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TRUMP, FACUT PE RETETA STATULUI PARALEL – Dezvaluiri teribile despre functionarea Deep State din SUA.
Seful Comisiei juridice din Congres: „Exista agenti FBI care au luat legea in mainile lor. Sunt agenti CIA care
s-au apucat sa faca legea. Avocati ai Departamentului de Justitie au mintit instantele. De cand a fost ales
Trump, exista o miscare, formata din oameni din guvernul nostru care au vrut sa-l dea jos. Cum ati putut emite
mandate impotriva cetatenilor nebazate pe informatii de incredere?”
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Modelul statului paralel care a nenorocit nenumarati oameni in Romania s-a replicat in SUA, tintindu-l pe insusi
presedintele american Donald Trump (foto). Dezvaluirea a fost facuta luni, 10 februarie 2020, de catre
senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei juridice din Congresul Statelor Unite.

Mai precis, in interventia de la CBS News (citata de jurnalista Sorina Matei pe site-ul Presacurata.ro), politicianul
american a afirmat ca exista agenti FBI si CIA care s-au plasat mai presus de lege, precum si avocati ai
Departamentului de Stat (guvernul federal al SUA) care pur si simplu au mintit instantele, cu scopul de a-l rasturna
pe Trump. Iar una dintre aceste minciuni a fost gandita pentru a acoperi uriasul scandal al mandatelor FISA
(Foreign Intelligence Surveillance Act – Legea privind supravegherea spionilor straini).
Trebuie sa spunem ca acest act normativ cu acronimul FISA – adoptat in 1978 – a fost folosit intr-un sens complet
deturnat de la menirea sa initiala, pentru ca agentii statului paralel din SUA sa poata intercepta dupa bunul plac
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cetatenii obisnuiti, ca si cand acestia ar fi niste spioni periculosi aflati in slujba unor puteri straine. Dupa cum v-ati
dat seama deja, asa ceva este foarte asemanator cu ceea ce s-a intamplat in ultimii 15 ani in Romania, cand
Binomul SRI-DNA a instaurat dictatura invadarii vietii private.
Iata declaratiile senatorului republican Lindsey Graham:
„Agenti CIA, oameni din Departamentul de stat, avocati din Departamentul de Justitie si agenti FBI au o
agenda politica pe care o urmeaza si s-a descoperit asta in timpul investigatiilor in privinta mandatelor
FISA. Le apreciez serviciul, dar exista agenti FBI care au luat legea in mainile lor. Sunt agenti CIA care s-au
apucat sa faca ei legea. Sunt avocati ai Departamentului de Justitie care au mintit instantele. A fost o
miscare, de cand presedintele Trump a fost ales, formata din oameni din guvernul nostru, care au vrut sa-l
dea jos. Cum ati putut sa ratati atat de grav? Cum ati putut emite mandate impotriva cetatenilor americani
bazate pe informatii care nu erau de incredere?”
Senatorul a anuntat ca va continua investigatiile la nivelul Congresului in privinta mandatelor FISA emise ilegal.
Graham a adaugat ca ii va audia pe mai multi fosti oficiali care au avut tangente cu astfel de mandate.
Conex, Graham l-a sfatuit public pe Rudy Giuliani (avocatul personal al lui Donald Trump) sa trimita catre
Departamentul de Justitie al SUA si catre comisiile parlamentare pe intelligence toate informatiile pe care le are in
privinta afacerilor pe care le deruleaza in Ucraina familia familia lui Joe Biden (fostul vicepresedinte democrat de pe
vremea lui Barack Obama). Aceste informatii vor fi verificate, pentru ca oficialii sa se asigure ca nu fac parte dintr-o
diversiune a Rusiei.
Lindsey Graham a adaugat:
„Vom pune intrebari si pe conflictul de interese care il priveste pe Hunter Biden. Departamentul de Stat a ignorat
avertismentele in privinta conflictului de interese. Este legitim sa discutam conflictul de interese al lui Hunter Biden.
Cum a putut Joe Biden sa se lupte cu adevarat cu coruptia cand fiul sau statea in boardul Burisma (n.r. unul dintre
cei mai mari producatori ucraineni de gaze)? (...) Domnule vicepresedinte Joe Biden, ce ati facut cand v-au spus ca
fiul dumneavoastra facea parte din boardul Burisma? I-a subminat capacitatea (n.r. a lui Biden-senior) de a lupta
impotriva coruptiei (n.r. din Ucraina). Ati luat in serios avertismentul? Evident ca nu. (...) Voi merge pe firul acestor
lucruri si al modului in care emiterea mandatelor pe siguranta nationala FISA au esuat si ma voi asigura ca
reformez sistemul ca sa nu se mai intample din nou”.
Amintim ca scandalul Biden-Ucraina-Burisma este unul de-a dreptul gigantic, care ameninta sa arunce in aer nu
doar familia ex-vicepresedintelui SUA (acuzata de spalare de bani in Ucraina), ci si insasi lupta anticoruptie pe care
americanii au impus-o in Romania, chiar in timp ce un om de la varf – respectiv Joe Biden – ar fi fost implicat in
infractiuni (click aici pentru a citi).
Mentionam ca saptamana trecuta directorul FBI, Christopher Wray, a recunoscut ca Departamentul de Justitie al
SUA si FBI-ul de pe vremea lui Jim Comey l-au supravegheat ilegal pe omul de afaceri Carter Page, fost consilier
de campanie al lui Donald Trump in 2016. Totul cu scopul de a fi extinsa investigatia FBI inclusiv asupra lui Trump
si a familiei sale. Partea si mai jenanta este ca Biroul de Investigatii Federale (FBI) ar fi falsificat un e-mail al CIA, in
care serviciul american de spionaj extern spunea ca Page este colaboratorul CIA pentru spionarea Rusiei,
nicidecum un om al Federatiei Ruse.
* Cititi aici despre dezvaluirile senatorului republican Lindsey Graham

* Cititi aici despre masluirea interceptarilor FISA pentru executarea lui Donald Trump
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