Severná Kórea – Tretia svetová vojna sa blíži?
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Posledné udalosti okolo KĽDR vyvolávajú otázku o možnosti vypuknutia tretej
svetovej vojny. Severná Kórea odpaľuje jednu raketu za druhou za sprievodu
výhražných prehlásení. 3. septembra 2017 Južná Kórea uskutočnila už svoj šiesty
jadrový pokus. Zatiaľ čo silu predposledného výbuchu experti odhadujú na 10 kiloton
TNT, silu posledného výbuchu odhadujú až na 100 kiloton TNT. Ohnisko otrasov,
ktoré dosiahli silu 6,3, bolo v horskej izolovanej provincii Hamgjong, kde má KĽDR
svoju jadrovú strelnicu. Severokórejská štátna televízia odvysielala správu o tom, že
KĽDR uskutočnila úspešnú skúšku vodíkovej bomby. Hneď na to, 3. septembra 2017
juhokórejský prezident Mun Če-in prehlásil, že Severná Kórea musí byť za tento
jadrový test tvrdo potrestaná. Taktiež Čína, tradičný spojenec KĽDR, jadrovú skúšku
odsúdila. Ruský prezident Vladimír Putin v súvislosti s vývojom okolo KĽDR, povedal:
„Svet teraz stojí na hrane rozsiahleho vojnového konfliktu“. Učinil tak v čínskom Siamene pred zahájením summitu krajín BRICKS (Brazília, Rusko, India, Čína,
Juhoafrická republika). Kremeľ toto prehlásenie zverejnil vo štvrtok 31. augusta 2017.
„Pripravujeme plány preventívnej vojny?“ položil v nedávnom televíznom interview
rečnícku otázku generál McMaster. A hneď si aj odpovedal: „Prezident dal jasne
najavo, že nehodlá tolerovať, aby Severná Kórea bola schopná ohrozovať Spojené
štáty.
29. augusta 2017 Severná Kórea odpálila balistickú raketu schopnú niesť jadrovú
nálož, ktorá preletela cez Japonsko a dopadla do Tichého oceánu asi 1180
kilometrov východne od ostrova Hokkaidó. Treba si v tejto súvislosti uvedomiť, že
USA po udalostiach z 11. septembra 2001, už odmieta prijať možnosť, že by sa
niečo podobné mohlo zopakovať. Vyhradzuje si právo na preventívny vojenský
zásah, v prípade možného ohrozenia. A prezident Donald Trump to dáva jasne
najavo.
Avšak vojenský úder voči KĽDR by s určitosťou spustil odvetu zo strany Severnej
Kórei voči Južnej Kórei a Japonsku. Taktiež nie je jasné ako by sa zachovala Čína. A
aj v prípade nízkych strát na strane spojencov by USA museli riešiť problém čo
urobiť s hladnými severokórejčanmi, ktorých by boli milióny, po prípadnej víťaznej

vojne. Bolo by to smutné víťazstvo. Navyše tento rok bola KĽDR znova postihnutá
suchom a neúrodou.
Južná Kórea, spojenec USA, zásadne odmieta vojenský konflikt, lebo by sa citeľne
dotkol jej obyvateľov. Taktiež Japonsko. A teraz odpoveď na otázku, či hrozí, že
konflikt na kórejskom polostrove sa rozrastie v tretiu svetovú vojnu. To naozaj nikto
presne nevie, ale skôr nie. Čína a USA majú silné hospodárske prepojenie, škody by
boli obrovské na oboch stranách. Čína by stratila obrovské príjmy z predaja svojich
výrobkov na Americkom trhu. USA zas majú v Číne veľa továrni, kde využívajú lacnú
čínsku pracovnú silu. Otázne by bolo konanie Ruska, ale nepripadá mi
pravdepodobné, že by im Severná Kórea za to stála. V Sýrii hrozila možnosť
alternatívnych dodávok plynu do Európy, Rusko by prišlo o obrovské zisky z predaja
plynu, ale Kórea? Lenže Rusko by to rozhodne využilo propagandisticky, „Zlí
americkí imperialisti zaútočili na mierumilovnú Severnú Kóreu!“. Zrejme aj naši politici
by sa pokúšali protiamerickú propagandu využiť na svoju sebeckú snahu dostať viac
hlasov vo voľbách.
V Každom prípade obyvatelia kórejského polostrova a Japonska zažívajú kritické
obdobie, a každým odpálením severokórejskej rakety, a každým severokórejským
testom jadrovej zbrane sa situácia ešte viac vyostruje. Riziko tretej svetovej vojny
úplne vylúčiť nemôžeme ale je to málo pravdepodobná alternatíva. Avšak
severokórejská armáda vyvŕtala do skalnatých hôr tunely, a úkryty. Tieto tunely
pravdepodobne nebude možné zničiť bez použitia jadrových zbraní. Použitie
jadrových zbraní v tomto konflikte bude dosť vysoko pravdepodobné. Dúfajme, že k
tomu nedôjde. A ešte jedna vec je v tejto oblasti desivá. Ide o sopku Päktusan. Je to
veľký stratovulkán, ležiaci na hranici medzi Čínou a KĽDR. Erupcia tejto sopky z roku
1050 bola jedna z najväčších za posledných 10 000 rokov. Posledná erupcia bola
zaznamenaná v roku 1702. Merania z roku 2015 ukázali, že je v oblasti zvýšená
seizmická aktivita a vo vzduchu neobvykle vysoké hodnoty oxidu siričitého, čo
nasvedčuje, že dochádza ku expanzii magmatického krbu. Jadrové testy
uskutočňované severokórejským režimom môžu túto strašnú sopku prebudiť. Silné
zemské otrasy môžu narušiť celistvosť magmatického krbu a zrýchliť tak sopečnú
aktivitu. No to isté by sa mohlo stať v prípade amerických jadrových úderov na tunely
severokórejskej armády vyhĺbené v skalnatých horách.
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Tretia svetová vojna bude pravdepodobne vypadať takto.
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