Hvorfor briterne hader Donald Trump
Med kun to måneder til det afgørende midtvejsvalg til den amerikanske Kongres,
bruger præsident Trump omkring halvdelen af sin tid til at holde valgmøder rundt
om i landet, idet han giver opbakning til de kandidater, der støtter hans
program, mens han afviser det Demokratiske Partis indsats for at gøre valget til
en folkeafstemning for eller imod Trumps afsættelse ved en rigsretssag.
Kandidater, som Trump har godkendt i de republikanske primærvalg, har vundet,
selv når de var bagud i afstemningerne til deres republikanske modstandere før
anbefalingen, men udfaldet af valget i november står uklart.
Det kan ikke overvurderes, hvor afgørende det er for den menneskehedens fremtid,
at det demokratiske partis indsats – (støttet af et antal neokonservative
republikanere og næsten hele ’fake-news’ pressen) – knuses. Kampagnen for
afsættelse ved en rigsretssag blev født i Storbritannien af førende skikkelser
indenfor det britiske efterretningssamfund, tidligere MI6-agent Christopher
Steele, tidligere chef for MI6, Richard Dearlove, og tidligere GCHQ-chef Robert
Hannigan (som trådte tilbage sidste år). Hannigans møder med den ustabile CIAchef John Brennan lancerede den hektiske indsats for at forhindre Trump i at
opnå nominering, mens Steele forberedte det falske dossier til at lancere
fupnummeret med Russiagate, og i den forbindelse arbejdede direkte sammen med
Comey-McCabe-Strzok-Ohr-Mueller, forræderne i Justitsministeriet og FBI, for at
udføre et kup mod den valgte regering i USA – kulminationen af en næsten 250årig britisk kampagne for at tage deres koloni tilbage.
Overvej hvorfor det britiske imperialistiske slæng hader Trump:
* Trump ønsker at bryde den imperialistiske opdeling af Verden i øst og vest, en
opdeling der er kernen i imperiets ‘del og hersk metode’ til at øge dets magt.
Hans etablering af legitime venskaber med Xi Jinping og Vladimir Putin er, i
forhold til Imperiet, casus belli (latin: grund til krig, -red.)
* Trump afviser “frihandel”, det centrale koncept i Londons historiske kontrol
over verdensøkonomien og dets kampagne for at ødelægge det “amerikanske system”
af politisk økonomi efter Hamiltons principper med statslige kreditter til
produktive investeringer. Trumps afvisning af TPP, TTIP, NAFTA, KORUS, og især
hans succesfulde forhandlinger om en {fair trade} aftale med Mexico sidste
måned, er et lige så alvorligt casus belli i forhold til Imperiet;
* Trump afviser fupnummeret med “Global Opvarmning”, et primært værktøj for
Imperiet, der på det seneste går tilbage til den racistiske eugenik-bevægelse

(drevet af briterne og nazisterne) før nazisternes holocaust, derefter omdannet
til “miljøvidenskabelige løgne” til at overbevise verden om, at der er “grænser
for vækst”, især for, hvad imperiet betragter, som de “mindre racer”, at
befolkningen skal reduceres med alle nødvendige midler og industrielle
fremskridt vendes for at stoppe “ødelæggelsen af Jorden.” Trumps afvisning af
“Paris-Aftalen” og udnævnelsen af ministre, der går ind for vækst og kræver reindustrialisering af nationen og ekspansion af energiproduktionen, herunder
kernekraft, kan ikke tolereres af Imperiet;
* Trump modsætter sig “Dope, Inc.”, Verdens største ‘business’, der køres fra
City of London, som har overtaget de store banker i USA; en business, der
lancerer den kriminelle “legalisering af narkotika”-bevægelse gennem George
Soros og Barack Obama. Hvad end der ellers er galt med statsadvokat Jeff
Sessions, så støtter han stærkt Trumps anti-stofmisbrugskampagne;
* Trump afviser “regimeskifte”, igangsat gennem den britiske skabelse af
“Responsibility to Protect”, en eufemisme for ødelæggelsen af FN-charterets
garanti for suverænitet og for neokoloniale krige i sektoren af udviklingslande.
Trumps samarbejde med Rusland for at knuse terrorbevægelsen i Syrien
(finansieret og bevæbnet af briterne og Bush- og Obama-administrationerne), og
hans hensigt om at få amerikanske militærstyrker ud af Syrien og Afghanistan, er
endnu en casus belli for det Britiske Imperium.
Hvert af disse koncepter har været kernespørgsmål for LaRouche-bevægelsen
igennem det sidste halve århundrede. Idet den i det væsentlige har kæmpet alene
i det meste af denne tid, men på basis af den grundlæggende sandhed, at
historien er drevet af kraften i store ideer, som er i tråd med universets love,
er denne bevægelse nu klar til at skabe et nyt paradigme for menneskeheden.
Rammerne for dette nye paradigme eksisterer i ånden af Den Nye Silkevej – et
andet koncept indført af LaRouche, og som hans organisation har kæmpet for – og
som nu bringer nationerne i Asien, Afrika, Latinamerika, og endda flere
europæiske nationer sammen under det kinesisk ledede Bælt- og Vejinitiativ.
Hvis Trump fjernes fra embedet, vil USA næsten helt sikkert vende tilbage til
sin status som en “dum kæmpetjener’ for den britiske krone, som vi oplevede det
så åbenlyst under Bush og Obama. Øjeblikket er fyldt med potentialet for en ny,
positiv fremtid for menneskeheden, hvis patrioterne i vores nation og verdens
borgere vokser med opgaven.

