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Hitler utiekol do Argentíny so súhlasom USA
20.12.2009

Analýza DNA, podľa ktorej lebka v ruských archívoch nepatrí
Adolfovi Hitlerovi, potvrdzuje hypotézu, ktorú, medzi inými
tvrdí argentínsky autor, Abel Basti, známy svojimi knihami
Bariloche Nazi/ Nacisti v Bariloche/ či Hitler en Argentína
/Hitler v Argentíne/, že vodca Tretej Ríše nespáchal
samovraždu v berlínskom bunkri 30. apríla 1945.
V minulom roku som poslal oficiálnu žiadosť do Ruska, aby
mi dovolili preskúmať lebku. Stretol som sa s ruským
vyslancom, cez ktorého som o to poprosil riaditeľa
Federálneho archívu, kde sú uložené údajné pozostatky
führera. A teraz štátnici v Moskve dali možnosť americkému
vedcovi, jednu hodinu na preskúmanie lebky, hovorí Basti,
ktorý teraz pracuje nad novou knihou o živote a smrti Adolfa Hitlera v Argentíne.
Prečo ruská vláda dovolila americkému vedcovi hodinu skúmať lebku, aby zistil
tajomstvo, ktoré má už 64 rokov ?
My, ktorí sa zaoberáme touto otázkou, veľmi dobre vieme, že táto lebka nepatrí Hitlerovi.
Teraz máme dôkaz o tom, čo sme vedeli vždy. Odpoveď treba hľadať vo vysokej politike. Do
svojej smrti v roku l953 Stalin neprestával pripomínať svojim spojencom a rozviedkam, že
Hitler ušiel do Španielska alebo do Argentíny. V súčasnosti sa snažím dopracovať sa k tomu,
aby mi Ministerstvo obrany Argentíny dovolilo oboznámiť sa s tajnými materiálmi, ktoré
hovoria o tom, že nemecké ponorky prišli k brehom Patagónie v roku 1945.
Stalin chcel súd nad Hitlerom ?
Do Norimberského procesu /september 1945/ Stalin trval na súde. „On musí stáť pred súdom
a ja ho nemám“ Bez akýchkoľvek dôkazov, anglický major Rodger, asi mesiac na to, prišiel
k vývodu, že Hitler spáchal samovraždu. Niet nijakých súdno-lekárskych správ, niet tela, niet
nijakých stôp. Jednoducho vyhlásili, že Hitler spáchal samovraždu 30. apríla 1945 a pomocou
tejto tézy ho vyvádzajú z hry.
A ako Nemecko dokumentárne zdôvodnilo predpokladanú smrť Hitlera, bez toho aby
mali telo ?
Svedkov samovraždy evidentne nebolo. Nemecko to vyhlásilo až desať rokov po smrti,
vychádzajúc z „prezumpcie skonu". Podľa toho bol pre Nemecko Hitler živý ešte desať
rokov.
Ak Stalin tvrdil, že Hitlerovi sa podarilo skryť sa, prečo potom ZSSR podporovala
teóriu samovraždy Hitlera?
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Hitlera, ale dovtedy tam o úteku Hitlera hovorili otvorene. Jeden sovietsky generál povedal,
že „Hitler utiekol“. Túto frázu počul od Stalina, ktorú ten hodil do Američanov
a Eisenhower /americký prezident/ s tým súhlasil. V novembri 1945 jeden z amerických
senátorov predstavil projekt, ktorý sľuboval milión dolárov za informáciu o tom, kde sa Hitler
nachádza. V roku 1945 oficiálna histografia bola orientovaná na teóriu úteku, ale svedkovia
mizli v sovietskych gulagoch a živí tvrdili, že Hitler spáchal samovraždu. Ale niet ani
jedného, ktorý by potvrdil, ako si do seba pustil guľku a ani to ako použila Eva
Braunová cyankáli.
Vedel Hitler, že vojna je prehraná ?
Vedeli, že prehrávajú vojnu a dva roky predtým pripravili plán evakuácie ľudských,
technických a vedeckých zdrojov. Plán bol vypracovaný veľmi precízne a len veľmi málo
ľudí ho poznalo celý. Organizácia bola na vysokej úrovni. Všetko sa robilo s veľkou
tajnosťou. Každý zodpovedný poznal len svoj sektor zodpovednosti. Útek Hitlera bol osnovou
tohto plánu evakuácii.
Aké dôležité je dokázať, že lebka v rukých archívoch nepatrí Hitlerovi?
Má to veľký význam pretože reč ide o nedostatočnej vedeckej dôvere ,o jedinom fragmente,
ktorý ako tvrdí ruská strana bol dôkazom toho, že Hitler spáchal samovraždu v Berlíne.
Hitler sa skrýval v Argentíne ?
Dnes existuje už veľa nezmazateľných dôkazov, že Hitler skutočne utiekol z Berlína a skryl
sa v Argentíne. Reč ide o množstve svedkov, ktorých je v našej krajine dvanásť do tucta.
Medzi druhé dôkazy patria aj dokumenty FBI, kde sa hovorí, že v tých rokoch táto
organizácia hľadala Hitlera v Argentíne.
Hitler žil len v mestečku Bariloche?
Nie, Hitler prišiel do Argentíny, keď mal 56 rokov a mal mnoho vzťahov. V Bariloche on
a jeho súkmeňovci robili stretnutia ale on chodil po rôznych častiach krajiny. Prišiel pod
iným menom, bez fúzov , ostrihal si vlasy takmer dohola a aj pribral. Poznať ho bolo takmer
nemožné.
Hitler žil v hoteli „ Edem“ v La Falde, ktorá patrila nemeckej rodine ?
Nie tam, ale v chate nemeckej manželskej dvojice, ktorá vlastnila hotel a tiež v dome, ktorý sa
nachádzal v mestečku Pan de Azúcar. Ešte žije žena, ktorá mu v roku 1949 v dome
pomáhala. Boli traja, manželská dvojica majiteľov hotela /už zomreli/ i ona. V roku 1925
majitelia hotela Edem začali posielať Hitlerovi peniaze, ktoré zozbierali od Nemcov žijúcich
v Argentíne. Existuje bohaté množstvo korešpondencie, vrátane listov Hitlera na 10-15
stranách v ktorých informuje ako naložil s peniazmi, ktoré mu poslali. Ida Eicchorn, manželka
majiteľa hotela sa chovala k Hitlerovi, ako k svojmu „ príbuznému“. Existujú filmové snímky
na ktorých sú spolu v Berlíne. A existuje aj dokument FBI, ktorý hovorí, že v La Falde je
všetko pripravené na príjem Hitlera,.
Prečo Hitler prišiel do Argentíny ?

-3Hitler jednoducho nemohol len tak sa vziať a utekať, bez toho, aby sa predtým nedohovoril so
Spojenými štátmi, ktoré mali už vtedy modernú sieť radiolokačných staníc, ktoré umožňovali
sledovať lode i lietadlá po celom svete. Do Argentíny prišlo 20-30 tisíc nacistov, ktorých
prezident Perón prijal so súhlasom Angličanov i Američanov. Do USA odišlo asi 300 tisíc,
kde ich vyškolili , aby ich mohli použiť v boji s komunizmom. Druhá svetová vojna sa
skončila a začínala sa ďalšia „studená". Ameriku zaujímala atómová bomba, proces
obohacovania uránu, čo vlastnili nacisti. Začal sa veľkolepý predaj technologických
poznatkov.
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