Sammenbruddet af Det romerske
Imperium – i dag
Leder fra LaRouchePAC, 9. februar 2016 – Se på det
transatlantiske finanssystem. Rapporter fra Europa og USA
afslører et dødt finanssystem, med dukkeførere, der trækker i
de tråde, der er påhæftet liget, for at få det til at syne
levende. Mere kvantitativ lempelse, negative rentesatser, et
Europæisk Finansministerium for at fjerne de sidste rester af
medlemslandenes økonomiske suverænitet – der alt sammen skal
forsøge at få den enorme mængde af værdiløs derivatgæld til
synes at have nogen værdi, når den ingen har.
Se på den militære situation. Obamas nærmeste allierede i
Mellemøsten, Erdogan, der ønsker at være Sultan, og den
feudale potentat Kong Salman, der planlægger en invasion af
Syrien på vegne af deres britiske herrer og febrilsk forsøger
at standse den kurs hen imod sejr over terrorisme, som er i
færd med at blive effektueret af den foryngede syriske hær med
russisk støtte fra luften. Tyrkernes sidste forsyningslinje
ind til deres al-Nusra- og ISIS-aktiver er næsten lukket af i
takt med, at Damaskus-regeringen rykker frem for at befri
Aleppo.
Se på det kulturelle sammenbrud i USA og Europa. Den største
heroin-epidemi nogensinde fejer hen over USA, mens præsident
Obama orkestrerer en aftale med verdens største leverandør af
kokain, heroin og marihuana, Columbias FARC narkoterrorister,
samtidig med, at han legaliserer narkotika i hele landet.
I dag fremførte Lyndon LaRouche den pointe, at de
transatlantiske nationer i det 21. århundrede er i præcis
samme situation som Europa i det 5. århundrede, da Det
romerske Imperium kollapsede.
Lykkeligvis er der et nyt paradigme i verden, anført af Kina

og Rusland, og som tilbyder en vej til at undfly nedstigning i
et økonomisk helvede og atomkrig – under forudsætning af, at
Vesten vælger at tage ved lære af dem. Alt imens Obama har
lukket Amerikas engang så storslåede rumprogram ned, så er
Kina i færd med at opbygge en kapacitet til at kolonisere
Månen og nå ud til Mars, og opfordrer alle verdens nationer
til at samarbejde.
Mens Rusland konfronterer den terrorist-svøbe, som er blevet
skabt af briternes/Obamas krige for regimeskift, så trues
selve Rusland både udefra og indefra. Sergei Glazyev, en af
Putins førende rådgivere, har åbenlyst udfordret
monetaristerne i den Russiske Centralbank samt deres støtter,
for ikke at forsvare den nationale valuta, og for at vedtage
den politik, som City of London har krævet – og han er endda
fremkommet med den anklage, at valutamarkedet befinder sig i
udenlandske spekulanters hænder. Glazyev opfordrer klogt
Rusland til at følge den kinesiske model.
Vil befolkningerne i USA og Europa være lige så kloge? Det er
et spørgsmål om kreativitet, fremsatte LaRouche i dag. Vestens
nederlag skyldes ikke menneskehedens natur, men dens
fordærvelse. Kreativitet kommer til udtryk i processen med at
vække kreativitet i andre, i at fortsætte menneskets sande
mission i hver generation – i at skabe en ny tilstand i
universet. Hvis folk kan formås til at forstå den
kendsgerning, at verden er ved at krænge over i kaos og
atomkrig lige for øjnene af os, så vil de blive i stand til at
rydde Det Hvide Hus for dets dræber, lukke spekulanterne på
Wall Street ned og gå med i BRIKS om opbygningen af en ny
verdensorden, der er baseret på menneskehedens fælles mål.
Titelbillede: »Imperiets forløb – Imperiets fuldbyrdelse«;
maleri af Thomas Cole (født 1801, Storbritannien, død 1848,
USA): serie på fem malerier med titlen Imperiets forløb.

