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Македонија простум го испрати својот Претседател. Достојно, гордо и со солзи во очите, продолжува 
да се ткае крвавиот вез на македонската историја. Таква ни била судбината, мачна и тешка. 
Овие денови силно одекна крикот на нашата тага и болка ширум светот и Европа. Се 
соедини македонското ткиво во една симболична порака - "Ние сме тука и продолжуваме. 
Нема да отстапиме, нема да се откажеме. Нашиот Претседател ни го покажа патот, ние сите 
достојно ќе го чекориме, заедно ќе го градиме и заедно ќе се радуваме".

На историјата ќе й ги оставиме сите прашања и сомнежи. Времето нека ги расветли сите мистерии 
и злокобни мисли. Македонскиот народ своите искрени пораки ги испиша низ бројните 
страници во книгите на жалоста. Една од нив беше отворена на веб страницата на 
претседателот Борис Трајковски, www.president.gov.mk.

Овие страници изобилуваат со голема тага, но и восхит, за човекот кој нè водеше низ овие бурни 
времиња. Секоја порака блика со емотивен набој каде недвосмислено се забележува 
вистинската болка и почит кон нашиот Претседател.

ПОСЛЕДНО ЗБОГУМ ЗА ГОЛЕМОТО СРЦЕ НА МАКЕДОНИЈА

ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА
Почиуван Преседаеле,
Секогаш наоѓавте време за нас и 

имавте големо разбирање за нашата 
работа. Вашето присуство во нашиот 

Институт нè правеше горди дека една таква личност 
одвојува време за да нè посети. Ве чувствувавме близок, 
бидејќи Вие знаевте да воспоставите со луѓето таков 
контакт за да можат сосема отворено да зборуваат за сè.
Веста дека целата наша делегација заедно со Вас трагично 
настрада ја примивме со голема тага. 

Почивајте во мир и нека е вечен спомено за Вас. 

Институт за македонски јазик 
"Крсте Мисирков", Скопје

* * *

Почиуван Преседаеле!
Македонија изгуби голем човек, човек кој се бореше за 

едно подобро и посветло утре за идните генерации. Иако 
повеќе не си со нас, Ти и твоите дела засекогаш ќе останете во 
нас и во историјата на нашата земја.

Почивај во мир, Преседаеле.

Билјана Димовска, Битола

* * *

Почиуван Преседаеле!
Ведар, насмеан, одлучен, со јасна визија - како таков ќе Ве 

паметам.
Почивај во мир и нека Ви е вечна слава.

Иле Георгиев, Радовиш

ОД КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
Почиуван Преседаеле, 
Огромна беше честа и задоволството да 

работиме за Вас не само како Претседател 
на Република Македонија, туку и како човек. 

Секогаш се восхитувавме на Вашата добрина и искреност, 
Вашата енергија нè поттикнуваше и ни беше мотив да Ве 
следиме во Вашите визии.

Вашата државничка мудрост, решителност и храброст во 
клучните моменти за судбината на Република Македонија и 
сите нејзини граѓани ќе останат вечно во нашите сеќавања 
и ќе бидат движечка сила да продолжиме по патот кој Вие 
го зацртавте. Беше чест да Ве придружуваме на средбите со 
светските лидери на кои достоинствено ја претставувавте 
Република Македонија и интересите на нејзините граѓани. 
Ваша секојдневна грижа беше обезбедување перспективност 
за секој граѓанин на Република Македонија, подобрување 
на животниот стандард и просперитет за идните генерации.
За жал, сега кога најмногу ни требате со Вашата визија и кога тре-
ба да ги почувствувате плодовите на Вашиот труд, не сте меѓу нас. 
Голема благодарност за сè што направивте за нас и за Репуб-
лика Македонија.  Вечно ќе останете во нашите сеќавања како 
едноставно голем човек и државник. 

Заминавте со високо подигната глава. 
Почиваје во мир и нека Ви е вечна слава.
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Почиуван Преседаеле,
Никогаш не ја имав честа да Ве сретнам во живо, за да Ви 

кажам колку многу Ве сакавме, цениме и колку сте й потребни 
на оваа земја.

Сега од една страна се радувам што целата нација, можеби 
навистина за првпат во историјата, се соедини, а од друга 
страна со најискрени солзи во очите ги пишувам овие зборови 
за да Ви кажам колку жалиме што Ве изгубивме. Најискрено 
жалам што не можете да ги видите сите овие изрази на љубов 
кои толку изостанаа кога бевте меѓу нас, а толку многу ги 
заслужувавте. Зарем моравме да Ве изгубиме за да можеме 
да кажеме сè што мислиме за Вас? Вие ги заслужувавте овие 
зборови многу повеќе додека живеевте. Вие бевте големиот 
син на “малата” Македонија! 

Никогаш не бев песимист, но најискрено се сомневам дека 
земјава во догледно време ќе добие претседател каков што 
бевте вие.

Почиваје во мир и живеје во нашие срца засекогаш. 
Македонија вечно ќе жали за Вас.

Ахмед Октај - Скопје

* * *

Секогаш ќе го носиме во нашите срца и ќе го паметиме 
како добар човек и Претседател кој му помагаше на на-
родот.

Иван и Игор Јовчеви, Штип

* * *

Нека вечниот сон Ви биде многу помирен и поспокоен од 
јавето коешто го проживеавте овие 4-5 години, служејќи й  
како Претседател на оваа наша земја Македонија. 

Почиваје во мир, мој Преседаеле!

Гоце Делов, Кавадарци

Вечно ќе живееш во нашите мисли и срца, и ќе те паметиме 
како најчесниот и најдобриот човек.

Почивај во мир, Преседаеле.

Миле Гогов, Струмица

* * *

Премногу сум мала да ги согледам Вашите дела. За Вас ќе 
учам од историјата на Македонија. Вие сте дел од неа.

Почивајте во мир!!!

Андреа (4 години), Скопје

     

ОД ДИЈАСПОРАТА
Со Вашето заминување изгубивме 

национално богатство, мудар лидер, а 
пред сè човек! Никогаш нема да ги за-
боравам овие тешки денови за нацијата 
во кои како иселеник примав пораки со 
иск рено сочувство од целиот свет, а кои 

на овој скромен начин ги пренесувам до Вашето семејство. 
Болката е голема, и само продолжување по патот кој го 
трасиравте ќе успее да ја ублажи.

Нека Ви е вечна слава!

Слободан Б. Мицковски - Bordeaux, Франција
       

* * *

Нашата улица никогаш нема да биде иста повеќе. Не 
успеавме да се видиме, а толку сакав да се сретнеме повторно. 
Отворив книга на жалост овде во Академијата на Армијата 
на САД.... нема човек што не ја потпиша... нема човек кој 
не те цени и кој не го почитува твоето дело... Чичко Боро 
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не успеав да ти се пофалам дека уште малку ќе ја завршам највисоката 
подофицерска академија во Армијата на САД, а толку многу сакав да се 
видиме. Толку се гордеев да ти кажам како служиме за пример во нашата 
улица во Струмица.

Почивај во мир, господине Преседаеле. Твоие идеи и цели ќе ги 
освариме и воео дело никогаш нема да го заборавиме.

Леонид Јанчев, АРМ - USA SMA, Fort Bliss, Texas, САД
      

* * *

Република Македонија изгуби голем човек и значаен државник. Длабоко 
сочувство до семејството на Претседателот, до семејствата на сите починати 
и до македонскиот народ.

Господине Претседателе, Вашата визија за Вашата земја нека се спрове ду-
ва и остварува и понатаму, за просперитет и благосостојба на сите граѓани.

Нека Ви е вечна слава.

Гисела Хавранек - Halle/S., Германија

* * *

Во миговите кога не сум со мојот народ за да ја споделам жалоста по 
мојот Претседател, ја изразувам мојата почит и жалост за трагичната 
судбина на човекот чија најголема вера и гордост беше Македонија.

Вечна му слава.

Гордана Адамческа - Cambridge, Велика Британија

* * *

Жалосно и тешко е кога ќе се изгуби блиска личност. Ќе избледе ликот, 
но ќе остане сеќавањето во свеста на секој поединец. Болна е загубата, 
но охрабрувачки и утешно е сознанието колкав е бројот на оние што 
тагуваат.

Почиваје во мир ПРЕТСЕДАТЕЛЕ и сие ВИЕ шо заминаве со него.
Вечна им слава.

Јован Ристов, Улм - Германија

* * *

Почиуван Преседаеле,
Вие бевте симболот за сите Македонци дека надеж има за сите нас. 

Македонија изгуби еден голем човек кој покажа дека надежта не се 
губи. Претседателе, голема благодарност и чест ни беше што бевте наш 
Претседател.

Почиваје во мир и вечна Ви слава.

Семејството Пулески, Kruiningen, Холандија

    * * *

Почиуван господине Преседаеле,
Имав среќа лично да Ве запознам и повеќе пати да настапам пред 

Вас. Сега чувствувам огромна празнина во моите гради. Секогаш ќе Ве 
носам во моето срце. Вие бевте една прекрасна личност, непосредна, 
едноставна, со огромна душа.

Почиваје во мир и нека Ви е вечна слава.

Благој Нацоски, Рим - Италија
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Подовила: Ружица ГОЧЕВСКА


