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Истинската история
БЪЛГАРСКОТО КЪРВАВО РОЖДЕСТВО - 7
януари 1945 г.

сталин, георги димитров и тито престъпници избили хиляди Българи

Най-кървавото Рождество Христово за българите е на 7
януари 1945 г.. На Кървав Божик (по стар стил) според
историка Веселин Ангелов, по списък, съставен от Лазар
Колишевски във Вардарска Македония са избити без съд и
присъда 1200 българи. Репресиите срещу наши сънародници
продължават през следващите седмици в Охридско и

Преспанско. Там са убивани цели семейства, а телата им са
изхвърляни в Охридското и Преспанското езеро или по
чукарите на планината Галичица край село Отешево.
Цифрите ще покажат, че целия процес на прочистване
на хората, заявили своята българска принадлежност,
надхвърля 23 000 души. Изселените нашенци
надхвърлят 130 000 души. Нечуваните жестокости тръгват
от казармите в Скопие и Щип, където се разбунтуват няколко
хиляди войници и над 100 офицери.
Те не били съгласни с дошлата от Белград заповед да отидат
на фронта в защита на Сърбия. Вместо това те искали войската
да се насочи към Солун, за да се освободят сънародниците от
Егейска Македония. По заповед на Лазар Колишевски в
Офицерския клуб в Скопие са привикани 70 български
офицера, които са разстреляни. В това време около 1000
войници се насочват към центъра на Скопие, където са
посрещнати от картечен огън на барикадирали се сръбски
партизани.
Убитите на площада са около 100, а над 900 са арестувани и
затворени в “Калето”. Без хляб, вода и завивки там почти
всички умират от глад и студ. На 6 срещу 7 януари 1945
година започва масово изтребление на кметове, свещеници,
учители, обикновени селяни из цяла Македония. Те били
наричани “бугараши” и “помагачи на бугарскиот фашистки
окупатор”. Хората са избивани без съд и присъда, в името на
Закона за защита на македонската чест. Така Вардарска
Македония насилствено се сърбизира.
Бог да се смили над душите на нашите сънародници.
Послеслов:
Днес гаврите с паметта на стотиците хиляди наши
сънародници избити от червените терористи продължава.

Лъжепатриоти се съюзяват с наследниците на комунягите и
бзнс избивали българи в югославия и в нашата страна.
Соросоидни жидове, като Боян (педе)Рас(т)ате образуват
антиБългарска и антиХристиянска коалиция с РМС, 23
септември, "Че Гевара (Гавра)" и разни други
анархонаркомани. Каракачанов поднася венци на масовия
убиец на македонски Българи - Стамболийски. Волен подкрепи
антиБългарската "либерал" цигания ГЕРБ. И ПЕДЕРАСТСАТЕ
и (П)раси Каракачанов и (Не)Волен и примиера БАХАР са
агенти на службите. Срам и позор за всички които се наричат
българи, а вървят зад полицейските подлоги и плюят по
паметта на дедите си.
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