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Kakšne negativne človeške moralne in etične lastnosti morajo imeti slovenski državni uradniki in
funkcionarji z tistimi v pravosodju vred, tudi sodniki, ko kot oportunisti, poštenim, politično
nepravovernim in redoljubnim državljanom s svojim delom namerno povzročajo krivice samo
zaradi tega, da bi zadovoljili volji svojih nadrejenih gospodarjev, to pa so elitneži titoistične
politične elite na čelu titoističnega političnega sistema kateri v Sloveniji velja kot uraden politični
sistem že 75 let. To ti oportunistični uradniki in funkcionarji počnejo zaradi tega, da ohranijo
svoja dobro plačana delovna mesta na katerih imajo samo pravice in nobenih odgovornosti, če
so lojalni svojim gospodarjem.

Tudi tisti, kateri to stanje v pravosodju, državni upravi in politiki kritizirajo, potem pa se njegovim
snovalcem pridružijo na njihovih orgijskih zborovanjih, so oportunisti. Namesto tega, da bi se
pridružili večinskemu delu državljanov Republike Slovenije, se rajši uklonijo in s svojo
prisotnostjo na teh zborovanjih dajejo legitimiteto tej titoistični krvosesni eliti. Ne vem ali tega
nočejo vedeti ali tega ti »kritiki« ne vedo ali pa se jim za vse skupaj žvižga, da s takšnim svojim
početjem in obnašanjem pri nemočnih in oškodovanih državljanih, ki smo v večini, s strani
titoistične elite s pomočjo njim podrejenih uradnikov in funkcionarjev vzbujajo vtis, skrb in
prepričanje, saj so vsi enaki.

Te ljudi ne gane trpljenje žrtev njihovega dela. Namesto tega, da bi se pokesali in se nekam
skrili, se še upajo pokazati in nastopati v javnosti pred mikrofoni in kamerami ter ter zagovarjati
svoja dejanja kot pravilna, moralna, etična in v skladu z mednarodnim pravnim redom. Ti
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uradniki in funkcionarji med katere spadajo tudi mnogi sodniki in drugi iz vrst slovenskega
pravosodja, da je njihova oportunistična drža, ko z vestnim služenjem svojim gospodarjem
zaradi tega, da ohranijo svoja delovna mesta, zadosten razlog za to, da lahko zgoraj omenjenim
državljanom namerno povzročajo krivice v svojem imenu ali v imenu vladajoče titoistične
politične elite. Toliko so pokvarjeni, da mislijo, da je njihovo tovrstno obnašanje in njihov
oportunizem opravičjiv razlog za namerno povzročanje krivic omenjenim.

Po drugi svetovni vojni so titoistični revolucionarji izbrali posebne izbrance, torej ljudi s
posebnimi človeškimi lastnostmi, kateri so po terenu in na izbranih moriščih kot je Huda jama,
fojbe ali Kočevske jame, ubijali s strani titoistične revolucionarne elite izbrane ljudi kateri so bili
nedolžni, le politično ali človeško niso bili kompatibilni z njihovo titoistično diktatorsko
miselnostjo in ideologijo. Čeprav so mnogi ljudje te izbrane eksekutorje in rablje poznali in so
vedeli za njihova zločinska dejanja, o njihovih dejanjih, imenih in priimkih niso smeli govoriti do
svoje smrti. Pa če še kateri od teh očividcev danes živi, si tega ne upa povedati, saj ve, da bo s
strani slovenskega pravosodja podrejenega naslednikom takratnih revolucionarjev in zločincev,
obsojen zaradi obrekovanja, klevetanja in sovražnega govora.

Kot izgleda današnji državni uradniki in funkcionarji igrajo na isto karto večnega molka očividcev
njihovega namernega povzročanja krivic spredaj imenovanim državljanom, da se nikoli ne bo
zvedelo za njihov oportunizem in v imenu njega z njihove strani namerno povzročenih krivic
nedolžnim ljudem. Mislijo, da jih bodo nasledniki sedanje titoistične elite z enako mero in na
enak način zaščitili, kot to ščitijo svoje predhodnike sedanji titoisitčni elitneži in se nikoli ne bo
zvedelo nič o njihovem sedanjem sistemu ubijanja nedolžnih poštenih in redoljubnih pripadnikov
slovenskemu narodu, kot se ne zve iz preteklosti. Pri tem so prepričani, da bodo titoisti zares
tisoč let na oblasti v Sloveniji.

Res je, da so naciste, kateri so hoteli zgraditi svoj »tisočletni Rajh«, slovenski titoisti časovno že
za pol stoletja prehiteli, prav tako so časovno prehiteli za nekaj desetletij stalinizem. To kaže na
to, kako zahrbten in krvoločen je titoistični politični sistem, kateri se zna prilagoditi času, načinu
uveljavljanja svojih metod dela in prostoru, funkcionalno pa ostane vedno enako surov kot je bil
za časa nastajanja.

Zato je sedanji titoistični eliti potrebno preprečiti nadaljevanje gradnje tisočletnega titoističnega
rajha. Na vrsti smo pošteni in redoljubni pripadniki slovenskega naroda, državljani Slovenije, da
se temu upremo. Zaščititi moramo svojo prihodnost, predvsem pa naše potomce, da tisti ne
bodo živeli takšno »pasje« življenje kot ga živimo mi, ko nas titoistični gospodarji in njihovi
hlapci priganjajo k nogi ali v kočo in nam preprečujejo povedati resnico in svoje videnje razvoja
države in ustvarjanja blaginje za vse državljane ne pa samo za izbrance. Da naše sposobne in
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redoljubne potomce z takšnimi in drugačnimi zahrbtnimi prijemi, če se klateremu ne bo dopadla
titoisitčna oblast, ne bodo naganjali s trebuhom za kruhom v tujino in z njimi pošiljali svoje dobro
plačane udbovske vohljače kot to delajo že od leta 1945 naprej.

Pošljimo na smetišče zgodovine to elito s tovrstnimi izkušnjami iz preteklosti, katero nam ti
ponujajo iz vseh takoiemnovanih političnih strank, da so le oni ta pravi, da znajo probleme v
Sloveniji rešiti. Niso pa jih bili sposobni rešiti trideset let koliko so že na oblasti v samostojni
Sloveniji. Ves ta čas država vsestranko propada in je izropana s strani njihovih privilegirancev,
korist od tega pa so zagotovo imeli tudi oni, titoistična politična elita pod vodstvom Janše in
Kučana, saj nobeden od njih ni revež, čeprav pravijo, da so si razkošno življenje ustvarili s plačo
v vlogi politikov, le potrebno bi bilo poiskati njihova premoženja doma in v tujini.

Karel Kozic, dne 4.2.2020

Zaenkrat ne rabimo na ulice in trge v proteste, združimo se v Gibanju OPS, da se osvestimo,
začnemo v popolnosti kje se nahajamo Slovenici in kam želimo priti. Da se uglasimo o vsem
potrebnem in enotni, združeni naredimo kar bi morali že takoj po letu 1990. Pristopite in dajte
na razpolago kar lahko, svoj čas, znanje, sposobnosti, marljivost ali karkoli, da bo pomagalo.
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Tudi vi ste člani te širše družine, prav tako kot mi, ki delujemo soodgovorni za kar se dogaja.
Tako kot doma v vaših matičnih družinah ne gledate vstran, ko se drugi člani družine trudijo pri
nekem delu, ki ga je nujno opraviti. (Pripis OPS)

4/4

