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80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
  

Балканска федерација" 
во еден од своите бро-
еви вака ја отсликува 

ситуацијата во Бугарија: "Ра-
ководени од идејата да го ли-
квидираат македонското пра-
шање, вла детелите на Маке-
донија не отстапуваат пред 
никакви средства да го уни-
штат са ми от народ. Во Буга-
рија прет седателот на Владата 
Алек сандар Цанков и Воената 
ли га ја прифатиле и ја при ме-
ну ваат во целата своја широ-
чина политиката на убиства. 
ВМРО во рацете на Иван (Ван-
чо) Михајлов е целосно ста-
вена во служба на бугарскиот 
двор како наемници за ма-
совни убиства".

Која била разликата на 
ВМРО на Ванчо Михајлов и 
ВМРО (обединета)? 

"Крвавата ложа на ви-
ен скиот Бургте атар 
за вре ме на прет-
ставата Пер Ги нт 
(Peer Gynt) од Хен  -
рик Ибсен во мај 
1925 година. Деце-
нија од нај цр ниот 
дел од маке дон ска-
та историја во XX 
век во која се лик-
видирани око лу 
3.500 Маке дон ци". 

Обединетите вмровци, ка-
ко дел од прогресивното на-
ционално и револу цио нерно 
движење на македонскиот 
народ, па ралелно со правото 
тој, ма кедонскиот народ сам 
да создаде своја држава. Обе-
динетите вмровци ја заста-
пуваа тезата за независна, 
сло      бодна и обединета Ма-
кедонија, во која живее ма ке-
донски народ, консти туи ран 
врз неговите карак те рис тич-
ни етнички белези. Ван чо Ми-
хајлов и неговите исто мис ле-
ници и натаму ос танаа на сво-
ето: етнички Ма ке дон ците - 
тоа се Бугари, а сите останати 
националности во Македо ни-
ја Македонци се само во по-
литичка смисла на зборот, или 
детаљно ре чено (според бро-
шурата на Ванчо Михајлов 
"Ма  кедонија - Швај царија на 
Балканот"), во Ма ке донија има 
сè и сеш то са мо нема етнички 
Ма кедонци.

За пример, токму поради 
поклопувањето со 80-годиш-
нината од настанот, ќе го 
спомнеме убиството на То дор 
Паница во Виена, во мај 1925 
година од крушев чан ката Мел  -
помени (Менча) Кар ничева, 
пр во љубовна жртва, подоцна 
и сопруга на Ванчо Михајлов. 
Карничева го извр шила убис-
твото на Паница во една од 
ложите на виен скиот Бург-
театар за време на прет-
ставата Пер Гинт (Peer Gy nt) 
од Хенрик Ибсен. Убис твото 
на Паница (и рану ва њето на 
неговата сопруга) е извршено 
при најбучната сцена, така 

што никој ниту ви дел ниту слу-
шнал истрели, а по изврше-
ната задача Кар ничева полека 
го напуштила театарот и й  се 
предала на по лиција, знаејќи 
дека ја има помошта од бу-
гарската влада.

На судскиот процес во Ви-
ена таа била осудена на 8 
години затвор, но поради "ло-
шото здравје" веднаш ја екс-
тра ди рале во Бугарија. Во Со-
фија й бил организиран све-
чен до чек, како за на цио нален 
хе рој, на црвена па тека, со бу-
кети... Со убиството на Па ница 
бил исполнет ус ловот Менча 

МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ ПРАВО НА СВОЈА ТЕРИТОРИЈА    

Карничева да стане животен 
сопатник на Ванчо Михајлов. 
Таа му оста нала со учесник и 
во неговите ак тивности до 
крајот на жи во тот во 1964 го-
дина во Рим.

Ваквите подмолни убис тва 
врз Македонци и сора бот ни-
ци на македонското де ло од 
страна на ВМРО на Ван чо Ми-
хајлов траат конти нуи ра но це-
ла една деценија во текот на 
неговото владе ење (1924-
1934), период кој Ми хај лов го 
претвори во нај црниот дел од 
македонската историја во XX 
век, ликви ди рајќи околу 3.500 
Маке дон ци. 

Тодор Паница (1878-1925), рево лу ци-
онер, по потекло етнички Бу гарин, роден 
во Орехово, Бугарија. Се шко лувал во 
Варна и како мла динец се вклучил во ма-
кедонското револу ционерно дви же ње. 
Бил учес  ник во Илинденското востание, 
а подоцна формирал чета во Се рс киот 
револу ционерен округ и со дејствувал со 
Јане Сандански. Тодор Паница бил соу-
чесник, а подоцна и жртва на бра то-
убиствените прес трелки: из вр ши тел на 

смртната пре суда над Борис Сарафов и Иван Гарванов  во 
1907 го дина, изречена од страна на Серскиот рево лу цио-
нерен ко митет. По Младотурската револуција и давал под-
дршка на новата власт против султанскиот обид за кон тра-
револуција. Ста нал еден од истакнатите членови на На род-
ната феде ра тивна партија. Учествувал во созда вањето на 
ВМРО (обе динета) во Виена, каде по една година бил убиен.

Проф. д-р Фридрих Краус (1858-1936)
Роден во Боденбах, денешна Чешка. Сту-

дирал медицина. Прво бил доцент, а потоа 
8 години вонреден професор на уни вер-
зитетот во Грац, Австрија. Подоцна станал 
професор по медицина на Бер лин скиот 
универзитет. Ја водел Втората уни вер зи-
тетска клиника на Charite. Проф. д-р Фрид-
рих Краус, еден од најголемите ме ди цин-
ски предводници, често патувал и пре сто-
јувал во балканските земји, меѓу кои и Македонија. Автор е 
на бројни стручни дела од областа на медицината за про-
блемот на личноста и за општата состојба на орга низмот за 
време на болест.  

Во писмениот одговор до Редакцијата на "Балканска фе-
дерација" проф. д-р Фридрих Краус за Македонија рекол: 
"Ре шението на балканскиот проблем го сметам за многу 
тешко, но мислам дека на балканските народи неопходно 
им е потребна автономија бидејќи нив им треба мир, а са мо 
автономијата е единствен пат кон мирот"... "...Маке дон ците 
имаат право на своја целосна територија на која можат да се 
развиваат, па тогаш ќе престанат и меѓусебните кавги, а 
може и ќе дојде до траен мир. Во целост ми се познати теш-
котиите на таквото решение, но тоа не ми пречи да го по са-
кувам. Она што најмногу му недостига на Балканот е - чо ве-
кот! Човекот што ќе биде во состојба да го реши балканскиот 
проблем".

"

МЕНЧА КАРНИЧЕВА И ВАНЧО МИХАЈЛОВ - СОПРУЖНИЦИТЕ МЕНЧА КАРНИЧЕВА И ВАНЧО МИХАЈЛОВ - СОПРУЖНИЦИТЕ 
УБИЈЦИ НА СЕКОЈА МАКЕДОНСКА ПРОГРЕСИВНА СИЛАУБИЈЦИ НА СЕКОЈА МАКЕДОНСКА ПРОГРЕСИВНА СИЛА


