
FEQTON

80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува: 
Гоце ДУРТАНОСКИ

53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 584 / 9.9.2005

                                             

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАЈУГНЕТЕНИ 
ОД СИТЕ НАРОДИ

Хенри Вуд Невинсон прет-
ставува еден од нај зна-
чајните англиски писа-

те ли од крајот на XIX и по че-
токот на XX век. Како та лен-
тиран писател и но винар прес-
тојувал и из вес тувал за сос тој-
бите во Цен трална Африка и 
во Азија.  

Одговарајќи на анкетните 
прашања на весникот "Бал-
канска федерација", особено 
се задржал на македонскиот 
народ со следниве зборови: 

"Македонците се најугне-
тените од сите угнетени на-
роди. Сегашното распарчу ва-
ње на Македонија е спро тив-
но на правдата и на слобо-
дата и претставува постојана 
опасност по мирот. Денеш ни-
те балкански влади не ги по-
чи туваат правата на етнич ки-
те малцинства. 

 "Денешните 
балкански влади не ги 
почитуваат правата на 
етничките малцинства 

и ја потпалуваат 
меѓунационалната 

омраза". 
 "Денес задачата е 

потешка отколку во 
1912 година, зошто 

нема заеднички 
непријател, како 

што беше Турција, 
против кој сите би се 

обединиле".

За да се реши балканското 
прашање треба да исчезне ме-
ѓунационалната омраза. Но, се -
гашните влади на Полу ос тро-
вот само ја потпалуваат таа 
ом  раза...".

Натаму вели: "Би требало 
на власт да дојдат инте ли ген т-
ни и способни луѓе; само то-
гаш ќе исчезнат национал-
ните антагонизми и ќе биде 
остварена идејата за Бал кан-
ска федерација. 

Во 1912 година Балкан ска-
та лига даде некаква надеж, 
но таа беше со краток век. Де-
нес задачата е потешка откол-
ку во 1912 година, зашто не-
ма заеднички непријател, ка-
ко што беше Турција, против 
кој сите би се обединиле. Но, 
тешкото не е и невозможно", 
со оптимизам го завршува 
своето писмо Хенри Не вин сон. 

Тој е роден во Лес-
тер, Англија. Студи рал на 
Универзитетот во Окс-
форд. Талентиран пи са-
тел и новинар. Пи шу вал 
за сос тојби те во Цен-
трална Африка,  Ази ја, 
Исланд и во други зем-
ји. Во своето дело "Мо-
дерно ропство" ја из-
ложил состојбата на до-
мородците во Африка. 
Други значајни тру до-
ви му се: "Војна од трие -
сет дена", "Лејдисмит", 
"Рус ка зора", "Новиот 
дух во Индија", "Бит-
ката на Дарданели" и 
други.
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