
Си-Ен-Ен: Доналд Трамп позвао на укидање америчког Устава, и даље негира резултате избора 2020. године
недеља, 04 децембар 2022 12:21

Бивши амерички председник Доналд Трамп позвао је на укидање америчког Устава како
би се преокренули резултати председничких избора 2020. и тако се он вратио у Белу
кућу на функцију председника.

  

Ово је, пише Си-Ен-Ен, наставак Трампове политике негирања изборних резултата и
гурања опскурних теорија завере.

  

  

„Треба ли одбацити резултате председничких избора 2020. и прогласити Правог
победника или одржати Нове изборе? Велика превара овог типа и величине омогућава
укидање свих правила и регулација, чак и оних која се налазе у Уставу“, објавио је Трамп
на друштвеној мрежу Трут Соушал те оптужио велике технолошке компаније за сарадњу
с Демократском странком.

  

„Оснивачи Америке нису желели и не би одобрили лажне изборе“, додао је.
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Трампова објава стиже након објаве интерних е-маилова Твитера који показују да се у
тој компанији расправљало о томе треба ли или не на Твитеру дозволити објаву приче
Њујорк поста о материјалима нађенима на лаптопу Хантера Бајдена, сина актуелног
америчког председника Џозефа Бајдена.

  

Портпарол Беле куће Ендрју Бејтс јуче је рекао да Трампова објава „иде против душе
наше нације те да треба да наиђе на универзалну осуду“.

  

„Не можете волети Америку само кад побеђујете. Амерички Устав је најважнији
документ, који дуже од 200 година јамчи слободе и владавину права у нашој земљи“,
рекао је Бејтс.

  

Устав је ултимативни споменик свим Американцима који су дали своје животе како би
победили деспоте који су злоупотребили своју моћ и газили фундаментална људска
права“, додао је.

  

Расправа унутар Твитера одвијала се уочи избора 2020. када се Џо Бајден, отац Хунтера
Бајдена, кандидовао против тадашњег председника Трампа. Сам Трамп је прошлог
месеца најавио да ће се опет кандидовати за председника.

  

Иако се Трамп и даље сматра лидером Републиканске странке, многи челни људи те
странке надали су се да ће Трамп одустати од негирања изборних резултата након
релативно лоших резултата странке на недавним изборима.

  

(Данас) 
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