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"If socialists understood economics they wouldn't be
socialists." (Friedrich August von Hayek)

24nedeljaMay 2015

Kako so komunisti v Kočevskem Rogu poklali ideološke nasprotnike*
Mogoče se bo komu zdelo neprimerno, da na blogu, ki je namenjen predvsem vprašanjem ekonomije,
odpiram ideološke teme, kot so povojni poboji v Sloveniji. Vendar je oboje povezano bolj, kot bi si
nekateri radi priznali. Po vojni je komunistično vodstvo kruto obračunalo z razrednim sovražnikom, se
pravi meščani in kapitalisti ter podjetniki, ki so bili gonilo razvoja v tedanji Sloveniji (stari Jugoslaviji).
Obračun je bil tako temeljit, da posledice, ki se kažejo v pomanjkanju podjetniške logike, čuti Slovenija še
danes, indoktrinacija pa taka, da nekateri v 21. stoletju še vedno prisegajo na Marxovo doktrino. Razpad
moralnih vrednost in norija kolektivizma je pelje ne samo Slovenijo, ampak tudi Evropsko unijo v prepad.
Zato je pričujoči tekst v spomin in opomin na dogajanje v maju in juniju 1945.
Žrtve so obesili na lesene križe z glavo navzdol, z nožem zarezali pri gležnju in počasi odirali kože. Odrte
dele telesa so natirali s soljo, nesrečniki so kričali in se onesveščali. Ko so klavci z mesarskimi izkušnjami
v imenu rdeče zvezde, rekli so jim »specialisti«, končali, so žrtev skalpirali, odrto kožo pribili na drevo,
da se je sušila, žrtve pa pustili umreti v neznosnih bolečinah. Klavci so bili večinoma partizani 11.
dalmatinske brigade, žrtve pa so bili Slovenci, Hrvati in Srbi, ki jih je britanski 5. korpus maja 1945 iz
Avstrije vrnil nazaj v Jugoslavijo v naročje podivjanim komunistom.
Te dni mineva 70 let, ko se je v Kočevskem Rogu konec maja in v začetku junija 1945 odvijal eden
največjih pokolov v zgodovini regije. Poboji niso bili »pomota«, »nujno zlo« ali »likvidacija
okupatorjevih sodelavcev«, ampak načrten zločin proti človeštvu v imenu ideologije, v imenu revolucije.
Umiral je cvet slovenskega podjetništva, ki ga je zamenjalo socialistično gospodarstvo. To se je izkazalo
kot popolnoma zgrešen gospodarski projekt, ki je klavrno končal.
Ker je preživelo zelo malo žrtev, klavci so večinoma končali po psihiatričnih klinikah ali so bili kasneje
tudi sami likvidirani, pisnih zapisov pa ni, saj so bili ukazi partijskega in partizanskega vrha ustni, je
povojno dogajanje na kraški planoti, na gosto posejani z jamami in brezni, še vedno zavito v skrivnost in
najbrž ne bo nikoli do konca razjasnjeno. Slovenski pričevalci, ki so bili žrtve iz vrst domobrancev
(France Dejak, France Kozina in Milan Zajec), so pobegnili iz brezen, kamor so jih partizani porinili
misleč, da so mrtvi. Imeli so to »srečo«, da so bili v skupini tistih, ki so jih prej pretepli s koli, nato pa na
njih streljali. Za razliko od nesrečnežev, ki so bili izbrani, večinoma je šlo za Hrvate, nekaj je bilo tudi
Srbov, in ki so jih dobesedno poklali na komunističnih kanibalskih orgijah na obrobjih težko dostopnih
kočevskih gozdovih. O klanju z noži, sekirami in žagami so spregovorili samo krvniki, saj ni znano, da bi
mučenje katera od žrtev preživela. O tem so še pred razpadom Jugoslavije za britanski BBC govorili
Borivoj Karapandžič (avtor knjige »Jugoslovanska krvava pomlad«), Milovan Djilas (avtor knjige »Vojni
čas«) in zgodovinar grof Nikola Tolstoj (avtor članka o pobojih v britanski reviji Encounter), po razpadu
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Jugoslavije sta pričala Simo Dubajić in Ivan Gugić. Najbolj grozljivo pa je pričevanje »tovariša Jureta«,
ki se je leta 1992, tik pred smrtjo, a brez obžalovanja, izpovedal hrvaškemu preiskovalcu komunističnih
zločinov Zoranu Božiću, ki je obširen tekst z naslovom »Strahota Kočevskega Roga hlepi po resnici«
poldrugo desetletje kasneje objavil v reviji »Hrvatsko slovo«.
Podroben opis pokola hrvaških domobrancev, ustašev in tudi civilistov je sicer dvignil nekaj prahu,
vendar zanikan ni bil nikoli. Božić je bil celo prijavljen Hrvaškemu novinarskemu društvu (HND), češ da
s podrobnimi opisi kanibalizma in okrutnosti, kakršnega si normalna človeška zavest, morala in etika
težko zamisli, ne sočustvuje z žrtvami, ampak postaja enak zločincem. HND je zato Božiću izreklo
opomin, da je s člankom ogrozil dostojanstvo žrtev.
Prostovoljni klavci
Po pričevanju naj bi bilo v Kočevskem Rogu ubitih več deset tisoč ljudi, od tega največ Hrvatov
(okoli 40.000), slovenskih domobrancev in civilistov je bilo med 5.000 in 6.000, ostalo so bili
nesrečniki drugih narodnosti, tudi Nemci. Večino so jih iz Vetrinja v Avstriji prek Jesenic najprej
pripeljali v taboriščni zbirni center v Šentvid, kjer so jih že ločili po narodnosti in jih razvrstili v
kategorije A, B in C, pri čemer je uvrstitev v B in C pomenila skoraj gotovo usmrtitev. Nato so jih z vlaki
prepeljali najprej v Kočevje (po nekaterih podatkih med 5.000 in 8.000 na dan), od tam v gozdove
Kočevskega Roga. Poveljnik likvidatorjev je bil partizanski major Simo Dubajić, njemu pa je bila
nadrejena politična komisarka Milja, ki je bila kasneje prepoznana kot Milka Planinc, kasneje visoka
partijska funkcionarja ter med leti 1982 in 1986 predsednica jugoslovanskega izvršnega sveta.
Jure je bil borec 11. Dalmatinske brigade 26. Dalmatinske divizije Jugoslovanske armade. V drugi
polovici maja 1945 je v njihovo enoto prišla komisarka Milja, češ da potrebuje prostovoljce za likvidacijo
»banditov«. Z obljubo po bogati nagradi so jih odpeljali v Kočevje. Tam so jih pričakali slovenski
partizani, ki so jih razvozili do težko dostopnih krajev. Jure trdi, da je v pokolu sodeloval od 29. maja do
9. junija in da je samo njegova skupina likvidirala okoli 11.000 ljudi. Razen okoli 800 Slovencev, so bili
vsi Hrvati.
Satanska komisarka
Pri masovnem pokolu se je najbolj »izkazala« komisarka Milja. »Ona je bila, po besedah priče, s
satansko domišljijo nadarjena vrhunska strokovnjakinja za mučenje in ubijanje ljudi. Prav zaradi nje
so se običajne masovne ´likvidacije narodnih izdajalcev´ spremenile v kanibalsko orgijo ubijanja,« piše
Zoran Božić. Osebno je izbirala mlade moške in ukazovala partizanom, da jih koljejo, z nožem in žlicami
izpraskajo oči, režejo ušesa, nosove in spolne organe ter nato v prazne očesne jamice zatlačijo testise
(moda), v usta pa odrezane spolne ude.
Kot navaja avtor, se je komisarka pogosto razjezila na »nerodneže« med klavci, ki so spolne organe rezali
od zgoraj navzdol. Po njej se je pravilni partizanski postopek kastracije začel z rezom pod moško mošnjo,
s tem, da se je nož nastavil na prepono. Nato se je moški spolni ud skupaj z mošnjo odrezal z enim
močnim in globokim rezom. Ena njenih najljubših specialitet so bili tako imenovani »zabiti hrvaški
možgani«. Milja je živim ljudem s kladivom zabijala zidarske žeblje skozi lobanjo v možgane in po
vsakem zabitem žeblju žrtev vprašala: »Sem ti končno izbila Neodvisno državo Hrvaško iz glave.« Drugo
specialiteto je imenovala »slano hrvaško srce«. Po štirih močnih udarcih s sekiro v srčni predel prsnega
koša v obliki štirikotnika, je že živim ljudem iztrgala srce ter ga skupaj z izvlečenimi žilami vlekla po
tleh.
24-urne izmene
»Jure trdi, da so pri vseh vrstah zverinstva prednjačile tovarišice partizanke. Na žrtvah obeh spolov so
ugašale cigarete in z ožarjenim železom žgale najbolj občutljive dele telesa, še posebej splovila in
bradavice na prsih. Ženskam so skozi spolni organ z bajonetom izrezovale in trgale maternice, ter jih
nato žrtvam tlačile v usta in jih tako dušile. Na ukaz komisarke Milje so partizanke koščke bodeče žice
za vezanje rok sadistično zabijale skozi spolni organ v sečnico. Nosečnicam so z nožem parale trebuhe,
trgale iz maternice nerojene otroke,« piše Božić. Nekatere »tovarišice« so moške in ženske likvidirale
tako, da so najprej vodovodno cev zabile v analno odprtino in nato skozi njo streljale. Komisarka Milja je
partizanke spodbujala, da so več ženskam odrezale prsi, ki so jih posolila in nato pritiskala nazaj na
amputacijske rane. Ob tem so z žičnatimi ščetkami povzročale rane na ženskih splovilih in jih nato solile.
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Vsak zverinski postopek je bil pospremljen z javnim odobravanjem in kanibalskim navdušenjem
zločincev, še piše Božić v tedniku.
Partizanski klavci so »delali« v izmenah 24 ur na dan. Ko so končali, so se pred počitkom običajno dobili
ob ognju poleg grobišča in se dodatno opijali. Nekateri so že takrat znoreli. »Že pri klanju so posamezniki
imeli duševne motnje oziroma tako imenovane ´jurišne napade´. Takrat so v transu morili kot po tekočem
traku. Ženske klavke pa so doživljale psihomotorične napade, ki so znani pod imenom Kozara. Tedaj so v
stanju obsedenosti najprej iznakazile in ubile žrtve, lizale kri in možgane, trgale s sebe obleko in javno
mastrubirale,« navaja Božić.
Priča Jure je Božiću povedal, da so v nasprotju s splošnim prepričanjem, slovenski partizani povsem
enakopravno sodelovali pri klanju. Za razliko od hrvaških klavcev, ki so uporabljali sekire in nože, so
slovenski morili tudi z velikimi gozdarskimi žagami. Z njimi so ljudi žagali na pol, in to zelo počasi, da je
žrtev dolgo trpela. »Slovenski partizani so posameznim žrtvam odsekali glave in nato z njimi, ko so
končali izmeno, igrali nogomet. Poleg tega so človeške glave nabijali na kole in jih pekli nad
ognjem,« piše Božić. V morijo se je vključil tudi Dubajić osebno. Hrvaške jetnike je pobijal s kamo,
nožem, ki ima rezilo nabrušeno na obeh straneh. »Ob tem je pil kri iz njihovih vratnih žil in lizal kri z
noža. Nekateri tovariši in tovarišice, vključno s komisarko Miljo, so lizali posoljene možgane žrtev z vrha
noža. Milja je po vrsti lastnoročno izvršenih likvidacij dobivala vse bolj satansko podobo. Bila je tako
krvava, da se je z njene uniforme in rok cedila kri. Škornje je imela roza barve zaradi hoje po človeških
možganih, na uniformi in v lase so se ji zatikali koščki lobanjskih kosti,« je Božiću pripovedoval Jure.
Pokol Hrvatov v Kočevskem Rogu je trajal 12 dni. V tem času so se skozi gozd slišali kriti žrtev, ki so
umirale v strašnih bolečinah. Številni so prosili partizane, naj jih ne mrcvarijo več, ampak jih takoj
ubijejo. Večino niso uslišali. Zadnje dni so prišle minerske enote, ki so minirale jame in brezna, kjer je
ležalo na tisoče trupel.
Medalje za klavce
Britanci so začeli prebežnike, ki so se pred komunisti zatekli v Avstrijo (bilo jih je okoli 220.000),
izročati 18. maja. V tem času se je Tito ves čas gibal na relaciji med Zagrebom in Ljubljano. V svojih
zloglasnih govorih v drugi polovici maja 1945 v Zagrebu in na sedanjem Kongresnem trgu v Ljubljani je
množici dejal, da izdajalci ne bodo nikoli več gledali planin in cvetočih polj, med vrsticami je povedal, da
bodo z vsemi dokončno obračunali. Takrat so vrnjene Slovence, Hrvate in Srbe že vozili v zbirna
taborišča in tudi v Kočevje. To lokacijo je Titu priporočil slovenski partijski vrh, ki je skupaj s Titom po
pričevanju Jureta 1. junija obiskal eno od morišč. S Titom naj bi takrat prišli Edvard Kardelj, Ivan MačekMatija, Franc Leskošek – Luka, Aleksander Ranković, Peka Dapčević, Koča Popović in še nekateri drugi
vidni funkcionarji. Bili so očitno zadovoljni, saj je kmalu prišel ukaz, da je treba likvidatorjem omogočiti
14-dnevne počitnice na Bledu. Za to je poskrbel Ivan Maček – Matija, šef slovenske OZNE, ki je imel
pozdravni govor, podelil jim je tudi odlikovanja.
Po navedbah več prič, piše Božić v Hrvatskom slovu, so bili posebej pohvaljeni klavci »udarniki«,
ki so likvidirali več kot 2.000 »hrvaških banditov«. Rekorder in nosilec »zlate kočevske medalje« je
bil Ante Čepić, Hrvat iz Makarske, med vojno mitraljezec in član KPJ od leta 1944. Pobil naj bi
3.800 ljudi. Srebrno medaljo je za 3.000 pobitih dobil Ljubo Periša, Hrvat iz Šibenika, oficir OZNE
in član KPJ od leta 1943. Po vojni se mu je zmešalo in je v Novem sadu s trofejno pištolo, s katero je
pobijal tudi v Kočevskem Rogu, umoril svojo družino. Za 2.200 pobitih je »bronasto kočevsko
medaljo« dobil Ado Dragić, član KPJ od leta 1943, posebne pohvale za 2.000 ubitih pa sta dobila še
Ivan Bokež (v resnici Nikola Marić iz Boke Kotorske) in komisarka Milja (v resnici Milka
Planinc). »Druženje kočevskih klavcev ob Blejskem jezeru se je hitro spremenilo v večdnevno nebrzdano
orgijo razvrata, primitivizma in atavizma. Svetovljansko prebivalstvo in zaposleni v tem prestižnem
letovišču so bili zgroženi zaradi divjanja upravičencev do polmesečnega dopusta, ki ga je osebno
zaukazal in odobril balkanski krvoločnež – maršal Tito,« piše Božić. Priče se Sime Dubajića ne spomnijo,
jasno pa jim je pred očmi razposajena komisarka Milja, ki je plesala po mizah blejskih kavarn in v les
zabijala še vedno krvi ne dobro očiščeni nož.
Nekaznovani zločin
Zločinci in tisti, ki so zločin ukazali, niso bili nikoli kaznovani. Ovadbe, dane v zadnjih desetih letih
zoper še žive posameznike, so običajno bile zavržene ali pa so končale v predalih tožilcev. Tito in partija
so vedno cenili klavce, ki večinoma niso bili starejši od 25 let. Koliko jih je opravljalo umazano delo v
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Kočevskem Rogu, ne ve nihče. Eden od njih, Ivan Gučić, je govoril med 60 in 70, vendar jih je bilo toliko
očitno samo v njegovi skupini.
Likvidacije so bile namreč kljub vsemu zahteven in naporen organizacijski podvig. Potrebno je bilo najti
lokacijo, transportirati jetnike, jih zastražiti, oskrbovati likvidatorje, zakriti grobišča in uničiti dokaze,
dokumenti pa pričajo, da so se partijci zelo bali, da se množičnih grobišč ne bi odkrilo in da bi še dolgo
ostali zakriti. V zvezi s tem je 14. avgusta 1946 vsem okrožnim in okrajnim odsekom za notranje zadeve
pisal pomočnik ministra za notranje zadeve Boris Kocijančič, oče Janeza Kocijančiča, bivšega partijca in
dolgoletnega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Očitno je bil Kocijančič zelo dobro seznanjen
s krvavo morijo ideoloških nasprotnikov, saj je podrejene opozoril, da se utegne dvigniti »med gotovimi
krogi precej hrupa, ker bodo skušali z raznim pozivanjem na pieteto in humanost prevariti ljudstvo in
ustvariti med njim nerazpoloženje do ljudske oblasti.« No, »gotovi krogi« so bili prej ali slej odstranjeni,
morija pa dolga desetletja (razen med imigranti po svetu) zakrita. Še danes se nekateri, ki so še živi, bojijo
govoriti, čeprav bi morala resnica, ki jo nasledniki komunističnega režima še vedno s prevaro prekrivajo,
priti na dan. Vendar je Kočevski Rog samo ena od tragedij.
*Originalni in malo spremenjeni tekst je bil objavljen jeseni 2014 v reviji Reporter

Petrasaid:
maj 29, 2015 na 1:43 popoldan
Nikakor ne verjamem, da lahko narod s tako zgodovino živi v NORMALNI državi brez, da bi se resno
zamislil in pokesal nad grozodejstvi, ki jih je zakrivil. Sicer pa od potomcev takih sadistov niti ni za
pričakovati obžalovanja.
Strašno s kom jaz živim.
gofosaid:
julij 10, 2015 na 8:15 am
Tisto o klanju je laž in manipulacija, saj so to delali fasisti-domobranci, ki so bili po vojni kaznovani po
t.i. naravnem pravu (sicer res izvensodno).
smrt fašizmu!
Všeč mi je
APMsaid:
maj 27, 2016 na 3:15 popoldan
Slovenija je še vedno sredi revolucije. Vsi revolucionarji v Sloveniji vedo, da revolucija še traja.
Vprašajte Milana Kučana, ali je zmagal, pa vam bo zanesljivo odgovoril NE! Še vedno imamo notranjega
sovražnika in še vedno imamo zunanjega sovražnika in še vedno se revolucionarji morajo boriti za zmago
revolucije.
Zato je bilo žrtev v letu 1945 in kasneje premalo. Revolucija ni zmagala, kar dokazuje osamosvojitev
Slovenije. Mjaje, kakršno je bilo recimo leta 1970.
Pa s tem nikakor ne moremo biti zadovoljni, saj jim sicer neznatna opozicija še vedno meša štrene in jim
ne da spati.
Poglejmo si samo Venezuelo. Tamkajšnji komunisti trdijo, da je država v krizi samo zato, ker še niso
popolnoma porazili kapitalizem. Tudi v Sloveniji je tako, če ne še huje. Ne le, da imamo legalne
kapitaliste, smo tudi člani EU in NATO.
Zato bo potrebno čim prej izstopiti iz teh negnusnih organizaciji, ki samo kontrolirajo, kaj počno
komunist in eliminirati opozicijo. Diskvalifikacije je bilo dovolj, potrebna je eliminacija.
Takrat pa bodo postala prikita grobišča sveti kraji zato, ker je na njih bila pokončana opozicija. 600. se
mora pridružiti še vsaj toliko, saj se je plevel preveč razrastel
lunalalek@gmail.comsaid:
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september 23, 2016 na 4:07 am
komuniste pobit; vrnat rdečim svinjam milo za žajfo – proklet rdeč gnoj, ki krade kristjanom osnovne
človekove dobrine !
VLadosaid:
november 5, 2016 na 5:08 popoldan
Res ne vem kaj hujšega se lahko zgodi , da premakne te komuniste. Neverjetno je , da so med nami še
taki ,ki to opravičujejo. Pa ne samo vaški pijančki Neki Ivo Godnič celo priznan igralec!! Verjetno jih je
še kar nekaj v parlamentu . Celo bivši predsednik Türk , pa mnogi ,ki so ga imeli za zelo uglednega
kandidata v OZN . Dokazov je veliko tudi pričevanja in tudi kosti,ki govorijo svojo zgodbo. Ne vem če
obstaja država ,ki tega ne bi obsodila ne glede ali je iz klonirane komi partije ali na drugi strani. Niti ne
gre za ideologijo gre za civilizacijski zločin brez primere. Take zgodbe so unikum verjetno. In groza je
bila ta Milja Milka Planinc je celo vodila YU vlado – kanibalka
antonsaid:
november 6, 2016 na 5:41 popoldan
Vse to je resnica -grozotno
svobodagovorasaid:
november 7, 2016 na 12:37 popoldan
Na žalost je to v naravi socialistične ideologije in komunizma. Dejansko je tudi na zahodu tako, da so
socialisti bolj agresivni in sovražno nastrojeni do drugače mislečih – in ja – zanje je sprejemljivo tudi
pobijanje drugače mislečih – enostavno te proglasijo za fašista, pa je dovoljeno vse.
antonsaid:
november 6, 2016 na 5:43 popoldan
Vse to je res. Poznal sem človeka ki se je po morjenju veselil ma Bledu.
Digitalizatorsaid:
november 6, 2016 na 6:26 popoldan
Knjige, kjer so preživeli Domobranci iz prve roke opisali neznosna mučenja, prenesite:
https://goo.gl/8JPEJl
https://goo.gl/d77q1r
https://goo.gl/K06FbV
https://goo.gl/wfZoEp
Matesaid:
december 28, 2016 na 7:51 popoldan
Ne morem vrjet kake pišete… kaj so pa delal ustaši u jasenovacu? jasenovac se je p.o. besedah nacistov
lahko primerjal samo z dantejevim peklom. Torej so meli tam v jasenovacu zaprti hotel s 3 zvezdicami?
Četniki in domobranci ki so izdajali lastni narod! Poznam zgodbo, ko so domobranci prišli na neko
domačijo pretepli gospo in gospoda obesil na drevo, tako da je visel z glavo navzdol in mu prerezali vrat.
Žena je mogla nato to kri presežti in is tega narediti krvavice. To so bili zločini in fašisti ali , če hočete
neo nacisti so začeli klavnico. Evropa po 2sv je bila anarhija in samo mi v slo pogrevamo kaj je bilo in
kako.! Če je kaj od tu napisanega sploh res. SRAMOTA!
svobodagovorasaid:
december 30, 2016 na 12:19 popoldan
Imamo en Jesenovec, en Urh. Pa samo v Sloveniji 600 množičnih grobišč.
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Lastni narod so izdali komunisti – obljubljali svobodo, prinesli tiranijo. Domobranci pa niso nikogar
izdali. Četniki so se pa sploh borili proti nacizmu – le komunajzerji so zmanipulirali Churchila –
dokazano z dokumenti.
Komunizem je večje zlo od nacizma.
vladomahsaid:
december 30, 2016 na 1:33 popoldan
To natolcevanje s nekimi primeri je neokusno. Še danes imamo “tovariša” in dvorne komike ,ki mirno na
TV izjavijo , da je še prostora v hudi jami. Pa se nič ne zgodi . Imamo tega Godniča bednega igralca ,ki
poveličuje Tita , sicer pa je teh dvornih komedijantov še kar nekaj . Morišč je baje 700 in je vsako
nesprejemljivo. Sicer pa so komunisti pobili v 41 več kot tisoč civilistov – preden so sploh obstajale
vaške straže predhodnice domobrancev . Pred tem pa so komunisti kolaborirali s Stalinom in Hitlerjem
Matesaid:
januar 9, 2017 na 7:42 am
KDAJ BO MIR ?
Kot vi tudi oni pravijo, da skušajo le poravnati krivice.
»Poslušajte. Partizanski borci maršala Tita so edini, ki se uspešno borijo proti Nemcem. Danes vam
zagotavljam, da bomo Tita in njegove borce podprli z vsemi močmi.Tako je 27. februarja 1944 pribil
eden najhujših protikomunistov, angleški premier Churchill. Urednik londonskega radia lord Harrison je
mesec kasneje le še dodal: ‚Boriti se proti Titu in partizanom je boriti se proti Angležem, Američanom,
Rusom. Tiste reakcionarne elemente, ki se bore proti osvobodilni vojski, bodo Združeni narodi smatrali
za sovražnike in za izdajalce. Kazni ne bodo izostale.«
Hm, res niso.
»Še s prižnic odmeva, naj nas peče vest. Le zakaj?! Tudi tu ni šlo za pokol nedolžnih otročičkov. Nismo
mi krivi, da je takrat slovensko zemljo preplavil plaz kolaborantov s celega Balkana, vse od obal grškega
morja in ruskih step do naših izdajalcev. Domobranci, ustaši, četniki, ljotičevci, kozaki, najhujši izmečki,
kar jih je kdaj pekel bruhnil na zemljo.
O zločinskih izdajalcih so že takrat svoje povedali Angleži, ki so jih preprosto vrnili tja, kjer so pred tem
svinjali. In so svinjali še dolgo po po koncu vojne. Vračali so se čez meje, nekaj jih je ostalo skritih tu, pa
so morili še kar naprej. Nekaj sto naših mladih vojakov je padlo od njihove blagoslovljene roke še potem,
ko je bil že po vsej Evropi mir.«
svobodagovorasaid:
januar 9, 2017 na 10:11 am
Komunisti so krivice ustvarili – zato jih ne popravljajo. To je dejstvo.
svobodagovorasaid:
januar 9, 2017 na 10:15 am
Drugače je pa že znano, da so komunisti podtaknili Churchilu lažne podatke in je zato namesto Četnikov
podprl partizane.
Partizani so sodelovali z okupatorjem, četniki so bili pa proti – tako je bilo na začetku vojne.
Matesaid:
januar 9, 2017 na 7:53 am
ČUDNA DRUŠČINA
Bili ste prvi predsednik društva žrtev komunizma. Hecna druščina pravzaprav.
»Ja, saj sva že brala pismo domobranskega štabnega podpolkovnika vsem enotam, ko so ga Nemci za
ušesa, da domobranci celo za njihov okus preveč posiljujejo, koljejo in režejo prste, ko bi lahko prstane
sneli brez tega. »Častniki se skrivajo v boju daleč za edinicami ali gredo na bolniško, domobranci pa se
spravijo nad padle sovražnike, jih ropajo, popolnoma masakrirajo, tudi vse, ki se vdajo, brezobzirno
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pobijajo…K društvu so se brž prislinili Lojze Peterle, Tine Velikonja, Anton Drobnič in podobni, ki so
hoteli tako oprati sramoto izdajstva. Saj smo se dotlej udeleženci vojne že zdavnaj spravili. Pa so prišli
oni iz Argentine, farški so dvignili v izdaji ponižane glave ter v politikantske namene spet zakuhali spore
in spopade, da bi s sebe le nekako sprali neizbrisno sramoto. Tako ne gre! Pri takšnih umazanijah Hrasta
ni zraven! Podobno je menda tudi Čanžek spoznal, kako so ga janševiki izigrali, pa se mi je spovedal.«
To so besede tistih, ki so vojno izkusili na lastni koži in so na strani pravice ne politične veje kot pa kot
nekateri “osamosvojitelji” ! Še enkrat: SRAMOTA
svobodagovorasaid:
januar 9, 2017 na 10:14 am
To so tisti, ki so na strani krivice. Če je zate sprava to, da bodo še vedno komunajzerji komandirali in
moralizirali, ostali pa ponižno sklanjali, se motiš.
Komunajzerji se morajo opravičiti. In oni so tisti, ki bi kar ukinili svobodo govora – ker resnica prihaja na
dan.
Tudi ta – da so komunisti prvi kolaborirali z nacisti.
Matesaid:
januar 26, 2017 na 7:53 popoldan
Rad bi razložil svoje prepričanje:
Jaz sem politicno opredeljen ne na levo, ne na desno, ampak sredinsko. Z eno besedo – sem realist.
Verjamem, oz. sem prepričan, da ljudi na svetu deli samo vera in denar, največje sramote tega sveta so se
zgodile v imenu vere in skrito ljudem je bila resnica, da so se v vojno podali zaradi finančnih koristi.
Mislim, da mi ni treba podrobno opisvati svinjarij Amerike v večini njenih vojn, ki so bile v duhu
“demokracije” in v “dobro” ljudi. Poglejmo Balkan in Slovenijo v nedavni zgodovini:
2. svetovna vojna je sramota človeštva in na Balkanu so se zgodile največje svinjarije, ki si jih človek
težko zamisli v najgroznejših morah… ustaši, četniki in domobranci so počeli vse te grozne zločine v
imenu vere in v duhu nacional-socializma. Komunistična oblast je po vojni vse te narodne izdajalce po
hitrem postopku likvidirala. Evropa je bila po 2. svetovni vojni anarhija in narod je večino nacistov pobil
na ulici in danes zato države ne odgovarjajo, v Jjugoslaviji pa je z nacisti obračunala oblast. Narodu se ni
nikoli povedalo resnice o ustaških zločinih saj so hoteli, da se to čimprej pozabi. To da se narod ni
spravil, je tlelo do 91 in eksplodiralo..Spet je narod razdelila vera.
Ne me napaditi in pisati, da sem komunist, ker nisem. Trdim pa, da je imel komunizem v Jugoslaviji
najbolši približek idealnega sveta. To, da je vera strogo ločena od države, ni nič narobe in tisti ki, so bilil
privatniki ali direktorji kakšne državne firme, so bili pod lupo komunistov. Država je nadzirala firme, če
pravilno in redno plačujejo vse potrebne prispevke. Kot otroci si želimo postati zdravniki, plioti ,
mehaniki, smetarji, mesarji… potem se šolamo in že takrat se nam razblinijo otroške sanje ter spoznamo,
da se vse vrti okoli denarja in da če ga hočemo imeti, moramo lagati. Ta ideal, v katerega kot otroci
verjamemo da obstaja, izgine. Ljudje postanemo neumni in omejeni z denarjem, vero, nacionalno
pripadnostjo in s tem v sebi ubijemo otroka, ki lahko naredi vse.
Tukaj sem samo na kratko opisal svoje razmišlanje katerega bi rad enkrat v detajlih napisal in objavil.
svobodagovorasaid:
januar 27, 2017 na 1:12 popoldan
Tebe zelo zanaša v levo in nisi sredinski.
Največje samote so se zgodile v imenu komunizma.
Tvoje pisanje je pa čisto komunistično. Ljudi, ki so se uprli temu zlu, imenuješ izdajalce. Komunisti so za
zate čisto legitimni.
Praviš, da nisi komunist, pa pišeš take hvalnice komunizmu v Jugoslaviji, ki je bil zanič, ne pa ideal.
Ti še razumeš ne sekularizma, v Jugoslaviji so zatirali verne ljudi – predvsem kristjane. V sekularni
državi se vernikov ne zatira, le država omogoča enakopravnost vsem – ne glede na to, kateri veri
pripadajo.
Ker pišeš take hvalnice komunizmu, si komunist.
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Matesaid:
januar 27, 2017 na 4:52 popoldan
V jugoslaviji so bile vse vere ločene od države in ne samo krščanstvo. To je prav ker v parlamentu nimajo
kaj iskati krščanski ali pa muslimanski demokrati če hočeš svobodo… kot to janševci pardon domobranci
radi poimenujete! Primer: če hočeš v vojsko ne smeš biti v politični stranki če hočeš biti politik si pa
lahko karkoli… to ni prav! Vera je opij za ljudstvo in to je to… mal si poglej kake zločine so nacisti
storili v desetih letih.
Težko se je na neke spremembe privadit takoj, vrjemi da bo svetu bolše brez vere in denarja.
Ves sranje tega sveta je zaradi vere! Krvave vojne v imenu vere so bile preden je komunizem sploh
obstajal! Se ti ne zdi mal neumno da se kregamo zato ker menimo da je naš namišljen prijatel bolši od
onega v afganistanu al pa od onega na kitajskem?
Pa v jugoslaviji ni bil nihče ubit zato ker hodi v cerkev al pa džamijo! V primeru da bi zmagala nemčija
pa ne tebe ne mene nebi bilo ker smo bili slovani v drugem planu dokončne rešitve. Tako da vsako
opravičevanje tistih ki še danes trdijo, da je bil hitler dober za nas je neumnost!
svobodagovorasaid:
januar 28, 2017 na 2:31 popoldan
Če hočeš svobodo, ne smeš iz življenja izločati ljudi, ki so verni – torej v parlament spustiti le ateiste.
Izraz “janševec” ali “domobranec”, ni nič drugega kot poskus diskreditacije, da ti potrm ni treba
debatirati, ker nimaš argumentov.
Zate kučanovca n komunajzerja je itak nesprejemljivo, da je lahko kdorkoli drug kot tisti, ki tuli v isti rog
s tabo, v parlamentu.
In potem še lažnivo veri podtakneš nacizem, ko pa je jasno, da je nacizem le ena od oblik socializma in
sovražna do vere.
Ne, jaz ti ne bom verjel, da bi bilo na svetu brez vere (ateizem je tudi vera) in denarja bolje.
Vse sranje tega sveta je zaradi socializma in socialistične miselnosti. Krvave verske vojne se skrijejo v
svoji tisočletja dolgi zgodovini, pred komunizmom, ki je v približno pol stoletja pobil korg 170 miljonov
ljudi.
Neumno je, da se kregaš, ker misliš, da si boljši samo zato, ker si ateist, pa nisi nič boljši, le nestrpnejši si
do drugače mislečih.
Lažeš, da v Jugoslaviji nihče ni bil ubit, ker je hodil v cerkev – zažgali so škofa Vovka.
Kristjane so zatirali in preganjali, saj nisi smel biti v določenih službah, če si bil kristjan.
Veš, alternativa komunizmu ni nacizem, kajti nacizem je le različica komunizma. Alternativa komunizmu
je svobodni trg oziroma kapitalizem in verska svoboda, vse to, česar ne maraš.
Matesaid:
januar 27, 2017 na 4:58 popoldan
Sekularizem je umik vere iz politike šolstva itd… js pa pravim da je to treba čisto odpravit…
svobodagovorasaid:
januar 28, 2017 na 2:33 popoldan
Sekularizem v socialistični miselnosti – je tlačenje religije dol, ker ogroža absolutno oblast komunistov.
V demokraciji pa to pomeni le nevtralnost glede na različna politična prepričanja.
V ZDA imajo v ustavi napisano, da se morajo inštitucije navzven obnašati nevtralno, kljub temu pa ne
smejo uvesti pogoja vezanega na vero, če hočeš kandidirati za določeno mesto v državni službi.
Ateisti ste pa kot vidim najbolj nestrpni do drugačne mislečih.
vladomahsaid:
januar 28, 2017 na 4:08 popoldan
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Odlično “Svobodagovora” . To sovraštvo do ZDA je pri nas skoraj največje . Celo večje kot balkanskih
državah . Pa naj pomislijo tisti, ki toliko sovražijo ZDA kakšna bi bila Evropa brez sodelovanje ameriške
vojske? neka velika Sovjetska zveza s sedežem v Moskvi. Kako živijo ljudje v Rusiji in drugih državah v
sestavi pa je dovolj , če se taki kot je ta Mate malo sprehodijo po teh državah danes . Za začetek je dovolj
le pregled podatkov na netu bdp/prebivalca. Da ne govorimo o likvidaciji drugače mislečih novinarjev in
predstavnikov opozicije. In res je socializem komunizem, fašizem nacizem so elementi iste družine. V
šolah so nam lagali . Imajo nacizem in fašizem za nekaj strašnega ( komunisti) čeprav so paktirali na
samem začetku. Tam kjer je takoimenovani kapitalizem , pa kljub teorijam Marxa , Lenina , Engelsa
živijo mnogo bolje. Nič ne kaže da se bo kapitalizem sesul. Komunizem pa se je že . Spremenil pa se je v
večinoma diktatorske režime .Komunisti pa so si prilastili tovarn, bank , medijev itd. takoimenovani
oligarhi , tajkuni – čeprav so bili prav komunisti proti temu – namreč izkoriščanju navadnih ljudi. danes
pa je to izkoriščanje najhujše prav v državah ex komunizma – Rusija, Ukrajina, Belorusija .. celo Fidel je
bil nesramno bogat in lagal svojemu narodu
Matesaid:
januar 29, 2017 na 9:45 am
Oba dva preveč poslušata ene za lase privlečene teorije o tem kako je bil komunizem v JUGOSLAVIJO
slab. Ponavljam v JUGOSLAVIJI! Nisem omenil rusije kube kitajske. Večino firm ni jih danes vidita po
Sloveniji so zrasle v času juge. Po 91 so vse uničil vajini kapitalisti. Vatikan je podpiral vzpon ustaštva in
priznal NDH in to nikoli obsodil. Nacizem se je v svoji ideologiji primerjal z križarskimi pohodi in
komunizem lahko še niti 1000 let pa se ne bo niti približal številkam mrtvih pod RKC, đamijo itd… za
sedajne migracije pa ker so že cel mesec temperature pod minusom je sigurno kriv kučan tito pa udba.
Leto 91-95: na hrvaškem se organizira skupina hos, ki deluje po vzoru crna legija ki je bila ustaška
specialna enota npr gestapo v nemčiji. Njen motiv je vrnit hrvaški meje NDH in seveda zdesetkat srbe. V
srbiji in bosni se organizirajo formacije kot so arkanovi tigrovi, crvene beretke, srbski dobrovoljci
(šešljevci) in vojska republike srbske pod vodstvom karađića. Te srbske enote so imele ideologijo velike
srbije.
V bosni se je organizirala vojska ki je delovala v imenu islama in je klala srbe. Hrvati so hoteli uničit srbe
ker so pravoslavci, srbi hrvate in bošnjake ker so 1.katoliki 2.muslimani.
Migrantska kriza v evropi je nastala zaradi islamske države katera ne odobrava nič drugega kot islam
Amerika pa od daleč vse opazuje podpihuje države z nacionalizmom in jih finančno podpira.
Vem da ne bomo prišli na isto linijo ker se ne zavedata da nacional socializem, komunizem(v rusiji s
koreji kitajski, kubi), kapitalizem ali demokracija, denar, vera in vojna hodijo z roko v roki in so odvisne
ena od druge
Meje med državam postavlja vera in denar. Kolilkor vem je kristus govoru da smo vsi na svetu bratje in
sestre ne glede na prepričanje in družbeni status. No ko bo res tako nebo mej in vojn.
svobodagovorasaid:
januar 30, 2017 na 2:09 popoldan
Komunizem v Jugoslaviji je bil slab in to je resnica, ne pa za lase privlečene teorije.
Primanjkovalo je osnovnih dobrin, kot so pralni praški, kaj šele tehnična roba ali deli za popravilo
tehničnih naprav – za vse si moral v tujino – in seveda najprej na črni trg po tuje valute.
Tudi ni res, da je večina firm, ki jih danes vidimo po Sloveniji zrastlo v komunistični Jugoslaviji, ampak
so obstajale prej – pa so jih samo pokradli.
Po letu 1991, so firme uničili tvoji ljubi komunisti in ne kapitalisti. Ti po komunistično obsojaš vse, kar je
proti komunizmu. Še vedno je dejstvo, da je domobranska in četniška kolaboracija posledica
komunističnega nasilja.
Komunizem je s svojimi več kot 100 miljoni že zdavnaj presegel število mrtvih pod RKC. Oziroma so
številke od RKC smešno majhne – štejejo se v deset tisočih – v primerjavi s komunizmom.
Zate je za nizke temperature verjetno kriv Janša.
Za to klanje po balkanu je neposredno kriv komunizem, ki je ustvaril Miloševiča in posledično zakuhal te
vojne. Vse te “verske” zadeve so prišle noter zgolj zaradi identitete, ker je vse drugo med temi narodi
preveč povezano, tako podoben jezik kot zgodovina.
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Ne bomo prišli na isto linijo, ker imaš ti preveč zabetonirano svoje zgrešeno komunistično prepričanje.
vladomahsaid:
januar 30, 2017 na 2:39 popoldan
Lepo ti je odgovoril “svoboda govora” . Jugoslavija ni bil nikakršen raj . Dovolj je , da pogledaš malo po
netu ali se odpraviš v te kraje. Enostavno ni mogoče primerjati stanja v Avstriji in katerikoli državi Juge.
Preden so nastale vaške straže – predhodnice neke vojske domobrancev so komunisti pobili več kot 1000
nedolžnih . Komunisti so sodelovali s Hitlerjem ( sporazum Ribentrop -Molotov) .mi pa smo slepo sledili
Stalinu. Šele s napadom Hitlerja na Rusijo so se stvari spremenile. Pred tem so naši komunisti celo
praznovali 1.Maj skupaj s nacisti v Trbovljah. Jugoslavija bi tako ali tako razpadla saj je bila totalno
krivična do nas in Hrvatov. Vsi organi oblasti so bili tako postavljeni , da so imeli večino Srbi. Da ne
govorimo , da so Slovenija in Hrvaška služili dolarčke- neprimerno več kot ostali. Vojska je bila itak
Srbska od zmeraj. Zadnja vojna v Jugi pa je posledica velikih načrtov Miloševića in Jovića , Šešlja in
podobnih norcev. Brez tega bi se razšli brez klanja . Seveda je Slovenija bila okradena – devize so šle v
Beograd in se nikdar niso vrnile. Pokradli so nam tudi podjetja v Srbiji. V Jugi so ustanovili v glavne tako
imenovane zgrešene investicije in velike dolgove ( Benkovac recimo) . Dobro stoječa mala podjetja pa so
po vojni uničili ,ker se pobili ali pregnali lastnike . Juga je bila velika napaka za Slovence in tudi Hrvate.
Rudi predhodnica kraljevina nič boljša . Bolje bi bilo , da bi se po 1.svet vojni sporazumeli in ostali v
Avstriji ali šli po svoje že takrat. Biti skupaj s Srbi je bilo vedno pogubno za nas.
Matesaid:
januar 29, 2017 na 9:49 am
Popravek : komunizem lahko še pobija…
Matesaid:
januar 29, 2017 na 9:50 am
Popravek: KOMUNIZEM
Matesaid:
januar 29, 2017 na 5:16 popoldan
Popravek: migracije
Matesaid:
januar 30, 2017 na 4:51 popoldan
Odstopam od pogovora ker se mi ne da več ukvarjat s tako omejenostjo.
Jebeš fucking praške pa ne vem po kaj so mogl it v tujino.. če ljudje nimajo službe pa 80% ljudi si ne
more kupt zdrave hrane kaj šele druga govna ki pa so itak nizke kvalitete…
Večino firm ni jih vidita so zrasle v jugi umrla pa v janševem mamdatu…
Itak pa bo čas pokazu svoje
SMRT FAŠIZMU!
svobodagovorasaid:
januar 31, 2017 na 9:47 am
Najprej praviš, da nisi komunist, potem pa jezno reagiraš na dejstva, ki ti niso všeč.
Pa pišeš laži, ki niso resnične.
Večina firm je nastala pred komunistično Jugoslavijo in se po zaslugi komunističnega vodstva niso bili
sposobni prilagoditi na nove razmere na trgu.
svobodagovorasaid:
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januar 31, 2017 na 9:47 am
Si se pa dobro opisal. Si preveč omejen, da bi debatiral.
Matesaid:
januar 30, 2017 na 6:30 popoldan
Pa milosević se je 91 šel veliko srbske politiko ne pa komunizma.
V jugoslaviji je bil vstop omejen danes pa je neomejen kar ima za posledico slabo kvaliteto izdelkov!
Kupi prašek al pa npr pralni stroj v slo ali pa v avstriji pa boš videl razliko!
V jugi ni bilo stvari katere ne bi znali narediti: avti, pralni stroji, omare, mize, strojna ali gradbena
mehanizacija…. zato mi ne piši laži o tem kaj je bilo prej in so potem pokradli… sploh nič ni bilo ker so
vse uničili v svetovni moriji. Zdravstvo je bil prej na psu razsajale so bolezni, delavci so bili zatirani, če
pa se je kdo pritoževal je bil na licu mesta mrtev.. davki pa so bili abnormalno visoki. Firm je bilo malo,
bili so vele posestniki, kateri so izkoriščali male ljudi kateri so po cel dan garali na njivi za štruco kruha
pa mleko.
Posledice kapitalizma se kažejo povsod: od izdelkov katerih si večina ne more privoščiti, do nepotrebnega
blaga nizke kvalitete potem mamo pa še kriminal, droge, trgovina z belim blagom…
Kako živijo američani: plače majo nizke glede na standard zato imajo kreditne kartice z neomejeno
limitom in se zadolžujejo v nedogled, s tem pa postanejo sužnji banke, zdravstvo je v pizdi, če nimaš
denarja lahko umreš pred vratam! V bosni boljše živijo, narod se ne obremenjuje kaj bo jutri ker so
složni, malo delajo, malo doma pridelajo in nimajo dolgov tako kot mi ni se zgledujemo po kapitalistični
sedaj bol fašistični ameriki. GOVORIM DEJSTVA IN TO JE TO KAR SO POVEDAL LJUDJE KI SO
TAM HODILI…
Povejta mi argumente ne pa neke izmišljotine… tisocletni križarski pohodi ne presegajo številk mrtvih v
100 let komunizma? Ne me jebat!!! Mal si preberta črno zgodovino RKC! Od bordelov do pedofilije,
posilstev, inkvizicije….
Kapitalizem je zlo!! Še 1x : denar in vera postavljata meje, razlike in gradita zidove med državami….Kaj
so delali židi v preteklosti: rasna razlikovanja… žid židu je posodil denar brez obresti, kristjanu al pa
muslimanu z obrestmi..
Treba je prebrat še kaj drugega kot pa učbenike za zgodovino kjer o novejši zgodovini piše zelo revno….
Pišeta laži ne pa dejstev…rusija je sklenila pakt o nenapadanju z nemčijo, ni pa bila nikoli v silah osi tudi
partizani niso nikoli bili. Ko je prišel na dan pravi obraz hitlerja in nemčije pa so tisti izmečki izrodki
psihopati kolabolirali z njimi.
Slovenski domobranci so leta 41 na hitlerjev rojstni dan prisegli nacistični nemčiji…
In ne nabijaj o tem da bi potem bli samostojni ker nebi bili. Ustaši naj bi varovali močvare tretjega rajha
ndh sploh nebi bilo… Slovenijo so dobesedno raztrgali na 3 kose, oni pa so srali o ene slovenski
domovini…. kaj je bilo s primorsko je žalostno, trplenje slovncev pod musolinijem, danes pa na
partizanske obeležja rišejo kljukaste križe pa znake italjanske skrajne desne skupine, naši “domoljubi” pa
pijejo skupaj z italjanskimi. Niso vredni slovenije in slo državljanstva.
Srbe bi isto kakor vse slovane postopoma iztrebili.
Treba je zamenjat sistem kater bo deloval po besedah kristusa: vsi bratje in sestre… črni,
beli,rdeči,rumeni vsi smo isti..
SMRT FAŠIZMU IN KAPITALIZMU, SVOBODA NARODU!!!
svobodagovorasaid:
januar 31, 2017 na 10:24 am
V Jugoslaviji smo seveda imeli vrhunsko dobre izdelke – npr. fičo, stoenka, jugo – ki si jih moral
večinoma najprej peljati na servis, da si se lahko vozil z njim. Kar vprašaj starše.
Dejstvo pa je, da so le nacionalizirali uspešna podjetja. Davkov uradno ni bilo, je bila pa kopica obveznih
prispevkov.
Kriminal je bil tudi v Jugoslaviji – manj pa ga je bilo zaradi velike represije. Tudi marsikaterega od
produktov iz tujine si nismo mogli privoščiti – ali so bili nedostopni v Jugoslaviji.
In ko ni argumentov, poveš, kako je v tvoji fikciji v Ameriki – ki sicer ima svoje probleme, ampak niso
tako hudi, kot jih vidiš ti.
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Če se ti zdi, da v Bosni boljše živijo, pa se preseli tja.
Križarski pohodi niso bili tisočletni, število žrtev je pa zelo nizko v primerjavi s komunizmom. Največja
ocenjena številka je miljon.
https://www.hawaii.edu/powerkills/
Seveda bi ti že navedel številke, če bi kazale tako, kot ti trdiš. To pišejo verodostojni viri, ne tvoje
izmišljotine.
Kapitalizem je dobro – komunizem je zlo. Kapitalizem je prinesel ljudem hiter napredek, komunizem pa
nazadovanje.
Seveda so meje, sanjarjenje o tem, da se da brez mej, pa pripelje do kaosa in anarhije.
Laži pišeš ti. Rusija je aktivno podpirala naciste, čeprav poskušaš prikazati razliko. Tudi v Jugoslaviji so
jih – dokler je to Stalin zahteval.
Skupaj so napadli Poljsko, Rusija pa še baltske države in Finsko, pa izvedla gladomor v Ukrajini.
Domobrancev seveda leta 1941 še ni bilo. Nastali so šele leta 1943, ko je bilo jasno, da bo Hitler izgubil.
In ko so komunisti izvajali najhujše nasilje – nad Slovenci.
So pa komunisti pozdravljali Hitlerja leta 1941. Saj nacistični križ in komunistična zvezda pašeta skupaj.
Treba je vzpostaviti pravi avtentični svobodni kapitalizem pa bomo vsi boljše živeli in hitro napredovali.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU! ŽIVEL KAPITALIZEM!
vladomahsaid:
januar 31, 2017 na 10:46 am
Poglej malo kje je bil ves čas Milošević od 1984 v vrhu Srbske partije. Glede izdelkov v zaprti Jugi- mi
sploh lahko našteješ kateri izdelki so bili “kvalitetni” in zanimivi za ostali svet? Avtomobili? kateri?
Zastava je delala Fiate ali malo spremenjene modele fiatov pa še to je bilo zastarelo. nikogar v svetu ti
avtomobili niso zanimali. Uničenje tovarn in velikih kmetov in podjetnikov se je zgodilo takoj po 2.svet
vojni. Žal ti moram povedati , da so visoko kvalitetni izdelki narejeni le v kapitalističnih državah .
Kupujejo jih radi zadrti komunisti po vsem svetu. Recimo Janukovič v Ukrajini je imel pravo bogastvo
kot kralj Ludvik 14. Pa enako vsi ostali tudi Castro Putin , Tito. Američani živijo 10 x bolje oziroma si
poglej ; https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_dr%C5%BEav_po_BDP_na_prebivalca, Pa še to recimo ;
Najrevnejša med temi državami, ki so vse zunaj EU, je BiH, kjer je lani BDP na prebivalca znašal 28
odstotkov povprečja EU (leto prej 29 odstotkov). V Albaniji je BDP na prebivalca leta 2014 znašal 29
odstotkov povprečja EU, leto prej 28 odstotkov. – Albanija prehitela tvojo BIH. Brez kapitalizma verjetno
v jugi ne bi imeli kaj dosti za kupiti. Tudi kmetijski izdelki – hrana brez znanja kapitalistov ne bi bili na
takem nivoju. Vsa tehnika je iz teh držav pa tudi znanje. Najuspešnejše fakultete so na zapadu in ne
vzhodu.
Pakt Molotov in Ribentrop – o nenapadanju!! razpolovitev Poljske in aneksija baltskih držav je zate
nenapadanje.
Partizani s komunisti niso osvobodili ničesar razen začasno kakšno vas. Pa še to ni bila osvoboditev. Brez
napada Rdeče armade in ZDA bi bil Hitler še tukaj oziroma nacizem. Brez ZDA pa bi imeli sovjetsko
Evropo. Kateri Slovani so bili iztrebljeni? Fašizem je član družine komunistov, nacistov. Vsi so zrasli iz
socializma.
Matesaid:
januar 31, 2017 na 3:04 popoldan
Pišeta laži in ne dejstev. To lahko traja v nedogled. iz wikipedije so pa res realni podatki. Kapitalizem je
zlo! Sistem idealn za vzpon lopovov. Napisu sem vama dejstva katera lahko prebereta tudi v knjigah. Jas
ne pišem na pamet, to so preverjene informacije iz ust uglednih ljudi ni imajo svoje mesto na fakultetah
itd.
Lahko se vama samo smejim ker pišeta neutemeljene laži! Ko nimaš argumentov pa napišeš: ja pojd pa
dol živet@
Usak ki na gram soli v glavi vidi da nabijata!!
SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODU
pa lep dan in vaš čas je tisti ki se izteka@
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svobodagovorasaid:
januar 31, 2017 na 6:43 popoldan
Nasprotno, midva piševa dejstva, ti pa laži. Toliko časa bo trajalo, dokler boš tupil neumnosti.
Kapitalizem je dober. Je najboljši za vzpon poštenih ljudi, v komunizmu pa lahko napredujejo le
pokvarjeni.
Ti nisi napisal dejstev, ampak laži. Komunajzerske knjige pač niso verodostojne. Ljudje na naše FDV
niso ugledni.
Ni res, da nimam argumentov, ampak jih ti nimaš. V Sloveniji po vseh podatkih, ki so merjljivi, živimo
bolje. Če pa bi ti rad lenaril, pa imel malo denarja – ni nobene ovire.
Vsak, ki ima le gram soli, se morda strinja s tabo, tisti, ki imamo pa več, pa vemo, da ti nabijaš.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
Naš čas se ne izteka, se pa izteka čas komunajzerjem.
vladomahsaid:
januar 31, 2017 na 7:23 popoldan
Mene so že zdavnaj v šoli učili , da se bo kapitalizem zdej zdej sesul in bo zavladal komunizem – neke
vrste raj na svetu. Očitno se je sesul komunizem , kar sploh ni čudno. Komunizem pač ne sloni na
svobodi volji , na svobodni konkurenci in izbiri. Slabi propadejo ,ker jih “premagajo” boljši. To je
preprosto gibalo napredka. V komunizmu uspešni kreativni lahko uspejo le če so na liniji partije. Partijski
voditelji pa vemo nimajo pojma o ekonomiji . Juga je bedna zgodba ,ki je nas Slovence potegnila v
revščino. zagotovo bi bili skupaj s Avstrijo na nivoju Avstrije in nad povprečjem EU. Balkan pa vemo kje
je. Vse države razen Hrvaške in Slovenije spadajo med najrevnejše v Evropi. Pa ne samo to – tam je
osnovno gibalo korupcija ne pa znanje. Zaradi tega je tam življenje bistveno slabše . Enako velja za
večino držav bivšega varšavskega pakta . Izjema so tiste ,ki so se pridružile EU opustile stare prijeme in
prevzele ta “grdi” kapitalizem. Poljska je bila pred tem na nivoju Ukrajine . Danes je napredovala za 3x
na pram Ukrajini po kupni moči na prebivalca!
Bil sem tam in videl na lastne oči. Da ne govorimo o zdravstvenem sistemu ,ki je na bedni ravni. Večino
storitev plačujejo , ker pač niso zavarovani. To pa zaradi tega ,ker so plače bedne. Poznam ljudi ,ki so
prodali stanovanja za eno operacijo . To je ostalo od socializma . Socializem je le razdeljevanje keša –
enaki v revščini. Popolno nasprotje je kapitalistična Nizozemska – tem je sitem zdravstva za njih in tudi
za nas idealno urejen. Sploh je sociala boljša v mnogih EU državah ,ki imajo “pokvarjeni” kapitalizem .
In še nekaj- vedno so ljudje bežali na zahod iz vzhoda kar pove vse. In to celo kljub streljanju na meji . In
to se dogaja še danes . Albanci Ukrajinci , Bosanci Makedonci itd. gredo še vedno po srečo na zahod , ker
je doma beda. Še en podatek v Ukrajini je povprečna plača nekje 150 eur , penzija pa 50 eur. Zato hočejo
ljudje delati čim dlje ker tudi tam s 50 eur ni mogoče preživeti , da ne omenjamo zdravstva .
Matesaid:
januar 31, 2017 na 8:39 popoldan
BOMO VIDELU, BOMO VIDELU!čas nakladačev/ grebatorjev se izteka. Čas neenakosti se iztrka!
Poglejta mal skozi okno kaj se dogaja! Ne da se mi več opisovat dejstev ker sem jih že 100x ponovil!
Narod je iz generacije v generacije bolje obveščen in s tem bol objektiven in razsvetljen. Usaka budala u
tej državi vidi da je z janšatom ki je bil prvo komunist pa je klečeplazil za komunisti kateri so videli da je
gnoj od človeka in so ga zaprli.
ČAS BO USE POKAZAL…
SMRT FAŠIZMU IN KAPITALIZMU
SMRT AMERIKI IN USE BO LEPŠE
svobodagovorasaid:
februar 1, 2017 na 9:33 am
Čas nakladačev se izteka in ti si nakladač.
Res je. Nekateri smo bolj obveščeni in bolj objektivni, ti pa nisi.
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In kot tipičen kučanovski komunajzer, ne moreš brez Janše.
Pa še verodostojnih virov ne znaš navesti.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:17 am
http://www.mladina.si/165270/nekoc-so-bili-heroji/
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:21 am
svobodagovorasaid:
februar 1, 2017 na 9:46 am
Mimogrede. Tvoja v tvojih idealnih komunističnih sistemih so ljudje lačni – Severna Koreja, Kuba,
Venezuela.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 3:54 popoldan
Kaksne verodostojne vire pa sta vidva navedla belčka? Zavajata lažeta in fanatično trdita neki kar se
sploh ni naredilo. Izkrivljata zgodovino, piseta kako je bil Churchill zaveden? Anglija in amerika so
poslale svoje svetovalce v jugoslavijo. 1095 do 1272 so trajali križarski pohodi in to trdiš da so številke
mrtvih zanemarljive? Cela mesta so bila pobita pametni. A to bereš za izobraževanje nacistično gradivo.
Ne vem a ne znaš brati pa ti bom še enkrat a vekimi črkami napisal: RES JE DA SO RUSI TRPELI POD
STALINOM IN TUDI DRUGJE NI BILO ROŽNATO! V JUGOSLAVIJI SO LJUDJE ŽIVELI
DOBRO, ŠE 1X V JUGOSLAVIJI! STALIN JE JUGOSLAVIJO VRGEL VEN IZ INFORMBIROJA
KER JE MENIL DA SE JE PREVEČ ODDALJILA OD KOMUNIZMA!
Jaz sm ti vsa dejstva opisal v prejšnih odgovorih in se mi ne da več opisovat dejstev. Žal mi je samo
partizanov kateri so dali življenje zato da lahko taki kakor sta vidva na najbolj gnusn način izkrivljata
zgodovino! Piseta kako je kapitalizem dober! V sloveniji kakor vidim ni. Izgleda da vidva še nista delala
v tovarnah!
Zdaj najbol ljudje živijo b skandinavskih državah, samo da tam ni kapitalizem kot ga poznamo v nemčiji
ameriki. … tam vlada družbena enakost! Zato je manj kriminala in visja kvaliteta ljudi!
SMRT FASIZMU SVOBODA NARODU!
vladomahsaid:
februar 1, 2017 na 4:06 popoldan
Zaključujem debato s tem Mate , ker je brez veze. Cepljeni nič ne preberejo razen rdeče propagande . In
to po toliko letih. Očitno je , da je iluzija , da sploh kam pridemo. Končujem danes . Pa žal ni prvič- takih
je kar nekaj.
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 12:26 am
Čedalje bolj si jeznorit in obupan. Zato pa samo še žališ. Argumentov pa od nikjer.
Ja, Churchil je bil zaveden, saj so mu domači komunisti filtrirali informacije – ti dokumenti so tudi v
Veliki Britaniji prišli v javnost.
I to nikakor ne opravičuje komunistične diktature in nasilja.
A celo ti priznavaš, da se ni Tito uprl Stalinu, ampak ga je Stalin vrgel ven.
V Jugoslaviji nismo živeli dobro. Primanjkovalo je osnovnih dobrin – smo pa lahko šli v tujino po te
dobrine, ker je marsikdo delal v Nemčiji.
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Ti nisi napisal dejstev, ampak komunistične laži. Izkrivljaš zgodovino ti – kot tvoji komunajzerji več kot
50 let.
Kapitalizem je dober, v Sloveniji pa kapitalizma nimamo.
Tudi skandinavske države niso to, kar ti misliš, da so. Bile so socialistične, ampak so ljudje tam bolje
živeli, ker so že prej bile tako bogate.
V 90ih so še vedno zašle v krizo in danes so to ene bolj kapitalističnih držav – Slovenija je bolj
socialistična od skandinavskih držav.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:02 popoldan
Pa za TOVARIŠOM JISIPOM BROZOM – TITOM niso miljoni ljudi jokal zato ker je za njimi stal en s
pistolo ampak zato ker je bil tak precednik kakrsnega nikoli več ne bo! Gospodarska in vojaška 7 velesila
sveta! Ljudje so so lahko brez davka zgradili hišo! Moj deda je 2 postavil!
SMRT FASIZMU IN KAPITALIZMU!
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 12:29 am
Če ti misliš, da je moral kdo res dobesedno stati s pištolo – si pa res naiven.
Še otroci v šolah so imeli težave, če niso mogli na komando jokati za Titom.
Tito je bil velik zločinec, ki je pošiljal politične nasprotnike na Goli otok – najbolj kruto mučenje – dosti
hujše kot pod nacizmom.
Jugoslavija nikoli ni bila gospodarska velesila, vojaška tudi ne, čeprav smo dajali 12% BDP-ja za vojsko,
pa smo imeli precej nakopičenega orožja.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:15 popoldan
Aja pa moj deda je bil navavadn delavc in ni bil v KP, Drugi deda si je isto postavil hišo in je bil navadn
delavec in ni bil član UP. V trbovljah je bila pescica nezaposlenih pa śe ti niso hoteli delat! ZAKAJ
večina ljudi joka za jugo? Zakaj ugledni pravniki ki so tudi v janosti znani kot dobri in pravični hvalijo
jugo?
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 12:31 am
Joj, kot, da v kapitalizmu si pa niso mogli postaviti hiš.
Pa jaz se tudi ne bi pritoževal nad tem, da mi ni treba nič delati, pa bi bil zaposlen.
Tako je bilo v Jugi – zato pa je propadla.
Noben ugledni pravnik ne hvali Juge – vem pa, da so zate ugledni komunajzerji, ki sicer niso ugledni.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:16 popoldan
Polravek: KP
Matesaid:
februar 1, 2017 na 4:24 popoldan
Vladomah jaz pišem dejstva! In ne berem propagande ampak zadeve ki so jih pisali veleumi!
svobodagovorasaid:
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februar 2, 2017 na 12:32 am
Ti ne pišeš dejstev. Ti imaš še od komunizma tako oprane možgane, da komunajzerjem res ni treba še
danes ti prati možganov.
Matesaid:
februar 1, 2017 na 6:24 popoldan
Popravek: brez kredita
Matesaid:
februar 2, 2017 na 2:29 am
Ko da bi steni pisal… zate je ugleden politik jj, ugleden pravnik pa matoz a? Hahahaha eeeee človeška
norost nima meja, ti si živ primer tega! Tvoja omejenost se pa kaže v tem da besede okol obracas! Sej
druga ne zmoreš će sem pa že js vsa dejstva napisal!
Cas bo use pokazal, pa hitr nova 24tv gledat so ravno povojna grobisca na sporedu hahahahahahahhaha
Smrt fašizmu svoboda narodu!
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 9:50 am
Vsekakor bolj ugleden kot tvoj politik Kučan. Itak je pa tale tvoj jj zgolj orodje diskreditacije, ko nimaš
argumentov.
Tvoja omejenost se kaže v tem, da nisi sposoben pogledati na drugo stran, pa še besede obračaš.
Ti nisi napisal nobenih dejstev, kajti komunajzerske laži niso dejstva.
Čas bo pokazal. Le v svobodnem kapitalizmu bomo dobro živeli.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
Matesaid:
februar 2, 2017 na 2:58 am
Kapitalizem še traja…(tu se spet vidi tvoja omejenost!!!) upam da čim prej umre… Nauči se brat : V
JUGI SO SI POSTAVILI HIŠE BREZ KREDITA!!! DANES SI ŽAL VEČINA NE MORE NITI
KREDITA PRIVOŠČIT!
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 9:54 am
Seveda lažeš. Pravega kapitalizma Slovenija nikoli ni imela. Je pa tudi res, da ti nimaš blagega pojma o
tem, kaj kapitalizem sploh je.
Ti misliš, da je to o čemer so te učili komunajzerji, pa ni tako. Kot bi se iz nacistične literature učil o
Judih.
Seveda spet lažeš, da so si postavili hiše brez kredita. Nekdo te je fejst nategnil. Tudi takrat so kredite
jemali – potem jih je pa pojedla inflacija, tako, da dejanskega kredita niso plačali sami, ampak vsi.
Ampak zate so osnovne ekonomske zakonitosti španska vas.
Matesaid:
februar 2, 2017 na 7:14 am
Jst mam očitno v genih, da bom umru v stoje, ker se ne plazm po kolenih in nej se ve!V mojih ?ilah teče
kri partizanska, ne pa četni?ka, usta?ka, al bog ne dej domobranska. in jst za enkrat ?e vem keri so keri,
vem, kdo so izdajalci in kdo so heroji za zmeri in nism jst zgubljen v veri, jaz vem kdo sm jaz ljubezen do
domovine v srcu nosm! Zato na smrt fa?izmu – svoboda narodu odgovorim, stisnem pest in jo ob čelu
dr?im, ker vse drugače, lep?e bo takrat na svetu ko juna?ki partizan bo z nagljem okrasil lase dekletu.
Jaz sm prisluhnu poetu ko je govoru o ?ivljenju na?u ga je v na?em trpljenju mogočne pesmi bomo peli
smo zadonel vrjel smo v prihodnost in zato smo tud uspel! Fa?istom na oblasti naj se pesem ta usede,
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niste vredni sam posvečam vam njegove besede:
lepo je ve? mama, lepo je ?iveti, toda za kar sem umrl, bi hotel ?e enkrat umreti!
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 9:56 am
Smrt komunizmu, svoboda narodu. Živel kapitalizem.
Matesaid:
februar 2, 2017 na 2:49 popoldan
Hahahahahahahhaha spet si obrnil besede! Političen zapornik ki je bil prej komunist potem se je
spreobrnil v kapitalista in po toliko letih obuja neka grobišča iz 45te za nabiranje političnih točk! To je
jasno vsakomur ki zna tuhtati s svojo glavo! Vem zdaj boš ti kot 5 leten otrok to obrnil (kot se za janševca
oz domobranca spodobi): haaaa js tuhtam s svojo glavo ti pa ne preklet komunajzer! Hahahahahahahhaha
in moja deda sta postavili hiše brez kredita in nihče mi ni opral možgane!V teh gnilih kapitalističnih casih
si to lahko privoščijo samo grebatorji in ritolizniki! Dejansk je bila jugoslavija res zadolžena ampak
kapitalistične države so še bol zadolžene materi kapitalizma: AMERIKI
Js ti pišem dejstva ti pa nazaj laži kot se spodobi zate in tebi enake!
Prebral sem tiste izseke is knjige usli smo smrti:umes sm mogu it kozlat ker takega skrivljenja zgodovine
pa še ne. Še ko je bilo konec njihovega klanja nedolžnih, klečeplazenja in lizanja riti svabom in lahom so
oni hoteli nekaj strelat pa se boriti za slovenijo, ki je itak ni bilo in je nikoli nebi bilo ker smo slovani bili
za odpis! Izrodki fanatiki brez primere!
Jas bi to knjigo prepovedu ker to je zavajanje ljudi!
Js sm gor opisu vsa dejstva in ne lubi se mi več na dolgo in široko! Kr to teb opisbat je tak kokr da ti nebi
opisval. Jas samo upam da bo cerar ostal na vladi ker vodi sredinsko politiko. Stvari so se malo izboljšale
in še bol se lahko, samo čas mu je treba dat! Kapitalizem ki je sedaj v ameriki in žal tudi v sloveniji krade
ljudem, in jaz osebno delam v tovarni in vidim da ljudje živijo slabo!
Komunizem v jugoslaviji ni bil dobe samor za lopove in lenuhe!
Jaz osebno se nebi po nikomur zgledoval. Uredit moramo gospodarstvo da bo uredu klima za delovne
ljudi! Tu pa so na vrsti politiki da udarijo po prstih ne plačnike uredijo ugodno klimo za podjetništvo,
dvignejo minimalno plačo. SLOVENCI smo lahko najbolši samo tako da imamo nekaj zaradi cesar bodo
drugi odvisni od nas in na tak način nas bodo spostovali. Zgledujmo se po akrapoviču, boscarolu in
drugih !
Naredimo da se bodo drugi zgledovali po nas!
In itak da ljudje pogrešajo jugo če so imeli plače iste kot zdaj (veliko jih trdi da so imeli takrat celo višje)
cene v trgovinah pa so bile nižje kot zdaj.
Narod ki dela more dostojno živet da bo začel verjet v sistem in mu zaupati
Za enkrat smo tocno to kakor nas je cankar opisal: za hlapce rojeni za hlapce vzgojeni ustvarjeni za
hlapčevanje!
SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODU
Matesaid:
februar 2, 2017 na 2:54 popoldan
Hahahahahahahhaha spet si obrnil besede! Političen zapornik ki je bil prej komunist potem se je
spreobrnil v kapitalista in po toliko letih obuja neka grobišča iz 45te za nabiranje političnih točk! To je
jasno vsakomur ki zna tuhtati s svojo glavo! moja deda sta postavili hiše brez kredita in nihče mi ni opral
možgane!V teh gnilih kapitalističnih časih si to lahko privoščijo samo grebatorji in ritolizniki! Dejansk je
bila jugoslavija res zadolžena ampak kapitalistične države so še bol zadolžene materi kapitalizma:
AMERIKI. Amerika je pa zadolžena komunistični KITAJSKI
Js ti pišem dejstva!
Prebral sem tiste izseke is knjige usli smo smrti: umes sm mogu it kozlat ker takega skrivljenja zgodovine
pa še ne. Še ko je bilo konec njihovega klanja nedolžnih, klečeplazenja in lizanja riti svabom in lahom so
oni hoteli nekaj strelat pa se boriti za slovenijo, ki je itak ni bilo in je nikoli nebi bilo ker smo slovani bili
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za odpis! Izrodki fanatiki brez primere!
Jas bi to knjigo prepovedu ker to je zavajanje ljudi!
Js sm gor opisu vsa dejstva in ne lubi se mi več na dolgo in široko! Kr to teb opisat je tak kokr da ti nebi
opisval. Jas samo upam da bo cerar ostal na vladi ker vodi sredinsko politiko. Stvari so se malo izboljšale
in še bol se lahko, samo čas mu je treba dat! Kapitalizem ki je sedaj v ameriki in žal tudi v sloveniji krade
ljudem, in jaz osebno delam v tovarni in vidim da ljudje živijo slabo!
Komunizem v jugoslaviji ni bil dober samo za lopove in lenuhe!
Jaz osebno se nebi po nikomur zgledoval. Uredit moramo gospodarstvo da bo uredu klima za delovne
ljudi! Tu pa so na vrsti politiki da udarijo po prstih ne plačnike uredijo ugodno klimo za podjetništvo,
dvignejo minimalno plačo. SLOVENCI smo lahko najbolši samo tako da imamo nekaj zaradi cesar bodo
drugi odvisni od nas in na tak način nas bodo spostovali. Zgledujmo se po akrapoviču, boscarolu in
drugih !
Naredimo da se bodo drugi zgledovali po nas!
In itak da ljudje pogrešajo jugo če so imeli plače iste kot zdaj (veliko jih trdi da so imeli takrat celo višje)
cene v trgovinah pa so bile nižje kot zdaj.
Narod ki dela more dostojno živet da bo začel verjet v sistem in mu zaupati
Za enkrat smo tocno to kakor nas je cankar opisal: za hlapce rojeni za hlapce vzgojeni ustvarjeni za
hlapčevanje!
SMRT FAŠIZMU SVOBODA NARODU
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 7:34 popoldan
Če je bil komunist, potem bi ga ti moral častiti, pa ga ne. Torej imaš le oprane možgane. Levaki ste vsi
obsedeni z njim – in tako ga ohranjate močnega.
Jaz vem, kako je bilo z našimi starši – to so dejstva. Vzeli so kredite, potem je pa inflacija vse pojedla.
Ti ne vidiš dejstev, ampak komunistične laži. Ti bi kot tipičen komunajzer prepovedal knjige, ki pišejo
resnico, ki ti ni všeč.
Ti ves čas pišeš laži, jaz pa dejstva. V Sloveniji ni kapitalizma, pa tudi v ZDA je precej okužen s
socialistično miselnostjo.
Cerar tudi vodi skrajno levičarsko politiko – dokaz so davčne blagajne in ta nova davčna reforma, ki bo
nabila prispevke čisto na vse, kar se da.
Upam, da pride na oblast prava desnica, ki se bo upala res onesposobiti vse socialiste, ne tako kot jj, ki se
ni upal.
Komunizem v Jugi je bil dober ravno za lopove in lenuhe.
In ko komunajzer Mate govori o podjetništvu, vidiš, da je čisto zblojen. Res fajn za podjetnike, ko te
država stiska, kjer lahko. Pa govoriš o Akrapoviču in Boscarolu – oba podpirata kapitalizem in svobodni
trg. Ta dva ne podpirata Cerarjeve politike.
Kaj lažejo ljudje, ni važno. Objektivna dejstva kažejo, da danes živimo bolje, čeprav smo skoraj tako
socialistični kot v Jugi.
Ja. Komunajzerji ste hlapci – svojim vodjem, ki vas z davki odirajo.
Desničarji smo pa svobodomiselni, zato zahtevamo nizke davke in svobodno podjetništvo s čim manj
vtikanja države v nas.
SMRT KOMUNIZMU, SVOBODA NARODU. ŽIVEL KAPITALIZEM.
svobodagovorasaid:
februar 2, 2017 na 7:35 popoldan
Komunajzerji podjetništva sploh ne dovolijo – ti bi pa rad politiko prijazno do podjetnikov. Čisto si
zblojen.
V komunizmu zasebnih podjetij ni. So samo državna, kjer so sami pokvarjeni – tam ni ne Akrapoviča ne
Boscarola.
vladomahsaid:
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februar 3, 2017 na 9:56 am
Nama je jasno in sva na isti valovni dolžini. Tisti mate je pač zablojen cepljen in ima logiko šank
“intelektualca” Verjetno še ni prebral daljšega članka od dveh strani s slikami kaj šele knjigo. Njegova
logika je pač taka kot je in ni šans, da bi jo ne ti ne jaz spremenila. Še več ,ko piše in odgovarja dobiva
dodatno samozavest in satisfakcijo, ker se daje s njemu naravnimi sovražniki (Janšisti, belčki, fašisti itd.)
Njemu argumenti ne pomagajo, ker jih tudi če prebere ( kar dvomim) ne razume. Če govorijo proti
njegovemu prepričanju jih razglasi za laž in propagando. Jaz sem z njim zaključil , ker je iluzija , da
karkoli spremenil v njegovih sivih celicah. Dovolj mi je mailov s njegovimi debilnimi komentarji
svobodagovorasaid:
februar 6, 2017 na 12:01 popoldan
Jaz pa uporabljam drugo taktiko, ki se ji reče vztrajnost. Ponavadi jih to vrže s tira.
Matesaid:
februar 3, 2017 na 2:09 am
Adijo pamet… ni objektivno kaj ljudje govorijo ampak kar statistika piše a? Zdej pa res vidim kaj si!
Srečno!
Matesaid:
februar 3, 2017 na 4:12 am
Pokazal si svoj obraz in pravo naravo kapitalizma! Da niste pod nobenim nadzorom in da lahko kradete
tako kot bavčar zidar tovšakova itd…
Država more biti tista ki brani interese ljudi in njihove pravice!
Spet obračaš besede in pišeš laži in zato odstopam od pogovora.
ZDRAVO
svobodagovorasaid:
februar 6, 2017 na 12:02 popoldan
Ti kar odstopaj od pogovora. Ti proglašaš za laž resnico, ki ti ni všeč.
svobodagovorasaid:
februar 6, 2017 na 12:03 popoldan
Omenjaš zgolj tiste, ki niso dovolj vaši, ostali pa po tvoje lahko kradejo. Skoraj vsi tajkuni so za
partizane. In to te boli.
Matesaid:
februar 3, 2017 na 1:24 popoldan
Vidva sta oba zblojena. Mam neko trdno prepričanje katerega nebi imel brez branja!
Vidva sploh ne prebereta mojih komentarjev in zato pišeta take ker nimata pojma v pojmu.
Če nista videla jas branim pravice privatnikov in delavcev, ker menim da si človek za pošteno delo
zasluži dobro plačilo! To da se država nebi mešala v firme se strinjam v tem da se meša v delovanje firme
kot take, morala bi pa nadzorovati če plačuje račune, plače prispevke. Nismo vsi pošteni in to da se enega
kapitalista ne nadzoruje se je v sloveniji izkazalo za porazno!
Jas žal ne morem spoštovat sistema kateri ni na strani delavcev, ker delavci so najbol ranljivi v državi,
hkrati pa gonilo sistema, dejstvo je da še tako ambiciozen podjetnik brez dobrih delavcev ne more naredit
presežka!
Sam sem iz delavske družine katera je bila v jugoslaviji in v sloveniji (v času tolarja) v srednjem razredu,
ko je prišel evro pa so se cene osnovnih potrebščin samo višale, plače je pa bila ista in to nas je potisnilo
na rob. Verjemite da ni lušno gledat starše ki garajo po cele dneve in zato ne dobijo dostojnega plačila!
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In kakor sm že prej napisu: sistem mora zagotoviti malim ljudem dostojno življenje da bodo imeli spet
vero v državo! In na vsak sistem ki ne brani malih ljudi in tiste ki so barabe ne udari po prstih, se jaz
poščijem!
svobodagovorasaid:
februar 6, 2017 na 12:16 popoldan
Pri tebi je vseeno ali beremo tvoje komentarje ali ne, saj nisi navedel nobne pametne vsebine, nobenega
argumenta, nobenega dokaza.
Le ponavljaš komunajzerske laži.
Če zagovaraš komunizem in istočasno zagovarjaš pravice podjetnikov – potem lahko rečem, da si
zblojen.
Ravno naša socialistična vlada dela to – levaki lahko počnejo vse svinjarije, če nisi njihov, te pa zajebava.
To, da lahko levaki počnejo svinjarije je posledica socializma, ki ga še vedno imamo.
Če bi bil komunizem tako idealen, se ne bi sesul, ampak bi ga kopirali drugje.
Ti pa samo papagajčiš, kar ti tvoji levaki trobijo. Sindikalisti rabijo neboglejen delavce, kajti ti
potrebujejo sindikat.
Podjetnik ne rabi državne prisile, če hoče obdržati dobre delavce – bo sam videl, da jim mora poskrbeti
dobre razmere, če jih hoče obdržati in ostati konkurenčen na trgu.
Če bi taki, kot si ti, kaj razumeli ekonomijo, ne bi bili socialisti. Če hočeš imeti dobro plačo, moraš delati
– in moraš delati prave stvari – tisto, kar ljudje potrebujejo. To je odvisno od tega, koliko so ljudje za to
pripravljeni plačati in koliko boš imel konkurence na trgu.
Podjetje pa ljudi lahko plača le tako, da proda produkte, poplača stroške in kar ostane, lahko gre za plače,
davke in dobiček podjetja. Cen v konkurenčnem gospodarstvu ne more oblikovati prosto, ampak mora
prilagajati trgu.
Torej, če misliš, da boš z neuporabno FDVjevsko izobrazbo lahko dobival visoko plačo na trgu, se motiš
– za to ni kriv kapitalizem, ampak realnost v kateri živimo.
Če hočeš visoko plačo, moraš delati stvari, ki jih ljudje potrebujejo.
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