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ДО  ВЛАСТА ,  
ПАРТИИТЕ ,  

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА 
ја отсликуваат нашата отво   ре-
ност кон јавноста. Овде автен-
тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на-
шата уредувачка политика.

На собирот одржан на 23 
октомври оваа година, авто-
ритетно воден од двајца води-
тели, ВМРО-ДПМНЕ се упати 
кон постнеоврховизирање. Во 
функција на таа упатеност, ми-
нистерот Милошоски при по-
сетата на Бугарија положи ве-
нец на гробот на Христо Ма-
тов, идејно најнагласената фи-
гура на внатрешниот врхо ви-
зам - неоврховизмот. Христо 
Матов во Скопје го издавал 
вес никот "Санстефанска Буга-
рија". Таа Бугарија била негов 
идеал. Во функција на тој иде-
ал се ставил во услуга на бу-
гарскиот генерал Иван Цон чев, 
зад кој во рамките на дејноста 
на Врховниот комитет стоеле 
кнезот Фердинанд и бугар ска-
та Влада. Тој испраќал врхо-
вистички чети во Македонија. 
Значи, слава за Христо Матов 
поради посветеноста за Ма ке-
донија во состав на "мајка Бу-
гарија". Слава и за неговите 
содејственици Иван Гарванов 
и Борис Сарафов, кон кои То-
дор Паница во 1907 година из-
вршил смртна пресуда изре-
чена од Серскиот револу цио-
нерен округ. Матов му бил 
учител на Тодор Александров 
во Педагошкото училиште во 
Скопје. Го упатил меѓу неовр-
ховистите. Во тој тек и во 
функ ција на бугарскиот двор 
Александров убивал и уби-
вал. Меѓу убиените се и Ѓорче 
Петров, внукот од сестра на 
Гоце Делчев, Тодор Чопов - 
"ѕверски убиен", Јане Сан дан-
ски, санданисти и други, за 
кои е туѓа неговата "татковина 
Бугарија". Слава и за Тодор 
Алек  сандров. Убивал за Буга-
рија, како што Коте од Руља 
убивал за Грција, а Јован Ба-
бунски за Србија. Тодор Алек-
сандров е посветеник на "бу-
гарското племе". Во книгата 
документи, содржински со име 
"Сè за Бугарија", а од прире-

ПРАТЕНИЦИТЕ ,  ДО  ПОЕДИНЦИ . . .
дувачот наречена "Сè за Ма-
кедонија", на страниците 57, 
121, 195, 207, 261, 279, 289, 
403, 521, 523... Александров 
верува дека е припадник на 
"бугарското племе". Да, на бу-
гарското татарско племе.

Место за напомена: Ние Ма-
кедонците сме наследници на 
античките Македонци. Наша 
слава е Александар Маке дон-
ски.

Ако министерот за надво-
решни работи Антонио Мило-
шоски, и било кој друг околу 

него, ги отвори книгите на Еф-
тим Гашев "Нашата кауза" и 
"Непокор" ќе се соочи со вис-
тината за Христо Матов, Бо рис 
Сарафов, Тодор Александров 
и нивните содејственици пре-
ку соочување со нивните след-
беници, со кои Гашев бил во 
Идризово. Ако некој читател 
го интригира кој е авторот на 
овие редови, мое е да кажам 
дека во 1958 година сум вклу-
чен во мрежата од ВМРО-трој-
ки, предводена од Томе Стеф-
ковски и Филип Лазаревски, 

притворени со решение 
Кр.бр.32/58 од 30.1.1958 г. на 
Окружниот суд - Скопје.

Мојата порака до пре мие-
рот Никола Груевски, прв чо-
век на ВМРО-ДПМНЕ е да се 
заштити од постнеоврхо виз-
мот. Ако не може да ме раз-
бере мене, нека се обиде да 
разговара со Ефтим Гашев. 

22 ноември 2006, 
                     Македонија               
               
 Коле Мангов


