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UVODNA OPOMBA  
(I.Ž. 1990.)  
Pričujoča knjiga vsebuje izbor dejstev in dokumentov, katerih namen je neizpodbitno dokazati, da 
je tako imenovano "slovensko narodno-osvobodilno gibanje" ali "Osvobodilna fronta" kot del 
"Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije" bilo in je docela komunistično ter 
istovetno s "Komunistično partijo Slovenije" - in po njej s Kominterno z njenimi načrti, njenimi 
cilji, torej istovetno s cilji sovjetskega imperializma v Evropi. 
Dokazi za to so nastanek, razvoj, vodstvo in delo Osvobodilne fronte na slovenskem ozemlju. Ti 
dokazi so v knjigi podprti z uradnimi izjavami vodilnih osebnosti iz Izvršnega odbora Osvobodilne 
fronte ter iz Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in pa s fotografskimi posnetki 
dokumentov iz raznih arhivov Osvobodilne fronte ter Komunistične partije Slovenije. 
Vse to dokazuje, da je dejanski namen Osvobodilne fronte bil boljševizacija slovenskega naroda - 
še pred koncem sedanje vojne. 
Drugi namen izbora dejstev in dokumentov je dokazati, da je komunistično "slovensko narodno-
osvobodilno gibanje" ali "Osvobodilna fronta" bilo protislovensko, njegov cilj pa uničenje 
slovenskega naroda, ki se je boljševizaciji upiral. 
Prvi dokaz za to je dejstvo, da so se oboroženi oddelki Osvobodilne fronte leta 1942 in 1943 borili 
izključno proti slovenskemu ljudstvu, bodisi tako, da so sami pobijali slovenske ljudi in uničevali 
slovensko narodno imetje, bodisi da so po načrtu izzivali strahotne represalije savojskega 
okupatorja nad lastnim narodom. 
Drugi dokaz je dejstvo, da je komunistična Osvobodilna fronta od svojega nastanka dalje pri svojem 
boju proti slovenskemu narodu sodelovala s cesarsko savojsko vojsko, kar se je docela jasno kazalo 
zlasti od sfere leta 1942, to je, odkar je bilo slovensko ljudstvo med dvema ognjema prisiljeno, da je 
v obupu seglo po samoobrambi proti komunizmu. 
Ta dokaza sta podprta z neštetimi dejstvi, listinami in slikami. 
Knjiga pomeni nekako nadaljevanje, še bolj pa dopolnilo brošure "V znamenju OF", ki je izšla 
februarja 1943. Nadaljevanje v toliko, v kolikor navaja dejstva in dokazila, ki jih v prvi knjigi ni 
bilo moči ali pa ni bilo dovoljeno objaviti. 
Končni cilj te knjige je z dejstvi razkrinkati enega največjih zločinov, ki jih je komunizem nad 
kakim evropskim narodom zagrešil, ko je pod krinko "narodno-osvobodilnega" boja skušal izvesti 
komunistično revolucijo ter boljševizacijo vsega našega življenja in tako pripraviti tla za 
priključitev slovenskega ozemlja sovjetskemu političnemu sklopu. S tem je komunizem povzročil 
slovenskemu narodu ogromno človeško, stvarno in duhovno škodo in ga prisilil, da se mora danes z 
vsemi sredstvi, ki jih more dobiti, boriti ne za kake politične cilje, temveč za ohranitev golega 
življenja. 
Tisoči in tisoči mrtvih Slovencev, razdejana domovina, padec v kulturne ter gospodarske razmere 
pred sto leti, uničenje nenadomestljivih stvarnih dobrin ter kulturnih spomenikov, državljanska 
vojna ter iz nje izvirajoči razdor in oslabitev naše narodne sile - to so dejstva, s katerimi slovenski 
narod danes pred vsem svetom obdolžuje komunizem, njegove domače in tuje voditelje ter vse tiste, 
ki so komunistično delovanje na slovenskem ozemlju podpirali, zagovarjali ali opravičevali. 
Dokaze za to obtožbo navaja pričujoča knjiga. 
Vse izjave in dokazila, ki jih delo navaja, so posneta po izvirnih dokumentih, ki so javnosti na 
razpolago. Vse je podprto z navedbo časa kraja ter imen kjer je ime pri kaki izjav ali pričevanju 
izpuščeno se je to zgodilo zaradi tega, ker bi bila priča ali njeni svojci z objavo imena izpostavljeni, 
četudi samo začasno, smrtni nevarnosti zaradi komunističnega maščevanja. 
Besedila dokazil, ki jih knjiga prinaša v fotografskem posnetku, med tekstom ne ponavljamo. 
Fotografije oseb, priobčene v poglavjih o uničevanju slovenskih življenj, predstavljajo izključno 
žrtve, ki so jih pobili komunisti, bodisi da so te žrtve navedene v priobčenem izboru imen ali ne. 
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