Primorci naj se ne ločujejo od Primorcev
Civilna iniciativa za Primorsko zbrala več kot 6500 podpisov za
ohranitev imena Primorska v poimenovanju bodočih pokrajin
ponedeljek, 17.12.2007
Tekst: Nataša Ozebek
AJDOVščINA - "Do fizične bolečine me boli, da se hoče del Primorcev
ločiti od drugih Primorcev," je na sobotnem Zborovanju za Primorsko dejal
pesnik Ciril Zlobec.

(Foto: Dnevnik)

"Ne razumem, kako lahko pravite, da imate Primorsko v srcu, po drugi
strani pa obtožujete drug drugega, da je ne ljubite," je okaral medsebojna
obtoževanja med zagovorniki goriške in primorske pokrajine. Z mislimi, da
je Primorska sveta in s krvjo pridobljena, so se mu pridružili tržaški
pisatelj Boris Pahor, pisatelj Saša Vuga in publicist Miro Kocjan ter tako
svoje ime in besedo zastavili za ohranitev imena Primorska v
poimenovanju bodočih pokrajin.
Zamejski Slovenec in pisatelj Boris Pahor, ki pravi, da ne more razumeti
drugačnega poimenovanja kot Primorska, se je ob skorajšnjem padcu
meje vprašal, ali se bomo Slovenci znali upreti vplivom sosede Italije. V
tem duhu zagovarja močno in enotno Primorsko, ki bi po njegovem
mnenju lahko pomenila oporo pred vdorom tujega. "Primorska mora ostati
zapisana v vseh aktih," je dejal, za prijaznejše odnose pa predlagal ime
Primorska Goriška pokrajina. Pisatelj Saša Vuga je trenutni položaj
primerjal z Goldonijevo komedijo Primorske zdrahe, ki se ji v tem primeru
ne moremo smejati. "Primorci smo bili vedno imenitno enotni, nekakšen
slovenski Piemont, zdaj pa mi na misel prihaja stavek iz drame o generalu
Maistru: Kadar Slovencev noče zlodej vzeti, se jemljejo sami."
Podporo Civilni iniciativi za Primorsko so s svojo prisotnostjo izrazili župani
od Kopra do Cerknega, poslanca Breda Pečan in Davorin Terčon,
profesor in podpredsednik SD Igor Lukšič ter pripadniki najrazličnejših
društev in civilne družbe iz vse Primorske. S čustvi nabite besede, tresoči
glasovi govornikov, bučni aplavzi in pesmi, ki so jih prepevali pred 60 leti
ob priključitvi Primorske k matični domovini, so dvigovali temperaturo in
krepili občutek zbranih, da se borijo za pravo stvar. Ob govoru ajdovskega
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župana Marjana Poljšaka so kljub njegovi nedavni operaciji in slabemu
počutju vibrirali stoli pod zadnjicami nekajstoglavega občinstva.
Predsednik Zveze za Primorsko Pavle Gregorčič je ob koncu vlado opozoril,
naj Primorcev s svojimi odločitvami ne sili v referendum, saj je odločitev
že vnaprej znana. In nasprotniki? Četudi so v dvorani bili, svojega mnenja
niso javno izpostavljali. Vsaj ne tako na glas, da bi jih razen najbližjega
soseda slišal še kdo.
Prijavi napako v članku

KOMENTARJI
Komentarji: 18Dodaj komentar

jagababa | 17.12.2007 ob 07:18Citat

Odgovor

Eno so čustvene, zanosne besede, drugo so dejstva. Če bo Primorska
enotna, bo veljala dvojezičnost od Bovca do Pirana, kar bo pomenilo lažji
italijanski prodor v naš prostor, saj bodo Italijani lahko preprosto
ZAHTEVALI, da se povsod z njimi govori po italijansko, kot da so doma.
Drugo pa je to, da Primorska nima enega centra, h kateremu bi gravitirala.
Ima dva samostojna centra: Novo Gorico in Koper. To sta dve pokrajini, pa
obračajmo, kakor hočemo... Zapeljani primorski lokalpatrioti mislijo, da s
tem, ko se uvedejo pokrajine, ne bo več Primorske. Še dobro, da jih ni kdo
naščuval, da uvedba pokrajin pomeni konec Slovenije...
kontrarevolucionar | 17.12.2007 ob 08:53Citat Odgovor
Ne vem, s katerega konca Slovenije je priletela "jagababa" na svoji
motorni metli, zato ji ne morem vrniti milo za drago s poimenovanjem po
kakšni na novo skovani besedi ali besedni zvezi za določen košček naše
domovine. Prepričan, da bi jo vsak Primorec kaj hitro pregnal nazaj na
klek, če bi ga imenovala s "kraškim Istranom" ali "istrskim Kraševcem", jo
kljub temu lepo pozdravljam.
jagababa | 17.12.2007 ob 09:03Citat Odgovor
Kakršnokoli že ime bosta dobili bodoči primorski pokrajini, bosta še vedno
znotraj primorske regije. Toda za to črkarsko pravdo se skriva nekaj
drugega, namreč želja, da bi Primorska bila ena pokrajina, kar je
nevzdržno, tudi narodno-obrambnih razlogov. Primorska je razdeljena na
severno in južno in nima skupnega centra. Severni del gravitira na Novo
Gorico, južni pa na Koper.
Mr.JanHara | 18.12.2007 ob 00:36Citat Odgovor
Citat:
Kakršnokoli že ime bosta dobili bodoči primorski pokrajini, bosta še vedno
znotraj primorske regije. Toda za to črkarsko pravdo se skriva nekaj
drugega, namreč želja, da bi Primorska bila ena pokrajina, kar je
nevzdržno, tudi narodno-obrambnih razlogov. Primorska je razdeljena na
severno in južno in nima skupnega centra. Severni del gravitira na Novo
Gorico, južni pa na Koper.
Južne Primorske NI ! Capito, zabito, dio porko, stupide mone. Tisto spodaj
je Slovenska Istra.
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Že ves večer sprašijem zanjo, pa mi nobena mona pritepena v tiste kraje
ne zna odgovoriti:
K J E......J E.....S L O V E N S K A.....I S T R A,
Kaj je Istrani ? Ste se podelali, ali vas sploh ni več in so tam še samo neki
strenđersi pritepeni iz Balkana ? ? ?
Kaj je samo mariborčan Joško Joras Istran ??
Če je Primorje tam , kjer je morje, potem je ob Dravi Podravje, pa naj se
Stijan Auer petkrak razpoči v svojo Štajersko.
Neki pritepenci pač pravijo, da je tam Podravje, ker imajo redo Dravo.
Pol bo pa pršu Haier, pa bo rekel, da je Drava tudii njihova i.t.d.
Tupko | 17.12.2007 ob 10:34Citat Odgovor
Primorska je preveč rdečkasta, kar gre aktualnim črnuhom zelo v nos in jo
je treba zato razjebat. Tudi kler vas ne mara, dragi Primorci ker ste Vi in
tudi Vaša duhovščina vseskozi na strani slovenstva od 1930 naprej.
NE SE DATI, DRAGI PRIMORCI. POŠTENI ŽABARJI SMO Z VAMI!
Boris Nemec | 17.12.2007 ob 15:00Citat Odgovor
Primorska s sedeže v Kopru oz. Provincia del Litorale, Capodistria. Capo
d'Istria, ki noče bit v slovenski ISTRI, ki je sestavlja besede TIGR.
lp Razvojnik
Ing.Pawel_Premrl_vonPremerstein | 17.12.2007 ob 15:32Citat
Odgovor
Menim, da bi bila za Slovenijo prava tragedija,če bi novoizvoljeni
predsednik Turk prisegel v Hitlerju in SS zapriseženem slovenskem
državnem zboru!
EDina prisega, ki je možna, da jo opravi predsednik Slovenije je na
Knežjem Kamnu, Kamnu Svobode in Demokracije. Prisego lahko prestavi
na čas, ko bomo Kamen Svobode in Demokracije, dobili v središče
Amerikoevropejcev v Vipavo (Trg) ali pa priseže na Koroškem v Celovcu,
kjer ta kamen v neprimernemokolju imajo. Vipavci (Tržani) bomo
poizkusili najprej po bilatelarni poti zagotoviti, da se Kamen iz skoraj rasno
čiste avstrijske Koroške, prestavi v Trg (Vipavo), ki je sodobno središče
Amerikoevropejcev. Če s temi dogovarjanji ne bomo uspeli, pa bomo
Kamen zahtevali preko Inštitucij Evrope.
Tupko | 18.12.2007 ob 00:09Citat Odgovor
In kaj ima to veze z Primorsko. Ti si čist ven padel.
Boris Nemec | 17.12.2007 ob 18:12Citat Odgovor
Tupko, vedi, da so bili primorski duhovniki zares slovensko zavedni zato,
ker so prihajali z našega visokošolskega semenišča v Gorici, ki ga je
fašizem zaprl. Zadnji goriški nadškof Sedej ,ki ga je papež na zahtevo
fašistov odpoklical bi moral biti EDINI pravi kanadidat za BLAŽENEGA in ne
neki Rožman. O mučeniku nadškofu Sedeju, našemu cerkljanskemu rojaku
lahko več preberete na:
http://www.goriski-panterji.com/Papez_pvv.html
Razširjajte to spletno stran Goriških panterjev!!
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Na živi Goriška, duša Primorske
Lp Razvojnik
hinks | 17.12.2007 ob 19:24Citat

Odgovor

Če že delaš zdrahe na primorskem,ne pomeni da so drugi TUPKOTI.To si
kvečjemu ti,ki neveš da je Gorica italjanska.Da ste glupi sem zadnjič
poslušal nekega iz muzeja,ki je dejal -to je tako kot bi Ljubljano premejili
na polovico.Ta še neve da takrat ko seje postavljala meja,Nove gorice
sploh ni bilo.Zato je smešno imenovati pokrajino po italijanskem
mestu.toliko...
Kreda | 17.12.2007 ob 20:16Citat Odgovor
Danes me je ustna kap, ko sem izvedel, da se naša država vodi iz Slovenj
Gradca. Nisem vedel, da je tam nek tabor precej vplivnih ljudi (bivši
Kučanov štab), ki vpliva na dogajanja v Sloveniji.
Ljubljančani!! nismo mi več glavno mesto Slovenije... in dvomim, da Janša
v celoti vlada tej državi. V Slovenj Gradcu vplivajo na odločitve v vladi,
opozicijskih in levičarskih strankah – skratka vodijo državo Slovenijo...
Menda bi radi prevzeli del državnih nalog iz Ljubljane – LoL, tako kot EU; v
Bruslju je uprava v Strasbourgu pa svet EU. No po novem se bo o Sloveniji
odločalo v Sl. Gradcu (včasih je fajn, če ostanejo določena vrata na
Šubičevi malo odprta, moja ušesa so pa velika).
V Slovenj Gradcu podpihujejo politične stranke, njihove poslance, tajnike…
proti pokrajinskemu zakonu. Slovenija bo tako ostala še nekaj časa brez
regij in enakomernega razvoja.
Mr.JanHara | 17.12.2007 ob 20:27Citat Odgovor
Lepo prosim, da se Primorci in Istrani dogovorite, kaj ste in kaj boste in od
kod do kod je kdo.
Mene se v šoli učili, da je Primorska Goriška, pod kraškim robom pa je
Slovenska Istra s svojo Capo-di-Istrija na čelu.
Potem so pa prišleki tam doli naredili OBALO in kaj vem kaj še.
Povejte tamkajšnji prebivalci tistim, ki smo informacije dobili le v šolah,
kaj je na stvari.
Po mojih doslej znanih podatkih vam predlagam, da se dogovorite za ime
Primorska z Istro, če boste skupaj.
Mater, kaj se Slovenske Istre sramujemo? Če so Hrvati dobili pretežni del
Istre, mi svoje ne bi smeli ZATAJITI. In tudi Primorcem vsa čast. Odigrali
so zgodovinsko vlogo pri ohranjevanju Slovenskega naroda.
Vstala Primorska… ! ! !
pav | 17.12.2007 ob 20:34Citat Odgovor
Mene pa so učili, da je Primorska eno, Goriška pa drugo in zato PRIMORCI
ne se dati, podpiram Primorce in takih nas je veliko.
Mr.JanHara | 17.12.2007 ob 20:51Citat Odgovor
Citat:
Mene pa so učili, da je Primorska eno, Goriška pa drugo in zato PRIMORCI
ne se dati, podpiram Primorce in takih nas je veliko.
Mene so najbrž učili mnogo prej, še preden so kolonisti v Slovenski Istri iz
nje naredili "Primorsko", ker so "bukvalno shvatili", da jim to ime pripada,
ker imajo morje. Većina jih je tamo stigla sa juga...
Hrvati imajo malenkost več morja, pa se ve, kje je njihova Istra (približno
od Dragonje do Reke), kje Hrvatsko Primorje (približno od Reke do
Karlobaga) in kje je Dalmacija(približno od Karlobaga do Boke Kotorske).
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Ali Slovenija ima svojo Istro ali je nima. Kakšna Primorska pa je
Koper(Capodistrija)? Kaj se tamkajšni kolonisti niso naučili v 50 letih niti
besedice italijansko. Seveda ne, še slovensko ne znajo vsi.
Zaradi mene je Koper lahko Hong-kong, tamkajšnji prebivalec pa Kingkong, če se boste tako dogovorili, zase pa vem, kam zgodovinsko spada
kateri del Slovenije.
Mr.JanHara | 17.12.2007 ob 20:55Citat Odgovor
Citat:
Mene pa so učili, da je Primorska eno, Goriška pa drugo in zato PRIMORCI
ne se dati, podpiram Primorce in takih nas je veliko.
Po prvi svetovni vojni, ko so Italijani strahovito pritisnili na Slovence v
zasedenih delih Primorske, se je mnogo Bricev priselilo v osrednjo
Slovenijo. Še danes so odlični sadjarji in še danes jim pravimo PRIMORCI.
Najbrž so sami povedali, od kod so prišli.
Mr.JanHara | 18.12.2007 ob 00:20Citat Odgovor
Citat:
Mene pa so učili, da je Primorska eno, Goriška pa drugo in zato PRIMORCI
ne se dati, podpiram Primorce in takih nas je veliko.
Kdaj in kje so te pa to učili?
milko54 | 18.12.2007 ob 03:21Citat Odgovor
Goriški so vladali goriški grofi že od nekdaj. Zato to ne more biti
primorska, ki je ob morju.Da pravijo goriški pokrajini Primorska je umeten
komunistični konstrukt.
Mr.JanHara | 18.12.2007 ob 07:15Citat Odgovor
Citat:
Goriški so vladali goriški grofi že od nekdaj. Zato to ne more biti
primorska, ki je ob morju.Da pravijo goriški pokrajini Primorska je umeten
komunistični konstrukt.
Po številki letnika 54 si ravno pravi, da so te narobe naučili. Ko si ti
privekal, sem jaz maturiral in lepo sem ti povedal, da so k nam v osrednjo
Slovenijo leta 1919 prišli Brici (prebivalci Goriških Brd), ki so se imeli za
Primorce.
Kolonisti ( predvsem z juga, ki so prvič videli morje) so v Istri naredili iz
Istre Primorsko in vam jo vcepili v glavice.
Preberi tudi komentarje Borisa Nemca in ga vprašaj, od kod je doma.
"Boris Nemec | 17.12.2007 ob 15:00Citat Odgovor
Primorska s sedeže v Kopru oz. Provincia del Litorale, Capodistria. Capo
d'Istria, ki noče bit v slovenski ISTRI, ki je sestavlja besede TIGR."
"Boris Nemec | 17.12.2007 ob 18:12Citat Odgovor
Na živi Goriška, duša Primorske"
Preberi tudi kakšno zgodovinsko knjigo in poglej kak star zemljevid. Knjige
o kolonizaciji Slovenske Istre pa ne boš našel nikjer, ker so jo "pozabili"
napisati.
Prosim, odgovori, ali imamo Slovensko Istro in kje je.
Imamo zaščitena vina Slovenske Istre, imamo zaščiteno olivno olje
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Slovenske Istre in mogoče še kaj.
Kje je to? V Culukafriji.
Sedaj vidiš, kakšni politični usmerjenci so te učili. Najbrž so hodili
prisluškovati k mašam.
Vpiši svoj komentar ...

Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne
vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
NATISNI ČLANEK
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