Regnskabets time er kommet: Trump er
blevet frifundet; frifind nu
LaRouche.
Den 26. marts (EIRNS) – Det er en form for jordskælv, der fejer hen over USA,
mens realiteten af hele ‘Russiagate’-operationen mod præsident Donald Trump
synker ind: Der er intet i det, der har aldrig været noget i det, og dette var
lige så meget en operation rettet imod det amerikanske folk som imod præsident
Trump selv.
Vrede kommentatorer spørger: “Slutter det her”? Bliver de ansvarlige nødt til at
bøde for deres forbrydelser? “Andre siger, at er “tiden er inde til at gøre op”
med medierne, mod Obama-demokraterne og – med langt større præcision – med det
britiske efterretningsapparat, der startede hele operationen i første omgang.
Dette er en pointe, som Trump selv understreger i sine tweets: at briterne
lancerede operationen for at forhindre ham i at etablere et fredeligt samarbejde
med Rusland og Kina.
Men der er en endnu dybere betydning i de forandringer, der slippes løs i USA og
globalt, i og med at Muellers “Russiagate”-fupnummer nu smelter ned. Schiller
Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, bemærkede om dette spørgsmål i
dag:
Nu kan vi virkelig få Verden bragt i orden, på den måde som EIR-grundlægger
Lyndon LaRouche dedikerede sit liv til at opnå, udtalte Zepp-LaRouche. Særlig
anklager Robert Muellers Russiagate-operation viste sig at være en stor
‘vindfrikadelle’, og der vil komme flere jordskælv i de kommende uger, især hvis
man ser på de store fremskridt i Bælte- og Vejinitiativet som følge af Xi
Jinpings tur til Italien og Europa. Nu er det, som mange i medierne har indset,
tid til at tage bestik af situationen, men for at sikre at det sker, må kampen
for frifindelse af Lyndon LaRouche være i centrum.
Det skyldes, at det er det samme apparat bag Russiagate, som var ansvarlig for
fængslingen af Lyndon LaRouche, udtalte Helga Zepp-LaRouche. “Det apparat der
gik efter hr. LaRouche gjorde utrolig skader på USA og verden ved at bagvaske
ham på en sådan måde, at folk blev helt blinde for de muligheder, som hans ideer
indebærer for verden og menneskehedens fremtid”.
Zepp-LaRouche fortsatte: “Jeg tror at der, til trods for de vidunderlige ting

som Kina gør, virkelig mangler en dybde i diskussionen hvad angår videnskabelige
og kulturelle ideer; et aspekt som hr. LaRouche bragte op. Det er som om man tog
Beethoven og fjernede ham fra musikken – det ville ikke være det samme. Og hvis
man ville fjerne Schiller fra poesien, ville det heller ikke være det samme.”
Zepp-LaRouche understregede også de bemærkninger, der blev postet i går af den
tidligere amerikanske militære efterretningsofficer og sikkerhedsanalytiker
oberst Pat Lang (pensioneret), der skrev, at, på grund af Russiagate, er “en
stor mulighed for at forbedre forholdet til atommagten Rusland gået tabt.” Lang
sagde desuden, at “kun over-nationalistiske galninge som Brennan og Clapper og
uvidende fanatikere som Bolton og Pompeo kan forestille sig, at en forbedring af
forholdet til et land, der er i stand til at destruere én selv, ikke skulle være
en god ide.”
Til hvilket Zepp-LaRouche tilføjede: “Det er min opfattelse, at vi skal have den
tilgang at frigøre Trump fra disse elementer, samt at påpege at de gør det
modsatte af, hvad Trumps udtrykkelige hensigter er”, herunder at have gode
arbejdsrelationer med Ruslands præsident Vladimir Putin og Kinas præsident Xi
Jinping.
Zepp-LaRouche fortsatte:
“Den eneste måde at slippe ud af dette rod på er at samarbejde indenfor et nyt
paradigme: Luk handelskløften ved at have ‘joint-ventures’, få amerikanske
virksomheder til at samarbejde med kinesiske firmaer, f.eks. i forbindelse med
opbygning af Afrika. Folk er nødt til at tænke anderledes. Hvis vi ikke
overvinder geopolitikken, vil verden eksplodere, og den risiko er tydeligvis
stadigt tilstede.
“Det amerikanske folk bliver nødt til at indse, at Trump er en utrolig
præsident. Han har modstået en af de største sammensværgelser, og nu står
demokraterne og andre tilbage uden ‘noget på’: de er sammensvorne, der har
fejlet, de er fuldstændigt miskrediterede. For at opnå en firemagts-aftale, som
den der er blevet foreslået af LaRouche, har Trump-præsidentskabet brug for et
godt forhold til Rusland og Kina, for hvis man erklærer disse lande for fjender,
konkurrenter og rivaler, vil man aldrig få en firemagts-aftale.
“Så Trump er altså stadig præsident, og hans politik på dette område bør følges;
og hvis der i hans kabinet er medlemmer, der modsiger ham, så skal han indsætte
bedre folk på deres pladser.”
Zepp-LaRouche afsluttede med følgende perspektiv:

“Vi er nødt til at bevare et helt optimistisk syn. Historien er ikke uendelig;
historien er ikke en sæbeopera, hvor man har den ene episode efter den anden,
men der er visse afgørende punkter, hvor der skal forandres, skiftes til et nyt
gear, gås videre til et nyt plateau – ellers vil man gå til i det gamle rod. Og
den eneste måde at komme ud af dette rod på er at gå fuldt ud med på hr.
LaRouches ideer; og det betyder, at folk skal befri sig fra alt det smuds, der
er kastet på ham. Det skal der ryddes op i nu. Bare tænk på den chokeffekt, det
ville have over hele verden, hvis LaRouche skulle blive renset: alt ville falde
på plads. Der er visse flanker, selv i en tilsyneladende umulig situation, som
man kan bruge til at afhjælpe problemet på et højere niveau.”

