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Leder fra LaRouchePAC, 20. februar, 2017 – Efter otte års
massedrab med droner og krige for »regimeskifte«, med
folkemord til følge, nægter Barack Obama at trække sig tilbage
fra sin forræderiske rolle, men anfører nu en opstand imod den
demokratisk valgte præsident, der solidt slog hans klon,
Hillary Clinton, ved valget i november.
»Obama er faktisk særdeles sårbar«, bemærkede Lyndon LaRouche
i dag. »Han har afsløret sig selv som værende en forræder af
USA.« I sin regeringstid mødtes Obama stolt med sin CIA-chef,
John Brennan, hver tirsdag eftermiddag for at udfærdige ugens
»drabsliste« – dem, som »Kong Obama« vælger at myrde af egen
fri vilje – uden domsafsigelse, uden lovmæssig retssag –
sammen med dem, der nu tilfældigvis befandt sig sammen med
Obamas mål, da dronen ramte.
LaRouche bemærkede, at New York Times for længe siden
afslørede historien om Obamas tirsdags-drabsmøder, ikke, fordi
de ønskede at afsløre hans dræberkarakter, men for at få den
amerikanske befolkning til at acceptere det – til at ringeagte
sig selv ved at tolerere en massemorder som deres præsident,
uden protest.
EIR vil i denne uge udgive et dossier med titlen, »Obama og
Soros farvede revolutioner – Nazistisk kup i Ukraine, 2014 – i
USA, 2017?« Den 21. og 22. februar er treårsdagen for Obamas
omstyrtelse af den demokratisk valgte, ukrainske regering i
2014 i en voldelig pøbelaktion, der var direkte finansieret og
dirigeret af Obama og hans personlige agent for regionen,
Victoria Nuland. Optøjerne, centreret omkring den centrale
Maidan-plads, indbefattede angreb med molotovcocktails mod
politiet og regeringsbygninger og anførtes af organisationer,
der åbenlyst promoverede Stepan Bandera, Adolf Hitlers

ukrainske, nazistiske partner.
EIR-dossieret viser, at Barack Obama, sammen med sin sponsor
George Soros og andre britiske og amerikanske agenter for
»projekt demokrati«, nu retter deres ’farvede revolution’skyts mod selve USA – og af samme grund: Det britiske Imperium
nægtede at lade Vesteuropa og Rusland arbejde sammen for fred
og udvikling, og kørte derfor et antirussisk kup, udført af
ukrainske nazister af den gamle skole, med det formål at bære
nyt ved til bålet for det gamle, nazistiske had mod Rusland.
Således også i USA: Obama-slænget er i gang med den utroligt
patetiske bestræbelse, der går ud på at overbevise
amerikanerne om, at præsident Trump har begået en forbrydelse
ved at ønske at forhindre en krig med Rusland, og i stedet
samarbejde med Rusland – og Kina og Indien og Japan – om at
bringe fred og udvikling til verden, inklusive til USA. Alt
imens der er tåber i USA, der vil sluge dette bras, så er
flertallet af befolkningen i en tilstand af oprør imod dette
psykotiske nonsens, hvad enten det kommer fra politikerne
eller fra medierne.
Obama og Hillary Clinton havde bragt verden helt ud på randen
af en termonuklear krig med Rusland. Denne fare er blevet
dramatisk skåret ned af Hillarys nederlag. Og dog kræver
Obama/Soros-slænget en rigsretssag eller et sagsanlæg for
kriminel aktivitet mod Trump, der indgår fred med Rusland,
idet de hævder, at det er farligt at Trump »har fingeren på
atomknappen«!
At afslutte denne hæslige ironi kræver, at Obama stilles for
retten. Hans mange forbrydelser som præsident forværres nu af
hans åbenlyse kampagne for at vælte USA’s regering – en
åbenlyst forræderisk handling.
Obama elskede i den grad den britiske dronning og det britiske
system, at han tjente som dets loyale aktiv med at genoprette
den tidligere britiske kolonis underdanighed over for det
britiske system – monetarisme og kolonikrige. I dag kræver

Financial Times, talerør for Londons og Wall Streets
finansoligarki, åbenlyst en voldelig opstand mod opkomlingepræsidenten, der truer med at gøre en ende på Det britiske
Imperiums »del og hersk«-opsplitning af verden. Chefen for
FT’s afdeling i Washington, Edward Luce, advarer om, at, hvis
Trump ikke væltes, vil han vælte »systemet«.
Det kunne han meget vel gøre, og det ske! Trump har fremført,
at USA bør acceptere forslagene fra Putin – at USA og Rusland
skal arbejde hånd i hånd for at besejre terrorisme – og fra Xi
Jinping – at USA bør tilslutte sig den Nye Silkevejsproces for
global udvikling. For Trump at lever op til dette forpligtende
engagement, betyder det enden på Imperiet. Det er en
inspireret befolknings ansvar at sørge for, at dette smukke
resultat virkeliggøres, og denne inspiration udtrykkes bedst
gennem Lyndon LaRouches 50 år lange lederskab. Dette er vores
øjeblik, hvis vi griber det, for at virkeliggøre det, Helga
Zepp-LaRouche har kaldt »menneskehedens modne alder«.[1]
[1] Helga Zepp-LaRouche: »Nu har menneskeheden muligheden for
at blive voksen«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=17777

