Det Britiske Imperiums særlige
forhold falder sammen – Perfidious
Albion Delenda Est
Den 10. juli (EIRNS) – I USA og Storbritannien er der en voksende erkendelse –
og bæven hos nogle – af at det særlige forhold mellem Storbritannien og USA er i
kaos og godt kunne blive fuldstændig og uigenkaldeligt ødelagt i den nærmeste
fremtid. Udgivelsen af de diplomatiske telegrammer fra den tidligere britiske
ambassadør i Washington (han fratrådte i morges) Sir Nigel Kim Darroch, KCMG
(kommandør i ridderordenerne St. Michael og St. George) betyder langt mere end
afsløringen af den uanstændigt adlede aristokrat for hans rolle i det britiske
imperiale kupforsøg mod dets tidligere koloni. Faktisk har det potentialet til
at tippe vægten mod imperiets kontrol over USA: Afslutningen på det ”frie
markeds” økonomiske konstruktion, pålagt ruinerne af det hamiltoniske
“Amerikanske System” med statslig kredit og videnskabeligt fremskridt; og
afslutningen på det amerikanske militærs styrke, der bliver brugt som den “dumme
kæmpe” for at udføre britiske koloniale krige i hele Asien og Mellemøsten.
Lyndon LaRouche tilbragte en stor del af sine 96 år med at kæmpe for at uddanne
amerikanere og verdensborgere til at forstå, at den egentlige fjende af
civilisationen ikke var en nationalstat eller nogen kombination af
nationalstater, men det overnationale imperium centreret i City of London og
dets kontrollerede datterselskaber på Wall Street og i de finansielle centre i
de øvrige vestlige magter.
Nu er kontrollørerne af dette imperium i en tilstand af panik, mens folk af god
vilje endelig gør noget for at bryde kæderne i det særlige forhold. I London
skriger herskaberne over at præsident Donald Trump drister sig til at fordømme
den britiske ambassadørs kriminelle handlinger for bevidst at mobilisere kræfter
i USA til at udføre det forræderiske kupforsøg mod Trumps præsidentskab. Den
tidligere udenrigsminister Malcolm Rifkin, for eksempel, rasede over, at
præsidenten er “skør og mærkelig” og hævdede (længselsfuldt, men ukorrekt), at
“det meste af Amerika ignorerer” Trumps tweets.
Og i USA befrier amerikanerne sig i stigende grad fra deres underdanighed over
for det Britiske Imperiums mystik. Det faktum at den britiske
efterretningstjeneste stod bag hele Russiagate-fupnummeret mod præsidenten,
bliver nu åbenlyst afsløret af justitsministeren og kongresmedlemmerne, præcis
som LaRouche PAC afslørede fra begyndelsen. Rowan Scarborough fra Washington

Times skrev i dag om “Fortælling om to dossierer” – MI6-agenten Christopher
Steeles og nu Sir Kims telegrammer. “Selv før de usædvanlige afsløringer skrev
Scarborough: “Præsident Trump var dybt mistænksom over for den britiske
regerings rolle i efterforskningen af ham og hans allierede”. Nu, påpegede ham,
blev de undergravende Darroch-telegrammer “sandsynligvis distribueret til
magtens sæder, herunder Downing Street nr. 10”
Alt dette er kommet bare et par dage efter, at præsident Trump brød med den
neokonservative stab der omgiver ham (som vi nu ved blev opfordret af Sir Kim
som “portvogtere”, “Trump-hviskere”, “de personer vi stoler på for at sikre, at
den britiske stemme høres i West Wing i Det Hvide Hus)”. I Asien gjorde Trump
sit eget diplomatiske arbejde og mødtes personligt med Xi Jinping, Vladimir
Putin, Kim Jong Un og mange andre. Betingelserne er blevet fastlagt for at
præsidenten kan realisere sit oprindelige kampagneløfte om at være “venner” med
Rusland og nå til enighed med Kina, som rækker ud over handel, for potentielt at
kunne realisere LaRouches forslag om, at USA skal tilsluttes Kinas Nye Silkevej.
50-årsdagen for Apollo 11’s månelanding om 10 dage er en lejlighed til både at
fejre menneskehedens kreative “herredømme over naturen” og at bringe hele verden
sammen om at udvide menneskehedens “udenjordiske forpligtelse”, som erklæret af
den store rumforsker Krafft Ehricke. Tiden er knap til at opnå denne store
mission. Imperiet vil ikke roligt synke hen i glemsel, men vil risikere alt –
endda atomkrig – for at redde sig selv. Også boblen i det vestlige finanssystem,
der er mere oppustet i dag end før krakket i 2008, har igen nået et bristepunkt.
Det bedste middel til at gøre dette betydningsfulde øjeblik klart for alle
nationer og alle borgere – både faren og løsningen – er, at præsident Trump
handler for at rense Lyndon LaRouches navn og placere “fornuftens kraft” lige
foran menneskeheden. Onsdag den 17. juli vil en samling LaRouchePAC aktivister
står foran den amerikanske kongresbygning med bannere, der bekendtgør “LaRouchesagen: Muellers’ Første Lejemord” og “Rens LaRouche!”

