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HRVAŠKE KRVAVE SPLETKE NA ŠTRIGOVSKO-PRLEŠKI MEJI

Z ognjem in mečem nad naše vasi

Poosvobodilno podjarmljanje slovenskih obmejnih zaselkov - Hrvaški zloglasni poboji

štrigovskih Slovencev so zaliti z betonom molka, sprenevedanja in potvarjanja dokumentov

Morda se bo zdela komu neverjetna pričujoča poosvoboditvena krvava
asimilacijska zvijača Hrvaške na štrigovskem območju slovenske meje, ker
nima ne politične ne pravne logike. Žal je desetletja zamolčevan genocid
resničen, odvijal pa se je po osvoboditvi, leta 1947, z množičnimi poboji
zavednih Slovencev, v času, ko so v novi Jugoslaviji zakonsko uveljavili
legitimnost avnojskih meja. Tudi po uradnih volitvah v ustavodajno skupščino
11. novembra 1945 je štrigovsko območje z 20 zaselki pripadalo Sloveniji,
kakor je pripadalo pred začetkom 2. svetovne vojne. Avnoj na zasedanju ni
sprejel nobenega odloka o medsebojnih mejah in ne kakega drugega
dokumenta o razmejitvi. Čemu tedaj mesarsko klanje?

  

Domačini vedo

Kaj je gnalo Hrvaško v zloglasno poosvoboditveno podjarmljanje in poboje? Ne prezrimo, da so bili
Hrvati v davnini vojaški najemniki, ki niso imeli niti kapljice morja, zdaj pa ga na robu južne meje, v
Istri, odkrekajo še Slovencem, katerih legitimna meja je v Novigradu, ne v Piranskem zalivu!

Po pričevanju štrigovskih domačinov, pisnih dokazov in v Repovi šumi odkrite jame s slovenskimi
okostnjaki so hrvaški aktivisti, Udba in Knoj v eni sami noči, s 16. na 17. marec 1947, v Štrigovi
brez sodnih odlokov aretirali, mučili in pobili več kot 30 Slovenk in Slovencev. Klali so jih s
kmečkim orodjem, koli, z golimi rokami in orožjem, otroci pa so morali z učiteljico napol živa trupla
naslednji dan zakopavati, ker so udi silili izpod tanke plasti zemlje.

Kljub legitimnim ustavnim in avnojskim sklepom, da je štrigovsko območje s prek 20 zaselki
slovensko in v Sloveniji, ne na Hrvaškem, so Hrvati 1947 prek noči odslovili slovenske učitelje,
ukinili slovensko bogoslužje ter slovenski jezik. Slovence, ki v komaj začeti svobodi Jugoslavije
niso sprejeli genocidne asimilacije pohrvatenja, pa so ustrahovalno aretirali in pobili brez sodnih
odlokov.

Več v tiskani izdaji Nedeljskega.

Na mestu poboja je nekdo postavil leseni križ z nekaj imeni pobitih Slovencev.
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