Obama bider på den russiske
krog:
Forsøger at blokere antiISIS-intervention i Syrien
10. september 2015 – Den 29. juli sagde fhv. chef for DIA,
Michael Flynn, til Al Jazeera, at præsident Obama med fuldt
overlæg havde ignoreret DIA-advarsler fra 2012 om faren for
sunni-jihadist terrorisme i Irak og Syrien, hjulpet af en
våbenstrøm fra Libyen, og fortsatte den politik, der har ført
til opkomsten af Islamisk Stat (ISIS) og al-Qaedas Nusra
Front. Gen. Flynn klargjorde, at dette ikke blot var et
spørgsmål om at vende det »blinde øje« til, men var en bevidst
beslutning om en politisk strategi fra Obamas Hvide Hus’ side.
Gennem den efterfølgende udstationering af Patriotmissilbatterier langs med den tyrkisk-syriske grænse, har
Obamaregeringen og NATO-allierede skabt en de facto
»flyveforbudszone« i det nordlige Syrien, der har gjort det
muligt for ISIS og Nusra at blomstre. Enhver idé om, at Obama
skulle lede en koalition imod ISIS, er en total svindel.
Obamas skamløse forkælelse af Saudi Arabiens Kong Salman
sidste fredag, præcis én uge fra 14-års dagen for de saudisk
støttede 11. september-angreb på World Trade Center og
Pentagon, var blot yderligere bevis på Obamas overlagte støtte
til de salafistiske terrorlegioner.
Nu har den russiske præsident Vladimir Putin krævet at se
præsident Obamas kort og sender russisk udstyr og
militærstyrker ind i Syrien for at føre en regulær
militærkampagne imod de saudisk- og Obamastøttede jihadister.
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LaRouche første gang erklærede i sidste uge, så vil
initiativ for en sådan regulær militæroperation til
Assaad-regeringen i Damaskus drive præsident Obama
– selv før de første russiske bomber rammer ISIS-

mål. Siden han i sidste uge uden yderligere forklaring
konkluderede, at den russiske intervention er »dårlig«, har
præsident Obama øvet pres mod NATO-allierede, inkl. Bulgarien
og Grækenland, for at de skulle nægte russiske fly, der
medbragte nødhjælp til Syrien, ret til overflyvning.
Mens forsøgene på at lægge hindringer i vejen for de russiske
handlinger allerede er slået fejl (amerikanske regeringsfolk
har bekræftet ankomsten af store transportfly og skibe, der
medførte avanceret russisk udstyr sammen med 1.000 enheder af
modulhuse til en formodet ny flybase nær Latakia), så har de
derudover afsløret Obamas virkelige identitet som en lakaj for
de selv samme britisk-saudiske kredse, der gennemførte de
oprindelige 11. september angreb (2001) og Benghazi-angrebet
11. sept. 2012, hvor ambassadør Christopher Stevens og tre
andre amerikanske embedsmænd blev dræbt af al-Qaeda.
Hvis Obama fortsætter sine forsøg på at forhindre Ruslands
seriøse planer om at destruere Islamisk Stat og andre
jihadist-brigader, vil han blive yderligere offentligt
afsløret. Hvis han gør forsøg på at gå frem med sin
igangværende plan om at fremprovokere krig med Rusland, på
trods af Putins flankeoperation i Syrien, vil han møde stadig
voksende modstand mod sit vanvid. Der skal kun nogle få,
mentalt raske individer inden for regeringen til for at
påkalde det 25. forfatningstillæg og fjerne Obama fra embedet
i samme øjeblik, han gør tegn på at tage skridt hen imod at
fremprovokere krig.
Faren ved en sådan generel krig bliver bredt afsløret på begge
sider Atlanten. I denne uge genudgav European Leadership
Network en rapport fra august 2015, der advarer om faren for
et krigsudbrud på det europæiske kontinent og kræver, at NATORuslandsrådet
genetableres
for
at
bekæmpe
krigsprovokationerne. Det nyligt udgivne dokument indeholdt
underskrifterne fra yderligere 75 europæiske og russiske
ledere, inklusive fhv. forsvarsministre, pensionerede
øverstbefalende officerer og fhv. NATO-topembedsmænd.

Nu på lørdag den 12. sept., blot tre dage før åbningen af FN’
Generalforsamling, finder en stor konference sted på
Manhattan, sponsoreret af Schiller Instituttet, og som bringer
ledende personer sammen, der er modstandere af Obamas vanvid.
Tiden er inde til, at Obama, gennem et forfatningsmæssigt
mandat, fjernes fra embedet. Det er den sande prøve på
lederskab, i en verden, der konfronteres med termonuklear
udslettelse, så længe Obama forbliver i embedet. Putins
handlinger i Syrien har afsløret Obamas beskidte hænder bag
jihadist-svøben.

