O komorach gazowych i nie tylko

Rewizjoniści Holocaustu, czy tylko ci „trochę wątpiący”, są historyczną i społeczną rzeczywistością.
Mamy prawo zgadzać się z nimi lub nie, aby
jednak zająć własne stanowisko. Należy poznać
argumenty i sposób myślenia tego wewnętrznie
zróżnicowanego (światopoglądowo, ideologicznie, nacyjnie, rasowo) środowiska. Jest to przecież
warunek konieczny merytorycznej dyskusji; dyskusji pozbawionej zacietrzewienia lub kończącej
się na sali sądowej.
Dlatego też powodowany uczciwością historyka
przytaczam wypowiedzi (również streszczenia wywodów) kilkunastu ludzi, którzy kwestionują istnienie komór gazowych w niektórych niemieckich
obozach koncentracyjnych, zaprzeczają oficjalnej
wersji Holocaustu lub protestują przeciwko wykorzystywaniu – ich zdaniem – tej niewątpliwej tragedii, do celów bieżącej polityki.
Zapewne rozumny człowiek zaznajomiony z oficjalnie i powszechnie przyjętą wersją wydarzeń,
sam wyciągnie odpowiednie wnioski. Z korzyścią
dla prawdy historycznej.

1. PATRICK (PAT) J. BUCHANAN (były doradca prezydentów Nixona i Reagana, publicysta, kandydat
na prezydenta USA, konserwatysta). Broniąc Johna
Demjaniuka, rzekomego „Iwana Groźnego” z Treblinki, Buchanan zakwestionował oficjalną wersję
eksterminacji Żydów:
...silniki dieslowskie nie wytwarzają dosyć tlenku węgla, aby kogokolwiek zabić. (...) W roku 1988
w dystrykcie Columbia grupa młodych ludzi licząca
97 osób została uwięziona w pociągu w podziemnym
tunelu liczącym 130 metrów. Cały czas 2 lokomotywy z silnikami Diesla tłoczyły spaliny do wagonów.
Po 45 minutach wszyscy zostali uwolnieni cali i zdrowi. Broń, którą Demjaniuk miał używać do popełnienia masowego mordu, nie może zabijać.

2. JOSEF SCHUSSLBRUNER (publicysta m.in. „Staatsbriefe”). Stwierdza, że Niemcy zabili od 1 do 1,5
mln. żydowskich zakładników, odrzuca też tezę
o wyjątkowości niemieckich zbrodni na Żydach,
która – według niego – ma służyć linii obrony
na wypadek, gdyby zaczęto analizować udział Żydów w zbrodniach komunistycznych.

3. Według FRANCOIS FURETA i RAYMONDA
ARONA (czołowego francuskiego antykomunisty,
Żyda z pochodzenia) mit komór gazowych narodził się 22 marca 1916 roku, gdy „Daily Telegraph”
podał, że 700 tysięcy Serbów zostało uduszonych
przez Niemców, Austriaków i Bułgarów w kościołach i innych miejscach wypełnionych gazem (dzisiaj natomiast oskarża się Serbów – o potęgo propagandy – o wymordowanie tysięcy Albańczyków
w Kosowie).
4. Wypowiedź jednego z niemieckich rewizjonistów:
Centrum Holocaustu jest Oświęcim. Centrum oświęcimskiego Holocaustu jest Brzezinka [to dlaczego
Żydzi rzucili się na żwirowiskowe Krzyże? – DR].
Centrum Holocaustu w Brzezince są krematoria II
i III. Do „komór gazowych” w tych krematoriach nie
można było wrzucić cyklonu B, gdyż nie było opisywanych przez świadków otworów wrzutowych w dachu. Tym samym legitymizacja Republiki Federalnej
Niemiec upada [w Niemczech rewizjoniści Holocaustu są ścigani prawnie; władze niemieckie od 65 lat
trudnią się represjonowaniem „politycznie niepoprawnych”. To taka teutońska specyfika – DR], ponieważ nie było dziur w dachu.

5. HARRY ELMER BARNES (1889-1968):
Próba zbadania historii eksterminacji Żydów w rzeczowy, fachowy i rzetelny sposób jest dziś traktowana jako coś gorszącego i godnego pożałowania... Jest
to z pewnością najbardziej ryzykowne przedsięwzięcie, jakiego może się podjąć historyk czy demograf.

6. ROBERT FAURISSON (czołowy rewizjonista
francuski):
W odniesieniu do Auschwitz-Birkenau zasadniczym
dowodem [na istnienie komór gazowych – przyp.
DR] są pamiętniki Rudolfa Hossa, które zostały spreparowane w polskim więzieniu (...).
Hoss został aresztowany przez Anglików w roku
1946. Podczas przesłuchania bito go pejczem, wkładano latarkę do ust, pojono alkoholem i lżono.
W tym stanie – a był „odpytywany” również w Norymberdze – mógł właściwie przyznać się do wszystkiego. Wydany Polakom – został powieszony w roku
1947. David Irving zauważa, że siedzący jeszcze
w norymberskim więzieniu Hoss usiłował przemycić list do żony, w którym przepraszał ją i rodzinę
za przyznanie się do zbrodni oświęcimskich (myślę,

