Ontmaskering dader MH17 door aluhoedjes blijkt correct
Dinsdag, 31 mei 2016 22:26

Een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigde aan de bekende
journalist Robert Parry dat Rusland geheel onschuldig is aan de ramp met Malaysia Airlines
vlucht MH17 die neergeschoten werd boven Oekraïne in 2014.
Het toestel is eigenlijk per ongeluk naar beneden gehaald door een onderdeel van het
Oekraïense leger met een link naar een oligarch, volgens deze bron.

Eén van de meest gerespecteerde onderzoeksjournalisten in Amerika is ongetwijfeld Robert
Parry.
De
man heeft talloze onderscheidingen gekregen en is vooral bekend geworden destijds door zijn
artikelen over de zogenaamde
Iran Contra affaire
als journalist voor Associated Press en Newsweek.
Robert Parry heeft echter ook uitstekende contacten binnen de Amerikaanse
inlichtingendiensten en uit die hoek komen een aantal zeer interessante zaken betreffende de
ramp met MH17 naar boven.
Als hoofdredacteur van Consortium News heeft hij een artikel gepubliceerd waarin hij zijn
visie geeft over de werkelijke gebeurtenissen met de rampzalige vlucht MH17.
De kern van zijn verhaal is dat de Amerikaanse overheid uiteraard weet dat de Russen en de
separatisten niets te maken hebben met het neerhalen van MH17, maar dat de daaruit
voortvloeiende propagandamogelijkheden in combinatie met de Europese sancties richting
Rusland hen veel te goed uit kwam om de waarheid naar buiten te laten komen.
Via een bron weet Parry te vertellen dat analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten
geen bewijs hebben kunnen vinden dat de Russen de rebellen hadden voorzien van een BUK
systeem. Ook niet dat de Russen zelf een dergelijk systeem met bemanning de grens over
gebracht hadden.
De bron vertelde Parry dat de analisten er in eerste instantie vanuit gingen dat het een
losgeslagen actie was van een Oekraïense legereenheid.
Dan, pal daarna, krijgen we de grote leugenshow van John Kerry:
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Daarna wordt het stil in Amerika en het blijft stil. Niemand in de VS wilde daarna nog iets
zeggen, tot op de dag van vandaag.
De bron van Parry echter bleef informatie ontvangen van de veiligheidsdiensten en die
vertelden hem dat de reden dat Amerika doodstil bleef, was omdat alle bewijs direct voerde
naar inderdaad een losgeslagen element binnen het Oekraïense leger, maar dat deze handelde
in opdracht van een oligarch.
Men vermoedt bij de Amerikaanse inlichtingendiensten dat wellicht het verkeerde vliegtuig is
neergehaald, omdat men het gemunt zou hebben op het toestel van Poetin dat ongeveer op die
tijd ook op die positie had moeten zijn.
Bovendien was de kleurstelling ongeveer gelijk aan die van de Maleisische Boeing, alleen is
het toestel van Poetin op het laatste moment een iets andere route gaan vliegen.
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