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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

С О Б РА Н И С К И О Т  С П И К Е Р  С ТА Н У В А  А М Б А С А Д О Р  

"НАИВНИОТ РОМАНТИЧАР" ЌЕ 
ИМ СПАРИНГУВА НА "ГРЧКИТЕ 

АЈКУЛИ" ВО САД
Претседателот на Собра-

нието на Република Ма-
кедонија, д-р Љупчо Јор -

дановски, запливува во ам ба-
садорските води само затоа 
што по назначувањето за спи-
кер на законодавниот дом ја за-
врши својата функција. Но, ис-
то така, тој "лета" за Ва шинг тон 
благодарение на тоа што пре-
миерот Владо Бучковски, во 
функ ција на лидер на СД СМ, 
повлекува можне разумен по-
тег, кој доаѓа како резултат на 
пресметките во партискиот 
штаб, а кои се наменети за 
под готовките за одржување 
на новите парламентарни из-
бори. Во овој момент, во Со-
бранието, на премиерот му е 
потребен послушен, стабилен, 
сериозен и, пред сè, лицеме-
рен спикер, кој во рок од не-
колку месеци ќе ги истурка 
изборните процеси, но исто-
времено ќе надѕира што се 
случува во Кабинетот на прет-

Што значи заминувањето на Љупчо Јорда-
новски во Америка? Тоа има повеќенаменска 
функција: прво, поттурнување на волјата на вла-
дејачката гарнитура која ќе биде преточена во 
новата изборна законска регулатива. Второ, се 
добива контрола над изборниот парламентарен 
процес. Tрето, се отвора маневарски простор за 
"мајка бежанија", влегување во идниот пар-
ламентарен состав, но само во случај ако се из-
губат изборите. 

Другата димензија од наменското селење на 
"старите сдсмовски птици преселници" од југ 
кон север и на друга страна од светот прет ста-
вува проветрување на партиските редови. Чис-
тењето од "заостанатите Бранковисти" на Буч-
ковски му дава сигурност, но и терен за ста бил-
но раководење со партијата. Во овој контекст 
треба да се разгледува севкупната настаната по-
литичка ситуација, која сите други значајни др-
жавнички прашања ги фрла на маргините од 
општествените текови.

дење со партијата. Во овој 
кон текст треба да се раз гле-
дува севкупната настаната по-
литичка ситуација, која сите 
други значајни државнички 
прашања ги фрла на мар ги-
ните од општествените те ко-
ви. Имено, без да го нама лу-
ваме интелектуалниот потен-
цијал на д-р Љупчо Јорда нов-
ски, сепак дипломатијата е 
мошне специфична, тешка и 
одговорна работа, особено 
кога станува збор за Ва шинг-
тон, кој секако не претставува 
некоја "мачкина кашлица". Ме-
ѓутоа, токму спротивното над-
владува во функционирањето 
на македонската дипломатија 
и со леснотија се прифаќа се-
кој предлог, кој во овој случај 
патува преку "барата".

НОВ "ФИЛИНГ" ВО 
ЗАКОНОДАВНИОТ 

ДОМ         

Неколку месеци пред одр-
жувањето на парламен тар ни-
те избори, спикерот Јор да-
новски го фати последниот 
дипломатски воз, бидејќи по  
тоа сè ќе биде друго, дури и 
политичката кариера која до 
овој момент му висеше на ко-
нец. Но, "втората мајка" - шан-
сата не ја пропушти, иако тој 
се оправдуваше дека долго вре-
ме се двоумел и размислувал 
за понудената ракавица, која 
се кој би ја прифатил со ши ро-
ко раширени раце. А за овој 
пре дизвик народот би рекол: 
"Да вај што ќе дадеш", или зе-
мај и грабај. Оттаму не е чудно 
ниту однесувањето на првиот 
чо век на законодавниот дом, 
чија животна патека е од бе-
лежана со многу осцилации 
во политиката. Што значи не-
когаш си горе на врвот за по-
тоа без да имаш можност да 
образложуваш дека можеш 
уш  те повеќе да придонесуваш 
за партијата и за заедницата 
се наоѓаш во сенка или т.н. 
работна пензија. Во такви при-
јатни моменти ќе ужива Јор-

седателот Бранко Црвен ков-
ски. Што значи заминувањето 
на Јордановски во Соеди не ти-
те Американски Држави? Тоа 
има повеќенаменска функ ци-
ја: прво, поттурнување на вол-
јата на владејачката гарни ту-
ра, која ќе биде преточена во 
новата изборна законска ре-
гулатива; второ, се добива 
кон  трола над изборниот пар-
ламентарен процес; и трето, 
се отвора маневарски прос-
тор за "мајка бежанија", вле-
гување во идниот парла мен-
тарен состав, но само во слу-
чај ако се изгубат изборите. 
Другата димензија од намен-
ското селење на "старите сд с-
мовски птици преселници" од 
југ кон север и на друга стра-
на од светот претставува про-
ветрување на партиските ре-
дови. Чистењето од "зао ста-
натите Бранковисти" на Буч-
ковски му дава сигурност, но 
и терен за стабилно рако во-
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дановски, кој сепак се обиде 
да го отвори собранискиот дом 
за јавноста. Истовремено, ка-
ко што Бог го дал, наивен, пи-
том и добричок, се обиде да 
ги спитоми собраниските ср-
ца, било тоа да се "теро рис-
тички или лавовски". Но, каде 
се чуло и видело балканската 
душа да се навикне на ро ман-
тика. Пратениците го доче каа 
на нож, иако тој со нив ја спо-
дели својата интима и го пот-
сети на младешката страст кон 
музиката. Меѓутоа, тој "фи-
линг" не успеа да ги од мрз не 
затегнатите односи во Со бра-
нието. Зградата остана да зра-
чи студено, исто така, како што 
всушност и дејствуваше при 
раководењето на Никола По-
повски, Тито Петковски или 
Стојан Андов. Ако се фрли 
поглед на одговорноста, то-
гаш и амбасадорската фотелја 
носи тежина, но која е уште 
поголема бидејќи преку "го-
лемата вода" се крчкаат многу 
заткулисни работи, дури име-
то на Република Македонија е 
предмет на пазарeње. Затоа 
останува неодговорено пра-
шањето дали Јордановски е 
успешно решение за такво 
многу специфично седиште на 
една светска велесила как ва 
што е Америка, која се ст реми 
да ги влече конците во по ли-
тиката и во економијата, а ис-
товремено ги избира и при-
јателите и непријателите. Мо-
жеби наивниот романти чар 
ќе биде стабилна шахов ска фи-
гура, бидејќи неговата скром-
ност нема да се одрази врз 
тенкиот дипломатски бу џет, кој 
досега често пати бил грицкан 
за свои и фами лијар ни пот-
реби. Но, скромниот резултат 
кој тој го постигна во Соб ра-
нието, не претставува довол-
на гаранција дека Јор да нов-
ски ќе се снајде на но вата 
функција. Таму има многу по-
силни аждаи, чии лоби гру пи, 
особено грчкото кое е тол ку 
моќно што може лажно да 
креира нечии судбини. Затоа, 
личноста која се испраќа на 
оваа функција треба да биде 
волк, кој ќе покаже заби и 
цврстина во однос на ста вови-
те на македонската дипло ма-
тија. Но, колку и да се освр не-
ме на значењето на вашинг-
тонската позиција таа отсеко-
гаш зависела од политичката 
волја на владејачката гарни-
тура во Македонија, која во 
овие 15 години никогаш не ус-
пеала да професионализира 
дипломатски кадар. Затоа, 
имав  ме примери кога пијани 

амбасадори се враќаа во тат-
ковината, а бевме сведоци и 
на фамилијарни патешествија 
низ индијанската прерија во 
Америка. Истовремено некои 
поранешни и сегашни дипло-
мати во МНР купуваа мебел, 
згради и друг вид инвентар, 
без да дадат отчет за потро ше-
ниот денар, кој се изгуби за-
едно со долгонајавуваниот За-
кон за надворешни работи. 

Во тоа буре без дно се котат 
сите проблеми на македон-
ската дипломатија која дува и 
на матеница. Затоа се намет-
нува прашањето дали спике-
рот Јордановски ќе се снајде 
во вакви услови, кој има уг-
ледна политичка и профе сор-
ска кариера? 

Неговиот наследник ќе би-
де познат во текот на наред ни-
от месец. Ова го најави преми-

ерот и лидер на СДСМ, Владо 
Бучковски, при посетата на би-
толскиот огранок на парти ја та.

"Во средината на февруари 
очекувам да постигнеме до го-
вор за новиот претседател на 
Собранието", изјави Бучков ски.

Инаку, играта почнала да 
се одвива уште пред два ме-
сеца кога до Јордановски при-
стигнале првичните најави, но 
откако по втор пат преми ерот 
му го понудил празното ам ба-
садорско место во САД.

"Не е тоа како што некој ве-
ли - казна или награда. Ова е 
голема одговорност и чест", 
изјави сегашниот претседател 
на Собранието, кој ја обело де-
ни својата одлука.

Социјалдемократот кој се-
когаш дејствуваше од зад ни-
на, ги прогнозираше избор-
ните резултати на својата пар-

ПРОФЕСИОНАЛНА И ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА

Љупчо Јордановски е роден на 13 февруари 1953 година во 
Штип. Оженет, татко на три деца. Се образувал на многу ви-
соконаучни и образовни установи. Во 1975 година дипломирал 
на Електротехничкиот факултет на Универзитетот во Загреб, 
Хрватска, добил звање дипломиран електротехнички инженер. 
Наредната година (1976) се закитил со уште една диплома, но 
од Математичкиот факултет во Загреб, Катедра за применета 
математика. Две години подоцна (1978) на Електротехничкиот 
факултет во Загреб го одбранил магис тер скиот труд. Во да леч-
ната 1985 година на Катедрата за гра деж-
ништво при Универ зи тетот "Јужна Кали фор-
нија", Лос Анџелес, Ка лифорнија, САД, ја 
бра  нел докторската ди сертација. 

Академски звања: во периодот 1978-1987 
асистент при ИЗИИС, Скопје. Па ра лелно, во 
периодот 1982-1985 аси с тент на Ка тед рата 
за градежништво на Универ зитетот на Јуж-
на Калифорнија во САД, 1987-1992 доцент 
при Институтот за зем јо трес но инже нер-
ство и инженерска се измо ло гија (ИЗИИС), 
1992-1995 вон реден про фе сор при Сеиз мо-
лошката опсер ва торија при При  родно-ма-
тематичкиот фа кул тет, на Уни вер зи тетот 
"Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Во пе рио-
дот 1995-1999 е ре до вен про фе сор на Ру-
дар ско-металуршкиот факултет во Штип, 
1998-2003 редовен професор при Сеиз мо-
лошката оп серваторија, Институт за физика на При род но-ма-
тематичкиот фа култет при Универзитетот "Св. Кирил и Ме то-
диј" во Скопје.

Професионални ангажмани: 1992-2001 раководител на Се-
измолошката опсерваторија при Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје, 1978-1991 истражувач, Оддел за регио на лни 
студии при ИЗИИС во Скопје.

Специјализации: 1979 година престој во "Дамес анд Мо оре", 
Лондон, Обединето Кралство; 1982 шестмесечна сти пен дија на 
УНЕСКО на Одделот за земјотресно инженерство при Катедрата 
за градежништво на Универзитетот "Јужна Кали форнија", Лос 
Анџелес, Калифорнија, САД. Во 1996 година бил на ед но-
месечна обука при "Кинеметрицс Инц.", Пасадена, Кали фор-
нија, САД. 

Експертски и консултантски мисии: 1988 двомесечен пре-
стој во Мексико Сити, по земјотресот во 1985 во Мичоакан 
(Мексико); 1987-1989 член на националната работна група 
Таск Гроуп 1 (ТГ1); земјотресен каталог, изосеизмички мапи и 
бан ки на податоци за силни земјотреси; 1991 тримесечен прес-
тој како визитинг професор на Катедрата за градежништво при 
Универзитетот "Јужна Калифорнија", Лос Анџелес, Кали фор-
нија, САД; 1991 едномесечен ангажман како консултант на 
УНЦХС-Хабитат ИРА/90/004; 1990 Манјил (Иран).

Политички ангажмани: 1991-1995 член на Претседа тел ство-
то на СДСМ; 1995-1999 член на Централниот одбор на СДСМ; 
1999-2003 член на Претседателството на СДСМ и на Меѓу на-
родниот комитет на СДСМ; 2002 пратеник и прет се да тел на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата; 2003 прет-
седател на Собранието на РМ; 7.3.2004 - 12.5.2004 вршител на 
функција претседател на РМ.

тија, не гледа ништо не обично 
што од спикерската функција 
оди директно во Вашингтон, 
притоа ги отфрли сите про-
зивки дека со ова се пар тизи-
ра амбасадорската позиција.

Тој изјави дека ќе се фо ку-
сира на задачата на создавање 
лоби врски со дијаспората и 
американскиот Конгрес, каде 
нашиот сосед Грција сериозно 
и систематски работи на воз-
вратниот удар - поништување 
на одлуката за признавање на 
името на Република Маке до-
нија од страна на Америка.

Спикерот ја добива Амба-
садата на најмоќната земја во 
светот, екипирана само со не-
колку луѓе, кои ја претста ву-
ваат нашава земјата, која ни-
когаш немала традиција за 
создавање лоби групи, а исто-
времено й недостасувала ви-
зија за развивање на врските 
со сопствената дијаспора, ко-
ја цели 15 години претставува 
еден мост за создавање се ри-
озна македонска дипломатска 
мрежа.


