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СЕ УЛ 
ПАД УДА РАМ

Вось ужо больш за паў-
ста год дзя КНДР рых ту ец ца 
да вай ны з ЗША — і пад рых-
та ва ла ся да яе грун тоў на. 
Ка рэй скае ва ен нае кі раў ніц-
тва на ўрад ці раз ліч вае пе ра-
маг чы Паў днё вую Ка рэю, а 
тым больш Шта ты, га лоў ная 
за да ча Пхень я на — на нес ці 
ў вы пад ку маг чы ма га ва ен-
на га кан флік ту не пры маль-
ны ўрон. Перш за ўсё гэ та 
даты чыц ца аб стрэ лаў стра-
тэ гіч ных аб' ек таў на тэ ры то-
рыі Паўд нё вай Ка рэі ар ты ле-
рый скі мі сна ра да мі і ра ке та мі 
з бо ку КНДР.

Са мая вя лі кая праб ле-
ма шмат га до ва га ка рэй-
ска га кры зі су (Паўд нё вая 
і Паў ноч ная Ка рэя да гэ туль 
фар маль на зна хо дзяц ца ў 
ста не вай ны) — ад лег ласць 
ад ста лі цы Ка рэй скай Рэс-
пуб лі кі Се у ла да мя жы. Яна 
скла дае ка ля 40 кі ла мет раў, 
так што го рад зна хо дзіц ца ў 
зо не да сяж нас ці для ар ты-
ле рыі КНДР. Ка ля ча ты рох-
кі ла мет ро вай дэ мі лі та ры за-
ва най зо ны на мя жы дзвюх 
кра ін Паў ноч ная Ка рэя за-
ся ро дзі ла боль шую част ку 
сва ёй стволь най і рэ ак тыў-
най ар ты ле рыі, а так са ма 
скла ды з бо еп ры па са мі для 
яе. Лі чыц ца, што ў вы пад ку 
па чат ку ва ен на га кан флік ту 
з ЗША ці Паўд нё вай Ка рэ-
яй ар ты ле рый скія ўста ноў кі 
і рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па-
ва га агню (РСЗА) ад ра зу ж 
вы су нуц ца на па зі цыі і на ня-
суць ма гут ны ар ты ле рый скі 
ўдар па Се у лу.

Ме на ві та ён ста не пер-
шым кро кам з бо ку Паў ноч-
най Ка рэі ў вы пад ку вай ны, 
не су мня ва ец ца боль шасць 
ва ен ных ана лі ты каў. Пхень-
ян ужо дэ ман стра ваў га тоў-
насць да гэ та га. 23 ліс та па да 

2010 го да паў ноч на ка рэй-
ская ар ты ле рыя ад кры ла 
агонь па паўд нё ва к арэй скім 
вост ра ве Ёнп хен да, які зна-
хо дзіц ца па блі зу ад спрэч най 
мар ской мя жы па між дзвю-
ма дзяр жа ва мі. Мя жа гэ тая 
бы ла ў свой час уста ноў ле-
на Паўд нё вай Ка рэ яй у ад-
на ба ко вым па рад ку і ні ко лі 
Пхень я нам не пры зна ва ла ся. 
У вы ні ку ар ты ле рый скай ду э-
лі з паўд нё ва к арэй ска га бо-
ку за гі ну ла ча ты ры ча ла ве кі, 
а ўсё гра ма дзян скае на сель-
ніц тва вост ра ва прый шло ся 
эва ку і ра ваць.

А ле тась паў ноч на ка рэй-
скія ар ты ле рыс ты пра вя лі 
ву чэб ныя стрэль бы, ад пра-
цоў ва ю чы аб стрэл «Сі ня га 
до ма» — прэ зі дэнц ка га па-
ла ца ў Се у ле. «Ар ты ле рый-
скія сна ра ды па ля це лі, як ма-
лан ка, моц на і лю та ўда ры лі 
па цэ лях, якія імі ту юць Чхон 
Ва Дэ (паў ноч на ка рэй ская 
наз ва рэ зі дэн цыі) і кі ру ю чыя 
ор га ны Се у ла», — ад зна ча-
ла ся ў па ве дам лен ні паў ноч-
на ка рэй ска га дзяр жаў на га 
ін фар ма генц тва.

Паўд нё вая Ка рэя так са ма 
ва ло дае ма гут ным ар ты ле-
рый скім пар кам. Уліч ва ю чы, 
што ва ен ныя тэх на ло гіі і са-
мой гэ тай кра і ны, і яе аме-
ры кан скіх са юз ні каў на шмат 
больш раз ві тыя, то мож на 
мер ка ваць, што контр ба та-
рэй ная ба раць ба пач нец ца 
ад ра зу і бу дзе да во лі эфек-
тыў най. Акра мя та го, ва ен-
ныя экс пер ты прагназуюць, 
што ў вы пад ку па чат ку аб-
стрэ лу Се у ла на пад аў лен-
не ба та рэй бу дзе кі ну та ўся 
авія цыя пра ціў ні каў КНДР. 
Акра мя та го, як ад зна ча ец-
ца ў ана лі тыч ным дак ла дзе 
гру пы Strаtfоr, ін цы дэнт з аб-
стрэ лам вост ра ва Ёнп хен да 
пра дэ ман стра ваў не вель мі 
вы со кую эфек тыў насць паў-
ноч на ка рэй скіх ар ты ле рыс-
таў.

СПЕЦ НАЗ 
У ТУ НЭ ЛЯХ

Аб іс на ван ні мно гіх узбра-
ен няў за мя жой да вед ва-
юц ца толь кі пас ля та го, як 
іх па ка жуць на па ра дзе ў 
Пхень я не. Ара мя ар ты ле-
рый скіх і рэ ак тыў ных сіс-
тэм, у Паў ноч най Ка рэі ёсць 
ба ліс тыч ныя ра ке ты ма лой 
і ся рэд няй да лё кас ці, у зо-
не па ра жэн ня якіх — уся тэ-
ры то рыя Паўд нё вай Ка рэі, 
і перш за ўсё гэ та да ты чыц-
ца ядзер ных рэ ак та раў і інф-
ра струк ту ры. Па пры бліз ных 
пад лі ках, коль касць та кіх ра-
кет мо жа скла даць не каль кі 
сот няў, а маг чы ма, і больш 
за ты ся чу.

Па вод ле звес так Су свет-
най ядзер най аса цы я цыі, 
атам ная энер ге ты ка Паўднё-
вай Ка рэі — ад на з са мых 
раз ві тых у све це. У кра і не па-
бу да ва ны 25 ядзер ных рэ ак-
та раў, якія скан цэнт ра ва ныя 
ў ча ты рох цэнт рах. Усе яны 
раз ме шча ны ў цэнт раль най 
і паўд нё вай част ках кра і ны, 

але ў зо не па ра жэн ня ба ліс-
тыч ных ра кет КНДР. Акра мя 
атам ных элект ра стан цый, 
уда рам мо гуць пад верг нуц-
ца і ін шыя аб' ек ты пра мыс-
ло вас ці, транс парт ныя ма-
гіст ра лі, вуз лы су вя зі, энер-
ге тыч ныя лі ніі і мно гае ін шае. 
«Па доб ныя рэ чы зда ра лі ся ў 
та кіх га ра дах як, на прык лад, 
Але па і Са ра е ва, але гэ та 
якас на ін шая сі ту а цыя — там 
не бы ло та кой за леж нас ці 
ад інф ра струк ту ры: у Але па, 
на прык лад, ня ма мет ра па лі-
тэ на. Ка лі вы клі каць ад на-
ча со ва транс парт ны ка лапс 
і стра ту энер га за бес пя чэн ня, 
то праб ле мы бу дуць вель мі 
вя лі кі мі. Бу дуць ве лі зар-
ныя стра ты і ха ос», — ка жа 
стар шы на ву ко вы су пра-
цоў нік цэнт ра комп лекс ных 
еў ра пей скіх і між на род ных 

да сле да ван няў ра сій скай 
Вы шэй шай шко лы эка но мі кі 
Ва сіль Ка шын. Са мым не-
бяс печ ным у та кой сі ту а цыі 
мо жа быць па пад ан не ба-
ліс тыч най ра ке ты ў атам ную 
элект ра стан цыю. У вы пад ку, 
ка лі яна змо жа па шко дзіць 
энер га блок і вы клі каць уцеч-
ку ра ды я цыі, праб ле ма ад ра-
зу пе ра ста не быць га лаў ным 
бо лем ад ной кра і ны і ста не 
гла баль най.

Сіс тэ мы су праць ра кет най 
аба ро ны, якія ўжо іс ну юць на 
тэ ры то рыі Паўд нё вай Ка рэі, 
а так са ма тыя, якія раз мя-
шча юць там ЗША, у вы пад ку 
ма сі ра ва на га пус ку не змо-
гуць збіць усе ра ке ты. Зрэш-
ты, упэў не нас ці ў тым, што 
ўсе за пу шча ныя па тра пяць 
у цэ лі, так са ма ня ма. Ад нак 
для ка та стро фы да стат ко ва 

ад на го сна ра да, які част ко-
ва раз бу рыць адзін рэ ак тар. 
Доб рае ве дан не гэ тай мяс цо-
вас ці, пад рых та ва ная сіс тэ ма 
аба ро ны, вя лі кая коль касць 
пад зем ных схо ві шчаў. Яны 
да гэ та га сцэ на рыя рых та ва-
лі ся дзе ся ці год дзя мі.

У КНДР іс ну юць і за па сы 
хі міч най зброі. Пры ват ная 
ана лі тыч ная гру па Strаtfоr 
сцвяр джае, што Паў ноч ная 
Ка рэя здоль ная вы раб ляць 
за рын і VХ, у яе ў ар се на ле 
150 бо е га ло вак (ві да воч на, 
для ба ліс тыч ных ра кет), га то-
вых для ўжы ван ня. У цэ лым, 
па вод ле ацэ нак, КНДР змо жа 
ўжыць менш за 1% ад агуль-
ных за па саў хі міч най зброі — 
што тым не менш мо жа вы клі-
каць па ні ку ся род на сель ніц-
тва Паўд нё вай Ка рэі.

У паў ноч на ка рэй скай ар-
міі ёсць яшчэ адзін ко зыр — 

вой скі спе цы яль на га пры зна-
чэн ня. Ме на ві та вой скі, а не 
част кі — тут спец наз з'яў ля-
ец ца асоб ным ві дам уз бро е-
ных сіл, пе рад якім ста вяц ца 
за да чы стра тэ гіч на га ўзроў-
ню. На па ра дзе ў Пхень я не 
15 кра са ві ка мож на бы ло 
ўба чыць гэ тых сал дат, якія 
пры кмет на ад роз ні ва лі ся 
доб рай экі пі роў кай і ўзбра-
ен нем. Іх коль касць, па вод ле 
за ход ніх ацэ нак, скла дае ка-
ля 100 ты сяч ча ла век.

У мно гіх ра ё нах Паў ноч-
най Ка рэі па бу да ва на раз-
га лі на ва ная сет ка шы ро кіх 
пад зем ных схо ві шчаў, злу-
ча ных ту нэ ля мі, у якіх мо жа 
ха вац ца лёг кая пя хо та. Не-
ка то рыя «хо ван кі», як лі чыць 
за ход няя раз вед ка, мо гуць 
пра хо дзіць на ват пад дэ мі-
лі та ры за ва най зо най на мя-
жы. Гор ная мяс цо васць Ка-
рэі са ма па са бе з'яў ля ец ца 
най скла да ней шым тэ ат рам 
ба я вых дзе ян няў, а пад зем-
ныя схо ві шчы, пад рых тоў ка 
сал дат спец на за і ар га ні за-
ва ныя ба зы за бес пя чэн ня 
ро бяць яго яшчэ больш скла-
да ным.

«ГА РА ЧАЯ» 
ВЯС НА 2017-га

Вяс на звы чай на з'яў ля ец-
ца на пру жа ным пе ры я дам у 
жыц ці Ка рэй ска га паў вост ра-
ва, бо ў КНДР ад зна ча юць у 
гэ ты час го да шэ раг па трыя-

 тыч ных га да він, да якіх звы-
чай на пры мяр коў ва юць дэ-
ман стра цыі сі лы ў вы гля дзе 
за пус каў ра кет. ЗША па зра-
зу ме лых пры чы нах пра во-
дзяць рэ гу ляр ныя вай ско выя 
ву чэн ні су мес на з уз бро е ны-
мі сі ла мі Паўд нё вай Ка рэі. 
Шта ты ад пра ві лі да Ка рэй-
ска га паў вост ра ва ўдар ную 
гру пу на ча ле з авія нос цам 
«Карл Він сан». Сё ле та ад мі-
ніст ра цыя Трам па пай шла на 
ін тэн сі фі ка цыю ва ен ных мер, 
на кі ра ваў шы ў гэ ты рэ гі ён 
атам ную суб ма ры ну з ра ке-
та мі «Та ма гаўк», а так са ма 
авія ня су чую гру пу.

Аме ры кан цы лі чаць, што 
Пхень ян ужо ця пер ва ло дае 
тэх ніч ны мі маг чы мас ця мі для 
на ня сен ня ядзер на га ўда ру 
па Япо ніі і Паўд нё вай Ка рэі. 
Больш за тое, па іх ацэн ках, 
праз не каль кі га доў у КНДР 

з'я віц ца маг чы масць да сяг-
нуць ра ке та мі тэ ры то рыі 
ЗША. Та му Паў ноч ная Ка рэя 
раз гля да ец ца ця пер у якас-
ці па гро зы на цы я наль най 
бяс пе цы Злу ча ных Шта таў, 
а не толь кі як фак тар рэ гі я-
наль на га зна чэн ня, як бы ло 
ра ней. Ме на ві та гэ тым тлу-
ма чыц ца но вы рэз кі і ра шу чы 
тон аме ры кан скіх за яў.

На Ка рэй скім паў вост ра-
ве ад бы ва ец ца вя лі кая стра-
тэ гіч ная гуль ня, у якой КНДР 
з кож ным днём усё ця жэй 
ата ка ваць звы чай ны мі сі ла-
мі, а не за кошт ядзер на га 
па тэн цы я лу. Пе кін ві да воч на 
стра ціў цяр пен не ў ад но сі нах 
да свай го не прад ка заль на-
га са юз ні ка і ўстры во жа ны 
па ве дам лен ня мі пра но вы 
ві ток гон кі ўзбра ен няў у рэ-
гі ё не. Кі тай ужо па чаў ра біць 
больш жорст кім рэ жым між-
на род ных санк цый у да чы-
нен ні да КНДР. Але, ве ра год-
на, яшчэ больш тры во жыць 
Пад ня бес ную не бяс пе ка та-
го, што ва ен ныя ме ры, якія 
пра вод зяц ца ад мі ніст ра цы яй 
Трам па, уз моц няць на пру жа-
насць у рэ гі ё не.

Мі ністр за меж ных спраў 
Ра сіі Сяр гей Лаў роў ад зна-
чыў, што ў Маск ве раз ліч-
ва юць на тое, што ЗША не 
бу дуць прад пры маць ад на ба-
ко вых дзе ян няў у да чы нен ні 
да КНДР. «Я спа дзя ю ся, што 
ад на ба ко вых дзе ян няў на-
кшталт тых, якія мы ба чы лі ў 
Сі рыі, не бу дзе», — за явіў кі-

раў нік ра сій ска га знеш не па-
лі тыч на га ве дам ства. Зра зу-
ме ла, што Япо нія і Паўд нё вая 
Ка рэя моц на па цер пяць, бу-
ду чы пад верг ну ты мі паў ноч-
на ка рэй скім уда рам у ад каз, 
та му яны ві да воч на не жа да-
юць вай ны з Пхень я нам.

Цал кам маг чы ма, што 
сі ту а цыя не па гор шыц ца, 
а вер нец ца да нар маль на га 
жыц ця, па ме ры та го як бу-
дзе сла бець на пру жа насць у 
рэ гі ё не. Сло вам, усе ра зу ме-
юць, што пе ра мож цаў у гэ тай 
вай не не бу дзе: стра ты па ня-
суць усе без вы клю чэн ня як у 
ва ен ных, так і ў эка на міч ных 
ад но сі нах. Не ка жу чы ўжо 
пра хва ля ван ні ся род гра ма-
дзян ска га на сель ніц тва і не-
бяс пе ку раз віц ця ядзер на га 
кан флік ту.

За хар БУ РАК.
burаk@zvіаzdа.bу

Коль касць за пы таў аб трэ цяй су свет най вай не на 
анг лій скай мо ве («wоrld wаr 3») у по шу ка вай сіс тэ ме 
Gооglе у кра са ві ку да сяг ну ла гіс та рыч на га мак сі му му. 
Пра гэ та свед чаць да ныя вэб-да дат ку Gооglе Trеnds, 
які ана лі зуе звест кі по шу ка вых за пы таў з 2004 го да. 
Як лі чаць экс пер ты, асця ро гі ка рыс таль ні каў рэ корд-
на ўзрас лі на фо не эс ка ла цыі кан флік ту па між ЗША і 
КНДР. Сі ту а цыя на Ка рэй скім паў вост ра ве на са мрэч 
з'яў ля ец ца ця пер ад ной з са мых на пру жа ных тэм між-
на род най па лі ты кі. Яна на бы ла су свет ны маш таб — у 
кан флікт ака за лі ся ўцяг ну тыя не толь кі клю ча выя 
кра і ны мак ра рэ гі ё на, але і Злу ча ныя Шта ты, а так са ма 
еў ра пей скія дзяр жа вы. Аме ры кан скі се на тар Джон 
Ма кейн на ват па раў наў аб васт рэн не сі ту а цыі на Ка рэй-
скім паў вост ра ве з Ка рыб скім кры зі сам 1962 го да, ка лі 
за ста ва ла ся лі та раль на паў кро ку ад су свет най вай ны. 
На коль кі аб грун та ва ныя та кія асця ро гі ў да чы нен ні да 
сён няш ня га кан флік ту?

Ка рэй скі мно га ву голь нікКа рэй скі мно га ву голь нік
Да ча го пры вя дзе аб васт рэн не сі ту а цыі 
на паў вост ра ве?


