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29. september, 2016 – EIR’s Jeff Steinberg sidder sammen med
senator Richard Black fra staten Virginia for at diskutere
virkeligheden på jorden i Aleppo, Syrien, vs. de løgne, der
gennemsyrer den vestlige presse. Black er netop vendt hjem fra
en rundtur i Syrien, der også omfattede et møde med den
syriske præsident Bashar al-Assad, og han har forpligtet sig
til at oplyse sine amerikanske medborgere om, hvordan den
amerikansk-britiske strategi for regimeskifte er i færd med at
ødelægge dette engang
fremskridtsvenlig land.
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Jeffrey Steinberg: Det er mig en fornøjelse at være her med
den pensionerede oberst i flåden, den republikanske senator
Richard Black fra Virginia, der har tjent i Vietnam, og er én
af de personer, der er bedst informeret om det, der foregår i
Syrien.
Vi har, senator, i de seneste dage set et totalt sammenbrud af
Kerrys og Lavrovs bestræbelser på at nå frem til en form for
fælles amerikansk-russisk militæroperation for at udslette
ISIS og Nusra, som er al-Qaeda-grupperingen i Syrien. Vi så en
overlagt sabotagehandling – det er vist ikke at springe ud i
en formodning – med bombningen af en syrisk hærstilling blot

dagen eller så efter, at en aftale blev indgået mellem USA og
Rusland …
Senator Richard Black: Og det er sket for anden gang, for
øvrigt, så dette er tydeligvis ikke et uheld.
Steinberg: Korrekt. Så jeg mener, at vi nu har kurs mod en
situation, hvor, på trods af al propagandaen, så er der en
mulighed for, at denne krig faktisk kan vindes i klassisk
militær forståelse, og jeg vil bede dig om at give os en
analyse, en forklaring, en vurdering af det, der foregår netop
nu i Aleppo, for dette er virkelig et afgørende slag – det er
lidt som den syriske krigs ’Gettysburg’, hvor konsekvenserne
af en slående sejr til de syrisk/russisk/iranske styrker
fundamentalt ville ændre hele situationen. Jeg mener, at
manglen på mediedækning, der har nogen som helst dybde eller
indsigt, skaber et virkeligt vakuum og en forvirring for mange
amerikanere. Jeg vil bede dig om at give os et billede af,
hvad der foregår netop nu, som du ser det, med denne kamp om
Aleppo.
Black: Det er ret utroligt – hvis man læser den vestlige
presse, ville man tro, at kampen om Aleppo er en syrisk og
russisk kamp imod en gruppe civile, og der er absolut ingen
diskussion om de fjendtlige styrker. Det, der er sket, er, at,
for mange år siden, tidligt i krigen, angreb de forskellige
terrorist- og oprørsgrupper, og det lykkedes dem at indtage en
del af Aleppo. Der, hvor de står i dag, er, at 1 ud af 8
indbyggere i Aleppo iflg. rapporteringer skulle befinde sig i
den del, der er besat af oprørsstyrkerne. Den syriske regering
har i årevis forsøgt at indeslutte og belejre denne sektion af
Aleppo, uden held, indtil blot inden for det seneste år, hvor
de, gennem en række meget fremragende manøvrer, lykkedes med
at gøre det langt vanskeligere for al-Qaeda, som er den
dominerende styrke – den hedder al-Nusra, men det er al-Qaeda,
de samme mennesker, der angreb USA den 11. september – de er
hjertet og sjælen i terroristgruppen i Aleppo. De fik
forsyninger ad Castello-vejen, og endelig, pga. nogle andre

ting, som den syriske hær gjorde, lykkedes det dem endelig at
afskære Castello-vejen og lukke den og grundlæggende set lukke
af for den eneste forsyningsrute til det, der nu er blevet til
Aleppo-lommen, som nu er totalt omringet, så i militære termer
refereres der til den som en lomme. Oprørerne påstår, at de
udgør en kvart million civile inden for Aleppo-lommen; de har
en kendt historie for en ca. firefoldig overdrivelse, så det
kunne være 80.000, og det ville ikke overraske mig, hvis det
var det korrekte tal; men der er civile dér. I forsøget på at
bryde afspærringen og skabe en anden forsyningsrute –
Castello-vejen ligger i det nordlige Aleppo – angreb al-Qaeda
inde fra Aleppo-lommen, og ligeledes en lignende hær udefra –
totalt set en hær på omkring 40.000, henved to fulde,
amerikanske divisioner, tungt pansret og mekaniserede – og det
er utroligt; vi hørte så meget om én lille dreng, der var
bedøvet og havde støv i hele ansigtet, og vi tænkte, dette er
verdens ende – det var den store historie. Men den historie,
som medierne undlod at berette, var, at der var, hvad der
svarer til en amerikansk, tungt pansret brigade, en al-Qaeda
panserbrigade, der angreb og forsøgte at bryde ud, og de
anvendte 95 tanks og skønsmæssigt 8-10.000 jihadister. Det var
der intet spor af; det eneste, man så, var en lille dreng på
en bus. Dette er en krigsskueplads; Aleppo-lommen er en
krigsskueplads. FN og alle de andre, USA, vi siger, du gode
Gud, vi må få føde og forsyninger til disse mennesker; man
plejer typisk ikke at forsyne sine fjender. Da vi bekæmpede
Tyskland, sagde vi ikke for Berlin, åh, vi må standse al kamp,
vi må få føde og forsyninger til den nazistiske hær og til de
mennesker, der er omringet. Den syriske hær, og den syriske
regering, har gjort det klart, at alle, der ønsker at komme
ud, kan komme ud; de får fri og sikker passage, og de har en
lang historie for faktisk at gøre dette, og det er således
helt klart, at de civile kan komme ud, når blot oprørene,
terroristerne, vil give dem lov. En gruppe forsøgte at komme
ud, og al-Qaeda dræbte 26 af dem, mens de forsøgte at komme
ud. Men jeg mener, at, i stedet for, at FN lægger pres på den
syriske regering, så må de lægge pres på terroristerne og

deres allierede, tyrkerne, saudierne, qatarerne, og sige, hør,
lad de civile komme ud. Vi ved, at den syriske regering vil
give dem føde, husly, steder, de kan være; alt, hvad de
behøver, inkl. lægehjælp og medicin, for der er rigeligt med
hospitaler i Aleppo …
Steinberg: … i de andre dele, der er under regeringskontrol,
henved ¾ af byen.
Black: … ja, i de andre dele; det er mere end ¾, det er langt
den største del. Men altså, lad os skabe nogle arrangementer,
og jeg er ikke i tvivl om, at, hvis man går til præsident
Assad og siger, hør her, vil du etablere en proces, der giver
alle de tilbageværende civile, kvinder og børn, og faktisk
også enhver kæmper, der vil nedlægge våbnene, mulighed for at
komme sikkert ud, og jeg er ikke i tvivl om, at han ville sige
ja. Der er visse ekstraordinære krigsforbrydere, der er i
Aleppo-lommen, såsom den gruppe, der hedder al-Zenki, 1000
jihadi-krigere, der alle bliver betalt af den amerikanske
skatteboger; vi betaler rent faktisk deres lønninger, og for
ikke så længe siden begik de en forfærdelig grusomhed, da de
kidnappede en lille dreng, der var en flygtningedreng, og de
kidnappede ham fra et hospital, han havde stadig intravenøse
nåle i sin arm; og de tog ham til centrum af den oprørsbesatte
del af Aleppo, og de skar hans hoved af med en kniv og viftede
med det foran skaren og råbte, Allah-hu-Akbar. Det er disse
mennesker, hvis lønninger vi betaler, som vi forsyner med
antitank-våben, som vi forsyner med forstærkninger, alt sammen
med amerikanske skattebetaleres penge. Utroligt! Så jeg vil
tro, at den syriske regering ikke vil være villig til … hvis
de er ubestridelige krigsforbrydere, så vil de ikke forhandle
med dem. Men jeg mener, hvis man har den typiske jihadist, der
tog derhen for at tjene et par dollars, rejste fra Tunesien,
så vil de sandsynligvis sige, vi vil tage ham og give ham
amnesti; det har de historie for at gøre og har gjort det om
og om igen. Så svaret er, sig ikke, forsyn de civile på
krigsskuepladsen; svaret er, se at få de civile væk fra

krigsskuepladsen.
Steinberg: Ja, selvfølgelig. Det slår mig, at, pga. sabotagen
af den sidste, bedste indsats for et reelt, strategisk
amerikansk-russisk samarbejde, at præsident Putin og det
russiske militær har været rundt om denne blok tre eller fire
gange allerede blot i Syrien, for ikke at tale om løgnene i
Libyen tidligere; og nu befinder vi os i en ren kampsituation,
hvor, som jeg forstår det, så blev oprørernes forsøg på at
bryde belejringen af Aleppo-lommen ikke alene nedkæmpet, men
oprørerne led meget, meget store tab, så udsigterne til ikke
alene simpelt hen at opretholde denne blokade, men til at gå
ind og på afgørende vis nedkæmpe oprørsstyrkerne og herved
konsolidere kontrollen med hele Aleppo, er noget, der ligger i
kortene, potentielt set i de umiddelbart forestående uger og
måneder forude. Og dette er en form for vendepunkt, og
niveauet af hysteri, og niveauet af forsøg på at sige, som du
før påpegede, at dette er tæppebombning af civile og
uskyldige, alt sammen er en refleksion af den kendsgerning, at
vi befinder os ved et vendepunkt, hvor hele Obamas politik
kunne være totalt i ruiner, og man kunne få en reel militær
sejr, hvor den syriske regerings styrker, sammen med fremmede
lande, der blev inviteret ind af en suveræn myndighed, rent
faktisk kunne opnå en militærsejr, der bringer denne
rædselsfulde historie til en afslutning.
Black: Ja, og hvis man tænker over det, så er hjertet og
sjælen i de hære, der angriber Syrien, al-Qaeda, og al-Qaeda
er den gruppe, der tilintetgjorde tvillingetårnene den 11.
september. Hvis det amerikanske folk blev behandlet oprigtigt
fra vores regerings side, ville vi se folk, der råbte hurra i
gaderne; vi ville sige, hør, vi står for at besejre al-Qaeda,
vi står for at få hævn for det, de gjorde, da de tvang
hundreder af mennesker til at springe en kvart mil i døden for
at undfly flammerne i tvillingetårnene, og nu har vi dem
endelig med ryggen mod muren og kan slå dem, og man skulle
tro, at det eneste, der kunne gøre folk vrede, var at sige,

hvorfor er vi ikke med dér, hvorfor har vi ikke mulighed for
at gå ind og selv levere et par hårde stød. Vi burde tilslutte
os russerne og syrerne og besejre al-Qaeda; de er fjenden.
Syrien har aldrig begået en fjendtlig handling imod USA; det
er, ligesom de andre lande, som vi gentagne gange har
angrebet, en neutral, ikke-krigsførende stat, og alt, hvad vi
har gjort imod det, har været en illegal aggressionskrig.
Steinberg: Jeg mener, at, i og med det nu er 15-året for det
oprindelige 11. september-angreb, så er det, du foreslår, ikke
alene fornuftigt, men det er noget, man ville mene, folk ville
kræve af deres regering. Jeg vil gerne atter takke dig for en
meget oplysende diskussion, og jeg håber, at I, der lytter med
derude, forstår, at det, I hører fra Obamaadministrationen, i
den grad er en misrepræsentation af det, der foregår, så det
er absolut afgørende, at folk som senator Black har en stemme
derude, så noget af sandheden bag denne krigspropaganda rent
faktisk kan komme frem. Og selvfølgelig, eftersom det er et
præsidentvalgår, så er det dobbelt så vigtigt, at det
amerikanske folk bliver informeret. Så igen, mange tak, og
fortsættelse følger, er jeg sikker på.
Black: Mange tak, Jeff.

