Tysklands general Kujat:
Der
foregår
en
krig
i
Washington
imod
det
samarbejde,
John Kerry arrangerede med
Rusland
Wiesbaden, 22. sept. 2016 – General Harald Kujat
(pensioneret), tidligere formand for NATO’s Militærkomite
(2002-05), sagde i går til Bild Zeitung: »I øjeblikket foregår
der ikke alene en krig med våben, men også med ord. Det
aftalte samarbejde med Rusland i Syrien, som udenrigsminister
Kerry har arrangeret, er tydeligvis ikke blevet mødt med
enstemmig støtte i Washington. Det fremstår derfor, som om
Kreml gøres ansvarlig for angrebet på nødhjælpskonvojen, til
trods for, at der hidtil ikke findes noget konkret bevis.«
»Begge de seneste dages tragiske begivenheder udgør således et
stærkt argument for, at aftalen mellem USA og Rusland bliver
gennemført – og ikke imod.« Bild fortsatte: »Det er Kujats
vurdering, at et tættere, militært samarbejde mellem begge
lande ville gøre det muligt at gå fremefter med kampen mod de
islamistiske terrorgrupper i Syrien og genoptage
fredsforhandlingerne.«
TASS rapporterede den 21. sept. om general Kujats kommentarer
til en tysk tv-kanal: »Angrebet mod en humanitær
nødhjælpskonvoj nær Aleppo, Syrien, kunne virke til
terroristernes fordel, sagde tidligere formand for NATO’s
Militærkomite til Tysklands N-TV-kanal onsdag. ’Jeg kan ikke
forestille mig, at Rusland skulle ønske at torpedere sine
aftaler med USA gennem dette angreb’, sagde Kujat og

tilføjede, at han ikke mente, at ’Syriens myndigheder ville
bombe en konvoj fra den syriske humanitære organisation, den
Syriske Røde Halvmåne’.« General Kujat fortsatte: »Så der er
altså kun terroristerne, der absolut ikke ønsker, at USA og
Rusland skal forene deres militære indsats på linje med
aftalerne og handle sammen imod dem. Men der foreligger hidtil
ingen beviser; hertil behøves en undersøgelse af scenen.«
General Kujats kommentarer, især om kampen internt i
Washington, er uden fortilfælde og peger på, at det haster
med, at mentalt sunde kræfter i USA rydder ud i Obamaadministrationen, før det er for sent.

