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Leder fra LaRouchePAC, 22. april, 2018 – Næsten et kvart
århundrede efter udgivelsen af Lyndon LaRouches artikel fra
oktober 1994, »Huset Windsors forestående fald«, er den stadig
den mest rungende opfordring til, at hele menneskeheden skal
gribe til forsvar for at blive de sidste rester af Det
britiske Imperiums oligarkismes svøbe kvit; en svøbe, der
endnu i dag udgør en trussel om hellere at ødelægge hele
verden snarere, end den vil løsne sit greb om planeten.
LaRouche skrev denne artikel som en introduktion til en 60
sider lang EIR-Specialrapport med samme titel, som blev
udarbejdet under LaRouches personlige supervision umiddelbart
efter hans løsladelse fra fængsel i begyndelsen af 1994, efter
fem års uretfærdig fængsling, på selvsamme Britiske Imperiums
bud. I denne artikel taler LaRouche i sin egenskab af den
ledende anklager på vegne af menneskeheden mod det
folkemorderiske Britiske Imperium.
»Mine damer og herrer fra læserskarens internationale jury, vi
har bragt jer til denne domstol for at høre anklager, der har
deres oprindelse i en af de mest monstrøse forbrydelser, der
nogen sinde er begået i menneskehedens kendte historie; en
forbrydelse, der er begået på en enorm skala.
Vi fremlægger her for jer beviserne for, at, i de seneste
fireogtredive år siden dens stiftelse i 1961, har en ond
organisation, der kalder sig selv sådanne ting som
Verdensnaturfonden, deltaget i overlagt folkemord mod
nationerne og folkeslagene i
subsahara-områderne i Øst-,
Vest- og Sydafrika. Vi vil bevise for jer, at, i hele denne
periode, har lederen af denne forbryderiske sammensværgelse
været prins Philip, også kendt som hertugen af Edinburgh og
den regerende dronning af Det forenede Kongeriges gemal …

Disse beviser vil vise, at han er personligt ansvarlig for
dette igangværende og forsøgte folkemord imod befolkningen i
Afrikas subsahara-område, såvel som også andre steder på
planeten. Bevismaterialet viser, at denne royale gemal er
skyldig i denne forbrydelse, ikke alene som person, men også i
sin egenskab af den udpegede, prinselige leder (’kingpin’) af
dette rædselsfulde foretagende. Der er mange andre skyldige
parter …
Listen er, som den også bør være, lige som en opsummering af
forbryderne under Nürnberg-domstolens kategori af forbrydere,
under rubrikken, forbrydelser mod menneskeheden …
Det er fuldt ud og rimeligt udregnet, at de politiske
forholdsregler, som prinsen og hans medskyldige har vedtaget
og i øjeblikket er i færd med at gennemføre i verden, ville,
om dette fik lov at finde sted, reducere befolkningstallet på
denne planet fra de nuværende omkring 5,3 mia. mennesker til
langt under 1 mia. inden for omkring to generationer,
hovedsageligt gennem den hyperbolske og selvaccelererende
virkning af hungersnød og epidemiske sygdomme hos mennesker,
dyr og planter. Under omstændigheder, fremkaldt som et
biprodukt af et sådant koncentreret chok til alle højere
livsformers immunsystem, er det på ingen måde garanteret, at
der overhovedet ville eksistere mennesker ved slutningen af
det forestående århundrede, hvis prinsen og hans medskyldige
ikke stoppes og politikkerne omstødes, nu. Vi kan håbe på, at
et sådant holocaust ikke er vist, men vi vover ikke at forlade
os på dette ønske; under alle omstændigheder må prinsen, hans
medskyldige og deres onde politikker stoppes nu …
Den ondskab, der gennemsyrer prinsens og hans medskyldiges
forbryderiskhed, er meget gammel, lige så gammel som de svagt
oplyste horisonter af den tidligste, kendte historie. Den
ultimative fjende er ikke denne ulyksalige prins, men snarere
den særlige kriminelle tradition, der med rette beskrives som
’oligarkisme’. Denne oligarkisme er det særlige smitsomme
stof, der er ansvarligt for den moral og mentale sygdom, som

den anklagede prins og hans medskyldige lider af. Ved valget
af en retfærdig og klog fremgangsmåde med hensyn til de
igangværende forbryderiske handlinger, der her dokumenteres,
må vi hæve os over de fleste nuværende, internationale
juridiske og relaterede praksissers fremherskende dekadens for
at helbrede problemet, snarere end, sådan, som sejrherrerne
perverterede Nürnberg-rettergangen, idet de søgte at skjule
vor egen, tidligere forsømmelse bag iøjnefaldende lidelser,
der blev påtvunget nogle anklagede syndebukke …
Den udfordring, der udgøres af de beviser, der fremlægges for
jer, er: Kan I, juryens medlemmer, provokeres af rædslen, der
ligger i det faktum, at ingen løsning på kollapset af denne
civilisation eksisterer under de nuværende, alment accepterede
adfærdsregler, og til at opdage de nødvendige, radikale,
aksiomatiske ændringer af de politiske beslutninger; sådanne
ændringer, der kunne gøre det muligt for menneskeheden at
genopbygge et ødelagt samfund umiddelbart fra ruinerne af det
kollapsede dynasti, uden at gennemleve
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Sammenlign denne strategiske vurdering af Lyndon LaRouche fra
1994 med den, som blev præsenteret af Maria Zakharova,
talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium, 19. april,
2018, i det afsnit, der bærer overskriften, »The Political
Crimes of the U.K.«. I dette 17 sider lange dokument
præsenterede Zakharova en udstrakt gennemgang af britisk
folkemord over hele planeten i århundredernes løb. »Afrika har
også fået sin andel af lidelser under britiske overgreb.
Henved 13 millioner afrikanere blev udskibet fra kontinentet
som slaver. Antallet af afrikanere, der døde under denne
periode, er tre til fire gange højere end det antal, der blev
fjernet fra kontinentet. Med andre ord, så løber det totale

antal ofre op i titals millioner af mennesker … Historikere
mener, at Storbritannien er verdensførende, når det drejer sig
om folkemord, i betragtning af de millioner af uskyldige
civile, der er blevet dræbt i britiske kolonier.«
Sammenlign nu begge disse tekster med den gentagent erklærede,
britiske politik for at ødelægge Donald Trumps præsidentskab,
hvor denne politiks mest skamløse trussel kom i en artikel af
BBC-journalist Paul Wood, udgivet i londonavisen Spectator 21.
januar, 2017 – dagen efter Donald Trumps indsættelse – under
hovedoverskriften, »Vil Donald Trump blive myrdet, afsat ved
et kup eller simpelt hen afsat gennem en rigsretssag?«
Med alt dette, der står fuldstændig klart for jeres indre øje
– og som får yderligere kraft gennem bevidstheden om, at Kina
og Rusland begge har handlet for at erstatte det bankerotte
Britiske Imperium med et Nyt Paradigme – opfordrer vi jer,
damer og herrer i læserskarens internationale jury, til at
handle i overensstemmelse hermed.
Foto: Dronningen af Englands gemal hertugen af Edinburgh.

