
Министар спољних послова Украјине: Трамп није вршио притисак на Зеленског да се распита о Бајденовом сину
субота, 21 септембар 2019 23:19

 Кијев -- Трамп није вршио никакав притисак на украјинског председника током њиховог
телефонског разговора, рекао је украјински министар спољних послова.

  

  Према ранијим наводима, он тражио од украјинског лидера да се распита о сину
бившег потпредседника САД Џоа Бајдена.   

"Знам о чему су разговарали и мислим да није било никаквог притиска", рекао украјински
шеф дипломатије Вадим Пристајко у интервјуу у петак за украјинску телевизију
Хромадске.

  

Он је рекао да је то био дуг и пријатељски разговр који се односио на бројна питања на
нека од којих је требало дати врло озбиљне одговоре.

  

Агенција АП је пренела, позивајући се на неименоване изворе да је Трамп тражио у јулу
од новог лидера Украјине да истражи сина бившег потпредседника САД Џозефа
Бајдена, који је фаворит за демократског кандидата за председника.

  

Демократе су осудиле, како су навеле, јасан покушај да се нанесе штета политичком
ривалу.
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Амерички медији претходно су пренели да је један узбуњивач из редова обавештајне
заједнице поднео пријаву генералном инспектору америчких обавештајних служби,
узнемирен због обећања које је Трамп, наводно, дао извесном страном лидеру.

  

Пријава је заснована на низу догадјаја, медју којима је и телефонски разговор Трампа и
украјинског председника Володимира Зеленског 25. јула, наводе добро обавештени
извори.

  

Трамп је током разговора затражио од Зеленског да истражи активности Бајденовог
сина Хантера, који је радио за једну украјинску компанију за гас, наводи један од извора
упознат са садржајем разговора.

  

Амерички председник није покренуо питање помоћи Украјини, што наговештава да није
било речи о експлицитном тражењу уступака, пренео је ВОА.

  

После тих оптужби Џо Бајден је тражио од Трампа да објави транскрипт тог
телефонског разговора, одржаног у јулу.

  

Украјински шеф дипломатије је против тога оценивши да Украјина има права да чува
државне тајне.

  

Зеленски и Трамп треба у среду да се састану у Њујорку на маргини заседања
Генералне скупштине УН.

  

(Бета)
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