
Доналд Трамп: Очекујем да ме ухапсе у уторак следеће недеље. Протестујте, вратите нашу државу назад
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Бивши амерички председник Доналд Трамп рекао је да очекује да ће бити ухапшен
у уторак у случају који је покренула канцеларија окружног тужиоца Менхетна и
позвао своје присталице на протест, наводи се у његовој објави на друштвеној
мрежи "Трут" (Истина).

  

  

Портпарол канцеларије окружног тужиоца одбио је да коментарише ову најаву, објавио
је Ројтерс.

  

Трамп је рекао, не пружајући извор за своје тврдње, да "незаконито цурење
информација" из канцеларије окружног тужиоца Менхетна указује на то да ће бити
ухапшен. Он није рекао које оптужбе ће му бити стављене на терет.

  

"Незаконито цурење информација из корумпираног и веома политичког окружног
тужиоца на Менхетну... указује на то да ће, с обзиром да се ниједан злочин не може
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доказати... некадашњи и водећи републикански кандидат и бивши председник
Сједињених Америчких Држава, бити ухапшен у уторак следеће недеље", написао је
Трамп.

  

"Протестујте, вратите нашу нацију", поручио је Трамп.

  

Канцеларија окружног тужиоца Менхетна Алвина Брега почела је раније ове године да
представља доказе великој пороти која истражује уплату од 130.000 долара коју је Мајкл
Коен, Трампов бивши лични адвокат и посредник, дао порно звезди Сторми Данијелс у
данима Трампове кампање 2016. године.

  

Данијелс, чије је право име Стефани Клифорд, каже да је имала аферу са Трампом
деценију раније. Трамп је негирао да се афера догодила.

  

Трамп је био републикански председник од 2017. до 2021. године и рекао је да ће дати
понуду за повратак у Белу кућу на председничким изборима у САД 2024. године.

  

Брегова канцеларија раније овог месеца позвала је Трампа да сведочи пред великом
поротом која испитује тајне исплате новца, према Трамповом адвокату Сузан Нечелес.
Правни стручњаци кажу да је то знак да је оптужница близу.

  

Коен је 2018. признао кривицу за кршење федералног финансирања кампање везано за
његово договарање исплата Данијелс и још једној жени, између осталих кривичних дела.
Рекао је да га је Трамп упутио да изврши исплате. Канцеларија америчког тужиоца на
Менхетну није оптужила Трампа за злочин.

  

Коен је сведочио пред великом поротом у понедељак и поново у среду, рекао је његов
адвокат Лени Дејвис. Поступци велике пороте нису јавни.

  

(РТ Балкан, Б92)
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