FEQTON
80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА
ФЕДЕРАЦИЈА"
"Македонија отсекогаш била и продолжува да биде јаболко на раздорот на Балканот. Сите
балкански држави сакаат да загосподарат
со неа".
"Македонија е едно од најтешките прашања на
балканскиот проблем, кој и онака веќе е
крајно сложен поради испреплетеност на народите кои живеат на Балканот".
"Подло е да се освојуваат и да се анектираат територии како да станува збор за земји без
жители. Само создавањето федерација во
која ќе се обединат сите автономни балкански земји ќе им стави крај на сите угнетувања
на Балканот".

МАКЕДОНИЈА КАКО ВЕЧНО ЈАБОЛКО
НА РАЗДОРОТ НА БАЛКАНОТ
Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

П

ознатиот германски политичар и теоретичар
на социјализмот, Едуард Бернштајн, во годините
на големата меѓународна анкета, која ја спровел весникот
"Балканска федерација" ги
минувал своите пензионерски денови во родниот град,
во Берлин-Шенеберг (Berlin
Schöneberg), на улица Bozener Strasse 18. Денес, германската држава и градот Берлин
на истото место има поставено спомен-плоча, со што се
одбележува местото каде што
Бернштајн живеел од 1918 година до крајот на животот 18 декември 1932 година.
Токму на ова место, во неговиот дом е пишуван и одговорот кој Бернштајн й го упатил на Редакцијата "Балканска федерација" околу македонското прашање. Според
негово мислење:
"Македонија отсекогаш би-

РАЈХСТАГОТ ВО ВРЕМЕТО КОГА БЕРНШТАЈН
ИМАЛ ПОВЕЌЕ ФУНКЦИИ ВО НЕГО

ла и продолжува да биде јаболко на раздорот на Балканот. Сите балкански држави
сакаат да загосподарат со неа.
Тоа е едно од најтешките прашања на балканскиот проблем, кој и онака веќе е крајно
сложен поради испреплетеност на народите кои живеат
на Балканот. Таа испреплетеност довела до тоа во сите
балкански држави да има национални малцинства кои

насекаде се угнетени. За да
се поправи таа состојба, неопходна е национална автономија на поробените народи на Балканот и јас со гордост го поздравувам движењето за заштита на нивните
права, зашто тоа угнетување
апсолутно треба да престане.
Подло е да се освојуваат и
да се анектираат територии
како да станува збор за земји
без жители. Само созда вањето федерација во која ќе
се обединат сите автономни
балкански земји ќе им стави
крај на сите угнетувања на
Балканот", вели Бернштајн.

Едуард Бернштајн (1850-1932)
Познатиот теоретичар на социјализмот Едуард Бернштајн е роден во Берлин. На почетокот тој се занимавал
со трговија, односно по професија бил трговец.
Во периодот од 1888 до 1901 година,
како писател, живеел во Цирих, потоа во
Лондон. Во германскиот Рајхстаг бил член
од 1902 до 1918 година, кога добил специјални задолженија во Државната благајна. Бил член на комисијата за истражување на поразот на Германија и на разни
други комисии.
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