Den umiddelbart forestående,
alvorlige fare for folkemord
Leder fra LaRouchePAC, 15. januar 2016 – USA og verden står
over for en umiddelbart forestående, alvorlig fare. Præsident
Obamas Årlige tale til den amerikanske Kongres demonstrerede,
at han er totalt ude af kontrol, sagde Lyndon LaRouche i dag.
Talen var et komplet falsum, og enhver, der accepterer Obamas
løgne, lægger USA åben for den totale ødelæggelse. På vegne af
briterne er Obama rede til at sprænge USA totalt i luften.
Denne mulighed er umiddelbart forestående. Spørgsmålet om Wall
Street skal i realiteten dække over den kendsgerning, at USA
som helhed gøres klar til folkemord. Dette er den britiske
politik for folkemord, og den nuværende Pave er blevet
grundigt narret ind i denne britiske intrige, hvis formål er
folkemord.
Det er ikke bare Obama, der udfører drabene; Obama er blot
førerhunden. Det er briterne – Det britiske Imperium.
Og selvfølgelig er folk bange; men de er måske ikke bange nok.
Men hvorom alting er, så må vi sige, hvad vi skal sige.
Dette
er
hemmeligheden
bag
den
massive
COP21
»klimaforandringskonference« i Paris i november-december
sidste år, med dens skønsmæssigt 50.000 deltagere, der
repræsenterede 196 nationer. Men det var ikke muligt at nå
frem til en bindende aftale – hvad var da konferencens formål?
Formålet var en massiv erklæring om en plan for dette
folkemord. Det var en samling af tropperne til det planlagte
»store drab«. Det var Dødedansen.
Og samme Paves encyklika fra maj 2015 med et krav om, at
menneskeheden skulle ofres for »klimaet«, var nøjagtig det
samme. Denne Pave er kommet ind under britisk styrelse og
kontrol; han bliver brugt i en britisk operation. Han begår

forbrydelser.
Verdensomspændende terrorangreb udført af ISIS, som det
britisk-saudiske yngel, det er, er præcis det samme – som vi
så det i Paris, i Californien og nu i Jakarta – sidstnævnte
som det første ISIS-angreb i Sydøstasien. Bombeangrebet den
12. jan. i Istanbul, Tyrkiet, hvis regering, der er
kontrolleret af det Muslimske Broderskab, er venligtsindet
over for ISIS, var særlig skummelt. Ofrene var tyske turister,
og de tyske massemedier har åbenlyst kastet tvivl over den
tyrkiske regerings redegørelse for deres undersøgelse. Tysk
fjernsyn siger, at der »ingen beviser« er for den tyrkiske
regerings påstand om, at de skulle have dræbt 200 ISIS-kæmpere
over grænsen i Syrien som gengældelse.
Fremstødet for folkemord er rettet direkte mod det
transatlantiske område. Det ledsages af den britiske trussel
om at ødelægge Asien gennem krig. Det er, hvad Obama foretager
sig i det vestlige Stillehavsområde; dette bliver totalt
forstået af ruserne.

