Tito je bil in je za mnoge žal še vedno mit, Josip Broz pa diktator, morilec in tudi pedofil!
Petek, 21 Januar 2011 19:02

Spoštovani Predsednik, gospod Türk!
Če si predstavljate, da bomo Slovenci ostali tiho ali se kar nekam mirno zgubili ter vam dovolili
žaljive komentarje brez ugovorjanja, se žal motite!!
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Ponosni Slovenci, ki ljubijo svojo domovino, niso nikdar podpirali diktatorja Tita, ker je
nasprotoval slovenski svobodi in samostojnosti. Dejstvo je, da je pod Titovim režimom vsak
Slovenec, ki je zagovarjal svobodno in samostojno Slovenijo, bil strogo kaznovan.
Dejstvo je tudi, da je v referendumu 1990. leta 90 odstotkov Slovencev volilo za svobodno in
samostojno Slovenijo in dokazalo, da hočejo sami voditi svojo državo v Srednji Evropi.
Slovenci nočejo ponovno živeti pod balkansko okupacijo in pripadati balkanskemu imperiju.
Slovenci nočejo biti podložniki in hlapci Srbo-Hrvatom.
Če vi hočete živeti ponovno v kakšnem balkanskem (Srbohrvaškem) imperiju, vam Evropa ne
more pomagati.
Protestiram in močno zavračam vaš komentar o nekdanjem brutalnem komunističnem diktatorju
Titu, ki ga v vašem intervjuju opisujete kot "veliki vodja".
Kako lahko nekoga, ki je moril, mučil, zapiral, razlastil, manipuliral in kršil človekove pravice
vseh Slovencev, imenujete "veliki vodja"?
Morilci morajo biti kaznovani, ne pa poveličevani!
Preprosto je nemoralno in proti vsaki človeški spodobnosti zagovarjati diktatorja, ki je ljudi
oropal osnovnih človekovih pravic!
Vaš komentar je popolnoma nesprejemljiv in žaljiv do vseh tistih slovenskih družin, ki so bile
žrtve komunizma in katerih človeške pravice so bile oskrunjene pod vodstom Tita, in do vseh
tistih Slovencev, ki so umrli v boju za svobodno, demokratično in samostojno Slovenijo.

Žaljiv je tudi do umorjenih žrtev, ki so žrtvovali svoja življenja za demokratično družbeno
ureditev, v kateri živimo, ki ceni demokracijo in osebno svobodo, ustavne zakone in načela
človekovih pravic.
Zaradi vaše izjave zahtevam odstop.
Dejstvo je, da je Tito kot Hitler in Stalin bil morilec in brutalen diktator, ki je kršil človeške pravice
Slovencev. Kot vodja komunistične partije je bil popolnoma odgovoren za dejanja njegove
partije, kot sta bila odgovorna Hitler in Stalin za vse, kar se je dogajalo prod njunim vodstvom.
Kot je Stalin odgovoren za umore poljskih uradnikov, policije, vojnih zapornikov in intelektualcev
leta 1940 v Katyn gozdu, tako je Diktator Tito odgovoren za množične umore v Kočevskem
rogu, v Teharjih, v Hudi jami in vseh ostalih množičnih povojnih grobiščih. Vsi se zavedamo, da
je bila komunistična partija visoka strukturna organizacija pod Titovo komando iz Beograda,
katerih povelja so izvajali slovenski kolaborantje v Sloveniji proti slovenskemu narodu.
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Diktator Tito in njegov režim so tudi krivi narodnega-kulturnega genocida proti Slovencem, s
poskusom "balkaniziranja" in uničevanja slovenske srednjeevropske kulture in dediščine.
Tukaj so resna vprašanja, ki jih je treba odgovoriti:
1. Čigav interes v resnici zastopate? Ali zagovarjate ozke interese bivšega komunističnega
diktatorja Tita in njegovih slovenskih kolaborantov, ki so uživali privilegirano življenje na hrbtih
težkih delavcev, ali interese poštenih delavnih Slovencev, brez pravic, obubožanih in
razlaščenih, brez pravice govora, ki so bile žrtve Tita in njegovega režima? Ali človekove
pravice nimajo nobene veljave v Sloveniji?
2. Ali zastopate interese morilcev in diktatorjev kot so bili Tito, Hitler in Stalin, ali zastopate
interese demokratičnih voditeljev, ki spoštujejo človekove pravice in osebno svobodo?
3. Zakaj se bojite priznati slovenskemu ljudstvu in svetovnim voditeljem resnico o Titu in
komunističnem režimu, kako so le-ti kršili človekove pravice slovenskega ljudstva med kruto
balkansko okupacijo Slovenije, v obdobju od 1945 do 1990?
4. Pod vodstvom Tita in komunistične partije je vlada, v prevladi Srbo-Hrvatov ter slovenskih
komunističnih kolaborantov, kršila in zlorabljala človekove pravice Slovencev. Na tisoče
preprostih Slovencev je bilo umorjenih, zaprtih v ječah, mučenih in preganjanih na dnevnem
redu... Novinarji, pisatelji in intelektualci so bili množično zaprti v ječah, mučeni in obrekovani.
Slovenci so zgubili svoja poslovna in družinska premoženja in mnogi so bili primorani zapustiti
domovino. Vse to zaradi tega, ker so verjeli v slovensko samostojnost, si upali govoriti resnico
o korupciji in krivicah ter niso podlegli komunistični partiji in njeni totalitarni ideolgiji. Kako lahko
predsednik države, ki trdi, da podpira demokracijo in človekove pravice, ne obsodi teh zločinov?
5. Med leti 1945 in 1990 pod vodstvom moralno bankrotirane in ilegalne komunistične diktature
Slovenija NI imela svobodnih volitev, NI imela svobode govora, NI imela svobode tiska in NE
nobene demokracije. Niti nisi mogel dobiti zaposlitve na višjem odgovornem mestu, če nisi bil
član komunistične partije. Kako lahko predsednik, ki trdi, da občuduje angleško kraljico in njen
narod, ki ima močno demokratično tradicijo osebne svobode, ostaja tiho o vsem tem?
6. Pod Titovim poveljem je bilo na tisoče Slovencev umorjenih od komunistične prevlade
Srbo-Hrvatov s pomočjo slovenskih komunističnih kolaborantov po 2. svetovni vojni zaradi
preprostega razloga - ker se niso strinjali s komunistično partijo.
Ali se strinjate, da se lahko mori ljudi preprosto zaradi njihovega političnega prepričanja?
Diktator Tito je trdil, da so Slovenci bili krivi kriminalstva. Kje je evidenca? Ali so ženske in otroci
bili krivi kriminalstva? Zakaj ni bilo uradnih mednarodnih priznanih sodišč? Ali podpirate
državno odobrene morije vojnih zapornikov, brez sodnih procesov in evidenc, kar bi morala biti
zadeva Genevske konvencije? Ali ni to kršenje človekovih pravic in mednarodnega zakona, kar
tvori vojni kriminal?
Ali ne poznate Genevske konvencije? Ta jasno določa:
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"Dogovor glede ravnanja s političnimi zaporniki.
Geneva, 27. Julija 1929.
Art. 2 Politični zaporniki so v rokah sovražne vlade, ne pa posameznikov ali skupine, ki jih je
zajela. Z njimi je potrebno ves čas ravnati človeško in zavarovani morajo biti predvsem proti
nasilju, psovanju in javni sramotitvi. Vsaka mera maščevanja proti njim je prepovedana.
7. Na Poljskem so naredili film o pomorjenih Poljakihv Katyn gozdu leta 1940 pod vodstvom
Stalina. Zato se Poljaki zavedajo resnice o komunistični preteklosti. V Baltskih državah (Latvija,
Litva in Estonija) so postavili ogromne monumente, ki spominjajo na pomore njihovih
državljanov v rokah komunistov.
Zakaj takega filma o množičnih umorih od Titovih komunistov še nismo videli v Sloveniji in zakaj
še vedno ni velikega spomenika v Ljubljani v spomin na žrtve tega tragičnega dela zgodovine?
Ali slovenske žrtve komunističnega nasilja in diktatorstva niso vredne spoštovanja in priznanja?
8. Redno govorite o pomembnosti in spoštovanju človekovih pravic. Zakaj ne prakticirate, kar
govorite, in dejansko pokažete spoštovanjeado žrtev komunizma in njihovih družin? Zakaj ne
branite človekovih pravic, ki jih je kršil Tito in njegovo komunistično diktatorstvo? Dejanja
govorijo glasneje kot besede!
Slovenija se ne more premakniti dalje dokler se ne spogleda s svojo resnično preteklostjo.
Sprava in narodno ozdravljenje se ne bo zgodilo, dokler ne bo predsednik države naredil
sledece:
1. Zahteva odstranitev vseh kipov Titu po vsej Sloveniji in zahteva odstranitev imena Tito z vseh
ulic, trgov, javnih prostorov in vsepovsod, kjer se pojavlja.
2. Zahteva odstranitev vseh simbolov in kipov iz vseh ulic, trgov itd. oseb, ki so aktivno
sodelovali z bivšim komunističnim diktatorstvom po vsej Sloveniji.
3. Najmočnejsa obsoditev Tita in nekdanje komunistične diktatorje ter javno priznanje o
neizmernem kršenju človekovih pravic, ki se je dogajalo pod vodstvom Tita.
4. Javna izjava - brezpogojno opravičilo in izplačilo odškodnine VSEM žrtvam komunizma in
njihovim družinam za njihovo trpljenje, krivice in kršenja njihovih človekovih pravic s strani Tita
in njegovega diktatorskega režima, ki ga je vodil.
5. Zahteva, da se vse, ki so bili odgovorni za kršenje človekovih pravic med Titovim
diktatorstvom, pripelje pred sodišče in kaznuje po mednarodnih zakonih.
6. Zahteva, da se vse slovenske žrtve, pomorjene od Titovega komunističnega režima,
prekoplje v posamezne grobove z imeni, in če je mogoče s fotografijami - tako namreč
civilizirane družbe dostojanstveno postopajo s svojimi državljani.
7. Zahteva, da slovenski izobraževalni sistem uči slovenske šolske otroke resnico o slovenski
zgodovini, vključno vsa pozitivna dejstva in negativne dogodke. Negativna stran zgodovine
mora vključiti zgodovinska dejstva, kako je Tito in njegova komunistična diktatura morila,
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mučila, zapirala, razlastila, manipulirala in kršila človekove pravice vseh Slovencev. Dobra stran
slovenske zgodovine pa mora učiti slovensko mladino o prvi slovenski državi Karantaniji iz 5.
stoletja in o slovenskem boju za osamosvojitev in svobodo leta 1991 izpod balkanske okupacije.

Veliki Američan Thomas Jefferson, ki je bil navdušen nad slovesnim postopkom ustoličevanja
slovenskih vojvod v 5. stoletju v slovenski deželi Karantanija, je nekoč dejal:
"Vse kar tirani/diktatorji potrebujejo, da se utrdijo, je, da ljudje dobre narave molčijo".
Ponosen Slovenec pričakujem odgovor, in vas lepo pozdravljam,
Gregor Puh
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