Fra LaRouche-bevægelsen 2.
oktober 2014:
Saml kræfterne på Jorden, som
Kepler
gjorde
det
for
Solsystemet
Onsdag, den 1. oktober 2014 – I en række erklæringer den 30.
september, efter at dommer Thomas Griesa fra New York på
absurd vis havde afsagt dom over den argentinske nation for at
vise foragt for retten (hans ret), kom Argentinas præsident
Cristina Fernandez med spiddende fordømmelser af
Obamaregeringen, dens allierede gribbefonde og disses lokale
samarbejdspartnere i Argentina, for forsøg på at destabilisere
eller vælte hendes regering. Hun spurgte, med hvilken ret en
amerikansk
domstol
kan
intervenere
i
Argentinas
forfatningssystem, som er direkte modelleret efter det
amerikanske, og diktere, hvad landets Kongres må og ikke må?
»Fremragende«, sagde Lyndon LaRouche. »Vi bør udbrede dette
internationalt.«
Præsident Fernandez advarede, med rette, om, at disse
imperiekræfter endda kunne gå så langt som til at arrestere
eller myrde hende.
»Hvis de vil skabe et permanent, blodigt spørgsmål, er det
sådan, de kan gøre det«, lød LaRouches respons. »Det er
sådan, de vil tabe kampen. De vil gå ned; det kan ikke
stoppes. Dommerne og de, som er involveret, vil blive hårdt
straffet, fordi de begår en forbrydelse, et bedrageri. Og
den kendsgerning, at de begår bedrageri i den amerikanske
regerings navn, gør det ikke til et mindre bedrageri. Disse
fjolser begår stadig denne løgn, dette bedrageri. Selve den

påstand, at disse dommere skulle have nogen jurisdiktion [i
denne sag], er i sig selv et bedrageri. Det ene bedrageri,
som tager det næste med sig. Og det værste ved disse dommere
er, at de er ’uspiselige’. Man ville ikke ønske at ’spise’
dem, selv om de var ’spiselige’!«
På en anden, relateret front er det blevet meget klart, at
Obamas kampagne med luftkrig »mod ISIS« er fuldstændig
mislykket. ISIS har igen jaget den irakiske hær på flugt vest
for Bagdad to gange i den forløbne uge, på trods af
bombningen, og står for at indtage den vigtige by Kobane i
Syrien på grænsen til Tyrkiet, med tyrkisk meddelagtighed, på
trods af, at de amerikanske og britiske bombetogter har sigte
på angriberne. Nogle af årsagerne er helt åbenbare, andre
mindre åbenbare, men denne skarpe fiasko, som kun vil blive
værre, viser atter engang, at Bagdad ikke kan forsvares under
den aktuelle politik, som seniorveteran-efterretningsmanden
Pat Lang antydede på sin webside i dag.
»Dette flytter konflikten meget tæt på Rusland; det er
implikationen heraf«, sagde LaRouche.
Og dernæst:
»Dette er Obama, uanset forklædningen«, fortsatte LaRouche.
»Han er den, der har udtænkt det; han har ansvaret, uanset
det lyssky dække, denne gang. Dette er hans plan; han var
specifik, ligesom hans udenrigsminister. Takket være Obama
er der INGEN effektiv styrke imod ISIS.«
Idet han gik over til et bredere fokus, sagde LaRouche,
»At bringe de nødvendige kræfter sammen her på Jorden, som
Kepler gjorde det for Solsystemet: det er den nødvendige
politik; det må den være. For USA er ingenting værd, hvis vi
ikke gør dette.«
»Det må gøres. Et skridt ud fra ærligt mod af denne art fra
USA – for hvis man ikke på et tidspunkt går op imod det, som

er deciderede skurkestreger, hvor meget ære har vi så
tilbage?«
»Vi må leve op til denne udfordring. Vi må imødegå den på en
passende måde. Hvilket i virkeligheden vil sige: på en
effektiv måde. Ikke på en skødesløs måde: at gøre sagen
klar, punkt for punkt, og fordømme fiaskoerne og
fejltagelserne punkt for punkt; og sørge for, at det
holder.«
»Det, som [den indiske premierminister] Modi gjorde på
Manhattan, er en stor præstation for hele menneskeheden. Der
er ingen, der retmæssigt kan klandre ham for dette«,
insisterede LaRouche.

