Verden står på randen af en
ny
orden
for
fred
og
udvikling
Leder fra LaRouchePAC, 3. juni, 2018 – En virkelig spektakulær
transformation i menneskehedens historie er nu i sigte i den
nærmeste fremtid, hvis verdens borgere har tilstrækkeligt mod
til at gribe chancen. Man husker på Friedrich Schillers
berømte epigram, »Øjeblikket«, der reflekterer over udfaldet
af den franske revolution:
»En afgørende epoke har århundredet skabt,
Dog, dette store øjeblik fandt et lidet folk.«
Kan menneskeheden i dag leve op til dette øjebliks storhed?
Den Nye Silkevejsånd, en udvikling, der blev initieret af
Lyndon og Helga LaRouche i 1990’erne, og som Xi Jinping så
stærkt vedtog for fem år siden, har frembragt dette store
øjeblik sammen med de amerikanske og europæiske befolkningers
historiske opstand imod det kulturelle og økonomiske forfald i
hele den vestlige verden. Dette reflekteres i Brexit, valget
af Trump, det nylige italienske valg og lignende bevægelser
andre steder.
I dag smuldrer opdelingen af verden i geopolitiske blokke –
kernen i Det britiske Imperiums evne til at bevare
finansoligarkiets magt, i City of London og på Wall Street –
for øjnene af os. Præsident Donald Trump har lanceret en
freds- og udviklingsproces på Koreahalvøen i tæt samarbejde
med Kina, Rusland og Japan. Den amerikanske ambassadør til
Rusland Jon Huntsman har meddelt, at det presserende
nødvendige topmøde mellem Trump og præsident Vladimir Putin
omsider er ved at blive arrangeret med en dagsorden for at
løse de tilbageværende »krigsskuepladser for arrangerede

tvekampe« i Sydvestasien og Østeuropa, især i Syrien og
Ukraine. I alle disse brændpunkter vil et heldigt udfald være
totalt afhængigt af, at alle parter følger Lyndon LaRouches
vise ord – få traktorerne i gang omgående, brug lige fra
begyndelsen udviklingsprocessen som den nødvendige betingelse
for alle politiske aftaler. Dette er den Nye Silkevejs præmis
– win-win-troen på alle menneskers fælles mål og fælles
rettigheder og skabelsen af fred gennem udvikling.
Indiens premierminister Narendra Modi gjorde det i sin
hovedtale til Shangri-La-dialogen i Singapore den 1. juni
klart, at Indien vil være en del af denne win-winfremgangsmåde og kom med en passioneret appel for, at
asiatiske nationer, og alle nationer, skulle være færdige med
»stormagts-rivaliseringer«
og
rivaliseringens Asien vil holde

understregede:
»Et
os alle tilbage. Et

samarbejdende Asien vil forme dette århundrede«.
Ambassadør Huntsman sagde her til morgen til »Fox and
Friends«, da han blev spurgt om planer for et Putin-Trumptopmøde, at »begge sider ser favorabelt på dette«, og at: »Det
er utænkeligt at konkludere, at man kan få Mellemøsten til at
falde til ro uden, at USA og Rusland behandler spørgsmålet om
den hvepserede, der hedder Syrien. Og det er utænkeligt, at
man rationelt kan behandle spørgsmålet om strategisk
stabilitet og atomvåben, når vore to lande er i besiddelse af
90 % af verdens atomvåben. Isolation fikser ikke tingene. Det
gør det, at vi kommer sammen.«
Trump tager dristige skridt. Russiagate-svindelen fortsætter
med at blive optrævlet, med LaRouche-organisationens afsløring
af briternes rolle i kupforsøget mod USA’s præsident, der nu
er et hovedemne i selv mainstream-medierne. De medskyldige
spillere i Obama-administrationens efterretningssamfund står
nu selv over for mulig retsforfølgelse og afslører yderligere
sig selv i deres panik. Obamas efterretningschef James Clapper
pralede i bogstavelig forstand til Bloomberg News 2. juni, at
han og andre »manipulerede« valg i udlandet og regelmæssigt

»væltede regeringer«, men at dette var OK, eftersom »det blev
gjort med henblik på det pågældende lands befolknings bedste
interesse – i betragtning af den traditionelle ærbødighed for
menneskerettigheder«. Historien vil redegøre for de
»menneskerettigheder«, som den anglo-amerikanske klike gav
befolkningerne i Vietnam, Irak, Libyen og Syrien, blandt
andre. Det er præcist denne mentalitet med »regimeskifte« –
simpelt hen en ny term for Det britiske Imperiums
geopolitikker – som Trump har afvist, og som er en hovedgrund
til det britiske panikforsøg på at ødelægge ham.
Det nye paradigme, der nu er ved at blive virkeliggjort, er
truet af det vestlige finanssystems hastigt forværrende
tilstand. Dette systems europæiske sektor konfronteres med
opstanden i
potentielle

Italien, krisen i Deutsche Bank og andre
gnister, der kunne antænde den massive

derivatboble, der kunstigt støtter hele konstruktionen. Med
Trump, der bryder fri af det britiske kupkomplot, må han
handle hurtigt for at gennemføre en reform af finanssystemet i
Hamiltons tradition, som det fremlægges i LaRouches Fire Love,
for at gøre det muligt for nationen både at blive en del af og
også bidrage til udfoldelsen af den Nye Silkevejsudviklingsproces i alle dele af verden, og videre endnu.
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