Želite li da FBI vodi ovu zemlju?

Odmah nakon 4. ožujka kad je predsjednik Trump točno rekao da ga je „prisluškivao“
(nadzirao) Barack Obama, došlo je do rastućeg paroksizma (žestokih pobolijevanja od)
straha među brojem naših američkih senatora i nekih drugih. Pokušali su se
pretvarati da nije tako, no mogli ste im pročitati na njihovim stvarnim licima:
prestravljeni su. Kod današnjeg lakrdijaškog saslušanja senatora odgovornih za
obavještajne radnje glede ruskih „aktivnih mjera“ protiv SADa, gledali smo senatore
kako se znoje od straha do te mjere da su bili sasvim gluhi na stvarnosti, dužnosti i
razum. Rekli su im da dovedu neke od najekstremnijih svjedoka hajke na Rusiju koje
mogu naći za to saslušanje – no senatori su sami, u svojoj prestravljenosti često bili
gori paničari od svojih svjedoka.
Ne budite budale: ne radi se o prepirki demokrata-protiv-republikanaca. Mnogo je
više od toga, i mnogo je važnije za našu zemlju. Ako gledate lica tih senatora, vidite
dvije riječi: „tajni dosjei“. Upravo o tome je predsjednik Trump govorio 4. ožujka, i nije
to bilo slučajno. Svaki od njih je svjestan da svi njihovi najprivatniji prestupi su u
elektronskom zapisu. Jedan krivi korak, jedan krivi potez i odjednom njihove žene, ili
muževe, i njihovi birači iznenadit će se gledajući njihove sitne grijehe u večernjem
Dnevniku. To smo nekad naprosto znali zvati „FBI dosjei“, jer ucjena je uvijek bila
specijalnost FBIa. Prisjetite se što su sve radili Martinu Lutheru Kingu, pokušavajući
stalno navesti ga na samoubojstvo. Nije to samo FBI – to je cjelokupni suvremeni
oblik aparata Britanskog carstva u SADu, kao što je to Barbara Boyd raščlanila u
EIRu od 31. ožujka. No svejedno, doista je FBI sa svojim prenatrpanim ucjenjivačkim
dosjeima o svakom i svima.
20. ožujka direktor FBIa Comey svjedočio je da istražuje predsjednika SADa. Što do
vraga misli da je on? Ovo je jednostavno izdaja.

Ima stvari koje još ne znamo, trebamo više saznati o ovoj pokvarenosti, no ovoliko je
bjelodano. Naše izabrane zastupnike – bez obzira na pripadnost stranki – FBI
podvrgava ucjenama. Kako će oni reagirati? Što više, i hitno – kako ćete VI reagirati?
Kao Amerikanac i domoljub poput Martina Luthera Kinga mlađeg? Ili ... ili kukavice
vrijedne žaljenja poput njujorškog senatora Chucka Schumera, koji je podučio
gledatelje nacionalne televizije 3. siječnja, da je Donald Trump „stvarno glup“ zbog
kritiziranja obavještajnih agencija jer one mogu na sve moguće načine uzvratiti.
Za tjedan dana, 6. travnja kineski predsjednik Xi Jinping doći će ovdje na dvodnevni
samit s predsjednikom Trumpom. S predsjednikom Xi-jem doći će i čitav euroazijski
plan razvoja svijeta, Euroazijski kopneni most, za koji su se Lyndon i Helga
LaRouche borili desetljećima. Kakvu će Ameriku kineski predsjednik naći ovdje?
Ameriku Martina Luthera Kinga? Ili Ameriku kukavica koji se znoje od straha?
31. ožujak 2017.

