For Afghanistan og resten af
verden: Fremad med “Operation
Ibn Sina”!
Den 18 januar (EIRNS) – Schiller Instituttets internationale
seminar den 17. januar, “Uretfærdighed et hvilket som helst
sted er en trussel mod retfærdighed overalt: Stop mordet på
Afghanistan”, fremmede Helga Zepp-LaRouches “Operation Ibn
Sina” ud over dens oprindeligt målrettede og allerede delvist
vellykkede rolle med at “prikke til samvittigheden” i den
transatlantiske verden. I denne verden af “fortællinger” og
“spin” er regeringer i øjeblikket bevidst involveret i den
potentielle “hævngerrige udsultning” af millioner af
mennesker. Men nu, hvor medicinens “Adolph Eichmann”, Ezekiel
Emmanuel, forsøger at erklære, at massedød som følge af Covidinfektion, herunder gennem varianter, der endnu ikke er blevet
opdaget, allerede er “endemisk” i USA [“Det vil blive her. Vi
må lære at leve med det”], er der allerede en forarget
reaktion fra det medicinske personale og deres fagforeninger.
“Operation Ibn Sina” er ikke, og har aldrig kun været gældende
for Afghanistan. Den er i sig selv en form for medicin, der
skal kurere den epidemi af transatlantisk “fordærvet
ligegyldighed “, som heldigvis endnu ikke har bredt sig til
hele verden. “Operation Ibn Sina” kan imidlertid være den
eneste effektive måde at forhindre, at massedøden bliver
ordineret til USA’s og Europas fattige, ældre og immunsvækkede
som en “beklageligvis nødvendig spareforanstaltning”. Hvis vi
afstår fra at redde Afghanistan og undlader at samarbejde med
Rusland, Kina, Indien og andre nationer om at etablere en
verdenssundhedsplatform i løbet af dette år, så falbyd en
hvilken som helst bogholders løgn, men “spørg ikke om hvem
klokken ringer for – den ringer for dig”.
Samme dag som Schiller Instituttets seminar, talte Kinas

præsident Xi Jinping på Davos World Economic Forum om emnet:
“Gå fremad med tillid og beslutsomhed, for i fællesskab at
skabe en bedre verden efter COVID”.
Her er
der er
skub i
håbets

et uddrag af Xis bemærkninger: “Vi må gøre alt, hvad
nødvendigt for at fjerne pandemiens skygge, og sætte
den økonomiske og sociale genopretning og udvikling, så
solskin kan lyse op i menneskehedens fremtid.

Verden gennemgår i dag store forandringer, som vi ikke har
oplevet i et århundrede. Disse forandringer, som ikke er
begrænset til et bestemt øjeblik, en bestemt begivenhed, et
bestemt land eller en bestemt region, repræsenterer de
dybtgående og gennemgribende forandringer i vores tid. I takt
med at tidens forandringer kombineres med den pandemi, der kun
forekommer én gang for hvert århundrede, befinder verden sig i
en ny periode med turbulens og forandring. Hvordan kan
pandemien bekæmpes, og hvordan kan vi opbygge en verden efter
COVID? Det er vigtige spørgsmål, som alle mennesker i hele
verden er optaget af. Det er også vigtige og presserende
spørgsmål, som vi må besvare.
Som et kinesisk ordsprog siger: “Verdens dynamik blomstrer
eller aftager, verdens tilstand går enten frem eller tilbage”.
Verden udvikler sig altid gennem bevægelsen af modsætninger;
uden modsætninger ville intet eksistere. Menneskehedens
historie er en fortælling om at opnå vækst ved at imødegå
forskellige prøvelser og udvikle sig ved at overvinde
forskellige kriser..
..Stærk tillid og samarbejde er den eneste rigtige måde at
besejre pandemien på. At holde hinanden tilbage eller at skyde
skylden over på hinanden, ville kun medføre unødige
forsinkelser i indsatsen og distrahere os fra det overordnede
mål. Der er brug for at lande styrker det internationale
samarbejde mod COVID-19, gennemfører et aktivt samarbejde om
forskning og udvikling af lægemidler, opbygger flere
forsvarslinjer i fællesskab mod coronavirusset, og fremskynder

bestræbelserne på at opbygge et globalt sundhedsfællesskab for
alle. Det er særlig vigtigt at udnytte vaccinerne fuldt ud som
et effektivt våben, sikre en retfærdig fordeling af disse,
fremskynde vaccination og afslutte den globale mangel på
immunisering, for virkelig at beskytte befolkningernes liv,
sundhed og levebrød….”
Husk også på bemærkningerne fra Anna Popova, den russiske
leder af den Statslige tjeneste for tilsyn med
forbrugerbeskyttelse og menneskelig Velfærd – i realiteten
Ruslands pendant til USA’s militære sundhedschef – til
konferencen i december for de ni nationer i Fællesskabet af
uafhængige Stater (SNG) om krigen mod pandemien. “I
betragtning af vores staters nærhed, de fælles epidemitrusler
og integrationsniveauet, er en af vores vigtigste opgaver at
opbygge et fælles system for respons på epidemier og
nødhjælp”, sagde hun. På samme konference talte selveste
præsident Vladimir Putin om “fælles videnskabelige
aktiviteter, udvikling af medicin og forebyggende lægemidler,
samt udveksling af testudstyr og midler til at overvinde denne
sygdom”.
Dr. Joycelyn Elders foreslog, ved afslutningen af seminaret på
Martin Luther King-dagen, at Komitéen for modsætningers
Sammenfald, udsender et “Medicinsk Manifest”, hvilket Helga
begejstret tilsluttede sig. Døren er nu åben for USA’s
befolkning for at kræve den generelle velfærdsklausul i
forfatningens præambel tilbage og gå sammen med andre nationer
for at ændre den uretfærdighed, der nu udfolder sig i
Afghanistan. Lyndon LaRouches bemærkninger fra Martin Luther
King-dagen i 2004 bør læses af nogle, gennemgås af andre og
tages til efterretning af alle for at opdage den “åbne
hemmelighed” om, hvordan vores nuværende lovmæssige
nedstigning til helvede kan vendes af en lovmæssig fornyet
forpligtelse til menneskehedens fremtid og dens velstand.
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