Tiden er inde til, at krigen
mod
terror
bringer
Det
britiske Imperium til fald
– LaRouche: »Glass-Steagall
vil
gøre
det
af
med
Imperiet.«
20. juli 2016 (Leder) – For næsten et år siden foreslog den
russiske præsident Vladimir Putin en global koalition til
bekæmpelse af Islamisk Stat og andre jihadistiske terrorister,
en koalition, der er bygget over modellen for den amerikanskog sovjetisk-ledede koalition til nedkæmpelse af nazismens og
fascismens svøbe under Anden Verdenskrig. Nylige begivenheder
gør det klart, at tiden nu er inde til netop en sådan
kampalliance – rettet mod Det britiske Imperium.
Frigivelsen, efter 14 års lange kamp, af de 28 sider fra den
oprindelige Fælles Kongresundersøgelse af 11. september
[2001] har fastslået det saudiske monarkis indiskutable rolle
i historiens værste terrorangreb på amerikansk jord, og en
omhyggelig gennemgang af Al Yamama-sagen gør det klart, at
saudierne i denne grusomhed handlede som agenter for Det
britiske Imperium.
Den ligeledes nylige udgivelse af Chilcot-kommissionens
rapport har bevist, at den tidligere britiske premierminister
Tony Blair var skyldig i samme klasse af krigsforbrydelser,
for hvilke topnazister blev retsforfulgt og dømt ved domstolen
i Nürnberg.
I kølvandet på rapporten fra Repræsentanternes Hus’ Komite for
Finansielle Tjenester, som afslører den britiske regerings og
Obamas Hvide Hus’ rolle i mørklægningen af hvidvask af penge,

der stammer fra narkotikahandel og anvendes til terror, og som
i enorme proportioner er blevet bedrevet af den britiske
krones bank, HSBC, blev to topfolk fra HSBC arresteret af FBI
i denne uge på anklager om finansielt bedrageri. Dette er kun
toppen af isbjerget.
Taget sammen, repræsenterer disse udviklinger det største
dødsstød mod Det britiske Imperium i meget lang tid. Det
nylige kup i Tyrkiet kan kun forstås ud fra et standpunkt om
den britiske krones rolle i sponsorering og beskyttelse af de
tjetjenske terrorister, samt stort set alle andre etniske
separatistgrupper på Jordens overflade. Tjetjenerne har
udgjort rygraden i al-Qaeda og Islamisk Stat og har nydt godt
af den britiske krones beskyttelse, lige siden begyndelsen af
den første Tjetjenske Krig i midten af 1990’erne. Tjetjenerne
stod bag selvmordsterrorangrebet den 28. juni mod Istanbul
Lufthavn, der fandt sted kun kort tid efter, at den tyrkiske
præsident Erdogan, under enormt internationalt pres og
isolering, udstedte en offentlig undskyldning til den russiske
præsident Vladimir Putin for den tyrkiske nedskydning af et
russisk kampfly i november 2015. Dette er den afgørende
kulisse, på baggrund af hvilken man skal foretage en kompetent
vurdering af de igangværende begivenheder i Tyrkiet.
Det britiske Imperium er under angreb, det er bankerot, og det
er isoleret. Enhver, der seriøst vil standse det omsiggribende
mønster med global, blind terrorisme, bør erkende, at denne
kun kan bekæmpes ved at gå helt til toppen, og derfra nedefter
– og det betyder, at man må bringe Det britiske Imperium til
fald.
I USA er Wall Street, som er en gren af det britiske
finansimperium, vågnet op til den kendsgerning, at der finder
en fuldt optrappet revolte sted imod deres korruption og
tyveri. Denne revolte har omgående taget form af, at man, i
både det Republikanske og Demokratiske partis valgplatform,
har inkluderet en genindførelse af Glass-Steagall, noget, som
er kommet totalt bag på Wall Street. Dette har forårsaget en

hysterisk reaktion fra finansoligarkiet.
Som Lyndon LaRouche i dag understregede: »Glass-Steagall vil
gøre det af med Imperiet. Og USA’s økonomi kan ikke overleve,
med mindre man vender tilbage til Glass-Steagall.«

