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80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ ДА СЕ РЕВИДИРААТ МИРОВНИТЕ  

НА МАКЕДОНИЈАПознатиот англиски по-
литичар, писател и со-
цијален активист Ар-

тур Понсонби, кој й бил при-
ватен секретар на кралицата 
Викторија, подоцна и на пре-
миерот сер Хенри Кемпбел-
Бенерман, вака одговорил на 
анкетните прашања на "Бал-
канска федерација" околу сос  -
тојбите на Полуостровот: 

"Балканските држави беа 
употребувани од страна на 
големите сили како залог за 
нивните планови за проши-
рување. Западните сили мак-
симално придонесоа за соз-

"Треба да се реши проблемот на Македонија, да се обез-
беди заштита на малцинствата на Балканот... Во меѓу-
време големите сили треба да престанат да ги снаб-
дуваат со оружје балканските држави".

"Ниеден меѓународен проблем не може да биде дефи ни-
тивно решен. Но, може многу да се стори за да се по-
добрат сегашните состојби и да се спречат неправдите, 
што сега постојат и кои би предизвикале многу други 
проблеми во иднина".

"Големите сили треба да пристапат кон сопствено разо ру-
жување, да ги ревидираат мировните договори и об-
јективно да се заложат за исправање на споровите и 
да придонесат за мирољубива соработка, која ќе ги 
за мени ривалствата и непријателствата".  

ОВДЕ СЕ НАОЃАЛА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА АРТУР ПОНСОНБИ

ДОГОВОРИ И ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМОТ

АРТУР ПОНСОНБИ (1871-1946)

Неговото целосно име и титула гласат: Лорд Август Ви-
лијам Хари, Барон Понсонби Шулбредски (Lord August Wil-
liam Harry, 1st Baron Ponsonby of Shulbrede).  Политичар, пи-
сател, социјален активист... При  ватен секретар на ан глис-
ката кралица Викторија, по доцна личен секретар на пре-
миерот сер Хенри Кемпбел-Бенерман.

По завршувањето на сту диите, девет години работел во 
дипломатската служба во Цариград (Истанбул), во Ко пен -
хаген и во Форин офис. 

Постојано и енергично се заземал за редуцирање на воо-
ружувањето, за демо крат ско контролирање на над во реш-
ната политика и неумо рен проповедник на паци фис   тичките 
доктрини.

Артур Понсонби е автор на повеќе книги, меѓу кои: "Ан-
глиски дневници", "Ками лата и иглените уши", "Падот на 
арис  тократијата", "Демо кратијата и дипломатијата", "Рели-
гијата и политиката" и други.

давање на таквата ситуација 
на Балканот.

И самата светска војна из-
бувна поради инцидент на 
Бал    канот. Во мирните дого-
вори определувањата на гра-
ниците беа така направени 
што го направија невоз мож-
но мирното здружување на 
државите од Полуостровот. 
Уште повеќе треба да спом-
неме дека самите сили ги 
снаб  дуваат со оружје овие 
држави, ја дозволуваат трго-
вијата со оружје со нив. Не 
треба само вината да ја пре-
фрламе на балканските др-

жави, туку вината, пред сè, 
треба да се префрли и врз 
големите сили.

Треба да се реши проб ле-
мот на Македонија, да се обез -
беди заштита на мал цин ства-
та на Балканот... Ниеден ме-
ѓународен проблем не може 
да биде дефинитивно решен. 
Но, може многу да се стори 
за да се подобрат сегашните 
состојби и да се спречат не-
правдите, кои сега постојат и 
кои би предизвикале многу 

други проблеми во иднина.
Големите сили треба да 

пристапат кон сопствено ра-
зо  ружување, да ги реви ди-
раат мировните договори и 
објективно да се заложат за 
исправање на споровите и 
да придонесат за миро љу би-
ва соработка, која ќе ги за ме-
ни ривалствата и неприја тел-
ствата", завршува Артур Пон-
сонби во својот писмен од го-
вор до весникот "Балканска 
федерација" од Виена. 
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