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Żyd, Arthur Koestler stworzył roszczenia Chazarów, tj. twierdzenia, że żydzi aszkenazyjscy są pierwotnie
tureckim plemieniem, które później się przekształciło. To było po prostu wymyślone przez Koestlera jako próba
oszukania Gojów, by myśleli, że żydzi nie są rasą, i próbował usunąć z Zachodniej świadomości niebezpieczne
zrozumienie dla programu żydowskiego, że oni rasą jak najbardziej są, by dać temu plemienia potężną
przewagę w swoich celach.
Michael Scammell napisał biografię Koestlera. A w niej relacjonuje Koestlera własne zdanie na temat powodu,
dla którego napisał tę książkę:

„Jego argumentem było to, że jeśli uda mu się przekonać ludzi, że nie-żydowskie dziedzictwo "Chazarów"
stanowiło podstawę współczesnych Żydów, to byłaby to broń przeciwko europejskiemu opartemu rasowo antysemityzmowi. „Gdyby ta teoria się potwierdziła, ,termin ‘antysemityzm’ stałaby się znaczeniowo nieważny,”
powiedział. Według Scammella, Koestler powiedział francuskiemu biologowi Pierre’owi Debray-Ritzena, że "był
przekonany, iż gdyby mógł udowodnić, że większość Żydów Europy Wschodniej była potomkami Chazarów,
rasowa podstawa antysemityzmu zostałaby usunięta, a sam antysemityzm mógłby zniknąć.”
(Źródło: Scammell, Michael. Koestler: The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic,
Random House, 2009, ISBN 978-0-394-57630-5, s. 546.)
Jak wiemy, żydzi są rasą. Starczy sam fakt potrzeby uzyskania testu DNA, by udowodnić swoją żydowskość,
zanim będzie można stać się obywatelem państwa żydowskiego, genu Cohen, już o tym świadczy. Tay Sachs,
choroba genetyczna na jaką cierpią wyłącznie żydzi. Faktem jest, że judaizm od samego początku opiera się na
prawach genetycznego pochodzenia rasowego. Mogą po prostu spojrzeć na DNA niektórych i sprawdzić, czy są
żydami z dowolnego miejsca na świecie, liczne testy genetyczne przeprowadzono na tej podstawie, a żydzi sami
stwierdzili w swoich pismach, że są rasą.
http://www.timesofisrael.com/russian-speakers-who-want-to-immigrate-could-need-dna-test/
Biuro premiera mówi potencjalni imigranci z byłego Związku Radzieckiego mogą zostać poproszeni o
udowodnienie żydowskiego rodowodu
Żydzi przenieśli się do Europy Wschodniej z Zachodu, głównie z Niemiec, które miały dużo ludności żydowskiej,
Aszkenazyjskiej, co oznaczało dosłownie „Żydzi z Niemiec”
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
Żydzi aszkenazyjscy (…) lub po prostu aszkenazim (hebr שְׁכַּנִזּים
ְ  אַ, wymowa aszkenazyjska hebrajska: [ˌaʃkə
ˈnazim], w liczbie pojedynczej: [ˌaʃkəˈnazi] Nowoczesny hebr. [aʃkenaˈzim, aʃkenaˈzi]; także שֲׁכַּנז
ְ  יְהוֵּדי אַY'hudey
Aszkenaz, lit. „Żydzi z Niemczech”)
Pokazując tym samym, że nie są pierwotnie ze Wschodu do Zachodu, jak twierdzi historyjka Chazarów. Z
biegiem czasu żydzi zostali wypędzeni z Europy Zachodniej i wyemigrowali głównie do Polski, w której to cieszyli
się specjalnymi przywilejami z powodu ich niskich stóp procentowych pieniędzy, pożyczanych Szlachcie
Polskiej. Przywileje obejmowały zdolność okradania pospólstwa poprzez lichwiarstwo i monopol w branży
alkoholowej. Żydzi z czasem rozwinęli tam dużą społeczność. Polska została podbita przez Prusy, Austrię i
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Rosja. Większe gminy żydowskie w Polsce stał się białym regionem Cesarstwa Rosyjskiego. Zauważcie
wszystkich wschodnich Żydów z nazwami w jidysz i którzy mówili w jidysz, na który silnie wpłynął język
niemiecki, bo to właśnie stamtąd żydzi na wschodzie oryginalna pochodzą. Zachodnie regiony Niemiec.
Badania genetyczne żydów aszkenazyjskich, sefardyjskich i samarytańskich pokazują, że wszyscy oni mają
tego samego genetycznego przodka, a tym samym mają wspólną rasę żydów.
Ashkenazi Jews are not Khazars - Jewish DNA (Żydzi aszkenazyjscy nie są Chazarami – żydowskie DNA ):
https://www.youtube.com/watch?v=tF2mU6LDZ_g
Przy olbrzymiej ilości obłąkanych Czarne Afro-amerykanów, twierdzących że są żydzi, a prawdziwi żydzi są
jakimiś chazarskimi nawróconymi, to DNA wykazuje, że są oryginalne izraelskimi potomkami, zwłaszcza z ich
chorobami genetycznymi, takimi jak głuchota, raka piersi, raka jajnika, które są chorobą genetyczną żydów na
całym świecie. Nawet ci czarni ludzie myślą, że te szalone grupy rasistowskie błądzą i są szalone. Jeśli także
przeczytacie kilka książek historycznych, a nawet biblię, mówi ona o żydach mieszkających w Europie
Wschodniej (Rzym, Grecja) od czasu, zanim urodził się jezus. Dzisiaj współcześni potomkowie Chazarów
mieszkają w Kazachstanie, są muzułmanami i można pójść i zobaczyć, jak wygląd ich kultura, jest nijak
podobna do aszkenazyjskich żydów.
Żydzi nie są potomkami Chazarów, stwierdza historyk Uniwersytetu Hebrajskiego
http://www.haaretz.com/jewish/features/1.601287
Nowe badania nie znajduje żadnych dowodów, że Żydzi aszkenazyjscy są potomkami Chazarów, albo, że
poddani masowo w średniowiecznym królestwie przechodzili na Judaizm.
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