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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во 1958 година американската ад-
министрација била загрижена по-
ради можната победа на Нацио-

налниот ослободителен фронт во Ал-
жир, со што би се отворила вратата на 
советското влијание во Северна Аф ри-
ка. Поради тоа, било одлучено да се 
организира државен удар во Франција. 
Операцијата ја спровела Дирекцијата 
за планирање при ЦИА, тогаш водена 
од Франк Визнер постариот и од НАТО. 
Заради староста на Визнер подоцна це-
лиот проект го надгледувал Алан Далс. 
На тој начин, француските генерали од 
Алжир го организирале Комитетот за 
спас на народот, кој вршел притисок на 
париската цивилна власт да изгласа 
ком плетни овластувања на генералот 
Шарл де Гол за да не дојде до употреба 
на сила. 

Сепак, како минувало времето се по-
кажало дека Де Гол воопшто не бил 
послушен пион, како што сакале да ве-
руваат западните структури. Во првата 
фаза тој сакал да направи договор и да 
ги намали несогласувањата со коло ни и-
те, давајќи им голема автономија во 
рамките на Француската унија. Но, веќе 
било доцна за тој да може да ја спаси 
Франција во нејзиниот империјален об-
лик. Колонизираните Африканци ја из-
губиле довербата во Париз и почнале 
да бараат целосна самостојност. По же с-
токите притисоци врз оние кои се бо-
реле за независност, Де Гол одлучил да 
се соочи со реалноста и на секоја ко-

Еден од најконтроверзните 
европски политичари денес 
секако е францускиот 
претседател, Никола Саркози. 
Човек кој ги собра симпатиите 
на електоратот за време на 
кампањата на последните 
избори, личност за која се 
мислеше дека ќе ги надмине 
постигнувањата на Жак Ширак, 
пред сè, лидер кој ќе внесе 
коренити промени во 
Европската унија. Набрзо 
француската нација сфати дека 
нејзиниот избор бил лош. 
Саркози бележи најрапиден 
пад на популарноста од сите 
европски лидери. Едноставно, 
неговата нација не го сака. Не 
знаејќи да се справи со 
проблемите, неговите 
советници мораа да му го 
изрежираат разводот со 
неговата претходна сопруга и 
да му ја донесат Карла Бруни за 
нова животна сопатничка. Се 
разбира, сè тоа е во функција 
на залажување на јавноста и 
амортизирање на нејзиното 
незадоволство. 

Но, уште поинтересен е 
почетокот на политичката 
кариера на Саркози, неговите 
врски со ЦИА и упорноста на 
оваа разузнавачка служба 
токму тој да биде новиот водач 
на француската држава. Која е 
целта на западната хемисфера, 
која таа сака во Европа да ја 
оствари преку Саркози, е 
прашање на кое многу 
аналитичари му посветуваат 
големо внимание. 

Развојот на француската 
политичка мисла и идеологија 
значително е променета со 
доаѓањето на Саркози на 
челната позиција. Напуштени 
се идеалите на Шарл де Гол, 
променет е односот на 
официјален Париз кон третиот 
свет, се раскинуваат 
традиционално добрите 
односи со Истокот. 

На овие страници е опишана 
кратката историска генеза за 
она што Франција беше 
некогаш и она што е денес, она 
што Франција беше во времето 
на Де Гол и она што таа денес го 
прави под диригентската палка 
на Никола Саркози.

лонија й дал независност. 
Оние кои го поставиле Де Гол на 

власт ја сметале за предавство ваквата 
пресвртница во француската политика. 
ЦИА и НАТО почнале да разработуваат 
стратегија како да го елиминираат Де 
Гол од тронот. Но, во тоа не помогнале 
ниту обидите за државен удар, ниту де-
сетиците обиди за негова ликвидација. 
Знаејќи ја позицијата во која се наоѓа 
тој формирал Граѓански акциони служ-
би, за да го штитат од евентуален обид 
за атентат. Со нив раководел Шарл Па с-
ква, поранешен криминалец од Кор-
зика. 

Полицијата која тогаш била фор ми-
рана се нарекувала деголистичка. Го-
лема улога во формирањето на тие воо-
ружени групации имал и телохра ни те-
лот на Де Гол, Акиле Перети, со потекло 
од Корзика. Заштитен како непробоен 
бункер, Шарл де Гол можел да води со-
сема независна национална политика. 
Иако ја прифатил партиципацијата во 
Атлантскиот сојуз, тој сепак го довел во 
прашање англосаксонското водство во 
него. Тој се спротивставил на влегу ва-
њето на Велика Британија на заед нич-
киот европски пазар, одбивал да ис-
прати сини шлемови во Конго, ги пот-
тик нувал земјите од Латинска Америка 
да се ослободат од влијанието на аме-
риканскиот империјализам, а подоцна 
од Франција го протерал и НАТО. Ед-
ноставно, знаел силно да му се спро-
тивставува на западниот свет. 

КАК   О НИКОЛА КАК 
САР   КОЗИ ЈА "ВОЗИ" САР 
ФРА  НЦИЈА?ФРА 
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КАК   О НИКОЛА О НИКОЛА 
САР   КОЗИ ЈА "ВОЗИ" КОЗИ ЈА "ВОЗИ" 
ФРА  НЦИЈА?НЦИЈА?

БРАКОТ СО КАРЛА БРУНИ Е 
ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА!

Успехот на Никола Саркози се одрази 
и врз кариерата на неговиот полубрат, 
Пјер Оливер. Тој е поставен за директор 
во инвестициониот фонд на Карли гру-
пата, преку која раководи со нај го ле-
мите имоти и фондови на владејачките 
семејства од Кувајт и од Сингапур. Но, 
популарноста на францускиот прет се-
дател од седмица во седмица рапидно 
се намалува. Затоа еден од неговите 
советници, Жак Сегвел, изготвил стра те-
гија како вниманието на француската 
јавност да се дефокусира од непопу-
ларните мерки на нивниот водач. За таа 
цел бил избран разводот на Никола од 
сопругата Сесилија. На тој начин, сло-
ганите на демонстрантите за време на 
генералниот штрајк беа потиснати од 
насловите во француските весници за 
разводот на нивниот претседател. Аген-
тот за комуникации, Сегвел, истиот ден 
на Саркози му организира средба со 
поранешниот топ модел Карла Бруни. 
Неколку дена подоцна нивната врска 
стана официјална, па медиумите беа 
преплавени со приказните за нивниот 
заеднички приватен живот. Со тоа во 
втор план беа ставени проблемите на 
француските граѓани. Неколку седмици 
подоцна Никола Саркози стапи во брак 
со Карла Бруни. Дали нивниот заед-
нички живот е плод на љубов или е веш-
тачки наметнат по западен налог, за да 
се задржи курсот по кој денес оди Фран-
ција? 

ПРЕДАДЕНА ИДЕОЛОГИЈАТА ПРЕДАДЕНА ИДЕОЛОГИЈАТА 
НА ШАРЛ ДЕ ГОЛНА ШАРЛ ДЕ ГОЛ

Во 1969 година, поради болест, Де 
Гол поднел оставка на функцијата, а на 
своето место го поставил лојалниот 
Жорж Помпид. Наследниците на Де Гол 
тешко го прифаќале неговото водство 
поради неговата склоност кон Англо-
саксонците. 

КАКО ДА СЕ ДОВЕДЕ 
САРКОЗИ НА ВЛАСТ?

Целата оваа приказна, која е дел од 
француската историја, има голема врс-
ка со денешните политички состојби во 
Франција. Водач на нацијата е Никола 
Саркози, син на унгарскиот католик Пал 
Саркози, кој побарал бегалски статус во 
Франција по бегството од Црвената ар-
мија. Мајка му Андреја Малах има ев-
рејско потекло од Солун. Таа му станала 
секретарка на телохранителот на Де 
Гол, Акиле Перети, кој по основањето 
на Граѓанските акциони служби дожи-
веал голема политичка еволуција, стану-
вајќи дури и претседател на Нацио нал-
ното собрание. 

Во 1972 година од Вашингтон при-
стигнале тешки обвинувања на сметка 
на Перети. Наводно биле откриени кри-
минални организации обединети во т.н. 
Корзиканска унија, која контролирала 
голем дел од трговијата со дрога меѓу 
Европа и Америка. Американските ме-
диуми го опишале Перети како еден од 

шефовите на мафијашките семејства. 
Иако сè тоа го демантирал, тој сепак мо-
рал да ја напушти функцијата претсе-
дател на Националното собрание. 

Во меѓувреме, втората сопруга на 
Пал Саркози, Кристине де Ганај, се пре-
мажила во Америка и тоа за Френк 
Визнер, еден од влијателните луѓе во 
ЦИА. Никола Саркози останал близок 
со својата помајка Кристине. 

Наскоро Саркози станал член на де-
голистичката партија и имал чести кон-
такти со Шарл Пасква, раководител на 
службите кои го штителе Де Гол. Како 
адвокат Саркози ги бранел интересите 
на своите ментори од Корзиканската 
унија. 

Во 1982 година тој бил кум на вен-
чавката на ќерката на Жак Ширак, Клод. 
Иако во тоа време Саркози бил женет, 
сепак не можел да остане рамнодушен, 
па ја завел и ќерката на Ширак. Поради 
тоа дошло до тежок судир меѓу двете 
семејства и оттогаш се прекинати од-
носите меѓу Саркози и Ширак. 

Во 1993 година француската левица 
ги изгуби изборите, но претседателот 
Франсоа Митеран одби да поднесе ос-
тавка и влезе во кохабитација со десни-
цата, на која й припаѓа премиерското 
место. Никола Саркози стана министер 
за финансии и портпарол на Владата. 

Во меѓувреме, Френк Визнер помла-
диот стана шеф на Секретаријатот за 
политичко планирање во амери кан-
ското Министерство за одбрана. Во тоа 
време никој не успеа да ја открие не-
говата врска со портпаролот на фран-
цуската Влада. Тогаш во Франција на-
станаа тензии меѓу деголистите и де с-
ното крило. Главен лик во судирот, кој 
се случил во 1995 година, е Никола Сар-
кози, кој застана против Ширак. Пре-
мие рот Едуард Баладир тргна во трката 
за претседател на државата против 
својот долгогодишен пријател Жак Ши-
рак, но беше прегазен. 

Следејќи ги инструкциите од Лондон 
и од Вашингтон, Владата во Париз ги 
отвори преговорите за членство на 
земјите од Централна и од Источна 
Европа во НАТО и во ЕУ, кои претходно 
беа под советско влијание. За време на 
целиот мандат Ширак го држел Саркози 
на умерена дистанца. Саркози негувал 
дискретни врски со финансиските кру-
гови, како во Франција, така и преку Ат-
лантикот. 

Пред ирачката криза Френк Визнер 
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и неговите луѓе од ЦИА го планирале 
растурањето на групата на нај вли ја-
телните деголисти и доведувањето на 
власт на Никола Саркози. Тој план тре-
бало да се реализира во три фази: прво, 
елиминирање на раководството на де-
голистичката партија и преземање на 
партискиот апарат; второ, отстранување 
на главните ривали од десното крило 
на партијата; и трето, елиминирање на 
секој сериозен ривал на левицата за да 
може да се обезбеди сигурна победа на 
Саркози на претседателските избори. 
Тргнувањето на премиерот Ален Жипе 
од водечките партиски позиции му го 
отворија патот на Саркози кон вод-
ството на партијата на Де Гол. И покрај 
лошите односи со Ширак, искори сту-
вајќи ги своите партиски позиции, Сар-
кози сепак успеа да го натера повторно 
во Владата да го земе Жипе. 

ФРАНЦИЈА ОД 
ПРОАРАПСКА СТАНУВА 
ПРОЗАПАДНА ДРЖАВА

По изборот на Никола Саркози за 
претседател на Франција интересно 
беше формирањето на тимот сора бот-
ници, со кој тој ја водеше државата. Без 
изненадување, во него се најде еден 
сопственик на казина (министерот за 
млади и спорт) и лобистот за казина, кој 
стана портпарол на партијата. Сепак, 
тој се потпре на четири влијателни ли-
ца. Клод Жуант, генерален секретар на 
Елисејската палата, инаку поранешна 
десна рака на Шарл Пасква, потоа Фран-

соа Перол, помошник менаџер на Ро т-
силд банката, Жан Давид Левит, пора-
нешен амбасадор на Франција во ОН, 
кој беше сменет од страна на Ширак 
заради блиските односи со Буш. Ин те-
ресен е и Ален Бауер, човекот кој ра-
ководи со тајната служба. Тој е пора-
нешен Голем мајстор на француската 
масонерија во Големата ложа Ориент, 
како и човек број два во американската 
Агенција за национална безбедност во 
Европа. 

Френк Визнер помладиот, кој во ме-
ѓувреме е именуван за специјален пра-
теник на претседателот Буш за Косово, 
инсистирал Бернар Кушнер да биде 
име нуван за шеф на француската ди-
пломатија, кој ќе има двојна задача - да 
работи на независност на Косово и да ја 
елиминира проарапската политика на 
Франција. Колку за потсетување, Куш-
нер ја почна својата кариера во не вла-
дината Лекари без граници, а потоа 

учествуваше и во операциите на Збиг-
њев Бжежински во Авганистан против 
Русите, заедно со Осама бин Ладен и 
браќата Карзаи. Во деведесеттите го-
дини на минатиот век работи на бо сан-
скиот проект заедно со Алија Изет бе-
говиќ. За неговата улога на Косово ре-
чиси сè е познато. Хашим Тачи долго 
време е пријател на Кушнер кој, пак, ги 
игнорираше сите криминални актив-
ности на косовските функционери и 
покрај меѓународните извештаи кои му 
ги доставуваа додека беше во Приш-
тина. 

Сите овие факти и аргументи јасно ја 
покажуваат насоката по која денес се 
движи Франција. Криејќи се зад идео-
логијата на Де Гол, Никола Саркози и 
неговиот тим ја распродадоа целата 
историска политичка идеологија зад 
која стоеше целата француска нација 
многу децении. Едноставно, Саркози го 
предаде Де Гол. 

Во мај 2004 година се случи немил настан на парискиот аеро-
дром "Шарл де Гол", кога од нејасни причини се урна голем дел од 
зградата во терминалот. Веднаш потоа дојде до рокади во Владата 
на Ширак. Наместо Доминик де Вил пен функцијата министер за 
внатрешни работи ја доби Ни кола Саркози. Тогаш се постави 
прашањето дали необичното уривање на терминалот на аеро-
дромот е јасна порака на ЦИА до Ширак дека Франција може да 
претрпи големи удари доколку не направи мала корекција во 
владиниот состав, со форсирањето на Никола Саркози на повисоко 
мес то? Министерското место на Саркози му овозможи да има кон-
трола над префектурите и внатрешните разузнавачки служби. 

Во 2003 година министер за 
надворешни работи на Франција 
беше Доминик де Вилпен. Тој ос-
тро се спротивстави на зами ну-
вањето на француските војници 
во Ирак. Западот во тоа виде 
антисојузнички потег од страна 
на Владата на Ширак, па често го 
нарекуваше пријател на Садам 
Хусеин. Инаку, за време на своето 
владеење Садам повеќе ги фа-
воризираше француските нафтени компании, додека англо амери кан-
ските ги исфрли од Ирак. Воспоставувањето ирачка Влада под западно 
покровителство повторно ги врати британските компании во земјата, во 
што многу помогна и актуелниот француски претседател Саркози. 


