Obama gør fremstød for tre krige
samtidig
29. oktober 2015 – Præsident Obama bevæger USA stadig nærmere til global krig
mod Rusland i Europa og Mellemøsten og mod Kina i Asien. Han ønsker at myrde et
massivt antal mennesker, og han gør det gennem udflugter og ’snigende missioner’
(dvs. missioner, der gennemføres i smug, uden nogen debat og uden korrekt
bemyndigelse, -red.) med det formål at sabotere enhver reel diskussion i USA. I
stedet for at komme med regulære erklæringer om den vedtagne politik fra Det
Hvide Hus, gør Obama det i form af lækker gennem anonyme regeringsfolk længere
ned på rangskalaen til diverse nyhedsorganisationer. Hvis Obama ikke bliver
stoppet gennem en forfatningsmæssig fjernelse fra embedet, vil en atomkrig blive
resultatet af en eller flere af disse konfrontationer:
* Wall Street Journal rapporterede i går, at NATO overvejer at udsende på en
fremskreden post et stort troppekontingent i Polen og de tre baltiske stater.
Den plan, der er under overvejelse, omfatter udsendelse af en bataljon, omkring
800-1.000 mand, under NATO-kommando i hvert af de tre lande. En light-version af
planen går ud på at sprede en enkelt bataljon hen over alle fire lande, men
15-20 % af soldaterne ville i alle tilfælde være amerikanske. Det forlyder, at
tyske regeringsfolk giver udtryk for tilbageholdenhed og under private
diskussion siger til deres allierede, at de ikke vil true Moskva som en
permanent fjende, eller smække Moskva ude af Europa. Begge versioner af planen
vil i Moskva blive opfattet som en provokation, hvad tyskerne meget vel ved, men
artiklen henviser til unavngivne amerikanske regeringsfolk som kilde, en
indikation på, at det er Obama, der har indledt en diskussion om dette fremstød
hen imod atomkrig.
*I en anden artikel, der bygger på anonyme lækker fra Obamaregeringen,
rapporterer Reuters, at det var Pentagon, der gjorde fremstød for provokationen
i Det sydkinesiske Hav, under hvilken destroyeren USS Lassen sejlede frem til
inden for 12 sømil fra de kunstige øer den 26. okt. i en »frihed for sejlads«øvelse. De siger, at Pentagonfolk har krævet en sådan aktion for at udfordre
Kina siden maj måned, men at det var Det Hvide Hus og Udenrigsministeriet, der
»bremsede« det indtil denne uge. Men aktionen byggede på en anmodning om
»muligheder« fra forsvarsministeren Ash Carter – der trods alt er udnævnt af
Obama – angiveligt for at respondere til den hurtige opbygning af disse øer. Det
er den samme kampagne hen imod atomkrig, som Obama er engageret i, i Europa.
* Underhåndsudvidelsen af USA’s krig i Mellemøsten følger den samme

fremgangsmåde, hvor Obama overvejer at udvide USA’s militære operationer i
Syrien og risikere et sammenstød med Rusland; og i Irak, hvor regeringen hævder,
at amerikanske tropper ikke er involveret i kamp, selv om en amerikansk soldat
er blevet dræbt og fem andre såret i kamp, og med Carter, der lover mere af
samme slags.

