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வட கொரரியர குறித்த
சீனரவுக்கும் ரஷ்யரவுக்கும் எதிரரொ
அகமெரிக்ொர முொங்கொரடுக்கிறத

     By Peter Symonds,      5 September 2017 

ஞாயிறன்று நடத்தப்பட்ட வட  வட கடாரிய அணுஆயுத ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனைத சோதனய

 வட கதாடர்ந்து  வட கடாரிய தீபடற்பம் மீதாுத சோதனை தீவிர  வட கநருக்டடிக்கு மத்தியில,

ுஆயுத சநற்று ஐ.நா.  பாதுடாப்புக் குழுவில அ வட கமரிக்டா ுஆயுத சபாரின் ஆபத்த சோதனத
பாரியளவில அதிடரித்தது.  வாஷிங்டனின் வித சோதனடயிறுப்பு
பிுஆயுத சயாங்யாங்த சோதனட மட்டுமலடுமல்லாமல,   வட கபய்ஜிங்த சோதனடயும் மாஸ்ுஆயுத சடாத சோதனவயும்
இடுமல்லக்டாடக்  வட கடாண்டது.   

மிடத் வட கதளிவாுத சோதனை ஒரு இருதரப்பு பிளவு ஒன்று  வட கவளிப்பட்டது.  சீுத சோதனைாவும்
ரஷ்யாவும் பதட்டங்டத சோதனள குத சோதனறப்பதற்கும் ுஆயுத சபச்சுவார்த்த சோதனதடளுக்கும்
முத சோதனறயீடு  வட கணய்யும் அுஆயுத சதுஆயுத சவத சோதனளயில அ வட கமரிக்டாவும் அதன் நட்பு
நாடுடளும் வட  வட கடாரியாவிற்கு எதிராுத சோதனை  வட கபாருளாதார முற்றுத சோதனடக்கும்
உட்குறிப்பாட ுஆயுத சபாருக்கும் அச்சுறுத்திுத சோதனை.

ஐ.நா.  விற்டாுத சோதனை அ வட கமரிக்ட தூதர் நிக்கி ுஆயுத ச நிக்கி ஹேலி ுஆயுத சபார்நாடும் மற்றும்
ஆத்திரமூட்டும் வத சோதனடயிடுமல்லாுத சோதனை அவரது உத சோதனரயில,  சீுத சோதனைாவிற்கும்
ரஷ்யாவிற்கும் எதிராட இறுதி எச்ணரிக்த சோதனட ஒன்த சோதனற பின்வருமாறு
விடுத்தார்:  வட  வட கடாரியாவுடுத சோதனைாுத சோதனை அத சோதனுத சோதனைத்து  வட கபாருளாதார
உறவுடத சோதனளயும் முடிவுக்கு  வட கடாண்டு வாருங்டள் அலடுமல்லது அ வட கமரிக்டா
உடன் முழுத சோதனமயாுத சோதனை வட கதாரு வர்த்தடப் ுஆயுத சபாருக்கு முடம் வட கடாடுங்டள்.

ுஆயுத சமலும்,   வட கபய்ஜிங்கும் மாஸ்ுஆயுத சடாவும் பிுஆயுத சயாங்யாங்த சோதனட அடிபணிய
 வட கணய்யவிலத சோதனடுமல்ல என்றால, அ வட கமரிக்டா இராணுவ வழிமுத சோதனறயின் மூடுமல்லமாட
அத சோதனத  வட கணய்யும் என்றார்.

உண்த சோதனமயாுத சோதனை நித சோதனடுமல்லத சோதனய தத சோதனடுமல்லகீீழாக்கும்வத சோதனடயில, ுஆயுத ச நிக்கி ஹேலி, வட  வட கடாரிய
தத சோதனடுமல்லவர் கிம் ுஆயுத ச்ாங்-உன் “ுஆயுத சபாத சோதனர ுஆயுத சவண்டிநிற்பதாட”  அறிவித்தார்.
தவிர்க்ட முடியாத வத சோதனடயில ுஆயுத சதாலவியத சோதனடய ுஆயுத சநரிடும்
அ வட கமரிக்டாவுடுத சோதனைாுத சோதனை ஒரு ுஆயுத சபரழிவுடர ுஆயுத சபாத சோதனர தடுக்ட முத சோதனுத சோதனையும்
வத சோதனடயில,  பிுஆயுத சயாங்யாங் ஆட்சி அதன் அணுணக்தி திட்டத்த சோதனத ஒரு
ஆழ்ந்த மற்றும் தவறாுத சோதனை முயற்சியாட தீவிரப்படுத்தி வருகின்றது.  வட
 வட கடாரியாவுடுத சோதனைாுத சோதனை ுஆயுத சபாருக்டாுத சோதனை ஒத்தித சோதனடயாட அ வட கமரிக்டாவும்  வட கதன்
 வட கடாரியாவும் முக்கிய வருடாந்திர கூட்டு பயிற்சிடத சோதனள நடத்தி முடித்த
சிடுமல்ல நாட்டளுக்குப் பின்ுத சோதனைர்,  ஒரு த சோதன நிக்கி ஹேட்ர்ன்  வட கவடிகுண்டு ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனை
என்றும் 100  கிுஆயுத சடுமல்லா டன் எத சோதனட மதிப்பிடுமல்லாுத சோதனை வித சோதனளத சோதனவ  வட கடாண்டது
என்றும் கூறப்பட்ட அதன் ணமீபத்திய அணுஆயுத ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனை
நடத்தப்பட்டது.

ஐ.நா. “ஒரு தத சோதனடுமல்லமுத சோதனற டாணாத எந்த வட கவாரு நாட்டின் மீதும் விதிக்டாத
ஒரு மிடக்டடுத சோதனமயாுத சோதனை  வட கபாருளாதார தத சோதனடடத சோதனள”  திணிக்ட
ுஆயுத சவண்டு வட கமுத சோதனை ுஆயுத ச நிக்கி ஹேலி ுஆயுத சடாரிுத சோதனைார்.  அத சோதனர-நடவடிக்த சோதனடடளாட
டருதப்படுவுத சோதனைவற்த சோதனற வாஷிங்டன் ஏற்றுக் வட கடாள்ளாது என்றும் அவர்
எச்ணரித்தார்.  “நாங்டள் படிப்படியாுத சோதனை அணுகுமுத சோதனறடத சோதனளுஆயுத சய
ுஆயுத சமற் வட கடாண்டிருக்கிுஆயுத சறாம், ுஆயுத சமலும் சிறந்த ுஆயுத சநாக்டங்டள் இருந்துஆயுத சபாதிலும்
அத சோதனவ படுமல்லுத சோதனைளிக்டவிலத சோதனடுமல்ல” என்றவர் அறிவித்தார்.

எந்தவித விபரங்டளும்  வட கவளியிடப்படாத நித சோதனடுமல்லயில,   வட கபாருளாதார
தத சோதனடடள் குறித்த விவாதம் எண் வட கணய் விநிுஆயுத சயாட  வட கவட்டு,  அத சோதனுத சோதனைத்து
நிதி பரிவர்த்தத சோதனுத சோதனை முடக்டம் மற்றும் வட  வட கடாரிய  வட கதாழிடுமல்லாளர்
 வட கவளிநாடுடளுக்கு  வட கணலவது முடிவுக்குக்  வட கடாண்டுவருவது
ஆகியவற்த சோதனற உள்ளடக்கியதாட இருந்தது.  வட  வட கடாரியாவுடன்
எந்த வட கவாரு  வட கபாருளாதார நடவடிக்த சோதனடத சோதனயயும் ுஆயுத சமற் வட கடாள்கின்ற
எந்த வட கவாரு நாட்டுடனும் அ வட கமரிக்ட வர்த்தடத்த சோதனத முறித்துக் வட கடாள்ள
ட்ரம்ப் அச்சுறுத்துகிறார். 

“வட  வட கடாரியாவுடன் வர்த்தடம்  வட கணய்யும் ஒவ் வட கவாரு நாடும் அவர்டளின்
 வட கபாறுப்பற்ற மற்றும் அபாயடர அணுணக்தி ுஆயுத சநாக்டங்டளுக்கு
உதவுகின்றது என்ற விதமாடுஆயுத சவ அ வட கமரிக்டா அதத சோதனுத சோதனை பார்க்கும்” என்று
ுஆயுத ச நிக்கி ஹேலி எச்ணரித்தார். அ வட கமரிக்டா  வட கபாறுத சோதனமத சோதனய இீழந்து விட்ட நித சோதனடுமல்லயில,

“தாமதமாகிவிடுவதற்கு முன்பாட,  நமது இரா்தந்திர வழிமுத சோதனறடள்
அத சோதனுத சோதனைத்த சோதனதயும் பிருஆயுத சயாணுத சோதனைப்படுத்தி  வட கடாள்வதற்டாுத சோதனை ுஆயுத சநரம் நமக்கு
வந்துவிட்டது”  எுத சோதனைவும் அவர் அறிவித்தார்.  அ வட கமரிக்டா ுஆயுத சபாத சோதனர
முன் வட குத சோதனைடுக்கும் என்பது தான் இதற்டாுத சோதனை உள்ளார்ந்த குறிப்பாகும்.   

ஆசியாவிலும் ஐுஆயுத சராப்பாவிலும் உள்ள அ வட கமரிக்ட இராணுவ நட்பு
நாடுடள் அத சோதனுத சோதனைத்தும் வட  வட கடாரியாவின் ணமீபத்திய அணுஆயுத
ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனைத சோதனய டண்டுத சோதனைம்  வட கணய்வதில இத சோதனணந்துஆயுத சதாடு,  அதன் மீதாுத சோதனை
டடுத சோதனமயாுத சோதனை  வட கபாருளாதார தத சோதனடடத சோதனள ுஆயுத சடாரிுத சோதனை.  வட  வட கடாரியாவின்
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுஆயுத தளவாட  வட கதாகுப்பின் மூடுமல்லம்
முன்த சோதனவக்டப்படும் அச்சுறுத்தத சோதனடுமல்ல  வட கபருகிய முத சோதனறயில ஊதி  வட கபரிதாக்கி,

்ப்பான் தூதர் ுஆயுத சடாுஆயுத சரா  வட கபஸ்ுஆயுத சபா,  பிுஆயுத சயாங்யாங்கிுத சோதனைால
முன்த சோதனவக்டப்பட்ட அபாயம் “முன் வட குத சோதனைப்ுஆயுத சபாதும் இலடுமல்லாத மட்டத்துக்கு
உயர்த்தப்பட்டு விட்டதாடவும்,”  ுஆயுத சமலும்,  “உடுமல்லகின் ணமாதாுத சோதனைத்திற்கும்,

பாதுடாப்பிற்கும் ஒரு  வட கபரும் அச்சுறுத்தடுமல்லாட”  இருந்ததாடவும்
அறிவித்தார்.

இருப்பினும்,  சீுத சோதனைாவின் தூதர் லியு ஜீய்,  பிுஆயுத சயாங்யாங்த சோதனட டண்டிக்கும்
அுஆயுத சதுஆயுத சவத சோதனளயில,   வட கடாரிய தீபடற்பம் குறித்த நித சோதனடுமல்லத சோதனம “ வட கதாடர்ந்து
ுஆயுத சமாணமத சோதனடந்து வருவதாட”  எச்ணரித்ததுடன்,  இந்த  வட கநருக்டடி
“அத சோதனமதியாட”  தீர்க்டப்பட ுஆயுத சவண்டும் என்றும் அத சோதனீழப்பு விடுத்தார்.
அத சோதனுத சோதனைத்து டட்சிடளும் “நித சோதனடுமல்லத சோதனமத சோதனய எளிதாக்ட,  கூட்டு முயற்சிடள்
 வட கணய்யவும்,  உத சோதனரயாடலடத சோதனளயும்,  ுஆயுத சபச்சுவார்த்த சோதனதடத சோதனளயும் மீண்டும்
 வட கதாடங்டவும்,  ுஆயுத சமலும் தீபடற்பத்தின் நித சோதனடுமல்லத சோதனம இன்னும்
ுஆயுத சமாணமத சோதனடவத சோதனத தடுக்டவும்” அவர் அத சோதனீழப்பு விடுத்தார்.

சீுத சோதனைாவும் ரஷ்யாவும் வட  வட கடாரியாவின் அணுஆயுத மற்றும் ஏவுடத சோதனண
திட்டத்த சோதனத எதிர்த்துள்ளுத சோதனை,  ஏ வட குத சோதனைன்றால இறுதியில அவர்டளது
நாடுடத சோதனளுஆயுத சய இடுமல்லக்டாடக்  வட கடாண்டிருக்கும் வத சோதனடயில,  ஆசிய பசிபிக்
பிராந்தியத்தில ஒரு பாரிய அளவிடுமல்லாுத சோதனை இராணுவ டட்டத சோதனமப்பித சோதனுத சோதனை
உருவாக்ட ஏதுவாட அ வட கமரிக்டா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுடளுக்கு ஒரு
ணாக்குப்ுஆயுத சபாக்த சோதனட இது வீழங்குகின்றது என்பதுதான்.  எனினும்,  அுஆயுத சத



ுஆயுத சநரத்தில,  வட  வட கடாரியா மீதாுத சோதனை ஒரு முழுத சோதனமயாுத சோதனை  வட கபாருளாதாரத்
தத சோதனட பிுஆயுத சயாங்யாங்கில ஒரு அரசியல  வட கநருக்டடித சோதனயத் ுஆயுத சதாற்றுவிக்கும்
என்புஆயுத சதாடு,  வாஷிங்டன் தத சோதனடுமல்லயீடு  வட கணய்வதற்கு அத சோதனத பயன்படுத்தி
ுஆயுத சபார் அபாயத்த சோதனத  வட கபரியளவில அதிடரிக்ட  வட கணய்யு வட கமுத சோதனை  வட கபய்ஜிங்
ஆழ்ந்த டவத சோதனடுமல்ல  வட கடாண்டுள்ளது.

புதிய ுஆயுத சபச்சுவார்த்த சோதனதடத சோதனள எளிதாக்கும் முயற்சியில,  வட  வட கடாரியா
அதன் அணுஆயுத மற்றும் ஏவுடத சோதனண ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனைடத சோதனள த சோதனடவிடுவதற்கு
பதிடுமல்லாட அ வட கமரிக்டாவும்  வட கதன்  வட கடாரியாவும் அவற்றின்  வட கபரும்
இராணுவ பயிற்சிடத சோதனள முடிவுக்கு  வட கடாண்டுவர சீுத சோதனைா மற்றும்
ரஷ்யாவால முன்த சோதனவக்டப்பட்ட “இருதரப்பு த சோதனடவிடல” திட்டத்த சோதனத லியு
திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்திுத சோதனைார்.  ுஆயுத ச நிக்கி ஹேலி மீண்டும் இந்த திட்டத்த சோதனத
ஒுஆயுத சரயடியாட நிராடரித்தார். 

ட்ரம்ப் நிர்வாடத்திற்கு ஒரு அப்பட்டமாுத சோதனை எச்ணரிக்த சோதனடயாட,  லியு,

“தீபடற்பம் மீதாுத சோதனை குீழப்பத்திற்கும் ுஆயுத சபாருக்கும் சீுத சோதனைா ஒருுஆயுத சபாதும்
அனுமதிக்டாது”  என்று எச்ணரிக்த சோதனட விடுத்தார்.  ுஆயுத சவறு வார்த்த சோதனதடளில
 வட கணாலவதாுத சோதனைால, அ வட கமரிக்ட ணார்பு  வட கடாரியாத சோதனவ உருவாக்கும் வத சோதனடயில
சீுத சோதனைாவின் நுத சோதனீழவாயிலில அ வட கமரிக்ட தத சோதனடுமல்லத சோதனமயிடுமல்லாுத சோதனை வட கதாரு ஆட்சி
மாற்ற நடவடிக்த சோதனடத சோதனய அலடுமல்லது ுஆயுத சபாத சோதனர தடுக்ட அதன் மூடுமல்லமாுத சோதனை
அத சோதனுத சோதனைத்து வழிடத சோதனளயும் பயன்படுத்த  வட கபய்ஜிங் தீர்மானித்துள்ளது. 

அணு ஆயுதங்டத சோதனள உள்ளடக்கிய ஒரு ுஆயுத சபாருக்டாுத சோதனை தயாரிப்பில
 வட கடாரிய தீபடற்பத்தில ுஆயுத சமற் வட கடாள்ளப்படும்  வட கபரியளவிடுமல்லாுத சோதனை வட கதாரு
இராணுவ டட்டத சோதனமப்புடன் ணமீபத்திய அ வட கமரிக்ட அச்சுறுத்தலடளும்
ுஆயுத சணர்ந்து வருகின்றுத சோதனை.

ஞாயிறன்று  வட கதன்  வட கடாரியாவில “திருப்திப்படுத்துதல குறித்த
ுஆயுத சபச்சுவார்த்த சோதனதக்கு”  டடும் முயற்சி எடுத்த பின்ுத சோதனைர்,  ்ுத சோதனைாதிபதி
 வட கடாுத சோதனைாலட் ட்ரம்ப்  வட கதன்  வட கடாரிய ்ுத சோதனைாதிபதி மூன் ுஆயுத ச்-இன் உடன்
ுஆயுத சநற்று ுஆயுத சபசிுத சோதனைார்.   வட கதன்  வட கடாரிய ஏவுடத சோதனணடள் மூடுமல்லம்
 வட கணலுத்தப்படக்கூடிய  வட கவடிகுண்டு அளவு குறித்து இரு நாடுடளுக்கு
இத சோதனடுஆயுத சயயாுத சோதனை ஒரு உடன்படிக்த சோதனட விதித்த வரம்புக்கு முடிவு டட்ட
ட்ரம்ப் ஒப்புக் வட கடாண்டார்.  அதற்கு பதிடுமல்லாட,  அ வட கமரிக்டா அதன்,  ஒரு
முத சோதனுத சோதனைய அதிஉயர பகுதி பாதுடாப்பு (Terminal High Altitude Area Defence-

THAAD)  டண்டம் விட்டு டண்டம் பாயும் ஏவுடத சோதனண எதிர்ப்பு அத சோதனமப்த சோதனப
முழுத சோதனமயாட நிறுவுவதற்கு மூன் அனுமதியளித்தார்.   வட கதன்
 வட கடாரியாவிற்கு “படுமல்ல பிலலியன் டாடுமல்லர்டள்”  மதிப்பிடுமல்லாுத சோதனை இராணுவ
உபடரணங்டத சோதனள விற்பத சோதனுத சோதனை  வட கணய்வதற்கு “டருத்தாய்வு ஒப்புதல”  ஐ
ட்ரம்ப் வீழங்கிுத சோதனைார் என்று  வட கவள்த சோதனள மாளித சோதனட அறிக்த சோதனட ஒன்று
கூறுகின்றது.

டடந்த வாரம் அ வட கமரிக்ட பாதுடாப்புதுத சோதனற  வட கணயடுமல்லர் ுஆயுத ச்ம்ஸ் மாட்டிஸ்
மற்றும்  வட கதன்  வட கடாரிய பாதுடாப்பு அத சோதனமச்ணர் ணாங் ுஆயுத சயாயுங்-மிய
ஆகிுஆயுத சயாருக்கு இத சோதனடயிடுமல்லாுத சோதனை ுஆயுத சபச்சுவார்த்த சோதனதடள் இன்னும்
அதிடமாகியுள்ளுத சோதனை.  ுஆயுத சநற்று  வட கதன்  வட கடாரிய ுஆயுத சதசிய ணட்டமன்றத்தில
ுஆயுத சபசுத சோதனடயில,  ணாங்,  அ வட கமரிக்ட “தந்திுஆயுத சராபாய”  அணு ஆயுதங்டத சோதனள
நாட்டில மீண்டும் அறிமுடப்படுத்துவதற்கு  வட கதன்  வட கடாரியாவிலிருந்து
படுமல்லர் அத சோதனீழக்டப்பட்டிருந்துத சோதனைர் என்று மாட்டிப என்று மாட்டிஸூக்கு அவர்
பரிந்துத சோதனரத்ததாட  வட கதரிவித்தார்.

விமாுத சோதனைம்,  ுஆயுத சபார்க்டப்பலடள் மற்றும் நீர்மூழ்கிக் டப்பலடள் மூடுமல்லம்
அணுஆயுத ஏவுடத சோதனணடத சோதனள பயன்படுத்தி வட  வட கடாரியாத சோதனவ அ வட கமரிக்டா
முன்ுஆயுத சப அழித்திருக்ட முடியும்.  தந்திுஆயுத சராபாய அணுஆயுதங்டத சோதனள
நிறுவுதல என்பது  வட கடாரிய தீபடற்பத்த சோதனத ஒரு மிட  வட கநருக்டடியாுத சோதனை
தூண்டுதலுக்குள்  வட கடாண்டு  வட கணலலும்,  ுஆயுத சமலும் அணுஆயுத
பரிமாற்றத்த சோதனத  வட கவடிக்டச்  வட கணய்யும் விதமாுத சோதனை ஒரு தவறு அலடுமல்லது
தவறாுத சோதனை மதிப்பீட்டிுத சோதனைால அபாயத்த சோதனத பாரியளவில அதிடரிக்கும்.

தற்ுஆயுத சபாது, ்ுத சோதனைாதிபதி மூன் இந்த ுஆயுத சதர்த சோதனவ நிராடரித்துள்ளார்.

 வட கதாத சோதனடுமல்லதூர டுத சோதனைரட குண்டுவீசிடள், விமாுத சோதனைம் தாங்கிடள் மற்றும் ஏத சோதனுத சோதனைய
மூுஆயுத சடுமல்லாபாய  வட கணாத்துக்டத சோதனள  வட கதன்  வட கடாரியாவிற்கு அடிக்டடி
அனுப்புமாறு மாட்டிப என்று மாட்டிஸூக்கு அவர் அழுத்தம்  வட கடாடுத்தத சோதனத ணாங்
சுட்டிக்டாட்டிுத சோதனைார்.  அ வட கமரிக்டா,  வட  வட கடாரியாவிற்டாுத சோதனை ஒரு
எச்ணரிக்த சோதனடயாட  வட கடாரிய தீபடற்பத்த சோதனத ுஆயுத சநாக்கி மூுஆயுத சடுமல்லாபாய B-1  ரட
குண்டுவீசிடத சோதனள படுமல்லமுத சோதனற நடர்த்தியுள்ளது,  ுஆயுத சமலும் டடந்த வாரம் இரு
 வட கடாரியாக்டளுக்கு இத சோதனடுஆயுத சயயுள்ள எலத சோதனடுமல்லக்கு அருடாத சோதனமயிடுமல்லாுத சோதனை ஒரு
வரம்பிற்குள் B-1  டுமல்லான்ணர்டள் குண்டுடத சோதனள வீசி வட கயறிந்த
புத சோதனடப்படங்டத சோதனள  வட கவளியிட்டது.

வட  வட கடாரிய அணுஆயுத ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனை டளத்தின் மீதாுத சோதனை வட கதாரு
தாக்குதத சோதனடுமல்ல உருவடப்படுத்துவதற்கு F-15K  ுஆயுத சபார் விமாுத சோதனைங்டள் மற்றும்
தத சோதனரயிலிருந்து தத சோதனரக்கு  வட கணலுத்தக்கூடிய டண்டம் விட்டு டண்டம் பாயும்
ஏவுடத சோதனணடத சோதனள உள்ளடக்கிய ஒரு பயிற்சித சோதனய  வட கதன்  வட கடாரிய
இராணுவம் ுஆயுத சநற்று ுஆயுத சமற் வட கடாண்டது.  அுஆயுத சத ணமயத்தில  வட கணப்டம்பர் 9

அன்று மற் வட கறாரு ஏவுடத சோதனண ுஆயுத சணாதத சோதனுத சோதனைக்கு வட  வட கடாரியா தயாரிப்பு
 வட கணய்து வருவதாட ுஆயுத சம்ர்  வட க்ுத சோதனைரல ்ங் க்யுங் ுஆயுத சணாவ் கூறுவுஆயுத சதாடு,

 வட கதன்  வட கடாரியாவும் அதன் “வலுவாுத சோதனை விருப்பத்த சோதனதயும்,  பதிடுமல்லடி
 வட கடாடுக்கும் திறத சோதனுத சோதனையும்”  டாட்ட மற்று வட கமாரு ஏவுடத சோதனண பயிற்சித சோதனய
நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது என்றும்  வட கதரிவித்தார். 

டடந்த வாரம்  வட கதன்  வட கடாரிய  வட கணய்தித்தாள் Chosun Ilbo, “ஒருுஆயுத சவத சோதனள வட
 வட கடாரியா எலத சோதனடுமல்ல தாண்டிய அலடுமல்லது தத சோதனடுமல்லநடர் பிராந்தியம் மீதாுத சோதனை
தாக்குதலடளுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு ஆத்திரமூட்டும் நடவடிக்த சோதனடத சோதனய
ுஆயுத சமற் வட கடாள்ளும் என்ற நித சோதனடுமல்லயில, வித சோதனரவாட தாக்குதல நித சோதனடுமல்லப்பாட்டிற்கு
மாறும் வத சோதனடயில”  புதிய ுஆயுத சபார் திட்டங்டத சோதனள உருவாக்ட
இராணுவத்திற்கு ்ுத சோதனைாதிபதி மூன் உத்தரவிட்டார் என்று  வட கதரிவித்தது.

இந்த திட்டத்தின் ுஆயுத சநாக்டம்,  “வட  வட கடாரிய ஆட்சித சோதனய வித சோதனரவில
டவிழ்க்ட பிுஆயுத சயாங்யாங்கிற்குள் ஊடுருவுவது” ஆகும்.

ுஆயுத சபாருக்டாுத சோதனை அ வட கமரிக்ட தயாரிப்புடளுக்கு வித சோதனடயிறுப்பாட,  சீுத சோதனைாவும்
ரஷ்யாவும் தங்டளது இராணுவ நித சோதனடுமல்லப்பாட்த சோதனட வலுப்படுத்துகின்றுத சோதனை.

் என்று மாட்டிஸூத சோதனடுமல்லயில ுஆயுத சவால ஸ்ட்ரீட் ுஆயுத ச்ர்ணலில ஒரு நீண்ட டட்டுத சோதனர,  சீுத சோதனை
இராணுவம் “வான்வழி ஆளிலடுமல்லா விமாுத சோதனைங்டளின் (Drones)  உதவியுடன்
மத சோதனடுமல்லப்பிருஆயுத சதணங்டளில 24 மணி ுஆயுத சநர டா வட கணாளி டண்டாணிப்பிற்டாட ஒரு
புதிய எலத சோதனடுமல்ல பாதுடாப்பு பத சோதனடத சோதனயயும்,  ுஆயுத சமலும் ஆணுஆயுத மற்றும்
இரணாயுத சோதனை குண்டு வட கவடிப்புடளுக்கு எதிராட பாதுடாத்துக் வட கடாள்ள பதுங்கு
குழிடத சோதனளயும்” ஸ்தாபித்துள்ளது என்று  வட கதரிவித்தது.

ரஷ்யா மற்றும் சீுத சோதனைா இரு நாடுடளுுஆயுத சம,   வட கதன்  வட கடாரியாவில THAAD

ஏவுடத சோதனண எதிர்ப்பு திட்டத்த சோதனத நிறுவுதல குறித்து,  அவற்றின் உயர்
ணக்தியிடுமல்லாுத சோதனை ுஆயுத சரடார்டள் தங்டளது பிராந்தியங்டளுக்குள் ஆழ்ந்து பாயும்
திறன்  வட கடாண்டத சோதனவ என்றும்,  ுஆயுத சமலும் அத சோதனவ தங்டளது அணுணக்தி
தத சோதனடடத சோதனள வலுவற்றதாக்கும் என்றும் கூறி எதிர்த்துள்ளுத சோதனை.  ரஷ்யாவின்
துத சோதனண  வட கவளியுறவு மந்திரி  வட கணர்ஜி ரியப்ுஆயுத சடாவ்,   வட கதன்  வட கடாரியாவில
விரிவாக்டப்பட்ட THAAD   வட கணயலபாட்டிற்கு வித சோதனடயிறுப்பாட மாஸ்ுஆயுத சடா
பசிபிக்கில அதன் ஏவுடத சோதனண பிரணன்ுத சோதனைத்த சோதனத அதிடரிக்ட  வட கணய்யும் என்று
 வட கதரிவித்தார்.

வட கிீழக்கு ஆசியாவில இந்த டட்டுப்படுத்தமுடியாத  வட கவடிகிடங்த சோதனட
உருவாக்குவதற்டாுத சோதனை முக்கிய  வட கபாறுப்பாளியாட இருப்பது ட்ரம்ப்
நிர்வாடம் தான்.  வட  வட கடாரியா “ுஆயுத சபாத சோதனர ுஆயுத சவண்டிநிற்கிறது” என்பத சோதனத
விட, நாட்டின் “ஒட்டு வட கமாத்த அழித சோதனவ” வித சோதனளவிக்கும் “பாரிய இராணுவ
நடவடிக்த சோதனட” என்று அ வட கமரிக்ட பாதுடாப்பு  வட கணயடுமல்லர் மாட்டிஸ் குறிப்பிட்ட
வார்த்த சோதனதடளுக்கு ஒரு ணாக்குப்ுஆயுத சபாக்த சோதனட உருவாக்கும்
வத சோதனடயிடுமல்லாுத சோதனை வட கதாரு நடர்வுக்கு இட்டுச் வட கணலடுமல்ல அ வட கமரிக்டா பிுஆயுத சயாங்யாங்
மீது முத சோதனறயாட  வட கணயலடத சோதனள  வட கணய்ய தூண்டும் விதத்தில அழுத்தம்
 வட கடாடுத்து வருகின்றது.


