Ο Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου το
Πεκίνο ότι εμποδίζει τις
συνομιλίες για την
αποπυρηνικοποίηση της Β.
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ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε και πάλι χθες Τετάρτη την Κίνα ότι
υπονομεύει τις συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις για την πρόοδο των
συζητήσεων για την αποπυρηνικοποίηση της Πιονγκγιάνγκ.
"ΗΚίνα περιπλέκει πολύ τα πράγματα με τις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα", κατήγγειλε ο Τραμπ
μέσω Twitter, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι έχει "μια φανταστική σχέση" με τον Κιμ ΓιονγκΟυν.
Ηαντίδραση του Πεκίνου ήρθε σήμερα, με την Χούα Τσουνγίνγκ, την εκπρόσωπο του υπουργείου
Εξωτερικών της Κίνας, να χαρακτηρίζει "ανεύθυνες" και δυσνόητες τις δηλώσεις Τραμπ. Η Χούα
πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να κοιτάξουν τον εαυτό τους, αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο
θέμα.
Τοαδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας
Κορέας αποτελεί πηγή μεγάλης αγανάκτησης για τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος ελπίζει να
εξομαλύνει τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Πιονγκγιάνγκ και να πετύχει κάτι που δεν έχει
καταφέρει κανένας άλλος πρόεδρος ως τώρα.
Στατελευταία του σχόλια στο Twitter ο Τραμπ επεσήμανε ότι η Βόρεια Κορέα βρίσκεται "υπό
τεράστια πίεση από την Κίνα εξαιτίας των σοβαρών διαφωνιών μας για το εμπόριο με την κινεζική
κυβέρνηση".
ΤοΠεκίνο είναι ο μοναδικός σημαντικός εταίρος της Πιονγκγιάνγκ.
"Θαδούμε τι θα γίνει (με τη Βόρεια Κορέα), όμως θα πρέπει να ενεργήσω αναφορικά με την Κίνα
σχετικά με το εμπόριο διότι ήταν πραγματικά άδικο για τη χώρα μας", τόνισε χθες Τετάρτη,
καταγγέλλοντας για ακόμη μία φορά τους προκατόχους του ότι "έκλειναν τα μάτια" στο θέμα αυτό.

Πριναπό πέντε ημέρες είχε ξανακατηγορήσει την Κίνα ότι θέτει εμπόδια στην πρόοδο των
συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα μετά την ακύρωση του ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Πιονγκγιάνγκ. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξηγήσει ότι ζήτησε από
τον Πομπέο να μην μεταβεί στη Βόρεια Κορέα για προγραμματισμένες συνομιλίες, επισημαίνοντας
ότι δεν έχει καταγραφεί αξιοσημείωτη πρόοδος προς την αποπυρηνικοποίηση.
Εξάλλουστα tweets του χθες το βράδυ ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα της αναστολής των
στρατιωτικών ασκήσεων με τη Νότια Κορέα, την οποία είχε ανακοινώσει, προς έκπληξη πολλών,
μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε στη Σιγκαπούρη με τον Κιμ.
Παράλληλαόμως ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η προσωπική του σχέση με τον
Βορειοκορεάτη ηγέτη "είναι πολύ καλή και θερμή", ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να
ξεκινήσουν και πάλι "τα στρατιωτικά γυμνάσια" με τη Νότια Κορέα. Ωστόσο δεν παρέλειψε να
τονίσει ότι ενδέχεται να τα επαναλάβει ανά πάσα στιγμή, αν το κρίνει απαραίτητο και τότε θα είναι
"πιο μεγάλα από ποτέ".
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