Præsident Trump har kastet
handsken – vi må tvinge
kampen op til overfladen
11. oktober (EIRNS) — I løbet af den sidste uge har præsident
Donald Trump, alt imens han kom sig efter sin kamp med
coronavirus, udsendt et kampråb mod en langt mere formidabel
fjende: den forræderiske kabale af amerikanske og britiske
agenter – efterretningssamfundet, repræsentanter for det
militær-industrielle kompleks, medierne og politiske ledere
fra begge partier, herunder inden for hans eget kabinet. Det
står i stigende grad klart, at præsidenten har opfordret sin
nyudnævnte direktør for national efterretning, John Ratcliffe,
til at bryde igennem blokeringerne mod hans forsøg på at
afsløre navnene på dem, der kørte det angloamerikanske
kupforsøg, kendt som Russiagate, og at bringe dem for retten –
nu, ikke efter valget. Ratcliffe er begyndt på processen, men
som præsidenten sagde i et tweet den 6. oktober: ”Jeg har
fuldt ud godkendt den samlede frigivelse, afklassificering, af
alle dokumenter, der vedrører den største enkeltstående
politiske FORBRYDELSE i amerikansk historie, den russiske
‘and’. Ligeledes Hillary Clintons e-mail-skandale. Ingen
redigeringer!
For mange måneder siden udsendte LaRouches Politiske
Aktionskomité en underskriftsindsamling med titlen: “President
Trump: Declassify All Documents & Information Concerning
British Subversion of Your Campaign,” (frigiv alle dokumenter
og informationer vedrørende britisk undergravning af din
kampagne), en indsamling som har tusindvis af underskrifter,
men som kunne bruge tusinder flere på dette afgørende
tidspunkt.
Præsidenten har i flere år nævnt navnene på dem i Bush- og
Obama-administrationerne

og

deres

militær-

og

efterretningsembedsmænd, der kørte eller støttede oprøret, og
opfordret justitsminister Barr til at undersøge og forberede
strafferetlige retsforfølgelser. Men der har stort set ikke
været foretaget handlinger, eftersom valget nærmer sig. Trump
har sagt klart, at hvis han skulle tabe valget, vil der blive
dækket over denne eksplosive sag – måske den største
forbrydelse i nationens historie – ligesom Obama-teamet
agerede ustraffet for at sabotere Trump-kampagnen, med den
sikkerhed at Hillary ville vinde i 2016, og deres forbrydelser
aldrig ville blive afsløret.
LaRouchePAC har fortsat med at bringe spørgsmålet op, og
arbejdet med eksperterne, der ved hvor skeletterne er skjult –
William Binney og Kirk Wiebe, NSA-whistleblowers, der beviste,
at der ikke var noget russisk hack af demokraternes e-mails;
Oberst Richard Black (fhv.), tidligere chef for
straffelovsafdelingen i Pentagon, der afslørede de
forberedelser, der finder sted på det højeste niveau af
amerikansk militærledelse – hos dem, der bragte os de
“endeløse krige” i Bush og Obama-æraen – for et militærkup mod
præsident Trump; og Roger Stone, nær ven af præsident Trump,
der talte på LaRouchePAC’s symposium den 1. august og advarede
om “Bushites” (tilhængere af tidligere præs. Bush, red.) i det
Republikanske Parti, der forsøgte at sabotere præsidentens
politik – se Binney og Wiebe sluttede sig til LaRouchePACwebcastet: “British Hands Off the American Presidency! (“Væk
med de britiske fingre fra det amerikanske præsidentskab!) i
lørdags, alt imens oberst Black henvendte sig til det
filippinske folk på Filippinerne og rundt om i verden i Butch
Valdes video- og radioprogram i morges i Manila (Senator Black
starter ved 1:10:28).
Den kommende uge er afgørende for at skabe det offentlige
ramaskrig for at få frigivet alle dokumenter nu. Det er klart,
at de der blokerer frigivelsen frygter, at deres egen
medvirken meget vel kan blive afsløret i takt med, at “alle
træerne i skoven falder.” Lad det ske, og lad os fortsætte med

den virkelig menneskelige opgave med at opbygge et nyt
paradigme for hele menneskeheden, på jorden og i universet.

