
FEQTON

80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ

53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 572 / 17.6.2005

РАСПАРЧУВАЊЕТО НА М МАКЕДОНИЈА 

Е ЗЛОСТОРСТВО

Распарчувањето на Ма-
кедонија е злосторство 
и постојана закана за 

ми рот во Европа, вели во пис   -
мениот одговор до "Бал кан-
ска федерација" Англи ча не-
цот Том Винтрингем. 

Во балканските земји не е 
заштитено ниту едно малцин-
ство, освен малцинството кое 
се состои од шпекуланти, офи -
цери, големосопственици и 
прав ници, кои ја држат власта 
на целиот Балкански Полу ос-
тров. 

За да им се стави крај на 
угнетувањата на етничките 
мал цинства и на ривалствата 
меѓу балканските држави, 
пред сè, треба да се создаде 
федеративна република, која 
ќе го опфаќа целиот Бал кан-

ски Полуостров. Таква форма 
на здружување не е можна 
до   дека на власт се сегашните 
режими, зошто секоја од овие 
влади претставува дел од на-
селението кое живее од угне-
тување, од експлоатација и 
со  перништво.

Партиите на Балканот тре-
ба да создадат траен и тесен 
сојуз, да дејствуваат заед нич-
ки како секции на иста ме ѓу-
народна организација и да 
воспостават заедничка про-
грама на економски и поли-
тички мерки, со цел да се мо-
билизираат работниците и 
се ланите против сегашните 
влади, го завршува своето 
писмо Том Винтрингем упа-
тено до "Балканска феде ра-
ција".

"Во балканските земји не е заштитено 
ниту едно малцинство, освен 

малцинството кое се состои од 
шпекуланти, офицери, 

големосопственици и правници, кои ја 
држат власта на целиот Балкански 

Полуостров".
"Распарчувањето на Македонија е 

злосторство и постојана закана за мирот 
во Европа".

                                             

Том Х.Винтрингем (1898-1949)

За време на Пр    ва-
та светска војна тој 
бил на студии. Го на-
пуш тил Балиол ко ле-
џот во Окс форд и до-
броволно се при ја вил 
во бри тан ска та ави ја-
ци  ја. Со учес тво  то во 
вој ната, се спе ција ли-
зирал како воен из-
вестувач и дописник 
од фронтот. Подоцна 
учествувал и во Шпан -
ската граѓанска војна. 
Работел за многу вес-
ници. Напишал пове-
ќе дела, претежно тру    -
до ви околу политиката и воените работи. Ќе ги спомнеме 
најважните: "Но ви правци на војување" (1940), "Слободата е 
нашето оружје" (1941), "По бедничка поли тика" (1941), "На-
родна војна" (1942) и други.

ВИЕНА ВО 1925 ГОДИНА

ЛОНДОН ВО 1925 ГОДИНА


