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Tudi na Hrvaškem imajo „hude jame“:
Partizani peli, se veselili in plesali okoli svojih žrtev, preden so jih začeli
pretepati in po mukotrpnem izživljanju zazidali v betonski bunker

12. 3. 2018, 0:02

Posmrtni ostanki v masovnem grobišču v Slanem (vir: Komunistički zločini)

Na Hrvaškem nadaljujejo z izkopavanjem in označevanjem masovnih grobišč, ki so nastala v
komunističnih povojnih pobojih po 2. svetovni vojni na območju Dubrovnika. Člani zveze vojnih
veteranov so poudarili potrebo po osvetljevanju resnice ter ohranjanju živega spomina na
komunistična grozodejstva.

Partizani so proti koncu leta 1944 obračunavali z nasprotniki novega totalitarnega režima
z “boljševistično okrutnostjo”. Tako imenovani “osvoboditelji” so konec oktobra 1944 na območju
Dubrovnika prijeli in brez sojenja pobijali znane prebivalce, ki so bili v večini civilisti in duhovniki. Za
seboj so po pisanju spletnega portala Komunistički zločini pustili “številna nema grobišča, o katerih se je
molčalo dolgega pol stoletja komunističnega režima.”

Na enak način so komunisti likvidirali četverico iz vasi Slano blizu Dubrovnika. “Pripadniki dela
dubrovniškega odreda in 2. dalmatinske proletarske brigade, s katerimi je prišlo v vas tudi celotno
partijsko in politično vodstvo dubrovniškega primorja,” so ob prihodu v vas prijeli veliko število
oseb. “Partizanke in partizani so se zbrali okoli tistih, ki so se jih odločili ubiti”. Peli so, se veselili in
plesali, tolkli po svojih žrtvah ter jih po dolgem in zverinskem izživljanju ubili. Zatem so štiri mrtve vrgli
v bližnji betonski bunker ter ga zasuli z zemljo.
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Skupna grobnica žrtev, ki so jih partizani ubili v povojnih pobojih. (vir: Komunistički zločini)

Po nedolžnem ubiti Mato Ćorić, Ivan Trezić, Jozo Vukman in Anica Jović so šele leta 2014 dobili
svojo lastno označeno grobnico, ki služi kot trajni opomnik na zverinsko izživljanje komunistov nad
nedolžnim civilnim prebivalstvom. To še toliko bolj podkrepi dejstvo, da je bila Jovićeva 20-letno dekle,
ki je pobegnilo v Slano pred četniki, medtem ko sta bila Ćorić in Vukman finančna uradnika. Trezić je bil
edini, ki je v vasi kot orožnik zagotavljal javni red in mir.

Komunistični zločinci niso bili nikoli kaznovani
Uredništvo spletnega portala Komunistički zločini s prstom kaže na pravosodje in politični sistem, ki si
po “pilatovsko” umivata roke “z nekaznovanjem dobro znanih izvršiteljev in naročnikov storjenih
zločinov za časa totalitarnega režima.” Resnica o komunističnih zločinih pa je še po koncu 2. svetovne
vojne ujeta v “labirintu politične realnosti”. Navkljub redkim poskusom preganjanja nekaterih zločincev
iz obdobja komunizma so to večinoma “karikaturni procesi, tako zaradi visoke starosti obdolženca kot
tudi pomanjkanja prič.”

“Pošastne razmere in način funkcioniranja represivnega režima” razkrivajo šele posamezna izkopavanja
množičnih grobišč na dubrovniškem območju v zadnjih letih. “Za omenjene in mnoge druge zločine ni
nihče nikoli odgovarjal, niti v 45 letih skupne države niti v 28 letih od priznanja neodvisnosti.”

Ivan Šokić

Dubrovnik Hrvaška komunisti povojni poboji
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Jenifer 007 • 41 minut nazaj
Kdo je bil Ramiz Leshi, koliko žen je imel in zakaj je pri Titu rihtal pospravljenje četnikov?

Antonius • eno uro nazaj
O preganjanju med in povojnih morilcev nima smisla, ker nihče več ni živ. Povsem druga zgodba so
Oznovci, kasneje preimenovani v Udbo. Gre za letnike '38-40 in navzgor. Gorenc in Zemljarič pa sodita
med *eksplozivne*, ki sta zasvinjana s tujo krvjo.
Pomembno mi je izpostaviti ravnanje Hrvatov, ki so s postavitvijo spominskega obeležja, morišče
spremenili v grob opomina in spomina na tragedijo nedolžnih ljudi.
V Sloveniji se pa s čiščenjem morišč dogaja še zadnja svinjarija. Na vse pretege se trudijo zabrisati
spomin na prek 600 morišč. Barbarin rov ali krimska jama sta morišči zato, ker so nedolžne umorjene na
morišču pod zemljo tudi *pospravili*. Spominsko obeležje bi morali postaviti pred vsako morišče, da bi
mesto zločina spremenili v grob.
Dežman je s svojimi prizadevanji vrhunski prevarant. Na kup odlaga stegnenice umorjenih, ker naj bi v
njih iskali DNK za ugotavljanje imen žrtev. Z zbiranjem deset tisočih stegnenic v ozadju početega na kup
mečejo ostala okostja, da zares ne bo nikoli mogoče ugotoviti imen umorjenih z DNK metodo.
Vse delajo v smeri, da jim pred Barbarin rov ne bo treba nikoli postavljati spominski kamen in obeležje
imen, stotin umorjenih.
Poznavalci ugotavljanja DNK zapovedano molčijo, da nas Dežman z zbiranjem stegnenic, vleče za nos.
Za ugotavljanje DNK je v vsakem primeru najbolj ustrezen zdrav zob neimenovane žrtve.
Dežman je zgodovinarska baraba, ki zna v javnosti zelo prizadeto in angažirano nastopati, v bistvu pa po
celi Sloveniji na kup meče kosti nedolžnih umorjenih in briše iz spomina stotine morišč.
-
Pa še malenkost dodajam!
Ves čas nam dopovedujejo, da naj se nehamo ukvarjati s preteklostjo in se ozremo naprej.
Vsakdo, ki je kdaj hodil v šolo ve, da je vse znanje, ki so nam ga pripovedovali in razlagali učitelji, s
Pitagorovim izrekom vred, zapisano v preteklosti, v zgodovini.
Enobe in morija takoj po njej je tudi slovenska zgodovina! Zato se morajo šolarji, resnico učiti tudi iz nje.

xtc • eno uro nazaj
No najbolj grozljivo je to ,da še živeči zločinci in njihovi potomci ter iztirjeni somišljeniki take stvari
zagovarjajo in pridigajo,o človekovih pravicah.
Ljudjem, ki počnejo taka zverinstva NE pritičejo človekove pravice,kot tudi zagovornikom in
podpornikom takih zločinov ne.pravico imajo le do poštenega sojenja in poštene kazni in nje izvršitve.
Je pa kruto ,dejstvo,da se danes največ klanja pripisuje Četnikom in Ustašem,vendar je resnica precej
daleč od tega,oboji niso bili v teh rabotah nobeni angeli,vendar pa so začetniki klanja ravno Titovi banditi
na Sanđaku,S Črne Gore in v V Bosni,klanje je bilo priljubljeno pri njih predvsem zaradi ustrahovanja
prebivalstva in zato,ker jim je primanjkovalo orožja in municije,pa še psihološki efekt je dosegalo,,začetje
početja tega grozljivega početja in znašanja so nato hitro prekopirali še ostali udeleženci balkanske
morije.
Da so začetniki klanja bili ravno komunisti,se je še enkrat pokazalo kasneje v letu 91.

Jožef • eno uro nazaj
Tesilo, zamaskirani, v imenu poštenih Slovencev vas vprašam : povejte nam prosim, ali ste otrok ali vnuk
kakega komunističnega klavca. Ne razumem namreč logike, zakaj bi nalov nekega članka želeli
polemizirati s ciljem da bi zrelativizirali in zameglili neizbrisne krvave dogodke mednojne in povojne
Jugoslavije.
Če boste in karkoli boste odgovorili, sramujte se vašega pisanja, kajti tako pisanje je sovražno do lastnega
ljudstva.

Jenifer 007 Jožef • 36 minut nazaj
Kaj pa otroci Turkov?
Leta 1591 je bil za bosanskega beglerbega ali drugače rečeno za vojaškega poveljnika Bosne imenovan
Hasan paša Predojević. Kot je razvidno že iz samega priimka je šlo v njegovem primeru za tipičnega
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poturčenca. Danes bi temu rekli Bošnjak, čeprav prav naš izraz poturčenec najlepše pove, da gre za
Slovana, ki se je poturčil in sprejel muslimansko vero. Takšnih je bila dejansko tudi večina tistih
»Turkov«, ki so redno vdirali v slovenske dežele v 15. in 16. stoletju. Hasan paša je imel velike ambicije
zasesti celotno Vojno krajino in potem še Slovenijo (Kranjsko in Štajersko). Leta 1592 je najprej zasedel
utrdbo v Bihaču blizu reke Une, na sami meji Vojne krajine. Tako je pred njim ostal le še Sisek ob
sotočju rek Kolpe in Save. Če bi osvojil še to trdnjavo, bi Hrvaška za Turke ne predstavljala več
nikakršnih težav in Hasan paši bi se na stežaj odprla pot v Slovenijo. Zasedba Slovenije pa bi pomenila
hkrati tudi odprto pot na zahod, v Italijo in proti Rimu, sedežu krščanstva in papeža.
15. junija 1593 se je Hasan paša Predojević s svojo številno armado približal utrdbi Sisek. Njegova vojska
je štela 18.000 rednih vojakov in čez 20.000 spahij ter pripadnikov ostale pomožne vojske. Skupaj torej
blizu 40.000 mož. Turki so se utaborili na desnem bregu reke Kolpe in na trdnjavo usmerili svoje topove
ter jo pričeli oblegati. Obleganje Siseka je trajalo že sedem dni in pomoči ni bilo od nikoder. Na dan
svetega Ahaca, 22. junija 1593 pa je končno prispela pomoč iz Slovenije. Grof Andrej Turjaški je med
tem zbral svojo slovensko vojsko, ki se ji je pridružilo nekaj Hrvatov in Nemcev. Skupaj je Turjaški
razpolagal z nekaj manj kot 5.000 vojaki (viri poročajo o najmanj 4.000 in največ 5.000 vojakih).
Hasan paša Predojević je bil dobro obveščen o prihodu armade grofa Andreja Turjaškega. Vedel je tudi
kako številčna in močna je slovenska vojska. Zanašal se je na svojo premoč in ni hotel upoštevati nasveta
izkušenega Mehmi bega. Prepričan v gladko zmago je popeljal glavnino svojih čet čez most na levi breg
reke Kolpe. Okrog poldneva so slovenske čete prispele do Siseka in takoj je prišlo do strašne in krvave
bitke. Turjaški je najprej poslal v boj oklepne konjenike pod vodstvom znanega slovenskega viteza
Adama Ravbarja. Ravbarjeva konjenica je silovito udarila na turške čete in jih potisnila proti mostu in
reki Kolpi. Andrej Turjaški je takoj, ko je opazil da se Turki umikajo, poslal v boj svoje strelce z
arkebuzami, ki so dokončno strli turški odpor.
Med turškimi četami je prišlo najprej do nereda, potem pa do prave panike. Vsi so hoteli čimprej na desni
breg reke Kolpe. Takrat je nanje udarila še posadka iz Siseka. Ker je bil most čez reko premajhen, da bi
mogli Turki hitro čezenj, poleg tega pa je bil dobesedno zasut s kroglami arkebuzarjev, jih je ogromno
skočilo v Kolpo in poskušalo rešiti svojo glavo s plavanjem na drugi breg. Pri tem jih je ogromno utonilo.
Med utopljenci je bil tudi njihov poveljnik Hasan paša Predojević. Bitka je trajala eno samo uro, padlo pa
je okrog 10.000 Turkov. Preostali Turki so zapustili svoj tabor in reševali svoja življenja v brezglavem
begu.
Andreja Turjaškega in njegove viteze ter vojake je pričakal obilen plen. Zaplenili so 39 topov, od tega 9
velikih, 10 turških zastav, kopico orožja in čelad z zlatimi ter srebrnimi ornamenti, dragulje in zlato, šotor
Hasan paše z številnimi dragocenostmi in tudi njegov plašč. Ljubljanski škof Hren je potem iz Hasan
paševega plašča dal napraviti mašni plašč za ljubljansko stolnico. Danes se ta plašč nahaja v Narodnem
muzeju v Ljubljani.
Zmaga Andreja Turjaškega je rešila Slovenijo in vso srednjo Evropo pred grozečo turško nevarnostjo.
Novica o bleščečem uspehu je hitro obkrožila krščanski svet. Cesar Rudolf II. je zanjo zvedel v Pragi in
dal zmagi na čast takoj zapeti pesem Te Deum. Grof Turjaški pa je prejel tudi posebno priznanje v pismu,
ki mu ga je iz Rima poslal sam papež Clement VIII., z zahvalo za izbojevano zmago.
Po bitki pri Siseku, Turki z izjemo manjših vdorov, več niso ogrožali Slovenije

domovina mili dom • eno uro nazaj
To je nemogoče. Kaj takega, da so počeli komunisti?

tasilo • 2 uri nazaj
Naslov "Tudi na Hrvaškem imajo “hude jame”: Partizani peli, se veselili in plesali okoli svojih žrtev,
preden so jih začeli pretepati in po mukotrpnem izživljanju zazidali v betonski bunker"
Ja križana gora no, ampak prav noben medij v Sloveniji pa ne piše tako dolg(ovezn)ih naslovov kot ravno
vi pisunski bebci na Novi24. Očitno pisanje naslovov že tudi postaja višja znanost, pardon, umetnost ...
Zakaj ne bi naslednjič že kar polovice -- ali pa vsega -- članka napisali v naslov, o vi zatrti dramatiki? Tak
pojdite že vendar v kakšno šolo za pisune, da vas vsaj osnov foha naučijo. -- Biščak, ukreni kaj! Razloži
no svojim "pesnikom in dramatikom" vsaj osnove časnikarskega pisanja.
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LP. Hanibal Lector

ivan šantl tasilo • 33 minut nazaj
Tebe pa strašno jezi oblika naslova. O klanju pa nič.

tasilo ivan šantl • 23 minut nazaj
Ej, majster ... koliko si pa o klanju ti napisal?? Vtikaš se v moj komentar ... a o klanju pa nič? Zamisli se
malo.

Steiermark tasilo • eno uro nazaj
Tebi so očitno bolj všeč naslovi komunističnih pisunov, ki se že kar v naslovu zlažejo, potem pa v članku
ni nobene vsebini, kajšele resnice?

tasilo Steiermark • 27 minut nazaj
Kaj pa sicer meniš o dolžini naslovov? Bi jih ti še podaljšal, da bo takoj vsa zgodba v naslovu in članka
ne bo več treba niti brati? Pravzaprav članka sploh ne bo več, ker bo vse en sam naslov.
Boš zdaj sposoben kaj odgovoriti brez vpletanja komunistov?

Sadako • 3 ure nazaj
Če bi ustaši vedeli, kaj bodo mohamedanci naredili z Vatikanom, bi Drina vsak dan nosila mudžahedine.
Samo toliko, da veste.

Krtača 20 • 3 ure nazaj
A ni blo škoda betona?

Sadako Krtača 20 • 3 ure nazaj
V Nemčiji v Lidlu bodo iz Svetlane Makarovič izdelali Coshido complete z rdečo petokrako zvezdo.
Svetlana Makarovič je v svojo oporoko tudi narisala vrečko mačje hrane. Tako, da vsaj stroškov pogreba
ne bomo imeli z njo.
PS.
Jaz bi bila rada pokopana doma, pod slivo in na njeno vejo, naj obesijo eno pivo.

Miran • 5 ur nazaj
No vsaj golaža niso skuhali iz njih in jih pojedli ane.

Franc Šink Miran • 3 ure nazaj
Ti še za pasjo hrano nisi primeren. Uboge živali bi v mukah poginile.

Steiermark Franc Šink • eno uro nazaj
Ampak za mohamedansko in komunistično pa prav gotovo - oni se že sedaj hranijo s takšnimi teleti, kot
je miran...

Sadako Franc Šink • 3 ure nazaj
Iz Makarovičke bo Lidl skuhal Coshido complete. Na vrečki bo rdeča petokraka zvezda, to bo dsl na
police Nemških diskontov. Ustaši v Nemčiji bodo popadali po tleh.


