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Fjern krigens tåger:  

Løgne, forbandede løgne; 

forbandede britiske løgne 
 

Lederartikel; Flyveblad, fra LaRouchePAC, 16. april, 

2018 – Mandag, den 16. april, portrætterer Washington 

Post præsident Donald Trump som værende omgivet af 

et forræderisk udenrigspolitisk team, der konstant og 

konsekvent lyver for ham om Rusland og om skridt, dette 

team har taget i præsidentens, og i jeres, navn, imod Rus-

land og Kina. WP forsøger at hævde, at Trumps nationale 

sikkerhedsstab iscenesatte et paladskup imod ham med 

hensyn til Rusland og Syrien, og at Trump tabte denne 

kamp.
1
  

Men præsidenten handlede omgående imod forræder-

ne omkring ham. Han forkastede udnævnelsen af Nikki 

Haleys assistent, aldrig-Trumperen Jon Lemer, til en 

national sikkerhedspost, for Mike Pence. Det Hvide Hus 

annoncerede, at nye sanktioner mod Rusland, baseret på 

Ruslands støtte til Syrien, og som Nikki Haley promove-

rede blot i går, blev kaldt tilbage. Det blev offentligt 

meddelt, at præsident Trump stadig ønsker at mødes med 

Vladimir Putin, men en dato er endnu ikke fastlagt. 

Samtidig pralede den franske præsident over for hele 

verden med, at det var ham, der narrede præsident Trump 

til at udføre et missilangreb mod Syrien, som herved 

genoplivede selve Hillary Clinton/Obama-doktrinerne for 

regimeskifte, som det amerikanske folk, helt rigtigt, afvi-

ste i valgene i 2016. Dette sætter blot scenen for et vold-

somt, politisk bagslag for Frankrigs præsident. 

Med tågen fra sidste uges handlinger, der nu letter, 

bliver flere aspekter af vores nuværende situation meget, 

meget klarere. Alt imens angloamerikanerne er ved at 

falde over deres egne fødder for på tåbelig vis at erklære, 

at de har fået Trump manøvreret ind i et bur, så står det 

meget klart, at deres proklamerede sejr er en Pyrrhussejr, 

som udgør arrogante vrangforestillinger og kun er mid-

lertidige. De opførte sig ansvarsløst, og muligheden for et 

bagslag er enormt og revolutionerende for verden, hvis 

det amerikanske folk nu går sammen med Lyndon 

LaRouches krav om at »annullere Det britiske Imperium«. 

På intet tidspunkt, siden Franklin Roosevelt erklærede sin 
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plan om at gøre en ende på britisk kolonialisme, har det 

anglo-hollandske imperium været så sårbart og ekspone-

ret. Her er de relevante træk af vores nuværende situation: 

 

1. Svindelnummeret med det kemiske angreb 

i Syrien; svindelnummeret med Skripal-

forgiftningen i Storbritannien, samt det britiskin-

spirerede kup mod vores præsident, er alle en del 

af én og samme, britiske, strategiske pakke. 

Storbritannien er nu, sammen med sin mangeåri-

ge puddel Frankrig, ude efter at anføre den vest-

lige verden i at udfordre Rusland og Kina, der 

påstås at praktisere noget, der skulle hedde »tota-

litær kapitalisme«. Her er, hvordan den britiske 

imperieskriverkarl Allister Heath beskrev det bri-

tiske motiv for forgiftnings-svindelnumrene i Sa-

lisbury og i Syrien, i londonavisen Sunday Tele-

graph den 14. marts: 

 

»Vi har brug for en ny verdensorden, 

der kan gå op imod totalitære kapitali-

ster i Rusland og Kina … En sådan al-

liance … ville på dramatisk vis ændre 

den globale magtbalance og gøre det 

muligt for de liberale demokratier, en-

delig at kæmpe tilbage. Det ville give 

verden den form for robuste institutio-

ner, der kræves for at holde Rusland og 

Kina tilbage … Storbritannien må have 

en ny rolle i verden: at opbygge et så-

dant netværk ville være vores perfekte 

mission.« 

 

På den anden side af vandpytten, som de siger, 

udkom der, nøjagtig samtidigt, en tilsvarende, 

stiftende erklæring fra 68 tidligere embedsmænd 

i Obama-administrationen, der har dannet en 

gruppe ved navn National Security Action, 
2
 og 

som tilsigter at sikre Donald Trumps afsættelse 

og angreb mod Rusland og Kina. 

 

2. Russerne siger nu, at de har uigendrivelige 

beviser for, at de Hvide Hjelme, en hjælpeorga-

nisation, der er associeret til al-Qaeda og modta-

ger finansiel støtte i millionklassen af den briti-

ske regering og U.S. AID, iscenesatte det kemi-

ske angreb i Douma, Syrien, på direkte tilskyn-

delse fra London. Beviserne omfatter fotografier 

og aflytninger. Samtidig har et uafhængigt, 

schweizisk laboratorium, der samarbejder med 

OPCW, fastslået, at den gift, der blev brugt på 

Skripal og datter, var noget, der hedder BZ, et 

stof, der aldrig blev udviklet i Rusland, men som 

i stedet har hjemme i både USA’s og UK’s pro-

grammer for kemiske våben. Disse påstande er 
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helt i overensstemmelse med uafhængige analy-

ser, som LaRouchePAC har fremskaffet i løbet af 

de seneste 10 dage. (Se: ’Der var intet kemisk 

angreb i Syrien’
3
 og ’Assads kemiske våben: 

Endnu et britisk eventyr for børn’
4
). 

 

3. Der er allerede i Storbritannien en enorm, 

folkelig reaktion, som kommer fra Labour-partiet 

og Brexit-bevægelsen, mod disse løgne. De 

sammenligner meget passende de »klassificere-

de« beviser for forgiftningssvindelnumrene med 

de løgne, der førte til den katastrofale Irakkrig. 

På samme måde gik de glemte amerikanere her i 

USA, der valgte Trump til at afslutte dette non-

sens, sammen med LaRouchePAC og protestere-

de højlydt imod det syriske angreb hele sidste 

uge. Denne protest trak efter alt at dømme verden 

væk fra en balanceren og poseren på kanten af 

atomkrig, anstiftet af Storbritannien, Frankrig og 

deres kolleger i det Demokratiske Parti og blandt 

de neokonservative i USA. 

 

4. En hoveddrivkraft bag denne situation er 

det forestående finanskollaps af finanscentrene 

på Wall Street og i City of London. Langt fra at 

praktisere ’totalitær kapitalisme’ er Kina, sam-

men med Rusland, midt i et projekt for massivt 

byggeri af infrastruktur og økonomisk udvikling, 

der har vundet tilslutning fra over 100 andre na-

tioner i verden. Det udgør det største infrastruk-

turbyggeprojekt, menneskeheden nogensinde har 

påtaget sig, og det har det udtrykkelige formål at 

gøre en ende på fattigdom og hæve levestandar-

den på hele planeten. Kina og Rusland afsætter 

også betydelige andele af deres budget til rum-

forskning og fundamentale, videnskabelige op-

dagelser. Dette er den form for »at tænke stort«, 

som vi i USA plejede at praktisere. Det giver 

genlyd af det Amerikanske System for Politisk 

Økonomi. »Totalitær kapitalisme« er det ikke. 

Hvis præsident Trump accepterer Kinas invitati-

on til at slutte USA til Bælte & Vej Initiativet, vil 

det snarere blive det Anglo-hollandske Imperium, 

og ikke Donald Trump, der henvises til historiens 

skraldespand. 
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5. Situationen er fortsat fuld af farer. Nikki 

Haley og John Bolton har forpligtet USA over 

for en militær respons, når som helst, en terrorist 

i Syrien kan iscenesætte endnu et falsk kemisk 

angreb. Ukraine er et andet muligt trigger point, 

der kunne bruges af dem, der er involveret i for-

ræderi mod vort land og vor præsident. Det står 

nu ligeledes klart, at en desperat Robert Mueller 

er ude på at gøre Donald Trumps advokat til sta-

tens bevis imod hans egen klient, en taktik, den 

beskidte Mueller gentagne gange har anvendt. 

Muellers taktik har måske denne gang fjernet det 

Sjette Tillæg til den Amerikanske Forfatning. 

Mueller er desperat, fordi Russiagate er sprængt i 

stykker, Comey er en fiasko og hele afdelinger af 

Obamas Justitsministerium nu konkurrerer om at 

afsløre hinandens forbrydelser. 

 

Så med tågen, der letter, finder vi faktisk os selv på 

randen af en sejr. Spørgsmålet vil blive afgjort af den 

amerikanske befolknings mod til at kræve, og handle for, 

en afslutning af dette kup, en afsløring af de perfide, 

britiske løgne og en insisteren på at komme videre med 

genopbygningen af landet, og af planeten. Lyndon 

LaRouche har gentagne gange advaret imod pragmatisme 

i netop denne situation. Med et citat af apostlen Paulus, 

minder LaRouche os om, at »Thi for os står kampen ikke 

mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod 

verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens ånde-

magter i himmelrummet.«
5
 (Paulus’ brev til efeserne, kap. 

6, v. 12.) Vær en kraft for retfærdigheden og det gode. 

 

(Det engelske Flyveblad kan downloades her
6
) 
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