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Af Tony Papert 

 

18. februar 2016 (Leder 

fra LaRouchePAC).  

De af jer, der er gamle 

nok til at have nydt denne 

fjernsynsserie af Walter 

Cronkite, har nu været vid-

ne til den form for pludseli-

ge, dramatiske og dybtgå-

ende vendinger i historien, 

som du ikke ville have troet 

mulige for blot få årtier 

siden. I 1945 kom dette land 

(USA) ud af Anden Ver-

denskrig som den største 

industrielle, videnskabelige 

og militære magt, verden 

nogen sinde havde set. De af jer, der er omkring 70 år 

gamle, som jeg er, havde aldrig set på det på nogen anden 

måde en netop denne måde. Den forudgående, smerteful-

de og møjsommelige opstigning fra den seneste Store 

Depression, under Franklin Roosevelt, måtte vi lære om 

langt senere. Og tidligere i vores liv havde dette barske 

billede af USA i 1930’erne ikke nogen reel lighed med 

det land, vi troede vi kendte. 

Nu finder vi amerikanere os selv midt i en live gen-

indspilning af Det Romerske Imperiums Fald – og du er 

med i den! Men, det er ikke bare noget, vi kigger på – vi 

står lige midt i det. Ej heller er dette endnu slutningen. 

»Tiderne skifter, og vi skifter med dem«, som fransk-

mændene siger. Vi befinder os i det, men det befinder sig 

ligeledes i os. Det britiske Imperiums råddenskab, som vi 

amerikanere engang kæmpede os fri af – men ak, så kort-

varigt og midlertidigt – er vendt tilbage, og nu er vi ved 

at drukne i den. Nu ser vi, ligesom vores grundlægger 

Alexander Hamilton, at dette Britiske Imperiums rådne 

forfald er et moralsk forfald – og vi kan se netop denne  
 

 

Det storslåede romerske Colosseum, der leverede scenen 

for gladiatorkampe, forfølgelse af kristne og andre for-

mer for populær underholdning på tærsklen til det Ro-

merske Imperiums fald.              
 

moralske råddenskab i hver eneste af vore amerikanske 

medborgere, og i os selv. 

Som Lyndon LaRouche omhyggeligt har påpeget, så 

var en side af denne britisk anførte fordærvelse og øde-

læggelse af det 20. og 21. århundredes USA, det diktatur 

over videnskab, og dernæst som en konsekvens over 

tænkning generelt, som blev udøvet at Storbritanniens 

Lord Bertrand Russell. Russell dekreterede, at al fysisk 

videnskab måtte reduceres til blot og bar matematik, og 

han forfulgte aggressivt Albert Einstein som det geni, der 

erklærede sig uenig og aldrig ville acceptere dette diktat. 

Russell havde held med sig – et besøg til et hvilket som 

helst såkaldt »videnskabeligt« klasseværelse burde over-

bevise dig om det. Som Russell forstod, at den ville, har 

denne afskrælning af videnskab fremtvunget en fordum-
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melse af al tænkning. Amerikanere er blevet gennemgri-

bende bedøvede netop sådan, som vores tidligere store 

geni Edgar Allan Poe havde forudset disse virkninger. 

Dette er grunden til, at han kæmpede til sit sidste ånde-

dræt imod det, han fordømte som matematisk tankegang, 

og imod hele den imperiekultur, der udstrålede fra Lon-

don. 

En anden side af den britiske generobring af USA var 

vores ydmygende dominans gennem J. Edgar Hoovers 

(britisk fostrede) FBI, lige fra valget i 1944, da Roosevelt 

endnu var i live, og frem til nutiden. På grund af den 

frygt, der blev avlet ind i amerikanere, synes dette terror-

regimes historie at være forblevet uskrevet; det mest 

sandfærdige, jeg har set om det, var LaRouchePAC’s 

interview med tidligere kongresmedlem Cornelius Gal-

lagher. I årtier styrede FBI et kastesystem i hele USA, 

hvor kun den øverste og »sikkerheds-clearede« kaste 

kunne få anstændige jobs, eller ofte, noget som helst job. 

Den lavere, ikke-sikkerheds-clearede kaste blev overladt 

til at gennemrode affaldet, uanset, hvad deres kvalifikati-

oner måtte være. 

Kommunistudrensningerne i Hollywood og filmindu-

strien er blevet dækket på skrift og på filmlærredet, men 

der er ingen, der gider tilføje, at det samme også fandt 

sted i hele resten af landet. Da præsident John F. Kenne-

dy begyndte at vende tilbage til traditionen efter Roose-

velt i 1960’ernes nye æra, blev han myrdet af – gæt en-

gang? – FBI, på vegne af Det britiske Imperium. Dernæst 

affyrede FBI det skud, der dræbte Jack Kennedys yngre 

broder Bobby, som Hoover hadede, på tærsklen til hans 

sejr i Demokraternes præsidentkandidatnominering, hvil-

ket betød, at han ville være blevet valgt til præsident. 

Senere blev den i 1980 nyligt valgte præsident Reagan 

vejledt af Lyndon LaRouche, sammen med et team af 

Franklin Roosevelt-veteraner, til at vende tilbage til Roo-

sevelt-traditionen i en ny form, der var passende for en 

ny æra. Men kredse omkring Bush-familien iscenesatte et 

mordforsøg – med assistance fra en FBI-mørklægning. 

Vicepræsident Bush overtog meget af kontrollen fra den 

alvorligt sårede præsident. Og den britiske/FBI-

organisation rettede falske anklager mod LaRouche og 

fængslede ham og, da han først var i fængsel, overtog 

kontrollen med hans tilknytning. 

Nu befinder vi os i en ny og fuldstændig anden ver-

den. Kina er kommet tilbage fra sin ti år lange »Kulturre-

volution«, en britisk-inspireret folkemorderisk kampagne 

imod alle landets intellektuelle. Som det er tilfældet i 

hele historien, har verden meget at takke én mand, Deng 

Xiaoping, for, med hensyn til denne historiske vending. 

Kina har rejst sig til et punkt, hvor dets politik, der ik-

ke har noget fortilfælde, med den Nye Silkevej, og dets 

pioner-rumprogram inspirerer alle sansende mennesker, 

som John Kennedy inspirerede dem i sin tid. På ligeså 

utrolig, lige så uforudset vis for alle med undtagelse af 

Lyndon LaRouche og få andre, har Rusland rejst sig fra 

sin britisk-styrede selvdestruktion i 1990’erne, som ko-

stede mere end selv Anden Verdenskrig havde kostet det 

land, der havde mistet mest i Anden Verdenskrig. Rus-

land er nu en strategisk verdensleder under Vladimir 

Putin. Hvem havde forventet dette for blot få år siden? 

USA og hele det transatlantiske område, hvilket vil 

sige Det britiske Imperium, har gravet sig selv ned i et 

stort hul. De, der vil trække os op, må se kendsgerninger-

ne, som de virkelig er, i øjnene, hvis de skal forberede sig 

på at skabe de nye kendsgerninger, som vores bestem-

melse fordrer. Ligesom Kesha Rogers må de tage inspira-

tion fra Kinas rumprogram, og de sejre, som er blevet 

vundet af Rusland, Kina og BRIKS-nationerne. Udsigten 

til at erobre rummet og galaksen fordres for menneske-

heden, og fordres for at geninspirere det amerikanske 

folk. I denne sammenhæng vil den omgående fjernelse af 

Barack Obama fra præsidentskabet nu, udløse en bølge af 

optimisme, der vil gøre det muligt at tage andre, umid-

delbart nødvendige skridt.    


