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הננו ועיונחויהם אשו התמימים הדעות היו!חוגי־ מ׳ :בסידור! שני מאמו

ה ל לי • ר • ע  והיעלמו היטלו־ אדולף של התאבדותו אחרי שנה ,1946 מארס, בחודש סו
ל ש  אל הלך אשתו עם יחד הדרומית. בגרמניה מביתו 76 בן ישיש יצא אייכמן, אדולף ^

 קארל הפרופסור השניים: נמצאו היום למחרת חסון. עץ בצד קטן, יובל זרם בו מוסתר, גיא
 של מנה בלעו שניהם העץ. על תלויה היתה מרתה אשתו הארץ, על מת שכב האוסהופר

ארסניק.
לא רצת, לא תאי־גאזים, הפעיל לא הוא פושעי־מלחמה. של למישפם הובא לא האוסהופר

ו ו י ד י ע מצדיע), (במרכז, היטלר אדולף של קריאת־הקרב היתה זאת ד ו
| / | 11^ 1 1 1 1 7 ומשוכ רצחני למסע־שוד שלו מכונת־המלחמה את הכין עת 1

האוסהופר. קארל הוגה־הדעות של המרעיות־כביכול בתיאוריות שהוסווה זתעה, כדי עד לל

 היה אי־אפשר בנירנברג, התובעים ולדעת רעיונות. של הוגה ההלכה, איש היה הוא שדד.
ספסל־הנאשמים. על רעיונות להושיב
 מרכזי תפקיד הרעיונות מילאו למפלצות, אייכמן כמו בני־אדם שהפך בבית־החרושת אולם

שהו דרכים התוו הדור, של האופי את עיצבו החברתית, האוזירה את יצרו הרעיונות מאד.
אושוזיץ. שערי אל אכזרית בעיקביות בילו

 רעיונותיהם, של התוצאות מן מלא בפה הסתייגו במאוחר, בכך. הודו לא הרעיונות בעלי
 בילד, כי לטעון היה יכול עצמו האוסהופר תלמידיהם. למעשי האחריות את בשאט־נפש דחו

 ביש־המזל בקשר־הנפל המשתתפים כאחד להורג הוצא בכורו בנו וכי במחנה־ריכוז, זמן־מה
.1944ב־ היטלר של לחייו קץ לשים שניסו הקצינים של

 עצמו את לשחרר יכול אינו הוגה־דיעות כוזבות. אלה שהצטדקויות ברור הצד מן לצופה
 רעיונות לולא מראש. להן ציפה שלא בטענה דיעותיו, של הסבירות לתוצאות האחריות מן

 פשעי־ של מישפט בכל באוסטריה. קטן מכונאי נשאר אייכמן אדולף היה ושווד, האוסהופר
 העולם, בכל לעמיתיהם וכאזהרה כאות — להוגי־הדיעות הראשון המקום מגיע מלחמה
מעשיו. לתוצאת אחראי והסיסמות הרעיונות שיוצר ישראל, ובכללם

המחיה״ ״מרחב של לידתו★ ★ ★
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 כמה ושירת הקיסרי, הגרמני בצבא אלוף־משנה היה האוסהדפר קארל פרופסור •■י
 כמעט מוגבלת, מרכז־אירופית תפיסה בעלי שהם הגרמנים, לרוב בניגוד ביפאן. שנים | |

 על־ידי שכונתה לתורה זו תפישה תירגם הוא עולמית. תפישה לו היתה פרובינציאלית,
״גיאו־פוליטיקה״. חסידיה
 שניסו בריטיים, בעיקר אמיתיים, מדענים מידי הופקע הוא מאד. תמים היה עצמו השם
השו הפוליטיקה ועל העולמית ההיסטוריה על הגיאוגראפיים הנתונים השפעת את להוכיח

 וונציה חדלה מדוע למשל, להסביר, שעזר וחשוב, מעניין מדע של התחלה זאת היתד, טפת.
 האנגלים ירשו מדוע במקומה, ספרד באה מדוע עולמית, מעצמה להיות מסויימת בתקופה

הספרדים. מקום את
 מארכס קארל כמו לאידיאולוגיה. אותו הפך הזה, התמים המדע את נטל האוסהופר

 תעמולתיות, וסיסמות רעיוניות שאיפות עם מובהקים מדעיים יסודות עירבב הוא לפניו,
 היא הכלכלה כי טען שמארכם בעוד אולם לשני. אחד בין להפריד היה אי־אפשר ששוב עד

 לגיאו־ דווקא מגיע זה מקום כי האוסהופר טען ההיסטוריה, את המכוון הבלעדי הגורם
גראפיה.

דר־ר
ת א אבנדי אורימ

□ אדוני ל
 הפך האוסהופר אלמוניים. תהליכי־ייצור בידי עיוור למכשיר האדם את הפך מארכס קארל

 מקומו את האדם איבד המקרים, בשני גיאוגראפיים. נתונים בידי עיוור למכשיר האדם את
 הפך הוא המקרים בשני אלוהים. בצלם שנברא כשליט עליון, כערך העולם, כמרכז כמטרה,

אנושי״. ל״חומר סטאטיסטי, לנתון לכלי־תפץ, למספר, לאמצעי,
 כגון — שלמים מעמדות של פיסית להשמדה סטאלין, בימי הגיעו, מארכס תלמידי

 עמים של הפיסית השמדתם תיכננו לכת, הרחיקו האוסהופר תלמידי הקולאקים. מיליוני
שלמים.

 אישיות אותה — משלהם מסתורית אישיות הגיאוגראפיים לשטחים העניק האוסהופר
 בהתאם להזיז צריך היה האוכלוסיות ואת ״אוכלוסיה״, רק היה האדם לבני־הארם. שאבדה
השטח. לצורכי
 ימית עוצמה יצירת על הגרמנים חלמו הקיסר, שלטון תחת האוסהופר, של נעוריו בימי
 חומת־ אל התנפץ האמצעים, מיטב אז הוקדשו לו זה, חלום הבריטים. על שתגבר גדולה,
 כל ואת שלה הצי את איבדה גרמניה הראשונה. במלחמת־העולם הבריטי הצי של הפלדה

 ״השטח על להשתלט הים, על לוזתר גרמניה על הפוכה: תורה לימד האוסהופר מושבותיה.
הגרמנית. האומה של המחיה״ ״מרחב לדבריו, זה, היה מזרח־אירופה״. של הנרחב
 היסטורי ייעוד לדעתו, הוטל, גרמניה על מקודשת. למטרה בעיניו הפך זה נרחב שטת
 מעצמות־על לכמה אז יתחלק כולו העולם אוראל. להרי עד הריין מן בו, ולהתנחל לכבשו

 הימית האימפריה הבריטית, הימית האימפריה גרמנית, כולה שתהיה היבשת אדירות:
וכר. היפאנית,
 הללו ו״ההתנחלות״ ״ההשתלטות״ תיראנה איך אז הבין לא באמת האוסהופר כי ייתכן
 במהירות פרי הנבים שזרע הזרע אולם משרפות־אושוויץ. למראה נרעד שהיה יתכן למעשה.
, נוראה.
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?התנחלות ריק שטח

ן  באלכסנ־ שנולד צעיר גרמני סטודנט היה האוסהופר של הראשונים תלמידיו ^י
 למרבית אך הגרמני, לצבא הראשונה העולם במלחמת התנדב הס רודולף מצריים. £״דריה,

הלאו הכלכלה ללימוד פנה הוא שלו. קורס־הטיים את כשסיים בדיוק השלום פרץ אכזבתו
הנלהב. תלמידו הפך הוא הפרופסור. של המדעיים־כביכול החוגים לאחד הגיע מית׳
 בגרמניה ששיגשגו הגזעניות ובאגודות במחתרות־הרצח הלאומניים, בחוגים הסתובב הס

 משוחרר, חייל הוא גם היטלר, אדולף בשם בנואם נתקל החוגים באחד התבוסה. למחרת
 היטלר, של לעבדו מאז הפך מיד, נכבש הם הבינלאומית. היהדות על חמתו את ששפך

 במינכן, שלו המגוחכת הפיכת־הנפל אחרי ,1923ב־ היטלר כשנכלא הפרטי. ומזכירו משרתו
הס. לרודולף (״מאבקי״) קאנזפף נזיין של הראשון החלק את בבית־הסוהר הפירר הכתיב

 את התווה הוא זה. ספר על עצומה השפעה האוסהופר לתורות היתד, הס באמצעות
 נכשל (כאשר ובריטניה. יפאן עם ברית תוך אירופה, במזרח מרחב־המחיה לכיבוש הדרך

 ברלין־טוקיו־ המשולש את ויצר דעתו את שינה זה, לרעיון הבריטית התמיכה בהשגת היטלר
 זו, מדרך מעולם סטה לא היטלר האוסהופר). של והקולנית הנלהבת לברכתו שזכה רומא,

רוסיה. את לכבוש לנסיון — מכן ולאחר פולין, לכיבוש אותו שהובילה
 דעת על טס הוא הפירר״. ״סגן אז שהיד, הס, של דעתו נטרפה לרוסיה הפלישה ערב
 את בורמן מארטין תפס בריחתו אחרי רוסיה. נגד ברית עמה לכרות כדי לבריטניה, עצמו

לקרן־זוית. נדחק השלטון, על חשוד נעשה האוסהופר היטלר. בפמלית מקומו
 הנשיא ראושנינג, להרמן היטלר אמר 1933 בשנת עוד אחר־כך. גם הוגשמה תורתו אולם
 לשמירת סיעודנו חלק זהו אוכלוסיות.* לחסל החובה מוטלת ״עלינו דאנציג: של הנאצי

 כוונתי, למה תשאלני אם אוכלוסיות, חיסול של טכניקה לפתח עלינו הגרמנית. האוכלוסיה
 זו לבצע, מתכוון אני זאת שלמות. גזעיות יחידות לסילוק מתכוון שאני היא תשובתי, הרי

 לשלוח יכול אני אם אכזרים. להיות חייבים אנחנו גם כן על אכזר, הוא הטבע משימתי.
 היקר הגרמני הדם על כלשהם רחמים ללא המלחמה, לגיהנוס הגרמני הנוער מיטב את

 המתרבים נחות גזע בני של מיליונים לסלק הזכות את לי יש לבטח הרי — שיישפך
כפשפשים.״

 ההתנחלות האוסהופר. של הגיאו־פוליטיקה מתורת בעקביות שנבע עקבי, קו זה היה
 פולין של המושל פראנק, האנס הנחלות. של הקודמים הבעלים השמדת את הצריכה החדשה

 פקודה קיבלתי במזרח. הכבושים השטחים את לנהל עלי ״הוטל :1940 בינואר אמר הכבושה,
 רחמים. ללא אותה לדלדל ארץ־שלל, וכאל אזור־מלחמה כאל זו ארץ אל להתייחס מפורשת,

 והמדיני.״ התרבותי החברתי, הכלכלי, הסיבנה מבחינת חורבות, לגל אותה להפוך עלי
 הנאצים ניגשו הרשימה, בראש שעמדו יהודים, בהשמדת עסוקות המשרפות היו עוד כל

 פקודה פי על ברבבותיו־״ נקטלד, האינטליגנציה הפולני. העם של ההשמדה להתחלת רק
 ביניהם, להפריד מפורשת פקודה תוך בגרמניה, לעבודה הועברו ונשים גברים פראנק. של
טבעי. ריבוי למנוע כדי

היתד, זאת יהודים). (כולל רוסים מיליון 20 עד 15כ־ פולנים, מיליון 6כ־ ניספו במלחמה
 להשיג, יכול אינו שהדמיון לממדים מגיעה ההשמדה היתד, הנאצים, ניצחו אילו התחלה. רק

 להרי עד השטח, כל את בהדרגה לרוקן היתד, המגמה אייכמן. של מסוגו מומחים בניצוח
 מחוז, אחרי מחוז השטח, את להעביר הסלאביים, העמים את שיטתי באופן לחסל אוראל,

גרמניים. מתנחלים לידי
 בישראל גם כי זאת, לזכור כדאי ד,אוסר,ופר. תורת של הסופית ההגיונית המסקנה זוהי

 על ספרים כותב כצנלסון קלמן בשם רביזיוניטט־לשעבר מחקים. הגרמני לפרופסור יש
 קורלניק עודד בשם מיוצאי־לת״י צעיר יהודית. ב״נחלנות״ הציונות את להחליף הצורך
 הים בין עברי מרחב־מחיה המחייבת עברית״, ל״גיאו־פוליטיקה ובחוברות בהרצאות הטיף

 על בזילזול דיבר הערביים, העמים קיום את שלל הכנענים מן וחלק והחידקל. התיכון
הפורה. הסהרון על להשתלט העברית לאומה המפריעים ערבאיים״ ״עממים
 למצוא עלולים רעיונות כי לעצמו מתאר אינו האלה ההוגים מכל שאיש לודאי קרוב

 מבלי — עצמם ברעיונות הטמון ההגיון פי על לבצעם עלולים תלמידים וכי תלמידים,
עצמם. ההוגים של ובמעצורים בהיסוסים להתחשב

★ ★ ★
אושוויץ ש? האדונים גזע

 בצידוק צורך יש עמים, להשמיד כדי עמים. בהשמדת צורך יש שטח לפנות די
 לאפשר כדי המושמד. מן יותר יקר אנושי לסוג שייך המשמיד כי בהוכחה — רעיוני ^

 שחומר- האמונה את בו לנטוע צורך יש מיליונים, למשמיד ליהפך אייכמן כמו רגיל לאדם
 משרצים. אלא מבני־אדם, מורכב אינו הגלם־למשרפות

שטח־המחיה. מטבע של השני הצד היא בתורת־הגזע. צורך יש אחרות: במלים
 שלא מהוגי־דעות הנאצים על־ידי תורת־הגזע גם נגנבה הגיאו־פוליטיקה, תורת כמו

 אל הדרך את סללו אלה הוגים אולם אושודיץ. בשערי שיתנופף הדגל את לספק התכוונו
המשרפה.
בעצמן, בטוחות בהיותן מאחרות. יותר טובות שהן להוכחה זקוקות אינן בריאות אומות

יכול הוא בעברית. קיים אינו >)1גן-©0ןנ[11£1©; (באנגלית:6111;7811פ6דנ1 הגרמני הפועל *
אוכלוסיה. להשמיד או להעביר לצמצם, לעקור, שמטרתה פעולה כל לכלול
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