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95-годишният Хенри Кисинджър неотдавна излезе с необичайни характеристики и
прогнози за президента Тръмп, в интервю за програмата „Пред лицето на нацията“
(Face the Nation) на американския телевизионен канал CBS. Бившият съветник по
въпросите на националната сигурност и впоследствие държавен секретар при
президентите на САЩ Ричърд Никсън и Джералд Форд, предлага ново разбиране на
външната политика на президента Доналд Тръмп и прогнозира неговия успех.

"Доналд Тръмп е явление, с което в чужбина не са се сблъсквали преди", заяви
Кисинджър. "Либералите и всички, които подкрепят (Хилъри) Клинтън, никога няма да
го признаят. Никога няма да признаят, че е истински лидер. Той извършва промени
както никога досега и прави всичко това в интерес на народа на тази нация. След
осемгодишна тирания, най-после виждаме разликата...

Днес всяка страна трябва да отчита две неща: първо, усещането, че предишният
президент, по същество, изолира Америка от международната политика, така че
другите страни трябваше сами да се справят.
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Второ, че има нов президент, който задава много необичайни въпроси. Поради
комбинацията от създадения частичен вакуум и новите въпроси, може да озадачава
забележителното и новото, което се появява.

Тръмп постави на първо място Америка и нейните хора. Затова го обичат и още дълго
той ще остане на поста си. Няма нищо грешно в неговата политика и хората трябва да
отворят очите си за този факт. Когато се хвали, че има "по-голям червен бутон"[1] от
този на Ким Чен-ун, той се връща към специфичната нецензурна риторика на миналото,
налагайки по такъв начин ново признание на американската мощ...

Кисинджър веднъж писа: "Слабите стават силни със своята безочливост, силните
стават слаби, поради своите задръжки!" Никоя друга мисъл по-добре не синтериза
отношенията между САЩ и Северна Корея. Може да отнесем тази мисъл и към
либералната агресия и консервативната сдържаност.

Тръмп отхвърля задръжките и нарича блъф севернокорйската безочливост. Неговото
разбиране е, че контрастът между американското отстъпление при Обама и новото
утвърждаване на властта при Тръмп създава нова динамика, която всеки от нашите
съюзници и нашите противници трябва да разбере. Нашите съюзници станаха
съучастници на пасивността на Обама и сега се плашат от активизма на Тръмп. Те
трябва да балансират между двата подхода в разработването на своите политики:
осъзнават, че старите разбирания, катализирани от прекаленото ангажиране на Буш в
Ирак и отказа на Обама да бъде водач, са остарели. Тръмп налага ново отчитане на
новата мощ в името на американските интереси. Тези – и тук, и в чужбина, които се
придвижват със стария файтон, се притесняват, че ще бъдат изхвърлени...
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Кисинджър смело заявява: "Тръмп е истински лидер в световните дела и налага
политически промени, които поставят Америка на първо място!" Това е, което
живеещите извън блатото американски граждани, най-много искат и очакват от
правителството си.

Харесва ми списъка от 13 точки, които аз, като възрастен американски гражданин,
искам да бъдат осъществени. Тръмп поне говори за проблемите, които предизвикват
загриженост у повечето американци.

Моята мантра за Тръмп е следната: честно казано, съгласен съм с повечето от това,
което казва. Остаряваме и часовниците на сърцата ни не тиктакат така, както преди; но
важното е, че той поставя във фокуса тези 13 неща, които искат възрастните, поне аз –
със сигурност: 1. Хилари да бъде подведена под отговорност за предишните й
беззакония! 2. БОГ: да се върне обратно в Америка! 3. Границите: затворени или
плътно охранявани! 4. Конгресът: към сенаторите и представителите да се прилагат
същите пенсионни и здравни планове, както към всички останали! 5. Конгресът: да се
подчинява на собствените си закони СЕГА! 6. Езикът: само английски! 7. Културата:
Конституцията и върховенството на закона! 8. Без наркотици: задължителен тест за
наркотици преди и по време на предоставяне на социални помощи! 9. Безплатни помощи:
НИКАКВИ за не-граждани на САЩ! 10. Бюджетът: да се балансира най-сетне! 11.
Чужди държави: край на даването на пари; да си плащат за нашата помощ. Тези пари са
ни нужни! 12. Крайни лимити за издръжката на Конгреса! И най-вече... 13. ДА СЕ
УВАЖАВАТ НАШИТЕ ВОЕННИ И НАШЕТО ЗНАМЕ! И нашата полиция!

Ние, хората, идваме!

Превод: д-р Радко Ханджиев
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