Det Nye Paradigme er inden
for rækkevidde
– men ’perfide Albion delenda
est’
Leder fra LaRouche PAC, 5. april, 2017 – Præsident Donald
Trump vil torsdag og fredag holde møde med præsident Xi
Jinping i Florida, og det er nu blevet meddelt, at
udenrigsminister Rex Tillerson vil besøge Moskva i næste uge,
11.-12. april. Aldrig har potentialet for et historisk skifte
i civilisationens orden – med en afslutning af
imperiegeopolitik og begyndelsen til et nyt paradigme for fred
gennem udvikling og hele menneskehedens forædling – været så
stort, som det er i dette historiske øjeblik.
Det bør derfor ikke komme som en overraskelse, at Det britiske
Imperium har lanceret desperate forholdsregler, med det formål
at trække USA ind i en ny kolonikrig, ligesom de gjorde i
tilfældene med Vietnam, Irak, Libyen – og nu Syrien. Hensigten
er ikke kun den, at ødelægge endnu en sydvestasiatisk nation,
men derimod at forhindre deres tidligere koloni, og nu
opkomling, USA i at indgå i et partnerskab med Rusland og Kina
og gøre en ende på den fundamentale imperieopdeling af verden
i Øst og Vest, og således gøre en ende på den fundamentale
forudsætning for Imperium.
Til dette formål skabtes en grusomhed i Syrien i denne uge,
med kemiske våben, der blev udløst over byen Khan Sheikhoun,
en Idlibprovins, enten af terrorister, eller, som russiske
beviser indikerer, af et legitimt, syrisk luftangreb på et alQaeda våbenlager, som ved et uheld afslørede og ødelagde en
kemisk våbenfabrik, som bruges af al-Qaedas syriske grene, og
herved udløste et dødbringende, kemisk stof, der rapporteres
at have dræbt dusinvis af mennesker, inklusive børn. Denne

analyse af begivenhederne blev over for EIR bekræftet af et
vidende, amerikansk militært efterretningsnetværk på jorden i
Syrien.
Briterne, franskmændene og amerikanerne, desværre, udstedte
omgående en resolution i FN’s Sikkerhedsråd, som erklærede, at
den syriske regering havde det fulde ansvar og krævede en ny
række nye krav og sanktioner. Som sædvanlig blev der ikke
fremlagt nogen beviser. Man bør erindre sig, at, i 2013, blev
skylden for et angreb med kemiske våben på Ghouta, en forstad
til Damaskus, der var besat af oprørsstyrker, omgående lagt på
præsident Assad og blev af Obama brugt til at forberede et
fuldt optrappet angreb for »regimeskifte« mod Syrien, som
ville have efterladt Syrien i den samme, ødelagte tilstand som
Irak og Libyen, under krigsførende terroristfraktioners
kontrol. Udelukkende kun, fordi daværende formand for de
amerikanske generalstabschefer, general Martin Dempsey,
intervenerede for at stoppe det, undgik verden endnu en krig,
der meget vel kunne have ført til en global krig med Rusland.
På samme tid trådte Putin til for at arrangere ødelæggelsen af
Syriens kemiske våbenlagre, hvilket blev opnået. Det blev
sluttelig demonstreret, af FN’s Organisation for Forhindring
af Kemiske Våben, at al-Qaeda- og ISIS-styrkerne virkelig har
kemiske våben og midlerne til at producere dem, og at de
virkelig har brugt dem.
Skulle det lykkes briterne at trække præsident Trump ind i en
krig i dag, på trods af Trumps gentagne løfter om, at der ikke
kommer flere krige for regimeskifte, og at USA vil arbejde
sammen med Rusland om at adressere den faktiske fare – nemlig
terrorisme – så hersker der ingen tvivl om, at det hurtigt
ville føre til Tredje Verdenskrig, og en termonuklear krig
tilligemed.
Under mødet i dag i FN’s Sikkerhedsråd nedlagde både Rusland
og Kina, denne gang støttet af Bolivia, ikke alene veto mod
den sindssyge resolution fra USA/UK/Frankrig, men adresserede
direkte den britiske ambassadør til FN som en løgner og en

krigsmager. På typisk britisk vis havde ambassadøren, fordi
Rusland og Kina havde vetoet tidligere bestræbelser på at
lancere en krig mod Assads Syrien, givet dem skylden for at
være årsag til, at disse nye, kemiske angreb havde fundet
sted, idet han løj og sagde, at det var indlysende, at denne
nye grusomhed blev udført af Assad.
»Deres udtalelser kan ikke tolereres«, sagde den kinesiske
ambassadør. »De må holde op med at misbruge FN’s Sikkerhedsråd
og afholde Dem fra sådanne handlinger.« Den russiske
repræsentant anklagede briterne for at »introducere
provokationer, hinsides diplomatiske normer. I ønsker, at FN’s
Sikkerhedsråd skal låne legitimitet til jeres illegitime
planer«.
Vil Tony Blairs/George Bush’ løgne, der i 2003 lancerede det
evige Helvede i Mellemøsten med deres illegale krig mod Irak,
blive gentaget i dag? Vil det enorme potentiale for fred og
udvikling gennem globalt samarbejde med den Nye Silkevej blive
dræbt af endnu en britisk grusomhed, med
dobbeltspil i »perfide Albions« ondskab?[1]
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Vi står ved et afgørende vendepunkt i historien. Det er
præcist alle bevidste menneskers vilje til at handle i dette
beslutningens øjeblik, som vil afgøre, om vi får krig eller
fred, ødelæggelse eller udvikling, civilisation eller en ny
Mørk Tidsalder.
Foto: Syriens præsident Assad møder Ruslands præsident Putin i
Moskva, oktober, 2015. (Photo: Kremlin.ru)
[1] ’perfide (troløs; ondskabsfuld) Albion (England) bør
ødelægges’. (overskriften)

