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80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ

ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ЗАШТИТЕНИ 

Кога весникот "Бал кан-
ска федерација" од Ви-
ена ја поч на големата 

меѓународна анкета, името 
на Алберт Ајн штајн како 
научник беше за цврстено на 
светската сцена на интелек-
туалци, кој зад себе ја имаше 
и Нобеловата награда за фи-
зика.  Еве што за Маке до нија 
(и за Балканот) рекол овој 
светски познат научник:

"Балканска федерација": 
"Сметате ли, дека сегашното 
разрешување на македон-
ското прашање е во со глас-
ност со принципите на спра-
ведливоста и слободата и де-
ка тоа е во интерес на ми рот?"

"Сегашното разре шува-
ње на македонското пра-
шање не е во согласност со 
принципите на справед ли-
воста и слободата", вели Ал-
берт Ајнштајн во писме ниот 
одговор до Редакцијата на 
"Балканска федерација". 

"Бал канските народи се 
ужасно угнетени од во ени-
те клики. Владејачките ди-
настии и олигархии се об зе-
мени од милитарис тич ки от 
и им пе ријалистичкиот дух. 
Затоа состојбата на Бал ка-
нот е ужасна. Таму вла дее 
нео гра ничен терор. Злос-
тор   ствата што се из вр шу-
ваат таму го револ ти ра ат 
секое човечко суш тес тво".

"Правата на малцин-
ствата се заштитени само 

"Меѓу народите на Балканот владее состојба на 
отворени и прикриени непријателства иако 
нивната сродност логично треба да ги збли-
жува. Друштвото на народите не беше во 
состојба во било кој поглед да ги заштити 
малцинствата на Балканот".

"Балканските народи меѓу кои и македонскиот ќе 
му останат вечно благодарни на Алберт Ајн-
штајн, кој уште е познат по органи зира ње то 
хуманитарна помош од САД во текот и непо-
средно по завршувањето на Втората светска 
војна. Многумина Македонци во Пр ин сетон 
ја имаат стиснато раката на Ајнштајн во знак 
на благодарност за хуманиот гест кој го по-
кажа кон просторот на овој дел од Ев ропа".

на хартија. Друштвото на 
народите не беше во сос-
тојба во било кој поглед да 
ги заштити малцинствата. 
Од друга страна народите 
се туркаат едни против дру-
ги и меѓу овие сродни на-
роди, меѓу кои логично би 
требало да царува мирот, 
владее состојба на отво ре-
ни или прикриени непри ја-
телства", заклучува Ајнштајн.

Годинава кога се навр шу-
ваат 50 години од неговата 
смрт светот неа ја прогласи 
за година на Ајнштајн.  

Македонскиот народ (и 
другите балкански народи) 
ќе му останат вечно благо-
дарни на Алберт Ајнштајн, 
кој во текот и непосредно по 
завршувањето на Втората 
светска војна организираше 
и испраќаше хуманитарна 
помош за настраданите. Мно-
гумина Македонци во Прин-

сетон ја имаат стиснато ра-
ката на Ајнштајн во знак на 
благодарност за хуманиот ге-
ст, кој го покажа кон про сто-
рот на овој дел од Европа. 

Од одговорот на Ајнштајн 
јасно се гледа неговиот нау-
чен пристап за "ист корен" и 
несомнено голема сличност 
меѓу балканските народи. 
"Логично би било - вели тој 
- наместо да царува мир 
меѓу нив, таму владее сос-
тојба на отворени и при-
криени непријателства".

САМО НА ХАРТИЈА
"Сегашното разре шу вање на маке дон ското пра-

шање не е во согласност со принципите на 
сп раведливоста и сло  бодата", вели Ал берт 
Ајнштајн во својот писмен од говор до Ре-
дак ци ја та на "Бал кан ска феде ра ција".

Алберт Ајнштајн 
(1879 -1955) е роден 
во Улм, Германија. 
Тој бил физичар и 
математичар. Во 
1905 година во "Го-
ди шникот за радио-
активност" ги обја-
вил своите славни 
прин ципи на рела-
тивитетот и после-
диците кои произле-
гуваат од нив. Во 
1911 го ди на станал 
вонреден професор 
во Цирих, во 1911-
1912 година редо-

вен професор во Прага, во 1912-1914 повторно во Ци рих. 
Во меѓу вре ме заедно со д-р Гросман ги објавил "Проектот 
на вооп штена теорија на ре лативитетот" и "Тео ри јата на 
гравита ци јата". Во 1914 година станал член на Прус ката 
академија во Бер лин и директор на Институтот за физика 
"Кајзер Вилхелм".

Во 1916 година ги објавил основите на општата теорија 
на релативитетот, четири години подоцна "Етерот и тео ри-
јата на релативитетот". Во 1922 година ја примил Нобе ло-
вата награда за физика, а од 1923 година бил член на Коми-
сијата за интелектуална соработка при Друштвото на наро-
дите во Женева.

Во 1933 година, поради нацистичкиот режим кој бесне-
еше во Германија и поради неговото еврејско потекло, 
еми  грирал во САД каде што останал да живее во Прин се-
тон (Њу Џерси) до крајот на животот, на 18 април 1955 го-
дина.
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