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Kim Jong Un isi anunta generalii ca va incepe
un conflict militar cu SUA
Coreea de Nord a discutat joi despre o posibila reluare a testelor cu rachete
nucleare si balistice cu raza lunga de actiune la o intalnire a Biroului Politic
condus de liderul Kim Jong Un, care se pregateste pentru "o confruntare pe
termen lung" cu Statele Unite, conform informatiilor difuzate de agentia
oficiala nord-coreeana KCNA, transmite AFP, potrivit stiripesurse.

media-162485122964897300.png

"Politica ostila si amenintarea militara a Statelor Unite a atins un prag al pericolului care nu mai
poate fi ignorat", iar reuniunea Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor "a
ordonat (...) sa se examineze rapid problema reluarii" tuturor activitatilor suspendate temporar, a
raportat KCNA, referindu-se la programele nucleare si de rachete cu raza lunga de actiune,
informeaza Agerpres.
in 2018, liderul nord-coreean a anuntat un moratoriu asupra testelor nucleare si cu rachete
balistice cu raza lunga de actiune, spunand ca obiectivele sale au fost indeplinite dar, dupa
esecul negocierilor cu Donald Trump, a amenintat ca va ridica acest moratoriu.
in cadrul reuniunii Biroului Politic prezidate de liderul Kim Jong Un a fost prezentat un raport ce
analizeaza conditiile din peninsula coreeana si abordeaza "directia masurilor defensive impotriva
Statelor Unite pe viitor".

Potrivit KCNA,"Statele Unite au calomniat statul nostru si au comis actul lipsit de sens de a
adopta mai mult de douazeci de masuri de sanctionare, iar Coreea de Nord trebuie sa "se
pregateasca pentru o confruntare pe termen lung cu imperialistii americani".
Coreea de Nord a efectuat deja mai multe lansari de la inceputul anului, inclusiv doua rachete
tactice ghidate. Phenianul urmareste sa isi consolideze armamentul conventional si, in acelasi
timp, respinge invitatiile la dialog din partea Statelor Unite.
Saptamana trecuta, SUA au impus noi sanctiuni regimului de la Phenian, iar Coreea de Nord a
raspuns cu noi teste si a sustinut "dreptul sau legitim" la autoaparare.
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