USA: Vil I have FBI til at
køre dette land?
Leder fra LaRouche PAC, 30. marts, 2017 – Lige siden den 4.
marts, da præsident Trump korrekt sagde, at han var blevet
»aflyttet« (overvåget) af Barack Obama, har der været et
voksende anfald af frygt blandt nogle af vore senatorer og
andre. De foregiver måske noget andet, men man kan læse
virkeligheden i deres ansigter: de er rædselsslagne. Under
dagens farceagtige høring i Senatets Efterretningskomite, om
angivelige russiske, »aktive forholdsregler« imod USA, så vi
senatorer, der svedte af frygt, i en grad, hvor de var totalt
døve over for virkeligheden, pligt og fornuft. De havde fået
at vide, at de skulle indbringe nogle vidner, som i størst
mulig grad havde bidt på Ruslands-maddingen, som de kunne
finde, til denne høring – men senatorerne overgik selv, i
deres rædsel, ofte deres egne vidners frygtmagere.
Vær ikke en tåbe: Dette er ikke et spørgsmål og Demokrater
versus Republikanere. Det er meget mere end dette, og af langt
større betydning for vort land. Hvis man ser på disse
senatorers ansigter, ser man to ord: »hemmelige filer«.
Hvilket er præcis det, præsident Trump talte om den 4. marts,
og ikke tilfældigt. Hver og én af dem ved, at deres mest
personlige misgerninger findes i en fil, elektronisk. Ét
enkelt fejltrin, én forkert bevægelse, og sådan, så vil deres
hustruer eller ægtemænd, og deres vælgere, være overrasket
over at finde deres småsynder på aftennyhederne. Dette er,
hvad vi simpelt hen plejede at kalde »FBI-filer«; FBI har
altid specialiseret sig i afpresning. Husk, hvad de gjorde mod
Martin Luther King, for gentagent at forsøge at drive ham til
selvmord.
Det er ikke kun FBI – det er hele den nuværende form af det
britiske imperieapparat i USA, som Barbara Boyd dissekerer det
i EIR’s udgave af 31. marts.[1] Men det er desuagtet FBI, med

deres svulmende filer for afpresning mod alle og enhver.
Den 20. marts aflagde FBI-direktør Comey forklaring om, at han
var i færd med at foretage en undersøgelse af USA’s præsident.
Hvem Helvede tror han, han er? Det er ganske enkelt forræderi.
Der er ting, vi endnu ikke ved; der er stadig ting, der skal
frem om denne ondskab, men så meget er sikkert: Vore valgte
repræsentanter – uanset parti – er ofre for FBI’s afpresning.
Hvordan vil de respondere? Og, mere præcist, og mere omgående
– hvordan vil DU respondere? Som amerikaner og patriot,
ligesom Martin Luther King, jr.? Eller … som den
beklagelsesværdige kujon, New York-senatoren Chuck Schumer,
der sidste januar, den 3., instruerede et landsdækkende
fjernsynspublikum om, at Donald Trump var »virkelig dum« for
at have kritiseret USA’s efterretningstjenester, fordi de har
»hundrede og sytten måder at hævne sig på dig«.
En uge fra i dag, den 6. april, vil Kinas præsident Xi Jinping
komme her til et todages topmøde med præsident Trump. Sammen
med præsident Xi kommer hele den Eurasiske Landbros eurasiske
udviklingsplan for verden, som Lyndon og Helga LaRouche har
kæmpet for i årtier. Hvilket Amerika vil Kinas præsident finde
her? Martin Luther Kings Amerika? Eller de af frygt svedende
kujoners Amerika?
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