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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Љ У Б И Ш А  С П А С Е Н О С К И  -  Б О Б      М А К Е Д О Н Е Ц  О Д  А В С Т Р А Л И Ј АЉ У Б И Ш А  С П А С Е Н О С К И  -  Б О Б   М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
В О  С В Е ТО ТВ О  С В Е ТО Т

Кога се поставува прашањето за 
уставното име на Република Ма-
кедонија, ние Македонците од 

Австралија, сме обединети, единствени. 
Но, разединетоста произлегува од цр-
ковните работи и наместо да се внесе 
енергија на вистинскиот пат во однос 
на политичката или патриотската ли-
нија, таа се троши на црковно поле, па 
затоа сме и многу исцрпени. Се по-
јавуваат бројки, односно информации 
дека за овој проблем се потрошени 
неколку милиони австралиски долари, 
кои можеа да бидат искористени за 
бездомниците. Па, нели тоа е и работа 
на Црквата. Црковните проблеми нè 
раз делија, донесоа омраза и делење 
како никогаш досега. Грците на ова се 
радуваат, и нормално дека ќе речат 
барате да ве признаеме како пра во-
славна црква, а вие сами незнаете што 
сакате и што правите. И имаат право, 

"Издржавме седумнаесет 
години од македонската 
независност, иако не сме 
членки на ЕУ и на НАТО. Ќе 
издржиме уште толку. Но, 
Европа и НАТО сами ќе нè 
побараат. Ниту Европа, 
ниту НАТО не можат да 
егзистираат со еден мал 
простор кој е неопределен 
или не е дел од мозаикот. 
Сликата нема да биде 
цела", потенцира Љубиша 
Спасеноски-Боб, 
Македонец од Австралија, 
кој живее во Волонгонг, а 
најмногу сака да биде во 
Македонија.

"Разликата меѓу Евреите 
и нас е во тоа што тие 
чувствуваат потреба кога 
треба да вложат во земјата, 
а нашиве чувствуваат 
потреба како од еден да 
направат три милиони, тоа 
им е приоритет. Ќе имаме 
тешкотии сè додека 
менталитетот ни е таков. 
Но, тоа не значи дека ние 
не можеме да издржиме", 
вели Боб.

тоа се сигналите кои ние им ги ис пра-
ќаме. Арно ама, тие во борбата ги пу-
штаат челниците, а ние малите се оби-
дуваме да ја намалиме штетата. Чел-
ниците во МПЦ ќе мора да го решат 
црковниот проблем во Австралија", ве-
ли г. Љубиша Спасеноски-Боб, Маке до-
нец по потекло од Крушево, ополно-
моштен претставник на црквата "Св. 
Маченица Недела" од Голд Коуст. 

За прашањето како Република Ма-
кедонија да влезе во европското и во 
евроатлантското семејство со зачувано 
уставно име, ако веќе тоа е еден од ус-
ловите за влез во овие институции, без 
оглед на останатите критериуми со кои 
се условува нашето интегрирање, гос-
подинот Спасеноски посочува:

"Во периодот на грчкото ембарго 
(1993), многумина сигурно не се се ќа-
ваат,  грчките бизнисмени во Солун бур-
но реагираа на ваквата одлука на Гр-
ција. Кревањето на рампата Грција го 
условуваше со преговори за името. То-
гаш беше моментот ние да пресечеме и 
да речеме дека по две години (1995) ве-
ќе сме навикнати на ембарго, а сигурно 
би издржале уште неколку месеци. Га-
рантирам дека за шест месеци грчките 
бизнисмени ќе ја урнеа тогашната Вла-
да на Грција и воопшто немаше да дојде 
до преговори, па да нè условуваат прво 
со знамето, потоа со името. Грција нема 
право да бара промена на нашето име. 
До периодот кога во Австралија ги од-
ржавме првите демонстрации во Грција 
постоеше Министерство за Северна 
Грција, а тогаш го преименуваа во Ми-
нистерство за Македонија. Дали ние 
тре ба да им докажуваме на Грците дека 
сме Македонци? Колку години сме са-
мостојни, седумнаесет, па издржавме 
иако не сме членка на Европа или на 
НАТО. Ќе издржиме уште толку! Не-

"На 10.12.1968 г. кога имав 12 
години, со родителите отпатував 
за Австралија, а пристигнавме 
на 26.1.1969 г. Всушност, 26 ја-
нуари е ден на Австралија. Се 
шегувам со Австралијанците и 
им кажувам дека кога јас при-
стигнав таму тие престанаа да 
работат, односно го славеа мое-
то доаѓање. Првиот впечаток од 
Австралија беше ужасен. Кога 
заминав бев шесто одделение, 
бев одличен ученик, но не знаев 
англиски. Бев амбициозен и се 
снајдов. Индијанците ги учат де-
цата да пливаат на лесен начин, 
детето го пуштаат во вода, го 
оставаат малку да се помачи, 
вни мавајќи да не се удави. На 
ист начин и јас бев фрлен во 
длабокото и се снајдов. Го научив 
англискиот јазик и последниве 
15 години сум судски преведувач. 
Работев и во федералната по-
лиција. Бев во специјална еди-
ница сообраќаец. Три години со 
мотор и три години возев авто-
мобил за брза интервенција. До-
дека бев 'мотораш' обезбедував 
истакнати личности, бев во пре-
тходницата на кралицата Елиза-
бета, принцезата Дијана и прин-
цот Чарлс, на сите шефови на др-
жави, кои доаѓале во Австра-
лија". 

"ЦРКОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НÈ РАЗДЕЛИЈА, "ЦРКОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НÈ РАЗДЕЛИЈА, 
ДОНЕСОА ОМРАЗА И ДЕЛЕЊЕ ", ДОНЕСОА ОМРАЗА И ДЕЛЕЊЕ ", 
ЉУБИША СПАСЕНОСКИ - БОБЉУБИША СПАСЕНОСКИ - БОБ
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САМИ ЌЕ НÈ САМИ ЌЕ НÈ 
БАРААТ ЗАШТО БАРААТ ЗАШТО 

БЕЗ МАКЕДОНИЈА БЕЗ МАКЕДОНИЈА 
НЕМА ЦЕЛОСЕН НЕМА ЦЕЛОСЕН 

ЕВРОПСКИ МОЗАИК ЕВРОПСКИ МОЗАИК 
побитен факт е дека Европа и НАТО са-
ми ќе нè бараат. Ниту Европа, ниту 
НАТО можат да егзистираат со еден мал 
простор кој е неопределен, или не е 
дел од мозаикот. Таквата слика нема да 
биде цела. Некој ќе рече дека Маке-
донија ниту во 2012 г. нема да влезе во 
ЕУ, дека Србија и Албанија ќе станат дел 
од неа пред нас, па и нека биде така. 
Реалност е дека Европа сама ќе нè 
повика, од едноставна причина зашто 
ние географски сме во Европа. Поли-
тичарите ја искористија еуфоријата до 
максимум за да го постигнат тоа што го 
сакаат, и поради тоа велат дека ако не 
влеземе во ЕУ ќе сме останеле во дуп-
ката и ќе пропаднеме. Што мисли ма-
кедонскиот народ, каква полза ќе има 
доколку станеме членка на ЕУ? Един-
ствената корист која ќе ја има обичниот 
Македонец е тоа што ќе може да патува, 
но од каде пари за тоа, некој така ќе му 
даде? Македонската работна рака е ев-
тина, Македонците ќе ја работат рабо-
тата која никој не ја работи во Австрија, 
Германија..., па ќе бидеме задоволни 
зашто ќе имаме работа, без оглед на тоа 
колку ќе бидеме платени. Доколку и за 
15 години не влеземе во ЕУ нема да ни 
се влоши состојбата, напротив ќе има 
тема за партиско препукување. Всуш-
ност, реално ние ништо нема да из гу-
биме".

МАКЕДОНСКА КАУЗА
Спасеноски веќе долго време работи 

на зачувување на македонската кауза 
на австралискиот континент. Неговата 
активност на ова поле почнала во 1985 
г. кога се зачленил во тогашните пат-
риотски организации. 

 "Една од нив - дополнува Боб - беше 
ДОМ (Движење за ослободување и 
обединување на Македонија). Конта-
ктирав и со Драган Богданоски. Во март 
1986 г. бев организатор на првата де-

монстрација пред грчката Амбасада во 
Канбера. Тогаш прв пат го развеавме 
македонското знаме, сонцето од Кут-
леш. Демонстриравме против грчката 
власт и нејзиното однесување кон ма-

"Експремиерот на Австралија Малком Фрејд имаше фарма 
во Југоисточна Викторија. На фармата, како и во резиденцијата, 
имаше обезбедување. Таму бев 24 дена во обезбедување. На 
имотот имаше вештачко езеро, во кое тој одгледуваше риби. 
Со еден колега уловивме три-четири риби, а две й однесовме 
на неговата сопруга. Вечерта кога премиерот дошол сопругата 
на трпезата ја ставила подготвената риба. Кога прашал од каде 
е рибата, таа му одговорила дека ја уловиле луѓето од обез-
бедувањето. Тогаш тој нареди никој да не лови риби во не-
говото езеро. Другиот ден ниеден полицаец не се приближи 
до езерото". 

ЦРКВАТА "СВ. МАЧЕНИЦА НЕДЕЛА" ОД ГОЛД КОУСТ ЦРКВАТА "СВ. МАЧЕНИЦА НЕДЕЛА" ОД ГОЛД КОУСТ 
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кедонскиот народ и неговото непри-
знавање. Оттогаш се прошири мојата 
активност, меѓу другото, бев и прет се-
дател на црковната општина 'Св. Кли-
мент Охридски' во Канбера. За разлика 
од порано денес сме поактивни. Многу 
полесно е сега да се биде патриот, зна-
чително потешко беше пред 1991 го-
дина зашто тогаш Македонија беше дел 
од СФРЈ и УДБА работеше така како што 
работеше. Ние кои се боревме за не за-
висна, слободна, обединета Маке до-
нија, УДБА не нè пречекуваше со ра ши-
рени раце. Сега има подобрување, би-
дејќи Македонија е актуелна во св ет-
ската и во европската политика. Не ко-
гаш и негативната политика е по зи тив-
на затоа што се слуша. Грците ја при-
силија австралиската Влада да нè име-
нува како 'ФИРОМ' и 'славо ма ке донци', 
но во нас тоа го поттикна ма кедон-
ството, нè потикна да реагираме и пре-
ку нашите членови почнавме да й до-
кажуваме на Владата на Австралија де-
ка тоа не е така. Бев меѓу членовите кои 

на егзистирање, но не се предава. Ќе 
речат Евреите се богати. Точно, но и ние 
имаме мултимилионери, без оглед на 
тоа кој како ги стекнал парите. Раз ли-
ката меѓу Евреите и нас е во тоа што тие 
ја чувствуваат потребата кога треба да 
вложат во земјата, а нашиве ја чув-
ствуваат потребата како од еден да 
направат три милиони, зашто тоа им е 
приоритет. Сè додека менталитетот ни 
е таков ние ќе имаме тешкотии. Но, тоа 
не значи дека не можеме да издржиме. 
Познато е дека имаме индиректни по-
мошници, поради географската полож-
ба. Македонија е дел од мозаикот, а без 
нас сликата нема да биде завршена. Ко-
га тогаш ќе нè поканат и ние да  бидеме 
таму".

За разлика од македонското исе ле-
ништво кое на секој можен начин ло-
бира за татковината, во изминатиов се-
думнаесетгодишен период од независ-
носта, Македонија не покажа поголем 
интерес за нив.

"Во изминативе 14 години, односно 
од 1994 година наваму имав можност 
многу пати како делегат да присус тву-
вам на разни манифестации во Маке-
донија. Факт е дека иселениците се под-
држувачи на ВМРО-ДПМНЕ. Ние бевме 
патриотски настроени и пред да се по-
јави ВМРО-ДПМНЕ на политичката сце-
на. Речиси сите ја напуштивме Југосла-
вија поради економски причини, тогаш 
таков беше системот. Ќе гласавме за би-
ло која партија со национален предзнак. 
Но, зошто СДСМ досега не испрати ниту 
една делегација во Австралија за да ја 
образложи својата програма. Тие се ог-
радиле од дијаспората. Време е ВМРО-

ДПМНЕ да размиси и да ни даде право 
да гласаме во конзуларните претстав-
ништва, но и да имаме претставници во 
Собранието на РМ. Не се согласувам да 
има по еден претставник од Америка, 
Австралија, Европа. Австралија е ог ром-
на земја, а да се има еден прет ставник е 
само симболично, односно да се каже 
дека ете  има пратеник од Ав стралија, 
но дали тој ќе може со нешто да при-
донесе".

Боб потенцира и дека македонската 
држава ќе мора да преземе допол ни-
телни мерки и олеснување во однос на 
царинските трошоци, затоа што висо-
ката царина е причината поради која 
многу иселеници го одложуваат доа-
ѓањето во татковината за некои по доб-
ри времиња.

"Во Австралија сум веќе 40 години и 
срамота е за еден донесен лаптоп во 
Македонија да платам превисока ца-
рина. Јас доаѓам секоја година и оста-
нувам три месеци, трошам многу до-
лари. Со моето доаѓање во Македонија 
би донел, на пример, 200.000 долари. 
Би ги вложил во банка, таа ќе работи со 
оваа готовина. Десет илјади Македонци 
со ваква сума во банката ќе ја зголемат 
нејзината вредност".

"Се сеќавам - зборува Боб за својот 
роден град Крушево - кога под скалите 
на Музејот во вреќа ги пронајдоа ко-
ските на Никола Карев. Тоа е таа наша 
трагедија. Дали Американецот ќе до-
зволи коските на Абрахам Линколн да 
бидат под некакви скали. Која е раз ли-
ката меѓу Линколн и Карев? Сами мо-
раме да сфатиме дека и двајцата биле 
први претседатели на република". 

"Работата во федералната 
полиција за мене лично бе-
ше огромно достигнување, 
би деј ќи успеав да влезам 
во 'пче ларникот', во него 
можеа да бидат само Ав-
стрилијци и Ан глосаксонци. 
Од академијата излегов ка-
ко втор од 26 ре грути. По-
ради неправда, на водно сти  -
лот на облекување, го из гу-
бив првото место". 

преговараа со австралиската Влада. Ус-
пеавме да го поттикнеме австра лис ки-
от народ да слуша и да прашува што е 
тоа Македонија. Интересно беше што 
Абуриџините, домородците, ни се при-
дружија во нашите демонстрации, нè 
поддржуваат зашто на некој начин и 
тие се борат за свои права".

ДА ГО СЛЕДИМЕ 
ПРИМЕРОТ НА 

ЕВРЕИТЕ
Во однос на враќањето и инвес ти-

рањето во матичната земја од страна на 
иселените Македонци, тој потенцира 
дека треба да го следиме примерот на 
Израел. 

"Иселениците се враќаат во ветената 
земја. На некој начин Израел постојано 
е во битка за својот идентитет и право 

"ВО МАРТ 1986 ГОДИНА БЕВ ОРГАНИЗАТОР НА ПРВАТА "ВО МАРТ 1986 ГОДИНА БЕВ ОРГАНИЗАТОР НА ПРВАТА 
ЈАВНА ДЕМОНСТРАЦИЈА ПРЕД ГРЧКАТА АМБАСАДА ЈАВНА ДЕМОНСТРАЦИЈА ПРЕД ГРЧКАТА АМБАСАДА 
ВО КАНБЕРА", СПАСЕНОСКИВО КАНБЕРА", СПАСЕНОСКИ


