
Razboi rece in Peninsula Coreea
Soldatii nord-coreeni au deschis focul asupra militarilor Coreei de Sud, aflati la un post de observatie din
zona demilitarizata, intr-un incident rar care ridica miza tratativelor diplomatice, la care Phenianul a
precizat ca este dispus sa participe, pentru a dezamorsa criza din Peninsula. Reprezentantii Statului Major
al fortelor sud-coreene au declarat ca soldatii Sudului au raspuns la randul lor cu focuri de mitraliera,
imediat dupa ce au emis, printr-un difuzor, un mesaj care avertiza ca actiunea Nordului incalca, in mod
clar, armistitiul incheiat acum 50 de ani, la sfarsitul razboiului coreean. In vreme ce Phenianul a pastrat o
tacere absoluta, purtatorul de cuvant al Statului Major sud-coreean, colonelul Lee Hong-ki, a declarat ca,
deocamdata, nu s-a luat nici o decizie referitoare la un eventual protest oficial. ?Vom continua
investigatiile si, in functie de rezultatele obtinute, vom determina care este urmatorul pas pe care trebuie
sa il urmam?, a declarat Lee. Incidentul de ieri, care nu s-a soldat cu victime, face parte, potrivit
analistilor, din strategia prin care Phenianul incearca sa tensioneze situatia, in scopul obtinerii unor
concesii cat mai favorabile. ?Tot ceea ce au facut in cadrul zonei demilitarizate in cursul ultimilor ani a
avut un scop anume. Nord-coreenii au continuat sa gaseasca diverse cai de a reaminti Statelor Unite ca se
afla acolo si ca pot produce pagube, ca modalitate de a atrage atentia?, a declarat Scott Snyder, analist al
Asia Foundation din Seul. Cu numai o zi inaintea incidentului, mai multi experti din cadrul serviciilor de
securitate americane au criticat Administratia Bush pentru modalitatea necorespunzatoare de tratare a
crizei nord-coreene. Intr-un interviu acordat cotidianului Washington Post, fostul secretar al Apararii,
William Perry, si-a exprimat convingerea ca Statele Unite si Coreea de Nord se indreapta spre o
confruntare militara si l-a invinuit pe presedintele Bush pentru lipsa unei politici fata de Phenian,
apreciind ca acest regim ar astepta diverse compensatii pentru a renunta la ambitiile sale nucleare.
Confruntarile din cadrul zonei demilitarizate au izbucnit periodic de-alungul anilor, dar in ultimul timp
acestea au devenit destul de rare. Schimbul de focuri de ieri a avut loc pe fondul eforturilor depuse de
oficialii SUA si cei chinezi pentru a readuce Phenianul la masa negocierilor. Initial, autoritatile
nord-coreene sustineau ca Washingtonul va fi singurul partener de negocieri, dar, recent, au precizat ca ar
putea lua in considerare si o runda de discutii multilaterale. In acelasi scop, adjunctul ministrului chinez
de Externe, Dai Bingguo, care purtat recent tratative cu Administratia Coreei de Nord, urmeaza sa
calatoreasca la Washington pentru o discutie privind situatia ingrijoratoare din peninsula. Noua criza
coreeana a inceput in octombrie, cand oficialii americani au afirmat ca Phenianul se afla intr-o faza
avansata a programului de dezvoltare a armelor nucleare, incalcand astfel intelegerea facuta cu
Washingtonul in 1994. Statele Unite au sistat transporturile de combustibil catre Coreea de Nord, iar
Phenianul a raspuns prin expulzarea inspectorilor ONU, reactivand facilitatile nucleare si retragandu-se
din Tratatul de neproliferare nucleara. Situatia a culminat sptamana trecuta, cand Phenianul a anuntat ca
dispune de suficient plutoniu pentru fabricarea a sase bombe nucleare. 
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