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 Иако је до америчких предсједничких избора остало још нешто више од година дана,
предизборна кампања се већ захуктава. А у преши Доналда Трумпа и, чини се,
најозбиљнијег демократског протукандидата Џо Бајдена нашла се ни крива ни дужна
јадна Украјина, односно њезин нови челник Владимир Зеленски.

  Дакле, након што га читав мандат прати оптужба да су му Руси помогли да постане
шеф Бијеле куће, сада је Трумп посегнуо за Украјином како би дискредитирао
најопаснијег изборног супарника или како злобно каже Хилари Клинтон - Трумп опет у
кампањи тражи помоћ друге државе.   

Наиме, о чему се ради? Доналд Трумп је 25. српња назвао украјинског предсједника
Владимира Зеленског те замолио (неки кажу пријетио, захтијевао, уцјењивао), и
заузврат му дао и нека “обећања”, да покрене истрагу о пословима Хантер Бајдена, сина
Џо Бајден, у Украјини. Мјесец дана након позива, Wасхингтон је одгодио слање 250
милијуна долара војне помући Украјини.

  

Трумп је Зеленског звао још барем седам пута, а проблем је настао када га је један
припадник америчке тајне службе пријавио службеним каналима за звиждаче,
сматрајући да је тиме “предсједник угрозио националну сигурност”. Но, Бијела кућа је ту
пријаву одбила прослиједити релеватним тијелима у Конгресу, што је посебно
разбјеснило демократе.
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  Демократски предсједник конгресног Одбора за обавјештајне службе Адам Шифт јучерје најавио како је Трумп можда “прешао Рубикон”, давајући до знања како мисли да јеријеч о злоупораби овласти која би могла бити коначан повод за опозив.  Трумпов одвјетник и бивши градоначелник Неw Yорка Руди Ђулијани признао је да је ион покушао потакнути Украјинце да покрену истрагу против Биденовог сина, а Шифт јерекао како је “издаја властите државе једна ствар када ју чини дворска луда, а сасвимдруга када ју чини човјек који би хтио бити краљ”.  Хантер Бајден био је члан Вијећа директора британске енергетске твртке Бурисмахолдинг, у власништву тамошњег олигарха Николаја Злочевског, која се бавиистраживањем плинских налазишта у Украјини.  Украјинци су (тада је на власти био Петро Порошенко) Хантера запослили, наводно, какоби додатно одобровољили САД и особно Џоа Бајдена који је код предсједника Обамебио задужен за Украјину. О његовим активностима покренута је истрага, која је уконачници одбачена. Након што је изашла вијест о Трамповом позиву Зеленском,украјинцима је јако неугодно и министар вањских послова Вадим Пристајко покушавасмирити ствар, па каже како “притисака на Зеленског није било”.

  Украјина се ослања на помоћ САД-а у својој танталовској борби с Русијом. Гиулианијавно говори како је и сам Јое Биден умијешан у корупцију и украјинску политику те јебаш он изнио тврдњу да истрага против Хантера никад није започела под притискомБидена старијег. Главни демократски кандидат за предсједничку номинацију Биденрекао је да Трумпов украјински ангажман није ништа друго него “злоупотреба власти”. -Назвати предсједника друге државе, који овиси о америчкој помоћи, и тражити га да меистражује и спекулира крајње је узнемирујуће - рекао је Бајден.  Трумп потврдио да је с украјинским предсједником разговарао о Бајден  Амерички предсједник Доналд Трамп у недјељу је потврдио да је с украјинскимпредсједником телефонски разговарао о свом политичком противнику у америчкојпредсједничкој утрци  Џоа Бајдена и његову сину.  Ако је Трамп користио своју моћ како би покушао присилити страног државника даутјече на америчке изборе то би изазвало најгору политичку кризу његова мандата,оцјењује ЦНН додајући да нема доказа било каквих погрешних поступака Бидена илињегова сина у Украјини.  Трампов позив Зеленскију у средишту је медијске и политичке пажње од петка кад сумедији пренијели да је Трумп вишекратно тражио украјинског предсједника да истражије ли Бајден, фаворит за демократску предсједничку номинацију за предстојећеамеричке предсједничке изборе, злоупотријебио свој положај док је био америчкипотпредсједник.  Трамп је признао да је звао украјинског лидера, али је нагласио како се њиховтелефонски разговор углавном односио на честитке. Корупције и оца и сина Бајденадотакнули су се само успут, казао.  "Разговор се највећим дијелом односио на честитке, уз велику корупцију, опћенитокорупцију, сву корупцију која се догађа и великим дијелом чињенице да не желимо данаши људи попут потпредсједника Бајдена и његова сина придодају корупцији која је већу Украјини", рекао је Трамп.  Ако је Трамп тражио Зеленскија да истражује Бајдена, то одговара промицању страногуплетања у америчке изборе 2020., сматрају демократи. У том случају, Конгрес можданеће имати избора него покренути поступак опозива, казао је у недјељу предсједникобавјештајног одбора Заступничког дома демократ Адам Шифт  Трамп је, наиме, претходно ускратио дио војне помоћи Украјини. "Ако предсједникограничава војну помоћ и у исто вријеме покушава притиснути страног вођу да учининешто незаконито, да му осигура прљавштину против политичког противника тијекомпредсједничке кампање, онда то може бити једино рјешење које одговара злу које таквопонашање представља", рекао је Шифт.  Трамп је занијекао да је ишта погрешно учинио.  Његови савезници међу којима су и државни тајник Мајк Помпео и његов особниодвјетник Руди Ђулијани бранили су предсједников позив.  Иако су други заступници позвали да се покрене поступак опозива, предсједницаЗаступничког дома Конгреса, демократкиња Нанцy Пелоси томе се за сада опире.  Републиканци су углавном остали суздражни, а сенатор Мит Ромни један је од ријеткихкоји је изразио забринутост.  "Ако је предсједник тражио или притиснуо предсједника Украјине да истражи његоваполитичког противника изравно или путем особног одвјетника, то би било изнимнозабрињавајуће", написао је на Тwиттеру Ромнеy, који се 2012. борио за републиканскупредсједничку номинацију.  Трумпов особни одвјетник Руди Ђулијани признао је да је посјетио Украјину "како биприкупио прљавштину о  Џо Бајдену", преноси дпа. Та изјава чини се да је у супротностис његовим ранијим тврдњама да није од украјинских дужносника тражио да истражеБидена.  Гиулиани је устврдио да је Биденова обитељ годинама узимала новац искориштавајућидужности које је обнашао, не пружајући при том никакве доказе за своје тврдње.  Досадашње Трумпове оптужбе на рачун Џоа и Хантера Бајдена, попут оне да сутражили смјену украјинског државног тужитеља који је истраживао наводну корупцију уБурисми, већ су се показале неточнима, преноси ЦНН.   (Јутарњи лист)  
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