FEQTON
80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА
ФЕДЕРАЦИЈА"
"Сегашното решение на македонското прашање,
според мене, е исто толку неправедно колку
што е и несоодветно за да го обезбеди мирот
на Балканскиот Полуостров".
"Средство за обезбедување ефикасна заштита на
малцинствата на Балканот е отстранување на
ривалството и подигнување на политичкиот
морал на овие народи".
"Создавање федеративни институции кои со сета
своја сила ќе ги бранат заедничките интереси на различните народи, без да ја засегнуваат нивната политичко-историска индивидуалност".
АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ НА ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК,
КАДЕ РАБОТЕЛ Д-Р ЈОЗЕФ РЕДЛИХ

Пишува: Гоце ДУРТАНОСКИ

РЕШЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО
ПРАШАЊЕ Е НЕПРАВЕДНО И
НЕСООДВЕТНО
С
воите анкетни прашања весникот "Балканска
федерација" ги дос тавил и до д-р Јозеф Редлих,
правник и политичар со меѓународна репутација, своевремено создавач на австриската и на британската парламентарна процедура.
Во писмениот одговор, одговарајќи на прашањето за
Македонија, д-р Редлих рекол:
"Сегашното решение на македонското прашање, според
мене, е исто толку неправедно колку што е и несоодветно
за да го обезбеди мирот на
Балканскиот Полуостров. Во
сегашните околности правата на етничките и на верските
малцинства на Балканот секако не се доволно почитувани ниту гарантирани.
Средство за обезбедување
ефикасна заштита на малцинствата на ривалството кое денес постои меѓу балканските
држави треба да се бара како во подигнување на политичкиот морал на овие наро-

ди, така и во сојузот на големите европски сили, чија цел
би била намалување на конфликтите предизвикани од
македонското прашање".
Посветувајќи й внимание
на идејата за создавање идна
балканска федерација во која
би се гарантирала засебната
индивидуалност на македонската држава, д-р Редлих вели:
"Очигледно е дека идејата
за балканска федерација е
единствениот замислив начин
за да дојде до трајно смирување на целиот југозапад на
Европа. Пречките за остварување на оваа федерација воопшто не ми изгледаат несовладливи. За Балканскиот Полуостров, како и за Европа,
постои само една перспектива за подобра иднина: создавање федеративни институции, кои со сета своја сила ќе
ги бранат заедничките интереси на различните народи,
без да ја засегнуваат нивната
политичко-историска индивидуалност", го завршува својот одговор д-р Јозеф Редлих.

д-р Јозеф Редлих (1869-1936)

Роден во Гединг (денес Ходонин, Чешка Република),
син на еврејски индустријалец. Од 1907 до 1918 година
бил член на австрискиот централен парламент и професор по уставно право на Виенскиот универзитет. Од
1912 година бил член на Европскиот совет на Фондацијата "Карнеги" за меѓународен мир; во 1913 година
бил член на Комисијата за истражување на злосторствата извршени за време на Балканските војни, исто така, формирана од Фондацијата "Карнеги"; во 1918 година министер за финансии на последната царска (Хабзбуршка) влада. Во 1929 година емигрирал
во САД, каде станал професор по правни науки на универзитетот Харвард. Во 1931
година бил повикан од новата австриска влада повторно да ја извршува функцијата
министер за финансии, должност на која останал до
1934 година. Како признание за научните заслуги бил
именуван за почесен професор на Виенскиот универзитет. Тој бил научник и публицист со огромна вредност.
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