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Die bekende geopolitieke analis van New York, Eric Draitser, wat ‘n gereelde gas op Russia Today is, 

het pas in ‘n artikel onthul dat Amerika al ‘n geruime tyd doelbewus besig is om Suid-Afrika 

binnelands te destabiliseer. 

In sy nuutste artikel, BRICS Under Attack: The Empire’s Destabilizing Hand Reaches Into South Africa, 

beskuldig hy die CIA en Britse geheimediens openlik daarvan dat hulle met hierdie optrede beoog om 

in Suid-Afrika dieselfde chaos te skep as in Libië. M.a.w. ‘n Arabiese Lente. 

Eric Draitser is ook van mening dat die die 3de Wêreldoorlo greeds aan die gang is. 

Dan kan dit nie meer te lank wees voordat “…die aarde brandslaan en Siener se gesig van ‘n aaklige 

oorlog ons lot sal wees nie. ‘n Oorlog waarin hy die bloed van die perde se stange sien afloop het“.) 

Draitser sê: “Op die oomblik is Washington besig om ‘n ekonomiese en propaganda oorlog te voer 

teen die vyfblok-groep van lande, bekend as die BRICS-lande (Braziliê, Rusland, Indië, China en Suid-

Afrika). Brazilië en Suid-Afrika word gedestabiliseer met gefabriseerde politieke skandale. Beide 

lande word geteiken deur Washington-gefinansierde politici en nie-regerings organisasies. 

Washington versin ‘n skandaal, stuur sy politieke agente die strate in om te protesteer en hulle eis 

aksie teen die regering en sy nie-regerings organisasies (NGO). 

“Obama het dit teen China probeer met die georkestreerde Hong Kong “studente protes”, maar die 

plan het misluk. Daarna het hy dit ook teen Rusland probeer met georkestreerde protes teen die 

herverkiesing van Poetin en het weereens misluk. 

“In die onlangse maande is Suid-Afrika in die greep van groot protesoptogte, soos wat politieke 

magte deur Amerika opgestook word om uiting te gee aan ‘n groeiende ontevredenheid met die 

regering en die regerende party. Onder die oppervlak van hierdie demonstrasies wat georganiseer 

word rondom wettige griewe is daar ‘n duidelike ondertoon van manipulasie. 

“Suid-Afrika en sy regerende ANC party is geteiken vir destabilisasie as gevolg van die land se 

middelklasverhouding met China en ander nie-Westerse nasies. 

“Verlede jaar, byvoorbeeld, het China die VSA en die EU verbygesteek as Suid-Afrika se grootste 

handelsvennoot en die ANC is hard aan die werk om nog verdere handelsamewerking te bevorder. 

(Die Obama regering beskou die DA met sy charismatiese leier, Mmusi Maimane en sy wit vrou, 

Natalie, as die “toekoms van Suid-Afrika  en simbool van die Reënboognasie” wat by Zuma moet 

oorneem om die NWO-regering te lei. Na sy toespraak in Mei verlede jaar voor die Amerikaanse 



Kamer van Koophandel, is hy spontaan toegejuig as die “Obama” van Suid-Afrika. Die Britte 

daarenteen gebruik Julius Malema weer net as wapen om die ANC tot ‘n val te bring, waarna hy 

natuurlik vir hulle van nul en gener waarde meer sal wees nie). 

 

Mmusi Maimane en sy vrou Natalie -die simbool van ‘n reënboognasie. 

“Die ANC regering ervaar die huidige protesaksies as ‘n ernstige bedreiging vir sy voortbestaan en 

ook dié van sy twee vennote, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die Congress of South 

African Trade Unions (COSATU). 

“‘n Aantal linkse groepe soos die EFF wat gelei word deur die voormalige ANC Jeugleier, Julius 

Malema, en die National Union of Metalworkers (NUMSA), het deelgeneem aan die protesoptogte 

wat afgeskop is deur studente demonstrasies teen universiteitsfooie.  Die EFF is in wese ‘n bloudruk 

van Robert Mugabe se Zanu-PF Party, en dis Malema se doelwit om dieselfde roete as sy leermeester 

te volg. 

“Suid-Afrika word nou geskud deur destabolisasie. Hulle gebruik dieselfde formule as wat gebruik is 

om die Arabiese Lente te begin. Die leidende oorsaak van die operasie is die onlangse oproep van 

NUMSA – die grootste in die land – vir ‘n verandering van regime. Dit val saam met die gees van die 

BRICS-assosiasie van lande Wêreldwyd. 

“Die destabilisasie verskil in essensie niks van die een wat Rusland nou ondervind nie. Beide kom van 

dieselfde ouers, die VSA en die Britse Empire in sy neokoloniale fase – gebaseer op propaganda, 

asook finansiële en psigologiese oorlogvoering – en beide het dieselfde oogmerk: om wettige 

regerings wat dreig om uit die VSA/Britse sisteem weg te breek, te immobiliseer of omver te werp. 

Met die projek wil die VSA en Brittanje lande soos China, Rusland, Brazilië en nou ook Suid-Afrika met 

massa vyandiggesinde groepe verlam as ‘n stap vorentoe na die omverwerping van hierdie nasies. 

“So byvoorbeeld, het hulle die verkose regering van die Oekraïne in Februarie 2014 omvergewerp en 

‘n regering ingestel wat Bandera-misdadigers bevat, asook ‘n kabinet aanstelling wat deur 

Washington gedoen is ter voorbereiding vir die aanloop tot ‘n oorlog met Rusland.” – (Eric Draitser in 

‘n geopolitiese analis van New York). 

Indien Draitser se waarneming korrek is, bevind Suid-Afrika hom op ‘n pad waarop hy nie meer kan 

omdraai nie. Ons sit dus op ‘n tydbom wat enige dag kan ontplof. 

Die hegte band wat daar die afgelope twee dekades onder swart geledere was, is deur die langdurige 

VSA/Britse destabilisasieprogram aan stukke geruk en het die verdeeldheid byna oornag die rooi lyn 

oorgesteek. 

Om maar net enkele punte aan te raak: 



 

Vanderbijlpark. Die strate lê bestrooi met klippe. 

• Die Konstisionele Hof wat Zuma skuldig bevind het aan bedrog. 

• Malema se dreigement om Zuma met ‘n koeël te verwyder as hy nie wil bedank nie. 

• Die ANC Jeugliga se eis dat die weermag op Malema en sy EFF losgelaat word. 

• Tydens ‘n vergadering van swart akteurs op die Beyers Naidé-plein in Johannesburg is daar 

gesê dat die aksie #ZumaMustFall, ‘n “sameswering” deur blankes is. 

• Dwarsoor die land is daar daagliks betogings oor swak dienslewering, paaie wat met klippe 

en brandende buitebande versper word, blankes se voertuig wat onder die klippe gesteek 

word en talle selfoontorings is al gesaboteer, ens., ens. 

• Dan het Zwelinzima Vavi oor die naweek op ‘n vergadering van 61 vakbonde aan Zuma gesê 

dis nou betaaldag en hy moet solank begin hardloop. 

Maar ek het juis vanoggend ‘n boodskap van iemand ontvang wat sê ons moenie bevrees wees nie; 

sy het ‘n droom gehad waarin sy gesien het hoe Noag (God se uitverkorene) by die ark ingaan en die 

deur agter hom toegemaak word. Hy wag nou rustig vir die storm om los te bars. 

Die persoon wie se visioen oor die aanval op blankes in die stad, het gister laat weet sy het God gevra 

om haar invalide moeder weg te neem, voordat die geweld losbars. Haar moeder is vandag skielik 

oorlede en sy het gesê ons moet van nou af altyd op ons hoede wees… Sy het in elk geval versoek dat 

ons by Vader moet pleit om ons dit te spaar. 

(Baie belangrik: Met die eerste plasing van my artikel vroeër vanaand, het ek hierdie stukkie 

sensitiewe inligting aanvanklik weggelaat; maar na heroorweging besluit om dit tog bekend te maak. 

Ek laat my nie daaroor uit nie. Want, hetsy of dit so gaan gebeur of nie, ek berus my daarin dat wat 

ook al oor ons pad kom, altyd in Vader se hande is!) 

Maar met al hierdie dreigende onheile wat op ons toesak en selfs die feit dat ons al in die 

geweerloop se bek kyk, kan ons ook (soos Noag in sy ark), bedek en veilig onder Siener se “wit 

seiltjie” die naderende storm afwag. Hy het mos belowe: “Ek sal jou nóóit begewe en Ek sal jou nóóit 

verlaat nie!” 

Vir wie of wat moet ons dan vrees of bang wees?! 

 


