PROTESTNI SHOD PROTI JAVNI TELEVIZIJI NA TITOVEM TRGU V KOPRU, 2.8. 2018
Dušan Puh:

Jože Možina in Jože Dežman že več let sistematično v medijih raznašata lažne trditve, s
katerimi napadata čast in dobro ime slovenskega naroda. Izmišljata si stvari, ki se niso
zgodile. In zlobno napihujeta slučajne napake, ali dogodke, ki so v vojni vihri nujni ali
opravičljivi.. To predstavlja kaznivo dejanje sramotitve slovenskega naroda po 176.členu
Kazenskega zakonika Slovenije
Mi ju obtožujemo:
Sokriva sta za poboj 6 milijonov Židov! Sokriva sta za 1.800.000 padlih in umrlih
Jugoslovanov! Sokriva sta, za vse pobite slovenske talce, za vse umrle v koncentracijskih
taboriščih, za vseh 99.812 žrtev. Sokriva sta za vse izseljene Slovence, za njihovo trpljenje in
žrtve! Sokriva sta za vse milijonske žrtve vseh fašistov, vključno japonskih. In celo za žrtve
Hirošime in Nagasakija.
Sokriva zato, ker opravičujeta in se solidalizirata z izvrševalci zločinov, ki so jih zasnovali
Mussolini, Hitler in japonski militaristi. Ta zločinski načrt je bil: zasužnjiti vse narode sveta.
Prisiliti jih, da bodo rili po rudnikih, brodili po močvirjih, se žgali ob plavžih in opravljali za njih
- če bi zmagali – vsa dela ob njihovem golem ohranjanju delovnih sposobnosti, da bi
Herrenvolk užival vse blagodati tega planeta.
Povej mi, s kom se družiš in povedal ti bom, kdo si in kaj si!
Zagovarjata Leva in Vuka Rupnika, Gregorija Rožmana, Grazziolija, Roesenerja! Ker
odobravata, kar so počeli izmečki slovenskega naroda po njihovih navodilih. Ignorirate
prisego Hitlerju! Nič žato! Prisega je bila »gola formalnost«! Tudi če bi nobene tako
manifestativne ceremonije ne bilo – izdaja je bila v njihovih, se pravi tudi vaših – dejanjih. Po
mednarodnem vojnem pravu je upor napadenega naroda dovoljen. Absolutno pa je
prepovedano in izven vsakega prava, tudi zapisanega mednarodnega vojnega prava: Izvajati
represalije s streljanjem talcev, požiganjem hiš in vasi, praznjenjem celih pokrajin in
odvlačenjem prebivalstva v taborišča smrti. To so vojni zločini, katerih pregon nikoli ne
zastara
Dežman in Možina, pa to opravičujeta.
Njun izgovor, da so upor vodili brezbožni komunisti, je - kot pravi slovenski rek – na pasjem
repu prinešen. Šlo je za življenje ali smrt. Če ne bi bilo komunistov, ki so organizirali upor
proti fašistom, bi se hrvaški katoliški ustaši in srbski pravoslavni četniki klali do končnega
iztrebljenja enih in drugih. Obenem pa bi oboji klali muslimanske Bošnjake prav tako do
»končne rešitve« po vzoru Hitlerjevega holokavsta nad Judi.

Ali mar res mislita, da smo ljudje ovce – vajini sugestorji pa naši pastirji? Ne! Mi smo na
strani Kopernika, Keplerja, Galileja, Newtona – Darwina, Einsteina in Tesle! Na strani
znanosti! Zavračamo vraževerje vseh vrst od malikovanja Sonca in Lune pa do zauživanja
človekovega telesa ter pitja njegove krvi ob vsakokratnem obredu, ki se »opravlja v njegov
spomin«.
In gospoda iz TV Slovenije, Igor Kadunc in Ciril Baškovič! Ne moreta se sklicevati na 30.člen
KZ – češ da gre za odgovornost urednika. Mi vaju opozarjamo, da se sredstvo, ki ga
upravljata v našem imenu, zlorablja za napade na čast in dobro ime, za sramotitev
slovenskega naroda. In zahtevamo od vaju odgovorno rabo TV Slovenije.
Za neposredne storilce kaznivih dejanj pa bomo poskrbeli preko državnih organov.

