Det smuldrende Imperium er
endnu
ikke dødt; tørster desperat
efter krig
Leder fra LaRouchePAC, 1. maj, 2018 – Lad os tage et overblik:
Alle bestræbelser fra briternes side på at bringe USA’s
regering under præsident Donald Trump til fald er mislykkedes.
MI6-agent Christopher Steeles uvederhæftige dossier er nu
afsløret som det eneste grundlag for Obamas korrupte
efterretningsteams lancering af Trumpgate, og gerningsmændene
står nu selv over for retsforfølgelse for kriminelle
handlinger; Skripal-affæren er forsvundet fra medierne, med
forbindelserne til selv samme Christopher Steele, der er
kommet frem i lyset; svindelen med de kemiske våben i Syrien,
som blev brygget sammen af de britiskstyrede Hvide Hjelme, er
nu blevet internationalt afsløret som en nazi-lignende,
iscenesat hændelse, med det formål at retfærdiggøre et
militært angreb. Dette angreb, hvor Trump blev narret til at
tilslutte sig briterne og franskmændene, har de facto erklæret
den internationale lov, folkeretten, som blev etableret efter
Anden Verdenskrig gennem FN for at forhindre endnu en krig,
for død.
Imperiet vil ikke tavst forsvinde i natten. Bibi Netanyahus
narrestreger – hvor han hævder at have bevis for, at Iran
stadig udvikler atomvåben – bliver latterliggjort af selv
tidligere israelske efterretningsfolk som ’nyheder’ i ny
indpakning, som allerede er kendt af IAEA, og som intet
beviser. Men briterne har altid brugt den israelske højrefløj,
og den saudiske kongefamilie, til at fremprovokere splittelse
og, når dette var nødvendigt, anstifte krige. Med Trump, der
har samarbejdet med Putin omkring overvindelse af ISIS i
Syrien, og som sværger, at USA skal trækkes ud af Syrien i det

hele taget og »holde op med at være verdens politibetjent«,
trækker briterne nu i alle tilgængelige tråde for at trække
USA ind i flere krige.
Den samme situation eksisterer i Ukraine. I dag lancerede
Porosjenko sin operation »Fælles Styrker«, hvor han
konsoliderer Nationalgarden, det Nationale Politi og de
indbyrdes forskellige, nynazistiske militser under én
centralkommando, der er helliget en militær løsning i Donbas.
En ny krig i Syrien eller Ukraine kunne hurtigt eksplodere til
krig med Rusland, og en ny verdenskrig, denne gang med
atomvåben.
Og dog, når USA arbejder sammen med Kina og Rusland, kan der
ske mirakler, som det blev demonstreret i Korea. Den
»permanente krise« i Korea, lige såvel som den »permanente
krise« i Mellemøsten – både den arabisk-israelske konflikt og
konflikten mellem sunni og shia – er med fuldt overlæg blevet
opretholdt af briterne og deres aktiver, som ’kamphanearenaer’ for krig mellem Øst og Vest for at holde stormagterne
splittet, til fordel for Det britiske Imperium, der
kontrollerer finanssystemet, centreret omkring City of London
og Wall Street.
Men den Nye Silkevej er en trussel imod denne »del-og-hersk«mentalitet. Win-win-politikken i Kinas Bælte & Vej Initiativ,
som transformerer den »Tredje Verden« til moderne, agroindustrielle
nationalstater
gennem
moderne
infrastrukturudvikling, har demonstreret, at konflikter,
baseret på etnicitet, religion, omstridte territorier og
lignende, kan overvindes, baseret på fremme af alle nationers
og alle folkeslags fælles interesser.
USA’s rolle i denne globale krise er afgørende. Med den
indiske premierminister Narendra Modis historiske topmøde med
Xi Jinping i sidste uge, arbejder de tre store kulturer
Rusland, Kina og Indien nu sammen om skabelsen af en Nyt

Paradigme for menneskeheden. Lyndon LaRouche har længe
insisteret på, at »Firemagtskombinationen« Rusland, Kina,
Indien og USA er nødvendig for at gøre en ende på
Imperieverdenen, én gang for alle.
Præsident Trump har gentagne gange understreget, at venskab
med Rusland og Kina »er en god ting, ikke en dårlig ting«,
hvilket er hovedårsagen til, at britisk efterretning i det
hele taget lancerede Russiagate-kupforsøget. Hvis Trump skal
overleve, må det amerikanske folk identificere briternes
rolle, befri Trump for det britiske kupforsøg og støtte op om
hans bedste impulser for fuldt og helt at gå sammen med
Amerikas naturlige allierede i Rusland og Kina, gennem fuld
deltagelse i den Nye Silkevej.
LaRouchePAC-aktivister i hele USA rapporterer den stærke
respons til dette krav om at gøre en ende på Imperiet, gå med
i BVI og afslutte det Wall Street-kontrollerede
»topartisystem«-s inddæmning af det amerikanske folk. Her har
Trump vist vejen ved at angribe Republikanere og Demokrater
lige energisk, når de bringer nødvendigheden af at konfrontere
Rusland og Kina til torvs. Det Nye Paradigme er ikke alene
inden for rækkevidde, men er også absolut nødvendigt, hvis
briternes krigsplaner skal besejres.
Foto: Præsident Trump og førstedame ved en statsmiddag med
Frankrigs præsident Macron og frue, 24. april, 2018. (Official
White House Photo by D. Myles Cullen)

