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ГОЛЕМИТЕ СИЛИ ГИ ПОДУЧИЈА БАЛКАНСКИТЕ 
ЗЕМЈИ ДА НЕ СЕ ОБЕДИНУВААТ

Ерменец по потекло, роден 
во Тбилиси, Гру зи ја. Политичар, 
нови нар и литературен кри ти-
чар. Средно образо вание за вр-
шува во род ниот град, а студира 
на универ зи тетот во Пет роград. 
Уште од петнае сетгодишна воз-
раст се вклучува во со цијал на та 
борба, а пора ди суб верзивната 
деј ност како осум наесетгодиш-
ник ги почувствувал цар ски  те 
зандани во Ере ван. 

Сè до големата Ок том вриска 
револуција бил уредник на по-

веќе иле гални весници. Бил про гонуван од царистичкиот 
де потизам во Русија, а, исто така, можеби и повеќе од Ман-
шевиците и од Дашнаките, кога првите ја освоиле власта 
во Грузија, а вторите во Ерменија. По советизацијата на 
Транскавказјето Канојан се наоѓал на високи функции: 
народен комесар за финансии на Ерме нија, претседател 
на Извршниот комитет на Транскавкаската федерација и 
член на Извршниот комитет на Советскиот Сојуз.  

"Буржоаската власт олицетворена во ново созда-
дените балкански држави не само што не е 
способна да го реши македонското прашање, 
туку напротив, на најсрамен начин ги погази 
основните човечки права на македонскиот 
народ". 

"Се разбира, сегашните водачи на балканските зем-
ји ниту сакаат ниту, пак, можат да се обе ди-
нат. Тие ги продолжуваат своите борби за до-
минација над Македонија".

Ерменецот Саркис М. Ка-
нојан се огласил на пра-
шањето на Редакцијата 

"Балканска федерација" за не -
среќна Македонија. Во сво јот 
одговор тој истакнал: 

"Македонија, распарчена 
по волја на големите сили, и 
покрај својата херојска бор-
ба за слобода, денес стенка 
под тешкиот јарем на срп ска-

цот го мразеше Турчинот, Тур-
чинот го мразеше Ерменецот, 
Грузиецот - Ерменецот, Ер ме-
нецот - Грузиецот. Накратко, 
Транскавказјето живееше во 
мрачната атмосфера на бра-
тоубиствените војни. 

Се разбира, сегашните во-
дачи на балканските земји 
ни ту сакаат ниту, пак, можат 
да се обединат. Тие ги про-
должуваат своите борби за 
доминација над Македонија. 
Никогаш не можат да го ре-
шат прашањето за етничките 
малцинства на Полуостровот, 
зашто како што покажува при-
мерот со Транскавказјето, бур-
жоазијата е неспособна да из-
лезе на крај со овој проблем. 
Балкански народи! Имате све-
тилник пред вас: денешниот 
Транскавказ, вашиот собрат 
по довчерашната несреќа и 
беда", го завршува својот ко-
ментар Саркис Канојан.   

ПЕТРОГРАД ВО ВРЕМЕТО НА САРКИС КАНОЈАН

Саркис Меликсетович Канојан (1877-1937) 
та, грчката и на бугарската вла-
да. Буржоаската власт, оли це-
творена во новосоздадените 
балкански држави, не само 
што не е способна да го реши 
македонското прашање како 
внатрешно прашање, туку на-
против, на најсрамен начин 
ги погази основните човечки 
права на македонскиот на-
род". 

Следејќи го хаосот на Бал-
канот, Канојан прави спо ред-
ба со кавкаските народи,  гео-
графски предел од каде што 
потекнува. 

"Балканскиот проблем има 
фрапантни сличности со проб -
лемот на кавкаските народи. 
Ние ја користиме следната 
фор мула: 'Балканските земји 
се Кавказ од поранешна Ру-
сија. Исти се од географски и 
од политички аспект'. Па, за-
тоа, ако сакаме да најдеме 
среќно решение за балкан-

ските проблеми, поаѓајќи од 
македонското прашање, ка-
ко прашање на националните 
малцинства, апсолутно треба 
да го проучиме решението на 
националното прашање на 
Кавказ. 

Руската автократија, сле-
дејќи го принципот divide et 
impera, сееше омраза меѓу 
кавкаските народи. Ерме не-


