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Разговорот го водеше: 
Милева ЛАЗОВА

Господине Наумоски, Македонскиот 
филмски фестивал кој ќе се одржи од 22 
до 24 јули сега прв пат се организира во 
Мелбурн, Австралија. Кој е иницијатор 
за овој фестивал и зошто токму од филм-
ската област?

НАУМОСКИ: Повеќето етнички гру-
пи од поодамна организираат вакви фес -
тивали на филмската уметност, каде што 
ги претставуваат своите врвни дос-
тигнувања и тоа поттикнати и финан-
сирани од своите матични држави од 
таму од каде што потекнуваат. Во Ав-
стралија, од 1982 до 1988 година се ор-
ганизираа Македонски денови на кул-
турата и тоа многу успешно, со голема 
посетеност. Но, оттогаш наваму не е на-
правена некоја поширока културна ма-
нифестација со исклучок на прославата 
за 100-годишнината на Илинден, која се 
одржа само во Мелбурн и во Сиднеј и 
тоа со судни маки. 

Иницијативата потекнува од мене, 
како координатор на Македонската ТВ-
програма, "Македонски хоризонти" на 
Канал 31 во Мелбурн, која е добиена и 
работи во рамките на АХАМ, а служи за 
промоција на македонските историско-
културни традиции и достигнувања и тат -
ковината Македонија. Меѓутоа, за ме не 
подобро да зборува некој друг. 

Кои наши филмови ќе бидат прика-
жани пред македонската публика во Мел  -
бурн?

НАУМОСКИ: Прв пат ќе се обидеме 
да го почувствуваме пулсот и интересот 

на публиката за стари филмови, кои ни 
ги дадоа од македонската Амбасада. Од 
татковината сè уште не сме добиле ниту 
еден филм. Но, се разбира, отворањето 
ќе биде со филмот кој Македонија ја ста-
ви на светската мапа, големото прес тиж-
но остварување на Милчо Манчев ски 
"Пред дождот", а ќе ги прикажеме и 
"Црно семе", "Мис Стон", "Солунските 
атен  татори".

Сметате ли дека освен кај Маке-
доците, изборот на филмови ќе пре диз-
вика интерес и кај австралиската пуб-
лика?

НАУМОСКИ: Преку македонскиот 
весник "Денес" и австралиско-маке дон-
скиот неделник, а исто така, и преку си-
те македонски радиопрограми на СБС, 
"Трипати зет", Гласот на Македонија, Ра-

Македонците зборуваат дека ништо не се Македонците зборуваат дека ништо не се 
случува во заедницата, еве им при ли-случува во заедницата, еве им при ли-
ка сега да го поткрепат она нешто што ка сега да го поткрепат она нешто што 
долго вре ме недостасува, а тоа е да долго вре ме недостасува, а тоа е да 
дојдат на Фестивалот, да уживаат во дојдат на Фестивалот, да уживаат во 
гле  дањето македонски филмови и да гле  дањето македонски филмови и да 
помогнат.помогнат.

Владите алчни не знаат да ја донесат сил-Владите алчни не знаат да ја донесат сил-
ната вода на дијаспората на маке дон-ната вода на дијаспората на маке дон-
ската воденица.ската воденица.

ВО ИМЕТО НА ПАТ 
ДА ЈА "МОЛЗАТ" З  
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дио Плен ти Вали итн. настојувавме сите 
Ма ке донци да бидат известени. За дру-
гата публика излегоа само написи во 
повеќе локални весници на англиски 
јазик, за тоа што немаме средства за пла-
тени ре клами.

Македонците постојано зборуваат 
дека ништо не се случува во маке дон-
ската заедница, па еве им можност неш-
то што долго време недостасува, тие да 
го поткрепат. А ако ги поканат своите со-
седи и пријатели од немакедонско по-
тек  ло, тогаш ќе имаат со што да се по-
фалат и да се гордеат. 

Овој Фестивал има хуманитарна цел?

НАУМОСКИ: Секако. Организираме 
културна манифестација и средствата 
кои ќе се соберат од неа ќе бидат на-
менети за хуманитарна цел - да се по-
могнат старечките домови и двата за-
вода во Македонија, кои ни се по со чени 
по списокот даден од Министер ството 
за труд и социјална политика. Цел ни е 
да им помогнеме на старите и на не-
моќните лица во татковината, всуш ност 
барем малку да им го олес ни ме животот. 
Тие тоа го имаат заслужено.

Приходот од Фестивалот, заедно со 
доброволните прилози, ќе се употреби 
исклучително за да се испратат нови 
инвалидски помагала наменети за ста-
речките домови и заводи во Македонија. 
На кој начин ќе го изведете тоа? Дали 
средствата ќе ги испратите на спом-
натите адреси или, пак, на некој начин 
инвалидските помагала ќе ги доставите 
во Македонија, или...?

НАУМОСКИ: Со приходот од фес-
тивалот и доброволните прилози од ор-
ганизациите и поединците ќе се купат и 
во татковината ќе се испратат нови ин-
валидски помагала; како колички за 

биде драго и вие од вашата Редакција да 
бидете во тој тим, за да можете да ја 
почувствувате радоста на оние кои ќе ја 
користат оваа помош. Јас тоа го по чув-
ствував во Геронтолошкото одделение 
во Охрид на предавањето на донацијата 
од охридското социјално друштво "Св. 
Наум Охридски" од Мелбурн на 30 ав-
густ 2004 година. Тоа е нешто што не се 
заборава. 

Кажете ни нешто и за другите деј-
ности на АХАМ-Инк - Австралиска хума-
нитарна помош за Македонија? 

НАУМОСКИ: АХАМ е хуманитарна 
организација регистрирана на начин на 
кој се регистрирани поголемите добро-
творни организации во Австралија. Неј-
зините дејности се испраќање и до-
ставување пакети со хуманитарна по-
мош до роднините, испраќање помош 
до социјалните центри низ Македонија 
по избор на испраќачот. Исто така, 
АХАМ е судски регистрирана и во Ма-

(за случајот на Весна беше пишувано и 
во Вашиот неделник, благодарение на 
информациите кои ви ги даде госпо-
динот Георгиески), а сега учествуваме 
во апелот за малата Мелиса Паскова од 
Струмичко...  

Дали тоа е истата хуманитарна асо-
цијација која функционира во рамките 
на Австралискиот црвен крст, каде што 
како подгранка е и Македонскиот црвен 
крст во Австралија, на кој беше, а мо-
жеби и сè уште е претседател, госпо ди-
нот Јанко Георгиески?

НАУМОСКИ: АХАМ не функционира 
во рамките на Австралискиот црвен кр-
ст, и нема повеќе подгранка од Маке-
донскиот црвен крст, всушност Јанко 
Георгиески веќе не го претставува. Тој е 
разрешен од таа функција од страна на 
Македонскиот црвен крст, без никаква 
консултација ниту, пак, писмено изве-
стување до него или до Австралискиот 
црвен крст. Знаете, во татковината сис-
темот се менува, но луѓето се исти.    

  
Во пораката која ни ја испративте 

напишавте дека "нашата заедница е 
голема и силна, но се наоѓа во апатија и 
й е потребна стимулација...? ...Нашата др-
   жава партиски распарчена, а владите 
алчни не знаат да ја донесат силната во-
да на дијаспората на македонската во-
деница..."? Реченици кои предиз ви ку ва-
ат интерес и потреба малку повеќе да 
проговорите и за Вашата заедница? 

НАУМОСКИ: Да! Македонската за-
едница во Мелбурн, Австралија е во ед-
на долгогодишна криза претворена во 
апатија. Кризата, колку што е наша, уште 
повеќе ни е донесена од Македонија, 
преку разни политички и верски прет-
ставници, кои во име на патриотизмот 
сакаат да ја "молзат" заедницата. Знаете, 

внатрешна и за надворешна употреба, 
колички за во купатило, дубаци, тро-
ножни бастуни, штаки, стетоскопи и жи-
вини апарати за мерење крвен при ти-
сок... за секој дом наменски, според бро-
јот на собите и пациентите. На секоја 
институција, претставникот на АХАМ во 
Битола, Аце Петровски ќе им ги предаде 
сите  помагала, се надевам заедно со 
прет ставник од Министерството. Ќе ни 

кедонија, но тоа како да не важи. Сè уш-
те на пакетите испратени преку АХАМ 
се плаќа казна - царина, а некои орга-
низации се ослободени од ваквата об-
врска!? 

Инаку, пред две години во Австра-
лија ја донесовме Весна Наумоска од 
Охрид, на која й се извршија неколку 
успешни интервенции во болницата 
"Алфред", на Одделението за изгоретини 

РИОТИЗМОТ САКААТ 
АЕДНИЦАТА
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признати академски личности, бизнис-
мени и спортисти, а во татковината ни-
кој за ништо не ги "бакари", тогаш еден 
единствен одговор е: постои комплекс 
на помала вредност кај политичкиот и 
кај административниот апарат на држа-
вата, па затоа таа се наоѓа на тоа дереџе. 
Формулата за помош на Македонија е 
готова. Дијаспората е желна и жедна да 
ги отвори своето срце и раце, но таа не 
може да ја уништи корупцијата. Но, реа-
лноста е таа. Доаѓате во татковината по 
половина век и уште не сте стапнале на 
голата земја македонска, а веќе ве гле-
даат како кенгури, како гризли и ве уце-
нуваат пред и да успеете да го зе мете 
багажот. Грешките се лесна работа, се 
случуваат и се решаваат, ама "баци ра-

токму од таквите луѓе македонската за-
едница во Австралија е посиромашна за 
десетина милиони, што тешко ќе се пре-
боли, но кога фамилијарната чума ќе уд-
ри - брат од брат да бега, тоа не знам 
дали и кога ќе се преболи. Така, сега во 
Австралија сме исподелени по партии, 
по цркви, по манастири, по весници, по 
радија. И сите не чиниме, и тие што мол-
чат и тие што држат предавања по паза-
рите. А што е најболно немаме све жа 
струја - крв во заедницата да нè по веде 
во заедничка насока.

Како Вие, односно Македонците во 
Австралија, гледате на сеопштата сос-
тојба во Македонија, а и каков е Вашиот 
став во однос на ова прашање?

НАУМОСКИ: Македонската дија спо-
ра е македонско неискористено Ел до-
радо, отворен златен рудник, што сите 
од татковината го гледаат, но не маат 
смелост да гибнат. Се плашат ли, не 
веруваат ли, не знаат или бегаат од 
одговорноста да ја стават раката внатре, 
или на соодветен начин да побараат, не 
знам!? Се молат странските донатори за 
по неколку милиони, за потоа да ги уце-
нуваат и тие да ја бербатат татковината, 
а никој не се пресрамил да побара совет 
и помош од нас, од своите луѓе во ди-
јаспората. Многу држави ја поткре пија 

својата економија благодарение на свои-
те дијаспори, така што треба и тоа може 
да го направи и Македонија.

Ако имаме луѓе кои водат светски 
фирми со буџет двојно поголем од на-
шиот, државниот, како што се, Моторола, 
Сименс, Боинг итн., ако македонски луѓе 
можат да бидат советници на видни 
државници, ако можат да бидат про фе-
сори, декани на еминентни универ зи-
тети, ако можат да бидат врвни и светски 

ка" од најгоре до најдолу ја оддале чува 
Македонија од своите синови и ќерки и 
ги прави да се чувствуваат - на двор гос-
ти, дома туѓинци. Ама не смее да се за-
борави. Отстранувајќи нè нас, Маке до-
нија никогаш нема да стигне таму каде 
што се фалат дека ја водат. Кои се ре зул-
татите од форумите на кои се канеа по-
веќе пријатели (со подароци) за сли ка-
ње отколку стручни лица? Веќе на сите 
тоа ни е добро познато...
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