Enden på én ‘endeløs krig’ er
nær
–
vil
alle
krige
for
’regimeændringer’ ende?
29. august (EIRNS) – De sidste flyvninger, der bringer
udlændinge og afghanske flygtninge ud af Kabul, er nu i gang,
og præsident Biden holder fast i deadline den 31. august. Det
hævdes, at et andet amerikansk droneangreb i Kabul i dag satte
en bil, som var på vej til lufthavnen med flere påtænkte
selvmordsbombere inden i, ud af spillet. Det dybtgående
problem verden i dag står over for er, hvorvidt USA vil slutte
sig til Kina, Rusland og landene i regionen for at påbegynde
en økonomisk udviklingsproces for at denne krigshærgede nation
kan blive den velstående korsvej mellem østlige og vestlige
civilisationer, eller igen blive et forarmet centrum for
terrorisme og narkotikaproduktion. Hvis det førstnævnte skulle
ske fyldest, ville en sådan transformation tjene som en model
for udviklingen af de andre nationer, der er blevet ødelagt af
de anglo-amerikanske regimeskifte-krige igennem de sidste 20
år, og etablere konceptet "fred gennem udvikling" som det
nødvendige nye paradigme til at erstatte britisk imperialismes
mislykkede geopolitik.
I Irak afholdt regeringen i dag en konference med ti nationer
med titlen: "Conference for Cooperation and Partnership"
(Konference for samarbejde og Partnerskab), herunder Frankrig,
Egypten, Saudi-Arabien, Iran, Qatar, Tyrkiet, Kuwait, U.A.E.
og Jordan. Ligesom i Libyen og Syrien blev Iraks industrielle
infrastruktur fuldstændig ødelagt af den vanvittige og
ulovlige regimeændrings-krig, der blev begrundet med falske
løgne fra Tony Blair og Bush-Cheney-administrationen. Alt
imens Kina har tilbudt at bringe Bælte- og Vejprocessen ind i

Irak gennem en olie-for-infrastrukturplan, er dette gentagne
gange blevet saboteret af udenlandske interesser og
manipulerede intriger i Irak, ligesom genopbygningen af Syrien
er blevet forhindret af de modbydelige amerikanske
"Cæsarsanktioner", der straffer ethvert land, der tilbyder at
investere i syrisk genopbygning. Denne imperialistiske
sanktionspolitik må ophøre, hvis den nuværende nedsynken i en
ny mørk tidsalder skal vendes.
Schiller Instituttet har i en række konferencer og
publikationer skabt rammerne for, at verden kan forenes bag
afghansk udvikling (se
“Afghanistan — A Turning Point in
History After the Failed Regime-Change Era” and “Will
Afghanistan Trigger a Paradigm Change?”) Denne tilgang – for
at afslutte den geopolitiske opdeling af verden i stridende
fraktioner og for at imødekomme menneskehedens fælles mål – er
ikke bare en god idé eller en naiv drøm. Valget af fred gennem
udvikling, som har drevet enhver renæssance gennem historien,
er den eneste mulighed for at afslutte de nuværende globale
kriser – den ukontrollerede pandemi; den eksploderende
økonomiske boble; truslen om termonuklear krig; samt det
kulturelle forfald, der trækker de vestlige nationer ind i en
narkotikainficeret perversitet, der minder om Romerrigets
sidste dage.
Den kommende 20-årsdag for 11. september vil være anledning
til en Schiller Institut-konference, der fejrer de kulturelle
og intellektuelle ideer, som kræves for at besejre dette onde,
og for at skabe den nødvendige kreative retning i dette
øjeblik med dybtgående faseændringer i menneskets historie,
som krævet af vores borgere, og borgere rundt om i verden
(detaljer om konferencen vil snart være tilgængelige). I
forventning om denne begivenhed har Schiller Instituttet
annonceret udgivelsen af det første nummer af et nyt
kvartalsvist magasin om kunst, videnskab og statskunst,
{Leonore}. Bekendtgørelsen af den nye publikation stiller
spørgsmålet: "Hvordan ville verden se ud, hvis alle unge

mennesker fuldt ud kunne udøve deres kreativitet?" {Leonore}
vil blive sendt automatisk til hvert enkelt medlem af Schiller
Instituttet.
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