LaRouche anklager, at Obama
med overlæg
bombede Læger uden Grænserhospital
11. oktober 2015 – »Der er ingen tvivl om dette«, udtalte
Lyndon LaRouche lørdag; bombningen af hospitalet under Læger
uden Grænser i Kunduz, Afghanistan, den 3. oktober,
»var et mord fra Obamas side, som var besluttet og fremført af
ham, som følge af had til Putin. Han gjorde det med overlæg.
Og han gjorde det i to faser. Først kom det første angreb. Så
kom budskabet ud om, hvad man gjorde ved hospitalet, det
berømte hospital på stedet. Og de fortsatte! Og Obama lod det
fortsætte.«
LaRouche kom med denne anklage i den bredere sammenhæng med
diskussion med deltagere ved hans dialog med Manhattanprojektet den 10. okt. om »den nye tilstand af organisering«,
som den russiske præsident Vladimir Putin har skabt i selve
USA gennem sin flankemanøvre i Syrien. Putins handlinger har
efterladt Obama og slige folk uden muligheder, og Obama, der i
sig selv er en satanisk personlighed, »er gået amok«, sagde
LaRouche.
»Obama lancerede dette angreb på hospitalet og myrdede folk!
Slet og ret myrdede dem.«
Læger uden Grænsers internationale præsident Joanne Lius krav
fra 7. okt. om, at den Internationale Kommission til
Undersøgelse af Kendsgerninger (IHFFC) skal undersøge denne
krigsforbrydelse, blev publiceret i går som en kronik i Sunday
Independant i Sydafrika, bakket op af data, der forklarede
kendsgerningerne i det 80 minutter lange angreb, der ikke
alene dræbte 22 mennesker, læger såvel som børn, men som også

delvis ødelagde det eneste akuthospital i det nordøstlige
Afghanistan, der var i stand til at yde behandling på højt
niveau til akut redning af liv og lemmer; hospitalet er nu
ikke længere operationelt.
IHFFC blev oprettet under artikel 90 i et første
protokoltillæg til Genevekonventionen og udstak procedurer til
sikring af respekten for, og ærlig implementering af,
international humanitær lov.
I et eksklusivt interview med Tysklands Deutsche Welle, der
skal sendes i sin helhed den 14. okt., sagde NATO’s
øverstkommanderende og firestjernet amerikanske general i
Luftvåbnet, general Philip Breedlove, at han støtter den
undersøgelse, som Læger uden Grænser kræver gennemført af
IHFFC. Det er »deres absolutte ret at kræve
undersøgelse«, sagde Breedlove, og »vi vil støtte det«.

denne

Og hvad er Obama-teamet kommet frem med for at lægge en dæmper
på sagen, for denne krigsforbrydelse? Det vil få Pentagon til
at tilbyde penge (»kompenserende betalinger«) til ofrene for
dets luftangreb, inklusive mod Læger uden Grænser, og hjælpe
med at reparere det ødelagte hospital.

Foto: Læger uden Grænser kræver en uafhængig, international
kommissionsundersøgelse af den dødbringende, amerikanske
bombning af deres hospital i Kunduz, Afghanistan. Formand
Joanne Liu ses i midten.

