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Vstala Primorska
Včeraj - ne dopoldne v Ajdovščini ne zvečer v Novi Gorici - Vstala Primorska še ni
zadonela. Pričakovati pa je, da bo v soboto na zborovanju z veličastnim naslovom Za
Primorsko na noge dvignila Dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini. Tisto dvorano (na
Primorskem, in to je pomembno!), v kateri smo dobili elemente slovenske državnosti, ki je
postala resničnost z osamosvojitvijo.
Kdor se z dogodkom v Ajdovščini ne bo združil, bo izdajalec, kajti: ”Nova Gorica je prvi
otrok Primorske. Če Primorske ne bi bilo, tudi Nove Gorice ne bi bilo, saj jo je gradila vsa
Primorska. In ravno Nova Gorica je zdaj tisti otrok, ki ubija svojo mater - Primorsko.”
Ta pa je že huda. Ne gre namreč za grde očitke kogarkoli, temveč predsednika naslednice
legendarne domoljubne organizacije Tigr na včerajšnji predstavitvi Civilne iniciative za
Primorsko v Ajdovščini. In če temu pridamo še to, da za Iniciativo (upajmo, da ne za
omenjenim govorcem) stojijo vse primorske borčevske organizacije razen novogoriške, je
stanje že kar zaskrbljujoče.
Novogoriški borci so se namreč sinoči v Novi Gorici priključili odboru Za Goriško - za
Primorsko in s podnaslovom Na svoji zemlji. Saj, tudi zagovorniki imena pokrajine Goriška
so se oborožili - z ljudstvom. Vendar ga k podpisovanju peticije nagovarjajo strokovno
podkovani ljudje. Za razliko od onih v Ajdovščini (nič krive Ajdovščine, tam so se pač
zbrali), ki uporabljajo jezik populizma, pojavljajo se celo žaljivke in podtikanja.
Ne samo vroče, kot smo napovedali ob začetku “kampanje”, razmere na Primorskem bodo
mučne. Kaj vse bomo slišali šele v času uradne kampanje pred pričakovanim
referendumom!
Gotovo so na eni in drugi strani ljudje, ki iskreno verjamejo v svoje prepričanje. Morda pa
je res, da se v določenih krogih nekaj plete, bo kdo pomislil. Goričani se sprašujejo, kaj za
vraga pomenijo tisti Koper je naš, Izola je naša, pa Piran je naš. Čigavi, naši? A gredo
naprej, do Primorska je naša?
Celo v zarote, upajmo, ne gre verjeti, dejstvo pa je, da se zadeve vendarle preveč
razvnemajo. Kot kaže, izmenjava mnenj za kakšno okroglo mizo ni več mogoča. Boj proti
tako osovraženemu ljubljanskemu centralizmu je s pokrajinami izbojevan, zdaj kot da so
na vrsti obračunavanja med notranjimi sovražniki.

