìnìno, co  by bylo nutné po 2000 – 3000 kremacích

v jedné peci.

S pøihlédnutím ke v em tìchto faktorùm do li Mattogno a Deana závìru, e kremaèní pece nemohly strávit víc ne  162 tisíc tìl. To velmi dobøe

odpovídá Mattognovu odhadu cca 150 tisíc obìtí Osvìtimi (kvùli mezerám v dokumentaci se nedá urèit pøesn  poèet).

Samozøejmì, èlovìk musí posoudit mo nost kremací na otevøeném vzduchu. Takové kremace se uskuteènily v druhé polovinì roku 1942 a

zaèátkem roku 1943, kdy v Osvìtimi zuøil tyfus a krematoria v Birkenau je tì nebyla uvedena do provozu. Ale kritick m obdobím je kvìten – 

èerven 1944. V té dobì se uskuteènily obrovské deportace maïarsk ch idù do Osvìtimi. Podle historikù Holocaustu bylo 180 – 410 tisíc z nich

zplynovan ch a spálen ch v Birkenau (první èíslo je udávané Raulem Hilbergem, Die Vernichtung der europäischen Juden, Fischer Taschenbuch

Verlag, Frankfurt a.M. 1997, str.1300, druhé èíslo je uvádìno francouzsko- idovsk m historikem Georgesem Wellersem, Le Monde Juif, October-

December 1983, str. 153). Dokonce i ortodoxní historici, kteøí s rutinou zvelièují kapacitu krematorií, souhlasí, e v tìchto by nebylo mo né

zpopelnit tolik mrtvol, tak e tvrdí, e vìt ina z nich byla spálena v obrovsk ch jámách (Filip Müller, svìdek obzvlá ù drah  pro tyto historiky,

popisuje tyto jámy ve svojí knize Sonderbehandlung, Verlag Steinhausen, Frankfurt a.M. 1979. Jeho podání je plné technick ch nemo ností.). Od

prosince 1943 byla Osvìtim opakovanì fotografována spojeneck mi prùzkumn mi letadly. Nìkteré z tìchto fotografií spadají do období kvìten – 

èerven 1944. Nejdùle itìj í z nich pochází z 31.kvìtna 1944. Pokud mù eme vìøit oficiálním èíslùm deportovan ch maïarsk ch idù, v ten den

bylo pøivezeno do Osvìtimi 15 tisíc idù a v pøedcházejících dnech byl prùmìr 13 tisíc dennì. ádná z tìchto událostí, o kter ch mluví Müller a

dal í oèití svìdci, není na fotografii viditelná: není vidìt øady vìzòù, èekající pøed krematoriem, ádné gigantické lehající ohnì, ádné kremaèní

jámy, ádná d mem zahalená obloha. Tato fotografie, spolu s dal ími ze stejného období, se dá najít v dùle ité knize Johna C.Balla "Air Photo

Evidence" (Ball Resource Services, Delta/Canada 1992). V tomto období tedy neexistovaly ádné velkoplo né kremace na otevøeném vzduchu, a

proto e krematoria mohla pøijmout jen zlomek údajn ch obìtí, vyhlazování maïarsk ch idù v Osvìtimi-Birkenau bylo naprosto nemo né ze

samotn ch technick ch dùvodù – mimo faktu, e to protiøeèí dokumentùm, jak si uká eme v kapitole Tøi zb vající nevyøe ené otázky.

e) Dieselové plynové komory

V "èistì vyhlazovacích táborech" Belzec, Treblinka a Sobibor neexistovala ádná krematoria a neudává se ádné údajné pou ití Cyklonu B. Bìhem

poèáteèního v voje tvrzení o Holocaustu byly tváèi vykreslovány v echny druhy pøedstaviteln ch popravovacích metod, ale v echny od

"ponorné plo iny" Dr.Szendeho po "vlaky s neha en m vápnem" Jana Karskeho a "vakuové komory" Vasilije Grossmana – zmizely v dìjinách a

byly nahrazeny dieselov mi v fukov mi plyny, které byly údajnì produkovány motory znièen ch rusk ch tankù (anebo, podle alternativní verze,

ponorek). Ve ètvrtém "èistì vyhlazovacím táboøe", Chelmnu, byly podle historikù pou ívány dieselov mi motory vybavené nákladní automobily,

upravené jako pojízdné plynové komory. Jak demonstroval ve svojí excelentní studii francouzsk  automobilov  konstruktér Pierre Marais, tyto

nákladní automobily byly jen dal ím vynálezem váleèné propagandy (Les camions a gaz en question, Polemiques, Paris 1994). Ve v ech ètyøech

"èistì vyhlazovacích táborech" Nìmci údajnì pochovávali tìla, jen aby je pozdìji vyhrabali a spálili na otevøeném vzduchu.

Friedrich Berg, americk  in en r nìmeckého pùvodu, analyzoval tvrzení o dieselov ch zplodinách z technického a toxikologického úhlu pohledu

(jeho èlánek se nachází v Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze: Dissecting the Holocaust). Pøesto e není nemo né zabít

lidi dieselov mi v fukov mi zplodinami, jde o extrémnì nedostateènou a tì kopádnou metodu, proto e v fukové plyny jsou jen tì ko vhodné jako

vra edná zbraò kvùli svému vysokému obsahu kyslíku a velmi malému obsahu oxidu uhelnatého. Benzínov  motor mù e lehce vyprodukovat
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zplodiny s obsahem 7% a víc oxidu uhelnatého, ale dieselov  motor nemù e vyprodukovat zplodiny dokonce ani s obsahem nad 1% oxidu

uhelnatého. Ironií je, e zavedení dieselov ch v fukov ch plynù do komory zaplnìné lidmi by jen prodlou ilo jejich smrtelnou agónii, proto e tyto

plyny obsahují 16% kyslíku, co  postaèuje na pøe ití. Namísto zavedení v fukov ch plynù mohli popravèí jednodu e nechat svoje obìti udusit se

v pøeplnìné plynové komoøe, proto e dostupn  kyslík by byl vyd chan  pøed zaèátkem úèinkování oxidu uhelnatého.

Otcem tvrzení o dieselov ch plynech byl blázen jménem Kurt Gerstein, kter  mimochodem udával 20 – 25 milionù zplynovan ch obìtí. Gerstein

tvrdil, e vidìl v Belzecu 35 – 40 metrù vysoké kupy bot a obleèení a 28 – 32 vìzòù na metr ètvereèní v plynové komoøe (Andre Chelain, Faut-il

fusiller Henri Roques?, Polemiques, Paris 1986). Existuje minimálnì est verzí Gersteinovy zprávy! Tvrzení o dieselov ch plynech bylo evidentnì

pozdìji pøevzato technick mi laiky, kteøí si mysleli, e takovéto v fukové plyny musí b t stra nou vra ednou zbraní, hlavnì kvùli zápachu. Ve

skuteènosti by byl jak koliv benzínov  motor desetkrát úèinnìj í. Historici Holocaustu by se bezpochyby zbavili tvrzení o dieselov ch plynech, ale

u  je pøíli  pozdì, proto e se toto tvrzení nachází ve v ech historick ch knihách.

f) Odstraòování tìl v "èistì vyhlazovacích táborech"

Zpùsob, jak m údajnì byla odstraòována tìla, detailnì studoval dnes u  zesnul  in en r Arnulf Neumaier ve svém èlánku Der Treblinka-Holocaust

(Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, anglická verze: Dissecting the Holocaust). Neumaier pøedpokládal 875.000 obìtí v Treblince. Toto 

èíslo bylo uvedeno v Demjanjukovì procesu v Jeruzalému, i kdy  se Raul Ilberg skromnì uspokojuje se 750 tisíci a sovìtsk  id Vasilij Grossman

se v roce 1946 zmiòuje o 3 milionech. Pro Belzec (600 tisíc údajnì zplynovan ch), Sobibor (200 – 250 tisíc údajnì zplynovan ch) a Chelmno (150

– 400 tisíc údajnì zavra dìn ch ve dvou nebo tøech plynov ch náklaïácích podle toho, kterému historikovi vìøíte) musí b t uvedená èísla

redukována, ale metoda odstraòování tìl popisovaná ve standardní literatuøe, byla stejná.

Spálení 875 tisíc tìl na otevøeném vzduchu si vy aduje pøinejmen ím 200 kg døeva na jednu mrtvolu, to je celkem 170 tisíc tun. V oblasti

Treblinky neexistuje – a neexistoval – vykácen  terén odpovídající velikosti a transport 170 tisíc tun døeva do tábora by byl urèitì zaznamenan

v záznamech nìmeck ch eleznic, pokud by bylo døevo dopravováno z jin ch oblastí.

875 tisíc tìl by zanechalo 2900 tun lidského popela a 1000 tun popela ze døeva. Tento popel by obsahoval miliony kusù nespálen ch kostí, plus

20 – 30 milionù zubù. Pokud by Sovìti a Poláci na li jen zlomek tìchto kostí, zubù a popela, okam itì by svolali mezinárodní komisi expertù na

dokázání zvrácenosti sv ch nìmeck ch nepøátel, tak jako Nìmci svolali tuto komisi v roce 1943 po náleze 4000 tìl polsk ch dùstojníkù, které v

bìloruské Katyni povra dili Sovìti. Ale to je pøesnì to, co Poláci a Sovìti neudìlali. Jeden a pùl roku po obsazení Treblinky Rudou armádou polské 

úøady stále tvrdily, e obìti byly zabíjeny parou (Nuremberg dokument PS-3311).

g) Zkoumání pozemního radaru

V øíjnu 1999 se do Treblinky vydal mlad  australsk  in en r Richard Krege, vybaven  pozemním radarem, kter , mimo jiné, umo òuje

detekovat pøítomnost hrobù a je dnes pou ívan  v archeologii a geologii. V srpnu 2000 uskuteènil Krege druh  v let do Polska, tentokrát v mém

doprovodu. Pokraèoval ve svojí práci v Treblince a provedl stejn  v zkum v Belzecu. V literatuøe o Holocaustu jsou místa, kde se údajnì

nacházely gigantické masové hroby (jak si pamatujeme, Nìmci údajnì pochovali svoje obìti pøedtím, ne  je opìt vykopali a spálili) pøesnì

oznaèená, tak e není mo nost omylu. Kregeho závìr je formální: Obrovské masové hroby nikdy neexistovaly. V Belzecu na el znaky malého

masového hrobu (není v oblasti oznaèované historiky Holocaustu), co  není pøekvapující, proto e urèit  poèet vìzòù v táboøe, kter  nemìl

krematorium, zemøel. Celé tvrzení o Belzecu a Treblince tedy padá. V sledek zkoumání Richarda Kregeho bude publikován v roce 2001. 
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Oèití svìdci

Standardní práce Raula Hilberga o Holocaustu obsahuje tisíce odkazù na autorovy zdroje. Zatímco Hilberg je schopn  citovat nesmírné mno ství

váleèn ch dokumentù, dosvìdèujících perzekuci evropsk ch idù – tj. anti- idovské zákony, pøijaté Nìmeckem a jeho spojenci a deportace

velkého mno ství idù do koncentraèních táborù - , pár stran vìnovan ch popisu plynování je v luènì zalo eno na tvrzení oèit ch svìdkù. Je to

nevyhnutelné, proto e jak u  víme, ádn  materiál èi dokumentární evidence existence vyhlazovacích táborù a plynov ch komor neexistuje. 

Vidìli jsme, e v bezprostøedním pováleèném období existovaly spousty druhù tvrzení oèit ch svìdkù o vra dìní ohnìm, párou a elektøinou, o

plynov ch komorách v Dachau, Buchenwaldu a Bergen-Belzenu a o m dle vyrábìn m z tìl zavra dìn ch idù. Obhájci tvrzení o Holocaustu

nenávidí, kdy  se jim pøipomínají tato tvrzení, proto e dokazují úplnou nedùvìryhodnost oèit ch svìdkù, pøedev ím idù. Dva procesy, které byly

zorganizovány, aby obrátily pozornost svìtového veøejného mínìní opìt na Holocaust, se nepodaøily a zpùsobily hodnovìrnosti idovsk ch svìdkù

nesmírnou kodu. V USA byl souzen Frank Walus, tovární dìlník polského pùvodu potom, co ho arcilháø Simon Wiesenthal a jeho gang obvinil z

mno ství zloèinù v nìmeckém koncentraèním táboøe. Jedenáct idovsk ch lháøù pod pøísahou vypovídalo, e osobnì vidìli Waluse nelidsky muèit

a zabíjet idovské vìznì. Walus pøi el o v echny své úspory a byl nucen se zadlu it, aby mohl financovat svojí obhajobu. Nakonec získal z

Nìmecka dokumenty, které dokázaly, e celou válku pro il jako dìlník na poli na farmì v Bavorsku. Obvinìní padlo a Walus byl osvobozen (Mark

Weber, Simon Wiesenthal: Bogus Nazi Hunter, v: Journal of Historical Review, Volume 9, Nr. 4, Winter 1989/1990). John Demjanjuk, americk

automobilov  dìlník ukrajinského pùvodu byl vydán do Izraele pro údajné nev slovné krutosti v táboøe Treblinka bìhem války (jeho vydání bylo

samozøejmì hrub m poru ením základních právních principù, proto e stát Izrael bìhem 2.svìtové války neexistoval). Na Demjanjukovì procesu

pìt idovsk ch lháøù pøísahalo, e v Demjanjukovi poznávají "Ivana Hrozného", kter  odøezával prsa idovsk m enám meèem, rozøezával

bøicha tìhotn m idovkám a osobnì zabil statisíce idù v fukov m plynem z dieselového motoru znièeného ruského tanku (Hans Peter Rullmann,

Der Fall Demjanjuk, Verlag fuer ganzheitliche Forschung, Vioel/Germany 1987).

Ale Demjanjuk nikdy nebyl v Treblince. Nakonec byl osvobozen a mohl se vrátit do USA.

Kdy  revizionisti ukázali, e údajná plynování v Osvìtimi se z technick ch a chemick ch dùvodù nemohla odehrát, je v zásadì zbyteèné

diskutovat o tvrzeních oèit ch svìdkù, na kter ch je zalo ená celá le  o plynové komoøe. Budeme v ak prezentovat jeden obzvlá ù v znamn

pøípad.
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Po desetiletí se ádn  advokát èi novináø neodvá il polo it pár lháøùm, kteøí se prezentovali jako "svìdci plynov ch komor", ádné kritické

otázky, a tak tito lháøi mohli cestovat od jednoho procesu a z jedné tiskové konference na druhou bez obav z odhalení. Tento stav se zmìnil v

roce 1985 na prvním Zündelovì procesu v Torontu. Pùvodem slovensk  id a b val  osvìtimsk  vìzeò Rudolf Vrba, univerzitní profesor biologie v

Kanadì, svìdèil ve prospìch "The Holocaust Remembrance Association", která za alovala Zündela za íøení fale n ch informací. Vrba byl

nejlep ím svìdkem, kterého mohli obránci tvrzení o Holocaustu ádat. Spolu se sv m slovensk m druhem, idem Alfredem Wetzlerem, unikl z

Osvìtimi 7.dubna 1944 na Slovensko. V listopadu tého  roku byla v New Yorku publikována Vrbova a Wetzlerova zpráva, ve které je Osvìtim

oznaèena jako vyhlazovací centrum. O dvacet rokù pozdìji Vrba napsal o svém pobytu v osvìtimském táboøe knihu (I cannot forgive, Bantam

publishers, Toronto 1964). Na stranách 10-13 popisoval Himmlerovu náv tìvu v Osvìtimi-Birkenau v lednu 1943. Nové krematorium, krematorium

II, podle nìj bylo ten den spu tìno do provozu a na jeho inauguraci bylo zplynováno a spáleno 3000 idù a Himmler sledoval agónii ne ùastn ch

obìtí skrz prùzor ve dveøích plynové komory (Kdyby Vrba studoval dokumenty, vìdìl by, e první krematorium v Birkenau bylo uvedeno do

provozu v bøeznu 1943 a Himmler nav tívil Osvìtim-Birkenau naposledy v èervenci 1942. Proto e místnost v krematoriu II, oznaèovaná za

plynovou komoru, byla velká jen 210 ètvereèních metrù, naplnit ji 3000 obìtí by znamenalo, e 14 lidí stálo na jednom metru ètvereèním, co  je

nemo né). Zündelùv advokát Douglas Christie nemilosrdnì vysl chal lháøe Vrbu v køí ovém v slechu:

Christie: Rád bych se vás zeptal, zda jste opravdu mìl na mysli to, e jste ho skuteènì vidìl pøicházet v lednu 1943, nebo to je jenom...

Vrba: V záøí 1943 nebo v lednu?

Christie: No, kniha øíká leden.

Vrba: Ne, vidìl jsem ho v èervenci 1943 a potom jednou v roce 1943 (!)

Christie: Ale tady se mluví o lednu 1943.

Vrba: potom je to chyba.

Christie: Chyba?

Vrba: Ano.

Christie: Ale pøi této pøíle itosti jste ho vidìl pøicházet.

Vrba: Poprvé jsem ho vidìl pøicházet, proto e jsem byl tak blízko jako jste vy. (...) Poode el o krok, aby byl slu n .

Christie: Hm.

Vrba: Ale podruhé jsem ho vidìl v autì, ve stejném, jako prvnì. Vezl se v èerném Mercedesu a byl dokonale obklopen sv mi podøízen mi, kteøí

ho provázeli. Vidìl jsem ho z dálky asi 500 metrù a sly el jsem, e to je on, ale tentokrát nepøi el ke mnì, aby mi potøásl rukou a pøedstavil se.

Mo ná to byl on, mo ná jeho zástupce. Nemyslím si, e to je velk  rozdíl.

Christie: A chcete øíct tomuto soudu, e jste skuteènì vidìl Heinricha Himmlera hledìt pøes dveøe plynové komory, je to tak?

Vrba: Ne, neøekl jsem, e jsem byl pøítomen, kdy  se díval pøes dveøe, ale dal jsem do kupy tvrzení, které jsem nìkolikrát sly el od rùzn ch

lidí, kteøí pøi tom byli a øíkali mi o tom. Bylo jich tam mnoho z Sonderkommanda a SS.

Christie: Ale ve va í knize pí ete, e jste v echno vidìl a nezmiòujete se o tom, e jste to sly el od jin ch lidí.

Vrba: V tomto konkrétním pøípadì jsem øekl, e jsem to sly el od jin ch lidí.

(Záznam z prvního Zündelovho procesu v Torontu, 1985, str. 1244 ff.)

Nìkteøí z tìch, kteøí nejsou obeznámeni s detaily tvrzení o Holocaustu, prohla ují, e existuje "mno ství svìdkù plynov ch komor" a e není

mo né, aby v ichni z nich lhali. To je chyba. Kdy  se vìnujete literatuøe o Holocaustu, rychle zjistíte, e v tìchto knihách se cituje jen pár svìdkù.

Jedním z nich je Vrba a dal í nejsou o nic lep í. Klíèov m svìdkem je dal í slovensk  id, Filip Müller, kterého Raul Hilberg ve svojí knize "The

Destruction of the European Jews" cituje jako zdroj nejménì dvacetkrát. Ve svém odporném bestselleru (Sonderbehandlung, Verlag Steinhausen,

Frankfurt a.M. 1979) Müller popisuje, jak jedl koláè v kyanidem zamoøené plynové komoøe (okam itì by zemøel) a jak zvlá tní komando, do

kterého patøil, pou ívalo vaøící tuk tekoucí z pálen ch tìl v "kremaèních jámách" jako dal í palivo: on a jeho spolupracovníci sbírali tento tuk a

lili ho znovu na tìla, aby urychlili hoøení! (str. 24/25; str. 207 )!

Hrozné obvinìní z prùmyslové genocidy, vyslovované vùèi nìmeckému národu od roku 1945 je takto zalo ené pouze na fantazírování nìkolika

lháøù jako Vrba a Müller – plus pøiznání b val ch SS-manù. Jedním z nejdùle itìj ích pilíøù Holocaustu je pøiznání Rudolfa Hösse, prvního ze

tøech velitelù osvìtimského tábora, které je citované v ka dé uèebnici dìjepisu v západním svìtì. Ale Höss vypovídal o vìcech, které nebyly

pravdivé. Pøiznal se napøíklad ke zplynování 2,5 milionu lidí, s celkov m poètem 3 miliony mrtv ch do konce listopadu 1943. To je víc ne

dvojnásobn  poèet vìzòù pøivezen ch do Osvìtimi po celou dobu jeho existence, co  v souèasnosti pøipou tí dokonce i ortodoxní historici. Höss

sv m vy etøovatelùm také øekl, e v èervnu 1941 nav tívil Belzec a Treblinku, i kdy  v té dobì neexistoval ádn  z tìchto táborù a zmínil se o

vyhlazovacím táboru "Wolzek", o kterém od té doby nikdo nesly el ( Nuremberg dokument PS-3868). V roce 1983 anglick  autor Rupert Butler

ve svojí knize Legions of Death (Arrow Books, London, str. 235) popsal, jak bylo Hössovo svìdectví vynucené britsk m t mem specialistù na

muèení pod vedením idovského ser anta Bernarda Clarka v bøeznu 1946: Höss byl zatèen v úkrytu na farmì v severním Nìmecku, byl zuøivì bit

a dr en bez spánku 3 dny, ne  nakonec podal a podepsal písemné doznání, které pro nìj napsali jeho muèitelé – v anglickém jazyce, kterému

Höss nerozumìl!

Zatímco fyzické muèení nìmeck ch zajatcù bylo bezprostøednì po válce bì né, soudy ve Spolkové republice Nìmecko se uch lily k dùmyslné

strategii na získání po adovan ch pøiznání "nacistick ch váleèn ch zloèincù". Poèetné procesy s takov mi "zloèinci", kteøí byli obyèejnì obvinìní z

vra dìní idù, hrály dùle itou úlohu v redukci nìmeckého lidu. Neustále "dokazující" ohavnost národnì-socialistického systému nìmecká

"demokracie", která trpìla defektem, e byla zavedena v luènì jako v sledek nìmecké porá ky ve 2.svìtové válce, legitimizovala svojí vlastní

existenci. Bìhem doslova ka dého z tìchto procesù byly do soudních síní pøivádìny tøídy kolákù, aby byli naplnìni hanbou za zloèiny sv ch otcù

a aby byla znièena jejich národní hrdost a sebeúcta. Procesy takto pomáhaly vytvoøit akceptování politiky loutkového re imu, kter  nìmecké



078/03/Sunday 11h02trodasovo fórum -> Revisionismus

Page 14 sur 25http://trodas.wz.cz/index.php?act=ST&f=5&t=264

zájmy úplnì podøídil zájmùm americk ch okupantù.

Procesy byly vedeny podle stejného schématu. Pøedtím, ne  zaèaly, obvinìní byli médii popisováni jako bestie v lidské kù i. Nebyla potøebná 

ádná materiální èi dokumentaèní evidence jejich zloèinù, kdy  byli oèití svìdci. Tito svìdci mohli lhát, jak chtìli (na soudním procesu v

Aschaffenburgu svìdek øekl soudu, e SS organizovaly mezi plynováními v Birkenau cyklistické závody), nikdy neriskovali obvinìní z køivé

pøísahy a vìdìli, e obhájci jim nebudou klást ádné otázky, proto e by byli pronásledováni médii za opìtovné muèení obìtí Holocaustu. Za tìchto

podmínek bylo pro obvinìného jedinou ancí na sní en  trest vyhnout se jakékoliv diskusi o existenci plynov ch komor a masového vyhlazování

a popírat osobní zodpovìdnost, vinit za v echno mrtvé, nezvìstné anebo u  odsouzené. Ka d  na "procesu s váleèn mi zloèinci",kdo zpochybòoval

oficiální tvrzení o "Holocaustu", se nacházel v beznadìjné situaci. Nikdo mu nevìøil a jeho "neoblomnost" mu jen pøinesla vy í trest. Takto se

získávala pøiznání a vytváøely dùkazy o Holocaustu! ( Citováno z Wilhelm Staeglich, Der Auschwitz Mythos, Grabert Verlag, Tübingen 1979 a 

èlánku Manfreda Koehlera o hodnotì v povìdí a pøiznání o Holocaustu v: Ernst Gauss, Grundlagen zur Zeitgeschichte, Grabert Verlag, Tübingen

1994, anglická verze: Dissecting the Holocaust, Theses and Dissertation Press, Capshaw/Alabama 2000.) 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Neviditeln  slon

V roce 1976 Arthur Butz, univerzitní profesor elektronického in en rství, napsal knihu "The Hoax of the Twentieth Century" (Podvod dvacátého

století), která je je tì stále revizionistickou klasikou. Butz si polo il otázku, zda spojenci, Vatikán a Mezinárodní v bor Èerveného køí e mohli

del í èas vìdìt o masovém vyhlazování v zemích kontrolovan ch Nìmeckem. Jeho odpovìï nedala místo ádn m pochybám: Nìco takového je

naprosto nemo né. Nìkolik historikù Holocaustu – Martin Gilbert, Walter Lacqueur, David Wyman, Richard Breitman a dal í – polo ili stejnou

otázku a nabídli stejnou odpovìï. Zrekapitulujme si, proè masové vra dy v Osvìtimi, která byla nejvìt ím nìmeck m koncentraèním táborem a

podle oficiálního tvrzení o Holocaustu vedoucím vyhlazovacím centrem, nemohly b t dlouho tajemstvím:

- Dva farmáøské domy, které údajnì slou ily jako plynové komory pøedtím, ne  byla uvedena do provozu ètyøi krematoria v Birkenau, byly v

oblasti tábora; krematoria byla v samostatném táboøe a obehnaná ostnat m drátem, tak e ka dodennì by tisíce vìzòù byly svìdky vykonávání

masakrù (podle legendy SS-man vy el na støechu "plynové komory" – ve skuteènosti márnice – a vhodil granule Cyklonu B skrz ètyøi kruhové

otvory ve støe e. Jak jsme u  pøedtím podotkli, tyto kruhové otvory nikdy neexistovaly.).

- Osvìtim byla jakoby souostroví s okolními 40 podtábory, kam byli vìzni posíláni podle potøeby pøedtím, ne  byli vráceni do hlavního tábora.

Proto e vìzni a svobodní dìlníci pracovali bok po boku, tento systém garantoval neustál  proud informací po celé osvìtimské oblasti.

- Dokonce i v Birkenau, údajném epicentru Holocaustu, byli civilní dìlníci zapojení do v ech druhù èinností. Pøinejmen ím 12 spoleèností se

podílelo na konstrukci krematorií (Pressac, Les crematoires d'Auschwitz, str. 56).

- Osvìtim byla skuteènì velk m prùmyslov m komplexem, kde IG Farben, jedna z nejvìt ích nìmeck ch spoleèností, jako i dal ích cca 170 firem,

mìly svoje zástupce ( Raul Hilberg, Die Vernichtung der europaeischen Juden, Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1997, str. 992 ). Osvìtim byla

velmi dùle itá pro nìmeck  vojensk  prùmysl, proto e v Monowitzi – v chodní èásti osvìtimského komplexu – se vyrábìla buna (syntetick

kauèuk, materiál na v robu pneumatik).

- Jak jsme si u  øekli, vìzni byli ustaviènì pøemísùováni z Osvìtimi do jin ch táborù. Jen v období èerven – øíjen 1944 bylo 23 tisíc, pøevá nì 

idovsk ch vìzòù pøelo eno z Osvìtimi do Stutthofu u Gdaòsku (Archiwum Muzeum Stutthof, I-IIB-8, p. 1; Jürgen Graf und Carlo Mattogno, Das

Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der nationalsozialistischen Judenpolitik, Castle Hill Publisher, Hastings 1999). Proto e údajné

zavra dìní 180 – 410 tisíc maïarsk ch idù se údajnì odehrálo v kvìtnu a  èervenci uvedeného roku, vìt ina vìzòù pøelo en ch do Stutthofu by

byla svìdky tohoto stra ného èinu.

- Mnoho vìzòù bylo z Osvìtimi propu tìno. S Carlem Mattognoim jsme na li dokumentární evidenci o propu tìní cca 360 pøevá nì polsk ch vìzòù,

kteøí byli odsouzeni ke 49 dnùm pøev chovn ch prací pro poru ení svojí pracovní smlouvy (Tsentr chranjenia istoriko-dokumentalnich Kollektsii,

Moscow, 502-1-436). V ichni byli propu tìni v èervnu a èervenci 1944 (t.j. v èase údajného vyhlazování maïarsk ch idù), co  znamená, e

koneèn  poèet propu tìn ch musel b t mnohem vy í. Tak e hloupí nacisti, kteøí se velmi sna ili znièit dùkazy o sv ch krutostech, to v echno

zbabrali neustál m propou tìním svìdkù genocidy!

idovsk  historik Holocaustu Martin Gilbert pí e:

"Jména a geografické polohy vyhlazovacích táborù Chelmno, Treblinka, Sobibor a Belzec byly ve spojeneck ch zemích známy pøinejmen ím od

léta 1942. Na druhé stranì tajemství plynov ch komor v Osvìtimi-Birkenau zùstávalo skryté od prvního kvìtnového t dne 1942, kdy byly uvedeny

do provozu, do tøetího èervnového t dne 1944." ." (Auschwitz und die Alliierten, Verlag C.H. Beck, 1983, s. 398).

Faktem je, e se spojenecké vlády nechovaly tak, jakoby vìdìly nìco o "vyhlazovacích táborech" v Osvìtimi èi nìkde jinde. V srpnu 1943 Cordell

Hall, americk  státní sekretáø instruoval amerického velvyslance v Moskvì, aby ze spoleèné Spojenecké deklarace o "nìmeck ch zloèinech v

Polsku" vymazal jakoukoliv zmínku o plynov ch komorách, proto e neexistoval ádn  dùkaz jejich existence (Foreign Relations of the U.S.,

Diplomatic Papers, Washington 1963). Po prosinci 1943 byla Osvìtim pravidelnì fotografována spojeneck m prùzkumn m letectvem. Pokud by

fotografie odhalily dùkaz masového vyhlazování, jediná eleznièní traù stále spojující Osvìtim s Maïarskem by byla jistì znièená, jen co zaèala

deportace maïarsk ch idù na jaøe 1944. Ale nejen spojenci nepohnuli prstem na záchranu idù pøed jejich osudem. Vatikán mlèel a stejnì tak

Mezinárodní Èerven  køí . V záøí 1944 bylo delegaci Èerveného køí e umo nìno nav tívit Osvìtim. Ve svojí následné zprávì delegáti uvedli, e

sly eli zvìsti o plynové komoøe, ale samotní vìzni nepotvrdili tyto zvìsti (Comite international de la Croix Rouge, L'Activite du CICR en faveur des

civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne, Geneva 1948, str. 92).

Jsme tedy konfrontováni s následujícími nevyhnuteln mi fakty:

1) Nebylo mo né ukr t pøed svìtem masové vra dìní v Osvìtimi.
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2) Svìt nevìdìl nic o masovém vra dìní v Osvìtimi a  do èervna 1944 a dokonce ani potom nikdo nejednal tak, jakoby tato tvrzení byla pravdivá.

Zatímco idovské organizace dnes otevøenì obviòují cel  køesùansk  svìt z tichého souhlasu s vyvra ïováním idovského lidu, dal í závìr, kter

se zdá mnohem logiètìj í, nejlépe vyjádøil Arthur Butz:" V mojí cele nevidím ádného slona. Kdyby byl v mojí cele slon, urèitì bych ho vidìl. V

mojí cele proto není ádn  slon." (Context and perspectives in the holocaust controversy, Journal of Historical Review, Winter 1982.) 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Poèet idovsk ch obìtí

24.kvìtna 1995 fanaticky pro- idovské berlínské noviny Die Tageszeitung uvádìjíc, e muzeum Holocaustu Yad Vashem v Jeruzalému bylo

sionisty plánované u  v roce 1942, vyjádøily údiv nad faktem, e takov  krok se podniknul u  v dobì, kdy vìt ina budoucích obìtí je tì stále byla

na ivu (str.12). Faktem je, e èíslo 6 milionù bylo opakovanì vzpomínáno prominentními idy dávno pøed koncem války. V prosinci 1944, pøed

osvobozením Osvìtimi, sovìtsk  idovsk  propagandista Ilja Ehrenburg (kter  pravidelnì povzbuzoval vojáky Rudé armády k zabíjení nìmeck ch

civilistù a znásilòování nìmeck ch en) napsal: "Zeptejte se jakéhokoliv nìmeckého vìznì, proè jeho spoluobèané vyhladili est milionù nevinn ch

lidí a jednodu e odpoví: "No, byli to idé‘ " (Pamatuj, pamatuj, pamatuj, sovìtské vojenské zprávy. 22.prosinec 1944, str.4,5.). 31.kvìtna dal í 

idovsk  propagandista, slovensk  rabín Dov Weissmandel, uvedl v listì: "Do dne ního dne bylo vyhlazeno est milionù evropsk ch a rusk ch 

idù (Lucy Dawidowicz, A Holocaust Reader, Behrmann House, New York 1976, str. 327.) Tøetí idovsk  propagandista, Nahum Goldmann, kter

se pozdìji stal prezidentem The Jewish Congress (Svìtového idovského kongresu), u  v kvìtnu 1942 pøedpovìdìl na recepci v hotelu Baltimore v

New Yorku, e z 8 milionù idù, ijících v nìmecké sféøe vlivu, budou na konci na ivu 2 nebo 3 miliony (Martin Gilbert, Auschwitz und die

Alliierten, Verlag C.H. Beck, Munich 1982, s. 44.) Ale v té dobì Holocaust údajnì teprve zaèínal, tak jak mohl Goldmann znát budoucí poèet obìtí?

Ná  údiv zaèíná nabírat na rozmìrech, kdy  se zaèteme do èlánku z 31.øíjna 1919 (!!!) v americk ch idovsk ch novinách The American Hebrew,

které popisují "Holocasust" esti milionù idovsk ch mu ù, en a dìtí, údajnì probíhající v nìjaké nespecifikované oblasti ve v chodní Evropì.

Poèet esti milionù se objevuje nejménì sedmkrát. est je posvátné èíslo judaizmu a údajn  poèet obìtí je pravdìpodobnì odvozen z Talmudu.

Aby do li k po adovanému èíslu esti (anebo skoro esti) milionù obìtí, soudní historici se zamotávají do v elijak ch druhù bezhlavé manipulace.

Nejlep í pøíklad poskytuje kniha publikovaná v roce 1991 kolektivem autorù pod vedením Wolfganga Benze, profesionálního pro- idovského

propagandisty z Nìmecka (Dimension des Völkermords, Verlag R. Oldenbourg, 1991). Jak poukázal Germar Rudolf v èlánku v antologii

Grundlagen zur Zeitgeschichte (anglická verze: Dissecting the Holocaust), Benz a jeho t m jsou zodpovìdní za následné manipulace:

- Dvojité zapoèítávání idù, vypl vající ze zmìn územních teritorií bìhem 2.svìtové války. Napøíklad idé z rumunsk ch teritorií, doèasnì

pøipojen ch k Maïarsku, kteøí skuteènì nebo údajnì ve válce zemøeli, jsou zapoèítáni dvakrát.

- Obìti sovìtsk ch èistek a deportací jsou potichu pøidány k nìmecké stranì zodpovìdnosti.

- Poèet polsk ch idù v roce 1939 je zvelièen  cca o 700 tisíc.

- Nejhor í ze v eho, Benz a jeho t m jednají tak, jako by se neuskuteènila ádná idovská emigrace. Ka d  id, kter  po válce ne il na stejném

místì jako pøedtím, je jednodu e pova ovan  za zavra dìného! Analogie demonstrující imbecilitu tohoto druhu argumentù, je následující: Krátce

pøedtím, ne  se Al írsko stalo nezávisl m, ilo tam okolo 1 milionu Francouzù. O nìjak  èas pozdìji jich tam zùstalo jen kolem 100 tisíc, tak e

al ír tí bojovníci za svobodu museli povra dit 900 tisíc Francouzù! Ve skuteènosti je pøípad Polska, demograficky klíèové zemì, mnohem

komplikovanìj í ne  pøípad Al írska, proto e al írské hranice se po získání nezávislosti nemìnily, kde to Polsko se po válce posunulo na západ.

V chodní èást, kde byli idé obzvlá ù poèetní, byla pøipojena k Sovìtskému svazu, zatímco Polsko získalo velká nìmecká teritoria, kde dokonce i

pøed rokem 1939 ilo jen pár idù.

Na rozdíl od podvodníka Benze nìmecko-americk  revizionista Walter Sanning vìnoval idovské emigraci zaslou enou pozornost. Sanningova

velmi dùle itá kniha "The Dissolution of Eastern European Jewry" (Institute for Historical Review, Costa Mesa 1983) je témìø v luènì zalo ena na

idovsk ch a spojeneck ch zdrojích. Sanning pøesvìdèivì dokazuje, e kolem 1,5 milionu evropsk ch idù emigrovalo po válce do Palestiny, USA

a dal ích neevropsk ch zemí. Tìchto 1,5 milionu v ak stále neøe í statistick  problém. Øe ení hádanky se nachází v Sovìtském svazu. Podle

sèítání ze 17.ledna 1939 mìl Sovìtsk  svaz, krátce pøed vypuknutím války, 3,02 milionu idù. Je pravda, e první pováleèn  souèet v roce 1959

ukázal jen 2,267 milionu, ale proto e ka d  sovìtsk  obèan mohl uvést jím preferovanou národnost, mnoho asimilovan ch idù se jednodu e

naz valo Rusy (ba co víc, nemù e se vylouèit, e sovìtská vláda zámìrnì fal ovala v sledky kvùli podpoøe tvrzení o Holocaustu). 1.èervna 1990,

dlouho po zaèátku idovské emigrace na západ, sionistick  New York Post, odkazujíc na izraelské specialisty, mluvil o víc ne  5 milionech

sovìtsk ch idù. Ve svìtle faktu, e pøirozen  pøírùstek této populaèní skupiny nebyl kvùli emigraci a nízké porodnosti mo n , musíme pøipustit, 

e v roce 1945 ilo v SSSR do 6 milionù idù.

Co se stalo? V roce 1939, po vypuknutí nìmecko – polské války, se obrovská záplava polsk ch idù pøesunula ze západu na v chod. V roce

1941, kdy Nìmci napadli Rusko (jak dokazuje rusk  vojensk  specialista Viktor Suvorov a mnoho dal ích autorù, lo o preventivní útok, proto e

Stalin se chystal napadnout Nìmecko ve stejném roce, umístil blízko hranic obrovské mno ství vojákù a tì k ch zbraní), velká èást sovìtského 

idovstva byla evakuována a nikdy se nedostala pod nìmeckou kontrolu. Podle Raula Hilberga okolo 40% idù bylo pøesunuto z oblastí pozdìji

dobyt ch nìmeck m wehrmachtem na v chod. Sanning se zmiòuje o mnohem vìt í míøe evakuace, 80 procent, ale proto e jeho hlavním zdrojem

je nezodpovìdn  sovìtsk  idovsk  propagandista David Bergelson, toto èíslo je urèitì pøíli  vysoké.

Velká èást polského idovstva tedy strávila válku v SSSR. Britsko-americká komise v únoru 1946 jednak tvrdila, e v Polsku stále ilo 800 tisíc 

idù (Keesings Archiv der Gegenwart, 16./17. Jahrgang, Rheinisch-Westfaelisches Verlagskantor, Essen 1948, s. 651, zpráva z 15.února).

Samozøejmì, mnoho z nich byli idé, kteøí se vrátili po válce z Ruska. Následnì vìt ina polsk ch idù opustila svou zem a emigrovala do

Palestiny, USA a jin ch zemí.

Sanning dochází k závìru, e ve 2.svìtové válce zahynulo okolo 1,3 milionù idù, ale e ménì ne  polovina, pøibli nì pùl milionu, zemøelo
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následkem nìmeck ch represí; zbytek byl zabit v boji nebo zahynul bìhem sovìtsk ch deportací. Je bez debaty, e tato èísla pøedstavují odhady,

proto e pøesn  poèet není mo né urèit. Ale Sanningovy závìry jsou potvrzené védsk m specialistou, profesorem Carlem Nordlingem. Nordlin

studoval osud prvních 722 idovsk ch osobností, o kter ch se zmiòuje Encyclopaedia Judaica, kteøí v roce 1939 ili v zemích pozdìji dobyt mi

nebo kontrolovan mi Nìmci. Z tìchto 722 osob 44% emigrovalo anebo uteklo z nìmecké sféry vlivu pøed koncem roku 1941, 13% zemøelo, 35%

zùstalo nedotèeno deportacemi nebo internováním, ale válku pøe ili (Revue d'Histoire revisionniste, Nr. 2, 1990, s. 50). Kdy  pøedpokládáme, e

v zemích doèasnì kontrolovan ch Nìmci ilo 4,5 milionu idù (co  je tìdr  odhad, Sanning odhaduje, e tento poèet nemù e pøesáhnout 3,5

milionu) a kdy  dále pøedpokládáme míru úmrtnosti 13% jako v sledek Nordlingova statistického zkoumání, znamená to, e následkem nìmecké

politiky zahynulo 600 tisíc idù.

Proto e poèty úmrtí ve vìt inì koncentraèních táborù jsou dobøe zdokumentovány a proto e procento idovsk ch vìzòù je pøibli nì známo ve

v ech táborech, mù eme s urèit m stupnìm pøesnosti odhadnout poèet idù, kteøí zemøeli v táborech. Mohl tì ko pøesáhnout poèet 350 tisíc. I

kdybychom pøedpokládali, e Nìmci zastøelili nìkolik set tisíc idù v Sovìtském svazu a kdy  zvá íme vysokou míru úmrtnosti v ghetech plus

vysok  poèet obìtí bìhem evakuace v chodních koncentraèních táborù v posledních mìsících války, je obtí né si pøedstavit, e by ztráty idovské

populace v nìmecké sféøe vlivu mohly pøesáhnout 1 milion – to znamená, e èíslo 6 milionù je pøinejmen ím estkrát vy í. Na druhé stranì,

pokud je Sanningùv odhad 500 tisíc správn , byla by tato cifra dvanáctkrát vy í.

Krátká zpráva, publikovaná 24.listopadu 1978 v State Timon (Baton Rouge, Louisiana), vysvìtluje mnohem ivìji, ne  jakákoliv populaèní

statistika, osud "zmizel ch" idù:

"Steinbergové kdysi ili v malé idovské vesnici v Polsku. To bylo pøed Hitlerov mi tábory smrti. Dnes se shromá dilo více ne  200 pøe iv ích a

potomkù pøe iv ích na speciální ètyødenní oslavì, která zaèala v Den díkùvzdání. Ve ètvrtek pøijeli pøíbuzní z Kanady, Francie, Anglie, Argentiny,

Kolumbie, Izraele a z pøinejmen ím 13 mìst v USA. "Je to nádherné", øíká Iris Krasnow z Chicaga. "Je tu pìt generací – od tøímìsíèních po

85leté. Lidé køièí a baví se. Je to skoro jako sjednocení uprchlíkù bìhem 2.svìtové války." 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Tøi zb vající nevyøe ené otázky

I kdy  od doby pion ra Paula Rassiniera revizionisti uèinili obrovsk  pokrok, jejich úloha není je tì zdaleka ukonèená, proto e nìkolik velmi

dùle it ch aspektù osudu idù ve 2. svìtové válce je tì nebylo objasnìn ch. Tady jsou tøi základní problémy, které dodnes revizionisté vyøe ili

jen èásteènì: 

- Co se stalo se idy, kteøí byli posláni do Osvìtimi, ale nebyli tam registrovaní? 

- Jaká byla skuteèná funkce Belzecu, Treblinky, Sobiboru a Chelmna?

- Kolik idù Nìmci zastøelili na v chodní frontì?

a) Co se stalo se idy, kteøí byli posláni do Osvìtimi, ale nebyli tam registrovaní?

Díky nìmeck m dokumentùm, které se ve velkém mno ství zachovaly, jsme schopní zjistit, e do osvìtimského koncentraèního tábora byl poslán

pøibli nì milion idù z rùzn ch evropsk ch zemí. Témìø pøesnì 200 tisíc z tìchto idù deportovan ch (plus 200 tisíc ne idù) bylo v Osvìtimi

registrovan ch, zatímco zb vajících 800 tisíc registrovan ch nebylo. Víc ne  polovina z tìchto 800 tisíc idù pøi la z Maïarska v období kvìtna a 

èervna 1944 (Podle dokumentù bylo v prùbìhu ani ne dvou mìsícù deportováno z Maïarska okolo 437 tisíc idù. Vìt ina revizionistù, vèetnì mnì,

akceptuje toto èíslo, pøesto e jeden z nejprominentnìj ích revizionistick ch autorù, Arthur Butz, toto èíslo neakceptuje. The Journal of Historical

Review, Volume 19, Nr. 4, July/August 2000, obsahuje mùj a Butzùv èlánek t kající se této otázky).

Historici Holocaustu tvrdí, e skoro v ichni neregistrovaní idov tí vìzni byli po pøíchodu zplynováni v Birkenau. Ale existuje dùvod pro názor, e

Osvìtim slou ila pro ty idovské deportované, kteøí nebyli registrovaní, jako tranzitní tábor. Posuïme nejprve pøípad nemaïarsk ch idù, kteøí

byli posláni do Osvìtimi v letech 1941 a  1943.

16. øíjna 1942 v carské idovské noviny Israelitisches Wochenblatt napsaly:

"U  nìjak  èas existovala tendence rozpustit polská gheta. Tak to bylo v pøípadì Lublinu a teï má následovat Var ava. Není známo, jak dalece

tento plán u  probìhnul. Pøede lí obyvatelé ghet putují dále na v chod do ruské okupaèní zóny. Èásteènì byli nahrazeni idy z Nìmecka (...) Oèití

svìdci, kteøí a  donedávna byli v ghetu v Rize a byli schopní utéct, udávají, e v tomto ghetu je stále 32 tisíc idù. Od okupace jich zahynuly

tisíce. idé jsou teï nucení pracovat mimo mìsta. (...) Nedávno byly v Rize zaznamenány pøíchody idovsk ch transportù z Belgie a dal ích zemí

západní Evropy, které v ak bezprostøednì pokraèovaly k neznámému cíli."

Kdokoliv obeznámen  s oficiálním tvrzením o Holocaustu ví, e se nepøedpokládá, e idé z Polska a Belgie byli posíláni na okupovaná sovìtská

teritoria. idé, deportovaní z polsk ch ghet, byli údajnì zavra dìni ve vyhlazovacích táborech a deportovaní belgiètí idé byli buï posláni do

Osvìtimi (kde byla údajnì vìt ina z nich zplynována) anebo do táborù na západì. Dva revizionistiètí v zkumníci, panìl Enrique Aynat (Estudios

sobre el "Holocausto", Graficas Hurtado, Valencia 1994) a Francouz Jean-Marie Boisdefeu (La Controverse sur l'extermination des juifs par les

allemands, Volume II, V.H.O., Berchem/Belgium 1996) zdokumentovali mno ství pøípadù, kdy se deportovaní západoevrop tí vìzni bìhem války

objevují v oblastech daleko na v chod od Osvìtimi. Podle tvrzení o Holocaustu se tam nikdy nemìli dostat, proto e se udává, e je mìla stihnout

smrt v plynov ch komorách v Osvìtimi-Birkenau. Ale dokonce i oficiální literatura Holocaustu se zmiòuje o deportaci nìkolika desítek tisíc

nìmeck ch a èesk ch idù do Minsku (Bìlorusko) a Rigy (Loty sko). První deportaèní vlna do Rigy se uskuteènila v prosinci 1941. Jak uvádí

Hilberg ve svojí práci (Die Vernichtung der europaeischen Juden, str. 377), mnoho z tìchto idù pracovalo pro nìmecké ozbrojené síly, stejnì

jako pro soukromé podniky, ale mrzáci, vojen tí invalidové a staøí lidé nad 70 rokù byli do Rigy takté  posílaní. V té dobì u  zaèalo masové

vra dìní idù v prvním vyhlazovacím táboøe Chelmno, pokud máme vìøit ortodoxním historikùm, tak e proè by se mìli Nìmci starat o posílání

nezamìstnan ch idù, kteøí mìli b t údajnì v ichni zabiti, na okupovaná teritoria na v chodì, místo aby je posílali do Chelmna? Ortodoxní historici
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jsou úplnì neschopní zodpovìdìt jednoduché otázky, jako je tato, proto e protiøeèí jejich dogmatu.

V dubnu 1944 francouzské undergroundové komunistické noviny Notre Voix oznamovaly, e Rudá armáda osvobodila na Ukrajinì 8 tisíc

paøí sk ch idù (fotokopie tohoto èlánku se nachází na stranì 86 Boisdefeuovy knihy La Controverse sur l'extermination des juifs par les

allemands, volume 2). Jak se tam tito paøí tí idé dostali? Nebyli snad v ichni zplynováni v Osvìtimi?

Vìøíme, e spojenci buï nìmecké dokumenty o idech pøelo en ch z Osvìtimi na v chod buï znièili, nebo je ulo ili na bezpeèné místo, proto e

protiøeèily legendì o vyhlazování. Ale nìkteré dokumenty pøe ily. Nìmeck  dokument ulo en  v archivech idovského dokumentaèního centra v

Paøí i uvádí, e v srpnu a záøí 1942 byly do Generálního Gouvermentu, tj. okupovaného Polska, poslány idovské transporty, obsahující v echny

typy idù, vèetnì práce neschopn ch (Centre de documentation juive contemporaine, Paris, XXVI-46). Osvìtim, kam byly v prùbìhu této doby

posílány v echny transporty francouzsk ch idù, nebyla v Generálním Gouvermentu, ale v západní èásti Polska, kterou Nìmecko anektovalo v

roce 1939. Nìmeck  dùstojník Ahnert, kter  se zúèastnil konference o "øe ení idovské otázky" 1.záøí 1942 udával, e idé z Francie budou

posílaní do tábora, kter  má b t vybudován v Rusku (Centre de documentation juive contemporaine, Paris, XXVI-59). Tyto dva pøíklady

dokazují, e Osvìtim slou ila pouze jako tranzitní tábor pro èást idù sem deportovan ch. To se dokonale shoduje s tìmi nìmeck mi dokumenty,

které odkazují na "evakuaci" a "pøesídlení" idù na v chod. I kdy  je tato dokumentace velmi fragmentovaná, pár zmínìn ch pøípadù dokonale

otøásá exterminacionistickou tezí, podle které idi poslaní do Osvìtimi, ale neregistrovaní, byli zavra dìni v plynov ch komorách.

Problém maïarsk ch idù deportovan ch do Osvìtimi v období kvìten – èerven 1944, ze kter ch bylo 28 tisíc registrovan ch, je také z vìt í èásti

nevyøe en . Jak jsme u  ukázali, vyhlazení tìchto idù v Osvìtimi – Birkenau se nemohlo uskuteènit, proto e by nebyla mo ná kremace tìl.

9.kvìtna Reichsführer Himmler vysvìtloval v dopise hlavnímu úøadu SS pro ekonomickou správu, e 200 tisíc idù bude zamìstnáno ve

vojenském prùmyslu (Nuremberg dokument NO-5689). Proto e v té dobì neprobíhaly ádné velkoplo né deportace idù z jin ch zemí do

Maïarska, tìchto 200 tisíc musí nevyhnutelnì pocházet odtud. V období èerven – øíjen 1944 bylo z Osvìtimi do Stutthofu posláno víc ne  23 tisíc

pøevá nì ensk ch idovsk ch vìzeòkyò a tam byly zamìstnány v továrnách, ale také v zemìdìlství. Velk  poèet z nich pocházel z Maïarska

(Stutthof, Muzeum Archiwum, I-IIB-8; Jürgen Graf and Carlo Mattogno, Das Konzentrationslager Stutthof und seine Funktion in der

nationalsozialistischen Judenpolitik, Castle Hill Publisher, Hastings 1999). To dokazuje, e maïar tí idé poslaní do Osvìtimi a tam neregistrovaní

byli pøelo eni do jin ch táborù nebo továren v nìmecké Øí i, ale koneèná zastávka vìt iny z nich zùstává neznámá.

b) Skuteèná funkce Belzecu, Treblinky, Sobiboru a Chelmna

Tyto ètyøi tábory byly údajnì èistì vyhlazovacími továrnami. Nezachovaly se o nich prakticky ádné dokumenty. Proto e údajné masové

vyvra ïování nebylo mo né z technick ch dùvodù, jak jsme u  vysvìtlili a proto e víme, e mnoho idù bylo posláno na sovìtská okupaèní

teritoria, my revizionisti vìøíme, e Belzec, Treblinka a Sobibor, které byly umístìny na v chodu Polska, byly skuteènì tranzitními tábory pro idy,

kteøí pokraèovali dál na v chod, ale nemáme ádn  dokumentární dùkaz na podporu této teze (o Chelmnu nevíme nic). Treblinka také urèitì

slou ila jako tranzitní tábor pro idy, jdoucích do Majdanku a dal ích táborù u Lubline (polsk  id Samuel Zylbersztain, kter  pøe il deset

táborù, uvádìl, jak byl v roce 1942 pøelo en z Treblinky do Majdanku s nìkolika stovkami dal ích idù, Pamietnik Wieznia dziesieciu obozow, v:

Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego, Nr. 68, Warsaw 1968).

c) Poèet idù zastøelen ch Nìmci na v chodní frontì

Ortodoxní historici tvrdí, e Nìmci na okupovan ch sovìtsk ch územích zastøelili okolo jednoho a  dvou milionù idù (je pøíznaèné, e nikdy

nebyly objeveny ádné velké masové hroby se zavra dìn mi idy, pøesto e Rusko je plné masov ch hrobù s tìly obìtí komunistického teroru,

stovky takov ch hrobù byly otevøeny po pádu komunistického re imu.).

Nejznámìj í masakr se údajnì odehrál v roklinì Babij Jar nedaleko Kyjeva, kde Nìmci údajnì zastøelili 29.záøí 33 711 idù. Toto èíslo je uvedeno

v Einsatzberichte (akèní zprávy) nìmecké armády, nalezen ch Rusy po dobytí Berlína. Einsatzberichte odkazuje na dal í poèetné masakry se

stovkami tisíc obìtí. Je skuteènì nevysvìtlitelné, e Nìmci Rusùm zanechali tuto inkriminující evidenci, i kdy  mohla b t snadno znièena pøed

pøíchodem Rudé armády.

V záøí 1943, kdy  se Sovìti blí ili ke Kyjevu, Nìmci údajnì vykopali tìla a spálili je na velk ch hranicích. Díky ùastné náhodì byla roklina Babij Jar

v èase údajného pálení mrtvol fotografována nìmeck mi prùzkumn mi letadly. Letecké fotografie nezobrazují ádnou lidskou aktivitu, ádné

otevøené hroby a ádné hranice a ukazují, e zem byla neporu ená (John Ball, Air photo evidence, Ball Resource Limited, Delta B.C., Canada,

1992). Masakr v Babim Jaru je tak odhalen jako podvod a v echna èísla vzpomínaná v "akèních zprávách" jsou od samotného poèátku velmi

podezøelá, proto e jsou to velmi pravdìpodobnì podvrhy. To samozøejmì neznamená, e se masová støílení idù neuskuteèòovala. Proto e idé

pøedstavovali páteø komunistického hnutí odporu, které vedlo ilegální partyzánskou válku za nìmeck mi liniemi, s urèitostí se vykonávaly

mohutné odvety vùèi idovskému obyvatelstvu. Ale kvùli nedostatku dokumentù nejsou revizionisti schopní udìlat nìjak  racionální odhad poètu

zabit ch sovìtsk ch idù. Protentokrát mù eme jen uvést z rùzn ch dùvodù, e èísla hlásaná historiky Holocaustu jsou s urèitostí vysoce

nadhodnocená. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Struèn  historick  v voj revizionizmu Holocaustu

1950: B val  bojovník francouzského hnutí odporu a vìzeò koncentraèního tábora Buchenwald Paul Rassinier publikuje knihu Le Mensonge

d'Ulysse, kde uvádí, e v Buchenwaldu neexistovala ádná plynová komora. Rassinier si myslí, e plynové komory bezpochyby v nìkter ch jin ch

táborech existovaly, ale e poèet obìtí byl relativnì mal .

1964: V Le Drame des Juifs europeens Rassinier naz vá tvrzení o vyhlazování idù a plynov ch komorách "nejstra nìj í l í v ech dob" a

demonstruje nemo nost poètu 6 milionù.

1967: Paul Rassinier, otec revizionizmu, umírá.
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1972: Richard Harwood "Opravdu zemøelo 6 milionù?".I kdy  není dokonalá, tato bro ura je velmi úspì ná a obsahuje mnoho platn ch

argumentù proti tradiènímu tvrzení o Holocaustu.

1976: Arthur Butz a "The Hoax of the Twentieth Century". Tato kniha, která v revizionizmu zaznamenává velk  skok dopøedu, se stane

klasikou, i kdy  se neète lehko. Butz, profesor elektronického in en rství, brilantnì demonstruje, e spojenci si museli b t vìdomi masového

vyhlazování v nìmecké sféøe vlivu. Pokud by o takovém vyhlazování vìdìli, reagovali by, aby to zastavili. Ale spojenci neuèinili nic, proto e vìdìli,

e tvrzení idovsk ch organizací byla jen váleèná propaganda.

1978: Wilhelm Stäglich a "Der Auschwitz Mythos". Stäglich, nìmeck  soudce, mistrovsky analyzuje základy ortodoxních tvrzení o Holocaustu a

demonstruje jejich prázdnotu. V poslední kapitole pitvá neslavn  Osvìtimsk  proces, kter  se konal v letech 1963 – 65 ve Frankfurtu a ukazuje, 

e nìmeck  justièní systém poru il v echny normy právní etiky, aby "dokázal" údajné masové vra dìní idù v Osvìtimi.

1979: Francouzsk  revizionista, profesor Robert Faurisson, publikuje nìkolik èlánkù, ve kter ch poukazuje na technické nemo nosti tvrzení o

osvìtimském plynování. Od té doby bude dùraz revizionistického v zkumu kladen na technické aspekty.

1980: Francouzsk  revizionista Serge Thion publikuje "Verité historique ou verité politique?", velmi dùle itou knihu o revizionizmu a Faurissonovì

aféøe.

1982: Faurisson a "Reponse a Pierre Vidal-Naquet". Odpovídá èistì emocionálním anti-revizionistick m v padùm idovského vìdce Pierre Vidal-

Naqueta. Faurisson ukazuje, e nepøátelé revizionizmu nemají ádné seriózní argumenty.

1983 . Nìmecko-americk  revizionista Walter Sanning publikuje "The Dissolution of Eastern European Jewry", která je zalo ena v luènì na 

idovsk ch a spojeneck ch zdrojích a je stále nejvá nìj í studií ztrát idovské populace bìhem 2.svìtové války. Sanning dochází k závìru, e

bìhem války zemøelo okolo 1,3 milionu idù, ale e ménì ne  polovina tìchto ztrát mù e b t pøipsána nìmecké politice: víc ne  polovina 

idovsk ch váleèn ch obìtí zemøela jako vojáci na frontì nebo bìhem sovìtsk ch deportací.

1984: Teroristi spálili na prach The Institute for Historical Review v Kalifornii.

1985: První Zündelùv proces v kanadském Torontu. Nìmeck  obèan Ernst Zündel se dostal pøed soud za roz iøování Harwoodova bookletu "Did

Six Million Really Die?". Proto e v Kanadì neexistuje anti-revizionistick  zákon, soud se uch lil k zapomenutému anglickému zákonu ze

støedovìku, kter  zakazuje "roz iøování fale n ch zpráv". I kdy  je Zündel odsouzen na 15 mìsícù vìzení, proces je pohromou pro pøívr ence

tvrzení o Holocaustu, proto e nìkolik prvotøídních expertù mohlo prezentovat svoje argumenty proti údajné exterminaci idù. Dva hvìzdní svìdci

ob aloby, prof. Raul Hilberg a b val  osvìtimsk  idovsk  vìzeò Rudolf Vrba, jsou nemilosrdnì vyslechnuti Zündelov m advokátem Douglasem

Christiem. Hilberg se ukazuje jako beznadìjnì nekompetentní, kdy  je Vrba odhalen jako hanebn  lháø.

1986: "Aféra Roques" ve Francii. Henri Roques podal doktorskou zprávu o Gersteinovì zprávì. "Pøiznání" dùstojníka SS Kurta Gersteina jsou

pova ována za nejlep í dùkaz existence plynov ch komor v táboøe Belzec. Roques ve svojí tezi ukazuje, e existuje minimálnì est vzájemnì si

protiøeèících verzí této zprávy a v echny jsou plné absurdit. Média rozpoutávají nenávistnou kampaò proti univerzitì v Nantes, která Roquesovu

tezi akceptovala. Po protestech idovsk ch organizací a Izraele je Rocquesovi nakonec odebrán doktorsk  titul. Ve v carsku ztrácí po mediální

kampani práci uèitelka Mariette Paschoud, která Roquese podporovala.

1988: Druh  Zündelùv proces v Torontu. Zündelùv trest je sní en na 9 mìsícù (o ètyøi roky pozdìji, v roce 1992, bude kanadsk m nejvy ím

soudem osvobozen a zákon, kter  slou il k jeho odsouzení, bude vyhlá en za neústavní). Bìhem procesu cestuje do Polska americk  expert na

popravèí zaøízení Fred Leuchter, aby prozkoumal "plynové komory" v Osvìtimi I, Birkenau a Majdanku. V následné zprávì dochází k závìru, e v

tyto místnosti z technick ch a chemick ch dùvodù nemohly slou it jako plynové komory. Pøes nepopiratelné nedostatky Leuchterova zpráva

u tìdøila úder tvrzení o Holocaustu, proto e ve velkém roz iøuje popularitu revizionizmu a proto e Leuchterovy závìry budou pozdìji potvrzeny

Germarem Rudolfem v mnohem vìdeètìj í studii.

1990: Francie pøijímá skandální Gayssotùv zákon proti revizionizmu. Tento zákon zakazuje zpochybòování jakéhokoliv "zloèinu proti lidskosti",

takto definovaného Norimbersk m tribunálem. Následnì poslou í jako základ pro pronásledování revizionistù ve Francii.

1993: První verze Rudolfovy expertízy o údajn ch plynov ch komorách v Osvìtimi. V této mistrovské studii Rudolf demonstruje, e "plynové

komory" nebyly nikdy vystaveny insekticidu Cyklon B, údajnì pou ívaného na vyhlazování idù.

Francouzsk  historik Jean-Claude Pressac publikuje Les crematoires d'Auschwitz, kterou média oslavují jako koneèné vyvrácení revizionizmu. Ale

proto e Pressac není schopen poskytnout ani nejmen í dokumentární dùkaz o existenci plynov ch komor, jeho kniha jen potvrzuje slabost

tvrzení o Holocaustu – mimo fakt, e Pressac vùèi revizionistùm udìlal poèetné pøekvapivé ústupky.

1994: Volíc pseudonym "Ernst Gauss" v zoufalé nadìji zachránit se pøed trestním stíháním, Germar Rudolf vydává "Grundlagen zur

Zeitgeschichte" (Základy moderní historie). Tato vìdecká antologie obsahuje sérii èlánkù od rùzn ch revizionistick ch vìdcù, o rùzn ch aspektech

Holocaustu. Kniha je v Nìmecku brzo zakázaná a Rudolf odchází do exilu, aby se vyhnul vìzení.

Je tì pøed publikací "Grundlagen" nìmeck  re im, reagující na rostoucí vliv revizionizmu, drasticky zostøuje anti-revizionistick  zákon.

Pierre Marais a "Les camions a gas en question". Francouzsk  automobilov  konstruktér Marais ve vynikající studii demonstruje, e "plynová

nákladní auta", údajnì pou ívaná Nìmci na vra dìní idù v táboøe Chelmno a v Rusku, nikdy neexistovala.

Jürgen Graf a "Auschwitz. Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust". První sbírka zpráv oèit ch svìdkù o údajn ch plynováních v

Osvìtimi odhaluje absurditu tìchto zdrojù.

1995: v carsko pøijímá "anti-rasistick  zákon", kter  slou í hlavnì jako nástroj na potlaèení revizionizmu.

Carlo Mattogno, Robert Faurisson, Serge Thion a Germar Rudolf extenzivnì vyvracejí Pressacovu knihu Les Crematoires d'Auschwitz, která byla

posledním vá n m pokusem dokázat existenci osvìtimsk ch plynov ch komor, ve svojí odpovìdi "Auschwitz. Nackte Fakten" (Osvìtim. Èirá fakta).

1996: Aféra Garaudy ve Francii. Svìtoznám  francouzsk  filozof Roger Garaudy, kter  u  døíve konvertoval na islám, obezøetnì podporuje

revizionizmus Holocaustu ve svojí knize "Les mythes fondateurs de la politique israelienne". I kdy  je revizionistická kapitola této knihy dost
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mírná, Garaudyho aféra vyvolává mezi francouzsk mi idy spou ù a pro revizionisty je obrovsk m úspìchem.

Germar Rudolf ze svého britského exilu zaène publikovat svùj vysoce kvalitní urnál "Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung"

(Ètvrtletník pro svobodn  historick  v zkum).

Anti-revizionistick  francouzsk  historik Jacques Baynac ve dvou dlouh ch èláncích v levicov ch novinách Le Nouveau Cotidien pøipou tí, e

nejsou dùkazy o existenci nacistick ch plynov ch komor.

1998: Jürgen Graf a Carlo Mattogno, "KL Majdanek. Eine historische und technische Studie". První vìdecká práce o koncentraèním táboøe

Majdanek dokazuje, e v tomto táboøe neexistovaly plynové komory, e údajné masové støílení idovsk ch vìzòù se nikdy neodehrálo a e v

Majdanku zemøelo okolo 42 500 lidí.

2000: Roz íøená a updatovaná anglická verze Grundlagen je Germarem Rudolfem publikovaná pod názvem "Dissecting the Holocaust".

V Lond nì prohrává revizionistick  historik David Irving svùj soud proti anti-revizionistické autorce Deborah Lipstadt, kterou za aloval za

nactiutrhání, ale dostateènì nièí idovského historika Holocaustu Roberta van Pelta, Lipstadtové svìdka èíslo jedna.

Australsk  in en r Richard Krege v Belzecu a Treblince uskuteèòuje zkoumání pomocí pozemního radaru. V sledky, které doká í neexistenci 

údajn ch obrovsk ch masov ch hrobù v obou táborech, budou publikovány v roce 2001 a budou pøedstavovat ránu z milosti belzeckému a

treblinskému podvodu. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Poslední boj

"Dosáhnutí na eho úsilí o nov  svìtov  poøádek spoèívá na na í vzpomínce a ponauèení z lekce Holocaustu." (Ian Kagedan, øeditel pro vládní

vztahy idovské organizace B’nai B’rith, citovan  v Toronto Star, 26. záøí 1991.) 

a) Transformace Holocaustu na nábo enství 

Ortodoxní tvrzení o Holocaustu nemù e b t orámováno racionálními argumenty, proto e jeho absurdnost je obrovská. ádá se od nás, abychom

vìøili ve fata morganu rozsáhlého zabíjení ve vra edn ch továrnách, které nezanechalo ádné stopy – ádné dokumenty, ádné kosti, zuby èi

popel – nic! Dále se od nás ádá víra, e spojenci, kteøí mìli rozsáhlou síù informátorù po celé Evropì a piona v nìmeckém vedení (admirál

Canaris, éf nìmecké rozvìdky), si a  do konce války nebyli vìdomi této gigantické genocidy, proto e pokud by o masovém vra dìní vìdìli, pak by

jednali tak, aby ho zastavili. Nakonec se od nás ádá víra v to, e idé v Polsku, epicentru Holocaustu, a  do srpna 1944 nevìdìli nic o

osvìtimsk ch plynov ch komorách, jinak by idé z lodzského gheta neode li dobrovolnì do Osvìtimi – co  je pøesnì to, co udìlali, jak udává Raul

Hilberg ve svojí práci o Holocaustu (Die Vernichtung der europaeischen Juden, str. 543/544).

Proto e sionisty kontrolovan  systém "západních demokracií" je neschopn  èelit revizionistick m argumentùm, uchyluje se k cenzuøe a brutální

síle, aby umlèel nebezpeèné heretiky. A idé postupnì transformují Holocaust na nábo enství. Jde o velmi chytrou strategii, proto e – jak trefnì

poznamenává Robert Faurisson – èlovìk nemù e vyvrátit nábo enství vìdeck mi argumenty. Muzea a pamìtníky Holocaustu, mno ící se jako

houby po de ti po celé Evropì a USA, se takto skuteènì stávají chrámy nového nábo enství, zatímco profesionální "pøe iv í Holocaust", jako je

Elie Wiesel, jsou knì í tohoto nového nábo enství. Abychom dokázali toto tvrzení, staèí citovat samotného Eliho Wiesela: "Holocaust je svìtov m

tajemstvím, tajemstvím, které je limitované na kruh knì stva pøe iv ích" (Peter Novick, The Holocaust in American Life, 1999, str. 211, 212).

Dal í veleknìz kultu Holocasutu, Simon Wiesenthal, zachází je tì dále: "Kdy  ka d  z nás pøedstoupí pøed 6 milionù, nebudou se nás ptát, co

jsme dìlali se sv mi ivoty... Øeknu: Nezapomnìl jsem na vás" (Simon Wiesenthal v Response, Vol. 20, Nr. 1).

Nejsou povolené ádné kritické otázky o Holocaustu, proto e jsou rouháním: Zpùsobují nesmírn  neklid vìèn m obìtem perzekuce, idùm, a jsou

pokusem oèistit národní socialismus – nejhor í ideologii v ech dob, která zpùsobila Holocaust! V dne ním Nìmecku je dokonce pova ováno za

nemyslitelné porovnávat Holocaust s krutostmi komunistick ch tyranù jako Stalin nebo kambod sk  diktátor Pol Pot, proto e se to pova uje za

"relativizování" a "trivializování" nejhor ího zloèinu v historii.

Francouzsk  sionistick  propagandista Claude Lanzmann, tvùrce dlouhého a nev slovnì hloupého filmu o Holocaustu (název tohoto filmu je Shoa,

hebrejsk  v raz pro "katastrofu", kter  je idy èasto pou íván jako synonymum pro "Holocaust") se ani nesna í skr t skuteènost, e kult

Holocaustu má nahradit køesùanství:

"Pokud Osvìtim je nìco jiného ne  horor historie, potom se køesùanství otøásá v základech. Kristus je syn Bo í, kter  el na konec lidsky

snesitelného, kde sná el nejkrutìj í utrpení.(...) Pokud je Osvìtim pravdou, potom existuje lidské utrpení, které se s utrpením Krista jednodu e

nedá srovnat.(...) V tom pøípadì je Kristus fale n  a spása nepøijde od nìj.(...) Osvìtim je vyvrácením Krista." (Les temps modernes, Paris,

December 1993, str. 132, 133.)

V dne ních dnech velká èást idù v Boha nevìøí, ale prakticky ka d  z nich vìøí v 6 milionù. Sionistické vedení ikovnì vyu ívá Holocaust na

sjednocení svìtového idovstva, udr ujíc je ve stálém stavu hysterie a perzekuèní mánie, tvrdíc, e jen soudr ností budou idé schopni zadr et

hrozbu nového Holocaustu.

Je bez debaty, e jen málo ne idù chce pøijmout pochmurné nábo enství Holocaustu. Zatímco pøevá ná vìt ina lidí na západì stále vìøí, e

oficiální tvrzení o Holocaustu je v základu pravdivé (i kdy  mají dojem, e èísla jsou nìjak nadhodnocená), jsou úplnì znechuceni vìèn m

lamentováním o idovsk ch obìtech a idovském utrpení. Jednodu e u  o tom nechtìjí nic sly et. Prùzkumy veøejného mínìní v Nìmecku ukázaly, 

e velká vìt ina populace byla proti plánovanému památníku Holocaustu v Berlínì (èemu  si ádná velká strana, vedoucí politik èi velké noviny

nedovolili oponovat). V soukromí jsou politici mo ná stejnì tak znechuceni nekoneènou litanií o Holocaustu jako zbytek populace, ale nemù ou si

dovolit nechat revizionisty vyhrát, proto e by to otøáslo samotn mi základy "demokratického systému", kterému vdìèí za svoje kariéry a
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bohatství.

b) Funkce Holocaustu ve svìtì od roku 1945

Politické dùsledky Holocaustu byly od roku 1945 obrovské. Kdy  mluvím o "Holocaustu", nemám na mysli historick  fakt, proto e vyhlazování 

idù v chemick ch kobkách se ve skuteènosti neodehrálo. Ale v mysli populace je toto vyhlazování stejnì skuteèné, jako 2.svìtová válka nebo

jako egyptské pyramidy, zatímco skuteèné genocidy, jako napø. umìle vyvolan  ukrajinsk  hladomor v letech 1932/1933, ve kterém bylo

komunisty zámìrnì na smrt vyhladovìno nìkolik milionù lidí, jsou zapomenuty. Podívejme se blí e na tyto dùsledky:

- Vytvoøení státu Izrael. "Bez Holocaustu by nebyl ádn  idovsk  stát." Toto otevøené tvrzení pochází od ida Roberta Goldmana (Frankfurter

Allgemeine Zeitung, 19. prosince 1997, str. 9). Goldman mìl pravdu. Bez Holocaustu by svìt nikdy nepovolil zalo ení idovského státu v Palestinì

tøi roky po válce. V tom èase konèila koloniální éra. Britové u  byli rozhodnutí dát Indii nezávislost, zatímco mno ství africk ch a asijsk ch

teritorií se sna ilo setøást vládu bílého mu e. Proto e ostatní mocnosti pospíchaly s garancí nezávislosti sv ch kolonií, idùm v Palestinì bylo

umo nìno zúèastnit se koloniálního dobrodru ství par excellence, s po ehnáním západu i Sovìtského svazu. Kvùli zabezpeèení, e jejich stát

bude mít idovskou vìt inu, sionisti postupovali s nemilosrdnou brutalitou. Celé vesnice byly srovnány se zemí, tisíce Arabù zavra dìny (Deir

Yassein byl jen jeden z mnoha masakrù) a velká èást Palestincù byla vyhnána ze zemì jejich pøedkù. Ti, kteøí zùstali, byli od té doby terèem

tvrd ch represí. Podle velmi pro-sionistického v carského t deníku Die Weltwoche (22.øíjna 1992) bylo v roce 1992 v izraelsk ch vìznicích

minimálnì 15 tisíc palestinsk ch politick ch vìzòù, pou ívání muèení bylo oficiálnì sankcionováno izraelsk m nejvy ím soudem a  v listopadu

1996. Kdy  pí u tyto øádky, izrael tí vojáci ka dodennì støílejí do neozbrojen ch palestinsk ch demonstrantù, z nich  mnozí jsou dìti.

idovsk  teror v okupované Palestinì není skuteènì podporován anebo schválen svìtov m mínìním, ale je tolerován. Po tom v em idovsk  lid

potøeboval domovinu, aby se chránil pøed nov m Holocaustem a co je utrpení Palestincù v porovnání s utrpením idù za Hitlera? Zbavme se

iluzí: Pokud lidé na západì vìøí v est milionù a plynové komory, budou v dy v principu podporovat Izrael, i kdy  kritizují izraelské zacházení s

Palestinci jako zbyteènì tvrdé. 

Bez vnìj í pomoci by sionistick  parazitní stát nefungoval. Jeho hlavní pøíjem sestává z finanèních injekcí z USA, podpory od mezinárodního 

idovstva a nìmeck ch reparací. Podle oficiálních zdrojù SRN v roce 1991 zaplatila 85,4 miliardy DM (Der Spiegel, 18/1992). Ale skuteèná suma

je mnohem vy í. Tomu pøipomínejme enormní dodávky ve formì komodit. Nahum Goldmann, dlouholet  pøedseda Svìtového idovského

kongresu (JWC), beze v ech tajností o tomto tématu napsal: 

"Bez nìmeck ch reparací, které zaèaly proudit bìhem prvních deseti let státu, Izrael by nemìl polovinu svojí infrastruktury. V echny vlaky jsou

nìmecké a to samé platí pro elektrické instalace a velkou èást izraelského prùmyslu" (Nahum Goldmann, Das jüdische Paradox, Europäische

Verlagsanstalt, 1978, s. 171).

V roce 1999 Nìmecko poskytlo Izraeli ultra moderní ponorky, které mohou nést nukleární støely. Izraelci nemuseli zaplatit ani fenik – ponorky

byly dal ím pøíspìvkem nìmecké lítosti za Holocaust!

- Imunita idù vùèi kritice. Pøed rokem 1945 byla kritika idù legitimní. I ta nejmen í kritika idovské moci a idovské arogance – napøíklad vliv

idù v západních masmédiích, zará ející vysok  poèet idù v Clintonovì administrativì nebo impertinentní jednání nìmecké Ústøední rady idù –

je okam itì umlèena v køiky o Osvìtimi. Efektivnost tohoto zastra ování je demonstrována následujícím faktem: Nejnepøíjemnìj í zloèinecká

organizace svìta se pravidelnì oznaèuje jako "ruská mafie", i kdy  prakticky v ichni její éfové jsou idé, èasto s izraelsk mi pasy. Toto tvrzení

je nevyvratitelnì demonstrováno Jürgenem Rothem v jeho dokumentu "Die Russen-Mafia" (Rasch und Roehring, Hamburg 1996). Název knihy je

"Ruská mafie", proto e kdyby byl titul " idovská mafie", autor by el do nìmeckého vìzení a jeho kniha by byla spálena. V dne ním Rusku jsou

pìt nebo est ze sedmi velk ch "oligarchù", kteøí se dostali ke svému majetku okrádáním ruského lidu, idé. O tom se západní média nikdy

nezmiòují.

- Vytváøení hanby nìmeckého národa. Od roku 1945 byl nìmeck  lid oznaèkovan  cejchem hanby. Sebenenávist a hanba je pøeva ujícím

trendem, zatímco sebeúcta a patriotizmus se pova ují za opovr eníhodné. 

Po válce proti Iráku v roce 1991 George Bush senior, kter  byl tehdy prezidentem USA, veøejnì mluvil o "novém svìtovém poøádku", kter  se

nesna il definovat. Faktem je, e "nov  svìtov  poøádek" znamená to, e Amerika jako neznièitelná supervelmoc mù e vnucovat svojí politiku a

svoje pochybné hodnoty v em dal ím zemím. A Amerika je dnes ovládaná idy (I kdy  je idovsk  vliv ménì pøeva ující v republikánské stranì

ne  v demokratické, idé vlastní témìø ka dé velké noviny a vìt inu televizních sítí, tak e ádn  republikánsk  politik si nemù e dovolit vládnout

proti nim. V moderní spoleènosti nikdo nemù e vládnout proti médiím, co  ke svojí smùle poznal pøed ètvrtstoletím Richard Nixon.). 

c) Co by se stalo, kdyby byl Holocaust veøejnì odhalen jako podvod? 

Pokud by byl Holocaust veøejnì odhalen jako hanebn  podvod, kdyby to zjistili v ichni lidé na svìtì, e pøesto e idé byli brutálnì perzekuováni

bìhem 2.svìtové války, neexistoval ádn  pokus je vyhladit, e továrny na smrt, plynové komory a plynové náklaïáky jsou idovsk m podvodem

a e èíslo 6 milionù bylo fantastick m zvelièením, sionisty veden  "nov  svìtov  poøádek" by skonèil. 

Nìmecko by se stalo neovladateln m, nìmeck  lid by nepociùoval nic jiné, ne  nenávist a pohrdání vùèi politikùm, intelektuálùm a urnalistùm,

kteøí je zradili a lhali den za dnem. Cel  systém zemì by byl beznadìjnì zdiskreditovan . To reprezentanti systému vìdí. 15.srpna 1994 novináø

Patrick Bahners, komentující proces s revizionistou Günterem Deckertem, kter  byl poslán do vìzení za "popírání Holocaustu", napsal ve

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Pokud by byl Deckertùv postoj vùèi Holocaustu správn , Spolková republika Nìmecko by byla zalo ena na l i.

Ka d  prezidentsk  projev, ka dá minuta ticha, ka dá kniha o historii by byla l í. Proto popíráním genocidy idù (Deckert) zpochybòuje

legitimnost Spolkové republiky Nìmecko." Jen tì ko by se dal tento problém komentovat pøesnìji. Nìkteøí tvùrci nìmeckého veøejného mínìní teï

otevøenì deklarují, e Holocaust je základem pováleèného Nìmecka. To je ukázáno v citátu z vlivn ch novin Die Welt (28.duben 1994): "Kdokoliv

popírá pravdu o národnì socialistick ch vyhlazovacích táborech, popírá základy, na kter ch je Spolková republika Nìmecko vybudovaná."

Stejnì tak v dal ích západních zemích by byla víra v tzv. "demokratick  systém" tì ce otøesena, proto e lidé by se ptali sami sebe, proè tato 

aráda musela b t po desetiletí prosazována cenzurou a otevøen m terorem.

Jestli e dùsledky veøejného odhalení Holocaustu jako podvodu by byly nejvá nìj í pro západní systém jako celek, pro mezinárodní idovstvo a

stát Izrael by byly neodvratnou katastrofou. Spustila by se celosvìtová vlna anti- idovsk ch emocí a ádn  ne id by víc sionistick  parazitní stát

nepodpoøil. Nìmecké reparace by se pøes noc zastavily a USA by musely zredukovat svou finanèní pomoc Izraeli tak drasticky, e by se ocitl na

pokraji krachu ani ne za rok. idé v Izraeli by byli naprosto demoralizovaní, proto e by instinktivnì cítili, e stát zalo en  na takovém kolosálním
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podvodu nemá morální právo existovat. Proto e nábo enství Holocaustu, které sjednocuje idy po celém svìtì, by zkolabovalo, mezinárodní 

idovská solidarita by byla zále itostí minulosti. A hnìv Palestincù by dosáhl gigantick ch rozmìrù, proto e by chápali, e jim byla jejich zem

ukradena a jejich synové postøíleni ve jménu l i.

d) Koneèná zbraò proti sionizmu a státu Izrael

Na konci roku 2000 je Izrael obléhanou zemí, ale z vojenského hlediska je stále nadøazen sv m sousedùm a tì í se bezpodmíneèné podpoøe

USA. Pokud by se nìkter  z islámsk ch státù stal dostateènì siln m na to, aby serióznì ohrozil Izrael, byl by pravdìpodobnì napadnut a vojensky

vyhlazen Amerikou. Rusko nebude kvùli Palestincùm riskovat konfrontaci s USA. Urèitì mù eme obdivovat stateènost bojovníkù palestinského

odporu, kteøí jsou ochotní obìtovat svoje ivoty za osvobození jejich zemì od cizích vetøelcù, ale reálnì nemají ádnou anci vyhrát. Palestinci

mají kameny a praky. Izraelci mají helikoptéry a tanky. Nemù ete znièit helikoptéry a tanky kameny a praky.

Kdy  se bojuje proti nepøíteli, èlovìk by mìl stále hledat jeho nejslab í bod. Nejslab ím bodem Izraele, jeho Achillovou patou, je le  o

Holocaustu, které vdìèí za svojí existenci. Revizionisti mù ou vìnovat protivníkùm Izraele a mezinárodního sionismu stra nou zbraò. Je pravdou, 

e mnoho revizionistù není v ádném pøípadì vedeno politick mi úvahami. Nìkteøí z nich – dobr m pøípadem je Carlo Mattogno – jsou

motivováni jen intelektuální kuriózností, chtìjí s b t jistí, co se skuteènì stalo se idy bìhem 2.svìtové války. Ale i kdy  revizionizmus není

politick m hnutím, jeho politická uplatnìní jsou obrovská. Revizionisti se sna í najít pravdu – a pravda je smrteln m nepøítelem Izraele a

sionismu – i kdy  subjektivnì jsou jejich cíle èasto èistì vìdecké a mimo jakékoliv politické ambice. To je samozøejmì dùvodem, proè jsou stále

ve více a více zemích pronásledováni a jejich knihy páleny.

Z hlediska úplné idovské kontroly médií a neustále rostoucí anti-revizionistické represe v mnoha západních zemích je skuteènì velmi tì ké

dosáhnout revizionistick  prùlom. My revizionisti èelíme nerovnému boji, kter  mù e b t jen èásteènì vysvìtlen totálním nedostatkem na ich

finanèních zdrojù. Na tìstí internet, kter  nejsou schopni idé cenzurovat, velmi zlep il na e mo nosti, jak dát svìtu v sledky na eho v zkumu,

ale i tak nesmíme podléhat naivním iluzím: ne ka d  obèan západního svìta, kter  je informován o revizionistick ch argumentech, se

automaticky stane revizionistou a anti-semitistou. Prùmìrná osoba na západì – a pøedev ím v Nìmecku – má tak dokonale vymyt  mozek, e

náhlé odhalení pravdy mù e vyvolat nervové zhroucení nebo bolesti aludku. Opakovanì jsem toho byl sám svìdkem. Dal í lidé ochotnì akceptují

pravdu o Holocaustu, ale proto e vìdí, e nejmen í podezøení z revizionizmu vede k sociálnímu odlouèení, ekonomickému zruinování a soudní

perzekuci, pochopitelnì se nebudou chtít zapojit. Pokud ale chceme vyhrát válku proti tìm, které jeden z m ch rusk ch pøátel naz vá "nepøátelé

Boha a lidstva", nemáme jinou mo nost ne  znièit Velkou Le , jinak Velká Le  znièí nás.

Logick m dùsledkem toho v eho je, e ty zemì, které jsou autenticky anti-sionistické a které jsou skuteèn mi pøáteli utlaèovaného

palestinského lidu, by mìly uèinit prùlom revizionizmu Holocaustu svojí nejpøednìj í prioritou. Tank stojí miliony dolarù, ale mù e b t znièen

jedinou raketou. Revizionisti mù ou poskytnout anti-sionistick m bojovníkùm za svobodu zbraò, kterou nemù e znièit ani tisíc raket. 

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Cteni materialu vyse uvedenych muze vyvolat zvraceni, nevolnost a navaly vzteku a agresivity. Doporucuji male davky denne, nebo vam bude

blbe. Me bylo... 

Uz jako maly jsem se ptal a stale divil, proc 6 milionu zidu tak ochotne pochodovalo do koncentraku a plynovych komor, proc uz v zacatku -

kdyz zida neodlisite pohledem od ne-zida - si na sve obleceni tak dobrovolne sili Davidovy hvezdy, etc, etc, etc.

Bylo mi to vsechno nejake divne.

Jak dlouho by asi zidy nemci odvadeli do koncentraku, kdyz by je kazdy privital se zbrani v ruce?

A co to? Oni casto dobrovolne pochovali na nadrazi sami?!

Pak jsem narazil na par informaci, jako ze zemrely papez Jan Pavel II, jinak polak Woytyla, za valky vozil do Osvietimi "Cyklon B" - coz nejak

neodpovida katolicke cirkvi, jenz by mela pomahat bliznim a ne je vrazdit... A kdyz jsem zjistil, ze Neratovicka Spolana dodneska vyrabi Uragan

D, coz ze zlepsena verze Tajfunu B, jenz se preklada jako "Uragan B" a jenz byl udajne pouzit k plynovani zidu, tak uz jsem neveril oficielni

historii ani trosku. (rodice a bratr byvale spolupracovnice pracuji a ziji v Neratovicich, vedle Spolany...) Hrebicek do rakve plynovani zidu zasadil

kamarad, jenz dezinfikuje Uraganem D mlyny dodnes  

http://www.agromanual.cz/index.php?lang=cz...8f21476a66a1f3d

Ono je to totiz dezinfekcni prostredek a krestane jeho dovozem opravdu pomahali bliznim, nebot kdyz date mnoho lidi k sobe, tak vypuknou

epidemie, ze... Cize hygiena a dezinfekce satstva a veci (obcas i mistnosti) je prvoradou zalezitosti.

Opravdovy prulom nastal, kdyz se ukazalo, ze v Osvietimi nezahynulo pri nejlepsi vuli 4 miliony zidu, ale jen max. 960k, k cemuz pricetli 200k

ne-zidu a ceduli opravili - nicmene oficielni soucet zustal stale magickych Talmudovskych 6 milionu. (6 - 3 = 6)

Jeste horsi poprask nastal, kdyz odbornik na plynove komory v USA, nejaky Leuchter, vedecky zkoumal moznosti poprav plynem za 2 svetove

valky. Zavery jsou jednoznacne, sokujici a - o hruzo - vedeckou cast zpravy dokazujici nemoznost plynovani nikdo nevyvratil!   

Leuchterova zprava o plynovych komorach a jejich moznostech:

cz

http://www.nsec-88.org/knihy/Leuchterova-z...OVA-ZPRAVA.html

eng

http://www.ihr.org/books/leuchter/leuchter.toc.html

Rudolfova zprava o plynovach komorach:

eng

http://germarrudolf.com/work/trr/index.html
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Zprava cerveneho krize o poctu umrti v koncentracnich taborech:

http://www.aijf.org/death_figures.html

Jak nam zide lzou o holokaustu:

http://www.zvedavec.org/pohledy_1208.htm

 

Cize - je ze me revisionista. Rezervujte mi celu vedle Zundela, musim byt za sve krive smysleni odsouzen... 

Par zajimavych obrazku.

Pocet obeti koncentracnich taboru podle mezinarodniho Cerveneho krize:

Kapela hrajici veznum v Osvietimi:
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Svadba v roce 1944 v Osvietimi:

Bazen za baraky veznu a pro vezne v Osvietimi:

Trosku zajimave obrazky, ne?    

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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QUOTE (trodas @ Oct 30 2005, 12:34 PM)

Oficiální tvrzení o Holocaustu 

Slovo "holocaust" pochází z øeètiny a znamená "znièení ohnìm". Dnes je témìø v luènì pou ívané na oznaèení údajného vyhlazování 
idù Nìmci bìhem 2.svìtové války. 

Podle ortodoxních historikù národnì socialistické vedení, rozhodnuté vyhladit idovskou rasu, zalo ilo est vyhlazovacích táborù, kde bylo
zplynováno ( est) milionù idù. V ech est vra edn ch továren bylo umístìn ch v Polsku (anebo na územích, která patøila Polsku pøed
válkou a byla v roce 1939 pøipojena k Nìmecku a následnì vrácena Polsku v roce 1945). Ètyøi z nich (Belzec, Treblinka, Sobibor a
Chelmno) byly èistì vyhlazovací tábory, které pøe ilo jen pár idù. V Belzeku, Treblince a Sobiboru byli idé vra dìni v plynov ch
komorách, v Chelmnu v plynov ch náklaïácích. Zbylé dva tábory, Osvìtim a Majdanek, slou ily jako továrny na smrt i jako pracovní
tábory. V tìchto dvou táborech byli práce neschopní idé zplynováni, zatímco ti práceschopní byli na èas u etøeni. Tìla zplynovan ch 
idù byla spálena, èásteènì v krematoriích, èásteènì na otevøeném ohni, tak e se po válce nena ly ádné masové hroby. Proto e

v echny rozkazy ke zplynování byly vydány ústnì, nikdy nebyly nalezeny dokumenty, potvrzující existenci vra edn ch plynov ch komor.
Historici Holocaustu tvrdí, e – kromì masov ch zplynování – Nìmci zastøelili 1-2 miliony idù na v chodní frontì. Podle nich v nìmecké
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sféøe vlivu zemøelo 5-6 milionù idù. Víc ne  polovina z nich byla zavra dìna v plynov ch komorách (a v mnohem men ím poètu v
plynov ch náklaïácích), velká èást z nich byla zastøelena na okupovan ch sovìtsk ch územích a zbytek (nìkolik set tisíc) zemøelo na
nemoci, hlad a v dùsledku patného zacházení v pracovních táborech a ghetech. 

O tom je oficiální verze Holocaustu, popsaná ve standardní práci Raula Hilberga The Destruction of the European Jews. Ale jak si
následnì uká eme, první verze byly velmi odli né od tvrzení, která jsou nám prezentována dnes.

           

  

Marketa Vlo eno: Jan 11 2006, 04:44 PM

Unregistered

[SIZE=14][COLOR=purple][B]VY STE SE TADY SNAD ÚPLNÌ POSRALI, ÈI CO? ANO, Z TÌCH ØÁDKÙ O "OFICIÁLNÍM TVRZENÍ O HOLOCAUSTU"

MI OPRAVDU BYLO DOST NEVOLNO, ALE CO TEPRVE TY VA E VÁSTY??? Z TOHO MI BYLO NA ZVRACENÍ, JÁ NEVÌØÍM VLASTNÍM OÈÍM!!! JAK

SI TO VÙBEC MÙ ETE DOVOLIT? TO NENÍ NORMÁLNÍ!!! 

DÁM VÁM JEDNU RADU :

POØÁDNÌ SE NAD SEBOU ZAMYSLETE, NE  BUDE POZDÌ, A TÍM NEMYSLÍM, E BYSTE SKONÈILI NÌKDE VE VÌZENÍ!!!
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Mila Marketko, bylo by dobre, kdyby jsi se naucila civilizovane psat (ne, verzalky se nepouzivaji v normalni lidske mluve) a nesnazila se trapne

velikym pismenem a jeste ruzovym (eh eh) vykricet svuj nazor do sveta jako kdyby jsi napsala neco jineho, nez obycejny plany vykrik do tmy.

Jedine, z ceho je me osobne nevolno, je skutecnost, ze pokud si das jen malou praci prostudovat jen par odkazu, na ktere se Jürgen Graf

(autor) odkazuje, ze obsahuji jim uvedene skutecnosti.

Pokud se ovsem zactes a zjistis, ze se v Norimberku nemci priznavaji ke Katynskemu masakru 10 000 Polskych dustojniku, o niz se dnes

nadevsi pochybnost vi, ze byla dilem rusu a jejich NKVD, tak by jsis mela polozit otazku, jak se Norimbersky tribunal lisil od procesu v CR se

Slanskym, kde se Slansky priznava k strasnym zlocinum a sam pro sebe zada trest smrti.

Pokud na techto "dukazech" chce nekdo zakladat oficielni verzi historie, tak se proti takovemu podvodu logicky musim ohradit. Anebo budeme

radeji verit chronickym usvedcenym lharum jako zidacek Enric Marco, byvaly predseda spanelske Asociace obeti nacistickych koncentracnich

taboru, jenz nas obelhaval svymi vymysly 30-cet let nez byl odhalen?

Dnes uz temhle povidackam nemuze verit ani male dite - kdyz uz byly oficielne vyvraceny a Marco se omluvil, ze pry to "myslel dobre"... Samo,

pro svou penezenku urcite. 30 let prednasek a dojeni z imaginarniho holohoaxu, tomu rikam "myslet dobre" - na sebe.

Takze misto "davani nam cennych rad" by jsi se mela znovu zacist do toho, co Jürgen Graf napsal. Evidentne si to musis precist znovu, abys

pochopila...  

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
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Pøíspìvek Markéty nemá hlavu, ani patu.  Jestli své znalosti sleèna èerpá z filmu PIANISTA, tak ji jistì pochopím, e je roznícená a myslí si, 

e stojí na pupku svìta a v echno ví a zná.  Pokud se sleèna ponoøí do minulosti a zaène si ji procházet do podrovností, tak mo ná zjistí, e

vìci nejsou v dy takové, jak nám je na e televize servíruje. Pokud se milá Markétko nechává  masírovat televizí, tak je zcela zbyteèné, aby jsi

tady pl tvala sv m èasem a psala nadále tvé poznatky.

Bavit se o slovì holokaust je zcela zbyteèné. Nakonec pokud to øekneme naprosto struènì, tak idé mìli èas na to, aby opustili nìmecko a okolní

státy a odstìhovali se. Ti co zùstali, byli postupem èasu zavøeni. Nepochybuji o tom, e s nimi bylo zacházeno dobøe. Nemìli se dobøe, zcela

urèitì nìkteøí umøeli na nemoci, na hlad a nìkteøí byli popravení. To tady nikdo nevyvrací. A teï si to vem z druhé strany. Myslí  si, e tzv.

koncentraèní tábory mìli jen nìmci? Ba ne! V echny nacionalistické zemì je mìli od pradávna a mají. Jen se to jmenuje jinak. Tak e i za 2 svìtové

války, mìli tyto tábory napø. rusové. Stalin nechal vyvra dit témìø v echny generály, pak dùstojníky a na konec se opøel do normálního lidu. Za

plivnutí na státní zemìdìlské prase, byl kdokoli okam itì pøedveden pøed rychlosoud a popraven. Za druhé svìtové války byly ve zmiòovaném

rusku daleko vìt í zvìrstva, ne  za vlády Hitlera. Nicménì o tom se tak moc nemluví, e? Nezùstalo tam asi moc lidí, kteøí by o tom mohli natoèit

film.  Jinak by jsi se o tom nedozvìdìla.  

Nebudeme si tady popisovat minulost, ale pokud nadále hodlá  bezdu e napadat intelektuální poznatky Trodase a ostatních, tak ti doporuèím

jiné forum. Pokud pøispìje  nìèím zajímav m, budu rád. Pokud jen urá kami, tak si skoè nìkde na forum www.vyvoleni.cz a obdivuj nebo

krituzuj VLADKA.  Tomu bude  zøejmì více rozumìt.

    

trodas   Vlo eno: Jan 16 2006, 03:59 PM

Bylo by mozna na miste poznamenat, ze koncentracni tabory byly vyvinuty Spanely. V 1898, kdyz USA pod zaminkou ze jejich kriznik Maine byl

Spanely sabotovan a potopen vyhnali tyto z Kuby doslo k prvnimu nasazeni onech taboru. A to sice ze strany Spanelu a pred US agresi a -

kupodivu - slo o pokus uchranit civilisty pred hruzami valky. Vsichni vime, ze civilisti to odskacou nejhure. Mno a aby tomu zachranili, tak je

Spanele vsechny (spis skoro vsechny) sehnali do taboru, kde se o ne dobre starali a dokud vladli zasobovanim, tak nikdo netrpel nedostatkem.
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A nemuseli ani tvrde makat, jako zide a dalsi osazenstvo za WW2. Nicmene, co se nestalo. Kdyz date dohromady moc lidi, tak logicky vypuknou

nemoci a protoze lidi je hodne, tak uplne epidemie. Celkove se udava ze zarvalo neco pres 200 000 lidi. Pri odhadovane populaci Kuby na

prelomu stoleti kolem 1,7 milionu lidi jich neuveritelnych 200 000 zemrelo mezi 1895 a 1900  Cize v obdobi valky. (

http://www.historyofcuba.com/history/time/...tbl2d.htm#platt a http://www.historyofcuba.com/history/time/...tbl2d.htm#platt )

Dalsi nasazeni koncentraku bylo od Britu v Burske valce v severni africe. Obeti v radech tisicu, nebot to byly male koncentraky. Potom gulagy v

rusku a nasledovalo Spanelsko a nakonec Nemecko. Dnes USA...

Co se poctu obeti tyce, tak je treba se na vec divat trosku mene zaujate. Pokud nastrkam 10 000 Buru do koncentraku a 3 000 (30%) z nich

zemre, tak je to daleko horsi, nez kdyz mi z 1,5 milionu zemre 200 000 (13,3%)  Cimz nechci nikoho omlouvat ani nehodou. Je dobre si

uvedomit, ze jen na Ukrajine zemrelo hladem (!) 20 milionu (!!!) "kulaku", jenz nechteli spolecne hospodareni v celych velkych oblastech, jenz

vojsko obklicilo a odvezlo z nich vsechny potraviny co si tam lide vypestovali...

Co je proti tomu nejakych (i kdyby) 6 milionu zidu?

A kdyz uz jsme z toho, tak historie je plna holokaustu - organizovanych masakru prevazne nevinnych jen na zaklade nejake jejich prislusnosti k

rase, nabozenstvi ci etniku. Co treba Armensky masakr s 1 ci 1,2 miliony obeti Turky? To si nemame pamatovat? Co treba nasilne pripojeni

Tibetu k Cine, jenz zaplatilo zivotem milion Tibetanu a na 6 000 jejich kostelu/klasteru bylo zniceno. To se take neda srovnat s zidy za WW2?

A kdyz byl ten zidovsky hollocost tak strasny, tak proc si neustale vymesleji, lzou a pribarvuji?

http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/stories/Defonseca1.html

QUOTE

IT'S an amazing story. But then, it's often said, all Holocaust survivor stories are amazing.

It starts in autumn 1941. A Belgian Jewish girl, age 7, runs away from the family that took her in when her parents were arrested by
the Germans. Determined to find her parents, she sets out on foot toward the east.

Over the next four years, she wanders through Germany, Poland, and Ukraine, turning south through Romania and the Balkans,
hitching a boat to Italy, then walking back to Belgium via France.

For most of this time, the girl sleeps in forests and is, for weeks at a stretch, fed and protected by packs of friendly wolves. She joins
bands of partisans, sneaks into and out of the Warsaw ghetto, witnesses the execution of children, kills a German soldier with a pocket
knife, and finally has a happy reunion at war's end with her Belgian foster grandfather.

QUOTE

Je to ú asn  pøíbìh. Ale, jak se èasto øíká, v echny pøíbìhy pøe iv ích holokaust jsou ú asné.

Zaèalo to na podzim 1941. Belgické idovské dìvèe, sedm let staré, uteklo od rodiny která si ji vzala, kdy  byli jeji rodièe uvìznìní nìmci.
Rozhodnutá najít své rodièe se vypravila pì ky na v chod.

V následujících ètyøech letech se potloukala v Nìmecku, Polsku a na Ukrajinì, pak zabièila na jih do Rumunska a na balkán, odtud se
jako èern  pasa ér se doplavila na lodi do Itálie a pak se vrátila nazpìt do Belgie pøes Francii.

Po vìt inu èasu ta dívka pøespávala v lesích a nejví e po t dny byla krmena a ochraòována smeèkou pøátelsk ch vlkù. Pøidávala se k
dru inám partyzánù, dokázala se vplí it do a z Var avského ghetta, vidìla popravu dìtí, zabila nìmeckého dùstojníka kapesním no íkem
a nakonec se opìt ùastnì setkala na konci války se sv m nevlastním belgick m dìdeèkem.

Hmmm, ver kdo muzes. Knizka se jmenuje Misha.

A neni samotnou lzi, treba "in 1999, when ''Fragments,'' a prize-winning Holocaust memoir by Swiss musician Binjamin Wilkomirski, was proved

to be a fake" - a tak by se dalo pokracovat dal a dal. Cize - proc se tady asi tak lze?

Logicka odpoved na otazku se naskyta bez valne namahy k premysleni - protoze to vynasi penize, ze?  

--------------------
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire

...just keep folding, just keep folding...     my config
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Srovnavat nacisticle a zidovske zlociny je velmi zajimave tema. Pokud se omezime na nase uzemi, Cechy a Morava - jenz je skoro 4x mensi nez

Izrael - tak si nemuzeme nepovsimnout, za za 6let strasne valky tady naciste vyhladili jen dve vesnice, Lidice a Lezaky. A to zastrelili jen muze

starsi 15-ti let. Zide v palestine vyvrazduji zeny a deti, stejne jako muze! A take zadna civilizovana poprava kulometem - sproste vrazdeni

nevinnych vhazovanim granatu do domu, strilenim vybihajicich prezivsich obyvatel a buldozer


