Briterne
genkoloniserer
Filippinerne gennem
deres håndlanger Obama, som
forberedelse
til krig mod Kina
Leder fra LaRouchePAC, 13. januar 2016 – Formanden for
LaRouche-bevægelsen i Filippinerne, Butch Valdes, fordømte
tirsdag den filippinske Højesterets beslutning, som erklærede
præsident Aquinos forræderiske aftale med præsident Obama, der
overdrager de filippinske militærbaser til amerikansk
militærbesættelse, for at være en »aftale på den udøvende
(eksekutive) magts niveau« snarere, end den er en traktat, og
at den derfor er juridisk lovlig og forfatningsmæssig, og ikke
skal underkastes en afstemning i Senatet.
Denne afgørelse skaber en forfatningsmæssig krise, eftersom
det filippinske Senat i december vedtog, at aftalen helt klart
var en traktat, som det defineres af Forfatningen, og således
skal godkendes af Senatet – hvilket næsten med sikkerhed ikke
ville ske.
Lyndon LaRouche udtalte i dag, at denne aftale, hvis den ikke
bliver stoppet, udgør en britisk genkolonisering af
Filippinerne gennem deres agent Barack Obama. Hele processen
blev kørt af Obama – aftalen blev underskrevet under hans
besøg i Manila i april 2014 og skulle efter planen godkendes
af Retten under hans besøg i november 2015, men den enorme
opposition fra befolkningen og Senatet forhindrede afgørelsen.
Aftalen, med navnet Enhanced Defense Cooperation Agreement,
(EDCA) (Aftale om Forstærket Forsvarssamarbejde), vil give USA
mulighed for at deployere sine mest avancerede styrker til
vands, til lands og i luften, samt sine mest avancerede våben,

ind i filippinske militærbaser, på trods af en klar,
forfatningsmæssig begrænsning for alle udenlandske baser på
filippinsk jord.
LaRouche tilføjede, at dette er en klar indikation på, at
Obama agter at indlede Tredje Verdenskrig.
Erklæringen fra Butch Valdes lyder:

DET ENDELIGE FORRÆDERI
Af Butch Valdes
Det filippinske folk er endnu engang blevet forrådt … ikke
alene af en afsindig præsident, og heller ikke af købte
parlamentsmedlemmer, men af selve den institution, hvem det
først og fremmest er pålagt at opretholde Den suveræne
republik Filippinernes Forfatning.
Lig tåber og Judas’er skjuler de sig bag fejlagtige,
tekniske spørgsmål i aftalen EDCA, og forvrænger
definitioner og støtter sig til overfladiske fortolkninger
for at frembringe deres åbenlyst forræderiske afgørelse.
Idet de med overlæg gør sig blinde for den sande natur af
USA’s militære installationer på filippinske militærbaser –
som meget vel kan være siloer med atombevæbnede mellem- og
langdistanceraketter, rettet mod Kina – begår disse
højesteretsdommere højforræderi imod det filippinske folk.
Efter min mening har de aflagt troskabsed over for en
fremmed besættelsesmagt, hvilket gør dem til moralske
kujoner, der ikke har fortjent en tøddel respekt fra
borgerne. Nu afdøde højesteretsdommer, Jose Abad Santos, en
sand helt og patriot, vender sig i sin grav over, at disse
foragtelige personer betræder de samme, respektindgydende
Retfærdighedens Sale.
At sætte 100 millioner filippinske liv på spil med fuldt
overlæg, i en atomkonflikt mellem to stormagter, gør dem

fortjent til de værste steder i Helvede … og måtte de leve
længe nok til at opleve resultatet i form af smerte og
ødelæggelse, som de har forårsaget.
Den nævnte tidligere højesteretsdommer Jose Abad Santos var
højesteretsdommer i Filippinerne i 1941-42, og også
stedfortrædende præsident på vegne af præsident Quezon, da
denne gik i eksil i USA efter den japanske invasion efter råd
fra general Douglas MacArthur. Højesteretsdommer Santos blev i
landet, men nægtede at kapitulere til de japanske
besættelsesstyrkers kommando. Japanerne myrdede ham i 1942.
Sammenligningen mellem den amerikanske militære besættelse af
Filippinerne med den japanske besættelse er absolut korrekt,
idet japanernes mål ikke var selve Filippinerne, men Kina og
Asien generelt – som det også er tilfældet med Obama.
Det filippinske folk vil respondere dybt til denne nøjagtige
sammenligning. Vil den amerikanske befolkning gennembryde sin
degenererede tilstand og se, hvad det er, Obama foretager sig
i deres navn, og fjerne ham nu, før det er for sent?

