Kina
engagerer
FNinstitutioner
i Bæltet-og-Vejen, alt imens
Obama forsøger
at fremprovokere en krig med
Rusland
Leder fra LaRouchePAC, 20. sept., 2016 – På sidelinjen af FN
's Generalforsamling underskrev Kina i dag sin første aftale
med
en
international
institution,
nemlig
FN’s
Udviklingsprogram (UNDP), vedrørende samarbejde om at fremme
og gennemføre Bælt-og-Vej-initiativet (BRI). Helen Clark,
administrator af UNDP, sagde: »Bælt-og-Vej-initiativet
repræsenterer en stærk platform for økonomisk vækst og
regionalt samarbejde, der involverer mere end 4 milliarder
mennesker, hvoraf mange bor i udviklingslandene. Det kan blive
en vigtig katalysator og accelerator for målene for bæredygtig
udvikling.«
Kinas koncept om »bæredygtig udvikling« er
tydeligvis dagens vinder i FN.
Men det har ikke vundet USA for sig, som det ses af præsident
Obama, der i sin tale til FN’s Generalforsamling i dag
afslørede en rablende psykose. For et tavst publikum, der ikke
applauderede, ignorerede Obama det nye paradigme, der under
Kinas ledelse er blevet til i de seneste uger, og hævdede i
stedet, at hans ledelse, og hans angrebskrige (beskrevet som
»beskyttelse af de sårbare«) og hans sponsorering af ’farvede
revolutioner’ (beskrevet som forsvar af menneskerettigheder og
demokrati, i Ukraine og Mellemøsten), havde skabt en verden,
»der er mindre voldelig og mere velstående end nogensinde
før«. To gange angreb han Rusland og beskrev det som en
imperialistisk magt, der »forsøger at genvinde sin tabte
storhed ved brug af magt«. Det er overraskende, at de

forsamlede verdensledere ikke gjorde noget for at få ham
fjernet, enten til et fængsel eller en sindssygeanstalt.
Obamas formand for generalstabscheferne, general Joe Dunford,
er i mellemtiden kommet meget tæt på at indrømme, at USA
sidste lørdag med overlæg bombede den syriske hær – og at de
måske kunne gøre det igen. »Måske skulle vi – før vi slår ind
på vejen med 'hvad gik der galt’ – foretage en undersøgelse og
rent faktisk sikre os, at noget gik galt«, sagde han til
journalister, der rejser med ham. »Det kunne være … når man
undersøger det, at fakta vil fortælle, at vi ville gøre det,
vi gjorde, igen.«
Den anden ugerning, der har fundet sted i Syrien i denne uge –
ødelæggelsen af en FN/Røde Halvmåne-konvoj med humanitær hjælp
– fik Rusland omgående skylden for af embedsmænd fra USA’s
Udenrigsministerium, hvis talsmand sagde, at USA ville
»revurdere fremtidsudsigterne for samarbejde med Rusland«.
Dette er præcis, hvad krigspartiet i Det Hvide Hus og Pentagon
har til hensigt – at forhindre ethvert amerikansk-russisk
samarbejde.
Men de beviser, der
hjælpekonvojen, siger

findes ved selve angrebet på
noget helt andet. Det russiske

Forsvarsministerium erklærede, at der ikke havde været nogen
russisk eller syrisk luftdeployering i området, men at alNusra havde lanceret en offensiv, der sigtede i den retning.
Faktisk blev lastbilerne ødelagt af en brand, udløst af
artilleri-beskydning, og ikke bomber, viser en video af
scenen.
Vil det lykkes Obama at lancere en krig imod Rusland, og
gennem forlængelse mod Kina? Det kan stoppes. I dag fandt en
demonstration og en pressekonference ved familierne til ofrene
for angrebet d. 11. september sted ved det Hvide Hus, med krav
om, at Obama ikke gennemfører sin intention om at nedlægge
veto imod JASTA-lovforslaget, som vil gøre det muligt for
ofrene at sagsøge saudierne for deres rolle i 11. september-

angrebet på Amerika. Og Senatets ledere bekræftede, at de har
de nødvendige stemmer samt viljen til at gøre Obamas lovede
veto ugyldigt.
I kølvandet på rapporten fra den britiske Chilcot-kommission,
der anklagede George Bush og Tony Blair for deres angrebskrig
i Irak, som lancerede det nuværende helvede på jorden, og
Parlamentets rapport, der anklagede Cameron og Obama for
aggressionskrigen mod Libyen, som dermed udvidede dette
helvede og skabte den flygtningekatastrofe, der nu er ved at
rive Europa fra hinanden; hvorfor har da det amerikanske folk
og dets repræsentanter ikke taget skridt til at stille for en
rigsret og fængsle, massemorderen i Det Hvide Hus? Hvis
Kongressen udviser det samme mod, som de gjorde ved enstemmigt
at vedtage JASTA-lovforslaget, til også at afholde høringer om
Obamas medskyldighed i, sammen med saudierne og briterne, at
støtte terrorister, og hvis Kongressen ville vedtage GlassSteagall (på trods af Obamas visse veto), så kan den globale,
mørke tidsalder, som menneskeheden nu står overfor, erstattes
med det nye paradigme for fred gennem udvikling, der nu
spreder sig fra Kina og Rusland.
Foto: Et enkelt kort, der viser de nationer, der er med i det
landbaserede
»Økonomiske
Silkevejsbælte«
og
søfartsbaserede
»Maritime
Silkevej«.
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