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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Франција отворено застана на 
страната на Грција. Ни залепи 
шлаканица в лице. Без аргу-

менти, ставајќи го приватното над др-
жавното, Саркози се солидаризира со 
фашистичката политика на Атина во 
натамошното понижување и дискри-
минирање на македонската држава и 
македонскиот народ. Грците му напи-
шале книга, па овој воодушевен од 
таквиот чекор решен е да направи сè. 
Ако треба и задникот ќе го сврти, како 
благодарност за издавачите на делото. 
Саркози и неговата Франција го нару-
шија пријателството со малата Маке-
донија. Но, тоа е најмалата последица 
од фрапантната изјава на првиот Фр-
анцузин. Тој ги прекрши сите меѓу на-
родни стандарди и начела за почи ту-
вање на човековите права и слободи, 
за рамноправност меѓу народите, пр-
авото на сопствено име и идентитет. 
Македонија и Македонците, повторно 
како и низ историјата, ја доживуваат 

Никола Саркози станува 
еден од најконтроверзните 
европски политичари. Со 
зголемена доза на 
ноншалантност, аматерски 
пристап во водењето на 
француската дипломатија и 
типична улична дрскост, се 
обидува да ја измести 
традиционалната европска 
надворешна политика, на 
начин кој е својствен само за 
дипломати од латиноаме ри-
кански или азиски калибар. 
Давањето изјави од страна на 
претседател, кој едвај успеал 
да го заврши основното 
образование, со кои го негира 
идентитетот на една нација, 
без притоа да обрне 
внимание на историските и 
биолошките факти, е повеќе 
од безобразие. Тоа ги 
надминува дури и основните 
поставки на бон-тонот во 
дипломатското однесување. 
Да се застане на страната на 
една пропадната политичко-
иредентистичка филозофија, 
само заради солидарност кон 
Грците кои му напишале книга 
"Саркози од Солун" е надвор 
од границите на меѓународ-
ното право и секое пишано и 

непишано правило. Тоа го 
прави човек кој не успеал да 
ја заврши ниту школата за 
надворешна по литика, затоа 
што доволно не го знаел  
англискиот јазик. Е, такви луѓе 
денес ја водат Европа. Но, што 
прави Маке донија за да се 
заштити од ваквите и слични 
"шалабај зе ри", како што е 
францускиот претседател? 
Мекиот однос кон официјален 
Париз е само потврда дека 
нешто недоста сува во 
општењето на нашите амба-
садори со надворешниот свет. 
Македонија требаше веднаш 
да упати демарш, прво до 
француското дипломатско 
претставништво во Скопје, 
потоа до Минис тер ството за 
надворешни работи на 
Франција и, се разбира, лично 
до Кабинетот на Саркози. Но, 
ние останавме само на устен 
протест до амбасадорот 
Бернар Валеро. Очигледно е 
дека нам ни недостасува 
цврстина на ставот, храброст 
во бра не њето на природните 
позиции кои ни припаѓаат. Во 
едни вакви околности, треба 
да се разобличи, обезвредни 
и исмее ставот на претсе да-
телот на Франција. 
"Швалеркото" од Елисејската 
палата заслужува бумеранг. 

судбината на претходните генерации. 
Асимилирани, обесправувани, дис кри-
минирани, преименувани, убивани, 
депортирани. Тоа е нашето минато. 
Сар кози заборава на ужасите кои ги 
претрпувале Евреите во Втората св-
етска војна од страна на фашистичката 
номенклатура. А, дедо му по мајка бил 
Евреин од Солун. Сега Саркози на ин-
директен начин станува софистициран 
фашист, кој сака да застане на страната 
на една оска, чија идеологија граничи 
со шизофренија, нацизам и нацио нал-
социјализам. Не ја познаваме Франција 
во такво светло. Но, таа Франција нео-
дамна доби претседател кој гази врз 
човечките права, гази врз слободниот 
дух на нациите, си поигрува со регио-
налниот мир и стабилност. Французите 
ја почувствуваа неговата способност 
за водење на државата. Затоа него и 
неговите ги казнија со тежок пораз на 
последните локални избори во зем-
јата.

ФРАНЦИЈА ГИ ГАЗИ 
СОПСТВЕНИТЕ 

ИСТОРИСКИ ФАКТИ 
ЗА МАКЕДОНИЈА

Француската историографија и 
француската политичка литература се 
пребогати со докази, факти, аргументи, 
написи и службени материјали за 
македонската вистина низ вековите. 
Еден зрел политичар, кој претендира 
да стане водечки меѓу европските, не 
смее да си дозволи индивидуалната 
возбуда за себе да ја злоупотребува во 
националните и континенталните це-
ли. Доколку Саркози сакал активно да 
се вклучи во позитивното решавање 
на спорот за името меѓу Македонија и 
Грција, тогаш елементарната дипло-
матска практика налага истражување 
на целиот спор, кој датира со децении 
наназад. Архивите во Париз имаат ку-
пишта материјали, кои докажуваат кол-
ку Македонија и Македонците полагаат 
право на сопствена држава и сопствен 
идентитет. Дека тоа е така најдобро 
сведочат и неколкуте цитати од видни 
француски историски личности, пре-

ГРЦИЈА   НА ГРЦИЈА 
КРИМИ  НАЛЕНКРИМИ  
НАЧИННАЧИН  
ПОДМИ  ТУВА ПОДМИ 
ЕВРОП  ЕЈЦИЕВРОП  
ОД КАЛ  ИБАРОТОД КАЛ  
НА САР  КОЗИНА САР 
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ГРЦИЈА   НА  НА 
КРИМИ  НАЛЕННАЛЕН  
НАЧИН 
ПОДМИ  ТУВА ТУВА 
ЕВРОП  ЕЈЦИЕЈЦИ  
ОД КАЛ  ИБАРОТИБАРОТ  
НА САР  КОЗИКОЗИ

"...Ситуацијата многу ќе се подобри со со-
здавање услови за реализација на една бал-
канска федерација во која Македонија би ег-
зистирала како издвоена федерална држава... 

Со поделбата меѓу Бугарија, Југославија и 
Гр ција, Македонија е лишена од можноста 
да се развива економски и духовно, таа 
про должува да биде извор на спротив ста-
вености меѓу овие земји. Самото решение 
може да го смири Балканот и да го гаран-
тира мирот, а тоа може да се постигне со 
создавање на една независна Македонија, 
чиј главен град Солун би бил прогласен за 
слободен град. Македонија би станала ви-
стинска врска на пријателство и разбирање 
меѓу балканските народи. Само една не-
зависна Македонија може да биде центар 
околу кој би можело дополнително да се 
изгради една балканска федерација. Ова 
решение подразбира обединување на Ма-
кедонија од Егејска, Вардарска и Пиринска, 
во една држава".

дел од Извештајот на францускиот ди-
пломат во Бугарија, Мишел Лует, испратен 
до францускиот министер за надворешни 
работи, Жорж Бидо, во 1947 година

ПОЛИТИЧАР СО ПОВЕЌЕ "ШАРЛАТАНСКИ" ПОЛИТИЧАР СО ПОВЕЌЕ "ШАРЛАТАНСКИ" 
ОТКОЛКУ ДИПЛОМАТСКИ КАРАКТЕРОТКОЛКУ ДИПЛОМАТСКИ КАРАКТЕР
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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

"МАКЕДОНИЈА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ" - ЕДМОНД 

БУШЈЕ ДЕ БЕЛ, 1922 Г. ПАРИЗ

"Македонците се оспорувана раса 
која себеси не се поистоветува ниту 
со Бугарите, ниту со Србите. Ма ке-
донскиот проблем не постои ниту од 
денес, ниту од вчера. Македонија и 
Македонците зад себе имаат долго 
минато, но тие нема да престанат да 
ја загрижуваат Европа. Ако Маке-
донија остане таква каква што е сега, 
затворено поле, но отворено за нат-
преварување на трите соседни раси: 
грчката, српската, бугарската, по-
след ната неизбежно ќе победи. Бу-
гаризмот е најопасен по македон-
ското население. Грците велат дека 
Македонија ја населуваат словенски 
варвари, дека нив ги организирала 
и воспитала грчката империја, а грч-
ката црква ги преобратила... Наро-
дот за кој станува збор јасно се раз-
ликува од трите други. Тој има на-
ционална свест и национален живот, 
кој се разликува од сите други. Пра-
шајте го селанецот од околината на 
Острово или на Битола, што е? Во 90 
проценти од случаите ќе ви одго-
вори - Македон".

КОНТРОВЕРЗНОТО 
МИНАТО НА ПРВИОТ 
ФРАНЦУЗИН

Никола Саркози, покрај прет седа-
тел ската функција, истовремено е и 
шеф на конзервативната партија Сојуз 
за народно движење. До март 2007 го-
дина беше министер за внатрешни 
работи на Франција. Неговиот татко 
по потекло е Унгарец, а мајка му Фр-
анцузинка. Интересно е тоа што дедо 
му по мајка потекнува од Солун, инаку 
е Евреин по потекло. Под влијание на 
првата сопруга Адел Бувије, Никола 
Саркози преминува во католичка ве-
ра. Дека актуелниот француски прет-
седател не е висок интелектуалец, го-
вори и податокот дека тој ја пов тору-
вал учебната година кога бил во шесто 

одделение, што било и причина да го запишат во приватно училиште. Се-
пак, се образовал за адвокат и студирал на Универзитетот во Париз. Не 
успеал да ја заврши школата за надворешна политика, затоа што недоволно 
го познавал англискиот јазик. Првиот брак, од кој има два сина, му се рас-
падна во 1996 година, кога се венча со Сесилија Сиганер Албениз. Во тоа 
време таа била сопруга на негов добар пријател. Сесилија беше пратеник 
на својот сопруг Никола, на преговорите за ослободување на бугарскиот 
медицински персонал во Либија. По десет години брак Никола и Сесилија 
минатата година се разведоа. Пред два месеца, во февруари годинава, пр-
виот Французин стапи во трет брак со италијанско-француската пејачка 
Карла Бруни. Тоа беше прв случај во политичката историја на Франција 
еден претседател на државата да се жени во текот на својот мандат. Овој 
чин придонесе популарноста на Саркози значително да опадне. Фран цу-
зите увидоа дека нивниот претседател многу повеќе го гледаат во жолтиот 
естраден печат, отколку во рубриките посветени за политичко-економскиот 
напредок на земјата. Арогантниот однос Саркози досега многу пати го 
покажувал во јавноста, а најсвеж испад му е оној на неодамнешниот Сто-
пански форум во Париз, кога на еден учесник му се обратил со зборовите: 
"Ајде бегај, глупава будало". Склопот на ваквите околности придонесе на 
последните локални избори, кои се одржуваа во Франција овој месец, дес-
ницата на Саркози да претрпи катастрофален пораз.

"Јас му ја пренесов нашата позиција на 
грчкиот премиер околу прашањето со името 
на Македонија. Порачав дека ја поддр жу-
ваме грчката позиција, затоа што Грците ни 
се пријатели. Откако во Грција е напишана 
книгата 'Саркози од Солун' се чувствувам 
должен да бидам солидарен. Ете, потвр-
дувам дека навистина сме многу солидарни 
со грчките ставови и тоа му го потврдив на 
грчкиот премиер" .

Никола Саркози

"Во Пиринска Македонија има 250.000 жители, 40.000 се емигранти 
дојдени од Егејска Македонија, а другите се жители на земјата. Има и 
околу 25.000 муслимани. Во културен поглед Пиринска Македонија е 
многу напредната... има школи во сите села и гимназии во сите цен-
три, а во Горна Џумаја има национален македонски театар. Оваа 
(1947) година наставата се изведува на македонски јазик и се пре-
дава македонска историја. Населението во мнозинство го сочинуваат 
Македонци и последнава година во Бугарија 75 проценти од на-
селението од Пиринска Македонија се декларираа како Македонци, 
наспроти монархофашистичката опозиција, која е непријател на 
македонскиот народ и тоа не го признава".

Извештај на францускиот конзул во Скопје од 31 декември 1947 
година
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несени на овие страници. Зошто Фран-
ција не сака да ја каже вистинската 
вистина? Зошто нема храброст да ја 
порази лажната грчка шовинистичка 
политика? Наместо тоа, ние добивме 
признание дека Франција ја поддржува 
Грција, само заради тоа што тие му 
објавиле книга посветена на неговата 
личност. Овој потег не само што е не-
одговорен и недржавнички, туку пот-
сетува на мислење од некој форум на 
некоја Интернет страница, кога полу-
писмени и полуупатени луѓе даваат 
свои видувања за одреден крупен про-
блем. Истовремено, ова може да се 
сфа ти и како облик на меѓународна 
поли тичка корупција и подмитување 
на европски државници. Ако Атина 
ова со Саркози вешто го изведе, тогаш 
истото може да се случи и со некој др-
уг европски современик. Ќе го удо-
стојат со некое дело, посветено на не-
говата личност и кариера и работата е 
завршена. Недвосмислено станува зб-
ор за несоборлив доказ за меѓународен 
политички криминал. Саркози наста-

ција и иднина на Македонија во св ет-
ските институции. Не станува збор 
само за скорешното зачленување во 
НАТО или ЕУ, туку проблемот е многу 
подлабок. Имено, Франција е постојана 
земја-членка на Советот за безбедност 
на ОН. Таа има право на вето за секое 
прашање од меѓународен карактер, 
кое ќе се најде како предмет за раз-
гледување пред ова тело. Маке дон-
ската дипломатија веќе подолго време 
размислува проблемот со името да го 
даде на преразгледување во Светската 
организација, со надеж дека сите оние 
кои нè признале под уставното име, 
таа одлука ќе ја потврдат и со тоа во 
ООН ќе бидеме запишани под името 
кое самите сме си го одредиле. Но, се-
га нештата непланирано и неочеку-
вано се менуваат. Франција, под при-
тисок на Грција, доколку продолжи 
нив ното сојузништво по прашањето за 
македонското име, може да ги блокира 
нашите напори да дојдеме до прифат-
ливо решение за нас. Македонската ди-
пломатија активно треба да поработи 
на неутрализирање и амортизирање 
на ваквите сценарија, кои во сè по го-
лем обем се пласирааат низ светот од 
страна на нашиот јужен сосед. Отво-
реното застапување на грчките ста-
вови од страна на официјален Париз 
секако може многу повеќе да ни ги 
подотвори очите. Пасивноста од наша 
страна, која можеби даде и некои ре-
зултати, веднаш треба да се замени со 
офанзивна и по малку агресивна ди-
пломатија. Во актуелниот момент тоа е 
неминовна стратегија, за да се вратиме 
на поволната позиција на која стоевме 
пред неколку месеци.

Историската наука ја има прифатено тезата дека античките 
Македонци не биле племе, како што сака некој да ги претстави, 
туку јасно формиран и оформен народ кој потекнува од повеќе 
племиња. Бригите, Пајонците, Венетите... се само дел од нашите 
древни предци. Тие немаат никакви врски ниту со Туркомонголите, 
ниту со Грците од тој период. Многу денешни бугарски квази ис-
торичари се обидуваат да застанат на страната на грчката лажна 
историографија, бранејќи ја тезата за грчкото потекло на ан тич-
ките Македонци, кои подоцна пак исчезнале. Прости тези кои се 
предмет за потсмев. Најпознатите историчари за античка Маке-
донија аргументирано докажуваат дека Македонците и Грците се 
два различни народа, кои зборуваат на два различни јазика. Пред 
нас е времето кога ќе потонат грчко-бугарските тези за балканската 
историја, пред сè, за македонската.

пува индивидуално, не гледајќи ги и 
игнорирајќи ги притоа државните ос-
нови во градењето на ставот. Најпрво, 
Париз соопштува дека дава безре-
зервна поддршка за зачленувањето на 
Македонија во НАТО, а веќе утредента 
доаѓа изјавата на претседателот дека 
морал да се солидаризира со грчкиот 
премиер. Типот од Париз навистина за-
бегал. Не е ни за чудо зошто нао браз-
бата низ неговата кариера трпела ог-
ромни падови во интелектуалната спо-
собност. Едноставно, таквите луѓе се 
залутани во политиката.

ФРАНЦИЈА ЌЕ ГИ 
ОПСТРУИРА 

МАКЕДОНСКИТЕ 
НАПОРИ ВО ОН!?

Изјавата на Саркози, како и да се 
протолкува, може да претставува ог ро-
мен проблем за натамошната инте гра-

Дека Грците уништувале сè 
што е македонско говорат и 
истражувањата на неколкумина 
истакнати француски истори-
чари. 

Познатиот Ламартин во свое-
то дело "Vie D'Alexander le Gr-
and", објавено во 1859 година во 
Париз,  запишал: "Грците ги изо-
пачувале дури и имињата на 
владетелите и војсководците со 
кои војувале. Тие на сè давале 
хеленски изглед, дури и во Ин-
дија и Персија...". 

И францускиот историчар Гус-
тав ле Бон во своето дело "Les Premieres Civilisations", објавено во 
1889 година, напишал: "Грчките историчари се полни со очигледни 
противречности и неверојатни приказни". 

Саркози треба малку повеќе да се позанимава со своите ис-
ториски дејци и нивните вистини за карактерот на грчката про-
паганда низ вековите.

ТАБЛОИДИТЕ ТАБЛОИДИТЕ 
ПОЗАИНТЕРЕСИРАНИ ПОЗАИНТЕРЕСИРАНИ 
ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ОД ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ОД 
ПОЛИТИЧКИТЕ СПИСАНИЈАПОЛИТИЧКИТЕ СПИСАНИЈА


