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 Бивши амерички председник Џими Картер наводно је рекао да је вољан да се сретне са
севернокорејским вођом Ким Џонг Уном, са циљем да се ублаже тензије између
Вашингтона и Пјонгјанга и да донесе "сталан мир" на Корејско полуостро.

  Он је рекао једном јужнокорејском академику да је спреман да отпутује у Пјонгјанг, ако
то значи спречавање рата.

  

- Ако бивши председник Картер буде могао да посети Северну Кореју, он би желео да се
сретне са Ким Џонг Уном, да разговарају о мировном уговору између САД и Северне
Кореје и о потпуној денуклеаризацији Северне Кореје - рекао је Парк Хан Шик,
професор међународних односа на Универзитету у Џорџији за јужнокорејске медије,
преноси "Гардијан".

  

Он је изјавио да му је Кратер рекао да жели да допринесе успостављању перманентног
мира на Корејском полуострву.

  

- Он жели да искористи своје искуство како би спречио други Корејски рат - рекао је
професор.
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Картерови недавни коментари о Северној Кореји су наљутили Белу кућу, која је тврди да
он подрива ауторитет председника Доналда Трампа.

  

Картер је прошле недеље за "Вашингтон пост" описао ситуацију у Северној Кореји као
"најопаснију претњу егзистенцији и светском миру" и тражио од Вашингтона и Пјонгјанга
да нађу миран начин да смање тензије и постигну "дуготрајан мировни споразум".

  

Он је рекао да су му сви севернокорејски званичници, са којима се икада срео, међу
којима је и Ким Ил Сунг, рекли да они желе директне разговоре са САД да би
пеговарали о мировном споразуму.

  

- Покушаји да се притисне Север да одустане од својих нукеларних и ракетних програма
ће пропасти све док режим верује да је његов опстанак у опасности - написао је Картер
за "Вашингтон пост".

  

Он је раније већ показао успешност у дипломатским задацима у Пјонгјангу.

  

Убедио је Ким Ил Сунга 1994. године да замрзне нуклеарни програм како би избегао
конфликт са САД.

  

У августу 2010. године је издејствовао ослобађање Аијалона Гомеса, Американца који је
био осуђен на затвор у Северној Кореји због илегалног уласка у земљу.

  

Професор Парк који је помогао да се организују ови путеви у Северну Кореју, рекао је
да је пренео Пјонгјангу Картерову жељу да предводи америчку делегацију у тој земљи.

  

- Још увек чекамо одговор од Северне Кореје, али сигуран сам да то разматрају.
Посматраћемо њихову рекацију. Можда ћемо моћи да причамо са Трампом о томе, ако
Северна Кореја пошаље званичну позивницу. Ако се Трамп буде противио,
размислићемо о томе шта ћемо даље - рекао је Парк.
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Чак и незванична делегација коју би евентуало предводио Картер, мораће да буде
одобрена од стране америчке владе, због недавне забране америчким држављанима да
путују у ту земљу.

  

(Блиц)
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