Leder, 10. december 2015:
USA:
Et
spørgsmål
om
overlevelse
–
for
hele
verden. Fjern Obama!
Spørgsmålet om Frankrigs overlevelse efter det andet
terrormassemord i Paris på et år blev udtrykt, da den franske
præsident Hollande omgående og tvingende nødvendigt gik i
aktion for at fremtvinge en alliance mellem Rusland, Frankrig
og USA for at knuse ISIS og al-Qaeda.
Spørgsmålet om Ruslands overlevelse efter Tyrkiets bombning af
det russiske fly over Syrien blev udtrykt, da præsident Putin
holdt sin magtfulde tale til parlamentet i militærets hal, og
påkaldte Ruslands 15 år lange kamp for at bekæmpe terror i
Rusland, og nu, international terror, og indkaldte hver eneste
russiske borger til at se sig selv som en »soldat« i denne
krig.
Spørgsmålet om Amerikas overlevelse nu har intet at gøre med
valggøglet efter terrorangrebet i San Bernardino. Spørgsmålet
handler om den præsident Obama, der insisterer på at angribe
og konfrontere Rusland og Kina som fjender, og som skjuler og
benægter beviser for, at Saudi Arabien, Tyrkiet, Qatar og
London støtter radikal jihadisme. Den præsident, der beordrede
den amerikanske »åbning« til det Muslimske Broderskab siden
2011; som, siden afsættelsen og mordet på Gaddafi, har ført en
bevidst kurs mod et endeligt opgør med Rusland og Kina, og i
hvilket selvmorderisk opgør han tror, at de vil kapitulere til
regimeskift, hvor som helst, han måtte ønske det.
Stiftende redaktør for Executive Intelligence Review Lyndon
LaRouche har krævet, at Obama fjernes fra embedet, siden 2009,
hvor han, med det samme, Obama indtog Det Hvide Hus,

identificerede hans fatale »Nero-kompleks«.
LaRouche fremlagde det i dag: »Putin udøver en kvalitet af
lederskab, der er de fleste amerikanske præsidenter i vores
historie overlegent – men Obama! Obama begik et bevidst
bedrageri, to gange på nationalt TV, hvor han dækkede over
terroroperationen i Californien. Han støttede denne operation
ved at forsøge at skjule dens karakter, og dernæst skjule dens
sponsorer. Obama er en faktor for terrorisme og krig, en
potentiel atomkrig.«
Obama driver nu nationen og planeten hen mod en atomar
konfrontation, som den menneskelige civilisation ikke kan
overleve. Atomvåbeneksperter kan se det og kommer med
offentlige advarsler. Mindst ét kongresmedlem kan se det;
kongresmedlem Tulsi Gabbard fra Hawaii udfordrede
forsvarsminister Carter med denne Obamas trussel om atomkrig i
Husets Komite for de Bevæbnede Styrker. Præsident Putin og det
kinesiske lederskab ser det helt bestemt og træffer enhver
foranstaltning til at forberede sig, så vel som til at undgå
krig.
Onsdag ringede en af LaRouchePAC’s samarbejdspartnere i
Midtvesten til sit kongresmedlem, briefede ham og sagde til
ham, at Obama måtte fjernes ved hjælp af det 25.
forfatningstillæg, omgående. Kongresmedlemmet sagde, at han
ikke havde hørt nogen diskussion om dette. Vælgeren svarede
magtfuldt, »Så kan du begynde diskussionen!« Det gjorde
kongresmedlemmet, usandsynligt nok, og ringede tilbage til sin
vælger to gange til for at rapportere, hvordan de andre i
Kongressen havde reageret.
Det er blot én borger. Gang det op. Ændr hvad du tænker mht.
din mulighed for at være med til at gøre, hvad der i
virkeligheden er ret og nødvendigt.

