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OKO NA SONCETO

ПОГРЕБАНИ НАЈБЛИСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ       

ПОСЛЕДЕН ЛЕТ
      ДО ВЕЧНОСТА

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

Со државно-во е ни по-
чести, со верски обре-
 ди, со многу тага и бол-

  ка во душата на се   меј с твата, 
на род ни   ни  те, колегите и 
мно гу бројните при ја  те   ли, 
на градските гро биш   та "Бу-
тел" во Скопје беа погре-
ба  ни посмртните ос тан ки 
на советниците на прет се-
дате лот Борис Трај ковски - 
Ристе Бла жев ски, Димка Ил-
кова - Бош ковиќ, Миле Крс-
тев  ски, и на пило тите Мар-
ко Марковски и Бранко Ива-
нов ски. Членовите од обез-
бе дувањето, Борис Вели  нов 
и Аце Божиновски, беа погре-
бани на гробиштата во село 
Илинден, односно во се ло 
Бар  довци, а советничката 
Ани   та Кришан - Лозаноска бе-

"Нема поголема чест за еден дипломат од кариера од поканата да биде советник на претседателот 
Трајковски, покана што Блажевски ја прифати со одговорност и ја извршуваше чесно 
до последниот момент, до кобниот лет кон босанските беспаќа", рече Ристо Никовски 
на погребот на Ристо Блажевски, еден од основоположниците на македонската 
дипломатија.

"Многумина поминуваат низ нашите животи, но малкумина се такви кои оставаат траги во 
нашите души. Димка беше токму таква личност", истакна Стево Пендаровски, член 
на Кабинетот на претседателот Трајковски, за "душата" на оваа екипа, Димка Илкова 
- Бошковиќ.

ше по гре бана на гробиштата 
во Ве лес.

Тие сите заедно со прет-
седателот Трајковски трагич-
но загинаа во авионската не-
среќа што се случи на 26 фе-
вруари во близина на Мос-
тар. Заминаа во вечноста не-
заборавени, бидејќи беа вис-
тински професионалци чиј 
жи вотен пат се поигра со нив-
ната судбина. Го дадоа својот 
живот во служба која имаше 
света цел - просперитет на 
Ре публика Македонија.

ВРВНИ ДИПЛОМАТИ

Ристо Блажевски - Пир, 
член на Кабинетот на 
Претседателот на Ре-

пу блика Македонија, ги има-
ше сите карактеристики по-
треб ни за еден одличен ди-
пломат", истакна во своето 
проштално обраќање него-

виот колега Рис то Ников ски 
кој заедно со него на по че-
токот на седум де сет тите го-
дини од минатиот век на Да-
лечниот Исток ја за поч нале 
дипломатската ка ри ера. Тој 
бил во Кина, а Бла жевски во 
Ви етнам.

- "Следната дипломатска 
ми сија на Ристо Блажевски 
бе ше во Бенгази, Либија, ка-
де го водеше поранешниот 
ју го словенски конзулат. 
Тоа бе ше многу одговорно 
мес  то, бидејќи таму ил јад-
ни  ци екс пер ти и работ-
ници од пора нешна феде-
ра ција остваруваа зна чај-
на мисија. Подоцна - евоци-
раше спомени Ников ски 
- по Белград каде Пир на-
 уч но и долгорочно ги ана-
   ли   зи раше сите аспек ти на 
надворешната поли ти  ка, 
тој по распадот на то гаш  на-
  та федерација и про гла сува-
њето на целосна неза вис-
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ност на нашата земја, се вра-
ти во Скопје и блиско со-
работувавме во градењето 
на новата македонска дипло-
ма тија", рече Никовски.

Блажевски е еден од ос-
но воположниците на маке-
донската дипломатија, потен-
цираше Никовски. Неговата 
култура, неговото искуство, 
ши роките знаења, во секоја 
прилика беа драгоцени, а 
како врвен професионалец 
не случајно стекнал многу 
при јатели низ целиот свет.

- "Нема поголема чест за 
еден дипломат од кариера од 
поканата да биде советник 
на претседателот Трајковски, 
по кана што Блажевски ја 
при   фати со одговорност и 
ја извршуваше чесно до по-
с ледниот момент, до коб ни-
от лет кон босанските бес-
паќа. Со болка во душите за 
другарот, колега, роднина, се 
разделуваме чувајќи го спо-
менот за неговото големо ср-
це", истакна Ристо Никовски, 
колега на Блажевски од Ми-
нис терството за над ворешни 
работи. 

Од Блажевски пред капе-
лата во "Бутел" се простија и 
неговите другари од детските 
денови, Душко Кадиевски и 
Васил Василевски.

- "За време на четирите 
години минати во гимна зи ја-
та 'Цветан Димов' Ристе Бла-
жевски од млади години по-
кажуваше склоност кон изу-
чувањето на јазиците, кон 
пред   метите логика, пси хо-
ло     гија, историја, како и ин-
те    рес кон спортските иг ри, 
особено пинг-понгот, и ду-
ховната игра - шахот, по што 
го доби прекарот Пир. Бла-
жев ски уште тогаш пока жу-
ваше висока морална свест, 
чесност и добрина да им 
по могне на своите соу че-
  ни  ци во совладувањето на 
наставата", истакнаа не го-
ви те блиски пријатели се-
ќавајќи се на времето од учи-
лиш  ни те клу пи.
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На Градските гробишта 
"Бутел" во Скопје беа 
погребани посмрт-

ни те останки и на пилотот 
Марко Марковски. Покрај 
потесното семејство, род-
ни ни и прија тели, послед-
на почит му од дадоа и при-
падници на сите гарни ту-
ри од военото и ци вил но-
то воздухопловство на Ре-
публика Македонија. Во знак 
на почит за време на по гре-
бот надлетуваа хели коп те-
ри на Армијата и на поли-
циските сили.

При вакви несреќи 
тешко доаѓаат 
збо рови кои мо-

жат да ја искажат на-
ша та жал и големата 
болка за трагедијата 
што нè погоди си те. 
Во еден единствен 
ден ос танавме без нај-
блис   ките со работ ни-
ци и пријатели. Дим ка 
беше една од нив - нè 
потсети Сте во Пен да-
ровски, совет ник во Ка-
бинетот на Прет се да-
 телот, за најблис ката 
со работнич ка на прет-
седателот Борис Трај-
ков  ски, Димка Илкова - 
Бошковиќ. Многумина 
по  минуваат низ нашите 
жи  воти, но малкумина 
се такви кои оставаат 
тра ги во нашите души. 
Дим ка беше ток му так ва 
личност. Во овие исклу-
чително тешки моменти 
за сите нас треба да се 
соочиме со вистината 
дека ние повеќе не-
ма да работиме заед-
но, за еднички како ед-
на фамилија, да ги де-
ли  ме убавите и по-
мал    ку убавите рабо-
ти во животот. За губа-
та и празнината што ја 
остава Димка во си те 
нас, со своето зами ну-

“
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ва ње е голема. Сигур но 
- потенцираше Пенда-
 ровски - најголема е кај 
неј зи ното семејство, нај-
блис ки те родните и при-
ја телите, би дејќи беше 
прекрасна лич ност, по-
читувана сопруга и мајка 
на две прекрасни деца. 
Почитувана колешка и 
другар, пред сè другар, 
со сите нас. Многу од 
нашите колеги често 
й  се обраќаа за помош 
или за обичен човечки 
разговор ко  га им беше 
тешко. И не се па мети 
де ка некогаш одбила да 
понуди зборови на утеха 
и разбирање за другите. 
Неј зиниот темперамент 
беше за ра зен и ги зафа-
ќаше сите со што му да-
ваше посебен бе лег на 
Кабинетот, а тоа бе ше до-
полнителен мотив за нас 
преостанатите - рече 
Пен да ров ски. Врабо те-
ни те во Ка бинетот на 
Претседателот на Ре-
 пу бли ка Македонија 
веч  но ќе ја па метат ка-
ко искрена и отво ре-
на личност, со жел ба 
за работа и неви ден оп-
ти мизам за жи вот. Неј-
зината професионал-
ност и огромната енер-
ги  ја, како и пре красните 
човеч ки особини до  вол-
но му значеа на прет се-
дателот Трајков ски кој 
не слу чајно ја одбра за 
најблизок соработник 
во екипата во која е од 
са миот почеток на него-
виот мандат. Димка Ил-
 ко ва - Бошковиќ се ко-
гаш велеше дека й  е 
чест што е дел од прет-
се дателската екипа со-
вет ници. Сосема сум ис-
крен кога велам дека не 
помалку се гордеевме 
што те имавме за прија-
тел и соработник". 
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Од  копилотот Бра-
н    ко Ива  нов ски 
се прости гра   до-

 на   чалникот на Би то  ла, 
Златко Вршковски.

- "Пред некоја година 
во Би тола една челична 
птица го наруши звуч-
ниот ѕид. Потоа раз-
брав ме дека храбриот 
Бран   ко палаво си пои-
груваше со 'сухојот' над 
битолското не   бо. Гра-
ѓа ните не беа воз не ми-
рени. Напротив - нè пот-
 се  туваше Вршковски 
за веш ти ните на пи-
лотот Ива нов  ски - му 
ап лаудираа за тоа со 
каква леснотија ле та-
ше таа челична птица. 
Го нареков палаво, но 
тој бе ше исклучително 
мирно и скром но мом-
че. Пилот, ма јор, мајс-
тор на занаетот, гор-
 дост на својата гене-
рација. Гор дост на мно-
гуте генерации на-
 ши сограѓани чии по-
раки се оби дувам да 
ги пренесам. Ќе ни 
недостасуваат заед нич-
   ки те прошетки на Ши-
рок со как и викен дите 
на Пе лис тер. Би тола 
ни когаш не ма да те за-
борави", рече градо на-
чал  никот на Битола, 
Злат ко Вршковски, кој 
истак на дека неговиот 
пос леден лет стана лет 
до вечноста и до су-
ровата реалност.

Бранко Ивановски, 
ко пи лот во владиниот 
авион, бе ше професи-
онален пилот кој Вое-
ната академија ја за-
вр  ши во Мостар, ка-
де што ја поч нува про-
фесионалната ка  ри-
  ера. Во последните че-
ти   ри го ди ни Ивановски 
ра бо те  ше во Армијата 
на Ре пу бли ка Ма ке до-

OKO NA SONCETO
ПОГРЕБАНИ НАЈБЛИСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ       
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ни ја како про фе сио на-
 лен пи лот со чин капе-
тан, со дого вор на де-
ло, ангажиран за воз ду-
хо   пловните задачи во 
Вла да  та. Ивановски бе-
ше оженет и тат  ко на 
две деца.

Со високи државни по-
чес ти на градските 
гро   бишта "Бутел" бе-

ше погребан и Миле Крс тев-
 ски, раководител во Минис-
терс твото за надво реш ни ра-
боти, во Секторот за сосед-
ните земји. Од Крстев ски се 
простија роднините, пријате-
лите и неговите соуче ници, 
кои на погребната цере-
мо нија за него рекоа дека 
бил човек со големо срце 
и душа, професионалец до 
послед ниот ден од својот 
живот.

- "Миле, генерацијо, ни-
когаш нема да го заборавиме 
твојот младешки немирен 
дух и секогаш ќе те паметиме 
ка ко прекрасен другар и 
скром на личност", беше 
речено на погребот.

Проштален говор одржа и 
претставник од делегацијата 
на Министерството за надво-
решни работи, предводена од 
шефицата на дипломатијата, 
Илинка Митрева. Меѓу коле-
гите Миле важел за добар 
човек и врвен дипломат кој 
целосно й  се посветил на ди-
 пломатијата и кој никогаш не 
признавал импровизации и 
волонтаризам. Миле Крс тев-
 ски е роден во Крива Палан-
ка во 1954 година. За вршува 
Факултет за поли тички науки 
во Белград, ка де што останал 
да работи во Сојузниот сек-
ретаријат за надворешни ра-
боти. Крс тев ски е прв секретар 
на Ам басадата на СФРЈ во Кон-
го. По осамостојувањето на 
Ма кедонија работи како со-
вет ник во македонската Ам ба-
сада во Белград.

      ТРАЈКОВСКИ
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ожиновски беше погребан на гробиштата во селото Бардовци. На погребната церемонија при суствуваа 
неговата сопруга, двете малолетни деца Андреј и Стефан, другите членови на не го вото семејство, колегите 
и неговите сожители.
- "Изгубивме добар другар и соработник кој професионално ги извршуваше своите задачи. На вираат 

спомените за годините што ги поминавме заедно", беа зборовите со кои колегите од МВР му оддадоа последна 
почит на Аце Божиновски. 

Триесет и три годишниот Божиновски во МВР се вработува во 1992 година кога прв пат ја об лекува 
полициската униформа како припадник на полициската станица Карпош. Во 2001 година му била доверена 
задачата да го обезбедува претседателот Трајковски. Во црквата "Света Трој ца" беше одржано опелото за 
покој на душата на Божиновски.

орис Велинов беше погребан во населбата Илинден. Со највисоки државни почести и почесна стрелба 
од огнено оружје од него се простија членовите од неговото семејство, граѓаните од Општина Илинден и 
неговите соработници. На погребната церемонија проштален говор одржаа Ѓорѓи Костовки од Службата за 

обезбедување на МВР и градоначалникот на Општина Илинден, а на погребот присуствуваше и директорот 
на Бирото за безбедност, Бранко Бојчевски. Сите говорници ја потенцираа големата загуба на членот на 
обезбедувањето на Претседателот, на гла сувајќи дека ниту судбината не можела Велинов да го одвои од 
Претседателот. Велинов сво јата кариера во МВР ја почна во 1982 година. Поради професионалноста и 
пожртвуваното из вршување на работните обврски тој повеќе пати бил унапредуван, а во 2001 година, како 
по тврда за неговата висока професионалност и стручност, бил распореден во Секторот за обез бедување кај 
Преседателот на државата.

оветничката за економски прашања во Кабинетот на претседателот Борис Трајковски, Ани та Кришан - 
Лозановска беше погребана во родниот Велес, во присуство на семејството, род ни ните, соучениците 
и пријателите, претставници на Владата и на Кабинетот на претседателот на Република Македонија, 

претставници на Советот на Општината, како и голем број велешани кои се простија од својата сограѓанка. 
Во прошталниот говор градоначалникот на Велес, Аце Ко цевски, рече дека инвентивноста, креативноста 
и стручноста што ја покажа во работата при донесоа 35-годишната Анита за многу кусо време да ја стекне 
довербата на колегите и да биде вклу чена во реализацијата на многу заначајни проекти.

- "Нејзиниот лик не заминува денес. Тој ќе остане во споменот на оние во чие секојдневие ќе отсуствува 
нејзината насмевка, благост и добрина. Ќе остане споменот за Анита во нас кои може ме да се пофалиме дека 
била наша пријателка, познаничка, сограѓанка", истакна Коцев ски.

- "Сите ја респектиравме нејзината стручност, иако стануваше збор за соработник што беше на почетокот 
од својата кариера, зашто во неа имаше младешка полет, знаење, огромна желба за успех и за ревносно 
извршување на поставените задачи", рече Станислава Смилева од Кабинетот на Претседателот.

Нејзината соученичка Елена Гуновска се прости од Анита од име на генерацијата 1987 од велешката 
гимназија, на кои очекуваната средба за 15-годишнината од матурата им се претвори во тага и очај.

Б
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Б

С

ЛОЈАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ
Двајцата членови на обезбедувањето на претседателот Борис Трајковски, Аце 
Божиновски и Борис Велинов, беа погребани во Бардовци, односно Илинден. 
Советничката за економски прашања во Кабинетот на претседателот Борис 
Трајковски, Ани та Кришан - Лозановска беше погребана во родниот Велес
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Господине Претседателе, каква 
е Вашата генерална оценка 
за штотуку изминатата 2003 
година?

ТРАЈКОВСКИ: Верувам дека сите 
граѓани на РМ го носат истото чувство 
за годината што измина, а тоа е дека таа 
означи навлегување во помирни води и 
конечно оставање зад нас на негативните 
работи од минатите години. Како 
Претседател на РМ посебно сум задоволен 
што мо жам да констатирам дека во 
минатата го ди на го завршивме процесот 
на пост конфликтно стабилизирање и се 
зафа тивме сериозно со реформските обвр-

ски и евроатлантските интеграции. Опти-
мист сум и за годинава и се надевам дека 
позитивните процеси и тенденции ќе 
продолжат во истата насока и ќе до несат 
економски просперитет, општа благо-
состојба и среќа за сите наши граѓани.

Имплементирањето на Рам ков-
ниот договор оди добро, но до го-
во реното во Охрид отста пува по 
разговорите во че ти ри очи ме ѓу 
коалиционите парт нери (децен-
трализацијата). Да ли го делите 
мислењето на експер тите дека е 
особено важ но како ќе се изврши 
новата тери тори јална поделба?  

ТРАЈКОВСКИ: Пакетот закони за де-
цент рализација е последниот преос та-
нат проект од Рамковниот договор и 
ангаж манот на политичките субјекти 
во следните два месеца ќе биде кон цент-
риран токму на ова прашање. Не само 
мислењето на експертите, туку и раз-
мислувањето на обичните граѓани е дека 
станува збор за исклучително значаен 
проект чијашто доследна имплементација 
ди ректно ќе го одреди степенот на де-
мократија и квалитетот на животот во 
локалните заедници што навистина не 
им остава простор на надлежните органи 
за импровизирање со основните права на 
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граѓаните. Целиот процес треба да 
се одвива мошне внимателно, при 
што при марно ќе биде во јавната 
расправа да биде слушнат гласот 
на луѓето кои ќе живеат во новите 
општини, затоа што сето ова го 
правиме за нивно добро, а не за 
кревање на нечиј партиски рејтинг 
пред избори.

Колку Вие како Претседател, 
пок рај сите обврски со 
Вашата фун к ција, наоѓате 
време да ги сос лушате и 
проблемите на обич ните 
граѓани? Се мисли, пред 
сè, на роднините на 12 кид-
напирани Македонци и 
нерас ветлената судбината, 
на нивните нај блиски?

ТРАЈКОВСКИ: Не само како на 
Прет седател, туку пред сè како 
на човек мош не ми е непријатно 
да констатирам дека државата не 
успеа, во целата 2003 годи на, на 
унесреќените семејства на си те 
киднапирани и исчезнати лица од 
конфлик тот во 2001 година да им 
понуди барем нека ков, наместо 
никаков одговор на нив ното 
единствено и најважно барање. 
Држав ните органи се тие кои го 
одбираат па тот по кој ќе дојдат 
до вистината и за таа цел можат 
да се формираат комисии и да се 
распишуваат награди, но луѓето кои 
ја бараат вистината повеќе од две го-
дини се најмалку заинтересирани 
за процедурата - тие го чекааат 
одго ворот, а државните органи се 
единствените кои се платени и одго-
ворни да дојдат до него. 
Мојот мандат како Претседател на 

Ре публика Македонија го започнав 
со секојдневни средби и разговори 
со обичните луѓе од сите слоеви на 
населението и сакам да продолжам 
со таа практика. Политичките функ-
ции се делегирани од граѓаните и 
политичката одговорност се под-
несува пред нив. За жал, кабинет-
ското управување со судбината на 
луѓето, наместо да биде дел од ло-
шото минато, останува доминан тен 
стил на однесување на повеќето по-
литичари на одговорни функции.
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КРЕАТОРИ НА МИРОТ НА БАЛКАНОТ

Кичево, 3 октомври 
- "Иднината на Република Македонија е Европа. Во разговорите со меѓународната заедница нема 

зошто да се плашиме и да бидеме инфериорни, зашто ние сме креатори на мирот на Балканот. Ќе 
се залагам Македонија активно да учествува во Пактот за стабилност, а основа на надворешната 
политика треба да биде интересот на граѓаните на Македонија и местото на нашата држава на 
меѓународен план. Нема да дозволам менување на границите на нашата држава. Оваа мала земја на 
Балканот може да ги обедини сите, без оглед на разликите, на верската и националната припадност. 
Верувам во Македонија, зашто имам визија за нејзината иднина. Верувам во народот на кој сакам да 
му изградиме добра, просперитетна и стабилна држава", изјави Трајковски на митингот во Кичево. 
Во рамките на предизборната кампања Борис Трајковски престојуваше и во Македонски Брод. Прво тој го 
изнесе проблемот на невработеноста, особено кај младите од кои многумина го напуштија овој крај.

- "Затоа, ќе сторам сè - рече тој- во рамките на моите можности како претседател да ги вра там и да им 
обезбедам достоинствен живот. Не е лесно тоа што ќе се вети и да се исполни, но имам визија за вашите 
барања и затоа со Владата ќе создадам амбинет за достоинствен живот".  Претседателскиот кандидат на 
ВМРО-ДПМНЕ Борис Трајковски, потсети на преродбенската улога и мисија на браќата Миладиновци и на 
други творци, во кои е вткаено чувството на самобитност, отфрлајќи ја шпекулацијата во јавноста дека со 
тандемот Георгиевски - Трајковски ќе завладее тоталитарен систем.

- "Не е вистина - подвлече Трајковски. Јас тој систем лично го имам почувствувано и истите тие луѓе 
што заговараат за тоа, се плашат од тој систем. Не сакам тој да се врати и ги повикувам сите, вклучително и 
нашите опозиционери, дека како претседател ќе бидам медијатор, каде што сите политички лидери ќе ги 
приближувам и ќе соработувам со единствена цел - за доброто и просперитетот на нашата држава. Сите 
ги повикувам на заеднички живот. Ќе се залагам за поголема улога и афирмација на светската поетска 
манифестација Струшки вечери на поезијата која одигрува голема улога да станеме дел од европското 
семејство. На културен план ние сме веќе влезени не само во европската, туку и на светската карта на 
вредности", рече на крајот Борис Трајковски.

МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА

Радовиш, 8 октомври 
- "Македонија, напред. Македонија во Европа. Македонија заслужува да биде модерна, со модерни 

граѓани кои ќе бидат креатори на својата судбина која не можат да им ја скројат старите креатори. Нам 
ни требаат млади и перспективни луѓе со европска определба. Нам ни треба претседател кој е блиску до 
народот и политичари кои веруваат дека Македонија е центар на стабилноста и сигурноста на Европа. 
За тоа јас имам визија и цели кои се потпираат на вашите желби, цели кои не ветуваат дека од утре ќе се 
променат, цели кои заедно ќе ги оствариме за кои сме овде да се договориме како заедно ќе го изодиме 
патот во наредните пет години. Но, само со вас граѓаните на Република Македонија, без оглед на верската, 
политичката и националната припадност, бидејќи вие самите знаете како ќе го поминеме тој пат кој носи 
одговорност пред нас, пред нашите деца, нашата перспектива. Да изградиме едно стабилно граѓанско 
општество во кое заедно ќе се грижиме за нашиот демократски просперитет. Сето тоа ќе го постигнеме 
сите заедно во нашата родна Македонија која моментно е место изложено на разни кризни ситуации 
од кои ќе треба да ја обезбедиме со сигурен, безбедносен, одбранбен, правен и демократски систем со 
стабилни граници, во стабилен регион во кој Македонија и понатаму ќе се афирмира како модерна и 
демократска држава во која не ќе може да се направи никаков прекршок врз човековите права и слободи. 
Создавањето на слободата на граѓанинот во Република Македонија е мојата визија, бидејќи многу ми е 
битно дали граѓанинот ќе ме чувствува како свој претседател во унитарна држава каква што ја замислувам 
Македонија. Држава во која ќе се залагам во борбата против криминалот, корупцијата, а за заштита на 
приватноста на семејството на граѓанинот од кого очекувам и иницијативи за самоорганизирање на 
економски план, приватната иницијатива, присуство на странскиот инвеститор и воопшто за состојби во 
кои ќе ги заборавиме зборовите кредит и помош" - изјави Трајковски.

 
РАЗВИВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СВЕСТ 

Приле
- "Мојата визија и сон за Македонија во 21 век - истакна Трајковски - е интегрирана и активно вклучена 

во сите меѓународни политички текови на живеење, со висок респект и како центар од кој ќе се креира 
политиката во регионот и поради нејзината геополитичка позиција. Наскоро сегашните млади генерации 
ќе бидат сведоци кога тоа ќе стане реалност. Кај нив треба да се вгради чувството дека до соодветниот 
животен стандард, кој е чекор поблиску до европскиот, може да се стигне единствено со почитување на 
правната држава, со изграден систем на вредности во кој ќе владеат правичноста, моралот и одговорноста, 
со што Македонија, по европскиот модел, ќе стане општество на благосостојба за граѓаните. Посетата на 
едно прилепско семејство на двајца стечајни работници кои опстануваат без основните средства за живот, 
ме трогна и ме заболе до длабочината на срцето и поради тоа, на тие луѓе, како еклатантен пример за жртви 
на суровото минато време, се заветив на кој и да е начин да им помогнам. Македонија мора да се гради како 
социјална држава, со нови морални кодекси на однесување кон хендикепираните и ретардираните, со 
неопходното внимание, со подгревање на човековите чувства за солидарност и доброволна хуманост, како 
и со развивање на свеста за човекот и неговите потреби, по примерот на современите европски држави. 
Само на тој начин, со јакнење на семејните вредности и доблести, како основна клетка на стабилното 
општество, како и со борбата против сите општествени зла на денешнината, Македонија во 21 век ќе влезе 
во заедницата на развиените земји. Насочувајќи ги младите генерации кон сестрано надградување на 
нивните знаења, односно инвестирајќи во нив како Европејци, ќе инвестираме и во прогресивна иднина". 
Наместо со страв, македонските граѓани, уживајќи во слободата и своите демократски права, како 
што порача Трајковски, во третиот милениум треба да говорат со јазикот на христијанската љубов, на 
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