Leder, 3. december 2015:
Obama deployerer for krig,
mens
det
25.
forfatningstillæg påkaldes
Præsident Obama fortsætter sin mobilisering for krig med
Rusland.
NATO
planlægger
at
sender
kampfly
og
antiluftforsvars-missiler til Tyrkiet – med Rusland som eneste
mål for sådanne offensive våben – med USA’s forsvarsminister
Ash Carter, der tirsdag meddelte deployeringen af 200
amerikanske jag-og-dræb specialstyrker til Irak for at finde
og dræbe ISIS-ledere i både Irak og Syrien. Ikke »rådgivere«
og »uddannelsesofficerer«, men dræberteams. Selv Irak
reagerede imod den gale dræber, med premierminister al-Abdi,
der til pressen sagde, at Irak har brug for uddannelse, våben
og rådgivning fra det internationale samfund, »ikke
udenlandske kamptropper på jorden, der kæmper på irakisk
jord«. Han tilføjede, at en sådan deployering »ikke kan ske
uden [regeringens] godkendelse, fuld koordinering og fuld
respekt for Iraks suverænitet«.
Flere amerikanske aviser havde i dag udgivet opfordringer til
at tage det 25. forfatningstillæg i anvendelse som nødvendigt
middel til at fjerne Obama fra embedet med den begrundelse, at
han ikke længere er mentalt skikket til at udføre sine
pligter. Lyndon LaRouche har gentagne gange krævet, at dette
forfatningstillæg omgående blev taget i anvendelse, før det
lykkes Obama at lancere en menneskelig udslettelseskrig.
Obamas optræden på Klimaforandringskonferencen i Paris var så
usammenhængende, at selv en af hans faste tilhængere, reporter
Richard Cohen fra Washington Post, skrev en spalte med
overskriften, »Obama, en præsident, der mistede sin stemme« og
sagde, at »hans veltalenhed var blevet erstattet af arrigskab,

og han har mistet evnen til at overtale« og at »hans problem
er, at han ofte ikke har noget at sige«.
Journalisten Mark Whittington fra examiner.com responderede
imidlertid: »Har Barack Obama mistet sin stemme, eller har han
mistet forstanden?« Han fortsatte: »I mangel af en rigsretssag
kan vicepræsident Biden måske sammenkalde regeringen, påkalde
det 25. forfatningstillæg og erklære præsident Obama mentalt
uegnet til at sidde rest af sin embedsperiode ud.«
LaRouche bemærkede i dag, at det var Vladimir Putin, der satte
denne
dynamik
i
gang
med
sin
tale
til
FN’s
Generalforsamling[1] i september, da han roligt, men bestemt,
fremlagde Obamaregeringens kriminelle handlinger, hvor de rev
FN’s Charter i stykker, lancerede ulovlige krige, gennemtvang
regimeskift og udførte dronedrab i hele verden. Det
internationale publikum var frastødt af sandheden om Obamas
handlinger, og siden da har Obama selv været ude om det.
Frygten for Obama er det eneste, der holder det amerikanske
folk, så vel som ledere i hele verden, tilbage fra at sige
sandheden og kræve, at han fjernes, og at USA og Europa i
stedet går sammen med Rusland, Kina og BRIKS-nationerne om at
opbygge verden gennem processen med den Nye Silkevej, som det
eneste middel til at standse Bush-Obama-politikken med
overlagte, evindelige krige. Som Franklin Roosevelt sagde,
stedt over for truslen om fascisme: »Vi har intet at frygte,
ud over selve frygten«.[2]
[1] Præsident Putins fulde tale i FN, video, engelsk voice
over.
[2] FDR’s første indsættelsestale, dansk.

