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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ЏОН МЕККЕЈН - ЌЕ     БИДЕ ЛИ ЏОН МЕККЕЈН - ЌЕ 
НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ     НА САД?НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ  

Во Соединетите Американски Др-
жави веќе привршуваат актив-
ностите околу истакнувањето мож -

ни кандидати, кои ќе се обидат на на-
редните  претседателски избори во но-
ември 2008 година да ја освојат но ми-
нацијата на Демократската и на Репуб-
ликанската партија, двете највлијателни 
партии во американското општество. 
Со оглед на огромното влијание на САД 
во светската политика, во која и натаму 
играат доминантна улога, особено во 
борбата против меѓународниот теро-
ризам и екстремизам, сигурно е дека 
изборот на новиот американски прет-
седател ќе има влијание и врз ната мош-

Во пресрет на 
американските 
претседателски избори во 
ноември 2008 година веќе 
се издвојуваат 4 фаворити 
за номинација на двете 
најзначајни и најмоќни 
партии. 

Во Демократската партија, 
која во моментов го има 
мнозинството во Конгресот 
и во Сенатот, за таа функција 
претендираат поранешната 
прва дама на САД, 
сенаторката Хилари Родам 
Клинтон, како и црнечкиот 
сенатор од државата 
Илиноис Барак Обама, кој 
ужива голема популарност 
кај народот.

Во Републиканската 
партија се води борба за 
номинација меѓу 
поранешниот 
градоначалник на Њујорк, 
Рудолф Џулијани, и 
сенаторот од Аризона Џон 
Меккејн, кој се смета како 
најсериозен претендент за 
добивање на најмоќната 
позиција во светската 
политика.

ниот развој на состојбите во Западен 
Балкан, во кој останува проблемот со 
нерешениот иден статус на покраината 
Косово, како и на брзината на постиг-
нувањето на целите на македонската на-
дворешна политика во насока на член-
ството во НАТО пактот и во ЕУ.

КОИ СЕ 
ФАВОРИТИТЕ?

За најсериозен кандидат за номи на-
ција во Демократската партија веќе на-
големо се промовира сенаторката Хи-
лари Родам Клинтон, некогашна прва 

дама во Белата куќа во која живееше 
како сопруга на поранешниот амери-
кански претседател Бил Клинтон, кој ед-
вај го дозаврши вториот претседателски 
мандат по откриениот скандал со сл-
ужбеничката Моника Левински. Иако е 
сè уште рано да се проценуваат резул-
татите од овие избори за најзначајната  
позиција во светската политика, из бо-
рот на Хилари Клинтон би можел да се 
оцени како мошне неповолен во однос 
на нашата држава, која во времето на 
владеењето на нејзиниот сопруг како 
да беше подзаборавена и покрај на ше-
то отворено сојузништво со САД, кога 
претрпе големи колатерални штети од 

МОЖНОМОЖНО ЛИ Е МЕККЕЈН ДА БИДЕ  ЛИ Е МЕККЕЈН ДА БИДЕ 
НАСЛЕДНИК НА ЏОРЏ БУШ?НАСЛЕДНИК НА ЏОРЏ БУШ?
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ЏОН МЕККЕЈН - ЌЕ     БИДЕ ЛИ   БИДЕ ЛИ 
НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ     НА САД? НА САД?

пресметките на Западот со нацио налис-
тичкиот и насилен режим на Слободан 
Милошевиќ, особено во неговите оби-
ди за етничко чистење на Косово од 
мно зинското албанско население во 
1999 година и потоа.

Наспроти тоа, во време на владе ење-
то на републиканскиот кандидат Џорџ 
Буш јуниор, Р Македонија имаше без-
резервна поддршка во поглед на неј-

дикцијата на Меѓународниот 
кривичен суд и со Вашингтон 
веќе изгради пријателски и 
сојузнички односи, кои значат 
голема поддршка за нашите 
амбиции да станеме дел од 
евроатлантските интегратив-
ни процеси. 

Кандидатурата на црнеч-
киот сенатор од Илионис, Ба-
рак Обама, кој со долги че ко-
ри напредува во својата поли-
тичка кариера, исто така, е го-
лемо изненадување, иако се 
смета дека тој не ќе може да й 
се спротивстави на конзер ва-
тивната Америка, која сè уште 
не може да преземе таков ра-
дикален пресврт. Можеби так-
виот факт влијаеше и врз од-
луката на Колин Пауел, популарниот 
американски државен секретар и ко-
ман дант на силите на првата амери кан-
ска воена интервенција против Ирак во 
1991 година, во време на владеењето 
на таткото на актуелниот американски 
претседател Џорџ Буш, кој во периодот 
на својата најголема популарност не са-
каше ниту да помисли на таква канди-
датура. Затоа многу аналитичари сме-
таат дека е малку реално дека тоа ќе 
успее да го постигне младиот црнечки 
лидер и сенатор Барак Обама. 

зината меѓународна афирмација, која 
резултираше со нејзино признавање 
под уставното име од страна на САД,  
наспроти постоењето на значителен 
број американски граѓани со грчко по-
текло, кои го сочинуваат моќното и бо-
гато грчко лоби, кое повремено се оби-
дува со поднесување  резолуции во ло-
калните органи на сојузните држави да 
й наштети на ваквата позитивна амери-
кан ска политика кон Македонија. Р Ма-
кедонија стана дел од меѓународната 
антитерористичка коалиција со испра-
ќање свои трупи во Ирак, Авганистан и 
во БиХ, потпиша договор за изземање 
на американските војници од јурис-

Инаку, во редовите на Републи кан-
ската партија засега најсериозни кан-
дидати за номинација се поранешниот 
градоначалник на Њујорк, Рудолф Џу-
лијани, кој забележа голема попу лар-
ност откако успешно се соочи со хаосот 
во овој град по извршениот терорис-
тички напад на Ал каида на 11.9.2001 г. 
кога до земја беа урнати двете кули бли-
значки на Светскиот трговски цен тар 
при што загинаа повеќе од 3.000 лица. 

Меѓутоа, како далеку посериозен 
кан дидат на републиканците се смета 

сена торот од Аризона, Џон Меккејн, кој 
веќе еднаш учествуваше во трката за 
номинација на својата партија во 2000 
година, кога загуби од сегашниот прет-
седател Џорџ Буш јуниор, кој по втор 
пат ја врши оваа функција. Сенаторот 
Џон Меккејн е еден од најеминентните 
водачи на американската Републи кан-
ска партија, кој добро ги познава со стој-
бите на Балканот, а особено во Маке до-
нија. Неодамна Џон Меккејн многу по-
зитивно се изјасни во поглед на доне се-
ната резолуција на американскиот Кон-
грес во поглед на влегувањето на Р Ма-
кедонија во НАТО пактот, заедно со 
Хрватска, Албанија и Грузија.

ПОЛИТИЧКИ 
СТАВОВИ НА 

МЕККЕЈН
 Во своите размислувања по повод 

неодамнешното одржување на Мин-
хенската конференција 2007 под мото 
"НАТО во ерата на глобалните пре диз-
вици", сенаторот Џон Меккејн во однос 
на Балканот изјави:

"Дозволете ми за момент да се свр-
там од проблемот со Авганистан кон 
регионот кој може да го сметаме како 
постконфликтен успех. Пред единаесет 
години Балканот беше во пламен, го 
карактеризираа етничко чистење и ши-
роко распространето насилство. Денес 
прв пат може да се оцени дека овој ре-
гион оди напред. Црна Гора е независна 
држава, Хрватска, Македонија и Алба-
нија ги спроведуваат плановите за член-
ство во НАТО пактот, додека Алијансата 
смета на Балканот за своето проши ру-
вање во 2008 година. Сега е време да се 
направи чекор напред кон финалниот 
статус на Косово, со продолжување на 
одговорностите за негова транзиција и 
зголемување на контролата од Европа, 
како и затворање на вратите кон бол-
ното минато на регионот. Во сè тоа ние 

По дипломирањето на Поморската 
академија во 1958 година, Џон Мек-
кејн ја почна својата кариера како 
пилот во американската морнарица. 
Во воената служба минал 22 години, 
од кои пет во виетнамски заробе-
нички логор, откако бил собо рен 
при воена мисија над Ханој за време 
на Виетнамската војна. Во 1986 го-
дина бил избран за сенатор, каде го 
зазел местото на големиот сенатор 
од Аризона, Бари Голдвотер. Во мо-
ментов Меккејн е најстариот сена-
тор од државата Аризона.

Во 2000 година сенаторот Џон 
Мек кејн не успеал да ја добие но-
мина цијата на својата Републиканска 
партија за кандидат за претседател 
на САД, кога бил победен од се гаш-
ниот претседател Џорџ Буш. Меккејн 
е влијателен член на Комисијата за 
воени служби на САД, како и член на  
Комитетот за трговија, наука и тран-
спорт. Има 7 деца и 4 внуци и со со-
пругата Синди живее во градот Фе-
никс, Аризона.

ЌЕ БИДЕ ЛИ БАРАК ОБАМА ЌЕ БИДЕ ЛИ БАРАК ОБАМА 
ПРВИОТ ЦРНЕЧКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ?ПРВИОТ ЦРНЕЧКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ?

ПОРАНЕШНАТА ПОРАНЕШНАТА 
ПРВА ДАМА,ПРВА ДАМА,
ХИЛАРИ КЛИНТОН ХИЛАРИ КЛИНТОН 
ВО ГОЛЕМА ОФАНЗИВАВО ГОЛЕМА ОФАНЗИВА
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мораме да се обезбедиме дека во ид-
нина Србија ќе се стреми кон  изградба 
на модерна, просперитетна и европска 
нација.

Се надевам дека Русија ќе ги под др-
жи овие аспирации за Косово и за Бал-
канот. Досега тоа не го правеше. Јас ос-
танувам загрижен за долгорочните мож-
ности на руската демократија, како и за 
натамошните правци на руската над во-
решна политика и политиката кон пра-
шањата за енергијата.

Денес светот не е монополарен. Од 
периодот на Студената војна САД не из-
легоа како единствен победник. Побе-
дата во Студената војна ја оствари тран-
сатлантската Алијанса и денес има моќ-
ни политички центри на секој кон ти-
нент. Руските лидери сега имаат раз лич-
ни мислења по повеќе тешки прашања. 
Дали руското напуштање на автокра-
тијата ќе стане позабележително, нив-
ната надворешна политика многу по-
блиска до принципите на западната де-
мократија, и дали нејзината енергетска 
политика ќе се искористи како алатка 
за закани? Или дали Русија ќе изгради 
демократска држава во партнерството 
со Западот, која ќе придонесува за сис-
темот кој го регулираат меѓународните 
правила? Додека нашите надежи се вид-
ливи во поглед на вториот избор, по-

след ните настани сугерираат нивно 
свр   тување кон старата политика! За 
жал, така и САД и Европа сакаат да ги зе-
мат предвид реалностите во Русија во 
конципирањето на нивната политика. 
Москва мора да разбере дека таа не 
може да ги ужива благодетите на вис-
тинското партнерство со Западот, сè до-
дека руските акции дома и во странство, 
се наоѓаат во основен конфликт со ба-
зичните вредности на евроатлантските 
демократии. Во денешниот мултипо ла-
рен свет нема место за нови конфрон-
тации и јас се надевам дека руските ли-
дери ќе ја сфатат и разберат оваа вис-
тина.

Иако не по наш избор, нашата гене-
рација е повикана да изгради ново гло-
бално партнерство во одбрана на ба-
зичните идеали на цивилизацијата, иде-
али кои се напаѓаат од си лите на на-
силството, екс тремизмот и хаосот. Овој 

предизвик ќе нè натера 
да не ги ставаме под пра-
шање нашите вредности, 
туку да ги удвоиме нашите 
обврски за нивната од-
брана. Милијарди луѓе, на-
секаде по светот, сега ги 
прифаќаат како свои идеа-
лите на  политичките, еко-
номските и социјалните 
слободи, кои ги креираше 

Западот. Всушност, ова е вистинското 
достигнување од нашата победа во Сту-
дената војна. Израснувањето на нови 
центри на политичката моќ во Азија и 
пошироко секако дека ќе ја намали при-
вилегираната позиција на Западот во 
меѓународната заедница. Но, во поглед 
на широчината на тоа во која насока ќе 
се управува од придобивките на плу-
рализмот, демократијата и сло бодниот 
пазар, ние ќе бидеме уверени дека уни-
верзалниот карактер на овие принципи 
ќе претставува поголем извор за без-
бедноста на нашите народи отколку ко-
ја и да е сума потрошена за здоби вање 
со сурова воена надмоќност. Од Кан-
дахар до Дарфур, од Минхен до Мин ск, 
вреди да се бориме за нашите вред-
ности. Јас сум уверен дека транса т лан-
тското партнерство е одговор на овие 
предизвици".

ПОРАНЕШНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК ПОРАНЕШНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ЊУЈОРК, РУДОЛФ ЏУЛИЈАНИ НА ЊУЈОРК, РУДОЛФ ЏУЛИЈАНИ 
Е МОШНЕ ПОПУЛАРЕНЕ МОШНЕ ПОПУЛАРЕН


