Perfide Albion delenda est
Leder fra LaRouchePAC, 21. marts, 2018 – Det britiske Imperium
har, med truslen om sin endelige død, udløst et desperat kneb
i denne måned og uden nogen beviser hævdet, at Rusland havde
brugt nervegas til at angribe Sergei og Yulia Skripal på
britisk jord. London opfordrede sine betroede allierede – og
først og fremmest, USA – til at støtte op omkring dets onde,
geopolitiske planer for krig mod Rusland, og sandsynligvis
også Kina, og hvis formål er at bevare deres imperieopdeling
af verden i Øst og Vest. Dette kneb har trods alt virket så
ofte i fortiden. Som the Lord’s elsker at sige: Britisk hjerne
og amerikansk råstyrke kan bevare Imperiet, selv om den tid,
hvor Britannia herskede over bølgerne, for længst er forbi.
Men, verden har ændret sig. Snarere end pligtskyldigt at følge
den »særlige relation« med Moderlandet, ringede præsident
Donald Trump i stedet tirsdag, 20. marts, til præsident
Vladimir Putin. Lederne af USA og Rusland holdt en værdig,
langvarig diskussion om nødvendigheden af, at disse to store
nationer, sammen med Kina under Xi Jinpings kompetente
lederskab, kan og må gå i gang med at løse de mange
eksistentielle kriser, som menneskeheden står overfor. Voksne
mennesker, der diskuterer den virkelige verden og præsterer
reelt lederskab for en verden, der er bragt ud på randen af et
atomart holocaust og globalt, økonomisk kaos af det fejlagtige
lederskab, der præsteres af Londons Lord’s og deres satrapper
i Europa og Amerika.
Sammen har præsidenterne Trump, Putin og Xi allerede
demonstreret, at terrorisme kan besejres, og at
verdensøkonomien, gennem økonomisksamarbejde i den Nye
Silkevejsånd, kan bringe alle folkeslag ind i et fremgangsrigt
og harmonisk paradigme for menneskelig udvikling.
For en gangs skyld må Perfide Albion stå alene, og det bliver
i stigende grad åbenlyst for hele verden, at de intet ståsted

har. I halvtreds år har Lyndon LaRouche advaret amerikanerne
om, at britisk geopolitik og britiske monetære politikker var
i færd med at drive USA og verden mod økonomisk ødelæggelse,
alt imens USA fører kolonikrige på vegne af Imperiet. Den
kendsgerning, at præsident Trump har helliget sig
genindførelsen af det Amerikanske System, som Lyndon LaRouche
(stort set alene) har været fortaler for i det forgangne halve
århundrede samtidig med, at han erklærer, at stormagterne
Rusland, Kina og USA må være venner, betyder, at Det britiske
Imperium står over for den endelige død.
Dette er selvfølgelig grunden til, at britisk efterretning
lancerede Russiagate-kupforsøget mod præsident Trump. Denne
kampagne kollapser nu, og dens gerningsmænd afsløres som
forrædere, sammen med de korrupte medieselskaber, der har fået
et apoplektisk anfald over Trumps opringning til Putin. Med et
stærkt svækket Russiagate har præsident Trump vundet styrken
til at gennemføre sine oprindelige, diplomatiske planer, som
verden så det tirsdag, 20. marts, en dag, som vil gå over i
historien. Gennemførelsen af det Amerikanske Systems
økonomiske politikker, som fremlægges i LaRouches Fire
Love, haster ligeledes, med det forestående kollaps af
finansboblen, som kan underminere det nye paradigme.
Tiden er inde til at handle. Verden ser nu Det britiske
Imperium for det, det er, og ligeledes alternativet til det, i
form af den Nye Silkevej, som skaber en fælles bestemmelse for
fremskridt og samarbejde for alle nationer. Fokusér alle
bestræbelser på dette strategiske mål. Tillad ingen
afledninger. Sejren er for hånden.
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