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Kvôli neutíchajúcim klebetám o holokauste, ktoré vo väčšine prípadov nenastali, je pravda okolo 
holokaustu  úspešne  zatlkaná  od  konca  2.  svetovej  vojny.  No  zrazu  s  príchodom  novej, 
demokraticky zvolenej vlády v Rakúsku, sa strašná pravda následkov 2. svetovej vojny konečne 
dostáva na prvé stránky novín po celom svete, so súhlasom rakúskej Strany Slobodných, ako 
odškodnenie pre tých etnických Nemcov,  ktorí  boli  vyhostení  a zavraždení  československom 
koncom 2. svetovej vojny. Po prvýkrát od roku 1945 sa o ich osudoch môžu dozvedieť aj tí, ktorí 
čítajú  tieto  riadky:  o  ich  vraždení,  vyhostení,  otroctve  a  zničení  miliónov  životov  etnických 
nemcov po skončení vojny. Tieto činy konečne uzreli svetlo sveta – a volajú po odplate. Ten 
smäd  po  krvi  a  nemilosrdné  vyhubenie  etnických  Nemcov  je  prekonaný  jedine  zločinmi  a 
masovými  vraždami v bývalom ZSSR, prevádzaných Jozefom Stalinom na obyvateloch  jeho 
vlastnej  krajiny.  Tieto  ohavné  činy  sa  vykonávali  v  hnusných  Stalinových  gulagoch,  ale  aj 
priamo v mestách a dedinách, kde sa jednotlivé masové vraždy stali. Nie v nacistickom Nemecku 
pod  vedením  Hitlera,  ako  boli  mnohí  z  nás  desaťročia  učení  nesprávne,  ale  pod  rúškou 
komunizmu  v  Sovietskom  Zväze,  kde  krv  tiekla  volne  dolu  prúdom.  Pod  nadvládou 
idealistických  socialistov  bolo  vyslaných  na  smrť  okolo  30  miliónov  ludí,  komunistami  – 
vražednými  mäsiarmi.  No  napriek  myšlienke,  že  len  komunisti  a  socialisti  sú  schopní  tak 
hrozných zločinov proti ľudskosti, môžeme pokojne raz a navždy prehlásiť, že ďalšia obrovská 
masakra  nevinných  a  bezmocných  ludí  sa  stala  počas  rovnakého  obdobia  a  nazýva  sa 
„demokratizácia"  USA,  Anglicka  a  Francúzka.  Až  teraz  môžeme  poukázať  na  to,  že  druhé 
najväčšie masové vyhubenie ľudí v 20. storočí nastalo v tom, čo bolo formálne nazývané ako 
„Velkonemecká ríša". Ale obeťami neboli židovský väzni z koncentračných táborov, ktorých 
nebolo zavraždených 6 miliónov, ale hlavnými obeťami bolo 9,3 milióna nemeckých civilistov a 
vojenských zajatcov, zavraždených spojencami po tom, čo Hitler zomrel a po „miery" ktorý bol 
vyhlásený. Tak velká hromada hanby nad hlavami vlád USA, Francúzska, Anglicka – a ešte kde 
stále  existuje  a  to  Sovietskeho  zväzu  –  sa  dá  len  tažko  odpustiť  a  pochopiť.  Tento  pravý 
holokaust nesmie byť zamlčaný. Na rozdiel od holokaustu, o ktorom sme počúvali,  keď sme 
vyrastali, sa čísla nedajú nafúknuť. Nevyrábalo sa síce žiadne mydlo ani tienidlá na lampy, len sa 
vraždilo a potom ututlávalo po cele trvanie 20. storočia.  Zastieranie  vedomostí  z povojnovej 
genocídy bezbranných a prostých ludí po taký dlhý čas nebola vôbec ľahká vec.  Tí,  v koho 
neludských srdciach,  s  krvou kvapkajúcou z  rúk,  sa  zrodili  hlúpe historky,  ako sa  zo židov 
vyrába mydlo a tienidlá  na lampy,  ako plyn  preteká sprchovacím potrubím k miliónom, ako 
čierny dym vystupuje k nebu z ich pecí, sa po celý čas snažili zatlkať pravdu. Ak si to zhrnieme: 
holokaust klamstiev, o ktorom sme všetci vedeli uzrel svetlo sveta, ale nie všetko sa tak stalo ako 
sme boli po celé tie roky učení. Je nutné poukázať na to, že nevinní židia zomreli tisíckami rúk 
nacistov tak isto, ako aj ďalší nevinný ludia zomreli tisíckami rúk spojencov pri Drážďanoch, v 
Hirošime a Nagasaki alebo hocikde inde POčAS VOJNY. Avšak obrovské klamstvá namierené 
na  zakrytie  zločinov  proti  ľudskosti  spáchaných  spojencami  začínajúcich  výmyslami  o 
umierajúcich židoch, tak ako aj  o metódach ich smrti.  Počet zabitých židov počas vojny bol 
nafúknutý nie o tisíce,  ale  o milióny.  čertovské opisy nemeckých výrobní  mydla,  tienidiel  a 
„tábory smrti" počas vojny mali za úlohu skryť pravdu o ozajstnom holokauste, pokračujúcom aj 
po  skončení  vojny  a  vyprovokujúcom  tak  velké  nepriatelstvo  a  nenávisť  voči  nemeckému 
obyvatelstvu, že vraždy miliónov z nich ostali nezaznamenané a utajené pred svetom. A takto to 
je aj po dnešné dni. Tienidlá, mydlá, pece a plynové komory majú zastrieť ozajstný holokaust, 
keď bezprostredne po kapitulácií  Nemecka bolo zabitých víťazmi 9,3 milióna ludí...zámerne. 
Dwight D. Eisenhower nechal vystavať vojnový tábor, kde nechal umrieť hladom okolo milióna 
Nemeckých zajatcov, ktorý sa vzdali, keď sa nemohli dívať na tolkú smrť. Potom, na dokončenie 
tohto strašného zločinu, bolo 15 miliónov Nemcov vyhnaných z ich domovov vo východnom 



Prusku, Pomoransku, z južných zemí a odvšadiaľ. Táto najväčšia etnická čistka 20. storočia bola 
vedená Spojenými štátmi.  Smrť miliónov ludí v rokoch po Nemeckej  kapitulácii  nesmie byť 
naďalej zatlkaná a skrývaná. To sa musí pomenovať ako sa patrí: Pravý holokaust. Zvolením 
strany Slobodných v Rakúsku sa pravda stane podnetom na diskusiu po prvýkrát za 55 rokov. A 
to je to, čoho sa boja vlády západných štátov. To je vysvetlenie pre tú náhlu nevôlu voči strane 
Slobodných.  Morálnosť,  česť  a  pravá  legitimita  všetkých  tých,  ktorí  pomáhali  roznášať 
povojnové  lži  je  dnes  otázna.  Sila  tých  v  Rakúsku,  ktorý  neklamali,  nazastierali  pravdu  a 
nespôsobovali korupciu zatrasie všetkými modernými demokratickými štátmi a ich pohladom na 
nich. Hodina pravdy konečne nastala a žiaden čestný človek sa jej nesmie báť. Nenechajme sa 
radovať skrytých nenávistcov a ignorantov alebo zabudnúť na smrť nevinných a bezbranných 
ludí. Všetko, čo nám minulosť ukazuje je ludská ukrutnosť voči iným, dvojsečný meč, čo seká z 
oboch strán. Dnes to môžu byt naši nepriatelia, čo sú nemilosrdne prenasledovaní a vraždení, no 
zajtra to môžu byť naši milovaní. Genocída ludí je výplodom chorých mozgov. Zdravý človek sa 
k tomuto musí postaviť s odporom a spojiť sa spolu na odhalenie a potrestanie vinníkov. Musíme 
si uvedomiť, že len zabezpečením bezpečnosti pre všetkých, si zabezpečíme bezpečnosť aj pre 
seba. Nakoniec tí z nás, čo žijú v USA, Francúzku a Anglicku, musia prísť s reorganizáciou, aby 
vo vláde a médiách, ktorých zvrhlé výmysly a zlomyselné klamstvá skrývali pravdu o pravom 
holokauste 55 rokov preto, aby sa neodhalilo, že oni sú dnes hnacími časťami „humanitárnych" 
vojen  a  nemajú  žiadnu  morálnu  autoritu  nad  ľuďmi.  Ich  vojenské  jednotky  znamenajú 
prebodnuté srdcia, ich zbrane znamenajú smrť a ich bomby pre „mier a stabilitu„ znamenajú 
deštrukciu nevinných životov, preto musia byť hlasno odmietnuté a ich falošné lži takisto, bez 
ostychu.
Voľby v Rakúsku signalizujú koniec lžiam o „holokauste". Naopak, signalizujú začiatok pravdy 
a poznanie o pravom holokauste 9.3 milióna Nemeckých žien, detí a mužov. To sa už nikdy 
nesmie zopakovať. Iba vďaka otvorenému pohľadu na tento obrovský zločin spáchaný niečím, 
čo  nazývajú  „demokratické„  národy  a  ich  komunistických  spojencov  proti  porazenému 
Nemecku,  môžeme  začať  odškodňovať  zničenie  životov  a  poistiť  sa,  aby  sa  to  už  nikdy 
nezopakovalo.  Začnime  teda  diskusiu  o  ozajstnom  Holokauste.


