Mordet på ambassadør Karlov
– Obamas svanesang for krig
Leder fra LaRouchePAC, 21. december, 2016 – Konfronteret med
direkte anklager om at have gjort alvor af sin offentlige
trussel om at gøre gengæld over for Rusland, for dets
angivelige omstyrtning af det amerikanske valg, »på et
tidspunkt og et sted efter vores valg«, har Obama ikke
forholdt sig fuldstændig tavs omkring mordet på den russiske
ambassadør Andrej Karlov i Tyrkiet, men gjorde sig rent
faktisk den ulejlighed yderligere at bagvaske Rusland, ligesom
han også praler af sine udenretslige seriedrab gennem droner
og andre midler i hele verden.
»Noget af [gengældelsen] kan være udtrykkelig og offentlig; og
noget vil måske ikke være det«, sagde Obama til NPR sidste
torsdag, hvor han hævdede sin ret til at respondere militært
til den blotte anklage om, at Rusland skulle have ført cyberkrigsførelse. Obama har nægtet at lade sine efterretningsfolk
aflægge forklaring for Kongressen, selv bag lukkede døre, om
hans angivelige beviser for russiske cyberangreb. Forestiller
han sig, at verden har glemt, hvad Edward Snowden afslørende
om den globale cyber-krigsførelse, som NSA, USA’s
sikkerhedstjeneste, udfører?
I dag, mens civiliserede nationer sendte kondolencer til
Rusland og Tyrkiet og svor at samarbejde om bekæmpelse af
terrorisme, tog Obama sig tid fra sit golfspil til at tilføje
nye sanktioner imod russiske foretagender og forretningsfolk.
Nyvalgte præsident Donald Trump sendte kondolencebrev og svor,
at USA under hans præsidentskab ville arbejde sammen med
Rusland og alle nationer, der er dedikeret mht. at rense
verden for terrorsvøben.
Måske opfordrede Obama New York Daily News til at give udtryk
for hans følelser gennem deres overskrift: »Mordet på den

russiske ambassadør Andrej Karlov var ikke terrorisme, men
gengældelse for Vladimir Putins krigsforbrydelser«. Som det
længe er blevet dokumenteret, inklusive gennem Trumps valg af
national sikkerhedsrådgiver, general Michael Flynn, så ville
dette være helt i overensstemmelse med Obamas vedvarende
støtte til al-Qaeda og hermed relaterede terrororganisationer,
for at forfølge hans kriminelle mani for »regimeskifte« imod
sekulære regeringer, der bekæmper terrorisme, og som ikke har
forbrudt sig imod USA.
Hensigten med mordet på Karlov er klar – Rusland, Tyrkiet og
Iran har fortrængt den morderiske Obama-administration i
Sydvestasien og demonstreret, at terrorbevægelserne, som
støttes af saudierne, briterne og USA, faktisk kan nedkæmpes
gennem samarbejde med de suveræne regeringer i området. Hvad
der er endnu værre, set fra Obamas controllers, i London og på
Wall Street, side, er det faktum, at disse nationer udgør et
betydningsfuldt element i det »nye paradigme«, centreret
omkring Kinas proces med global udvikling gennem den Nye
Silkevej, og som underminerer det bankerotte, vestlige
finanssystems evne til at udplyndre nationerne i Asien, Afrika
og Latinamerika.
Verdens ældste bank, Monte dei Paschi di Siena, er ved at
kollapse, selv, mens dette læses, og truer med at fremskynde
det uundgåelige kollapse af de europæiske og amerikanske forstore-til-at-lade-gå-ned-banker. En statslig bailout fra den
italienske regering er under udarbejdelse, iflg. Financial
Times, på trods af EU-regler om, at insolvente banker fremover
skal gennemføre en »bail-in« – dvs., en ekspropriering af
obligationsindehaveres, og endda bankindskyderes, midler, for
at betale spekulanternes derivater. Der er tilsyneladende en
erkendelse af, at en bail-in af den tredjestørste, italienske
bank sandsynligvis ville forårsage en smitte, der kunne vælte
hele det vaklende, vestlige finanssystem. Men endnu en bailout vil blot være det samme som at udskyde krisen endnu en
liden stund.

Det intense pres for at få krig, på vegne af Obama og hans
britiske herrer, demonstrerer sindssygen hos denne døende race
af oligarker. Amerika befinder sig i et kulturelt og økonomisk
morads – hvor dødsraten for første gang i dets historie
stiger; hvor en ud af 15 indbyggere er afhængige af opiater
eller lignende stoffer; hvor man har det hidtil største antal
mennesker i den arbejdsdygtige alder, der er sat uden for
arbejdsstyrken. I dag kom det frem, at nyvalgte præsident
Trump havde inviteret tenoren Andrea Bocelli til at synge ved
indsættelsesceremonien, men at denne »havde fået for meget
pres« fra de sociale medier og havde måttet opgive. Den
offentlige mening foretrækker åbenbart hæsligheden med en
rocksanger, der mimer, frem for ethvert udtryk for skønhed.
Amerika udtrykte sin afsky for denne dekadence ved at afvise
Obamas og Hillarys dagsorden for krig og nedskæringspolitik,
ligesom briterne og italienerne afviste EU; som filippinerne
afviste USA’s imperiediktater, og som lignede gærende
revolutionære udtryk, der nu fejer ind over den vestlige
verden.
Løsningen på dette mareridt er for hånden. En tilslutning til
Kina og Rusland omkring den Nye Silkevejsproces ville ikke
alene få USA tilbage til at opbygge nationer, i stedet for at
ødelægge dem, men ville også gøre det muligt at genopbygge
Amerikas decimerede og forfaldne infrastruktur. Helga ZeppLaRouche, Schiller Instituttets grundlægger, sagde i dag, at
intet mindre end en global renæssance kan takle spørgsmålet om
kvaliteten af tankegangen hos en befolkning, der er degraderet
gennem en sådan »populærkultur« og økonomisk fordærvelse. At
gå med i Schiller Instituttet bør være det første skridt for
alle, der ønsker at være en del af denne kamp for menneskelig
værdighed og klassisk kultur.
Se: http://schillerinstitut.dk/si/kontakt/#aktion
Foto: Vladimir Putin viser Ruslands ambassadør til Tyrkiet,
Andrej Karlov, der på tragisk vist døde i Ankara under et

terrorangreb den 19. dec., den sidste respekt. [en.kremlin.ru]

