Valget af Mahatir i Malaysia
har globale implikationer
10. maj, 2018 – Ligesom Brexit-valget til fordel for
Storbritanniens udtræden af EU, valget af den filippinske
præsident Rodrigo Duterte og valget af den amerikanske
præsident Donald Trump, så repræsenterer dr. Mahatir Mohamads
tilbagevenden til lederskabet i Malaysia det igangværende
paradigmeskifte og kunne potentielt have en betydningsfuld
indflydelse på løsningen af kriser i Mellemøsten og andre
udviklingsområder i verden.
En erhvervsmand, der har arbejdet tæt sammen med Mahatir og
dennes førende, økonomiske rådgiver, Daim Zainudden, omkring
projekter i hele verden, sagde til EIR i dag, at han har set,
at Mahatir stadig nyder en enorm respekt i hele verden,
inklusive i særdeleshed i de islamiske nationer, for sit
forsvar for udvikling og suverænitet.
Man bør huske, at EIR i stor udstrækning cirkulerede Mahatirs
taler og skrifter i hele verden i den periode, hvor Mahatir
stillede sig i spidsen mod George Soros og IMF efter »Asienkrisen« i 1997. På det tidspunkt kørte Wall Street Journal en
vildt irrationel reaktion på forsiden: »Malaysias Mahatir
finder underlig kilde til Soros-kampagne: Asiatiske landes
medier bruger den amerikanske konspirationsteoretiker Lyndon
LaRouche, jr.« Argentinas præsident Nestor Kirchner og andre
verdensledere blev influeret af Mahatirs mod og hans
demonstration af, at en nation kunne overleve et britisk
finansstormløb ved at gå op imod det.
Igen i dag kunne dette få en effektiv virkning og bidrage
globalt til transformationen til det Nye Paradigme. Mahatir
gav i dag i sin pressekonference udtryk for sin stærke støtte,
både historisk og endnu i dag, til Bælte & Vej-processen.

I et interview med EIR den 16. feb., 2016 kommenterede dr.
Mahatir sit møde med Xi Jinping kort tid efter, at præsident
Xi annoncerede den Maritime Silkevej i Indonesien. Han og Xi
skabte en ny organisation ved navn »Ching Ho-foreningen«,
navngivet efter admiral Ching Ho (Zheng He), der anførte den
enorme armada af kinesiske skattefartøjer i det 15.
århundrede. Mahatir sagde:
»[Ching
Ho]
er
en
bemærkelsesværdig
leder,
en
bemærkelsesværdig mand. Han kom med meget magtfulde styrker,
ikke for at erobre, men for at etablere diplomatiske
relationer med lande. Kina har aldrig forsøgt at erobre lande.
De ønskede at etablere diplomatiske relationer og handel med
disse lande. Dette står i modsætning til de første portugisere
– med Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque og Diego Lopes de
Sequeira – som kom her med det formål at erobre. Portugiserne
ankom i Malacca i 1509. To år senere erobrede de Malacca.
Kineserne havde været i Malacca i mange, mange år før dette,
og erobrede aldrig Malacca, til trods for, at de havde så
mange kinesere i dette land, der kunne have dannet en femte
kolonne for dem. Men de prøvede aldrig på at erobre det. Så
der er forskel på Ching Ho og portugiserne og de andre
europæere. Ching Ho etablerede venskaber. Så denne forening,
som vi vil danne, sker for at fejre venskab mellem nationer.
Der bliver en pris for folk, der arbejde mest for at
frembringe venskab mellem lande.« (se EIR, 7. marts, 2014,
»Mahathir: The British Empire and Its U.S. Minions Foment
Global War«)
Foto: Dr. Mahatir Mohamad bliver verdens ældste, valgte leder.
Hans opposition har netop vundet et flertal i Malaysias
parlament med 112 pladser over det regerende partis 76 pladser
– det første regeringsskifte, siden uafhængigheden fra
briterne i 1957.

