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Nova Gorica, dne 2.11.2021 

DRŽAVNO TOŽILSTVO, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana 

KAZENSKA OVADBA PROTI:

Milanu Kučanu,  Janezu Janši,  Mateju  Toninu,  Borutu Pahorju,  Jelku Kacinu,  Dimitriju
Ruplu, Lojzetu Peterletu, seznam te kazenske ovadbe bo potrebno še znatno razširiti, na
vse tiste  kateri  so  omogočili  okupacijo SLOVENIJE z NATO vojaškimi silami,  vključili
Slovenijo  v  NATO,  kakor  tudi  vsilili  drugim  državam  in  pomagali  uvajati  NATO
IMPERIALIZEM. 

Po tem ko sva midva, Boris in Martina predstavila VIDEO, kako se ubraniti  CORONA
VIRUSA,  je  zavreščalo  po vsem svetu,  razširilo  se je  dejstvo,  da je  NATO glavni  in
poglavitni  KRIVEC za ekološko uničevanje PLANETA ZEMLJE, saj ves svet prisiljuje v
oboroževalno tekmo. Številne države se močno oborožujejo, da bi se lahko zaščitili pred
NATO  AGRESORJI.  Zaradi  tega  se  ne  morejo  dovolj  hitro  prilagajati  negativnim
procesom na škodo ohranitve narave in podnebnim spremembam.
www.monarh.cc/video.htm 

NATO in EVROATLANTSKA MAFIJA so še nasilno uvedle epidemijo CORONA VIRUSA, da
bi na ta način odvzeli ljudem vso ljudsko dostojanstvo, jih psihično in fizično mučili, ter
take pahnili v vojno z Rusi in Kitajci.

Akcijo aretacije navedenih je potrebno izvesti NEMUDOMA, TAKOJ, sicer ne bo mogoče
več narediti ničesar. 

Celotni VZHODNI EVROPI je potrebno predlagati takojšen izstop iz NATO ZVEZE, pa tudi
iz EVROPSKE SKUPNOSTI.

Jaz Boris Valenčič se borim proti širitvi NATO IMERIALIZMA že od 31. maja 1988. 

Takoj je potrebno razpustiti SLOVENSKI PARLAMENT, in se pripraviti za povsem nove in
demokratične volitve, ZARES LJUDSKE in SLOVENSKE.

V popolnosti sem vam na voljo za pomoč pri razrešitvi vseh problemov.
www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf 

Boris in Martina Valenčič 

http://www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf
http://www.monarh.cc/video.htm
http://www.monarh.cc/
http://www.latuavia.eu/
http://www.freetime.si/
http://www.adriagraf.eu/
http://www.monarh.si/
http://www.zml.si/
http://www.predsednica.si/
mailto:latuavia.at@gmail.com
mailto:latuavia.eu@gmail.com



