Kina til Vesten: I stedet for at være
misundelig på Bælte & Vej – Så gå
med!
Leder fra LaRouche PAC, USA, 20. feb., 2018 – En artikel i dagens udgave af den
kinesiske avis Global Times kommer med den nyttige gentagelse af det, der har
været den kinesiske præsident Xi Jinpings konstante budskab til Vesten: Gå
sammen med os i Bælte & Vej Initiativet, og alle parter vil vinde!
Global Times’ kronik afviser de endeløse bagvaskelser af Kina for dets rolle i
at hjælpe Afrika med at udvikle sig gennem Bælte & Vej Initiativet, som værende
»næret af misundelse«. Og artiklen foreslår, at »tiden måske er inde til, at de
vestlige lande øger indsatsen« og går med i udviklingen af Afrika – og implicit,
i hele verden.
I betragtning af denne indlysende kendsgerning – at alle parter står til at
drage fordel af et Nyt Paradigme for samarbejde og fælles udviklingsinitiativer
– så klør kvalificerede iagttagere i Kina og andre Bælte & Vej-lande sig i
hovedet i vantro over det systemiske, selvmorderiske vanvid, der synes at feje
hen over Vesten. Denne, det Gamle Paradigmes manglende evne til at konfrontere
virkeligheden, blev udstillet i fuld technicolor på den nylige München
Sikkerhedskonference; i de endeløse bagvaskelser imod Rusland og Kina og
truslerne om at »begrænse« dem; i de fortsatte krigsprovokationer omkring Syrien
og Koreahalvøen; i Tysklands manglende evne til at frembringe en ny, levedygtig
regering, og frem for alt, i det britiskkørte Russiagate-cirkus, der fortsætter
med at dominere de vestlige medier.
Journalisten Finian Cunningham, der skriver i RT om München
Sikkerhedskonferencen, indfangede kernen i det: »At denne overfladiske og
spinkle sag [de 13 anklageskrifter for indblanding i valget] af amerikanske
politikere bliver holdt frem som en ’krigshandling’ fra Rusland mod USA, er
latterligt. Vanvid har i sandhed overtaget den gængse, amerikanske debat.«
Cunningham fortsatte, at »mange alternative, rationelle iagttagere i USA og
Europa kan se, at Russiagate-narrativen er ved at kollapse som følge af
manglende beviser.«
Det er korrekt. Det står klart, at den britiske Mueller-operation er i
opløsning, og at den stadig kæmper for at komme sig over den afsløring, som
LaRouche-bevægelsen stod i spidsen for med sit Mueller-dossier. Kongresmedlem

Devin Nunes, der ikke venter på, at Mueller et al. skal tage initiativet på ny,
har netop åbnet en ny flanke: han har udstedt et brev til et dusin eller flere
unavngivne, nuværende og tidligere folkevalgte, som instruerer dem til at
besvare 10 højst ubehagelige og kompromitterende spørgsmål om, hvornår de kendte
til Steele-dossieret, hvem, de cirkulerede det til, og så videre – i modsat fald
vil de blive indstævnet til at gøre det.
Men, nyttige, som disse træfninger er, så er de ikke tilstrækkelige. De gør det
ikke ud for en vinderstrategi for fuldt og helt at gøre en ende på geopolitik i
2018 og i stedet skabe et Nyt Paradigme, som Helga Zepp-LaRouche gentagne gange
har erklæret, må ske. Denne strategi fordrer, at vi vinder en krig om ideer, som
modvægt til selve den hypotese, der ligger under den geopolitiske nulsumsspilsverdensanskuelse, med samt dens bestialske menneskebegreb. Det er disse ideer,
der har ført os til flere verdenskrige og til den nuværende trussel om en ny,
denne gang endegyldig, verdenskrig.
Lyndon LaRouche adresserede denne underliggende, mest fundamentale af alle kampe
i sin banebrydende artikel fra juli 1994, »Hvordan Bertrand Russell blev en ond
mand«[1], som han skrev for Schiller Instituttets Fidelio-magasin blot få
måneder efter sin løsladelse fra fængsel, efter fem års indespærring for
hænderne af det samme britiske Mueller-apparat, der nu er rettet mod at få ram
på præsident Trump. LaRouche skrev:
»Storbritanniens Lord Bertrand Russell har, uden for enhver tvivl, været den
mest onde, offentlige person i det nu udrindende [20.] århundrede … Der er intet
væsentligt hos Russell, som ikke er en gentagelse af det, der blev skrevet af
[Lord Shelburnes lakaj] grundlæggeren af britisk udenrigs-efterretningstjeneste,
Jeremy Bentham, for nu mere end to hundrede år siden …
[Dette er] den britiske, filosofiske radikalisme fra Shelburnes lakajer, og fra
Huxley-familien og senere fra Russell. Bertrand Russell var, mens han levede, en
raceren venetiansk køter af denne Shelburne-type … Forstå dette, og du forstår,
hvem Russell er. Forstå Russell på denne måde, og du vil begynde at forstå de
seneste 600 års europæiske historie, og verdenshistorie. Så begynder du at
forstå de vigtige træk af det nu udrindende, nuværende århundrede.«
Helga Zepp-LaRouche påpegede i dag: »Med denne galskab med Muellergate og
Russiagate, med dæmoniseringen af Rusland og Kina, er dette kursen mod Tredje
Verdenskrig. Den eneste måde at stoppe det på er gennem et Nyt Paradigme i den
måde, mennesker tænker på. Og det er, hvad vi bør diskutere med dem. Vi har
løsningen med Lyndon LaRouches Fire Love, som er en bydende hastesag, fordi det
næste finanskrak kunne indtræffe, hvornår, det skal være. Og vi må optrappe

debatten for, at USA skal gå med i Bælte & Vej Initiativet, ikke kun for at
genopbygge infrastrukturen i USA, men for at gøre det, som Global Times i dag
sagde: Gøre fælles sag med Kina i Afrika, for at bygge dette kontinent.«
Foto: Præsident Donald J. Trump deltager i et erhvervsarrangement med præsident
Xi Jinping i Folkets Store Hal, 9. nov., 2017, i Beijing, Folkerepublikken Kina.
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[1] https://www.schillerinstitute.org/fid_91-96/943a_russell_lhl.html

