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Званични ватикански лист је оптужио Велику Британију и Сједињене Америчке Државе
да су поседовале детаљно сазнање о Хитлеровим плановима да истреби Јевреје и да
нису ништа предузеле да то спрече, преноси Дејли телеграф.

  

Ватикански лист "L'Osservatore Romano" тврди да су британска и америчка влада
игнорисале или чак и прикривале извештаје о плановима нацистичке Немачке. У листу се
наводи да су британска и америчка војска могле да бомбардују нацистичке
концентрационе логоре и железничке пруге путем којих су снабдевани, али они то ипак
нису учинили.

  

"L'Osservatore Romano" цитира Хенрија Моргентоа, секретара америчке државне
благајне из периода Другог светског рата, који је описао наводну равнодушност Велике
Британије према судбини Јевреја као "ђавољу комбинацију британске хладноће и
дипломатских преговарања". Моргенто је тврдио и да је америчка влада знала за
нацистичке планове.

  

Лист даље наводи да је тадашњи врховни поглавар католичке цркве, Папа Пије XII, за
разлику од САД и Велике Британије, чинио све што је могао како би спасао што је више
могуће Јевреја. Ово представља један од најновијих покушаја Ватикана да рехабилитује
репутацију Папе Пијеа XII, који није јавно оптужио нацизам и антисемитизам, због чега је
постао познат као "Хитлеров Папа".

  

Ватикански лист одбацује тврдње да је Папа Пије XII био на страни Хитлера.

  

Када је америчка влада коначно одлучила да помогне европским Јеврејима, Британија је
оклевала, сматрајући тај подухват исувише компликованим преноси лист.

  

Папа Пије XII је, према ватиканским листу, скривао Јевреје у манастирима и другим
католичким институцијама и да је, иако је више од две хиљаде Јевреја одведено из Рима,
више од десет хиљада преживело захваљујући папиној помоћи..
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Сер Мартин Гилберт, британски историчар и биограф Винстона Черчила је у својој
књизи "Аушвиц и савезници" навео да су европски Јевреји молили британско
ваздухопловство да бомбардује Аушвиц, али Влада Британије није желела да ризикује
животе својих војника, иако су они на путу до Варшаве прелетели и преко Аушвица.

  

(Блиц)
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