Trump i Asien: Det Nye Paradigme
kan vokse frem i denne uge
Leder fra LaRouche PAC, USA, 7. nov., 2017 – På trods af de bedste (dvs.,
værste) bestræbelser fra de neokonservative Republikaneres, Obama/Hillarydemokraternes og briternes og Obamas efterretningsnetværks side, på at sabotere
præsident Trumps historiske besøg i Asien, viser den diplomatiske rejse
foreløbig lovende tegn på at se USA engagere sig i – og måske tilslutte sig –
det nye paradigme for menneskeheden, som det defineres af Kinas Bælte & Vej
Initiativ.
Ikke alene anklagede den »juridiske morder« Robert Mueller en tidligere Trumpkampagnemanager (over spørgsmål, der intet har at gøre med hverken Trump eller
Rusland) umiddelbart før den planlagte rejse til Asien, men nu lækker han også
information om, at han er i besiddelse af tilstrækkelige beviser til at anklage
general Michael Flynn, hvilket kunne finde sted netop, som Trump holder møde med
præsident Xi Jinping, eller, når han møder Vladimir Putin på sidelinjen af APECmødet i Vietnam i weekendens løb. Det er sikkert, at massemedierne vil forsøge
at begrave kendsgerningerne om Trumps aftaler i Asien under en spærreild af
britiske ’fake news’ om Russiagate.
Men, virkeligheden er i færd med at overvælde de britiske eventyr for børn. I
dag er Trump i Sydkorea, hvor han har udtrykt optimisme mht., at en løsning på
krisen i Nordkorea kommer i fokus, som et direkte resultat af Kina, der, sagde
han, »forsøger meget hårdt at løse problemet«, såvel som også af en lignende
støtte fra Rusland. Det må have fremkaldt hysteri i Mueller-lejren derhjemme.
I Kina sagde den nye, amerikanske ambassadør til Kina, Terry Branstad, til
Xinhua, at der er enorm spænding på begge sider af Stillehavet over Trumps besøg
og en dyb følelse af, at »dette kunne blive meget historisk og betydningsfuldt«.
Han sagde, at der en plan om at »fremme økonomisk samarbejde og fremgang, både i
Amerika og i Kina«.
I mellemtiden er begge de politiske partier i USA i en tilstand af opløsning –
noget, som Lyndon LaRouche længe har hilst velkommen, og fremmet, som en
nødvendig udvikling for at gøre det muligt for befolkningen at bryde ud af den
spændetrøje, der hedder de politiske partier, og i stedet adressere sandheden
direkte. Så langt tilbage som i 2004 skrev LaRouche, i artiklen, »Mod en ny
Westfalsk Fredstraktat: Den kommende, eurasiske verden« (Toward a Second Treaty
of Westphalia: The Coming Eurasian World):

»I en eksistentiel krise, såsom den nuværende, globale situation, der har disse
eller lignede træk af truslen om et generelt sammenbrud af systemet, kommer
faren hovedsageligt fra lederskabet, der forsømmer at bryde med de præetablerede
tendenser, som former politikken; forsømmer at bryde på den måde, som præsident
Franklin Roosevelt gjorde i sin valgkampagne i 1932, og med den vending i
amerikansk politik, som han introducerede med start i sine allerførste timer i
embedet … Den store leder i en krisetid er en leder, hvis udvælgelse bryder de
regler, de fordærvede regler, der udgør det relevante udtryk for den relevante,
essentielle korruption.«[1]
I dag gjorde Helga Zepp-LaRouche opmærksom på ironien i krisen i det
Demokratiske Parti. Her er de personer, der skriger op om »diktatur« i Rusland
og Kina; som himler op om, at Xi Jinping er den nye Stalin, der nægter folket
dets rettigheder, og som kun vælges af eliten. Dette ignorerer selvfølgelig det
faktum, at både Putin og Xi Jinping nyder massiv støtte fra det overvældende
flertal af befolkningen. Og nu ved verden (til dels takket være Donna Braziles
bog, der blev udgivet i denne uge), at det åh, så demokratiske, Demokratiske
Partis elite havde valgt deres præsidentkandidat, Hillary Clinton af Wall
Street, over et år før det Demokratiske Partis primærvalg og konvent, hvor
»folket« angiveligt skulle vælge sin kandidat. Og de saboterede hver af hendes
opponenters kampagne. Så meget for det, Lyndon LaRouche kalder »to-pottesystemet« (el. to-tosset-systemet; ’two potty system’).
Foto: Præsident Donald J. Trump og frue Melania Trump besøger Sydkorea, 7. nov.,
2017.
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[1] (Se også
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2005/2005_1-9/2005-1/index.html)

