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80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА
ФЕДЕРАЦИЈА"

ФАКСИМИЛ ОД ПИСМОТО НА ШАРЛ БИРКЛЕН И ЛИСЈЕН ГИЈАН
ИСПРАТЕНО ДО "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Очигледно е дека поделбата
на Македонија меѓу Грција,
Југославија и Бугарија е
неправедно решение, кое може
лесно да предизвика нови војни
на Балканот, а како последица
на тоа и во Европа и во цел
свет".
"Сите балкански држави,
имајќи заедничка царинска и
економска управа, ќе имаат
слободен пристап на Црното,
Егејското и Јадранското Море.
Во рамките на таа федерација
Македонија ќе може повторно
да се обедини".

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

ОБЕДИНУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
О
"

чигледно е дека поделбата на Македонија меѓу Грција, Југославија и Бугарија е неправедно
решение, кое може лесно да
предизвика нови војни на Балканот, а како последица на
тоа и во Европа и во цел свет.
Оваа поделба воопшто не е
во согласност со принципите
на слободно определување
на народите".
"Она што го знаеме за политичките состојби на Балканот ни дозволува да речеме
дека правата на етничките
малцинства воопшто не се
почитуваат ниту се гарантираат. На Балканот владее угнетување. Начин да се стави
крај на таквата состојба е обединување на балканските народи, преку нивните економски интереси. Така, сите балкански држави, имајќи заедничка царинска и економска
управа, ќе имаат слободен
пристап на Црното, Егејското
и Јадранското Море. Во рамките на таа федерација Македонија ќе може повторно да
се обедини", се вели во пис-

мото на женевската Социјалистичка
партија, потпишано од претседателот
Шарл Бирклен и од секретарот Лисјен Гијан.

Шарл Бирклен (1881-1957 )

Лисјен Гијан (1885-1941 )
Тој бил поштенски службеник, секретар на Селската социјалистичка
партиска група, секретар на Комитетот
на женевската Социјалистичка партија.
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Тој по професија бил поштенски службеник. Познат е по тоа што бил прв претседател
на женевската Социјалистичка партија. Учествувал во синдикалното движење, дал особен придонес во организирањето на државниот персонал. Исто така, бил и претседател
на Швајцарското друштво на поштенски службеници, пратеник во Големиот совет на Женева, член на Сенатот во кој неколку пати
бил реизбран.

