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Bob Parry: Amerikansk efterretningstjeneste
mener, Ukraine står bag nedskydning af MH17

6. august 2014 ? Den kendte undersøgende journalist Bob Parry, som fortalte nyheden om den oprindelige
Iran-kontra-skandale og nu kører websidenconsortiumnews.com[1], har rapporteret, at embedsmænd fra den
amerikanske efterretningstjeneste nu mener, at det var den ukrainske regering, og ikke de pro-russiske
oprørere, som skød MH17-flyet ned den 17. juli. Parry skrev: »I modsætning til Obamaregeringens officielle
påstande, som giver de ukrainske oprørere og Rusland skylden for nedskydningen af MH17 fra Malaysian
Airlines, har nogle amerikanske analytikere konkluderet, at oprørerne og Rusland sandsynligvis ikke var
skyldige, og at det synes at være ukrainske regeringsstyrker, som havde skylden, iflg. en kilde, der er blevet
orienteret om disse konklusioner.«

Han fortsatte med at forklare, at »Denne vurdering ? er fortrinsvis baseret på den amerikanske regerings
mangel på beviser for, at Rusland har forsynet oprørerne med et Buk anti-luftskyts-missilsystem, hvilket
ville være en forudsætning for at ramme en civil jetliner, der flyver i 33.000 fods højde, sagde kilden, som
talte under betingelse af anonymitet.« Han tilføjede, at til trods for amerikanske spionsatellitter, positioneret
over Østukraine, har amerikanske efterretningstjenester ikke frigivet nogen billeder af et Buk-system, som
blev overført af russere til oprørernes kontrol, blev transporteret til Ukraine, opstillet til at kunne affyres og
dernæst blev ført tilbage til Rusland. Selv om Obamaregeringen har frigivet andre billeder af Ukraine, taget
af amerikanske spionsatellitter, har fraværet af fotos af et oprørskontrolleret Buk-missilbatteri været hunden,
som ikke gøede, i den skingre sag, som det officielle Washington har skabt ved at give oprørerne og Rusland
skylden for nedskydningen den 17. juli, der dræbte 298 mennesker.

Parry påpegede, at Buk-missilbatterierne er lette at detektere, da de indeholder fire 16-fods missiler. »Hvis
de amerikanske efterretningsanalytikere har ret ? at oprørerne og Rusland sandsynligvis ikke er skyldige ?
ville den tilbageblevne hovedmistænkte være den ukrainske regering, som har Buk-antiluftskytsmissiler, og
som rapporteres at have haft to kampfly i nærheden af Fly 17 fra Malaysian Airlines på tidspunktet for
nedskydningen.«

Ikke alene gik Parry videre med at fordømme både præsident Obama og udenrigsminister Kerry for flere
offentlige udtalelser, som gav oprørerne og Rusland skylden for hændelsen. Han fordømte også, som
værende »grotesk svigagtige«, forsøgene på at give oprørerne skylden for beskydningen af civile
befolkningscentre i Østukraine, som er blevet udført af regeringsstyrker. »Oprørerne har gjort modstand mod
det, de anser for at være et ulovligt kup-regime, som, ved hjælp af neonazistiske militser fra Vestukraine,
væltede den valgte præsident Janukovitj i februar måned, og dernæst fortsatte med at marginalisere og
undertrykke den etniske, russiske befolkning i den østlige del.« Parry kom med anklager om, at præsident
Obama er skyldig i at tilvejebringe en mørklægning af nedslagtningen af etniske russere. »Obamas
mørklægning af Kiev-regimet er endnu mere skandaløs, hvis amerikanske efterretningsanalytikere har ret i
deres mistanke om, at det var ukrainske styrker, som stod bag nedskydningen af MH17-flyet.
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