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     Очевидно това е въпрос с ключово значение, тъй като според повечето източници
Аушвиц (Освиенцим) е концлагерът, в който са унищожени (умъртвени с газ) най-много
евреи. Следователно броят на жертвите в Аушвиц представлява съществена част от
митичното число 6 милиона. Тази тема е засегната в много други статии, затова тук ще
отбележим само един единствен факт. Той не се нуждае от коментар.   

И така, от откриването на мемориала &quot;Освиенцим&quot; след края на Втората
световна война до 3 април 1990 г. паметната плоча пред бившия концлагер е била ето
тази:

  

  

На нея пише: &quot;Four million people suffered and died here at the hands of the Nazi
murderers between the years of 1940 and 1945&quot;. В превод това означава:
&quot;Четири милиона души са измъчвани и загинали тук от ръцете на нацистките
убийци между 1940 и 1945 година&quot;.

  

Неочаквано и тихомълком през 1990 г. тази плоча е сменена с нова. Ето я и нея:

  

  

Текстът гласи: &quot;Forever let this place be a cry of despair and a warning to humanity
where the Nazis murdered about one and a half million men, women, and children, mainly Jews
from various countries of Europe, Auschwitz-Birkenau, 1940-1945&quot;. Което означава:
&quot;Нека това място завинаги бъде вик на отчаяние и предупреждение към
човечеството, където нацистите убиха около един и половина милиона мъже, жени и
деца, предимно евреи от различни страни на Европа&quot;.
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Сметката е елементарна: 4 000 000 - 1 500 000 = 2 500 000 души разлика. При това не
всичките са евреи. ПОМИСЛЕТЕ! Как така тихомълком жертвите намаляха с 2.5
милиона??? Та това са ДВА И ПОЛОВИНА МИЛИОНА ЧОВЕШКИ ЖИВОТА!!! Кой
си е присвоил правото да жонглира с 2.5 милиона човешки живота? Някой от вас да е
чул, че вследствие на това признание вече не се твърди за 6 милиона жертви евреи, а
за 3.5 милиона? Т.е., с 2.5 милиона по-малко, както твърди паметната плоча пред
Аушвиц?

  

Както казах в началото, коментарът е излишен. Но въпросите напират.
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