Fra LaRouche-bevægelsen 16.
september 2014:
Forsøg ikke at kontrollere en
ukontrollerbar krig. Obama
for en rigsret nu. Skab en
løsning for USA
Under den udvikling, der er foregået, siden topmødet mellem
BRIKS og dettes allierede nationer fandt sted i Fortaleza i
midten af juli måned, har den nye politik med fred gennem
udvikling for alle nationer ændret potentialet for hele den
internationale situation.
Kinas nye Silkevejspolitik, som er et centralt punkt i hele
denne ændring, udgør en
»konfuciansk idé om opbygning af fremtiden og opbygning af
en harmonisk verdensorden«,
som Helga Zepp-LaRouche sagde ved hjemkomsten fra et langt og
banebrydende besøg i Kina.
»Dette er et dynamisk koncept, som ikke er på samme plan,
og derfor ser de ikke sig selv som værende i konkurrence
[med andre nationer], fordi den Nye Silkevej er et
fuldstændig åbent koncept: Alle er velkommen til at
deltage.«
USA må tilslutte sig denne bestræbelse og dens nye,
internationale udviklingsbanker, for at redde sig selv fra det
transatlantiske finanssystems og de transatlantiske økonomiers
kollaps og ruin.
Men

»idioterne på Wall Street ønsker ikke, at vi skal gøre
det«,
sagde Lyndon LaRouche under diskussionerne i National Policy
Committee i dag.
»Idioterne vil slå os alle ihjel, hvis de får chancen.«
Den krig, som Barack Obama og hans britiske imperieherrer nu
er i færd med at sprede, har en potentiel, termonuklear
karakter, som LaRouche atter understregede, og denne form for
storbrand, som genereres fra en del af planeten, kan ikke
forhindres i at nå andre dele.
Med hensyn til Obamas specifikke og vanvittige krigsmission
sagde LaRouche, at det absolut er tilfældet, at Obamas nye
krig faktisk er endnu en krig for regimeskift imod Syrien, med
det formål at vælte og dræbe landets præsident.
Det britiske Underhus’ undersøgelsesafdeling har udstedt en
rapport mandag morgen, som er publiceret i en artikel i London
Telegraph, og som siger, at bombning af Syrien nu, sådan, som
Cameron og Obama kræver, ville være
overtrædelse af international lov.
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Den kendsgerning, at denne institution gjorde dette netop nu,
sagde LaRouche, betyder, at Obama står for at bombe Syrien. Og
en masse kongresmedlemmer er villige til at sidde og se på.
Men når Golem[1] Obama først lancerer det, så er det
ukontrollabelt – ukontrollabelt for Kongressen, for de
britiske imperialister, eller for de saudiske anstiftere, som
kunne ødelægge sig selv; det er ukontrollabelt for os. Det
kunne betyde massedød, inklusive for USA.
Ude af kontrol, sagde LaRouche, er ude af kontrol. Obama er
allerede gået vidt, alt for vidt. Hans næste skridt kunne
blive afslutningen af civilisationen. Stands ham, få ham
fjernet fra embedet, eller resultatet bliver ukontrollabelt.

Man kan ikke indtage en forsvarsposition imod en sådan
trussel. Man må standse det.
VI MÅ STANDSE DET. Smid Obama ud. Få sandheden om 11.
september og terrorisme frem.
Og LaRouche bemærkede igen, at tidligere præsident Bill
Clinton forstår den rolle, han må spille i at få lukket Obama
ned og erstatte ham; og at det også er hans ansvar at gøre
det. LaRouches bevægelse kender sit ansvar for at gøre dette,
og må udføre det nu.
»Det, vi har brug for i USA netop nu, er en passion, der kan
drive USA’s folk til at skabe løsningen. Det er disse ting,
som vil afgøre, om USA fortsat vil eksistere eller ej.«

[1] En Golem er en mytisk skikkelse, der ofte ses som en
menneskelignende statue, der er givet liv og bevægelighed.
Golem-myten menes at have jødisk oprindelse.

