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Vabim Vas na predstavitev svoje knjige

ZLOČINI SLOVENSKEGA KAJNA – Odgovorni za poboje na Celjskem leta 1945

V Ljubljani 24.05.2012, Arhiv Republike Slovenije,

Zvezdarska ulica 1 ob 11,00 uri.

Knjiga je najprej nastajala kot drugi del Teharskih živih ran. Ivo Žajdela me je odvrnil od tega
naslova. Knjiga Teharske žive rane naj ostane takšna, kot je. Ima svojo zgodovinsko vlogo.
Predstavljal sem si to nastajajočo knjigo kot nekakšno zaključno poročilo, kot knjigo, ki bi
odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, ki sem si jih kot raziskovalec in pisatelj zastavljal v Te
harskih živih ranah.
V teh nerazumno dolgih dvajsetih letih, času, ki je bil potreben, da resnica rova Sv. Barbare
pride na dan, da te nesrečne duše spolzijo na svojo pot, smo izvedeli veliko podatkov, veliko
nesrečnih usod se je zapisalo v razne knjige in časopise. Kljub laži, ki jo je izrekel vodja borcev
gospod Stanovnik Janez, v oddaji Polemika na TV Slovenija 2009 leta, nekaj dni po odkritju
Hude Jame, da so to storili pripadniki črnogorskih partizanov, ki so se na ta način maščevali
Nemcem za Sutjesko, je danes jasno, da je to storila slovenska OZNA, KNOJ in komunistična
partija. Vse preveč pa je še vedno pisanj, razmišljanj, da tega zločina niso zakrivili Slovenci, da
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so tem pobojem poveljevali partizanski oficirji drugih republik. Ta knjiga, mogoče je bolje
zapisati zbornik dokumentov, ima namen dokončno odgovoriti na ta vprašanja. Povedati jasno
in nedvomno, da je ta zločin storil slovenski vojak na povelje boljševiške ideologije naših,
»domačih« boljševikov. Njihova krivda je tudi naša odgovornost, vse dokler ne obsodimo
revolucije in krivcev in seveda: dokler pietetno ne pokopljemo teh nesrečnih žrtev.
Vse preveč se v osveščanju teh dogodkov naslanjamo na kolektivno odgovornost OZNE,
partije, na odgovornost čaša, ki da je moral biti takšen. Ta knjiga predstavlja posameznike, ki so
takrat v Celju in okolici odločali o smrti in življenju.

V Radencih, 12.05.2012

Roman Leljak
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