
Пјонгјанг: Размештање три америчка носача авиона с пратећом флотом додатна претња избијања нуклеарног рата
уторак, 14 новембар 2017 02:22

Северна Кореја је саопштила да размештање око Корејског полуострва три америчка
носача авиона с пратећом флотом, "који су у позицији за напад", повећава претњу
избијања нуклеарног рата, али да је немогуће предвидети када ће такав рат избити.

  

  

Амбасадор Северне Кореје при Уједињеним нацијама Ја Сонг Нам навео је у писму
генералном секретару УН Антонију Гутерешу да заједничке војне вежбе САД и Јужне
Кореје стварају "најгору ситуацију у историји око Корејског полуострва".

  

Он је написао да су САД реактивирале 24-часовне налете бомбардера Б-52, способних
да понесу нуклеарно оружје, "које су постојале у време Хладног рата".

  

"Обимне нуклеарне пробе и уцене које САД са савезницима изводе без прекида целе
године да би угушиле нашу републику, воде закључку да је опција коју смо изабрали
била исправна и да треба да наставимо тим путем до краја", навео је Ја.
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Он није појаснио шта би тај "крај" могао да подразумева.

  

Северна Кореја лансирала је у јулу интерконтиненталне балистичке ракете, које могу да
досегну копно САД, а недавно је извела до сада највећу подземну нуклеарну експлозију.

  

Четвородневну заједничку поморску вежбу Вашингтона и Сеула која је у суботу почела у
близини источне обале Јужне Кореје, званичници америчке војске су описали као јасно
упозорење Северној Кореји.

  

Уз три америчка носача авиона с пратећим ратним бродовима, у вежби учествује и
седам бродова јужнокорејске морнарице.

  

Према наводима Седме флоте америчке морнарице, три америчка носача авиона с
претећом опремом први пут заједно учествују у вежби на западном Пацифику после
вежбе близу Гуама 2007. године.

  

Заједничка војна вежба одвија се у време азијске турнеје председника САД Доналда
Трампа, током које је посетио и Јужну Кореју, а у разговорима које је имао главна тема је
била нуклеарна претња Северне Кореје.

  

(Бета, АП)

  

 2 / 2


