Fatos da segunda guerra mundial

Vou expor, sem nenhuma ordem alguns fatos interessantes da
segunda guerra mundial, pois, segundo alguns especialistas em história ela
se repete em 30%:

1. Os industriais e banqueiros alemães e italianos ajudaram com
enormes recursos financeiros a criação do fascismo de Mussolini na
Itália e do Nazismo de Hitler na Alemanha. O termo fascismo
abrange o nazismo.
2. A igreja católica apoiou inteiramente o fascismo de Mussolini e as
igrejas católicas e protestantes na Alemanha apoiaram totalmente
Hitler, tanto é assim que adotaram o livro “Minha Luta” de Hitler
em substituição à Bíblia e ao invés da cruz de Jesus Cristo adotaram
a Cruz Gamada Nazista nas Igrejas Alemãs. Foram muito pouco os
padres católicos e protestantes que foram contra e foram obrigados a
fugir da Alemanha. Na Europa até hoje é comum os padres e
pastores receberem do governo para o seu sustento.
3. O Hitler achava firmemente que o Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães cuja sigla é NAZI e que deu origem ao
termo Nazista era um partido socialista. Mussolini era comunista e
virou fascista. Quando foi deposto pelo grande conselho fascista,
voltou a ser comunista.
4. Após a primeira guerra mundial a União Soviética (USSR) assinou
um pacto em 1922 com o Ministério da Defesa Alemã para
treinamento de soldados e armas dentro do seu território O pacto foi
assinado na Itália na cidade de de Rapallo e recebeu este nome.
Havia um acordo público e um acordo secreto.
O pacto de Rapallo vigorou até 1933 quando Hitler ascendeu o poder
na Alemanha. No pacto os alemães eram treinados com os seguintes
nomes secretos: Lipestk (aviação) na cidade de Lipestk, Kama na
cidade de Kazan (tanques) e Tomka (armas químicas) na região do

Volga em locais secretos dentro da União Soviética. Isto foi
documentado por dois russos: Yuri Dyakov e Tatyana Buscheyeva
em 1995 no livro The Red Army and the Wehrmacht.
Lembremos que na paz assinada em 1919 com o término da 1ª guerra
mundial a Alemanha não podia ter mais de 100.000 soldados.
A Rússia encorajou a criação do fascismo alemão e treinou os
melhores soldados dentro da própria USSR. Os autores russos
informam que a verdade não é difícil de achar como todos pensam,
mas o problema é provar, pois as mentiras e meias verdades são
substituídas por outras. Não há dúvidas que os maiores crimes do
século XX foram cometidos pelo fascismo alemão e pelo stalinismo.

5. A segunda guerra mundial iniciou quando a Alemanha invadiu a
Polônia O objetivo era deixar a Polônia um pais livre novamente. No
final os americanos e ingleses deram a Polônia de presente aos
soviéticos Por que ?
6. Ao término da guerra em 1945 o ditador Stalin quase ganhou o
prêmio Nobel da Paz.

