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In zilele de 11 i 12 decembrie 2006, capitala Iranului a g zduit o
important Conferin tiin ific interna ional consacrat studiului critic al aa
numitului holocaust. Conferin a a reunit istorici oficiali i neoficiali, cercet tori
tiin ifici, universitari, ziariti, politicieni i al i specialiti ce se consider
“revizioniti”. Revizionismul nu este o ideologie, nici o religie sau doctrin
filosofic, ci o metod critic de cercetare, aplicabil în orice domeniu al
cunoaterii. Consacrat problematicei holocaustice, Conferin a de la Teheran a
reunit personalit i din 34 de ri ale lumii, printre care numeroi profesori
universitari, ziariti, cercettori tiin ifici, între care fostul profesor de la
Sorbona i de la Universitatea din Lyon (II), temutul de unii i adoratul de al ii
Robert Faurisson, figura cea mai proeminent
printre revizionitii
contemporani.
Textul ce urmeaz este rezumatul comunic rii tiin ifice prezentate de
profesorul Robert Faurisson. Traducerea i adaptarea apar ine Libr riei
Româneti Antitotalitare din Paris, care i-a f cut o voca ie din a ine leg tura cu
micarea de idei revizionist , atât pe planul strict al istoriei cât i pe alte planuri
ale cunoaterii.
N scut în 1929, Robert Faurisson ete fiul unui tat francez i al unei mame
sco iene. i-a început cariera ca profesor de limbi clasice i moderne (greac ,
latin , francez , englez , german ). S-a specializat în analiza de texte literare
franceze moderne i contemporane, în critica de texte i documente istorice. Din
cauza ideilor sale cu privire la anumite aspecte ale celui de al II-lea R zboi
Mondial i s-a interzis orice contact cu înv mântul, cu lumea studen easc .
Presa, radioul i televiziunea îl calomniaz f r s îi acorde cuvenitul drept la
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replic. A fost condamnat de mai multe ori pentru ideile sale, fr s fie
întemniat vreodat. Pedepsele s-au redus la închisoare cu suspendare i la
usturtoare amenzi penale (zeci de mii de euro), care l-au adus la sap de lemn.
De peste 25 de ani, cea mai mare parte din salariu sau din pensie îi este reinut
pentru plata amenzilor, la care este condamnat cu regularitate pentru ideile i
scrierile sale. A publicat numeroase studii i articole pe marginea irealitii, a
imposibilitii tehnice a “camerelor de gazare”. Opera sa capital este intitulat
Scrieri revizioniste (4 volume, peste 2000 de pagini).
Pentru buna înelegere a traducerii ce urmeaz, reamintim c la
Nuremberg, tribunalul celor patru du mani-învingtori ai Germaniei au acuzat
învin ii de :
1) a fi ordonat i planificat exterminarea fizic a tuturor evreilor i jidanilor
din Europa 1;
2) de a fi pus la punct, în acest scop, i de a fi utilizat arme de ucidere la
scar industrial, numite “camere de gazare” ;
3) de a fi provocat, cu ajutorul acestor arme, dar i prin alte mijloace,
moartea a ase milioane de evrei i de jidani.
Aceast tripl acuzaie este repetat în mod ritual de peste 60 de ani de
majoritatea ziarelor de mare tiraj din lume, de o mulime de cri i manuale de
istorie, fr ca adevrul ei s fi fost dovedit vreodat. Din aceast cauz, înc din
1980, profesorul Faurisson a concluzionat c :
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Termenii de “evreu” i de “jidan” nu sunt sinonimi, nu au un coninut identic, sunt complet diferii. Ei
nu se raporteaz unul la cellalt ca partea la întreg, cazul, de exemplu, al termenilor de “moldovean” sau
“oltean”, în raport cu noiunea mai general de “român”. Amintim vocaia nomado-migratoare a anumitor
popoare, între care vechii evrei, desemnai de francezi prin termenul de “hébreux”. Dup ultima
distrugere a Ierusalimului, a oricrei forme de via statal evreiasc (anul 70, dup Cristos), vechii
“hébreux” au emigrat ctre apus, urmând cele dou maluri ale Mediteranei pân la Atlantic, la Vest,
respectiv Avignon, Genova, Veneia, Salonic la Nord. Tribul lui Iuda, care era cel mai numeros, a emigrat
ctre Nord, traversând Asia Mic, ajungând prin prile Ucrainei, Bielorusiei i Poloniei de azi. Iudeii, de
unde aveau s apar, în diverse limbi, termeni ca “jidan”, “jîdov”, “jidov”, “jid”, “iuden”, “jews” au
reu it, în secolul al VIII-lea, s converteasc întregul popor khazar la mozaism. Scurt vreme dup
aceast conversiune religioas a unui întreg popor, khazarii au format un întins imperiu, din prile
Ucrainei de azi pân ctre Marea Caspic. Imperiul iudeo-khazar avea s se prbu easc în faa
irezistibilei ofensive ttare din secolul al XIII-lea, locuitorii lui emigrând ctre Nord i Nord-Est,
traversând teritorii poloneze i germane pân în Belgia, Olanda i nordul Franei de azi. Urma ii vechilor
“hébreux” sunt cunoscui i sub numele de “sefarzi”, cei ai iudeo-khazarilor sub numele de “askenazi”.
Coborîtori din vechii “hébreux”, sefarzii mai sunt numii înc, cu mai mult sau mai puin dreptate,
“evrei”. Vechii iudei i-au zis din totdeauna “iudei”. Nici ei în i i nici alii nu i-au numit “evrei“ sau
“hébreux”. Cel mult din gre al. O gre al pe care o facem adesea, care nu are nimic grav în ea. Gre ala
îns este mult mai mic, practic inexistent, dac îi numim “jidani”pe toii actualii adepi ai religiei mozaice, de i poate unii sunt descendeni ai vechilor “hébreux”, disprui de aproape 2000 de ani.
Limba ebraic a putut fi “reînviat”, a a cum, se pretinde. Coborâtorii din vechii iudei, respectiv khazarii
iudaizai au putut înva o limb absolut nou pentru ei, despre care se pretinde c ar fi vechea ebraic.
Poate c da, poate c nu ! In ce ne prive te, de ce nu am acorda aceea i încredere celor care, nu cu mai
puin dreptate, pretind c limba român ar fi nu o limb “latin” ci, de fapt, una “proto-latin”…
Presupunând îns c strnepoii vechilor iudei sau ai khazarilor au învat cu adevrat limba ebraic,
rezult oare de aici c au devenit prin aceasta “evrei” sau “hébreux” ? Nu toi cei ce vorbesc neme te
sunt nemi, nu toi cei ce vorbesc române te sunt români, cu atât mai puin daci ! Rezult de aici c
prinii i bunicii no tri aveau dreptate s-i numeasc jidani pe toi adepii religiei mozaice, chiar dac, în
mod excepional, unii dintre ei ar fi putut fi “evrei” ! De unde îns atâia evrei ? Khazarii îns, acest al
XIII-lea trib, cum îi nume te Arthur Koestler, au fost i sunt relativ numero i. Toat lumea i-a numit
“jidani”, ei în i i i-au zis din totdeauna “jidani”. De ce s le schimbm numele tocmai astzi ? Nu avem
nici un motiv s ne stâlcim frumoasa noastr limb strmo easc, nici s falsificm realitatea, cum le-ar
place unora.
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“Pretinsele camere de gazare germane i pretinsul holocaust constituie
una i aceea i minciun istoric, ce a fcut posibil o gigantic escrocherie
politico-financiar, ai crei principali beneficiari sunt statul Israel i sionismul
internaional i ale crei principale victime sunt poporul german (fr
conductorii lui actuali) i poporul palestinian în întregul lui”.
Profesorul Faurisson menine în întregime concluzia la care a ajuns în
urm cu 30 de ani. In cei peste 60 de ani de la sfâr itul rzboiului, începând cu
francezii Maurice Bardeche i Paul Rassinier, revizioni tii au acumulat o
impresionant serie de victorii tiinifice contra adversarilor lor, partizani ai
tezei exterminaioniste, numii, din aceast cauz, exterminaioni ti.
Comunicarea tiinific a profesorului Faurisson evideniaz 20 din aceste
prestigioase victorii revizioniste, contra tezei exterminaioniste, obinute
începând cu anul 1951.
Revizionismul nu se refer la nici un fel de frontiere. El nu este o ideologie,
nici religie sau doctrin ci o metod de cercetare, inspirat de nevoia
corectitudinii, a verificrii scrupuloase a oricrei afirmaii în materie de istorie.
Imprejurrile din a doua jumtate a secolului al XX-lea au fcut din
revizionismul istoric marea aventur intelectual a epocii postbelice. Când
Occidentul a îneles natura minciunii comuniste i escrocheria marxistoleninist-stalinist, gulagul iudeo-bol evico-sclavagist, inaugurat în 1917, s-a
prbu it. Când fo tii prizonieri politici din monstruosul sistem sclavagist al
Gulagului iudeo-comunist vor înelege c cele pe care le-au traversat ei nu
epuizeaz rul din lumea contemporan, c exist înc un Gulag, Gulagulcaviar din Occident, omenirea va dep i criza deschis de rzboiul civil
european, început în 1914, continuat cu perioada culminant dintre 1939 i
1945, rzboi civil neîncheiat înc în momentul de fa. Când minciuna comunist
a fost demascat în ochii oamenilor simpli din Occident, ce î i fceau anumite
iluzii, comunismul s-a prbu it. A venit rândul oamenilor simpli din Gulagulburilor-goale s îneleag c Gulagul-caviar sau Gulagul-burilorpline este tot Gulag. Cine înelege acest lucru traduce în problematica zilelor
noastre ideea lui Cristos c omul nu trie te numai cu pâine ci i cu orice cuvânt
care vine de la Dumnezeu… Adevrata “pâine”, a omului împlinit, nu este aceea
cu care ne hrnim hoitul, ci aceea cu care ne hrnim spiritul. Adevrul este mai
“pâine” decât orice pâine ! S fie povestea “camerelor de gazare” un astfel de
adevr ? Vor deveni oare aberantele “mrturii” despre imposibilele, incredibilele
“camere de gazare” pâinea spiritual cu care- i vor hrni spiritele generaiile de
dup noi ?
Inainte de a rspunde la aceast capital întrebare, s vedem, mai de
aproape, în ce const opinia profesorului Faurisson cu privire la minciuna sau
mitul istoric al “camerelor de gazare”. Nu cumva din aceast cauz eminentul
profesor a fost inta mai multor atacuri teroriste semnate de miliiile i poliiile
israeliene clandestine ce funcioneaz în toate rile sau “barcile” Gulaguluicaviar ? S nu prezinte întrebarea aceasta nici o importan pentru noi, acum,
când am fost invitai i primii, în sfâr it, cu o scobitoare-n mân, în baraca
occidental a icre negre cât lubenia, în Gulagul-caviar ?
Inainte de a rspunde, s-l ascultm pe profesorul Faurisson, omul pe care
Europa, America, cancelariile occidentale i alte mini de neprihnite fecioare îl
consider du manul-numrul-unu al popoarelor, vinovatul de cea mai teribil
crim care poate s existe : crima de gândire !
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1. Avertisment
Comunicarea mea se intituleaz « Victoriile revizionismului » i nu «
Istoria revizionismului » sau « Argumente în favoarea tezei revizioniste » . Este
vorba de victoriile sau succesele noastre, de infrângerile pe care adversarii no tri
au fost nevoii s le suporte, s le accepte, în mod explicit sau implicit. S nu-mi
cerei menionarea sistematic a autorilor, operelor i argumentelor revizioniste,
Dac cineva mi-ar cere s-i recomand o lectur sintetic revizionist, l-a sftui
s citeasc Cacialmaua Secolului XX, publicat îm 1976 de ctre Arthur Butz (
The Hoax of the Twentieth Century / The Case Against the Presumed
Extermination of European Jewry). Cartea lui Butz este magistral. In cei
peste 30 de ani de la publicarea ei, nimeni nu i-a putut repro a vreo inexactitate.
Ediia pe care o recomand cu deosebire este cea din 2003, care prezint
avantajul câtorva adugiri în raport cu cele anterioare. Recomand, de asemenea,
remarcabilul raport de expertiz tehnic al lui Fred Leuchter (An Engineering
Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau,
and Majdanek, Poland). Cu aceea i trie amintesc Lectures on the Holocaust /
Controversial Issues Cross Examined, (Theses and Dissertations Press, PO Box
257768, Chicago, IL 60625, USA, 2005), fr s mai pomenesc cele peste 30 de
volume sub titlul Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, sau revista sa
The Revisionist i alte titluri înc ce fac din opera lui Germar Rudolf un
formidabil monument tiinific. In aceea i ordine de idei se situeaz excelentul
studiu al avocatei canadiene Barbara Kulaszka, Did Six Million Really Die ? /
Report of the Evidence in the Canadian « False News » Trial of Ernst Zündel,
1988, publicat în 1992. Argumentele Barbarei Kulaszka în cadrul proceselor
intentate lui Ernst Zündel (Toronto, 1985 i 1988) au însemnat o adevrat
Berezin pentru istoricii mercenari, în primul rând pentru campionul acestora,
Raul Hilberg. Alte studii importante au fost semnate de germanii Wilhelm
Stäglich i Udo Walendy, italianul Carlo Mattogno, spaniolul Enrique Aynat
Eknes, elveianul Jürgen Graf i înc vreo zece-cincisprezece autori din diverse
ri, fr s mai socotim cele 97 de numere The Journal of Historical Review
(1980-2002), datorate în mare parte lui Mark Weber, o comoar de informaii
sub toate aspectele cercetrii revizioniste fundamentale.
Holocaustul constituie astzi unica “religie-idolatrie” oficial a
Occidentului, idolatrie sterilizant, ucigtoare. Milioanele de inoceni sunt
manipulate prin procedee grosolane : muni de ochelari, smocuri de pr, ace,
brice, carice i floace sintetice, kilometri de înclri i sarsanale prezentate
drept sfinte moa te ale pretin ilor « gazai ». Nu mai vorbim de folosirea abuziv
a documentelor, falsificarea i interpretarea aberant a petecelor de hârtie,
ceremoniile-spectacol de îndoctrinare holocaustofanic amintind grotescul
cravatelor ro ii pe ruinele Doftanei, sfinite de ro ul sângelui clasei
muncitoare … Zecile, sutele i miile de autobuze în pelerinaj la Auschwitz i alte
pretinse locuri sfinte ale mucenicilor holocaustici de stânga, dreapta i extremul
centru-zero-tiat la care doar Petrache Lupu, gângavul din Maglavid, aspirase
cândva, prin anii treizeci…
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Pre edintele Ahmadinejad a pus punctul pe I artând c pretinsul
Holocaust jidnesc este un mit, o credin  bazat pe supersti ii docte, ignoran 
sistematic fabricat, ingenios teleghidat. In Fran a, oricine este liber s strige în
gura mare c nu crede în Dumnezeu. Nimeni îns nu poate afirma nepedepsit c
nu crede în Holocaust, c are eventual anumite rezerve, îndoieli. Interdic ia este
formal, instituit prin lege, înc din anul 1990. Potrivit acestei legi scelerate, cel
ce refuz s cread bazaconiile holocaustice risc o pedeaps cu închisoarea de
pân la un an i o amend de 45 000 de euro, care adesea se dubleaz prin plata
cheltuielilor de judecat, a anumitor despgubiri pentru diversele asocia ii de
milogi i parazi i holocaustici. Jurispruden a francez precizeaz c fur eta de
condamnri se aplic chiar i atunci când contestarea se prezint sub o form
dubitativ sau indirect (Codul penal francez, Dalloz, Paris 2006, p. 2059).
Fran a de astzi nu are decât un singur i unic mit oficial, acela al Holocaustului,
o singur blasfemie, ultragiul holocaustic. ( …).
Odat în plus, la 11 iulie 2006, am fost “judecat” pe baza acestei legi
speciale. Pre edintele tribunalului ce se pregtea s m judece (foartele oarecare
Nicolas Bonnal), tocmai absolvise un stagiu super-post-universitar, de pregtire
în vederea combaterii revizionismului istoric. Stagiul post-universitar fusese
organizat de Centrul Simon Wiesenthal din Paris, sub egida Sovietului
Reprezentativ al Institu iilor Jidove ti din Fran a, un fel de Super-Academie
“ tefan Gheorghiu”… Intr-un comunicat triumfal intitulat « Sovietul
Reprezentativ al Institu iilor Jidove ti particip activ la instruirea magistra ilor
europeni », aceast institu ie jidoveasc a crei putere politic este exorbitant,
nu s-a sfiit s se laude cu judectorul Nicolas Bonnal, unul dintre cei mai
eminen i printre eminen ele spoite ale respectivei academii mafiote jidove ti2.
Culmea Justi iei ce s-a vzut vreodat în vreun tribunal, fie el chiar din galaxia
Nuremberg s-a produs atunci când procurreasa Republicii Franceze, o jidoavc
pe nume Anne de Fontette, perorând în numele unui Stat laic, a invocat
“rzbunarea lui Yahvé, protectorul poporului su, cel ales”, contra “buzelor
false” ale profesorului Faurisson, vinovat de a fi acordat un interviu telefonic cu
caracter revizionist postului iranian de radio-televiziune Sahar1.
2. Concluziile investigaiilor revizioniste
La vremea respectiv, Germania na ional-socialist i-a propus i a militat
pentru izgonirea jidanilor din Europa, nu pentru exterminarea lor. Solu ia final
a problemei jidove ti, despre care vorbeau nem ii, era de natur teritorial, nu
extermina ionist. Cei ce caut astzi solu ia final a problemei omerilor, nu au
în vedere exterminarea fizic a acestora. In Germania na ional-socialist au
existat lagre de concentrare, organizate pe principiul auto-gospodriei
socialiste. “Lagre de exterminare” nu au existat. Acestea de pe urm sunt
inven ia propagandei sovieto-americane i engleze ti de rzboi total, permanent,
declarat sau nu ! Lagrele de concentrare germane au reprezentat o remarcabil
încercare de dep ire a utopiilor vizionare de tip falanster. Prin inten ia lor, prin
convingerea probabil sincer c oamenii se pot împlini prin munc, ele se
încadreaz în sensul larg i naiv al viziunii falansterelor lui Charles Fourier. Spre
2

. Cf. http://www.crif.org/,page=articles_display/detail&aid=7222&artyd=2&stinfo=297.376.1467>).
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deosebire de acestea, sau de cele evreie ti, tip “chibu“ sau “mehav“, falansterele
germane de oncentrare s-au dovedit economice te viabile. Ele nu pot fi
comparate decât prin abuz cu Gulagul sovietic, cu Canalul Dunre-Marea
Neagr, cu lagrele americane de azi (unele chiar pe teritoriul României, se
pare), toate înconjurate de un secret absolut. Lagrele sau falansterele germane
de concentrare erau deschise publicului, precum muzeele. Nemii nu aveau
nimic de ascuns. Ei se ludau cu falnsterele lor, sperau s îi fac pe deinui mai
buni la modul relativ, din punctul de vedere german. Nu din punctul de vedere
omenirii progresiste i al adevratei istorii, precum nzuia Gulagul sovietic al
burilor goale, nici din punctul de vedere al globalizrii mondialiste, dup cum
aspir Gulagul-caviar al burilor ghiftuite. Lagrele lor erau organizate pe
sistemul cetilor-stat din Grecia antic. Fiecare lagr era un fel de republic
utopic (cu moned proprie !) în care se lucra nu numai din greu i cu lopata, ci
i în laboratoare sau uzine, în grdini de zarzavat, precum în chibuurile
israeliene, în spitale, cre e, grdinie, coli… Oare a a stteau lucrurile i în
Gulagul sovietic, la Aiud, Canal sau Gherla ? Dar la Guantanamo, în Cuba, ca s
nu vorbim despre presupusele lagre secrete americane de la Koglniceanu sau
din Munii Apuseni care, dac într-adevr exist, nu pot fi decât democrate,
consacrate binelui i fericirii depline a unor irakieni, afgani, iranieni, sirieni,
coreeni insuficient lmurii cu privire la inteniile îngere ti ale forelor armate
americane.
In lagrele lor de concentrare, nemii s-au confruntat cu probleme dificile
din punct de vedere sanitar, mai ales cu epidemiile de tifos. Combaterea
acestora se fcea prin msuri drastice de higien corporal, higiena spaiilor de
locuit i de munc. Dezinfectarea sistematic a hainelor i a altor obiecte avea
loc în camere de dezinfecie special construite, ce utilizau un insecticid numit
“Zyclon B”, pe baz de acid cianhidric. Nemii nu au construit i nu au avut în
dotare “camere de gazare pentru ucis oameni”, nici “camioane de gazare”
destinate aceluia i scop, potrivit afirmaiilor nedovedite ale inamicilor lor,
rma i din pcate inamici pân în ziua de azi. Inamici ai adevrului, cci rzoiul
s-a terminat de peste 60 de ni !
De asemenea, nemii au construit i au utilizat în mod curent crematorii
pentru incinerarea cadavrelor, nu pentru ardererea de vii a inamicilor lor. Toate
ora ele de mrime medie dispun de crematorii umane, lucrul fiind cât se poate
de firesc i într-un lagr de concentrare. Dup rzboi, fotografiile prezentând
a a-numitele “atrociti naziste” ne arat fie bolnavi, fie muribunzi, fie mori dea binelea, nu oameni uci i deliberat de cineva, printr-un procedeu sau altul. Din
cauza blocadei aliate, a bombardamentelor de teroare zi i noapte, a
apocalipsului trit de Germania la sfâr itul celor ase ani de rzboi, foametea,
lipsurile de tot felul, epidemiile, tifosul în special, au devastat întreaga
Germanie, mai ales partea de Vest, în care s-a refugiat populaia, armata i
deinuii din partea de Est, cucerit de trupele sovietice. Lagrele de concentrare
din partea de Vest nu au putut face fa afluxului noilor venii. Nu erau
prevzute paturi, nici alimente, nici zyclonul B, fr de care protecia contra
tifosului era dificil.
Bombardamentele “pa nice” efectuate de occcidentali la Belgrad, în fosta
Iugoslavie, nu trebuiesc uitate. Germania a suferit astfel de bombardamente
vreme de trei din cei ase ani de rzboi, majoritatea ora elor neme ti fiind
distruse în proporie de peste 90%. Rzboaiele prin bombardamente de teroare
antreneaz suferina general, mai ales a populaiei civile, lipsit de aprare. In
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cadrul conflictului ce i-a opus Germaniei între 1933 i 1945, jidanii au suferit i
ei. Mult mai puin îns decât ar vrea ei s ne fac s credem ! Nemii i-au tratat
ca pe o minoritate ostil i periculoas, lucru de îneles. Din cauza rzboiului,
autoritile germane au fost nevoite s ia msuri din ce în ce mai coercitive
contra jidanilor, atât pe plan poliieneesc cât i pe acela al securitii militare. In
anumite cazuri, msurile coercitive au fost duse pân la internarea în lagre de
concentrare, unele cu regim de munc silnic. Unii jidani au fost executai din
cauza sabotajelor, alii pentru spionaj sau terorism în cadrul luptelor de
partizani favorabili sovietelor sau anglo-americanilor. Nimeni nu a fost executat
din motive rasiale, nici un jidan nu a fost ucis pentru faptul c era jidan. Hitler
nu a ordonat i nu a permis uciderea nimnui pentru simplul fapt al
apartenenei la o anumit ras sau religie. Cât prive te cifra de ase milioane,
aceasta este o pur invenie, care nu a putut fi justificat, în ciuda eforturilor
institutului Yad Vashem din Ierusalim.
In legtur cu teribilele acuzaii pe care câ tigtorii ultimului Rzboi
mondial le-au adus contra Germaniei învinse, cercettorii revizioni ti au
formulat urmtoarele cereri :
1). Artai-ne un document, dac se poate mai multe documente care, din
punctul Dv de vedere, dovede te c Hitler sau un alt conductor naionalsocialist a planificat i ordonaat exterminarea fizic a jidanilor ;
2). Artai-ne faimoasa arm de nimicire în mas, care ar fi fost, dup cum
pretindei Dv, “camera de gazare”. Artai-ne mcar una, dac se poate mai
multe, la Auschwitz sau în alt parte. Dac cumva rspundei c nu ne putei
arta o “camer de gazare” întrucât nemii le-ar fi distrus pe toate, artai-ne
mcar un desen tehnic al acestor fantastice abatoare omene ti, care ar fi fost
chipurile distruse de germani pentru a terge urmele crimelor lor… Explicai-ne
cum a putut funciona o astfel de fantastic arm de nimicire în ms, fr s îi
ucid inclusiv pe cei care o utilizau sau care se aflau prin preajm ;
3). Explicai-ne de unde ai scos i cum ai ajuns la faimoasa cifr de ase
milioane de victime jidove ti.
In cei peste 60 de ani de dup rzboi, istoricii-acuzatori i istoriciijudectori, jidani sau de alt etnie, religie, naionalitate s-au dovedit incapabili
s rspund la una sau alta din aceste cereri. Argumentele revizioniste au rmas
fr rspuns. Cu alte cuvinte, câ tigtorii rzboiului i-au acuzat pe învin ii lor,
fr s poat dovedi temeiul acuzaiilor lor. Câ tigtorii rzboiului nu trebuie
deci s se mire c lumea nu crede în buna lor credin. Acuzarea gratuit, fr
dovezi, poart numele de calomnie. Când prin fora armelor i a unor legi
scelerate se încearc descurajarea, intimidarea celor ce î i formuleaz
nedumerirea, dorina de a li se explica, de a înelege, putem spune c ne aflm în
plin terorism de stat, întru totul asemntor, ba chiar mai grav decât terorismul
iudeo-comunist de stat, cu care ne-am confruntat vreme de aproape o jumtate
de secol.
Revizioni tii au pus îns în lumin o serie de fapte reale ce arat c atât
exterminaarea fizic cât i existena camerelor de gazare i a celor ase milioane
de victime sunt de domeniul imposibilului.
1). Primul din aceste fapte este c, pe toat durata rzboiului, milioane de jidani
europeni au trit în casele lor, printre concetenii i vecinii lor, fr s se
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ascund de nimeni, unii lucrând în intreprineri germane care duceau lips
de mân de lucru. Aceste milioane de jidani nu au fost deranjate în nici un fel de
autoritile germane : credincio ii mergeau la sinagog, copii la coala evreiesc
din cartier, ziare i reviste jidove ti au aprut pe toat durata rzboiului, Teatrul
evreiesc din Bucure ti nu a fost nici el închis ! Toate acestea sunt fapte ce pot fi
controlate, fapte ce vorbesc de la sine. Pân în ultimele luni de rzboi, germanii
s-au oferit s cadoriseasc Aliailor toii jidanii din teritoriile controlate de ei, cu
condiia ca ace tia s nu îi trimit în Palestina, unde nobilul i viteazul popor
arab avea destule probleme cu coloni tii ce aveau s înfiineze peste câiva ani
statul Israel.
2). Un al doilea fapt, ascuns de istoricii exterminaioni ti, este c în Germania
nazist, eventualele excese contra jidanilor antrenau sanciuni din cele mai
severe. Uciderea unui jidan, violarea unei jidoavce erau pedepsite prin lege. Au
existat cazuri de soldai i de ofieri germani judecai, condamnai la moarte i
executai pentru astfel de fapte penale. Cu alte cuvinte, jidanii de sub
adminitraia german, ce au respectat legile în vigoare pentru toi pe timp de
rzboi, au fost protejai de legea german, ca toi ceilali ceteni, inclusiv fa de
eventualele abuzuri ale armatei.
3). Al treilea fapt este un argument de natur tehnic. Pretinsele “camere de
gazare” de la Auschwitz sau din alte pri, din motive fizice sau chimice evidente,
sunt de neconceput. Dup pretinsele gazri cu acid cianhidric, a sute sau mii de
oameni într-o încpere mai mic sau mai mare, nimeni nu ar fi putut ptrunde
în camerele respective, pentru a evacua cadavrele, devenite de neatins. Infectate
cu acid cianhidric, acestea ar fi provocat moartea instantanee a oricrui
imprudent ce s-ar fi apropiat fr grij, cântând, mâncând sau fumând, a a cum
au afirmat pretin ii martori oculari ! Gazul cianhidric ader la orice suprafa,
ptrunde în ciment, în crmid, este greu de ventilat. Ptrunde prin piele,
viciaz sângele, ucide rapid. In anumite penitenciare din Statele Unite, aceast
substan se utilizeaz pentru executarea condamnailor la moarte. Camerele de
gazare americane sunt din cristal, prevzute cu instalaii de securitate i de
ventilaie sofisticate, ce necesit mult munc de pregtire, mân de lucru de
înalt calificare. Cine a vzut o camer de gazare american i a îneles cum
funcioneaz aceasta, precauiunile ce se iau în vederea executrii unui singur
om, tie c pretinsele “camere de gazare” de la Auschwitz, ce ar fi servit la
executarea a milioane de oameni, sunt simple bra oave pentru adormit copiii…
Unii se vor întreba îns, ce se va fi întâmplat cu toi acei jidani, despre care
revizioni tii afirm c nu au fost uci i, c nimeni nu le-a avut baiul. Rspunsul
este sub ochii no tri, la îndemâna oricrui om de bun credin : o parte din
jidanii Europei au murit, a a cum au murit milioane de ne-jidani, din cauza
rzboiului, a epidemiilor, a foamei. O alt parte din jidanii Europei, milioane i
milioane întregi, au supravieuit rzboiului. Ace tia s-au învârtit astfel încât, în
mod abuziv, s-au numit unii pe alii “supravieuitori”, un fel de cmile scpate,
chipurile, prin urechile acului ! In 1945 existau milioane de jidani europeni
“scpai-prin-urechile-acului”, ce s-au împr tiat care pe unde i-a înrcat
dracul copiii, începând cu Palestina. Este oare de conceput ca dup o decizie de
exterminare fizic total a jidanilor din Europa s gsim, la sfâr itul rzboiului,
toate aceste milioane zgomotoase de “scpai-prin-urechile-acului” ? Milioanele
de “scpai-prin-urechile-acului” nu pot fi scpai prin urechile acului, cum nu
pot fi nici cmile ! Punct. Ar fi s credem în miracole precum uscarea Mrii Ro ii
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în faa cetelor jidove ti izgonite din Egipt. Suntem în faa unei simple i banale
escrocherii jidove ti. Iat de ce, înc din 1980, am rezumat astfel concluziile
cercettorilor revizioni ti:
Pretinsele camere de gazare germane i pretinsul
holocaust formeaz una i aceea i minciun istoric, care a
permis o gigantic escrocherie politico-financiar, ai crei
principali beneficiari sunt statul Israel
i sionismul
internaional, i ale crei principale victime sunt poporul
german, fr conductorii lui actuali, i poporul palestinian în
întregul lui.
Astzi, dup mai bine de un sfert de secol, nu am nimic de adugat, nici de
retractat ! Judecata de atunci nu mi-a fost inspirat de vreo simpatie sau
antipatie politic, religioas sau de alt natur. Ea se baza pe informaii i fapte
verificate, deja puse în lumin de Maurice Bardeche i Paul Rassinier3.
Incepând cu anul 1951, adversarii no tri atât de bogai, de puternici i de
înver unai întru combaterea revizionismului istoric pe toate cile, inclusiv
terorismul intelectual i terorismul judiciaro-poliienesc, s-au vzut constrân i
s ne dea progresiv dreptate într-o serie întreag de probleme privind
“holocaustul”, atât pe plan tehnic, cât i din perspectiv tiinific sau istoric.
Victoriile revizionismului istoric cu privire la cel de al II-lea Rzboi mondial
sunt numeroase i importante, ele au rmas îns, din pcate, necunoscute
marelui public. Guvernele i puternicii vremii, presa, instituiile “academice” i
de “învmânt” au depus mari eforturi pentru a ascunde adevrul, pentru a
perpetua complexul de minciuni holocausto-nurembergiene. Se înelege de ce :
puterea lor, actuala ordine mondial se bazeaz pe minciuna devenit idolatrie
holocaustic, în cadrul creia poporul-ales este înlat la rangul de popordumnezeu.
Nu este lucru u or nici simplu s pui în discuie holocaustul, s dezvlui
publicului larg extraordinara impostur, s dema ti azilul de nebuni, bandii i
mafioi care este întreaga clas politic a lumii postbelice, ziari tii, istoricii,
universitarii, ierarhii diverselor religii, fr s mai socotim puterea ocult a
atâtor i atâtor mafio-masonerii, care vreme de peste 60 de ani au infectat
lumea cu minciunile lor holocaustice. Totu i, dup cum vom vedea, în ciuda
terorismului intelectual, a represiunii poliiene ti, în ciuda lin ajului judiciar
practicat contra revizionismului istoric, timpul pare s joace în sensul unui
deznodmânt favorabil tezelor acestuia. Nu ar fi chiar pentru prima oar c
adevrul sfâr e te prin a triumfa în istorie.
3. Exemple de victorii revizioniste

3

. Maurice Bardeche este autorul a dou cri despre procesul de la Nuremberg : Nurembergul, sau
Pmântul Fgduinei i Nurembergul sau Falsificatorii de bani (1948, 1950). Paul Rassinier este
considerat printele revizionismului istoric. Adversar al Germaniei naziste pe care a combtut-o cu arma
în mân, Rassinier a fost închis în lagrele germane, despre care, dup rzboi, a publicat memorabila sa
carte Minciuna lui Ulise. Rassinier a mai publicat o serie de cri revizioniste, printre care Drama
Jidanilor europeni, Veritabilul Proces Eichmann i altele.
http://aaargh.com.mx/fran/livres/livres.html
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1). In 1951, jidanul Léon Poliakov, membru al delegaiei franceze ce s-a pretat la
lin ajul judiciar de la Nuremberg (1945-1946), a recunoscut c dispunem de o
abunden de documente cu privire la istoria celui de al III-lea Reich, mai puin
cu privire la punctul capital i delicat al “campaniei de exterminare a jidanilor”.
In ce prive te politica de exterminare a jidanilor, scrie Léon Poliakov, “nu
dispunem de nici un document, nici un document nu a existat, se
pare, vreodat” (Bréviaire de la haine, Paris, Calmann-Lévy, 1951, p 171
în ediia din 1974.
Comentariu : Léon Poliakov, fostul comisar francez al gândirii în cadrul
lin ajului judiciar inter-aliat de la Nuremberg, face o extraordinar concesie
tezelor revizionismului istoric. Intreprinderea criminal la scar holocaustic, pe
care ne-o predic istoricii exterminaioni ti de peste 60 de ani, trebuia s fie
conceput, ordonat, susinut i intreprins pe multiple planuri, lucru ce nu se
putea face fr un buget, fr un personal specializat, fr o desf urareplanificare pe etape, vreme de ani i ani, la nivel continental. Altfel nu se putea
ajunge la “milioanele de victime”. O astfel de intreprindere holocaustic
continental nu se putea face îns fr de urme de natur tehnic-arhitectural,
fr urme documentare, fr un ordin scris, fr nimic ! Or fi având nemii
caliti i defecte, ca orice popor. Fa de lipsa de documente i de urme de orice
fel, viziunea exterminaionisto-holocaustic-oficial a istoriei nu se poate sprijini
decât pe ipoteza c nemii lucrau precum dumnezeu : “S fie holocaust !” i
“A fost holocaust !”
Léon Poliakov recunoa te c nu exist i probabil nu au existat nici un fel
de documente holocaustice. De vreme îns ce nu exist documente, nici dovezi,
presupusa crim holocaustic nu este dovedit ! Pân la proba contrar, o vom
considera inexistent. In absena oricrui document, în absena oricrei dovezi
istoricul are datoria s tac. El nu este fla net-megafon, nu poate vorbi fr
documente, precum profeii lui Israel i toat fauna biblic ! Dac totu i o face,
se afirm probabil ca profet, dar se compromite ca istoric. Isaia sau Eremie este
un, Herodot este alta. Léon Poliakov a fcut aceast concesie în anul 1951. In cei
55 de ani care au trecut de atunci, numero ii apostoli ai holocaustului,
zgomoto ii dttori de lecii de civism i e moral nu au putut gsi nici ei dovezile
ce-i lipseau lui Poliakov. Din când în când, într-o ar sau alta, s-au produs
tentative de a ne face s credem c, în sfâr it, s-ar fi gsit o dovad, De fiecare
dat, dup cum vom vedea, “dovada” trâmbiat s-a dovedit iluzorie.
2). In 1960, Martin Broszat, membru i viitor director al Institutului de
Istorie Contemporan din Munchen a recunoscut c : “Nici la Dachau,
nici la Bergen-Belsen, nici la Buchenwald nu au fost gazai nici un
fel de oameni, jidani sau nejidani”. (Die Zeit, 19 august 1960, p, 16).
Comentariu : Aceast concesie nea teptat i inexplicabil este semnificativ.
In timpul “procesului” de la Nuremberg, singura camer de gazare homicid pe
care acuzatorii s-au hazardat s o prezinte “tribunalului”, în cadrul unui film, a
fost cea de la Dachau. “Tribunalul” învingtorilor a acceptat numeroase mrturii
de pretinse gazri omicide în “camerele de gazare” din cele trei lagre
menionaate, despre care, în 1960, Martin Broszat recunoa te c nu au posedat
niciodat a a ceva. Cu alte cuvinte, Martin Broszat recunoa te implicit c
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“mrturiile”, sub jurmânt, pe baza crora “tribunalul” a judecat, condamnat i
executat oameni, au fost false ! Broszat nu ne spune îns de ce alte “mrturii”, cu
privire la lagre precum Auschwitz, Maidanek, Treblinka, Sobibor sau Belzec, ar
continua s fie, ele, adevrate. La Dachau, în anul 1980, o pancart indica în
cinci limbi c “ceea ce pare s fie o baie cu du uri este de fapt o camer de
gazare”, turi tii fiind îns prevenii c aceasta “nu a fost nici odat folosit ca
atare”, ci numai ca simpl baie. Revizioni tii au întrebat atunci de ce aceast
“camer de gazare” care nu a servit decât ca baie, trebuie totu i considerat
“camer de gazare” ? Avionul care nu serve te decât ca locomotiv, poate oare s
zboare ? Direciunea Muzeului Dachau a fost nevoit s retrag pancarta în
chestiune, înlocuind-o cu o alta care, în german i englez, glsuie te pân în
ziua de astzi : “Camer de gazare. Aici se gsea centrul potenial de
ucidere în mas în care puteau fi uci i pân la 150 de oameni”, cu
ajutorul substanei zyclon B. De remarcaat cuvintele “potenial” i “puteau, a
putea” (în englez « potential » i « could »).
Alegerea acestor cuvinte arat clar c “Muzeul” Dachau î i pcle te
vizitatorii, fcându-i s cread c zisa “camer de gazare” ar fi servit efectiv drept
camer de gazare, pstrând îns rezerva lingvistic care îi permite s rspund
revizioni tilor c « muzeul nu afirm în mod expres c zisa camer de gazare a
servit pentru a ucide oameni, ci numai c « ea putea servi, sau ar fi putut servi
pentru uciderea a 150 de persoane ». Fr nici un fel de explicaie, în
1960, Martin Broszat, în numele Muzeului de Istorie Contemporan din
Munchen, recunoa te c nimeni nu a fost gazat la Dachau. In anii care au
urmat, direciunea Muzeului Dachau a fost nevoit s recurg la tot felul de
în eltorii, una mai penibil decât cealalt, pentru a-i face pe vizitatori s cread
c totu i acolo au fost uci i oameni, fr ca muzeul s o afirme în mod expres.
Muzeul conteaz pe colaborarea activ a vizitatorilor deja condiionai prin
pres, radio, televiziune, coal, biseric…
Vizitatorului i se sugereaz subtil c ceea ce pare s fie baie, i de fapt chiar
baie este, a servit totu i drept “camer de gazare”. Cu alte cuvinte, graie propriei
lor imaginaii, vizitatorii trebuie s se sugestioneze c ceea ce pare s fie o
locomotiv cu aburi i a servit efectiv ca locomotiv cu aburi, este de fapt un
avion, dinozaur, sinagog sau orice altceva. Aceste subterfugii, aceast “logic”
nu este, nu poate fi a noastr : Ea este “logica” unor oameni deturnai prin
tierea împrejur în a opta zi de via, logica lui Israel, logica jidoveasc. Vechiul
Testament este o nepreuit colecie de astfel de inepii, o insult pentru bunul
sim cel mai elementar. Ea transform pe evreii izgonii din Egipt în “evadai”
sau sco i de dumnezeul lor de acolo. Ea seac i usuc Marea Ro ie în faa
cetelor jidove ti, drâm zidurile Ierihonului când sufl vreun bulic-macabeu în
trompet, umfl pra tia lui David, tunde pe Samson i-l brbiere te i de prul
din nas, tunde i brbiere te, mai ales, pe vizitatorul naiv ce prive te o pancart
mâncând semine de dovleac sau rumegând cauciuc american, fr s bnuiasc
mcar c i se pun coarne, c particip astfel la transformarea în dovleac a
propriului lui cap !
3. In anul 1968, Olga Wormser-Migot, istoric evreic, în cadrul tezei sale
Sistemul concentraionar nazist 1933-1945 (Paris, PUF, 1968), a acordat o
deosebit atenie “problemei camerelor de gazare”, recunoscând c este vorba de
o “problem…“ (pp. 541-544). Ea î i exprim neîncrederea cu privire la valoarea
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“mrturiilor” atestând existena “camerelor de gazare” în lagre precum
Mauthausen sau Ravenssbrück. Cât prive te Auschwitz, Olga Wormser-Migot
afirm deschis c acest lagr nu a dispus sau nu a posedat nici odat o camer de
gazare. (p. 157).
Comentariu : Germania învins a fost acuzat de crime teribile, pe baza unor
simple mrturii, pe care nimeni nu le-a verificat. In urm cu aproape patruzeci
de ani, o istoric evreic a avut curajul s afirme c lagrul de la Auschwitz nu a
dispus niciodat de o camer de gazare. Se tie îns c inclusiv acum, în anii
2006-2007, turi tilor li se prezint o încpere botezat “camer de gazare”.
Direciunea Muzeului Auschwitz se preteaz deci la mecheri, la în elciuni. Nu
cumva toate “muzeele holocaustice”, de la Ierusalim, New York i din alte pri
sunt de fapt muzee ale minciunii, mecheriei jidove ti, imposturei ? Trebuie
oare s credem în propaganda acestor muzee precum în urcarea lui Ilie la cer
sau în coborârea Sfântului-Duh ?
4. In 1979, treizeci i patru de istorici francezi au semnat o lung declaraierspuns la argumentele tehnice prezentate de mine personal, argumente prin
care am demonstrat c simpla existen i apoi funcionarea “camerelor de
gazare” germane implic o serie de imposibiliti materiale evidente. Conform
tezei oficiale exterminaioniste, Rudolf Höss, primul din cei trei comandani de
la Auschwitz, ar fi mrturisit i descris modul în care au fost gazai evreii (la
Birkenau i la Auschwitz). “Mrturia” lui Höss este vag, vaporoas. Dac ar fi
s-l credem pe Höss, dup ce victimele î i ddeau ultima suflare în “camera de
gazare”, se punea în funciune o instalaie de aerisire, dup care o echip de
deinui evrei evacua imediat cadavrele, transportându-le la crematoriu. Höss
afirm c echipa de evacuare a cadavrelor î i îndeplinea misiunea fr nici un fel
de probleme. Oamenii intrau în “camerele de gazare” ca în orice alte camere,
mâncând, sau cu igara în gur, de exemplu ! In legtur cu acest fapt, am fcut
urmtoarea observaie : nu se poate intra mâncând i fumând într-o camer
saturat de acid cianhidric (gaz violent, explozibil, ce ptrunde i traverseaz
ziduri, pielea i esuturile umane sau animale, etc.), pentru a atinge, manipula i
evacua cadavrele impregnate de aceast substan ucigtoare ! In declaraia lor,
cei treizeci i patru de “istorici” mi-au dat urmtorul rspuns : “Nu trebuie s
ne punem întrebarea cum a fost posibil crima, din punct de vedere
tehnic. Din moment ce crima a avut loc, înseamn c ea a fost
posibil din punct de vedere tehnic” ! (Ziarul Le Monde din 21 februarie
1979, p. 23).
Comentariu : Acest “rspuns” este o eschiv, o fent, o parad, o btaie de joc.
Dac “istoricii” în chestiune nu au putut rspunde la întrebarea privind
posibilitatea tehnic a crimei, înseamn c presupusa crim nu a putut avea loc !
Dac cei treizeci i patru de istorici sunt incapabili s explice modul sau felul în
care crima de proporii nemaivzute ar fi avut chipurile loc, înseamn c aceast
crim contrazice realitatea lumii în care ne aflm, contrazice legile naturii. Cu
alte cuvinte crimele prin gazare, de care a fost acuzat Germania învins, sunt
imaginare, fictive !
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5. In acela i an 1979, autoritile americane s-au hotrât s publice fotografiile
aeriene ale lagrului Auschwitz, al cror secret aa fost pstrat cu sfinenie, vreme
de treizeci i cinci de ani. Cei doi autori au publicaiei, Dino A. Brugioni i
Robert G. Poirier, vechi membrii ai CIA, au dat culegerii de fotografii publicate
sub titlul de The Holocaust Revisited, lipind cu cinism sau poate naivitate, pe ici
pe colo, flutura i sau etichete pe care au scris, cite desigur, “camere de gazare”.
Nimic din comentariile lor nu justific îns noiunea de “camere de gazare” pe
care au scris-o cu non alan pe fotografiile din avion. (Central Intelligence
Agency, Washington, February 1979, ST-79-10001).
Comentariu : In elciunea sau pung ia american din 1979, ne duce cu
gândul la mizerabila “demonstraie” a fostului ministru american de rzboi i
bombardamente teroriste Colin Powell, care a încercat s arate, prin acela i
procedeu al flutura ilor cu inscripii citee pe aripioare, lipite pe fotografii
aeriene, existena uzinelor unde Saddam Hussein ar fi fabricat faimoasele “arme
de nimicire în mas”. Se tie, astzi, c americanii aveau nevoie de un pretext
pentru a atenta la independena unei ri care nu vrea s se lase tras în eapa
Washington-Londra-Bucure ti-Bagdad-Kabul, în faa creia noi ne-am dezvelit
singuri fundul... In relitate, fotografiile publicate de CIA infirm teza existenei
“camerelor de gazare” germane. Ele prezint în mod clar i distinct ni te
crematorii în jurul crora nu se înghesuie nimeni, a a cum o pretind
“mrturiile”, pentru a ptrunde în faimoasele “vestiare” i pretinsele ”camere de
gazare”. Terenul din jur este liber, fr vreo construcie. Aleile crematoriilor i
ale parcului împrejmuitor sunt perfect trasate, aproape neumblate, de loc btute
de miile de persoane ce ar fi trebuit s se înghesuie zilnic acolo, conform
scenariului exterminaionist. Crematoriul nr 3, de exemplu, este situat alturi de
ceea ce tim c a fost un teren de fotbal. Lucrul acesta se tie graie
documentelor Muzeului Naional Auschwitz. Nu departe se afla un teren de volei
(Hefte von Auschwitz, 15, 1975, hors-texte de pag. 56 la 64) i cele 18 barci
adpostind spitalul lagrului de brbai din apropiere. Aliaii au efectuat 32 de
misiuni aeriene deasupra acestei zone în care se aflau importantele instalaii
industriale de la Monowitz. Ei au bombardat în mai multe rânduri zona
industrial, evitând cu grij s loveasc lagrul de concentrare, de munc i de
tranzit, nu de “exterminare”, care nu a fost lovit decât întâmpltor de una sau
dou bombe pierdute.
6. La 21 aprilie 1982, la Paris, a luat fiin o Asociaie pentru studiul
asasinatelor prin gazare comise de regimul naional-socialist
german (ASSAG). ASSAG î i propunea “gsirea i publicarea dovezilor de
utilizare a gazelor toxice de ctre germani, pentru uciderea unor oameni de
diferite naionaliti, stabilirea de contacte necesare i utile, în acest sens, pe
plan internaional. Articolul 2 din statutele ASSAG precizeaz: durata Asociaiei
este limitat la realizarea scopului ei, enunat la art. 1. Printre cei 14 membri
fondatori ai Asociaiei figureaz personaliti ca Germaine Tillion, Georges
Wellers, Geneviève Anthonioz (fata Pre edintelui Franei De Gaulle), Bernard
Jouanneau i Pierre Vidal-Naquet. ASSAG continu s existe i astzi, dup un
sfert de secol de activitate. Ea nu a publicat nici mcar o pagin în sensul
realizrii scopului pentru care a fost creat. Camerele de gazare, secret de Stat,
carte publicat în 1984, este traducerea în francez a unui text mai vechi,
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publicat ini ial în german de ctre Eugen Kogon, Hermann Langbein i
Adalbert Rückerl, la care s-au adugat contribu iile nesemnificative ale câtorva
membri ASSAG (Paris, Editions de Minuit, 1984).
Comentariu : Titlul acestei cr i d o bun idee cu privire la con inutul ei. In
loc de dovezi argumentate pe baz de fotografii ale “camerelor de gazare”, pe
baz de desene tehnice ale acestora, de schi e sumare cel pu in, de expertize
tehnice demne de crezare, efectuate de speciali ti incontestabili, sub control
interna ional i neutru (din partea Crucii Ro ii Interna ionale, a Organiza iei
Na iunilor Unite, a Consiliului Ecumenic al Religiilor, a Semilunei Ro ii, etc.),
nu gsim în aceast carte decât specula ii pe baz de “elemente de dovezi” (nu de
“dovezi” !). Aceasta pentru c, dup cum ne asigur cu gravitate autorii,
“camerele de gazare” ar fi constituit un teribil i foarte bine pzit “secret de
Stat” ! Secret de stat cu gura ca la dentist. Astfel de cititori i-ar dori probabil
respectivii autori ! Nici o arm de distrugere masiv i de ucidere în
mas nu reclam cu mai mult trie o expertiz tehnic competent,
cinstit i total decât aceste faimoase, de nimeni vzute vreodat,
“camere de gazare”. Orice om cinstit va admite fr dificult i c
nemaivzutele “camere de gazare” reprezint o curioas anomalie, în ordine
tehnic i tiin ific, cel pu in pentru dou motive : “camerele de gazare” nu au
avut precedent, nici consecin e tethnico- tiin ifice. Au â nit din Neant, precum
Cristos, i s-au reîntors în Neant, înl ându-se probabil la ceruri, precum acesta,
fr alte consecin e decât folclorul iudeo-bol evic de dup 23 August 1944
(insult la memoria eroilor neamului românesc mor i în lupta cu iudeobol evicii) i mai ales folclorul iudeo-holocaustic de dup 22 decembrie 1989.
Istoria tiin ei nu cunoa te nici un fenomen de genul acesta : o inven ie tehnicotiin ific i o arm, bun sau rea, care apare nu se tie cum, nici de unde, i
dispare, în acela i fel, fr urme ! Ca în Ali-Baba i cei patruzeci de hoi !
Asocia ia ASSAG continu s existe, mobilizând numero i membri în
diverse ri ale lumii. Ea cheltuie te sume colosale, pentru a ne spune c orice
urme ale “camerelor de gazare” au disprut întrucât acestea constituiau un
teribil secret de stat. S-ar prea, potrivit logicei acesteia, c secrete de Stat nu au
existat nici înainte de regimul nazist, nici dup. ASSAG exist de un sfert de
secol i nu d vreun semn c ar fi pe punctul s- i ating obiectivul, scopul
pentru care a fost creat. Existen a ei dovede te c înc nu s-a gsit dovada
realit ii “camerelor de gazare”. Cu alte cuvinte, generalizând, putem spune c
povestea “camerelor de gazare” reprezint cea mai grav i mai gogonat
încercaree de mistificare a istoriei care s-a vzut vreodat.
7. Intre 29 iunie i 2 iulie 1982, Universitatea Sorbona din Paris a gzduit un
Colocviu Internaional prezidat de doi istorici evrei : cripto-comunistul
François Furet i liberalul Raymond Aron. Organizatorii colocviului î i
propuneau s dea o replic solemn i public profesorului universitar Robert
Faurisson i colii de Istorie Revizionist a acestuia, din care fceau i fac parte
institu ii i personalit i apar inând tuturor culturilor, religiilor, i popoarelor
lumii, inclusiv institu ii i personalit i române ti (Pierre Guillaume, Serge
Thion, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Noam Chomsky, Roger Garaudy, Georges
Piscoci-Dnescu, Librairie Roumaine Antitotalitaire, etc). Intrarea la acest
Colocviu nu era liber. Colocviul s-a inut cu u ile închise, precum plenarele de
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alt dat ale Comitetului Central PCR, precum reuniunile masonilor. Chiar i la
colocviile homosexualilor, progresi ti sau îndrtnici, intrarea este deschis
doritorilor de dezbateri i exerciii libere sau impuse. Colocviul cu u ile închise,
al istoricilor exterminaioni ti, s-a încheiat printr-o Conferin de pres, în
cadrul creia cei doi organizatori-co-pre edini au admis în mod public c, în
ciuda celor mai erudite, mai profunde i mai îndelungate cercetri nu s-a putut
gsi vreun ordin semnat de Hitler sau de un alt ef nazist cu privire la
exterminarea evreilor. Cât despre “camerele de gazare”, nu s-a fcut nici mcar o
aluzie în cadrul Conferinei de Pres de dup Colocviul Internaional plnuit s
închid, odat pentru totdeauna, gura istoricilor revizionisti.
Comentariu : Acest colocviu a fost o prim tentativ de a arta marelui public,
presei, radioului, televiziunii c istoricii revizioni ti se în al, sau poate mint
deliberat! Ca i alte colocvii de acela i gen, de exemplu cel din 1987, tot la
Sorbona, e ecul tezei exterminaioniste a fost total !
8. La 26 aprilie 1983 a luat sfâr it procesul intentat profesorului universitar
Robert Faurisson pentru crima de “falsificare a istoriei” (cite te : crim de
gândire !). Procesul fusese intentat la cererea obraznicelor i nelipsitelor de
tupeu organizaii evreie ti, totdeauna gata s dea lecii de moral oricui de pe
faa pmântului, dac nu chiar i lui Dumnezeu din cer. In acea zi, Prima Camer
a Curii de Apel din Paris, seciunea “A”, prin vocea pre edintelui Grégoire), de i
confirm condamnarea instanei inferioare pentru “daune produse altora” (adic
organizaiilor jidove ti ce umfl cu pompa adevruri-Hopa-Mitic, ce cad ve nic
în picioare), omagiaz totu i calitatea cercetrilor i lucrrilor istorice ale
profesorului Faurisson, în care nu s-a putut gsi nici cea mai mic eroare cu
privire la cele afirmate despre “camerele de gazare”. Curtea de Apel din Paris
confirm c “nu s-a putut gsi, în scrierile profesorului Faurisson,
vreo urm de superficialitate, neglijen sau ascundere deliberat a
vreunor teze ori idei. In consecin, valoarea concluziilor
profesorului Faurisson (cu privire la “camerele de gazare”) este o
problem ce  ine de latitudinea exper ilor, a istoricilor  i a
publicului larg”.
Comentariu : Dac în lucrrile profesorului Faurisson nu s-a putut gsi nici
superficialitate, nici neglijen, nici netiin, nici eroare sau minciun,
înseamn c suntem în faa unui cercettor istoric serios, capabil, contiincios,
autentic, ale crui concluzii pot fi argumentate public, fr teama de a susine
nite erori. Redus la cea mai simpl expresie, concluzia profesorului Faurisson
i a întregii coli de Istorie Revizionist este c aa-numitele camere de gazare
reprezint un mit, o minciun istoric.
9. In revista France-Soir Magazine din 7 mai 1983, evreica Simone Veil,
ministru în diverse guverne ale Franei, “supravieuitoare a holocaustului” al
crei nume nu a fost ters de pe “lista martirilor” de la Auschwitz decât dup ce
a ajuns preedint a Parlamentului european, a declarat urmtoarele : “In
cursul unui proces intentat lui Faurisson pentru faptul de a fi negat existena
— 15

—

FAURISSON : Victoriile revizionismului

camerelor de gazare, cei care îl dau în judecat trebuie neaprat s dovedeasc,
în mod formal, existena acestora. Ori, dup cum fiecare o tie, nemii au
distrus camerele de gazare i au suprimat toi martorii”.
Comentariu : Dac nu exist nici arm a crimei, nici martori, nici cadavre, pe
ce baz vorbim vorbele holocaustice ? Ce trebuie s credem despre localurile i
încperile prezentate în mod abuziv drept “camere de gazare” ? Ce trebuie s
credem despre indivizii, personajele i energumenii ce se prezint drept martori
sau supravieuitori ai “camerelor de gazare ? In ce o privete, trebuie s
recunoatem c doamna Simone Weil, fost preedint a Parlamentului
european, este prima autoritate holocaustic ce a dat lumii de îneles c orice
pretins martor al “gazrilor omicide” nu poate fi decât un martor mincinos. Deja
cu mai bine de patru ani înainte, cu ocazia unei dezbateri televizuale intitulat
“Dosarele ecranului”, organizat de televiziunea francez cu ocazia “lansrii la
ap” a foiletonului american “Holocaust”, Doamna Veil îi manifestase
întregul ei dispre pentru un anumit Maurice Benroubi, care cu câteva zile mai
devreme, în revista L’Express (3-9 martie 1979, pp. 107-110), se prezentase
drept un “martor al camerelor de gazare”. Numitul Maurice Benroubi s-a fcut
îns “mic”, nimeni nu l-a dat în judecat nici pentru btaie de joc la adresa
publicului, nici pentru calomnie la adresa poporului german i a Germaniei, ba
chiar i la adresa altor rii, inclusiv a României, care, pe timpul rzboiului,
spre deosebire de perioada de dup, îi aprau onoarea i interesele cu arma în
mân contra inamicilor ruso-anglo-americani. Istoria nu poate fi tears cu
buretele.
10. In anul 1961, evreul Raul Hilberg, campionul exterminaionitilor, a
publicat prima ediie a crii sale Distrugerea Jidanilor din Europa, pe
care, în anul 1985, o public într-o a doua ediie, revzut i corijat în
profunzime. Distana considerabil dintre cele dou ediii nu se explic decât
prin victoriile repurtate, intre timp, de istoricii revizioniti. In prima ediie,
Hilberg afirmase cu nonalan c “distrugerea jidanilor din Europa” fusese
declanat de dou ordine succesive, ale lui Hitler în persoan. Nu se preciza
nici data, nici coninutul precis al acestor dou ordine. Apoi, Hilberg îi
imagina c explic cu lux de amnunte procesul politic, administrativ i
birocratic al “distrugerii” ce îl preocupa. Astfel, a ajuns s afirme c la
Auschwitz, de exemplu, exterminarea jidanilor a fost organizat de acelai
serviciu care se ocupa cu dezinfecia hainelor (The Destruction of the European
Jews, 1961, reeditat de Quadrangle Books, p. 177, 570). In anul 1983, Hilberg
renun la aceast aseriune, afirmând c “distrugerea jidanilor din Europa” sar fi derulat fr nici un fel de plan, fr organizare sau centralizare, fr nici un
proiect, fr buget, graie pur i simplu unei incredibile comuniuni de
spirit  i gândire consensual a unei vaste birocra ii (am incredible
meeting of minds, a consensus mind reading by a farflung bureaucracy,
Newsday, New York, 23 februarie 1983, p. II/3).
Aceast nou “explicaie” va fi confirmat de Hilberg sub jurmânt, în
cadrul procesului istoricului revizionist Ernest Zündel, Toronto, 16 februarie
1985, i reconfirmat, cu alte cuvinte, în versiunea profund revizuit a crii
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sale (The Destruction of the European Jews, New York, Holmes & Meier, 1985,
p. 53, 55, 62; în edia francez : La Destruction des juifs d’Europe, Fayard,
1988, p. 51, 53, 60. Acest ultim punct de vedere, rod al înelepciunii jidoveti
mai de pe urm, a fost confirmat înc odat de Hilberg, în octombrie 2006, cu
ocazia unui interviu acordat ziarului Le Monde : “Nu a existat o schem, o
organizare prestabilit. Cât privete decizia, ea este parial insolubil : nu s-a
gsit nici un ordin semnat de mâna lui Hitler. Fr îndoial, un astfel de
document nu a existat nici odat. Sunt convins c birocraii s-au lsat mânai
de un fel de structur latent : fiecare decizie implica o alta, apoi înc una i
tot aa, chiar dac nu se putea prevedea cu precizie etapa urmtoare”. (Le
Monde des livres, 20 octombrie 2006, p. 12).
Comentariu : Istoricul-ef al Holocaustului s-a trezit într-o astfel de
dificultate încât dintr-o dat s-a decis s se contrazic pe sine însui, recurgând,
în disperare de cauz, la explicarea giganticei intreprinderi criminale
holocaustice ca i cum ar fi avut loc graie Sfântului Duh ! Hilberg vorbete de
o comuniune a spiritelor în sânul birocra iei germane, comuniune pe
care el însui o calific de “incredibil”. Dac este “incredibil” “comuniunea
spiritelor”, de ce oare trebuie s credem în ea ? De acum încolo, în problemele
evreieti, trebuie s credem incredibilul, precum învierea lui Lazr,
multiplicarea pâinilor, a petilor, vorbirea în limbi, cele 999 de neveste ale
îneleptului Solomon… Hilberg mai face apel i la “transmisiunea
gândirii”, pe care o calific de “consensual”. Suntem în faa unei simple
speculaii intelectuale pe baza prealabilei acceptri a supra-naturalului,
a miracolului, a minunii. Cine poate s cread într-un astfel de fenomen, în
sânul vastei birocraii germane a celui de al III-lea Reich ? Ceea ce este
important i cu adevrat semnificativ este c, începând cu 1980, majoritatea
istoricilor exterminaioniti, dup exemplul lui Hilberg, au abandonat orice
urm de metod de cercetare istoric, trecând fr jen la metodele i
terminologia metafizic, religioas. In momentul de fa, problema lor este dac
trebuie s fie « intenionaliti » sau « ocazionaliti ». Holocaustul, cu alte
cuvinte, s-ar fi produs ori în urma unei “intenii” (nedovedit înc !) i pe baza
unui plan bine pus la punct (care este de negsit), ori în mod « ocazional »,
« spontan », prin improvizaie, chiar prestidigitaie, fr intenie, fr plan,
fr organizare.
Controversa aceasta ar putea fi comic, dac în spatele ei nu s-ar ascunde
dorina nemrturisit de a acredita o crim inexistent, de a acuza pe nedrept
popoare dup popoare, de a stoarce, pe aceast baz, enorme sume de bani i
alte avantaje nemeritate pentru statul Israel i micarea sionist. Controversa
în chestiune ne mai arat imposibilitatea în care se gsesc istoricii
exterminaioniti de a gsi dovezi, documente, argumente credibile în sprijinul
tezei lor, argumente fr de care se vd nevoi s recurg la minuni, la Sfântul
Duh… Intr-un fel sau în altul, “istoricii-exterminaionisto-intenionaliti”
afirm c intenie, premeditare, plan i ordine precise trebuie s fi existat ;
acestea nu au putut fi gsite pân acum, dar ar putea fi gsite în viitor. Ceilali,
“istoricii-exterminaionisto-spontaneiti-i-ocazionaliti” afirm, explicit sau
implicit, c nu este nevoie s cutm dovezi ale inteniei, planului, organizrii
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minuioase i ordinului de execuie întrucât totul s-a petrecut fr intenie,
fr plan, fr organizare, fr urme… De unde urme, dac s-a lucrat fr urme ?
Toat lumea tie c Marea Roie s-a retras în faa lui Israel, nimeni nu spune c
Biblia este o Carte de minciuni i bazaconii jidoveti. Doamne ferete ! Lumea
“crede”, se face c “crede”, dup cum ne-am prefcut a crede i în comunism !
Lumea îi vede de-ale ei, dar scadena vine. Incet, sigur, implacabil precum
destinul.
Mitul holocaustic postbelic pune omenirea în faa unei probleme de
natur religioas. Holocaustul este ridicat prin lege la rang de dogm. Istoricii
revizioniti sunt persecutai, urmrii i condamnai pe motive de natur
religioas. Atentatele contra diverselor personaliti, edituri i librrii
revizioniste pun în lumin extremismul i terorismul fundamentalisto-sionist,
religios. Cu oamenii de bun credin se poate discuta, putem cuta adevrul
împreun. Cei de rea credin, partizanii nemrturisii ai terorismului
intelectual vor sfâri precum a sfârit comunismul, tot de ei, de altfel, pus pe
rolul istoriei !
11. In luna mai 1986, jidanii din Frana au fost surprini s constate
imposibilitatea de a rspunde în mod logic i coerent argumentelor juste ale
istoricilor revizioniti. Sub influena panicei, a disperrii, sferele superioare
jidoveti au luat decizia obinerii represiunii poliieneti legale a
“necredincioilor”, a istoricilor revizioniti. Jidanii în chestiune au fost Georges
Wellers, Pierre Vidal-Naquet i Marele Rabin de Frana René-Samuel Shirat.
Lucrul se vede din lectura anumitor publicaii rabinice, bine informate în astfel
de probleme (Bulletin quotidien de l’Agence télégraphique juive, 2
iunie 1986, p. 1,3). Zis i fcut ! La captul unei proceduri subtile, cu multe
dedesubturi, jidnimea francez a artat jidnimii de pretutindeni calea de
urmat. Graie jidanului Laurent Fabius, preedintele Camerei Deputailor la
acea dat, s-a reuit trecerea frauduloas prin parlamentul francez a legii
scelerate i liberticide, ce a reintrodus în Frana delictul de opinie, disprut
odat cu regimul imperial al lui Napoleon al III-lea. Legea Fabius-Gayssot,
dup numele deputatului comunist care a propus-o, a reintrodus în Frana
regimul imperial. Un imperiu îns nu al gloriei i vitejiei pe câmpul de onoare al
luptei drepte, ci un imperiu al aranjamentelor i uotelilor jidoveti, de culise.
Republica francez devenea astfel, la 13 mai 1990, capitala mondial a
imperiului minciunii. Legea Fabius-Gayssot, supranumit de francezi “antifaurissonia” i “gayssotin” (prin analogie cu ghilotin) prevede, dup cum am
mai spus, pedepse de pân la un an de închisoare i amenzi de pîn la 45 000 de
Euro pentru oricine îi exprim îndoiala cu privire la un aspect sau altul al
mitului sau minciunii istorice holocaustice.
Comentariu : Legi i ordonane ghlotinometrice au fost “votate” în mai toate
rile Europei, ceea ce arat c epoca post comunist se reduce, pe plan
ideologic, la simpla substituire a minciunii holocaustice în locul celei comuniste.
Elevii i studenii din coli, ceilali “oameni ai muncii”, întregul popor român
i în perspectiv întreaga omenire vor fi îndoctrinai, de acum încolo, nu cu
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mincinoasa “retribuie comunist dup nevoi” i celelalte bazaconii inventate
de jidani ca Marx, Lenin, Pauker, David-Stalin i alii, ci cu mincinoasele, în
continuare, bazaconii holocaustice, inventate de jidani ca Hilberg, Wellers,
Vidal-Naquet, rabinul Shirat .a.
Georges Wellers i Vidal-Naquet s-au înspimântat mai ales de sentina
judectoreasc din 26 aprilie 1983 (paragraful nr. 8 din enumerarea noastr). In
numrul pe iunie-iulie 1987 al organului LICRA (Le Droit de vivre, p. 13), lui
Georgers Wellers i-o cam luase gura pe dinainte : “Tribunalul a recunoscut c
(Faurisson) este bine documentat, ceea ce este fals !” De mirare c tribunalul a
putut recunoate acest lucru. Vidal-Naquet, în Les Assassins de la
mémoire (La Découverte, 1987, p. 182), scrie i el c Tribunalul din Paris “a
recunoscut seriozitatea muncii lui Faurisson, ceea ce este culmea (care culme,
Naquet nu ne-o mai spune), i nu l-a condamnat decât pentru faptul de a fi
procedat cu rea credin formulându-i concluziile sub form de lozinci” pe
înelesul maselor largi, populare… Masele populare, se vede treaba, nu au
dreptul decât la lozinci mincinoase…
12. In august 1986, fostul rezistent i deinut (în lagrele germane) Michel de
Boüard, profesor de istorie, decan al Facultii de Litere, Universitatea din
Caen, membru al Institutului Franei, responsabil al Comisiei de Istorie a
Deportrilor în cadrul Comitetului de Istorie a celui de al II-lea Rzboi mondial
a declarat c “dosarul holocaustic pute de la o pot” (le dosssier est
pourri). Michel de Boüard a precizat c dosarul istoriei sistemului
concentraionar german “pute” din cauza “enormelor fantasmagorii i
inexactiti repetate orbete, mai ales pe planul cifrelor, din cauza amalgamrii
i a generalizrilor abuzive”. Fcând aluzie la studiile istoricilor
revizioniti, Michel de Boüard a adugat c, “pe de alt parte, exist studii critice
de înalt inut, ce demonstreaz netemeinicia acestor exagerri” (OuestFrance, 2-3 august 1986, p. 6).
Comentariu : Michel de Boüard a fost istoricul francez oficial cel mai
competent în materie de istorie a deportrilor. Pân în anul 1985, el a
reprezentat i aprat poziia ortodox oficial, în materie de « holocaust ». In
urma lecturii tezei de istorie revizionist a lui Henri Roques, despre pretinsa
mrturie holocaustic4 a locotenentului SS Kurt Gerstein, Michel de Boüard i-a
4

. Teza de doctorat a lui Henri Roques a fost susinut în 1985 la Universitatea din Nantes, motiv pentru
care Michel de Boüard se exprim în ziarul regional Ouest-France, ce apare în acela i ora . Cu privire la
Kurt Gerstein : locotenent SS la sfâr itul rzboiului, acesta cade prizonier al armatei franceze de ocupaie
din Bavaria. Anchetat de serviciile speciale franceze, engleze i canadiene, proasptul prizonier a terne pe
hârtie ceea ce posteritatea va numi “confesiunile lui Kurt Gerstein”. Intre februarie 1945 (când cade
prizonier) i iulie 1945 (când este gsit « sinucis » într-o închisoare franuzeasc, Gerstein a scris un
numr de 12 « confesiuni » în german, francez i englez. El admite existena « camerelor de gazare
omicide », exagerând enorm, contrazicându-se flagrant i jenant din punctul de vedere al apostolilor
idolatriei exterminaionist-holocaustice. Istoricii exterminaioni ti nu mai vorbeau de mult despre
« confesiunile » lui Gerstein, care serviser pentru pronunarea numeroaselor condamnri din primii ani
de dup victoria du manilor no tri din ultimul rzboi. Teza lui Henri Roques i-a adus acestuia titlul de
Doctor în istorie cu cel mai înalt calificativ, constituind singurul studiu consacrat « confesiunilor » mincinoase ale lui Gerstein. Ea a declan at un scandal enorm în Frana anului 1985, în urma cruia
Ministerul Invmântului a pronunat prima anulare a unui Doctorat din istoria învmântului francez. O
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îneles eroarea, recunoscând-o cinstit, în mod public. A artat, de exemplu, c
în mod eronat cauionase existena unei « camere de gazare » în lagrul de
la Mauthausen, pur i simplu pe baza a ceea ce toat lumea spunea i repeta
papagalicete. Moartea prematur a lui Michel de Boüard (1989) a rpit dintre
istoricii i cercettorii revizioniti o eminent personalitate, ce se pregtea s
publice o carte-avertisment cu privire la minciunile istorice oficiale despre cel de
al II-lea Rzboi mondial.
13. In 1988, americanul de origine jidoveasc Arno Mayer, profesor de Istorie a
Europei Contemporane la Universitatea din Princeton, vorbinde despre
« camerele de gazare » germane, a spus urmtoarele : “Sursele cu privire la
camerele de gazare sunt rare i îndoielnice” (Sources for the study of the gas
chambers are at once rare and unreliable, în The « Final Solution » in
History, New York, Pantheon Books, 1988, p. 362 ; în francez La « solution
finale » dans l’Histoire, prefa de Pierre Vidal-Naquet, Paris, La Découverte,
1990, p. 406).
Comentariu : Chiar i acum, în anul 2007, marele public, istoricii i ali
intelectuali cu pretenii persist a crede c, dup cum ni se sugereaz fr
încetare prin pres i televiziune, sursele pentru studiul « camerelor de gazare »
ar fi numeroase i indiscutabile. In cadrul Colocviului International organizat
de Sorbona în 1982, Arno Mayer i prietenul su Pierre Vidal-Naquet nu s-au
sfiit s ironizeze punctul de vedere al istoricilor revizioniti, i chiar s-i insulte
pe acetia. ase ani mai târziu, ultra-ortodoxul istoric exterminaionist
Arno Mayer s-a apropiat considerabil de punctul de vedere al istoricilor i
cercettorilor revizioniti.
14. In anul 1989, istoricul elveian Philippe Burrin i-a propus s determine cu
precizie cine i când a luat decizia exterminrii fizice a jidanilor din Europa.
Pentru el, existena « camerelor de gazare » i a « holocaustului » nu constituia
o problem, dei nimeni nu a dovedit vreodat acest lucru. Philippe Burrin i-a
propus s precizeze cine i când a decis exterminarea jidanilor din Europa. In
acest sens a scris o carte întreag (Hitler et les juif - Genèse d’un
génocide, Paris, Seuil, 1989). Nu a putut merge îns mai departe decât ceilali
confrai exterminaioniti, « intenionaliti » i « ocazionaliti » reunii. A
fost nevoit s constate absena total a oricror urme de crime, gselnicind un
nimic botezat « tergere obstinant a urmelor trecerii unui om » (p. 9). In
disperare de cauz, constat i el “marile lacune din documentare”, adugând
a doua anulare, la fel de comic, a fost pronunat contra tânrului cercettor revizionist Jean Plantin,
Doctor al Universitii din Lyon. Frana nu are îns monopol absolut în materie de astfel de ghimbu lucuri academico-universitare. In anul 1979, autoritile competente din Germania au anulat titlul de
Doctor în drept al lui Wilhelm Stäglich, obinut în urm cu aproape 60 de ani înainte de venirea lui Hitler
la putere. Vina lui Stäglich era de neiertat : tocmai publicase, Mitul de la Auschwitz, cea mai complet
monografie despre celebrul chibuo-falanster german din Polonia. S nu uitm îns c în România
comunist au fost anulate zeci de titluri de academicieni, întreaga Academie Român devenind, de atunci,
un fel de anex a grajdurilor lui Augias.
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ceea ce se tia de la bun început : “Nu exist nici un document cu privire la
exterminare, semnat de Hitler. (…) Pe cât se pare, ordinele au fost date pe cale
oral. (…) Urmele sunt puin numeroase (de fapt inexistente, n. tr.),
nesemnificative, dificil de intrepretat” (p. 13).
Comentariu : Iat înc un istoric oficial în trista postur de a recunoate c nu
se gsete nici un document în sprijinul tezei oficiale. Dup 60 de ani de
repetare liturgic a minciunologiei oficiale, oamenii cred c urmele « crimelor »
lui Hitler sunt numeroase, clare ca lumina soarelui. Nimic mai fals. Istoricii
exterminaioniti se screm de peste 60 de ani, fr s fi gsit o singur dovad
convingtoare în sprijinul afirmaiilor lor. Toi vorbesc de « urme » pe care nu
tiu unde s le mai caute, cum s le gseasc…
15. In 1992, profesorul Yehuda Bauer, de la Universitatea Ebraic din Ierusalim,
în cadrul unei Conferine Internaionale holocaustice, care s-a inut la Londra,
a declarat urmtoarele : “Zi dup zi, publicul repet povestea idioat (the
silly story) dup care exterminarea jidanilor ar fi fost decis la Wansee”
(Comunicat Jewish Telegraphic Agency publicat în The Canadian Jewish
News din 30 ianuarie 1992).
Comentariu : Dincolo de faptul c o lectur atent a Procesului-Verbal al
Conferinei de la Berlin-Wansee (20 ianuarie 1942) demonstreaz c germanii
aveau în vedere o « soluie final teritorial (eine territoriale Endlösung) a
problemei jidoveti, deschizând perspectiva unei noi patrii pentru acest popor,
într-un spaiu geografic ce urma s fie determinat, declaraia tardiv a lui
Yehuda Bauer confirm, odat în plus, c reuniunea de la Berlin-Wansee nu
prezint nici un fel de valoare holocaustic. « Exterminarea » jidanilor nu a fost
decis de nimeni, nici la Wensee, nici în alt parte.
Expresia de « lagre de exterminare » este o invenie a propagandei
americane de rzboi. Numeroase exemple i documente jenante pentru
exterminaionalismul oficial dovedesc c asasinarea unui singur jidan sau a
unei singure jidoavce expunea autorul, civil sau militar, inclusiv SS, sau
membru de partid, unei rapide judeci în faa Curii mariale. Curile
mariale germane au pedepsit cu moartea prin împucare sau spânzurare orice
caz de viol, abuz i cu atât mai mult ucidere nejustificat legal a vreunui evreu
sau evreice. Lucrul este cunoscut. Aprarea inculpailor de la Nuremberg a
prezentat numeroase cazuri “tribunalului”. Problema este c “tribunalul” nu era
tribunal ! Asta este îns problema celor patru aliai, nu a învinilor. Invinii au
pierdut totul, nu îns i onoarea ! Onoare fr adevr nu exist. Cu privire la
onorabilitatea celor patru mari magnifici i alai din ultimul rzboi, generaia
actual abia începe aud c învinii de la Cotul Donului i Stalingrad aveau i ei
dreptatea lor, meritau i ei s înving. Lumea ar fi fost poate mai bun de
câtigam noi cu Marealul nostru… Victoria româno-german ar fi fcut
imposibil comunismul Anei Pauker, al Aiudului i Canalului… Interesul
adevrului corespunde cu interesul nostru ca români. Cei patru aliai trebuiesc
demascai ! De asta se i tem ! Au i de ce.
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16. In ianuarie 1995, istoricul francez Eric Conan, coautor (cu Henri Rousso) al
crii Vichy5, un trecut ce nu trece (Gallimard, 1994, 1996, 2001) a
recunoscut c susinusem cu dreptate, în 1979, cu privire la “camera de gazare“
vizitat la Auschwitz de milioane de plimbrei, c este în întregime fals:
“Totul este fals (…) La sfâritul anilor 1970, Robert Faurisson a pus în valoare
aceste falsificri, pe care direcia de atunci a “Muzeului“ refuza s le
recunoasc“. Persoane precum Théo Klein prefer s lase balt camerele de
gazare i s povesteasc altele publicului, de exemplu despre travestire. “Istoria
este ceea ce este. Este suficient s o rostim aa cum a fost, chiar dac lucrul nu
este tocmai simplu, s nu adugm artificiu peste artificiu“. Eric Conan vorbete
apoi despre cea ce susine actuala direcie a “Muzeului Auschwitz“, care nu s-a
hotrît s vorbeasc ascultreilor plimbrei despre travestire. “Krystyna
Oleksy (directoarea “muzeului“) nu s-a hotrît înc: « Pentru moment lsm
a a cum se afl aceast încpere botezat camer de gazare, fr s
precizm nimic vizitatorilor. E prea complicat. Vom vedea mai
târziu »” (Eric Conan, « Auschwitz : la mémoire du mal », L’Express,
19-25 ianuarie 1995, p. 68).
Comentariu : Aseriunea directoarei poloneze a “Muzeului naional
Auschwitz“ înseamn c s-a minit, se minte i se va continua cu minciuna pân
la noi ordine. In 2005 l-am întrebat pe Eric Conan dac direciunea “Muzeului
naional Auschwitz“ a publicat vreun protest, dac i-a cerut socoteal în vreun
fel pentru cele afirmate de el în 1995, cu privire la aseriunea Krystynei Oleksy.
Conan mi-a rspuns c direciunea aa numitului “muzeu“ nu a luat nici un fel
de atitudine. Nici nu a protestat, nici nu a publicat vreo dezminire, nici nu a
cerut vreo explicaie. S-a fcut c plou ! In anul 1996, aceast impostur cu
privire la Auschwitz a fost denunat de doi autori jidani, Robert-Jan van Pelt
i Deborah Dwork în cartea lor comun Auschwitz, 1270 to the Present,
Yale University Press, 443 p. Iat un eantion de expresii calificative utilizate de
cei doi autori cu privire la Auschwitz : « postwar obfuscation », «
additions », «deletions», «suppression», «reconstruction», «largely
a postwar reconstruction» (p. 363), «reconstructed», «usurpation»,
«re-created», « four hatched openings in the roof, as if for pouring
Zyclon B into the gas chamber below, were installed (after the war)
(p. 364), «falsified», «inexact», «misinformation», «inappropriate» (p.
367), « falsifying» (p. 369). In 2001, potemkiada de la Auschwitz a fost
recunoscut de istoricii exterminaioniti Jean-Merk Turine i Valérie Igounet
5

. Vichy, staiune balnear celebr situat în centrul Franei, capitala Statului Francez între iunie 1940
i august 1944, sub conducerea marealului Philippe Pétain. In legtur cu regimul de la Vichy, al
marealului Pétain, francezii au cam aceleai probleme ca i noi, în legtur cu regimul marealului
Antonescu. Exist o majoritate de francezi care îl consider un erou al patriei lor pe marealul Pétain,
dup cum exist o majoritate de români care îl consider un erou naional pe marealul Antonescu.
Problema este c atât Frana cât i România sunt conduse de guverne de trdtori i de pupincuriti,
care nu reuesc s-i scoat din stima i preuirea popoarelor respective pe nici unul dintre cei doi
mareali i eroi ai neamurilor lor. Dupu cum Vichi-ul este un trecut care nu trece în Frana, regimul
marealului Antonescu (asasinarea lui cu acte în regul, eforturile disperate ale dumanilor notri de a-l
ponegri în fel i chip pe eroul nostru naional) este i el un trecut care nu trece, în România!
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în livretul acompaniator al unui CD-Rom intitulat : Nega ionismul. Livretul
în chestiune este prefaat de Simone Veil (Radio France-INA, Vincennes,
Frémeaux et Associés).
17. In 1996, istoricul francez exterminaionist Jacques Baynac a sfârit prin a
recunoate, dup ani i ani de erori i minciuni, c nu exist nici o dovad cu
privire la existena camerelor de gazare germane. Nu putem decât s constatm,
scrie Baynac, “absena oricror documente, urme i dovezi materiale“ cu privire
la existena “camerelor de gazare“. (Le Nouveau Quotidien de Lausanne,
2 septembrie 1996, p. 14). Cu toat aceast recunotere a inexistenei oricror
dovezi, Baynac afirm îns credina sa permanent i indefectibil în existena
“camerelor de gazare”.
Comentariu : De fapt, Jacques Baynac spune c dei nu exist dovezi, “el
crede” ! Pentru Baynac, problema camerelor de gazare este de domeniul
credinei ! Revizionitii afirm c întrucât nu exist dovezi privind existena
“camerelor de gazare” suntem îndreptii s nu credem în existena lor. In caz
contrar, “camerele de gazare ”ar trebui înelese drept gselnie de natur
magic. De prisos s adugm c cel ce nu crede în existena camerelor de
gazare are datoria moral s le conteste, mai ales cretinul ce se gargarisete cu
ideea c Mântuitorul este Calea, Adevrul i Viaa. Credina cretin se
dovedete poate i cu citate biblice… Ea se dovedete îns mai ales prin fapte.
Tcerea în faa minciunii revine la complicitate, la trdarea credinei în
adevrul lui Cristos. Cretinii care cred c au dreptul s nu aib vreo prere în
aceast chestiune se înal i înal pe Cristos. Nu mai vorbim de Biserici, de
confesiuni, devenite adesea nite adunturi de gheeftari ce tund oiele
Domnului, de profitori ce exploateaz capitalul fr de sfârit “Sfântului Duh”
cum ar exploata o cârcium.
18. In anul 2000, la sfâritul crii sale Histoire du négationnisme en
France (Gallimard), Valérie Igounet a publicat un lung text în cadrul cruia
Jean-Claude Pressac, unul din cei mai înverunai exterminaioniti,
semneaz un adevrat act de capitulare. Reluând ideea i cuvintele profesorului
Michel de Boüard, Presac declar i el c dosarul sistemului concentraionar
german pute a minciun de la o pot. Apoi se întreab dac actuala viziune
oficial cu privire la istoria celui de al II-lea Rzboi Mondial ar putea fi salvat.
Rspunsul su este nu ! “Istoria actual a lagrelor germane de
concentrare, aparent triumftoare, este condamnat istorice te”.
Tot ceea ce s-a inventat  i adugat în jurul suferin ei reale este
sortit pubelei istoriei, concluzioneaz Presac (p. 651-652). Protejat al
avocatului jidan Serge Klarsfeld i al rabinului american Michael Berenbaum,
director tiinific al “Muzeului Holocaustului” din Washington, Pressac fusese
srbtorit în 1993-1994 ca un extraordinar cercettor exterminaionist care, cu
cartea sa Crematoriile de la Auschwitz, ma inria holocaustic (Les
Crématoires d’Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse, Paris,
CNRS, 1993), ar fi semnat actul de deces al revizionismului istoric. De fapt, în
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cartea Valériei Igounet, Pressac semneaz propria-i capitulare ! Doi ani mai
târziu, Pressac moare în condiii suspecte, în timpul unei banale intervenii
chirurgicale.
Comentariu : Marele public a fost inut la curent cu publicitatea enorm
fcut în jurul crii lui Pressac din 1993, despre care se spunea la toate
colurile, pe toate ecranele i gazetele de perete pioniereti c ar conine
dovezile tiinifice absolute, definitive i irefutabile cu privire la existena
“camerelor de gazare“. apte ani mai târziu, Pressac îi recunoate eroarea.
Despre aceast recunoatere nu s-a suflat îns o vorb în pres, nimeni nu a
vorbit pe micul ecran, iar pionierii au înlemnit i îmbtrânit în poziie de “Salut
voios de pionier“.
19. In 2002, Robert-Jan van Pelt a publicat The Case for Auschwitz.
Evidence from the Irving Trial, Indiana University Press, XVIII, 571p. Se
tie c David Irving nu este revizionist decât pe jumtate, c nu cunoate
suficient argumentele revizioniste, c a pierdut procesul pentru calomnie, pe
care a avut imprudena s-l deschid contra universitarei americane Deborah
Lipstadt. Teza just c nu au existat camere de gazare la Auschwitz a fost
susinut de el cu stângcie. Un judector curajos i un tribunal adevrat, într-o
ar liber, i-ar fi dat dreptate. Argumentul lui Irving se rezuma la o formul în
patru cuvinte, pe care o lansasem în 1994 : “No holes, no Holocaust !“ :
“Fr guri, nu exist Holocaust ! Raionamentul meu era urmtorul : 1.
Auschwitz este în centrul problematicei holocaustice. 2. Crematoriile de la
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) sunt în centrul complexului Auschwitz. 3.
Conform tezei exterminaioniste, în mijlocul crematoriilor s-ar fi gsit una sau
mai multe “camere de gazare“. 4. Astzi, unul singur din aceste crematorii,
avariat i aproape în ruin, permite exminarea încperii considerat a fi fost
“camer de gazare“. Este locul presupus, al presupusei crime. 5.
Exterminaionitii susin c pentru uciderea prizonierilor înghesuii în
respectiva încpere, un soldat SS se deplasa pe acoperiul de beton al camerei i
vrsa granulele de Zyclon B prin patru orificii sau guri existente în acoperi. 6.
Examinarea atent a acoperiilui ne arat c aceste orificii nu au existat i nu
exist înc. 7. De vreme ce orificiile în chestiune nu exist, scenariul
exterminaionist nu are nici o valoare. Cu alte cuvinte, absena gurilor indic
absena crimei.
Martor contra lui David Irving, Robert-Jan van Pelt s-a strduit s gseasc
ceva contra acestui argument. Nici el, nici colaboratorii lui nu au gsit nimic.
Judectorul Gray a fost obligat s recunoasc “the apparent absence of
evidence of holes” (Stenografia procesului, p. 490), s admit c
“contemporaneous documents yield little clear evidence of the
existence of gas chambers designed to kill humans” (p. 489). Pentru o
mai abundent informaie, paginile 458-460, 466-467, 475-478 i 490-506
sunt cele mai indicate. In chiar textul sentinei, judectorul Charles Gray
recunoate surpriza sa : “I have to confess that, in common I suspect with most
other people, I had supposed that the evidence of mass extermination of
Jewsnin the gas chambers at Auschwitz was compelling. I have, however, set
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aside this preconception when assessing the evidence aduced bz the parties in
these proceedings“ (13.71). Eecul iostoricilor exterminaioniti este flagrant.
David Irving ar fi trebuit s câtige procesul, graie, între altele constatrii
judectorului, care îi era vizibil ostil : documentele epocii conin foarte puine
elemente doveditoare clare cu privire la existena camerelor de gazare germane
i a unei politici de exterminare a jidanilor. Recunoaterile de acest gen se
succed una dup alta, începând cu cea din 1951 a lui Léon Poliakov. Liturghia
neagr-exterminaionist continu îns neschimbat, precum dezbaterile
“teologice” privind sexul îngerilor din Constantinopolul în care deja
ptrunseser turcii la 1453…
20. In 2004, istoricul francez Florent Brayard a publicat cartea « Solu ia
final a problemei jidove ti », Tehnica, timpul  i categoriile
decizionale (Paris, Fayard, 640 p). Un an mai târziu, într-o recenzie a acestei
cri, se puteau citi urmtoarele trei fraze : “Se tie c Hitler nu a redactat nici
semnat un ordin de suprimare a jidanilor, c deciziile (ar fi fost mai multe) au
fost luate în cel mai strict secret, în cadrul unor discuii cu Himmler, poate
Heydrich i (sau) Göring. Se presupune c nu a fost vorba de un ordin
explicit, Hitler i-a dat probabil acordul la cererile sau proiectele
intrlocutorilor si. Poate c nici nu a formulat mcar acest acord, fcându-se
îneles printr-o tcere semnificativ, un simplu semn de aprobare“. (Yves
Ternon, Revue d’Histoire de la Shoah, iulie-decembrie 2005, p. 537).
Comentariu : Aproape fiecare cuvânt din aceste fraze arat c autorul lor nu
are argumente ci speculaii gratuite. O baz mai “tiinific” ar fi fost pentru el
ghicitul în cafea sau în bobi… Fr cea mai mic indicaie material, Yves
Ternon formuleaz idea c Hitler s-a fcut îneles pe mutete, printr-un “semn
de aprobare“ ! El nu face decât s-i însueasc teoria “nodului“ (un semn din
cap în form de nod !, sic !) emis de profesorul Christopher Browning în cadrul
procesului Ernest Zündel (Toronto, 1988). Nici un universitar exterminaionist
nu s-a pretat la o mai comic elucubraie decât acest Ternon. Oamenii de bun
credin îneleg c teza oficial-exterminaionist nu poate ine piept
numeroaselor, imbatabilelor argumente ale istoricilor revizioniti. Teza
exterminaionist a devenit o sperietoare ce nu sperie pe nimeni, în care nu mai
cred nici mcar autorii ei. Fora tezei exterminaioniste st în baionetele
poliiei gndirii. Viitorul ne va spune dac gulagul-caviar iudeooccidental, al bur ilor ghiftuite, va avea un sfâr it mai pu in
dezolant decât gulagul-mizerie de tip iudeo-sovietic, al bur ilor
goale.
Bilan ul victoriilor revizioniste
In faa zdrobitoarelor victorii revizioniste, istoricii exterminaioniti,
mercenari ai tezei oficiale a pretinsei exterminri fizice a jidanilor, au sfârit
prin a recunoate c pe plan istoric i tiinific nu dispun de nici un argument
întru susinerea acuzaiilor lor macabre. Ei au recunoscut c :
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1) Nu pot prezenta nici un document întru susinerea realitii crimelor cu care
se gargarisesc de 60 de ani, ce rmân astfel “în aer“, devin vaporoase !
2) Nu pot prezenta nici mcar una din armele crimei, mcar un desen, o schi a
acestei arme, modul ei de funcionare
3) C nu posed nici o dovad sau element de dovad în sensul aseriunilor lor.
4) C nu pot prezenta nici mcar un singur martor credibil (a se vedea mai sus
opinia lui Simone Veil).
5) C toate aseiunile lor constituie un dosar ce pute a minciun, care va sâri în
pubelele istoriei.
6) C sursele invocate s-au dovedit nu numai rare ci i îndoielnice !
7) C pretinsele “urme” sunt dezlânate, împrtiate, imposibil de interpretat
coerent.
8) C s-au pretat la o serie de falsificri, travestiri, artificii i potemkiade.
9) C în sprijinul tezei oficiale s-a invocat adesea “istoria idioat” (sic) a deciziei
de exterminare a jidanilor ce ar fi fost luat la Berlin-Wansee, la 20 ianuarie
1942, c Raul Hilberg, cel mai important i mai cunoscut istoric
exterminaionist este în trista postur de a recurge la “explicaii“ ridicole, prin
presupusele iniiative pripite ale birocraiei germane, fr ordin, fr plan, fr
instruciuni, fr control, pur i simplu printr-un incredibil consens spiritual i
printr-o transmisiune telepatic a gândirii conensuale.
Istoricii exter-minaioniti oficiali nu au putut rspunde la nici o
constatare sau cerere a itoricilor revizioniti, de exemplu : 1) « Show me or
draw me a Nazi gas chamber ». 2) « Bring me one proof, one single piece of
evidence of your own choosing, on the grounds of which to assert that there
was a genocide ». 3) « Brinf me one testimony, one single testimony, the best
one in your opinion ». 4) « No holes, no Holocaust ». Prini între corzi în stare
de cnócaut (knok-out), istoricii exterminaioniti au creat i recurs la poliia
gândirii, la jandarmi, tribunale, procurori i temniceri pentru a condamna i
extermina (prin marginalizare i eliminare din societate, prin suspendarea din
funcii, din salarii, din pensii, prin confiscarea averilor, prin atentate teroriste,
etc) pe adversarii lor, istoricii, profesorii, editorii i librarii revizioniti. Contra
ateptrilor lor, s-a întâmplat îns c unii judectori au omagiat uneori lucrrile
istoricilor revizioniti, i-au manifestat surpriza i stupoarea în faa raritii
sau totalei lipse de dovezi în sprijinul istoriei oficial-exterminaioniste. Din
aceast cauz, mai întâi în Frana, apoi în mai toate rile Europei a fost
introdus prin lege delictul de opinie revizionist. Aa a aprut poliia
contmporan a gândirii, ce marcheaz probabil cea mai profund criz cunocut
vreodat de democraie ! Ca orice instituie represiv i ruinoas pentru
omenire, Poliia gândirii suscit gesturi de eroism, creaz martiri ai gândirii
libere, fr s închid gura istoricilor revizioniti. Prin aceste legi liberticide,
istoricii exterminaioniti i ruinoasa istorie mincinoas oficial, aprat de
baionetele pltite de netiutorii contribuabili, de poliiti, juriti, tribunale,
închisori i temniceri corupi a consfinit o a doua form de Gulag. Gulagulcaviar. Gulagul-caviar de tip iudeo-american  i occidental este
mo tenitorul, continuatorul, pe un plan “superior” (sic) al
gulagului iudeo-stalinist de tip sovietic !

— 26

—

FAURISSON : Victoriile revizionismului

Multe alte argumente ar putea fi formulate contra viziunii istorice oficiale.
Este vorba de argumente ce arat c pe plan tiinific, istoric, edificiul viziunii
istorice oficiale s-a prbuit aa cum se prbuise (economicete, cel puin)
comunismul înc de la desfiinarea proprieii private i generalizarea erbiei
fa de statul i de ideologia iudeo-bolevic. Edificiul de minciun i ruine al
Gulagului-caviar i al Holocaustului a devenit obstacolul contemporan major în
calea progresului, a propirii i împlinirii omului. In faa muntelui de cri
mincinoase ale istoricilor mercenari oficiali s-a ridicat edificiul, înc insuficient
cunoscut, al lucrrilor de istorie revizionist. Aceste lucrri prezint numeroase
documente, fotografii, expertize, transcrieri ale proceselor, rapoarte tehnice i
tiinifice, mrturii i studii statistice despre toate aspectele celui de al II-lea
Rboi Mondial. Ele arat care a fost soarta real a jidanilor europeni pe timpul
rzboiului, demonstrând c versiunea jidoveasc cu privire la ultima
conflagraie mondial este de ordinul mitului, al minciunii. De la mit, jidanii
au ajuns la mitologie  i de la aceasta la un surogat de religie, la
idolatria holocaustic. Oficianii de azi ai idolatriei holocaustice seamn
cu preoii ce stropesc cu aghiasm, afum cu tmâie i recit formule în care nu
mai crede aproape nimeni. Istoricii exterminaionisto-oficiali nu mai cred nici
ei în « credo » -ul învingtorilor ce a supus Europa prin baioneta sovietic i
bombardamentele teroriste americane. In ultimii ani se constat, printre
istoricii minciunii holocaustice, tendina la o discreie din ce în ce mai
complet cu privire la camerele de gazare.
In memoriile sale, falsul martor holocaustic i escrocul mondial Elie
Wiesel a scris înc în 1994 : “Camerele de gazare trebuiesc ferite de privirile
indiscrete, de imaginaia oamenilor“ (Tous les fleuves vont à la mer…,
Paris, Seuil, 1994, p. 97). Dup exemplul lui Wiesel, exterminaioniti precum
Claude Lanzmann (autorul filmului Shoah), Daniel Goldhagen (autorul crii
Hitler’s Willing Executioners), Simone Veil (fost preedint a
Parlamentului european, citat mai sus) sau François Léotard (fost ministru) au
devenit în ultimii ani foarte rezervai i prudeni cu privire la “camrele de
gazare“. In urm cu câteva luni, Jacques Attali (om de afaceri jidan, politican i
istoric) a decretat : “Imensa majoritate a jidanilor asasina i au fost
uci i de armele individuale ale solda ilor  i jandarmilor germani,
între 1940  i 1942, nu în uzinele mor ii, construite abia up aceea”
(“Groupes de criminels ?”, L’Express, 1 iunie 2006, p. 60). Aceast manier de
a jongla ba la pierderi, ba la câtiguri cu pretinsele “camere de gazare” devine
tot mai curent. Se încearc înlocuirea minciunii de la Auschwitz cu miniuna de
la Baby Yar sau alte fantastice masacre în Ucraina ori rile Baltice. Nu se spune
îns nici un cuvânt cu privire la dovezile tiinifice ale unor astfel de afirmaii,
de exemplu rapoarte de exhumare i de autopsie, cum a fost cazul cu masacrele
sovietice de la Katyn, Vinia i din alte pri. Cu privire la numrul morilor de
la Auschwitz nu se mai spune nimic despre cele nou milioane (din cartea Nuit
et Brouillard), opt, ase sau patru milioane (ca la procesul Nuremberg sau pe
monumentul de la Auschwitz-Birkenau, pân în 1990). Cifra a szut la un
million i jumtate (monumentul Auschwitz-Birkenau, dup 1995), 1 100 000
sau 700 000 (Jean-Claude Pressac), ba chiar 510 000 (Fritjof Meyer, Die Zahl
der Opfer von Auschwitz, Osteuropa, mai 2003, p. 631-641). Cifrele de pe
urm nu sunt întru nimic mai fondate decât cele care le-au precedat.
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Concluzie general
In acest început al celui de al XXI-lea secol, avem privilegiul de a asista la
punerea în cauz a uneia dintre cele mai mari minciuni din istorie. Mitul
“Holocaustului” poate continua ht i bine s strluceasc prin vitrine i ecrane
mincinoase, consumându-se astfel precum arpele ce-i mânc singur coada.
Mitul “Holocaustului” a servit la crearea în Palestina a coloniei rzboinice
intitulat “statul Israel”, dotat cu o armat jidoveasc. Mitul “Holocaustului”
impune lumii jugul tiraniei jidoveti i sioniste ce se exercit în toate domeniile
vieii intelectuale, universitare, cultural-mediatice. El a otrvit sufletul
Germaniei, începe s-l otrveasc i pe al altor ri, inclusiv România. Mitul
holocaustului a permis stoarcerea fruduloas a unor imense sume de bani din
Germania i alte ri, sume cifrate la zeci de miliarde de dolari, mrci i euro.
României i s-a pregtit mai de mult “dosarul”, pe care politicienii trdtori, de
dup lovitura de stat sionisto-american i sovietic din 1989, l-au acceptat
deja. In virtutea jugului holocaustic suntem bombardai cu filme mincinoase,
muzee i cri ce întrein focul unei uri talmudice.
Mitul “Holocaustului” permite o adevrat cruciad împotriva oricrui
inamic real au imaginar, împotriva unei “axe a rului” variabil dup nevoi. El
permite fabricarea la cerere a celor mai neruinate minciuni “locale”, “pariale”,
dup modelul Uriaei Minciuni Holocaustice. Când este vorba de minciuni
holocautico-mediatice, dup cum s-a vzut, nu exist nici o difren între
“armele de nimicire în mas” ale lui Adolf Hitler i cele ale lui Saddam Hussein.
Despre ultimele s-a vzut c nu au existat decât în imaginaia patologic a
exterminaionitilor americani. Despre primele, viitorul ne va spune acelai
lucru ! Mitul “Holocaustului” este o pârghie, un mecanism de multiplicare a
minciunii i obrzniciei. El permite acuzarea la comand i la cerere a oricrui
om sau stat de pe faa pmântului. In virtutea lui se cere i se obine
“recunoatere”, “pocin”, “despgubiri” pentru pretinse aciuni contra
“poporului ales al lui Yahvé”, pentru o pretins complicitate la crime inexistente,
pentru o pretins indiferen general cu privira la soarta jidanilor în anii celui
de al II-lea Rzboi Mondial.
Mitul “Holocaustului” a antrenat decderea dreptului i a justiiei la un
nivel de barbarie nemaizut în Europa de peste dou milenii. In numele lui s-au
trucat procese, începând cu Procesul de la Nuremberg, au fost spânzurai
(metod talmudic preferat de ucidere fr sânge) zeci de mii de soldai i
ofieri, martiri i eroi ce au avut nefericirea s piard rzboiul de aprare al
rilor lor. In numele lui a fost asasinat marealul Antonescu, s-a ponegrit
rzboiul nostru just contra iudeo-bolevismului, s-a introdus sclavia iudeobolevic în toat Europa de Est ! In numele minciunii holocaustice s-au
pronunat milioane de ani de temni, au fost deportate popoare întregi
(germanii din Banat i Transilvnia, din Cehoslovacia, din Polonia, palestinienii
din Palestina, ttarii din Crimeia, etc), au fost persecutai i marginalizai cei
mai buni români dintre români, cei mai buni rui dintre rui i germani dintre
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germani. S-a aplicat de fapt vechiul principiu talmudic : pe cel mai bun dintre
cretini (goiym) ucide-l, principiu formulat de gândirea talmudic cu aproape
dou milenii înaintea ultimului Rzboi mondial. In numele minciunii
holocaustice sunt târîi în faa comisariatelor talmudice, botezate “tribunale ale
poporului“, istoricii, cercettorii i intelectualii revizioniti ce contest cu
argumente minciunologia holocaustic. Contra unor ilutri profesori de optzeci
i uneori chiar de nouzeci de ani depun “mrturie“ lichelele sionului,
gheeftari “supravieuitori ai holocaustului nazist“, ce i-au fcut o bnoas
profesie din a nscoci atrociti macabre despre anumite aspecte ale ultimului
Rzboi Mondial.
Capacitatea de variaiuni infinite pe teme macabre a “poporului ales”
trebuie s ne dea de gândit. Lipsa lui de pudoare este vizibil înc din paginile
Vechiului Testament : unde s-a mai pomenit ca actele incestuale s figureze
la loc de cinste într-o carte chipurile “sfânt” ? Aceste acte abominabile, aceast
ur fr limite, aceste minciuni de proporii cosmice trebuie s înceteze.
Niciodat în istorie “hybris”-ul vechilor grecii nu a rmas nepdepsit. Nici un
popor nu s-a artat mai rbdtor decât arabii în faa “hybris”-ului jidovesc.
Poporul arab este îns imun la minciunile vehiculate de presa, coala,
universitatea i bisericile cretine, toate sub cism jidoveasc. El i-a pierdut
proverbiala lui rbdare. La prima ocazie va scutura jugul israelian. Inelepii
sionului tiu c zilele lor în pmântul palestinienilor sunt numrate, îi
pregtesc terenul în vederea palestinizrii altor ri i popoare, inclusiv
România. Tot mai numeroi sunt cei ce îneleg c a sosit ceasul cutrii unei
veritabile pci în lume, bazat pe adevrul istoric i respectul datorat
adversarului de ieri i poate de mâine, c nu se poate suine la infinit i în mod
artificial statul Israel care nu se menine decât prin mistificarea i jefuirea unor
popoare ca cel german i palestinian, mai ales. Tot mai numero i sunt aceia
care în Occident  i chiar în Statele Unite încep s deschid ochii, s
în eleag riscurile pe care comunitatea interna ional  i le asum
prin supu enia  i ipocrizia acceptrii idolatriei holocaustice, arma
nr 1 a jidnimii postbelice, alfa  i omega Israelului zilelor noastre.
Concluzie practic
Exist mijloace practice în vederea unei aciuni eficace contra idolatriei
holocaustice, al crei principal altar este Auschwitz.
Dup cum se tie, în centrul complexului idolatric, turistic i mincinosmuzeistic de la Auschwitz se gsete o “camer de gazare” model, vizitat pân
astzi de aproximativ 30 de milioane de persoane. Este vorba de o nemaivzut
impostur, de care sunt contieni toi istoricii i mai ale direciunea
Gheeftului de Stat care este “Muzeul naional Auschwitz”. Se întâmpl c
UNESCO (Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur),
la cererea Guvernului polonez, la 27 octombrie 1979 a înscris acest complex
muzeistico-idolatro-rocambulesc printre monumentele culturale ale Patrimoniului mondial. Sugerez sesizarea imediat, repetat, perseverent i din toate
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rile a organizaiei UNESCO cu privire la mecheria i minciuna Auschwitzholocaust. Lucrul ar fi cât se poate de normal, nu numai din partea statelor
lumii ci i din partea oricrui cetean al universului, întrucât mecheria i
minciuna holocaustic constiituie un extrem de grav atentat contra educaiei,
tiinei i culturii. Este vorba de un atentat contra omului ca om ! De o manier
generl am putea accepta punctul de vedere exprimat de fostul deputat
european, jidanul german Jean-Gabriel Cohn Bendit : “S luptm pentru
distrugerea acestor camere de gazare prezentate turi tilor în
lagre unde se  tie precis c nu a existat nicicând a a ceva”
(Libération, 5 martie 1979, p. 4).
Exist i alte mijloace practice de lupt contra tiraniei mitului holocaustic.
De exemplu, cu modestia cuvenit, difuzarea prin toate mijloacele a acestor
pagini cu privire la victoriile revizioniste, respectiv înfrângerile
exterminaioniste, ascunse cu grij lumii întregi.
Prin minciunile lor la scar mondial, apostolii idolatriei holocaustice s-au
metamorfozat într-un fel de inamici ai omenirii. De peste 60 de ani aceti
apostoli ai minciunii îi permit s insulte, s pun sub acuzaie lumea întreag.
Principala int a fost, bine îneles, Germania, apoi rile i popoarele care au
crezut c este de datoria lor s lupte alturi de aceasta contra lui Stalin i a
barbariei iudeo-comuniste, dup cum, în tabra cealalt, anumite ri i
popoare au crezut c este de datoria lor s lupte contra Germaniei i a aliailor
ei. Este bine ca, la peste 60 de ani de la sfâritul rzboiului, s manifestm
aceeai obiectivitate fa de ambele tabere, s analizm Rzboiul i cauzele lui
precum o problem oarecare de matematic, s nu ne insultm unii pe alii i s
nu dm în judecat pe cei care au alte puncte de vedere. In delirul lor acuzator,
organizaiile de milogi ai jidnimii ce triesc din jefuirea Germaniei i se
pregtesc s ne jefuiasc i pe noi (deja au “cumprat” aproape întreaga
economie zidit de noi în sfertul de veac al lui Ceauescu), au ajuns s acuze
chiar i rile i popoarele ce au combtut Germania de o pretins “indifren”
criminal cu privire la soarta jidanilor. In zurbagia lor denat i incontient, organizaiile de milogi i pomanagii au atacat pân i pe fostul
preedinte american Roosvelt, pe premierul britanic Churchill, pe generalul De
Gaulle, pe Papa Pius al XII-lea, Comitetul internaional al Crucii Roii i alte
personaliti, instituii i chiar state pentru “vina” de a nu fi denunat
existena “camerelor de gazare” ! Cine ar fi putut îns denuna ca verificate i
adevrate nite zvonuri ce fceau parte din groteasca propagand proprie
tuturor rzboaielor, o propagand ce nu a ezitat s pun pe fotii preedini
Ceauescu, Milosevici sau Saddam Hussein alturi de Hitler. De ce nu alturi de
Hanibal, sau de Tutankamon ? Lectura crii The Terrible Secret de Walter
Laqueur (Londra, Weidenfeld & Nicholson, 1980, p. 262) ne arat peste treizeci
de motive de scepticism justificat din partea inamicilor Germaniei cu privire la
zvonurile incredibile lansate de anumite surse jidoveti. Aliaii au intreprins
anchete minuioase, în urma crora s-a îneles c zvonurile cu privire la
“camerele de gazare” nu sunt decât simple zvonuri. Sub acest plan cel puin,
Aliaii, personalitile, organizaiile i statele acuzate de “indifren”, au dat
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de fapt dovad de clarviziune. De aceeai clarviziune au fcut dovad, dup
rzboi, personaliti ca Churchill, De Gaulle, sau Eisenhower, care dei au scris
mii de pagini de memorii, nu au menionat nici mcar odat faimoaseleinexistente “camere de gazare”.
Rzboiul i propaganda de rzboi au nevoie de minciun, de ur. Pacea i
prietenia între popoare nu pot decât s câtige din grija pentru precizie i
exactitudine în materie de cercetare istoric, o cercetare tiinific ale crei
concluzii nu pot fi stabilite prin legi sau ordonane guvernamentale de
urgen !

Dou referin e extermina ioniste cu privire la pretinsa
“camer de gazare” Auschwitz I
1.Textul integral, din 1995, al lui Eric Conan
Un alt subiect delicat : ce este de fcut cu falsurile mo tenite de la
aministraia comunist ? In anii 50 i 60, mai multe construcii disprute sau a
cror destinaie fusese schimbat au fost reconstruite cu mari abateri de
la planurile ini iale. De i false, ele au fost prezentate drept
autentice ! Unele dintre ele, prea noi, au fost interzise publicului. Nu mai
vorbesc de camerele de dezinfec ie a hainelor, prezentate uneori
drept camere de gazare omicide. Aceste abera ii au servit cauza
revizionitilor, care pe aceast baz au formulat cea mai mare parte a
afabulaiilor lor. Exemplul crematoriului 1, singurul de care dispunea
Auschwitz I, este semnificativ. In morga acestuia a fost instalat prima camer
de gazare, care a funcionat câtva timp, la începutul lui 1942 : izolarea zonei era
o necesitate pentru gazri. Ea perturba îns activitatea lagrului. La sfâritul lui
aprilie 1942 s-a decis transferarea gazrilor mortale la Birkenau, unde ele au fost
practicate, mai ales pe jidani, la scar industrial. Crematoriul 1 a fost
transformat în adpost antiaerien, cu sal de operaii. In 1948, cu ocazia
înfiinrii muzeului, crematoriul 1 a fost reconstruit în starea de
origine presupus. Totul este fals : dimensiunile camerei de gazare,
amplasarea uilor, orificiile pentru vrsarea cristalelor de Zyclon B, cuptoarele
reconstruite dup amintirile câtorva supravieuitori, înlimea courilor. La
sfâr itul anilor 70 Robert Faurison a exploatat de minune aceste
falsuri, mai ales c reponsabilii muzeului refuzau s le recunoasc.
Un negaionist american a realizat un film video în camera de gazare
(prezentat drept autentic) : îl vedem interpelând vizitatorii cu
“revelaiile” sale. Jean-Claude Pressac, unul dintre primii care au stabilit exact
istoria acestei camere de gazare i modificrile ei de dup rzboi, a propus
restaurarea ei conform planurilor germane din 1942, gsite în arhivele sovietice.
Alii precum Théo Klein prefer s o lase în starea actual, explicând îns
publicului travestirea : “Istoria este ceea ce este, este suficient s o spunem,
chiar i atunci când nu este lucru uor. S nu adugm artificii peste artificii”.
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Krystyna Oleksy, al crui birou directorial ocup vechiul spital SS, ce d direct
spre crematoriu, nu se decide : “Pentru moment lsm totul a a cum
este, fr s precizm nimic vizitatorilor. Ar fi prea complicat. Vom
vedea mai târziu”. (Eric Conan, “Auschwitz : la Mémoire du mal”,
L’Express, 19-25 ianuarie 1995, p. 68, în întregime, p. 54-69).
Comentariu : In articolul su substanial, Eric Conan a vrut s arate distana
ca de la cer la pmânt dintre “memorie” i “istorie”. A fcut-o fr s pun în
discuie dogma “Holocaustului”. A reuit chiar s-i reafirme credina sa în
existena armei de distrugere în mas numit “camer de gazare”, considerând
ca exacte i pe deplin demonstrate aseriuni lipsite de orice baz tiinific. A
avut îns curajul s denune gravele minciuni, printre care minciuna “camerei
de gazare” emblematice prezentat înc vizitatorilor drept autentic ! A admis
justeea celor susinute de mine cu privire la aceste chestiuni, înc de la
sfâritul anilor 70. In anul 2005 l-am întrebat dac articolul su a suscitat
anumite proteste i cereri de rectificare, mai ales din partea autoritilor
Muzeului naional Auschwitz, în special din partea directoarei Krystyna Oleksy.
Rspunsul su : “nici o reacie”.
2. Iat ce spune Simone Veil despre “camera de gazare” Auschwitz I
Motivarea lui (a lui Robert Faurison) este real. Faurison nu a încetat s se
serveasc de cauiunea tiintific, garanie de respectbilitate. Citete scriitori
ca Maurice Bardeche, descoper pe Paul Rasinier, analizeaz pe Rimbaud,
Lautreamont, Apollinaire. Om strlucitor i cultivat, el este îns, nu mai puin,
un provocator. In anii 70, Robert Faurison lucreaz din greu i pune la punct
metoda sa istorico-literar. Viziteaz arhivele de la Auschwitz. Acolo a prins
rdcini negaiunea din el. Ea se sprijin pe un fapt real : camera de gazare a
lagrului Auschwitz I este o « reconstrucie », pentru c ea a servit ca depozit de
medicamente pentru trupele SS i ca adpost anti-aerian dup inaugurarea
camerei de gazare de la Auschwitz-Birkenau. Ceea ce a putut el s vad (i ceea
ce se vede înc) este o camer de gazare presupus, lucru evident i
incontestabil. Cu toate acestea Robert Faurisson vorbete de o mecherie, ai
crei autori ar fi jidanii. (Le Négationnisme, 1948-2000. Interviuri difuzate
de radio France-Culture, sub direcia lui Jean-Marc Turine. Livret de JeanMarc Turine i Valérie Igounet, prefaat de Simone Veil, Vincennes, Frémieux
et associés, 2001, 48 pagini, p. 27-28).
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