Leder, 23. november 2015:
Det er det Britiske Imperium,
tåbe!
Med Bruxelles i højeste alarmberedskab på anden dag i
forventning om endnu et større terrorangreb fra Islamisk Stat
på samme skala som massakren i Paris den 13. november, er der
stigende opmærksomhed omkring den kendsgerning, at
omdrejningspunktet for jihadistisk terrorisme i realiteten
findes i hjertet af Europa. Bruxelles, hovedstad for både NATO
og Den europæiske Union, har nu fået kaldenavnet Brusselstan,
ligesom London længe er blevet refereret til som Londonistan
på grund af den kendsgerning, at bogstavelig talt enhver
jihadistisk, narko- og separatistterrororganisation har fået
husly, beskyttelse og finansiering af det britiske monarki.
For nylig frafaldt den britiske regering alle anklager imod en
angiveligt
jihadistisk
våbensmugler,
fordi
hans
forsvarsadvokat påpegede, at de samme grupper, som han stod
anklaget for at bevæbne, blev åbenlyst støttet af det britiske
efterretningsvæsens MI6.
Dette er en gammel historie. London har været centrum for
global terrorisme i årtier. Executive Intelligence Review var
ophavsmand til et dossier, som blev overgivet USA’s
Udenrigsministerium i 2000, og som krævede, at Storbritannien
blev sat på listen over stater, der sponsorerede terrorisme.
Dossieret byggede udelukkende på bevismateriale, der var
fremkommet gennem regeringer i hele verden, inklusive Rusland,
Egypten, Indien, Pakistan, Colombia og Peru, og som på
afgørende vis viste, at den britiske krone husede verdens
værste terrorister, som en del af imperiesystemet. De største
britiske banker, med HSBC (tidligere HonKong og Shanghai
Bankselskab, berygtet for opiumskrigene) i spidsen, er verdens
mest berygtede hvidvaskningsinstitutioner for narkopenge, som
det for nylig er blevet dokumenteret af USA’s Senat.

Det er ligeledes det britiske kongehus, der har udsendt
Ridderkommandør John Schnellnhuber til at kapre Paven og
Vatikanet for ideen om en radikal befolkningsreduktion,
baseret på den videnskabelige svindel med menneskeskabt,
global opvarmning.
Alle de grusomheder, som præsident Obama har begået – fra hans
massedronedrab i Afghanistan, Pakistan, Yemen og Somalia, til
hans voldelige afsættelse og koldblodige mord på Gaddafi i
Libyen, der skabte en zone af kaos, terror og utilstrækkelige
stater i store dele af Nordafrika og Mellemøsten, og til
decimeringen af livsvilkårene for det store flertal af
amerikanere – kan anbringes på det britiske kongehus’
dørtærskel. Obama er intet andet end en britisk agent, der
blev udvalgt af briterne til at blive installeret som
præsident for USA, på vegne af Kronen og City of London.
Efter grusomhederne i Paris er det i stigende grad ved at
blive åbenlyst gennemskueligt for et voksende antal tænkende
mennesker, at Islamisk Stat er en skabelse af Obama og
briterne. Al-Qaeda blev skabt og næret af briterne, USA og
Saudi Arabien i 1980’erne, som kollektivt samlede et slæng af
terrorister fra fængsler i hele den arabiske og islamiske
verden, for at drive sovjetrusserne ud af Afghanistan. I 1985
sluttede Prins Bandar bin Sultan, bogstavelig talt et medlem
af Bush-familien, sig til den britiske premierminister
Margaret Thatcher for at lancere Al-Yamamah-byttehandelen
(våben for olie), under hvilken en 100 milliarder dollar stor,
hemmelig fond blev etableret for i hemmelighed at bevæbne alQaeda og andre terrororganisationer. I 2001 deployerede Bandar
nogle af disse Al Yamamah-midler til at finansiere 11.
september-flykaprernes angreb på World Trade Tårnene og
angribe Pentagon.
Hvis man vil forstå, hvorfor den britiske agent Barack Obama
har nægtet at ophæve hemmeligstemplingen af de 28 sider af den
Fælles Kongresundersøgelsesrapport om 11. september, må man
begynde fra toppen, med denne redegørelse for, hvordan

briterne og Obama skabte al-Qaeda og, senere, Islamisk Stat.
Tidligere chef for USA’s Forsvarets Efterretningstjeneste,
general Michael Flynn, har åbenlyst rapporteret om, at
præsident Obama bevæbnede de syriske oprørere fra Benghazi og
fortsatte med at gøre det, fordi det var regeringens politik.
DIA-dokumenter fra sommeren og efteråret 2012 forklarer i
detaljer de fælles britisk-amerikanske operationer fra
Benghazi til smuglerhavne i de områder i Syrien, der
kontrolleredes af oprørerne.
Lyndon LaRouche sagde ligefremt til medarbejdere søndag den
22. november, at man må udrydde det britiske monarki, eller
også vil der ikke være nogen løsning på krigen i Syrien eller
andre globale brændpunkter. Med mindre Det britiske Imperium
fjernes, står vi over for en global krig imod Rusland og Kina,
der vil føre til udslettelsen af store dele af menneskeheden.
Barack Obama er en britisk agent, der blev selekteret til at
blive USA’s præsident af briterne. Vi må sænke Det britiske
Imperium og alt, hvad det repræsenterer, eller også vil vi stå
over for en optrapning af rædselsforestillinger over hele
planeten.

