Kinas budskab til USA: ’Det
er aldrig for sent at tage
hinanden i hånden i kampen
mod den virkelige fjende’
19. april 2020 (EIRNS) – Det er overskriften på hjemmesiden
for det semi-officielle China Daily, 19. april, som svar på
den nylige bølge af fabrikationer og angreb på Kina, for alt
fra angiveligt at lyve om antallet af landets COVID-19dødsfald til at undlade at informere verden om udbruddet af
coronavirus på rettidig vis, til endog at have dyrket
coronavirusset i et laboratorium i Wuhan, og sidenhen at have
anvendt det som et biologisk våben mod Vesten. Det sidste
eksempel på sådant farligt vanvid kommer fra den tidligere
borgmester i New York City, Rudy Giuliani, der i går fortalte
radioværten John Catsimatidis, at Kina “sendte over en million
mennesker ud i verden – 1,5 millioner – næsten som
‘ambassadører’ der bar sygdommen. Hvad er der i vejen med dem,
John? De har ingen samvittighed.”
Som EIRNS udførligt har dokumenteret, stammer disse angreb på
Kina – ligesom ‘Russiagate’ før dem – fra britisk
efterretningsvirksomhed, og er blevet hvidvasket i USA af
korrupte elementer i amerikanske efterretningstjenester,
moralsk afstumpede neokonservative og massemedierne. Som
førhen, med det nu diskrediterede ”Rusland-Rusland-Rusland”mantra, har den nuværende “Kina-Kina-Kina”-kampagne præsident
Donald Trump i sigtekornet, i et forsøg på at få ham til at
købe løgnen helt eller delvist, og derved forhindre ham i at
udvikle et samarbejde med præsidenterne Xi Jinping fra Kina og
Vladimir Putin fra Rusland, en alliance der kunne begynde at
tackle den række af hidtil usete globale problemer, som
planeten står overfor, startende med coronavirus-pandemien.

Som Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche,
understregede i sit internationale ugentlige webcast den 15.
april: ”De [Kina] har tilbudt samarbejde på grundlag af et
win-win-samarbejde. De har tilbudt USA et specielt
stormagtforhold. Og det er en absolut absurd idé, at man kan
forhindre et land på 1,4 milliarder mennesker, som har bestemt
sig for gå videre på grundlag af videnskabelige og
teknologiske fremskridt – og har bevist, at denne metode
fungerer ved at løfte 850 millioner mennesker ud af fattigdom,
og derefter er begyndt på at tilbyde fordelen ved en sådan
tilgang til andre lande gennem Bælte- og Vejinitiativet – at
man kan stoppe det, bortset fra ved en atomkrig! Og det er
åbenbart, desværre, hvad nogle mennesker er parate til at
eksperimentere med.”
“Denne

kampagne

styres

helt

klart

af

britisk

efterretningstjeneste”, understregede Zepp-LaRouche. ”Jeg
synes det er meget farligt, og det er meget dumt. Og jeg synes
det burde stoppe, og folk skal virkelig ikke lade sig tage ved
næsen af disse løgnagtige massemedier, der intet har med
journalistik at gøre. De er i virkeligheden bare fortroppen i
efterretningssamfundet og forsøger at fodre os med propaganda
for at fremme deres mål.”
Hvad lederen i China Daily udtrykker, er sandt: Det er ikke
for sent at gå sammen i kampen mod den virkelige fjende.
Faktisk afhænger selve menneskehedens eksistens nu af en sådan
alliance, for at feje det destruktive gamle paradigme af
banen, og etablere et nyt paradigme, der er centreret om
menneskehedens kreativitet som sådan – hvilket er det centrale
emne på Schiller Instituttets konference i næste weekend – den
25. til 26. april.

