Luk det Britiske System ned
for at stoppe krigspartiet!
Leder fra LaRouche PAC, 16. april, 2017 – Flertallet af
verdens nationer og folk befinder sig i en tilstand af chok,
og frygt, over, at præsident Trumps nylige 180 graders
kovending – fra hans afvisning af regimeskifte og en
forpligtelse til at arbejde sammen med Rusland og Kina for
fred og udvikling, og til et kriminelt og uberettiget
militærangreb mod Syrien og en trussel om et førsteangreb mod
Nordkorea – kunne fremprovokere en global atomkrig praktisk
talt hvornår, det skal være. Denne frygt er fuldt ud
berettiget, men for at forhindre en sådan eksistentiel
katastrofe for menneskeheden, må de langt om længe komme
overens med den kendsgerning, som Lyndon LaRouche længe har
identificeret, at kilden til denne krise er Det britiske
Imperium og Det britiske System.
Ikke alene pralede Londonavisen Guardian den 13. april med, at
Storbritanniens GCHQ (UK’s modsvar til NSA) som de første
adviserede amerikansk efterretning om de såkaldte mistænkelige
kontakter mellem personel fra Trumps kampagne og russere, som
dømtes til at være »mistænkte efterretningsagenter« – som om
kontakt med russere var noget dårligt. De klagede også
åbenlyst over, at USA ved lov var forhindret i at udspionere
sine egne borgere – så briterne måtte gøre det for dem.
Via deres indflydelse over politiske netværk og medienetværk i
USA, og deres primære aktiv, George Soros, brugte briterne et
komplet forfalsket dossier, fabrikeret af »tidligere« MI6agent, Christopher Steele, til at skabe en bevægelse for en
’farvet revolution’ imod Trump-præsidentskabet, over
angivelige bånd til russerne.
Ved dernæst at bruge falske efterretningsrapporter fra deres
terroristtilknyttede Hvide Hjelme-aktiver i Syrien, omgav

briterne dernæst Trump med den løgn, at den syriske regering
havde brugt kemiske våben imod sin egen befolkning – en
absurditet, eftersom det ikke tjente noget militært formål, og
den syriske regering allerede var i færd med at vinde krigen
mod ISIS og al-Qaeda-terrorister, med russisk hjælp. Husk, at
det var Tony Blair, der leverede de falske efterretninger om,
at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben og således trak
G.W. Bush ind i krigen med Irak – som udløste det nuværende
terrorhelvede og masseflygtninge over Middelhavet.
Denne britiske medskyldighed blev offentliggjort den 12. april
i FN’s Sikkerhedsråd, da den russiske viceudsending til
Sikkerhedsrådet, Vladimir Safronkov, vendte sig direkte mod
den britiske FN-ambassadør, Matthew Rycroft, som netop havde
fordømt Rusland for at støtte Bashar al-Assad i Syrien (og som
tidligere havde været en af Tony Blairs assistenter, da
briterne lancerede den kriminelle krig mod Irak). Safronkov
identificerede korrekt det britiske motiv for deres løgne og
krigsmageri: »I er bange for, at vi kunne samarbejde med USA.
Det er, hvad I ligger søvnløse over om natten.«
Dette er præcist briternes formål. Briterne har brugt USA som
deres dumme kæmpe til at udkæmpe deres kolonikrige, lige siden
mordet på John F. Kennedy – fra Vietnam til Irak til Libyen og
Syrien, og nu, måske Nordkorea, hvilket ville bringe hele
Asien, og verden, ind i et atomart holocaust. Briterne er
villige til at risikere en global atomkrig for at forhindre
USA i at bryde imperieopdelingen af verden i Øst og Vest i
gensidig konflikt, i at forene hele verden bag gensidig fred
og udvikling, og i at gøre en ende på imperium, én gang for
alle.
LaRouche-bevægelsen og Schiller Instituttet demonstrerede
vejen ud af denne katastrofe i Manhattan, den 13.-14. april,
med en konference, der havde titlen, »Amerikansk-kinesisk
samarbejde om Bælt & Vej-initiativet, og overensstemmende
ideer i kinesisk og vestlig filosofi«. Førende kinesiske og
russiske diplomater og erhvervs- og andre ledere talte på

konferencen og fremlagde det presserende nødvendige i, at
præsident Trump går sammen med Kina og Rusland i de Nye
Silkevejs-projekter, som nu bringer win-win-udvikling, snarere
end krig, til alle dele af verden. Helga Zepp-LaRouche,
Schiller Instituttets grundlægger, talte både om, at det
hastede med dette samarbejde som den nødvendige politik for at
afværge krig, men også om nødvendigheden af at bringe alle
storslåede nationers kulturelle traditioner – og især
traditionerne i Kinas Konfucius-kultur og Vestens
Renæssancekultur – ind i en harmoni, som grundlaget for at
imødekomme menneskehedens fælles mål.
Dette kræver, langt om længe, fuldførelsen af den Amerikanske
Revolution imod det Britiske Imperiesystem, hvor dette onde
system knuses i USA, og i hele verden, nu, før det lykkes dem
at lancere en krig, som ville betyde den omgående afslutning
af civilisationen, som vi kender den.
Enhver borger, enhver nation, må handle på baggrund af deres
sande menneskelighed på dette, civilisationens krisetidspunkt,
og gå sammen med LaRouche-bevægelsen og andre ligesindede
borgere i verden, for at knuse det britiske system og
virkeliggøre et nyt paradigme, der repræsenteres af den Nye
Silkevejsproces for fred gennem udvikling.
Foto: MOAB: Massive Ordnance Air Blast bomb.

