En
fuldstændig
historisk
ændring er blevet iværksat af
præsident Trump
Den 14. oktober (EIRNS) – Den enestående forvandling, som
finder sted i Syrien i dag, afspejler et globalt faseskift,
der blev iværksat de seneste uger af præsident Donald Trump, i
samarbejde med Ruslands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping,
Indiens Narendra Modi, Pakistans Imran Khan, og flere ledere i
Mellemøsten.
Selv om situationen på jorden i det nordlige Syrien i høj grad
ændres, kan der ikke herske tvivl om, at potentialet for at
afslutte krigen i Syrien og begynde at løse andre historiske
“brændpunkter” i Østasien og Sydvestasien, alt sammen skabt af
det Britiske Imperium, er godt i gang. Præsident Trump har i
de sidste par uger erklæret politisk krigsførelse mod det
fordærvede og korrupte amerikanske etablissement, herunder
begge de politiske partier, alle medierne og de finansielle
institutioner bag det “militære industrielle kompleks”, som
han angreb med navn.
Trump har fulgt op på sit kampagneløfte om at “afslutte disse
uendelige krige”, da han erklærede tilbagetrækning og i sidste
instans hjemsendelse af amerikanske styrker fra Syrien. Han
offentliggjorde også den stygge kendsgerning, at de
krigslystne ledere fra begge politiske partier havde allieret
USA med terrorister – den syriske gren af terrororganisationen
PKK (Det Kurdiske Arbejderparti i Tyrkiet) samt al-Qaidanetværkene i Libyen— for at kunne udføre deres kriminelle
krige for “regimeskifte” på vegne af det Britiske Imperium.
Samtidig

besøger

præsident

Putin,

med

hvem

Trump

har

koordineret de militære operationer mod ISIS i Syrien, SaudiArabien og roser saudierne for deres rolle i at bringe krigen

i Syrien til ophør. De saudiarabiske ledere gav udtryk for
deres hensigt om at opretholde tætte venskaber med både USA og
russerne — endnu et slag mod den britiske imperiale opdeling
af verden i fjendtlige “blokke.”
Ligeledes på samme tid, er Pakistans premierminister Imran
Khan i Iran, og vil derfra besøge Saudi-Arabien. Khan udtrykte
sin tydelige hensigt om at bringe den historiske konflikt
mellem shia-Iran og det sunni-muslimske Saudi-Arabien til
ophør, en indsats, som hilses velkommen fra begge sider. Husk
på, at præsident Trump tidligere bad premierminister Khan om
at mægle for en løsning i USA-Iran-konflikten, som Khan også
drøftede med præsident Hassan Rouhani.
Alt dette kommer inden for få dage efter den delvise
handelsaftale mellem USA og Kina samt det historiske
“uformelle” besøg af Xi Jinping til Indien, hvor de to ledere
drøftede et 100-årigt perspektiv for samarbejde mellem verdens
ældste og største nationer. Og husk, at da premierminister
Modi besøgte USA i september, var præsident Trump sammen med
ham på scenen, foran 50.000 tilbedende indere og indiskamerikanere.
Denne diplomatiske og kulturelle offensiv har placeret lederne
af de “fire magter”, som Lyndon LaRouche beskrev dem –
Rusland, Kina, Indien og USA – samt andre verdensledere, på en
fælles historisk mission med potentiale til at afslutte det
Britiske Imperium og den imperiale opdeling af verden i “dem”
og “os”, en gang for alle.
Og dog, hvis man kun havde adgang til nyhederne om verdens
begivenheder fra den etablerede presse i USA og Europa, ville
man ikke vide noget om dette. I stedet ville man læse heftige
udfald om den onde russiske leder og det morderiske diktatur i
Kina. Selv Fox News, der har spillet en positiv rolle i
afsløringen af fupnummeret med Russiagate mod præsident Trump,
har knapt nok rapporteret om Trumps betydelige gennembrud med
Kina, samtidig med at de udfylder deres sendeflade med nedrig,

løgnagtig kritik af Kina og beskylder Trump for at “sælge ud”
til Putin i Syrien. Trump har korrekt identificeret
hovedparten af Kongressen, fra begge partier, som krigsmagere,
der står i gæld til det militærindustrielle kompleks.
Medierne er lige så tavse om det faktum, at den amerikanske
centralbank i løbet af den seneste måned hektisk har pumpet
hundredvis af milliarder af dollars ind i banksystemet for at
forhindre en gentagelse af 2008, denne gang i langt større
omfang. Torsdag den 15. oktober genoptager Den amerikanske
Centralbank de kvantitative lettelser – og pumper 60
milliarder $ pr. måned, og måske meget mere, ind i bankerne
gennem mindst andet kvartal af 2020. Mediernes syn på denne
faktiske anerkendelse af at systemet er ved at bryde sammen?
“Jeg er okay, Jack”.
Den kendsgerning, at de store banker og den økofascistiske
pøbel,
som
de
finansierer
for
at
gennemtvinge
afindustrialisering og affolkning under dække af svindelen med
menneskeskabte klimaændringer, begynder at få den modsatte
virkning end de havde til hensigt. Der er en bølge af fornuft,
som fejer hen over den amerikanske befolkning, herunder
ungdommen, der erkender den vanvittige mørke tidsalder som
foreslås, og reagerer på de tegn på inspiration fra
præsidenten, fra Måne-Mars-programmet og afslutningen på de
“endeløse krige”, samt miskrediteringen af løgnene om CO2. Det
er de spørgsmål, som Lyndon LaRouche kæmpede for i de sidste
50 år, og grunden til at han blev sat i fængsel af
krigspartiet og spekulanterne; de samme som i dag angriber
Trump. Renselsen af LaRouche i dag vil frigøre befolkningens
sind, der ikke har haft adgang til hans ideer i disse seneste
årtier. Det ville være Trumps bedste træk af alle.

