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Истинската история
Съюзнически бомбардировки над България - 24
януари 1944г.
300 американски тежки
бомбардировача трябва да
бомбардират София, но
поради гъстата мъгла са
отклонени. Те хвърлят
бомбите си над Враца, Скопие
(тогава в майка България) и
селата Кунино – Врачанско и
Беглеж - Плевенско.
Разрушени са 234 сгради.
Жертвите са 126 убити и 97
ранени. Тези варварски
нападения са част от поредица атаки срещу София и други
български градове и обекти от британските, американските,
съветските и югославските по време на Втората световна
война. Въпреки че България не участва във бойни действия,
англо-американските въздушни сили извършват жестоки
бомбардировки на София. Ударени са най-вече граждански
обекти, като Народния театър, църквата от ХІ век Свети Спас
(силно разрушена в 1944 г.), Градската библиотека (напълно
унищожена на 30.03.1944 г. изгарят 40 000 тома книги),
Католическата Катедрала Свети Йосиф (напълно унищожена
на 30.03.1944 г.), Духовната академия (тежко засегната,
изгорен е купола на храма вграден в нея), взривени и
опожарени са хиляди жилищни сгради, разрушен е
градският център, убити са над 2000 души от
софийското население и са разрушени 12,657 сгради.

Ето ги и виновниците за хилядите
Български жертви - юдеите Чъчил
(майка - Джени Якоб Джеръм),
Рузвелд (Розенфелд), Сталин (Джуга юда швили). Думите на Чърчил са, че
„За да падне България трябва да
падне само София. Тя трябва да бъде
изравнена със земята и в развалините и да се засеят
картофи.“
Освен София, Карлово, Кюстендил и Мездра са
бомбардирани Добрич на 22.06.1941 г.; Стара Загора на
13.09.1942 г.; Велес и Скопие неколкократно през 1943-44 г.
(тогава те са в българските държавни граници и са атакувани
много пъти); Пловдив на 17.и 20.04.1944 г.; Велико Търново на
11.06.1944 г.; Шабла на 13.06.1944 г.; Алфатар на 24 и 28 юни
1944 г., както Сопот на 26 юни 1944 г., Русе на 29 юни и 3 юли
1944 г., Лом на 15 и 28 юли и на 18 август 1944 г., дори села
като Ружинци и много други села и градове в Мизия и Тракия.
Родопите също са подложени на съюзнически бомбардировки
по това време като англо-американски бомби се стоварват и
над Чепеларе и Сърница. Почти всички големи градове и поважни центрове в днешна Източна Сърбия, която тогава се е
намирала под български контрол, също са бомбардирани.
Ето и хронологията на зверствата извършени от
съюзниците над нашия народ:
6 април 1941 г.
Югославски самолети Do-17 бомбардират индустриалния
квартал на София и град Кюстендил. В София загиват 8 души.
При бомбардировката на Кюстендил загиват 58 граждани, 2
български и 16 германски войници, и са ранени 59 граждани,
5 български и 31 германски войници.

6 април
В интервала 20:05 - 21:40 h британската авиация извършва
бомбардировки над България. Самолети Bristol Blenheim
бомбардират Петрич и Хотово, а шест самолета Vickers
Wellington хвърлят бомби над София и околни села, като ответ
на присъединяването на България към Тристранния пакт. При
бомбардировката на столицата загиват 18 и са ранени 28
души; разрушени са 14 сгради и избухват три пожара.
В периода 12 - 13 септември 1941 г. се провеждат нощни
съветски бомбардировки над Русе, Стара Загора, Казанлък и
Горна Оряховица.
14 ноември 1943 г.
Първото въздушно нападение с жертви над българската
столица е извършено на 14 ноември 1943 година от 91
бомбардировача B-25 Мичъл. Разрушени са 47 сгради и
постройки. Убити са 59 граждански и военни лица, ранени са
128.
24 ноември 1943 г.
На 24 ноември 1943 г. следва нова бомбардировка,
извършена от 60 бомбардировача B-24 Либърейтър. В района
на Централна гара София са разрушени 87 жилища и
постройки, петима са убити, 29 граждански и военни лица са
ранени.
10 декември 1943 г.
Нападението на 10 декември е извършено от 120 самолета.
Хвърлени са около 90 бомби в района на кварталите "Хаджи
Димитър", "Индустриален", Централна гара, "Малашевци" и
"Военна рампа". Други 90 поразяват летище Враждебна и
селата край него. При бомбардировката са убити 11 души.

20 декември 1943 г.
Нападение на американската авиация върху София.
Разрушени са 113 сгради и е прекъснат релсовият път на
околовръстната железопътна линия. Убити са 64 души, а други
93 са ранени.
30 декември 1943 г.
Дневна бомбардировка на района на софийския централен
железопътен възел. Убити са около 70 души и са ранени 95.
4 януари 1944 г.
108 американски Б-17 трябва да бомбардират София, но
поради гъстата мъгла са отклонени. 40 бомбардировача
хвърлят 150 бомби над Дупница. Разрушени са 40 сгради.
Жертвите са 59 убити и 33 са ранени.
10 януари 1944 г.
Първата комбинирана (дневно-нощна) съюзническа
бомбардировка на София. Дневната е извършена от 180
американски, а нощната от 80 британски самолета. Разрушени
са 448 сгради. Жертвите са 947 души убити и 611 ранени.
24 януари 1944 г.
300 американски тежки бомбардировача трябва да
бомбардират София, но поради гъстата мъгла са отклонени. Те
хвърлят бомбите си над Враца и други градове. Разрушени са
234 сгради. Жертвите са 126 убити и 97 ранени.
16 март 1944 г.
През нощта около 50 британски бомбардировача нападат
София. Разрушени са 72 сгради. Жертвите са 43 убити и 58
ранени.

24 март 1944 г.
През нощта около 40 британски бомбардировача нападат
София, без жертви. Няколко бомби падат в района на двореца
Врана.
29 март 1944 г.
През нощта около 50 британски бомбардировача нападат
София, без жертви.
30 март 1944 г.
През деня около 450 американски тежки бомбардировача
нападат София. Хвърлени са около 3000 фугасни и около
30 000 запалителни бомби. Разрушени са 3357 сгради[2].
Жертвите са 139 убити и ? ранени. Това е най-тежката
бомбардировка. Смъртните случаи са сравнително малко,
защото много софиянци са евакуирани.
17 април 1944 г.
350 американски тежки бомбардировача нападат София.
Разрушени са 749 сгради. Жертвите са 128 убити и 69 ранени.
28 юли 1944 г.
Около 150 американски бомбардировача нападат летище
Карлово. На земята са разрушени 70 самолета. Жертвите са 25
убити и 52 ранени.
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