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המח מתיאורי מאוששת אינה תשובה, עליהן אין באשר
תח שבכל השני, החשוב המומנט זה והרי עצמו. בר
 נמצאו בדורנו, גרמניה בה שהלכה הנוראה הדרך נות

 הגרמני. בעם רבים שותפים ולאנשיו, להיטלר להם,

 שניתן הזדמנות שום כמעט מחמיץ אינו דומה שיירר
 המוני־הגרמנים דבקות ועל זה שיתוף־פעולה על להצביע
 של הפעילה תמיכתם את מדגיש הוא בייחוד בנאצים.

 — היא דעתו הצבא. ושל הגרמני משרד־החוץ אנשי
 הגורמים ששני — שתסמוך מה על לה יש זו ודעה

 בשעה היטלו־ את לסלק בנפשם עוז מצאו לא האלה
שעת שעברה ולאחר כך, לעשות ובידם ברצונם שהיה

 בידו. סייעו אף מרובה סיכון ללא להתנגדות ר,בושר

נופ האחרונות שבשנים כיון בעתן, הן המחבר הדגשות
לאגדה. שנהפכה עד לנאציזם הגרמנים התנגדות חה

 לו היה הראוי שמן סבור יהא אולי היהודי הקורא
 כלפי הנאצים למדיניות מיוחד פרק להקצות לשיירר

 משנאתם לא דבר מעלים אינו המחבר אמנם היהודים.
 בכל־ וברצח. בשוד ממעשיהם ולא הנאצים של התהומית

היהו שתפסו המרכזי המקום על עמד שלא נדמה, זאת

הר דברי ניתנים וכך הנאצית. העולם" ב״השקפת דים

 עד המאוחרת וההתפתחות במפוזר, וההשמצה דיפה
 העשרים בפרק בעיקריה מתוארת ההמונים להשמדת

שהזכרנו. ושבעה
סי דברי העדר הוא המחבר של בתיאורו ליקוי עוד

 מסיים המחבר העמודים. מאות תריסר של בסופם כום
 על דברי־נספח ומוסיף ללא־תנאי הכניעה על בחתימה

 בנירנברג. הבינלאומי בית־הדין בפני הנאשמים גורל

בת ויקרא יחזור הקריאה בסיום אם הקורא ייטיב לכן
 על דברים ימצא ששם ,5 בעט׳ לדוגמה הספר, חילת

 שנה שתים־עשרה נמשך ש״קיומו השנים, אלף בן הרייך
להתפר גרם זה מועט בפרק־זמן אך חדשים, וארבעה

 העלתה היא לה. שקדם מה מכל יותר והרסנית עזה צות

 זה אותו ידעה שלא עוצמה לפיסגת הגרמני העם את
 חורבן לתחתיות אותו והטילה שנים... מאלף למעלה

בכוו זו אומה שחוללה מלחמת־עולם של בסופה והרס
 העמים על מימשל־אימים הקימו זו במלחמה מכוון. נת

 וחיי־הרוח חיי־האדם של מחושב טבח ,מתוך הנכבשים
הקודמים". שבדורות הפראי הדיכוי כל על שעלה

החוברת בשולי
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