Den Nye Silkevej går fremad; tiden er
ved at
løbe ud for Europa og USA – skal gå
med nu
Leder fra LaRouchePAC, 20. juni, 2018 – I dag trak præsident Trump tæppet væk
under sine krigsfremmende fjender, der brugte falske billeder og hysteriske
beretninger om illegale immigranters børn, der blev »revet fra deres mødres
bryst« på grænsen, ved at udstede en ordre om, at familier skal tilbageholdes
samlet snarere end at anvende separate faciliteter til børnene. De forrykte
historier i medierne 24 timer i døgnet og de beskidte tirader fra Hollywood»berømtheder« havde til hensigt at aflede opmærksomheden fra Trumps rolle i de
historiske begivenheder med at bringe fred til Korea, og fra afsløringen af
FBI’s forbrydelser i »Få ram på Trump«-kampagnen, orkestreret af britisk
efterretning.
De samme personer, der kræver krig mod Syrien, militærkonfrontation mod Rusland
og Kina og en legalisering af narko i USA, der således vil fremme
narkohandlernes kontrol over nationerne i Mellem- og Sydamerika – de
narkohandlere, som immigranterne flygter fra; dette er de samme personer, der nu
afspiller bånd med grædende spædbørn og udlægger fotografier af børn i bure –
som om de ikke var ligeglade – med det formål at dæmonisere Trump.
Den skriftlige rapport og Justitsministeriets generalinspektør Michael Horowitz’
forklaring for Kongressen mandag og tirsdag bekræftede, selv om det var
begrænset til hans resultater af efterforskningen af Hillary Clintons e-mails,
at fyringen af den tidligere FBI-direktør James Comey var fuldt ud berettiget –
hvilket udsletter Muellers »forhindring af rettens gang«-fidus mod præsidenten –
samtidig med, at det ligeledes tydeligt viser den ekstreme partiskhed hos Peter
Strzok, der kørte FBI’s Russiagate-efterforskning og var udpeget til at være med
i Muellers heksejagtteam, bliver en primær faktor i den fortsatte efterforskning
af Comeys og Muellers Russiagate-svindel. Andre FBI-folk med en lignende
partiskhed blev ligeledes identificeret, men endnu ikke nævnt ved navn.
Disse afsløringer har allerede befriet Trump til endelig at arrangere et
fuldskala-topmøde med den russiske præsident Vladimir Putin, som sandsynligvis
vil finde sted i juli. Dette skaber rædsel hos briterne, som indser, at Trump og
Putin, der handler sammen, næsten med sikkerhed vil finde en måde, hvorpå krigen
i Syrien kan afsluttes, og potentielt gøre dette til basis for en bredere

løsning til de andre, katastrofale kriser i hele Sydvestasien. De er trods alt
alle som én anstiftet af den samme kilde – de britiske imperieherrer, der
etablerede Sykes-Picot, sponsorerede det saudiske kongedømme, etablerede en
permanent tilstand af krig mellem jøder og araber i Palæstina og anstiftede de
folkemorderiske krige i Irak, Libyen, Syrien og Yemen, hvor de støttede
jihadistiske terroristbevægelser imod sekulære regeringer.
Trump er fast besluttet på at afslutte politikken for regimeskifte, blive venner
med Rusland og Kina og trække amerikanske styrker ud af Syrien, Sydkorea og
andre steder, hvor det amerikanske militær har fungeret som håndlangere for
britisk imperiepolitik. Sammen med Putin kan et sådant nyt, strategisk paradigme
officielt etableres.
Men den økonomiske ødelæggelse, som doktrinen om »permanent krigsførelse« under
Tony Blair, George Bush og Barack Obama har efterladt, må også løses, hvis fred
skal opnås. Helga Zepp-LaRouche har krævet, at EU-topmødet ved månedens slutning
inviterer Kina og ledere fra afrikanske nationer til at deltage, for at ændre
dagsordenen til det presserende nødvendige punkt, at de vestlige nationer
tilslutter sig Kina i den Nye Silkevej for at genopbygge de krigshærgede
nationer i Sydvestasien og skabe moderne, agro-industrielle nationer i hele
Afrika. Dette er den eneste løsning på den flygtningekrise, der er i færd med at
rive Europa itu, lyder det fra Helga Zepp-LaRouche.
LaRouchePAC’s Kesha Rogers, som stiller op i Texas som uafhængig kandidat til
Kongressen, støttede Zepp-LaRouches appel og tilføjede sin egen om at anvende
den samme, enkle sandhed på immigrationsproblemet i USA – at afslutte
legaliseringen af narkotiske midler og narko og gå sammen med Kina i udviklingen
af Mellem- og Sydamerika, både, fordi det er den eneste måde, hvorpå strømmen af
mennesker, der flygter fra terror og fattigdom i deres hjemland, kan stoppes,
men også, fordi det ganske enkelt er det rigtige og moralske at gøre for
menneskehedens fremtid.
Foto: Præsident Trump kort tid før han underskrev en eksekutiv ordre om at holde
familier samlet ved grænsen. 20. juni, 2018.
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