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2010-09-06
Novice. Dnevnik.si Novice/Slovenija

Preiskovalci so na Lešah v povojnem grobišču pričakovali blizu 100 trupel,
našli pa kar 700 trupel

Slovenija - nedelja, 05.09.2010 09:14 Tekst: (sta)

Prevalje - Pod vodstvom službe za vojna grobišča ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo
minuli teden na Lešah nad Prevaljami opravljeno sondiranje prikritega povojnega grobišča. Rezultati so
presenetili preiskovalce, saj so pričakovali blizu sto trupel, glede na preiskave pa bi jih lahko bilo okoli
700. Grobišče je zdaj uradno potrjeno

Služba za vojna grobišča ministrstva za delo, ki jo vodi Marko Štrovs, je v torek in sredo po letnem
programu opravila sondiranje prikritega grobišča na Lešah. Grobišče se nahaja v gozdu, ki je zrasel na
območju nekdanjega rudnika južno od leške cerkve sv. Ane.

Preiskovalci so sondiranje izvedli s pomočjo izvajalca, podjetja Raj iz Vojnika, pri sondiranju pa so bili
prisotni tudi kriminalisti Policijske uprave Slovenj Gradec, državni tožilec slovenjgraškega okrožnega
državnega tožilstva in predstavniki Koroškega pokrajinskega muzeja.

S sondiranjem so začeli v bližini tam že postavljenega znamenja in že takoj našli posmrtne ostanke ljudi,
ki pa so bili tja verjetno preneseni ob poplavah v letu 1992, je za STA povedal Štrovs. Zato so iskali
naprej in napravili vrsto sond v dolžini okoli 30 metrov. Ugotovili so, da so v vseh sondah v razdalji 21
metrov posmrtni ostanki pobitih ljudi. Grobišče je bilo nato preiskano in sondirano v celoti, preiskovalci
pa so ugotovili, da gre za jamo, dolgo 21 metrov in široko okoli tri metre, ki je v celoti zapolnjena s trupli
pobitih ljudi.

Na najdenih posmrtnih ostankih so ugotovili poškodbe z nekim orodjem, nekaj je tudi strelnih poškodb,
vidi se tudi, da so bile žrtve pred ubojem zvezane z rokami na hrbtu in da so bile verjetno pobite v
klečečem položaju, pojasnjuje Štrovs. Gre za precej veliko število trupel, preiskovalci predvidevajo, da bi
dejansko lahko bilo zakopanih okoli 700 trupel, kolikor jih po pričevanjih omenjajo tudi domačini.
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Po pričanju očividca in nekaterih drugih domačinov, ki so jih spraševali o okoliščinah poboja, so konec
maja 1945 na to območje pripeljali 19 kamionov ljudi. Kamioni so se ustavili v vasi, potem pa so žrtve
gnali v gozd in jih predvidoma na preiskanem mestu pobili, je pojasnil Štrovs in dodal, da jim je v zvezi z
grobiščem veliko povedal tudi bližnji sosed grobišča, Benjamin Kumprej, ki je za dogajanje izvedel od
staršev in drugih vaščanov.

Žrtve so, kot je pokazalo sondiranje, civilisti obeh spolov. Po zbranih pričevanjih gre verjetno za skupino
Avstrijcev, ki so jih enote VDV oz. Knoja konec vojne aretirale na sedanjem avstrijskem Koroškem in
odpeljale s sabo na območje Slovenije. Gre tudi za druge domačine, verjetno premožnejše, ki so se znašli
na spiskih Ozne in so bili aretirani in nameščeni na ravenskem gradu in ponekod drugje, potem pa so jih
odpeljali na Leše in tam pobili, pravi vodja službe za vojna grobišča.

Na Koroškem je bilo sicer z dosedanjimi sondiranji ugotovljeno, da so velika grobišča v okolici Slovenj
Gradca. Tam je največje grobišče v Žančanih, kjer naj bi bilo verjetno več kot tisoč pokopanih žrtev.
Potrjena so bila tudi grobišča v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in v okolici Doliča blizu Mislinje.
Evidentiranih je še precej več grobišč, vendar sondiranja še niso bila izvedena in letos tudi niso
predvidena, pravi Štravs.

So pa strokovnjaki na Koroškem, na meji s Štajersko, v juliju opravili sondiranje grobišča nad Ožbaltom,
kjer so potrdili manjši grob neke družine, ki je bila pobita leta 1945

Komentarji
1. zockyo nedelja, 05.09.2010 ob 09:41

Ja, partizani so po vojni pobili fašiste in dobičkarje, in marsikoga, ki se je po nesreči, iz zlobe, ali
maščevanja, nedolžen znašel med žrtvami. To pa zdaj res že vsi vemo. Počasi nehajmo odkopavat
grobove iz druge svetovne vojne, razen če nameravamo enako početi z grobišči iz vseh prejšnjih
vojn. Pustite mrtve pri miru.

1. macek fritz nedelja, 05.09.2010 ob 09:45

Pa kaj je s tabo ? Kaj pa prihajajoče volitve ...

2. Qrac nedelja, 05.09.2010 ob 10:05

Citat:
Ja, partizani so po vojni pobili fašiste in dobičkarje, in marsi koga, ki se je po nesreči, iz
zlobe, ali maščevanja, nedolžen znašel med žrtvami. To pa zdaj res že vsi vemo. Počasi
nehajmo odkopavat grobove iz druge svetovne vojne, razen če nameravamo enako početi z
grobišči iz vseh prejšnjih vojn. Pustite mrtve pri miru.

To je višek cinizma naše vlada v času zdravniške stavke, ki bo povzročila predčasno smrt
številnih bolnikov !
Kdo bo odgovarjal za te žrtve? Ali jih bodo naši zanamci tudi množično izkopavali kot
žrtve zgrešene politike nekega obdobja. Pamet v glavo g.Pahor, če je še kaj premorete.

3. PIKZIGMAR nedelja, 05.09.2010 ob 10:40

Čas bi bil, da ne glede na politiko dvignemo glave in se preko vseh grobov, levih ali
desnih, zazremo v prihodnost. Samo na ta način si jo bomo lahko - skupaj - zagotovili...

2. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 09:43
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<citat>...saj so po dosedanjih ugotovitvah domnevni storilci že mrtvi...<citat>
Borcev NOB je pa vsak dan več!
Pa razumi normalen človek logiko neokomunistov če moreš.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 10:18

Citat:
<citat>...saj so po dosedanjih ugotovitvah domnevni storilci že mrtvi...<citat>Borcev NOB
je pa vsak dan več! Pa razumi normalen človek logiko neokomunistov če moreš.

MoDell, kje si to slišal? Postreži s podatki, ker po svoji stari navadi lažeš, no saj lagati ni
kaznivo dejanje. En vodja, en narod, kenede?

2. tinatina nedelja, 05.09.2010 ob 11:15

hahaha dell, ti si se sposoben identificirati z normalnim človekom =)

3. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 12:40

Citat:
hahaha dell, ti si se sposoben identificirati z normalnim človekom =)

Zdravo tina. Te zopet daje PMS?

3. Cefizeljasasti nedelja, 05.09.2010 ob 09:49

Tako hudi zločini bi morali biti raziskani, tudi če so domnevni storilci že mrtvi. Pošteno bi bilo
tudi zvedeti, kakšne bajne borčevske penzije so vlekli.

4. jagadedec nedelja, 05.09.2010 ob 09:54

Kar nekaj komentatorjev je pravilno predvidelo: Težave velikega vodje = odkritje "novega"
grobišča. Verjetno imajo v rezervi spisek možnih lokacij in jih "odkrivajo", ko je to potrebno.

1. Cefizeljasasti nedelja, 05.09.2010 ob 09:58

ta zavist je že kronična, razmišljanje o rezervnih spiskih pa je štabno janšistično jajoglavo

5. Sokrat nedelja, 05.09.2010 ob 10:00

Ch. de Gaulle je nekoč dejal: bolj ko sem spoznaval ljudi, rajši sem imel pse!
Popolnoma na napačnem stališču so tisti, ki pravijo naj pustimo mrtve pri miru. Mrtvi že imajo
svoj mir, a morilci ga ne smejo imeti. In če bi bili mi pravični, bi morilcem na grob pisali epitaf:
"Pobil je ... nedolžnih otrok, žena in mož. V opomin njegovemu rodu, da je sprijenost greh, ki se
ga ne da izbrisati".

1. Cefizeljasasti nedelja, 05.09.2010 ob 10:06

To! Bravo!
Ta prav Sokrat bi rekel isto.

2. krjupje nedelja, 05.09.2010 ob 10:17

Citat:
Mrtvi že imajo svoj mir, a morilci ga ne smejo imeti.

Žal v bananistanu imamo mrtve nimamo pa morilcev.

3. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 10:21
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Citat:
Pobil je ... nedolžnih otrok, žena in mož. V opomin njegovemu rodu, da je sprijenost greh,
ki se ga ne da izbrisati".
Pozabil si na glavno definicijo, pobil je izdajalca, ki imajo na vesti toliko in toliko ljudi. Za
tebe to ne šteje?

4. Wagner1 nedelja, 05.09.2010 ob 10:29

Citat:
Ch. de Gaulle je nekoč dejal: bolj ko sem spoznaval ljudi, rajši sem imel pse!
Popolnoma na napačnem stališču so tisti, ki pravijo naj pustimo mrtve pri miru. Mrtvi že
imajo svoj mir, a morilci ga ne smejo imeti. In če bi bili mi pravični, bi morilcem na grob
pisali epitaf :"Pobil je ... nedolžnih otrok, žena in mož. V opomin njegovemu rodu, da je
sprijenost greh, ki se ga ne da izbrisati".

Tole vleče par stvari za seboj. Če se bi že kaj podobnega zgodilo in bi se zapisalo, če bi že
prišli do tega, ime in priimek pobijalcev, verjemite, da bi to za seboj potegnilo zahtevo po
konkretnih imenih domobrancev, ki so pobijali med vojno. Kar pa pomeni z obeh strani
stigmatiziranje ne posameznikov ampak kar celih družin ! Si res to želimo ? Tako pa
imamo že dovolj "sranj" s "komunajzerji" in "tabelimi". Sam si sicer ne morem
predstavljati, kako bi se prišlo do konkretnih teh imen, saj so bili izvršitelji običajno
navadni vojaki, ki so izpolnjevali ukaze - samo zapovedna odgovornost pa je itak tako -
tako, prav tako pa tudi ne pristajam na neko kolektivno odgovornost. Povrh vsega pa, če
vzamem obzir, da so to bile osebe, zvečino rojene pred 1930 ('41 stari 11 let, po koncu
vojne '45 pa 15 let, pa da so pobijali), da imajo danes 80 let in jih je morda živih nekaj
deset, potem je zares povsem nerazumljivo, kaj se nekateri še gredo. Čas je za zgodovino!
Predvsem pa predlagam, da se vsi, še vsi preživeli (živi) aktivni udeleženci 2. svetovne
vojne vseh strani, njihovi svojci in vsi ostali zainteresirani, zberejo v dvorani Stožice, se
pomenijo, i povejo kar si imajo za povedati in potem za veke vekomaj utihnejo. Naprej pa
stroka.
Nepietetnost, ki jo in jo bodo mnogi tu izražali, mi gre silno na živce, ker vem, da to
počnejo predvsem iz nizkih pobud in slabih namer - politikanti.

5. Zajamniki 1 nedelja, 05.09.2010 ob 12:23

Sokrat - Belogardistom, ki so skupaj z okupatorji klali zavedne Slovence in jih na tisoče
poslali v koncentracijska taborišča, pa pišejo na spominska obeležja "tudi mi smo padli za
domovino"! Ali mi lahko poveš za čigavo?

6. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 12:38

Citat:
Sokrat - Belogardistom, ki so skupaj z okupatorji klali zavedne Slovence in jih na tisoče
poslali v koncentracijska taborišča, pa pišejo na spominska obeležja "tudi mi smo padli za
domovino"! Ali mi lahko poveš za čigavo?

Po mojem za svojo!

PS- Pa belogardisti ali domobranci ali četniki ali ustaši ali... bi naj za svoje zločine
ležali po vseh zasutih luknjah naše domovine. Po komunističnih morilcih pa se
imenujemo: vrtce, šole, ulice trge... Njihovi podporniki pa jih častijo skorajda po
božje, čeprav jim od rok še vedno kaplja kri.

7. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 12:53
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Citat:
Sokrat - Belogardistom, ki so skupaj z okupatorji klali zavedne Slovence in jih na tisoče
poslali v koncentracijska taborišča, pa pišejo na spominska obeležja "tudi mi smo padli za
domovino"! Ali mi lahko poveš za čigavo?

Za tretji reich!

8. Zajamniki 1 nedelja, 05.09.2010 ob 14:34

Sokrat - Po mojem za svojo!

PS- Pa belogardisti ali domobranci ali četniki ali ustaši ali... bi naj za svoje zločine ležali
po vseh zasutih luknjah naše domovine. Po komunističnih morilcih pa se imenujemo:
vrtce, šole, ulice trge... Njihovi podporniki pa jih častijo skorajda po božje, čeprav jim od
rok še vedno kaplja kri.
Res je, ker so upali, da bo njihova domovina fašistična Italija ali nacistična Nemčija.
Od belogardističnih rok je kapljala kri zavednih Slovencev, od partizanskih pa
okupatorjeva in kri domačih izdajalcev, kar je bistvena razlika.

9. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 15:50

Citat:
Sokrat - Po mojem za svojo!

PS- Pa belogardisti ali domobranci ali četniki ali ustaši ali... bi naj za svoje zločine ležali
po vseh zasutih luknjah naše domovine. Po komunističnih morilcih pa se imenujemo:
vrtce, šole, ulice trge... Njihovi podporniki pa jih častijo skorajda po božje, čeprav jim od
rok še vedno kaplja kri.
Res je, ker so upali, da bo njihova domovina fašistična Italija ali nacistična Nemčija.
Od belogardističnih rok je kapljala kri zavednih Slovencev, od partizanskih pa
okupatorjeva in kri domačih izdajalcev, kar je bistvena razlika.

Je bila kri enih rdeča druga pa črna? Pa otroci in ženske so tudi zelo preganjale zavedne
Slovence.

10. Zajamniki 1 ponedeljek, 06.09.2010 ob 12:59

Dell - Je bila kri enih rdeča druga pa črna? Pa otroci in ženske so tudi zelo preganjale
zavedne Slovence.
Partizani niso pobijali otrok, niti žensk. Osebno sem spoznal dva človeka, ki sta bila pri
domobrancih in po vojni zajeta. Izpustili so ju iz Teharij. Takrat sta bila stara 17 let. Iz
Teharij so izpustili tudi domobranca Drobniča, ki danes razglaša, DA SO DOMOBRANCI
ZMAGOVALCI DRUGE SVETOVNE VOJNE. Naj uživa v tem prepričanju še mnogo
let.

6. saracen nedelja, 05.09.2010 ob 10:33

Pa če to ni višek belogardistične arogance, najprej se cerkev jasno postavi na stran narodnih
izdajalcev /kar ni niti tako čudno, saj nikoli niso bili na strani naroda/ nato pa nas država otroke
partizanov sili, da dajemo sedaj toliko let po vojni, zato ker naši starši niso do konca naredili kar
bi morali /pobit sovražnika/ denar za belogardiste in narodne izdajalce, pa še neko pieteto nam
očita - ma oni če bi zmagal je ne bi imel /to so pokazal že med vojno/, saj smo videl kako so
beboti prisegel, da bodo iztrebl lasten narod in zdej jih mi pokapamo - marš

1. istrialove nedelja, 05.09.2010 ob 10:50
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pozabil si mars v pizdo materno

7. hieroglif nedelja, 05.09.2010 ob 10:41

Ko se bližajo volitve, eni odkrivajo grobišča in Jorasu zamenjajo baterije, drugi se spomnijo na
Patrijo in kakšno Depalo vas, s stanjem v državi pa se nihče ne ukvarja.
Prekomplicirano je to za povprečnega slovenskega politika, ki ne obvladuje plačevanja položnic,
njegov izvor je z lahkoto določiti zaradi močnega narečja in ki je vmešan vsaj v eno afero.

Mah, vsi so isti. Rdeči in prefarbani rdeči.

8. JEŽEK nedelja, 05.09.2010 ob 10:50

Je to tisti Marko Štrovs, ki je dejal, kaj še čakajo upokojenci - MATILDO in danes šteje kosti
ljubiteljev nacizma. Res izredno moralen osebek.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 11:31

Citat:
Je to tisti Marko Štrovs, ki je dejal, kaj še čakajo upokojenci - MATILDO in danes šteje
kosti ljubiteljev nacizma. Res izredno moralen osebek.

To je tisti Štrous, ki ne mora brez Matilde! če ne drugače, pa odkriva njeno delo, seveda v
primernem času. Teli holštaplarji iz SDS in njenih satelitov, res nimajo nobenih idej.

9. Bubbles nedelja, 05.09.2010 ob 10:52

Čakte no...kaj pa so naredili avstrijci, da so jih privlekli čez mejo in pobili?

10. Bubbles nedelja, 05.09.2010 ob 10:54

JEŽEK
Štrovs je povedal veliko resnico takrat, tedanji upokojenci se nimajo kaj bati za penzije (ki so
takrat bile, roko na srce, še kar dobre), mi se moramo bati, če jih bomo sploh dobili....

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 11:35

Citat:
JEŽEK Štrovs je povedal veliko resnico takrat, tedanji upokojenci se nimajo kaj bati za
penzije (ki so takrat bile, roko na srce, še kar dobre), mi se moramo bati, če jih bomo sploh
dobili....

Bubl, tudi matildo je omenil in s tem razžalil večino upokojencev. Sicer je povedal resnico,
vendar na zelo nesramen način.. Te to nič ne moti, tudi ti boš nekoč upokojenec pa me
prav zanima, kako se boš počutil, čer ti nekdo tako grdo odgovori, povrhu vsega je pa bil
MŠ nekoč, boljševik, danes pa klečeplazi po cerkvi. Te to nič ne moti?

11. Georgius nedelja, 05.09.2010 ob 11:10

Skrajni čas je, da pridejo dosmrtno za rešetke vsaj poslednji (so)krivci za povojne poboje, recimo
"nedotakljivi" MITJA RIBIČIČ, oče znanega profesorja s pravne fakultete in ustavnega sodnika.
Dokažimo, da smo pravna država!
Če so lahko Izraelci izsledili Eichmanna in mu po 15 letih dokazali krivdo ter ga obesili, bo pa še
naša stroka zbrala moči in znanje in tudi po 65 letih našla nekaj dovolj trdnih dokazov. Tisoči
trupel naravnost vpijejo po vsaj simboličnem kaznovanju organizatorjev ter izvrševalcev pokolov
nad neoboroženimi.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 11:37
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Citat:
Skrajni čas je, da pridejo dosmrtno za rešetke vsaj poslednji (so)krivci za povojne poboje,
recimo "nedotakljivi" MITJA RIBIČIČ, oče znanega profesorja s pravne fakultete in
ustavnega sodnika. Dokažimo, da smo pravna država! Če so lahko Izraelci izsledili
Eichmanna in mu po 15 letih dokazali krivdo ter ga obesili, bo pa še naša stroka zbrala
moči in znanje in tudi po 65 letih našla nekaj dovolj trdnih dokazov. Tisoči trupel
naravnost vpijejo po vsaj simboličnem kaznovanju organizatorjev ter izvrševalcev pokolov
nad neoboroženimi.

Prav imaš, če že ne moremo obesiti očeta, pa dajmo kar sina, kenede ta beu!

12. tinatina nedelja, 05.09.2010 ob 11:22

volitve se začenjajo... ah slovenija, mladim nam ostane samo še, da spakiramo kufre in stran od
tukaj.

vi se pa v miru koljite naprej in odkrivajte "resnice" in "neresnice" izpred več kot pol stoletja.
super, že ne morete živeti tako slabo,odštevajoč omejenost duha, če se imate čas in voljo s tem
ukvarjati ! ko pa boste vsi pokrepali, bo pa ta država mogoče imela možnost napredka.

tepci, zakaj politiki in cerkev veno znova odkopavajo iste teme, KER JIM VI NASEDATE !

13. glas resnice nedelja, 05.09.2010 ob 11:25

Prokleti klerofašisti še kar ne morejo preboleti poraza v drugi svet. vojni. Pokopal jih je njihov
lastni oportunizem.
Povojni poboji so bili legalni in imeli mandat s strani zmagovalnih sil. Direktiva vrhovnega
poveljstva zavezniških sil je bila jasna: pobiti vse sodelavce okupatorja na zasedenih ozemljih in s
tem izkoreniniti nacifašistično zlo.

Kot vidim so bili partizani pri delu površni. Še danes se nam to maščuje.

14. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 11:40

Glas resnce. sedaj si zrevoltiral "poznano pero". Komaj čakam, da ti odgovori.

15. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 11:47

še par let je treba počakati in na zemlji bodo divjale vojne med kiborgi in artilekti, razen seveda v
butalah, kjer se bodo še vedno šli kavbojce in idijance, pardon partizanobrance in
domobrancobrance, komuniste in fašiste, sleparje iste...

1. Wagner1 nedelja, 05.09.2010 ob 12:03

Citat:
še par let je treba počakati in na zemlji bodo divjale vojne med kiborgi in artilekti, razen
seveda v butalah, kjer se bodo še vedno šli kavbojce in indijance, pardon partizanobrance
in domobrancobrance, komuniste in fašiste, sleparje iste...

Hehehe, ti si eden tistih, ki najpogosteje pri vsaki temi zavije na "ljube" nam teme.

2. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 12:35

wagner, če hočeš videti, kako bodo izgledali vojaki bližnje prihodnosti, poglej ta video:
http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ0zNNOM&translated=1

3. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 12:36
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Citat:
še par let je treba počakati in na zemlji bodo divjale vojne med kiborgi in artilekti, razen
seveda v butalah, kjer se bodo še vedno šli kavbojce in idijance, pardon partizanobrance in
domobrancobrance, komuniste in fašiste, sleparje iste...

Jagač, ne boš repliciral glasu resnice, ki je razžalil ta bele? Razočaral si me! Vse upe sem
polagal v te`!

4. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 12:42

žleht igor, ti živiš v tvojih fantazijah. kaj imam jaz z belimi? toliko kot s komunisti: nič!!
če si ti rdeč, še ne pomeni, da so drugi beli ali črni ...

5. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 12:56

Citat:
žleht igor, ti živiš v tvojih fantazijah. kaj imam jaz z belimi? toliko kot s komunisti: nič!!
če si ti rdeč, še ne pomeni, da so drugi beli ali črni ...

Si se spreobrnil? Saj res, najprej je bil Savel, nato Pavel. Kolikokrat si že naredil tako salto
mortale?

6. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 14:50

od česa k čemu naj bi se spreobrnil?

7. jagadedec nedelja, 05.09.2010 ob 14:59

Citat:
wagner, če hočeš videti, kako bodo izgledali vojaki bližnje prihodnosti, poglej ta video:
http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ0zNNOM&translated=1

A ne tako: http://www.shrani.si/f/45/ZE/1b736uzZ/janezjansato.jpg

8. jagadedec nedelja, 05.09.2010 ob 15:03

Citat:
wagner, če hočeš videti, kako bodo izgledali vojaki bližnje prihodnosti, poglej ta video:
http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ0zNNOM&translated=1

Ali pa tako - bolj mobilno: http://www.shrani.si/f/2r/85/JVfzC81/janez-jansa2-
gosenice.jpg

9. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:30

tov. kučan govori o kosteh...
http://www.youtube.com/watch?v=Bj1jp234qpg

10. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 15:45

Citat:
od česa k čemu naj bi se spreobrnil?

ne delaja se še bolj blentavega kot si. Dobro veš na kaj sem namignil.

11. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:49

jaz ne vem, ti pa očitno še manj. kdo se tu dela blentavega...
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12. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:30

Citat:
jaz ne vem, ti pa očitno še manj. kdo se tu dela blentavega...

Priznam, da se ne delaš blentavega, ampak si blentav!

16. Vranjek nedelja, 05.09.2010 ob 12:14

Za Slovenijo in njen narod je predvsem s politično desnico, kakršno imamo,ustvarjena atmosfera
revanšizma, razdvajanje naroda ,odpiranje bolečih ran, ki so bile že skoraj zaceljene,sejanje
sovraštva, ko nobeden več ne more zaupati nobenemu, ustvarjanje strašnih in pogubnih socialnih
razlik, kopičenje sovražnih nabojev in družbene jeze znotraj prevaranih in izkoriščanih delavskih
razredov. Namesto, da bi ustavili in enkrat za vselej obsodili to gnusno početje izkopavanja in
prekopavanja grozot ,človeške gnusobe,nehumanega početja izdajalcev pa tudi evforičnih
zmagovalcev nad izdajalci domovine ter drugih izrazov sovraštva in podivjanosti druge svetovne
vojne , se tista atmosfera, ki je bila ustvarjena med in takoj po vojni, poskuša ponovno vzpostaviti.
Ali je revanšistom, izdajalcem in poražencem 2. svet. vojne res tako pomembno vsaditi v
slovensko ljudstvo sovraštvo do komunistov do nerazumnih meja , da so pred vsakimi volitvami
in na psihološko odmerjene in naštudirane roke pripravljeni narod zastrupljati s sovraštvom in
razdvajanji?In to počenjajo nekateri v prepričajo , da s tem delajo korist i slovenskemu narodu,da
ga očiščujejo in moralno krepijo.
Očitno v Sloveniji ne premoremo ne modrosti ne institucij ne politike, ki bi ljudstvo obvarovala
teh novih pritiskov , strahov in kolektivnega sejanja strahu ter vnašanja razkola in sovraštva v
narodovo jedro.
Ali v Sloveniji res nihče ne vidi , da imamo mnogo, premnogo drugih , pravih in za današnje ljudi
in generacije resničnih akutnih in aktualnih problemov, ki neposredno zadevajo obstoj in
eksistenco ljudi, danes in tukaj . A ne bi morali reševati prav te akutne in aktualne probleme, ki
zadevajo večinski del prebivalstva in kot taka zo odločujoče pomembna za slovenski narod?Ali ne
bi kazalo skupaj v narodu graditi nam pristne in obče humane vrednote vseh ljudi in celotnega
naroda?
Kje ste pošteni in neskorumpirani politiki, ki vam je mar ljudstvo in narod? kje ste stranke, ki vam
ljudje in narod pomembnejši od osebnih interesov vaših veljakov in strankarske pozicije?Kje je
zgodovinska znanost, ki bi s strokovnimi argumenti ustavila tiste tri ali štiri brezsrčne politične
zgodovinarje, ki očitno uživajo ob izkopavanju kosti in se gredo v imenu zgodovine zgodovinski
politični suport desnici pred vsakimi volitvami?Kje ste drugi humanisti in rodoljubi , ki vam je še
vedno do obstoja in razvoja slovenskega naroda?

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 12:38

razdvajaj in vladaj (in kradi) ! to je že prastara formula. v sloveniji odlično deluje...

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 13:46

Citat:
razdvajaj in vladaj (in kradi) ! to je že prastara formula. v sloveniji odlično deluje...

Si se vprašal,kdo razdvaja?

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:11

tatovi razdvajajo, zato da laže kradejo!

4. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 15:48

Citat:
tatovi razdvajajo, zato da laže kradejo!
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Ne, zadostuje, hočem konkretnost!

17. Cefizeljasasti nedelja, 05.09.2010 ob 12:16

MITJA RIBIČIČ - tako kot je poznano njegovo ime, bi morala biti poznana tudi imena ostalih
prvorazrednih zločincev. Vendar nič, prav nič ne more relativizirati domobransko-cerkvenega
narodnega izdajstva. Tako se nam niti drugorazrednih narodno izdajalskih tem sploh ni trba bati.

18. Georgius nedelja, 05.09.2010 ob 12:29

Cefizeljasasti,
so še druga znana imena, ampak Matija Maček je že pokojni, če omenim le največje ribe.
Ti pa dam prav - Cerkev ima "previsoke" cilje, to je, obsoditi kar celoten komunizem, ker je
konkuriral njihovemu tipu
totalitarnosti. Morda so povojni poboji posledica tudi stoletja trajajočega mehkega posilstva
Cerkve nad Slovani v tem delu Evrope. Kaj je ostalo od naših poganskih mitov in običajev, od
naših svetišč? Vse so zadušili, priredili, pozidali svoje svete hrame, itn. Na okostja iz rudnikov in
kraških jam lahko torej pogledamo kot na male ljudi, ki so po nesreči prišli med dve vliki
totalitarni zobati kolesi: katoliškega in boljševističnega!
Jaz sem bolj skromen: konkretne osebe bi obsodil za konkretna dejanja, ne za ideologijo, v katero
so (ali niso) vejeli.
Mimogrede: nisem veren in ne hodim v Cerkev.

19. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 12:32

Citat.
Po pričanju očividca in nekaterih drugih domačinov, ki so jih spraševali o okoliščinah poboja, so
konec maja 1945 na to območje pripeljali 19 kamionov ljudi. Kamioni so se ustavili v vasi, potem
pa so žrtve gnali v gozd in jih predvidoma na preiskanem mestu pobili, je pojasnil Štrovs in dodal,
da jim je v zvezi z grobiščem veliko povedal tudi bližnji sosed grobišča, Benjamin Kumprej, ki je
za dogajanje izvedel od staršev in drugih vaščanov.

Tukaj nekaj ne štima, pričakovali so 100 trupel, ki naj bi jih pripeljalo 19 kamionov. Če podelite
te številke, pomeni, da je vsak kamion pripeljal 5 ljudi.

1. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 12:45

Citat:
Tukaj nekaj ne štima, pričakovali so 100 tupel, ki naj bi jih pripeljalo 19 kamionov. Če
podelite te številke,pomeni, da je vsak kamion pripeljal 5 ljudi.

Ah Igorček, spet kažeš svojo topoglavost in funkcionalno nepismenost. Preberi članek še
petkrat ali šestkrat pol pa ti bo mogoče kapnilo.

20. OSTROVID nedelja, 05.09.2010 ob 13:00

Nerazumljivo je to da g. Štrovs ne pričakuje kriminalistične preiskave.
Ni čisto jasno, ali je ne bo predlagal, ali ne bo policijski pooblaščenec za tovrstne zadeve,
g.Jamnik tega odobril.
Če gre za obtožbe mrtvih in živih akterjev, je čisto vseeno , bi morali izvesti kriminalistično
preiskavo in kolikor je mogoče določiti strukturo žrtev in morilcev, ter vzroke. Pa naj bodo vzroki
politični, vojaški, kriminalni ali samo maščevanje. Pri teh zadevah vse prevečkrat ostanejo
rezultati preiskav megleni in nepojasnjeni. Dostikrat se številke napihujejo in kasneje po naključju
pridejo po ovinkih na dan mnogo manjše. O rezultatih preiskav pa največkrat ni uradnega
sporočila.
Tak način dela pa je idealen za politikantsko kloako v kateri se zmerja in maha z vsemogočimi
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"dokazi".
To ne vodi nikamor. Razen v medsebojne spore in zmerjanja dveh milijonov slovencev. Idealno
za vzdrževanje sužnjelastniškega sistema, kakršen je nastal. Preiskava mora biti temeljita, ne pa
samo sondiranje in na podlagi tega izvedeno sklepanje.

21. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 13:02

poboji so hvaležna tema pred vsakimi volitvami. skoraj vsaka slovenska družina je imela kakega
partizana. ljudje razumejo poboje večinoma kot maščevanje nad narodnimi izdajalci, ne kot
revolucionarni teror pod vodstvom komunistov. zato je treba te poboje izkoriščati do onemoglosti,
odgovornost za politično izrabljanje žrtev revolucije, pa je seveda treba pripisati drugi strani.
formula očitno deluje...

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 13:10

Citat:
poboji so hvaležna tema pred vsakimi volitvami. skoraj vsaka slovenska družina je imela
kakega partizana. ljudje razumejo poboje večinoma kot maščevanje nad narodnimi
izdajalci, ne kot revolucionarni teror pod vodstvom komunistov. zato je treba te poboje
izkoriščati do onemoglosti, odgovornost za politično izrabljanje žrtev revolucije, pa je
seveda treba pripisati drugi strani. formula očitno deluje...

Ja, Jagač! Pri tebi deluje, sindrom antikomunizma, ki je kriv tudi za srednjeveško
inkvizicijo,saj so inkvizitorji predvidevali, da so čarovnice in čarodeji zametek
komunizma.

2. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:25

potomci črne inkvizicije so bili rdeči inkvizitorji. nekateri so preživeli do današnjih dni,
čeravno z obema nogama na smetišču zgodovine...

3. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 15:52

Citat:
potomci črne inkvizicije so bili rdeči inkvizitorji. nekateri so preživeli do današnjih dni,
čeravno z obema nogama na smetišču zgodovine...

No vidiš,kako dobro sem predvideval. Hvala za egzakten odgovor. Čitam te kot odprto
knjigo!

22. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 13:06

Repete, za pismenega MoDellarja:
Po pričanju očividca in nekaterih drugih domačinov, ki so jih spraševali o okoliščinah poboja, so
konec maja 1945 na to območje pripeljali 19 kamionov ljudi. Kamioni so se ustavili v vasi, potem
pa so žrtve gnali v gozd in jih predvidoma na preiskanem mestu pobili, je pojasnil Štrovs in dodal,
da jim je v zvezi z grobiščem veliko povedal tudi bližnji sosed grobišča, Benjamin Kumprej, ki je
za dogajanje izvedel od staršev in drugih vaščanov.

Tukaj ni branje med vrsticami, ampak so podatki, na katere se je naslonila preiskava. Predvidevali
so 100 mrtvih, ki jih je pripeljalo 19 kamionov ( še živih). Torej pride na 1 kamion 5 ljudi, se ti to
zdi verjetno. Meni ne. To pomeni, da nekdo ne pozna matematike. Nič drugega. če ti to ni jasno
pojdi na dodatno izobraževanje smer računstvo do 100!

1. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 13:39
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Sam podatek o predvidenem številu žrtev številu tovornjakov ti ne omogoča takšnega
zaključka. Znano je, da so komunisti premožnim žrtvam pokradli vse kar je imeli kakršno
koli vrednost. Tako bi lahko ljudi dali v dva-tri tovornjake ljudi namenjene za klanje, na
ostale tovornjakov pa njihovo premoženje (pohištvo, umetniške slike, zlatnino...). Če pa
podeliš 700/19 pa lažje sklepaš, da so zares prevažali le ljudi in ne tudi naropane dobrine.
Tiste so šle verjetno z drugim konvojem.
'
PS- ko tako pogledaš v zgodovino so komunisti s krajo in poboji prišli na oblast. Zdaj
kradejo še vedno. Za ostalo pa ni dokazov so le pijani lovci in pokojnii predsedniški
kandidati.

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 13:52

Citat:
Sam podatek o predvidenem številu žrtev številu tovornjakov ti ne omogoča takšnega
zaključka. Znano je, da so komunisti premožnim žrtvam pokradli vse kar je imeli kakršno
koli vrednost. Tako bi lahko ljudi dali v dva-tri tovornjake ljudi namenjene za klanje, na
ostale tovornjakov pa njihovo premoženje (pohištvo, umetniške slike, zlatnino...). Če pa
podeliš 700/19 pa lažje sklepaš, da so zares prevažali le ljudi in ne tudi naropane dobrine.
Tiste so šle verjetno z drugim konvojem.'PS- ko tako pogledaš v zgodovino so komunisti s
krajo in poboji prišli na oblast. Zdaj kradejo še vedno. Za ostalo pa ni dokazov so le pijani
lovci in pokojnii predsedniški kandidati.

Žolto-plavi MoDellar, nisi odgovoril na bistvo. Midva o matematiki ti pa o kvazi
zgodovini. Odgovori mi raje kako je to mogoče. Mislim na računski faul. 5 ljudi na
kamion. Tu je poanta moje replike in ne neko predavanje o zgodovini skozi "rudeča"
očala.

3. glas resnice nedelja, 05.09.2010 ob 13:52

Citat:
Sam podatek o predvidenem številu žrtev številu tovornjakov ti ne omogoča takšnega
zaključka. Znano je, da so komunisti premožnim žrtvam pokradli vse kar je imeli kakršno
koli vrednost. Tako bi lahko ljudi dali v dva-tri tovornjake ljudi namenjene za klanje, na
ostale tovornjakov pa njihovo premoženje (pohištvo, umetniške slike, zlatnino...). Če pa
podeliš 700/19 pa lažje sklepaš, da so zares prevažali le ljudi in ne tudi naropane dobrine.
Tiste so šle verjetno z drugim konvojem.
'
PS- ko tako pogledaš v zgodovino so komunisti s krajo in poboji prišli na oblast. Zdaj
kradejo še vedno. Za ostalo pa ni dokazov so le pijani lovci in pokojnii predsedniški
kandidati.

Komunisti so prišli na oblast z revolucijo, katero je vžgalo izkoriščanje večinskega dela
prebivalcev s strani klera in zemljiške gospode. V naši deželi je na začetku 20. stl. vladal
neoliberalni kapitalizem v najčistejši obliki. Brezsramno izkoriščanje slehrnika za osebno
bogatenje. Komunistična revolucija je emancipirala slovenskega delavca in kmeta,
postavila temelje gospodarstva, izgradila infrastrukturo, uvedla brezplačno izobraževanje
ter zdravstvo. In ti klerofašistična pokveka, ki svoj obstoj dolguješ partizanom in
komunistični partiji boš zdaj pamet solil o nakradenih dobrinah. Da te ni sram,
cerkvenjakar pokvarjen! Duh podložništva je močan pri klerofašistih. V 21. stl. še vedno
duhovno tlačanijo pri istih gospodarjih, ki so stoletja zatirali slovence in slovenstvo. Kako
lahko živiš sam sabo, ti moralno izprijena spaka od človeka. Resnično moraš biti ogaben
človek, da živiš s temi lažmi. Najbrž imaš kakšno seksualno deviacijo, katera te sili k
pokorščini zaradi tvoje grešnosti. Zavetje si našel seveda v krščanstvu. Brez skrbi moralno
govno, cepec na križu te ne bo rešil!
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4. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 16:00

Citat:
Komunisti so prišli na oblast z revolucijo, katero je vžgalo izkoriščanje večinskega dela
prebivalcev s strani klera in zemljiške gospode. V naši deželi je na začetku 20. stl. vladal
neoliberalni kapitalizem v najčistejši obliki. Brezsramno izkoriščanje slehrnika za osebno
bogatenje. Komunistična revolucija je emancipirala slovenskega delavca in kmeta,
postavila temelje gospodarstva, izgradila infrastrukturo, uvedla brezplačno izobraževanje
ter zdravstvo. In ti klerofašistična pokveka, ki svoj obstoj dolguješ pčartizanom in
komunistični partiji boš zdaj pamet solil o nakradenih dobrinah. Da te ni sram,
cerkvenjakar pokvarjen! Duh podložništva je močan pri klerofašistih. V 21. stl. še vedno
duhovno tlačanijo pri istih gospodarjih, ki so stoletja zatirali slovence in slovenstvo. Kako
lahko živiš sam sabo, ti moralno izprijena spaka od človeka. Resnično moraš biti ogaben
človek, da živiš s temi lažmi. Najbrž imaš kakšno seksualno deviacijo, katera te sili k
pokorščini zaradi tvoje grešnosti. Zavetje si našel seveda v krščanstvu. Brez skrbi moralno
govno, cepec na križu te ne bo rešil!

Če bi imel intelektualni nivo malo nad lediščem bi lahko še dopolnil svojo samopodobo s
kakšnim še bolj začinjenim postom. A kaj češ, revše ostane revše.

5. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:06

MoDell, ooooh. Oddahnil sem si! Ker nisi takoj repliciral resnici, sem se ustrašil, da te je
mrtvoud butnu. No vidim , da ni vse najbolj v redu s teboj ker si ponudil zelo mehkužno
repliko z ozirom kako te je resnica hudo prizadela. Poboljšaj se , ali pa mal v toplice na
oddih!

6. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 16:47

Citat:
MoDell, ooooh. Oddahnil sem si! Ker nisi takoj repliciral resnici, sem se ustrašil, da te je
mrtvoud butnu. No vidim , da ni vse najbolj v redu s teboj ker si ponudil zelo mehkužno
repliko z ozirom kako te je resnica hudo prizadela. Poboljšaj se , ali pa mal v toplice na
oddih!

Jaz te ne morem ozdraviti funkcionalne nepismenosti.Žal.

7. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:35

Citat:
Jaz te ne morem ozdraviti funkcionalne nepismenosti.Žal.

Seveda ne, saj se moraš prvo naučiti pisati. Ko boš šel na dodatno izobraževanje iz
računstva do 100. vpiši še abecedarius!

23. smorn nedelja, 05.09.2010 ob 13:22

Ker je zgornja fotografija simbolična, in ker je v članku govora o truplih, lahko domnevamo, da so
v jami ali janšeki ali komunajzarji. Ko izvemo kako so bili oblečeni, ali v rumeno plavo ali rdečo
obleko, bomo vedeli kaj več.

1. smorn nedelja, 05.09.2010 ob 15:31

Izvedeli smo, da so v jami samo janšeki, ki so po volitvah iz obupa storili samomor. Jama
ni na posvečeni zemlji.

24. istrialove nedelja, 05.09.2010 ob 13:38



14

In spet bo zazivel tisti prdonja od Dezmana ki bo jokal in celo prepoznaval zrtve po kosteh !

25. ssecnik nedelja, 05.09.2010 ob 13:47

Na bruhanje mi gre,ko nekdo omenja odpiranje že skoraj zaceljenih ran. Kurac,ne pa zaceljene.
Ko bi po vojni sodili premagancem,krivce pred zid,manj krive 10+ aresta, pa grobove vsem,tedaj
bi lahko govorili o zaceljenih ranah. Pa če bi to storili leta 1960,bi še tudi šlo. Ker pa so se stvari
začele razkrivati leta 90 rane niso zaceljene in tudi ne bodo,dokler bodo nasledniki morilcev na
oblasti. Nasledniki pa so vsi,ki se ukvarjajo s politiko,tako levi kot desni,Vsi ti nesposobneži ne
vidijo drugje priložnosti obogateti,kot v politiki. In ker je politika kurba,ste to tudi vi.

26. zvezdana nedelja, 05.09.2010 ob 14:04

Grozno! Ubogi ljudje. Kako strašna smrt...
Zakaj je tako silno trpljenje na svetu?

27. alfa nedelja, 05.09.2010 ob 14:37

Prokleti klerofašisti še kar ne morejo preboleti poraza v drugi svet. vojni. Pokopal jih je njihov
lastni oportunizem.
Povojni poboji so bili legalni in imeli mandat s strani zmagovalnih sil. Direktiva vrhovnega
poveljstva zavezniških sil je bila jasna: pobiti vse sodelavce okupatorja na zasedenih ozemljih in s
tem izkoreniniti nacifašistično zlo.

Kot vidim so bili partizani pri delu površni. Še danes se nam to maščuje.

Izgleda, da ti še vedno verjameš komunajzarskim lažnivcem. Tudi Kučan je lagal o nekem
dovoljenju zaveznikov za revolucionarno pobijanje. Seveda je to čista laž. Stalin je na Jalti
predlagal naj v poraženi Nemčiji pobijejo nekaj 100.000 ljudi. Churchil je odgovoril, da to ne
pride v poštev in da britanski parlament kaj takega ne bo nikoli odobril. Možno je, da največji
zločinec vseh časov Stalin dal takšno komando svojim jugo-hlapcem. Ti so se izkazali za največji
gnoj v vsej Evropi saj, so po vojni pobili več svojih ljudi kot okupatorji med 4 letno vojno. Na
žalost so smrdeči gnoj tudi njihovi potomci, ki še danes zagovarjajo ropanje in pobijanje
neoboroženih civilistov, tudi žensk in otrok. Poveljniku zločincev so posvetili celo ulico v
glavnem mestu. Narod, ki ima take vrednote mora propasti moralno in materialno.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 14:43

Citat:
Prokleti klerofašisti še kar ne morejo preboleti poraza v drugi svet. vojni. Pokopal jih je
njihov lastni oportunizem.Povojni poboji so bili legalni in imeli mandat s strani
zmagovalnih sil. Direktiva vrhovnega poveljstva zavezniških sil je bila jasna: pobiti vse
sodelavce okupatorja na zasedenih ozemljih in s tem izkoreniniti nacifašistično zlo. Kot
vidim so bili partizani pri delu površni. Še danes se nam to maščuje. Izgleda, da ti še vedno
verjameš komunajzarskim lažnivcem. Tudi Kučan je lagal o nekem dovoljenju zaveznikov
za revolucionarno pobijanje. Seveda je to čista laž. Stalin je na Jalti predlagal naj v
poraženi Nemčiji pobijejo nekaj 100.000 ljudi. Churchil je odgovoril, da to ne pride v
poštev in da britanski parlament kaj takega ne bo nikoli odobril. Možno je, da največji
zločinec vseh časov Stalin dal takšno komando svojim jugo-hlapcem. Ti so se izkazali za
največji gnoj v vsej Evropi saj, so po vojni pobili več svojih ljudi kot okupatorji med 4
letno vojno. Na žalost so smrdeči gnoj tudi njihovi potomci, ki še danes zagovarjajo
ropanje in pobijanje neoboroženih civilistov, tudi žensk in otrok. Poveljniku zločincev so
posvetili celo ulico v glavnem mestu. Narod, ki ima take vrednote mora propasti moralno
in materialno.
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Primitivizem, podlost, insinuacije, lažnivost, diskreditascija, sovraštvo! To so gesla SDS,
ki jih abrabniki tipa Alfić, vsakodnevno tosite.

2. istrialove nedelja, 05.09.2010 ob 14:57

Bravo
Podpis

3. istrialove nedelja, 05.09.2010 ob 14:58

Bravo
Podpis

4. gospod Zajec nedelja, 05.09.2010 ob 15:20

Citat:
Prokleti klerofašisti še kar ne morejo preboleti poraza v drugi svet. vojni. Pokopal jih je
njihov lastni oportunizem.
Povojni poboji so bili legalni in imeli mandat s strani zmagovalnih sil. Direktiva
vrhovnega poveljstva zavezniških sil je bila jasna: pobiti vse sodelavce okupatorja na
zasedenih ozemljih in s tem izkoreniniti nacifašistično zlo.

Kot vidim so bili partizani pri delu površni. Še danes se nam to maščuje.

Izgleda, da ti še vedno verjameš komunajzarskim lažnivcem. Tudi Kučan je lagal o nekem
dovoljenju zaveznikov za revolucionarno pobijanje. Seveda je to čista laž. Stalin je na Jalti
predlagal naj v poraženi Nemčiji pobijejo nekaj 100.000 ljudi. Churchil je odgovoril, da to
ne pride v poštev in da britanski parlament kaj takega ne bo nikoli odobril. Možno je, da
največji zločinec vseh časov Stalin dal takšno komando svojim jugo-hlapcem. Ti so se
izkazali za največji gnoj v vsej Evropi saj, so po vojni pobili več svojih ljudi kot okupatorji
med 4 letno vojno. Na žalost so smrdeči gnoj tudi njihovi potomci, ki še danes zagovarjajo
ropanje in pobijanje neoboroženih civilistov, tudi žensk in otrok. Poveljniku zločincev so
posvetili celo ulico v glavnem mestu. Narod, ki ima take vrednote mora propasti moralno
in materialno.

Ja Alfa in Bog obstaja! Take dokaze ti trosiš naokoli. Zgleda Alfič tudi ne veš kaj je
Churchil reku glede tistih, ki niso bili na njegovi strani. Churchil bi tudi tebe "fentu" če bi
takrat take neumnosti govoril.

5. jagadedec nedelja, 05.09.2010 ob 15:25

Alfa se je učil iz knjige: Vend-szlovenszka kniga cstenyá
Ta del pa verjetno zna še sedaj na pamet:
Domovína.
Ono meszto, gde szam sze narôdo i gorzrászao, je mi lêpo i mílo. Tü szo moji roditeli, rod,
prijáteli i poznánci. Tü je moje prebiváliscse.
K nasemi prebivaliscsi priszpádnejo nê szamo hizse v nasem meszti, nego dvori, nyive,
gorice; gôscse i cêla lêpa krajina, stera je okôli nasega meszta.
Zvün nasega meszte escse vnôgo vesznic i várasôv jeszte. Tô je vsze edna zemla, – to je
nasa domovina, stera sze
VOGRSZKO KRÁLESZTVO
zové.
Tô zemlô lübi i vszigdár v szrci noszi!
Zato verjetno tudi razmišlja na prav poseben način...

6. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 16:01
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Zdravo Zajček! A še vedno lažeš kot rudeči krade?

7. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:10

Ha, ha, ha naš gnjilaš, nori po varoši, in to zaradi tebe, ki si ga razkrinkal!

8. gospod Zajec nedelja, 05.09.2010 ob 23:37

Citat:
Zdravo Zajček! A še vedno lažeš kot rudeči krade?

Dell še zmeraj podpiraš fašizem, homofobijo in cerkveno pedofilijo?

28. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 14:57

dnevnikovega administratorja strani sprašujem, ali res niso zmožni postaviti minimalnih pravil
dostojnosti za komentiranje na tem forumu, tiste, ki se jih ne držijo pa bi morali izklopiti ali vsaj
izbrisati tiste njihove komentarje, ki so polni sovraštva, žalitev, laži ipd... ali morda cilj opravičuje
sredstva?!

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:01

Citat:
dnevnikovega administratorja strani sprašujem, ali res niso zmožni postaviti minimalnih
pravil dostojnosti za komentiranje na tem forumu, tiste, ki se jih ne držijo pa bi morali
izklopiti ali vsaj izbrisati tiste njihove komentarje, ki so polni sovraštva, žalitev, laži ipd...
ali morda cilj opravičuje sredstva?!

Administrator.
Žal gospod Jagač, bom moral prvo brisati vas in potem šele ostale, tako, da to za enkrat ne
bom storil. Če pa boste še naprej lagali, sovražili in podtikali vas bom žal moral brisati.
PS: Žal sem napisal zato ker ste naš cenjeni gost, ki se veliko ukvarja z nebulozami.
Adijo, spoštovani "Znano pero"!
Prosim vas, da ton vzamete na znanje in sam ne potrebujem dodatnih pojasnjevanj (
mešanje megle)iz vaše strani.
S tovariško mi pozdravi, kamerat, Sračje pero, pardon, "znano pero"!

29. pinamuri nedelja, 05.09.2010 ob 15:01

Pustite že enkrat mrtve pri miruu!!Anebi raje tega denarja porabili za vse žive,ki nimajo od česa
živeti?!Očitno je nekaterim politikom malo mar kako ljudje živijo,pomembno je samo to,da
nabirajo točke za volitve!Kosti lahko uporabijo kakor jim paše,saj na njih ne piše čigave so!!Pa še
to:če ne bi bilo toliko okupatorjevih sodelavcev bi bilo tudi mnogo manj žrtev na obeh straneh!!

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:09

in če ne bi bilo komunistične revolucije med NOB, bi bilo tudi manj okupatorjevih
sodelavcev...
čas bi bil, da rečemo enkrat za vselej, da je bila revolucija med NOB prav tako izdaja
slovenskega naroda kot je bilo sodelovanje z okupatorjem. revolucija je vzela več življenj
kot okupator...

2. pepe nedelja, 05.09.2010 ob 15:13

Citat:
in če ne bi bilo komunistične revolucije med NOB, bi bilo tudi manj okupatorjevih
sodelavcev... čas bi bil, da rečemo enkrat za vselej, da je bila revolucija med NOB prav
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tako izdaja slovenskega naroda kot je bilo sodelovanje z okupatorjem. revolucija je vzela
več življenj kot okupator...

svake slamice se utapljajoči v laži oprimejo.
Nauk slavne RKC za svoje vernike je bil, da je okupator oblast kateri je treba v veri služiti.
Revolucija pa od boga prepovedano dejanje.
Mimogrede, ob klanjanju fašistim jih nič ni motilo, da so fašisti sami trdili, da so na ablast
prišli z revolucijo.

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:22

pepe, večina partizanov, nad 90%, niso bili nikoli komunisti. v hosto so šli zaradi
domljubja, ne zaradi revolucije. peščica komunistov, ki se je s prevaro in najbolj grobim
nasiljem dokopala do vodstva OF, pa je vse druge izigrala in izvedla revolucijo na hrbtih
partizanov-domoljubov-nekomunistov...

4. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:15

Citat:
in če ne bi bilo komunistične revolucije med NOB, bi bilo tudi manj okupatorjevih
sodelavcev... čas bi bil, da rečemo enkrat za vselej, da je bila revolucija med NOB prav
tako izdaja slovenskega naroda kot je bilo sodelovanje z okupatorjem. revolucija je vzela
več življenj kot okupator...

Jagaqč, če ne bi bilo komunistične revolucije tudi naju ne bi bilo, ker bi naši starši bili
skurjeni v kakšnem krematoriju pred najinim spočetjem Živela revolucija, ki mi je dala
življenje. Boris kidrič, Edvard Kardelj, Tomaž Ertl, hvala vam za večno. Rudeči Igor!

5. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 16:56

igor, žal je tako, da bi če bi OF in NOB bila to, kar naj bi bila, ne pa predvsem
komunistična revolucija, bi vojno preživelo precej več slovencev, pa tudi SLO bi lahko
bila precej večja...

6. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:43

Citat:
igor, žal je tako, da bi če bi OF in NOB bila to, kar naj bi bila, ne pa predvsem
komunistična revolucija, bi vojno preživelo precej več slovencev, pa tudi SLO bi lahko
bila precej večja...

Kaj drkaš s ČE? Revolucija je bila in ne drkaj s ČE. Še enkrat hvala tovariš Tomaž Ertl, da
si nam omogočil zaživeti Zaradi takih bogaboječih svetohlincev kot je "poznano pero" nas
ne bi bilo. Hvala Edi, hvala Milan, hvala Boris, hvala partija, hvala Tito!

7. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:52

igor, pozdravi vse zombije s smetišča zgodovine...

8. pepe ponedeljek, 06.09.2010 ob 08:32

Citat:
pepe, večina partizanov, nad 90%, niso bili nikoli komunisti. v hosto so šli zaradi
domljubja, ne zaradi revolucije. peščica komunistov, ki se je s prevaro in najbolj grobim
nasiljem dokopala do vodstva OF, pa je vse druge izigrala in izvedla revolucijo na hrbtih
partizanov-domoljubov-nekomunistov...
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samooklicanim nestrankarskim aparatčnikom pač zgodovina gledano v celoti ni najbolj
jasna, pa vlečejo ven strankarska in verske dogmatične floskule.
Resnica je bolj boleča. posebej za samooklicane neodvisneže, ne samo ,da je večina odšla
v boj proti okupatorju in domačim hlapcem zaradi želje po svobodi ampak tudi zaradi
obljube, da v tako urejenimi in izkoriščevalski družbi kot je bila kr. Jugoslavija ne bodo
več živeli. Torej je bila socialna revolucija prvi cilj.

30. pepe nedelja, 05.09.2010 ob 15:23

Tale Štrovs je ob " odkritju Barbarinega rova " okoli širil zgodbo, da so bili notri pomorjeni z
plinom.

1. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 16:03

Citat:
Tale Štrovs je ob " odkritju Barbarinega rova " okoli širil zgodbo, da so bili notri
pomorjeni z plinom.

Ti pa si bi zraven in veš kako so dejansko bili pobiti?

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:21

Citat:
Ti pa si bi zraven in veš kako so dejansko bili pobiti?

Ne Štrovs je bil! Ker je bil takrat komunist, je imel dobre zveze s SZ, ki mu je napeljala
plin do Hude jame, kjer so potem zločesti komunisti usmrtili uboge ustaše, ki so imeli na
vesti samo 800.000 ljudi, ki pa jih ni bilo preveč škoda saj so med njimi bili Srbi, Židi,
Tudi Slovenci- komunajzarji, no zgodila pa se je tudi koleteralna škoda, saj so pobili tudi
nekaj naših farov. Morda so bili ti fari malo preveč rudeči! Slava žrtvam v Hudi jami!

3. pepe ponedeljek, 06.09.2010 ob 08:33

Citat:
Ti pa si bi zraven in veš kako so dejansko bili pobiti?

seveda je bil " strokovnjak " Štrovs, morda jih je celo kak njegov sorodnik zaplinil in mu
na smrtni postelji povedal.

31. lahkokruhar nedelja, 05.09.2010 ob 16:12

Ne morem verjet koliko izdajalcev, ki so zaslužili šus, smo imali v Slovaniji.
Morali bi se sramovati tega koliko kvislingov smo imeli, le kdo nas bo v svetu še spoštoval!
So pa partizani bili nedosledni in švampasti po vajni. Nekaj te golazni je pa le ušlo.

32. Diaprel13 nedelja, 05.09.2010 ob 16:16

alfa nedelja, 05.09.2010 ob 14:37
Citat:
Tudi Kučan je lagal o nekem dovoljenju zaveznikov za revolucionarno pobijanje. Seveda je to
čista laž. Stalin je na Jalti predlagal naj v poraženi Nemčiji pobijejo nekaj 100.000 ljudi. Churchil
je odgovoril, da to ne pride v poštev in da britanski parlament kaj takega ne bo nikoli odobril.
Možno je, da največji zločinec vseh časov Stalin dal takšno komando svojim jugo-hlapcem. Ti so
se izkazali za največji gnoj v vsej Evropi saj, so po vojni pobili več svojih ljudi kot okupatorji med
4 letno vojno. Na žalost so smrdeči gnoj tudi njihovi potomci, ki še danes zagovarjajo ropanje in
pobijanje neoboroženih civilistov, tudi žensk in otrok.
**
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Alfa, prav gotovo vam je znano, da je leta 1953 Winston Churchill prejel Nobelovo nagrado za
književnost za svoje veliko zgodovinsko delo Druga svetovna vojna. Omenjeno obsežno delo je
prevedeno tudi v slovenščino. Menim, da vam kot poznavalcu jaltske konference,vsaj tako
domnevam glede na vaš zapis, ne bo težko najti črno na belem zapisanih Churchillovih besed v
poglavju o jaltski konferenci, s katerimi je nasprotoval Stalinovi nameri o pobitju nekaj 100.000
ljudi v poraženi Nemčiji. Seveda bo dobrodošel tudi kakšen drug verodostojen vir, s katero boste,
alfa, potrdili resničnost vaše trditve. Drugače je to vaša čista laž. Tudi to besedo ste uporabili v
vašem komentatorskem zapisu.
Kot kaže, so se vam v spomin močno vtisnile tudi Kučanove besede ˝o nekem dovoljenju
zaveznikov za revolucionarno pobijanje˝, zato vas spet prosim za navedbo verodostojnega vira.
K temu me sili tudi vaša opazka o ˝smrdečem gnoju˝, kamor prištevate tudi potomce slovenskih
partizanov. Kot sin primorskega partizana lahko rečem, da ste smrdeč gnoj vi sami, tako kot
domobranski kolaboranti druščine Franca Fraklja (sliko te druščine najdete na spletni strani
http://www.mladina.si/mladina/200625/clanek/slo--sprava-
spomenka_hribar/img/tema_rozman_z_domobranci_display.jpg). Ta druščina je, če uporabim
vaše besede, ropala in pobijala tudi neoborožene civiliste. Tudi več deset žensk v Kozlarjevi gošči.
O tem govorijo in pišejo dokumentirani viri, dosegljivi tudi na spletu. Ti viri niso čista laž. So pa
res v črno beli tehniki tako kot zgoraj omenjena slika, posneta na dvorišču ljubljanske stolnice, z
domobranskim poročnikom Frakljem in škofom Gregorjem Rožmanom v prvi vrsti.
Čakam na vaš odgovor, alfa.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:30

Diaprel, Alfića je potrebno tudi razumeti saj je bil gnjilaš, ki se je ravnal po geslu
"Naredite mi to deželo spet Hungarijo". Ker so mu Sovjeti in partizani preprečili to
namero, jim nikakor ne more odpustiti. Lagati, pa itak ni kaznivo dejanje, še več za
njegovo žolto plavo opcijo je to zelo dobrodošla, kajti kaj drugega te SDSovski stranki
tudi nimajo za pokazati!

2. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 16:52

igor, igor...

3. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:45

Citat:
igor, igor...

Kwa b` r`t?

33. OSTROVID nedelja, 05.09.2010 ob 16:23

notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 15:09

in če ne bi bilo komunistične revolucije med NOB, bi bilo tudi manj okupatorjevih sodelavcev...
čas bi bil, da rečemo enkrat za vselej, da je bila revolucija med NOB prav tako izdaja slovenskega
naroda kot je bilo sodelovanje z okupatorjem. revolucija je vzela več življenj kot okupator...

Konec citata.

Notranji. Čas je da se zaveš, da so klerikalci izvršili prvo izdajo na dan prihoda Italijanov v
Ljubljano. Župnik Kete iz Polja pri ljubljani je naznanil "znane komuniste", da iz zapuščenih
vojaških skladišč vozijo orožje neznano kam. Potem je njegova skupina v juniju leta 1941 izdelala
seznam tistih, ki so se povezovali in delali za OF, z osebnimi podatki in "ocenami osebnosti".
Takrat, kolikor vem še ni bilo "komunističnega nasilja". Morda je tu skrit odgovor "Kaj je bilo
prej, kura ali jajce?"
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1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 16:51

ostrovid, tisti, ki so delovali zoper slovenski narod, so obsojanja vredni. ampak to z
ničemer ne opraviči komunistične revolucije. da je to bil primarni cilj komunistov, pa že
vrabci čivkajo.

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:51

Citat:
ostrovid, tisti, ki so delovali zoper slovenski narod, so obsojanja vredni. ampak to z
ničemer ne opraviči komunistične revolucije. da je to bil primarni cilj komunistov, pa že
vrabci čivkajo.

Ej, povej farom, da so zamudili vlak in stavili na napačnega konja. Za to jim komunisti
niso nič krivi. Komunisti so se4 postavili v bran lastnemu narodu, katerega Je del RKC
pustil na cedilu. Komunisti so uzurpirali oblast popolnoma zasluženo saj so se borili proti
genocidu nad Slovenci, RKC je pa to podpirala. marš, izdajalec svinjski!

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:00

žleht igor, jaz ne podpiram izdajalske RKC, ti pa podpiraš morilske revolucionarje. jaz
podpiram samo borce za svobodo slovenskega naroda, kar je bila velikanska večina
partizanov, ki niso bili komunisti. ti bi slovence pahnil v novo suženjstvo pod rdečim
škornjem...

4. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:09

Citat:
marš, izdajalec svinjski!

vsa moja družina je bila na partizanski strani po materini in očetovi strani, čeprav niso bili
komunisti ... sramuj se igor...

34. alfa nedelja, 05.09.2010 ob 16:39

Ja Alfa in Bog obstaja! Take dokaze ti trosiš naokoli. Zgleda Alfič tudi ne veš kaj je Churchil reku
glede tistih, ki niso bili na njegovi strani. Churchil bi tudi tebe "fentu" če bi takrat take neumnosti
govoril.

Ja res je tako kot praviš. Ko so partizani zasedli Trst so na veliko pobijali se pravi čistili mesto.
Zato so Angleži zahtevali naj se poberejo. Ko so se umaknili so Angleži pobili pol Trsta.

1. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 16:54

Citat:
Ja Alfa in Bog obstaja! Take dokaze ti trosiš naokoli. Zgleda Alfič tudi ne veš kaj je
Churchil reku glede tistih, ki niso bili na njegovi strani. Churchil bi tudi tebe "fentu" če bi
takrat take neumnosti govoril. Ja res je tako kot praviš. Ko so partizani zasedli Trst so na
veliko pobijali se pravi čistili mesto. Zato so Angleži zahtevali naj se poberejo. Ko so se
umaknili so Angleži pobili pol Trsta.

Primitivni Alfić, Diaprel ti je predlagal, da prečitš Churchilla. Trst je bil prodan že na
Jaltski konferenci. Zato si ne izmišljuj nekih pobojev. Tipično za smrdljivce iz SDSa,
laganje, laganje, laganje.. in continuous!

35. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 16:53
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Drznem si napovedati, da bodo "strokovnjaki" potegnili iz rokava še kako najmanj tako polno
jamo, kot je ta..Da bodo desne gospe vzdihovale po forumu, kako strašna smrt .So patrizani,
deportiranci v koncentracijska taborišča, simpatizerji partizanov, ki so jih izdali,...vemo kdo,
umirali tko, mal bolj na izi, vi, vi...ma kr neki ! Ne bom padla na mino, ki naj bi spet po gostilnah
in ob nedeljskih kosilih, kjer zbrana družina debatira o rudečih, o njihovih zločinskih, tajkunskih
potomcih, ki zdaj več ne ubijajo, ampak "le" ropajo. Mali Janezki že sedaj vedo, kdo je kdo..
Janša je jasno njihova prva velika "žrtev" po tretji vojni...,ubogi malik!
Ker je nevaren Pahorju, se ga je treba znebiti, kaj ne? Oba skupaj v resnici nista vredna enega
dobrega( dva loša ubiše Miloša) Pa kaj je v tej za vas precej neslavni zgodovini tako mikavnega,
da je stvar že zdavnaj prešla meje pietete in približno zdravega razuma..Ne mi razpredat o spravi,
kesanju.., če za koga, to velja ( tudi) za vas.
Ko na hitro premislim, kako poenostavljajo mnogi na desni, kako je vse jasno, ve se kdo je bad
guy in kdo je hero..
Zamenjajmo opciji in prikaže se vrli, novi svet, nedesničarji bodo dojeli, da ne spadajo v to idilo v
povprečju vernih poštenjakov , zato bodo poleteli v kako osamo.., premišljevat kako so/smo
pokvarjeni.in neprilagodljivi..
hvala npr Bogu za razum press (desnim je bil očitno manj naklonjen...)

.

1. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 17:40

Citat:
Drznem si napovedati, da bodo "strokovnjaki" potegnili iz rokava še kako najmanj tako
polno jamo, kot je ta...

Lenči, pa te ni groza že teh odkritih, da si jih želiš še več?
Pokvarjenost podpornikov rudečih zares ne pozna meja.

2. smorn nedelja, 05.09.2010 ob 17:47

MuuuDelči, iz duhovne jame v kateri ste vas je sam Bog samo prestavil v fizične. Koliko
je teh bi ti že moral vedeti, če imaš kaj razuma.

3. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 18:56

Citat:
Lenči, pa te ni groza že teh odkritih, da si jih želiš še več?Pokvarjenost podpornikov
rudečih zares ne pozna meja.

Spet podvaljuješ, saj vi abrambniki z Dežmanom na čelu stalnopretiravate s temi števili.
Dvojna merila so vaša stalnica, če še nisi pozabil se lahkjo malo spomniš na kontaktno
oddajo, kjer je to najlepše demonstrirala "nevtralna" generalna tožilkia Barba Breza. Res
ne vem, kako ste lahko tako zabiti. Ali je to tudi vaš predpogoj za članstvo v SDS?

36. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 17:55

Stari moj, Dell, če ste ti in še nekaj nekrofilov s foruma po tvojem predstavniki slovenske desnice,
je ta v riti.
Ne morem in nočem več pristajati na histerijo in očitke, ko se pojavijo nove jame.Mislim le na
danes in na prihodnost.
Včeraj me zanima edino, če se iz njega kaj naučim, za jutri in prihodnost.
Ti pa drugi pa zgubljajte tisto nekaj energije in intelekta na zgodovino, zločine, delitve..
Jaz sem gospa 21 stoletja, in živim tako, da je vsak moj dan ćim bolj poln in lep.
Sem zelo bogata, ker sem pametna, imam rada knjuge, filme šport , imam družino, mačko,
prijatelje in delo, ki ga obožujem, kljub garanju. Ne, TISTA preteklost ni moj problem, z dolžnim
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spoštovanjem do mrtvih vseh barv.
Thats all press

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 18:08

gospa 21. stoletja, pripravi se na tehnokalipso. mačke jo bodo verjetno preživele, ljudje
težko...
http://www.youtube.com/watch?v=YDqaMFHGEZ8&feature=related

2. Dell nedelja, 05.09.2010 ob 19:04

Citat:
Stari moj, Dell, če ste ti in še nekaj nekrofilov s foruma po tvojem predstavniki slovenske
desnice, je ta v riti.
Ne morem in nočem več pristajati na histerijo in očitke, ko se pojavijo nove jame. Mislim
le na danes in na prihodnost.
Včeraj me zanima edino, če se iz njega kaj naučim, za jutri in prihodnost.
Ti pa drugi pa zgubljajte tisto nekaj energije in intelekta na zgodovino, zločine, delitve..
Jaz sem gospa 21 stoletja, in živim tako, da je vsak moj dan ćim bolj poln in lep.
Sem zelo bogata, ker sem pametna, imam rada knjige, filme šport , imam družino, mačko,
prijatelje in delo, ki ga obožujem, kljub garanju. Ne, TISTA preteklost ni moj problem, z
dolžnim spoštovanjem do mrtvih vseh barv.
Thats all press

Lenčka moraš priznati, da Dnevnik ni neko desničarsko trobilo. O aferah, cerkvenih in
jamah polnih trupel piše ravno neokomunistični tisk. Ta tisk nič ne piše o sanjskih uspehih
ta'gorše vlade KGB. Ne piše nič o permanentnih krajah našega, skupnega premoženja.
Torej ti neokomunisti oz. rudeči delajo vse, da se prepiramo okrog križa in kosti, da lahko
sami nemoteno nadaljujejo svoj plenilski načrt.
Tepčki pa jim pri tem pomagate.

37. OSTROVID nedelja, 05.09.2010 ob 18:07

notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 16:51

ostrovid, tisti, ki so delovali zoper slovenski narod, so obsojanja vredni. ampak to z ničemer ne
opraviči komunistične revolucije. da je to bil primarni cilj komunistov, pa že vrabci čivkajo.
Konec citata

Vidiš notranji. Proletarci so pred vojno živeli podobno bedno kot danes. Izkoriščanje na vsakem
koraku. Brezpravnost. Ponižanja. Poleg tega pa še nenasitna cerkev. Moj ded, je naprimer opravil
z njo, ko župnik ni hotel slišati, da se cerkveni davek poravna v delu in dobrinah, kajti takrat je bil
denar v pasivnih krajih problem. Zato je moral prodati eno najboljših njiv, seveda pod ceno
vaškemu mogotcu, da je farjem dal kar je "božjega". Do smrti jih je iskreno sovražil. Pa ni bila pri
hiši velika revščina. Morda se je zato odločil in delal za OF od prvega dne, moj oče pa je že kot
mladoletnik odšel v partizane. In če lahko verjamem njemu, čeprav je že dolgo pokojni, je šel v
partizane tudi za odpravo krivic, ki so se dogajale okrog njega.
In kdo jih je odpravil, krivice namreč? Edini, ki je ponudil program odprave krivic so bili
komunisti. In so jih.
Nima smisla da razpravljam s teboj o tem. Ne vem kdo je na teh meridianih uvedel brezplačno
zdravstvo, šplstvo, pokojninsko zavarovanje itd. Vem samo to, da pri tem niso sodelovali
domobranci. Nasprotno. Nasprotovali so temu projektu tudi za ceno tujih, nazadnje pa še lastnih
življenj. Še več pripravljeni so bili iti v odkrito izdajo.

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 18:51
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ostrovid, danes, ko so nekdanji komunisti postali vodilni kleptokapitalisti, pa je povsem
enako kot je bilo pred vojno. očitno nismo skandinavija, smo pač žal balkan. misliš, da
sedanje nemoralno stanje upravičuje nasilno revolucijo in pobitje desettisočev ljudi, ker so
kleptokapitalisti? upam, da tega ne misliš. in če revolucija danes ni upravičena, tudi
revolucija v času NOB, v času, ko je bil narod za povrh ogrožen v svojem obstoju, ni bila
upravičena. bila je izdaja naroda. velikanska večina partizanov niso bili komunisti in so šli
v hosto zato, ker so bili domoljubi z namero boriti se proti okupatorju, ne zato, da bi delali
revolucijo in v njej pobijali rojake...

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 19:09

Citat:
ostrovid, danes, ko so nekdanji komunisti postali vodilni kleptokapitalisti, pa je povsem
enako kot je bilo pred vojno. očitno nismo skandinavija, smo pač žal balkan. misliš, da
sedanje nemoralno stanje upravičuje nasilno revolucijo in pobitje desettisočev ljudi, ker so
kleptokapitalisti? upam, da tega ne misliš. in če revolucija danes ni upravičena, tudi
revolucija v času NOB, v času, ko je bil narod za povrh ogrožen v svojem obstoju, ni bila
upravičena. bila je izdaja naroda. velikanska večina partizanov niso bili komunisti in so šli
v hosto zato, ker so bili domoljubi z namero boriti se proti okupatorju, ne zato, da bi delali
revolucijo in v njej pobijali rojake...

Obsedeni Jagač, kaj so tudi na zahodu izkoriščevalski kapitalisti derivat komunizma. Ti
človek si tako butast, da popolnoma nič ne razumeš. ti ne rzumeš stisko ljudi. Zaradi nje je
nastal komunizem, krivi so pa kapitalisti, ki ustvarjajo pogoje za revolucijo. So pač toliko
nenasitni, da niti ne vedo kje je Rubikon, pri tem jim pa izdatno pomaga Cerkev, ki je pa
najbolj nenasiten sistem na svetu. Jagač demokracija je samo opij za ljudstvo pod katerim
plaqščlem se skriva izkoriščanje človeka po človeku. Nenazadnje demokracija in RKC sta
živa že več kot 2000 let Zakaj? Zato ker oba zavajata ljudstvo, eni s Kristusom, drugi s
"svobodo" po meri zahoda. kakšna je to svoboda kjer se delavci vsak dan tresejo če bojo
ostali v službi, če se tresejo ali bojo dobili plačano, ali jim kapitalist plačuje prispevke.
Kakšna je to svoboda če imaš zelo omejene socialne pravice. Edino kar je šlo v kurčevi
demokraciji na bolje, je to, da lahko svobodno flancamo. Ampak od flancanja se ne da
živeti. Ti ja, ker si za to plačan! Skratka, komunizem je derivat gnilega kapitalizma,
kenede antianarhist!

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:17

igor, jaz ne podpiram niti povampirjenega kleptokapitalizma, niti demokrature, niti RKC.
podpiram nekaj, česar še ni, in upam, da bo: resnično demokracijo in resničen tržni
ekonomski sistem namesto sedanjega plenilskega ekonomskega sistema. in podpiram
pravno državo namesto sedanje pravniške države. kaj podpiraš pa ti? tita in partijo?! se ti
ne zdi, da je oboje na smetišču zgodovine?! si mar zombi?!

38. Bubbles nedelja, 05.09.2010 ob 18:08

Zanima me zakaj se noben od vas ne vpraša zakaj in kako so lahko pripeljali čez mejo avstrijce in
jih tukaj pobili!!

1. smorn nedelja, 05.09.2010 ob 18:29

Ti kar povej, ker odgovor sigurno poznaš, če prav dvomim, da tudi resnico.

39. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 18:13

notranji , mislim da bi ti precej bolj koristil kak dan brez obveznosti na forumu, poskusi, boš
precej bolj miren in manj črnogled.
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Pa celo kakega prijatelj znaš dobiti...
danes brez kolapsov

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 18:43

lenčka, biti obveščen o določenih pojavih, ne pomeni biti črnogled. ne vedeti nečesa, pa ne
pomeni nikakega optimizma, temveč le nevednost. verjetno nisi še slišala za izraze kot so
tehnokalipsa ali singularnost. naj ti čisto na kratko povem, ker se imaš za gospo 21.
stoletja, pa očitno nimaš pojma, kaj se dogaja v tem stoletju, tako kot nočeš vedeti, kaj se
je dogajalo v preteklosti. resni znanstveniki, svetovna politična in gospodarska elita se
pripravljajo na ključni dogodek 21. stoletja, ki bo odkritje umetne inteligence. nihče ne ve,
kakšne bodo posledice tega odkritja, ve pa se, da nič več ne bo tako, kot je bilo.
nanotehnologija, ki omogoča gradnjo struktur na molekularni ravni, bo omogočila gradnjo
računalnika v velikosti zrna peska, ki bo bolj zmogljiv kot najbolj zmogljivi današnji
računalniki. najbrž ni treba imeti preveč domišljije za ugotovitev, da bi človek, ki bi imel v
sebi vgrajen tak računalnik, postal neke vrste transhumani nadčlovek. hitrost njegovega
mišljenja bi postala dobesedno nedoumljiva. lahko bi si v spomin naložil vse znanje tega
sveta...
nekaj pa je jasno: pojav transhumanega superinteligentnega artilekta (iz artificial intellect)
bo po vsej verjetnosti povzročil izumrtje današnjega človeka, ker bo predstavljal višjo
stopnjo evolucije. mnogi futurologi napovedujejo, da se bo to zgodilo v nasilnem uničenju
večine sedanjega človeštva, ker bodo navadni ljudje pač predstavljali konkurenco za
omejene naravne vire. kdo bo v tem neenakem boju zmagal, najbrž ni treba preveč ugibati.
če te zanima, napovedujejo pojav umetne inteligence najkasneje med leti 2040-50, lahko
pa že tudi prej.
če meni ne verjameš, si poglej priložen link. sicer pa imaš virov na internetu o tem, kolikor
jih hočeš. poguglaj pojme kot (artificial intellect/intelligence, singularity, technocalypse,
artilect...) veselo zabavo.
http://topdocumentaryfilms.com/building-gods/

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 19:16

Jagač, se ti je sfuzlal. Saj ti je Lenči dobrohotno predlagala oddih. Pojdi z menom v toplice
( mislim na Alfića, pa MoDella) Več kot zaslužili ste si daljši dopust v breskrbnem
brbljanu o komunistih, saj se med seboj ne boste kregali. Samo pazite, da ne boste preveč
popljuvali, ker vas lahko polula kakšen ta rudeč!

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:29

igor, ti si obtičal v času kerjavlja, marxa in engelsa in maršala tita...

4. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 19:47

Citat:
igor, ti si obtičal v času kerjavlja, marxa in engelsa in maršala tita...

Popolno brerzvezje. Če nimaš kaj odgovoriti raje molči!

40. boriss nedelja, 05.09.2010 ob 18:20

Tito je naredil hudo napako, ko je izdal ukaz o prenehanju .-
Zdaj pa lahko samo še pred takšne luknje postavimo spomenik z napisom : TU LEŽIJO
OSTANKI NARODNIH IZDAJALCEV

41. mihaelfuntek nedelja, 05.09.2010 ob 18:22
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Smiselni komentar SOKRATA.
Ljudje pa žal še kar naprej nosijo orožje.
Orožje je namenjeno ubijanju.
In ko moriš je vseeno ali si levi, desni, beli, črni, rdeči ali pa karirast. Morilec si !
Če pa te kdo prisili da ubijaš, potem najprej ubij sebe. Če bi vsak vojak ubil najprej sebe, bi vodje
ostali brez moči.

42. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 18:26

pa brez vojske tud..., mihael.
če bi bili vsi tako dosledni, ne?

1. smorn nedelja, 05.09.2010 ob 18:58

tudi führerjev ne bi bilo, če gre za doslednost...

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 19:20

Citat:
pa brez vojske tud..., mihael.če bi bili vsi tako dosledni, ne?

Krasno, evo načina kako se lahko demilitiziramo! Veliko uspeha bodočim vojakom želim.

43. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 19:03

notranji, le ti si sposoben direkt iz jame skočit med futorologe..., zakaj že?
Sicer sem pa že kot šmrka v kakem četrtem razredu brala Assimova, Clarka, oh, pa že prej Wellsa,
pa Verna pa, pa, pa...
Tako da mi je še od tistih SF česov ostalo zanimanje za to kaj bo kako bo, če bo..

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:23

lenny, žalim slučaj, ampak vidim, da si precej intelektualno lena. očitno veliko ne razumeš
in misliš, da gre za znanstveno fantastiko. znanstvena fantastika se spreminja v resničnost
zdaj in tukaj. ampak, saj je morda bolje zate, če tega ne razumeš...

2. žleht igor nedelja, 05.09.2010 ob 19:23

Citat:
notranji, le ti si sposoben direkt iz jame skočit med futorologe..., zakaj že?Sicer sem pa že
kot šmrka v kakem četrtem razredu brala Assimova, Clarka, oh, pa že prej Wellsa, pa
Verna pa, pa, pa...Tako da mi je še od tistih SF česov ostalo zanimanje za to kaj bo kako
bo, če bo..

Lenči, Jagač je pisatelj (beri pisun),ki je sam to spisal, na Janšin način. Bob!

3. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:31

ah igor, čisto vsega se pa ne da vtaknit v ideologijo superiornih naših zombijev s smetišča
zgodovine...

44. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 19:05

jap, smorn.

45. OSTROVID nedelja, 05.09.2010 ob 19:29
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notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 18:51

ostrovid, danes, ko so nekdanji komunisti postali vodilni kleptokapitalisti, pa je povsem enako kot
je bilo pred vojno. očitno nismo skandinavija, smo pač žal balkan. misliš, da sedanje nemoralno
stanje upravičuje nasilno revolucijo in pobitje desettisočev ljudi, ker so kleptokapitalisti? upam, da
tega ne misliš. in če revolucija danes ni upravičena, tudi revolucija v času NOB, v času, ko je bil
narod za povrh ogrožen v svojem obstoju, ni bila upravičena. bila je izdaja naroda. velikanska
večina pratizanov niso bili komunisti in so šli v hosto zato, ker so bili domoljubi z namero boriti
se proti okupatorju, ne zato, da bi delali revolucijo in v njej pobijali rojake...
Konec citata
Notranji. Nekoč, daleč tam nekje v okrog leta 1985, je stari jugoslovanski komunist, edini ki je v
norišnici razpada bivše države imel jajca in zažugal Miloševiču, Vinko Hafner, dejal.: "V Zvezi
komunistov so komunisti in so člani Zveze komunistov." Te besede sem slišal na lastna ušesa. In s
tem je želel povedati, da jih v ZK ni bilo malo, ki so postali člani samo zato, da so si uredili
privilegije in koristi. In to so tisti ki so takoj izstopili iz "partije" in postali novi kapitalisti in se
naslednji dan usedli v prvo klop v farni cerkvi. To niso komunisti, to so koristolovci vseh vrst, ki
so tudi v drugih strankah. In sam si se lahko prepričal, kako so stranke razpadle, ko niso bile več
korito za vse prašiče ki so se gnetli ob njih. Pokaži vsaj enega "starega komunista", tistega
vodilnega, tistega iz "hoste", ki si je prilastil bogastvo ki se piše v miljonih evrov. Torej tisti
komunisti, ki so gradili državo v povojnem času, ki so izvedli revolucijo, niso med temi, ki
ponovno izkoriščajo delavce.
Povojne poboje pa naj se najprej razišče. Tisto kar vidim danes, se proglaša vse, od pobitih v
zadnjih bojih in pokopanih kar tam kjer so padli, pa do pravih pobojev, za povojne poboje. Ni mi
všeč, da stase znašla med "krivci" tudi moj oče in mama, Da se ni nič vedelo je laž. Kar se mene
tiče, sem prvič slišal za "likvidacije izdajalcev" že v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ni
pa mi všeč, da so se te stvari godile na "mojem dvorišču". Ampak vseeno bi želel prebrati kako
uradno poročilo. Do danes me preplavljajo samo predvidevanja o strukturi in številu. Število pa se
napihuje že v prvi fazi raziskav, potem pa zadeva utihne, kasneje pa se potiho izve mnogo manjše
število in čisto druga stuktura. Naključje je hotelo, da sem se sam srečal s temi primeri in videl
realnost. Že davno ugotovljeno stanje se je napihnilo za nekaj desetkrat in zahtevalo preiskavo.
Taka je realnost danes. Kje pa je resnica, bi bilo pa dobro vedeti na podlagi uradnih preiskav. Pa
kot je videti g Štrovs ni najbolj navdušen nad kriminalistično preiskavo. Kdo še stoji zadaj pa je
vprašanje.
Da pa je vsaka nasilna smrt tragedija pa ni dvoma. Tudi tista, ki se je končala v plinski celici v
taborišču, kamor je žrtev prišla zaradi nedolžnega, domoljubnega zbiranja podatkov o sodelavcih
OF med sošolci.

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:39

ostrovid, saj smo najbrž vsi razočarani nad to našo demokraturo in kleptokapitalizmom, pri
čemer levi plebejci obtožujejo za sedanje stanje desnico, desni plebs pa levico. resnica bo
najbrž, da smo vsi po malem odgovorni, ker smo pač tiščali glavo v pesek in rinili vsak za
svojimi krivimi preroki, levimi in desnimi, ki so pokazali, da skrbijo zgolj za svojo rit, za
ljudstvo jim je prav malo mar.
kar zadeva stare revolucionarje, ki se niso okoristili, imaš morda celo prav, ampak mnogi
so svojim potomcem omogočili, da so se okoristili, tako da v njihov apriorni idealizem in
altruizem ne bi ravno verjel. prej bi verjel, da je sedanje moralno/materialno razsulo
posledica antivrednot komunističnega obdobja na podlago nekdanje klerikalne
hinavščine... žal smo slovenci, kar pač smo. očitno nismo to, kar smo verjeli ob
osamosvojitvi, da smo...

46. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 19:36



27

notranji moj intelekt ni nič ogrožen, sem pa vmes gledala košarko( bravo naši), vabila na rojstni
dan, pisala take simpl potiče, gledala poročila, pravzaprav sem carica, ne pa...A ti resno, da men
razlagaš kaj je SF,..oh, daj se no pomir, ...

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 19:42

leni, tvoja narejena vsevedna drža je na malce majavih temeljih, če jih sploh ima. izkaži s
kakimi argumenti, če jih premoreš, ne le s floskulami brez vsebine in brez smisla...

47. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 19:37

igor, živijo, predvidevam vsaj polovičen bobek..

48. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 19:53

notranji zagotavljam ti, da imam v znanju ogromne lukjne, predvsem v ekonomiji, kemiji,...
Nimam najmanjših ambicij kakorkoli učinkovati na forumu.
Zgolj sem.In povem kaj mislim. Včasih verjetno kar pametno, drugič manj, tretjič kiksnem.In?
Je od mojega mnenja kaj odvisno?
Če ti moja drža ne ugaja, me pa vehementno preskoči, sploh, kadar ni tvoj dan

1. notranji sovražnik nedelja, 05.09.2010 ob 20:22

ah lenny, brez veze...

49. alfa nedelja, 05.09.2010 ob 20:23

No in kaj smo še enkrat videli to popoldne. Vsekakor to, da med nami živi neznano število ljudi
brez osnovne človeške omike in vzgoje. Civiliziran človek ravna s posmrtnimi ostanki ljudi, pa
naj gre za kogarkoli spoštljivo. Tu pa čitamo o izdajalcih in bogve o čem še, čeprav zato ni
nobenega dokaza. Oznovci so pač svoje kratko bivanje na Koroškem izkoristili za ropanje in
morjenje. To je bilo edino kar so znali, vojskovanje jim ni dišalo. Zločini komunistov se
opravičujejo z domnevnimi zločini RKC v srednjem veku. Komunisti niso kršili cerkvenih
zakonov ampak ženevsko konvencijo o ravnanju z ujetniki in begunci.

1. eschenhof nedelja, 05.09.2010 ob 23:05

Alfa, pri tebi se vidi da si moralno pokvarjen že iz tega da govoriš o domnevnih zločinih
RKC v srednjem veku. Če so za tebe to domnevni zločini, pa ti nakažem nekaj novejših ki
jih je storil klerofašizem na slovenskem npr. zločini v cerkvici na Sv. Urhu pri Ljubljani,
pa zločini v Kozlarjevi gošči, pa zločini tik pred koncem vojne na Turjaku, pa zločini bele
garde, pa zločini "Črne roke" in še bi lahko našteval. In to ne zato da bi opravičeval
zločine ki so bili storjeni po vojni temveč le zato da ti bom pokazal tvojo dvoličnost in
moralo. Razčisti s seboj nato uči druge , sicer pa je to značilno za RKC in nekatere (ne
vse) njene pripadnike.

50. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 20:29

OK, strinjam, notranji!
brez adrenalina press

51. Wagner1 nedelja, 05.09.2010 ob 20:42

DNEVNIKOVCI,
spet sem nekaj ušpičil, da me brišete in preprečujete, da oddam svoja globokoumja. Dragi
moderator ali dežurni sistemec, ali dežurni redakor, urednik, poglejte stvar je precej preprosta.
Enostavno mi napišite, tako kot pred letom ali dvema, kaj narobe delam ali, da sem nezaželjen,
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navedite razloge in... se bom pobral. Tako pa, ali vi veste, da mi je odveč odpirati na yahooju nov
predal, potem pri vas nov nick.. še bolj zoprno pa je, da nekaj pišem minuto ali dve, tudi tri,
oddam besedilo... potem pa nič. Povejte, v katerem grmu tiči zajec. Tukaj na tej temi sem oddal
kar nekaj postov, ostala pa sta eden ali dva, kje pa so ostali.

52. Lenny nedelja, 05.09.2010 ob 20:45

A se spet dogaja, Wagnerr, kolkrat so te snel?

53. traverza nedelja, 05.09.2010 ob 20:48

Več kot odkopljejo grobišč, bolj potrjujejo, da so zares izgubili vojno. Še sreča, ker bi bili še sedaj
v 3000 letnem reichu.

54. alfa nedelja, 05.09.2010 ob 21:41

Več kot odkopljejo grobišč, bolj potrjujejo, da so zares izgubili vojno. Še sreča, ker bi bili še sedaj
v 3000 letnem reichu.

Lepo te prosim kdo je izgubil vojno? Tisti narodi, ki so padli pod oblast komunističnih krvolokov
so jo zagotovo izgubili. Primerjaj samo Avstrijo, ki je izgubila vojno in nas, ki smo menda
zmagali. Njihove plače proti našim 2,5 proti 1. Za budale, ki slavijo Jankovičev stadion je še to
preveč.

1. gospod Zajec nedelja, 05.09.2010 ob 23:44

Citat:
Več kot odkopljejo grobišč, bolj potrjujejo, da so zares izgubili vojno. Še sreča, ker bi bili
še sedaj v 3000 letnem reichu.

Lepo te prosim kdo je izgubil vojno? Tisti narodi, ki so padli pod oblast komunističnih
krvolokov so jo zagotovo izgubili. Primerjaj samo Avstrijo, ki je izgubila vojno in nas, ki
smo menda zmagali. Njihove plače proti našim 2,5 proti 1. Za budale, ki slavijo
Jankovičev stadion je še to preveč.

Ne zgubili so jih taki, ki so bili tvojega mišlenja. Se pravi izdajalci Slovenskega naroda.
In Alfa če ti je Avstrija tako všeč, smo v Evropi, kar pomeni prost pretok ljudi, kapitala in
storitev. Izvoli izdajalec.

55. Plemeniti nedelja, 05.09.2010 ob 21:42

Samo 700? Še zmeraj premalo!

56. bljak112 nedelja, 05.09.2010 ob 22:54

Stari moj, Dell, če ste ti in še nekaj nekrofilov s foruma po tvojem predstavniki slovenske desnice,
je ta v riti.
Ne morem in nočem več pristajati na histerijo in očitke, ko se pojavijo nove jame.Mislim le na
danes in na prihodnost.
Včeraj me zanima edino, če se iz njega kaj naučim, za jutri in prihodnost.
Ti pa drugi pa zgubljajte tisto nekaj ennergije in intelekta na zgodovino, zločine, delitve..
Jaz sem gospa 21 stoletja, in živim tako, da je vsak moj dan ćim bolj poln in lep.
Sem zelo bogata, ker sem pametna, imam rada knjuge, filme šport , imam družino, mačko,
prijatelje in delo, ki ga obožujem, kljub garanju.Ne, TISTA preteklost ni moj problem, z dolžnim
spoštovanjem do mrtvih vseh barv.
Thats all press
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Lenčika
Šele sedaj sem imel možnost da preberem vse zgoraj o.p. komentarje.
Najprej kompliment našim fantom(košarka) in kompliment tebi ,ker včasih mi ni potrebe na
(repertiranje) komentarjev ,ker ti v bistvu poveš kaj mi gre by the mind.
Hvala ,pa prosim še naprej za tako lucidno razmišljanje.

lp
Drago

57. Lenny ponedeljek, 06.09.2010 ob 07:10

Uf, lepo.
Jasno, da bom še naprej tečnoba.
Papa Lenča


