»Ville Tyrkiet handle uden USA’s
tilladelse?«
spørger politiske kommentatorer
McAdams og Escobar;
Andre advarer om atomkrig
25. november 2015 – »Et spørgsmål lyder, ville [den tyrkiske præsident] Erdogan
gøre dette uden USA’s tilladelse, uden USA’s støtte?«, sagde Daniel McAdams,
adm. dir. for Ron Paul Instituttet for Fred og Fremgang i et interview i dag med
Sputnik International. McAdams, en mangeårig støtte til Ron Paul i Kongressen,
anklagede Tyrkiet for kriminel aktivitet med at hjælpe ISIS: »Dette er meget
alvorligt«, sagde han, » … Tyrkiet har gjort det muligt for sig selv at blive
til et super-arnested for ISIS og andre jihadister, der kan bevæge sig frem og
tilbage fra Syrien til Tyrkiet … hvis man vil have kriminel aktivitet, er
Tyrkiet mindst en medskyldig i forbrydelsen.«
McAdams inkluderede Obama i forbrydelsen: »Netop i denne uge overvejede USA at
invitere al-Qaedas affilierede Ahrar ash-Sham til også at deltage i drøftelserne
[om Syrien]. Så, 14 år efter, at al-Qaeda angreb USA den 11. september, taler
USA om at bringe en organisation, der er tilknyttet al-Qaeda, ind, som en
moderat opposition til Syrien.«
Obamas rolle rejses også af Pepe Escobar: »Lad os gå lige ind til benet. Den
idé, at Tyrkiets nedskydning af et russisk Su-24-fly af et ’made-in-USA’ F-16
blev gennemført uden enten grønt lys eller i det mindste en på forhånd
arrangeret ’støtte’ fra Washington«, er næsten umuligt at tro på. Dernæst
fremlægger Escobar en synopsis over Tyrkiets beskidte rolle under ’Sultan
Erdogan’ med at hjælpe ISIS og smugling af olie, stjålet af ISIS, fra Syrien og
Irak. Han dokumenterer også, at »Bilal Erdogan, sultanens søn, er en betydelig
spekulant« inden for denne handel, og som Putin, bemærker han, afslørede under
G20-topmødet i Antalya, Tyrkiet, i sidste uge.
Der er også alvorlige advarsler om faren for en atomkrig. Den republikanske
præsidentkandidat Rand Paul sagde i går, iflg. The Hill: »Nedskydningen af et
russisk kampfly illustrerer præcist, hvorfor vi må have en åben linje« til
Rusland. Han knuste også andre kandidaters krav om en flyveforbudszone og sagde,
»nedskydning af de andre landes kampfly vil blive resultatet, og en krig mellem
atomare stormagter en mulighed«. Redaktøren af antiwar.com, Justin Raimondo,

siger, at »amerikanerne vil have en ny Cubansk missilkrise … Er I parate til
Tredje Verdenskrig?«
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