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NEDALEKO OD BREŽICA OTKRIVENO MASOVNO GROBIŠTE ŽRTAVA
PORATNIH SKUPNIH UBOJSTAVA

Još jedno grobište poratnih žrtava
LJUBLJANA Vlado Zagorac
Nedaleko od Brežica, točnije na poljima zvanim Osredki koja se kod sela Mosteca rasprostiru
sjeverno od rijeke Save, otkriveno je novo masovno grobište žrtava poratnih masovnih ubojstava u Sloveniji.
Žrtve su uglavnom ustaše i domobrani te članovi njihovih obitelji, piše jučerašnji ljubljanski list Dnevnik
navodeći izjave neimenovanog (zbog ranijih je sličnih izjava imao teškoća) sugovornika koji se sjeća da je
mnogo ljetnih noći 1945. godine zaredom slušao rafale strojnica pokraj protutenkovskog jarka na tim poljima.
On tvrdi da su zarobljenike i članove njihovih obitelji počeli ubijati nedaleko od Save i s punjenjem jarka su
se pomicali prema glavnoj cesti. Koliko je meni poznato, počeli su ubijati ustaše zarobljene u sutjesci kod
Krškog, gdje je, navodno, došlo do takvog pokolja da su partizani mrtve ustaše bacali u Savu, a tadašnji mi
je seoski skelar, Horvatičev Andrejc, rekao da je Savom plivalo toliko leševa da su neprestano udarali u
kormilo broda, što mu je gotovo onemogućilo vožnju preko rijeke, izjavio je neimenovani sugovornik dodavši
da je to trajalo sve do jeseni. Njemu je jedan vozač kamiona tada pričao da su na strijeljanje u Osredke
tijekom noći prevezli čak 800 ljudi vezanih telefonskom žicom.
List dodaje da je teško govoriti o broju tamošnjih žrtava, no tvrdi se da je kod Brežica pokopano
nekoliko tisuća, ako ne i desetaka tisuća ljudi koje su partizani ubijali bez sudskih postupaka. Dnevnik navodi
mišljenje predsjednika općinske organizacije Saveza boraca Martina Kolara koji tvrdi da su na tom području
Nijemci htjeli postaviti crtu obrane duž granice s Hrvatskom, preko Dravskog polja, sve do granice s
Austrijom, ali ih je iznenadilo brzo približavanje fronte iz Hrvatske te su od gradnje morali odustati, a prije
bijega pobili su sve zarobljenike i partizane.

2007-08-12 (?)

grobišča
Povzetki iz domačega tiska
Žalostni ostanki (po)vojne dediščine
O množičnih grobiščih iz časa po koncu druge svetovne vojne govorijo tudi v Posavju. Priče
trdijo, naj bi pripadniki zmagovalne vojske v smrt pošiljali ustaše in tudi njihove družine
Ob vse pogostejšem odkrivanju množičnih grobišč na Kosovu se zadnje čase o skritih
grobiščih veliko govori tudi v Sloveniji. Plaz govoric je sprožilo nedavno odkritje enega
takih žalostnih ostankov dediščine druge svetovne vojne, ko so na veliko človeških okostij
naleteli pri gradnji avtoceste pri Mariboru, pred kratkim smo pisali o podobnem odkritju v
bližini Slovenskih Konjic, že prej pa je javnost izvedela za Teharje, Kočevski rog in Vetrinj.
Vse več je slišati tudi namigovanj, da so doslej odkrita grobišča le del skorajda po vsej
Sloveniji posejanih, skritih in dokaj pozabljenih območij, kjer so se takoj po vojni
zmagovalci znašali nad poraženci ter jih brez sodnih postopkov in odvečnih prič pošiljali na
oni svet. Na eno takih mest so pred sedmimi leti med gradnjo levobrežnega savskega nasipa
naleteli tudi v bližini Brežic, natančneje na poljih, imenovanih Osredki, ki se pri vasi
Mostec razprostirajo severno od reke Save. Takrat se je o odkritju pojavilo celo nekaj
zapisov v časopisih, a je kmalu vse utihnilo.
Nekaj let pozneje je odbor za zamolčane grobove zadevo skušal oživiti, ko je na brežiški
občinski svet naslovil pobudo za postavitev primernega spominskega znamenja, a se zadeva
nikoli ni premaknila z mrtve točke. Velja še omeniti, da se je takoj po osamosvojitvi
Slovenije v bližini omenjenega množičnega grobišča ob glavni cesti Brežice-Doboba pojavil
velik lesen križ z zapisom »Tudi mi smo padli za svobodo«, a so ga neznanci ravno tako kot
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tistega, ki je stal v brežiškem mestnem parku, kmalu odstranili. Ruša brežiškega parka
menda tudi skriva večje število po vojni pobitih ljudi.

Ustaše zmetali v Savo
Med vaščani Mosteca in bližnjega Mihalovca danes prebiva še nekaj ljudi, ki se povojne morije
dobro spominjajo, a se z novinarji o tem neradi pogovarjajo. »Pri zadnjem odkritju okostij sem šel
nekim novinarjem pokazat kraj dogodka, a mi je še danes žal, da sem se izpostavil. Nekateri
domačini so potem grdo govorili o meni, jaz pa si želim živeti v miru,« nam je povedal vaščan
Mosteca. Pravil nam je, kako so poleti leta 1945 veliko noči zapored poslušali regljanje strojnic, ki
so b protitankovskem jarku v Osredkih bruhale svinčen ogenj na svoje žrtve, med katerimi naj bi
bili tudi povsem nedolžni.
»Ujetnike in člane njihovih družin so pričeli streljati v bližini Save, zatem pa so se s polnjenjem
jarka pomikali vse bolj proti glavni cesti. Kolikor vem, so začeli z ustaši, zajetimi v soteski pri
Krškem. Tam je menda prišlo do takšnega pokola, da so partizani mrtve ustaše zmetali kar v Savo.
Takratni vaški brodnik, Horvatičev Andrejc, mi je povedal, da je po Savi plavalo toliko trupel, da so
se neprestano zadevala ob krmilo broda in so mu malone onemogočala vožnjo čez reko. Sicer pa so
v »pancergrabnu« poleg ustašev streljali tudi domobrance in njihove svojce, in to vse do jeseni.
Nočne rafale je bilo slišati namreč še septembra, če se ne motim, tudi oktobra. Neki voznik
tovornjaka mi je povedal, da so na streljanje v Osredke neko noč s tovornjaki pripeljali kar osemsto
s telefonsko žico zvezanih ljudi,« nam je povedal sogovornik, ki ne želi biti imenovan. Pravi, da
nekaj tistih, ki so takrat streljali, še živi. O številu ustreljenih in pokopanih v protitankovskem jarku
v Osredkih je težko govoriti, saj o tem ni dostopnih podatkov, ljudje pa menijo, da jih je tam
pokopanih gotovo več tisoč, če ne celo na desettisoče.
Kot so nam povedali sogovorniki, naj bi se novi oblastniki takrat menda znašali tudi nad tistimi, ki
so se jim pred vojno ali med njo kaj zamerili, ter nad tistimi, ki so bili lastniki trgovin, gostiln ali
obrtnih delavnic. Od znanih Brežičanov naj bi bile v Osredkih pokončane premožne družine
Pajdaševih, Gabričevih, Lešnikovih in Šrolovih. Med vojno so se po nekaterih pričevanjih resda
družile z Nemci, saj so nemščino že pred izbruhom vojne dobro obvladale, vseeno pa je težko
govoriti o krivdi majhnih otrok.
»V blatu Slugove njive, po kateri so žrtve od glavne ceste peš hodile na morišče, smo večkrat
opazili tudi odtise majhnih otroških stopal ter našli njihova obuvala,« smo slišali iz ust ene od prič
tedanjih dogodkov, ki nam je povedala, da pokojni Slugov Tone svoje njive veliko let ni hotel
obdelovati. »Ne maram jesti kruha, zraslega na mrtvih,« je menda takrat rekel.
Pobijali so Nemci
Martin Kolar, predsednik občinske organizacije Zveze borcev, takrat sicer ni bil v teh krajih, vendar
vseeno ve, kaj se je dogajalo. Ve za govorice o množičnih pobojih v Osredkih, vendar pravi, da ne
držijo. Pobijali naj bi namreč Nemci. »Na tem območju so Nemci hoteli postaviti obrambno linijo
ob meji s Hrvaško prek Dravskega polja vse do Avstrije. Drugi krak pa naj bi po zamislih Nemcev
potekal ob Savi do Zidanega Mosta. Kolikor mi je znano, se je gradnja te linije pričela leta 1945, a
se točnega meseca ne morem spomniti. Kot delovna sila so Nemcem služili okupatorji in zaporniki,
a jim ni uspelo dokončati obrambne linije, saj je Nemce presenetila hitro približajoča se fronta s
Hrvaške. Zato so morali gradbišča opustiti in zbežati, pred tem pa so pobili še ujete partizane in
zapornike,« pravi Kolar. Tudi teh krvavih dogodkov se v občinski borčevski organizaciji vsako leto
spominjajo, zatrjuje Kolar in dodaja, da v Osredkih niso postavili spomenika padlim, saj imajo že
druga spominska znamenja.
2

1179 trupel na 70 metrih
Pri izkopavanjih pred gradnjo mariborske avtocestne obvoznice na odseku Dobrava so na 70
dolžinskih metrih nekdanjega protitankovskega jarka izkopali ostanke kar 1179 trupel ljudi, pobitih
v maju in juniju 1945. Jarek so začeli odkopavati 7. aprila letos in so sprva predvidevali, da bodo
delo končali do 20. maja, ker niti največji pesimisti niso računali s takšno množico pobitih. Vse
najdeno so skrbno dokumentirali, a ni bila možna nikakršna identifikacija žrtev, saj so našli zelo
malo predmetov, ki bi omogočali identifikacijo pobitih; našli so le nekaj gumbov, nekaj ustaških
značk, prstanov ipd. Patologi, ki so vodili delo, niso mogli ugotoviti, ali je bila med žrtvami kakšna
ženska.
Dnevnik, 17. avgusta

Ernest Sečen, Aleš Gaube
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Nešto iz arhiva PIETETE – ovu kartu rovova imam od 2003.g.
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Karta skinuta sa Google
Karta sa interaktivnog atlasa Slovenije (753 redni broj grobišta mojeg arhiva iz 2008.g.)
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Novice. Dnevnik.si Novice/Aktualne zgodbe

Odkritja potrjujejo domneve: Pri Mostecu najverjetneje največje morišče
v Sloveniji
Prva odkritja potrjujejo domneve, da je bilo v protitankovskem jarku sredi leta 1945 med tisoči žrtev pobitih tudi
veliko civilistov

Slovenija - sobota, 30.10.2010 Tekst: Ernest Sečen
Mostec - Pri sondiranju lokacije domnevno največjega prizorišča povojnih pobojev v Sloveniji na
poljih, imenovanih Osredki, so prišli do savskega nasipa in zaradi nastopajočih državnih praznikov
za nekaj dni prekinili delo. Vodja sektorja za vojna grobišča pri ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve Marko Štrovs, ki sondiranje vodi in nadzira, pravi, da so dozdajšnja odkritja v
celoti potrdila ustna pričevanja starejših prebivalcev Mosteca. Območje, kjer so pokopane žrtve, je
še večje od prvotnih domnev, da se razteza na dolžini 120 metrov, okostij pa je tam nedvomno več
kot 2000. V razvpiti Hudi jami so jih doslej odkrili 720

Marko Štrovs ocenjuje, da število žrtev povojnih pobojev pri Mostecu krepko presega število
pobitih v Hudi jami pri Laškem. Na fotografiji je v ozadju viden savski nasip, ob katerem so končali
prvi del sondiranja. (Foto: Ernest Sečen)
Na tisoče okostij
"O natančnejšem številu je za zdaj težko govoriti. Toda,. če naredimo primerjavo s Teznim pri
Mariboru, kjer je bilo v podobnem protitankovskem jarku na 70 metrih dolžine najdenih 1200
okostij, smo tu že presegli število 2000," pripoveduje Štrovs.
Okostja so do včeraj našli v dolžini 130 metrov jarka, ki izginja pod protipoplavnim nasipom in se
nadaljuje naprej proti reki Savi. Na drugi strani ga bodo sondirali prihodnji teden. Glede na to, da je
jarek pri Mostecu nekoliko širši od tistega pri Teznem, je z enostavnim izračunom mogoče
predvideti, da na doslej zanesljivo potrjenem predelu jarka, ki mu je treba prišteti še približno 15
metrov od roba odvodnega jarka do nasipa, leži približno 2500 do 3000 okostij. Če k temu
prištejemo še približno 150 metrov jarka južno od nasipa, se približamo številu 6000, ki ga je v
preteklosti omenjalo več pričevalcev tistih dogodkov. Ker obstaja možnost, da bodo na okostja
naleteli tudi v smeri proti severu, omenjeno število lahko še naraste. Samega obrambnega nasipa iz
razumljivih razlogov seveda ne bodo prekopali.
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Priče si niso izmišljale
"Prav vse, kar smo odkrili v tem tednu dni, se ujema s pripovedmi prič," potrjuje tudi Štrovs. Da je
šlo v času od maja do začetka jeseni leta 1945 na tem mestu za kaznivo dejanje, pričajo sledovi
strelov v tilnik ter z žicami zvezane roke umorjenih. Ker so bili med njimi po dozdajšnjih
ugotovitvah tudi precej starejši ljudje ter ženske, lahko, kot kaže, verjamemo pripovedim, da so v
jarku končale celotne družine iz Brežic, Zagreba in drugih krajev.
Štrovs dodaja, da ugotavljanje teh dejstev sodi v pristojnost državnega tožilstva in kriminalistične
policije, medtem ko bodo na ministrstvu morali poskrbeti za ureditev grobišča.
Na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so nam odgovorili, da kriminalistična policija že več let
zbira dokaze, povezane s povojnimi poboji, izvedenimi v protitankovskem jarku pri Mostecu, in da
se bodo o morebitni vložitvi zahteve za preiskavo in sodne eksumacije odločili po koncu sondiranja.
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* * * * * * * * * * * * * * * *
KOMENTARJI:
1. botoks sobota, 30.10.2010 ob 03:16
Še malo,pa bo ta podalpski raj tudi na Wikileaks
1. božje novice nedelja, 31.10.2010 ob 16:42
A pa jaz kot davkoplačevalec lahko rečem, da tega sranja pa že več ne bom plačeval.
Še manj pa da bi plačeval nekih samooklicanih in totalno fašistoidnih kvazi
znanstvenikov.
2. Nabalancif sobota, 30.10.2010 ob 07:28
Ne, ni šlo za kaznivo dejanje. Šlo je za legitimno dejanje, sledenje nauka iz biblije. "Life
shall go for life, eye for eye, tooth for tooth" (Deuteronomy 19:21)".
3. notranji sovražnik sobota, 30.10.2010 ob 08:35
Jaz predlagam, da se ureditev prikritih grobišč ustavi za nedoločen čas in prestavi v neko
nedoločeno prihodnost, ko bomo Slovenci morda zreli, da se soočimo s svojo preteklostjo.
Zdaj očitno nismo in razkritja teh grobišč sprožajo samo nove delitve in novo sovraštvo na
tej podlagi.
1. Pepino nedelja, 31.10.2010 ob 09:41
Citat:
Jaz predlagam, da se ureditev prikritih grobišč ustavi za nedoločen čas in prestavi v
neko nedoločeno prihodnost, ko bomo Slovenci morda zreli, da se soočimo s svojo
preteklostjo. Zdaj očitno nismo in razkritja teh grobišč sprožajo samo nove delitve in
novo sovraštvo na tej podlagi.
Narobe, sedaj je treba raziskat, dokler so kje še kakšne priče, da se stvari
zgodovinsko evidentirajo in zapišejo. Ampak politikom bi prepovedal govorit o tem
in pa raznim budalam po forumih bi zaprl komentiranje na to temo.
4. Dell sobota, 30.10.2010 ob 08:58
To prizadevanje policije, da odkrijejo ostudne morilce in zločince med odgovornimi po liniji
poveljevanja me spominja na tisti znani rek o Črnogorcih: Iščem delo in prosim Boga, da ga
ne najdem.
'
PS- le zakaj za majorja Mitjo tudi ne napišejo, da je neugotovljenega dne na neugotovljen
način na neugotovljenem kraju...dokaz so kosti desettisočev pobitih.
1. pepe sobota, 30.10.2010 ob 12:04
Citat:
To prizadevanje policije, da odkrijejo ostudne morilce in zločince med odgovornimi
po liniji poveljevanja me spominja na tisti znani rek o Črnogorcih: Iščem delo in
prosim Boga, da ga ne najdem.'PS- le zakaj za majorja Mitjo tudi ne napišejo, da je
neugotovljenega dne na neugotovljen način na neugotovljenem kraju...dokaz so kosti
desettisočev pobitih.
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Zato, ker da doma lahko obsodijo po zakonih veljavinih 1974 ( KZ SRS ) ali
ženevskih deklaracijah 1948 ( sprejetih leta 1949/50 ) pa vendar na končni instanci
Haaškem sodišču bi se samo smejali pravu, ki so ga za domače razmere skonstruirali
pisci zakonov in US prvih dveh sestavov.
2. Dell sobota, 30.10.2010 ob 12:33
Le kako so potem obsodili Naciste?
Drugače pa jih ni potrebno procesirat, saj jih je večina že mrtvih. Naj se njihova
imena izbrišejo iz trgov, ulic in ustanov in zapišejo v zgodovinske učbenike kot
opomin prihodnjim rodovom.
3. balrog sobota, 30.10.2010 ob 13:16
Citat:
Le kako so potem obsodili Naciste?
Drugače pa jih ni potrebno procesirat, saj jih je večina že mrtvih. Naj se njihova
imena izbrišejo iz trgov, ulic in ustanov in zapišejo v zgodovinske učbenike kot
opomin prihodnjim rodovom.
Naciji so bili del zločinske organizacije, ki so zakuhali drugo svetovno vojno in
doživeli poraz "Naši" domači kvizlingi so prisegli temu nacističnemu "evropskemu
novemu redu", ki je bil odgovoren za najbolj gnusne zločine v zgodovini človeštva.
Krivda za to narodno izdajo je seveda na takratni domobranski vrhuški, ki je bila
tako zaslepljena z antikomunizmom in protisemitizmom, da se je bila pripravljena
udinjati največjemu Zlu za zasledovanje svojega cilja izkoreninjanja judov in
komunistov na Slovenskem.
Ko so videli, da njihovim gospodarjem slabo kaže, so pobegnili z obilno pomočjo
vatikanske kurije v Argentino, navadna domobranska raja pa je bila prepuščena na
milost zmagovalcem. Bodi dovolj.
Britanci razumevanja za te kvizlinge niso imeli, saj so sami krvaveli prav proti
nacijem in so po vojni pustili denimo izstradati nekaj deset tisoč zajetih pripadnikov
nemških oboroženih sil, zato so jugoslovanske kvizlinge brez pomisleka "vrnili"
Jugoslovanom. Žalostna in tragična zgodba o zločinskem zavajanju množic, ki jih je
na koncu pustilo na cedilu tako njihovo vodstvo kot njihova RKC.
4. Prisegel enkrat, prisegel Titu sobota, 30.10.2010 ob 13:54
...še se bodo nove ulice gradile, in trgi tudi. Za tako mesto kot je Ljubljana pa je
edino prav, da posvetimo še kak trg, enemu največjih sinov slovenskih mater,
našemu Maršalu ;)
5. Smetar sobota, 30.10.2010 ob 15:35
Malo bo treba stopit do kakšnega strokovnjaka, za gornje nadstropje!
6. pepe sobota, 30.10.2010 ob 15:49
Citat:
Le kako so potem obsodili Naciste? Drugače pa jih ni potrebno procesirat, saj jih je
večina že mrtvih. Naj se njihova imena izbrišejo iz trgov, ulic in ustanov in zapišejo
v zgodovinske učbenike kot opomin prihodnjim rodovom.
Sodili so jim po nemškem vojaškem zakoniku in vojaških zakonih držav zmagovalk,
razen za zločine nad nemci in nemškimi judi.
Domobrance in ostale kolaborante pa se sodi po notranjem pravu in nimajo statusa
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ne vojnega ujetnika ne ranjenca ampak samo tak, kakršnega so oni uporabljali za
partizane april 1941 - maj 1945
7. Dell sobota, 30.10.2010 ob 19:23
Citat:
Naciji so bili del zločinske organizacije, ki so zakuhali drugo svetovno vojno in
doživeli poraz ....
WW2 se nikoli ne bi zgodila, če ne bi bilo sporazuma Stalin-Hitler. Torej so za
začetek WW2 enako krivi nacisti kot komunisti. Razlika je le v tem, da so nacisti
vztrajali v osvajanju sveta, komunisti pa so izdali svoje brate v zločinih in usmerili
svojo ost na: svoje starše, brate , sestre, sorodnike, sosede, prijatelje znance.. In ko so
bili nacisti že davno poraženi so komunisti še vedno izvajalo svojo krvavo morijo
nad svojimi sorodniki in svojim narodom.
Sedaj, ko bi morali pokazati svoje "junaštvo" pa se skrivajo za kvazi dejanji
zaveznikov, zakonodajo in omrežnimi povezavami. Kot sem že nekajkrat rekel: Ni
bolj pokvarjene stvari, kot je komunist!!
8. Dell sobota, 30.10.2010 ob 19:32
Citat:
...še se bodo nove ulice gradile, in trgi tudi. Za tako mesto kot je Ljubljana pa je
edino prav, da posvetimo še kak trg, enemu največjih sinov slovenskih mater,
našemu Maršalu ;)
Najbolj vesel pa sem, a so komunisti pokazali vso svojo nesposobnost tudi svojim
opranoglavim vernikom. V naslednjih 30-40 letih vladavine normalnih ljudi bomo že
poskrbeli, da bodo pedofililski tirani služili le še za strašenje dojenčkov. Rekel boš
le: "Če ne boš priden, bo prišel Broz in te zlorabil" in vsi otroci bodo v smehu
nadaljevali s svojo igro.
9. rožmarinka sobota, 30.10.2010 ob 21:53
Umorjeni so bili brez sodbe, brez dokazane krivde in kri se drži rok tistih po katerih
se imenujejo ulice in trgi. Priznati si je pootrebno, da so nas zavajali in nam lagali
vse od leta 1941 dalje in too na raznih proslavah delajo še danes. Tudi Dražgoše so
ena od velikih laži partijske oblasti in kar slabo mi je, ko vidim razne govorce, ki se
prerivajo pred mikrofonom in napol pijane ljudi, ki jim ploskajo.Sama sem iz
partizanske družine, moj oče pa je imel srečo, da je bil kot ranjenec pripeljan v Bari
in je tamm ostal še nekaj časa po koncu vojne. Tako, da vem iz prve roke, kaj ijim je
Tomšič govoril, kako je bilo vseeno koliko jih pade, samo, da so tisti, ki ostanejo
pravi komunisti. Kdor ni bil komunist, je bil poslan v prve vrste in žrtvovan brez
potrebe, saj je bil vreden manj kot metek. Vedno sem presunjena, ko poslušam ali
"otroke s Petrička" ali svojce pobitih v Kočevju ali kje drugje, kako nič sovraštva ni
v njih, le ogromna žalost, ker ne vedo, kje so njihovi svojci. Na drugi strani pa še
danes samo sovraštvo.
10. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 04:22
Citat:
... in vsi otroci bodo v smehu nadaljevali s svojo igro.
... ja, na trgu Maršala Tita ;)
11. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 04:30
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Citat:
Umorjeni so bili brez sodbe, brez dokazane krivde in kri se drži rok tistih po katerih
se imenujejo ulice in trgi. .
Rožmarinka, če bi kdaj stopila malo dlje od fratrovih duri, bi kaj kmalu ugotovila da
govoriš o časih "Vojne". Veš, takšne kot si ti so tudi pobijali partizani... Ko ste jih
izdali, in so se lahko vrnili, so bile kolegice "ravna gora". Frater je padel pa taprvi, a
le malo jih je bilo takšnih, prodanih RKCju. Nekatere med vami, še posebej tiste ki
nikoli ne bi napisale kar si sama napisala tukaj, so pa pomagale partizanom preživeti.
In med drugim tudi zato nikoli, res nikoli ni bila religija preganjana za časa radosti
vladavine, enega največjih sinov slovenske matere, našega Maršala.
12. Justin nedelja, 31.10.2010 ob 06:16
Citat:
WW2 se nikoli ne bi zgodila, če ne bi bilo sporazuma Stalin-Hitler. .. Kot sem že
nekajkrat rekel: Ni bolj pokvarjene stvari, kot je komunist!!
Trditev o WW2 je ena najbolj bosih, kar jih je kdaj bilo na teh straneh. Hitlerjev prvi
cilj je bila Anglija in šele, ko mu tam ni uspelo, se je šel 'tolažit' v Rusijo. Revež ni
vedel, da ga tam čaka še hujši poraz. Hitler nikoli ne bi prišel na oblast, če mu pri
tem ne bi pomagala Papeška država (ki mu je nato zagotovila še priznanja drugih
držav) V zahvalo je takoj potem podpisal konkordat / sporazum Pij XII - Hitler. Že
leta 1934. Stalin je s podpisom sporazuma samo sledil svet(l)emu zgledu Papeža!
13. rožmarinka nedelja, 31.10.2010 ob 07:46
Vse si povedal, pobijali so takšne kot sem jaz, zato, ker so mislili s svojo glavo.
Torej, če te prav razumem, bi bilo pošteno, da me ubijete tudi sedaj? Ali ne? Naj ti
da Bog zdravje, pri pameti te je očitno spregledal.
14. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 08:10
Citat:
Vse si povedal, pobijali so takšne kot sem jaz, zato, ker so mislili s svojo glavo.
Torej, če te prav razumem, bi bilo pošteno, da me ubijete tudi sedaj? Ali ne? Naj ti
da Bog zdravje, pri pameti te je očitno spregledal.
Rožmarinka, to ste delali ko ste imeli moč in globoko verjamem, da bi to počeli tudi
sedaj,če se bi vam povrnila moč. Komunizem je vaš največji sovražnik zato, ker vam
je skrajšal dolge prste!
15. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 13:49
Vidiš rožmarinka, prav nič nisi razumela... pobijali so take ki so jih izdajali, in
pobijali so v VOJNEM stanju. Edina primerjava ki sem jo naredil je, ob moji
predpostavki glede na tvoje napisano, da ti ne bi imela prav poseben problem špecat
partizanov... ane da imam prav?
16. rožmarinka nedelja, 31.10.2010 ob 15:52
Nak, preberi še enkrat. Sem iz partizanske družine, tiste, ta poštene, kar pa se tiče
špecanja, pa imaš verjetno ti kakšen problem, a ne?
17. pepe ponedeljek, 01.11.2010 ob 09:50
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Citat:
WW2 se nikoli ne bi zgodila, če ne bi bilo sporazuma Stalin-Hitler. !!
Nadpovprečni nevednež in kronični lažnjkivec.
Če ne bi zahodni demokrati Nemčinjio dovolili reokupacijo Renske cone,
priključitev Avstrije, Češke in jim dovolili prekinitev olačil reparacij in če ne bi
dobili 150 mil, $ od ZDA potem res nebi nikoli bili sposobni začeti vojne.
Sprenevedavčki, ki so v naci-fašizmu videli nov politično teološki red in z veseljem
in v veri sodelovali z njimi, pa iščejo vse možne izgovore, koko zakriti svojo
kolaboracijo.
Mimogrede med izdajalci in kroničnimi pijanci ni nobene razlike - oboji so zasvojeni
z svojim početjem in izrabijo vsako priložnost , noben od teh kategorij niti sebi ne
prizna da je kronični izdajalec ( pijanec ) Vedno so krivi drugi
18. Prisegel enkrat, prisegel Titu torek, 02.11.2010 ob 02:42
Prav, če tako praviš da ne bi špecala, pol te itak partizani nebi fental. Takih niso
pobijal... no ja, kakšna napaka sm pa tja je bila zihr storjena. Drugač pa, kolikor je
meni znano, so partizani v glavnem samo svoje glave reševali, od 41 pa tja do pred
koncem vojne... se ne čudim da je prišlo do "povojnih pobojev"... kako enostavno
nekateri novodobni domobrančki hitro naredijo "rez", in to tak, pravniški, z
datumom predaje... Vojna se ponavadi konča šele desetletje po uradnem koncu, enim
pa niti to ne, pa jo radi nosijo v glavah še cele generacije.
5. Lina sobota, 30.10.2010 ob 09:08
Ja, tudi starši moje sestrične so končali razmesarjeni pri Mostecu, a nekoliko prej, pobili so
jih črnorokci. Ona je uspela pobegniti. A to je zgodovina, zdaj tudi nje ni več.
.
Mi pa se ukvarjamo s tem v nedogled, da bi prikrili današnjo bedo. Latini so že rekli:
Spoštovanje do mrtvih ne sme jemati pravic živim.
1. rožmarinka sobota, 30.10.2010 ob 21:55
Kaj pa pobiranje kosti na Korziki, ali tudi tako mislite? Ali so tisti mrliči več vredni
tudi po smrti?
2. en nedelja, 31.10.2010 ob 00:27
se tudi jaz sprašujem kje so kosti žrtev, ki so jih pobili tile "ubogi" pobiti domobrani!
in kdo bo končno ustavil sodobne črnuhe? Ne morem se spomniti, da bi bral o tem,
da je tale vodja del kdaj pohajal okoli "Svetega" Urha, ali po kakih drugih lokacijah,
ki bi jih nekatere struje najraje pozabile, ali proglasile, da jih ni bilo!
Taki poboji niso slovenski unicum, pač pa jih je polna Evropa in ostali svet.
Poljakom so taboriščniki okoli Auswitza obdelali vse njive, kmetje pa "niso vedeli"
za taborišče, na primer. Nikjer se z njimi ne ukvarjajo. Kar je bilo, je bilo. Gorje
premaganim. Za žive "ni denarja", tu pa milijoni za sortiranje in preštevanje kosti
niso vprašanje!
Pa še en vidik: razgrajanje z t.i. zločini, nas v očeh sodobne evropske javnosti
postavlja v dvomljivo luč in kmalu se ne bo več vedelo, ali smo bili v 2. vojni
zmagovalci, ali zločinci, vse pa bo lahko še kako škodilo nam in našim potomcem torej se s financiranjem tega sranja na nek način plačuje uničenje ugleda nacije in, z
evropskega vidika, socialni samomor.
Ja, pamet je posebej na slovenskem redka dobrina!
6. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 09:41
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Lina, imaš zelo prav. Marsikatera žrtev domobranskega in nemškega nasilja bo pripisana
komunističnemu nasilju. Zato bi morali izvesti DNK analize. Teli tipi drugega ne dlejo kot
napihujejo celotno stvar pri tem pa uživajo, pa še plačani so za to.Mislim, da so mrhovinarji!
Sram jih bodi!
1. necnec sobota, 30.10.2010 ob 11:38
...v bedi živimo prav zaradi genocida na humanističnimi vrednotami, ker sodstvo že
65 let ni zmožno varovati temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Verjamem, da
bi veliko ljudi najraje pozabilo na zgodovino revolucije, začetek dolgotrajnega
propada Slovenije, vendar brez moralnega očiščenja tudi ne bo boljše prihodnosti. Za
vzgled so nam lahko Nemci, ki so se radikalno soočili z zgodovino, priznali krivdo
ter se zapisali liberalnim vrednotam, in uspeh jim daje prav. Mi pa še kar vztrajamo
pri pravljicah s katerimi so nas zastrupljali vse od vrtca pa do fakultete, zločinci, v
kolikor niso umrli naravne smrti ali storili samomor, pa mirno živijo med nami. In
mnogi med njimi veljajo za "spoštovanja vredne", ugledne člane družbe.
2. VešDa sobota, 30.10.2010 ob 12:29
Citat:
...Za vzgled so nam lahko Nemci, ki so se radikalno soočili z zgodovino, priznali
krivdo ter se zapisali liberalnim vrednotam, in uspeh jim daje prav.
Tudi pri nas je ena stran že leta nazaj priznala napako in se distancirale od načina
"čiščenja", medtem, ko drugi dve strani ne priznata niti napake, kaj šele zločina, ki
so bili povod za povojna dejanja. Nasprotno, svojo izdajo poskušata celo
opravičevati! Ugani, kateri dve strani sta to!
3. Zajamniki 1 sobota, 30.10.2010 ob 15:56
Verjamem, da bi veliko ljudi najraje pozabilo na zgodovino revolucije, začetek
dolgotrajnega propada Slovenije, vendar brez moralnega očiščenja tudi ne bo boljše
prihodnosti. Za vzgled so nam lahko Nemci, ki so se radikalno soočili z zgodovino,
priznali krivdo ter se zapisali liberalnim vrednotam, in uspeh jim daje prav. Mi pa še
kar vztrajamo pri pravljicah s katerimi so nas zastrupljali vse od vrtca pa do
fakultete, zločinci, v kolikor niso umrli naravne smrti ali storili samomor, pa mirno
živijo med nami. In mnogi med njimi veljajo za "spoštovanja vredne", ugledne člane
družbe.
Povsem se strinjam s tabo. Dokler se RKC ne bo moralno očistila in priznala
zločinov, ki jih je zagrešila nad slovenskim narodom med drugo svetovno vojno, ne
bo boljše prihodnosti in ne sprave. Nemci so se res radikalno soočili z zgodovino in
priznali krivdo, ti in enako misleči med drugo svetovno vojno pa tega niso sposobni
kljub temu, da so na najbolj sprevržen način izdali svoj narod. In kot izdajalci bodo
zapisani v zgodovino, pa če vam je prav ali ne.
4. Justin nedelja, 31.10.2010 ob 08:27
Citat:
... zločinci, v kolikor niso umrli naravne smrti ali storili samomor, pa mirno živijo
med nami. In mnogi med njimi veljajo za "spoštovanja vredne", ugledne člane
družbe.
Če prav razumem, govoriš o nekdanjih komunistih - konvertitih, ki so se prebarvali v
'demokrate'? Mnogi med njimi zdaj veljajo za "spoštovanja vredne", ugledne člane
družbe.
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7. jsribar1 sobota, 30.10.2010 ob 10:01
Tako kot po krivdi celotnega slo-državnega aparata NEPROCESIRANI februarja 1992 sloizbris-zločin bodo tudi fojbe in vsi povojni poboji za vedno zločini slovenskega naroda. Saj
se nihče v državi ne zavzema, da bi zločine preložil na izvršilce z imeni in preimki in te
procesiral, oziroma država, ki predstavlja slovenski narod, izvršilce množičnih zločinov celo
ščiti.
POGLEJTE neizpodbiten dokaz:
PRAVNA DRŽAVA???
Poglejte kako državna tožilka Helena Zobec Dolanc v Kt (1) 1191/10-HD-tr-SKLEPU
Okrožnega Državnega tožilstva v Ljubljani z dne 30.9.2010 spreobrača absolutne dokaze v
podlago za ne-ukrepanje:
»Iz navedenega navodila pa ne izhaja napotitev, da listine, ki jih posedujejo osebe, ki so z
dnem 28.2.1992 postali tujci, tudi če so izdane od pristojnih organov v naši državi in so še
veljavni, zaradi spremenjenega statusa teh oseb ne veljajo več.«
A prav nasprotno IN V DEPEŠI CELO PODČRTANO je:
»Opozarjamo vas, da listine, ki jih posedujejo, tudi če so izdane od pristojnih organov v naši
državi in so še veljavne, zaradi spremenjenega statusa teh oseb zanje ne veljajo več«
Tako torej pravno državo imamo!
V sloveniji se lahko naučite, kako se nekaznovano znebiti tistih množic, ki vam niso po
volji. Na izbiro so recimo: fojbe, hude jame, številni rovovi, izbris-zločini, vegrad, ... in vse
druge neizrabljene unikatne slo-domišljije, za katere vam po slo-formuli ni potrebno
nikomur polagati računov, čeprav gre za množične zločine zoper človeštvo.
Največja slovensko-katoliška sramota je to, da najvišji slo-duhovnik Rode o Izbrisanih ni
hotel izgubljat besed, kot je to ponižujoč množico Božjega naroda ponosno na slo-TV javno
povedal.
slo-Izbrisani
1. resnicaboli sobota, 30.10.2010 ob 10:30
Citat:
Tako kot po krivdi celotnega slo-državnega aparata NEPROCESIRANI februarja
1992 slo-izbris-zločin bodo tudi fojbe in vsi povojni poboji za vedno zločini
slovenskega naroda. Saj se nihče v državi ne zavzema, da bi zločine preložil na
izvršilce z imeni in preimki in te procesiral, oziroma država, ki predstavlja slovenski
narod, izvršilce množičnih zločinov celo ščiti.POGLEJTE neizpodbiten
dokaz:PRAVNA DRŽAVA???Poglejte kako državna tožilka Helena Zobec Dolanc v
Kt (1) 1191/10-HD-tr-SKLEPU Okrožnega Državnega tožilstva v Ljubljani z dne
30.9.2010 spreobrača absolutne dokaze v podlago za ne-ukrepanje:»Iz navedenega
navodila pa ne izhaja napotitev, da listine, ki jih posedujejo osebe, ki so z dnem
28.2.1992 postali tujci, tudi če so izdane od pristojnih organov v naši državi in so še
veljavni, zaradi spremenjenega statusa teh oseb ne veljajo več.«A prav nasprotno IN
V DEPEŠI CELO PODČRTANO je:»Opozarjamo vas, da listine, ki jih posedujejo,
tudi če so izdane od pristojnih organov v naši državi in so še veljavne, zaradi
spremenjenega statusa teh oseb zanje ne veljajo več«Tako torej pravno državo
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imamo!V sloveniji se lahko naučite, kako se nekaznovano znebiti tistih množic, ki
vam niso po volji. Na izbiro so recimo: fojbe, hude jame, številni rovovi, izbriszločini, vegrad, ... in vse druge neizrabljene unikatne slo-domišljije, za katere vam
po slo-formuli ni potrebno nikomur polagati računov, čeprav gre za množične
zločine zoper človeštvo.Največja slovensko-katoliška sramota je to, da najvišji sloduhovnik Rode o Izbrisanih ni hotel izgubljat besed, kot je to ponižujoč množico
Božjega naroda ponosno na slo-TV javno povedal.slo-Izbrisani
Pravilno slo-prebrisani
2. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 10:34
Za tebe pa velja: slo- ubrisani
3. pionircek.mirko sobota, 30.10.2010 ob 10:59
Citat:
V sloveniji se lahko naučite, kako se nekaznovano znebiti tistih množic, ki vam niso
po volji. Na izbiro so recimo: fojbe, hude jame, številni rovovi, izbris-zločini,
vegrad, ... in vse druge neizrabljene unikatne slo-domišljije, za katere vam po sloformuli ni potrebno nikomur polagati računov, čeprav gre za množične zločine zoper
človeštvo.
V Sloveniji bi lahko začeli tržiti izvozni artikel No.1 - zakopavanje trupel v
neomejenih količinah. Predvsem za kakšne moderne diktatorje bi lahko pripravili kar
cenik, npr. cena/1000 kosov ali cena/kubični meter. Edini pogoj bi lahko bil, da
diktatorski režim ob pošiljki trupel priloži spremno pismo, v katerem navede, da gre
(verjetno) za domobrance ali belogardiste. Državna garancija proti preiskavam - 300
let.
Človek nehote pomisli, da če bi npr. Mladić in Karañić imela v Sloveniji dobre
zveze, bi lahko poslala v zakop neomejeno število pobitih, z garancijo, da jih v tej
banana državi nikoli ne bodo odkrili. Trikrat zalajaš, da so to najverjetneje
domobranci, in je stvar pospravljena (pod mizo).
4. Kraken sobota, 30.10.2010 ob 18:58
@jsribar1:
Ce bi znal pravilno slovensko in ce ne bi trobil s lazmi in izmisljotinami o fojbah v
zlocinski italijanski fasisticni rog, te pa morda ne bi izbrisali, oziroma si tega morda
res ne bi zasluzil. Si kdaj pomislil na to?
8. Markavrelij sobota, 30.10.2010 ob 11:05
Me prav zanima, kdaj bo začela država sistematično odkrivati in obeleževati zadnja
počivališča neštetih žrtev zdaj že več kot 1500 let trajajočega divjanja zločinske
rimskokatoliške sekte na slovenskem ozemlju?
1. vinadap sobota, 30.10.2010 ob 11:40
Citat:
Me prav zanima, kdaj bo začela država sistematično odkrivati in obeleževati zadnja
počivališča neštetih žrtev zdaj že več kot 1500 let trajajočega divjanja zločinske
rimskokatoliške sekte na slovenskem ozemlju?
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Tukaj ni debata o Cerkvi,tukaj je dabata o po vojnih pobojih,grozotah.
Polja smrti,rdeči Kmeri,dobra povezava z vami.
Le iz katerega semena si ti nastal.
2. rokodelec sobota, 30.10.2010 ob 12:38
Citat:
Tukaj ni debata o Cerkvi,tukaj je dabata o po vojnih pobojih,grozotah.Polja
smrti,rdeči Kmeri,dobra povezava z vami.Le iz katerega semena si ti nastal.
Tako enostavno pa zopet ni, kaj je počela RKC pred in med vojno zate sploh ni
pomembno. Očitno mešaš vzrok in posledico oziroma kar seješ to žanješ.
3. vinadap sobota, 30.10.2010 ob 12:50
Citat:
Tako enostavno pa zopet ni, kaj je počela RKC pred in med vojno zate sploh ni
pomembno. Očitno mešaš vzrok in posledico oziroma kar seješ to žanješ.
Meni je marsikaj pomembno,vendar tudi ti pozabljaš,da je bilo kar veliko
domoljubnih duhovnikov,predvsem na primorskem,ki so med vojno pridigali v
slovenskem jeziku in ne italijanskem.
Zaradi tega so bili izgnani,zaprti ali pa likvidirani.
4. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 13:15
Citat:
Meni je marsikaj pomembno,vendar tudi ti pozabljaš,da je bilo kar veliko
domoljubnih duhovnikov,predvsem na primorskem,ki so med vojno pridigali v
slovenskem jeziku in ne italijanskem.
Zaradi tega so bili izgnani,zaprti ali pa likvidirani.
Vidnap, kadar se očita RKC, se to nanaša na ljubljansko kotlino in Dolenjsko. Ostale
šofije so čiste. Samostan Pleterje, ki je na Dolenjskem, je celo podpiral partizane.
Torej obtožbe letijo samo na ljubljansko škofijo!
5. ateistek sobota, 30.10.2010 ob 16:04
Citat:
Vidnap, kadar se očita RKC, se to nanaša na ljubljansko kotlino in Dolenjsko. Ostale
šofije so čiste. Samostan Pleterje, ki je na Dolenjskem, je celo podpiral partizane.
Torej obtožbe letijo samo na ljubljansko škofijo!
V ljubljanski škofiji je duhovščina na mašah ljudem celo govorila, da morajo vse
partizane, za katere vedo, le te ovaditi Nemcem. Imam živo pričo tega.
6. Bilko sobota, 30.10.2010 ob 18:34
Citat:
Tukaj ni debata o Cerkvi,tukaj je dabata o po vojnih pobojih,grozotah.Polja
smrti,rdeči Kmeri,dobra povezava z vami.Le iz katerega semena si ti nastal.
Tu je zelo dobra povezava. V času vojne je padlo prek 30000 partzanov in cca 24000
ceivilistov. Le za cca 4300 civilistov so "zaslužni" partizani. Za večino drugih pa
domobranci!
7. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:24
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Jst pa to sploh nč ne vem... kaj je to škofija, in v čemer je razlika med njimi?
8. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 04:40
Citat:
Meni je marsikaj pomembno,vendar tudi ti pozabljaš,da je bilo kar veliko
domoljubnih duhovnikov,predvsem na primorskem,ki so med vojno pridigali v
slovenskem jeziku in ne italijanskem.
Zaradi tega so bili izgnani,zaprti ali pa likvidirani.
Ne, takšni domoljubni, so naprej delal svoje... pa kaj res verjameš, da ni bilo
nobenga fratra al popa al kako se že kličete, živega po vojni? Večina je bila. Večina
ni blagoslavljala nacistično-izdajalskega orožja, in večina ni izdajala partizanov. Pa
btw, stari zagorac je vedel da ne seže na isto raven kot vatikanska mafija...
9. rožmarinka nedelja, 31.10.2010 ob 15:56
Citat:
Tu je zelo dobra povezava. V času vojne je padlo prek 30000 partzanov in cca 24000
ceivilistov. Le za cca 4300 civilistov so "zaslužni" partizani. Za večino drugih pa
domobranci!
Tile podatki pa niso iz knjig. Civilisti so bili žrtve okupatorjev zaradi nesmiselnih
divjanj partizanov, to je preverjen in že dokazan podatek. Ampak, dajte razmislite,
zakaj so poboji bili zamolčani, če so bili upravičeni?
9. notranji sovražnik sobota, 30.10.2010 ob 11:55
vsakomur predlagam, da da prst na čelo, poskusi omejiti razum in čustva na minimum, in
eno minuto razmišlja o povojnih pobojih tako, kot je rekel mali princ, da je treba 'misliti s
srcem'...
1. VešDa sobota, 30.10.2010 ob 12:57
Citat:
vsakomur predlagam, da da prst na čelo, poskusi omejiti razum in čustva na
minimum, in eno minuto razmišlja o povojnih pobojih tako, kot je rekel mali princ,
da je treba 'misliti s srcem'...
Vem, da ne boš dojel, a vseeno daj sam prst na svoje čelo in poskusi "omejit razum
in čustva na minimum in eno minuto razmišljat", kaj je bilo temu povod .
Ravno srce je zahtevalo pravico! Razum nastopi šele kasneje, a ne? Zato tudi
razumem dejanja, čeprav jih ne odobravam. Tako pač je! Ker nas je malo, a imamo
velika srca, ki bijejo za Slovenijo (in ne za kolaboriranje z okupatorjem obeh barv!),
se pač cenimo, kot to pritiče in to je vsaj tisoč izdajalcev in njihovih klonov za eno
žrtev njihovih zlodel. Tako pravi srce...
2. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 13:17
Citat:
vsakomur predlagam, da da prst na čelo, poskusi omejiti razum in čustva na
minimum, in eno minuto razmišlja o povojnih pobojih tako, kot je rekel mali princ,
da je treba 'misliti s srcem'...
Spet si pozabil na medvojne in predvojne poboje. Te niso važni? Svetohlinec,
hinavski!
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3. barabika sobota, 30.10.2010 ob 20:27
Citat:
Spet si pozabil na medvojne in predvojne poboje. Te niso važni? Svetohlinec,
hinavski!
Tu pa vodijo komunisti.
4. barabika sobota, 30.10.2010 ob 20:27
Citat:
Spet si pozabil na medvojne in predvojne poboje. Te niso važni? Svetohlinec,
hinavski!
Tu pa vodijo komunisti.
10. pepe sobota, 30.10.2010 ob 12:01
Še ne dolgo nazaj so kar tekmovali, kdo bo izlicitiral viškje število pobitih v Barba rovu, na
koncu bi borci za pravico in obrambo kolaboracije videli, da se ne bi odprli drugi jašek , niti
praznil prvi, ker očitno do čtevilke 5.000 ( pomorjenih z plinom, kot je izjavil Štrovs po
prvem ogledu )
Ponavljam , čudi me, da nikjer ne najdejo trupel pobitih v bojih, ko so vojaške enote sanirale
bojišče s tem, da so vel+činoma vse pometali v isto jamo.
Mimogrede, ko bodo Hrčki prišli na stopnjo demokracije kot je pri nas, bodo tudi po Sremu
dokrivali množična grobišča nedfolžnih povojnih žrtev.
1. Dell sobota, 30.10.2010 ob 12:38
Saj ni problem. Naj se oglasi Stanovnik ali Ribičič ali kakšen komunistični
zgodovinar in npr. reče: v tem rovu je pokopanih toliko in toliko: Nemcev, toliko
Italijanov, toliko domobrancev, toliko partizanov, toliko civilnih žrtev bitke te pa te.
2. pepe sobota, 30.10.2010 ob 15:45
pri tipih Ferenc ml, Joško Alkoholik in Štrovs ne rabiš nopbene druge priče več, tudi
tožolstva, sodnikov in prava tudi ne..
11. vinadap sobota, 30.10.2010 ob 12:42
Ribičič je že pred leti izjavil,da o tem ne ve nič.
12. balrog sobota, 30.10.2010 ob 13:19
Dell sobota, 30.10.2010 ob 12:33, samo nekaj:
Naciji so bili del zločinske organizacije, ki so zakuhali drugo svetovno vojno in doživeli
poraz "Naši" domači kvizlingi so prisegli temu nacističnemu "evropskemu novemu redu", ki
je bil odgovoren za najbolj gnusne zločine v zgodovini človeštva. Krivda za to narodno
izdajo je seveda na takratni domobranski vrhuški, ki je bila tako zaslepljena z
antikomunizmom in protisemitizmom, da se je bila pripravljena udinjati največjemu Zlu za
zasledovanje svojega cilja izkoreninjanja judov in komunistov na Slovenskem.
Ko so videli, da njihovim gospodarjem slabo kaže, so pobegnili z obilno pomočjo
vatikanske kurije v Argentino, navadna domobranska raja pa je bila prepuščena na milost
zmagovalcem. Bodi dovolj.
18

Britanci razumevanja za te kvizlinge niso imeli, saj so sami krvaveli prav proti nacijem in so
po vojni pustili denimo izstradati nekaj deset tisoč zajetih pripadnikov nemških oboroženih
sil, zato so jugoslovanske kvizlinge brez pomisleka "vrnili" Jugoslovanom. Žalostna in
tragična zgodba o zločinskem zavajanju množic, ki jih je na koncu pustilo na cedilu tako
njihovo vodstvo kot njihova RKC.
1. OSTROVID sobota, 30.10.2010 ob 13:42
Citat:
Dell sobota, 30.10.2010 ob 12:33, samo nekaj:Naciji so bili del zločinske
organizacije, ki so zakuhali drugo svetovno vojno in doživeli poraz "Naši" domači
kvizlingi so prisegli temu nacističnemu "evropskemu novemu redu", ki je bil
odgovoren za najbolj gnusne zločine v zgodovini človeštva. Krivda za to narodno
izdajo je seveda na takratni domobranski vrhuški, ki je bila tako zaslepljena z
antikomunizmom in protisemitizmom, da se je bila pripravljena udinjati največjemu
Zlu za zasledovanje svojega cilja izkoreninjanja judov in komunistov na
Slovenskem.Ko so videli, da njihovim gospodarjem slabo kaže, so pobegnili z obilno
pomočjo vatikanske kurije v Argentino, navadna domobranska raja pa je bila
prepuščena na milost zmagovalcem. Bodi dovolj.Britanci razumevanja za te
kvizlinge niso imeli, saj so sami krvaveli prav proti nacijem in so po vojni pustili
denimo izstradati nekaj deset tisoč zajetih pripadnikov nemških oboroženih sil, zato
so jugoslovanske kvizlinge brez pomisleka "vrnili" Jugoslovanom. Žalostna in
tragična zgodba o zločinskem zavajanju množic, ki jih je na koncu pustilo na cedilu
tako njihovo vodstvo kot njihova RKC.
Če se strinjam s teboj v večini, pa se v tistem delu, ko govoriš o Angležih ne morem
strinjati.
Če držijo do sedaj znane navedbe so nemške ujetnike pustili sestradati Američani in
Francozi. Angleži, pa so nasprotno, v skladu s Churchilovo antikomunistično
doktrino, neglede na medvojno sodelovanje iz praktićnih razlogov s SZ, pustili v
popolni sestavi cele nemške enote, katerim so orožje sicer pobrali in uskladiščili.
Skladišča pa so stražile kombinirano nemško angleške straže. Večina teh enot, med
njimi tudi SS je bila stacionirana na Norveškem in severni nemčiji. To je trajalo do
konca leta 1946. Menda iz strahu pred Sovjetsko zvezo.
V ta kontekst spada tudi odkritje barantanja za Primorsko ob kapitulaciji Italije, ki se
potem odrazi ob Trstu in hitenju angleških enot proti njemu in "po možnosti do
Rapalske meje", kot je zapisal v povelju feldmaršal Alexander. Vračanje
domobrancev pa spad v tisti del angleškega mešetarjenja, ki podtakne smrtnega
sovražnika drugemu, ki potem opravi tisto kar se pričakuje, pa še praktično je bilo v
tistem času prepustiti sovražnike režima komunistom, ker bi bili potencialna
nevarnost če bi prišlo do kakih zapletov s SZ. Tako je včerajšna maša za vrnene
belogardiste v Anglij, kot priznanje napake", samo pranje pilatovskih rok.
2. notranji sovražnik sobota, 30.10.2010 ob 13:55
balrog, na svetu so tri mestne (pol)državice - londonski the city, washington d.c
(district of columbia) in vatikan - kjer je verjetno na najmanjšem ozemlju
skoncentrirana največja moć zahodnega sveta. vse tri državice imajo kot enega od
pomembnih simbolov egipčanski obelisk. to naj bi bil simbol egipčanskega boga
Amon Ra, samoustvarjenega boga sonca/svetlobe, obelisk pa naj bi predstavljal
okmenel snop žarkov. okrog teh treh obeliskov se pretaka morje denarja, moči in
oblasti, ki se napaja iz še večjega oceana krvi, znoja in solz. če iščeš krivce za morijo
druge svetovno vojno (ali pa tudi prve in še mnogih prejšnjih vojn), moraš začeti
tam. v SLO so samo žrtve morije 2. svetvone vojne. še celo hitler in stalin sta bila le
igralca igre, katere režiserji se večinoma nahajajo v okolici teh treh obeliskov...
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3. VitoGenovese sobota, 30.10.2010 ob 14:07
Citat:
Dell sobota, 30.10.2010 ob 12:33, samo nekaj:
Naciji so bili del zločinske organizacije, ki so zakuhali drugo svetovno vojno in
doživeli poraz "Naši" domači kvizlingi so prisegli temu nacističnemu "evropskemu
novemu redu", ki je bil odgovoren za najbolj gnusne zločine v zgodovini človeštva.
Krivda za to narodno izdajo je seveda na takratni domobranski vrhuški, ki je bila
tako zaslepljena z antikomunizmom in protisemitizmom, da se je bila pripravljena
udinjati največjemu Zlu za zasledovanje svojega cilja izkoreninjanja judov in
komunistov na Slovenskem.
Ko so videli, da njihovim gospodarjem slabo kaže, so pobegnili z obilno pomočjo
vatikanske kurije v Argentino, navadna domobranska raja pa je bila prepuščena na
milost zmagovalcem. Bodi dovolj.
Britanci razumevanja za te kvizlinge niso imeli, saj so sami krvaveli prav proti
nacijem in so po vojni pustili denimo izstradati nekaj deset tisoč zajetih pripadnikov
nemških oboroženih sil, zato so jugoslovanske kvizlinge brez pomisleka "vrnili"
Jugoslovanom. Žalostna in tragična zgodba o zločinskem zavajanju množic, ki jih je
na koncu pustilo na cedilu tako njihovo vodstvo kot njihova RKC.
Nič kolikokrat sem že opomnil ljudi kot si ti, saj verjamejo (ali pa se delajo), da so
vsi pobiti civilisti bili izdajalci, ali vsaj njihovi bližnji in daljni sorodniki. Zelo malo
jih je bilo v resnici pri takem "pospravljanju", v glavnem so komunistične sile pri
likvidacijah ujetih ustašev, domobrancev in ostalih kvizlingov izkoristile priliko za
masovno odstranjevanje "motečih elementov"- ljudi iz različnih slojev, ki niso bili
izdajalci, bili pa so izraziti nasprotniki komunizma. Bolj je šlo proti koncu vojne,
bolj odkrito so jih "pospravljali". Tudi mojega očeta, ki je bil kriv samo tega, da je
bil bogat.
4. dolhermitja ponedeljek, 01.11.2010 ob 07:27
Citat:
Če se strinjam s teboj v večini, pa se v tistem delu, ko govoriš o Angležih ne morem
strinjati.
Če držijo do sedaj znane navedbe so nemške ujetnike pustili sestradati Američani in
Francozi. Angleži, pa so nasprotno, v skladu s Churchilovo antikomunistično
doktrino, neglede na medvojno sodelovanje iz praktićnih razlogov s SZ, pustili v
popolni sestavi cele nemške enote, katerim so orožje sicer pobrali in uskladiščili.
Skladišča pa so stražile kombinirano nemško angleške straže. Večina teh enot, med
njimi tudi SS je bila stacionirana na Norveškem in severni nemčiji. To je trajalo do
konca leta 1946. Menda iz strahu pred Sovjetsko zvezo.
V ta kontekst spada tudi odkritje barantanja za Primorsko ob kapitulaciji Italije, ki se
potem odrazi ob Trstu in hitenju angleških enot proti njemu in "po možnosti do
Rapalske meje", kot je zapisal v povelju feldmaršal Alexander. Vračanje
domobrancev pa spad v tisti del angleškega mešetarjenja, ki podtakne smrtnega
sovražnika drugemu, ki potem opravi tisto kar se pričakuje, pa še praktično je bilo v
tistem času prepustiti sovražnike režima komunistom, ker bi bili potencialna
nevarnost če bi prišlo do kakih zapletov s SZ. Tako je včerajšna maša za vrnene
belogardiste v Anglij, kot priznanje napake", samo pranje pilatovskih rok.
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Zdravo "OSTROVID"!
Zelo objektivno napisano. Se v celoti sklada s tistim, kar sem prebral in vem iz
pričevanj, o stanju, ki si ga opisal. Pa še nekaj je tukaj ves čas zamolčano.
Zavezniški podmizni dogovor, da z izdajalci opravijo po nemški in italijanski vojski
okupirani narodi Evrope sami, z nemško vojaško silo pa predvsem Amerigosi.
Izjema so bile nemške okupacijske enote, ki so jih v osvobojenih državah zajeli
Angleži. Za te so veljala menarodna pravila o vojnih ujetnikih, pa še ta bolj milo.
Francozi pa so se obnašali bolj po ameriških zgledih in so bili do Nemcev bistveno
manj prizanesljivi kot Angleži, kar je razumljivo, saj so dvakrat v dobrih dvajsetih
letih trpeli okupacijo. Zakaj so se do domobrancev, nedičevcev, ustašev in ostale
kvizlinške vojske, ki se je umikala čez Slovenijo, da bi se predala zahodnim
zaveznikom namesto partizanski vojski in Rusom, obnašali Angleži dvolično in so
jih z izgovorom, da jih pošiljajo v Italijo predali slednjim, glede na omenjeni
zavezniški dogovor sicer ni vprašanje. Je pa tudi posledica "glasu" o nerazumljivo
krutem iztrebljanju lastnega naroda s strani le-teh, saj so v svojih poročilih še
okupacijske oblasti (italijanske in nemške) izražale gnus in odpor do teh svojih
"zaveznikov". Za poboj 700.000 drugače verujočih in drugače mislečih v NDH je
kriva v največji meri RKC, ki je zadeve skrivaj podpirala in blagoslavljala, ter netila
medetični in verski razkol. Znani so primeri duhovnikov klavcev na hrvaškem. In ko
se je razvedelo, da so bile te skupine, skupaj z domobranci, vrnjene v Slovenijo, ni
bilo težko najti prostovoljcev, prežetih s smrtnim sovraštvom, da so opravili
umazano delo. Zadeva, ki je z današnjega vidika nerazumljiva v svoji krutosti, je bila
takrat čisto v skladu s stališčem "zob za zob, glavo za glavo". In izvrševalcem je bilo
kaj malo mar za katero-koli vojno konvencijo, pa tudi dejstvo, da je vojna končana,
jih ni nič motilo. Taki smo Balkanci, od "turških časov" dalje, eni bolj, drugi manj,
odvisno od tega, koliko je kdo trpel. Da je to res, pričajo primeri genocida med zanjo
jugobalkansko vojno.
Pozdrav,
Mitja
13. vinadap sobota, 30.10.2010 ob 13:34
balrog - zelo slabo poznaš zgodovino.
Pozabljaš na Stalina in Hitlerja,bila sta prijatelja,pozabljaš na katinski gozd,le čemu tam
pomori in komu na čast,kdo je komu na stežaj odprl pot na Poljsko.
Domobranci so imeli slovenske uniforme s slovenskim znakom ( kranjski orel ) v nasprotju
z gošarji,ki so imeli ruske uniforme.
Res je,ko so domobranci brali zaobljubo,so brali v slovenskem jeziku,nikjer pa ni bil
omenjan ime in priimek Adolf Hitler,v nasprotju z vašimi gošarji,ki so venomer hvalili
rusko veliko rdečo armado,poveličevali Lenina in Stalina.
1. fokus1 sobota, 30.10.2010 ob 13:42
ja takšna je resnica!
2. OSTROVID sobota, 30.10.2010 ob 13:50
Citat:
balrog - zelo slabo poznaš zgodovino.Pozabljaš na Stalina in Hitlerja,bila sta
prijatelja,pozabljaš na katinski gozd,le čemu tam pomori in komu na čast,kdo je
komu na stežaj odprl pot na Poljsko.Domobranci so imeli slovenske uniforme s
slovenskim znakom ( kranjski orel ) v nasprotju z gošarji,ki so imeli ruske
uniforme.Res je,ko so domobranci brali zaobljubo,so brali v slovenskem
jeziku,nikjer pa ni bil omenjan ime in priimek Adolf Hitler,v nasprotju z vašimi
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gošarji,ki so venomer hvalili rusko veliko rdečo armado,poveličevali Lenina in
Stalina.
Dolfetovo ime res ni imelo omenjeno. Je pa zato jasno in glasno rečeno, da se bodo
skupaj, z ramo ob rami borili, z nemško oboroženo silo in SS ter policijo... Omenjan
je tudi nemški raih itd.
O tvoje znanju zgodovine pa samo toliko. Švabobranci niso bili prav nič oblečeni v
slovenske uniforme, ampak v nemške, ki so jih dobili od okupatora kot judežovo
plačilo. Partizani pa niso bili v Ruskih uniformah, ampak večinoma v nemških in
domobranskih, ki so jih zaplenili v boju z njimi. Bili so tudi oblečeni v zavezniške,
iz zavezniške pomoči, ki pa so ji hdomobranci, ko jim je že takla voda v grlo, kradli
kjer se je le dalo, da bi se predstavili ob porazu gospodarjev za pripadnike odpora.
14. Prisegel enkrat, prisegel Titu sobota, 30.10.2010 ob 13:47
V prihodnosti, bodo po pobojih najverjetneje kremirali trupla in raztresli pepel v reke...
krematoriji bodo mobilni in lahko razstavljivi, oziroma prijazni do reciklaže odpadnih
surovin.
1. notranji sovražnik sobota, 30.10.2010 ob 14:06
titovec, američani mislijo trupla zakopavati v skupinskih krstah, plastičnih in
betonskih, verjetno zato, da ne bodo osnaževali podtalnice... (poglej si video...)
http://www.youtube.com/watch?v=Xt_eQO5wyOk
2. Prisegel enkrat, prisegel Titu sobota, 30.10.2010 ob 14:52
Morda jih posujejo s Thermite-om ..
3. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 15:53
Citat:
V prihodnosti, bodo po pobojih najverjetneje kremirali trupla in raztresli pepel v
reke... krematoriji bodo mobilni in lahko razstavljivi, oziroma prijazni do reciklaže
odpadnih surovin.
Ha, ha, ha...
15. francimedbusanci sobota, 30.10.2010 ob 13:49
Štrovs, kje 'maš Matildo za upokojence?
16. vinadap sobota, 30.10.2010 ob 13:51
barlog - pa še nekaj,toliko grozot v imenu rdeče zvezde,ki so bile storjene po celem svetu,je
druga svetovna vojna mačji kašelj.
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu sobota, 30.10.2010 ob 13:55
...a si preštel mrtve v imenu RKCja?
2. žleht igor sobota, 30.10.2010 ob 15:58
Citat:
...a si preštel mrtve v imenu RKCja?
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Te ne štejejho, tudi ne pomortjeni po 2demoikratični" poti ne štejejo. Štejejo samo
žrtve komunističnega nasilja.
Temu se reče objektivnost po desničarsko!
3. jagadedec nedelja, 31.10.2010 ob 08:22
Citat:
barlog - pa še nekaj,toliko grozot v imenu rdeče zvezde,ki so bile storjene po celem
svetu,je druga svetovna vojna mačji kašelj.
Mislim, da rdeča zvezda ne bo nikoli dosegla vrhunskih tovrstnih dosežkov
krščanskega znaka križa...
17. Eye sobota, 30.10.2010 ob 13:56
Hitlerja oziroma njegovo stranko je financirala ZDA (Prescott Bush, dedek od baby Georga)
in to do leta 1943 - Dahau je bil praktično zgrajen z ameriškim denarjem, tako da gremo v
zgodovino daleč kolikor želimo in potegnemo zaključke kakršni nam dragi. Dejstvo je da se
tudi danes bogataši borijo proti okradenemu proletarijatu, kateremu je sedaj tudi pred očmi
jasno kako nastajajo bogataši in zakaj se dogajajo nacionalizacije. Marsikdo od novo nastale
buržuazije se boji, da ne bo nataknjen na kol. Zato tudi financirajo take akcije, ki zelo
učinkovito delijo ljudi in jih odvračajo od pravih problemov.
18. notranji sovražnik sobota, 30.10.2010 ob 14:32
ljudstvo, pomirite se, saj zgodovina še ni končana. v prihodnosti nas bodo po nalogu istih
ljudi kot v vseh vojnah doslej pobijali stroji, kot je na spodnjem videu (na malce izboljšani
seveda):
http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ0zNNOM&feature=fvw
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu sobota, 30.10.2010 ob 15:00
Če malo bolj kritično pogledaš na Afg in Irak, se ameri že zdej borijo v glavnem z
roboti. Najlepše pa je, ko slišim američane razlagat da so IEDji orožja strahopetcev.
Ja kaj pa so pol oborožena brezpilotna letala? Orožje uiber strahopetcev, bombo
morš met vsaj jajca postavt, pa sprožit iz relativne bližine... eh, kolk je enih grobišč u
Iraku. Na svetovni ravni, nismo prav nič napredovali v družbenem smislu, samo
propaganda je napredovala... in to zelo!
19. vučko sobota, 30.10.2010 ob 16:55
ŠTROVS Marko,DEŽMAN Jože in njima podobni delajo same razprtije in sovraštva med
ljudmi in naj že enkrat penehajo s tem preštevanjem kosti. Toliko časa se je lepo živelo v
slogi brez kakršnih koli prepirov dokler se niso pojavili ti pomladni mrhovinarji. Moji
sorodniki so bili isto pobiti s domobransko roko za kar ti mrhovinarji vedo pa nobeden n e
reče za iskop. Naj raje začno razmišlatti o svojih kosteh kje bojo in si postavijo spomenike.
Nebomo več davko plačevalci financirari teh iskopov in štetja kosti dovolj nam je
tega.Potrebno je sprejeti zakon da se stem preneha. Osebno sam bom dal poslansko
vprašanje o tej zadevi. pa lep pozdrav domobrančki.JAPI
1. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 17:54
Moj dedek in stric sta bila prisilno mobilizirana v nemško vojsko med WW2. Stric je
še desetletja po vojni imel "senco",ki ga ni izpustila z oči. Le čega se je tako bala ta
komunistična golazen ? In mar ta golazen sedaj pričakuje,da jim bo leta 2010 kdo
rekel; zmagali ste,zato ste imeli pravico ubijati ? Prekleti morilci slaboumni !!
komunisti vseh dežel JEBITE SE press
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2. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:41
Stepni volkec... uprašej se kaj je moral dedek narest da so ga rudeči pustili živega.
Ker če ga niso, je odgovor povsem preprost. Vsak je lahko dezertiral iz wermachta, a
le če je hotel ;)
Ne pizdi čez poraženo iber kriminalno vojsko,i... metek v glavo je bil akt
usmiljenosti za take! ....Izdajalce!
3. Zajamniki 1 nedelja, 31.10.2010 ob 11:00
Stepni volk - Jebi se tudi ti z vso tvojo domobransko golaznijo.
4. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 12:08
Zajamniki 1,tudi zate velja,da boš morda pameten šele takrat,ko bo volkec
domobranec ! Do takrat pa se le veselo jebi.;)LP
5. Zajamniki 1 nedelja, 31.10.2010 ob 15:07
Hvala, z veseljem!
20. traverza sobota, 30.10.2010 ob 17:11
Domobranci v Brošuri iz 1944 ''Smrt OF'' ( kako domoljubni naslov!) : Boj za veliko
IDEJO, zahteva veliko žrtev. V času, ki bo prišel, ne bo prostora za TE, ki nas danes
uničujejo v imenu protislovenske komunistične ideje, ne za TISTE, ki gledajo boj postrani.
Ker so se bojevali skupaj z okupatorjem, ki je izgubil vojno, so skupaj z njim končali tako,
kakor so že 1944 namenili TEM in TISTIM.
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 04:20
Sej so jih naši potamanil tko kt se zagre, teli tvoji citati nimajo smisla, ali pač.. a se
men samo dozdeva, al prhaja spet to?
21. tajkun sobota, 30.10.2010 ob 17:46
Ja tale M.Štrovs kar nekako paše na grobišče. Manjka mu le še Dežman in konjskozobna
Irglca.Verjetno tudi smrdijo po smrti.
22. enot sobota, 30.10.2010 ob 18:58
Ja zakaj pa niso to naredili javno, če je že bilo tako preklemansko prwavično kaznovati
"izdajalce".
Će tega ni bilo mogoče narediti javno, zakaj niso pobojev javno razkrili sočasno z razkritjem
izdajalcev?
Logika torej šepa, šepa, šepa,...
Pred več kot 40. leti mi je oče rekel: "Še marsikaj bo prišlo na dan", pa takrat nisem razumel
(sedaj vem)!!!
Oče je bil letnik 31
1. tajkun sobota, 30.10.2010 ob 19:10
se je pa že zgodaj opredelil.
2. Dell sobota, 30.10.2010 ob 19:26
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Citat:
se je pa že zgodaj opredelil.
Kdaj se je šele opredelil tiranski pedofilski morilec Broz? Je bil letnik 92.
23. doc sobota, 30.10.2010 ob 19:42
Štrovs i Dežman... mar se še nista preobjedla človeškega mesa in kosti ?
1. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 19:51
Kaj lapaš,kreten ?LP
2. Dell sobota, 30.10.2010 ob 20:26
Citat:
Štrovs i Dežman... mar se še nista preobjedla človeškega mesa in kosti ?
Na teh kosteh je bolj malo mesa. So ga že prej pojedli komunistični morilci.
24. Nack sobota, 30.10.2010 ob 19:53
Domnevno vsaj 6000 žrtev. Baje večina iz Brežic. Zanimivo, da do sedaj nihče ni opazil, da
"manjka" toliko nekdanjih občanov. Zanimiva tale dva tipa, Štrovs in Dežman. Kaj vse
bosta še servirala vesoljni Sloveniji?
25. lahkokruhar sobota, 30.10.2010 ob 19:58
Katolibani,
tretja Jugoslavija se pripravlja in kupujte karte za Argentino.
1. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 20:13
Jebala te Evita Peron !!;)LP
2. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:22
uf, k bi vsaj...
26. Billy The Kid sobota, 30.10.2010 ob 20:00
Mislim, da je o teh vmesnih rezultatih najdenih grobišč po vojni pobitih nesmiselno
razpravljati. Oglaste se ko boste imeli končno številko, da vidimo koliko jih manjka pa, da
dokončamo stvar. Z veseljem bi dokončal delo mojega dedka, saj je vedno govoril, da so jih
premalo. Sodeč po zgornjih komentatorjih je imel hudo prav. Problem je le v tem, da je za
blatnodolca metka škoda, pa jih bo treba tolč s kladivi in podobnimi orodji. Jaz sem pa mal
narcisa, pa nisem rad umazan, sploh pa ne od krvi. Rad bi pa preizkusil kak modernejši
mitraljez tako, da bi bilo manj dela in večji učinek.
1. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 20:14
Ma nemoj,ti gobezdavo strahopetno pezde !=)LP
2. Dell sobota, 30.10.2010 ob 20:30
Saj to je najbolj ostudno. Ko pa bodo normalni ljudje vstali zoper komunistično
golazen in jih bomo postavili tja kamor sodijo- na smetišče zgodovine, bo pa to
kršenje človekovih pravic. Se sprašujem sam, mar je komunistični izrodek človek in
zanj veljajo človekove pravice?!
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3. enigma sobota, 30.10.2010 ob 21:18
Po moje so bili strahopetci tisti, ki so sodelovali z okupatorji in jo leta 1945 hrabro
pobrisali čez Karavanke. Seveda si imeli dober razlog za pobeg, saj so bežali pred
hrabro TITOVO vojsko.
4. Dell sobota, 30.10.2010 ob 22:59
Citat:
Po moje so bili strahopetci tisti, ki so sodelovali z okupatorji in jo leta 1945 hrabro
pobrisali čez Karavanke. Seveda si imeli dober razlog za pobeg, saj so bežali pred
hrabro TITOVO vojsko.
No ja! Uživaj še naprej v mitih in legendah.
5. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:29
Delčina, a še nisi šel na obisk k dobremu doktorju? pa zakaj ne? zakaj se tako
upiraš? dej bodi priden, sej gre samo za prvi obisk, dobri doktor je prijazen, pa
bombončki so djabe.
27. enigma sobota, 30.10.2010 ob 21:10
Kar ne morem verjeti, da smo imeli Slovenci toliko domobrancev. Res so bili partizani pravi
fajtarji, porazili so Italijane, nagnali Nemce in domače izdajalce in osvobodili našo prelepo
domovino. Vsa čast jim. Še danes zelo radi pridejo belčki in njihovi otroci, iz daljne
Argentine, v svobodno Slovenijo, ki smo jo ustvarili domoljubi in veseli smo, da so tudi oni
z nami, čeprav so bili domači izdajalci. Po tolikih letih jim vse oprostimo in upamo, da jim
je bila to dobra šola in da ne bodo nikoli več sodelovali z okupatorji.
28. pav sobota, 30.10.2010 ob 21:11
Bog nam pomagaj, a na koncu bodo ugotovili, da niti en Slovenc ni ostal po drugi svetovni
vojni? Kdo pa smo potem mi, čigavi potomci smo?
Nehajte no že z vsemi golazmi, kakršnimi koli, vemo kje so bili ta BELI, vemo kje so bili
PARTIZANI, vemo kje in kako so si delili Slovenijo tujci.
Na koncu so zmagali tisti ta pravi, da smo danes svobodna država in skrajni čas bi bil, da se
neha. Sicer pa na koncu koncev vsi končamo 1-2 metra pod zemljo in nas ni več.
1. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 21:18
pav,prav nobenega veselja nimam s tem "pričkanjem". Toda, komunistična golazen
bi tudi lahko bila vsaj toliko obzirna,da bi tu in tam držala gobec zaprt !LP
2. enigma sobota, 30.10.2010 ob 21:26
Belček, bodi vesel, da smo te sprejeli medse in to kljub temu, da si bil izdajalec
lastnega naroda in da si zato delal pokoro v Argentini. Dopuščamo ti tudi to, da
lahko uporabljaš svoj strahopetni gobec in žališ roko, ki te hrani. Če ti ni všeč v
svobodni Sloveniji, Ki so jo izpod nacistov in domačih izdajalcel osvobodili hrabri
TITOVI partizani, se lahko še vedno vrneš v Argentino, od koder si prišel. Seveda
tega ne boš storil, saj ti je tu lepše, samo ne smeš pozabiti, da so za to svobodo, ki jo
uživaš danes, prelili ogromno krvi slovenski domoljubi, s TITOM na čelu.
3. pav sobota, 30.10.2010 ob 21:26
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Kaj hočeš reči s tem "pričkanjem" in komunistično golaznijo? Veš, mene, ki sem
rojen po letu 1950, mojim otrokom in mojim vnukom, ki jih že imam, se prav malo
fučka za razne domneve itd.
Življenje je tako kratko, zato raje uživajmo zdaj in tukaj kjer smo, ne v letu 19411945. Hvala lepa za tako življenje, kjer si samo politiki s takimi populističnimi
objavami in domnevami nabirajo politične točke in se naslajajo ob prebiranju naših
komentarjev.
4. Dell sobota, 30.10.2010 ob 23:04
Citat:
Kaj hočeš reči s tem "pričkanjem" in komunistično golaznijo? Veš, mene, ki sem
rojen po letu 1950, mojim otrokom in mojim vnukom, ki jih že imam, se prav malo
fučka za razne domneve itd.
Življenje je tako kratko, zato raje uživajmo zdaj in tukaj kjer smo, ne v letu 19411945. Hvala lepa za tako življenje, kjer si samo politiki s takimi populističnimi
objavami in domnevami nabirajo politične točke in se naslajajo ob prebiranju naših
komentarjev.
Trdiš da si rojen po WW2 in imaš takšen odnos do ljudi? Zate so pravi morilci:
svojih otrok, staršev, bratov, sorodnikov...?rečem lahko le, O bog odpusti omejenim
navznoter in kretenom na zunaj.
5. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:49
Stepiču, aj nemoj da praviš budalu od sebe, nije sportski. Nisu valjda svi argentinski
Jugosloveni takve pičkice? Lošu sliku praviš.
6. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 12:23
Prisegel enkrat, prisegel Titu, volkec je morda res budalo,toda ti si zelo redka vrsta
debila,vsaj tako se mi zdi. Morda se pa le rad zajebavaš,kenede?;)
Le kako si me,debil,vtaknil med domobrance ?;) No,sicer pa,kaj lahko sploh kdo
pričakuje od zagovornikov komunistične golazni ?;).
Zato še enkrat( ker vem,da vam gre bolj težko v glavo ); JEBITE SE !
7. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 13:42
Citat:
Prisegel enkrat, prisegel Titu, volkec je morda res budalo,toda ti si zelo redka vrsta
debila,vsaj tako se mi zdi. Morda se pa le rad zajebavaš,kenede?;)
Zato še enkrat( ker vem,da vam gre bolj težko v glavo ); JEBITE SE !
Brez šale mi živeti ni, a kaj ko je vedno v vsaki šali, tudi vsaj malo resnice ;)
29. pav sobota, 30.10.2010 ob 21:35
In še nekaj, vsak politik oz. tisti, ki misli, da je, ko ga enkrat "odpišejo" začne iskati rove in
kosti. A res mislijo, da se bodo tako vrnili na politični vrh.
Očitno je res politika sladka in ko jo enkrat izkusiš, pa čeprav na repu, se ji več ne moreš
upreti, pa naj stane kar stane.
Ko bi to počeli mladi, ne to počnejo tisti, ki jih je tako osovražena Titova Jugoslavija šolala,
jim dala štipendije in službe, da bi danes bili lahko že v penziji.
To je za bruhat.
1. enigma sobota, 30.10.2010 ob 21:38
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Ja pav se strinjam, žalostno toda resnično.
30. enot sobota, 30.10.2010 ob 21:54
tajkun
Predvidevam, da ste mlajši, ali pa da ne poznate osnovne matematike!
Ko pravite, da se je oče zgodaj opredelil: bil je ravno dovolj star (med vojno) , da je videl
marsikaj in veliko. Ker je že pri 5. letih ostal brez očeta, se je veliko družil s starejšimi
ljudmi in slišl marsikaj. Iz vsega tega je bil sposoben izluščiti resnico, ki mi jo je skušal
povedati na človeški način. ČEprav so bili doma brez moške roke (kmetija) in kljub temu,
da je stara mama nahranila veliko partizanskih ust, je oče kot najstnik MORAL v brigado.
Nikoli ni govoril z očitki, povedal je le dejstva-resnico..
Verjamem,da ne morete biti objektivni, lahko pa ste spoštljivi. Toda to človek ima ali pa ne.
Škoda, da se tega ne da naučiti (niti na današnjih managerskih tečajih, niti v cerkvi niti
nekdaj v Kumrovcu). Pa lep pozdrav in zdravi ostanite
1. Dell sobota, 30.10.2010 ob 23:12
Pusti tajkuna. Je očiten udbaški provokator. A mu repliciraš ali pa ne, on napiše svoj
dobljeni tekst. Ne ve niti kaj je napisal, kako bi potem le znal odgovoriti na
enostavno vprašanje?
Na takšnih osebkih temeljijo totalitarni režimi. Nekaj ideologov in množica
opranoglavcev. Ogromna večina normalnih državljanov pa trpečih.
31. stepni volk sobota, 30.10.2010 ob 21:56
enigma,ko bo volk belček,boš ti pameten ! ;)LP
32. Lenny sobota, 30.10.2010 ob 22:06
Več kot morbidno je, da generacija, ki se je rodila desetletje po vojni, sedaj vseke toliko
skuša držati v šahu kolektivne krivde vse..
Vsaka smrt se me dotakne, nekatere bolj, druge manj, a vendarle..
Nikakor pa, tako kot pav, ne mislim podoživljati nečesa, česar niti fizično nisem doživela.
Največ kar lahko naredimo za vse pokojne je, da se naučimo kljub razlikam živeti skupaj.
Brez očitkov in vračanj v preteklost.
Razen prijetno...
In seveda, da s zločini preteklosti nikakor ne obremenjujemo naših otrok, če hočemo, da se
bo vsaj naslednja genneracija vojne spominjala kot velike zmage Slovencev.
življenje je za popi*dit prekratko press (predlagam da jo preberete vsi, ki tega še ne veste).
33. zmagoslav sobota, 30.10.2010 ob 23:58
Me prav zanima kdaj bodo ti iskalci kosti začeli iskati kosti partizanov okoli Urha nad
Ljubljano!?
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 03:34
mene pa to ne zanima....
34. SquarePeg nedelja, 31.10.2010 ob 00:27
To sta dve različni stvari: eno je odkop in pokop, druga, kdo je bil na pravi strani (če sploh
kdo, hehe, se mi zdi, da nihče). Ampak kosti je treba nekam pokopat, ne da se kar tako
pozabiti in življenje je kratko, jadijadi, ne se kregat, razen če imate radi, da se otroci s
kakšno stegnenico po travniku igrajo. Kdo je bil pa na pravi strani pa tako ni faktično
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vprašanje. Pregoni so zastarali, misli si pa lahko itak vsak po svoje, če hoče. Ampak kosti je
treba pa odkopat, preštet in pokopat. To je pa minimum.
35. karavan nedelja, 31.10.2010 ob 05:36
A zdaj pa spet domobranci in partizani, da bi utišali, kar je prišlo danes na dan? In Hildo in
ostalo golazen že enkrat brez motenj z domobranci in partizani zaprli in jim pobrali, kar so
nakradli?!? Tukajle odkritje iz Financ:
King1144]
Javni podatki iz AJPES-a
Gina d.o.o. ima več lastnikov in eden od njih, Vegrad v stečaju je obremenjen takole:
>Podatki o subjektu GINA d.o.o., družba za poslovno svetovanje, matična številka:
1860305000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka
7. člena ZSReg
na dan 29.10.2010 ob uri 20:31,
>vpis obremenitve pri poslovnem deležu
osnovni vložek: 1.752,60 EUR
delež v odstotku ali ulomku: 20,0000%
imetniki: zap. št. družbenika 530332, HYPO LEASING podjetje za financiranje d.o.o.
vsebina obremenitve: Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane sporazuma o zavarovanju opr. št. SV 3338/09 z dne 17.12.2009 se vpiše zastavna pravica s
prepovedjo odsvojitve in obremenitve ter zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve na
poslovnem deležu družbenika-zastavitelja Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, matična
št.: 5075530000, za zavarovanje terjatve v višini 2.386.785,40 EUR, z obrestmi po
spremenljivi obrestni meri v višini EURIBOR za 6 mesečne depozite v EUR + 4,50% letno,
s končno zapadlostjo glavnice dne 01.01.2012, vse v korist zastavnega upnika: HYPO
LEASING podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka:
5834163000.
datum vpisa obremenitve v register: 11.01.2010
Srg vpisa obremenitve: 2009/37849
datum objave vpisa obremenitve: 11.01.2010
>vpis obremenitve pri poslovnem deležu
osnovni vložek: 7.010,40 EUR
delež v odstotku ali ulomku: 80,0000%
imetniki: zap. št. družbenika 530331, VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v
stečaju
vsebina obremenitve: Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane sporazuma o zavarovanju opr. št. SV 355/09 z dne 20.02.2009 se vpiše zastavna pravica s
prepovedjo odsvojitve in obremenitve ter zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega
zapisa na poslovnem deležu družbenika-zastavitelja Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje,
matična št.: 5075530000, za zavarovanje terjatve v višini 14.000.000,00 EUR, z obrestmi po
spremenljivi obrestni meri, in sicer od dneva črpanja kredita do 30.04.2008 obrestuje po
spremenljivi obrestni meri v višini EURIBOR za 3 mesečne depozite v EUR + 1,4% letno,
od vključno 01.05.2008 do 31.10.2008 po spremenljivi obrestni meri v višini EURIBOR za
3 mesečne depozite v EUR + 1,7% letno, od vključno 01.11.2008 do 31.12.2008 po
spremenljivi obrestni meri v višini EURIBOR za 1 mesečne depozite v EUR + 2% letno in
od vključno 01.01.2009 do poplačila po spremenljivi obrestni meri v višini EURIBOR za 1
mesečne depozite v EUR + 2,35% letno, s končno zapadlostjo glavnice dne 27.03.2009 oz.
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ob upnikovem odpoklicu, v korist NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št.:
5860571.
datum vpisa obremenitve v register: 24.02.2009
Srg vpisa obremenitve: 2009/5155
datum objave vpisa obremenitve: 24.02.2009
Direktor oz. prokurist firme Gina d.o.o.
>OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika: 467742
tip zastopnika: direktor
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Košič Matej
naslov: JURČIČEV TRG 2, 1000 LJUBLJANA
datum podelitve pooblastila: 07.10.2010
datum vpisa pooblastila v register: 19.10.2010
Srg vpisa: 2010/38057
datum objave vpisa: 19.10.2010
način zastopanja: skupno
omejitve: Direktor družbo zastopa skupaj s prokuristom družbe.
>zap. št. zastopnika: 467741
tip zastopnika: prokurist
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Gril Alenka
naslov: PEKRE, LORBEKOVA ULICA 19, 2341 LIMBUŠ
datum podelitve pooblastila: 07.10.2010
datum vpisa pooblastila v register: 19.10.2010
Srg vpisa: 2010/38057
datum objave vpisa: 19.10.2010
način zastopanja: samostojno
omejitve: ni vpisov
OBAKRAT GRIL ALENKA - A je to v normalnih držav sploh možno, da je prokurist
hčerinske firme tečajni upravitelj matične firme?!
36. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 07:12
kako nam vlada tajkunska mafija. vržejo kost in ovce in volkovi iz vsake opcije se
spopadejo med sabo: najljubše kosti: povojni poboji in janšolajna.
In ovce pozabijo, da jih tajkunska mafija molze, striže in odira podnevi in ponoči.
vsako ljudstvo ima takšno oblast, kakršno si zasluži...
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 13:59
Modro, pa še strinjam se s tabo.... samo pri Janšolajni in pobojih bi bilo treba dodat
še celo gnezdo od RKCja pa do... kapavem, mah ja, še uno udbomafijo damo loh
notr, ma u bistvu kar celo slovensko politiko.
37. emonec1 nedelja, 31.10.2010 ob 07:23
Nekdo je omenil brošuro "SMRT OF", spodaj si lahko preberete vsebino. Sicer je pa že v
uvodu samem napisano, kaj bi se zgodilo s poraženci, če bi zmagali. In danes jih bomo
objokovali. Fuj in Fej!
Kdor danes komunizem podpira, uničuje slovensko zemljo in se sam izloča iz narodne
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skupnosti! Borba za veliko idejo, kakor je rešitev slovenske domovine, zahteva veliko žrtev!
V času, ki bo prišel, ne bo prostora za te, ki nas danes uničujejo v imenu mednarodne in
protislovenske komunistične ideologije, ne za te, ki gledajo boj ob strani. Zgodovino bo
vodil tisti, ki jo kuje.
Mati - domovina - Bog, tri slovenske svetinje.
Ohranimo korenine slovenskega naroda - naše grunte !
SOF = Smrt osvobodilni fronti !
Beri, prepisuj, dajaj naprej, govori !
Kaj mora vsak Slovenec vedeti o Osvobodilni fronti ?
Ljubljana 1944
1. Kaj je osvobodilna fronta ?
Osvobodilna fronta je psevdopolitična, roparska in morilska družba, sestavljena iz 16
zagrenjenih drobcev raznih političnih strančic.
2. Kdo je rabil besedo "drobci in strančice" ?
Besedo je rabil glavni oblastnik v Osvobodilni fronti Boris Kidrič.
3. Zakaj je govoril o drobcih in strančicah ?
Zato, ker so bili ti politični drobci iz različnih strančic tako nepomembni, da niso v mirnem
času vsi skupaj mogli svobodno izvoliti niti enega poslanca.
4. Zakaj vse 16 strančic ni moglo izvoliti niti enega poslanca ?
Zato, ker jih ljudstvo ni maralo, ker jim oblast ni zaupala, pa tudi sami so se čutili prešibke.
5. Zakaj ljudstvo teh strančic ni maralo ?
Ljudstvo je vedelo, da so njihovi voditelji sebični koristolovci.
6. Zakaj jim ni zaupala oblast ?
Ker je vedela, da hočejo krvavo komunistično revolucijo.
7. V čem so bile šestnajstere strančice edine ?
Da so vse trpele "socialno krivico".
8. Kakšno socialno "krivico" so trpele ?
Da jih ljudstvo ni maralo, ker jih je poznalo kot iznarodele ljudi, da so šviga švage,
delomrzneži, študentje in kriminalci.
9. Kaj so hotele, ko so se združile v Osvobodilno fronto ?
Zavladati nad ljudstvom s silo.
10. Kdaj so se združile v Osvobodilno fronto ?
Kmalu po 22. juniju 1941, potem ko se je začela nemško - boljševiška vojska.
11. Zakaj so se združile ?
Zato, da bi dosegle komunistično zmago.
12. Kdo je ustanovil Osvobodilno fronto ?
Komunistična partija ( stranka ) Slovenije ( KPS ), to je slovenski odsek mednarodne
komunistične stranke.
13. Kdo vodi Osvobodilno fronto ?
Komunistična partija.
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14. Kdo ima oblast v Osvobodilni fronti ?
Komunistična partija.
15. Za koga se bori Osvobodilna fronta ?
Za komunistično revolucijo.
16. Kaj pa pravijo predstavniki Osvobodilne fronte ?
Govore, da se bore za svobodo naroda.
17. Kaj so razumeli ljudje pod svobodo ?
Razumeli so, da gre za tisto in takšno svobodo, kakor so jo uživali v miru.
18. Zakaj se Osvobodilna fronta ne bori za tako svobodo ?
Zato ne, ker je bil takrat tudi pri nas komunizem od oblasti prepovedan.
19. Zakaj oblast in ljudstvo ne marata komunizma?
Ker je komunizem največja nesreča, ki more doleteti človeka, družine narod, državo.
20. Zakaj je komunizem največja nesreča za vsakega človeka?
Ker vsakega človeka oropa premoženja in dostojnega življenja.
21. Kako oropa človeka premoženja?
S tem, da odreka človeku pravico do osebne in vsake zasebne lastnine.
22. S čim kažejo partizani, da hočejo uničiti zasebno lastnino?
S tem, da se vesele, ko požigajo slovenske domove in slovenske vasi.
23. Kako oropa komunizem človeka dostojnega življenja?
Taji dušo in s tem naredi človeka za višje razvito žival ali govoreči stroj.
24. Koga komunizem s takimi nauki najbolj vara?
Delovni stan.
25. Zakaj komunizem najbolj vara delovnega človeka?
Ker ga smatra le za delovno silo.
26. Kaj pomeni, da je človek delovna sila?
Za komunizem velja človek le toliko, kolikor dela.
27. Kdo nalaga delo delovni sili?
Komunistična oblast. Ta določa, kaj, kdaj, kje in koliko bo človek delal.
28. Ali je človek v komunizmu svoboden pri izbiri dela?
Ne, človek ni svoboden. Kakšno delo bo delal, določa komunistična oblast.
29. Kakšno pravico ima človek pri delu?
Prav nobene. Človek je samo delovni stroj, ki dela za druge. Komunisti pravijo: »za
družbo«.
30. Kakšen cilj ima komunistično gospodarstvo?
Čim več proizvajati za oblastnike.
31. Potemtaken komunizem delavca izkorišča?
Pa še kako!
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32. Kaj dokazuje skrajno izkoriščanje delavca v komunizmu ?
Stahanovstvo.
33. Kaj je stahanovstvo ?
Stahanovstvo se imenuje komunistično izmozgavanje delavca za nagrade ( le akordno delo
brez urne mezde ).
34. Zakaj se tako imenuje ?
Imenuje se po delavcu Stahanu, ki je nakopal več premoga kakor tovariši, za kar ga je
sovjetska oblast proglasila za delavskega junaka. Naklonila mu je dopust, zabavo na skupne
stroške delavcev in mu dala boljše živilske nakaznice.
35. Ali jih veliko doseže tako nagrado ?
Ne. Le redki. Ogromna večina delavcev si komaj zasluži za golo življenje, ker naloženega
dela ( maksimum proizvodnje ) navaden delavec zdaleč ne more opraviti.
36. Kaj pa, če se delavec ne podvrže stahanovstvu ?
Zgubi živilsko nakaznico in je izročen lakoti, če ga celo ne ubijejo.
37. Ali tako izmozgava komunistična oblast delavca tudi v drugih strokah ( kovinarstvu,
zidarstvu itd. ) ?
Da, komunizem izkorišča delavca prav v vseh strokah.
38. Ali ne more oditi drugam na delo ?
Ne more, ker komunizem ne pozna svobodne izbire dela.
39. Potemtakem je delavec res samo govoreči stroj ?
Da, komunizem res smatra delavca le za stroj !
40. V čem se vidi, da delavec v komunizmu ne velja več kot navaden stroj ?
Ker mu komunizem ne priznava niti najnižje za življenje potrebne plače, ampak le nagrado
po akordnem delu.
41. Kakšen je komunistični delovni čas ?
Približno kakor pri nas prisilna delavnica ali kaznilnica.
42. Zakaj samo približno ?
Ker je obsojenec v prisilni delavnici ali kaznilnici še vedno človek, ki ima pravico do
življenja.
43. Ali komunistični delavec nima pravice do življenja ?
Ne, nima je !
44. Zakaj nima te pravice ?
Ker je komunizmu vse le družba, posamezen človek pa nič ne velja.
45. Kaj pomeni : družba je vse, človek nič ?
Pomeni, da posamezen človek nima prav nobene pravice. Tudi ne pravice do življenja.
Človek ima samo to dolžnost, da dela.
46. Ali je komunizem slabši od kapitalizma ?
Kapitalizem je slab, še vse slabši pa je komunizem.
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47. Zakaj je komunizem slabši od kapitalizma ?
Kapitalizem izkorišča človeka, a mu pusti osebno svobodo in pravico, da si delo izbira in
prebira. Komunizem vzame delavcu vse, tudi to pravico.
48. Kaj ni potemtakem komunistični delavec na slabšem kot tlačan ?
Da, na slabšem je!
49. Zakaj je komunistični delavec na slabšem kot tlačan ?
Tlačan je odrajtal desetino, pa mu je ostala zemlja in devet desetin pridelka. V komunizmu
delavec nima ničeasr in mora kmet tudi oddati vse, pa še zemlja ni njegova.
50. Zakaj komunistični delavec nima zemlje ?
Nima zemlje in nima premoženja, ker je osebna lastnina v komunističnem gospodarskem
redu prepovedana.
51. Ali je komunistični delavec suženj ?
Ne, mnogo slabši je od njega. Sužnja je gospodar lahko oprostil ali pa se je mogel za denar
tudi sam odkupiti. V komunističnem delavskem redu se delavec sam ne more oprostiti,
oprostiti pa ga ne more niti kdo drugi.
52. Na kaj je obsojen komunistični delavec ?
Na večno uboštvo. Nič nima, še upanja ne sme imeti, da bi si kaj pridobil.
53. Zakaj je komunizem tako velika socialna ( družabna ) vseobča nesreča ?
Ker pozna samo delavski stan, delavca pa poniža do skrajnosti.
54. Koga komunizem poleg delavca najbolj poniža?
Ženo.
55. Kaj pomeni žena v komunizmu?
Samo delovno silo.
56. Kaj ni enaka možu?
Da, povsem enaka. Tudi ona je samo tovarniška delavka, številka brez duše.
57. Ali ceni komunizem materinstvo?
V našem pomenu ga ne ceni. Žena je le stroj, ki rodi vojake in delovno silo za državo.
58. Čigavi so torej otroci?
So državna last. Starši nimajo do njih nikake pravice.
59. Ali pozna komunistični red zakon?
Ga ne pozna.
60. Kaj je žena možu?
Tovarišica za spolno izživljanje.
61. Ali je vlačuga?
Je na slabšem kot vlačuga. Vlačuga lahko preneha z nepoštenim življenjem, komunistična
žena bi ravnala netovariško, če bi se odmikala delavskemu tovarišu, kadar si jo poželi.
62. Ali pozna komunizem dom?
Doma in družine komunizem ne pozna.
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63. Ali pozna domovinsko ljubezen?
Če ne pozna doma, tudi ne pozna domovinske ljubezni.
64. Zakaj pa Osvobodilna fronta poudarja nerodnost in svobodo ?
Tako pravi, da narod vara in preslepi.
65. Kako razume svobodo Osvobodilna fronta ?
Misli komunistično svobodo. Z nasiljem hoče spraviti na vlado komuniste, narod pa
zasužnjiti. To je "svoboda", kakršna je sedaj v "osvobojenem ozemlju ", kjer morajo ljudje
dajati davek celo od kokoši in zajcev, kjer Osvobodilna fronta pobira rjuhe in slači celo
otroke, prazni kašče in mobilizira može in žene. Kdor se ji upira, ga zadane smrt.
Komunistična svoboda je tako kruta, da ljudje v množicah beže iz "osvobojenega raja", če le
morejo.
66. Kdo priča o nasilju Osvobodilne fronte ?
Gore mrtvecev ( 20.000 samo na Dolenjskem), nad 200 požganih vasi, 30.000 beguncev in
mnogo skrivačev po vsej slovenski zemlji.
67. Kdo je slabši, Turek ali partizan ?
Partizan.
68. Zakaj je partizan slabši ?
Turek je bil tujec po krvi in veri. Slovenski partizan mori Slovenca brata.
69. Ali partizan sovraži slovenski narod ?
Da, do skrajnosti.
70. Zakaj ga sovraži ?
Ker ga narodna zavednost ovira pri uresničevanju komunističnih ciljev, to je pri ustvarjanju
brezrazredne družbe.
71. Kaj dokazuje komunistično sovraštvo do naroda ?
Komunizem uči, da je narodna ljubezen strup za brezrazredno družbo. V komunizmu ni
narodnih razlik, ker pri njem velja načelo mednarodnosti, to je breznarodnosti. Zato ruši
komunizem pri nas narodne spomenike, cerkve in šole. Uničuje narodno premoženje, ceste,
železnice in cele vasi, pod smrtno kaznijo prepoveduje brati slovenske časopise in
obiskovati slovenske šole ( na Goriškem ), preganja narodne organizacije ( tržaški proces ).
72. Ali je sovraštvo samo prehodni pojav ?
Ne, sovraštvo do naroda je komunistična stalna zapoved.
73. Kaj pa v Rusiji ?
Rusije sploh ni. Rusija je bila, dokler si niso tam s krvavim nasiljem osvojili oblast
komunisti. Ti so ime Rusija odpravili in novo nenarodno državo imenujejo SSSR ( Zveza
sovjetskih socialističnih republik ).
74. Zakaj so ime Rusija spremenili v SSSR ?
Ker komunisti sovražijo vsa narodna imena.
75. Kaj Stalin ni Rus ?
Ni Rus, ampak azijski Georgijec. Stalin je v svoji domovini tako divjal nad svojimi rojaki in
svojo nekdanjo vero, da ga je Lenin zaradi krvoločnosti v lastni domovini izključil od
svojega nasledstva.
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76. Ali voditelji Osvobodilne fronte niso narodnjaki ?
Niso, ampak so največji narodni škodljivci, sovražniki in izdajalci.
77. Zakaj vsak komunist narod sovraži ?
Ker ga razlike med narodi ovirajo pri uresničenju razredne družbe. Zato mora vsak komunist
žrtvovati svoj narod za ceno brezrazredne komunistične družbe.
78. Kako bo izginil slovenski narod, če se partizanski načrt posreči ?
Najprej bi izbrisali slovensko domovino. Dogovorili so se že leta 1935 in ponovno leta
1943., da se razdeli slovenska zemlja v dve komunistični republiki, v italijansko-sovjetsko
in avstrijsko - sovjetsko. Obe bi izginili v srednjeevropski in balkanski sovjetski republiki, ta
v evropski brezrazreni družbi.
79. Ali je vsak partizan narodni izdajalec ?
Vsak brez izjeme je narodni izdajalec, ker dela za nenarodno in protinarodno komunistično
republiko.
80. Kakšno dolžnost ima narodnjak ?
Boriti se z vsemi močmi proti največjemu narodnemu sovražniku, proti komunizmu, ki ga
pri nas predstavlja Osvobodilna fronta.
81. Koga pa Osvobodilna fronta imenuje izdajalca ?
Tistega, ki se bori proti komunizmu.
82. Ali pošten človek mora biti tak "izdajalec" ?
Narodna ljubezen zahteva, da se mora vsak pošten narodnjak boriti proti komunizmu in
Osvobodilni fronti.
83. Kako komunizem goji narodno sovraštvo ?
Z razrednim bojem.
84. Kaj je razredni boj ?
Ustanova za bratomorno vojno. Pouk in vaja, kako pobiti vojake in stanovske tovariše, ki so
proti komunizmu.
85. Kateremu stanu bo komunizem prizanesel ?
Nobenemu. Ohranimo in bojujmo se za svoje narodne in verske svetinje.
86. Kaj hoče komunizem uresničiti ?
Brezrazredno družbo.
87. Kaj je brezrazredna družba ?
Družba, ki ne pozna nobenega družabnega stanu. Vsi ljudje naj bi bili enaki - gole številke.
88. Kakšna je taka brezrazredna družba ?
Taka, kakor partizanska vojska : po besedi so vsi tovariši, v resnici pa sestoji ta vojska iz
dveh zelo različnih skupin: na eni strani so maršali, generali, komandanti in komisarji, ki
ukazujejo , na drugi strani pa so vsi ostali, ki morajo brezpogojno ubogati kot uboga
brezpravna raja.
89. Kaj torej pridobi človek v komunistični družbi ?
Ničesar. Posameznik namreč prav nič ne velja.
90. Kaj pa izgubi človek v komunistični družbi ?
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Vse, celo upanje, da bo kdaj kaj imel in kaj veljal.
91. Zakaj kljub temu silijo ljudje v komunizem ?
Mislijo, da bodo več imeli, kakor imajo v današnji družbi in narodni skupnosti, ter da se jim
bo bolje godilo.
92. Ali komunizem popravlja to zmoto ljudi ?
Ne, ampak jih v zmoti še potrjuje.
93. Kako jih potrjuje ?
Obljublja jim raj na zemlji, življenje brez davkov, brez težkega dela in polno uživanja.
94. Kaj je resnice v teh besedah ?
Na videz je nekaj resnice, vse drugo pa laž. Resnica je, da davkov ne bo, ker bo vsak vse
izgubil in nihče ničesar ne bo imel. Laže pa komunizem, ko trdi, da bo veliko gradil in
postavljal mogočne tovarne, ter pravi, da bo človek živel brez dela. Že s tem, da smatra delo
za edini vir napredka, priznava, da bo za dosego "zemeljskega raja" treba več delati kot do
sedaj.
95. Kaj prinaša Osvobodilna fronta v resnici ?
Prinaša pekel. Kamor pride Osvobodilna fronta, se začnejo za ljudi slabi časi.
96. V čem se čuti ta pekel Osvobodilne fronte ?
Osvobodilna fronta ne da miru ljudem ne podnevi ne ponoči. Udira v hiše. Ljudem ukazuje
preživljati partizane. Ropa shrambe. Odnaša žito, živino in denar. Odpeljuje ljudi. Nasilno
mobilizira moške in ženske. K nam pošilja partizane iz Hrvaške in Bosne na rop in pokolj,
slovenske partizane pa tira na Hrvaško in v Bosno v bolezen in smrt.
Varujmo čast slovenskih žena in deklet!
97. Ali bo potem kaj bolje, če zmaga Osvobodilna fronta ?
Ne. Še huje bo. Takrat se bo šele razdivjala v vseh zločinskih nagonih. Pobrala bo vse
premoženje, pobila vse poštene ljudi in nihče ne bo več varen pred njeno krvoločnostjo.
Takrat dokončno preneha vse upanje na boljše čase.
98. Ali se narod zaveda, kakšna nesreča je komunizem ?
Po veliki večini se zaveda, ker odklanja partizanstvo.
99. Kdo priča, da narod partizanov ne mara ?
Narod in partizani. Narod se partizanov boji. Pred njimi se skriva ( skrivači ). Da se raje
pobijati v desettisočih, kakor da bi se pokoraval partizanom. Zbira se v oddelke, ki se z
orožjem upirajo partizanskemu nasilju.Pa tudi partizani pričajo, da jih narod ne mara, sicer
ne bi požigali vasi in pobijali ljudi. Vsako pogorišče in vsak grob sta živi priči, da narod
komunizma ne mara.
100. Kaj rabi Osvobodilna fronta, da bi uklonila narod ?
Laž, prevaro in nasilje.
101. Zakaj Osvobodilna fronta laže ?
Da premoti ljudi z varljivimi obljubami, da prikriva svoje zločine in ogrdi poštenjake.
102. Kaj pravi komunizem o laži ?
Pravi, da je laž za komuniste dolžnost, če z njo koristi komunistični revoluciji.
103. Kaj posebno radi lažejo ?
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Lažejo, da so oblast - ko so nasilniki, da bodo zmagali - ko propadejo, od vsega početka
neprestano lažejo, da bo vojne konec v 14 dneh - ko že nad 2 leti uničujejo slovenski narod.
104. Ali niso partizani narodna oblast ?
Niso ne sedaj in nikoli ne bodo, ker nasilje nikdar ni oblast.
105. Kaj so partizani ?
Partizani so po določbah mednarodnega, državnega in božjega prava samozvanci, nasilni
uzurpatorji.
106. Kaj pomeni, da so partizani nasilniki - uzurpatorji ?
Pomeni, da so oborožena roparska tolpa.
Kar nam ne more nihče vzeti, če sami nočemo, vera in ljubezen do domovine. Odvrzimo
zato brezboštvo ter vsako komunistično ideologijo in pokažimo svetu, da smo vredni
nasledniki svojih očetov.
107. Kdo je prav posebno obsodil komunizem ?
Cerkev in državne oblasti.
108. Zakaj je država obsodila komunizem ?
Ker komunizem namenoma pripravlja bratomorni boj, neti državljansko vojno in ruši
državno oblast.
109. Kdo je pri nas prepovedal komunizem ?
Vse oblasti, prejšnje in sedanje.
110. Kje je komunizem še prepovedan ?
Povsod po svetu, razen v Rusiji.
111. Kaj je torej komunist ali partizan ?
Vsak partizan je narodni in državni izdajalec.
112. Ali hoče komunizem uničiti vse države ?
Vse brez izjeme, ker hoče brezrazredno družbo.
113. Zakaj pa Cerkev prepoveduje komunizem?
Ker je komunizem zmota zlo in hudobija. Komunizem namreč taji naravne, nravne in božje
resnice in pravice. Taji Boga in dušo. Sovraži Cerkev. Se roga božjim in cerkvenim
zapovedim.
114. Ali so poleg katoliške Cerkve tudi druge cerkve obsodile komunizem?
Da, obsodile so ga, in to srbska in bolgarska pravoslavna cerkev, grška, protestantska in
druge.
115. Ali komunizem Boga samo taji?
Ne, ga tudi sovraži.
116. Ali je sovraštvo do Boga velik greh?
Sovraštvo do Boga je največji greh, ki je mogoč; zmožen gaje samo satan.
117. Zakaj je komunizem največje zlo in hudobija?
Ker je organizirano sovraštvo do Boga.
118. Ali je komunizem krivo verstvo?
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Tudi krivoverstvo je, a je še hujše od njega. Krivoverci so n.pr. starokatoličani, ki taje
kakšno versko resnico, pa priznavajo in verujejo v Boga. Komunisti taje vse resnice in
povrh tega še Boga sovražijo.
119. Kakšna zadeva je torej komunizem?
Je predvsem zadeva vere in vesti.
120. Kako varajo komunisti in partizani verne ljudi?
Lažejo, da niso proti veri. Izkušnja pa govori drugače: požigajo cerkve, more duhovnike in
vzorne vernike.
Ne dopustimo, da bi kdo skrunil naše cerkve. Spominjajmo se vedno, da so naši predniki
branili svoj dom in svojo vero s krvjo.
121. Kdo odločilno priča, da je komunizem proti veri ?
Priča papež v protikomunistični okrožnici " Divini Redemptoris" : Prvič, odkar ljudje
pomnijo, gledamo skrbno započet in dobro premišljen upor proti vsemu kar se imenuje Bog.
122. Kaj je kot vseobče zlo še obsodil papež ?
Komunistični nauk, komunistične voditelje in njihove podpornike.
123. Kaj pomeni, da je komunizem vseobče zlo ?
Pomeni, da je komunizem gospodarska, kulturna, socialna in verska nesreča.
124. Zakaj pomeni gospodarsko nesrečo ?
Ker taji prvico do osebne lastnine in ponižuje človeka v delovno silo.
125. Zakaj kulturno nesrečo ?
Pomeni veliko nazadovanje v izobrazbi, zaradi česar požiga šole in kulturne domove.
126. Zakaj socialno zlo ?
Ruši družine in stanove.
127. Zakaj državno zlo ?
Ruši vsako državo.
128. Zakaj versko zlo ?
Sovraži vsako vero brez izjeme, češ da je strup za narod.
129. Ako je komunizem gospodarska, socialna, narodna in verska nesreča, zakaj se ga
mnogi oklepajo ?
Zato, ker ne poznajo njegove prave narave in njegovih dejanskih namenov.
130. Kaj pomeni, da je papež obsodil komunistični nauk ?
Pomeni, da je komunistični gospodarski nauk in red zmoten in zgrešen.
131. Pravijo, da papež komunističnih gospodarskih načel ni obsodil ?
Kdor tako govori, se moti ali pa laže. Prav komunistični gospodarski nauk o človeku,
družini, proizvodnji in delu je papež obsodil.
132. Ali je papež obsodil tudi osebe ?
Tudi osebe je obsodil. In sicer vse ljudi, ki komunizem učijo, podpirajo, z njim simpatizirajo
in s komunizmom na kakršen koli način sodelujejo.
133. Ali je greh biti komunist in partizan ?
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Da, to je velik greh.
134. Kako se pregreši, kdor sodeluje ali simpatizira s komunizmom ?
V vesti s smrtnim grehom.
135. Kaj piše ljubljanski škof o komunizmu in komunističnih sodelavcih ?
Da se ti sami izključijo iz živega cerkvenega občestva.
136. Kaj pomeni izključitev iz cerkvenega občestva ?
Tak človek ni več kristjan. Verolomnež je in odpadnik od vere.
137. Ali se komunisti zavedajo, da so odpadniki od vere ?
Kakšen morda ne. Za vernega katoličana drži le to, kar sodi Cerkev.
138. Kako papež ocenjuje komunizem ?
Imanuje ga zlo, kužno bolezen in največjo sodobno nesrečo. Piše o njem, da je zločinski in
zločest.
139. Kaj je najbolj nenavadno v papeževi okrožnici ?
Najbolj nenavadna je izredno ostra sodba o komunističnih nazorih in njegovih
predstavnikih. Papež - največji učenik resnice na vsem svetu, pravi : "Komunistični nazori
prepuščajo javno oblast zločincem za skupno počenjanje zločinov."
140. Ali papež ne pretirava ?
Nikakor ne. Odločno pove resnico v vseh njenih posledicah.
141. Ali so dela Osvobodilne fronte zločini ?
Nesporno so dela, ki jih pri nas uganja Osvobodilna fronta, zločini proti narodu, državi in
Bogu.
142. Ali so ljudje, ki delajo po navodilih Osvobodilne fronte, zločinci ?
Da, zločinci so!
143. Ali je "tovariš" Stalin zločinec ?
"Tovariš" Stalin je večkrat obsojeni zločinec in hudodelec ( atentati, umori itd. ).
144. Ali je "tovariš" Tito zločinec ?
Tudi on je že v mirnem času obsojeni zločinec in hudodelec. ( V zagrebškem policijskem
seznamu zločincev je vpisan pod št. 10. 434.)
145. Ali sta Kidrič in Baebler zločinca ?
Sta mednarodno iskana in obsojena zločinca ter vojaška dezerterja.
146. Ali so sedanja "osvobodilna dela" voditeljev Osvobodilne fronte zločini ?
Rop, požig, umor je zločin po božjih in človeških postavah.
Vera je največja svetinja vsakega naroda.
147. Ali je Osvobodilna fronta zločinska, kljub temu, da so mnogi njeni člani nepoučeni in
zapeljanci ?
Da, še bolj je zločinska, ker namenoma zlorablja nevednost ljudi.
148. Ali so ljudje, ki podpirajo Osvobodilno fronto, tudi zločinci ?
So in spadajo zaradi krivoprisežništva in izdaje pred vojno sodišče.
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149. Kateri izmed njih so največji zločinci ?
Uradniki in častniki, ki so prisegli zvestobo narodu in domovini, a se sedaj ne bore proti
največjemu narodnemu in državnemu sovražniku - komunizmu, ki nastopa v obliki
Osvobodilne fronte.
150. Kdo je največji slovenski narodni sovražnik ?
Osvobodilna fronta, ki je narodni sovražnik prve vrste - to je št.1.
151. Kdo je napisal najbolj sramotne liste slovenske narodne zgodovine ?
Osvobodilna fronta s svojimi neštetimi zločini.
152. Kaj je naša največja narodna sramota ?
Imenovati zločinsko Osvobodilno fronto narodno gibanje.
153. Kaj je naša prva narodna dolžnost ?
Boriti se z vsemi dovoljenimi sredstvi proti zločinski Osvobodilni fronti.
154. Ali je boj proti Osvobodilni fronti mogoč ?
Da, nedvomno je mogoč. In tudi uspešen in zmagovit.
155. Ali ne bo morda Osvobodilna fronta zmagala ?
Nikdar! Komunizem je bil še povsod premagan, kjer se mu je narod uprl. Bil je poražen na
Ogrskem, v Nemčiji, Italiji, Španiji, Mehiki in povsod drugod. Začasno je zmagal le v eni
državi, v Rusiji, kjer so mu pomagali do zmage mednarodni politični intriganti.
156. Zakaj pravijo komunisti, da bodo zmagali ?
Zato, ker mislijo, da bodo z lažmi prevarili narod in ga z nasiljem zasužnjili.
157. Ali ima narod pravico, da se upira komunizmu ?
Nima samo pravice, marveč ima tudi dolžnost, da se komunizmu upre.
158. Kaj pomeni dolžnost, upreti se komunizmu ?
Pomeni, da greši vsak, kdor se ne upira komunizmu iz vseh svojih moči.
159. Kdo se komunzmu najbolj upira ?
Kmetski stan, ker je naravno najbolj zdrav.
160. Kdo se najmanj upira komunizmu ?
Enostransko šolani ljudje, ki jih je zmaličil liberalizem in okužil materializem. Manj je
odporen meščan, ker laže živi.
161. Ali velja tudi za delavca, da živi laže kot kmet ?
Tudi za njega velja. To izpričuje dejstvo, da so kmetski ljudje večkrat brez potrebe šli v
tovarno, da bi manj delali in da bi od tovarniškega dela laže živeli kakor od kmečkega.
162. Ali znanost obvaruje pred komunizmom ?
Znanost, ki je vera ne razsvetljuje, je enostranska in ne obvaruje pred zmotami komunizma.
163. Zakaj ima vsak človek pravico do samoobrambe proti komunizmu ?
Ker komunizem krivično napada premoženje in življenje.
164. Zakaj ima vsak človek dolžnost samoobrambe ?
Ker je dolžan čuvati narodne, državljanske, nravne in verske dobrine.
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165. Ali je kdo oproščen te dolžnosti ?
Nihče!
166. Kakšna sredstva so dovoljena v borbi proti komunizmu ?
Vsa poštena sredstva.
167. Kolikera je samoobramba ?
Dvojna, aktivna in pasivna. Vsak je dolžan, da partizanstvu odreka pomoč, da se mu
dejanski upira in ga pobija.
168. Ali se smejo izpolnjevati povelja in nasveti v korist Osvobodilne fronte ?
Ne smejo se.
169. Ali sme prisilni mobiliziranec ubežati ?
Sme in mora poskušati, da ubeži.
170. Kako moramo soditi o terencih ?
Da so dvojni zločinci, ker spravljajo v nesrečo ali celo v smrt svoje sosede ter podlo
izrabljajo čas za obračunavanje svoji osebnih sovraštev.
171. Ali je dovoljeno naznaniti rednim oblastem člane OF, komuniste, partizane, terence,
kakor tudi njihove simpatizerje?
Dovoljeno je! Celo dolžnost jih je naznaniti, ker so protinarodni in mednarodni zločinci.
(Krivi so vsega gorja in nesreč, katere so zadele slovensko domovino in slovenski narod.)
172. Ali imajo ljudje dolžnost, skrbeti za partizanske družine ?
Dolžnost zanje skrbeti imajo predvsem njih očetje in svojci, ki so jih zločinsko zapustili in
pahnili v nesrečo.
173. Ali je dovoljeno nabirati prispevke ( v denarju ali v naravi ) v korist Osvobodilne fronte
?
Ni dovoljeno pod nobenim pogojem ali izgovorom.
174. Kako se s tem ujema pojem krščanske ljubezni do bližnjega ?
Krščanska ljubezen ni v tem, da bi podpirala hudobijo in zločinstvo, ampak da hudobijo in
zločinstvo zatira.
175. Čemu služi krščanska ljubezen ?
Dobremu, ne pa zločinstvu !
176. Ali je Osvobodilna fronta zlo in zločinstvo ?
Osvobodilna fronta in komunizem sta največje zlo in zločinstvo in nesreča za naš narod.
177. Ali sme prisilni mobiliziranec streljati na ljudi in partizanske obsojence ?
Ne sme, če mu tudi grozi smrt, kajti streljati na povelja zločinskih uzurpatorjev je velik
greh.
178. Ali sme prisilni mobiliziranec rabiti proti partizanom orožje, da more ubežati ?
Sme. Sme tudi nagovarjati prijatelje k oboroženemu odporu proti partizanom.
179. Ali sme uničevati partizanska skladišča ?
Sme in mora, če le more.
180. Ali sme preprečevati vse načrte Osvobodilne fronte ?
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Sme in mora. To je dolžnost vsakega poštenega Slovenca.
181. Ali je dovoljeno rabiti orožje v borbi proti Osvobodilni fronti ?
Je dovoljeno, ker je Osvobodilna fronta krivičen napadalec in nastopa z orožjem.
182. Kakšna mora biti oborožena borba proti Osvobodilni fronti ?
Organizirana.
183. Kdo vodi organizirano borbo proti Osvobodilni fronti ?
Domobranci in Narodne straže.
184. Kdo so domobranci ?
Domobranci so slovenska narodna obramba, plemeniti narodni borci, ki se viteško bore proti
največjemu sovražniku za vzvišeno svobodo slovenskega naroda.
185. Kaj je nagnilo najboljšo slovensko mladino, da je ustanovila slovensko domobransko
vojsko ?
Ljubezen do naroda in vera v njegovo lepšo bodočnost.
186. Zakaj se domobranci najuspešneje bore proti komunizmu ?
Zato, ker uničujejo komunistične prvake, komandante, politkomisarje in terence, ki so
najbolj odgovorni za vsa komunistična zločinstva.
187. Ali bomo uničili komunizem in premagali Osvobodilno fronto samo z oboroženo silo ?
Ne, ker je komunizem šiba božja, zmota in zabloda, ki temelji v človeški pokvarjeni naravi
in njenih strasteh.
188. Ali se moramo neprestano boriti proti komunizmu ?
Da, brez prestanka in na vseh področjih ( na narodnem, kulturnem, gospodarskem in
verskem ), dokler ga ne preženemo iz vseh področij zasebnega in javnega življenja.
189. Ali je odpor torej tudi verska zadeva ?
Da, je tudi verska zadeva.
190. Zakaj je tudi verska zadeva ?
Tak odpor je borba za Kristusa in krščansko kulturo.
191. Koga poziva papež v boj ?
Vse ljudi, tudi nekristjane, da le verujejo v Boga. Poziva tudi državno oblast.
192. Kdo se mora v prvi vrsti boriti proti komunizmu ?
Starši, vzgojitelji in narodni voditelji.
193. Pred čim svari papež ?
Svari pred mislijo, da se da premagati komunizem samo s policijskimi predpisi in vojaškimi
ukrepi, ki so sicer tudi potrebni in nujni.
194. Kdo more edini tudi idejno premagati komunizem ?
Cerkev, z nadnaravnimi sredstvi, ker je komunizem satanovo delo, ki se da dokončno
premagati samo z molitvijo in javno pokoro.
195. Zlasti za katere grehe je komunizem šiba božja ?
Zlorabe zakonskega življenja in uničevanja nerojenih življenj.
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196. Kakšna naj bo molitev in pokora ?
V prvi vrsti skupna.
197. Zakaj skupna ?
Da bi se z molitvijo in pokoro zlasti skupine, organizacije, narodi dvignili proti skupnemu
zlu.
198. Pomagajo lahko otroci in bolniki ?
Ti še prav posebno. Prvi s svojo nedolžnostjo, drugi s pokoro trpljenja.
199. Kdaj bo komunizma konec ?
Kadar se bomo javno in zasebno poboljšali.
200. Kje ni prostora za komunizem ?
V hraberm, poštenem in vernem srcu.
Ne omadežujmo slovenske zgodovine z lažjo, s požigi z ropi in umori.
38. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 08:22
Žal je marsikaj res glede komunizma, ne glede na to, kdo je to napisal...
komunistom, zlasti ne titu, ki nikoli ni spregovoril besedice slovensko, čeprav je znal,
slovenski narod ni pomenil nič. zato smo tudi zapravili koroško in primorsko, tito pa nam ni
privoščil niti poštenega deleža istre...
1. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 08:58
Citat:
Žal je marsikaj res glede komunizma, ne glede na to, kdo je to napisal...
komunistom, zlasti ne titu, ki nikoli ni spregovoril besedice slovensko, čeprav je
znal, slovenski narod ni pomenil nič. zato smo tudi zapravili koroško in primorsko,
tito pa nam ni privoščil niti poštenega deleža istre...
Vse kar je bilo napisano, je žal neargumentirano in v strilu Branka Grimsa ali
Jagača. Seveda se ti držiš teh zapovedi iz Naslednje zapoved nakazuje za kaj gre:
20. Zakaj je komunizem največja nesreča za vsakega človeka?
Ker vsakega človeka oropa premoženja in dostojnega življenja.
Gre se za krščanski pohlep in zato je komunizem največji sovražnik krščanstva.
RKC je nenasitna tvorba, ki nima pri svojem pohlepu niti trunka solidarnosti. Še
Karitas, ki je dobrodelna organizacija je financiran od države (udbomafijaške) in od
obubožanega vernega ljudstva. Tu je poanta cerkvenega besnila nad komunizmom.
2. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 12:08
Tale belček, ki je to napisal je bil pravi prerok, samo revček je zamešal pojme in čas.
Vse kar je našteto zgoraj v 200 točkah, se je uresničilo po letu 1990, se pravi v času
osamosvojitve Slovenije. Dokler je bil na čelu Jugoslavije pokojni Maršal JOSIP
BROZ TITO, smo imeli v Jugoslaviji resnično demokracijo, kjer se je spoštovalo in
cenilo delovnega človeka. Takrat niti na misel ne bi prišlo direktorju, da lahko
ukrade podjetje, kaj šele, da delavec ne bi dobil plačila za svoje delo ali da ne bi imel
plačanih prispevkov za pokojnino. Zdravstvo je bilo dostopno vsem, ravno tako
šolstvo, da ne govorim o službah. To je bila resnično demokracija. Ko pa so TITU
pojemale moči, so prišli do izraza republiški politiki, ki so se borili za svoj kos
pogače, v želji čim prej razbiti državo in se polastiti oblasti. Naplahtali so ljudi, kako
se bosta z odcepitvijom cedila med in mleko in kako bo poskrbljeno za delovnega
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človeka. In smo prišli iz dežja pod kap. Verjeli smo v lepšo bodočnost in z zanosom
izglasovali referendum za samostojno Slovenijo. In kaj imamo zdaj po 20 letih
samostojnosti? 40 milijard dolga, 100.000 tisoč brezposelnih, mladino, ki se udaja
alkoholu in drogam, ter krade po širni Sloveniji, da pride do denarja, saj služb za njih
ni, 10 % bogatih ljudi, ki so s skupnimi močmi kradli in uničevali slovensko
premoženje in si prilastili državo. Dob je poln kurjih tatov, politiki in pravosodje pa
ščitita svoje novorojence tajkune, ki so in še kradejo, izčrpavajo in uničujejo
podjetja. Vsi tajkunski paraziti uživajo v nakradenem premoženju, zagovarja jih
državna tožilka, da so to sistemske napake, ne pa goljufije in kraje in da je te
sistemske napake težko obravnavati kot naklepna dejanja. In politiki nam še naprej
razlagajo v kako lepi in demokratični državi živimo in kako nam bo šele lepo saj
bomo lahko delali do smrti, ker na žalost ne moremo tako veliko narediti, kot lahko
oni pokradejo. Tako, da je ta belček že takrat,v začetku leta 1945, preden jo je hrabro
ucvrl čez Karavanke in s tem rešil svojo izdajalsko rit, pravilno napovedal usodo
zavednih Slovencev. samo tako kot sem rekel, zgrešil je čas in sistem, ki je uničil
slovensko blagostanje in ponižal slovenskega upokojenca, delavca in kmeta. To se je
zgodilo po letu 1990 in s temi zadevami ima sistem, ki ga je ustvaril TITO bolj malo
opraviti, saj je on iz porušene Jugoslavije v 45 letih zgradil sodobno, demokratično
državo, od šol, zdravstvenih domov, tovarn, infrastrukture in denar se je pošteno
razdeljeval. Ti paraziti, ki pa nam vladajo zadnjih dvajset let, so uspeli v kratkem
času vse pokrasti in uničiti in pahniti ljudi v revščino in obup. Vsa čast belčku, da je
tako pravilno napovedal, kaj se bo zgodilo s slovenskim narodom, očitno je bilo v
njem nekaj Nostradamusa.
3. Prisegel enkrat, prisegel Titu torek, 02.11.2010 ob 03:06
Citat:
Žal je marsikaj res glede komunizma, ne glede na to, kdo je to napisal...
komunistom, zlasti ne titu, ki nikoli ni spregovoril besedice slovensko, čeprav je
znal, slovenski narod ni pomenil nič. zato smo tudi zapravili koroško in primorsko,
tito pa nam ni privoščil niti poštenega deleža istre...
Čisto, ampak čisto nič ni res kar govoriš, in to veš tudi sam pri sebi. koroško in
primorsko je tito zdilal, kot prve čipe pri pokru ki se imenuje mednarodna
diplomacija, kjer je kasneje pobiral vse za mizo, od rusov do amerov. Istra je pa
vedno bila najbolj italjanska, vsaj po govoru, malo pomešana z dvema klanoma
istega naroda - slovencev in hrvatov, In to je tito dobil iz prve runde ;) Tito je res
govoril v srbohrvaščini, ampak precej s slovenskim naglasom ;)
4. Prisegel enkrat, prisegel Titu torek, 02.11.2010 ob 03:07
Citat:
Žal je marsikaj res glede komunizma, ne glede na to, kdo je to napisal...
komunistom, zlasti ne titu, ki nikoli ni spregovoril besedice slovensko, čeprav je
znal, slovenski narod ni pomenil nič. zato smo tudi zapravili koroško in primorsko,
tito pa nam ni privoščil niti poštenega deleža istre...
Čisto, ampak čisto nič ni res kar govoriš, in to veš tudi sam pri sebi. koroško in
primorsko je tito zdilal, kot prve čipe pri pokru ki se imenuje mednarodna
diplomacija, kjer je kasneje pobiral vse za mizo, od rusov do amerov. Istra je pa
vedno bila najbolj italjanska, vsaj po govoru, malo pomešana z dvema klanoma
istega naroda - slovencev in hrvatov, In to je tito dobil iz prve runde ;) Tito je res
govoril v srbohrvaščini, ampak precej s slovenskim naglasom ;)
39. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 08:34
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bodi kakorkoli, slovenci med drugo svetovno vojni nismo bili enotni: eni so služili tuji
ideologiji in politiki vodeni iz vatikana, drugi pa so sledili tuji ideologiji in politiki vodeni iz
moskve in s strani jugoslovanske partije. nastradal pa je slovenski narod.
l v državljanski vojni je narod bil v vsakem slučaju poraženec.
če bi namesto za tuje centrale slovenci med drugo svetovno vojno enotno delali zase, bi
danes slovenija bržkone bila docela drugačna država, tako po ozemlju kot po vsem drugem.
tragično pa je, da se narodni razkol nadaljuje, kar spet s pridom izkoriščajo pijavke, domače
in tuje...
smo narod v moralni in materialni agoniji, ki gnije pri živem telesu...
40. ALMAR nedelja, 31.10.2010 ob 08:54
Vsem tistim, ki so pričeli živeti po koncu druge svetovne vojne in danes vrednotijo povojno
morijo širom Evrope podajam vojaški zakon Kraljevine Jugoslavije v kateri smo tedaj živeli.
Veljal je vse do uradne spremembe naziva povojne jugoslavije in za nasprotnike upora, vse
v leto 1946. Člen pove neposredne posledice sodelovanja z okupatorjem.
. člen 36.
S smrtjo ali z dosmrtno robijo se kaznuje, kdor v vojnem stanju:
- razširja sovražnikove pozive ali razglase z namero, da bi sovražniku v čemerkoli pomagal;
- sovražniku posluži kot kažipot pri njegovih pokretih ali zavede našo ali zavezniško vojsko
na stranska pota z namero, da bi pomagal sovražniku;
- z namero, da bi koristil sovražniku, obvešča osebe sovražniške vojske ustno ali pismeno o
dejanjih, ki se tičejo vojevanja, ali posreduje zaradi tega;
Preberite in,če želite tudi preverite.Toda obvezno z pametjo in zdravim razumom.
Almar
1. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 09:00
almar, in ker v naši ustavi in zakonih piše, da se ne sme krasti, lahko zdaj ti
organiziraš skupino, ki bo polovila vse lopove v sloveniji in jim sodila po domače
brez vsakršnega procesa?!
2. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 11:40
Citat:
almar, in ker v naši ustavi in zakonih piše, da se ne sme krasti, lahko zdaj ti
organiziraš skupino, ki bo polovila vse lopove v sloveniji in jim sodila po domače
brez vsakršnega procesa?!
Jagač, citat ni bil namenjen tebi, saj je komentator izrecno zahteval razum in pamet!
41. jagadedec nedelja, 31.10.2010 ob 09:00
No, sedaj pa vemo, od kot se črpa vsa resnica o svetu. To razglaša "Papež - največji učenik
resnice na vsem svetu". Za podlago ima knjigo, ki so jo pisali ljudje, kateri so verjeli, da je
zemlja ploščata.
Spoštovani delavci, nauk za vas: To izpričuje dejstvo, da so kmetski ljudje večkrat brez
potrebe šli v tovarno, da bi manj delali in da bi od tovarniškega dela laže živeli kakor od
kmečkega.
Ta je tudi vrhunska: Ali znanost obvaruje pred komunizmom ? Znanost, ki je vera ne
razsvetljuje, je enostranska in ne obvaruje pred zmotami komunizma.
V glavnem lahko vidimo, da je teh 200 točk še vedno vodilo za kulturni boj desnice in
njenih pristašev. Seveda na vsake toliko časa programirano "odkrijejo" kakšno grobišče, ki
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je zanj vedela okolica vse od nastanka naprej in ga prodajajo v svoje namene. To ni pieteta,
temveč igranje s čustvi ljudi.
1. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 09:08
jagadededec, pa si spet naredil zgrešen rokohitrski zaključek, ki ne pelje nikamor.
morda res kdo na slovenski desnici pozna te točke in se navdihuje po njih, zanesljivo
pa ni vsak, ki nasportuje komunističnim zablodam, pristaš klerikalnih zablod.
rešitev slovenskega gordijskega vozla je samo ta, da se ga preseče: adijo komunizem
in adijo klerikalizem!
druge ni, če hočemo kot narod preživeti. če bomo skušali dokazati, da je imel ali da
ima ena narodna nesreča bolj prav od druge, se nikoli ne bomo spravili iz tega
ideološkega močvirja...
2. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 12:08
Citat.
To ni pieteta, temveč igranje s čustvi ljudi.
To je mrhovinarstvo!
3. jagadedec nedelja, 31.10.2010 ob 17:08
Citat:
jagadededec, pa si spet naredil zgrešen rokohitrski zaključek, ki ne pelje nikamor.
morda res kdo na slovenski desnici pozna te točke in se navdihuje po njih, zanesljivo
pa ni vsak, ki nasportuje komunističnim zablodam, pristaš klerikalnih zablod.
rešitev slovenskega gordijskega vozla je samo ta, da se ga preseče: adijo komunizem
in adijo klerikalizem!
druge ni, če hočemo kot narod preživeti. če bomo skušali dokazati, da je imel ali da
ima ena narodna nesreča bolj prav od druge, se nikoli ne bomo spravili iz tega
ideološkega močvirja...
Ljubi človek, kje pa še vidiš komuniste in komunizem? To je samo fama tistih, ki jih
vodi "Papež - največji učenik resnice na vsem svetu". s knjigo, ki so jo pisali ljudje,
kateri so verjeli, da je zemlja ploščata.
4. notranji sovražnik nedelja, 31.10.2010 ob 20:15
kdor ne vidi komunist(algik)ov je podoben tistim, ki so mislili, da je zemlja
ploščata...
očitno se oklepa svojih zombijev...
5. jagadedec ponedeljek, 01.11.2010 ob 01:55
Citat:
kdor ne vidi komunist(algik)ov je podoben tistim, ki so mislili, da je zemlja
ploščata...
očitno se oklepa svojih zombijev...
Verjetno pri tebi doma komunisti skačejo celo iz ribjih konzerv. Poizkusi z
exorcizmom...
6. dolhermitja ponedeljek, 01.11.2010 ob 10:48
Citat:
jagadededec, pa si spet naredil zgrešen rokohitrski zaključek, ki ne pelje nikamor.
morda res kdo na slovenski desnici pozna te točke in se navdihuje po njih, zanesljivo
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pa ni vsak, ki nasportuje komunističnim zablodam, pristaš klerikalnih zablod.
rešitev slovenskega gordijskega vozla je samo ta, da se ga preseče: adijo komunizem
in adijo klerikalizem!
druge ni, če hočemo kot narod preživeti. če bomo skušali dokazati, da je imel ali da
ima ena narodna nesreča bolj prav od druge, se nikoli ne bomo spravili iz tega
ideološkega močvirja...
Zdravo "notranji"!
Torej je treba samo še na spisek zločinskih režimov in združb, ki ga je pripravila EU
ob nostalgičnem zavedanju svojih krščanskih korenin, dodati katolicizem, ali širše
rečeno (da ne bo kakšna veroizpoved prikrajšana), klerikalizem. Potem je treba tako
resolucijo sprejeti v EU in vseh članicah ter požegnati v našem DZ, in se tako tudi
obnašati - po evropsko. No, najprej boš moral to dotuliti našim EU poslancem in
nato razložiti Vatikanu, da tako pač je, pa če oni to priznajo, ali ne. Postopek
prepričevanja Vatikana je lahko enako demokratilčen, kot je bil postopek sestave
sedanjega spiska - nekaj mandelcov, ki majo razne -izme v belih jetrih se dol usede,
pa udarijo vse skupaj na papir. Podkrepijo vse skupaj z EU koreninami in EU
kulturo, ki mimogrede enako izhajata iz klanja drugače mislečih in drugače verujočih
kot navedeni -izmi, in zadeva postane zakon.
Boš poizkusil s kakšno civilno iniciativo, da se to zgodi? Za začetek lahko najdeš
kakega "Semoliča", da zbere pred ljubljansko nadškofijo nekaj tisoč
nezadovoljnežev, ki itak nimajo pojma zakaj so tam, je pa "fensi", da bodo trenirali
metanje granitnih kock v cerkvena vrata in okna. Sporočilo cerkeni vrhuški v laični
državi Sloveniji bo nedvoumno.
LP, Mitja
7. notranji sovražnik ponedeljek, 01.11.2010 ob 15:10
mitja, fašizem, nacizem in komunizem so kot totalitarizmi 20. stoletja obsojeni in
spoznani kot nečloveški in protidemokratični režimi. tam, kjer se je kler oziroma
njegovi pristaši zlizal z enim od teh treh totalitarizmov , kot to recimo velja za
španski, hrvaški, ljubljanskopokrajinski in še kakšen klerofašizem, velja
demokratična obsodba tudi za tega. kjer se je kler postavil zoper fašizem, kot na
primer na slovenskem primorskem, ga po mojem mnenju ni moč tlačiti med
podpornike fašizma/totalitarizma. sam slučajno izhajam s primorske, kjer se vsaj
slo0venska duhovščina ni postavila na stran fašističnega režima, temveč zoper njega.
sam mussolini pa mislim, da ni bil pretirano naklonjen cerkvi, saj je v enem obdobju
zahteval od fašistov brezpogojno lojalnost fašistični organizaciji, ki je morala imeti
prednost pred lojalnostjo cerkvi. šlo je za nekaj podobnega kot pri komunistih in
vseh drugih totalitarnih gibanjih, ki ne prenesejo tega, da bi človek bil zavezan
različnim ideologijam. hočejo, da ima človek samo en čip, njihov, in enega
ideološkega 'papeža', vodjo nad telesom in duhom posameznika in naroda...
skratka, klerofašizem je vsebovan v fašizmu kot njegova podvrsta in ni izključen iz
obsodbe totalitarizmov. če imaš bolj filigransko pojmovanje (klero)fašizma, ki
zasluži posebno obsodbo evropskega parlamenta v okviru obsodbe totalitarizmov 20.
stoletja, izkoristi možnost dajanja peticij, ki ti je zagotovljena in jo pošlji povsod tja,
kjer misliš, da bi jo morali prebrati in preučiti.
če pa tvoje ideje nihče ne bo kupil, jo še vedno lahko pošlješ ahmadinedžadu. dodaj
še ščepec antisemitizma in boš lahko slavnostni govornik na kakšni njihovi
mednarodni konferenci...
42. lahkokruhar nedelja, 31.10.2010 ob 12:10
Dobili so zasluženo!
48

Me je pa večkrat sram pred tujci, ki me sprašujejo kako je tako majhen narod imel toliko
izdajalcev in zločincev.
Težko jim odgovorim na to vprašanje. Verjetno bi dobili odgovor v Fatikanu. tale škrlatni
Rode Franček bi že vedel.
43. Nack nedelja, 31.10.2010 ob 12:12
Odlomek iz včerajšnje priloge Dela: . . .
Za predvojno politično stanje na Slovenskem so bili najbolj odgovorni katoliški veljaki, med
vojno si večino odgovornosti delita RKC in KPS, po vojni pa so bili »za politično in
siceršnje stanje najbolj, domala izključno odgovorni komunisti« oziroma njihovo vodstvo.
Ali je pri pokolu šlo za uresničitev revolucionarnega Projekta? Glede tega ima Tine Hribar
prav, toda najprej je bilo treba izgnati okupatorja, šele potem so lahko »gradili socializem«,
torej je šlo hkrati tudi za uresničitev osvobodilnega Projekta. Poleg tega obstaja še
okoliščina, zaradi katere je bil Zločin če že ne omogočen, pa vsaj veliko lažje izvedljiv, kot
bi bil sicer. Gre za maščevanje zaradi medvojnih dejanj mnogih pripadnikov
protipartizanskega tabora in njihovih okupatorskih zaveznikov in za, iz tega izhajajoče,
javno mnenje, ki je bilo leta 1945 zelo proti domobrancem. Odnosa takratne slovenske
javnosti avtor ne omenja, moment maščevanja pa le bežno.
Vendar v tej zvezi obstaja še neko drugo, bistveno pomembnejše vprašanje. Po mnenju ne le
Kocbeka, temveč tudi Hribarja naj bi bili leta 1945 s Koroškega vrnjeni domobranci
nedolžni. Torej ne le ženske in otroci, temveč tudi domobranski vojaki sami. Kako je to
mogoče? Nedolžni so bili talci v Frankolovem! In otroci s Petrička – če se omejimo samo na
ta dva primera. Pomor domobrancev ni bil Zločin zato, ker bi bili ti ljudje nedolžni, temveč
ker so jih pobili brez obtožbe, preiskave, sodbe in možnosti zagovora, ker torej niso bili
usmrčeni, temveč pomorjeni. Nedolžen ni bil nihče od polnoletnih vojakov, niti tisti ne, ki
osebno sicer ni nikogar ubil, pretepel, ranil, posilil ipd., sodeloval pa je v vojski, ki je
(dvakrat) javno in slovesno prisegla zvestobo vodji Velike Nemčije, katere cilj ni bilo samo
uničenje slovenskega naroda, temveč tudi civilizacije nasploh. Toda če bi bil proti
domobrancem uveden (vsaj improviziran) sodni proces, bi jih bila velika večina – če ne
kako drugače, pa vsaj zaradi pomanjkanja dokazov – izpuščena ali kvečjemu obsojena na
kakšno leto zapora. Najstrožja kazen zgolj za udeleženost v kvizlinških paravojaških enotah
je bila, milo rečeno, daleč nesorazmerna in torej povsem neprimerna.
44. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 12:13
Tale belček, ki je to napisal je bil pravi prerok, samo revček je zamešal pojme in čas. Vse
kar je našteto zgoraj v 200 točkah, se je uresničilo po letu 1990, se pravi v času
osamosvojitve Slovenije. Dokler je bil na čelu Jugoslavije pokojni Maršal JOSIP BROZ
TITO, smo imeli v Jugoslaviji resnično demokracijo, kjer se je spoštovalo in cenilo
delovnega človeka. Takrat niti na misel ne bi prišlo direktorju, da lahko ukrade podjetje, kaj
šele, da delavec ne bi dobil plačila za svoje delo ali da ne bi imel plačanih prispevkov za
pokojnino. Zdravstvo je bilo dostopno vsem, ravno tako šolstvo, da ne govorim o službah.
To je bila resnično demokracija. Ko pa so TITU pojemale moči, so prišli do izraza
republiški politiki, ki so se borili za svoj kos pogače, v želji čim prej razbiti državo in se
polastiti oblasti. Naplahtali so ljudi, kako se bosta z odcepitvijom cedila med in mleko in
kako bo poskrbljeno za delovnega človeka. In smo prišli iz dežja pod kap. Verjeli smo v
lepšo bodočnost in z zanosom izglasovali referendum za samostojno Slovenijo. In kaj
imamo zdaj po 20 letih samostojnosti? 40 milijard dolga, 100.000 tisoč brezposelnih,
mladino, ki se udaja alkoholu in drogam, ter krade po širni Sloveniji, da pride do denarja, saj
služb za njih ni, 10 % bogatih ljudi, ki so s skupnimi močmi kradli in uničevali slovensko
premoženje in si prilastili državo. Dob je poln kurjih tatov, politiki in pravosodje pa ščitita
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svoje novorojence tajkune, ki so in še kradejo, izčrpavajo in uničujejo podjetja. Vsi
tajkunski paraziti uživajo v nakradenem premoženju, zagovarja jih državna tožilka, da so to
sistemske napake, ne pa goljufije in kraje in da je te sistemske napake težko obravnavati kot
naklepna dejanja. In politiki nam še naprej razlagajo v kako lepi in demokratični državi
živimo in kako nam bo šele lepo saj bomo lahko delali do smrti, ker na žalost ne moremo
tako veliko narediti, kot lahko oni pokradejo. Tako, da je ta belček že takrat,v začetku leta
1945, preden jo je hrabro ucvrl čez Karavanke in s tem rešil svojo izdajalsko rit, pravilno
napovedal usodo zavednih Slovencev. samo tako kot sem rekel, zgrešil je čas in sistem, ki je
uničil slovensko blagostanje in ponižal slovenskega upokojenca, delavca in kmeta. To se je
zgodilo po letu 1990 in s temi zadevami ima sistem, ki ga je ustvaril TITO bolj malo
opraviti, saj je on iz porušene Jugoslavije v 45 letih zgradil sodobno, demokratično državo,
od šol, zdravstvenih domov, tovarn, infrastrukture in denar se je pošteno razdeljeval. Ti
paraziti, ki pa nam vladajo zadnjih dvajset let, so uspeli v kratkem času vse pokrasti in
uničiti in pahniti ljudi v revščino in obup. Vsa čast belčku, da je tako pravilno napovedal,
kaj se bo zgodilo s slovenskim narodom, očitno je bilo v njem nekaj Nostradamusa.
1. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 12:38
enigma,vsa čast ! Takšne neumnosti še volkec ne more kar tako napisati.;)LP
2. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 12:51
Hvala za pohvalo in kompliment. Vsaj eden je dojel bistvo mojega komentarja.
3. grom&blisk nedelja, 31.10.2010 ob 13:01
[QUOTE=enigma]
Pohvalno. Zelo dobro napisano! Demokracija so v naprej izvoljeni predstavniki
ljudstva, ki so dobili za vsak slučaj 105% glasov. Pozabil si omeniti tiste hrabre
borce, ki so 91 leta bežali čez Karavanke in na noč, ko se je začel pohod na SLO, so
še zbirali peticijo o privrženosti stari ureditvi. Pozabil si tudi napisati, kateri junaki
nam vladajo od 91 naprej ( no skoraj večina časa). Sicer, če boš še s temi drobnimi
podatki dopolnil tvoj tekst, bo popoln!
4. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 14:30
Aveš enigma, ko te takole berem, ker vse to že sam vem, se vprašam a morda biblija
le ni čisto iz trte zvita. Tista zgodba o raju in pregonu iz raja, kača me spominja na
Wall street, in sporočilo na "pohlep"... sej smo sami hotel kapitalizem, bili smo
požrešni in pohlepni.
45. Tomaz100 nedelja, 31.10.2010 ob 12:49
vse skupaj je eno samo veliko sranje.
Blatni dol ostaja Blatni dol. Kloaka smradu.
Kam so kleptomanski komunajzerji pripeljali to dezelo se vidi na vsakem koraku.
Vecini Blatnodolcev na tem forumu ze hudo kruli po zelodcu.
Prvi minister pa veselo visi na koki
1. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 14:12
Citat:
vse skupaj je eno samo veliko sranje.
Blatni dol ostaja Blatni dol. Kloaka smradu.
Kam so kleptomanski komunajzerji pripeljali to dezelo se vidi na vsakem koraku.
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Vecini Blatnodolcev na tem forumu ze hudo kruli po zelodcu.
Prvi minister pa veselo visi na koki
lekaj hudega tiu je naredila domovina, da jo tako sovražiš in klvetaš! Utaja, davkov,
neplačevanje delavcem? Daj povej blatnodolski emigrant?
46. 5do2najst nedelja, 31.10.2010 ob 12:53
"... Veš, takšne kot si ti so tudi pobijali partizani... "
Ostareli tovariši, njihovi potomci in idejni dediči še vedno grozijo.
1. Prisegel enkrat, prisegel Titu nedelja, 31.10.2010 ob 14:14
...samo njihovi potomci in idejni dediči tlele ;) Pa ne grozimo, samo zgodovinske
ugotovitve napišemo. Eni opranoglavci pa zato doživljajo nevronske preskoke v
možganih
47. Lenny nedelja, 31.10.2010 ob 13:13
5do2najst, komu bo zvomulo ob dvanajstih..?.
Tistim, ki pogrevajo stvari, ki jih že zdavnaj ni.
Tistim, ki so izgubili stik s stvarnostjo.
Tistim, ki tulijo v polpreteklo zgodovino in pogrevajo stvari, ki jih ni mogoče spremenitipredvsem njihove izdaje ne...
Ker je aktualnih problemov več kot dovolj, taki v času zgubljeni osebki, zgolj pomagajo
vsaki oblasi da grebe in grebe...
see you (may be) somewhwre in future press
48. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 13:46
Lenny,ne vem sicer kam ti prištevaš volkca. Če želim sam ali kdo drug npr. vedeti,kam je
izginil kak sorodnik takoj po WW2, naj gremo kar v Argentino,ali kaj ? Ali ne smem nič
vprašati in raziskovati ? Najbrž ne. Tej komunistični morilski golazni ni to niti malo
všeč,zato moram biti tiho in ne pogrevati ničesar,kenede ?;)LP
1. žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 14:17
Citat:
Lenny,ne vem sicer kam ti prištevaš volkca. Če želim sam ali kdo drug npr.
vedeti,kam je izginil kak sorodnik takoj po WW2, naj gremo kar v Argentino,ali kaj
? Ali ne smem nič vprašati in raziskovati ? Najbrž ne. Tej komunistični morilski
golazni ni to niti malo všeč,zato moram biti tiho in ne pogrevati ničesar,kenede ?;)LP
Volkec, prvo ti spadaš med zveri! drugo si sz repliko Lenčki, naraedil mimohod. Pri
teh kosteh se ne gre za pieteto, pri teh kosteh nekdo gradi politični kapital. Jaz
takemu nagovarjanju volilcev rečem mrhovinarstvo. kolikor vem stepni volk ne
spada med mrhovinarje! Če imaš ti koga pod rušo imaš vso pravico izvedti kje je,
samo bojim se, da na forumu tega ne boš izvedel!
2. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 14:27
Saj tudi nisem rekel,da bom na forumu kaj izvedel,kenede? !;)LP
49. Lenny nedelja, 31.10.2010 ob 14:20
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Ne vem, volkec, kam se ti prištevaš, meni si zgolj simpatičen , topel "sogovornik" v najinih
bolj čustvenih izlivih.
Seveda pa nisem vedela, da ti je izginil? kak sorodnik.
Definitivno čutim pieteto do mrtvih, sem pa prepričana, da so tisti časi, žal, mimo.
Težko, da bo kdorkoli našel svojega sorodnika, pa kjerkoli je že umrl..po tolikih letih.
Zagovarjam tezo, da so vsi ti očitki popolnoma neproduktivni, glede na časovno distanco in
današnji "prikaz" odkritih jam.
Ker si eden od prizadetih, je zate to zgolj bolečina, za nas, ki pa s tem nimamo nič, je pa le
poglabljenje razlik med nami.
Kar je škoda..
Vem, da si nakurjen, a vendarla, kje so , zaboga, komunisti danes?
Če me misliš odpisati, prej dihaj in me raje ignoriraj, ker pri tebi nimam nikoli skritih
podtonov in intelektualnih igric.
Miiiiiiijav press.
50. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 14:41
Ma,Lenny,volkec je prizadet kvečjemu umsko,drugače pa ne !;) Sam sebi tudi ne dovolim
preveč oziranja v preteklost,toda,dobro si je zapomniti oz. poznati pot po kateri si hodil in so
hodili tvoji predniki itd...;)LP
om namah šivaja press
51. Lenny nedelja, 31.10.2010 ob 14:47
Oh, kakšna mantra, lepo.
Ker vem, da si dober človek, bi bila žalostna, če ne bi znala premostiti razlik...
Sicer pa živi danes, lupčka muci
1. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 14:57
He he he,Lenny,madona,pa ti veš več o meni kot sam o sebi ! Da sem dober človek ?
Kako to veš ? Ja,morda se pa res poznava. No, mojo muco Piko pa bom pocartal šele
zvečer,zdaj sem še zelo daleč od nje. In seveda ji bom povedal,da ji podarjaš
lupčka,če me bo razumela seveda !;))LP
auuu press
52. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 15:21
Se mi ne da več pisati pa naredim samo copy-paste in resnica je prilepljena!
Tale belček, ki je to napisal je bil pravi prerok, samo revček je zamešal pojme in čas. Vse
kar je našteto zgoraj v 200 točkah, se je uresničilo po letu 1990, se pravi v času
osamosvojitve Slovenije. Dokler je bil na čelu Jugoslavije pokojni Maršal JOSIP BROZ
TITO, smo imeli v Jugoslaviji resnično demokracijo, kjer se je spoštovalo in cenilo
delovnega človeka. Takrat niti na misel ne bi prišlo direktorju, da lahko ukrade podjetje, kaj
šele, da delavec ne bi dobil plačila za svoje delo ali da ne bi imel plačanih prispevkov za
pokojnino. Zdravstvo je bilo dostopno vsem, ravno tako šolstvo, da ne govorim o službah.
To je bila resnično demokracija. Ko pa so TITU pojemale moči, so prišli do izraza
republiški politiki, ki so se borili za svoj kos pogače, v želji čim prej razbiti državo in se
polastiti oblasti. Naplahtali so ljudi, kako se bosta z odcepitvijom cedila med in mleko in
kako bo poskrbljeno za delovnega človeka. In smo prišli iz dežja pod kap. Verjeli smo v
lepšo bodočnost in z zanosom izglasovali referendum za samostojno Slovenijo. In kaj
imamo zdaj po 20 letih samostojnosti? 40 milijard dolga, 100.000 tisoč brezposelnih,
mladino, ki se udaja alkoholu in drogam, ter krade po širni Sloveniji, da pride do denarja, saj
služb za njih ni, 10 % bogatih ljudi, ki so s skupnimi močmi kradli in uničevali slovensko
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premoženje in si prilastili državo. Dob je poln kurjih tatov, politiki in pravosodje pa ščitita
svoje novorojence tajkune, ki so in še kradejo, izčrpavajo in uničujejo podjetja. Vsi
tajkunski paraziti uživajo v nakradenem premoženju, zagovarja jih državna tožilka, da so to
sistemske napake, ne pa goljufije in kraje in da je te sistemske napake težko obravnavati kot
naklepna dejanja. In politiki nam še naprej razlagajo v kako lepi in demokratični državi
živimo in kako nam bo šele lepo saj bomo lahko delali do smrti, ker na žalost ne moremo
tako veliko narediti, kot lahko oni pokradejo. Tako, da je ta belček že takrat,v začetku leta
1945, preden jo je hrabro ucvrl čez Karavanke in s tem rešil svojo izdajalsko rit, pravilno
napovedal usodo zavednih Slovencev. samo tako kot sem rekel, zgrešil je čas in sistem, ki je
uničil slovensko blagostanje in ponižal slovenskega upokojenca, delavca in kmeta. To se je
zgodilo po letu 1990 in s temi zadevami ima sistem, ki ga je ustvaril TITO bolj malo
opraviti, saj je on iz porušene Jugoslavije v 45 letih zgradil sodobno, demokratično državo,
od šol, zdravstvenih domov, tovarn, infrastrukture in denar se je pošteno razdeljeval. Ti
paraziti, ki pa nam vladajo zadnjih dvajset let, so uspeli v kratkem času vse pokrasti in
uničiti in pahniti ljudi v revščino in obup. Vsa čast belčku, da je tako pravilno napovedal,
kaj se bo zgodilo s slovenskim narodom, očitno je bilo v njem nekaj Nostradamusa.
1. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 15:42
Fatal errror bip...bip...;))
53. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 15:49
Volkec a ti je zmanjkalo bencina?
1. stepni volk nedelja, 31.10.2010 ob 15:53
He he he,pa veš da res. Počasi grem na pumpo,potem pa na pot !;))LP
54. enigma nedelja, 31.10.2010 ob 16:44
Lp in previdno vozi. Državi je zmanjkalo denarja in nam pobira davke še na cesti.
55. Tomaz100 nedelja, 31.10.2010 ob 20:27
žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 14:12
lekaj hudega tiu je naredila domovina, da jo tako sovražiš in klvetaš! Utaja, davkov,
neplačevanje delavcem? Daj povej blatnodolski emigrant?
+++++++++++
:)))
na sreco sem se kloaki lepo izognil :))
se mi pa malo smilite, ko visite na forumu in tulite s praznimi trebuhi.
No, za tolazbo. Baje post ne skoduje :)
1. jagadedec ponedeljek, 01.11.2010 ob 02:01
Citat:
žleht igor nedelja, 31.10.2010 ob 14:12
lekaj hudega tiu je naredila domovina, da jo tako sovražiš in klvetaš! Utaja, davkov,
neplačevanje delavcem? Daj povej blatnodolski emigrant?
+++++++++++
:)))
na sreco sem se kloaki lepo izognil :))
se mi pa malo smilite, ko visite na forumu in tulite s praznimi trebuhi.
No, za tolazbo. Baje post ne skoduje :)
Goveja župca, pečenka, tenstan krompirček, solata - ni lakote...
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2. botoks ponedeljek, 01.11.2010 ob 06:55
Zakaj potem sploh tu gobezdariš potemj+kin hohštaplerski?Poln gobec pireja in
pečenke,pa vseeno amoralen in votloglav
3. jagadedec ponedeljek, 01.11.2010 ob 11:33
Citat:
Zakaj potem sploh tu gobezdariš potemj+kin hohštaplerski?Poln gobec pireja in
pečenke,pa vseeno amoralen in votloglav
Izpod katerega kamna si pa ti prilezel, zmerjaš pa še stavka z 8 besedami ne znaš
dobro prebrati. Izgleda, da ti je zmanjkalo jutranjega šnopca, probaj ruknit štamperle
kropa, da te malo speče v grlu, zmešan si pa tudi brez alkohola.
56. zoro ponedeljek, 01.11.2010 ob 07:25
Pejte lepo vsak svojo svečko prižgat bo bolj koristno kot tole vaše praznoglavo blebetanje.
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V protitankovskem jarku pri Mostecu blizu 10.000 žrtev povojnih
pobojev
Slovenija - sobota, 06.11.2010 Tekst: Ernest Sečen
Mostec - Na poljih pri Mostecu v brežiški občini, imenovanih Osredki, so včeraj končali sondiranje
območja nekdanjega protitankovskega jarka, v katerem naj bi v prvih mesecih po koncu 2. svetove
vojne pod kroglami zmagovalcev končalo več tisoč pripadnikov poraženih vojsk, zraven pa še
veliko število civilistov iz Slovenije in Hrvaške.
Sondiranje je vodil vodja sektorja za vojna grobišča pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve Marko Štrovs, ki nam je včeraj povedal, da pripovedi prič, ki govorijo o tisočih pobitih,
najverjetneje držijo. "Okostja pobitih smo našli na 186 metrih jarka, ki se konča malo pred koritom
reke Save, saj je ta v tem delu nekoč imela enega od svojih pozneje zasutih rokavov. Če
upoštevamo širino jarka, ki meri 3,7 metra, že omenjeno dolžino ter globino okoli dveh metrov z
vbočenim dnom, je prav mogoče, da število pobitih dosega tudi število 10.000, o katerem se govori
med tukajšnjimi ljudmi," pravi Štrovs.
Odločitev o uvedbi podrobnejše preiskave in morebitni ekshumaciji okostij in njihovemu štetju
bodo v prihodnjih dneh sprejeli na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. Pri sondiranju so vse
dni sodelovali tudi krški kriminalisti.
Prizorišče najverjetneje najbolj množičnih povojnih pobojev na ozemlju Slovenije za razliko od
nekaterih drugih velikih množičnih grobišč doslej ni obiskal še noben visok predstavnik državnega
političnega vrha. Dan pred dnevom spomina na mrtve je Osredke v spremstvu duhovnikov in
brežiškega župana Ivana Molana obiskal le celjski škof Stanislav Lipovšek.
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Jože Bartolj - zapisi
Aktivno beležim

Spet mrtvi
Takole piše danes Dnevnik:
»Odkritja

potrjujejo

domneve:

Pri

Mostecu

najverjetneje

največje

morišče

v

Sloveniji

Mostec - Pri sondiranju lokacije domnevno največjega prizorišča povojnih pobojev v Sloveniji na
poljih, imenovanih Osredki, so prišli do savskega nasipa in zaradi nastopajočih državnih praznikov
za nekaj dni prekinili delo. Vodja sektorja za vojna grobišča pri ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve Marko Štrovs, ki sondiranje vodi in nadzira, pravi, da so dozdajšnja odkritja v celoti
potrdila ustna pričevanja starejših prebivalcev Mosteca. Območje, kjer so pokopane žrtve, je še
večje od prvotnih domnev, da se razteza na dolžini 120 metrov, okostij pa je tam nedvomno več
kot 2000. V razvpiti Hudi jami so jih doslej odkrili 720.«
Spet imamo potrjeno novo lokacijo množičnega grobišča. Prav je, da se ravno pred prazniki zopet
povprašamo, kakšen je naš odnos do umrlih. Koliko je napredovala naša kultura od kamene dobe,
od časov, ko so začeli naši predniki pokopavati svoje umrle? Prav po grobovih lahko lociramo
stopnjo kulture naših prednikov, pa naj so živeli še na drevesih ali v jamah. In v našem času?
Koliko ljudi nima groba? Koliko svojcev njihove izgube ni moglo odžalovati? Potem pa še ideje kot je
tale:
»Jaz predlagam, da se ureditev prikritih grobišč ustavi za nedoločen čas in prestavi v neko
nedoločeno prihodnost, ko bomo Slovenci morda zreli, da se soočimo s svojo preteklostjo. Zdaj
očitno nismo in razkritja teh grobišč sprožajo samo nove delitve in novo sovraštvo na tej podlagi.«
Kaj res ne zmoremo toliko dobre volje, da bi se soočili s svojo preteklostjo? Ne moremo pietetno
pokopati mrtvih? Tukaj sploh ni na mestu ugibanje o krivdi. Spomnite se Antigone. »Kosti brata
Polinejka kličejo, da jih nekdo pokoplje.« In taka odkritja nam pridejo ravno v tem času, ko smo na
to še posebej občutljivi. Ali ni to kot znamenje, da je že enkrat treba odkopati vse pobite in jim
nakloniti grob? Tisto najosnovnejšo človeško gesto pokopa? Kako je mogoče, da se še po tolikem
času, ko je bilo odkritih toliko novih stvari o polpreteklem času, še vedno ne moremo zediniti vsaj o
tem, da je čas, da pokopljemo svoje mrtve? Nič drugega.
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7 komentarjev
Komentar from: Saša [Obiskovalec]
Ko berem in gledam te stvari sem resnično žalostna. Zakaj se končno ne pove, kje so se morije dogajale?
Ravno zato, da svojci končno dobijo pravico svoje drage pokopati in se čeprav po toliko letih od njih
posloviti. Poznam gospo iz Slovenske Bistrice, ki je v tistem krutem času izgubila oba starša. Le zato ker
so bili premožni in ker so izhajali iz nemškega govornega področja. Takrat je bil to očitno greh. Še danes
ne vedo ali so bili ubiti v Barbarinem rovu ali kje drugje. Niti na lastne stroške jim ne pustijo narediti DNK
analize. Sramota! Kako dolgo bodo še vsa ta sprenevedanja? Dokler ne pride vse na dan in dokler ne bo
izraženo odkrito obžalovanje in opravičilo tako dolgo ne more biti sprave. To je moje osebno mnenje!
Hvala Jože za tvoje besede in razmišljanja, ki jih z veseljem prebiram. Prijeten večer še naprej, ter veliko
korajže še naprej! Saša
31.10.2010 @ 20:40

Komentar from: Žagz [Obiskovalec]  http://www.werner.ednevnik.si
Ustaši, domobranci, razne SS formacije in ostale ''nedolžne žrtve boljševiškega terorja'' lahko služijo kot
opomin vsem bodočim enakomislečim; je pa popolnoma nesprejemljivo, da bi jim država Slovenija
postavljala kakšna obeležja ali karkoli podobnega. Naj jim jih države (Nemčija, Italija, Hrvaška), za
katere so se borili.
To niso naši mrtvi, ker so se borili za okupatorja.
31.10.2010 @ 20:50

Komentar from: ana kos [Obiskovalec]  http://www.ednevnik.si/?u=odsrcadosrca
Humana, socialna, pravična država poskrbi za svoje mrtve ...

Werner, ne sodi, prosim!
31.10.2010 @ 23:45
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Komentar from: Jože [Član]
Koliko sovraštva je še med nami... Morda ga je celo vse več. "To niso naši mrtvi..." Ja čigavi pa so? In
sploh, če bi se vsi ti, ki so jih brez brez sojenja pobili, borili za okupatorja, partizani ne bi nikoli zmagali.
Ker jih je bilo preveč...
Pa se niso. Večinoma zato, ker gre za neoborožene civiliste, ki jih je preganjal strah pred komunizmom.
Bil je upravičen.
Dokler ne bomo izkopali zadnjih kosti in jih dostojno pokopali, se nam bodo mrtvi vedno znova vračali in
terjali pravico do groba!
01.11.2010 @ 09:50

Komentar from: Kozmonavt [Obiskovalec]
Mrtvi se nam bodo tudi vračali, dokler bo obstajala demagogija. A nisi slišal? En nihče je dejansko
prepričan, da spomenik na Teharjah ne stoji na dovolj prestižni lokaciji. Prestižni! Ne, nagrobniki
Polinejkom niso dovolj. Morajo biti večji. Lepši. In na boljših lokacijah. Ideološka fantazma by the book.
01.11.2010 @ 10:48

Komentar from: Žagz [Obiskovalec]  http://www.werner.ednevnik.si
Jože, vaše nepoznavanje zakonitosti gverilskega vojskovanja so evidentne, zato ne podajajte tako
pavšalne sodbe glede kvantitatnih vidikov zmage. Poglejte si kaj materiala o vietnamski vojni, da vam bo
jasno.
In ne vidim nikakršnega sovraštva v temu, če se vam pove resnico, kako je. Ali vi hočete sovraštvo?
Imamo največjo jamo v Evropi za podobno misleče ustašem, domobrancem in sorodnim.
Mrtvi se pa bojo vsekakor vračali, dokler ne dosežejo nirvane, ampak to z njihovimi materialnimi ostanki
nima veze.

01.11.2010 @ 16:45

Komentar from: Radko Nahtigal [Obiskovalec]
Krščansko pojmovana sprava predvideva priznanje resnice, obžalovanje in prošnjo po odpuščenju. V naši
stvarnosti je to zaenkrat iluzija. Govorjenje o spravi na starogrški način (Spomenka & co) je zavajanje
ljudi. Ni dovolj priznati javno nekaj kar vsaj 60% naroda ve ves čas. Zaradi živečih je res potrebno
povedati kraje..., izdati mrliške liste... po naravi stvari same, pa je treba povedati VSO resnico in pobitim
(vsem) vrniti dobro ime. Imeli so pravico, da se uprejo ekskluzivizmu Partije. Ne smemo pristati na to, da
se zgodovina obravnava v smislu povojnih pobojev, kot napake (Kučan) in kot odgovor na medvojno
delovanje Domobrancev. V naši stvarnosti (in vedno) je ključno kdo je začel, kdaj je začel in kako je to
počel. Naj bo enkrat jasno da je nastanek Domobrancev odgovor na nekaj, ne pa začetek.
Žagzu: če ne bi Nemci sami prepovedovali Domobrancem (in jih ovirali na vse mogoče načine) ukrepanje
kjer in kakor so sami menili, da je potrebno, t.i. osvobojenega ozemlja v Beli krajini ne bi bilo.
Zato ne z neustreznimi primerjavami iz sveta govoriti neumnosti o domačish stvareh, lepo prosim.
Kar se spomenikov tiče: na Orlovem vrhu pod gradom v Ljubljani je bilo domobransko pokopališče.
Zravnano z zemljo in danes "pasje stranišče". Najmanj je to, da se na tem mestu postavi znamenje s
pravilnim, resničnim in popolnim napisom.
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V razmislek: v naši "svobodni in demokratični" domovini: kdaj se bo našel pošten raziskovalec ustrezne
stroke (ali več njih) in povedal na glas največji narodni greh komunizma: KOLIKO MANJ ima naš narod
pesnikov, pisateljev,poštenih obrtnikov,dobrih učiteljev, filozofov, novinarjev.... ne le ker so toliko ljudi
pobili, ampak ker vse do osamosvojitve (in kje še danes)razen pripuščenih izjem kdor ni prelomil
zvestobe veri ali prepričanju, ni smel svobodno razviti svojih darov!Pa lep pozdrav mlajšim od mene in
kar pogumno in nikar več "krščansko" stati za lastnim plotom. Kristjani imamo enake pravice kot vsi
ostali. Pri naši mladini je lepo, da veliko poje in se lepo ima, a to je premalo: tudi svetovni nazor je treba
izgraditi.
Takšno sovraštvo do kristjanov, kot ga opražam zadnje čase, smo doživljali pred 40 leti. Pa da bo jasno,
da ko nekateri govoričijo o socializmu z lepim obrazom po letu cca 55 - resnica je, da je bil vse do konca
ideološko enak, res da brez streljanja, zato pa z vsemi drugimi sredstvi. Da ne bo pomote, za razne
dvomljivce: govorim iz lastnih izkušenj, nazadnje brutalno 1986, nazadnje s strani organizacije pa 2005!
Naš narod bo resnično napredoval šele takrat, ko bodo veljala enaka merila za vse za nazaj in za naprej!
Pa z Bogom.
02.11.2010 @ 00:29
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»Zjutraj niso smeli iti k maši čez polja«
Pri Mostecu potrdili obstoj povojnega grobišča
V 120 metrov tankovskega jarka med Mostecem in Dobovo so po vojni pobite Brežičane, hrvaške
begunce in vojake pokopavali vsaj od maja do septembra 1945.
Mostec – »Vidite to spremembo v barvi mivke, proti koncu izkopa je bolj svetla. Verjetno smo našli
grobišče,« je med sondiranjem polja med Mostecem in Dobovo v brežiški občini dejal Marko
Štrovs, vodja službe za vojna grobišča pri ministrstvu za delo. Pri naslednjem potegu roke
rovokopača se je zaslišalo lomljenje. Železo je zdrobilo človeške kosti, žrtve povojnih pobojev leta
1945. Zgodbe, ki so jih domačini sprva desetletja govorili na skrivaj, zdaj pa jih vse laže delijo s
tujci, so se izkazale za resnične. V tankovskem jarku – po načrtih nacistov naj bi ločil Nemčijo od
Neodvisne države Hrvaške – leži na stotine, če ne na tisoče trupel. »Ujetnike so v prvih povojnih
mesecih, maja in junija 1945, v Dobovo pripeljali s kamioni ali tovornjaki ter jih nato usmrtili. Gre
za precej veliko število pobitih ljudi,« se je Marko Štrovs ognil konkretnejši oceni števila ubitih.
Tankovski jarki so sicer ponavadi na dnu široki 3,5 metra, na vrhu od štiri do pet metrov in sežejo
dva metra v globino. Po pričanju Posavcev je del tankovskega jarka s trupli, »šicn graben« mu
pravijo na Mostecu, dolg 120 metrov. V njem domnevno prevladujejo hrvaški begunci, ki so ob
koncu vojne pred zmagovalnimi silami poskušali zbežati proti Nemčiji.
Koliko človeških življenj se je končalo pod današnjimi njivami koruze, morda Slovenija ne bo
nikoli izvedela. Štrovsova služba s sondiranjem ugotavlja le resničnost ustnega izročila in velikost
območja, kjer že 65 let ležijo trupla. O tem, ali bodo ostanke izkopali in poskušali ugotoviti
identiteto umorjenih ali pa bo območje žalostne slovenske zgodovine preurejeno v spominsko
pokopališče, bo odločal preiskovalni sodnik.
Materialnih dokazov ne manjka
Služba z ministrstva za delo bo odgovor na enega izmed vprašanj, tistega o velikosti grobišča,
dobila šele v prihodnjih dneh. Druga neznanka je rešena. Kljub temu da so po kratkem pregledu
najvišje ležečih trupel (od 1,5 do 1,7 metra pod površino) izkopane majhne jame nemudoma zasuli,
materialnih dokazov za to, da gre za povojne poboje, namreč ne manjka. Trupla so brez vzorca
nametana drugo na drugo. Preiskovalci so našli številne kose plastificiranih žic, s katerimi so ubitim
v obliki partizanske osmice – tako se je izrazil Štrovs – zvezali roke. Da pod zemljo niso končali
zgolj vojaki, temveč tudi begunci in civilisti, pričajo povsem ohranjene zobne proteze. Jasno je, da
teh niso imeli 20-letni vojaki.
O pobojih pričajo tudi domačini, ki so bili med vojno izgnani, v njihove vasi pa so bili preseljeni
Kočevarji. »Ti so zbežali iz naših krajev 14 dni pred koncem vojne. Nato je na to območje prišla
jugoslovanska vojska. Neizseljeni domačini so dejali, da umorjenih niso streljali partizani, temveč
posebne vojaške enote,« je dejal Jože Jurman iz bližnjih Loč. Njegov oče je zaradi takrat še uradno
zabeleženih dveh n-jev na koncu priimka med vojno ostal doma, mama je bila izgnana v Nemčijo.
»Mama se je vrnila septembra in takrat so se poboji še dogajali. Govorilo se je, da morajo vsi biti
tiho, saj se bo zvečer streljalo. Ljudje zjutraj niso smeli iti k maši čez polja. Ubiti so bili tudi številni
ugledni Brežičani. Nekdo je bil pred vojno šef, njegov pisar pa ga je nato ubil in sam postal šef,« je
pripovedoval Jurman.
Uradni dokumenti o pobojih ne obstajajo, pravi Štrovs: »Pričakovali smo, da jih bomo odkrili v
beograjskih arhivih, a se je takratna oblast dobro zavedala, da so bili poboji v nasprotju tako z
domačo kot s tujo zakonodajo.«
Iz tiskane izdaje Dela
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KOMENTARJI:
eskadejevec
03. november 2010 ob 19:13:00
Do 3. 11. 2010 je bilo grobišče potrjeno na 185 metrih nekdanjega tankovskega jarka. Okostja torej
prekrivajo površino 185 metrov v dolžino in 3,5 do 4 metre v širino in so naložena do 1,5 metra v
višino (jarek je bil globok 2,2 do 2,5 metra, okostja pa so bila najdena v globini 1,2 m do 1,9 m). Po
teh najdbah je očitno, da je na tem morišlu lahko več kot 10.000 žrtev.
Nejc O.
25. oktober 2010 ob 20:05:02
Kaj vse še bomo izvedeli o svinjarijah "naših osvoboditeljev"?
Bine
25. oktober 2010 ob 18:43:49
Zlatorog
25. oktober 2010 ob 13:19:35 prijavi kot neprimeren komentar cul
Imamo pa tudi bele prašiče, ki bi takoj zopet izdajali in vodili svoje sodržavljane v taborišča z
"dobrimi dimniki"
.. .
Kot je včasih rekel dukovnik, ko je s prižnice oklical napoved poroke:
"Kdor ve za kak zakonski zadržek, ga je dolžan naznanit".
Ja, dajmo rdeči, beli, črni, črno beli (pasasti krškopoljci), dajmo naznanit vsaj te "bele prašiče", za
katere trdimo, kaj bi če b spet izdajali.
Veselo na delo.si !
P.S.
bla-bla-bla, glih entolk, da imamo po kom kozlat....
P.S.
Ali pa se samo hvalimo, kako bi, če bi....bla-bla-bla...
Rajko
25. oktober 2010 ob 18:10:09
Pri Brežicah bi morali bolj previdno " razkrivati " nacionalnost žrtev v najdenih grobiščih. Namreč
tam so nekatera grobišča tudi s partizanskimi
žrtvami. Gre se za " uraden " podatek, da naj bi bilo, najmanj, okoli 300-500
pogrešanih partizanov in od tega kar nekaj domačinov oziroma ljudi iz okolice.
neznan
25. oktober 2010 ob 17:03:04
Vsakih nekaj mesecev ko nastane za desnico neugodna politična klima imajo rezervirano neko
grobišče.
Pa še med kostmi neenakopravnost .
Ustaške , četniške in domobranske kosti so menda bolj estetske ker so kar naprej na sceni, dočim
partizanskih že nismo videli mnogo let. Ne gre se tu za pomankanje partizanskih kosti saj je po
zadnjih podatkih iz maja 2005 padlo 21.135 partizanskih borcev in le vsega skupaj 13.406
domobrancev. Torej precej viška. Pri civilnih žrtvah je razlika pri kosteh še večja. Civilnih žrtev je
bilo na partizanski strani 19.500 , na domobranski strani pa le 3.600
Kljub tej grozni razliki pa vleče te zadeve kar naprej na dan desnica. Levica se samo brani. Smešno
saj ima več kosti.
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Tu so na delu umetniki afer in kreatorji javnega mnenja. 1 kost stokrat povedano ne bi smelo biti sto
kosti ampak še vedno 1 kost . Toda Gebelsovih učencev je veliko. Predvsem potomci Goebelsovih
sodelavcev med drugo svetovno vojno.
Stalno umetno vzdrževanje političnih razprtij iz katere desnica dobiva več političnih točk kot levica,
pa čeprav je na levi strani padlo trikrat več žrtev, čeprav so zadeve stare že 65 let in čeprav je
takratna desna opcija sodelovala z okupatorjem in fašizmom ki je hotel iztrebiti v Evropi Žide in
Slovane Kako je potem mogoče da oni z manj kostmi imajo več kosti in jih kot adut servirajo tistim
ki so se po vojni rodili?
neznan
25. oktober 2010 ob 14:38:41
Vito ne govori, da so bili, ti učitelji so še vedno živi in spoštovani z zaslugami za narod in
posebnimi privilegiji ter nadpovprečno penzijo.
Sedaj smo v času, ko nam prav ti učitelji iz ozadja vladajo, zato pa jih predsednik države odlikuje,
po njih imenujejo ceste.... skratka narobe svet....
vito
25. oktober 2010 ob 14:27:38
to so bili samo Učitelji iz jasenovca
Zlatorog
25. oktober 2010 ob 13:19:35
cul
Imamo pa tudi bele prašiče, ki bi takoj zopet izdajali in vodili svoje sodržavljane v taborišča z
"dobrimi dimniki" .
cuL
25. oktober 2010 ob 13:15:07
dasdas "lepo" si napisal rdeči prašič! Komunajzarji so veseli da imamo take krvnike, ki bi ob priliki
ponovno prijeli za morilsko orožje in orodje. Gnida rdeča sram te bodi!
dasdas
25. oktober 2010 ob 12:51:52
Sam čist tko, med nami. Štrovs je ena velika pokvarjena smrdljiva pizda. Toliko zadovoljstva kot ga
čuti on, ko odkrije kosti, je zaznati pri nekrofilih. Pitaj boga kaj vulva počne z okostji potem, ko z
njih sname partizansko osmico.
dasdas
25. oktober 2010 ob 12:49:18
ROLF, kakšen naslov.
Prepoved maševanja je pozitivna stvar in Delo se tega dobro zaveda.
johi
25. oktober 2010 ob 12:27:49
MOJI STARŠI SE NISO BORILI ZA TAKŠEN BANDITSKI KOMUNIZEM, KAM SE JE
PRELEVIL VIDIMO DANES.TRPELE BODO GENERACIJE(BOGNEDAJ KAKO BO HUDU
ČE SE STVARI NE BODO RAZČISTILE)KAR SO NAM USTVARLI OD KUMONIZMA
USTVARJENI-NADLJUDJE=KAR JE ENAKO NACIONALSOCIALIZMU.
BRATJE V KRVI,BRATJE VIDEOLOGIJI
johi
25. oktober 2010 ob 12:14:54
KOMUNISTIČNI ZLOČINI-NISO ANTIFAŠIZEM
KAKŠNO DRŽAVO IMAMO,KATERA NI ULOVILA ŠE NOBENEGA STORILCA,KAR
POMENI DA ZA TEM STOJI ORGANIZIRANA KRIMINALNS ZDRUŽBA...TO JE
DRŽAVA,NIČESAR SE NE DA TAKO SKRITI(POSEBEJ TAKŠNO MNOŽIČNO
POČETJE)VRABCI ČIVKAJO,KAKO JE BIL VODENA NAJVEČJA ZLOČINSKA
AKCIJA,POLICIJA MOLČI,MOGOČE NIMA POOBLASTIL KATERE SI V VSAKEM
ZAKONU VIŠA-POTRDI DRŽANI ZBOR KATEREMU JE V INTERESU DA SE MORILCI NE
ODKRIJEJO SAJ JIH JE VELIKO KI IZVIRAJO IZ TE KRIMINALNE ZDRUŽBE
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IMENOVANE- KPS-ZKS IN TAKO NAPREJ V DANAŠNJE ČASE.VSI TI BI MORALI
ODGOVARJATI PO MEDNARODNEM ZAKONU.EDEN JE NALOGODAJALEC.DRUGI
IZVRŠEVALEC(PO ČIVKANJU POSEBEJ IZBRANI PO TERITORIJU,NE VPISANI V
EVIDENCE ENOT,S ČIM SO JIH PRIMORALI.PROSTOVOLJNO,PRISILNO....)TRETJI
SKRBI ZA NEOTKRIVANJE-UDBA-MILICA,KATERA JE BILA V PREJŠNJEM SISTEMU
VOJSKA REVOLUCIJE,MILIČNIK VOJAK REVOLUCIJE DO LETA 1991 IN
NAPREJ,ZLOČINSKI ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV,KI ŠE DANES ZAGOVARJAJO
ZLOČINE,LJUDI ŠČUVAJO K NASILJU PA NIČ,DRŽAVNI ORGANI JIM GLEDAJO SKOZI
PRSTE.
ZAKAJ SE JE TO DOGAJALO VIDIMO DANES.
stojc
25. oktober 2010 ob 10:26:37
Ja, na kosteh je slonel rdeči sistem, predhodnik današnje koalicije.
Janez99
25. oktober 2010 ob 09:31:35
popravek: vahtali !
Janez99
25. oktober 2010 ob 09:24:37
V našem kraju so morali spustiti rulete, zapreti polkna, zagrniti zavese.
' ...da umorjenih niso streljali partizani, temveč posebne vojaške enote ' partizani so pa vahlai
naokoli, tako da so oni v miru morili. Po domače, držali šo žakelj...
Andrej
25. oktober 2010 ob 09:19:41
Niso bežali pred zmagovalci, bežali so pred domačini. Zmagovalne sile so bili Američani, Britanci
in Rusi, partizani so samo izkoristili nastalo situacijo.
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