
Governantes chineses lamen-
tam a tensão na península corea-
na e tentam evitar a deflagração
do conflito. O presidente Xi Jin-
ping, discursando num evento
na ilha de Hainan, não citou a
Coreia do Norte, mas disse que
nenhum país “deve ter permis-
são para jogar uma região e mes-
mo o mundo inteiro no caos pa-
ra ganho próprio”.

A estabilidade na Ásia, disse
o governante, “enfrenta novos
desafios, temas importantes
continuam emergindo, e exis-
tem ameaças tradicionais e não
tradicionais à segurança”.

A Coreia do Norte, liderada
por Kim Jong-un, tem ameaça-
do entrar em guerra com os Esta-
dos Unidos e a Coreia do Sul —
que já realizaram exercícios mi-
litares em conjunto—, desde
que as Nações Unidas impuse-
ram sanções aos norte-corea-
nos por conta de testes com ar-
mas nucleares.

Já o ministro do
Exterior da China,
Wang Yi, também
manifestou “séria
preocupação’ com
a tensão na penín-
sula e disse que a
China pediu a Pyon-

gyang para que “assegure a se-
gurança dos diplomatas chine-
ses de acordo com as normas
internacionais”.

Na semana passada, os norte-
coreanos alertaram que diplo-
matas deveriam avaliar a possi-
bilidade de deixar Pyongyang
por causa da tensão, mas as em-
baixadas parecem encarar o avi-
so como retórica da Coreia do
Norte e permanecem no país.

Mas mesmo que os diploma-
tas continuem na Coreia do Nor-
te, crescem as manifestações
preocupadas com os movimen-
tos do líder da Coreia do Norte.

A principal delas é a vizinha
Coreia do Sul, cujo governo
acredita que a Coreia do Norte
possa executar esta semana um
teste de lançamento de míssil.

Kim Jang-Soo, principal as-
sessor de segurança nacional da
presidente sul-coreana Park
Geun-Hye, disse que um teste

de lançamento ou
outra provocação
podem acontecer
antes ou depois de
10 de abril, data que
a Coreia do Norte su-
geriu aos diploma-
tas para que abando-
nem Pyongyang.

“Não há sinais de uma guerra
em grande escala agora, mas o
Norte terá que preparar-se para
executar represálias no caso de
uma guerra local”, disse Kim.

Diplomatas temem que a re-
tórica tenha criado uma situa-
ção que pode ficar fora de con-
trole e o governo americano

adiou um teste de míssil balísti-
co intercontinental. Segundo
uma fonte do governo america-
no, o secretário da Defesa Chu-
ck Hagel decidiu remarcar o tes-
te até o mês que vem, devido a
preocupações de que o lança-
mento “pudesse ser mal inter-
pretado por alguns como uma

intenção de exacerbar a crise
atual com a Coreia do Norte”

A imprensa japonesa afirmou
ontem que o ministro da Defe-
sa, Itsunori Onodera, ordenará
“em um ou dois dias” destruir
qualquer míssil norte-coreano
que siga para o arquipélago nipô-
nico. ■ Agências internacionais

Assim como o pai, o jovem líder
da Coreia do Norte, Kim Jong-
un, provoca incompreensão e te-
mor, e, embora em algumas oca-
siões seu comportamento seja al-
vo de piadas, o certo é que ele es-
tá a um passo de provocar um
conflito na península. Quinze
meses após a morte de seu pai,
Kim Jong-il, Jong-un passou pa-
ra as capas dos jornais agitando
a ameaça de uma guerra nuclear
com a Coreia do Sul e os Estados
Unidos. “Quebrar a coluna dos
inimigos dementes, cortar o pes-
coço e assim mostrar claramen-
te o que é uma verdadeira guer-
ra”, chegou a dizer.

Embora pareça se sentir
mais confortável em público
que seu pai, nem por isso deixa
de ser enigmático. Seu ano de
nascimento é um mistério.

A imprensa sul-coreana afir-
ma que tem entre 28 e 30 anos.
Sua esposa é jovem e atraente,
mas não se sabe se o casal tem
filhos. É fã dos parques de atra-
ções e dos personagens da Dis-
ney, algo surpreendente para
um comandante das quintas for-
ças armadas do mundo e chefe
de um Estado com bomba atômi-
ca. “Sem experiência” é a carac-
terística atribuída a ele pela im-
prensa e pelos analistas. Kim
Jong-il se formou durante lon-
gos anos à sombra de seu pai,
Kim Il-sung, o fundador da Co-
reia do Norte.

Mas seu filho, Kim Jong-un,
precisou se preparar em ape-
nas alguns meses. “Para ser sin-
cero, acredito que continua-
mos sem saber o que faz”, de-
clarou Alexandre Mansurov, es-
pecialista da Coreia do Norte.
“Kim Jong-Il aplicava todo o
tempo a estratégia da corda
bamba, mas por experiência sa-
bíamos que não saltaria ao abis-
mo. Conhecíamos seus limites,
quais eram seus freios e que bo-
tões apertar para que parasse”,
explicou. “Com seu filho, não
temos passado. Não conhece-
mos seus limites, até onde po-
demos pressionar, e se tem ou
não freios”. Diante da opacida-
de do regime, alguns se pergun-
tam sobre o poder real de Kim
Jong-Un. ■ AFP
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Text Box
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