Leder, 12. oktober 2015:
Briterne og deres agent Obama
går amok
’Vi tager et skridt nærmere til krig …’ The Sunday Times.
Det folkemorderiske Britiske Imperium er, både i USA og
internationalt, kommet til undsætning i forsøg på at redde
deres marionet Barack Obama, der er blevet totalt udmanøvreret
og overlistet af den russiske præsident Vladimir Putin og har
således anbragt selve det britiske systems eksistens på
huggeblokken.
Mest spektakulært kom Bernie Sanders, der er demokratisk
præsidentiel prækandidat, og som medierne har kørt frem som
»den
førende
oppositionsfigur«
til
den
aktuelle
Washingtonregering, ud med en helhjertet støtte til Obama på
nationalt fjernsyn søndag – umiddelbart forud for næste
tirsdags debat mellem de demokratiske kandidater, der sendes
på Tv. Sanders, der således viser sig som et totalt britisk
aktiv, udtalte, at han har
»en enorm respekt for Barack Obama … han hjalp mig med at
blive valgt, og jeg arbejder sammen med ham omkring mange,
mange spørgsmål … det er kun meget partiske folk, der nægter
at erkende den virkelighed, at vores økonomi i dag er ikke så
lidt bedre end den var, da George W. Bush gik af.«
Dette, mens det brændende spørgsmål, som landet konfronteres
med, er en tilbagevenden til Glass-Steagall og udslettelsen af
Wall Street og alt, hvad Bush- og Obamaregeringerne
repræsenterer. Det bør ikke overraske nogen, at, iflg.
velplacerede Washingtonkilder og nogle medieberetninger, en
stor del af Sanders’ fundraising-organisation blev overdraget
ham af Barack Obama.

I går beskrev Lyndon LaRouche Sanders-udviklingen som
»virkelig grimme, dårlige nyheder«, der reflekterer, at der er
et skift i gang fra briterne globalt. Han advarede om, at vi
bør forvente yderligere »djævelske« handlinger fra Obama og
hans britiske sponsorer, inklusive mord på ledende personer
fra lande, der arbejder sammen med den russiske præsident
Putin. »Briterne har intet tilbage ud over sådanne
handlinger«, understregede LaRouche. Det britiske Imperium
står for at miste sin elementære eksistens, så hold øje med
enhver tænkelig form for beskidte affærer, der kommer fra de
kanter, der ellers ikke har været synligt aktive et stykke
tid.
Når Obama har problemer, vender han sig mod briterne, udtalte
LaRouche, så forvent beskidte handlinger, inklusive direkte
britiske deployeringer i USA for at forsøge at forstærke
Obamas ustabile psykologi.
Bemærkelsesværdig i denne henseende er også rapporten i denne
weekend i Londons Sunday Times om, at den britiske regering
har udstedt instrukser til sine piloter, der flyver missioner
i Syrien, der giver dem tilladelse til at nedskyde russiske
fly under visse betingelser:
»Hvis en pilot bliver beskudt, eller mener, at han vil blive
beskudt, må han forsvare sig«
[fremhævelse tilføjet]. Det Russiske Forsvarsministerium anså
rapporten i pressen for at være alvorlig nok til, at han udbad
sig den britiske forsvarsattache i Moskvas fremmøde for at
aflægge forklaring.
»Glem ikke, hvem Obama er«, advarede LaRouche. Han er en
løgnagtig, morderisk, satanisk person. Hans journal er kendt.
»Obama må knuses«, erklærede LaRouche i dag. Den eneste måde,
hvorpå faren for Tredje Verdenskrig kan fjernes, er ved at
fjerne Obama fra Det Hvide Hus.

Supplerende dokumentation:
Britiske piloter får tilladelse til
at nedskyde russiske fly over
Syrien
11. oktober 2015 – En artikel af Romil Patel i International
Business Times fra 11. okt. rapporterer, at britiske
»piloter fra Royal Air Force (RAF) har fået grønt lys til at
nedskyde russiske militære kampfly, når de flyver missioner
over Syrien og Irak, hvis de er i fare for dem.«
Patel citerer en artikel i Londons Sunday Times, der citerer
en unavngiven kilde fra Det forenede Kongeriges Permanente
Fælles Hovedkvarter (PJHQ), som beskrev den nye kampordre:
»Det første, en britisk pilot vil gøre, er at forsøge at undgå
en situation, hvor et angreb i luften kunne tænkes at finde
sted … man undgår et område, hvis der er russisk aktivitet.
Men, hvis en pilot bliver anskudt, eller mener, at han vil
blive det, må han forsvare sig. Vi har nu en situation, hvor
en enkelt pilot, uanset nationalitet, kan få strategisk
indvirkning på fremtidige begivenheder«
[fremhævelse tilføjet].
For at muliggøre en sådan potentiel hændelse vil RAF
Tornadofly nu blive bevæbnet med varmesøgende luft-til-luftmissiler, der kan flyve ved Mach-3. Dette, skriver Patel,
ville »gøre det muligt for RAF-piloter at nedskyde fjendefly
uden selv at blive mål.«
Endnu en britisk militærkilde sagde til Sunday Times:
»Vi tager et skridt nærmere til krig. Kun ét enkelt fly
behøver blive nedskudt i en luftkamp, og hele landskabet vil

ændres.«

LaRouche anklager, at Obama med
overlæg
bombede Læger uden Grænser-hospital
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.

