Menneskets ånd er ukuelig
Leder fra LaRouchePAC, 23. marts, 2017 – Det er nøjagtig 34 år
siden, at en tidligere, amerikanske præsident handlede ud fra
sin egen dybe, personlige overbevisning og gjorde Lyndon
LaRouches Strategiske Forsvarsinitiativ (Strategic Defense
Initiative, SDI) til USA’s politik.
LaRouche respondere den næste dag ved at sige:
»Kun højtplacerede regeringsfolk, eller en privat borger, der
har så intimt et kendskab til detaljerne i den internationale
politiske og strategiske situation, og som jeg har det
privilegium at være, kan begynde blot at forestille sig,
hvilken
omvæltende
virkning,
præsidentens
fjernsynstransmitterede tale i går aftes vil få i hele verden.
De ord, præsidenten talte i går aftes, har sluppet ånden ud af
flasken, og den kan ikke igen kontrolleres. Det meste af
verden vil snart kende, og aldrig glemme, denne politiske
bebudelse. Med disse ord har præsidenten ændret den moderne
histories gang.
I dag er jeg mere stolt over at være amerikanere, end jeg har
været, siden den første bemandede Månelanding. For første gang
i 20 år har en amerikansk præsident udført en offentlig
handling, der vidner om storslået lederskab, for at skabe
grundlaget for at give fornyet håb for menneskehedens fremtid
til en plaget og demoraliseret verden. Præsident Ronald Reagan
blev i går rørt af sand storhed i en amerikansk præsident;
dette er et storhedens øjeblik, der aldrig må glemmes.«
Hvis I har studeret det, som I må gøre, ved I, at SDI ikke var
nogen fidus, og heller ikke en militær taktik. Det var snarere
omdrejningspunktet for et vendepunkt i hele verden for en
renæssance for en ny verden – ligesom LaRouches »Fire Nye
Love« af juni, 2014, med USA’s samtidige tilslutning til Den
Nye Silkevej, er i dag. LaRouche og Reagan havde samlet den

fane op, som Franklin Roosevelt havde båret så langt, han
kunne – den samme fane, som John Kennedy senere var begyndt at
hejse i den meget korte tid, han fik.
Ronald Reagan havde allerede været udsat for et forkrøblende,
forebyggende mordforsøg, før han kom med sin SDI-bebudelse, og
han blev dernæst, senere, udsat for mange pres imod SDI – men
han opgav det aldrig, så længe han levede. For eksempel gentog
han den 6. august, 1986:
»I SDI og andetsteds har vi sat teknologi, der næsten overgår
vores forstand, til at arbejde og således øge vores
produktivitet og udvide grænserne for, hvad der er
menneskeligt muligt … Fremtiden ligger i bogstavelig forstand
i vore hænder, og det er SDI, der hjælper os med at genvinde
kontrollen over vores skæbne.«
Som en del af den operation, der forsøgte at slå præsident
Reagan ihjel, blev også Lyndon LaRouche på falske anklager
fængslet, og hans sammenslutning brudt i stykker, men LaRouche
– såvel som hans ideer – overlevede ikke desto mindre – eller
bedre endnu, hans kreative evne til at skabe nye, gyldige
ideer, overlevede. De kunne ikke, ville ikke lade sig dræbe.
Fireogtredive år senere næsten på dagen, har en anden
præsident taget LaRouches ideer op, selv om LaRouche, til
forskel fra tilfældet med Ronald Reagan, aldrig har mødt selve
manden.
Det, vi mener hermed, er det følgende. Præsident Donald Trump
har offentligt forpligtet sig over for det Amerikanske System,
ud fra sine egne, dybe overbevisninger. Det har han gjort med
fuld, indre forpligtelse – som Lyndon LaRouche har set bevis
for i sine undersøgelser af præsidentens offentlige
udtalelser. Der kan ikke herske tvivl om, at præsidenten har
anselig, dybtgående kendskab til det, han taler om. På den
anden side mangler hans medarbejdere, især i deres bredere
kredse, næsten med sikkerhed denne dybtgående viden.

Men, som medlem af LaRouchePAC Policy Committee Michael Steger
bemærkede i en e-mail i går til medarbejdere og andre – den
sidste, amerikanske præsident, der offentligt erklærede det
Amerikanske System, var William McKinley, lige i begyndelsen
af den 20. århundrede. Dette var før de to, ødelæggende
verdenskrige og den efterfølgende kolde krig (og hvis
afslutning skulle blive fremskyndet af sovjetrussernes
sluttelige afvisning af LaRouches SDI). Det var før Einstein,
før atomkraft og før den praktiske erobring af rummet, med
begyndelse i 1957.
Det, som det Amerikanske System vil sige i dag, er ikke
længere det samme, som McKinley mente – endskønt i princippet
det samme. I dag vil det sige Lyndon LaRouche. Han er manden,
der har båret Alexander Hamiltons udødelige ideer frem til
slutningen af det 20., og nu, til det 21. århundrede – og ikke
blot som en akademisk disciplin, men i direkte handling,
inklusive succesfulde kamphandlinger, som Hamilton selv
gentagne gange gjorde.
At tale om det Amerikanske System i 2017 er at tale om Lyndon
LaRouches arbejde. Alle, der har forhåbninger om at omsætte
denne præsidents forpligtende engagement til succesfuld
handling, er nødt til at studere Lyndon LaRouches arbejde og
selv mestre hans ideer. Og dét nu.
Foto: LaRouche taler med Ronald Reagan under et kandidatmøde i
New Hampshire under præsidentvalgkampen i 1980.

