LaRouche
om
Afghanistan:
Påbegynd udvikling NU!
8. august (EIRNS) – I 1993, da der gennem modig ageren fra den
israelske premierminister Yitzhak Rabin og PLO-formand Yasser
Arafat, blev indgået en aftale om fred mellem Israel og
palæstinenserne i Oslo (hvor det omhyggeligt blev undgået, at
briterne fik nogen rolle at spille), og underskrevet i
Washington af de to ledere, sagde Lyndon LaRouche følgende:
”Det presserende er her, at vi bevæger os hastigt for straks
med det samme at få gang i økonomiske udviklingsprojekter,
såsom kanalen fra Gaza til Det døde Hav, for hvis vi venter
til dette er uddebatteret, vil fremskridtets fjender og
fjender af den menneskelige race, igennem mennesker som Ariel
Sharons venner, have succes med at gribe ind for at drukne
denne aftale i blod og kaos”.
Som i så mange andre potentielle vendepunkter i historien,
blev Lyndon LaRouches kloge ord ikke taget til efterretning:
Udviklingsprogrammerne blev udskudt, mens finans- og
stabilitetsspørgsmål blev debatteret; Oslo-aftalerne blev
saboteret; Rabin blev myrdet "af Ariel Sharons venner"; og
"blod og kaos" har fulgt efter igennem de forløbne 28 år.
LaRouches ord har givet genlyd gennem årtierne, og er lige så
relevante for krisen i Afghanistan i dag, som de var i
Palæstina dengang – faktisk er en vellykket løsning i
Afghanistan gennem LaRouches tilgang med ”fred gennem
udvikling” måske den sidste chance for at opnå en lignende
fred i Sydvestasien i den nærmeste fremtid. Konsekvenserne af
ikke at følge denne tilgang er mere alvorlige i dag, da verden
bliver presset stadig tættere på termonuklear krig..
Men vi kan være optimistiske over, at potentialet for fred
gennem udvikling er større i dag end nogen sinde siden
1990'erne, hvor muligheden for global fred efter

Sovjetunionens sammenbrud blev spildt. På det tidspunkt
foreslog Lyndon og Helga LaRouche 'Den nye Silkevej' for at
forene verden i en ny æra af udvikling, fri for den britiske
imperialistiske opdeling af verden i blokke. Briterne
saboterede denne indsats ved at opretholde og udvide NATO og
opretholde "fjendebilledet" af Rusland og Kina. Men Kina
omfavnede ideen, og 20 år senere søsatte præsident Xi Jinping
Bælte- og Vejinitiativet, og bragte den mirakuløse kinesiske
udviklingsproces til resten af verden. Nu har langt
størstedelen af verdens nationer deltaget i denne proces som
medlemmer af Bæltet og Vejen.
Og det er LaRouche-Organisationen og LaRouches Schiller
Institut der nu er i centrum for processen. Schiller
Instituttets konferencer i de sidste 15 måneder har samlet
operative kræfter til dialog – fra Rusland, Kina, Indien,
Sydvestasien, Afrika og Latinamerika sammen med europæere og
amerikanere – for at formulere den nødvendige økonomiske og
politiske politik for et nyt paradigme for menneskeheden. Den
udgave af EIR (Executive Intelligence Review, red.), der
offentliggøres den 13. august, vil indeholde afskrifter af
dele af den historiske konference i Schiller Instituttet den
31. juli, "Afghanistan: Et vendepunkt i historien – efter den
mislykkede periode med regimeskifte", som indeholdt bl.a.
dybdegående diskussion af udviklingsprocessen, der en gang for
alle må og skal føre til en fredelig løsning af det
imperialistiske "Great Game" i Afghanistan. I stedet for at
britiske tropper marcherer gennem Khyber-passet, er planen en
forlængelse af jernbanelinjen, der løber fra Kina gennem
Peshawar til Gwadar-havnen, som en del af den kinesiskpakistanske økonomiske korridor (CPEC), for gennem Khyberpasset at forbinde sig til Kabul og videre til Usbekistan og
Tadsjikistan, der forbinder det indre Centralasien med Det
arabiske Hav og genopretter Afghanistans gamle rolle som det
velstående knudepunkt for Silkevejen.
Dette storslåede projekt blev formuleret på en konference i

februar i Tasjkent og er allerede i gang. Umida Hashimova, en
analytiker ved det USA-baserede Center for 'Naval Analyzes',
der har specialiseret sig i Centralasiens anliggender,
fortalte South China Morning Post, at der er igangværende
finansieringsdiskussioner med amerikanske og asiatiske
udviklingsagenturer, og at “Konstruktion af den 573 km lange
første strækning af jernbanelinjen mellem Kabul og Mazar-iSharif, forventes at begynde i næste måned. ”Design og teknisk
dokumentation af jernbanen vil blive foretaget af Russian
Railways, meddelte usbekiske embedsmænd efter samtaler med den
administrerende direktør for Russian Railways Oleg Belozerov i
Tasjkent den 19. maj.
USA er engageret i to beslægtede institutioner. "Extended
Troika", bestående af USA, Rusland, Kina og Pakistan, blev
etableret i 2019 og holdt to møder i år, der fokuserede på at
finde en løsning på Afghanistan-situationen efter
tilbagetrækning af udenlandske styrker. Der er også et "Quad"arrangement, der involverer USA, Usbekistan, Pakistan og
Afghanistan, som er fokuseret på jernbaneudviklingsprojektet.
Det er afgørende, at USA samarbejder med alle landene i
regionen, især Rusland, Kina, Indien og Pakistan, om denne
afgørende test af menneskehedens evne til at afslutte
geopolitikkens æra og skabe en ny renæssance. Der er magtfulde
kræfter i Storbritannien og USA, herunder ledende elementer
fra begge politiske partier, som vil gøre alt hvad de kan for
at sabotere dette projekt, der modsætter sig det malthusianske
vanvid af 'Green New Deal og affolkning', hvilket hurtigt
ville føre til flere krige.
Amerikanere og verdens borgere vil få lejlighed til at
reflektere over Lyndon LaRouches skelsættende ideer den 14.
august, som markerer halvtredsårsdagen siden præsident Nixon
afsluttede Bretton Woods-systemet, hvilket bekræftede
LaRouches advarsel dengang. Tilmeld dig her til konferencen,
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