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Авторот Јорданов преку 
оваа книга дава голем 
придонес во 
аргументацијата за правото 
на нашата држава да го носи 
своето историско и 
природно име Република 
Македонија.

Цел на книгата е читателот 
да "ѕирне-погледне зад 
дебелото перде за 
непредвидливото во 
хаотичната иднина". 

ККнигата "Македонија: корени и ар-
гументи" од Јордан Јорданов прет-
ставува избор на покарак терис-

тични сознанија, размисли и забелешки 
за македонското прашање, тема која 
предизвикува подлабоки размислу ва-
ња и анализи. Поаѓајќи од многу број-
ните историски, културолошки, полити-
ко лошки и други расположливи студии, 
авторот Јорданов настојува да го на-
сочи вниманието на читателската пуб-
лика кон информации и сознанија од 
литературата за кои досега не им бил 
посветен доволен интерес. Структурата 
на трудот е распоредена во неколку 
глави, врзани со корените на нашето 
национално име, Македонското нацио-
нално прашање, државноста, осамос то-
јувањето, (не)признавањето и времето 
пред вратите на НАТО и на ЕУ. 

"Македонија: корени и аргументи" 
претставува хронологија на аргументи 
базирани на собитијата од историјата 
на Македонија и на Македонците, повр-
зани со актуелните настани со праша-
њата за самобитноста на Македонецот, 
односно со негирањето и непризна ва-
њето на историското име на државата. 
Она што е презентирано во книгата се 
темели на анализите за корените на 
актуелните настани, особено од аспект 
на заинтересираноста на соседите за 
територијата на која опстојувале Ма ке-
донците. 

СОДРЖИНА
"Анализите укажуваат на причините 

за современите најнепосакувани соби-
тија, кои се врзани за интересите на 
големите сили на Балканскиот Полуос-
тров, со нагласок на централниот дел и 
излезот на Егејското Море, потоа Бал-
канските војни и нивниот тек, во пе-
риодот на Првата светска војна - до рас-
парчувањето на Македонија, во текот 
на Втората светска војна, како и про гла-

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

сувањето на државата на Македонците 
на Балканот. На оваа верига се надо-
врзуваат и настаните од современата 
историја - по прогласувањето на не-
зависноста и за признавањето на Ре-
публика Македонија, сè до актуелните 
приеми во НАТО и Европската унија", е 
запишано во резимето на книгата. 

Понатаму, како посебен прилог ав-
торот го прави прегледот на сите спом-
нати личности со куси изводи и цитати, 
како и дипломатскиот ДАТА-МАР - прег-
лед на признавањето на Република Ма-
кедонија од други држави (сто и дваесет 
држави во светот ја признаа Република 
Македонија под нејзиното уставно име), 
воспоставувањето дипломатски одно си, 
како и членството во меѓународните 
организации. 

Во предговорот авторот Јорданов 
почнува со зборот КЛОПЧЕ. Па, вели:

"Клопчето на старата мајка. Мајката 
е Македонија. Старата поговорка вели: 
каде што е конецот тенок, таму и се пре-

кинува. Искинатите конци од корените 
на настаните се заврзувани и намо-
тувани во клопче. Тоа го претставува 
клопчето на нашата македонска исто-
рија. Не сум сигурен дека сум ги фатил 
сите конци од корените на настаните од 
нашата историја. Но, сигурен сум дека 
со одмотувањето на клопчето повторно 
ќе се потсетиме на чинителите на за-
мрсените конци од нашето минато и ќе 
ги осознаеме настаните кога се кинел 
конецот и се врзувал јазолот во нашата 
македонска историја. Намотувањето на 
клопчето со јазлите во континуитет до 
1941 година, односно 1944 година било 
врзувано од силите кои ги држеле кон-
ците во свои раце. Од таа година, по 47 
години конците ги фаќавме и во 1991 
година конечно успеавме да ги задржи-
ме во наши - свои македонски дланки -
печалбарски раце. 

Реално, и за наша несреќа, нацио-
нално и граѓански не се договоривме 
за некои суштествени работи и ни се 
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соседите со сила сакаат да ни ја украдат 
историјата. Дозволуваме соседите да ги 
сквернават настаните или да ги слават 
нашите херои, а ние ги забораваме. 
Губиме од предвид дека зачувувањето 
на сопствената историја е една од Ка-
ријатидите - еден од (атласите) стол-
бовите на сопствениот опстанок. Жел-
бата на авторот била со оваа книга да се 
освежи свеста за совеста на опстанокот 
во горчливиот вител на човековата суд-
бина, судбината на Македонецот. Во 
кни гата се содржани најмногу инфор-
мации за збогатувањето на сознанието 
заради читателско-индивидуалното и 
постојаното динамично движење зад 
настаните - да се согледа и да се изнајде 

големите историски настани и личности 
во едно актуелно и општествено-поли-
тички чувствително време кога сосе ди-
те со сила сакаат да ни ја украдат исто-
ријата, не е обичен запис, туку моно-
графска студија, која ги осветлува стол-
бовите на нашиот опстанок. Авторот 
пишува за причините и за последиците 
кои во текот на историјата големите 
сили со своите геополитички интереси 
му ги наметнале на Балканот. Внима-
нието е задржано посебно на Бер лин-
скиот конгрес кога со јавните и тајните 
преговори и договори се создадени 
предуслови кои соседите преку Балкан-
ските војни, Првата светска војна и Вер-
сајскиот договор успеале да ги иско-

ристат на штета на Македонија. 
Особено се дава придонес во раз от-

кривањето на она што ја негира нашата 
самобитност, нација, македонски јазик 
со сите белези за неговата посебност и 
дека не може никој да му смислува 
било какво име, затоа што тој има свое, 
вековно, кое претставува географско-
етничка спојка МАКЕДОНИЈА-НАРОД. 
Очигледно на некои им пречат атри-
бутите на историското, археолошкото, 
културното и духовното наследство на 
македонскиот народ. Авторот пишува 
со факти кои се арбитар за вистината на 
актуелните настани, кои денес го ири-
тираат човечкиот ум, така што во никој 
случај веродостојноста на изложените 
содржини не може да се доведе под 
знак прашање, бидејќи филтерот на 
времето го избистри погледот врз мно гу 
историски собитија, елиминирајќи го 
она што значеше несоодветна интер-
претација врз историската вистина". 

Според проф. д-р Дамјановски, Јор-
данов овој труд не го пишува за инает, 
туку претставува едно силно, автент ич-
но и темелно опирање на оние кои до 
ден денешен наметнуваат проблеми 
како со нашето име и идентитет, така и 
на нашиот успешен развиток. 

За рецензентот проф. д-р Лазар Лаза-
ров актуелноста на трудот на авторот 
Јорданов е оценета врз основа на фак-
тографски материјали, со што тој прави 
продлабочена анализа, извлекува ре-
ле вантни сознанија и дава доволно из-
држливи заклучоци. 

"Јордан Јорданов  - вели проф. д-р 
Ла заров - на негов својствен начин дава 
придонес, не толку за прашањето - што 
се случувало, туку зошто, поради кои 
причини се случувале и ќе се случуваат 
настаните - како нивна заемна врска, не 
поединечно, туку во нивната заемна врс ка 
и нивното заемно дејство и влијание.

Во целина, авторот разработува една 
многу сложена, општествено-по ли тич-
ки чувствителна тема, со начин кој сно-
пот на светлината ја насочува на про-
цесот кој во синџир подолго време 
трае за сè што е врзано за негирањето 
на нашата самобитност, самобитноста 
на Македонецот и на државата Маке-
донија".

случи 2001 година. Година кога ни се 
наметна - вгради техничка грешка со 
изменет Устав, устав на лабораторија за 
генерирање на обиди - проби за ул ти-
мативна демократија. Имаше премногу 
еуфорија и тоа придонесе до ден де-
нешен да ни наметнуваат проблеми, 
како со народното наше име, така и за 
нашиот успешен развој". 

На крајот Јорданов потенцира дека 
не се случајни малите настани врзани 
со големите историски настани и лич-
ности, во карактеристично време кога 

излезот од актуелниот и наметнат ла ви-
ринт. 

СОГЛЕДУВАЊА
Рецензенти на овој труд се генерал 

проф. д-р Ристо Дамјановски и проф. 
д-р Лазар Лазаров. Првиот рецензент 
проф. д-р Дамјановски за книгата и за 
авторот запишал: 

"Обидот на Јордан Јорданов врз база 
на факти и богати информации да ги 
разоткрие малите настани врзани за 
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