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 Двојица бивших руководилаца америчких обавештајних служби Џон Бренан и Џејмс
Клапер изразили су страховање да је Владимир Путин изиграо Доналда Трампа.

  Они су такав став изнели након његових изјава о руском мешању у председничке
изборе 2016, преноси Си-Ен-Ен.   

Након кратког сусрета који су двојица лидера имали на маргинама самита чланица
Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК) у вијетнамском летовалишту Да Нанг,
Трамп је сугерисао да верује да је Путин био искрен када је рекао да се Москва није
мешала у америчке председницке изборе прошле године. 

  

"Претња коју Русија представља је очигледна. Покушати да представите то на било који
други начин, ја мислим да је запањујуће и да заправо представља опасност по нашу
државу", рекао је Клапер, бивши директор администрације за обавештајне агенције у
САД. 

  

Бренан, који је бивши директор Централне обавештајне агенције (ЦИА) истакао је да је
по његовом мишљењу "нејасно" због чега Трамп није експлицитније осудио Путина кад
то представља "проблем националне безбедности". 
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"Заиста мислим да Кинези и Руси мисле да могу да га изиграју", рекао је Бренан и
истакао да се "из непознатог разлога" Трамп можда плаши Путина. 

  

"Мислим да је Трамп из неког разлога био застрашен Путином. Оно што он ради са
Русима је можда из наивности, незнања или страха", рекао је он. 

  

Како је раније пренео Ројтерс, Трамп је покушао данас да разјасни конфузију у вези са
тим да ли је прихватио негирање мешања у прошлогодишње америчке председничке
изборе, које му је у суботу изнео председник Русије. 

  

На конференцији за медије у Вијетнаму Трамп се дистанцирао од јучерашњих коментара
којима је сугерисао да верује Путину, због чега су уследиле критике из САД чије су
обавештајне агенције одавно закључиле да се Русија мешала у изборе захваљујући
којима је Трамп ушао у Белу кућу. 

  

"Када је реч о томе да ли ја верујем или не, ја сам на страни наших агенција, посебно у
садашњем саставу. Пошто их сада воде фини људи, веома верујем нашим обавештајним
агенцијама", казао је Трамп након састанка са вијетнамским председником Тран Ђај
Квангом. 

  

Трамп је јуче, приликом доласка у вијетнамску престоницу Ханој након завршетка самита
АПЕЦ, изјавио да има добар однос са руским председником Путином за којег је казао да
се "увредио због оптужби за мешање у председничке изборе у САД".

  

(Танјуг)
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