Obama er færdig – Det eneste,
han kan gøre, er at starte en
verdenskrig
Leder fra LaRouchePAC, 23. oktober, 2016 – Søndag fremkom Kina
med den samme mening, som LaRouche i månedsvis har fremført –
nemlig, at Obama er så afsløret og isoleret internationalt, at
han er færdig politisk, men derfor også endnu mere farlig,
idet hans eneste valgmulighed (bortset fra at træde tilbage)
er at lancere en krig mod Rusland og Kina, en krig, som med
sikkerhed ville betyde en atomar udslettelse af en stor del af
menneskeslægten.
China Daily, som er det kinesiske lederskabs hovedmedie, havde
søndag en leder om »sejladsfriheds«-provokationen fredag, hvor
Obama og forsvarsminister Ash Carter sendte et krigsskib med
styrede missiler gennem kinesiske vande, uden forudgående
advis, i nærheden af Kinas Xisha-øer (Paraceløer) i det
Sydkinesiske Hav. Lederartiklen bemærker, at Filippinerne,
under deres modige nye præsident Duterte, har afvist Obamas
krigspolitik til fordel for samarbejde om udvikling med Kina.
Ved at deployere krigsskibet, fortsætter lederartiklen, og
hermed overtræde både kinesisk og international lov, »siger
Obama til verden, at USA hverken kan tolerere et fredfyldt
Sydkinesisk Hav, eller et fredeligt og stabilt asiatisk
Stillehavsområde. Da USA ikke længere kan finde en marionetballademager, er det rasende Washington nødsaget til selv at
skabe en forstyrrelse.«
Alt imens Kina fokuserer på de strategiske fiaskoer af Obamas
krigspolitik, så udgør det økonomiske kollaps, skabt af Obamas
mislykkede politik med at yde Wall Street kunstig støtte, i
stedet for at opbygge realøkonomien, den anden gren af Obamas,
samt af hans klon Hillarys Clintons, uafvendelige politiske
undergang. Administrationen forsøger hektisk at udsætte det

vestlige finanssystems krak til efter valget, ved at ignorere
Deutsche Banks død, opløsningen af det italienske banksystem,
virkningen af Brexit-valget og den »smitteeffekt«, som disse
og andre krisepunkter har på Wall Street- og Londonbankerne.
Men, hvad der er mere ildevarslende, så arbejder Obama på at
starte en krig, før han forlader embedet, eller endda før
valgdagen den 9. november – en krig over Syrien, Ukraine eller
muligvis Korea; og en hvilken som helst af disse muligheder
vil betyde krig med Rusland og Kina.
Krigens mål er ikke Ruslands eller Kinas mytiske »aggression«,
men derimod det stik modsatte – nemlig den udviklingsproces,
som allerede er sat i gang af Kina og Rusland, og som direkte
bringer nationer i hele udviklingssektoren ind i et samarbejde
omkring Kinas win-win Silkevejsudvikling, og som endda når
helt ind i Europa, hvor det tilbyder de europiske nationer et
alternativ til NATO’s krige og deres økonomiers
disintegration. For at fremme denne samarbejdsproces afholdt
Schiller Instituttet i sidste weekend to konferencer, én i
Essen, Tyskland, og én i Lyon, Frankrig. Formålet med de to
konferencer, der begge adresseredes af Schiller Instituttets
stifter, Helga Zepp-LaRouche, er at bringe Tyskland og
Frankrig tilbage til de Gaulle/Adenauer-traditionen, gennem
samarbejde med Rusland og Kina. Essen og Lyon er europæiske
hovedpunkter på Kinas Silkevejs-jernbanelinjer, som nu tjener
til at udvide øst-vest handel og samarbejde. Konferencen bød
på talere fra Kina, Mellemøsten og Europa, inklusive
repræsentanter for institutioner fra industri, videnskab og
ingeniørvidenskab, omhandlende det presserende behov for
globalt samarbejde for at genrejse Europas og verdens økonomi.
Kinesiske sange og Schuberts Lieder, der begge blev sunget at
en kinesisk bel canto-sanger, og begge akkompagneret af
klassiske, kinesiske instrumenter, anslog tonen for udveksling
af kultur gennem Silkevejsprocessen.
Den samme proces finder sted i Manhattan, gennem Lyndon
LaRouches Manhattan-projekt, som bringer nationer sammen for

sammen at konfrontere den verdenshistoriske opgave, som
menneskeheden i dag står overfor – enten et samarbejde om at
opbygge verden og knuse terroristsvøben, eller også et fald
ned i global krig under Jordens aspirerende, nye
imperieherrer. Obama og hans controllers er svage og afslørede
– tiden er inde til at skubbe dem ud.
Foto: Krigsskibet USS Momsen, med styrede missiler, på
afstand, det Sydkinesiske Hav, juli 2016. (Foto: Den
amerikanske Flåde.)

