Informacja – oświadczenie Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi
przeciw Zniesławieniom w związku z 75 rocznicą zajęcia obozu
Auschwitz-Birkenau.
27 stycznia minie 75 rocznica zajęcia przez Armię Czerwoną niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau, największego i
najbardziej morderczego w archipelagu obozów śmierci wybudowanych na terenach okupowanej Polski przez aparat
bezpieczeństwa niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Nazwy niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci – Auschwitz,
Sobibór, Treblinka, Bełżec, Chełmno – do dziś budzą grozę i pozostają niegojącą się raną na polskiej ziemi zadaną w czasie II
Wojny Światowej przez ludobójcze rządy niemieckie.
Obóz w Auschwitz zbudowany przy użyciu niewolniczej pracy więźniów politycznych z pierwszych transportów, był
początkowo przeznaczony dla Polaków stawiających opór niemieckiej władzy. Po podjęciu decyzji o „ostatecznym rozwiązaniu
kwestii żydowskiej,” Niemcy zaczęli przywozić do Auschwitz transporty Żydów z Polski i całej Europy, metodycznie i bez
wyjątków eksterminując ludność pochodzenia żydowskiego zgodnie z założeniami obłędnej hitlerowskiej ideologii nienawiści
i prawodawstwa rasowego niemieckiej III Rzeszy.
Obóz w Auschwitz od początku do końca swojego istnienia zarządzany był przez Niemców – zbrodniczą niemiecką organizację
SS. To Niemcy byli panami życia i śmierci więźniów – Żydów, Polaków i wszystkich innych narodowości, które przeszły przez
to piekło na ziemi.
Na skutek napaści Niemiec na swojego dotychczasowego sojusznika, Rosja Sowiecka, która przez pierwsze dwa lata wojny
wspólnie z Hitlerem okupowała terytorium przedwojennej Polski, stała się wrogiem III Rzeszy i wyparła Niemców z podbitych
terenów, w tym z Polski. Tak więc państwo, które samo posiadało istniejący gigantyczny archipelag morderczych obozów
koncentracyjnych (Gulag), zajęło niemiecki obóz śmierci w Auschwitz. Wkrótce po zajęciu, sowiecki aparat bezpieczeństwa,
NKWD, zaczął wykorzystywać nazistowski obóz jako więzienie dla członków polskiego podziemia niepodległościowego i
jeńców wojennych. Podobnie NKWD dostosowało inne obozy nazistowskie na terytorium okupowanej Polski do potrzeb
aparatu terroru w czasie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce po II Wojnie Światowej.
Zbliżająca się rocznica 27 stycznia 2020 roku przypomni całemu światu czym był niemiecki nazizm, czym był zbrodniczy
system niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci zbudowanych na terytorium okupowanej Polski i
zarządzanych przez ludobójczy aparat bezpieczeństwa niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niedawne kłamstwa prezydenta Rosji
Vladimira Putina na temat wybuchu II Wojny Światowej i jego szokujący rewizjonizm historyczny pokazuje, że prawdy o
wydarzeniach II Wojny Światowej trzeba zawsze strzec przed tymi, którzy jak Putin chcą manipulować narracją w celu
osiągnięcia doraźnych celów ekspansywnej polityki zagranicznej.
Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina wszystkim, którzy będą się wypowiadać na temat tej rocznicy, że obóz w
Auschwitz był niemieckim nazistowskim obozem śmierci założonym przez hitlerowską Trzecią Rzeszę na terenach
okupowanej Polski. Zaprzeczanie, umniejszanie odpowiedzialności nazistowskich Niemiec lub przerzucanie z Niemców
odpowiedzialność za Holocaust (Holocaust denial) jak również wszelkie kłamstwa na temat sprawstwa zbrodni Holocaustu
są mową nienawiści (hate speech). Pomniejszanie odpowiedzialności za zbrodnie i przerzucanie jej na ofiary jest nie tylko
zaprzeczaniem prawdzie, ale również próbą ponownego poniżenia i odbierania godności ofiarom.
Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom przypomina wszystkim, którzy będą się wypowiadać na
temat rocznicy zajęcia obozu w Auschwitz przez Armię Czerwoną, że Rząd Polski na Uchodźstwie nie miał władzy nad
terytorium Państwa Polskiego od 17 września 1939 roku - momentu agresji sowieckiej na Polskę w zmowie z Niemcami.
Gdyby nie ta napaść i w konsekwencji upadek Państwa Polskiego to nie wydarzyłby się Holokaust, ani inne zbrodnie, które
były prostą konsekwencją przeniesienia ludobójczych praktyk obu totalitarnych okupantów na terytorium okupowanych
ziem polskich.
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