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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

С О Е Д И Н Е Т И Т Е  А М Е Р И К А Н С К И  Д Р      Ж А В И  Ј А  П И Ш У В А АТ  Н О В АТА  С В Е Т С К А  И С Т О Р И Ј АС О Е Д И Н Е Т И Т Е  А М Е Р И К А Н С К И  Д Р   

Американскиот сон е жив. Оној кој 
го сонуваше Мартин Лутер Кинг, 
но и многу повеќе од тоа. Поч-

нува нова ера во Соединетите Аме ри-
кански Држави. Ера, која вели - крај на 
расизмот. Ера, која ќе ги пишува новите 
странци на американската историја. 
Страници на промени, за кои милиони 
Американци гласаа на овие избори. Ми-
лиони Американци кои во еден глас 
рекоа "да, ние можеме". Можеме соп-
ствената држава да ја направиме по-
добро место за живеење. Затоа и из ле-
гоа масовно на гласање. За да го дадат 
својот глас, за својот фаворит! Мирно, 
достоинствено чекаа во недогледиви 
редови направени пред гласачките мес-
та, на кои останаа и повеќе од шест 
часа! Но, времето на чекање за нив очи-
гледно дека не значеше ништо, на спро-
ти желбата да му се помогне на својот 
кандидат. На личноста која ја избраа да 
биде нивниот иден претседател. Лич-
ност од која очекуваат многу, најмалку 
во наредните четири години.

Личност која ги урна расните ба рие-
ри и се заложи да го реализира аме-
риканскиот сон. Личност која се иден-
тификува како нов Мартин Лутер Кинг 
за црнците и нов Џон Кенеди за бе л-
ците. Личност која покажа дека светот 
чекори со многу поголеми чекори кон 
промените, отколку што воопшто сите 
ние имаме перцепција за тоа. Личност 
која ќе ја создава новата историја на 
светот. Американците одлучија! Таа лич-
ност е младиот црномурест хариз ма-
тичен Кениец, Барак Обама. Сенаторот 
од Илиноис, кој во претседателската 
трка го победи конзервативецот Џон 

Личност која ги урна 
расните бариери и се заложи 
да го реализира 
американскиот сон. Личност 
која се идентификува како 
нов Мартин Лутер Кинг за 
Црнците и нов Џон Кенеди за 
белците. Личност која 
покажа дека светот чекори 
со многу поголеми чекори 
кон промените, отколку што 
воопшто сите ние имаме 
перцепција за тоа. Личност 
која ќе ја создава новата 
историја на светот. 
Американците одлучија! Таа 
личност е младиот 
црномурест харизматичен 
Кениец, Барак Обама. 
Сенаторот од Илиноис, кој во 

претседателската трка го 
победи конзервативецот 
Џон Меккејн. Личност која на 
големи врати ги најави 
промените во САД, а многу 
веројатни се и промените во 
светот!?

Каде сме ние во големите 
планови на САД, односно во 
плановите на новиот 
претседател Барак Обама? 
Дали со промената на 
администрацијата ќе се 
промени и односот на САД 
кон Македонија? Колку 
новиот претседател ќе биде 
заинтересиран за Балканот и 
за случувањата во овој 
регион? Дали и понатаму 
САД ќе стојат зад Република 
Македонија, како што тоа го 
правеше администрацијата 
на Буш? Колку би сакале тие 
да се инволвираат во 
решавањето на спорот за 
името меѓу Република 

Македонија и Република 
Грција? Ова се прашања кои 
лебдат во воздух, но 
дефинитивно тежат на 
нашите плеќи. Неблагодарно 
е уште сега да типуваме како 
би можело да се однесува 
Обама кон Република 
Македонија, како и кон 
севкупниот балкански 
регион. Неблагодарно е да 
тврдиме дека целосно ќе 
застане зад Грција во нашиот 
меѓусебен спор со оваа 
земја, иако неколку пати во 
својата кампања Обама 
напомна, меѓу редови, дека 
ја поддржува токму Грција. 
Сепак, едно е факт! Одреден 
период Македонија ќе биде 
надвор од агендата на САД, 
поради важноста на другите 
прашања кои го окупираат 
светот. Од таму прашањето 
има ли време Македонија за 
чекање!?

ОБАМА И ДЕФИНИТИВНО НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА САДОБАМА И ДЕФИНИТИВНО НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА САД
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ОБАМА ГО ОЖИВЕА ОБАМА ГО ОЖИВЕА 
СОНОТ НА МАРТИН СОНОТ НА МАРТИН 

ЛУТЕР КИНГ!ЛУТЕР КИНГ!

С О Е Д И Н Е Т И Т Е  А М Е Р И К А Н С К И  Д Р      Ж А В И  Ј А  П И Ш У В А АТ  Н О В АТА  С В Е Т С К А  И С Т О Р И Ј А Ж А В И  Ј А  П И Ш У В А АТ  Н О В АТА  С В Е Т С К А  И С Т О Р И Ј А

Мек кејн. Личност која на големи врати 
ги најави промените во САД, а многу 
веројатни се и промените во светот!?

Барак Обама е името кое во изми-
натиов месец се појави во сите реле-
вантни весници и неделници во светот. 
Не беше помала ниту, пак, неговата по-
јава пред телевизиските камери, каде 
со својот спонтан начин на одговарање 
на зададените прашања успеа да ги 
освои срцата на сите Американци. И 
оние со црна, но и оние со бела кожа, 
кои во него ја препознаа својата ид-
нина. Иднината која посакуваат да биде 
комплетно различна од сегашноста, ко-
ја ја имаа изминативе осум години со 
Џорџ Буш. Токму затоа му рекоа ДА на 
неговото барање за промени. Промени 
кои треба да им донесат стабилност, ка-
ко на финансиски, така и на безбедносен 
план. Бидејќи, и од едното и од другото, 
многумина Американци не беа задо-
волни од сега веќе претходниот прет-
седател. Очигледно е дека на Буш не мо-
жат да му ја простат економската криза, 
но и двете војни, кои тој во својот осум-
годишен мандат успеа да ги от вори.

КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА 
НА АМЕРИКАНСКАТА 

КАРТА?
Барак Обама, своето гласачко ми ли-

онско тело, но и поголемиот дел од Аме-
риканците успеа да ги освои, пред сè, 
со своите говори, кои навистина беа 
брилијантни. Сосема е јасно дека во 
нив ното составување учествуваа мно-
гумина експерти од повеќе области, но 
едно е факт - Барак Обама е навистина 
брилијантен оратор, што го докажа мно-
гу пати во своите настапи ширум Аме-
рика. Сепак, најмоќни беа пораките кои 
ги испраќаше до граѓаните. Првен стве-
но онаа дека ќе ја обнови раководната 
улога на САД во светот, тесно сора бо-
тувајќи со странските сојузници, би-
дејќи според неговата перцепција ве-
лесилата Америка, во изминативе че ти-
ри години, драстично го намалила свое-
то влијание во светот! Но, уверливо нај-
големиот бенефит му ја донесе по ра-
ката, која вели дека прво нешто што ќе 
направи, доколку биде избран за прет-
седател на САД, е да ги повлече аме-

риканските војници од Ирак, и тоа во 
првите шеснаесет месеци, и ќе го за-
јакне нивото на американските сили во 
Авганистан. Оваа порака предизвика 
дефинитивно најголемо воодушеву ва-
ње, пред сè, поради фактот што по го-
лемиот дел од граѓаните на САД, се про-
тиват на присуството на американските 
сили во Ирак.

Тоа дефинитивно се добри вести. Но, 
сепак најважната, а воедно и најтешката 
работа за него, ќе биде справувањето 
со финансиската криза, која е најго ле-
мата по онаа т.н. Голема депресија. Оба-
ма изложи план како би требало истата 
да се реши, но сепак длабоко е свесен 
дека тоа ќе биде ѓаволски тешка работа 
и покрај, според многумина, одличните 
мерки кои планира да ги направи за да 
го изменаџира овој процес. Но, тоа му 
го оставаме на Обама! Нас нè инте ре-
сира каде сме ние во големите планови 
на САД, односно во плановите на но-
виот претседател Барак Обама! Дали со 
промената на администрацијата ќе се 
промени и односот на САД кон Ма-

кедонија? Колку новиот претседател ќе 
биде заинтересиран за Балканот и за 
случувањата во овој регион? Дали и 
понатаму САД ќе стојат зад Република 
Македонија, како што тоа го правеше 
администрацијата на Буш? Колку би 
сакале тие да се инволвираат во реша-
вањето на спорот за името меѓу Репуб-
лика Македонија и Република Грција?

Ова се прашања кои лебдат во воз-
дух, но дефинитивно тежат на нашите 
плеќи. Неблагодарно е уште сега да 
типуваме како би можело да се одне-
сува Обама кон Република Македонија, 
и севкупниот балкански регион. Не бла-
годарно е да тврдиме дека целосно ќе 
застане зад Грција во нашиот меѓусебен 
спор со оваа земја, иако неколку пати 
во својата кампања Обама напомна, ме-
ѓу редови, дека ја поддржува токму Гр-
ција. Сепак, едно е факт! Одреден пе-
риод Македонија ќе биде надвор од 
агендата на САД, поради важноста на 
другите прашања, кои го окупираат све-
тот. Од таму прашањето - има ли време 
Македонија за чекање!?
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