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2013 poletje
Seznam VDV za neusmiljeno iztrebljanje notranjih sovražnikov
2 Julij, 2013 - 16:00
Tekst: Reporter

Na spletu je objavljen seznam slovenskih pripadnikov III. brigade partizanske Vojske
državne varnosti (VDV). VDV je bila leta 1944 ustanovljena, da bi "obvarovala slovenski
narod pred notranjimi in zunanjimi sovražniki".
Njena glavna naloga je bila "neusmiljeno iztrebljati
notranje sovražnike, ki hočejo rušiti ali kršiti narodno
oblast". V nujnih primerih, "če je potrebna takojšnja
izvršitev", so bile pripadnikom VDV dovoljene tudi
samovoljne likvidacije teh sovražnikov.
Dokumentacija je objavljena na sledeči povezavi:
http://www.safaric-safaric.si/vdv/VDV.htm

Za pisanje komentarjev se je potrebno prijaviti ali registrirati Ogledov:

30561

Napisal hubertfast (2 Julij, 2013 - 16:23)
Zelo čist seznam, sami slovenski priimki.
Napisal josef breznik (2 Julij, 2013 - 16:36)
Ja logicno, Tisti ki so jim dajali ukaze, so bili izvaljeni iz drugih JAJC z neslovenskimi priimki. Pa
matr dus , to je to ocem se mi pogovarjamo.
Napisal brezdomec (2 Julij, 2013 - 16:41)
Če je kdo iz spiska še živ - in kar veliko jih je še - preiskati in po potrebi procesirati. Zločinci.
Napisal jutro (2 Julij, 2013 - 16:51)
NA seznamu NISEM ZASLEDU RI.....?
Napisal josef breznik (2 Julij, 2013 - 17:03)
Pa ne,...... ja ti so ja kolaboranti tagunastih z neslovenskimi IMENI ki niso bili nigdar slovenci. Pac
pa vzporedno z NACISTI nasi krvniki in OKUPATORJI.Naciste so pregnali t.i. ZAVEZNIKI. Ti ki
nam se zmeraj hocejo vladati,taiste imamo pa se sedaj v "demokraciji" n GRBI.
Napisal upokojenka (2 Julij, 2013 - 18:02)
Tu je večina imen iz Zasavja in Celjske kotline.
Napisal Meteor (2 Julij, 2013 - 20:53)
So jih pa lepo poseljevali po celi Sloveniji...
Napisal gypsy (2 Julij, 2013 - 19:03)
Bučar Franc ??? Halo...kaj je to res ali je neki drugi Franc?
Napisal Rak (2 Julij, 2013 - 19:58)
Poznal sem dva iz te zalege likvidatorjev, celo zaposlena sta bila pri meni v velikem in svetovno
poznanem podjetju. Ko sta spoznala, kako so ju kot likvidatorje izrabljali in potlej zavrgli, sta
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postala neprepoznavne človeške razvaline. Večkrat sta mi celo pripovedovala o načinu
"vzdrževanja" reda in discipline v partizanih. Iz čisto človeških vzgibov sem jima na koncu
pomagal pri delu in ju končno celo ščitil, da ju niso zaradi "neuporabnosti" vrgli iz služb. Ampak
eden ni vzdržal, končal je na vrvi, ki si jo je izbral kot rešitev svoje travme za pomoč pri izvajanju
revolucije za " boljši" jutri,
Napisal Rak (2 Julij, 2013 - 20:11)
Neverjetno, koliko priimkov in imen s tega spiska s Koroške poznam. Ob nekaterih mi je kar sapo
zaprlo, ampak marsikaj mi je zdaj bolj jasno.
Napisal Bore52 (2 Julij, 2013 - 20:32)
Za dosego svojih ciljev so komunajzli izkoristili prav ves možen potencial, ki je bil med 2. SV na
voljo. Mlade ljudi so z obljubami, lažmi, grožnjami in strahom pripravili za izvajanje najbolj
svinjskih del pred prihodom na oblast. Izrabili so jih za likvidacije, izvensodne umore in jim na
koncu uničili tudi njihova mlada življenja, ker človeška vest takih svinjarij, ki so jih delali
komunajzli pač ne more preboleti, zato jih je veliko pristalo v alkoholnih omamah in na koncu so si
sodili sami.
Napisal amon (2 Julij, 2013 - 21:10)
Ob tem seznamu, moram priznati, mi je bilo z grozo dano izvedeti, da v neposredni bližini, v
okolju, kjer živim, še danes živijo trije pripadniki VDV. Žal, tudi najbližji sosed je bil pripadnik
VDV. Sicer je že nekaj let pokojni, toda po sinu si je zagotovil, da pošast ne crkne. V tem primeru
star pregovor še kako drži:"Kakršen oče, takšen sin!"
Nekaj, česar se ni dalo razumeti vsa leta, zakaj ima takšno zaščito povsod ničvredni lenuh, ovaduh
in tat, mi je s tem seznamom sedaj razumljivo.
Borčevske pokojnine pa še sedaj plačujemo s svojimi prispevki tem morilcem. Da so spomeničarji,
so se s ponosom trkali po prsih. Edino, kar lahko rečem je, da še dolgo, dolgo naj crkujejo.
Napisal Voluhar (3 Julij, 2013 - 03:14)
Tale fant Zizmond nima vesti, kakor tudi jo nima vecina primorcev!
Napisal lepa Anka (3 Julij, 2013 - 08:19)
u glavnem so tile morilci iz Zasavja in ostale Štajerske.
seveda strahopetne reve, ker na Štajerskem so bili Nemci in se prej kot pred letom 1944, niso upali
nič. ja pod Italjani, ki so bili dosti bolj mili, po Dolenjski so srali kao neki partizani in morili ter
strahovali Slovence.
Napisal sakartvelo (3 Julij, 2013 - 13:38)
http://www.safaric-safaric.si/vdv/VDV.htm ne vem, kje si ti videl balkance notri,,,

Napisal sakartvelo (3 Julij, 2013 - 13:42)
Napisal Gomez (2 Julij, 2013 - 21:54) ne vem kje si jih našel, ker napisani so sami
Slovenci.....http://www.safaric-safaric.si/vdv/VDV.htm
Napisal dmjn (3 Julij, 2013 - 15:50)
Gomez, ali si sploh odprl stran z imeni vojske VDV?
Sami "kleni Slovenci!"
Tudi za Hudo jamo pravijo, da so streljali samo južnjaki, pa obstaja slika, na kateri je med
likvidatorji znani trboveljski direktor, že pokojni Kožuh Milan.
Glede na "kvalifikacije", ki jih je imel, je bil prav gotovo "najbolj primeren za direktorja Rudisa!"
V Sloveniji ni bilo nič drugače kot v drugih republikah. Zadeve in politiko KPS so vodili domači
kadri, ki pa so imeli večinoma kominternsko vzgojo!
Njihovi sinovi in vnuki pa danes privatizirajo tisto, kar so nekoč plenili kapitalistom!
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