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"Постојат и други слични 
групи млади луѓе, но ние се 
издвојуваме од нив по тоа 
што се обидуваме да ја 
избегнеме младешката 
наглост, со цел на паметен 
начин да градиме нешто", 
велат тие.
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Група млади луѓе, средношколци и 
студенти, Македонци и по корен и во 
душа, се најдоа сплотени во едно 

"Македонско Братство", патри от ско здру-
жение, чија цел е да ги запоз нае Ма-
кедонците со сами себе, со нив ната ис-
торија, со значењето на зборот Маке-
донец и со товарите кои тој народ ги 
носи со себе. За разлика од други пат-
риотски организации, откако е ос нова-
но, "Македонско Братство" насто јува да 
дејствува со правилен и конс труктивен 
патриотизам, кој ја изразува љубовта на 
Македонците кон Маке до нија. 

Филозофијата на "Македонско Брат-
ство" е дека секој Македонец треба да го 
сака својот брат затоа што е Ма ке донец, 
не поради тоа што има било каква ма-
теријална корист од него. Не говите чле-
нови постојано се собираат за да ги од-
бележат деновите на голе мите ма ке дон-
ски борци, да положат цвеќе на нив-
ните гробови, на нацио налните праз-
ници, на македонските со бири... Тие не 
прават разлика дали ста нува збор за 
стар или млад, за женско или машко, ед-
ноставно негов член може да биде секој 
Македонец, без разлика на возраста, но 
секако доколку ги спо делуваат истите 
идеали. Водени од мис лата за доброто 
на Македонија често организираат со-
бири на кои ги разгле дуваат идеите за 
Македонија, за нејзи ните борци од ми-
натото и за нејзината иднина, а воедно 
разменуваат и патри отска, историска 
литература.

"Во денешно време Маке дон-
ците го забораваат зна че ње то на 
крвта која ја носат. Предците ни го 

"Ние сме од Антички 
Предци, Средновековни 
Дедовци, Комитски Татковци 
и Современи Јунаци.
НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ, а 
нашата ЗЕМЈА Е 
МАКЕДОНИЈА.

Ние сме од Бога посадени 
во Вардарот, Пиринот и 
Егејот, ние сме од Бога 
познати како ПИРЕЈОТ". 
(www.macbro.org)

оставиле аманетот да ја дочуваме 
Македонија, зашто Ма кедонците 
се тие кои ја прават Македонија. 
Поентата со името 'Македонско 
Братство' е да се разбуди свеста 
кај Македонецот за таа придавка, 
за да му помага на сонародникот 
не затоа што ќе има корист од 
него, туку за да му помага бидејќи 
ја делат припад носта кон ист на-
род. Секако, на сите би ни бил по-
убав животот доколку направиме 
и ни биде направено добро, а 
притоа да не ни се наплатува тоа 
што сме Македонци", велат чле-
новите на ова здружение. 

"За 'Македонско Братство' - до-
дава Горан, еден од повоз рас ните 
членови - се информирав ми на-
тата година преку Интернет, ги на-
бљудував нивните коментари во 
кон текст на она чисто патриотско, нацио-
нално, она што ги влече кон традицијата. 
'Македонско Братство' е културно-пат ри-
отска заедница, основана на конструк-
тивен патриотизам и христијански вред-
ности. Тоа е кратката дефиниција, до дека 
наша област е и културата. Кога станува 
збор за дефинирање на статусот на ова 
'Братство' постоеше мислење дали тоа да 
биде невладина органи за ција. Сепак, по 
пат на гласање се од лу чивме да остане 
како неформална група граѓани". 

"Македонско Братство" основано е во 

Скопје, но веќе е раширено и во три ма-
кедонски града каде постојат огра ноци, 
во Прилеп, Тетово и Куманово. Нивна цел 
е ширење и во другите гра дови, веќе има 
иницијативи и во Велес, Кочани, Про-
биштип, Гевгелија, каде што има по еден 
или двајца членови. Реално и најбрзо 
мрежата ја шират преку Ин тернет. Досега 
во "Македонско Братство" се зачленети 80 
млади луѓе, меѓутоа ин тересот е голем, 
што се согледува и преку пристигнатите 
пораки на нивната веб-страница. Тие не 
застануваат само во Македонија, напротив 
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АЛЕКСАНДАР - Се чувствувам како 
голем патриот затоа што уште како 
дете знаев дека моите прадедовци 
биле комити, се бореле за Маке-
донија и тоа ми е генетски прене-
сено. Едноставно ја сакам Маке до-
нија и сакам колку што е можно да 
помогнам. 

ДРАГАН - И кај мене корените 
има ат голема улога. Потекнувам од 
Кра тово, град за кој е познато дека 
има комитски корени. Исто така, 
вли  јае и домашното воспитување и 
желбата да се помогне, затоа што 
на секој свесен човек му е јасно 
дека македонското прашање не е 
решено.

БЛАГОЈА -  Моја основна цел уште 
кога влегов во ова "Братство" беше 
на некој начин да й помогнам на 
нашата татковина - Македонија, една 
од најстарите држави на светот. 

МИХАИЛ - Мотивот зошто сум 
член на "Македонско Братство", пред 
сè, е подигнување на националната 
свест кај граѓаните, која во момен-
тов е на ниско ниво. Кога сите би 
биле свесни што имаме, сигурно 
дека би сакале да го зачуваме. 

ГОРАН - Самата реалност ме на-
веде да се вклучам во "Македонско 
Братство". Нашиот македонски прос-
тор е сè потесен, не зборувам за фи-
зички, туку за македонштината!? 

МАКЕДОНКА - Самото мое име 
кажува сè. Мојот мотив е да п о мог-
нам на било каков начин со оваа 
организација, затоа што тука сите 
се Ма кедонци, нема политика, нема 
двоење.

контактираат и со младите Македонци од 
дија спо рата. 

Нивна првична цел е едукацијата, која 
не се одвива само во еден затворен круг. 
Токму поради тоа тие контактирале со не-
колку државни институции, а со некои веќе 
реализирале и одредени пре давања. 

"Така, на пример, со Инс титутот за на-
ционална исто рија реализиравме едно 
пре давање, конкретно за антич ката ис-
торија, за која збо ру ваше професорката 
Наде Прое ва, во присуство на дирек то рот 

на Институтот, Тодор Че пре-
ганов. Следуваше деба ти рање 
околу таа тема. Во кон тактите 
со институциите прво што нè 
прашуваат каква група сме, но 
откако ќе им објас ниме по на-
таму сè оди лесно. Би сакале да 
воспоставиме контакти и со 
музеите. Сакаме со некои наши 
активности, колку толку, да 
влијаеме на општеството - како 
група учествувавме во пошу-
мува њето, потоа во спортски 
игри, бевме дел и од про тес-
тите реализирани за време на 
Самитот во Букурешт...", об јас-
нува Горан.

За зародишот, односно за 
почетокот на "Македонско 
Братство" говореше Бла гоја:

"Почнав со регистрирање на 
Форумот на 'Македонско Брат-

ство' и на тој начин успеав да влезам во 
оваа организација, која постои веќе две 
години. На поче токот имаше околу 15-20 
члена. Се се ќавам дека во почетокот 
постоела ини цијатива да се направи лого 
кое ќе биде симбол на 'Македонско Брат-
ство' и со заедничко гласање се дојде до 
него. Луѓето кои ги направија првите не-
гови почетоци сè уште се дел од здру-
жението. Иако наидуваме на голем број 
нови нарски пропаганди, напади врз нас 
како на млади луѓе, средношколци и сту-

ден ти, сепак полни сме со идеи за будење 
на националната свест кај Македонците и 
за голем број проекти, кои сакаме да ги 
реализираме. Би сакале во оваа група да 
се вклучат и повозрасните, кои свои те 
знаења ќе им ги пренесат на помла дите". 

Секако, оваа група млади луѓе не е 
имуна на прашањето "Името Маке до нија". 
Едногласно се за ставот дека ни како не 
треба да се прифати било каков компро-
мис и да се менува миле ниум ското име, 
затоа што тоа е вековито, било, такво ќе 
остане и засекогаш ќе биде. Тие велат:

"Не треба да подлегнуваме на над во-
решни притисоци. Треба да се прес тане со 
преговорите затоа што не треба да пре-
говараме за нешто што сме го имале мно-
гу векови. Нашето име е нешто што никој 
не може и нема право да ни го земе. Ние 
всушност и не знаеме за што се преговара. 
Добиваме впечаток како да не се пре-
говара само за име!?" 

ВО "МАКЕДОНСКО БРАТСТВО" ВО "МАКЕДОНСКО БРАТСТВО" 
ЧЛЕНУВААТ И ПОВОЗРАСНИ ЛУЃЕЧЛЕНУВААТ И ПОВОЗРАСНИ ЛУЃЕ


