Tysklands general Kujat og
Europas kommende
skæbnesvangre
beslutninger
efter angrebene i Paris
15. november 2015 – Med den tyske udenrigsminister FrankWalter Steinmeier, der spiller en ledende rolle i at bringe
Rusland og USA sammen ved drøftelserne om Syrien og G20, og på
trods af chokket ang. terrormassakren i Paris, måtte
pensionerede, tyske general Harald Kujat, under en ZDF TVspecialudsendelse om angrebene sent lørdag, meget
eftertrykkeligt holde fast ved at fokusere diskussionen på
årsagerne og de mulige løsninger på ISIS-terroren, i
særdeleshed om det nødvendige i, at Frankrig og Vesten
samarbejder militært og politisk med Rusland og den syriske
hær. Først sent i udsendelsens løb bragte spørgsmålet om en
NATO-mulighed spørgsmålet om samarbejde med Putin og Syrien
frem.
Den tyske justitsminister Heiko Maas, der var gæst i studiet,
reagerede på en gavnlig måde på, at general Kujat bragte
spørgsmålet om en NATO-mulighed på bane, idet han selv bragte
samarbejde med Rusland, og ikke kun en militær løsning, på
bane. General Kujat brugte Maas’ bekymringer om NATO og USA
til at komme med den afgørende pointe om Putins flanke i
Syrien: »Med hensyn til Ruslands intervention, den russiske
intervention, den militære intervention, så har det
transformeret situationen, militært og politisk. Det faktum,
at vi i dag kan tale om, at der forhandles om en politisk
løsning, er en konsekvens af den russiske intervention i
Syrien,
Syrien,
hvilket
lettere

og hvis Frankrig ønsker at engagere sig militært i
inklusive med landtropper, så må de tale med russerne,
amerikanerne for resten også gør, og som har gjort det
at sætte sig sammen ved forhandlingsbordet [i Wien]

for at drøfte en politisk løsning.«
General Kujat sagde, på et spørgsmål om, hvad han foreslog:
»Det, vi ser nu, er, at Rusland har grebet initiativet og går
fremefter militært. Alle stater, der kunne udøve militær
indflydelse på situationen, har hidtil afvist at sende
landtroper dertil, også Rusland, europæerne under alle
omstændigheder, og også USA. Rusland bruger nu Assads hær som
landtropper og støtter dem med luftangreb. Og det, vi ser, er
fremskridt på den russiske side, selv om dette ikke behandles
på en fremtrædende plads i de tyske medier. I Irak ser vi
fremskridt deri, at kurderne har styrket deres offensiv. Det
har alt sammen naturligvis ført til den kendsgerning, at IS på
andre måder [angrebene i Paris, -red.] forsøger at tiltrække
sig opmærksomhed. Det har brug for støtte og indstrømning af
kæmpere.

Foto: Som udtryk for deltagelse i sorgen var Brandenburger Tor
i Berlin lørdag og søndag dækket i de franske farver.

