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Prostovoljci v gozdu pri Letušu iskali posmrtne ostanke Angele Meh (foto&video)
Slovenska zemlja še vedno 25 let po padcu komunistične diktature skriva številne žrtve
vojnih in povojnih pobojev, ki so jih v zmagoslavni pijanosti in polni maščevalnega
nagona storili komunistični partizani.
17. januar 2016, ob 07:34 (posodobljeno: 17. januar 2016, ob 19:59)

Evidentiranih je več kot 600 lokacij s posmrtnimi ostanki žrtev množičnih pobojev, slovenska zemlja pa
skriva tudi še številne neodkrite osamljene gomile, v katerih so končale žrtve likvidacij. Zadnje dni je
slovensko javnost pretresla tragična zgodba Angele Meh, ki je še ne 17 letna z razbito lobanjo mučeniško
umrla pod streli oznovskih klavcev, ki so njeno onečaščeno truplo zagrebli v gozdu.
Partizanski rablji so jo obsodili na smrt, ker naj bi bila izdajalka. In kaj oziroma koga je izdala nemškim
orožnikom. Partizanske posiljevalce, ki so jo še ne 15 letno zlorabljali od trenutka, ko so jo 1943. leta ujeli v
gozdu v bližini domače hiše, kjer je nabirala gobe. Peter, Vlado in Žuti, prvi je bil partijski sekretar, drugi
njegov kurir, Žuti pa oznovec, ki je zaradi svoje okrutnosti med ljudmi sejal strah in trepet. Vsi trije so
preživeli Angelino izdajstvo, izpoved nemškim orožnikom, kako partizani spolno zlorabljajo.
Čeprav mladoletna je bila pred divizijskim partizanskim sodiščem obsojena na smrt, kazen so ji spremenili v
petletni zapor s prisilnim delom. Znašla se je v kazenskem taborišču pri Gornjem Gradu, kjer so se njeni
rablji še naprej nad njo spolno izživljali. Menda je zanosila, nekoga od hrabrih partizanskih posiljevalcev je
morda postalo strah očetovstva, zato so se domislili peklenskega načrta, kako se odkrižati žive priče in
dokazov njihovih podlih rabot.
Likvidirali so jo. V uradnem dokumentu, namenjenem celjskemu oddelku Ozne, je zapisano, da so jo
likvidirali zato, ker naj bi bila spolno bolna: neki »dr. Lautner in bataljonski zdravnik 7. Brigade naj bi
ugotovila, da ima ali raka v ustih ali pa sifilis.« Če je to res, le od koga bi se okužila, če ne od svojih
partizanskih spolnih iztirjencev. Zato je po dogovoru s tovarišem Ribičem padla odločitev, da jo »na
popolnoma konspirativen način likvidirajo.«
Prvi poskus likvidacije jim ni uspel. Čeprav zverinsko pretepena s puškinimi kopiti in z razbito lobanjo, se
je v noči z 22. na 23. junij 1945 zbudila iz nezavesti, prekrita z smrekovim vejevjem. Njeni rablji so bili v
tem času na nekem partizanskem mitingu. Odplazila se je domov, v naročje svojega očeta. Njeni rablji so
šele zjutraj, ko so se hoteli znebiti trupla, ugotovili, da je Angela izginila. Podali so se po njeni sledi, jo našli
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v domači hiši pri očetu, ki je ni mogel obvarovati pred njenimi rablji. V bližnjem gozdu so jo pokončali z
dvema streloma.
Vse do svoje smrti je oče na skrivaj obiskoval njeno gomilo v gozdu, prižgal svečo, položil cvetje. Čeprav je
želel Angelo odkopati in njene ostanke položiti v družinsko grobnico, si tega vse do svoje smrti ni upal.
Angelina zgodba je globoko pretresla člane društva Huda jama. Odločili so se, da v gozdu poiščejo gomilo
z njenimi posmrtnimi ostanki. Kar lepo število se jih je to soboto zbralo v gozdu nad Letušem.
Z lopatami, krampi in motikami so se zagrizli v strmo pobočje, kamor še bager ni mogel. Po do takrat
zbranih informacijah, kje naj bi bila gomila z nesrečno Angelo, so se lotili dela, vendar zaman. Vsi poskusi
so bili neuspešni. Toda, prva akcija bo prinesla tudi drugo, kajti drobci informacij, ki so jih vedeli povedati
domačini, je kraj, kjer naj bi bili ostanki Angele Meh, bolj podrobneje opredeljen.
Zato je padel dogovor, da akcijo predvidoma ponovijo naslednjo soboto. Morda bodo takrat imeli več sreče.
Slehernik, ki je končal kot žrtev povampirjenih komunističnih zmagovalcev, si zasluži, da se poišče njegove
ostanke, izkoplje in civilizirano položi k zadnjemu počitku. Tudi Angela Meh, mladoletna žrtev
komunističnih rabljev. Počivaj v miru Angela.

Komentarji
maček 17. januar 2016, ob 07:37
to bi morala iskati TURNŠKOVA banda.
synaster 17. januar 2016, ob 11:20
GORJE NARODU, KO PRIDE BLESAVI RDEČI HLAPEC NA OBLAST .
donkihot 17. januar 2016, ob 09:00
..vsem, ki imajo **partizanske***pokojnine, je treba dati v roke kramp in lopato...
PIKO7 17. januar 2016, ob 09:05
Bandi pleničarjev oduzet nezakonita sredstva in jih nameniti za dostojen pokop nedovžno umorjenih žrtev
komunitičnih zločincev.!
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Frančišek 17. januar 2016, ob 09:15
Turnšek,Klavora, Stanovnik,Kučan in ostali čuvaji dediščine najogabnejšega krvavega revolucijskega
obdobja slovenske zgodovine pridite oprat svinjskokrvavo slavo vaših vzornikov satanistov !V Soboto je
zbor pri pumpi. Prinesite lopate in sveče in malico! Pokličite Agitprop kamere in mikrofone. Pokažite
človečnost, vsaj malo.
Veronika 17. januar 2016, ob 09:17
Kaksne zverine so zivele med nami in imele privilegije do konca...! Kaksen narod smo, da to se vedno
DOVOLIMO?
porotnik 17. januar 2016, ob 19:39
Stalin je začel 2. svetovno vojno skupaj s Hitlerjem. Naj povem po domače, da so 2. svetovno vojno začeli
komunisti, tudi TITOVI komunisti, ki so bili Stalinovi najboljši učenci, skupaj z Nacisti!
........................................................................................................................................................................
Takrat ko so Angleži bili Battle for Britain so komunisti rajali in paradirali skupaj z nacisti.
........................................................................................................................................................................
Takrat ko so Nacisti napadli in bombardirali Jugoslavijo, takrat našo edino domovino so komunisti vse to
odobravali in prijateljevali z okupatorjem!
........................................................................................................................................................................
Ali lahko domnevamo, da so TITOVI komunisti 1941 pozdravili Nemce, kot osvoboditelje?
___________________________________________________________________________
Po napadu Nemčije na Rusijo pa so komunisti začeli revolucijo. Koliko zločinov revolucije je od 1941 do
konca vojne? Koliko je še zločinov državljanske vojne?
Boško buha 17. januar 2016, ob 09:53
To bi moral iskati sin Ribičiča, kateri je na očetovem pedigreju zgradil svojo politično in strokovno kariero.
če nebi bil sin takšnega očeta te kariere nebi nikoli dosegel. Tako kot so ubili to deklico, titoisti tudi danes
ubijajo vendar so svoj teror "demokratizirali" ko ljudi ubijajo postopno z raznimi prefinjenimi vložki in
institucionalnimi dejanji. Med nami so še danes zverine iz preteklosti in tudi novi mladi potomcih in
nasledniki teh nekdanjih. Seveda je pravo vprašanje kakšne narod smo. Ne moremo se rešiti te miselnosti iz
preteklosti, ko nekoga podpiramo pa čeprav nam 25 let ni prinesel nič koristi. Ne podpiramo pa tistega kateri
govori resnico in odkriva resnico, potem pa se nam ti politiki v brk smejijo in nas prepričujejo, da je politika
laž in so politiki lažnivci.
fregata 17. januar 2016, ob 16:40
to bi morala iskati sin škofa Rožmana, pa Rode in njegov sin Peter S
maček 17. januar 2016, ob 16:50
a zdaj ima že Rožman sina, po Karbovem evangeliju. Komunarji, ste pa res smrduhi.
fregata 17. januar 2016, ob 17:36
verjetno res ne, je pa logika, po kateri sin podeduje očetovo revolucionarno dediščino. zelo komunjarski. se
vidi, da so na desno pobegnili nekdanji najbolj trdi kadri partije, od kandidata za predsednika KOmsomola
do tožilke, ki je preganjala Mladino in Novo revijo. partija je imela po vojni to logiko, da je onemogočala
potomce kolaborantov in zločincev, pri študiju, pri napredovanju v službi. in vi ste dediči teh
revolucionarnih in totalitarnih principov
porotnik 17. januar 2016, ob 17:44
fregata lepo dokazuješ da plava tudi vsak iztrebek. Kdaj boš uporabljal enake vatle za vsak zločin posebej!
Ponavljam vsak posamezen zločin posebej! Naj priznam, da močno dvomim, da sploh poznaš težo tematike,
o katerih govoriš. Seveda pa je veliko sinov naredilo kariero pod očetovim okriljem, med vsemi zločinci in
njihovimi sinovi, v partiji in njeni UDBI!
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fregata 17. januar 2016, ob 18:26
verjetno je mišljen tudi Noriški mladi princ, ki s srednjo šolo opravlja v Bruslju službo, za katero ni
sposoben? ali sin komunajzarske tožilke, ki je preganjala Mladino, Novo revijo, se vpletala v delo tožilstva
in policije in bila za to ukorjena, sicer pa gre za desno predsedniško kandidatko; zdaj se je sin utiril na njeno
pot in nadaljuje njeno strankarsko obarvano početje?
porotnik 17. januar 2016, ob 18:53
fregata ukvarjaš se z drobnarijami... učiš se laži in klevete, ki jih pripravlja UDBA... NEPREBAVLJIVO
Steiermark 17. januar 2016, ob 18:03
fregata totalni ignorant!
porotnik 17. januar 2016, ob 09:57
Lepo pozdravljen ŠKARTIRANI B. bruha. Res si zelo nevaren in to samemu sebi.
virens 17. januar 2016, ob 10:02
Narodnoosvobodilni boj???? Figo! Kje pa!
tinta 17. januar 2016, ob 11:38
Moram dodati , še so živeči morilci ,partizanski klavci med nami. Res jih je malo , pa vendarle še enega
poznam. Neodkritih , zakopanih pomorjenih ljudi , je še veliko in vem , da se jih ne bo nikoli odkrilo .
Mogoče po naključju , ko bodo tam kaj kopali ali kaj delali. Tudi tak kraj poznam , vendar mi tisti ki jih je
moral zakopati nikoli ni upal povedati.
ankacerkezi 17. januar 2016, ob 12:36
Verjetno je še kar precej takih, ki po ustnem izročilu poznajo kakšno lokacijo. V bistvu je zanimivo, ko malo
povprašaš po tem, se polovica vprašanih zavije v klopčič kot jež, se pa najdejo tudi taki, ki povedo, kdo so
po narodnosti zakopani, koliko jih je , v npr. v dveh gomilah,... skratka...ne zmanjka
LEX 17. januar 2016, ob 11:52
Partizanstvo? Kaj je partizanstvo in kaj ni? Ali je to še možno ločevati? Kdo na čelu revolucije, državljanske
vojne in partizanstva ne nosi odgovornost za početje VOS, OZNA, KNOJ, UDBA, za požiganje šol,
požiganje vasi, uničevanje dvorcev, pobijanje učiteljic, duhovnikov, civilistov, otrok, izdajanje pomembnih
civilistov okupatorju? KDO? _____________________________________________________________
Kaj bi se morali učiti v šoli? Toliko zločinov, pa nikogar niso poklicali na zagovor? Kdaj bo resnica o vseh
zločinih in zločincih dobila domovinsko pravico?
Resnična zgodovina 17. januar 2016, ob 11:57
Intenzivna kolaboracija KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE oziroma KOMUNISTIČNE BANDE
Josifa Broza Tita z okupatorjem (s svojimi KOMINTERNISTIČNIMI tovariši italijanskimi
socialisti=FAŠISTI in nemškimi nacional-socialisti=NACISTI) nedvomno potrjuje, da je mit o narodnoosvobodilnem boju KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE na Slovenskem največja zgodovinska
prevara.
...........................................................................................................................................................................
Dodatni dokazi o tej prevari so naslednji:
...........................................................................................................................................................................
a) v celotnem t. i. NOB ni bilo na Slovenskem teritoriju niti ene same pomembne vojaške akcije
JUGOKOMUNISTIČNE BANDE Josifa Broza Tita proti okupatorju,
...........................................................................................................................................................................
b) male nepomembne akcije - kot so streljanje redkih okupatorskih vojakov iz zased, skrito polaganje bomb,
rušenje nepomembnih železniških prog in cest, gradov, cerkva, kulturnih domov - so vse tesno povezane z
REVOLUCIJO in ne z bojem zoper okupatorja. To so veliki zločini, ki jih je Titova
JUGOKOMUNISTIČNA BANDA delala v veliko škodo slovenskega naroda. Povedano velja za Rašico,
Dražgoše, Frankolovo in številne druge primere. Te akcije je slovenski narod plačal s približno 2500 talci,
4

...........................................................................................................................................................................
c) Josif Broz Tito oziroma CK KP JUGOSLAVIJE, torej štabi JUGOKOMUNISTIČNE BANDE
ZLOČINCEV PROTI ČLOVEŠTVU so odločali: ne napadajte Nemcev, naša skrb je slovenska opozicija,
...........................................................................................................................................................................
d) Vojaške izgube okupatorjev, vključno s tistimi v vojni od 6. do 17. aprila 1941 so tako malenkostne, da
zanikajo vsako veljavo NOB – ki je seveda bila, kar nedvoumno priznavajo tudi JUGOKOMUNISTIČNI
ZLOČINCI sami, pač JUGOKOMUNISTIČNA REVOLUCIJA na Slovenskem, JUGOKOMUNISTIČNO
zasužnjevanje slovenskega naroda, ne pa njegova osvoboditev. Izgube, smrti v Sloveniji 1941-1945:
...........................................................................................................................................................................
1) Italijani so po svoji uradni statistiki izgubili 324 oseb.
...........................................................................................................................................................................
2) Nemci: približno 400 ljudi. Nemški vojaški dokumenti iz nemškega Zveznega arhiva v Koblenzu
naštevajo približno 200 nemških žrtev, največ takrat, ko so skoraj v celoti uničili XIV. Divizijo, ki je vdrla
po poti proti Karlovcu, potem južno od Zagreba in na sever na Štajersko leta 1944. Preostalih 200 žrtev je
padlo v provokativnih napadih iz zasede. Ustreljene so bile posamično. Za teh 200 so Nemci streljali talce:
10 naših za enega Nemca. V Dražgošah so, denimo, za 4 padle nemške policiste ustrelili 41 Dražgošanov, v
Frankolovem za 2 ali 3 Nemce 99 naših. Nemških grobov je sicer v Republiki Sloveniji 6000, toda med temi
je večina nemških vojakov, padlih v vzhodni Evropi, ki so bili prepeljani za pogreb na ozemlje Republike
Slovenije, in seveda nemški vojaki, padli, pobiti po 8. maju 1945.
...........................................................................................................................................................................
3) 346 zavezniških vojakov, piloti, Američani in Angleži - vojni ujetniki, ki so se 1943 iz Italije vračali
preko Balkana in Slovenije domov. Naši so jih pobijali deloma iz ideoloških razlogov, deloma zaradi
denarja, zlatnikov, uniform, največ - petinšestdeset - njih v Logatcu.[17]
...........................................................................................................................................................................
4) Madžari: v Prekmurju ni bilo partizanov, madžarskih žrtev je le malenkost!
...........................................................................................................................................................................
5) Naših je padlo med vojno 6. do 17. aprila 1941 manj kot 100 oseb, REVOLUCIJA hočeš nočeš odgovarja
neposredno ali posredno za vse ostale, in teh je bilo preko 100.000
...........................................................................................................................................................................
Nedovoljena, izdajalska kolaboracija JUGOKOMUNISTIČNE BANDE JOSIFA BROZA TITA z
italijanskim socialističnim in nemškim socialističnim okupatorjem je bila tako intenzivna, da dokazuje
nesporno negacijo vsakega najmanjšega odpora oz. boja zoper okupatorja.[18] Potrjuje pa obstoj
REVOLUCIJE. Zgodovino, ki jo je KOMUNISTIČNO ZGODOVINOPISJE bajalo v umetno ustvarjenem
binomu mitološkega boja med dobrim in zlim - v okviru epohalnega kakor partizanskega »NOB« in
negativne izmišljene domobranske kolaboracije - bo treba napisati na novo, od začetka, na podlagi arhivskih
dokumentov in dogodkov, ki so resnično tkali zgodovino. Tudi tistih zamolčanih.
...........................................................................................................................................................................
VEČ http://tinyurl.com/qzbvnzv Kot lahko razberete tudi iz predočenih dejstev, v primeru
JUGOKOMUNISTIČNE BANDE Josifa Broza Tita oziroma BANDE KOMUNISTIČNE PARTIJE
JUGOSLAVIJE ne moremo govoriti o »partizanstvu«, ampak le o JUGOKOMUNISTIČNEM
BANDITIZMU – o zločincih proti človeštvu, ki so za potrebe JUGOKOMUNISTIČNE REVOLUCIJE klali
slovenske otroke. ...................................................................................................................
Pojem »partizanstvo« označuje gverilski način vojskovanja, način, ko ponavadi manjštevilčni vojaki
napadajo številčnješega nasprotnika – vojake! JUGOKOMUNISTIČNA BANDA pa je iz zasede ustrelila za
prste ene roke italijanskih socialističnih in nemških socialističnih vojakov, medtem pa je POKLALA preko
100.000 slovenskih otrok, vsaj toliko jih je izgnala, požgala na tisoče in tisoče slovenskih domačij, na stotine
slovenskih gradov, žive in mrtve oropala, zapirala v JUGOKOMUNISTIČNA koncentracijska taborišča …
.......................................................................................... Na Slovenskem je sicer bilo tudi nekaj pravih
slovenskih partizanov (Premrl, Kravanja, Kavs, Lemut, Rejec, Srebrnič, Krajc, Krivec, Majnik ...), vendar je
vse naštete in ostale slovenske fante JUGOKOMUNISTIČNA BANDA Josifa Broza Tita ZAHRBTNO
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UMORILA ali predala svojim ITALIJANSKIM SOCIALISTIČNIM (Fasci di comabattimento) oziroma
NEMŠKIM SOCIALISTIČNIM (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) tovarišem.
kekec20 17. januar 2016, ob 12:09
To so vaši zlati komunisti in jih je potrebno še naprej voliti.
Odprite oči 17. januar 2016, ob 12:20
Ljudje volimo ljudi (v Državnem zboru Republike Slovenije so to predstavniki Slovenske demokratske
stranke), MURGLSKOSRBSKE JUGOKOMUNJARE pa volijo svoje člane, člane, ki jih z dekretom določi
CK KPJ, tako je in tako bo na veke. Potem pa so tu še t. i. "štetja u tržićima" in pa smetilci po spletu, ki
"murglska štetja" štejejo kot odraz neke vsesplošne volje
ljudi.https://freeslovenia.wordpress.com/2015/10/27/oblast-v-sloveniji/
jbsmn 17. januar 2016, ob 12:40
čisto pravi mrhovinarji, brez pietete. kar vsak bi zdaj že trupla izkopaval. izkopavanje trupel brez dovoljenja
je kaznivo dejanje. za te stvari so pristojne druge službe
porotnik 17. januar 2016, ob 14:03
jbsmn Kaj pomeni 200.000 umorjenih brez vsake sodbe? Zakaj nimajo svojega groba, ime na grobu? Koga
je še danes strah RESNICE, kaj bi spregovorila imena na grobovih? Koga je strah mrtvih PRIČEVALCEV?
Steiermark 17. januar 2016, ob 17:21
ali te je strah, da se bo odkopalo koga, ki ga imaš na vesti? Kje pa imaš ti "pieteto", da ubogemu otroku, ki
so ga tvoji komunistični jugo pedofilski partizan, pedofilirali, posiljevali okužili z grozno boleznijo in
nazadnje odstranili, najprej jo obdelali kar z puškinimi kopiti, nato pa po naročilu velikega pedofila in
morilca, tudi s puškinimi kopiti pobili, nato pa z dvema šusoma v glavo ubili . ne privoščiš niti groba, kaj
šele, da bi se zavzel, da se zločin in zločince obsodi, tudi posthumno..... Rdeče zveri se lahko primerjate
samo z divjaki, ki drejo k nam v civilizirano krščansko Evropo in režejo vratove ter kamenjajo vse, ki ne
sprejmejo njihovega nasilja....
maček 17. januar 2016, ob 17:31
čefurko, res si govno.
fregata 17. januar 2016, ob 18:27
ona ni čefurko, čita štajermes je potomka hominidov, ki so ta teritorij naseljevalli pred 7000 leti, pa jih je
evolucija odpaknila v jarek, iz katerega zdaj neartikulirano bevskajo med parameciji in enoceličarji
porotnik 17. januar 2016, ob 18:57
Plavajoča fregata, tudi iztrebki komunjar, ki nam kradejo milijarde, plavajo, ali te plačujejo, da se piflaš laži
in klevete, katerim je rok uporabe že zdavnaj potekel! Kaj je narobe z vami, da v vas ni niti za zrno razuma?
Od kdaj komunistični hlapci uporabljate nacistične metode???????
Boško buha 17. januar 2016, ob 13:28
Vsaka partija izbira svoje kandidate na volitvah na temelju dekretov, saj imamo še vedno titoistični politični
sistem kateri to zapoveduje.
porotnik 17. januar 2016, ob 14:04
B. bruha . povprašaj titoiste v svoji glavi, kdaj smo imeli poštene volitve?
Boško buha 17. januar 2016, ob 15:00
Že 70 let nismo imeli poštenih volitev, saj so vedno postavljali kandidate v svoje partije vseh barv rdeči in
črni titoisti. Ste zdaj zadovoljni črni titoist sovražnik slovenskega naroda in Evropske Unije.
porotnik 17. januar 2016, ob 17:14
Pa pride B. bruha, ki žal ne ve kaj pomenijo poštene volitve!
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Odprite oči 17. januar 2016, ob 13:50
Partija je ena sama, kot pove že ime samo: KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE v Sloveniji.
MURGLSKI JUGOKOMUNISTIČNI SRBSKI sitem vam SERBUSOM zapoveduje, koga morate voliti in
to vi MURGLSKO SRBSKE JUGOKOMUNISTIČNE kreature tudi počnete. Ljudje pa volimo svoje
predstavnike, volimo ljudi, ki so se izkazali kot ljudje (po njihovih delih jih prepoznate!), ki so na strani
RESNICE, so na strani PRAVA, so na strani PRAVICE, ki so na strani DOMOVINE, ki so na strani
DEMOKRACIJE, ki so na strani SVOBODNE SLOVENIJE in kar je še pristnih SLOVENSKIH ODLIK kot rečeno, je kljub murglskosrbskemu štetju uspelo ljudem v Državni zbor Republike Sloveniji izvoliti,
torej nam je ljudem uspelo poslati v Državni zbor ljudske poslance, poslance Slovenske demokratske
stranke, ki od prve do zadnje zagovarjajo ravnokar naštete slovenske odlike in svobodno ter od
MURGLSKOSRBSKE KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE neokupirano
Slovenijo. https://freeslovenia.wordpress.com/2015/06/26/samostojnost/
tinta 17. januar 2016, ob 14:28
Še ena znamenitost komunističnih klavcev. Leta 52 mi reče eden izmed njih, ki je sodeloval pri klanju, poba,
če bi ti živel 100 let, nikoli nebi imel toliko lepih žena kot smo jih imeli. Namreč pred klanjem so jih
posiljevali v bližnjem bunkerju Rupnikove linije in nato rezali vratove ter jih zmetali v jame. To so počenjali
vsako noč. Po podatkih , ki sem jih dobil kasneje , so tam pobili-umorili cca 6500 starčkov, žena in otrok.
Kako so jim rezali vratove , mi je povedal človek ki je to počenjal. No zaradi tega , ko je spozna kaj je
počenjal si je sodil sam .
Boško buha 17. januar 2016, ob 14:58
Pa si tinta upate povedati ime in priimek tega klavce. kako to da si tega ne upate. Kje so zdaj njegovi
potomci sorodniki, zagotovo so privilegirani. Vsaj to povejte.
Max777 17. januar 2016, ob 16:18
Sodelavci nacistov si niso zaslužili drugega, kar so dobili, to tudi Bog ve. Pika. Amen.
porotnik 17. januar 2016, ob 17:16
Max kakšna je razlika med vojakom, ki uboga ukaze nadrejenih in zločincem? Seveda pa revolucija in
državljanska vojna komunistov, po navodilih Stalina vse le še zapleta ....
maček 17. januar 2016, ob 16:41
kateri so pa bili prvi sodelavci nacistov-----PIF
maček 17. januar 2016, ob 16:42
res si pravi maxl, joj, joj, maslić
tinta 17. januar 2016, ob 17:02
@Boško buha --- To pot , se pa z vami strinjam. Dokler so na oblasti komunisti , kaj takega ni za povedat .
Naj en primer povem . Ko sem se pogovarjal v Kikindi , ki je videl kako so pobijali Banatske Nemce , ko mi
je povedal me je prosil , nikomur niti besede kar sem povedal , imam dva sinova in ne želim , da se jima
kdaj kaj zgodilo. max- ti si pa en cepec.
repjrj 17. januar 2016, ob 17:14
kurćan 70letna sprijena rdeča komunistična podgana davitelj slovencev z udbomafijo krivosodjem 5mrd
bančno luknjo z roparskim kosom neligitimno vlado z rdečo podstatjo skrivač 700 hudih jam komunističnih
klavcev bo na kratkih nogah v haagu zvisel v zrak kot musolini milošević in odrešil slovence zločinskega
boljševističnega kurćanizma!
porotnik 17. januar 2016, ob 17:31
Dogovor Kučan - Milošević
...............................................................................................................by.twitterhttps://www.youtube.com/wa
tch?v=U6laSM5JrKo&feature=youtu.be
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synaster 17. januar 2016, ob 17:57
https://www.youtube.com/watch?v=ioLVKzYSsec
synaster 17. januar 2016, ob 18:01
https://www.youtube.com/watch?v=dQ2CW3Zuo9M PETOKRAKA
KUGAhttps://www.youtube.com/watch?v=zNbq_pqx7Po
porotnik 17. januar 2016, ob 19:05
Ali mi lahko kdo od volivcev SMC, SD, DESUS, ZL pojasni zakaj je v Sloveniji prepovedano pokopati več
kot 100.000 umorjenih brez sojenja in sodbe, umorjenih v času 1941 do 1948? Vsi morilci so imeli na kapi
rdečo ZVEZDO. Žrtve pa so bili večinoma civilisti. Torej volivci dedičev zmagovalcev Hude Jame, kakšno
je pojasnilo in odgovor. Kaj so o tem napisali zgodovinarji samostojne Slovenije?
porotnik 17. januar 2016, ob 19:12
Linija skrajnih levičarskih akcij na spletu gre od Gregorja Golobiča do Ronija Kordiša, okoli katerega je
zbran komentariat. ___________________________________________________by.twitter
Max777 17. januar 2016, ob 19:19
Duhovnik in pisatelj Franc Saleški Finžgar: »Rajši so sprejeli orožje, obleko in denar od okupatorjev za boj
zoper brate Slovence. To je v slovenski zgodovini najbridkejši črni madež, ki ga noben izgovor ne more
izbrisati. Razumljivo je trdno krščansko prepričanje, razumljiva kapitalistična usmerjenost, nerazumljiva in
po vesoljnem svetu obsojena pa je drznost, da sežeš po orožju smrtnega narodnega sovražnika za boj zoper
svoje brate. To je bolečina vseh bolečin.« In ne govoriti, da je bil Franc Saleški Finžgar cepec. Cepci ste vi,
ki vse verjamete Ljubljenemu vodji. Ni ga Drnovšek kar tako poimenoval za princa teme,
porotnik 17. januar 2016, ob 19:27
Max .... malo Slovencev je še tako zelo OMEJENIH. Kaj pa je napisal o zločinih strani ki so jo vodili
stalinovi najbolljši učenci? Kaj je napisal o zločinih VOS, OZNA, KONOJ UDBA, .... CEPEC je vsak, ki
misli da lahko s socializmom DOHITIMO ŠVICO. CEPEC je vsak, ki izbira na volitvah voznika, ki mogoče
zna voziti le avtomobil. CEPEC je vsak, ki voli vlado v kateri je NARAVNA katastrofa SD.
srednji 17. januar 2016, ob 19:25
Dragi porotnik! Grozljive in absolutno nedopustne stvari so se dogajale po vojni in ne poznam nikogar, ki
jih ne bi obsojal. Prav bi bilo, da se vse žrtve pokopljejo, kot se spodobi in nisem še slišal, da bi bilo to v
SLO prepovedano. A dejstvo, da so se dogajali nepopisni zločini, ne legitimira izključevanja in
kriminaliziranja celotne politične polovice vseh generacij. Ne razumem uma, ki mlade levičarje, rojene
desetletja po vojni, povezuje s temi grozotami... gre za pritlehno izkoriščanje nekaterih politikov z desne...
In manjši del populacije žal temu nasede... Na ta način ne bomo nikoli imeli normalnega političnega
prostora, saj je s takim pristopom povsem onemogočena normalna politicna komunikacija, značilna za
razvite demokracije. In tako se bistven del te mržnje zgrinja na tem portalu ... Eno samo pretiravanje,
napihovanje in škodoželjno nabijanje.... Zakaj, dragi porotnik, nisi toliko intelektualno pošten, da preden
zapišeš neke žalostne številke, le-teh ne preveriš vsaj na internetni strani instituta za novejso zgodovino
(direktorica Zver), če že drugim ne verjameš? Zakaj je potrebno tako grdo izkoriščati tako tragične zgodbe?
... Toliko mržnje v neki družbi ne pomeni nič dobrega... Prav nič... Na ta način se ne bomo nikoli spravili
med sabo...
porotnik 17. januar 2016, ob 19:34
Srednji .... SEVEDA ne moreš razumeti. Zaradi svojega velikega neznanja, ne razumeš več kot polovice
Slovencev, ki že poznajo resnico. Resnično smo lahko zaskrbljeni, kaj danes učijo mlade v šolah, da je
danes toliko mladih socialističnih aktivistov in to samo v Sloveniji in nikjer drugje v Evropi! Hvala, za ves
trud, ki dokazuje, da se niti najmanj ne zavedate svoje NEVEDNOSTI
porotnik 17. januar 2016, ob 19:38
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Stalin je začel 2. svetovno vojno skupaj s Hitlerjem. Naj povem po domače, da so 2. svetovno vojno začeli
komunisti, tudi TITOVI komunisti, ki so bili Stalinovi najboljši učenci, skupaj z Nacisti!
........................................................................................................................................................................
Takrat ko so Angleži bili Battle for Britain so komunisti rajali in paradirali skupaj z nacisti.
........................................................................................................................................................................
Takrat ko so Nacisti napadli in bombardirali Jugoslavijo, takrat našo edino domovino so komunisti vse to
odobravali in prijateljevali z okupatorjem!
........................................................................................................................................................................ Ali
lahko domnevamo, da so TITOVI komunisti 1941 pozdravili Nemce, kot osvoboditelje?
___________________________________________________________________________ Po napadu
Nemčije na Rusijo pa so komunisti začeli revolucijo. Koliko zločinov revolucije je od 1941 do konca vojne?
Koliko je še zločinov državljanske vojne?
Max777 17. januar 2016, ob 19:42
Če bi ne bilo kolaboracije, bi ne bilo "povojnih" pobojev. V narekovajih zato, ker domobranci niso nikoli
podpisali kapitulacije, razen če velja, da so jo za njih podpisali nacisti. Za to ni opravičila, skratka. Ko pa
vidim, da se naši skrajni desničarji pred Hudo jamo družijo z neoustaši, mi pa slabo grata. Preberite in
poglejte si kaj o ustaških zločinih. Prav zato pa je več Slovencev na strani partizanov in podpira NOV.
@srednji, dober in razumen komentar. Ko bi vsi tako razmišljali, bi bila sprava možna.
porotnik 17. januar 2016, ob 19:52
Kaj so bili Domobranci drugačni od vseh POMOŽNIH POLICIJSKIH ENOT, ki jih je okupator ustanavljal
leta 1944 po vsej okupirani Evropi.
_____________________________________________________________________________
PROSTOVOLJNO, kakšna je to prostovoljnost, če imaš na izbiro Rusko fronto proti Stalinovi Rusiji, ali pa
doma pomožne policijske enote. Vsak se je odločal sam, Od kod naenkrat KOLEKTIVNA krivda za prave
in izmišljene zločine?? Ali boste tudi malo manj brihtni, kdaj razumeli, da je vsak umor brez sojenja zločin?
______________________________________________________________________________________
DODATEK, zajetim partizanom je okupator sodil in jih je veliko dobilo izbiro, da stopijo v policijske
pomožne enote ali pa jih pošljejo v koncetracijsko taborišče.
porotnik 17. januar 2016, ob 19:54
Še pomeben dodatek: Kdaj boste začeli ločevati žrtve vojaških spopadov in vse druge!? Žrtve revolucije?
porotnik 17. januar 2016, ob 19:44
Legalnost in legimiteta dobljena na volitvah, poštenih volitvah, ki jih v socializmu ni bilo .....
Borl 17. januar 2016, ob 19:49
Resnica, ki je nihče več ne more zanikati je samo ena in edina. Največji sovražniki Slovencev so komunajzli
s vsemi svojimi nebulozami, diskreditacijami, likvidacijami , med in povojnimi poboji nedolžnih žrtev,
požigi vasi ,šol, cerkva in gradov, pri čemer so bili veliko uspešnejši od fašistov, nacistov in celo od svojih
sovjetskih učiteljev ! LAŽ IMA KRATKE NOGE, komunajzarske laži jih pa sploh nimajo !
porotnik 17. januar 2016, ob 20:01
Po koncu vojne niso pobijali kolaborantov! Pobijali so pravo, organslo ELITO Slovencev. zato tudi ni bilo
nobenega sojenja in zato so vse te umore skrivali in bi jih še če bi lahko!
____________________________________________________________________________________
Zato pa je tudi danes prepovedano pokopati 100.000 umorjenih brez sojenja, ker se bojijo imen na grobovih,
ki bi razkrila pravo resnico o ZLOČINU! Kje je DENAR za pietetni pokop vseh in vsake žrtve? Kje je
pravosodje raziskalo vsaj en umor?
Max777 17. januar 2016, ob 20:06
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In dajte prosim ločit med Stalinizmom, komunajzarstvom in Komunizmom. Preberite si komunistični
manifest. Za Roso Luxemburg pa tukaj še tako večina slišala ni. Od Ljubljenega vodje naprej jim tako ne
seže pogled.
porotnik 17. januar 2016, ob 20:14
max ali sploh veš o čem govoriš? Ali ni že čas, da kdaj pa kdaj tudi preveriš na internetu? Ne žali nas s svojo
velikansko nevednostjo!
porotnik 17. januar 2016, ob 20:17
Imaš pa prav! Brez Marxa in Engelsa ne bi bilo Hitlerja, Stalina, ne bi bilo Broza, Ne bi bilo Socializma in
ne bi bilo nacionalsocializma! Vsi ti so se učili genocida pri Marxu in Engelsu 1848. Socializem ni bil niti za
trenutek in nikoli NAPREDEN
porotnik 17. januar 2016, ob 20:30
Pričakovali bi,da bi prizadeti usmerili svoj bes in frustracije v sistem, ki je iz njih naredil morilce in
ovaduhe, ne proti tem, ki to razkrivajo .................................by.twitter
Max777 17. januar 2016, ob 20:37
Veliko možnosti je, da postane predsednik ZDA Bernie Sanders. Zakaj? Zato, ker se je kapitalizem sfižil in
je čas za levo ideologijo. No, bomo videli, ali je 60 milijonov lačnih v ZDA dovolj, ali bo še potrebno
počakati kakšen mandat. Pa ne samo v ZDA, tudi drugod pridobivajo leve stranke. V Angliji Jeremy Corbyn
itn. Čas je za Demokratični socializem, da se bodo sredstva bolj pošteno delila med ljudi, ker je več kot
dovolj za vse, se pa prepad med revnimi in bogatimi še stopnjuje. Kapitalizmu, kot ga poznamo danes, so
šteti dnevi. To bi lahko vedel vsak, ki nekoliko logično razmišlja.
porotnik 17. januar 2016, ob 20:44
Max - socializem je vedno prišel na oblast na tankovskih ceveh! Vedno je manjšina je uvedla totalitarno
diktaturo!
_________________________________________________________________________________ Ne
enači socializma, Stalinovih učencev, ki je proti vsaki demokraciji, s kakšno Evropsko ali ameriško
socialdemokracijo, ki je za Slovenske leve stranke že kar desni EXTREMIZEM. Kdaj boš ugotovil, da je
Slovenske komuniste, nemogoče demokratizirati.... (Naj te ne prevara, da so se že večkrat preimenovali in
prebarvali!!!!!)
Max777 17. januar 2016, ob 20:55
@porotnik, saj nisem pričakoval, da boš razumel. Govorim o demokratičnem socializmu. Demokratičnem!
porotnik 17. januar 2016, ob 20:59
Naj priznam, da te ne bom nikoli razumel! ZAKAJ? Poznam preveč osnove ekonomije, preveč vem o
demokraciji. ______________________________ Naj ti vseeno odgovorim, tako da boš razumel. Slovenija
ima socialistični kapitalizem. Mogoče je še najbolj podoben nacionalsocialističnemu kapitalizmu!
.....................................................................................................................................................................
Res imamo GRD, GRD, GRD, GRD socialistični kapitalizem .... v lasti Kučanovih favoritov!
porotnik 17. januar 2016, ob 21:02
Max Naj ti pomagam in se še sam jezim s tabo nad tem GRDIM KAPITALIZMOM, ki ga imamo danes v
Sloveniji!
...........................................................................................................................................................................
GRDI KAPITALIZEM? Kdo pa so danes "kapitalisti"? Ali niso to izključno favoriti Kučanovega
Foruma21, ki se delajo kapitaliste? Seveda so vsi tudi volivci Kučanove SD.
............................................................................................................................................................................
Vsi poznamo izčrpavanje podjetij, vsi smo prebrali, da Isajlovič "pritiska" na direktorje! Zdaj pa seštejte
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1+1. Ko vstopiš v mafijo, potem si tam za vedno!
............................................................................................................................................................................
Pa poglejmo - socialisti morajo iz kapitalizma narediti grdo SPAKO, da bo ljudi strah demokracije in grdega
kapitalizma! Ki je v Sloveniji zelo grd zaradi socialistov.
............................................................................................................................................................................
Vsa čast žlahtnim izjemam, ki pa že pakirajo kovčke in gredo malo čez mejo!
............................................................................................................................................................................
NAJ povem po domače - danes nas socialisti svarijo pred grdim kapitalizmom, ki je grd točno in samo
zaradi njih!
............................................................................................................................................................................
Trdim, da bi marsikatero podjetje lahko bolje plačevalo svoje delavce, pa jih ne smejo in zaradi izčrpavanja
tudi ne morejo! Miljoni gredo neznano kam, samo za razvoj ga vedno zmanjka! Potem naj nikogar ne
preseneča, da so ti grdi kapitalisti vedno v rdečih številkah in pred stečajem!
..........................................................................................................................................................................
Vsako podjetje, ki ne vlaga v razvoj pa lahko zelo hitro propade!
...........................................................................................................................................................................
Danes gledamo točno tako sliko grdega kapitalizma in to samo v Sloveniji, kot nam ga slika rdeča banda, v
svojih medijih! Brez rdeče bande, bi gledali kapitalizem s človeškim obrazom
..........................................................................................................................................................................
SEVEDA pa vsi poznamo primere kjer imao kapitalizem s človeškim obrazom - podjetja ki so uspešna v
svetovnem merilu!
Max777 17. januar 2016, ob 21:27
Kapitalizem je dobro laufal tam v 60-ih, 70-ih letih, potem pa je šlo vedno bolj navzdol in še gre, zato nima
prihodnosti. Skratka, fiži se povsod. Seveda je pa pri nas Kučan kriv za vse. Za marsikaj je, za vse pa ne.
Kradli so vsi, ki so lahko. Od kar smo samostojni, se ni veliko ustvarilo, predvsem je elita poplenila, kar se
je ustvarilo v socializmu. Sicer si se potrudil, da mi razložiš svoje poglede, kar cenim. Marsikaj imaš tudi
prav. Glej, skupaj ne bova prišla, to vidim. Jaz pač zagovarjam tezo, da je dovolj za vse in kdor pošteno
dela, mora zaslužit dovolj za normalno življenje. Je pa vedno huje ... Ne samo pri nas!
porotnik 17. januar 2016, ob 21:34
max ti si socialistični aktivist, ki ne obvlada ekonomije, in se preveč uči razne neumnosti na pamet!
Neuporaben si v praksi! __________________________________________ VIDEO: Pro&Contra o
demokratičnemu socializmu Rok Kogej, Goran Lukič, Tomaž Ivešič in seveda ekonomist Mitja Steinbacher
soavtor knjige V svetu kapitalizma : o morali, vrednotah in trgu Avtorji: Matjaž Steinbacher, Mitja
Steinbacher in Matej Steinbacher VIDEO http://tinyurl.com/okuum8k
Max777 17. januar 2016, ob 21:31
Aja, še to. Beri Dušana Rutarja ... http://za-misli.si/kolumne/dusan-rutar
Max777 17. januar 2016, ob 21:50
Nisem ekonomist, imam pa logiko in zdravo kmečko pamet.
ZVON 17. januar 2016, ob 22:55
Socializem je OKUPATORSKI , ker okupira svobodo človeka ne le ozemlja ! OKUPATOR je vsak
posameznik, ki okupira svobodo človeka : Socializem je proizvodnja takšnih okupatorjev !
ZVON 17. januar 2016, ob 23:06
Resnica ima dve plati ! Socializem nam prikazuje zmeraj samo eno plat ! Demokracija nam daje možnost, da
spoznamo tudi drugo plat resnice !
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