
Stop fašizmu kapitálu v 21 storočí, svetu mier. 

Dobrý deň dámy a pani   

Skutočná tvár USA a Ukrajiny v 20 a 21 storočí je fašizmus, teror, diktatúra !!! Ukraine 

Pravý sektor- Neo- Nacisti na Ukrajině 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=VSfiCsa48_Y 

Komu je vojna “matkou”  

http://www.orol.tv/videos/komu-je-vojna-matkou/ 

                               Prečo  šíriaci sa fašizmus na Ukrajine podporuje Slovensko jeho prezident, 

vláda, NR SR, EU, USA?  Je to pre mňa radového občana SR neuveriteľné, že takýto nám 

občanom jasný fašizmus podporuje naše Slovensko, jeho politická reprezentácia, média 

hlavného prúdu.  

                                   USA a EU ovládajú žido kapitalisti podnikatelia a politici sú ich poslušné 
bábiky a nič viac, pretože kto ovláda dolár a euro, tak ten má skutočnú moc nad 
spoločnosťou aj politickým systémom.  

Nacionalisté Bandera frakce- OUN Volyňský masakr1943 

https://www.youtube.com/watch?v=FAVBSUwmyLE 

Prapor- Azov Nacisti na Ukrajině a více 

https://www.youtube.com/watch?v=R4T7HHXtTgo 

Ukraine- Prapor AZOV Nacistické symboly, svastika 

https://www.youtube.com/watch?v=FG6QhqU6KGA 
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A už 200 rokov sú to famílie bankárov Rothschildovcov a Rockefellerovcov a ich 

židovský priatelia, ktorí počas druhej svetovej vojny financovali bojujúce strany Stalina 

aj Hitlera aj keď vedeli, že Hitler posiela ľudí aj židov do koncentračných táborov na 

istú smrť.A tak kým ľudia zomierali vo vojne, tak firmy vyrábajúce pre vojakov zbrane, lieky, 
šatstvo zarábali, ale veľmi dobre zarobili až bankári až po vojne, keď krajiny museli zaplatiť 
bankám pôžičky poskytnuté počas vojny a na vojny. A robí sa to aj dnes, vid Ukrajina - 
začiatok veľkej vojny ako hovorí aj Fico.  

Preco USA potrebuju vojnu v Europe 

https://www.youtube.com/watch?v=HioA9z1Dfn4 

USA už sťahujú do Európy lietadla, vrtuľníky, transportéri. Je otázka kto bude bojovať z 
krajín Európy. Oznámila to aj TV NOVA.  

Drsná spoveď ukrajinského vojaka: 

https://www.youtube.com/watc h?v=MYfzZBd8ArE 

Obyčejný fašismus - 1.část 

https://www.youtube.com/watch?v=GfimLIjxrOY 

Obyčejný fašismus - 2.část 

https://www.youtube.com/watch?v=YO0jsJTDTzo 

 

Jak zahynul Boeing MH17 – celý film - české titulky 

https://www.youtube.com/watch?v=YgNWAXWgq2k 

Vieme, že krízy, nezamestnanosť, vojny sa neustále opakujú za posledných 200 rokov vo 

svete. Samozrejme, že vinici sú známi, ale zatiaľ nikdy neboli potrestaní.  

Sú to tzv, niektorí zločinní podnikatelia kapitálu, biznisu a to bankári, 

podnikatelia vojenského a priemyslového komplexu a ďalších odvetví, ktorí si 

zisky a moc upevňujú tým, že si kúpia politikov, politické strany, média - hlavne 

TV stanice a plánujú všetko čo sa deje vo svete. Je to skupina » Bilderberg, 

ktorú založili  známi židovskí bankári sveta v roku 1954 » Rockefeller a 

Rotschild.  

Ako to bolo s prípravou euro majdánu na Ukrajine už v roku 2013 a 2014. 
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Zahraničná podpora s EU opozícii euro majdanovcom v Kyjeve pred štátnym 

prevratom na Ukrajine v r. 2014.

Nemecký podnikatelia, žido kapitalisti páni Merkel pri podpore  štátneho prevratu na 

Ukrajine, Ukrajinského milionára boxera V. Klička, ktorý už roky žil s trvalým pobytom 

v Nemecku v Mníchove. Viac na weboch českých komunistov: 

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/kliczko--lubawicz--kaczynski-and----

..html 

Rothschildovci skúpili takmer celý dlh Ukrajiny 
  
                    Kým Kyjev vedie vojnu proti vlastným občanom, tak väčšinu ukrajinského dlhu 
skúpil americký investičný fond Franklin Templton, ktorý predstavuje záujmy 
vplyvnej rodiny Rothschildovcov. Takže odteraz táto „rodinka“ môže diktovať 
Kyjevu svoje podmienky a vlastne robiť s Ukrajinou, čo len chce... 

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/kliczko--lubawicz--kaczynski-and----..html
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. 
Viaceré média[ uviedli túto informáciu, ktorú ako prvá zverejnila informačná agentúra 
Bloomberg. Táto agentúra taktiež uvádza, že spoločnosť Rothschild navrhla vytvorenie 
skupiny majiteľov cenných papierov Ukrajiny. Francúzska pobočka skupiny 
Rothschild&Cie súhlasila stať sa sprostredkovateľom v rokovaniach ministerstva financií 
Ukrajiny a kreditorov. Budú diskutovať o reštrukturalizácii štátneho dlhu Ukrajiny. 

 
 
Bloomberg informuje, že v súčasnosti kreditori čakajú na návrhy Kyjeva, ktorý ich 
oznámi v polovici marca. Informoval o tom riaditeľ pobočky Rothschild&Cie v 
Rusku 
a Spoločenstve nezávislých štátov, Jovanni Salvetti. Prezradil, že viacerí účastníci 
rokovaní sa pripravujú na dosť tvrdé a nekompromisné diskusie. 
 
Taktiež poznamenal, že názory kreditorov sa v niektorých strategických bodoch 
rozchádzajú. Prví navrhujú počkať na návrhy ukrajinskej vlády, druhí mienia presadiť 
vlastné pravidla hry, s ktorými Kyjev bude nútený súhlasiť. „V súčasnosti zástupcovia 
fondu a kreditori si navzájom vymieňajú názory a taktiež debatujú o bodoch akčného 
programu a o rozdelení povinností,“ dodal. 
 
Ukrajinské médiá v tejto súvislosti uvádzajú, že Ukrajina je v súčasnosti pod 
obrovským 
tlakom, pretože rokovania o finančnej pomoci sa konajú v situácii, keď vládni 
politici 
a ekonómovia predpovedajú pád ukrajinskej ekonomiky minimálne o 11,9 
percent 
v tomto roku a infláciu na úrovni asi 42,8%. Podobné údaje uvádza aj 
Bloomberg. 
 

Táto informačná agentúra pripomína, že vláda „patriotov“ pod 
vedením Arsenija Jaceňuka iba za jeden rok zvýšila zahraničný dlh 
Ukrajiny z ekonomicky bezpečných 40,3% HDP na 71,5%. 

Tento 
ukazovateľ je už kritický a veľmi nebezpečný pre ekonomiku 
štátu. 
Bloomberg 
prízvukuje, že v tejto situácii kreditori úplne ovládajú situáciu a 
môžu diktovať 
ukrajinskej vláde akékoľvek podmienky. 
 



Zabijaci euro majdanu  Kyjeva z roku 2014, euro majdanu  USA a EU: 

 

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/ 

 

Systém nepriamej modernej pseudo demokracie dnes vládne ľudstvu diktatúrou. 

A tak podnikateľom súkromného kapitalu umožňuje to spoločenský systém nepriamej, ale aj 

priamej pseudo demokracie, kde voliči občania nemajú právo na imperatívny mandát,  tj  

aj odvolať svojho zástupcu pri nepriamej, ale aj priamej voľbe a kedy je ľud podvedený 

už na samom začiatku volebným zákonom slobodných volieb, ktorý volebný zákon si 

ľud, občania tej ktorej krajiny, si nemali právo prijať či odsúhlasiť v celonárodnom 

referende!!!   Podľa môjho presvedčenia sú za toho stavu parlamenty, vlády všetkých krajín 

sveta s výnimkou Švajčiarska iba primitívne zločinecké mafie, rôzne záujmové kliky, možná, 

že sa mýlim a občania všetkých krajín sveta sú spokojní so spoločenským systémom v ich 

krajinách aj bez práva imperatívneho mandátu. 

Banderovci Ukrajinských fašistov pravého sektoru - ultra nacionalizmu pred a počas II 

svetovej vojny vyvraždili 1 milión civilistov na Ukrajine a dnes sú títo ultra nacionalisti vo 

vláde a čo ma šokuje, tak podporuje ich aj žido kapitalistická EU a USA. 

Dnes moja úcta patri Rusku a Vladimírovi Putinovi. 

Euro majdán zorganizovali fašisticky žido kapitalisti USA, EU a zločinného NATO a tak možná 
že zahájili začiatok tretej svetovej vojny medzi NATO a Ruskom? - čas to ukáže, a naši 

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/


slovensky prostitúti a anál alpinisti chránia tento zločin proti ľudskosti zo strany žido 
kapitalistov EU a USA.  

Chce sa my z toho grcať, ako za peniaze vedia naši politici a zamestnanci TV staníc, hlavne 
TA3 a RTVS liezť do zadku fašistom - špinavým žido kapitalistom, ktorí nás dokopali do 
zločinného NATO. 

Môj prezident nie je Kiska, ale Orban a Putin 

Nech žije ľudový socializmus, marxizmus bez komunistov a komunizmu, Maďarsko a Ruská 
federácia. Dúfam, že sa sloboda cez volebný zákon a práva občanov na imperatívny mandát 
pri priamej voľbe dostane aj k nám, a že fašistický žido kapitalizmus bude raz a navždy 
porazený. 

Ignorujte každé tzv slobodne voľby diktatúry žido kapitalizmu a hlavne tie do 
euro parlamentu, kde poslanci za 9000 € lížu zadok žido kapitalistom z EU a 
USA. 

 

Ja mám rád bežných židov, moslimov, kresťanov, ateistov a hlavne 

nie som antisemita, iba kritizujem zločinných fašistických žido 

kapitalistov EU a USA, ktorí stali za vypuknutím I aj II svetovej 

vojny a stoja aj dnes za vojnou na Ukrajine.  

Vojny sa vedu vždy a všade za dosiahnutie zisku peňazí, biznisu pre bankárov, podnikateľov 

a vojensko priemyslového komplexu, a taktiež za účelom upevnenia si globálnej moci žido 

kapitalistami, ale v týchto vojnách vždy zomierajú len bežní ľudia, židia, kresťania, 

moslimovia a nevinné ženy, deti, civilisti. Je to smutné, ale pravdivé. 

Je to moje presvedčenie. Amen 

S pozdravom a úctou k bežným nevinným židom, kresťanom, 

moslimom sveta 

Jozef  Varga z Košíc 

PS 

Pani Merkelová, vyskočte z vleku vojnovej politiky USA  

https://www.youtube.com/watch ?v=1uslyxIm6Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=1uslyxIm6Hk


  

  

 




