USA: Seneste advarsel fra
Paul Craig Roberts:
Konfrontation over Ukraine
kunne blive »Afslutningen for
os alle«
24. feb. 2014 – Tidligere assisterende finansminister Paul
Craig Roberts er fortsat en af de få offentlige kommentatorer,
som anerkender den dødelige fare, som den overhængende
konfrontation over Ukraine udgør.
»I 100-året for Første Verdenskrig«, skriver han, »går de
vestlige magter atter i søvne direkte ind i en destruktiv
konflikt«, med begivenheder, som er i færd med at glide ud af
Washingtons kontrol.
»Problemet med Washingtons plan om at vælte den valgte
regering i Ukraine og i stedet installere sine håndlangere er
dobbelt«, siger Roberts: »De af USA valgte marionetter har
mistet kontrollen over protesterne til de væbnede radikale
elementer med historiske forbindelser til nazismen, og Rusland
anser en EU/NATO-overtagelse af Ukraine for at være en
strategisk trussel mod russisk uafhængighed.«
»Washington har overset, at den finansielt set levedygtige del
af nutidens Ukraine består af historisk set russiske provinser
i den østlige og sydlige del, som den sovjetiske ledelse
fusionerede sammen med Ukraine med det formål at fortynde de
fascistiske elementer i det vestlige Ukraine, som kæmpede for
Adolf Hitler imod Sovjetunionen«, fortsætter han. »Det er
disse ultra-nationalistiske elementer med nazistiske rødder,
og ikke Washingtons udvalgte marionetter, som nu har magten
over den væbnede opstand i det vestlige Ukraine.«

»Hvis den demokratisk valgte ukrainske regering væltes, ville
de østlige og sydlige dele genforenes med Rusland. Den
vestlige del ville blive udplyndret af vestlige banker og
selskaber, og NATO-baserne i Ukraine ville blive målskive for
de russiske Iskander-missiler.«
»Det ville være et nederlag for Washington og deres naive,
ukrainske tåber at se halvdelen af landet vende tilbage til
Rusland. For at redde ansigt kunne Washington fremprovokere en
stor magtkonfrontation, som kunne betyde afslutningen for os
alle.«
Det eneste, der bør tilføjes, er, at det sluttelig er London,
ikke Washington, som fremprovokerer den atomare konflikt.
Fra London finder vi også en advarsel, som kommer fra en
artikel i The Daily Mail med følgende overskrift, som
fortæller historien: »Hvorfor et udbrud i Kiev kunne sætte en
tsunami i gang, som vil opsluge os alle: Mens Ukraine brænder,
kommer en barsk advarsel fra vores mest autoritative
historiker med speciale i Østeuropa.« Denne historiker er Mark
Almond, som understreger, at den aktuelle krise placerer
Storbritannien tættere på en konfrontation med Rusland, end på
noget tidspunkt siden Krimkrigen.

