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Фокс њуз, амерички телевизијски канал, најавио је да ће амерички председник Доналд
Трамп у великој акцији против својих противника објавити тајне документе.

  

  

Како је најавио новинар Фоск њуза Лу Добс, биће откривено како је надзиран Доналд
Трамп, његова председнички изборни штаб током претходних избора, као и извештаји
Кристофера Стила, бившег агента британске МИ6, од кога је потекао „Русијагејт“,
односно тврдње да је Русија наводно умешана у изборе на којима је Трамп победио.

  

Добс је информацију о откривању докумената из „Обамагејта“ објавио позивајући се на
Џона Соломон, главног уредника „Џаст њуза“ и Фоксовог сарадника.

  

Како је рекао Соломон, ради се о документима које је „ФБИ покушао да сакрије од
јавности у последње четири године“.
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Obamagate Uncovered: @JSolomonReports  says that sweeping declassification of
Obamagate documents includes surveillance of President Trump, his campaign and
Christopher Steele’s debriefing reports #MAGA
#AmericaFirst
#Dobbs
pic.twitter.com/Ct7AghkNra

— Lou Dobbs (@LouDobbs) January 14, 2021    

Соломон тврди да је Кристофер Стил, у разговору са ФБИ, навео да је објавио своје
извештаје како је Русија умешана у америчке изборе, да би помогао Хилари Клинтон и
скренуо пажњу са афере објављивања њених и-мејлова.

  

- Афера са умешаношћу Русије је измишљена како би се заштитила Хилари Клинтон од
даљег објављивања њене афере - рекао је Соломон.

  

Да ће Трамп покренути неку акцију најавио је и Емон Џеверс, новинар ЦНБЦ-а, који
тврди да ће амерички председник објавити тајна документа у вези са оптужбом против
Хантера Бајдена да је користио моћ свог оца Џоа, тада потпредседника САД да помогне
украјинској компанији на чијем платном списку је био.

  

Trump declassifying trove of FBI memos exposing Steele’s motivations, ties to impeachment
witness | Just The News https://t.co/IhyiPUzPJq

— John Solomon (@jsolomonReports) January 15, 2021    

Џеверс наводи и да ће Трамп помиловати неколико осуђеника, издати извршна
наређења, али да постоји могућност и да објави тајна документа у вези са Доминион
машинама за гласање, за која је амерички председник тврдио да су један од главних
начина за манипулацију на изборима.

  

A former sr administration official tells me President Trump has slew of pardons ready to go, as
well as executive orders, plans to declassify Ukraine info and appoint special counsels on
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Hunter Biden and possibly Dominion voting machines as well. Unclear which he will do.

— Eamon Javers (@EamonJavers) January 14, 2021    

Подсетимо, „Обамагејт“ је настао када је Доналд Трамп објавио да је бивша влада
Барака Обаме смештала афере његовим сарадницима да би осујетила Трампов долазак
на власт.

  

У афери и-мејлова Хилари Клинтон тражена је истрага због тога што је она наводно
преко приватне адресе послала велики број потенцијално поверљивих информација, што
је открила истрага Стејт департмента. ФБИ је касније саопштио да нема доказа о
криминалним радњама.

  

(Спутњик)
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