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Истинската история
Защо Бойко построи метрото

ЦИТ
АТ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОН:
"ЮДЕИТЕ ЩЕ МИНИРАТ ВСИЧКИ СТОЛИЦИ И ЧРЕЗ
УЖАСА НА РАЗРУШЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНЯТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО.
Вие казвате, че ако преди определеното време се узнаят
нашите планове, против нас ще се вдигнат с оръжие в ръка; но
ние сме взели мерки срещу това и на Запад имаме вече такава
терористическа система, която може да накара и най-храбрите
души да затреперят. Подземни съобщения като
“Метрополитен”, ще бъдат прокарани под всички
столици и, ако стане нужда, тези столици ще бъдат
вдигнати във въздуха с всичките им организации,
държавни институти и население..."
Ето и други цитати от същото сатанинско творение:
"...Необходимо е непрестанно, във всички страни, да се

объркват отношенията на гражданите, да се изтощават
правителствата, да се преуморяват от безредици,
вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че
гоите да достигнат положение да не виждат друг изход,
освен да приемат нашето пълно господство... Ако ние
дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи
желаният от нас момент..."
..."С всички възможни средства и с помощта на златото,
което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща
икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели
тълпи работници, едновременно във всички страни на
Европа (това което вече се случва около нас – б.ред.).
Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да
проливат кръвта на ония, на които те с простотата на
своето невежество завиждат и чиито имущества ще им
бъде тогава възможно да ограбят. Те няма да засегнат
нас – юдеите, защото нам ще бъде известен денят на
нападението и ще вземем мерки за запазване. Спомнете
си френската революция, на която ние дадохме името
“велика”, тайните на чиято подготовка нам бяха добре
известни, защото тя цялата беше наше дело (Тогава за
няколко месеца всичкото жито и голяма част от
селскостопанската продукция на Франция е изкупена и
изнесена от богатите еврейски търговци, което
предизвиква невиждан глад. Тези еврейски агенти в
същото време плащат, въоражават и докарват в
Париж от цялата държава най-жестоките
престъпници заедно с техните банди. Те именно
осъществяват революцията. Същият сценарий се
повтаря и при другата “велика октомврийска”
революция, като по същия начин я последват масово
разорение и зверства над народа – б.ред.). От тогава ние
водим народите от едно разочарование към друго, за да

ги насочим в определения ден в полза на оня цар-деспот
със Сионска кръв, когото ние готвим за владетел на
света"...
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