USA:
Udenrigsministeriets
Kirby udsteder trusler og
ultimatummer imod Rusland
29. sept., 2016 – Talsmand for USA’s Udenrigsministerium,
pensionerede admiral John Kirby, havde fråde om munden i går,
fordi russerne undlader at gøre, hvad USA siger, de skal gøre
i Syrien, i en sådan grad, at han rent faktisk udstedte, hvad
man kun kan fortolke som trusler og ultimatummer.
Efter at forklare udenrigsminister Jon Kerrys advarsel til den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov tidligere i går morges
om, at USA overvejede at suspendere den amerikansk-russiske
dialog om Syrien, blev Kirby spurgt, hvad konsekvenserne for
Rusland ville være, hvis de ikke gjorde, som de fik besked på.
»Konsekvenserne er, at borgerkrigen i Syrien vil fortsætte, at
ekstremisterne og de ekstremistiske grupper vil fortsætte med
at udnytte de tomrum, der er dér i Syrien, til at ekspandere
deres operationer, som uden tvivl vil omfatte angreb mod
russiske interesser, måske endda russiske byer, og Rusland vil
fortsætte med at sende soldater hjem i ligposer, og de vil
fortsat miste ressourcer – måske endda flere fly. Den
stabilitet, de hævder, at de søger i Syrien, vil blive stadig
vanskeligere at opnå …«
I Rusland ses Kirbys udtalelse meget klart som en trussel imod
det russiske militær og imod selve Rusland. »Vi erklærer endnu
engang, at vi er fuldt ud rede til at fortsætte dialogen med
den amerikanske side og gå videre med de fælles aktioner til
bekæmpelse af terrorister i Syrien«, sagde talsmand for det
russiske Forsvarsministerium, generalmajor Igor Konashenkov i
dag. »Men selv den mindste antydning af en trussel mod vore
soldater og russiske borgere må imidlertid udelukkes af denne
dialog. Spørgsmålet om russiske borgeres sikkerhed, uanset,

hvor de befinder sig, er ikke til forhandling. Det er vores
første og betingelsesløse prioritet.« Konashenkov udstedte
også sin egen trussel. Med hensyn til Kirbys »trussel om
potentielle tab« for Rusland i Syrien, påpegede Konashenkov,
at Moskva er udmærket klar over, hvor de amerikanske
»eksperter, der er involveret i operationel planlægning og
overvågning af de militære aktioner«, befinder sig.
Talskvinde for det russiske Udenrigsministerium Maria
Zakharova slog ligeledes hårdt igen mod Kirbys trusler. »Mener
man ikke, at en sådan bugtalersnak om ’ligposer’,
’terrorangreb i russiske byer’ og ’tab af fly’ lyder mere som
en ’nak dem’-kommando, snarere end en diplomatisk kommentar?«,
spurgte hun på sin Facebookside.
Tidligere samme dag var viceudenrigsminister Sergei Ryabkov
kompromisløs i sin respons til Kirby. Der kommer ikke flere 7dages våbenstilstande – fordi de gør det muligt for
jihadisterne at omgruppere og genbevæbne sig – og fiaskoen for
det diplomatiske spor »fortsætter pga. Washingtons manglende
evne til at opfylde sine forpligtelser og løfter«, og er
derfor på de amerikanske beslutningers samvittighed.
»Vi er oprørte over den ultimatum-lignende tone i de signaler,
vi får. Undertiden hører vi endda kyniske trusler imod os og
dem, der virkelig bekæmper terrorister i Syrien. Vi kan ikke
anse det for at være noget som helst andet end de facto støtte
til terroristerne fra USA«, sagde han. Ryabkov kaldte
Washingtons trusler for »et følelsesmæssigt sammenbrud midt i
Obamaadministrationens manglende evne til at gennemføre sin
del af aftalerne« om Syrien. »USA hælder i realiteten vand på
terroristernes mølle og forsyner dem med utilsløret støtte«,
understregede han.
https://www.youtube.com/watch?v=AnefGPHty8c

