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அமெரிக்க்கா வட மக்காரிய்காவுக்கு எதி எதிர்காக
பப்காருக்கு தய்காரித்துக்
மக்காண்டிருக்கிறத்கா?
By Peter Symonds, 13 March 2017

கொரரிய

தீபொற்பத்தில் அகல் அமெரிக்ொரவுக்கும் வட கொரரியரவுக்கும்

இடடயில் ஒரு அபரயொரல் அமெரன ான மல் அமெரதல் துரிதல் அமெரொ எழுந்து
கொரண்டிருக்கிறது. இது வட கிழக்கு ஆசியரடவயும் உலகின
எஞ்சிய
பகுதிொடகுதிகளையும்
அணுஆயுத
வல்லடல் அமெ
கொரண்ட
சக்திொளுக்கு இடடயிலரன ான மல் அமெரதலில் அமிழ்த்தும் சரத்தியம்
கொரண்டதரொ இருக்கிறது.
வடகொரரிய
ஆட்சியரல்
முனநிறுத்தப்படும்
அச்சுறுத்தடல
ஊதிப்கபருக்கும் வடொயில் அகல் அமெரிக்ொ ல் அமெற்றும் சர்வான மதச
ஊடொங்ொளில் சரல் அமெரரியரன ொருத்துக்ொள் முனடவக்ொப்படுவதற்கு
ல் அமெத்தியில்,
ட்ரம்ப்
நிர்வரொல் அமெரனது
வட
கொரரியரடவ
நிரரயுதபரணியரக்ொவும் அதடன கீழ்ப்படியச் கசய்யவும் “அத்தடன
கதரிவுொடகுதிகளை”யும்
கசயலூக்ொத்துடன
பரிசீலித்துக்
கொரண்டிருக்கிறது.
வடகொரரியர பிப்ரவரியில் ஒரு புதிய இடடத் தூர ஏவுொட்
ஒனடற ான மசரதித்ததற்குப் பினனர், கசனற வரரத்தில் ல் நரனகு
ல் அமெத்திய-தூர பல்லிஸ்டிக் ஏவுொட்ொடகுதிகளை அது ான மசரதித்தது தரன
உடனடிச் சரக்ொரொ எடுத்துக் கொரள்குதிகளைப்படுகிறது. ஆயினும்,
அகல் அமெரிக்ொ இரரணுவ அச்சுறுத்தலின முரசு கொரட்டப்படுவதற்கு பல
ல் அமெரதங்ொளுக்கு முனபிருந்ான மத, அகல் அமெரிக்ொ ொண்டத்டத தரக்கும்
திறனபடடத்த ொண்டம் விட்டுக் ொண்டம் தரவி கவடிக்கும்
ஏவுொட்டய (ICBM) வடகொரரியர ொட்டுவடதத் தடுக்கும்
ல் நடவடிக்டொ குறித்து அகல் அமெரிக்ொரவின கவளியுறவுக் கொரள்டொ
வட்டரரங்ொள் ல் அமெற்றும் இரரணுவ வட்டரரங்ொளில் உயர்நிடல
விவரதங்ொள் ல் நடடகபற்று வந்திருக்கினறன.
நியூான மயரர்க் டடம்ஸ் கசய்திப்படி, அப்ான மபரது ஜனரதிபதியரொ
இருந்த பரரக் ஒபரல் அமெர, வடகொரரியரவுக்கு எதிரரன அதி தீவிர
ல் நடவடிக்டொொடகுதிகளை
பரிசீலித்து
வந்திருந்தரர்
எனபான மதரடு,
ஜனரதிபதியரொ
ான மதர்வரகியிருந்த
கடரனரல்ட்
ட்ரம்ப்
வடகொரரியரடவ தனது உச்சல் அமெட்ட பரதுொரப்பு முனனுரிடல் அமெயில்
டவக்ொ ான மவண்டும் எனறும் வலியுறுத்தியிருந்தரர். ட்ரம்ப் நிர்வரொம்
ஆட்சியில் அல் அமெர்ந்த ல் நரள் முதலரொான மவ வட கொரரியர கதரடர்பரன
அகல் அமெரிக்ொ மூான மலரபரயத்தின மீது உயர்ல் அமெட்ட திறனரய்டவ ல் நடத்தி
வந்திருக்கிறது எனபான மதரடு கவள்டகுதிகளை ல் அமெரளிடொ அதிொரரி ஒருவர்
ான மவரல் ஸ்ட்ரீட் ான மஜர்னலிடம் கூறியது ான மபரல, “ஆட்சி ல் அமெரற்றம்”
ல் அமெற்றும் வட கொரரியரவின அணுஆயுத அடல் அமெவிடங்ொள் ல் அமெற்றும்
இரரணுவ கிடங்குொள் மீதரன இரரணுவத் தரக்குதல்ொள் ான மபரனற
“பிரதரன வழிவடொொளுக்கு ல் நனகு கவளியிலடல் அமெபடவ” உள்ளிட்ட
ஒவ்கவரரு கதரிடவயும் பரிசீலித்துக் கொரண்டிருக்கிறது.
”வட கொரரியரவில் அதிொரிக்கும் பதட்டங்ொள்” எனற தடலப்பில்
கசனற வரரத்தில் நியூான மயரர்க் டடம்ஸில் கவளியரன ொவடல

கதரனிக்கும் தடலயங்ொம் ஒனறு, வடகிழக்கு ஆசியரவில் ான மபரர்
கவடிப்பதன
அபரயங்ொடகுதிகளை
அடிக்ான மொரடிட்டுக்
ொரட்டியது.
“கொரதிக்ொத் கதரடங்கும் இந்த கல் நருக்ொடிடய திரு.ட்ரம்ப் எப்படி
டொயரகுதிகளை எண்்ம் கொரண்டிருக்கிறரர் எனபது கதளிவரொவில்டல,
ஆயினும் மூர்க்ொல் அமெரய் பதிலிறுப்பதற்ொரன ஒரு விருப்பத்டத அவர்
ொரட்டியிருக்கிறரர்” எனறு
அந்த கசய்தித்தரள்
எழுதியது.
“திங்ொகுதிகளைனறு, கவள்டகுதிகளை ல் அமெரளிடொ ஏவுொட் ான மசரதடனொடகுதிகளை
ொண்டனம் கசய்தான மதரடு ‘மிொ ான மல் அமெரசல் அமெரன பினவிடகுதிகளைவுொள்’
குறித்தும் எச்சரித்தது.”
வடகொரரியரவின ஏவுொட் அடல் அமெப்புக்கு எதிரரொ ஒபரல் அமெர
நிர்வரொம் ஒரு இட்ய ல் அமெற்றும் மினனணுப் ான மபரரில் ஈடுபட்டு
வந்திருந்தது எனபடத சுட்டிக்ொரட்டிய அந்தத் தடலயங்ொம்
கதரடர்ந்து எழுதியது: “சில வடொ இரரணுவ ல் நடவடிக்டொொள்
-இடவ ஏவுொட் ான மசரதடனத் தகுதிகளைங்ொள் மீது இருக்கும் எனறு
அனுல் அமெரனிக்ொலரம்- ல் அமெற்றும் சீனரடவ ஆதரடவ துண்டிக்ொச்
கசரல்லி
கதரடர்ந்து
கல் நருக்குவது
ஆகியடவயும்
ல் அமெற்ற
கதரிவுொளில் இடம்கபறும். மிொ அபரயொரல் அமெரன ான மயரசடனயரொ
கதனகொரரியரவுக்குள் மீண்டும் அணுஆயுதங்ொடகுதிகளை அறிமுொம்
கசய்வது குறித்தும் ட்ரம்ப் நிர்வரொம் விவரதித்திருக்கிறது.”
சீன
அரசரங்ொம்,
அதன
வரசலில்
அதன
கூட்டரளி
வடகொரரியரவுக்கு எதிரரய் ஒரு ான மபரர் ல் நடக்ொக் கூடிய சரத்தியம்
குறித்து ொடுடல் அமெயரொ ொவடல கொரண்டிருக்கிறது. அசரதரர்ல் அமெரன
அப்பட்டல் அமெரன கல் அமெரழில் நடடயில், சீனரவின கவளியுறவு அடல் அமெச்சரரன
வரங் ய, அகல் அமெரிக்ொரவும் வட கொரரியரவும் “எதிகரதிான மர
அதிான மவொத்தில் வரும் இரண்டு இரயில்ொள் இரண்டுான மல் அமெ வழிவிட
விருப்பம் இல்லரல் அமெல் முனான மனறி வருவடதப் ான மபரனறு” இருப்பதரொ
எச்சரிக்டொ கசய்தரர். ”இரண்டடயும் நிறுத்திடவப்படத” வடகொரரியரவின
ஏவுொட்
ல் அமெற்றும்
அணுசக்தி
ான மவடலத்திட்டங்ொடகுதிகளை ல் அமெற்றும் கதனகொரரியரவில் ல் நடடகபற்று
வரும்
பரரிய
அகல் அமெரிக்ொ
ான மபரர்
ஒத்திடொொடகுதிகளைான மபச்சுவரர்த்டதொடகுதிகளை புதுப்பிப்பதற்ொரன அடிப்படடயரொ சீனர
ான மயரசடன டவத்தடத ட்ரம்ப் நிர்வரொம் திட்டவட்டல் அமெரய் நிரரொரித்து
விட்டது.
ான மபச்சுவரர்த்டதொடகுதிகளை நிரரொரித்ததன மூலல் அமெரொ, வட கொரரியரவுடன
ல் அமெட்டுல் அமெல்லரது சீனரவுடனும் ான மல் அமெரதலுக்ொரன பரடதடய கவள்டகுதிகளை
ல் அமெரளிடொ அடல் அமெத்திருக்கிறது. வட கொரரியரவுக்கு எதிரரன
இரரணுவ ல் நடவடிக்டொக்கு தயரரிப்பு கசய்வதன மூலல் அமெரொ,
அகல் அமெரிக்ொ உலொ ஏொரதிபத்தியத்திற்ொரன மிொ உடனடி சவரலரொ
அது அடடயரகுதிகளைம் ொண்டிருக்கும் சீனரவிற்கு எதிரரொவும் அது
அச்சுறுத்தடல முனநிறுத்துகிறது.

ட்ரம்ப் நிர்வரொம் ஏற்ொனான மவ சீனரவுக்கு எதிரரன வர்த்தொப் ான மபரர்
ல் நடவடிக்டொொளுக்கும் கதன சீனக் ொடலில் சீனத் தீவுத்திட்டுொளுக்கு
எதிரரன இரரணுவ ல் நடவடிக்டொொளுக்கும் அச்சுறுத்தியிருக்கிறது.
கதன கொரரியரவில் கவடிப்பு-ஏவுொட்-எதிர்ப்பு ான மபட்டரியரன
Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) ஐ அகல் அமெரிக்ொர
நிடலநிறுத்துவது - இந்த ான மவடல கசனற வரரத்தில் கதரடங்கியதுசீனர அல்லது ரஷ்யரவுடன அணுஆயுதப் ான மபரருக்கு வழிகசய்யும்
வடொயில் வடிவடல் அமெக்ொப்பட்ட ஒருங்கிட்ந்த ஏவுொட்-எதிர்ப்பு
அடல் அமெப்புமுடறயின ஒரு பகுதியரகும்.
வட
கொரரியர
மீதரன
ஒரு
வலிந்த
தரக்குதலரனது
ொ்க்கிடமுடியரத பினவிடகுதிகளைவுொடகுதிகளைக் கொரண்ட ஒரு ான மபரர்
ல் நடவடிக்டொயரொ இருக்கும். அகல் அமெரிக்ொ ஏொரதிபத்தியத்தின ல் அமெற்றும்
அதன கூட்டரளிொளின இரரணுவ வலிடல் அமெயின அருகில் நிற்ொ
முடியரது எனறரலும் கூட, வட கொரரியர ஒரு மில்லியனுக்கும்
அதிொல் அமெரன சிப்பரய்ொடகுதிகளைக் கொரண்டிருப்பதரொ ல் அமெதிப்பிடப்படுகினற
ஒரு மிொப்கபரும் இரரணுவத்டதக் கொரண்டிருக்கிறது, பரரம்பரிய
ஏவுொட்ொள் ல் அமெற்றும் ஆட்டிலறியின ஒரு கபரும் வரிடசடயயும்
-இவற்றின கபரும்பகுதி ொடுடல் அமெயரொ அரான ம்ற்படுத்தப்பட்டுள்குதிகளை
இரரணுவல் அமெயல் அமெற்ற ல் அமெண்டலத்டதச் சுற்றிலும் நிறுவப்பட்டுள்குதிகளைது
எனபான மதரடு
ல் அமெக்ொள்கதரடொ
அடர்த்திமிக்ொ
கதனகொரரிய
தடலல் நொரரன சிான மயரலின மீது தரக்குதல் ல் நடத்தும் திறன
படடத்தடவ- கொரண்டிருக்கிறது.
ான மபரர்
ஒனறு
வந்தரல்,
அணு
ஆயுதப்
பயனபரடுொள்
இல்டலகயனறரான மல கூட, கொரரிய தீபொற்பத்தில் ல் அமெட்டுான மல் அமெ அது
மிொப்கபரும் அழிவுொடகுதிகளை உண்டரக்கும். 1994 இல் கிளிண்டன
நிர்வரொம் வடகொரரியரவின அணுசக்தி நிறுவல்ொள் மீது தரக்குதல்
ல் நடத்தும் விளிம்பு வடர கசனறது, ஆனரல் 300,000 முதல் 500,000
வடர கதனகொரரிய ல் அமெற்றும் அகல் அமெரிக்ொ இரரணுவ உயிரிழப்பு
ான மல் நரும் எனற ஒரு நிதரன ல் அமெதிப்பீட்டட கபனடொன வழங்கியதன
பினனர் ொடடசி நிமிடத்தில் அது பினவரங்கி விட்டது.
இப்ான மபரது வரக் கூடிய ஒரு ான மபரர் பரரம்பரிய ஆயுதங்ொளுடன
ல் அமெட்டுப்படுவதரொான மவர
அல்லது
கொரரிய
தீபொற்பத்துடன
ல் அமெட்டுப்படுவான மதர சரத்தியமில்லரததரகும். இனனும் விரிந்தகவரரு
ான மல் அமெரதலுக்ொரொ கபனடொன கசயலூக்ொத்துடன திட்டமிட்டு வருகிறது.
2015 டிசம்பரில், அகல் அமெரிக்ொ கூட்டுப்படட படடத்தடலவரரன
கஜனரல் ான மஜரசப் டனஃான மபரர்ட் கூறுடொயில், வடகொரரியரவுடனரன
எந்த ான மல் அமெரதலும் தவிர்க்ொமுடியரல் அமெல் “பிரரந்தியம் ொடந்ததரொ, பல
ொகுதிகளைத்திலரனதரொ, பல கசயல்பரட்டுமுடறொளுடனரனதரொ” - ான மவறு
வரர்த்டதொளில்
கசரனனரல்,
அத்தடன
சக்திொளும்
பங்குகபறுகினற
அணு
குண்டுொள்
உள்ளிட்ட
அத்தடன
ஆயுதங்ொளும் பயனபடுத்தப்படுகினற ஒரு உலொப் ான மபரரரொ- ஆகும்
எனறரர்.
ான மபரரின
உடனடி அபரயல் அமெரனது
சம்பந்தப்பட்ட அத்தடன
அரசரங்ொங்ொளின கூர்டல் அமெயரன அரசியல், கபரருகுதிகளைரதரர ல் அமெற்றும்
சமூொ
கல் நருக்ொடிொகுதிகளைரல்
-இதன
உச்சல் அமெரய்
கசனற
கவள்ளிக்கிழடல் அமெயனறு கதனகொரரிய ஜனரதிபதி பரர்க் ஜியூனட்-ஹை மீதரன ொண்டனத்தீர்ல் அமெரனமும் அவரது பதவியொற்றமும்
இருந்தது- ான மல் அமெலும் சிக்ொலரக்ொப்பட்டு வருகிறது. ஒரு முனகூட்டிய
ான மதர்தலுக்கும் அதில் ான மதரல்வியின வரய்ப்புக்கும் முொம்கொரடுக்கும்
நிடலயில் ஆளும் வலது-சரரி சுதந்திர கொரரியர ொட்சி கசரந்த
ல் நரட்டின அரசியல் கல் நருக்ொடிொளில் இருந்து திடசதிருப்புவதற்கு

வடகொரரியரவுடனரன
ான மபரர்
பதட்டங்ொடகுதிகளை
திட்டவட்டல் அமெரன முொரந்திரம் இருக்கிறது.

விசிறி

விட

ான மல் அமெலும், இப்ான மபரது ல் நடடகபற்று வருகினற அகல் அமெரிக்ொ-கதனகொரரிய
இரரணுவ ஒத்திடொொள் -இதில் மிொ ல் நவீன அகல் அமெரிக்ொ வரன
ல் அமெற்றும் ொடற்படடயினர் உள்ளிட 320,000 க்கும் அதிொல் அமெரன
இரரணுவத்தினர்
பங்குகபற்றுள்குதிகளைனர்வட
கொரரியரடவத்
தரக்குவதற்ொரன ஒரு ஆொச்சிறந்த சந்தர்ப்பத்டத வழங்குகினறன.
கசனற
ஆண்டு
நிலவரப்படி,
வடகொரரியரவுடனரன
ஒரு
ான மபரருக்ொரன ஒத்திடொயரொ கூறத்தக்ொ இந்த வருடரந்தர ான மபரர்ப்
பயிற்சிொள், வட கொரரியரவின இரரணுவத் தகுதிகளைங்ொள் மீது வலிந்து
தரக்குதல் ல் நடத்துவது ல் அமெற்றும் அந்ல் நரட்டின தடலடல் அமெடயப்
படுகொரடல கசய்வதற்கு “தடலசீவும் திடீர்தரக்குதல்”ொடகுதிகளை
ல் நடத்துவது ஆகியடவ உள்ளிட்ட மூர்க்ொல் அமெரன புதிய கசயல்பரட்டுத்
திட்டங்ொளின அடிப்படடயில் ல் நடத்தப்பட்டு வந்திருக்கினறன.
ஒருபக்ொம் அகல் அமெரிக்ொரவுடன ஒரு உடனபரட்டிற்கு எதிர்பரர்ப்பதும்,
ல் அமெறுபக்ொத்தில் ஒரு ஆயுதப் ான மபரட்டியில் ஈடுபடுவதுல் அமெரய் -இது
ான மபரர் அபரயத்டத அதிொப்படுத்தான மவ கசய்கிறது- அகல் அமெரிக்ொ
மிரட்டல்ொளுக்கு
சீனர
ல் அமெற்றும்
வட
கொரரியர
இரண்டு
அரசரங்ொங்ொளின பதிலிறுப்புான மல் அமெ முற்றிலும் பிற்ான மபரக்ொரனதரய்
இருக்கிறது. இந்த இரண்டு ஆட்சிொளுக்கும் ான மசரசலிசத்துக்கும்
எந்த சம்பந்தமும் இல்டல அடவ கதரழிலரகுதிகளை வர்க்ொத்தின
ல் நலனொடகுதிகளைப் பிரதிபலிக்ொவும் இல்டல. ான மதசியவரதத்டத விசிறி
விடுகினற அவற்றின ல் நடவடிக்டொொள் ஏொரதிபத்தியப் ான மபரருக்கு
எதிரரய்
ஆசியரவிலும்
அகல் அமெரிக்ொரவிலும்
உள்குதிகளை
கதரழிலரகுதிகளைர்ொளிடடான மய
ஒற்றுடல் அமெ
ஏற்படுத்துவதற்கு
முட்டுக்ொட்டடயரொான மவ கசயல்படுகினறன.
இந்த அதி பதட்ட நிடலடல் அமெயில் மிொ ஸ்திரம்குடலக்கும்
ொரரணியரொ அகல் அமெரிக்ொர இருக்கிறது, அங்கு அரசியல் ஸ்தரபொமும்
அரசு எந்திரமும் கவளியுறவுக் கொரள்டொ ல் அமெற்றும் ஊடுருவல்
குற்றச்சரட்டுொள்
கதரடர்பரொ
ஒரு
ொனடன
யுத்தத்தில்
இறங்கியிருக்கினறன. உள்முொல் அமெரன சமூொ ல் அமெற்றும் அரசியல்
பதட்டங்ொடகுதிகளை கபரதுவரன “எதிரி”க்கு எதிரரய் திருப்புவதற்ொரன
முயற்சியில்
ட்ரம்ப்
நிர்வரொம்
வடகொரரியரவுடன
ான மபரரில்
இறங்குவடத ான மல் நரக்கித் திரும்பக் கூடிய அபரயம் மிொ
நிஜல் அமெரனதரய் இருக்கிறது.
ஒரு ான மபரழிவுொரல் அமெரன ான மபரரின சரத்தியம் தனில் நபர்ொள் அல்லது
ொட்சிொளில் இருந்து எழுவதில்டல. சர்வான மதச முதலரளித்துவத்தின
ஆழல் அமெடடந்து
கசல்கினற
கல் நருக்ொடியினரலும்
உலொப்
கபரருகுதிகளைரதரரத்திற்கும் உலொம் ான மபரட்டி ான மதசிய அரசுொகுதிகளைரய்
பிகுதிகளைவுபட்டுக்
கிடப்பதற்கும்
இடடயிலரன
தீர்க்ொமுடியரத
முரண்பரட்டினரலுான மல் அமெ அது உந்தப்பட்டுக் கொரண்டிருக்கிறது.
ஆயினும், இலரப அடல் அமெப்புமுடறயின அான மத கல் நருக்ொடி தரன
கதரழிலரகுதிகளை
வர்க்ொம்,
முதலரளித்துவம்
ல் அமெனிதகுலத்டத
ொரட்டுமிரரண்டித்தனத்திற்குள் அமிழ்த்தும் முனனதரொ அதற்கு ஒரு
முடிவு
ொட்டுவதற்ொரன
ஒரு
ான மசரசலிச
முனான மனரக்கின
அடிப்படடயில்
சர்வான மதச
கதரழிலரகுதிகளை
வர்க்ொத்தின
ஒரு
ஐக்கியப்பட்ட ான மபரர்-எதிர்ப்பு இயக்ொத்டதக் ொட்டிகயழுப்புவது
எனற, அதன கசரந்த புரட்சிொரத் தீர்வுக்ொரய் ான மபரரரடுவதற்ொரன
புற
நிடலடல் அமெொடகுதிகளையும்
அரசியல்
அவசியத்டதயும்
கூட
உருவரக்குகிறது.

