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வட கொரரியர மீதரன "முன்கூட்டிய
தரக்குதலுக்கு" ட்ரம்ப் தயரரிப்ப

க செய்து கொரண்டிருப்பதரொ அகபதாக அமெரிக்ொ
ஊடொங்ொள் அறிவிக்கின்றன

By James Cogan, 14 April 2017 

வட கொரரியர மற்கறரரு அணுஆயுத  சதரதனதனை நடத்த

இருப்பதரொ அது ொருதும் சபரது ட்ரம்ப் நிர்வரொம்

"வழனமயரதனை இரரணுவ ஆயுதங்ொன்களைக் கொரண்ட

முன்கூட்டிய தரக்குதல" ஒன்னற நடத்த தயரரரகி வருவதரொ

அகமரிக்ொரவின் NBC நியூஸ் ஏப்ரல 13 அன்று அதன் மரனம

கதய்தியில ஒரு "பிரத் சயொ" கதய்தினய கவளியிட்டது.

“பம மூத்த அகமரிக்ொ உ்களைவுத்துனற அதிொரரிொன்களை"  NBC

அதன் கதய்திக்கு ஆதரரமரொ  சமற் சொரளிட்டது.

வட கொரரிய ஆட்ச,  சீதனைர மற்றும் ரஷ்யர இரண்டிதனைது

எலனமனய ஒட்டியுள்்களை அதன் எலனம பகுதியரதனை Punggye-ri

த்களைத்தில ஓர் அணுதக்தி  சதரதனதனைக்ொரதனை தயரரிப்பில

முன் சதனைறிய ொட்டத்தில இருப்பனத எடத்துக்ொரட்டி

குற்றஞ்தரட்டம் கதயற்னொ சொரள் படங்ொன்களை அந்த அகமரிக்ொ

ஊடொம் கவளியிட்டது.  வட கொரரிய ஆட்ச

இவ்வரரயிறுதியில அதன் ஸ்தரபொ தர்வரதிொரரி Kim  Il-sung

இன் பிறந்தநரன்களை மிொப்கபரும் நிொழ்வுொளுடன் கொரண்டரடி

வருகிறது. அது சபரன்ற ொடந்த ொரம நிொழ்வுொள், நீண்ட தூர

ஏவுொனுகணை பரி சதரதனதனைொள் அலமது ஓர் அணுதக்தி

கவடிப்னபக் கொரண்டிருந்ததனை.

ஆப்ொரனிஸ்தரனில ஒரு தனமமனறவு வனமயனமப்பு என்று

கூறப்படம் ஒன்றின் மீது  சநற்று வரனிலிருந்து பரரிய

கவடிமருந்து குண்ட வீதப்பட்டனம (Massive Ordnance Air Blast

–  MOAB) கவறும சதனை அந்த குண்டின் தரக்ொம் குறித்து

 சதரதிப்பனத மட்ட சம  சநரக்ொமரொ கொரண்டதலம,  மரறரொ

பதுங்குக்குழி அனமப்புொன்களைத் தரக்ொ அகமரிக்ொ இரரணுவம்

அணுஆயுதங்ொன்களைப் பிர சயரகிக்ொ  சவண்டிய அவசயமிலனம

என்பனத எடத்துக் ொரட்டவதற்ொரொவும் ஆகும்.

MOAB வீதப்பட்ட பின்தனைர் வியரழதனைன்று ட்ரம்ப்

குறிப்பிடனொயில, “இது வட கொரரியரவுக்கு ஒரு  சததினய

அனுப்பி உள்்களைதர என்று எதனைக்குத் கதரியவிலனம.  அது

அவ்வரறு அனுப்பி இருந்தரலும் இலனமகயன்றரலும் அது

எந்த வித்தியரதத்னதயும் ஏற்படத்தரது,”  என்றரர்.  வட

கொரரியர "ஒரு பிரச்சனதனை — அந்த பிரச்சனதனை ொவதனைத்தில

எடக்ொப்படம்” என்றவர் அறிவித்தரர்.

வட கொரரியரவில ஒரு பரரிய இரரணுவ தரக்குதல நடத்தி,

பின்தனைர் அந்த நடவடிக்னொ ஏறத்தரழ நிச்தயமரொ

தூண்டிவிடக்கூடிய முழு அ்களைவிமரதனை  சபரனர நடத்த

அகமரிக்ொ இரரணுவம் அதற்கு அவசயமரதனை தொம

பனடொன்களையும் நினமநிறுத்தி உள்்களைது.

நூறரயிரக் ொுகணைக்ொரதனை கதன் கொரரிய துருப்புொள் மற்றும்

சுமரர் 30,000  அகமரிக்ொர்ொன்களை தயரர் கதய்வதற்கு

வருடரந்தர Foal  Eagle பயிற்சொள் மூடமனறப்பரொ

பயன்படத்தப்பட்ட,  அவர்ொள் உயர் தயரர்நினமயில

னவக்ொப்பட்டள்்களைதனைர்.  கதன் கொரரியரவில உள்்களை அகமரிக்ொ

பிரிவுொளுக்கு மத்தியில 2011  இல ஒதரமர பின் மரடனதனை

கொரன்ற உயரடக்கு கொரனமப்பனடயும் உள்்களைது.  வட

கொரரிய தர்வரதிொரரி கிம் ககரங்-உன் மற்றும் ஏனதனைய மூத்த

ஆட்ச பிரமுொர்ொன்களை படகொரனம கதய்வதற்ொரதனை "இரொசய

கொரனம"   சவட்னடொள் அகமரிக்ொ இரரணுவ

உத்தி சயரொபூர்வ திட்டமிடலின் பரொமரொ உள்்களைதனை.

ொடற்பனட சறு சபரர்க்ொப்பலொளும் மற்றும் எண்ணிக்னொயில

கதரியரத அணுஆயுத நீர்மூழ்கிக் ொப்பலொளும் ஒரு

வரரத்திற்கு முன்தனைர் ஒரு சரிய விமரதனைத் த்களைத்னத தரக்ொ

பயன்படத்தப்பட்ட அ சத  சடரமரமாஹரக் எனும்  சபரர்ொப்பல

ஏவுொனுகணைொன்களைக் கொரண்ட ஆயுதமயப்படத்தப்பட்ட, கொரரிய

ொடலொளில வமம் வருகின்றதனை. விமரதனைந்தரங்கி  சபரர்க்ொப்பல

ொரர்ல வின்தன் மற்றும் அதன் தரக்கும் குழு ஆகியனவ

அவற்றுடன் இனுகணைய அனுப்பப்பட்டள்்களைதனை. டகன் ொுகணைக்ொரதனை

அகமரிக்ொ  சபரர் விமரதனைங்ொள் கப்பரன் மற்றும் கதன்

கொரரியரவின் விமரதனைத் த்களைங்ொளில நிறுத்தி

னவக்ொப்பட்டள்்களைதனை.  திட்டமிட்ட தரக்கும் B-1  வனொ  சபரர்

விமரதனைங்ொள் கபப்ரவரியில தத்தமிலமரமல வடக்கு

ஆஸ்தி சரலியரவுக்கு நொர்த்தப்பட்டிருந்ததனை,  அங்கிருந்து

அவற்னற வினரவரொ அந்த தீபொற்பத்திற்கு நொர்த்திக்

கொரள்்களை முடியும்.

கதன் கொரரியரனவப்  சபரம சவ,  ஏனதனைய அகமரிக்ொ

கூட்டரளிொளும்  சபரர் தயரரிப்புொளில இனுகணைந்துள்்களைதனை.

கப்பரனிய பிரதம மந்திரி ஷின் சகர அ சப அரதரங்ொம் ொரர்ல

வின்தன் தரக்கும் குழுவுடன் இனுகணையுமரறு பம சறு



 சபரர்க்ொப்பலொளுக்கு உத்தரவிட்டள்்களைதரொ கதய்திொள்

கதரிவிக்கின்றதனை.   சடரக்கி சயர "கூட்ட தற்ொரப்பு"  என்ற

தரக்கு சபரக்னொ பயன்படத்தி வருகிறது,  ஆக் சரரஷ

இரரணுவ நடவடிக்னொொள் மீதரதனை அந்நரட்டின் இரண்டரம்

உமொ  சபரருக்குப் பிந்னதய அரசயமனமப்பு தனடொன்களைக்

ொடந்து வர அ சப இந்த ொருத்துருனவ தரன் 2015  இல

கப்பரனிய நரடரளுமன்றத்தில நொர்த்திதனைரர்.

மத்திய ஆஸ்தி சரலியரவின் Pine  Gap த்களைத்தில

அனமக்ொப்பட்டள்்களை முக்கிய அகமரிக்ொ-ஆஸ்தி சரலிய

கதயற்னொ சொரள் மற்றும் கதரனமகதரடர்பு

இனடமறிப்பரன்ொள்,  அகமரிக்ொ தரக்குதலொளுக்கு

தரத்தியமரதனை இமக்கு பட்டியனம அனடயர்களைங்ொண்ட

பட்டியலிட வட கொரரியர மீது ஒருங்குவிந்திருக்குமரறு

அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதரொ கதய்திொள் கதரிவிக்கின்றதனை.

ஏப்ரல கதரடங்கியதில இருந்து குனறந்தபட்தம் ஆஸ்தி சரலிய

 சபரர்க்ொப்பல ஒன்றரவது ஆசயரவில வழனமயரதனை

நடவடிக்னொொள் என்ற  சபரலிக்ொரருகணைத்தில அனுப்பட்டள்்களைது.

அகமரிக்ொ தரக்குதலுக்கு பதிமடி கொரடக்ொ, கதன் கொரரியர,

கப்பரன்,  குவரம் அலமது ஏனதனைய இடங்ொள் மீது வட

கொரரியர அணுஆயுத ஏவுொனுகணைொன்களை கதலுத்தும்

தம்பவத்தில,  அகமரிக்ொர அவற்னற சுட்ட வீழ்த்த ொடந்த

மரதம் கதன் கொரரியரவில நிறுவப்பட்ட Terminal High Altitude

Area  Defense  (THAAD)  எனும் அனமப்னபச் தரர்ந்துள்்களைது.

ஒரு சவன்களை வட கொரரியர அணு ஆயுதங்ொன்களைக் கொரண்ட

பதிமடி கொரடக்ொரவிட்டர சமர அலமது கொரடக்ொ

முடியரவிட்டர சமர கூட,  10  மிலலியனுக்கும் அதிொமரதனை

மக்ொள்கதரனொ கொரண்ட கதன் கொரரிய தனமநொரம் ச சயரல

10,000  எதனை மதிப்பிடப்படம் வட கொரரிய கவடிகுண்டொளின்

வீச்கதலனமக்குள் உள்்களைது.

அகமரிக்ொ ஏொரதிபத்தியத்தின் 25 ஆண்டொரம கதரடர்ச்சயரதனை

 சபரர் மற்றும் ததிக்குப் பின்தனைர்,  ொடந்த வரர தம்பவங்ொள்

 சொள்விக்கிடமின்றி பண்புரீதியில ஒரு புதிய ொட்டத்னத

குறிக்கிறது.  வரஷிங்டன் துரிதமரொ ரஷ்யரவுடன்

பதட்டங்ொன்களை அதிொரித்து,  சரியரவில இன்னும் கூடதமரொ

தரக்குதலொளுக்கு அச்சுறுத்துகின்ற நினமயில,  அது வட

கிழக்கு ஆசயரவில கதயலூக்ொத்துடன் ததி நடவடிக்னொொளில

ஈடபட்ட வருகிறது,  இது சீதனைரவுடன் ஒரு  சநரடியரதனை

 சமரதலில  சபரய் முடியக்கூடியதரகும். 1950-53 கொரரிய  சபரர்

ொரமத்தில இருந்து,  கபய்ஜிங் அதன் வடக்கில உள்்களை

ஸ்ரரலினித அரனத அதன் கதரந்த எலனமொளுக்கும் கதற்கில

உள்்களை அகமரிக்ொ பனடொளுக்கும் இனடயிமரதனை ஒரு முக்கிய

இனடத்தனட பகுதியரொ ொரண்கிறது.

ஆசயரவில சீதனைர ஒரு  சபரட்டி மூ சமரபரய மற்றும்

கபரரு்களைரதரர அதிொரர னமயமரொ மரறுவனதத் தடப்ப சத

அகமரிக்ொ ஆளும் உயரடக்கின் உறுதியரதனை தீர்மரதனை சம வட

கொரரியரவுக்கு எதிரரதனை அகமரிக்ொ  சபரர் முனதனைவுக்குப்

பின்தனைரல உள்்களை நிகமரதனை உந்துதல என்பது சீதனை ஆட்சக்கு

நன்றரொ சவ கதரியும்.

வட கொரரியர மீதரதனை தரத்தியமரதனை அகமரிக்ொ தரக்குதலுக்கு

சீதனைரவின் வினடயிறுப்பு,  இந்த நினமனமயில மிொவும்

அனுமரனிக்ொவியமரத அம்தங்ொளில ஒன்றரகும்.

Global  Times மற்றும் People’s  Daily   சபரன்ற சீதனை அரசுக்கு

கதரந்தமரதனை பத்திரினொொ்களைது தனமயங்ொங்ொளும்

ொருத்துனரொளும்,  சீதனை கதனைரதிபதி ஜி ஜின்பிங் மற்றும் சீதனை

இரரணுவம், குனறந்தபட்தம், வட கொரரியரவிற்குள் அவற்றின்

கதரந்த தனமயீட்னட பரிசீலித்து வருவதரொ குறிப்பிடகின்றதனை.

ஏப்ரல 10 இல கவளியரதனை Global Times தனமயங்ொம் ஒன்று,

குறிப்பிட்ட நினமனமொளின் கீழ்,  “மக்ொள் விடதனம பனட

(PLA) DPRK [வட கொரரிய] அணுதக்தி ஆனமொள் மீது அதன்

கதரந்த தரக்குதலொன்களைத் கதரடங்கும்,” என்று குறிப்பிட்டது.

ஏப்ரல 13  இல கவளியரதனை Global  Times  இன் மற்கறரரு

தனமயங்ொம்,  வட கொரரியர அதன் அணுஆயுத திட்டத்னத

னொவிடமரறு அறிவுறுத்தியது. அது குறிப்பிட்டது: “DPRK மீது

அகமரிக்ொர இரரணுவ தரக்குதலொன்களை கதரடங்ொவிலனம

என்றரலும்,  நீண்டொரம தனடயரனுகணைொளுக்கு DPRK ஆல

தரக்குபிடித்து இருக்ொ முடியரது.  DPRK ஏற்ொதனை சவ உமகின்

மிொவும் தனினமப்பட்ட நரடரொ மரறி உள்்களைது மற்றும்

ஏறத்தரழ 'முழுனமயரொ முற்றுனொயிடப்பட்டள்்களைது.'  நவீதனை

நரடொளில எதுகவரன்றும் இவ்விதத்தில நீடித்திருக்ொ

முடியரது.”  வட கொரரியரவிற்கு அவசயமரதனை தொம

பரதுொரப்னபயும் சீதனைரவிதனைரல வழங்ொ முடியும் என்றது

அறிவித்தது.

வட கொரரியரவின் ஒருசம ஏற்றுமதிொளில ஒன்றும் மற்றும்

கவளிநரட்ட கதமரவணிக்ொரதனை ஆதரரங்ொளில ஒன்றுமரதனை

அதன் நிமக்ொரி கொரள்முதலொள் அனதனைத்னதயும் இரத்து

கதய்து,  கபய்ஜிங் பிகயரங்யரங் மீது கபரரு்களைரதரர

அழுத்தத்னதத் தீவிரப்படத்தி உள்்களைது. சீதனை துனறமுொங்ொளில

இருந்து வட கொரரிய ொப்பலொள் இந்த வரரம் திருப்பி

அனுப்பப்பட்டதனை.

வட கொரரிய எலனமயில சுமரர் 150,000  சீதனை துருப்புொள்

திரட்டப்பட்டிருப்பதரொ வந்த கதய்திொன்களை சீதனை அரதரங்ொம்

"ொட்டக்ொனதொள்" என்று உதறிவிட்ட  சபரதினும், அது சபரன்ற

வரதங்ொள் கதரடர்ந்து ொசந்து கொரண்டிருக்கின்றதனை.

நிச்தயமரொ இருப்பது என்தனைகவன்றரல,  அகமரிக்ொ

ஏொரதிபத்தியம் அதன் நலிந்து வரும் உமொ்களைரவிய

 சமமரதிக்ொத்னதப்  சபணும் ஈவிரக்ொமற்ற மற்றும் முன்பினும்

அதிொ கபரறுப்பற்ற முயற்சொளின் ொரருகணைமரொ,  பத்து

மிலலியன் ொுகணைக்ொரதனை மக்ொளின் வரழ்க்னொ அபரயத்தில

உள்்களைது.


