Fra LaRouche-bevægelsen 30. august
2014:
Fejr Lyndon LaRouches 92-års dag med
Obamas rigsretssag
Ville det ikke være poetisk retfærdighed, hvis Repræsentanternes Hus indledte
rigsretssagsprocedurer imod præsident Obama den 8. september, den dag, hvor de
vender tilbage til Washington fra pausen i august måned? 8. september er
tilfældigvis Lyndon LaRouches 92-års fødselsdag. Kongresmedlemmerne Walter
Jones, Jim McGovern og Barbara Lee, de tre initiativtagere til HCR 105, som
krævede, at Obama gik til Kongressen for at få en formel bemyndigelse under
artikel I, sektion 8 i Forfatningen og Resolutionen om Bemyndigelse til at føre
Krig, skrev til John Boehner tidligere på ugen og krævede, at han indkaldte til
høringer den 8. september for at få regeringen til formelt at opsøge en debat i
Kongressen og en bemyndigelse til enhver fortsat militæraktion. HCR 105 blev
vedtaget i Huset i juli af et overvældende, upartisk flertal 370-40, og Boehner
har ingen undskyldning for ikke at følge kravet fra Jones-McGovern-Lee.
LaRouche bemærkede fredag, at
»Obama har allerede overtrådt loven. Han burde ganske enkelt stilles for en
rigsret omgående.«
Der er faktisk gået mere end 60 dage, siden starten på det amerikanske militærs
engagementer i Irak imod Islamisk Stat, og tiden er inde for Obama til at
forelægge sin sag for Kongressen og det amerikanske folk. General Dempsey,
formand for generalstabscheferne, har lagt pres på Obama for at vedtage en
kompetent politik for at udslette IS og forelægge den Kongressen for at få
bemyndigelse, og Lyndon LaRouche bakkede fuldstændig på om gen. Dempsey i sit
webcast den 22. august.
I skarp kontrast til denne klarhed lød Barack Obama som et ynkeligt, ævlende
fjols torsdag, den 28. august, da han, nylig hjemvendt fra sine to uger i
Martha’s Vineyard, fortalte reportere på en pressekonference i Det hvide Hus, at
han endnu ikke havde en »strategi« for, hvordan IS skulle håndteres. Det er
ganske enkelt foragteligt! Obama ved, at det amerikanske folk og Kongressen
afskyer og mistror ham, og han foretrækker at gemme sig bag eksekutive ordrer og
luskede, hemmelige operationer – af hvilke ingen kan knuse Islamisk Stat. Josh
Earnest, pressetalsmand for Det hvide Hus, forsøgte at dække over Obamas brøler

ved at give et interview til CNN senere samme torsdag, hvor han påstod, at Obama
faktisk har en strategi, men bare ikke har formuleret, hvordan den skal
præsenteres. Det er amatørtime, og værre endnu. Denne præsident er færdig, og
Kongressen bør gøre det, som er anstændigt og forfatningsmæssigt korrekt og
komme af med ham nu.
Man kan sætte Obamas patetiske opførsel i kontrast til Vladimir Putins stærke
ord i fredags. Hans budskab til en lejr for unge lige uden for Moskva var:
»Genér ikke Rusland«.
Putin forsvarede selvsikkert Ruslands handlinger i Krim og forklarede de unge,
at den form for folkemord, som udføres mod russiske minoriteter i det østlige
Ukraine, også ville være sket i Krim, hvis Rusland ikke havde handlet. Samtidig
lo han foragteligt ad NATO’s påstande om, at Rusland har »invaderet« Ukraine.
»Rusland er langtfra involveret i nogen storstilet konflikt«,
sagde han på ungdomslejren på Seliger-søens bredder.
»Det ønsker vi ikke, og vi har ingen planer om det. Men selvfølgelig skal vi
altid være parat til at tilbagevise enhver aggression mod Rusland.«
Han fortsatte,
»Ruslands partnere … bør forstå, at det er bedst ikke at genere os. Gud være
lovet, jeg tror ikke, der er nogen, som overvejer at udløse en storstilet
konflikt med Rusland. Jeg vil gerne minde jer om, at Rusland er en af de
førende atommagter.«
Da Putin afslørede NATO’s bluff, modsagde OSCE, som fortsat har observatører på
den ukrainsk-russiske grænse, direkte NATO-hysteriet over den såkaldte russiske
»invasion« ved offentligt at erklære, at der ikke er nogen russisk invasion i
gang. De sagde, at der ikke var nogen militærenheder, som krydsede over til
Ukraine. Der er frivillige, som krydser over for at kæmpe side om side med
oprørerne, men det udgør ikke en »invasion« eller noget tilnærmelsesvist.
Meget af den ’hype’, der er mod Rusland, er tydeligvis målrettet mod NATOtopmødet den 4.-5. september i Cardiff, Wales, med deltagelse af stats- og
regeringschefer, og hvor Storbritannien og Obamaregeringen vil forsøge at
tyrannisere resten af NATO-landene til at gå med til flere sanktioner mod

Rusland – som blot vil give bagslag mod de allerede kollapsende europæiske
økonomier og banker. Den polske regering, stoppet med neokonservative fra Dick
Cheneys skab (udenrigsminister Sikorsky er gift med Anne Applebaum fra
Washington Post, en rigtig neokon-heks), løb en rigtig dum risiko fredag, hvor
hun forhindrede et fly med den russiske forsvarsminister Shoighu i at overflyve
polsk luftrum på vej hjem til Rusland fra et besøg i Slovakiet. LaRouche kaldte
de polske handlinger »ynkelige og infantile« og bemærkede, at en sådan adfærd
over for Rusland let kan »knuses«.
Tåberne i Det hvide Hus og i NATO’s hovedkvarter lyver og siger, at Rusland er
»isoleret«, men virkeligheden er en, at Rusland og Kina går fremad med BRIKSinitiativerne, og enhver fornuftig nation på planeten vil skynde sig at gå med.
Der er nu meget fremskudte bestræbelser i gang for to nye kanaler – Suezkanalen
og Nicaragua – og en genoplivning af Kra-kanalen er også ved at komme i gang.
Alt imens vestlige medier har leet hånligt ad Nicaragua-kanalen, så udfører det
samme, kinesiske ingeniørfirma, som udførte forundersøgelserne til De Tre
Slugters Dæmning, forundersøgelsen til den nye kanal. Cubanske publikationer
beskriver den nye kanal som et supplement til Panama-kanalen og forestiller sig
en betydningsfuld renæssance for det caribiske bækken.
Prometheus-princippet – den magt, som ligger i menneskelig kreativitet og store
idéer – udspiller sig i øjeblikket. Lyndon LaRouches oprindelige forslag til den
Internationale Udviklingsbank (IDB) fra 1975 er i færd med at realiseres. Det
mangeårige mål med at sprede Den amerikanske Revolution og Det amerikanske
System over hele verden er ved at ske. Det er vores mission at fjerne Obama,
afsætte hans beskytter Boehner og garantere, at USA er en førende kraft i denne
proces med global, revolutionær forandring.
Tiden er inde til at sætte en stopper for Det britiske Imperium.

