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Сједињене Америчке Државе остају посвећене одбрани Јужне Кореје свим војним
средстивма, укључујући и нуклеарно наоружање, рекао је државни секретар САД
Ентони Блинкен.

  

  

"Нико не треба да сумња, почевши од Пјонгјанга у нашу посвећеност да бранимо
савезнике, наше партнере, наше пријатеље и да проширимо одбрану", рекао је Блинкен
на конференцији за медије у Вашингтону после састанка са министром спољних послова
Јужне Кореје Парк Јином.

  

Амерички званичник је додао да је алијанса "главна осовина мира, стабилности и
просперитета у региону, и спремна је да још јача", пренела је јужнокорејска агенција
Јонхап.

  

Обраћајући се новинарима, Јин Парк нагласио је важност денуклеаризације Корејског
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полуострва.

  

"Секретар Блинкен и ја потврдили смо непоколебљиву одлучност да денуклеаризујемо
Северну Кореју. Ово је централна тачка наших напора да успоставимо одрживи мир на
Корејском острву. Мир без денуклеаризације је лажни мир", рекао је Парк.

  

Он је додао да ће савезници радити на томе да прекину незаконите токове прихода
Пјонгјанга супротстављањем његовим незаконитим сајбер активностима.

  

"Нуклеарни и ракетни програми Северне Кореје представљају директну и озбиљну
претњу не само Кореји, већ и међународном миру и безбедности", рекао је Парк.

  

Јужнокорејска агенција наводи да Сеул и Вашингтон верују да би Северна Кореја могла
да изведе седми нуклеарни тест у било ком тренутку, као и да је последњи извела у
септембру 2017. године.

  

Током билатералних разговора у Вашингтону, Парк и Блинкен потписали су споразум о
научно-технолошкој сарадњи, а разматран је и могући сусрет председника две земље,
америчког Џозефа Бајдена и јужнокорејског Јун Сук Јула.
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