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Сигурно е дека по дел ба-
та на Македонија меѓу 
Југославија, Грција и Бу-

гарија не е во согласност ни-
ту со духот на правдата и сло-
бодата ниту со грижата на се-
кој чесен човек за одр жу ва-
ње на мирот. Принципот на 
слободно определување на 
народите ни налага да ба ра-
ме политички систем кој ќе й 
даде автономна управа на 
Ма кедонија. Мислам дека по 
досегашниот реакционерен 
балкански режим правата на 
етничките малцинства не се 
загарантирани на задоволи-
телен начин", вели Леон Ни-
кол во своето писмо до "Бал-
канска федерација". 

"Уште повеќе сум склон 
кон ова решение зашто не-
говите среќни ефекти секој-
дневно ги гледам во мојата 
сопствена земја, Швајцарија. 
Повеќе од еден век четири 
народи во Швајцарија, опфа-
тени во 22 различни кан то-
нал ни управи, живеат во мир. 
Тоа е пример кој заслужува 
да биде следен и кој овоз мо-
жува решавање на проб ле-

"Принципот на слободно определување на на ро-
дите налага да бараме политички систем кој 
ќе й даде автономна управа на Ма кедонија".

"Повеќе од еден век четири народи во Швај ца-
рија, опфатени во 22 различни кантонални 
управи, живеат во мир. Тоа е пример кој за-
служува да биде следен и кој овозможува ре-
шавање на проблемот на Балканот... ".

"Се разбира дека диктаторските влади, какви што 
се, романската, бугарската, грчката и срп ска-
та, нема никогаш да ја остварат идејата за 
Балканска федерација".

По завршувањето на студиите работел како служ-
беник во администрацијата на швајцарската пошта сè 
до 1919 го дина. Истата година дебитирал во поли тич-
кото движење и бил избран за пратеник од Женева  во 
швајцарскиот Пар ламент (Национален совет - Conseil 
National). Таа година станал генерален секретар на Фе-
дерацијата на службениците на швајцарските пошти и 
го уредувал синдикалниот весник "Унија". 

Бил член на Административниот совет на Опш ти-
ната Petit Sacconnex (урбана населба во Женева), по-
доцна нејзин повеќегодишен градоначалник и пра те-
ник во Големиот совет во Женева.

мот на Балканот", вели Леон 
Никол во својот писмен од-
говор до весникот "Балкан-
ска федерација".  

Создавањето на Балканска 
федерација, според мене, е 
најсигурното средство за да 
се укинат меѓудржавните ри-
валства, кои се извор на пос-
тојани конфликти и причина 
за војни од кои крвавел Бал-
канот.

На крај, со отворен пе си-
мизам за реалните состојби 
на Балканот вака го завршува 
своето писмо: "Се разбира де-
ка диктаторските влади, как-
ви што се, романската, бу гар-
ската, грчката и српската не-
ма никогаш да ја остварат 
иде јата за Балканска феде ра-
ција. Таму прво треба не спор-
но да завладее демок рати ја-
та. Преку демократијата ќе 
дојде прво до сојузи меѓу ра-
сите и народите, а потоа и до 
Балканска федерација, идеал 
на кој му посакувам сè нај-
добро". 

Овој песимизам на Леон 
Никол, за жал, се покажа за 
точен и сè до крајот на двае-
сеттиот век балканските на-
роди ги продолжија своите 
тврдоглави меѓудржавни ри-
валства во кои најмногу стра-
даше македонскиот народ.

"

ЖЕНЕВА ВО ВРЕМЕТО КОГА СЕ РОДИЛ ЛЕОН НИКОЛ 

Леон Никол (1887-1965)


