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ВАШИНГТОН — Представнички дом америчког Конгреса гласао је за опозив
председника Доналда Трампа који је формално оптужен за подстицање побуне на
самом измаку свог мандата, недељу дана пошто су његове присталице упале у зграду
Капитола. Председник је опозван на основу само једне тачке оптужнице - подстицања
побуне - због улоге коју је имао у нередима у којима је погинуло петоро људи. За опозив
је гласао 232 члан Представничког дома, укључујући десеторо републиканаца, док је
против било њих 197.

  

  

Трамп је тако постао први председник у историји који је опозван два пута у
Представничком дому.
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  Почело је гласање о опозиву  У Представничком дому почело је гласање о опозиву Донада Трампа. До сада сеседморо републиканаца узјаснило да ће гласати за опозив.  

  У резолуцији о опозиву је наведена само једна тачка оптужбе, која гласи “подстицање напобуну”.  Према прогнозама, процедура ће потрајати од 60 до 90 минута.    "Знамо да је председник Сједињених Држава подстакао ову оружану побуну противнаше земље. Мора да иде. Он је јасна и присутна опасност за нацију коју сви волимо",поручила је председавајућа Представничког дома Ненси Пелоси.  Најмање шесторо републиканаца најавило је да ће се придружити демократама у другомопозиву Трампа, само седам дана пре него што напусти дужност а на председничкиположај ступи новоизабрани председник Џо Бајден. Уколико Представнички дом будепотврдио оптужницу, Трамп ће постати први амерички председник у историји који јеопозван два пута.  Лидер већине у Представничком дому Стени Хојер, други по рангу демората у том телуизјавио је да његова странка планира да пошаље оптужницу у Сенат "чим она будеспремна", док је председавајућа Представничког дома именовала девет менаџера, којиће представити случај против Трампа током суђења у Сенату.  Међутим, републикански лидери одбацили су позиве демократа да се суђење у Сенатуодржи одмах, због чега је готово сигурно да Трамп неће бити смењен пре истекамандата наредне недеље.    Лидер већине у Сенату Мич Меконел поручио је раније да суђење у том телу неће моћида почне пре 19. јануара, када се сенатори враћају с паузе.  Меконелов портпарол потврдио је у среду на Твитеру извештај дневника Вашингтон постда је Меконел информисао демократског лидера у Сенату Чака Шумера да није спреманда закаже ванредно заседање на којем би се разматрала Трампова смена после опозивау Представничком дому.  Меконел је у допису својим републиканским колегама навео да још није донео одлуку отоме како ће гласати о Трамповом опозиву и додао да ће прво саслушати аргументе којибуду изнесени пред Сенатом.    "Расправа на месту злочина"  "Разматрамо ову историјску меру на месту где се догодио злочин", поручио једемократски конгресмен Џим Мекгаверн на почетку седнице и додао:  "Председник САД подстрекивао је пуч у овој земљи. Људи су страдали. Сви бисмотребало да будемо бесни. Уколико ово није прекшај који залужује опозив, ја не знам штаје".  Демократски конгресмен Хулијан Кастро, бивши председседнички кандидат, назвао јеТрампа "најопаснијим човеком који је икада био у Овалној канцеларији". Демократскачланица Представничког дома Максин Вотерс оптужила је Трампа да жели грађанскират.  Вођа републиканаца у Представничком дому Кевин Макарти изјавио је да председникТрамп сноси одговорност за напад на Конгрес, иако се претходно успротивио опозивупредседника. "Председник сноси одговорност за напад руље на Конгрес. Требало је даодмах осуди поступање масе чим је видео шта се догађа." Оценио је међутим да би"опозив председника за тако кратко време била грешка".  Републиканци у Представничком дому који се противе опозиву изнели су аргументе дасу демократе отишле предалеко, јер је Трамп на прагу да напусти положај, и да битребало направити комисију да истражи догађаје у вези са упадом у Капитол.  "Уместо да кренемо напред као уједињена сила, већина у Представничком дому бира данас додатно подели", рекао је републикански конгресмен из Оклахоме Том Кол, један од139 законодаваца који су гласали против потврде резултата председничких изборапрошле седе, неколико сати после упада у Капитол.  Конгресмен Џејсон Смит оптужио је демократе да су несмотрене и позваоПредставнички дом да не опозове Трампа како би помогао да нација залечи ране".  "Ово је застрашујуће јер се не ради само о опозиву председника Сједињених Држава.Ради се о поништавању председника, укидању права на мишљење њему и свим људимаса којима се не слажете", казао је републикански конгресмен Џим Џордан, један одглавних Трампових савезника за време опозива 2019.  Републиканци против Трампа  Републиканска представница из Вајоминга и чланица републиканског лидерског тима уПредставничком дому, Лиз Чејни, рекла је да ће гласати за опозив Трампа.  "Никада није било веће издаје САД, председничке позиције и устава него сад", рекла јеЧејни.  Такође, представници из Њујорка Џон Катко, из Илиноиса Адам Кинзингер, МичигенаФред Аптон и Вашингтона Џејми Херера Батлер - све републиканци, најавили су да ћегласати за опозив.  Демократе планирају да на гласање изнесу резолуцију о опозиву председника ДоналдаТрампа и имају довољно гласова да буде усвојена, пошто имају 218 од 435 места уПредставничком дому.  Ни лидери републиканаца у том дому не дају знаке да ће своје чланове притискати дагласају против резолуције. Ипак, све и да прође Представнички дом, мало је вероватнода ће резолуција о опозиву проћи и у Сенату, где је на крају потребно две трећинегласова.  
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  Резолуција о 25. амандману  Представнички дом је у уторак увече усвојио резолуцију којом се од потпредседникаСАД Мајка Пенса тражи да се позове на 25. амандман и председника прогласинеспособним за обављање дужности.  Пенс има 24 сата да се о томе изјасни, али до сада није наговештавао да желиразрешење Трампа.  Због тога ће Представнички дом, како је и најављено, гласати о опозиву, што је опција Б.  "Председник представља претњу по наш устав, земљу и народ и мора сместа битиразрешен дужности", рекла је председавајућа Представничког дома Ненси Пелоси.  Осим Пенса, ни остали чланови Трамповог кабинета нису се изјаснили за сменупредседника којем је до краја мандата остало седам дана.  Трамп и Пенс су се у понедељак састали у Белој кући, први пут од прошле недеље. Пенсје наљутио Трампа тиме што није хтео да оспори резултате гласања Електорског колеџа,односно победу Џоа Бајдена.  Неименовани званичник администрације казао је да су се Трамп и Пенс сагласили да оникоји су правили нереде на Капитолу не представљају покрет "Америка прво" од 75милиона Трампових гласача.  Иако се Трампов мандат завршава 20. јануара, Представнички дом је на четири страницеобразложио предлог за опозив и навео да је "Трамп показао да ће и даље бити претњапо националну безбедност, демократеију и устав ако остане на дужности јер се нијепонашао у складу са својим овлашћењима и владавином права".  Резолуција о опозиву такође укључује и Трампове позиве локалним званичницима уЏорџији да му "нађу" 11 хиљада гласова колико му је требало за победу.    Очекује се да ће резолуција проћи доњи дом Конгреса, али је мало вероватно да ћеТрамп бити разрешен у Сенату где је потребна двотрећинска већина гласова.  Ако се суђење Трампу настави и после 20. јануара када на власт дође нови председник,пресуда да је крив забранила би му да икада више ради у некој од федералних служби ида се кандидује.  У случају да Трамп буде опозван, биће једини од 45 америчких председника који јеопозван два пута.  (Глас Америке)  
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