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 Северна Кореја назвала је бившег америчког потпредседника Џоа Бајдена „бесним
псом“ ког треба „штапом пребити на смрт“, чиме је настављена хајка на политичке
лидере које та земља сматра непријатељски настројеним према руководству у
Пјонгјангу, преноси АП.

  

У коментару државне агенције КЦНА наводи се да је Бајден, који учествује у трци за
председничке изборе у САД, „намотао жицу смећа против достојанства највиших
севернокорејских званичника, што заслужује немилосрдну казну“.

  

Бајден се у тексту помиње само по презимену и то као потпредседник САД у врема
Барака Обаме.

  

Северна Кореја је у мају означила Бајдена као „будалу са ниским коефицијентом
интелигенције“, након што је он у једном од говора назвао лидера те земље Ким Џонг
Уна тиранином.
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„Свако ко се усуђује да оклевета достојанство врховног вођства Демократске народне
Републике Кореје никада неће избећи немилосрдну казну“, наводи севернокорејска
агенција.

  

У тексту се додаје да „бесни пси“ као што је Бајден могу да повреде много људи, ако им
се дозволи да слободно трче.

  

„Они морају да буду штапом пребијени на смрт пре него што буде касно“, истиче КЦНА.

  

АП наводи да није јасно који је од Бајденових коментара изазвао бес Северне Кореје.

  

Пјонгјанг често вређа стране лидере и политичаре због онога што види као клеветничке
изјаве о својим лидерима или непријатељску политику према властима, наводи АП.

  

Тако су жртве расистичких и сексистичких увреда били бивши амерички председник
Барак Обама и бивша председница Јужне Кореје Парк Геун Хје, прва жена на функцији
председника те земље.

  

Међутим, честе увреде на рачун Доналда Трампа, укључујући чувену оцену о његовој
сенилности, претвориле су се у похвале, након што су његови дипломатски напори према
Киму довели до три самита двојице лидера, укључујући кратко руковање у
демилитаризованој зони између две Кореје.

  

(Спутник)
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