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НЕ, МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ 
ВООПШТО НЕ Е РЕШЕНО!

"На вашето прашање не можам да од го во-
рам поинаку освен со едно едноставно: 
НЕ, македонското прашање воопшто не 
е решено!"

"На сите балкански народи Балканската фе-
дерација би им гарантирала  положба 
ка ко на најсреќните народи на светот, 
голем економски развој и брз напредок 
во сите области на општествениот жи-
вот".

Бидејќи е очигледно де-
ка сегашното решение 
на македонското пра-

ша ње е спротивно на прин-
ципите на правдата и на сло-
бодата, како и на интересите 
на мирот, на вашето пра ша-
ње не можам да одговорам 
поинаку освен со едно ед нос-
тавно: НЕ, македонското пра-
шање воопшто не е решено!", 
посочува Ибрахим во својот 
одговор на прашањето од ан-
кетата на весникот "Бал кан ска 
федерација". 

"Што се однесува на на чи-
ните на кои ќе може да им се 
стави крај на угнетувањата на 
етничките малцинства и на 
ривалствата кои ги спро тив-
ставуваат балканските др жа-
ви едни на други, морам да 
речам дека управните сис те-
ми на сегашните балкански 
вла ди нема да се изменат и 
дека нема да престанат угне-
тувањата на малцинствата, па 
според тоа, ниту ривалствата 
меѓу балканските народи.

За Балканската феде раци-
ја воопшто, и за условите во 

кои таа ќе може да се ос тва-
ри, според мое мислење тре-
ба, пред сè, сегашните влади 
на балканските држави да ја 
предвидат иднината на Бал-
канот и на власт да донесат 
влади кои ќе можат да ја пред-
видат таа иднина. Оства ру ва-
њето на овој факт ќе значи и 
скоро остварување на Бал кан-
ската федерација. Прв чекор 
кој ќе треба тогаш да се пре-
земе ќе биде укинувањето на 
воените граници, а потоа и 
обединување на надво реш ни -
те воени и политички упра ви.

Не можам категорично да 
тврдам дека оној ден кога си-
те балкански држави ќе ја при-
фатат идејата за Балканска фе-
дерација како апсолутна пот-
реба, турските власти ќе би-
дат подготвени да земат учес-
тво во остварувањето на таа 
идеја. Јас лично со сите сили 
ќе работам во прилог на тоа.

Оваа цел истовремено е и 
хуманитарна цел, зошто на си-
те балкански народи соз да-
 вањето на Балканската феде-
рација би им гарантирало и 

Ибрахим од Билеџик 

Во турската историја Ибрахим 
од Билеџик останал забележан под 
ова име како избраник, пратеник 
од Билеџик во Големото народно 
собрание на Турција, со мандат од 
шест години. Инаку, тој завршил 
воено училиште во Цариград (Ис-
танбул) и во периодот од 1900 до 
1908 година бил офицер на раз-
лични воени формации во Ма ке-
донија, пред сè, во Битола. По об-
јавувањето на турскиот Устав, бил 
ангажиран во гардата на абди ци-
раниот султан Абдул Хамид во Со-

лун и во Цариград. Ибрахим зел учество и во Балканската 
војна на Галиполе. За време на Првата светска војна бил 
генерален инспектор на турските чети во Странџа. За 
време на неговата шестгодишна пратеничка функција во 
Собранието, а и потоа се залагал за индустриски развој на 
Турција.  

" положба која ќе биде иста со 
положбата на најсреќните на-
роди на светот. На бал кан-
ските народи таа би им 
гарантирала голем еко ном-

ски развој и брз напредок во 
сите области на општес тве-
ниот живот", го завршува 
своето писмо Ибрахим од 
Билеџик.

ГОЛЕМОТО НАРОДНО СОБРАНИЕ НА ТУРЦИЈА ВО КОЕ ИБРАХИМ ОД 
БИЛЕЏИК ШЕСТ ГОДИНИ БИЛ ПРАТЕНИК 


