
‘Oekraïens gasbedrijf geeft in rechtbank toe
Joe Biden smeergeld te hebben betaald’

—————————————————————————————————————————————–

Het Oekraïense gasbedrijf Burisma Gas Holdings heeft gisteren tijdens een rechtszaak toegegeven
voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden grote sommen smeergeld te hebben
betaald. De onthullingen (waar wij overigens al op 10 oktober 2019 over schreven: ‘Joe Biden kreeg
bijna miljoen van Oekraïns gasbedrijf waar zijn zoon in bestuur zat’) kunnen verregaande implicaties
hebben voor de kandidatuur van Joe Biden voor het Amerikaanse presidentschap.

Het in de rechtbank genoemde bedrag van $ 900.000,- wordt door Burisma betwist, maar zou volgens
bronnen nog veel hoger kunnen zijn. Het feit dat de Bidens werden omgekocht werd door het bedrijf
niet aangevochten. Sterker nog, volgens zakenman en politicus Andriy Derkach, tegen wie Burisma de
zaak had aangespannen, heeft het bedrijf ‘nu toegegeven dat het Joe Biden heeft omgekocht.’

Derkach werd begin september door de regering Trump nog op de zwarte lijst gezet van zogenaamde
‘Russische agenten’ die de Amerikaanse verkiezingen zouden hebben proberen te beïnvloeden. Voor die
‘beïnvloeding’ is ondanks jarenlang onderzoek overigens nog steeds geen greintje aantoonbaar bewijs
geleverd.

Tijdens het presidentsdebat gisterenavond tussen Trump en Biden – waarvan later uit close up beelden
bleek dat Biden (zoals al werd gevreesd) inderdaad een ‘wire’ droeg, en dus mogelijk zijn antwoorden
kreeg ingefluisterd (2) – vroeg de president aan zijn uitdager of hij en zijn zoon ‘$ 3,5 miljoen van de
vrouw van de burgemeester van Moskou’ hebben aangenomen.

Het begint er dus sterk op te lijken dat Biden enkel president wil worden omdat hij dan niet vervolgd kan
worden voor het aannemen van steekpenningen.

In de zijlijn van dit enorme schandaal (dat wel weer sterk gebagatelliseerd zal worden door de
Westerse media, àls er al over wordt bericht) is een medewerker van de Amerikaanse ambassade in
Kiev gisteren vermoord. De vrouw werd bewusteloos aangetroffen op Tolbukhin straat, en stierf in het
ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het is niet duidelijk of de moord iets te maken heeft met het onderzoek naar het omkopen van de
Bidens door Burisma. Wel is bekend dat ambassadepersoneel de Oekraïense politie heeft geholpen
met het aanleveren van documenten. Mogelijk was de moord een wraakactie van krachten die ten
koste van alles wilden voorkomen dat dit schandaal het daglicht zou zien.
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*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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