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Британски ББЦ у среду је објавио да је именовао искусног судију на чело истраге о
славном интервјуу принцезе Дајане из 1995. године, након што је њен брат недавно
изнео оптужбе да је британска телевизијска кућа Дајану преваром приволела да
учествује.

  

  

Раније овог месеца, Дајанин брат Чарлс Спенсер рекао је да се ББЦ није ни извинио
због, како је рекао, фалсификованих докумената и "других превара" којима се послужио
новинар Мартин Башир како би дошао до интервјуа с Дајаном.

  

Током тог славног интервјуа с Баширом, који је само у Британији гледало више од 20
милиона људи, Дајана је шокирала нацију признавши своју ванбрачну везу и јавности је
изнела низ интимних појединости о свом пропалом браку са британским
престолонаследником принцом Чарлсом.
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Главни уредник ББЦ Тим Дејви је рекао да његова телевизијска кућа жели да открије
истину о Спенсеровим тврдњама.

  

"То је важна истрага коју ћу одмах покренути", рекао је бивши судија Врховног суда Џон
Дајсон, који је именован на чело истражног одбора.

  

"Побринућу се да истрага буде темељна и поштена", додао је.

  

Спенсер је рекао да је њему и његовој сестри Башир изнео низ недоказаних тврдњи,
попут оне да Дајану прислушкују тајне службе и да су неки званичници краљевске куће
плаћени како би прикупљали информације о њеном приватном животу. Башир им је
наводно показао фалсификоване документе како би поткрепио своје тврдње.

  

Спенсер је такође сугерисао да је ББЦ све те злопоутребе покушао да заташка.

  

Башир није био доступан за коментар. ББЦ је објавио да се новинар, који је стекао
светску славу након интервјуа с принцезом Дајаном, тренутно налази на боловању након
операције срца и опоравка од коронавируса.

    

ББЦ наводи да ће се истрага фокусирати на питање које су кораке предузели ББЦ и
Башир како би осигурали интервју с Дајаном, "укључујући фалсификоване банковне
рачуне, који су наводно показали исплате бившем запосленом грофа Спенсера, наводне
исплате другим званичницима краљевске куће, као и друга питања која је недавно
покренуо гроф Спенсер".

  

(Хина)
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