Den
virkelige
ukrainske
skandalehistorie:
Maidan-kuppet var en britiskObama-nazistisk
regimeskifteoperation
Den 20. november (EIRNS) — I Washington, DC, alt imens de
timelange høringer i rigsretssagsundersøgelsen mod Donald
Trump i den amerikanske kongres’ efterretningskomite pågår,
hvad der ligger fast er, at det virkelige “problem” vedrørende
begivenhederne i Ukraine i de senere år, er at britiske og
forræderiske netværk i Obama-administrationen iscenesatte en
operation for at vælte den folkevalgte ukrainske regering
under Viktor Janukovitj i 2013-2014, og samarbejdede med
kendte nazistiske elementer for at nå deres mål. De selvsamme
britisk-amerikanske netværk udfører et kupforsøg i USA og
bruger den falske rigsretssag til at dække over deres faktiske
forbrydelser med at støtte nazi-kuppet i 2014.
Amerikanske operatører inkluderede Victoria Nuland,
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender
(2013-2017), vicepræsident Joe Biden, pengemanden George
Soros, ambassadør Geoffrey Pyatt, til at begynde med. Blandt
de britiske navne skiller Christopher Steele, MI6 sig ud.
Svoboda og højreekstremistiske bøller omfattede personer som
Andrij Paruby, der fungerede som kommandant for Maidan; og
Juri Lutsenko, som grundlagde den regeringsomstyrtende
bevægelse kaldet den tredje ukrainske republik. De udførte
dødbringende gadevold, individuelle overgreb, beslaglæggelse
af ejendom og ødelæggelser.
Denne historie blev afsløret i god tid, med opfordringer til
international indgriben, i EIR-artikler fra efteråret 2013 til

Maidan-kuppet i februar 2014 og senere; for eksempel, “Efter
Ukraines nej til EU: Eurasisk udvikling vs. kollaps og kaos”
(EIR, 6. december, 2013), såvel som den oprindelige dækning af
Ukraines afvisning af EU-associeringsaftalen (se EIR, 29.
november, 2013) ).
Derefter udstedte EIR på treårsdagen for Maidan en særlig
rapport, der blev frigivet samtidigt i Washington, DC, Berlin,
Tyskland, FN i New York City og andre steder, med titlen
“Obama og Soros – nazisterne i Ukraine, 2014 – USA, 2017? ”
Siden da er der kommet mange flere detaljer frem, som
eksempelvis spænder fra hvordan snigskytter blev hyret for at
gøre Maidan-demonstrationerne dødbringende, til så snavsede
detaljer som hvordan Joe Bidens søn, Hunter Biden, var bragt i
stilling til at modtage adskillige millioner i bestikkelse fra
det lyssky ukrainske selskab Burisma. Det hele er en del af
den samme grimme pakke. EIR har også offentliggjort en række
artikler af Barbara Boyd om, hvem der står bag kupforsøget mod
Trump. Det at præsident Donald Trump har omtalt noget af dette
som “korruption” er en æressag, ikke en anledning til en
rigsretssag.
Affæren i Ukraine er en af de største skandaler i den
politiske historie. Den er klart rettet mod destabilisering af
Rusland og kan meget vel føre til atomkrig mellem Rusland og
USA.
Men betydningen af denne skandale er på nuværende tidspunkt
overhovedet ikke begrænset til blot at afsløre de morderiske
enkeltheder. Der er nu sket det, at de ukrainske anliggender,
der bebrejdes Trump, er den seneste fase i det treårige
kupforsøg i USA for at vælte vores valgte regering. Det
iscenesættes af den samme britisk-amerikanske geopolitiske
flok, der iscenesætter destabiliseringer på nøglepunkter
verden over. Dette er hensigten med de oprør i stil med
Maidan, der for tiden finder sted i Hongkong mod Kina – og i
Bolivia.
At få sandheden frem om Ukraine kan betyde, at hele den

britiske, globale geopolitiske akse brydes op. Schiller
Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche påpegede i dag, i
drøftelser med medarbejdere i Europa, at mødet den 9. december
i Normandiet Fire-mødet (statsledere for Rusland, Ukraine,
Frankrig og Tyskland), som vil være et første sådant
internationalt forum for den nyligt valgte, fredssøgende
præsident for Ukraine, Volodymyr Zelensky, er indledningen på
en drøftelse om Ukraine, der har potentiale til at løse
situationens problemer. En velinformeret offentlig debat er af
afgørende betydning.
Denne uges nummer af EIR, dateret den 22. november, 2019,
indeholder en vigtig rapport om Ukraine af økonom Dr. Natalia
Vitrenko,
tidligere
parlamentsmedlem
og
tidligere
præsidentkandidat fra det Progressive Socialistparti i
Ukraine. I talen hun holdt den 16. november i Tyskland med
titlen “LaRouches Videnskab om Fysisk Økonomi som nøglen til
at løse verdens problemer, Eurasien og Ukraine” på Schiller
Instituttets internationale konference den 16.-17. november,
udtaler hun: “Det var den nazistiske, ”russofobiske”
farvelægning af Euromaidan, der førte til tabet af Krim og
satte scenen for kampene i Slavyansk og det monstrøse angreb
på antifascisterne i Fagforeningernes Hus i Odessa, og
afstedkom den brodermorderiske krig i Donbas. Denne krig har
stået på i fem og et halvt år. Selv de officielle statistikker
siger, at 13.000 menneskeliv er gået tabt …. Millioner blev
flygtninge … Hele Ukraine er ramt af de militante nazister”.
Det haster med at få den virkelige skandale frem. ZeppLaRouche understregede i dag, at “spørgsmålet om Ukraine – som
drøftet af Vitrenko, et hovedvidne og aktivist i denne
situation – har som sin vigtigste forudsætning, hvad der skete
fra november 2013 indtil statskuppet i februar 2014. Dette
skærer igennem hele operationen for en rigsretssag mod
præsident Donald Trump”.

