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 Северна Кореја је наводно понудила Израелу 1999. године да поништи споразуме о
продаји ракетне технологије Ирану и другим непријатељским земљама које
представљају претњу за јеврејску државу ако Израел плати Пјонгјангу милијарду долара
у готовини.

  

  Лист Вол стрит џорнал (Wall Street Journal) пише да Израел није прихватио понуду и да
је уместо новца у готовини понудио помоћ у храни док су разговори о том питању
завршени без договора.   

Наводни и неуспели покушај изнуде догодио се када су се изасланик Северне Кореје и
његов израелски колега састали у једном кафеу у Стокхолму, пише амерички лист.

  

Тај тајни разговор записао је преводилац, бивши севернокорејски дипломата Тае Јон Хо
који је пре две године побегао у Јужну Кореју.

  

Влада Израела одбила је да било шта коментарише.

  

Иран је порекао да је са Северном Корејом разговарао о нуклеарној технологији, а
иранска амбасада у Сеулу такође није одговорила на молбу да коментарише.

  

Вол стрит џорнал је навео да није могао да ступи у контакт са два амбасадора која су
наводно разговарала пре скоро две деценије, бившим израелским изаслаником у
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Шведској Гидеоном Бен Амијем и севернокорејским амбасадором Сон Му Сином.

  

Бен Ами је прошле недеље у телевизијском интервјуу рекао да се три пута састао са
севернокорејским званичницима 1999. године, али није обелоданио никакав захтев за
исплату од Северне Кореје.

  

Амбасадор Сон Му Син сада ради у Министарству спољних послова у Пјонгјангу, рекао је
један званичник из делегације Северне Кореје у Унеску.

  

Амерички лист тврди да документи Стејт департмента из тог доба с којих је скинута
ознака тајности потврђују чињеницу да су САД и Северна Кореја разговарали о извозу
ракета у време када Јонг Хо каже да су он и његов шеф били у контатку с израелским
званичницима.

  

Извештај Вол стрит џорнала објављен је док САД и Северна Кореја воде дијалог о
нуклерном оружју.

  

Током викенда државни секретар САД Мајк Помпео је водио напете разговоре у
Пјонгјангу, јер је Северна Кореја оптужила администрацију америчког председника
Доналда Трампа да је поставила једностране захтеве у "ганстерском стилу" и прекршила
договор са самита Трампа и председника Северне Кореје Ким Џонг Уна 12. јуна.

  

(Бета)
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