Lyndon LaRouche:
De vigtigste uger i moderne
historie –
Vi må nu gribe dette øjeblik
14. september 2015 – I løbet af de næste to uger vil den
russiske præsident Vladimir Putin ankomme til New York med et
forslag om at skabe en virkelig, international koalition for
at knuse ISIS og de andre, barbariske terroristorganisationer,
der er udsprunget af Bush/Cheney-Obama-ødelæggelseskrigene.
Ruslands militære initiativ er allerede ved at blive lanceret
i Syrien og efterlader således præsident Obama og hans team i
Det Hvide Hus totalt forvirrede og afsløret af Putins
fremragende flankeoperation, der ville gøre general Douglas
MacArthur stolt. Visse personer i Det Hvide Hus og
Udenrigsministeriet tager skridt til at bygge en blokade rundt
om Syrien for at stoppe russisk humanitær og militær
assistance – en handling, der hurtigt ville overgive hele
Syrien til de barbarer, der finansieres af Wahhabiterne i
Saudi-Arabien.
Men fremtrædende personer i USA og Europa kommer i stigende
grad offentligt frem for at fordømme krigspolitikken, og til
støtte for Putins initiativ. Denne indsats anføres i USA af
Lyndon og Helga LaRouche, der får tilslutning fra fhv.
amerikansk justitsminister, Ramsay Clarke, og fhv. senator fra
Alaska, Mike Gravel, med taler på Schiller Instituttets
konference på Manhattan for at mobilisere New Yorks borgere og
nationen, samt, via Internet, hele verden – til at handle i
disse næste, »mest vigtige uger«, hvor en FN Generalforsamling
træder sammen i New York. »Vi må nu gribe dette øjeblik«,
sagde hr. LaRouche,
»med denne nye, internationale forsamling, der er fuldt ud

klar over – dens bedste folk er fuldt ud klar over – denne
situations implikationer, nu. Det, vi må organisere, i hele
USA i særdeleshed, men også i hele verden, er at forhindre
lanceringen af en atomkrig«.
I Tyskland finder der et dramatisk skifte sted, først i form
af Tysklands beslutning om at åbne sine arme til de bølger af
flygtninge, der er blevet drevet ud af det nordlige Afrika af
Obamas morderiske krige og de terrorister, som disse affødte,
og i dag i form af Angela Merkel, der åbent erklærede, at
»Tyskland og andre vesteuropæiske magter må arbejde sammen med
Rusland, så vel som med USA, for at løse krisen i Syrien«.
I Rusland gav udenrigsminister Lavrov en forpremiere på den
tale, som præsident Putin vil holde i FN.:
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For det første, faren ved Vestens imperialistiske indsats for
at tilbageholde fremvæksten af nye centre for økonomisk og
politisk magt;
For det andet, Vestens overlagte samarbejde med terrorister
for at »opnå et eller andet snævert, geopolitisk mål«; og
For det tredje, anvendelsen af ensidig tvang og sanktioner,
uden for international lov«, under indflydelse af den
amerikanske psykologi »for at gennemtvinge regimeskift imod
bestemte nationer.
Lavrov tilføjede, at præsident Putin vil tale om »ødelæggelsen
af det økonomiske rum i hele verden«.
Dette initiativ skaber evnen til at opnå de nødvendige
forholdsregler for at stoppe krigen og skabe et nyt paradigme
i verden, baseret på menneskehedens fælles mål – fjernelse af
præsident Obama gennem det 25. forfatningstillæg, lukning af
Wall Street gennem Glass-Steagall, samt gennemførelse af

Verdenslandsbroen sammen med USA’s naturlige allierede, der nu
repræsenteres af BRIKS-nationerne.

