Kampagne
for
kaos
og
forvirring
– led efter det britiske spor
Leder fra LaRouche PAC, USA, 2. okt., 2017 – Historien om
Imperium er historien om »del og hersk«. På et tidspunkt, hvor
menneskets historie står over for en transformation sådan, som
vi i dag oplever, med det store potentiale for et nyt
paradigme for hele menneskeheden, baseret på den Nye
Silkevejspolitik for global udvikling, skal man se på større
destabiliseringer med en skarp lugtesans, der lugter det
beskidte spor af Imperium.
Som Helga Zepp-LaRouche i dag mindede
Nationalstaten er Imperiets fjende.

verden

om:

Det britiske Imperium har altid promoveret ideen om
»Regionernes Europa«, der var baseret på etniske og religiøse
forskelle, som var belejligt for destabiliseringer af
nationalstater, der ikke var samarbejdsvillige. Hvem står bag
krisen i Catalonien, der truer, ikke alene Spanien, men hele
Europa? Hvem var det, der opdelte Cameroun i engelsk- og
fransktalende sektorer efter Første Verdenskrig, og nu har
aktiveret kravet om uafhængighed for den engelske sektor, som
har ført til 17 dødsfald i dag og potentielt kaos i morgen?
Bemærk, at Kina nu er Camerouns førende handelspartner, som
det er tilfældet med nationer i det meste af Afrika, og nu er
i færd med at bygge et undersøisk kabel fra Cameroun til
Brasilien, som vil betjene alle nationerne i Afrika og
Sydamerika.
Hvorfor har Israel så åbenlyst støttet den kurdiske
folkeafstemning, der destabiliserer ikke alene Irak, men også
Iran, Syrien og Tyrkiet, hvis regeringer har været et mål for
London og Wall Street?

Det fuldstændig tossede, horrible mordorgie i Las Vegas må
ikke afskrives uden at følge sporet, snarere end at acceptere
historien om den »enlige morder«, der så ofte har været brugt
til at skjule sandheden.
Det måske mest klassiske eksempel på britisk del-og-hersk er
iscenesættelsen af den israelsk-palæstinensiske konflikt, der
er blevet brugt til at opsplitte hele verden i det seneste
århundrede. I dag er det et prøveeksempel for de to
paradigmer, som menneskeheden står overfor. I dag mødes de to
palæstinensiske bevægelser, Fatah og Hamas, i Gaza for at
drøfte forsoningen af palæstinensisk styrelse. De fleste
presserapporter og »ekspertanalyser« afskriver denne
bestræbelse som værende dømt til nederlag, af samme grund, som
lignende bestræbelser tidligere er mislykkedes.
Men, i dag er der en forskel – Bælte & Vej Initiativet. En
palæstinensisk forretningsmand, Munib al-Masri, annoncerede
søndag en plan for at skabe et selskab, der er helliget til
udviklingsprojekter i Gazastriben til støtte for Kinas Bælte &
Vej Initiativ. Al-Masri er viceformand for det Internationale
Handelskammer for Silkevejen. Formanden for denne institution,
Lu Jianzhong, der er præsident for CCCC International Holding
Ltd. i Kina, har været involveret i byggeri af infrastruktur i
hele Afrika og besøgte i sidste uge Vestbredden, hvor han
mødtes med præsident Abbas og økonomiminister Odeh.
Det er netop den Nye Silkevej, der kan forandre historiens
imperiegeometri, og som kan skabe fred gennem udvikling.
Genopbygningen af Syrien, f.eks., er allerede begyndt gennem
det internationale samarbejde mellem Rusland, Kina og andre,
der er involveret i Bælte & Vej-processen.
Der er al mulig grund til at
Silkevejsproces kan lykkes med
nye paradigme. Præsident Trump
Amerika stort igen gennem
nationalstater, der hver især

mene, at denne historiske Nye
virkelig at forene verden i det
har sagt, at han ønsker at gøre
samarbejde med andre store
sætter deres eget folk først,

men samarbejder i harmoni med alle andre nationalstater. Dette
var grundlaget for den Westfalske Fred i 1648, som afsluttede
de religiøse krige i Europa og skabte den moderne
nationalstat. Dette er den konfucianske harmoni, der har
inspireret Kinas mirakuløse vækst ud af fattigdom i løbet af
de seneste årtier, efter Kulturrevolutionens mareridt.
Det kupforsøg mod præsident Trump, der udføres af det
forbryderiske slæng omkring Robert Mueller, kan og må knuses
ved hjælp af EIR-dossieret, der er udfærdiget til formålet.[1]
Det er netop samarbejdet mellem USA, Rusland og Kina i den Nye
Silkevej, der adresserer alle nationers og alle folkeslags
fælles interesser, og som har været EIR’s og Schiller
Instituttets mission siden deres grundlæggelse. Nu er vores
tid kommet.
Foto: Folkeafstemning i Catalonien; folk, der protesterer på
Las Ramblas for uafhængighed fra Spanien. 2. okt.,
2017. (Sasha Popovic / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)
[1] Se også: LPAC Internationale Webcast, 29. sept.

