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Deset najbolj krutih vladarjev v zgodovini
31. 1. 2016,

Na seznamu najbolj okrutnih vladarjev se je znašel tudi Jugoslovanski komunistični diktator Tito (Foto:
STA)
Številni vladarji v zgodovini so se, da bi povečevali nadzor nad družbo in željo po moči in
priznanju, posluževali terorja. Veliko bi si jih zaslužilo omembo na seznamu okrutnih vladarjev, ki so
odgovorni za številna nedolžna življenja.
Predstavljamo 10 najslabših med najslabšimi.
10. Josip Broz Tito
Dosmrtni vodja nekdanje komunistične Jugoslavije in vodja partizanskega gverilskega odpora med 2.
svetovno vojno Josip Broz Tito je imel tudi temno in okrutno plat svojega vladanja. Že pred vojno je leta
1935 deloval v Moskvi, kjer je bil član sovjetske tajne službe NKDV in se je tajnih morilskih metod učil od
tovariša Stalina. Že v Moskvi je ovadil vsaj 15 svojih sodelavcev iz partije, ki so jih nato zahrbtno
likvidirali. Med vojno je njegova partizanska vojska sodelovala pri pobojih nedolžnih kmetov, obrtnikov in
drugih razrednih sovražnikov. Po vojni je bilo maščevanje še hujše, saj je za seboj pustil kar 600 množičnih
morišč. Številne žrtve so okrutno pobili z noži in topimi predmeti ali pa jih žive zazidali v rudniške jaške.
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9. Idi Amin
Eden najbolj krutih afriških vladarjev Idi Amin je bil vojaški diktator in predsednik Ugande v obdobju med
1971 in 1979. Njegova vladavina je bila polna kršitev človekovih pravic, politične represije in etničnega
preganjanja, zunajsodnih pobojev ter izgona Indijcev iz Ugande. Odgovoren je bil za smrt od 80 tisoč do pol
milijona ljudi. Po strmogljavljenju z oblasti je zbežal v Saudsko Arabijo, kjer je živel do smrti leta 2003. Za
storjene zločine ni nikoli odgovarjal.
8. Attila – Šiba božja
Attila Hun je bil vladar Hunov med leti 434 in 453. Njegov hunski imperij je segal od reke Ural na vzhodu
do reke Ren na zahodu ter med Baltskim morjem na severu in reko Donavo na jugu. Njegov zlovešči ugled
največjega razbojnika se je širil še stoletja po njegovi smrti, saj je bil sinonim krutosti in posilstev. Kljub
številnim poskusom mu ni uspelo osvojiti Rima in Konstantinopla, je pa zasedel nekaj provinc v severni
Italiji. Na svojo poročno noč se je Attila utopil v lastni krvi.
7. Džingis Kan
Džingis Kan je bil ustanovitelj in veliki Kan mogočnega mongolskega imperija, največjega vseh časov. Na
oblast je prišel z združitvijo nomadskih plemen severne Azije. Po tistem, ko je ustanovil mongolski imperij,
je začel z mongolskimi vpadi, s katerimi je osvojil večino Evrazije. Med njegovim osvajanjem in vladanjem
je pobil 40 milijonov ljudi, kar je v njegovem času znašalo 10 odstotkov celotne svetovne populacije. Po
mongolskih legendah naj bi Džingis Kan v eni uri pobil 1,748.000 ljudi.
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6. Pol Pot
Pol Pot je bil voditelj režima rdečih kmerov v Kambodži v letih 1975–1979. Med njegovim vladanjem je
njegova radikalno komunistična vlada prisilno evakuirala vsa mesta in ubila ter razselila na milijone ljudi ter
popolnoma izstradala svoje ljudstvo. Med kamboškim genocidom je umrlo približno dva milijona nedolžnih
ljudi. Številni so umrli na poljih smrti in v taboriščih. V Kambodži je evidentiranih kar 20 tisoč masovnih
grobišč, ki jih je povzročil režim rdečih kmerov.
5. Ivan Grozni
Ivan IV., ki se ga je zaradi njegove okrutnosti prijel vzdevek Grozni, je bil moskovski knez in prvi ruski
vladar, ki se ga je prijel vladarski naziv car. Številni zgodovinski viri pričajo o njegovi zapleteni osebnosti.
Bil je inteligenten in pobožen ter hkrati nagnjen k agresivnim izbruhom jeze. Zelo je užival v mučenju
tisočev ljudi, med drugim v zažiganju ljudi na razbeljenih ploščah ter natikanju na kole. Njegova vojska je –
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da bi preprečil begosumnost – zgradila obzidja okoli vseh mest, nato pa so vsak dan ujeli 500 do1000 ljudi,
ki so jih nato mučili ter ubijali pred očmi carja Ivana in njegovega sina.
4. Vlad Tepeš
Vlad III., princ Vlaške, je vladal med leti 1456 in 1462 in je svoj okrutni sloves ubranil z natikanjem svojih
nasprotnikov na kole. Ker je bil izredno okruten vladar, se ga je prijel vzdevek grof Drakula. Bil je ljubitelj
različnih oblik mučenja, najraje pa jih je gledal, ko je jedel in pil. V mestu Amlas je ubil 20 tisoč moških,
žensk in otrok. Njegove priljubljene oblike mučenja so bile: izkoževanje, kuhanje, obglavljanje, oslepitev,
obešanje, zažiganje, pribijanje ljudi na križ itd. Rad je rezal tudi nosove, ušesa in spolne organe.
3. Leupold II. Belgijski
Leupold II. je bil kralj Belgije in tvorec brutalnega koloniziranja afriške države Kongo. Svobodna država
Kongo je bil njegov zasebni projekt za pridobivanje kavčuka in slonovine. Med njegovim režimom vladanja
je tam umrlo med 1 in 15 milijoni ljudi. Za črnske sužnje so veljale zelo stroge oblike kaznovanja, saj so jim
že za manjše prestopke sekali roke in jih tudi drugače pohabljali.
2. Adolf Hitler
Hitler je bil v Avstriji rojen nemški politik in vodja nacionalsocialistične delavske stranke Nemčije. Nemški
kancler je postal leta 1933 in je državo vodil vse do njenega propada in konca 2. svetovne vojne. Poleg tega
je bil Hitler utemeljitelj nacizma, holokavsta in začetnik vojne, ki je bila največja morija v zgodovini sveta.
Posledice so bile vidne v milijonih nedolžnih žrtev vojne in šestih milijonih Judov. Hitler je domnevno umrl
30. aprila 1945 v svojem podzemnem bunkerju v Berlinu, kjer se je ustrelil in pred tem pojedel cianidno
kapsulo.

1. Josif Visarionovič Džugašvili – Stalin
Stalin je bil voditelj Sovjetske zveze od sredine dvajsetih let prejšnjega stoletja pa do svoje smrti 1953. Še
pred prihodom na oblast je bil redno na seznamu kriminalcev, saj je ropal banke in kočije z denarjem. Po
osvojitvi oblasti je vladal s trdo roko, saj je zaradi terorja in njegovih socialističnih eksperimentov po ocenah
zgodovinarjev umrlo med 50 in 62 milijoni ljudi. Ta številka ne vključuje tudi vojnih žrtev. Da je bil res
okruten vladar, dokazujejo usmrtitve zaradi malenkosti. Neko branjevko so ustrelili zgolj zato, ker je zavila
ribo v časopis, kjer je bila slika Stalina. Nekega moškega pa so usmrtili, ker je obesil plašč na Stalinov kip,
ko se je želel preobleči.
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