Vil præsident Trump gå med i
den Nye Silkevej?
Leder fra LaRouche PAC, 4. april, 2017 – Civilisationens
skæbne kunne meget vel blive afgjort i denne uge, med
præsident Trump, der står fast imod den »farvede revolution«,
der føres imod USA fra Det britiske Imperiums og deres
håndlangere i den mislykkede Obama-administrations side, og
som samtidig er i færd med at forberede et historisk topmøde
med den kinesiske præsident Xi Jinping, hvor han officielt
kunne, og må, tilslutte sig den Nye Silkevej.
Den britiske imperieopdeling af verden i krigsførende blokke –
af hvilke ingen er vigtigere for deres modbydelige Imperiums
overlevelse end »Øst vs. Vest« – ville kollapse under et
Trump-partnerskab med Kina for at samarbejde om udviklingen af
verdens nationer gennem Kinas Ét Bælt, én Vej, og gennem et
partnerskab med Rusland for at overvinde terroristsvøben, en
skabelse af London og deres saudiske monarkiske allierede.
I kølvandet på terrorbombningen af en Metrostation i Skt.
Petersborg i mandags, ringede Trump til præsident Vladimir
Putin og tilbød »den amerikanske regerings fulde støtte til
responsen på angrebet, og med at bringe de ansvarlige til
retsligt ansvar«, iflg. Det Hvide Hus. »Både præsident Trump
og præsident Putin var enige i, at terrorisme må endegyldigt
og hurtigt besejres«, lød udskriftet.
Torsdag og fredag vil præsidenten mødes med Xi Jinping på sin
ejendom i Florida. Det rapporteres, at begge parter har
planlagt topmødet omhyggeligt – begge parter ønsker et
succesrigt møde, og begge parter har til hensigt at gøre en
ende på den geopolitiske nulsums-fremgangsmåde over for
globalt diplomati og erstatte det med win-win-samarbejde for
at adressere menneskehedens fælles mål. Som udenrigsminister
Rex Tillerson under sit besøg i sidste måned for at arrangere

denne uges topmøde sagde til kineserne, så ville de
amerikansk-kinesiske relationer under Trump-administrationen
blive »en meget positiv relation, der bygger på nul
konfrontation, nul konflikt, gensidig respekt og altid i søgen
efter win-win-løsninger«. Dette reflekterede direkte Xi
Jinpings opfordring fra 2012 til at opbygge »en ny slags
relationer mellem store lande« mellem Kina og USA, baseret på
»nul konflikt, nul konfrontation, gensidig respekt og win-winsamarbejde«, et forslag, der blev blankt afvist af præsident
Obama, som i stedet gik frem med forberedelser til en militær
konfrontation med Kina.
Bestræbelserne fra briternes/Obamas/mediernes side på at give
Rusland skylden for Hillary Clintons fejlslagne valgkampagne,
og på at anklage Trump for at være et godtroende fjols for
russerne, bliver i stigende grad latterliggjort, alt imens
Obamas og hans korrupte efterretningsteams forbrydelser ikke
længere kan skjules. Den tidligere vicedirektør for USA’s
Centralkommandos
Efterretningstjeneste,
oberst
James
Waurishuk, sagde, i sin respons til afsløringen af Obamas
nationale sikkerhedsrådgiver, Susan Rices rolle i at bruge
efterretningssamfundet til at udspionere Trump-kampagnen: »Vi
står og ser på en potentiel, forfatningsmæssig krise ud fra
standpunktet om, at vi brugte en ekstremt stærk kapacitet, der
er tiltænkt at bruges til at sikre og beskytte landet, og vi
brugte det til politiske formål, på vegne af den siddende
præsident. Det skaber en ny præcedens.«
Trump adresserede også Byggesektorens Fagforenings
kongresmedlemmers konference i Washington, D.C., i dag, og
inspirerede dem til at tage ansvar for de »engang så
fremgangsrige byer, der nu skæmmes af tomme parceller, og
engang så fremgangsrige industribyer, der nu ligger hen som
rustbyer og er i totalt forfald«. Han fortsatte: »Jeg har her
for mig i dag, her i denne sal, de mænd og kvinder, der, hvis
de får muligheden, kan transformere disse lokalsamfund. I er
borgere, der kan genopbygge vore byer, genoplive vore

industrier og forny vort elskede land, og jeg ved, I ikke vil
helme, før jobbet er gjort.«
Det britiske Imperium er i færd med at brase sammen, men, med
en følelse af total desperation, udsender de deres styrker for
at bekæmpe Amerikas Forenede Stater, for at bevare deres »del
og hersk«-magt over verden på vegne af deres bankerotte
finansimperium. Hvis USA, Kina og Rusland sluttede sig sammen,
på vegne af hele menneskeheden, ville det betyde enden på
Imperiet, måske for altid.
De ideer, der i løbet af de seneste halvtreds år er blevet
introduceret og udbredt af den bevægelse, som Lyndon LaRouche
har grundlagt – for fred gennem udvikling, for en
genoprettelse af det Amerikanske System for en
kreditinvesteringsøkonomi, for en ende på den kulturelle sump
med »sex, narko, rock and roll« til fordel for en ny
renæssance for klassisk kultur og videnskab – er nu meget tæt
på at realiseres. Vi kan ikke svigte historien på dette
storslåede tidspunkt.
Foto: Præsident Trump taler for den Nationale Byggesektors
Fagforeningskonference i Washington, 4. april, 2017.

