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Истинската история
Помним ли жертвите от Буново ?

На 09.03.2012г. се навършват 27 години от найкървавият железопътен атентат в историята на
България. Във вагона за майки с деца на влака Бургас –
София е поставена бомба с часовников механизъм,която
отмена живота на 7 души - 3 деца и 4 жени.
Сред жертвите са глухонеми деца,а 9 души са тежко ранени
,а сред тях също има 2 деца.

Бомбата е трябвало да избухне в момента,когато влака
навлиза тунела в района на гара Буново,за да предизвика още
по-голяма паника,да затрудни евакуацията и да вземе
максимално много жертви. Заради маневра на гара Златица
влакът закъснява с две минути и взривът избухва в 21:31 ч. на
гарата, а не в тунела.
На същият ден избухва и бомба в кафе-сладкарницата на
хотел "Сливен" в Сливен.
Атентатите са дело на членове на нелегална организация,
наречена Турско национално-освободително движение в
България (ТНОДБ).
На 25 април 1988 са
осъдени на смърт
лицата, пряко
участвали в
атентата (в скобите
е рожденното име):
Елин Маджаров
(Емин Мехмедали),
Алцек Чакъров
(Абдула Чакър) и
Сава Георгиев
(Саафет Реджеб),
няколко месеца по-

късно същата година присъдата е потвърдена от Държавния
съвет на НРБ и осъдените са екзекутирани и кремирани.Емин
Мехмедали (Елин Маджаров) и Абдула Чакър (Алцек Чакъров),
са били агенти на окръжното управление на Държавна
сигурност в Бургас през 70-те и 80-те години. Осъдени за
помагачество са: на 6 години затвор - Севдалин Алипиев
Маджаров (Сабри Мехмедали), брат на първия терорист (лежи
2 г. амнистиран от Желю Желев и освободен в 1990г.), на 2
години затвор Никола Николов, на по 1 година затвор Севда
Латинова и Милко Вълканов.
Терористите стават обект на
сделка с Турция и са разменени.
По-късно Сабри Мехмедали
израства до пост областен
координатор на ДПС за Бургас.
Днес край гара Буново има
памента плоча и 7 метрова
монументална скулптурна
композиция в памет на найневинните жертви.
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