Lyndon
LaRouche
stiller
spørgsmålet:
Er amerikanerne parate til at
komme
sammen
igen
for
at
genoverveje
deres skæbne?
9. juli 2016 – Diane Sare, medlem af LaRouchePAC’s Komite for
Politisk Strategi, indledte lørdag mødet ’Dialog med
Manhattan-projektet’ med følgende indlæg (uddrag):
Diane Sare: Jeg gentager lige: Folk, der har fulgt os på
websiden, har set dette i morgenens rapport og hørt det med
LaRouches egne ord i går aftes på webcastet (Fredags-webcast).
Men i en diskussion torsdag med medlemmer af Policy Committee
og nogle af vore folk i efterretningsteamet, som forberedelse
til webcastet, sagde han: »Manhattan-systemet er parat til at
blive anvendt. Det må bruges og må igangsætte en
bølgebevægelse i hele USA. Det kan vi sandsynligvis gøre.« Han
sagde, at det spørgsmål, der lå på bordet, er, »Vil Obama
bombe verden, eller vil han opgive, eller noget andet midt
imellem?«
Dette skal delvis ses i sammenhæng med Chilcot-kommissionens
rapport om Tony Blair, som folk måske er bekendt med, hvor det
grundlæggende set nu er kommet frem, at Blair var skyldig i at
have lanceret og organiseret en aggressionskrig; en
aggressionsskrig er en forbrydelse under Nürnberg-charteret.
Det er i strid med FN’s resolutioner; det er en overtrædelse
af international lov. Krig må kun bruges som den absolut

sidste udvej, og Chilcot-kommissionen fandt, at det ikke var
tilfældet; med andre ord, at krigen var unødvendig. Tony Blair
er de facto destrueret, og avisen The London Guardian havde en
artikel torsdag med hovedoverskriften, »Krigen i Irak var ikke
en bommert eller en fejltagelse, den var en forbrydelse«.
Første linje lyder, »Tony Blair er fordømt. Vi har set
hvidvaskning af etablissementet i fortiden. Fra Blodige Søndag
til Hillsborough har autoriteterne konspireret for at kvæle
sandheden i de magtfuldes interesse, men ikke denne gang.
Chilcot-undersøgelsen var ved at få en satirisk bibetydning
for en farce, hvor det tog lang tid at udføre en opgave, men
Sir John vil med sikkerhed gå over i historien som den mand,
der leverede den mest omfattende ødelæggende dom over nogen
moderne premierminister.« Og artiklen fortsætter med at
diskutere alle de ulykker, menneskeheden har været udsat for
som resultat af denne unødvendige, illegale aggressionskrig,
inklusive de 60 millioner flygtninge.
Så Blair er færdig. Og spørgsmålet er så, er Obama færdig? Det
er i denne sammenhæng, at LaRouche stillede spørgsmålet, »Vil
Obama lancere en atomkrig, vil han opgive, eller vil han gøre
noget midt imellem?« Og han sagde, »vi må lukke dette ned, vi
må lukke dette politiske fremstød for krig ned, vi må lukke
det ned nu, og vi må sætte hårdt ind«. Han sagde, »vi har en
forpligtelse til at skabe et nyt økonomisk system, der
bidrager til de behov, som findes i den amerikanske befolkning
og andetsteds.« Og så spurgte han, »er det amerikanske folk
parat til at komme sammen igen for at genoverveje sin skæbne?«
Jeg mener, dette virkelig er det spørgsmål, vi bør stille os
selv, for, hvad er vores skæbne, vores bestemmelse? Hvad mener
I, at jeres skæbne er? Hvorfor skulle I tage det op til
genovervejelse? Jeg sagde i går aftes på webcastet, at det
slog mig, at Alexander Hamilton (USA’s første finansminister,
–red.) voksede op i en koloni, britisk, hollandsk
sukkerplantage, en slavekoloni i Caribien; han kommer til USA,
og USA er en koloni, ikke, at der ikke er folk her, ekstremt

betydningsfulde personer som Benjamin Franklin og Mathers og
andre med grundlæggende ideer, men en nation er ikke blevet
skabt. Og Alexander Hamilton har allerede i sit hoved en idé
om, hvad fremtiden bør være, og hvad tanken om en republik bør
være, og som er baseret på et grundlæggende begreb om, hvad
det vil sige at være et menneskeligt væsen. Spørgsmålet om
menneskets værdighed.
Se hele webcastet, ’The Manhattan Project’ fra 9. juli.
Se feature-video: ’The Two Massachussetts’ med en historisk
gennemgang af udviklingen fra Amerika som en koloni og til en
republik, 18. min. Forord af Lyndon LaRouche.
Følg med i den løbende oversættelse af Phil Rubinsteins
foredrag på vores kontor i København, om Chilcot-rapporten og
kreativitetens nødvendighed, God søndag!

