Un fost consilier al lui Trump admite acuzația democraților. Se fac
presiuni pentru audierea acestuia
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Fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui american, John Bolton (foto),
confirmă, în manuscrisul cărții pe care ar urma să o publice, acuzația ce stă la baza
procesului intentat președintelui Donald Trump.

Publicația New York Times relatează în ediția de duminică, 26 ianuarie, că John Bolton ar fi
admis în manuscrisul cărții sale faptul că ar fi fost într-adevăr vorba de condiționarea ajutorului
financiar către Ucraina în sumă de 391 milioane de dolari, în schimbul anchetării lui Hunter
Biden, fiul principalului contracandidat al lui Trump în cursa pentru Casa Albă.
Astfel, Trump i-ar fi cerut lui Bolton să blocheze virarea banilor până când Ucraina ar începe
anchetarea lui Hunter Biden. Această dezvăluire nu numai că vine de la o persoana ce era în
contact direct cu președintele, dar confirmă acuzația principală din procesul intentat
președintelui. Donald Trump respinge acuzațiile și a declarat că acesta n-ar fi decât o încercare
a lui Bolton de a-și face reclamă la cartea ce urmează să apară.
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John Bolton a fost consilierul pe probleme de securitate al lui Trump până în septembrie anul
trecut, când a fost concediat de către acesta. După concediere, Bolton ar fi început să-și scrie
memoriile. Conform New York Times, Bolton ar fi trimis o parte din manuscris unor cunoscuți ai
săi, dar și Congresului american, spre verificarea anumitor informații, ce ar fi putut fi clasificate
și astfel nepublicabile. Nu se știe încă cum anumite părți din manuscris au ajuns în posesia
publicației New York Times.
Conform aceluiași articol, Bolton ar dedica un număr semnificativ de pagini afacerii Ucraina. În
lumina reflectoarelor este adus și actualul secretar de stat pentru afaceri externe, Mike Pompeo.
Acesta din urmă i-ar fi confirmat lui Bolton faptul că acuzațiile contra fostei ambasadoare a SUA
în Ucraina, Maria Yovanovitch, ar fi fost nefondate și n-ar fi reprezentat altceva decât un
complot al avocatului lui Trump, Rudy Giuliani, împotriva acesteia.
Ca urmare a articolului publicat de New York Times, democrații cer acum invitarea lui Bolton ca
martor în procesul de impeachment. Momentan audierea acestuia nu este posibilă, aceasta
fiind blocată de către Trump în Camera Reprezentanților pe parcursul desfășurării investigațiilor,
cameră dominată la acel moment de către republicani. Disponibilitatea de a depune mărturie a
lui Bolton îi pune însă pe republicani intro situație dificilă, mai ales pe cei din aripa moderată a
partidului, care ar trebui să dea socoteală, de ce un martor atât de important precum Bolton nu
poate fi audiat. Pentru ca audierea acestuia să fie admisă ar fi nevoie, pe lângă votul tuturor
democraților, de încă patru voturi din partea republicanilor.
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