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Севернокорејски вођа Ким Џонг Ун извинио се за убиство јужнокорејског званичника
близу спорне морске границе две ривалске земље, наводећи да му је "јако жао" због
"неочекиваног, и несрећног" инцидента, јављено је данас из председништва Јужне
Кореје.

  

  

Врло је неуобичајено за севернокорејског вођу да се извини Јужној Кореји по било ком
питању, наводи агенција АП.

  

Очекује се да ће његово извињење ублажити осећања против Пјонгјанга у Јужној Кореји
и растуће критике јужнокорејског председника Мун Џае-Ина око смрти званичника ове
недеље.

  

"Другу Ким Џонг Уну је јако жа што је разочарао председника Мун Џа-ина, и
јужнокорејске грађане због тога што се догодио неочекиван, несрећан инцидент", у
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време када се Јужна Кореја бори са пандемијом коронавируса, наведено је у поруци из
Северне Кореје, пренето је из јужнокорејског председништва.

  

Јужна Кореја јуче је оптужила свог северног суседа да је пуцала и убила једног од
њених званичника који је, како изгледа, покушао да пребегне и да је спалила његово
тело пошто је он нађен на пловећем предмету у севернокорејским водама раније ове
недеље.

  

Јужнокорејски званичници осудили су Северну Кореју за гнусни чин и тражили да се
казне одговорни.

  

Према севернокорејској поруци, војници те земље прво су пуцали ћорцима када човек
није објаснио зашто се ту налази, уместо да каже да је из Јужне Кореје.

  

Он је онда изгледао као да се спрема да побегне, и севернокорејски војници су испалили
више "правих" метака.

  

Када су се војници приближили плутајућем предмету на коме је човек био, само су
видели пуно крви а њега није било. Војници су закључили да је мртав и запалили су то
пловило у складу са прописима око корона вируса. Високи јужнокорејски војни
званичник рекао је у среду посланицима да је Северна Кореја пуцала у тог Јужнокорејца
у складу са појачаним прописима око коронавируса, које укључују неселективно пуцање
на сваког ко се илегално прибллижава њеним границама.

  

Јужнокорејски министар одбране Сух Вук рекао је да се верује да је тај јужнокорејски
званичник покушао да пребегне јер је оставио ципеле на броду, а имао је око себе појас
за спасавање и прешао на неки пловни предмет када је пронађен у севернокорејским
водама.

  

(Бета, АП)
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