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 Бивши саветник неколико америчких председника, од Била Клинтона па до Доналда
Трампа, Мајкл Капуто, изјавио је за "Фокс њуз" да је могуће да су се Русија и руска
влада мешале у изборе у Америци, као и у другим земљама, исто колико то ради и
Америка.

  

  - Исто радимо и ми. Ми се можда не бавимо хаковањем. Можда се и бавимо, не знам.
Али могу да вам кажем, као неко ко је послат у Москву како бих се мешао у њихове
изборе, све опозиционе партије у Русији су биле забринуте за мој рад, и рекле да морам
да престанем. Сад схватам иронију - рекао је Капуто у интервјуу за "Фокс њуз".   

Водитељ је затим питао Капута да ли је у Русију послат од стране америчке владе, на
шта је одговорио да га је послала администрације Била Клинтона.

  

- Послат сам да се умешам у изборе и подржим кандидата - одговорио је Капуто.

  

Како је пренео руски портал "Спутник", коментаришући изјаву Капута, да су чиновници
администрације Била Клинтона 1994. године отпутовали у Русију како би помогли да
дође до реизбора Бориса Јељцина на место председника.

  

Капуто је такође навео да је Москва можда за трунку радије видела Доналда Трампа на
месту председника него његову супарницу Хилари Клинтон.

  

- Она им се није свиђала, представљала је проблем. Међутим, она је била предвидива,
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апсолутно предвидива. Мислили су да је можда Трамп бољи, али је он непредвидив. То
је руска традиција, сваки пут треба изабрати предвидиву варијанту - истакао је он.

  

Капуто је додао и да Трамп покушава да успостави бољи однос са другим земљама, па
тако и са Русијом.

  

- Трамп и Путин имају шансу да промене досадашњи манир успостављања сарадње, али
ми све те покушаје саботирамо којекаквим истрагама - навео је Капуто.

  

Мајкл Капуто је био саветник америчког председника Роналда Регана, затим је
консултовао Џорџа Буша приликом предизборне кампање. Потом је 1994. године
отпутовао у Русију и постао саветник председника Бориса Јељцина. Био је укључен и у
кампању Доналда Трампа као његов саветник током прошлогодишњих председничких
избора.

  

(Фокс-Спутњик-Блиц)
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