perjantai 17. maaliskuuta 2017
Ron Rosenbaumin mukaan Donald Trump juonitteli itsensä valtaan soveltamalla Hitlerin
Mein Kampfia
Tässä tunnetun juutalaisen Hitler-tutkijan analyysia Donald Trumpin yllättävästä valtaannoususta USA:n
presidentinvaaleissa 2016. Maallinen Independent -lehti kertoo totuuden kun kristityt pääosin vaikenevat ja ovat
sokeita. Jotkut pitävät Trumpia jopa Amerikan pelastajana, mikä kertoo siitä typeryydestä joka nyt toistuu
ajatellen Adolf Hitlerin valtaannousuaikaa 1930-luvun Saksassa. Siis ei mitään uutta auringon alla, kuten
Rosenbaum antaa ymmärtää. Donald Trump käyttää samaa pelikirjaa kuin Hitler, eli Mein Kampf'ia
juonittelussaan. Sen sisältämä taktiikka puri arvostelukyvyttömiin ja vääryyttä rakastaviin Trumpin kannattajiin.
Väkevä eksytys kaikella valheen voimalla on käynnissä (2. Tess. 2:9-12), mikä näkyy presidentti Trumpin
toimista virassaan. Artikkelin suomensi: Olli R.
------------------------

Donald Trump käyttää Adolf Hitlerin 'Mein
Kampfia' pelikirjana, sanoo maailmankuulu
asiantuntija koskien natsijohtajaa
Presidentin 'näkemykset tulevat esiin saksaksi kirjoitetusta
pelikirjasta' sanoo kirjailija – 'pelikirjan nimi on Mein Kampf
(Taisteluni)'
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http://www.independent.co.uk/news/world/americas/adolf-hitler-donald-trump-mein-kampf-bluffed-way-topower-nazi-leader-germany-fuhrer-us-president-a7568506.html

Mielenosoittaja pitää käsissään kylttiä, joka esittää kuvan USA:n vastavalitusta presidentistä
Donald Trumpista, johon on lisättu hakaristi ja Adolf Hitler -tyyliset viikset
protestin aikana Yhdysvaltain suurlähetystön ulkopuolella Lontoossa, AFP/Getty Images
Johtava asiantuntija natsipuoluetta koskien on sanonut olevan yhtäläisyyksiä Donald Trumpin ja Adolf
Hitlerin välillä.
Molemmat miehet ”bluffasivat” tiensä valtaan, saattaen ymmälle vallanpitäjät (establishment), jotka
eivät tienneet mitä tehdä, vaan normalisoivat heidät, kirjailija Ron Rosenbaum'in mukaan.
Adolf Hitlerin elämänkerran kirjoittaja sanoi, että oli kieltäytynyt vertailemasta herra Trumpia
natsijohtajaan vaalikampanjan aikana peläten kansanmurhan vähättelemistä, mutta vaalien jälkeen
tilanne muuttui.
”Nyt Trump ja hänen kätyrinsä ovat kuljettajan istuimella, yrittäen tekeytyä kunniallisiksi osallistujiksi
Yhdysvaltojen politiikassa, kun heidän näkemyksensä tulevat esiin pelikirjasta, joka on kirjoitettu
saksaksi”, sanoi herra Rosenbaum, joka kirjoitti kirjan Explaining Hitler: The Search for the Origins of
His Evil (Selittämässä Hitleriä: Tutkimus hänen pahuutensa syntyperään).
”Pelikirjan nimi on Mein Kampf.”
Los Angeles Review of Books'in artikkelissa, herra Rosenbaum tarjoaa lyhyen historiallisen katsauksen
natsipuolueen nousuun, korostaen sitä kuinka Hitler tähtäsi yhteen niistä harvoista saksalaisista
sanomalehdistä, joka jatkuvasti teki tutkimusta ja paljastuksia hänestä.
The Munich Post'ia pengottiin ensimmäisen kerran natsien toimesta vuonna 1923, ja puolue lopulta
lakkautti sen kun Hitler tuli valtaan vuonna 1933. Monet paikallisen lehden toimittajista katosivat tai
heitä lähetettiin Dachau'n keskitysleirille natsikomennon alaisuudessa.
Sen sijaan muut sanomalehdet, ja lähes kaikki poliitikot, eivät osanneet käsitellä Hitleriä, ja niin

muodoin epäonnistuivat tunnistamaan sitä laajuutta, missä hän oli uhka, tai kohtaamaan tarvetta
vastustaa häntä aktiivisesti.
”Hitler käytti bluffaamisen taktiikkaa mestarillisesti, antaen ajoittain vaikutelman olemisesta avuton
Chaplinin kaltainen pelle, toisinaan nukkuva käärme, ja muulloin vielä luotettava valtiomies”, herra
Rosenbaum sanoi.
”Weimarin tasavallan establishment (vallanpitäjät) ei tiennyt mitä tehdä, joten he teeskentelivät, että
tämä olisi normaali. He 'normalisoivat' hänet.”
Osana tätä normalisointia – ilmiö, joka tapahtui myöskin herra Trumpin suhteen, sanoi herra
Rosenbaum – Hitlerin ja natsipuolueen sallittiin mennä takaisin vaaliluetteloihin – teossa, jossa
”demokratia tuhoaa itsensä demokraattisesti”.
”Hitlerin menetelmänä oli valehdella kunnes hän sai mitä halusi, jolloin se oli liian myöhäistä”, herra
Rosenbaum sanoi ja lisäsi, ettei ole olemassa vertailua Hitlerin ja herra Trumpin välillä tässä
mittakaavassa. Mutta, hän sanoi, oli tärkeää nähdä että, kuten Hitler, herra Trump ”mitätöi
valheellisuuden” normalisoimalla valheet ja alentaen odotuksia todenperäisyydestä.
”Samalla kun marssijat ja tuomioistuimet ovat ryhtyneet taisteluun muslimikieltoa vastaan, jokainen uusi
asetus, jokainen uusi valhe, hyväksytty oletusarvoisesti, näyttää vähemmän törkeältä”, herra
Rosenbaum sanoi. ”Kutsukaamme sitä siksi, mitä se on: valheellisuuden mitätöimistä.”
Kirjailija jatkoi varoittaen: ”Trumpin tyrmistyttävä käytös ja häpeilemättömästi valehteleva suu tuntui niin
naurettavalta, ettei meidän tarvinnut ottaa häntä vakavasti. Kunnes me teimme niin.”
Viitaten keskusteluun Hitlerin elämänkerta-kirjoittajan, Alan Bullock'in, kanssa, herra Rosenbaum antoi
ymmärtää, että natsi ei ehkä edes uskonut omaan antisemitismiinsä, ja on voinut ”vain käyttää
hyväkseen juutalaisvihaa edistääkseen asiaansa Saksan kansan hölmön huligaanisegmentin avulla”.
Kutsumalla Hitleriä ”huijariksi” – puliveivariksi, hän vertasi hänen käyttäytymistään siihen, miten ”Trump
vetosi hänen typeriin huligaanirasisteihin, juutalaisvastaisiin seuraajiinsa”, lisäten, että ”tämä on
vertailua jota olin etsinyt”.
Herra Rosenbaum jatkoi: ”Hän näki, että tämä taktiikka näytellä hullua, Chaplinin kaltaista pelleä, oli
toiminut yhä uudestaan, ja pelasi kuin unelma. Se piti Lännen pois tasapainosta. He johdonmukaisesti
aliarvioivat hänet ja olivat jakaantuneita hänen suunnitelmiensa suhteen.”
”Sivallus nykyisiin vaaleihin. Olimme kuulleet väitteitä, että Trump säilytti Hitlerin puheita sänkynsä
vieressä, mutta jotenkin me normalisoimme sen.”
”Emme ottaneet häntä vakavasti, koska luulimme, että kaikki törkeät, moukkamaiset teot ja
tahdittomuudet aiheuttaisivat hänen putoamisensa pois kisasta.”
”Sulkien pois sen, että näiden tahdittomien tekojen tarkoituksena oli hämmentämää ihmisten mieliä.
Tämä oli hänen salainen strategiansa, hänen menestyksensä ydin – et voi nousta Trumpia vastaan,
koska et tiedä mikä Trumpin kanta on.”
”Et voi löytää häntä syylliseksi pahaan, et löydä häntä ollenkaan. Ja taktiikka toimi. Trumpia ei otettu
vakavasti, mikä sai hänet luistamaan amerikkalaisen presidenttiehdokkaan normaaleista standardeista.
Huijari voitti. Jälleen.”
-------------Suomentajan kommentti: Ikäänkuin vahvistukseksi Rosenbaum'in väitteille, niin lainaan
Raamattua Danielin kirjan Antikristus-profetiasta (Dan. 11:21-23), jossa tosiaankin väitetään, että AK
anastaa juonilla kuninkuuden ja harjoittaa petosta. Pätee Trumpiin, joka on kelvoton.

21. Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa
(oikeammin tässä sanotaan, ettei saanut kuninkaalliselle kuuluvaa kunnioitusta (honor of
royalty)). Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.
22. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestänsä ja menee murskaksi, niin
myös liiton ruhtinas.
23. Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee
liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä.
Ja vielä toinen paljastava Antikristus-profetia Danielin kirjasta (Dan. 8:23-25), joka sopii Donald
Trumpiin.
23. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee
kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja
ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja
hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo
suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten
ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.
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