Trump til Putin – Lad os mødes snart
Leder fra LaRouchePAC, 20. marts, 2018 – Præsident Trump har netop trukket
tæppet væk under den skøre lady, Theresa May, og den endnu mere skøre
udenrigsminister Boris Johnson. Alt imens disse afdankede forsvarere af det
døende, britiske imperium beskylder Rusland for krigshandlinger, beskyldninger,
der typisk ikke er baseret på nogen beviser, ringede Trump i dag og talte med
den netop genvalgte præsident Vladimir Putin. Trump ikke alene lykønskede Putin
for hans valgsejr, men annoncerede til den amerikanske presse, at han og Putin
»sandsynligvis vil mødes i en ikke så fjern fremtid« for at diskutere
forholdsregler for at forhindre et våbenkapløb og finde fredelige løsninger på
kriserne i Ukraine, Syrien og Nordkorea. Kremls udskrift af samtalen lød, at de
to ledere »talte for at udvikle praktisk samarbejde inden for forskellige
felter, inkl. bestræbelser for at sikre strategisk stabilitet og bekæmpe
internatonal terrorisme, med særlig vægt på betydningen af koordinerede
bestræbelser på at begrænse et våbenkapløb.« Kreml tilføjede: »Samtalen om
økonomisk samarbejde afslørede en interesse i at styrke det. Energi blev
diskuteret særskilt.«
Her til aften vil briterne bide i gulvtæppet. Ikke alene har Trump ødelagt deres
kneb med at beskylde Rusland for et kemisk krigsangreb på britisk jord; men også
svindelnummeret med »Russiagate« i USA, som køres direkte af MI6-agenten
Christopher Steele og hans agenter internt i USA, er kollapset. Nu står
aktørerne i dette kupforsøg mod den amerikanske regering – inkl. John Brennan,
James Clapper, Barack Obama, Hillary Clinton og flere nyligt fyrede FBIoperatører – over for mulige anklager om kriminelle handlinger for det mest
åbenlyse forræderi i moderne amerikansk historie, alt sammen på vegne af Det
britiske Imperium.
For at gøre det hele værre for den ynkelige, håbefulde »M« og hendes kohorte,
har »BoJo«-Labour-leder Jeremy Corbyn, der efter al sandsynlighed ville vinde et
valg mod May, hvis det blev afholdt nu, krævet, at May fremlægger beviser (hvis
der eksisterer nogen) for den nervegift, der blev brugt i Skripal-angrebet, over
for russerne og (ligesom præsident Trump) insisteret på, at forhandlinger med
russerne er absolut nødvendigt. I et BBC-interview her til morgen mindede han
også landet om de katastrofale resultater af Tony Blairs tidligere forfalskede
efterretninger om Iraks masseødelæggelsesvåben.
Og, for lige at banke sømmet dybere ind, så bekræftede talsperson for Det Hvide
Hus Sarah Sanders, at nervegiftangrebet i UK slet ikke blev nævnt i
telefonsamtalen mellem Trump og Putin!

Det nye paradigme er ved at komme i fokus på globalt plan: ikke alene lykønskede
Trump Putin med at vinde seks år mere på posten, men sagde også, at det var
godt, at Kina har ophævet begrænsninger af embedsperioder – for, sagde han, Xi
Jinping er en storslået leder.
I dag talte Xi Jinping for den afsluttende forsamling i den 13. Nationale
Folkekongres og udtrykte tillid til, at den kinesiske foryngelse vil fortsætte
og ekspandere, med Kina, der bidrager endnu mere til global regeringsførelse og
global udvikling gennem den Nye Silkevej. »Lad solskinnet fra et fællesskab for
en fælles fremtid for menneskeheden oplyse verden«, sluttede han.
Helga Zepp-LaRouche sagde i dag, at præsidenterne Trump, Putin og Xi viser sandt
lederskab for verden, alt imens Det britiske Imperiums desperate handlinger er
begyndt at give bagslag. Tidligere har britiske imperieintriger været støttet af
svage, amerikanske ledere, der endda stillede sig i spidsen for håndhævelse af
britisk politik, som i krigen i Indokina, Irakkrigen og krigen i Libyen, samt i
de radikale politikker for det ’frie marked’, som holdt de tidligere
koloninationer økonomisk tilbagestående samtidig med at ødelægge de
industrialiserede nationer i Europa og Nordamerika.
Men Trump har nægtet at lade sig udnytte af den »særlige relation« og har i
stedet fremført, at imperieopdelingen i Øst og Vest skal være forbi. I sin
besejring af kupmagerne kan han også gennemføre sit løfte om at vende USA
tilbage til det Amerikanske System for fysisk økonomi og opgive den fejlslagne,
britiske »frie markedsmodel« til fordel for en dirigeret kreditpolitik i
Hamiltons tradition til genopbygning af Amerikas industrielle infrastruktur.
Situationen er stadig ekstremt farlig, men aldrig har vi været så tæt på at
afslutte selve eksistensen af Imperium, én gang for alle.
Foto: Trump og Putin hilser på hinanden på APEC-topmødets første dag. 10. nov.,
2017, De Nang, Vietnam.

