Leder, 24. november 2015: Der
bliver ingen
fred,
før
det
britiske
monarki afsættes
– Den britiske marionet Obama
er en foragtelig person
Hvor den russiske præsident Putin lancerede en flanke, der
kunne føre til den totale ødelæggelse af ISIS og al-Qaedaterroristers base i Syrien og Irak, så har briterne nu
aggressivt interveneret imod denne flanke, som hele planeten
så desperat har brug for.
Den britiske premierminister Camerons aktuelle, hektiske
deployering har til formål at forstærke den krigspolitik, der
nu er modstand imod – Tony Blairs, George W. Bush’ og Barack
Obamas katastrofale politik – britiske agenter og marionetter.
Cameron insisterer: Nej, ødelæg ikke baserne for de
terrorister, der nu myrder løs i Mellemøsten og Europa. Assad
må først væltes som Syriens præsident.
Og marionetten Obama har i hele den forgangne uge gentaget:
Intet samarbejde imod ISIS; forudsætningen er, at Rusland må
gå med til, at Assad først må smides ud.
Det britiske monarki og finansielle imperium insisterer: Gå
ikke efter ISIS’ finansierer og våbenleverandører i Saudi
Arabien; gå ikke efter dets hjælper i den tyrkiske regering.
Og frem for alt, gå ikke imod den britisk-saudiske politik for
regimeskift-krige, der føres af Bush og Obama, og som bevidst
har skabt og udbredt ISIS og drevet hundrede tusinder af
desperate flygtninge ind i Europa.

Til Frankrig og andre nationer lyder ordren: Gå ikke i
partnerskab med Rusland eller opfordr USA til at gå med
Rusland for at knuse ISIS; men kræv, at Assad først må gå af.
Grib ikke den chance, som tilbydes gennem Putins nylige,
åbenlyst globale rolle, bakket op af Kinas tilbud om at
forlænge udviklingen med den Nye Silkevej ind i Mellemøsten.
Samtidig forbereder de britiske kongelige sig på at åbne
COP21-klimakonferencen om »global opvarmning« i Paris og styre
den i henhold til deres besættelse – at reducere den
menneskelige befolkning. Prins Charles, der er udvalgt til at
holde åbningstalen til konferencen, påstod i et interview den
21. nov., at klimaforandring var årsagen til de
folkemorderiske krige i Mellemøsten og Nordafrika – ikke Tony
Blair, ikke George W. Bush og Barack
klimaforandringen forårsagede disse krige.

Obama,

men

Og den britiske marionet Obama gentog i en tale den 21. nov.,
at »klimaforandring er USA’s sikkerhedstrussel nummer ét«.
Er han sindssyg? Nej, han er en marionet for det britiske
monarki og det britiske finansimperium, og af Wall Street.
Lyndon LaRouche har insisteret på dette. Obama er en britisk
marionet og en præsident for evindelige krige og dronedrab.
Han må fjernes fra embedet. For dernæst at skabe en økonomisk
genrejsning, »må alt, hvad vi gør i USA, følge de principper,
som præsident Franklin Roosevelt stod for, imod Wall Street«.
»Der kan ikke blive nogen fred, før det britiske monarki er
fjernet«, sagde LaRouche den 22. nov. Vær opmærksom på
LaRouches insisteren på dette; det betyder menneskehedens
fremtid.

