Bush’
og
Obamas
krigsforbrydelser afsløret
– Trump bør erklære sig enig
Leder fra LaRouchePAC, 22. november, 2016 – Den følgende
erklæring fra den republikanske senator Richard H. Black,
Virginias Senat, kom som respons til en advarsel fra
kongresmedlem Ted Lieu (D-CA) om, at USA’s støtte til og
samarbejde med Saudi-Arabien i den kriminelle krig mod Yemen
udsatte amerikansk militærpersonale for en risiko for at blive
retsforfulgt for krigsforbrydelser. Senator Black er tidligere
chef for Afdeling for Kriminallov ved Pentagons militære
strafferet.
»Jeg er enig i kongresmedlem Lieus juridiske analyse. Jeg
mener imidlertid, at denne sags mere praktiske aspekt er den
juridiske afsløring af vore mest højtplacerede embedsfolk, der
styrede vore militærfolks handlinger. Ifølge den præcedens,
der blev sat af den Amerikanske Krigsforbryderdomstol i sagen
mod den japanske general [Tomoyuki] Yamashita efter Anden
Verdenskrig, kan den øverstkommanderende retsforfølges for
generelle,
kriminelle
handlinger,
begået
af
den
øverstkommanderendes underordnede. Dette gælder for
handlinger, som han kendte til, eller burde have kendt til.
Amerika har i vid udstrækning ladet hånt om internationale
normer for opførsel i sine aggressionskrige imod Serbien,
Irak, Libyen, Syrien og nu Yemen. Visse handlinger fremstår
som forbrydeler iht. international sædvanelov – såsom vores
afvisning af at acceptere oberst Gaddafis overgivelse, da han
tilbød at forlade Libyen. USA, Storbritannien og Frankrig skal
have ført rådslagning, før de besluttede at ignorere hans
tilbud om at abdicere, og fremmede i stedet mordet på ham.
Ved at lade hånt om fastlagte normer for opførsel i krigstid

har USA i alvorlig grad undermineret sin moralske autoritet og
formindsket sin magt over hele planeten. Alt imens jeg er
tilhænger af et robust forsvar, så opnår vi intet ved at
udkæmpe krige for at fremme globalisering – især ikke, når
sådanne krige krænker Lov om Krig på Land.«
Præsident Donald Trump indikerer i stigende grad, at han er
enig. Hans udnævnelse af general Michael Flynn (pens.) er en
sådan indikation – general Flynn advarede som bekendt, da han
var chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Obama om, at
hans tvivlsomme eventyr i Syrien, og også i Libyen, støttede
etableringen af et »kalifat«, bestående af de mest ekstreme,
saudiskstøttede, islamiske terrorister. General Flynn
latterliggjorde også Obamas massive program for dronemord, der
er så frydefuldt for dræber-præsidenten, som rent militært
værende værre end unyttigt, idet hvert eneste drab »blot
gjorde dem til martyrer og blot skabte en ny årsag til at
bekæmpe os endnu hårdere«. Ligesom Trump er general Flynn
fortaler for at arbejde sammen med Rusland for at forsvare den
syriske stat og verden imod terrorister.
Mandag mødtes Trump også med kongresmedlem Tulsi Gabbard (DHI), med indikationer om, at hun kommer i betragtning som
USA’s ambassadør til FN. Gabbard, der er veteran fra
Irakkrigen, har været en offentlig kritiker af Obamas
evindelige krige og hans fiasko i bekæmpelse af terrorisme,
til fordel for »regimeskift« imod sekulære regeringer. Sæt
dette i modsætning til Obamas FN-ambassadør Samantha Power,
der har tilsluttet sig de brølende dinosaurer ved i dag i FN
at levere en tirade om, at hun ville »stille for retten« de
syriske øverstbefalende, der har anført kontraterroroperationerne i deres land.
Verden befinder sig i en revolutionerende overgangsperiode. De
europæiske ledere, der fulgte Obama og briternes diktater om
at gennemføre sanktioner mod Rusland og forberede til krig,
falder som fluer. Valget af François Fillon, en pro-russisk
kandidat, i det franske Republikanske Partis primærvalg i

denne uge, følger i kølvandet på valget af pro-russiske
præsidenter i Bulgarien og Moldova i sidste uge. Samtidig
hænger de europæiske banker, med Deutsche Bank og Royal Bank
of Scotland i spidsen, i en tynd tråd og kunne bringe hele det
vestlige banksystem til fald, hvad dag, det skal være – med
mindre USA’s Kongres kommer til fornuft og gennemfører GlassSteagall nu, uden at vente til den nye, amerikanske regering
tiltræder i januar.
Endnu mere afgørende er kampen for at genoprette kreativ
tænkning i de vestlige nationer, efter årtiers intellektuel
gift fra Hollywoods og rock-narko-sex-modkulturens vold og
perversion. For tre år siden, på 50-års dagen for mordet på
John F. Kennedy, præsenterede Schiller Instituttet, stiftet af
Lyndon og Helga LaRouche, en mindekoncert for JFK med en
opførelse af Mozarts Rekviem-messe i D-mol i Washingtonområdet, som efterfulgtes af en gentagelse af koncerten i Holy
Cross katedralen i Boston, hvor, 50 år tidligere, Richard
Cardinal Cushing holdt en mindehøjtidelighed for JFK med en
højtidelig pavemesse, missa solemnis rekviem, hvor det samme,
intense udtryk for klassisk skønhed var blevet præsenteret og
fulgt på fjernsyn i hele verden. Det er netop skønhedens
identifikation med sandhed, der er gået tabt i Vesten, og som
må genoprettes for at bringe verden sammen for fred gennem
fælles og samarbejdende udvikling.
Foto: Præsident Obama og førstedame Michelle Obama i SaudiArabien, 27. januar, 2015.

