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Entinen oikeuskansleri syyttää Joe Bidenin poikaa Hunter Bideniä

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QQEFxWWPats&ab_channel=CNBCTelevision

Hei, olen Pam Bondi. Tänään juhlamme aiheena on: Amerikka - mahdollisuuksien maa. Ja kun 
kuuntelemme tarinoita löydöksistä ja vapautumisista, emme voi olla muuta kuin ylpeitä, kun 
kutsumme tätä maata kodiksemme. 

Mutta Joe Bidenille tämä on ollut opportunismin maa - ei mahdollisuuksien maa. Urani aikana 
syyttäjänä ja entisenä Floridan oikeuskanslerina minä taistelin korruptiota vastaan. Ja minä tiesin, 
miltä se näyttää. Eikä ollut väliä sillä oliko tekijällä liituraitapuku tai oranssi työhaalari. 

Demokraattien kokouksessa meitä pyydettiin katsomaan Joe Bideniin lahjomattomuuden 
malliesimerkkinä. Mutta, kun katsomme hänen 47-vuotista uraa politiikassa, ihmiset, jotka ovat 
hyötyneet siitä, ovat hänen perheenjäseniään. Eivät siis amerikkalaiset ihmiset. Katsotaan asiaa 
tarkemmin. Me kaikki tiedämme Joen pojan - Hunter Bidenin. Korruptoitunut ukrainalainen 
oligarkki asetti Hunterin oman kaasuyhtiönsä hallitukseen. Vaikka hänellä ei ollut kokemusta 
Ukrainasta tai energia-alasta. Ei minkäänlaista. Ja kuitenkin hänelle maksettiin miljoonia siitä, ettei 
hän tehnyt mitään. Hänellä oli vain yksi pätevyys, jolla oli merkitystä. Hän oli sen miehen poika, 
joka oli vastuussa USA:n avun viemisestä Ukrainaan. 

Ja viime aikojen uutisraportit paljastavat, että muutama kuukausi sen jälkeen kun Hunter Biden oli 
liittynyt jäseneksi tuon korruptoituneen yhtiön hallitukseen, Obama-Bidenin ulkoministeriö alkoi 
tekemään bisnestä heidän kanssaan. Siitä huolimatta, että yhtiö oli jatkuvan tutkimuksen kohteena 
korruption vuoksi. Ja tämä menee vielä pahemmaksi. Ukrainalainen syyttäjä alkoi tutkimaan juuri 
tuota samaista yritystä. USA:n varapresidentti Joe Biden uhkasi estää avun Ukrainaan ellei tuota 
kyseistä syyttäjää eroteta tehtävästään. Ja sitten, hänet erotettiin. Hunter jätti eroanomuksensa tuon 
yrityksen hallitukselle vain hieman ennen kuin hänen isänsä julkisti ryhtyvänsä kampanjoimaan 
presidentiksi. 

Nyt, puhutaanpa Kiinasta. Totuus: Joe Biden lensi Kiinaan Air Force 2:lla Hunterin kanssa. He 
sanoivat, että hän oli mukana vain perheenjäsenenä. Mutta, me tiedämme, ettei se ole totta. 
Pekingissä Hunter ei vain kävellyt nähtävyyksiä katsomassa vaan hänellä oli kokouksia omien 
kiinalaisten pankkialan ystäviensä kanssa. Hunter jopa järjesteli yhden tapaamisen niin, että hänen 
isänsä oli mukana siinä. Kymmenen päivää myöhemmin nuo kommunistiset pankkialan johtajat 
tekivät sopimuksen, jolla Hunterin yritykselle siirrettiin miljoonia. Ja nuo pankkialan johtajat 
työskentelevät kiinan kommunistiselle puolueelle, joka painostaa omia kansalaisiaan ja joka petti 
amerikkalaisia työntekijöitä vuosikymmeniä ja joka piilotteli tappavaa virusta. 

Tänä päivänä Hunter omistaa 10 prosenttia tuon yrityksen osakkeista. Ja Joe Biden on tehnyt paljon 

1/2

https://www.youtube.com/watch?v=QQEFxWWPats&ab_channel=CNBCTelevision


muutakin kuin katsonut poispäin Kiinasta. Hän sanoi: "Kiinalaiset eivät ole meidän kilpailumme. 
Come on man, he eivät ole pahoja ihmisiä." Come on Joe, puhu ihmisille Keski-Amerikassa, jotka 
menettivät lukemattomia työpaikkoja Kiinalle samaan aikaan kun poikasi pääsi rikastumaan heidän 
avullaan. Mutta asia ei pääty tähän. Totuus: on olemassa lukuisia lehdistöraportteja, jotka näyttävät 
toisia läheisiä Bidenin perheenjäseniä, jotka ovat hyötyneet Joen 47-vuotisesta poliittisesta urasta. 

Joe Biden oli suunnannäyttäjä Irakissa. Erään rakennusyhtiön puheenjohtaja tapasi Bidenin tiimin 
Valkoisessa talossa. Ja kenet he palkkasivat rakentamaan tuhansia taloja Irakiin? Joe Bidenin 
läheisen perheenjäsenen. Ja jolla, kuten arvasittekin, ei ollut kokemusta alasta eikä kokemusta 
Irakista. Yritys kehui virallisesti, että se auttaa perheenjäsentä: varapresidenttiä ja hänen 
yhteistyökumppaniaan. Perheenjäsen sanoi asian suorasukaisemmin: tuolla odottaa jonossa monta 
747:ää täynnä käteistä sijoitettavaksi. 

Seurataanpa seuraavaksi rahan liikettä etelänsuuntaan. Ja jälleen kerran lehdistön raportoinnin 
mukaan eräs toinen Joen läheinen perheenjäsen on iskenyt silmänsä Costa Ricaan ja Jamaicaan, 
jonne virtasi miljoonia dollareita Obama-Bidenin hallinnosta. Ne ovat veronmaksajien takaamia 
lainoja projekteihin, jotka linkittyvät, kyllä, juuri tuohon samaan perheenjäseneen. Nämä eivät ole 
erillisiä tapauksia. Kyseessä on suunnitelmallinen käyttäytymismalli. Ja tuo vain sitä, mitä hän teki 
varapresidenttinä. Kuvitelkaa sitä, mitä hän tulee tekemään presidenttinä.

Kuinka monta amerikkalaista perhettä on ollut osallisena tässä ja jotka pääsevät asiasta kuin koira 
veräjästä? Miksi eliitin poliittisen luokan sallitaan toimivan tämän standardin mukaan ja meidän 
muiden on toimittava eri sääntöjen mukaisesti? Kun miljoonat amerikkalaiset äänestivät Donald 
Trumpia, he tiesivät hänen olevan erilainen. Ja hän on. Hän on kova, asiassa pysyvä, politiikan 
ulkopuolinen, jota ei voi lahjoa eikä pelotella. Hän ei edes käytä palkkaansa amerikkalaisilta 
ihmisiltä. Hän lahjoittaa palkkansa hyväntekeväisyyteen kaikkialle tässä maassa. 

Demokraatit ovat luennoineet amerikkalaisille lahjomattomuudesta neljän vuoden ajan samalla, kun
heidän ehdokkaansa on ollut kirjoittamassa oppikirjaa vallan väärinkäytöstä 40 vuoden ajalta. Jos 
he haluavat tehdä tästä äänestyksestä valinnan perustuen siihen, kuka pelastaa Amerikan ja kuka 
huijaa Amerikkaa, näyttäkää meille. Joe sanoo, hän uudelleen rakentaa paremmin. Kyllä, hän 
rakentaa Bidenit uudelleen paremmin.

Meidän presidenttimme on tässä mukana rakentamassa turvallisemman, paremman ja vahvemman 
Amerikan. Ja hän tulee saattamaan päätökseen sen, mitä on aloittanut. Hän pitää tämän todellisena 
mahdollisuuksien maana jokaiselle. Jos haluat varmistaa äänestystilanteesi ja varmistaa 
äänestyslippusi tai rekisteröityä äänestäjäksi, lähetä tekstiviesti: "vote" numeroon 88022. Muista, 
paras on vielä edessämme.
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