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உலகம,
ககொரிய
தீபகற்பத்தில்
ஓர்
உலக் உலகளொவிய
அணுஆயுத  மதொதலொக துரிததொக தீவிரதவிரமடீவிரமடையக்கூடிய ஒர
 மபொரின் விளிமபில் உள்் உலகளது.

தொக்குதலுக்கு உத்தரவிீவிரமடைலொம என்றும, இரொணுவ மதொ
அல்லது கொங்கிர மகொ இரண்டு மத அவர் உத்தரவிரமடவ மீற
முடியொது என்றும அது நிவிரமடறவு கசய்திரந்தது.

உலகம இதற்கு முன்னர் ஒர மபொதும பொர்த்திரொதவிரமடதப
 மபொன்ற "ஆத்திரம தற்றும சீற்றத்துீவிரமடைன்", அகதரிக்க
ஜனொதிபதி கீவிரமடைொனொல்ட் ட்ரமப வீவிரமடை ககொரியொ மீது அவரது
 மகொபதொன அச்சுறுத்தவிரமடல இரட்டிபபொக்கி உள்் உலகளொர். தனது
வொர்த்விரமடதகள் " மபொதுதொன் உலகளவிற்கு கடுவிரமடதயொக இல்விரமடல"
என்று
 மு நேற்று
கரத்துவிரமடரத்த
அவர்,
எந்தகவொர
தொக்குதலுக்கும
அகதரிக்க
விவிரமடீவிரமடையிறுபபு
“எவரம
பொர்த்திரொதவிரமடத  மபொன்றகவொர சமபவதொக இரக்கும" என்று
எச்சரித்தொர்.
அகதரிக்க
அணுஆயுத
த் உலகளவொீவிரமடைங்கள்
"மிகதரதொன நிவிரமடலயில்" இரபபதொக அவர்  மசர்த்துக்
ககொண்ீவிரமடைொர்.

கபரமபலத்துீவிரமடைன் அகதரிக்கொ விவிரமடீவிரமடையிறுக்கும வவிரமடகயில்,
கபரிதும
ஸதிரதற்ற
பியொங்யொங்
ஆட்சிவிரமடய
 மவண்டுகதன் மற ஒர ு நேீவிரமடைவடிக்விரமடகயில் இறங்க சீண்டிவிீவிரமடை
முயல்கிறது என்றொலும சரி, அல்லது வீவிரமடை ககொரியொ மீது
முன்கூட்டிய
தொக்குதல்கவிரமட் உலகளத்
கதொீவிரமடைங்குவதற்கொன
நிவிரமடலவிரமடதகவிரமட் உலகள உரவொக்கி ககொண்டிரக்கிறது என்றொலும
சரி,
அகதரிக்கொ
"உலகம
முன்கனொர மபொதும
கண்டிரொதவிரமடதப  மபொன்ற"
ஒர
கபரம
ு நேொசகரதொன
குற்றத்திற்கு தயொரிபபு கசய்து ககொண்டிரக்கிறது.

வீவிரமடை
ககொரியொவுக்கு
எதிரொக
அவர்
ஒர
"முன்கூட்டிய
தொக்குதவிரமடல" ு நேீவிரமடைத்துவொரொ என்று
ட்ரமபிீவிரமடைம  மகட்கபபட்ீவிரமடை  மபொது,
இரொணுவ வொய்பபுகள் குறித்து
அவர் கூற முடியொகதன்றும,
ஆனொல்
அவிரமடத
ஒதுக்கிவிீவிரமடை
முடியொகதன்றும
கதரிவித்தொர்.
அகதரிக்க
ஆளும
வட்ீவிரமடைொரங்களில்
கசயலூக்கத்துீவிரமடைன்
ஒர
தொக்குதல் பரிசீலிக்கபபடுகிறது
என்பது
"வீவிரமடை
ககொரியொவிரமடவ
அகதரிக்கொ
முதலில்
தொக்கினொல்,
அது
தற்கொபபொகுதொ?”
என்று
தவிரமடலபபிட்ீவிரமடை
நியூ
 மயொர்க்
விரமடீவிரமடைமஸ கட்டுவிரமடர ஒன்றொல் எடுத்துக்கொட்ீவிரமடைபபட்ீவிரமடைது. ஒர
முன்கூட்டிய தொக்குதலுக்கொன சட்ீவிரமடைபூர்வ விதிமுவிரமடறகவிரமட் உலகள
பூர்த்தி
கசய்திரக்குதொ
என்பவிரமடத
விவொதித்திரந்த
அக்கரத்துவிரமடர, வீவிரமடை ககொரியொ மீதொன தன்னிச்விரமடசயொன ஓர்
ஆக் மரொஷ தொக்குதவிரமடல ஒர நியொயதொன வொய்பபொக
விரமடகயொண்டிரந்தது.

வொஷிங்ீவிரமடைன்  மபொஸடின் உவிரமடறய விரமடவக்கும கட்டுவிரமடர ஒன்று,
வீவிரமடை ககொரியொ மீது வொஷிங்ீவிரமடைன் எவ்வொறு ஒர முன்கூட்டிய
அணுஆயுத தொக்குதவிரமடலத் கதொடுக்கலொம என்று ஆய்வு
கசய்யுத் உலகளவிற்கு இன்னும  மத மல கசன்றிரந்தது. ட்ரமப,
அவரின் ஆ மலொசகர்களின் உீவிரமடைன்பொட்விரமடீவிரமடை கபறவில்விரமடல
என்றொலும கூீவிரமடை, அவ மர ஒர அணுஆயுத முதல்

 மபொர்
ககொரிய
தீபகற்பத்திற்குள் ம் உலகள மய
ு நேீவிரமடைந்தொலும
தற்றும
அணுஆயுதமின்றி
ஏவிரமடனய
த் உலகளவொீவிரமடைங்களுீவிரமடைன்
தட்டுபபடுத்தபபட்டிரந்தொலும
கூீவிரமடை, 1950-53 ககொரிய  மபொரின்
 மபொது ஏற்பட்ீவிரமடைவிரமடதப  மபொல,
உயிரிழபபுகளும
 மசதங்களும
மில்லியன்க் உலகளொக
இரக்கும.
பொதுகொபபுத்துவிரமடற
கசயலர்
கஜனரல்
 மஜமஸ
தொட்டீஸ
இவ்வொரம
கூறுவிரமடகயில்,
வொஷிங்ீவிரமடைனின் உத்தரவுகளுக்கு
வீவிரமடை
ககொரியொ
அடிபணியொவிட்ீவிரமடைொல்,
வொஷிங்ீவிரமடைன் "அந்த ஆட்சிவிரமடய
முடிவுக்கு" ககொண்டு வரம,
தற்றும
"அதன்
தக்கவிரமட் உலகள
அழிக்கும", அதொவது 25 மில்லியன் தக்கவிரமட் உலகளக் ககொண்ீவிரமடை
ஒர ு நேொட்விரமடீவிரமடை நிர்மூலதொக்கும என்று அச்சுறுத்தினொர். சீனொ
தற்றும
ரஷ்யொ
 மபொன்ற
ஏவிரமடனய
அணுஆயுத
அதிகொரங்களும இதில் இழுக்கபபட்ீவிரமடைொல், உலக் உலகளொவிய
விவிரமட் உலகளவுகள் கணக்கிீவிரமடை முடியொததொக இரக்கும.
இந்த கு நேரக்கடிக்கு யொர் கபொறுபபு? அகதரிக்க ஊீவிரமடைகங்கள்
வீவிரமடை ககொரியொவின் "ஆக்கி மரொஷத்தின்" மீது ஒ மரதொதிரியொக
பழிசுதத்துகின்றன. அரசு பிரச்சொர வடிகொலொக அகதரிக்க
ஊீவிரமடைங்கள் வகிக்கும பொத்திரத்துீவிரமடைன்  மசர்ந்து, இதுகவொர
கபொய்யொகும.
இந்த கு நேரக்கடியொனது, தத்திய கிழக்கு, வீவிரமடை ஆபிரிக்கொ,
தத்திய ஆசியொ தற்றும பொல்கன்களில் கீவிரமடைந்த கொல்-

நூற்றொண்ீவிரமடைொக
அகதரிக்க
ஏகொதிபத்தியம
பின்பற்றிய
அபபட்ீவிரமடைதொன ஆக் மரொஷ ககொள்விரமடகயின் விவிரமட் உலகளவொகும.
வொஷிங்ீவிரமடைனின் உலக் உலகளொவிய அபிலொவிரமடஷகளுக்கு ஒர
தவிரமடீவிரமடையொக இரந்த  மசொவியத் ஒன்றியம 1991 இல்
கவிரமடலக்கபபட்ீவிரமடைவிரமடத அடுத்து,
அகதரிக்க மூ மலொபொயம
"எதிர்கொலத்தில்
எந்தகவொர
உலக் உலகளொவிய
 மபொட்டி
எழுவவிரமடதயும தடுபபதில் ஒரமுகபபட்டிரக்க"  மவண்டும
என்று குறிபபிட்டு கபன்ீவிரமடைகன், பொதுகொபபு வழிகொட்டி
கு நேறிமுவிரமடறகவிரமட் உலகள வகுத்தது.
வீவிரமடை ககொரியொ மீது ஒர தொக்குதவிரமடல, ஒர அணுஆயுத
தொக்குதவிரமடலயும கூீவிரமடை, நியொயபபடுத்த ட்ரமப தற்றும அவர்
ஆ மலொசகர்க் உலகளொல்
இப மபொது
விரமடகயில்
எடுக்கபபட்டு
வரகின்ற "முன்கூட்டிய  மபொர்"  மகொட்பொடு, முதலில்  மஜொர்ஜ
ீவிரமடைபிள்யு. புஷ் ஆல் ஈரொக் மீதொன பவிரமடீவிரமடைகயடுபபு தற்றும
ஆக்கிரமிபபுக்கு
சொக்கு மபொக்கொக
விரமடகயொ் உலகளபபட்ீவிரமடைது.
ஜனொதிபதி பரொக் ஒபொதொ மவொ, அகதரிக்க "ததிபபுகள்
தற்றும ு நேலன்கள்" மீதொன ஏதொவகதொர அச்சுறுத்தல்
கொரண மத,
தற்கறொர
ு நேொட்விரமடீவிரமடை
இரொணுவரீதியில்
தொக்குவதற்கு
அகதரிக்கொவிற்கு
 மபொதுதொனது
என்று
அறிவித்து புஷ்  மகொட்பொட்விரமடீவிரமடை விரிவுபடுத்தினொர். இந்த புதிய
 மகொட்பொடு சர்வ மதச சட்ீவிரமடைத்விரமடத முற்றிலும மீறுகிறது. ஓர்
ஆக்கிரமிபபு  மபொர் கதொடுபபது தவிரமடலயொய குற்றதொகும,
இதற்கொக தொன் ு நேொஜி தவிரமடலவர்கள் இரண்ீவிரமடைொம உலக
 மபொரக்குப
பின்னர்
நூகரம மபர்க்
விசொரவிரமடணகளில்
குற்றஞ்சொட்ீவிரமடைபபட்டு, தண்டிக்கபபட்ீவிரமடைொர்கள்.
ட்ரமப நிர்வொகத்திீவிரமடைமிரந்து அதன் குறிபபுகவிரமட் உலகள எடுத்து
ககொண்டு, அகதரிக்க தற்றும சர்வ மதச ஊீவிரமடைகங்கள், வீவிரமடை
ககொரிய
தவிரமடலவர்
கிம
 மஜொங்-யுன்
ஐ
ஒர
விரமடபத்தியக்கொரரொக கொட்டுவதற்கும தற்றும அவர் ஆட்சி
"பொரிய  மபரழிவுகரதொன ஆயுதங்களின்" அச்சுறுத்தவிரமடல
முன்னிறுத்துவதொக
ஒட்டுகதொத்ததொக
ஊதிபகபரிதொக்கி
கொட்ீவிரமடைவும அவற்றொல் ஒர தொக்குதல் ு நேீவிரமடைத்தபபடுகிறது. இது,
 மசர்பியொ, ஈரொக், லிபியொ தற்றும சிரியொவிற்கு எதிரொக
அகதரிக்க தவிரமடலவிரமடதயிலொன  மபொர்களுக்குப பின்னொல்
கபொது கரத்துக்கவிரமட் உலகள ககொண்டு கசல்லும முயிற்சியில்
பயன்படுத்தபபட்ீவிரமடை
ு நேன்கறியபபட்ீவிரமடை
வழவிரமடதயொன
ு நேவிரமடீவிரமடைமுவிரமடறவிரமடயப பின்கதொீவிரமடைர்கிறது.
இந்த சரதொரியொன பிரச்சொரத்திற்குப பின்னொல், அதிகரித்து
வரம இந்த  மபொரின் அடிபபவிரமடீவிரமடை குணொமசம என்ன? இது
உலகின் மிகவும பலதொக ஆயுத மதந்திய ஏகொதிபத்திய
சக்திக்கும,
இரபதொம
நூற்றொண்டு
முழுவதிலும
இவிரமடீவிரமடைவிீவிரமடைொது
கொலனித்துவ
தற்றும
ஏகொதிபத்திய
ஒடுக்குமுவிரமடறயின் விவிரமட் உலகளவொக தனது சமூக தற்றும அரசியல்
குணொமசத்விரமடதக் ககொண்டுள்் உலகள ஒடுக்கபபட்ீவிரமடை வறிய ஒர
ு நேொட்டிற்கும இவிரமடீவிரமடையிலொன ஒர  மதொதலொகும.
ஜபபொனொல் ு நேொற்பது
ஆண்டுகளுக்கும அதிக கொல
கொட்டுமிரொண்டித்தன கொலனித்துவ ஆட்சிக்கு பின்னர்,
அகதரிக்கொ சி மயொலில் ஒர இரொணுவ சர்வொதிகொரத்விரமடத
நிறுவிய மதொடு,
வீவிரமடைக்கு
தற்றும
கதற்கு
ககொரிய
தீபகற்பத்தில் கசயற்விரமடகயொன பி் உலகளவிரமடவப  மபணுவதற்கு 1950
களின் கதொீவிரமடைக்கத்தில் இனபபடுககொவிரமடல-அ் உலகளவிலொன ஒர

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

 மபொவிரமடரத் கதொடுத்தது. அப மபொர் முடிந்த பின்னரில் இரந்து,
வீவிரமடை ககொரியொ மீண்டும மீண்டும ஆத்திரமூட்ீவிரமடைல்கள் தற்றும
இரொணுவ
அச்சுறுத்தல்களுீவிரமடைன்
 மசர்ந்து,
அகதரிக்க
தவிரமடலவிரமடதயிலொன
கபொர் உலகளொதொர
முற்றுவிரமடகக்கு
உள்் உலகளொக்கபபட்ீவிரமடைது.
ட்ரமப நிர்வொகத்தின்  மபொர் அச்சுறுத்தல்களின் பிரதொன
இலக்கு வீவிரமடை ககொரியொ அல்ல, தொறொக அகதரிக்கொ தனது
பிரொந்திய தற்றும உலக் உலகளொவிய  மதலொதிக்கத்திற்கு முக்கிய
தவிரமடீவிரமடையொக கரதும சீனொ ஆகும. ஆசிய பசிபிக் எங்கிலும
அகதரிக்க
இரொணுவ
ஆயத்தபபடுத்தல்
பொசிசவொத
பில்லியனர் ட்ரமபில் இரந்து கதொீவிரமடைங்கவில்விரமடல, தொறொக
அது ஒபொதொ நிர்வொகம அபிவிரத்தி கசய்த "ஆசியொவிரமடவ
 மு நேொக்கிய முன்கனடுபபின் ஒர கதொீவிரமடைர்ச்சியொகும. ஒபொதொ
இந்த புவிசொர்-மூ மலொபொய ு நேீவிரமடைவடிக்விரமடகவிரமடய ட்ரமப வசம
ஒபபவிரமடீவிரமடைக்விரமடகயில்,
புதிய
நிர்வொகம முகங்ககொடுக்கும
பிரதொன
இரொணுவ
சவொலொக
வீவிரமடை
ககொரியொவிரமடவ
அவிரமடீவிரமடையொ் உலகளம கண்ீவிரமடைதுீவிரமடைன், வீவிரமடை ககொரிய "அச்சுறுத்தல்"
சீனொவுீவிரமடைனொன
அகதரிக்க
 மதொதவிரமடல
அதிகரிபபதற்கு
சொக்கு மபொக்கொக
பயன்படுத்தபபீவிரமடை
 மவண்டுகதன
ஆ மலொசவிரமடன வழங்கினொர்.
பிகயொங்கொங்கிற்கு எதிரொக ஐ.ு நேொ. பொதுகொபபு அவிரமடவயில்
கடுவிரமடதயொன புதிய தவிரமடீவிரமடையொவிரமடணகளுக்கு ஒரதனதொன
வொக்களிபபுகளுக்கு
பின்னர்
உீவிரமடைனடியொக
ட்ரமபின்
ஆத்திரமூட்டும
அறிக்விரமடககள்
வந்துள்் உலகளன
என்பது,
தவிரமடீவிரமடையொவிரமடண தீர்தொனங்களுக்கு ஆதரவொன சீனொவின்
வொக்விரமடக பலவீனத்தின் ஒர அறிகுறியொக தற்றும  மதொதவிரமடல
உீவிரமடைனடியொக தீவிரபபடுத்துவதற்கு ஒர பச்விரமடசக்ககொடி
கொட்ீவிரமடைபபட்ீவிரமடைதொக வொஷிங்ீவிரமடைன் அர்த்தபபடுத்தி உள்் உலகளவிரமடத
எடுத்துக்கொட்டுகிறது.
வீவிரமடை
ககொரியொவுக்கு
எதிரொன
"ஆத்திரதொன தற்றும சீற்றதொன" அச்சுறுத்தல் சீனொ, ரஷ்யொ
தற்றும அகதரிக்க  மதலொதிக்கத்திற்கு ஒர சவொவிரமடல
முன்னிறுத்தும  மவகறந்த சக்திகளுக்கும ஒர தவிரமடறமுகதொன
எச்சரிக்விரமடகயொகும.
வீவிரமடை ககொரியொ மீதொன எந்தகவொர அகதரிக்க தொக்குதலும,
ஏற்கன மவ 1950 இல் ஏற்பட்ீவிரமடைவிரமடத  மபொல மவ, சீனொவுீவிரமடைன்
துரிததொன
ஒர
 மபொரில்
தீவிரதவிரமடீவிரமடையக்கூடும.
மூ மலொபொயரீதியில் அவிரமடதந்துள்் உலகள ககொரிய தீபகற்பம மீதொன
அகதரிக்க
கட்டுபபொடு,
1930
களில்
ஜபபொனிய
ஏகொதிபத்தியத்திற்கு கசயல்பட்ீவிரமடைவிரமடதப  மபொல மவ, வீவிரமடைக்கு
சீனொவிற்குள் ஆத்திரமூட்ீவிரமடைல்கள் தற்றும தவிரமடலயீடுகளுக்கு
உந்துசக்தியொக தொறும. 67 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வீவிரமடை
ககொரியொவிரமடவ
அகதரிக்கொ
விரமடகபபற்றுவவிரமடதத்
தடுக்க
 மபொரொடியதுீவிரமடைன் இப மபொது வவிரமடரயில் பிகயொங்யொங்குீவிரமடைன்
ஒர பரஸபர பொதுகொபபு உீவிரமடைன்படிக்விரமடகவிரமடயப  மபணி
வரகின்ற சீனொ,
இந்த ஆபத்து குறித்து மிகவும
ு நேனவுபூர்வதொக உள்் உலகளதுீவிரமடைன், அதன் வீவிரமடைக்கு எல்விரமடலவிரமடய
இரொணுவரீதியில் பலபபடுத்தி வரகிறது.
கதொழிலொ் உலகள வர்க்கத்விரமடத சர்வ மதச அ் உலகளவில் சுயொதீனதொக
புரட்சிகரதொனரீதியில் அணிதிரட்டுவது தட்டு மத ஒர புதிய
உலக  மபொரக்கொன ஏகொதிபத்திய உந்துதவிரமடல தடுக்கவும
தற்றும  மபொர்-ு நேொடு மவொவிரமடர நிரொயுதபொணியொக்கவும முடியும.
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