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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ЏОН МЕККЕЈН ПРО    ТИВ ХИЛАРИ КЛИНТОН ИЛИЏОН МЕККЕЈН ПРО   
БАРАК ОБАМА?БАРАК ОБАМА?

Н Е И З В Е С Н А  Т Р К А  З А  Н О В  А М Е     Р И К А Н С К И  П Р Е Т С Е Д А Т Е ЛН Е И З В Е С Н А  Т Р К А  З А  Н О В  А М Е   

Во САД, во тек се внатрепартиските 
избори во неколку држави, кои тре-
ба да покажат кој од евидентираните 

кандидати на Републиканската и на Де-
мократската партија, кои и натаму се во-
дечки и највлијателни партии во амери-
канското општество, ќе успее да ја освои 
престижната номинација како претседа-
телски кандидат и на ноемвриските из-
бори ќе ја добие довербата на електоратот 
за освојување на најпрестижната и нај-
моќната функција во глобални рамки. 
Изборната кампања во која кандидатите 
спроведуваат низа активности за да ги 
убе дат членовите на нивната партија да 
им го доделат својот глас веќе навлегува 
во напредната фаза во пресрет на доа ѓа-
њето на фамозниот решавачки вторник 
во февруари, кога истовремено ќе се одр-
жат внатрепартиски избори во дури 20 
американски држави.

Според досегашните согледувања на 
аналитичарите на приликите, во амери-
канската јавност со најобемна кампања е 
поранешната прва дама на Белата куќа, 
сенаторката од Њујорк, Хилари Клинтон, 
која жестоко се бори со црнечкиот се на-
тор од Илиноис, младиот Барак Обама, кој 

Според испитувањето на 
расположението на јавноста 
кое го изврши "Вашингтон 
пост", во досегашните 
внатрепартиски избори во 
неколку американски држави, 
засега кај Републиканската 
партија води сенаторот од 
Аризона, Џон Меккејн, со 
доверба на гласачите од 28 
проценти, на второ место е 
Мајк Хакаби, додека на трето 
место е Мит Ромни.

Сопругата на поранешниот 
американски претседател Бил 
Клинтон, сенаторката Хилари 
Клинтон, ја има поддршката 
на 42 отсто од гласачите,  
црнечкиот сенатор Барак 
Обама е втор со 37 проценти, 
додека на трето место се наоѓа 
Џон Едвардс со 11 отсто.

Без оглед на актуелната 
надмоќност на 
Демократската партија, која 
го освои мнозинството во 
американскиот Конгрес, 
познавачите на приликите 
оценуваат дека тоа автоматски 
не значи дека нивните двајца 
водечки кандидати, Хилари 
Клинтон и Барак Обама, би 
можеле да извојуваат конечна 

победа на ноемвриските 
претседателски избори.

бележи импозантен напредок во поли-
тичката кариера.

Кај таборот на Републиканската пар-
тија најголеми шанси за победа има по-
ранешниот гувернер на Аризона, Џон 
Мек кејн, кој веќе еднаш учествуваше во 
трката за номинација на својата партија 
како кандидат за американски претсе да-
тел во 2000 година, кога загуби од актуел-
ниот претседател на САД, Џорџ Буш ју-
ниор, кој годинава го привршува вториот 
мандат.

Најновите анкети на американските 
вес ници покажуваат дека пред одржу ва-
њето на внатрепартиските избори во др-
жавата Мичиген, кај таборот на Репуб ли-
канската партија најголеми шанси има 
Џон Меккејн со 33 проценти поддршка на 
анкетираните гласачи, а по него следува 
победникот од изборите во Ајова, Мајк 
Хакаби, со поддршка од 18 проценти, до-
дека на трето место се наоѓа поранешниот 
градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани 
со 12 проценти.

поддршката на 42 процента од гласачите, 
пред Барак Обама со 37 проценти и Џон 
Едвардс со 11 проценти.

Кај Републиканската партија води Џон 
Меккејн, со послабо изразена предност 
од 28 проценти, на второ место се наоѓа 
Мајк Хакаби, а на третото место фигурира 
Мит Ромни со 19 проценти од испитаните 
гласачи. Во оваа смисла треба да се од-
бележи досегашниот слаб резултат на по-
ранешниот градоначалник на Њујорк, Ру-
ди Џулијани, кој се сметаше како главен 
конкурент на Џон Меккејн за партиската 
номинација, откако се прослави со сво-
јата активност за време на терористичкиот 
напад на Ал каида врз Светскиот трговски 
центар во Њујорк на 11 септември 2001 

Во Демократската партија, пак, убед-
лива предност й се дава на поранешната 
прва дама на Белата куќа, Хилари Клин-
тон, која доби дури 42 процента од гла-
совите на анкетираните гласачи која, исто 
така, победи на минатонеделните прели-
минарни избори во државата Њу Хемп-
шир. На второ место се наоѓа победникот 
на партиските конвенции во државата 
Ајова, црнечкиот сенатор Барак Обама, со 
27 проценти, додека на трето место е Џон 
Едвардс со 11 проценти.

Инаку, според истражувањата на јав-
ното мислење на весникот "Вашингтон 
пост", во досегашните внатрепартиски со-
очувања со гласачите кај Демократската 
партија води Хилари Клинтон, која ја има 

ОБАМА ВОДИ ЖЕСТОКА БИТКА СО ХИЛАРИОБАМА ВОДИ ЖЕСТОКА БИТКА СО ХИЛАРИ

ДАЛИ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ЌЕ ДАЛИ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ЌЕ 
ЈА ЗАДРЖАТ ПОЗИЦИЈАТА?ЈА ЗАДРЖАТ ПОЗИЦИЈАТА?
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ЏОН МЕККЕЈН ПРО    ТИВ ХИЛАРИ КЛИНТОН ИЛИ ТИВ ХИЛАРИ КЛИНТОН ИЛИ  
БАРАК ОБАМА?

Н Е И З В Е С Н А  Т Р К А  З А  Н О В  А М Е     Р И К А Н С К И  П Р Е Т С Е Д А Т Е ЛР И К А Н С К И  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л
година. Меѓутоа, сè уште е рано да се оце-
нуваат позициите на кандидатите на две-
те партии, со оглед на фактот што до сега 
се завршени соочувањата со гласачите во 
само пет американски држави.

ВО СЕНКА НА 
АМЕРИКАНСКАТА 

ЕКОНОМИЈА И 
КРИЗНИТЕ ЖАРИШТА

Се чини дека партиските кандидати во 
својата досегашна предизборна кампања 
не можеа да ги избегнат актуелните сос-
тојби во американската економија, каде 
се појави т.н. хипотекарна криза, во која 
настрадаа голем број граѓани, кои се по-
лакомија по евтините кредити на банките 
за купување на недвижнини, што имаа 
непредвидливи последици и доведоа до 
голема криза и неможност на испла ту-

ликанската партија го загуби мнозин ство-
то и во американскиот Конгрес.

Мошне жестока е Хилари Клинтон која, 
од друга страна, пак, се бори со сите ср ед-
ства против младиот сенатор Ба рак Оба-
ма, од кого веќе претрпе и еден пораз по-
ради своите несмасни ставови во поглед 
на улогата на црнечкиот борец за човечки 
права, Мартин Лутер Кинг, кој беше убиен 
во атентат, како и поради на водното праз-
но спротивставување на Обама на интер-
венцијата во Ирак, која била без предлог 
акции.

ШТО ОЧЕКУВА 
МАКЕДОНИЈА ОД 

ОВИЕ ИЗБОРИ?
Според досегашната политика на аме-

риканската администрација во поглед на 
состојбите на Балканот, за нас како нај-

нација на својата партија, но се поставува 
прашањето дали во подоцнежниот тек на 
кампањата ќе бидат отворени аферата на 
нејзиниот сопруг Бил Клинтон со Моника 
Левински и нејзиното однесување по таа 
љубовна афера, а од друга страна, пак, не-
кои сметаат дека конзервативизмот на 
аме риканското општество и јавност сè 
уште не бележи некои рапидни промени 
кои укажуваат дека во конечната изборна 
битка американскиот народ ќе се опре-
дели за жена како кандидат за нов аме ри-
кански претседател. Истото се однесува и 
на засега вториот кандидат на Демо крат-
ската партија, црнечкиот лидер Барак 
Оба ма, кој и во случај да ја добие пар-
тиската номинација тешко е да се очекува 
дека ќе стане и првиот Црнец на прес тиж-
ната функција во најмоќната држава во 
светот. За тоа беше свесен и поранешниот 
втор човек во американската админи-
страција, генералот Колин Пауел, за кој 
тамошните медиуми велеа дека поради 
овој момент не сакаше да се кандидира 
како претседателски кандидат на амери-
канските избори пред четири години, ко-
га ја уживаше својата најголема популар-
ност. Да спомнеме дека тој беше на функ-
цијата американски државен секретар, а 
претходно командант на успешно спрове-
дената воена интервенција на САД во Ирак.

поволен кандидат за нов американски 
прет седател ќе биде поранешниот сена-
тор од Аризона, Џон Меккејн, кој многу 
добро ги познава состојбите во овој дел 
од светот. Ги поддржува иницијативите за 
влегување на Македонија, Хрватска и 
Албанија во НАТО и ги одбива обидите на 
грчкото моќно лоби во САД да издејствува 
донесување на резолуции, во кои се осу-
дува нашата држава за наводна иреден-
тистичка кампања, со намера за оства ру-
вање на грчката сизифовска намера за 
про мена на позициите на американската 
политика за уставното име на Маке до-
нија.

Судејќи според досегашните предиз-
борни внатрепартиски соочувања, може 
да се каже дека Џон Меккејн сепак би бил 
најсериозен претендент на Републи кан-
ската партија за номинација како можен 
кандидат за претседател на САД, иако не-
говата партија не може да се пофали со 
политиката на Џорџ Буш на внатрешен и 
на надворешен план. Некои аналитичари 
сметаат дека без оглед на таквата слабост 
на Републиканската партија, Меккејн се-
пак би можел да победи на ноемвриските 
избори и поради таквиот тек на окол нос-
тите во сегашниот момент, кои се одви ва-
ат кај спротивната страна. Имено, Хилари 
Клинтон е најсериозен кандидат за номи-

вање на зголемените месечни ануитети.
Во оваа смисла, кандидатот на Демо-

кратската партија, Барак Обама, предложи 
план за стимулирање на американската 
економија во вредност од 120 милијарди 
долари, со кои треба да се надмине кри-
зата со хипотекарните кредити, за покри-
вање на буџетскиот дефицит и за даночно 
кредитирање на 150 милиони работници. 
Како што е вообичаено, со нови предлози 
за заздравување на американската еко-
номија, на која й се заканува период на 
рецесија, се појавија и кандидатите на Ре-
публиканската партија. Не е мал бројот и 
на личните напади врз партнерите со им-
путација на користење на кокаин или 
слични други тврдења, со цел намалување 
на авторитетот на противникот и слични 
ниски удари кои се присутни во кам па-
њата.

Исто така, кандидатите се соочуваат и 
со своите диференцирани гледишта во 
однос на воената интервенција во Ирак и 
повлекувањето на американските вој ни-
ци од оваа земја, како и за други меѓу-
народни проблеми во кои интензивно е 
вклучена американската надворешна по-
литика под водство на актуелниот прет-
седател Џорџ Буш, кој бележи најнизок 
рејтинг од досегашните американски пр-
ет седатели и заради чие владеење Репуб-

 ПРВА ЖЕНА ПРЕТСЕДАТЕЛ? ПРВА ЖЕНА ПРЕТСЕДАТЕЛ?


