




Ani vyhnání, ani sudetští, ani Němci!

Nacisty ovládaná média nám neustále tlučou do hlavy mnohonásobnou lež. Ve skutečnosti totiž k žádnému vyhnání sudetských Němců, dokonce ani k žádnému odsunu Němců nebo jejich přesídlení nedošlo. A už vůbec nešlo o něco, co by si vymyslel Beneš - na plánu na přesídlení Němců se dohodli spojenci a Benešovi jej pouze dali na vědomí.

V první řadě nebyli vyhnaní žádní Němci, ale pouze Češi. Ze zabraných území sahajících od pohraničí až do hlubokého vnitrozemí plus z území ve vnitrozemí, kde nacisté zřizovali vojenské prostory, jich bylo vyhnáno jeden a čtvrt miliónu. A toto vyhnání bylo spojeno s nesrovnatelně větším množství násilí, než poválečné přesídlení nacistů.
Přesídlení nacistů bylo prováděno z iniciativy říšských úřadů už před koncem války - byli evakuováni například nákladními auty wehrmachtu. Další nacisté pak prchali z vlastní iniciativy v  hrůze před přicházející Rudou armádou. To, že se jí při tom někde naopak dostali přímo do cesty, opravdu nebyla Benešova chyba.
Zbývající Němci měli být přesídleni na základě rozhodnutí spojenců. Československé úřady se však tímto rozhodnutím striktně neřídily, a namísto přesídlení Němců provedly pouze přesídlení nacistických válečných zločinců. Němcům, kteří se nedopustili válečných zločinů, bylo dovoleno v Československu zůstat.
Přesídlení tedy nebylo žádným kolektivním trestem, ale kolektivním darováním života nacistickým zločincům, kteří by v té době jinak dostali trest smrti. Němcům tedy žádná kolektivní vina připisována nebyla. Hypotetická kolektivní vina je naopak připisovaná Čechům - vina za věci, které se nikdy nestaly.
Samozřejmě, že docházelo k některým omylům, hlavně z důvodu, že se nacisté mstili německým antifašistům tím, že je udávali jako nacisty. Za to, že přesídlení bylo provedeno šetrně, bez větších excesů, si Československo tehdy vysloužilo i pochvalu od spojenců. Excesy byly na úrovni tehdejší běžné kriminality - hluboko pod úrovní dnešní kriminality.

Vrcholem absurdity je, když za situace, kdy je běžně zabavován, často násilně, veškerý majetek českým občanům, kteří někdy jeli tramvají načerno, má být „vracen“ majetek nacistům nebo jejich potomkům a dědicům do bůhvíjakého kolene, který jim byl zabaven za válečné zločiny, navíc na základě rozhodnutí vítězných mocností.
Majetek, který původně často ani nebyl jejich, majetek, kteří nacisté získali až během války, a to nejen uloupením českého, ale často „arizací“ židovského. Majetek zabavený na základě dohody se spojenci, podle které československá vláda (a tedy i vlády následnické) ručí za to, že se tento majetek nedostane opět do rukou Němců.
Porušení této dohody se tehdy považovalo za tak závažné, že se rovnalo válečnému aktu, kterým Československo (nebo následnické státy) vstupuje do válečného stavu vůči spojencům, tedy i USA. ...Darování tohoto majetku nacistům tak tedy i po právní stránce otevírá americkým vojskům možnost chovat se u nás jako v nepřátelské, okupované zemi.
Neméně absurdní je, když dnes pořád dokola slyšíme, jak je strašné, že někdo byl před rokem 1989 v komunistické straně, v milicích, spolupracovníkem StB, ale že nějak „přestalo vadit“, že byl někdo v NSDAP, SS, u Gestapa. Genocida, kterou nacisté páchali, najednou vadí míň, než že komunisté nezajistili o vánocích pro všechny banány.
V době, kdy jsou důchodci trestáni za to, že pracovali před rokem 1989, a tato léta se jim plně nezapočítají do důchodu (ale směšným kurzem), má být majetek zločinně nabytý za války považován za posvátný a „vracen“ s bůhvíjakými úroky. ...Kolik triliónů by museli „vrátit“ všem - nebo jejich potomkům či dědicům - co někdy jeli načerno tramvají!



	Naprostou lží jsou i řeči o tisíciletém soužití Čechů s Němci. Němci tu žili od  13. do 15. st. (200 let), od 16. do 17. st. (100 let), a od 18. do 20. st. (200 let). Celkem tu tedy žili tři různé skupiny Němců po celkovou dobu 500 let, v průběhu 700 let. Jejich pobyt zde byl oddělen dvěma stoletými pauzami, během kterých tu téměř žádní Němci nežili.
Tyto skupiny navíc pocházely každá z jiné oblasti Německa, a tak by se pro odlišnost německých dialektů možná i těžko domluvily. Němci druhé skupiny byli ještě k tomu všichni protestanti, a tak po třicetileté válce katoličtí Habsburkové prošli s vojskem celé české pohraničí, a zbývající Němce sami vyhnali.
Nejproblematičtější byla třetí skupina, kterou tvořily převážně kriminální živly prchající před zákonem z Bavorska přes nechráněnou hranici. Už podle toho, že osídlovali právě pohraničí, je zřejmé, že přicházeli až dlouho po třicetileté válce, v době, kdy už bylo vnitrozemí opět plně osídleno českým obyvatelstvem.
Následkem jejich genetického zatížení - většího sklonu ke ztrátě kontaktu vědomí s   fyzickým tělem a k médijnímu chování - jakmile jejich počet dosáhl určitého stavu, stala se i jejich kriminalita větší než třeba romská. Když později přijali nacistickou ideologii, jejich kriminalita ještě dále vzrostla o mnoho řádů.
Mohlo k tomu přispět nejen to, že Němci byli i předtím Habsburky preferováni, rozmazlováni, ale také vznik německého nacionalismu. Například rok 1848, který byl pro všechny ostatní národy (včetně Čechů) hlavně proticírkevním povstáním, ztroskotal na tom, že Němci jej pojali nacionalisticky - jako boj proti Slovanům.

Zavádějící je také nacistický výraz Sudety, původně označující pohraniční hory mezi Labem a Odrou. Jen malá část „sudetských“ Němců žila na tomto území, a také jejich kriminální činnost nebyla zdaleka omezena jen na tuto oblast. Takže nějaké propojení s těmito v překladu Vepřovými horami pokulhává. Výraz spíše evokuje spojení s vepři.
V důsledku svého genetického zatížení byli ve srovnání s ostatními Němci nepoměrně více zastoupeni v NSDAP a v nacistických represivních složkách (hlavně v SS, SA). Měli hlavní podíl na vyhnání jeden a čtvrt miliónu Čechů a smrti (často po mučení srovnatelném pouze s islamistickým) čtyř set tisíc československých občanů.
Zcela jistě měli i daleko větší než alikvotní podíl na miliónech zavražděných na východní frontě a v koncentračních táborech. Přesto jim byl darován život, s podmínkou, že budou, podobně jako ostatní Němci, žít na územích pod kontrolou vojsk vítězných mocností. To byl pravý důvod, proč bylo rozhodnuto o jejich přesídlení.
Kdyby k přesídlení nacistických zločinců nedošlo, muselo by být Československo nadále okupováno spojeneckými vojsky - a vzhledem k tomu, že Američané „osvobodili“ (spíše zabrali) jen 3 % našeho území, kdežto Rudá armáda osvobodila 97 %, tak tedy kým asi? - Byli bychom sovětskou okupační zónou, podobně jako pozdější NDR.
I Němci v Německu je přijali až po dlouhé masáži propagandou. Kladli jim totiž za vinu, že nebýt takových fanatiků, Hitler by nikdy nemohl válku začít. Ale oni se ani pak nikdy nevzdali (přinejmenším ti organizovaní) nacistické ideologie a plánů na „konečné řešení české otázky“, jak eufemisticky nazývali kompletní vyvraždění zdejšího obyvatelstva.

Krátce a jasně: „Sudetští“ nacisté nebyli vyhnáni, ale byl jim darován život. Prohlašováním, že chtějí do své „otčiny“, Sudet, mají na mysli, že chtějí vládnout celému světu. A vzdělaní a slušní Němci je za Němce vůbec nepovažují. Nejsou obětí bezpráví, ale vrahem ze špatného filmu, kterému hrdina daruje život, a který pak vraždí dál.
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