Gaf hoofd CIA opdracht tot moord Michael Hastings?
Maandag, 19 augustus 2013 08:24

De vraag is niet eens meer óf onderzoeksjournalist Michael Hastings van RollingStone is
vermoord, maar in wiens opdracht.

Bij het beantwoorden daarvan komt het hoofd van de CIA, John Brennan, al heel snel in beeld.

Wij hebben in eerdere artikelen al uitgebreid geschreven over de moord op Michael Hastings.
Het ongeloofwaardige verhaal dat hij in zijn spiksplinternieuwe Mercedes met een snelheid van
meer dan 150 kilometer per uur tegen een boom zou zijn gereden, waarbij deze laatste
bovendien volkomen onbeschadigd uit deze zogenaamde botsing tevoorschijn komt.
Kimberly Dvorak, journaliste bij televisiestation “Channel 6” in San Diego, heeft de
bewakingsvideo waarop de auto van Michael op het laatste stuk van zijn rit voorbijkomt, laten
analyseren door een professor. Deze weet te vertellen dat de journalist op dat moment niet
sneller reed dan ongeveer 50 kilometer per uur. Daarnaast heeft ze een getuige gesproken
die gezien heeft dat de auto explodeerde voordat die al dan niet een boom raakte.
Opgeteld bij alle andere merkwaardige zaken waar wij in eerdere artikelen al over schreven,
zorgt dit ervoor dat we ons niet meer hoeven afvragen óf Michael is vermoord, maar vooral door
wie.
Dan is er één man die heel prominent in beeld komt: John Brennan, het hoofd van de CIA.
Dezelfde Brennan die net daarvoor uitgebreid was geïnterviewed door Michael Hastings en
waar diens volgende onthullende verhaal over zou gaan. Dit is door Kimberley Dvorak
geverifiëerd bij de CIA, die in een e-mail aan haar inderdaad hebben bevestigd dat Hastings
bezig was met een verhaal over de CIA voorman
.
Hastings zorgde al eens eerder voor spraakmakende onthullingen waarover hij een boek
schreef " The runaway general" , die tot gevolg hadden dat een top generaal (McChrystal)
oneervol de dienst moest verlaten. Niet zomaar een complottertje dus deze Michael.
Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen weten is dat het nieuwe
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hoofd van de CIA en opvolger van de Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is
dan de tot het moslimgeloof bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama, John
Brennan
.
Een vorig jaar gehackte e-mail van een grote onderaannemer van het Amerikaanse leger,
Stratfor, toont in ieder geval aan dat John Brennan (en dus ook Obama) de oorlog heeft
verklaard aan onderzoeksjournalisten.
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