Leder, 29. oktober 2015:
Sandheden er afgørende: Obama
er en
morder, og han må fjernes fra
embedet nu
I går udstedte Lyndon LaRouche på ny et presserende nødvendigt
krav om, at Barack Obama omgående må fjernes fra USA’s
præsidentskab ved forfatningsmæssige tiltag, for at han ikke
skal føre hele planeten ud i en atomar udslettelseskrig.
LaRouche henviste til Obamas seneste runde med militære
provokationer imod Kina i Det sydkinesiske Hav, hans
eskalerende krig i Syrien og hans massemorderiske droneprogram
– blandt andre – som typiske eksempler på den politik, der som
en skrigende nødvendighed må bringes til ophør.
LaRouche erklærede under en diskussion i dag med LPAC Policy
Committee:
»Jeg mener, at problemet her ligger i det faktum, at Obama …
Obama er grundlæggende set i færd med at foretage træk, som
han gør med operationerne ved Kina osv., og han er fast
besluttet på at lancere en atomkrig. Og alle tendenser i
hans adfærd går i den retning. For eksempel som angrebet på
den medicinske facilitet [i Kunduz, Afghanistan]. Fyren er i
virkeligheden en morder. Han er slet og ret en morder, og
han bør smides ud af embedet.«
»Og hvis vi ikke siger dette og fører en kampagne omkring
dette, så mener jeg, at verden som helhed, verdens folk som
helhed, står på randen. Se blot på, hvad Obama er i færd med
at foretage sig i Kina, med angrebet på Kina, som er en
absolut forfalsket operation.«

»Obama viser sine fæle poter, eller sine blodige poter, i
diverse operationer. Denne mand må trækkes ud, hans
embedsperiode må annulleres! Vi har et præsidentielt
princip, under hvilket han må klassificeres, og under
hvilket han må fjernes fra embedet. Hvis vi ikke fjerner ham
fra embedet, så vil vi komme ud i en meget farlig
situation.«
»Den anden side af sagen er, at vi ikke har en Kongres, der
er kompetent til at udtrykke sig, som det er nødvendigt. Gå
tilbage til præsidentskaberne før denne. Vi har før haft
disse. Man kan ikke være useriøs med dette og behandle det
ved at sige: ’Vi må forhandle os igennem det her.’«
»Vi må sige, ’Nej!’ Og jeg mener, at vores organisation har
evnen til at sige ’nej’. Og jeg mener, at vi må sige nej ved
simpelt hen at opregne nogle af de forbrydelser, han har
begået. Og sige: Disse forbrydelser, alt imens de ikke er
afgjort mht. en endelig afgørelse, så er faktum, at kravet
er, at han må underkastes undersøgelse for at demonstrere,
hvorfor han ikke skal smides ud af embedet. Det er der
beviser nok til.«
Den seneste tids række af forbrydelser, som Obama har begået,
inkluderer bl.a.:
Provokationen den 27. okt. med at sende et amerikansk
krigsskib ind i Det sydkinesiske Hav, mens han lover at
fortsætte med lignede provokationer til vands og i
luften i den nærmeste fremtid. En direkte militær
nærkontakt mellem USA og Kina bliver højst sandsynlig,
hvis dette fortsætter.
Lækken fra Obamaregeringen den 27. okt. til Washington
Post, Reuters og andre medier om, at hans regering har
en operationel plan på bordet om at sende amerikanske
specialtropper og andre tropper ind i Syrien – en total
overtrædelse af USA’s Forfatning og af International Lov
– der blot venter på grønt lys fra præsidenten. Dette

kunne føre til en direkte militær konfrontation mellem
USA og Rusland på den mellemøstlige arena.
Det amerikanske militærs overlagte bombning den 3. okt.
af et Læger uden Grænser-hospital i Kunduz, Afghanistan,
der resulterede i over 30 dødsfald, til trods for, at
der på forhånd var udgivet fuld information om
koordinaterne for dette hospital. Dette udgør en
krigsforbrydelse, der berettiger til retsforfølgelse.
Obamaregeringens skamløshed opmuntrede tydeligvis Det
saudiske Kongerige til at udføre en lignende grusomhed
imod et LuG-hospital i Yemen den 26. oktober.
Det løbske, illegale droneprogram for drab, under
hvilket Obama personligt udvælger og ved sin underskrift
godkender det koldblodige mord på mistænkte terrorister
og uskyldige tilskuere over en kam, som det for nyligt
er blevet afsløret af websiden The Intercept.
Obamas fortsatte og ubøjelige engagerende forpligtelse
til at redde (bailout) det bankerotte Wall Street-system
ved at tage livet af Amerikas fysiske økonomi og
Amerikas befolkning – et system, der i stedet bør
fjernes og erstattes med LaRouches økonomiske program
med Verdenslandbroen.
Obamas principielle

ansvar

for

at

skabe

den

flygtningekrise, der har bragt Europa til den yderste
klippekant, gennem de illegale krige, som han og hans
forgænger George Bush lancerede i hele regionen, og
senest i Syrien.
Som Helga Zepp-LaRouche understregede i sine bemærkninger ved
konferencen i Washington den 27. okt. med fhv. senator Mike
Gravel, så har denne flygtningekrise nu nået kogepunktet og
har konfronteret Europa med en knald-eller-fald-situation for
sin blotte eksistens. Hele den Europæiske Union er ved at
smuldre, stedt over for krisen, der er meget mere end en
flygtningekrise: det er en massemigration og en eksistentiel
krise. Den eneste løsning, understregede Zepp-LaRouche, er at
bringe reel udvikling ind i Mellemøsten og Afrika ved at

forlænge Verdenslandbroen ind i disse områder. USA og
Storbritannien bør deltage i at sikre denne løsning, erklærede
hun. Eftersom det var Det britiske Monarki, og i USA Bush- og
Obamaregeringerne, der var årsag til krisen.
I går understregede LaRouche:
»Denne karl Obama må holdes tilbage, og hvis han ikke bliver
det, er I alle døde, det er den risiko, vi løber. Og jeg
mener, at vores fremgangsmåde må defineres ud fra disse
referencerammer. Jeg mener, at vi må gøre dette dronespørgsmål til det absolutte topspørgsmål. Hvis der er nogen,
der siger, at det kan retfærdiggøres, er det en løgn – du
narres til at godtage en løgn. Når man myrder folk, så
myrder man dem! Og man siger ’du myrder dem’.
Og Obama er grundlæggende set en morder; han er en
massemorder. Den aktuelle præsident for USA er en
massemorder! Hvis man vil redde USA, så må man sige dette.
Hvis man ikke siger dette, ja, så kunne du være den næste,
der ryger.«
Med hensyn til dem, der har været så bange for Obama, at de
har været paralyseret til handlingslammelse og til at tolerere
hans nazistiske forbrydelser, erklærede LaRouche:
»Sandheden er af afgørende betydning: Obama er en morder,
punktum. Hvis man ønsker, at civilisationen skal overleve,
må man lukke ned for Obama. Ikke på længere sigt; lige nu.«

