
Северна Кореја: Јапански премијер Шинзо Абе је идиот и лажљивац - он никада неће крочити у Пјонгјанг
четвртак, 07 новембар 2019 18:12

 Северна Кореја назвала је премијера Јапана Шинза Абеа "идиотом" и "лажљивцем" и
упозорила да никада неће крочити у Пјонгјанг због његових критика на рачун њених
недавних ракетних проба.

  

  Северна Кореја је прошле недеље спровела пробу ракетног бацача, али је Јапан
оценио да су вероватно у питању балистичке ракете, чиме се крше санкције УН.   

Критике Јапана су изазвале салву критика Северне Кореје.

  

"Абе, премијер Јапана, је идиот и лажљивац", рекао је званичник севернокорејског
Министарства иностраних послова Сонг Ил Хо.

  

Сонг је додао да је Абе као "дете заостало у развоју" и "кретен" оптужујући јапанског
премијера да не зна разлику између ракете и ракетног бацача.

  

Јапан је једна од суседних земаља која је најмање наклоњена Северној Кореји, и
поседује нуклеарно оружје.

  

"Абеу би било мудрије да одустане од свог сна да крочи у Пјонгјанг", додао је Сонг.
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Абе је раније рекао да је спреман на састанак са лидером Северне Кореје Ким Џонг
Уном на којем би разговарао о отетим Јапанцима 70-их и 80-их година.

  

Севернокорејски медији скоро свакодневно критикују Јапан због злостављања које је та
земља починила током окупације корејског полуострва до краја Другог светског рата.

  

Пјонгјанг за сада није показао интересовање за везе са Токијом. Ким се последњих
година састао са председницима САД, Кине, Русије, Јужне Кореје, али не и са неким
јапанским званичником.

  

Северна Кореја је позната по личним и увредљивим нападима на светске руководиоце.
Тако је Доналд Трамп "амерички ментални болесник", претходни амерички председници
Барака Обама и Џорџ Буш Млађи, "мајмун" и "недовршени човек". Бивша председница
Јужне Кореје Парк Геун Хје је била "вештица" и "руска проститутка", док је њен "макро"
Обама.

  

(Бета-АФП)
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