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ВМРО  ДА  ПРЕСТАНЕ  ДА  
БИДЕ  СЛЕП  ИНСТРУМЕНТ  
НА  БУГАРСКАТА  РЕАКЦИЈА

"Судбината на Македонците, која делумно за ви-
си и од нив самите, е конституирање на ав-
тономна Македонија, во која ќе се соберат 
сите несреќници за кои знаеме, на каков на-
чин се разделени и се угнетени". 

"Првиот услов за да се постигне автономна и не-
зависна Македонија е тоа ВМРО да престане 
да биде слеп инструмент на бугарската реак-
ција".

Едуард Дифур е роден во 
1872 година во Женева, каде 
што се стекнал со своето се-
вкуп но об разование. Во пе-
риодот од 1895 до 1912 година 
патувал низ Европа и Америка. 
Ги проучувал социјалните пра-
шања, особено работничкото 
движење. Во 1913 година док-
торирал социологија и бил при -
ватен доцент на Факултетот за 
економски и со цијални науки 

при Женевскиот универзитет, а извесно време бил и 
библиотекар на Женевското друштво на чи татели. Тој 
соработувал со повеќе весници во градовите Во и Же-
нева.

Женевскиот опш тес тве-
ник Едуард Дифур, 
согледувајќи ја теш-

ката положба на балканските 
народи, особено судбината на 
Македонците, се вклучил во 
меѓународната анкета на Ре-
дакцијата "Балканска феде ра-
ција". 

Својот писмен одговор го 
свел на три точки и во нив 
вели: 

"...Интересот на раз лич ни-
те балкански држави, инте-
ресот на етничките малцин-
ства опфатени во тие држави 
и меѓу нив, интересот на Ма-
кедонците, што треба по себ-
но да се разгледа. 

По првата точка мојот од-
говор е дека европскиот мир 
никогаш нема да стане реал-
ност ако не се реши бал кан-
ското прашање, по втората 
точка одговарам дека таа Фе-
дерација за нејзините еле-
менти, за нејзините составни 

делумно зависи и од нив са-
мите, е конституирање ав-
тономна Македонија, во која 
ќе се соберат сите нес реќ ни-
ци за кои знаеме на каков на-
чин се разделени и се угне-
тени".

Во продолжение Дифур 
вели: 

"Изгледа дека прв услов 
за да се постигне тоа е Внат-
решната македонска револу-
ционерна организација, ВМРО, 
да престане да биде слеп ин-
струмент на бугарската ре-
акција и, следствено на тоа, 
братски да им подаде рака 
на федералистите и на (м.з. 
Димитар) Влахов, кои един-
ствени ги сфаќаат вистин-
ски те интереси на Ма ке дон-
ците. Повторувам: тоа ќе би-
де пр виот чекор кон соз да-
вање ав тономна македонска 
др жава. Зарем силата отсе ко-
гаш не би ла во заедниш-
твото?"

држави ќе значи и обврска 
една на друга да си ги вратат 
'малцинствата' и во врска со 
третата точка од мојот од го-
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вор пред нас се исправа ма-
кедонското прашање. Каква 
ќе биде судбината на Ма ке-
донците? Таа судбина, која 
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