
Сингапур: Одржан састанак Доналда Трампа и Ким Џонг Уна; Једном од тачака потписане декларације Северна Кореја се обвезује да ће радити на "потпуној денуклеаризацији Корејског полуострва"
уторак, 12 јун 2018 07:30

Сеул -- Након историјског самита у Сингапуру, председник САД и севернокорејски
лидер потписали су декларацију. Она има четири тачке и ево шта у њима пише.

  

Иако Доналд Трамп и Ким Џонг Ун нису одмах објавили што стоји у декларацију која је
потписана, она је подељена присутним новинарима. Декларација садржи четири кључне
тачке, преноси Индеx.хр.

  

1. САД и Северна Кореја посвећени су успостављању нових односа између две земаље у
складу са жељама народа обе државе за миром и просперитетом. 

  

2. САД и Северна Кореја ће заједно радити на изградњи дуготрајног и стабилног
режима мира на Корејском полуострву. 
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3. У складу с декларацијом из Панмуњома која је потписана 24. априла, Северна Кореја
се обвезује да ће радити на потпуној денуклеаризацији Корејског полуострва. 

  

4. САД и Северна Кореја обавезују се на повратак ратних заробљеника и оних који су
нестали у борбама, што укључује повратак оних који су већ идентификовани у својим
земљама.

  

  

 Састанци Трампа и Кима завршени, потписан заједнички документ

  

Нема званичног објашњења шта у њему пише. Очекује се да Трамп све објасни на
конференцији.
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Председник САД и севернокорејски лидер данас су на самиту у Сингапуру потписали
заједнички документ, после чега је Трамп рекао да процес денуклеаризације Северне
Кореје почиње "веома, веома брзо", а Ким се опростио од америчког председника и
отишао из Сингапура.

  

За ЦНН је неименовани амерички званичник претходно навео да се ради о "споразуму
којим се потврђује напредак у разговорима и обећање да се настави истим темпом".

  

Трамп је посла потписивања упитан да ли је Ким пристао на денуклеаризацију. "Ми
започињемо овај процес брзо, веома, веома брзо. Апсолутно", поручио је амерички
председник. 

  

Трамп је навео да њих двојица "потписују веома важан документ, прилично свеобухватан
документ" и најавио да ће "подробно" о томе причати ускоро на конференцији за медије. 
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  Ким је рекао да жели да искаже захвалност Трампу што је до њиховог састанка дошло."Имали смо историјски састанак и одлучили да прошлост оставимо иза себе ипотписујемо историјски документ", поручио је Ким уз помоћ преводиоца. 

  Након потписивања Трамп је казао да је развио "веома посебну везу" са Кимом, на штасу га новинари питали да ће позвати севернокорејског вођу у Белу кућу. "Апсолутно,хоћу", рекао је Трамп.  Њих двојица су се, стојећи испред застава САД и Северне Кореје, на месту где сузапочели самит, руковали последњи пут и поздравили, а Трамп је навео да ће се њихдвојица поново састати у будућности.
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  Одржан састанак Доналда Трампа и Ким Џонг Уна   Сингапур -- Састанком и руковањем у Сингапуру, амерички председник Доналд Трамп исевернокорејски лидер Ким Џонг-ун исписали су нову страницу историје.  Трамп је постао први актуелни лидер САД, који се састао с севернокорејским лидером.Руковање двојице лидера променило је ток историје, оцењује Би-Би-Си.

  Бела кућа је навела да је "тет-а-тет" састанак Трамп и Ким трајао 38 минута.   Уколико се у обзир узме време које је потребно за превођење, то је прилично кратко,оценио је Би-Би-Си.   Рано јутрос у Сингапуру су се састали амерички председник Доналд Трамп исевернокорејски лидер Ким Џонг Ун.  Њих двојица су се дуго и срдачно руковали и заједно прошетали по острву Сентоса гдесу затим одржали састанак и радни ручак.  Прве заједничке тренутке су провели у шетњи без преводилаца. Њихово руковање сусветски медији описали као "тренутак који је променио ток историје".  Након сусрета и ручка са Кимом Трамп је кратко прокоментарисао: "Састанак се одвијабоље него што је ико могао да очекује".
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  Како преноси ББЦ, он је рекао и да треба нешто да "потпишу" али за сада није познатошта.  Бела кућа је навела да је састанак Трампа и Кима којем су присуствовали још самопреводиоци, трајао 38 минута.  Уколико се у обзир узме време које је потребно за превођење, то је прилично кратко,оценио је ББЦ.  Након тога су се двојици лидера на састанку придружили и остали чланови делегација,а затим им је приређен заједнички ручак.

  Како је саопштено, после ручка су двојица лидера поново заједно прошетала.  - Осећам се сјајно. Ово ће бити сјајан састанак - рекао је Трамп новинарима пре почеткасастанка иза затворених врата.  Како је рекао, он предвиђа "одличан однос" са колегом из Северне Кореје.  Ким Џонг Ун је рекао да пут до састанка није био лак и да су му претходиле "историјскепрепреке" које су две земље морале да пређу.  Трамп се сложио рекавши: "То је тачно".
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  По завршетку њиховог самита, очекује се да Доналд Трамп да изјаву за новинаре.  Неколико сати уочи самита са севернокорејским лидером у Сингапуру, председник САДнаписао је на Твитеру да ће се ускоро сазнати да ли је могућ "истински договор", док јеКим у обиласку Синапура рекао да је "импресиониран чистим и лепим градом".  Трамп је у твиту навео да састанци на нивоу особља између САД и Северне Кореје"протичу добро и брзо", али да "на крају, то није важно".  - Сви ћемо ускоро сазнати да ли истински договор, за разлику од оних у прошлости,може да се постигне - поручио је амерички председник.  Истовремено, Ким је прекинуо припреме за самит и у вечерњем обиласку града-државепозирао на "селфијима" са сингапурским званичницима у тропској башти, пре него што сепопео до "бесконачног базена" на врху чувеног хотела "Марина беј сендс", наизненађење гостију, преноси Ројтерс.  Од претњи до састанка  Данашњи састанак је с правом прозван историјским. Ради се о првом сусретупредседника ових двеју држава које немају дипломатске односе и које једна другусматрају непријатељима. Мање од годину дана раније, Трамп и Ким су један другогжестоко вређали и претили нуклеарним ратом, а цео свет је у стрепњи посматрао све то.  Ситуација се смирила почетком године, како су се побољшавали односи Северне иЈужне Кореје, након дипломатских напора јужнокорејског председника Мун Џае Ина итакође, под великим притиском санкција које су УН наметнуле Пјонгјангу.  Председници Северне и Јужне Кореје су одржали два састанка на којима су седоговорили да ускоро и званично објаве завршетак Корејског рата.  На пролеће је договорен и састанак Трампа и Кима, међутим, све до данас нико није биосигуран да ће до састанка уопште доћи, јер су званичници САД и Северне Кореје поновопочели са критикама и претњама.  Када је Северна Кореја ипак показала знак добре воље, објавом да је уништила тунел занукеларне тестове, међутим, онда је Трамп упутио љутито писмо Киму у којем је отказаозаказани састанак, због "непријателсјких изјава" из Пјонгјанга.  Ипак, након нових дипломатских сусрета и утицаја из Јужне Кореје и састанкасевернокорејских и америчких званичника, састанак је ипак одржан.  (Агенције)  
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