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ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ ВО САДПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ ВО САД

ДЕМОКРАТОТ ДЕМОКРАТОТ 
ОБАМА ЌЕ ЈА ВОДИ ОБАМА ЌЕ ЈА ВОДИ 

НА ЈМОЌНАТА НА ЈМОЌНАТА 
ДРЖ АВАДРЖ АВА ВО СВЕТОТ ВО СВЕТОТ

Кандидатот на демократите по-
веде уште на почетокот од гла-
сањето. Имено, првичните резул-

тати од гласањето во државите каде 
најпрво се одржа изборниот процес 
укажуваа на победа на Обама.

Барак Обама победи во Индијана, а 

Американците го избраа 
Барак Обама за нов 

претседател на САД. Тој е 
првиот Афроамериканец, 

кој ќе ја води најмоќната 
држава во светот.

Кандидатот на 
демократите Обама до 

средата освои 338 
електронски гласови, а 
противкандидатот Џон 

Меккејн 156. По 
пребројувањето на 76 отсто 
од гласовите ова е исход од 

американските 
претседателски избори. Со 

тоа стана јасно дека вкупно 
51 отсто од избирачите во 

САД гласале за Барак Обама.

нија, Невада, Орегон и Вашингтон, Си-
Ен-Ен го прогласи новиот амери кански 
претседател, а неколку минути подоц-
на, на митингот во Аризона, ре пуб-
ликанскиот сенатор Џон Меккејн го 
призна поразот и го поздрави идниот 
претседател.

им била драга победата во држави 
кои важеа за блиски до републикан-
ците, како Охајо.

"Никогаш нема да заборавам кому 
му припаѓа оваа победа - на вас, таа 
ви припаѓа вам", истакна Обама, до-
давајќи дека оваа победа е можност 

Меккејн во Кентаки. За победата на 
кандидатот на демократите клучни се 
покажаа резултатите во државите како 
Охајо, Пенсилванија, Њујорк и Фло-
рида. Но, сепак тоталната победа на 
демо кратите во Вирџинија, како и 
рекордно високата излезност на из-
борите ги по тврдија изборните резул-
тати. Во некои држави излезноста на 
избирачите била повисока и од 80 
проценти и таа важи за една од нај-
големите во историјата на претсе да-
телските избори во САД. По викувајќи 
се на првичните резултати од запад-
ните американски држави Кали фор-

"Му се јавив на сенаторот Барак Оба-
ма за да го поздравам неговиот избор 
за претседател на САД - земјата која 
многу ја сакаме", изјави кандидатот на 
републиканците, Меккејн.

Актуелниот претседател Џорџ Буш, 
во телефонски разговор, исто така, го 
поздравил својот наследник и му по-
сакал успех.

Обама ја прослави својата победа 
заедно со неговите приврзаници во 
Грант Парк во Чикаго, каде им се за-
благодари на сите оние кои гласале за 
него. Демократите се пофалија со ус-
пех во близу 30 држави, а особено 

да се на прават промени.
"Победата е шанса да ги направиме 

промените. Без вас тоа не може да се 
оствари, без новиот дух на само жрт ву-
вање, на одговорност, на упорна ра бо-
та. Во оваа земја треба да работиме ка-
ко една нација, како една целина", из-
ја ви новоизбраниот претседател на 
САД.

Замената на диригентската палка во 
Белата куќа во Вашингтон ќе се одржи 
на 20 јануари 2009 година, кога и служ-
бено Барак Обама ќе ја даде својата 
заклетва и ќе ја преземе должноста 
како 44. претседател на САД.


