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அமெரிக்க்கா ம தென் மக்காரிிய்காவிற்க
டிிரட்கான்ககள்களையும் மக்காகள கொலைப
பகளைககள்களையும் அனுபபுகிறத
By Peter Symonds, 14 March 2017

டரம்ப்

நிர்ிர்வநிர்வாகம் கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவிற்கு ாகம் தெநிர்வாக்கும் டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்ககும் டிரோன்கள்

அனுப்பியும் மற்றும் ஏற்கன தாக்கும் டிரிர்வ நடந்து ிர்வரும் ந்து வரும் பநிர்வாரி கொரிய  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்
ஒத்திகும் டிரோன்களககளில்
ந்து வரும் பங்கம் தகடுக்க
சிறப்புப்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட
பிரிவுககும் டிரோன்கள்
அனுப்பியும், கம் தகநிர்வாரி கொரிய தீந்து வரும் பகற்ந்து வரும் பத்தில் நிலவும் அதீாகம் தெ ந்து வரும் பாகம் தெடடமநிர்வான
விடடுக்கம் தகநிர்வாடுப்ந்து வரும் பற்ற
நிகும் டிரோன்களலகும் டிரோன்கள கொரிய
இன்னும்
தீவிரப்ந்து வரும் படுத்தி
உள்்து. ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவின் அணுசக்தி மற்றும் இரநிர்வாணுிர்வ
ாகம் தெ்ங்கள் மீது ாகம் தெநிர்வாக்குாகம் தெல் கம் தாகம் தெநிர்வாடுக்க கம் திர்வள்கும் டிரோன்கள் மநிர்வாளிகும் டிரோன்களக
ந்து வரும் பரிசீலித்து ிர்வருகின்ற நிகும் டிரோன்களலயில் ாகம் தெநிர்வான், இந்ாகம் தெ இரநிர்வாணுிர்வ
ஆ கொரியத்ாகம் தெப்ந்து வரும் பநிர்வாடுகள் நடக்கின்றன.
கி தாக்கும் டிரர ஈகிள் (Gray Eagle) நிறுிர்வனத்தின் ஆளில்லநிர்வா ிர்வநிர்வான்ிர்வழ
ாகம் தெ்ிர்வநிர்வாடங்கள் (UAS) சி தாக்கும் டிர கொரியநிர்வாலின் கம் தாகம் தெற் தாக்கும் டிரக குன்சன் விமநிர்வானத்
ாகம் தெ்த்தில் நிரந்ாகம் தெரமநிர்வாக நிகும் டிரோன்களலநிறுத்ாகம் தெப்ந்து வரும் படுகம் தமன US Forces Korea
கடடகும் டிரோன்கள் கொரியகம் திங்க்ன்று அறிவித்ாகம் தெது. “அகம் தமரிக்க  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்ஸ
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வா கடடகும் டிரோன்கள் கொரியகம் மற்றும் நமது [கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரிய]
ந்து வரும் பங்கநிர்வாளிக்து  தாக்கும் டிரிர்வவுந்து வரும் பநிர்வார்ப்பு, கண்கநிர்வாணிப்பு மற்றும் அறிவுசநிர்வார்
ஆற்றல்ககும் டிரோன்கள் இந்ாகம் தெ UAS ாகம் தெ்ிர்வநிர்வாடங்கள் குறிப்பிடத்ாகம் தெக்க
அ்வில் உ கொரியர்த்துகின்றன,” என்றது அறிவித்ாகம் தெது.
அகம் தமரிக்க
அறிக்கும் டிரோன்களக
 தாக்கும் டிரிர்வவுந்து வரும் பநிர்வார்ப்கும் டிரோன்களந்து வரும் ப
குறிப்பிடுகின்ற
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாதினும், ந்து வரும் படுகம் தகநிர்வாகும் டிரோன்களலககும் டிரோன்கள் நடத்ாகம் தெவும் மற்றும் இரநிர்வாணுிர்வ
இலக்குககும் டிரோன்கள்த் ாகம் தெநிர்வாக்கவும் ந்து வரும் ப கொரியன்ந்து வரும் படுத்ாகம் தெப்ந்து வரும் படடுள்் கம் த்தப்பட்டுள்ள ஹெல்ந்து வரும் ப கொரியர்
ஏவுககும் டிரோன்களகணைகளில் நநிர்வான்கும் டிரோன்களகயும் கூட கி தாக்கும் டிரர ஈகிள் டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்க்நிர்வால்
ாகம் தெநிர்வாங்கிச் கம் தசல்ல முடியும். இந்ாகம் தெ உயிர்ந்து வரும் பறிக்கும் டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்கள் 24
மணி
 தாக்கும் டிரநரம்
ிர்வகும் டிரோன்களரயில்
ாகம் தெகும் டிரோன்களரயிறங்கநிர்வாமல்
ந்து வரும் பறக்கக்கூடி கொரியகும் டிரோன்களிர்வ கொரியநிர்வாகும்.
கம் தாகம் தென்
கம் தகநிர்வாரி கொரிய
இரநிர்வாணுிர்வம்
ஐ கொரியத்திற்கிடமின்றி
நிகும் டிரோன்களலநிறுத்ாகம் தெல்களுக்கநிர்வாக
இருந்ாகம் தெது.
கம் தந்து வரும் ப கொரியர்
கம் திர்வளியிட
விரும்ந்து வரும் பநிர்வாாகம் தெ அதிகநிர்வாரி ஒருிர்வர் Yonhap கம் தசய்தி நிறுிர்வனத்திடம்
கூறுகும் டிரோன்களகயில், “கம் தகநிர்வாரி கொரிய தீந்து வரும் பகற்ந்து வரும் பத்தில் ஒரு  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் ஏற்ந்து வரும் படடநிர்வால்,
ஆளில்லநிர்வா
இந்ாகம் தெ
விமநிர்வானம்
ிர்வட
கம் தகநிர்வாரி கொரிய
ிர்வநிர்வான்எல்கும் டிரோன்களலகளுக்குள் ஊடுருவி,  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் கடடகும் டிரோன்கள் கொரியகம் மற்றும்
ஏகும் டிரோன்களன கொரிய பிராகம் தெநிர்வான இரநிர்வாணுிர்வ ாகம் தெ்ங்கள் மீது ஒரு துல்லி கொரியமநிர்வான
ாகம் தெநிர்வாக்குாகம் தெகும் டிரோன்களல நடத்தும்,” என்றநிர்வார்.
கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவிற்கு ாகம் தெநிர்வாக்கும் டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்ககும் டிரோன்கள் அனுப்பி கொரியகும் டிரோன்களம ,
ஒசநிர்வாமநிர்வா பின்  தாக்கும் டிரலடகும் டிரோன்களனக் கம் தகநிர்வான்ற அதிஉ கொரியர் ந்து வரும் பயிற்சி கம் தந்து வரும் பற்ற
ாகம் தெநிர்வாக்கும் ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட கொரியநிர்வான SEAL ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடப்பிரிவு 6 ஐ உள்்டக்கி கொரிய
அகம் தமரிக்க சிறப்புப்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடகள் Foal Eagle எனும் ிர்வருடநிர்வாந்ாகம் தெர
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் ஒத்திகும் டிரோன்களககளில் ஈடுந்து வரும் படடுள்்துடன் கம் தந்து வரும் பநிர்வாருந்தி ிர்வருகிறது.

இந்ாகம் தெ

ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடப்பிரிவு அகம் தமரிக்க ாகம் தெகும் டிரோன்களரப்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட  தாக்கும் டிரரஜ்சர்ஸ
(US Army Rangers), கம் தடல்டநிர்வா ஃ தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்ஸ (Delta Force) மற்றும்
கிரீன்  தாக்கும் டிரந்து வரும் பகம் தரட (Green Berets) ஆகி கொரியிர்வற்றுடன்  தாக்கும் டிரசர்ந்து கம் தாகம் தென்
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவில் கூடடு ந்து வரும் பயிற்சிகளில் ந்து வரும் பங்குந்து வரும் பற்றும் என்று Yonhap
குறிப்பிடடது.
SEAL

“ிர்வடக்கிற்குள் ஊடுருிர்வ, ிர்வடக்கின்  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் கடடகும் டிரோன்கள் கொரியகத்கும் டிரோன்களாகம் தெத்
ாகம் தெகர்க்க மற்றும் அாகம் தென் முக்கி கொரிய இரநிர்வாணுிர்வ ாகம் தெ்ங்ககும் டிரோன்கள்
நிர்மூலமநிர்வாக்குிர்வாகம் தெற்கநிர்வான
நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களகககும் டிரோன்கள்ப்
ந்து வரும் பயிற்சி
கம் தசய்ிர்வாகம் தெற்கநிர்வாக" மிக
அதிக எண்ணிக்கும் டிரோன்களகயில்
மற்றும்
கம் திர்வவ் தாக்கும் டிரிர்வறு விாகம் தெத்தில் அகம் தமரிக்க சிறப்பு நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களக
ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடப்பிரிவுகள் ந்து வரும் பங்குந்து வரும் பற்றி ிர்வருகின்றன என்று ஒரு இரநிர்வாணுிர்வ
அதிகநிர்வாரி அந்ாகம் தெ கம் தசய்தி நிறுிர்வனத்திற்குத் கம் தாகம் தெரிவித்ாகம் தெநிர்வார் . Foal
Eagle
கூடடு
ந்து வரும் பயிற்சிகள்
முன்பில்லநிர்வாாகம் தெ்வில்
மிகப்
கம் தந்து வரும் பரி கொரியாகம் தெநிர்வாகும், இதில் ஒரு அகம் தமரிக்க விமநிர்வானந்ாகம் தெநிர்வாங்கி
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்க்கப்ந்து வரும் பலின்
ாகம் தெநிர்வாக்கும்
குழுவும்,
கண்டறி கொரியவி கொரியலநிர்வா
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்விமநிர்வானங்கள்
மற்றும்
ாகம் தெந்திரமநிர்வாக
குண்டுவீசும்
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்விமநிர்வானங்களும்,
320,000
க்கும்
அதிகமநிர்வான
துருப்புகளுடன் ஈடுந்து வரும் படடுள்்ன.
அகம் தமரிக்க கம் திர்வளியுறவுத்துகும் டிரோன்களற கம் தச கொரியலர் கம் தறக்ஸ ரில்லர்சனின்
ஜப்ந்து வரும் பநிர்வான்,
கம் தாகம் தென்
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வா
மற்றும்
சீனநிர்வாவிற்கநிர்வான
இவ்ிர்வநிர்வாரயிறுதி விஜ கொரியம் குறித்து கம் திர்வளியுறவுத்துகும் டிரோன்களற கம் தசய்தி
கம் தாகம் தெநிர்வாடர்ந்து வரும் பநிர்வா்ர் மநிர்வார்க்  தாக்கும் டிரடநிர்வானர் கருத்துகும் டிரோன்களரக்கும் டிரோன்களகயில், அகம் தமரிக்க
இரநிர்வாணுிர்வம் "அதிகரித்ாகம் தெ்வில் ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவிடம் இருந்து
ிர்வரும்
கிர்வகும் டிரோன்களலப்ந்து வரும் படுத்தும்,
கிர்வனம்
கம் தசலுத்துிர்வாகம் தெற்குரி கொரிய
அச்சுறுத்ாகம் தெலுக்கு" எதிரநிர்வாக "ாகம் தெற்கநிர்வாப்பு நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களகககும் டிரோன்கள்"
எடுத்து ிர்வருகிறது என்று அந்து வரும் பத்ாகம் தெமநிர்வாக ிர்வநிர்வாதிடடநிர்வார்.
இந்ாகம் தெ டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்களும் சரி அல்லது Terminal High Altitude Area
Defence (THAAD) எனப்ந்து வரும் படும் ாகம் தெகும் டிரோன்களரயிலிருந்து ிர்வநிர்வானில் கம் தசன்று
ாகம் தெநிர்வாக்கும் ஏவுககும் டிரோன்களகணை ாகம் தெடுப்பு அகும் டிரோன்களமப்புமுகும் டிரோன்களறயும் சரி,  தாக்கும் டிரடநிர்வானர்
குறிப்பிடும் இவ்விரண்டு தாக்கும் டிரம "ாகம் தெற்கநிர்வாப்பு" ாகம் தென்கும் டிரோன்களம கம் தகநிர்வாண்டகும் டிரோன்களிர்வ
அல்ல. சிறப்புப்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட பிரிவுகளுடன்  தாக்கும் டிரசர்ந்து இந்ாகம் தெ டி தாக்கும் டிரரநிர்வான்கள்,
ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரிய இரநிர்வாணுிர்வ ாகம் தெ்ங்கள் மீது "முன்கூடடி கொரிய"
ாகம் தெநிர்வாக்குாகம் தெல்கள்
மற்றும்
ிர்வட
கம் தகநிர்வாரி கொரிய
ாகம் தெகும் டிரோன்களலிர்வர்ககும் டிரோன்கள்க்
கம் தகநிர்வால்ிர்வாகம் தெற்கநிர்வாக "ந்து வரும் படுகம் தகநிர்வாகும் டிரோன்களல  தாக்கும் டிரிர்வடகும் டிரோன்களட கொரியநிர்வாடல்ககும் டிரோன்கள்" நடத்ாகம் தெ
ஒத்திகும் டிரோன்களக ந்து வரும் பநிர்வார்த்து ிர்வருகின்றன. இது, 2015 இன் இறுதியில்
அகம் தமரிக்கநிர்வா மற்றும் கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவிற்கு இகும் டிரோன்களட தாக்கும் டிர கொரிய ஒப்புக்
கம் தகநிர்வாள்்ப்ந்து வரும் படட ஒரு ஆக் தாக்கும் டிரரநிர்வாஷமநிர்வான புதி கொரிய கூடடு நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களக
திடடமநிர்வான OPLAN 5015 இன் அ தாக்கும் டிராகம் தெ ிர்வரிகும் டிரோன்களசயில் உள்்து.

இந்ாகம் தெ THAAD ஆயுாகம் தெ அகும் டிரோன்களமப்பின் நிகும் டிரோன்களலநிறுத்ாகம் தெலநிர்வானது,
ஆசி கொரியநிர்வாவில், அதுவும் பிராகம் தெநிர்வானமநிர்வாக சீனநிர்வாவிற்கு எதிரநிர்வான
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாருக்கநிர்வாக, ாகம் தெகும் டிரோன்களரயிலிருந்து ிர்வநிர்வானில் கம் தசன்று ாகம் தெநிர்வாக்கும்
ஏவுககும் டிரோன்களகணை ாகம் தெடுப்பு ஆயுாகம் தெ அகும் டிரோன்களமப்புகள் மற்றும் இரநிர்வாணுிர்வ
ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடககும் டிரோன்கள்க்
கடடகும் டிரோன்களமக்கும்
கம் தந்து வரும் பன்டகனின்
ந்து வரும் பரந்ாகம் தெ
கடடகும் டிரோன்களமப்பினது ந்து வரும் பநிர்வாகமநிர்வாக உள்்து. கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவில்
THAAD நிறுவுாகம் தெலுக்கு கம் தந்து வரும் பய்ஜிங் திரும்ந்து வரும் ப திரும்ந்து வரும் ப கடுகும் டிரோன்களம கொரியநிர்வான
ஆட தாக்கும் டிரசந்து வரும் பகும் டிரோன்களகணைககும் டிரோன்கள்க்
கூறியுள்்து.
இந்ாகம் தெ
ஆயுாகம் தெ
அகும் டிரோன்களமப்புமுகும் டிரோன்களற
சீனப்
கம் தந்து வரும் பருநிலத்திற்குள்
ஆழமநிர்வாக
கண்கநிர்வாணிக்க ாகம் தெகும் டிரோன்களககும் டிரோன்களம கம் தகநிர்வாண்ட ஒரு ந்து வரும் பலம்ிர்வநிர்வாய்ந்ாகம் தெ ரநிர்வாடநிர்வார்
அகும் டிரோன்களமப்புமுகும் டிரோன்களறகும் டிரோன்கள கொரியக் கம் தகநிர்வாண்டிருப்ந்து வரும் பதுடன்,  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் சம்ந்து வரும் பிர்வத்தில்
சீனநிர்வாவிலிருந்து ிர்வரும் ஏவுககும் டிரோன்களகணைகள் குறித்து அகம் தமரிக்க
இரநிர்வாணுிர்வத்திற்கு இது மிகவும் முன்கூடடி கொரிய எச்சரிக்கும் டிரோன்களகககும் டிரோன்கள்
ிர்வழங்கக்கூடி கொரியாகம் தெநிர்வாகும்.
ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வ  தாக்கும் டிரநநிர்வாக்கி கொரிய அகம் தமரிக்க மூ தாக்கும் டிரலநிர்வாந்து வரும் பநிர்வா கொரியத்கும் டிரோன்களாகம் தெத்
ாகம் தெற் தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாது மீ்நிர்வாய்வு கம் தசய்து ிர்வரும் டரம்ப் நிர்ிர்வநிர்வாகம், கம் தகநிர்வாரி கொரிய
தீந்து வரும் பகற்ந்து வரும் பத்தில்
நீண்டகநிர்வால
இரநிர்வாணுிர்வ
ாகம் தெ கொரியநிர்வாரிப்புககும் டிரோன்கள்
முன்கம் தனடுப்ந்து வரும் பாகம் தெற்கநிர்வாக கடந்ாகம் தெ ிர்வநிர்வாரம் ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வா ந்து வரும் பரி தாக்கும் டிரசநிர்வாதித்ாகம் தெ
ாகம் தெகும் டிரோன்களரயிலிருந்து ிர்வநிர்வானில் கம் தசன்று ாகம் தெநிர்வாக்கும் நநிர்வான்கு ஏவுககும் டிரோன்களகணை
 தாக்கும் டிரசநிர்வாாகம் தெகும் டிரோன்களனககும் டிரோன்கள்ச் சநிர்வாாகம் தெகமநிர்வாக கும் டிரோன்களகப்ந்து வரும் பற்றியுள்்து.  தாக்கும் டிரிர்வநிர்வால் ஸடரீட
 தாக்கும் டிரஜர்னல்
கம் தசய்தியின்ந்து வரும் படி,
கம் திர்வள்கும் டிரோன்கள்
மநிர்வாளிகும் டிரோன்களக
பிகம் த கொரியநிர்வாங் கொரியநிர்வாங்கில் ஒரு "ஆடசி மநிர்வாற்றத்கும் டிரோன்களாகம் தெ" மற்றும் ிர்வட
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வா
மீாகம் தெநிர்வான
இரநிர்வாணுிர்வ
ாகம் தெநிர்வாக்குாகம் தெல்ககும் டிரோன்கள்ச்
கம் தச கொரியலூக்கத்துடன் ந்து வரும் பரிசீலித்து ிர்வருகிறது.
“ிர்வட
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வக்
கும் டிரோன்களக கொரியநிர்வாள்ிர்வாகம் தெற்கு
நநிர்வாம்
புதி கொரிய
 தாக்கும் டிர கொரியநிர்வாசகும் டிரோன்களனககும் டிரோன்கள், புதி கொரிய ிர்வழககும் டிரோன்கள்க் கநிர்வாகணை  தாக்கும் டிரிர்வண்டியுள்்து,”
என்று அகம் தமரிக்க கம் திர்வளியுறவுத்துகும் டிரோன்களற கம் தசய்தி கம் தாகம் தெநிர்வாடர்ந்து வரும் பநிர்வா்ர்
 தாக்கும் டிரடநிர்வானர்
சர்ிர்வசநிர்வாாகம் தெநிர்வாரகணைமநிர்வாக
கம் தாகம் தெரிவித்ாகம் தெநிர்வார்.
“சீனநிர்வாவுக்கு
அச்சுறுத்ாகம் தெல் புரிகிறது. ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவில் என்ன நடந்து
ிர்வருகிற தாக்கும் டிராகம் தெநிர்வா அது அிர்வர்களுக்கு கம் தாகம் தெரி கொரியநிர்வாது என்ந்து வரும் பாகம் தெல்ல,”
என்றநிர்வார்.
சீனநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வக்
குறிப்பிடுிர்வாகம் தெநிர்வானது,
ிர்வரவிருக்கும்
ரில்லர்சன்
விஜ கொரியத்தின்  தாக்கும் டிரநநிர்வாக்கங்ககும் டிரோன்கள் அடிக் தாக்கும் டிரகநிர்வாடிடுகிறது. முாகம் தெலநிர்வாிர்வாகம் தெநிர்வாக,
அிர்வர் ிர்வநிர்வாஷிங்டனின் ஜப்ந்து வரும் பநிர்வானி கொரிய மற்றும் கம் தாகம் தென் கம் தகநிர்வாரி கொரிய
கூடடநிர்வாளிகளுக்கு அகம் தமரிக்க திடடங்ககும் டிரோன்கள் விிர்வரிக்கவும் மற்றும்
 தாக்கும் டிரமநிர்வாாகம் தெல் சம்ந்து வரும் பிர்வத்தில் கம் தநருக்கமநிர்வான இரநிர்வாணுிர்வ கூடடுறகும் டிரோன்களிர்வ
ஊக்குவிக்கவும் உத் தாக்கும் டிராகம் தெசித்துள்்நிர்வார். பின் அிர்வர் கம் தந்து வரும் பய்ஜிங்கிற்கு
கம் தசல்ிர்வநிர்வார், அங் தாக்கும் டிரக பிகம் த கொரியநிர்வாங் கொரியநிர்வாங்கிற்கு எதிரநிர்வாக கடுகும் டிரோன்களம கொரியநிர்வான
ாகம் தெண்டிக்கும்
விாகம் தெமநிர்வான
நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களக
எடுக்குமநிர்வாறு
சீன
அரசநிர்வாங்கத்கும் டிரோன்களாகம் தெ மிரடட மு கொரியல்ிர்வநிர்வார்.
ிர்வட
கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வா
 தாக்கும் டிரநநிர்வாக்கி கொரிய
அதிகரித்ாகம் தெ
அகம் தமரிக்க
அச்சுறுத்ாகம் தெல்களும், சீனநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வ தாக்கும் டிர கொரிய குறி கும் டிரோன்களிர்வத்துள்்ன. டரம்ப்
நிர்ிர்வநிர்வாகம் ஆசி கொரியநிர்வாவிலும் மற்றும் சர்ிர்வ தாக்கும் டிராகம் தெச அ்விலும்
அகம் தமரிக்க
 தாக்கும் டிரமலநிர்வாதிக்கத்கும் டிரோன்களாகம் தெப்
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பணுிர்வாகம் தெற்கு
சீனநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வத்
ாகம் தெகும் டிரோன்களல கொரியநிர்வா கொரிய
ாகம் தெகும் டிரோன்களட கொரியநிர்வாக
டரம்ப்
நிர்ிர்வநிர்வாகம்
இலக்கில்
கும் டிரோன்களிர்வத்துள்்து. கம் தாகம் தென் சீனக் கடலில் கம் தந்து வரும் பய்ஜிங் நிர்ிர்வநிர்வாகத்தின்
கீழ் உள்் தீவுத்திடடுக்ககும் டிரோன்கள் சீனநிர்வா அணுகுிர்வாகம் தெற்கு அகம் தமரிக்கநிர்வா
ாகம் தெகும் டிரோன்களட விதிக்க  தாக்கும் டிரிர்வண்டுகம் தமன ரில்லர்சன் ஆத்திரமூடடும்

ிர்வகும் டிரோன்களகயில் அறிவித்துள்்நிர்வார். அது தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வான்றகம் திர்வநிர்வாரு திடடத்கும் டிரோன்களாகம் தெ
நகும் டிரோன்களடமுகும் டிரோன்களறப்ந்து வரும் படுத்துிர்வாகம் தெற்கநிர்வான ஒ தாக்கும் டிரர ிர்வழ, அகம் தமரிக்க இரநிர்வாணுிர்வ
முற்றுகும் டிரோன்களக கொரியநிர்வாக
இருக்கும்— தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாருக்கு
நிகரநிர்வான
நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களக கொரியநிர்வான
இது
அவ்விரு
அணுஆயுாகம் தெ தாக்கும் டிரமந்தி கொரிய
சக்திகளுக்கு இகும் டிரோன்களட தாக்கும் டிர கொரிய  தாக்கும் டிரமநிர்வாாகம் தெகும் டிரோன்களலத் தூண்டிவிடக்கூடும்.
ஜப்ந்து வரும் பநிர்வானின் மிகப்கம் தந்து வரும் பரி கொரிய  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்க்கப்ந்து வரும் பலநிர்வான JS Izumo ஐ,
சர்ச்கும் டிரோன்களசக்குரி கொரிய கடல்எல்கும் டிரோன்களலககும் டிரோன்கள்யும் உள்்டக்கி மூன்று
மநிர்வாாகம் தெங்களுக்கு நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களகயில் இறக்க ஜப்ந்து வரும் பநிர்வானி கொரிய இரநிர்வாணுிர்வம்
முடிகம் திர்வடுத்திருப்ந்து வரும் பாகம் தெநிர்வால், கம் தாகம் தென் சீனக் கடல் ந்து வரும் பாகம் தெடடங்கள்
இன்னும் ந்து வரும் பாகம் தெடடமநிர்வாகி உள்்ன. ரநிர்வாய்டர்ஸ கம் தசய்திகளின்ந்து வரும் படி,
Izumo
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார்க்கப்ந்து வரும் பல் ஜ் ஜூகும் டிரோன்களலயில் இந்தி கொரிய கம் தந்து வரும் பருங்கடலில்
நடக்கவுள்்
இந்தி கொரிய
மற்றும்
அகம் தமரிக்க
கடற்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட
கப்ந்து வரும் பல்களின் மலந்து வரும் பநிர்வார் கூடடு கடற்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களட ஒத்திகும் டிரோன்களகயில்
இகும் டிரோன்களகணைிர்வாகம் தெற்கு முன்னாகம் தெநிர்வாக, சிங்கப்பூர், இந் தாக்கும் டிராகம் தெநிர்வா தாக்கும் டிரனஷி கொரியநிர்வா,
பிலிப்கும் டிரோன்களந்து வரும் பன்ஸ மற்றும் இலங்கும் டிரோன்களகயில் நின்று கம் தசல்லும். அது
கம் தாகம் தென் சீனக் கடலில் அகம் தமரிக்க கடற்ந்து வரும் பகும் டிரோன்களடயுடன் ந்து வரும் பயிற்சியிலும்
ஈடுந்து வரும் படும்.
ஒந்து வரும் பநிர்வாமநிர்வா நிர்ிர்வநிர்வாகம் மற்றும் அாகம் தென் "ஆசி கொரியநிர்வாகும் டிரோன்களிர்வ  தாக்கும் டிரநநிர்வாக்கி கொரிய
முன்கம் தனடுப்பின்"
எடடுக்கும்
அதிகமநிர்வான
ஆண்டுகளில்
அகம் தமரிக்கநிர்வா ஆசி கொரிய ந்து வரும் பசிபிக் எங்கிலும் திடடமிடடு இரநிர்வாணுிர்வ
விரிிர்வநிர்வாக்கத்தில் ஈடுந்து வரும் படடிருந்ாகம் தெதுடன், கூடடணிகள் மற்றும்
மூ தாக்கும் டிரலநிர்வாந்து வரும் பநிர்வா கொரிய
ந்து வரும் பங்கநிர்வாண்கும் டிரோன்களமககும் டிரோன்கள்ப்
ந்து வரும் பலப்ந்து வரும் படுத்தி,
கம் தகநிர்வாரி கொரிய
தீந்து வரும் பகற்ந்து வரும் பம் மற்றும் கம் தாகம் தென் சீனக் கடல் உடந்து வரும் பட அந்து வரும் பநிர்வா கொரியகரமநிர்வான
பிரநிர்வாந்தி கொரிய
கம் திர்வடிப்புப்புள்ளிககும் டிரோன்கள்
இன்னும்
அதிக்வில்
தீவிரப்ந்து வரும் படுத்தி கொரியது. அந்ாகம் தெ "முன்கம் தனடுப்பு"  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாதி கொரிய்விற்கு
ஆக் தாக்கும் டிரரநிர்வாஷமநிர்வாக இல்கும் டிரோன்களல என்ந்து வரும் பதில் விமர்சனபூர்ிர்வமநிர்வாக உள்்
டரம்ப் நிர்ிர்வநிர்வாகம், இப் தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாது  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வார் அந்து வரும் பநிர்வா கொரியத்கும் டிரோன்களாகம் தெப் கம் தந்து வரும் பரிதும்
உ கொரியர்த்தும் ஒரு  தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாக்கில் ந்து வரும் ப கொரியணிக்கத் கம் தாகம் தெநிர்வாடங்கி உள்்து.
ிர்வநிர்வாஷிங்டனின் நடிர்வடிக்கும் டிரோன்களககளுக்கு ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரிய ஆடசியின்
விகும் டிரோன்களடயிறுப்பு, பிற் தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாக்குத்ாகம் தெனமநிர்வான விாகம் தெத்திலும் மற்றும்
முற்றிலும்
பிற் தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாக்குத்ாகம் தெனமநிர்வாகவும்
உள்்து.
அாகம் தென்
அணுஆயுாகம் தெ மற்றும் ஏவுககும் டிரோன்களகணை  தாக்கும் டிரசநிர்வாாகம் தெகும் டிரோன்களனகளும், அத்துடன்
இரத்ாகம் தெம் கம் தகநிர்வாதிப் தாக்கும் டிரந்து வரும் பற்றும் அாகம் தென் அச்சுறுத்ாகம் தெல்கள் மற்றும்
கம் தகநிர்வாரி கொரிய  தாக்கும் டிரந்து வரும் பரினிர்வநிர்வாாகம் தெமும், எந்ாகம் தெவிாகம் தெத்திலும் கம் தகநிர்வாரி கொரிய மக்ககும் டிரோன்கள்ப்
ந்து வரும் பநிர்வாதுகநிர்வாக்கநிர்வாது, மநிர்வாறநிர்வாக ிர்வட கிழக்கு ஆசி கொரியநிர்வாவில் அகம் தமரிக்கநிர்வா
அாகம் தென் இரநிர்வாணுிர்வ ஆ கொரியத்ாகம் தெப்ந்து வரும் படுத்ாகம் தெகும் டிரோன்களல கம் தசய்ிர்வாகம் தெற்கு ஒரு
சநிர்வாக்கு தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாக்கும் டிரோன்களக மடடு தாக்கும் டிரம ிர்வழங்குகிறது.  தாக்கும் டிரஜநிர்வான்  தாக்கும் டிர்தப்பட்டுள்ள ஹெநிர்வாப்கின்ஸ
ந்து வரும் பல்ககும் டிரோன்களலக்கழகத்துடன்
இகும் டிரோன்களகணைப்பு
கம் தகநிர்வாண்ட
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ிர்வகும் டிரோன்களலத்ாகம் தெ் கம் தசய்தியின்ந்து வரும் படி, பிகம் த கொரியநிர்வாங் கொரியநிர்வாங் மற்கம் தறநிர்வாரு அணு
 தாக்கும் டிரசநிர்வாாகம் தெகும் டிரோன்களனகும் டிரோன்கள கொரியச் கம் தசய் கொரிய ாகம் தெ கொரியநிர்வாரிப்பு கம் தசய்து ிர்வருிர்வகும் டிரோன்களாகம் தெ ிர்வர்த்ாகம் தெக
கம் தச கொரியற்கும் டிரோன்களகக் தாக்கும் டிரகநிர்வாள் ந்து வரும் படங்கள் எடுத்துக்கநிர்வாடடுகிறது.
ிர்வநிர்வாஷிங்டனில்
ஆழ்ந்ாகம் தெ
அரசி கொரியல்
கம் தநருக்கடிகும் டிரோன்கள கொரிய
எதிர்கம் தகநிர்வாண்டுள்் டரம்ப் நிர்ிர்வநிர்வாகம் ிர்வட கம் தகநிர்வாரி கொரியநிர்வாவிற்கு
எதிரநிர்வாக கம் தந்து வரும் பநிர்வாறுப்ந்து வரும் பற்ற ஆத்திரமூடடல்கள் மற்றும் இரநிர்வாணுிர்வ
நகர்வுககும் டிரோன்கள் கம் திர்வறும தாக்கும் டிரன ந்து வரும் பரிசீலித்துக் கம் தகநிர்வாண்டிருக்கவில்கும் டிரோன்களல ,
மநிர்வாறநிர்வாக கம் தச கொரியலூக்கத்துடன் ாகம் தெ கொரியநிர்வாரிப்பு கம் தசய்து ிர்வருகிறது, இது
ஒடடுகம் தமநிர்வாத்ாகம் தெ உலகும் டிரோன்களக தாக்கும் டிர கொரிய உள்ளிழுக்கும் ஒரு பிர் கொரியகரமநிர்வான
 தாக்கும் டிரந்து வரும் பநிர்வாகும் டிரோன்களரத் தூண்டும் சநிர்வாத்தி கொரியக்கூகும் டிரோன்களறக் கம் தகநிர்வாண்டுள்்து.

