Leder, 4. december 2015:
Præsident Putin nagler Obama;
LaRouche banker det ind
Præsident Putin holdt sin årlige tale til det russiske
parlament (Den føderale Forsamling) i dag foran flere end
1.000 mennesker i Skt. Georgs Sal i Kreml. Han begyndte med at
hylde de russiske militærfolk, der gør tjeneste i kampen mod
terrorisme, og fortsatte med at introducere enkerne til de to
soldater, der blev dræbt af Erdogan, og holde et øjebliks
stilhed. Russerne ved fra 1990’erne, hvad den internationale
terrorismes aggression vil sige, sagde han. Terrorisme vil
aldrig blive nedkæmpet af et enkelt land.
Engang fredelige og stabile lande, – »Irak, Libyen og Syrien –
er styrtet ud i kaos og anarki, der udgør en trussel mod hele
verden.«
»Vi ved alle, hvorfor dette skete. Vi ved, hvem, der
besluttede at afsætte de uønskede regimer og brutalt
gennemtvinge deres egne regler. Hvor har det ført dem hen? De
oppiskede ballade, ødelagde landenes statsdannelse, satte folk
op imod hinanden, og dernæst ’vaskede de deres hænder’, som vi
siger i Rusland, og banede således vejen for radikale
aktivister, ekstremister og terrorister«.
Han fortsatte med at sammenligne den nuværende situation med
den, der førte til Anden Verdenskrig, med alt, hvad det
indebærer for russerne.
»Det internationale samfund burde have lært af fortidens
lektier. De historiske paralleller i denne sag kan ikke
benægtes. En manglende vilje til at slutte kræfterne sammen
imod nazisterne i det 20. århundrede kostede os millioner af
liv i den blodigste verdenskrig i menneskehedens historie. I
dag står vi atter ansigt til ansigt med en destruktiv og

barbarisk ideologi, og vi må ikke tillade disse moderne, mørke
kræfter at opnå deres mål.«
Dernæst tog han sig af Tyrkiet.
»Vi ved, hvem der propper sine lommer i Tyrkiet og lader
terrorister få fremgang af salget af den olie, de stjal i
Syrien. Terroristerne bruger disse indkomster til at
rekruttere lejesoldater, købe våben og planlægge inhumane
terrorangreb mod russiske borgere, og imod borgere i Frankrig,
Libanon, Mali og andre stater. Vi husker, at de militante
kæmpere i Nordkaukasus i 1990’erne og 2000’erne fandt et
fristed og fik moralsk og materiel hjælp i Tyrkiet. Der kan vi
stadig finde dem.«
Lyndon LaRouche bemærkede, at uighur-terroristerne fra et
tyrkisktalende mindretal i det vestlige Kina, der beviseligt
støttes i deres terrorisme af Erdogans aktuelle regering i
Tyrkiet, vækker Ruslands særlige bekymring, som de naturligvis
også vækker kinesernes bekymring.
»Vi vil aldrig glemme deres hemmelige og svigagtige aftale med
terrorister«, sagde Putin. »Vi har altid bedømt forræderi til
at være den værste og mest skamfulde ting, man kan gøre, og
det vil aldrig ændre sig. Jeg ønsker, at de skal huske dette –
dem i Tyrkiet, der skød vore piloter i ryggen, de hyklere, der
forsøgte at retfærdiggøre deres handlinger og dække over
terrorister.«
»Jeg forstår ikke engang, hvorfor de gjorde det. Ethvert
spørgsmål, de måtte have haft, ethvert problem, enhver
uenighed, som vi ikke var vidende om, kunne have været afgjort
på en anden måde. Plus, vi var parat til at samarbejde med
Tyrkiet omkring alle de mest følsomme spørgsmål, det måtte
have; vi var villige til at gå endnu videre, hvor dets
allierede nægtede at gå hen. Kun Allah ved, formoder jeg,
hvorfor de gjorde det. Og Allah har sandsynligvis besluttet at
straffe den herskende klike i Tyrkiet ved at tage deres hjerne

og forstand.«
»Men hvis de forventede en nervøs eller hysterisk reaktion fra
os, hvis de ønskede at se os blive en fare for os selv, såvel
som for verden, så får de det ikke. De vil ikke få nogen som
helst respons, der er beregnet til at være en opvisning, eller
selv en umiddelbar, politisk gevinst. Det får de ikke.«
LaRouche sagde, at Putin her peger på Barack Obamas
verdensomspændende mordapparat. LaRouche sammenlignede det med
det mordapparat, der blev etableret i Frankrig i 1790’erne af
Det britiske Imperium, og som gjorde det af med det franske
oligarki, og dernæst de fleste af de bedste og mest
talentfulde franskmænd. Dette mordapparat fortsatte igennem
det 19. århundrede, under Napoleon I’s og Napoleon III’s
imperier. Selv om LaRouche ikke nævnte dette i dag, så
omfattede dette mordapparat Frankrigs Vichy-regime under Anden
Verdenskrig. Det er årsagen til, at Frankrig stadigvæk i dag
er så ødelagt, især efter Charles de Gaulle blev tvunget bort
fra præsidentskabet.
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50864

