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Македонија е ретко место 
на Земјината топка што 
поседува идентитет сама 
по себе. Таа му припаѓа 
на оној народ што го има 
положено своето, пред 
портите на нејзиното 
Големо и гордо име. Како 
што тоа го сторивме ние, 
денешните Македонци, 
продолжувачи на 
континуитетот и 
идентитетот втемелен од 
античките Македонци. 
Цивилизациска 
придобивка вградена 
во светската културно-
историска ризница 
која нас Македонците 
најмногу нè задолжува и 
обврзува.
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Нераскинлива е врската меѓу 
нашите во дијаспората и 
матичната земја

Гоце Делчев:
 "Македонија има 
свои инте реси и 
своја по ли тика. Тие 
им при па ѓаат на сите 
Ма ке дон ци. Оној што 
сака да работи на 
при со е ди нува њето на 
Ма к е до нија кон Буга ри ја, 
Гр ција или Ср бија, тој 
може да се сме та за 
добар Бу гарин, Грк или 
Ср бин, но не и за до бар 
Маке донец".
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