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Публициста Дејвид Кеј Џонстон упутио је савете аустријском канцелару Себастијану
Курцу како да се понаша у Белој кући на разговорима са Доналдом Трампом.

  

  

Џонстон је Курцу поручио да америчком председнику ласка и никако га не "увлачи" у
детаље јер Трамп "нема појма" о свету политике.

  

Аутор Трампове биографије која обилује критикама на рачун америчког председника,
рекао је агенцији АПА да је до заказивања састанка Трампа и Курца, који је предвиђен
20. фебруара, дошло на иницијативу ултрадесничарских саветника америчког
председника, који желе да се САД приклоне Европи десничарских популиста.

  

Курц је први аустријски канцелар који ће, после 14 година, у Белој кући имати састанак
са америчким председником.
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„Трамп се састаје са Курцом јер су људи из његовог кабинета рекли да треба да
разговара с њим. Није то Трампова идеја јер он нема појма о свету политике“, казао је
Џонстон.

  

Сусрет Трампа и Курца биће одржан због политике актуелне аустријске владе, а
аустријски канцелар не треба много да очекује од сусрета.

  

„Неће бити никаквих изненађења ако Трампу буде говорио о Ангели Меркел или започео
дискусију о бечким тортама, уместо да говори о важним политичким питањима“, рекао је
добитник Пулицерове награде.

  

„Ласкајте му и немојте га увлачити у детаљне разговоре“, саветовао је Џонстон додајући
да ће бити занимљиво видети да ли ће Трамп знати да ли је Аустрија чланица НАТО или
не или ће почети да критикује ту војну алијансу.

  

Подсећа да је Трамп већ једном азијске државе Бутан и Непал сврстао у делове Индије,
и није могао ни да разликује шиите од сунита, као ни припаднике Сика.

  

Такође Џонстон упозорава да не треба веровати у Трампову дату реч.

  

„Свако ко је веровао да ће оно што Трамп обећа испунити испао је глуп. Када Трамп
нешто каже онда је то за њега у том тренутку реалност, а ако пет минута касније каже
супротно то је његова нова реалност“, тврди он.

  

Џонстон каже и да Трамп стварно верује да је неко ко треба да влада светом, а у
реалности не зна ништа о привреди или међународној политици.

  

„Тај човек нема појма шта ради. Он нема чак ни капацитет да води ни мало место, а и
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поред тога има велику моћ“, објаснио је Џонстон.

  

(Танјуг) 
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