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ÊÓËÒÓÐÀ
ПОТСЕТУВАЊЕ НА ФОРУМОТ ДИЈА   

" едија при-
нт Ма ке-
дони ја" и 

Фон             дацијата "Бо рис 
Трај ковски" го про-
мо ви раа изда нието 
"Ди јалог ме ѓу циви-

лизациите" во кое се со др жа-
ни говорите на сите учесници 
на истоимениот регионален 
Форум, кој под покро ви тел-
ство на претсе дателот Борис 
Трајковски се одржа на 29 и 
30 август 2003 година во 
Охрид. 

На првиот и последен Форум под покровителство 
на Трајковски во 2003 година, учествуваа по-
веќе од стотина претставници на држави, 
вер ски поглавари, научници и претставници 
на меѓународни и на домашни организации.

"Дијалогот највисоко котираше во државничката 
агенда на претседателот Трајковски, а со раз-
мислување за унапредување на дијалогот 
замина на уште еден дијалог во Сараево, на 
пат, за жал, без враќање", истакна господинот 
Керим.

Изданието е објавено во 
спомен на загинатиот прет-
седател Трајковски, а беше 
промовирано во рамките на 
активностите за одбеле жу-
вање една година од него-
вата трагична смрт. 

На Форумот во Охрид 
пред година ипол учествуваа 
повеќе од стотина претстав-
ници на држави, верски по-
главари, високи функцио не-
ри на меѓународни и на до-
машни организации, инте-
лек туалци и научници од све-
тот. Учесници на Форумот 
беа генералниот директор 
на УНЕСКО, Коиширо Мацу-

ра, и претседателите на Бу-
гарија, Хрватска, Унгарија, Ср  -
бија и Црна Гора, Албанија, 
Словенија и тогашниот прет-
седавач на Претседател ство-
то на Босна и Херцеговина. 
Книгата ги содржи нивните 
излагања во интегрална фор-
ма, а опфатени се говорите 
од трите панел-дискусии на 
Форумот - "Мир и стабил ност", 
"Демократија и гра ѓанско 
опш   тество" и "Култура и раз-
ноликост". 

ПОРАКА

Идејата за објавување на 
книгата со говори од Фо-
румот ја поттикнал Трај ков-

ски кој е автор на предго-
ворот на изданието. Во него 
тој укажува дека од Форумот 
во Охрид била испратена 
силна порака за нов вид 
меѓународна и меѓуциви-
лизациска комуникација и 
соработка, која нема да се 
базира врз сила и моќ, туку 
врз надежта за мир и прос-
перитет. Таа нема да се храни 
со стравот од другиот, туку 
од желбата да се раз бере 
различното. Во предго ворот 
тој ќе запише: "Охрид како 
македонски синоним, отсе-
когаш бил и останува место 
од каде што се испра ќаат 
пораки со универзална и 
трајна вредност, свртени кон 
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иднината. Тоа беше слу чај и 
сега, преку пораките упатени 
од овој значаен Форум за 
градење на еден нов свет на 
разбирање, толе ранција и 
ди   јалог, за созда вање по-
добро утре на на шите деца и 
на нашите идни поколенија".

На промоцијата на која 
присуствуваа бројни гости 
од државниот врв, од поли-
тичкиот, културниот и од јав-
ниот живот во државата, го-
вореа Зоран Јолевски, по ра-
нешен генерален секретар 
на Кабинетот на Трајковски и 

и да ги разменуваат своите 
вредности". 

Тој додаде дека во орга-
низацијата на Форумот во 
Охрид и во подготовките на 
публикацијата на говорите 
учествувале и соработниците 
на Трајковски, Ристо Бла жев-
ски и Анета Кришан-Ло за-
новска, кои загинаа со него 
во несреќата кај Мостар.

АФИРМАЦИЈА

По него зборуваше уред-
никот на изданието Срѓан 

тиран светот и начин да се 
најде решение. Керим по со-
чи дека книгата содржи ис-
клучителен број идеи, ми сли 
и податоци. Освр нувајќи се 
на историјатот на Фо ру мот, 
тој притоа истакна дека прет-
седателот Трајков ски ни ко-
гаш не го криел својот ен ту-
зијазам за про наоѓање фор-
ми и содржини за Маке до-
нија да се пре познава не са-
мо како држава која при до-
несува за ста билноста на ре-
гионот, туку и да се здо бие со 
широка ме ѓу на род на афир-
мација. Ср ѓан Ке рим, кој ја 
промо ви раше книгата, из ја-
ви дека ова била желба на 
претсе дателот сите по ра ки и 
го вори од Охрид, градот во 
кој Трајковски бил вљу бен, 
да бидат на едно место.

"Токму на денешен ден 
пред една година - говореше 
господинот Керим - бев по-
викан од покојниот претсе-
дател Трајковски, при што се 
интересираше кога ќе се 
објави оваа публикација. Ос-
вен тоа, тој изрази желба 
задолжително да им се по-
дели на универзитетите и во 
училиштата".

За својот сопруг и за не го-
вите државнички идеи го во-
реше и Вилма Трај ков ска, ко-
ја истакна дека за него од 
суштинско значење било на-
родите да имаат отворен и 
ис крен дијалог меѓу себе... 
Навраќајќи се на ангажманот 
на претседателот Трајковски 
околу организацијата на Фо-
румот, неговата сопруга пот-
сети на пораката која ја ис-
пратил од Охрид: "Да за мол-
кне оружјето и да се раз буди 
надежта во секое срце, би-
дејќи сите ние сме гости на 
овој свет".

"Борис сакаше да биде оп-
кружен со луѓе, без оглед да-
ли тие се претседатели, по-
литичари или, пак, обични лу-
ѓе. Знаеше дека животот е 
релативен - додаде госпоѓа 

Трајковска - и се трудеше да 
изгради односи меѓу луѓето, 
а за тоа дијалогот е исклу чи-
телно значаен".

На промоцијата на книгата 
беа и семејствата на осум те-
мина соработници на прет-
седателот, кои загинаа во 

д-р Срѓан Керим, уредник на 
"Дијалог меѓу цивили заци-
ите".

"Форумот во Охрид - ис-
такна Зоран Јолевски - по ка-
жа оти земјите од Југоисточна 
Европа знаат да соработуваат 

Керим, кој потсети на ос-
новната идеја на Форумот во 
Охрид - дијалогот и кому-
никациите и рече дека тие се 
пат за преиспитување на 
причините за многубројните 
конфликти со кои е кон фрон-

ави онската несреќа. Вилма 
Трајковска рече дека не тре-
ба никогаш да бидат забо ра-
вени луѓето кои го при дру жу-
ваа претседателот на него-
вото последно пату вање.

"Осум добри луѓе - рече 
госпоѓа Трајковска - ги из гу-
бија животите тој ден заедно 
со мојот сопруг, посветени 
на својата работа, да ја на-
прават Македонија подобро 
место за живеење. Ние сме 
денес заедно со нивните се-
мејства и продолжуваме со 
нашата поддршка за нив".

Како аманет од Трајковски 
останува традиционално во 
Охрид секоја година да се 
одржува Дијалогот меѓу ци-
вилизациите. Еврејската за-
ед ница во Македонија на про-
моцијата постхумно му до-
дели Благодарница на прет  -
седателот Трајковски заш    то 
придонел за нивната афир-
мација.


