Leder, 5. november 2015:
Dump Obama nu, eller stå over for et
atomart Holocaust
Menneskehedens skæbne ligger nu i vægtskålene, og det centrale spørgsmål, nu
mere end nogen sinde før, er, hvorvidt det amerikanske folk samt en håndfuld
valgte regeringsfolk har det fornødne mod til at gennemtvinge præsident Obamas
fjernelse fra embedet. Drone-papirerne er at sammenligne med Pentagon-papirerne,
anno 2015, og som dokumenterer, at USA’s præsident er den største massemorder i
amerikansk historie.
Det faktum, at de amerikanske massemedier har mørklagt betydningen af Dronepapirerne, var forventeligt. Det forringer ikke i mindste måde beviserne, ej
heller gør det Obama mindre skyldig i krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden.
Han sidder på toppen af en klart defineret, kriminel kommandovej, der har
kommissioneret mord over hele verden, inklusive imod amerikanske borgere.
Forbrydelserne er klart dokumenteret i Drone-papirerne, der inkluderer en høring
i Kongressens Efterretningskomite om CIA’s og Fælleskommandoen for
Specialoperationers drone-programmer til mange milliarder dollar om året, og som
viser, at der ikke er nogen kontrol med dem, og at uskyldige civile
rutinemæssigt bliver dræbt, for blot posthumt at blive kategoriseret som
fjender, dræbt under kamp, for at skjule forbrydelsernes omgang.
Obama fortsætter stædigt med at mørklægge bombningen af Læger uden Grænserhospitalet i Kunduz, Afghanistan, og afviser gruppens krav om en uvildig
undersøgelse under Genevekonventionen. Obama er en dræber, der er på mordtogt,
og han må stoppes af den relevante, forfatningsmæssige handling, enten gennem en
rigsretssag eller gennem det 25. Forfatningstillæg.
Der er en voksende stemning i landet for netop en sådan handling – under
forudsætning af, at man kan opmarchere det rigtige lederskab, der kan få det til
at ske. Onsdag eftermiddag fandt et usædvanligt møde sted på Capitol Hill med
kongresmedlemmerne John Conyers, Walter Jones og Alan Grayson, samt fhv.
amerikanske ambassadør Jack Matlock, NYU-professor Stephen Cohen og selskabsdir.
Joseph Pepper. De advarede enstemmigt om, at Obamas opførsel er i færd med at
føre verden ud i en atomkatastrofe og krævede, at der skulle sættes en stopper
for Obamas provokationer imod Rusland og Putin. Den ene taler efter den anden

genkaldte Koldkrigsoplevelsen, hvor man levede under truslen om en umiddelbart
forestående atomar udslettelse, og advarede om, at den nuværende situation, som
et resultat af Obamas handlinger, er endnu mere farlig.
Vi har nu et mulighedens øjeblik. Ved at fjerne Obama gennem de relevante,
forfatningsmæssige midler, og ved samtidig at tage skridt til at genindføre
Glass-Steagall og omgående igangsætte en reel, økonomisk genrejsning i Franklin
Roosevelts ånd, kan vi genrejse USA til sin historiske rolle som en nation, der
leder ved sit eksempel og ikke ved imperial politik og krig.
Alternativet blev skåret ud i pap på Capitol Hill og var en gentagelse af de
advarsler, som Lyndon LaRouche har udtalt fra Obama-præsidentskabets allerførste
dage. At tillade, at en farlig narcissist forbliver i embedet én eneste dag til,
er at sætte selveste menneskehedens overlevelse på spil.
Det amerikanske folk har lidt under 15 års Bush- og Obamaregeringer, og
konsekvenserne har allerede været ødelæggende. Fattigdom, arbejdsløshed,
narkomani, selvmord – dette er de menneskelige konsekvenser af Bush’ og Obamas
ødelæggelse af den amerikanske økonomi. Og nu har præsident Obama bragt verden
til selveste randen af en mulig, atomar udslettelse.

