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vi er oppe imod« 
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EIR, 2. februar 2016 – Vores na-

tions og civilisationens overlevelse 

fordrer, at Wall Street omgående luk-

kes ned og Obama fjernes nu, for at 

gøre en ende på det kollapsende og 

bankerotte transatlantiske systems 

dødspolitik. For atter engang at forplig-

te os engagerende til menneskehedens 

sande fremskridt må vi genindføre en 

national forpligtelse til at genoplive 

vores amerikanske rumprogram. Det 

har været min uafbrudte kamp, der 

begyndte for seks år siden, da jeg lan-

cerede en kampagne for at blive med-

lem af den amerikanske Kongres og 

krævede, at Obama blev stillet for en 

rigsret for sin nedlukning af Constellation-programmet 

og nedtagningen af det bemandede rumprogram. Præsi-

dent Obama er fortsat med at agere på vegne af Wall 

Street og Det britiske Imperium, som hovedmodstander 

og samfundsfjende nummer ét, der står i vejen for ægte, 

videnskabeligt fremskridt i denne nation.   

Som et resultat af denne vildfarne og onde hensigt har 

vores nation mistet sin vision. Vores nations befolkning 

er blevet overladt til alvorlig håbløshed og fortvivlelse. 

De er blevet ladt tilbage uden noget håb om en fremtid, 

og er blevet overgivet en kultur, der fremmer narkotiske 

stoffer og død. Et voksende antal af vore borgere tager 

deres eget liv gennem narkotika. Folk er blevet efterladt 

uden nogen reel mission, uden en mulighed for at være 

reelt produktive.  

Denne kurs kan og må ophæves, og en ny retning for 

menneskehedens fremskridt må genindføres. 

Kesha Rogers har to gange været nomineret til Demokra-

tisk kandidat til Kongressen for staten Texas. Hun er 

medlem af LaRouche Komite for Politisk Strategi (LPAC 

Policy Committee). 
 

Det tilkommer jer, det amerikanske folk, at forstå og 

handle på den moralske fordel, der nu er blevet fremlagt 

gennem Kinas og Ruslands handlinger, især Kinas, og 

som repræsenterer en ny fremtid for menneskehedens 

fremskridt i rummet og gennem en »win-win«-strategi 

om samarbejde mellem alle nationer. Den vision, som 

Kina og dets rumprogram har fremlagt, om at udforske 

Månens bagside, blive de første til at lande der og gøre, 

hvad ingen nation hidtil har gjort, vil ikke alene være en 

stor sejr for Kina, men for hele menneskeheden. 

Det var den samme vision, som USA repræsenterede 

gennem præsident John F. Kennedys vision og lederskab, 

da han i 1961 for nationen og hele verden fremlagde 
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forpligtelsen til at landsætte en mand på Månen og bringe 

ham sikkert tilbage til Jorden. 

Denne vision blev først opfyldt seks år efter mordet 

på præsident Kennedy, men Kennedys vision var ikke 

blot et enkelt skud i tågen. Det var et udtryk for det, som 

vores nation og hele menneskehedens forhåbninger, vir-

kelig repræsenterer. Det er tanken om, at alle mennesker 

har en fælles mission om at erobre rummet, at fremme 

menneskehedens viden og forståelse for universet og 

galaksen, i hvilken vi lever. Det er den mission, som 

Kina i dag har helliget sig til, og en mission, som vi i 

USA atter engang fuldt ud må forpligte os til. 

Civilisationen er i fare for at blive tilintetgjort gennem 

udløsningen af atomkrig, hvilket nu er Det britiske Impe-

riums og dets marionet Obamas optrappede hensigt og 

bestræbelse, imod nationerne Rusland og Kina, de eneste 

nationer, der repræsenterer en ledende, positiv faktor 

over hele planeten for, hvad menneskeheden kan og må 

blive til. 

Genialitet er i universet, og det er stærkere end det 

onde, vi er oppe imod. 

Det var gennem præsident Kennedys vision, at en na-

tional mission blev genindført. Som Kennedy engang 

erklærede, »Vi rejser ud i rummet, fordi uanset, hvad 

mennesket må gå i gang med, så må frie mennesker fuldt 

ud dele.« 

Denne forpligtelse til sand frihed har vi mistet. Vi mi-

stede det, da præsident Kennedy døde og vi kapitulerede 

til en degenereret kultur. Tabet af forpligtelsen og helli-

gelsen til en national, videnskabsdrevet mission og af-

skaffelsen af en national mission i rummet har været 

resultatet af at overgive vores rumprogram i hænderne på 

Wall Streets monetarister, budget-nedskærere og den 

antimenneskelige, antividenskabelige miljødagsorden. 

I 2011 præsenterede Kina sin mission for, hvad det 

ville opnå gennem udforskningen af både Månen og 

rummet. Forordet, eller principerklæringen, som blev 

fremlagt på det tidspunkt, lød, »Det ydre rum udgør 

menneskehedens fælles rigdom. Udforskning, udvikling 

og udnyttelse af det ydre rum er menneskehedens utræt-

telige stræben.« 

Som det velkendte, gamle ord siger, »Hvor der ikke 

findes vision, vil folket gå under«, således må vi i dag 

ikke længere overgive vores nations og verdens folk til 

undergang, under Obamas og Wall Streets destruktive 

hånd. Vi har et valg – om at gå sammen med Kina i op-

fyldelsen af menneskehedens ægte, kreative intentioner. 

Vores rumprogram må fuldt ud genoprettes og finansie-

res. Vi må atter engang inspirere denne nations befolk-

ning til, at de har noget storslået at leve for, og at de atter 

kan føle stolthed ved virkelig produktivt at yde deres 

bidrag til fremskridt i hele nationen, og i hele verden.  


