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Истинската история
Девети септември 1944г. е една от най-черните
дати в нашата история.
След
комунистическия
преврат от
09.09.1944г.
гръбнакът на
Българския народ
беше пречупен. Бяха
избити десетки
хиляди млади
Български националисти (много от които дори още
гимназисти!), интелктуалци, духовници, студенти,
офицери и заможни Българи. Зверствата започват още в
първите дни след окупацията на България от червената
армия.
Ето само някои документирани, подкрепени от свидетелства
и разследвани примера : - На 15.09.1944 г. край село
Козаревец, в гористата местност Мешето започват да
пристигат камиони пълни с арестувани хора. Според
свидетелства на хора от селото арестантите са били пребивани
до смърт с колове и мотики, след което са били заравяни, като
някои от хората все още стенели и са били живи преди да ги
заринат. Това продължава близо месец и местните жители
казват, че вечерта мястото се огласяло от зверски викове и
стенания. След ексхумацията на масовия гроб след 1989 г.
биват открити 274 трупа на учители, богати селяни, адвокати,
лекари, свещеници и търговци от Велико Търново, Горна
Оряховица и околните села, които се смятали за безследно
изчезнали през 1944г. В мазето на училището в град

Оряхово комунистическите изверги изклали около 200
ученика членове на Съюза на Българските национални
легиони. В местността Бутово край Враца са разстреляни 120
легионера. Край Веслец червените касапи избиват 105 човека
по най – зверски начин, като телата им са били насичани с
брадви. Край Бяла Слатина са убити водача на националните
легиони в града и още 32 негови съратници. Това е една малка
част от известните и документирани масови убийства
извършени от комунистите. Съюзът ''Истина'' разполага с
документи и свидетелства за около 25 000 избити само за
периода 1944 – 1945 г. . Официалната цифра посочена по –
късно и от Българското правителство е около 138 000 жертви
и най – вероятно е занижена. Но дори и този брой за
население от около 7 000 000 означава само едно – геноцид. И
за този геноцид няма и един наказан. Освен преките
физически жертви имаше и стотици хиляди други Българи ,
които бяха интернирани или натикани в 86-те комунистически
концлагера или изгонени от България.
Документите сочат цифра от 250 000 репресирани. В
последствие много от тези хора умряха с разбита психика, в
мизерия и глад, а техните деца и внуци бяха гонени и
тормозени от същите комунисти. Земята и собственоста на
Българина му бяха отнети, а с това и основата на
неговата гордост и независимост (нещо което дори
турците не са направили). Народът ни бе ограбен и
принуден да краде за да живее нормално. Най – мързеливата,
некадърна и необразована паплач наред с криминалните
елементи станаха първи комунисти. В редиците на червените
терористи се вливат стотици рецидивисти, освободени от
затворите след 09.1944 г. Паралелно с това в съседна
„братска” комунистическа Югославия тече кампания за
обезбългаряване на Македония и Западните покрайнини.
Избити са около 32 000 Българи, защото не са искали да се

пишат македонци. Още около 121 000 са хвърлени в сръбските
концлагери, а 180 000 са принудени да емигрират.По - надолу
ще споменем имената на някои от извергите издевателствали
над нашия народ. Те са били ключови фигури в управлението.
Много от тях са бащи и роднини на новите ни феодали:
- Лев Главинчев (македонски евреин, полковник от ДС,
криминален затворник преди септемврийския преврат, съден
за убийство, комунистически касапин садист, избил със своята
„ударна” партизанска група около 250 човека от софийската
интелигенция веднага след 09.09.1944г. „Специалитета” му е
бил счупване на черепа на жертвата с чук и заколване с права
лопата. Главичев е избил собственоръчно десетки дейци на
старото ВМРО); - Тодор Живков (Майка му е влашката
циганка Маруца. Преди 09. 1944 г. е бил криминален
затворник и агент на полицията. След комунистическия
преврат става ръководител на “ударна” група, избивала и
ограбвала Българи); - Бачи Зеев (руски евреин, резидент на
НКВД изпратен след 1944г. от Берия, ръководител на
следствието към ДС, невероятен изверг, един от най-големите
палачи на нашия народ); - Израел Зееви (евреин, следовател
в МВР след 09.09.1944 г., член на БКП, палач и касапин на
хора, измъчвал и убивал арестантите с особена жестокост и
садизъм, виновен за смъртта на стотици хора); - проф. Нико
Яхиел (евреин, член на БКП, комунистически палач, съветник
на "другаря" Тодор Живков близо 30 години, посветен във
всички тайни дела на бившия "първи". След 1990 г. издава
книга срещу тоталитарния режим ("ветропоказател" от висша
категория). Агент на ЦРУ и "Мосад". В момента живее в
Израел с $ 2000 пенсия и си пише мемоарите); - полковник
Валери Тажер (евреин, комунистически палач, съветник на
Тодор Живков); - Жак Натан Примо (евреин, активен
участник в масовите убийства след 09.1944, след това член на
ЦК на БКП и съветник на Живков); - Нансен Бехар

(евреин,член на ЦК, бил е съветник на Тодор Живков, сега
депутат ); - Рубен Аврамов Леви (евреин; специална
личност от висшия комунистически ешалон; историк,
фактически идеолог на марксизма в България; директор
на обединената школа на Коминтерна в Москва (1941-1943 г.);
секретар на ЦК на БКП (1950 г.); председател на Комитета за
наука, изкуство и култура и министър на културата в България
(1952-1957 г.); идеен водач на комунистическите палачи); Алберт Коен (евреин, бил е партизанин-терорист, член на
БКП; сега е белетрист съчинител на "еврейска култура"); Алберт Бенбасат („историк”, фалшификатор на българската
история, зав. Отдел "'музеи" в Министерството на културата в
правителството на Иван Костов (2000 г.); един от хората,
опитали се да ликвидират Националния исторически музей в
София, участва в организационни комитети за провеждане на
конгреси по тракология; съчинител на "еврейска култура",
работи за "Шалом" и "Бнай Брит"); - Леон Соломонов
Асланов (евреин, роден в гр. Варна; завършил Висшата
партийна школа (1954 г.); член на БКП; специализирал в
Москва (1960 - 1961 г.); кандидат на историческите науки
(1959 г.); доцент във Висшата партийна школа; историк фалшификатор на българската история); - Георги Давидов –
(евреин, началник на благоевградската ДС (1948 г.). Един от
палачите на българския народ след 1944 г.); - Анжел
Вагенщайн (евреин, бил е партизанин-терорист, ръководител
на бойна група, палач на Българския народ след 09.09.1944.,
депутат, агент на ДС и Мосад); - Борис Велчев (евреин, бил е
началник на комисията към ЦК на БКП контролирала 86-те
концлагера в България, роднина на сегашния главен прокурор
и на Милен Велчев); - Генерал Мирчо Спасов (паталогичен
садист, собственоръчно избил стотици Българи в
комунистическите лагери. Дори Живков се е страхувал от
него. Синът му е съпруг на печално известната Веска
Меджедиева, заедно с която извършиха огромни кражби и

бяха реабилитирани от Станишев); - Майор Стефан Китов
(комунистически палач, началник на концлагера „Персин” в
Белене, където са хранели прасетата с труповете на избитите);
- Капитан Остап Гершанов (евреин, бил е последователно
комендант на комунистическите концлагери ''Джерман'',
''Богданов дол'' и ''Куциян''. Масов убиец на Българи. Обичал е
да пребива жертвите си до смърт с дървена тояга. Особенно
мразел някой да го гледа в очите. Един от концлагеристите
веднъж прави тази грешка и бива зверски пребит. Като по
чудо човека оживява, но със счупен гръбнак, като е можел да
се предвижва с неимоверни усилия, лазейки по корем.
Гершанов го е наричал „жаба” и го е карал да се мъкне
непрекъснато с него, говорел му е поучително, ритайки го
непрекъснато през устата, за назидание на другите.
Нещастникът умира в адски мъки след около година.
Представете си каква гледка е била тази „човешка жаба” с
непрекъснато разпрана уста. ТОЗИ ОБРАЗ Е СИМВОЛ НА
ЦЯЛОТО НИ ОСЪКАТЕНО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ
ИЗВЕРГИ ОБЩЕСТВО.
ТОЙ Е И ОБВИНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО СА
ЗАБРАВИЛИ ИСТОРИЯТА СИ, ГОРДИЯ ДУХ НА СВОИТЕ
ДЕДИ И СА ПРЕКЛОНИЛИ ГЛАВА ПРЕД СЪЩИТЕ ТЕЗИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ГЛОБАЛНИ ЮДОБОЛШЕВИКИ.
Бог да се смили над душите на жертвите комунистическия
антихристиянски терор.
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