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ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА - СКАНДАЛ 
ПОТВРДЕН И ОД ЛИГАТА НА НАРОДИТЕ

 Роден во 1897 година во Бит, кантон Нојшател во 
Швајцарија. Во 1917 година ја основал Секцијата на со-
цијалистичката младина во Флерје (Нојшател) и активно 
учествувал во социјалистичкото и синдикалното дви же-
ње. Раководел со секциите на франкофонските кантони 
и женевската секција на проширената партиска цен тра-
ла, бил секретар на романскиот комитет на Меѓуна род-
ната црвена помош, секретар на шумарските и градеж-
ните работници во Женева.

"Поделбата на Македонија 
на три држави е скандал, 
уште посрамен затоа што 

беше потврден и од Лигата на 
народите".

"Примерот со решението на 
македонското прашање е 

доволен доказ дека Друштвото 
на народите му служи на 
империјализмот и дека е 

против интересите на сите 
угнетени народи".

"Начин да се излезе од 
овој пеколен ќорсокак е 

групирањето на сите жртви во 
една моќна организација, која 
е подготвена да прифати јасна 

програма".  

ЖЕНЕВА ВО 1925 ГОДИНА

Франсис Лебе, во сво-
јот од  говор на анкет-
ните пра ша ња на "Бал -

канска федерација", напишал 
вака:

"По таканаречената пра вед-
на и ослободителна војна, чиј 
основен принцип беше 'сло-
бода за сите народи да се оп-
ределат според сопствена 
жел ба', сите со право оче ку-
ваа дека овој принцип, кој во-
дачите на народите гласно го 
прокламираа, ќе важи и за бал   -
канските народи и за оние кои 
биле колонизирани од името 
на цивилизацијата. Но, не бе-
 ше така; империјализмот пов-
торно си поигра со сите чес-
ни луѓе, а особено со овие уг-
нетените. Поделбата на Маке-
донија меѓу три држави е скан   -
дал, уште посрамен за тоа што 
беше потврден од Лигата на 
народите".

Потоа во својот допис тој 
коментира: 

"Примерот со 'решението' 
на македонското прашање е 

доволен доказ дека Друш тво-
то на народите му служи на 
империјализмот и дека е про-
тив интересите на сите угне-
тени народи. Решението за Ма-
кедонија е негација на пра -
ведноста и директен атак врз 
мирот".

Франсис Лебе про дол-
жува:

"Начин да се излезе од овој 
пеколен ќорсокак е групи ра-
њето на сите жртви во една 
моќна организација, која е 
подготвена да прифати јасна 
програма. Тоа треба да биде 
програмата, која ја прифатија 
револуционерните работни-
ци, која капитализмот во фор-
ма на империјализам не го 
смета за национален, туку за 
интернационален феномен, 
кој атакува врз народите во 
колониите, било да дели не-
која земја меѓу посилни др-
жави, било според форму ла-
та на Друштвото на народите 
да ја става под 'протекторат' 
на некоја моќна нација". 

Франсис Лебе


