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Еден од најпознатите на-
родни трибуни на фран-
цуското работничко дви -

жење секако е Жорж Ди му-
лен (Georges Demoulin). Пред 
да одговори на пра ша њата 
од "Балканска фе де ра ција" Ди-
мулен напишал:

"Моето работничко срце 
страда не само откако бе-
лиот терор и реакцијата поч-
наа да беснеат во балкан-
ските земји, туку откако јас-
но сфатив, откако почувству-
вав и видов какви неправди 
натежнале врз работниците 
и дека за нив слободата е из-
мама. Таа толку скапа, толку 
тешко освоива слобода, ако 
зборувам од политички ас-
пект, ќе ми изгледа достојна 
на нејзиното име само ако 
трудот се ослободи од свои-
те пранги и кога работниците 
економски ќе се ослободат".

За состојбите на Балканот 
вели: "Со вознемиреност сле-
дев што се случуваше на Бал-
канот по завршувањето на 
војната (м.з. Прва светска вој-
на). Видов како во Унга рија, 
Романија, Бугарија, Ср бија и 
Грција се развиваат ре жими 
на бел терор. Познати ми се 
одвратните тортури кои се 

"Познати ми се одвратните тортури кои се вршат 
врз македонските селани и колку анархисти беа 
прогонувани и убиени во Бугарија под Владата 

на Стамболиски и каква е злосторничката 
политика на Цанков, која денес ја продолжува 

неговиот наследник Љапчев, под маската на 
искарикирана амнестија".

"Владите на земјите кои го извршија 
распарчувањето на Македонија не се раководеа 

воопшто од принципите на правдата или на 
слободата. Тие постапија како бандити кои си го 

делат пленот. Мирот не беше земен предвид, 
особено затоа што се работеше за кражба".

"Сигурно би било најдобро балканските народи 
да се здружат во заедничка федерација која би 
го опфатила и македонскиот народ, слободен и 

автономен".

вр шат врз маке дон ски те се-
лани... Знам колку анар хисти 
беа прогонувани и убие  ни 
во Бугарија под Вла дата на 
Стамболиски и каква е злос-
торничката политика на Цан-
ков, која денес ја про должува 
неговиот наследник Љапчев, 
под маската на ис карикирана 
амнестија. 

Сите овие ужаси ги повр-
зувам со оние во Италија, со 
унгарскиот фашизам, со вое-
ните зафати во Мароко, и се 
срамам од нив, се срамам од 
овој свет што имал неве ро-
јатна дрскост да ги спои прав-
дата и правото за војување 
за да создаде нови жаришта 
на војни и на економски ѕвер-
ства".

Тој продолжува: "Владите 
на земјите кои го извршија 
распарчувањето на Македо-
нија воопшто не се рако во-
деа од принципите на прав-
дата или на слободата. Тие 
постапија како бандити кои 
си го делат пленот. Мирот не 
беше земен предвид осо бе-
но затоа што се работеше за 
кражба".

 "Сигурно би било нај-
добро - вели Димулен - бал-
канските народи да се здру-

Жорж Димулен (1877-1963) 
Роден на 25 ноември 1877 

година во Ардр-ан-Кале, во се-
мејство на сиромашни напо-
личари. Уште како млад бил 
принуден да работи, прво ка-
ко слуга на една фарма, потоа 
во фабрика за шеќер. На 14-го-
дишна возраст почнал да ра-
боти во рудник, и оттогаш да-
тира неговата судбина на син-
дикален борец. 

Учествувал во многу работ-
нички движења во Франција 
каде бил апсен и осудуван. За-
минал во Белгија во 1902 година каде му се придружил на 
работничкото движење за добивање универзално право 
на глас, поради што е протеран од земјата. Се вратил во 
Франција и работел во рудникот во Курјер. Тогаш бил име-
нуван за секретар на Синдикатот на рударите и на таа функ-
ција бил до почетокот на 1909 година. Во меѓувреме се здо-
бил со образование и објавил значајни студии за исто-
ријатот на рударскиот синдикат. Во текот на 1909 година 
во Париз ја основал синдикалната ревија "Работнички жи-
вот". Димулен станал еден од народните трибуни на фран-
цуското работничко движење и претседавач на нивните 
конгреси и собранија. Соработувал со весниците: "Про-
грес" од Бордо, "Просветител" од Па-де-Кале, парискиот 
"Ин формација" и со други. 

жат во заедничка федерација 
која би го опфатила и ма ке-
донскиот народ, слободен и 
автономен. Сегашните вла ди 
на балканските држави ни-
когаш нема да ја остварат таа 

ните сојузи создадени со цел 
да се подготват нови на сил-
нички потфати. Сојузот на 
бал канските народи треба 
да се подготви преку орга-
низирање на работниците и 

федерација врз демо кратски 
основи. Тие можеби ќе ја ос-
тварат, но според нив ниот 
дес потски систем, пре ку вое-

на селаните, преку фузијата 
на интелектуалните сили кои 
раскрстиле со дивјачките оби-
чаи од минатото!" 

ГРАДОТ КАЛЕ ВО ГОДИНИТЕ НА РАНАТА МЛАДОСТ НА ГРАДОТ КАЛЕ ВО ГОДИНИТЕ НА РАНАТА МЛАДОСТ НА 
ЖОРЖ ДИМУЛЕНЖОРЖ ДИМУЛЕН


