FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
SPECIAL BRANCH
CASE FILE: Emilia Vazquez, myrdet, Lincioln N.F.P. (NM)
DATE WHEN MADE:

01092009

AGENT IN CHARGE:

S.A. C. O’Hara

CASE NO: SB-20090601-A01
FILE MADE BY:

S.A. J. Yazzie

CASE REPPORT:

Sammendrag: Emilia Vazquez, mexicansk statsborger, myrdet i Lincoln National Forrest Park (NM).
Emilia Vazquez: 14 år; elev på Nuestra Señora María (Vor Frue) katolsk kostskole,
Mexico; forældre bosat i Guadalajara, Mexico
Gerningssted 2: I samarbejde med Col. Scwartz (Fort Bliss MP) blev bilspor fulgt igennem øvelsesterræn; bil identificeret som terrængående lastbil M35A3 GMC med Michelin dæk; spor ledte til område med flere kløfter; mange gamle miner mm; bruges
af Special Forces til træning (sidst primo dec); fandt gammel mineskakt; talrige spor
efter Lastbil 1 og Lastbil 2 (anden dæktype; spor mod syd); talrige fodspor efter soldater (3-4 mand) og formentlig unge piger (15-20); mineskat indrettet til internering;
videre skakter afspærret (US Army spader/sovle funder; detonatorer fra C4 fundet);
spor efter overnatning (latrin, sovepose, feltrationer, slikpapir, vandflasker, mm);
cigaretskodder fundet ved indgang (vagtpost?); gemt under sten 1 stk kostskole cardigan (Nuestra Señora María logo broderet på); skjult bag anden sten inskription ”0708-94 INEZ MARTIN”. Afventer yderligere undersøgelse.
Fulgte spor fra lastbil 1B til Gerningssted 3. Se rapport SB-20090601-A01 / 3:1:1
SA Johnson har fulgt spor fra bil 1A mod nord fra Gerningssted 1; Lastbil 1A fundet
ved Inn of the Mountain Gods (Resort & Casino), Mescalaro Indian Res. (NM)
Rektor Hernandez; Nuestra Señora María; fortæller over telefonen at EV forlod skolen
fredag 12/19 for at tage på juleferie, var først ventet tilbage mandag 12 jan. Var tilbageholdende med information.
SA Ingleman varetager kontakt til Mexicanske myndigheder for at få yderlige informationer. Har kontaktet FBI agent ved US konsulat i Guadalajara, der vil kontakte forældre og kostskolen. Afventer rapport.
Hypotese: EV kommer fra velstillet familie; er umiddelbart for ung og uden motiv til at
søge til USA som illegal indvandre; måske der er tale om en kidnapning (kan også
forklare hvorfor hun stak af fra lastbil under kørsel igennem Lincoln NFP.
Hypotese: Lastbil 2 er brugt til at flytte pigerne over grænsen og frem til G2. Lastbil
1A brugt til at flytte piger videre mod nord (via G1). Lastbil 1B benyttet til at flytte
forsyninger (G2-G3).
Hypotese: Rektor Hernandez virkede som om han tilbageholdt information over telefonen. Behøver ikke vække mistanke, da han ikke havde garanti for at tale med FBI.
Hypotese: EV og andre piger er blevet bortført enten fra kostNuskolen eller mens de
var på vej hjem. Dog overraskende at de ikke er meldt savnet.
Andet: Journalist Edward Andrews, Roswell Daily Record; har rejst til Mexico og der
kommet i kontakt med EV’s forældre, der identificerede hende.
Journalist Michael Cershner, Alberqueqee News, dækker sagen, har interviewet SAIC
O’Hara og SA Wyonard (9/1/09).
Kenneth Dickens følger fortsat sagen på vegne af senatoren.
SAIC O’Hara har indkaldt til pressekoncerence ved Alamogorda Sheriff’s Department
1/10; 9am.
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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
SPECIAL BRANCH
CASE FILE: Flere soldater myrdet, Fort Blis (NM)
DATE WHEN MADE:

01092009

AGENT IN CHARGE:

S.A. C. O’Hara

CASE NO: SB-20090601-A01
FILE MADE BY:

S.A. J. Yazzie

CASE REPPORT:

Sammendrag: Hovedparten af medlemmer af MP vagtpatrulje myrdet; Eneste overlevende Srg. Andale (er sammen med hustru eftersøgt); formodet opholdsted Mexico.
Priv. John Fletcher; Priv. Dan McCay; Priv. Greg Panetti; Priv. Daniel Mayfield; alle
skudt og dræbt ved G3.
Corp. Rick White; bestialsk myrdet; G5.
Srg Andale; Eftersøgt US + Mexico; eneste overlevende fra vagtgruppe; bosat Fort
Bliss med hustru. Begge midt i 20’erne.
Mrs Christina Andale; Eftersøgt US + Mexico; arbejder som skolelærerinde (3rd Grade) Fort Bliss; nyligt blevet US statsborger (tidl. Mexicansk); familie bosat i Mexico.
Gerningssted 3: I samarbejde med Col. Scwartz (Fort Bliss MP) blev bilspor 1B fulgt
igennem øvelsesterræn til depot; lastbil 1B fundet; på ladet af lastbil ligger 4 soldater
skudt (formentlig af person stående på bagsmæk; skudhuller bagside af førehus);
umiddelbar undersøgelse af logfiler fra alarm viser at Srg. Andale har været forbi i
dagene omkring nytår og senest ankom 1/2 og forlod depotet dagen efter 1/3. Afspærret af MP; Afventer yderligere undersøgelse.
Gerningssted 4: Andales lejlighed (Fort Bliss); ejlighed tømt for alle personlige genstande; naboer fortæller at Srg og Mrs Andale har fortalt at de er på juleferie i Mexcio
(afrejst 03/01); naboer fortæller om velfungerende ægteskab (aktivt sexliv; snak om
at få børn). Afspærret af MP; Afventer yderligere undersøgelse.
Gerningssted 5: Corp Rick White lejlighed (Fort Bliss); boede alene; fundet bundet til
seng; formentlig tortur (overskårne pulsårer, flere knogler brækket (arme, brystben,
fingre) øjne bortoperet (ikke fundet)); lejlighed formentlig gennemsøgt; vagtskema
på døren (dato 1/1 afmærket med cirkel) (næste vagt 1/11); ungkarlekompleks; naboer fortæller om vellidt mand, deltog i sociale aktiviteter og sport; naboer var ikke
hjemme i julen (fællestur til Las Vegas); computer undersøgt og der er korrespondance med doktor via net-konsultation (afdøde har haft problemer med et gentagende
mareridt og søvnbesvær fra 12/19 og frem; læge har ordineret sovepiller; afdøde har
tilføjet kommentaren ”Porten må ikke åbnes”. Afspærret af MP; Afventer yderligere
undersøgelse.
Gerningssteder 6-7-8-9; Lejligheder for Priv. J. Fletcher; D McCay; G Panetti; D Mayfield (Fort Bliss). Afspærret af MP; Afventer yderligere undersøgelse.
Hypotese: Formentlig vil lagerstatus vise at udstyr fundet ved G2 stammer fra G3.
Hypotese: Andales vagtgruppe har forberedt transport og internering af piger smuglet
over grænsen, der er yderst sjældent andre end vagtpatruljer i området omkring G2.
Hypotese: Srg Andale + Mrs Andale opholder sig i Mexico. Mistænkte for fem mord;
motiv uklart (kan være alt fra penge til afpresning)
Hypotese: Corp Whites lejlighed var ikke gennemsøgt gtrundigt; flere bøger stod fx
på hylde uden at være gennemsøgt. Antyder forsøg på at sløre forbrydelsen.
Hypotese: Sår på Corp White har krævet instrumenter/værktøj at gennemføre
(specifikt brækkede knogler; fingre og andre led brækket i ekstreme vinkler).
Andet: SA Wyonard har fået dommerkendelse og vil undersøge Andales bankkonti,
men afventer første bankdag for at få adgang (mandag 1/12)
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