Macron taler på vegne
Imperiet
– Hører Trump efter?

af

Leder fra LaRouchePAC, 25. april, 2018 – Hvis man troede på,
at præsident Trump accepterede den franske præsident Emmanuel
Macrons fantasmer for den samlede amerikanske Kongres i dag,
så ville man acceptere, at Trump skulle være rede til at
underkaste nationen Det britiske Imperiums kollapsende, gamle
paradigme. Macron, der tydeligvis talte for Imperiet (som
franskmændene plejer at gøre) opførte sig, som om Trump havde
aftalt med ham, at USA skulle forblive i Syrien som en
besættelsesmagt; at Trump snart ville vende USA tilbage til
den fascistiske, grønne Paris-aftale om afindustrialisering af
verden for at »redde planeten«[1] og at, når Trump taler om
»fake news«, mener han russerne.
Pardon, Monsieur, men det britiske kupforsøg mod vores
præsident er endnu ikke lykkedes; faktisk er det i store
vanskeligheder, med MI6-agent Christopher Steele og hans
amerikanske medskyldige i Obamas efterretningssamfund og i
Obamas Udenrigsministerium, der selv står over for
retsforfølgelse for kriminelle handlinger. Medlem af
Repræsentanternes Hus for Californien, Devin Nunes, har, med
sit
formandsskab
for
Husets
Efterretningskomites
efterforskning af anklagerne bag Russiagate-fupnummeret,
fastslået, at »der ikke var nogen officiel efterretning, der
blev brugt til at indlede denne efterforskning«. Det var
snarere alt sammen britiske løgne, der blev bragt til torvs i
massemedierne som »fake news« – som Trump korrekt har fremført
og gentagent fordømt.
Monsieur Macron fik, desværre, en heltemodtagelse af de
korrupte medlemmer af USA’s Kongres, der stod op og
applauderede

og

højlydt

jublede,

da

Macron

sagde,

at

menneskeheden var i færd med at ødelægge denne planet; at CO2
ødelagde ethvert håb for vore børnebørn; at »der er ikke nogen
Planet B«, og at »vi må arbejde sammen for at gøre planeten
stor igen«. Prins Philip kunne ikke have sagt det mere
diabolsk.
[1] Se Introduktion til EIR’s Rapport: »Skræmmekampagne om
global opvarmning er befolkningsreduktion – ikke
videnskab!« Inkl. oversigt og links til de artikler, der er
oversat til dansk. En forhåndsvisning som pdf er tilgængelig.
Men Trump har hidtil ikke kapituleret over for dem, der truer
ham, og som forlanger, at han opgiver sine løfter til det
amerikanske folk, der skaffede ham valgsejren. Trump lægger
skylden for »fake news« på USA’s og UK’s pressehorer, ikke
Rusland. Han hævder, at udvikling er vigtigere end
klimaforandringens falske videnskab. Han insisterer på, at USA
må blive venner med Rusland. Han annoncerede ligeledes
tirsdag, at han sender sit økonomiske team til Kina, hvor »vi
har en virkelig god mulighed for at indgå en aftale« med Xi
Jinping, som er »en fantastisk fyr og én af mine venner«.
Det er præcis dette, som briterne og deres aktiver i USA,
såvel som i Frankrig, er desperate for at forhindre. Der er et
potentiale for, at der i USA og Europa skabes en
massebevægelse imod den imperiale krigspolitik, der drives
frem af britiske løgne. Folk reflekterer nu over Tony Blairs
eventyr for børn om masseødelæggelsesvåben i Irak, som
lancerede de seneste 15 års blodbad og ødelæggelser i hele
Mellemøsten, og som atter drev skabelsen af udstrakte
terroristnetværk med grobund i de befolkninger, der var mål
for denne destruktion, og ligeledes var det, der drev
millioner af desperate flygtninge, som således bragte kaos i
Europa. En tysk, parlamentarisk komite fastslog 20. april, at
det britiskanstiftede missilangreb mod Syrien var »en
overtrædelse af folkeretten«, selv om den ynkelige kansler
Angela Merkel kaldte det for »nødvendigt og passende«. Verden
må i sandhed sige »aldrig mere« til det britiske imperie-

krigsparti.
Verden må ligeledes sige »ja« til den Nye Silkevej som det
eneste alternativ til diktater fra ’the lords’ fra
finanscentrene i City of London og Wall Street, som ikke vil
sky noget middel for at redde deres bankerotte system for
storstilet spekulation og ditto svindel. De er helt villige
til at løbe risikoen for en global krig for at forhindre USA i
at gå sammen med Kina og 140 andre nationer, der nu ser en vej
ud af nedskæringer og krig gennem det Nye Paradigme, der
udtrykkes gennem Kinas Bælte & Vej Initiativ. Den indiske
premierminister Narendra Modi rejser til Kina i denne uge med
den hensigt at bringe Indien ind i et samarbejde med Kina og
Rusland i det globale udviklingsalternativ. Hvis præsident
Trump bringer USA ind i et fuldt og helt samarbejde i den Nye
Silkevej, ville dette komplettere »firemagtsalliancen«, som
Lyndon LaRouche længe har promoveret som den kraft, der er
nødvendig for at gøre en ende på Det britiske Imperium.
Ved at forene Øst og Vest, kan vi for altid afskaffe
imperiepolitikken med sin »del og hersk«, og menneskeracen kan
gå fremefter med opbygningen af en fremtid for menneskehedens
fælles mål. Der er intet valg, og dette er et dyrebart
mulighedens øjeblik, vi ikke må forpasse.
Foto: Præsident Trump og præsident Macron fra Frankrig,. 24.
april, 2018.
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