
Доналд Трамп: ФБИ извео рацију у мом дому на Флориди, обили ми сеф. Акција представља неправилно понашање тужиоца с циљем да се спречи моја поновна кандидатура за председника САД
уторак, 09 август 2022 08:58

 ВАШИНГТОН - Бивши амерички председник Доналд Трамп рекао је данас да су агенти
ФБИ извели рацију на његовом имању Мар-а-Лаго на Флориди и обили сеф, јављају
светски медији.

  

Како су навела два извора упозната са ситуацијом, ФБИ је претражио Трампову
резиденцију на основу налога у оквиру истраге о могућем незаконитом уклањању и
уништавању докумената Беле куће након његовог председавања, преноси Гардијан.

  

Трамп је у саопштењу навео да је његов дивни дом Мар-а-Лаго у Палм Бичу под опсадом
и да га је окупирала велика група агената ФБИ.

  

"Чак су ми обили и сеф", рекао је Трамп.
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Додао је да је сарађивао са свим релевантним владиним агенцијама и да "ненајављени
упад" у његов дом није био потребан нити примерен.

  

Оценио је да акција представља "неправилно понашање тужиоца" и "наооружавање
правосудног система" с циљем да се спречи његова поновна кандидатура за
председника САД.

  

"Такав напад могао би да се догоди само у разореним земљама трећег света. Нажалост,
Америка је сада постала једна од земаља корумпираних на нивоу који раније није виђен",
сматра Трамп.

  

Из седишта ФБИ у Вашингтону и канцеларији у Мајамију нису желели да коментаришу
информације о рацији у Трамповој кући.

  

Трампов син Ерик изјавио је за Фокс њуз да су предмет претраге биле кутије са
документима које је Трамп донео из Беле куће и да његов отац већ месецима сарађује са
Националним архивом по том питању.

  

До рације је дошло у тренутку када Трамп поставља темеље за још једну председничку
кандидатуру на изборима 2024. године и након низа јавних саслушања о његовој улози у
догађајима који су довели до напада на Капитол након избора прошле године.

  (Танјуг)  
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