
ேதசிய பாதகாபப ஆேலாசகரன ஊடக 

விளகக கறிபப 

மாரச 07,2014

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர  (திர.ைசயத  அகபரததின): நலவரவ. 

இஙேக இநத பிறபகல வரைக தநததறக நனறி.உஙகளகக கறிபப 

காடடயத  ேபால,கடேலார  ஒததைழபைப  பறறி  விளககவதறகாக 

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகைர  ேகடடகொகாணடளேளாம.வழககம 

ேபால  ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர  தனத  ஆரமப  கரததககைள 

கறிய  பிறக  அத  சமபநதபபடட  ேகளவிகளகக  அவர  பதில 

அளிபபார.பிறக  ேநரம  இரககமாயின  ேவற  ஒனறிரணட 

ேகளவிகைளயம  பாரககலாம.

நான ொசாலவத ொதளிவாகிறத எனில,ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர 

தனத ஆரமப கரததககைள கற ேவணடகொகாளகிேறன.

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர  (திர.ஷிவ  ஷஙகர  ேமனன) : 

மதிய  வணககம.நமமடன  ேசரநத  இலஙைக  மறறம  மாலததீவ 

ஆகியைவ கடேலார பாதகாபப கறிதத மனறாவத ேதசிய பாதகாபப 

அைமபபின மனற நாடகளககிைடயிலான கடடததில நடநதத பறறி 

சரககமாக கற நிைனதேதன.

நாஙகள  இனற  சநதிதேதாம.இத  மனறாவத  கடடம 

ஆகிறத.மாலததீவில அவரகளின அைழபபில அஙக நடநத அகேடாபர 

2011இல நடநத கடடததில ,நாம அநத பகதியில எவவாற கடேலார 

பாதகாபைப ேமமபடததவத எனபைத பறறி மடவ ொசயேதாம.நமத 

மனற  ொபாரளாதாரததிறகம  இத  ஒர  கணிசமான  விஷயமாக 

ேதானறகிறத.



இனற பாரததால,ஒவொவார  ஆணடம சமார  10000 ககம  ேமறபடட 

கபபலகள  இநதிய  ொபரஙகடல  வழியாக  ொசலகிறத.உலகின 

ொகாளகலன ேபாககவரதத 50 சதவதீம,எணைண சரகக 55 சதவதீம , 

ொமாதத சரகக  33  சதவதீம வைர  ஒவொவார ஆணடம இநதியா 

ொபரஙகடல  வழியாக  ொசலகினறன.  எனேவ,நமத  ொபாரளாதாரம 

மறறம பாதகாபப அடபபைடயில இத மககியமாகிறத.இத எநத ஒர 

நாடம ொசாநதமாக தீரகக கடய பிரசசிைனயம அலல.இதனால நாம 

எனன இதில ொசயய மடயம எனற பாரகக மடவ ொசயேதாம.

கடநத  ஆணட ஆரமப  கடட  பணிகளாக  ஜூைல  மாதம  2013  ல 

ொகாழமபில சநதிதத மிகவம விரவான திடடம மறறம ொசயலபடதத 

ேவணடய   வழிமைறகைள  அைமககபபடடத.அடபபைடயில  இத 

மனற  பகதிகைள  ொகாணடத.கடல  களததில  எனன  நடககிறத 

மறறம  நிகழ  ேநரததில  எஙகளகக  இைடேய  எனன  நடககிறத 

எனபைத  ேபானற  தகவலகைள   ொதரநத  ொகாளள 

ேவணடம.இபொபாழத அஙேக ொபாரததிய அைமபபககளினால அதன 

படம மறறம நமைம சறறி கடலபகதியில எனன நடககிறத எனபைத 

பாரகக மடகிறத. எஙகள மககளகக பயிறசி அளிததளேளாம,ேமலம 

சரயான  வனொபாரைள  ொபாறததியளளதால  தகவலகைள  பகிரநத 

ொகாளள  மடகிறத.சரவேதச  கடேலார  அைமபபிடம  ஒர 

அைமபப,உதாரணமாக  கபபலகளி  நீணட  தரதிலிறிநத  அைடயாளம 

மறறம  கணகாணிககம  அைமபப  ஆகம.நமமிடம  இரககம  நம 

ொசாநத தானியஙகி  அைடயாள அைமபபில நாம இபேபாத பகிரநத 

ொகாளளககடய ஒர தளம உளளத. 

இரணடாவத விஷயம,நம மககளகக ஒனறாக பயிறசி அளிபபத.கடல 

கள  விழிபபணரவ  திறனில  மடடமனறி  ேதடல  மறறம  மீடப 

திறன,எணொணய  மாச  மறொமாழிகள  ேபானற  ொசயலபாடகளிலம 

பயிறசி  அளிககபபடடளளத.மிக மககியமாக நாம ேமறொகாணடளள 



கடட  நடவடகைககளின  ஒர  ொதாகபபிஐஎல  நாம  மாலததீவடன 

ொதாடரம ‘ேதாஸதி’ பயிறசிகள ஆகம.ேபான மைற இத இலஙைக 

கடறபைடையயம ேசரதத மததரபப பயிறசி ஆகியத.நாஙகள கடல 

மீடகல  மறறம  ேதடலில  கடட  நடவடகைகைய 

ஒரஙகிைணததளேளாம.திறன  உளள  யாரம  ஒரஙகிைணநத 

பணிபரகிேறாம.அத  எணொணய  கசிேவா  அலலத  ஒர  நாடட 

திறனகக அபபால இரககம விஷயமாகினம மாச கடடபாட கறிதத 

ஒரஙகிைணநத ொசயலபடகிேறாம.கதர  ொகாளைள மறறம ஏைனய 

சடடவிேராத ொசயலபாடகள ,மனித மறறம ேபாைத ொபாரள கடததல 

ஆகியவறறிறக  எதிராக  கட  ொசயலபடகிேறாம.இத  ொதாடரபான 

விஷயஙகைள  பகிரநத  ொகாளள  அைமபப 

ொசயதளேளாம.இபபகடககான சனாமி எசசரகைகையயம பகிரகிேறாம.

இநத  திடடதிறக  ஒபபகொகாணட  பினனர,நைடமைறயில  இனற 

எனன ொசயயவிலைல எனபைத ஆராயநேதாம.ொவளிபபைடயாக கற 

ேவணடொமனில  இநத  அைனதத  பகதிகளிலம  ஏறபடடளள 

மனேனறறம  திரபதி  அளிததளளத.நாஙகள  பதிய  ேயாசைனகள 

சிலவறைற  ேபசிேனாம.ஹயடேராகிராஃபி  எனபபடவதில  கட  பணி 

ொசயய  உளேளாம,ஏொனனில  நமைம  சறறி  இரககம 

ஹயடேராகிராஃபி தரைவ ேமமபடதத ேவணடயளளத. 

கடல  சிநதைன  கழககளககிைடேய  இைணபபகள  அைமபபத 

பயனளளதாக இரககம என நிைனதேதாம,உதாரணமாக இநதியாவில 

உளள ேதசிய கடலசார அறககடடைள ,மறறம இைத பறறி நனகறிநத 

தரமான மககளிைடேய இைணபபகள அைமககவம உளேளாம.ேபான 

வரடம ஜூன மாதததில ொமாரஷியஸ மறறம சீொசலச நாடைடயம 

நம  பணிைய  பாரககவம  அவரகள  இநத  மயறசியில  இைணய 

ஆரவமளளதா எனபைத அறியவம   அைழதேதாம.அவரகள மதல 

மைறயாக  வநதிரநதாரகள.இர  தரபபம  தஙகள  ஆரவதைத 



ொதரவிதத எதிரகாலததில இநத மயறசியில பஙேகறபதறக விரபபம 

ொதரவிததாரகள.

கடல  பாதகாபப  சமபநதமான  பலேவற  நிறவனஙகள  மறறம 

கடறபைடகளகக  இைடயிலான  மறறம  கடேலார  பாதகாபப 

இைடயிலான ொவளிபபைடயான நைடமைற ஒததைழபைப ொபாரதத 

வைரயில  இநத  தைறயில  ொபரம  ொவறறி   கணடளேளாம. 

கடறொகாளைள,மாச,அலலத  ேபாைதவஸத  கடததல  ேபானற 

சடடவிேராத  நடவடகைககள எதிரதத உறதியான பதிலளிகக  இநத 

தளம  ொபரம  உதவி  ொசயயம.நாம  நம  திறனகைள  இபொபாழத 

ொதாகபபாககலாம என நிைனககிேறன.ஒவொவாரவரம இநத கடட 

மயறசியில தஙகள பஙைக அளிககலாம.இத மிகவம பயனளளதாக 

இரநதத மறறம இைத மனொனடதத ொசலல ேவணடம எனற கறி 

மடதேதாம.

இேதாட மடதத உஙகள ேகளவிகைள வரேவறகிேறன.

ேகளவி: சிொசலச மறறம ொமாரஷியஸ இநத கடல ஒததைழபபில 

ேசர  ஆரவம  ொதரவிததைத  ொதாடரநத  ,இைத  ஐநத  நாடகள 

மயறசியாக விரவாகக மடயமா?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:மதல மனற நாடகள அவரகைள 

பாரைவயாளரகளாக அைழததைத ொதாடரநத ,அவரகள இநத விவாதம 

மழவதம  கலநத  ொகாணடத  அவரகளின  ஆரவதைத 

ொதளிவாகககிறத.நாஙகள  அவரகளம  இைணயேவணடம  எனற 

நிைனககிேறாம.நாம  இதன  ொபயைர  மாறற  ேவணடம  என 

நிைனககிேறாம.

ேகளவி:  எபபட  இநத  மததரபப  கடல  உைரயாடல  நாம  மறற 

நாடகளடன ொகாணடளள மறற உைரயாடலகளடன ொபாரநதம  , 



உதாரணமாக  சீனாவடன.....(சரயாக  ேகடகவிலைல).....ொபரய 

பிைணயததில இத எபபட கணிககபபடம?

ேதசிய பாதகாபப ஆேலாசகர: இநதப பகதியில ஒததைழபப நிறவ 

நைடமைற  வழியாக  இநத  மயறசிைய  பாரககிேறாம.நாம 

அைனவரம  ஒரவரகொகாரவர  ேமல  ொகாணடளள  திடமான 

இரதரபப இைணபபகள ேவொறார விஷயமாகம.மறற தரபபகளடன 

ஏைனய  ேபசசவாரைதகளம  இரதரபப  இைணபபகளம 

ொகாணடளேளாம.அத  எநத  வைகயிலம  மறற  விவாதஙகைள 

பாதிககம எனற நான நிைனககவிலைல.அதவம எபொபாழதம ேபால 

நடககம.  இைத பல மனறஙகள ொசயத வரகினறன.ஆனால நான 

கறியைவ உஙகளககாக படடயலிடடத ஆகம.ஈக ொபரய சிறபபான 

அறிவிபபகள  ஏறபடததாதைத  காணபரீகள.அதன  உணைமயான 

ேவைல தைரயில அலல,கடலில ஆகிறத.

ேகளவி:  நீஙகள ஆடேசபிககவிலைல எனறால எனகக ஒனற தவிர 

ஒர  அைர  ேகளவியம  உளளத.நான  இநத  ேசதசமதர  காலவாய 

திடடம பறறி  அறிய விரமபகிேறன.ேதசிய பாதகாபபகக இத ஒர 

ொசாததாக  கறிபபாக  இநதியாவிறக மறறம ேமறக மதல கிழகக 

கடறகைர  அனகல  எளிதாக  இரககம  எனற  சில  ஆணடகளகக 

மன ேபசபடடத கறிதத நான ஆராயகிேறன.சக பாரைவயாளரகளில 

ஒரவர  கறியத  ேபால  வரஙகால  கடடஙகளில  இநதியா 

ொபரஙகடல  நாடாக  இரககம  மியானமாைர  ேசரததகொகாளளம 

நிைனபப உளளதா?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:  ொவளிபபைடயாக 

கறேவணடமானால,வஙகாள  விரகடா  பககம  நமத  பணி  பறறி 

இனனம கணடபிடககவிலைல.அைத விரவபடதத மயறசி அலலத 

விரவபடததல  ,இத  உஙகளகக  சரயான  பதிலா  எனற 

ொதரயவிலைல.நான  இஙக  ொவளிபபைடயாக  கறகிேறன.நான 



இனனம  பலேவற  விரபபஙகைள  பாரககேவணடம.ொமாரஷிொயஸ 

மறறம  சீொசலச  நாடகள  இதில  எநத  அளவ  ஈடபட  உளளாரகள 

எனற  ொதாடரப  ொகாணட  உறதி  ொசயயேவணடம,இைவயாவம 

நைடமைற படகள ஆகம.இைவ உளநாடட  விஷயம.நாம  பினனர 

இதறக  வரேவாம.ஆனால,வஙகாள  விரகடாவில  கடல  பாதகாபப 

பறறி  கவனிகக  ேவணடயளளத.நமத  அணைட  நாடகளடன 

உைரயாடலகள ொதாடஙகி  அைத ொசயய  சிறநத  வழிைய பாரகக 

ேவணடம.  இைத  ொபரககவேதா  அலலத விரவபடததவேதா  அத 

எனகக ொதரயாத.இத ஒர ொவளிபபைடயான ேகளவி.

ேசதசமதரம கறிதத ேகளவிகக ,இத ொதாடரபாக உணைமயில இநத 

மனறததில  விவாதிககபபடவிலைல  .எபபடயம  அத  இநதிய 

நீதிமனறஙகளில  உளளத.  நாம  அைத  ொசயதால  ேகாடபாடட 

விவாதம ஆகிவிடம.நான கறியத ேபால,நாம எனன ொசயய மடயம 

மறறம நாம எனன ொசயய திறன ொகாணடளேளாம பறறியம இைத 

எபபட  நமமால  சமாளிகக  மடயம  எனபதன  மீத  எணணஙகைள 

ஒரமகபபடதத ேவணடம.

ேகளவி:நீஙகள  சமார  100000  கபபலகள  இநதிய  ொபரஙகடைல 

ஒவொவார  ஆணடம  கடககிறத  எனறம  ேமலம  மனற  நாடகள 

அநத  பாைதகைள   பாதகாகக  மயறசி  ொசயவதாக 

கறினரீகள.உணைமயில  பாதகாபப  சவாலகள  எனன?அவரகள 

சரவேதச கடறபரபப வழியாக ொசனறிரகக ேவணடம.உஙகள ொபாறபப 

எனன?நீஙகள  வர  விதிகக  ேபாகிறரீகளா?இநதப  பகதியில  ஏணடா 

வைகயான ொபாறபபகைள நீஙகள ொகாணடளளரீகள?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:நாம  வர  ஏதம 

விதிககபேபாவதிலைல.நாம  ொசயய  மயறசிபபத  அத 

அலல.சடடபபட,கடல  சடடம  ொதாடரபான  ஐககிய  மாநாட  சைப 

(UNCLOS)  கீழ,கடல எலைலககள உணைமயான சடட அதிகார வரமப 



12 கடல ைமலகள ஆகம.இதறக அபபால இரககம விரவாககபபடட 

ொபாரளாதார மணடலததில (EEZ)  ேபாரககபபலகள அபபாவி பாதியில 

ொசலலவம,ேவற அைனவரககம இலவச பாதியில ொசலலம உரைம 

உளளத.கணடஙகளின  அடகக  பகதிகளில  உளள  விரவாககபபடட 

வளஙகள  மறறம  சில  கடேலார  மாநிலஙகைள  ேசரநதைவ.இைத 

நிசசயபபடதத  நாஙகள  மயறசிககிேறாம...(சரயாக 

ேகடகவிலைல).....இரணடாவதாக  இநத  ொபாரளாதாரஙகள  ொபரம 

நமபியளள வளஙகள,அத மீனாக இரபபினம,மாச மலம அவறறிறக 

ொதாநதரவ  இலைல.மனறாவதாக,…...(சரயாக 

ேகடகவிலைல).....உதாரணமாக  அைத  உபேயாகபபடததம  கடறபைட 

வரீரகளகக ேதடல மறறம மீடப ேபானற விஷயஙகள, .........(சரயாக 

ேகடகவிலைல).....மனிதாபிமான  அனரதத  நிவாரணம,.......(சரயாக 

ேகடகவிலைல)......ஏறபடம ேபாத இநத நிகழவகைள சமாளிகக அநத 

இடததில  அைமபபகள உளளன.இைடேய ொபரஙககடலில  இரககம 

நாடகளின ஒர கழவாக நாம ொசயய நிைனபபத ஆகம.

ேகளவி:......( சரயாக ேகடகவிலைல) 

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:  நமத  கடல  எலைலககள  நாம 

நிைனபபைத  ொசயவத  ஒர  ேதசிய  இைரயாணைம  மடவ.....:......( 

சரயாக ேகடகவிலைல)...நான உஙகளகக கறிபபிடடத ேபால ,இைத 

ேபானற ொபரம பிரசசிைனகைள சமாளிகக உளளத.

ேகளவி:இநத  ேகளவி  இலஙைக  மீத  ஐ.நா  மனித  உரைமகள 

ேபரைவ  ொசயத  தீரமானம  பறறியத.கறிபபாக  இலஙைக  மீதான 

தீரமானதைத  ொமாரசீயஸ  இைணயாதரவ  ொதரவிததத  கறிதத 

இலஙைக இநதப பிரசசிைனைய எழபபியளளதா?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:இநத  வைகயான  ஒததைழபபிறக 

நமபிகைக ேதைவ எனற அவரகள கறியளளாரகள.மனித உரைமகள 



ஆைணககழவில  ொமாரஷியஸ  ஆதரவ  ொதரவிததைத  கறிதத 

கவைலபடவதாக ொதரவிததாரகள.அவவளேவ,அதன பிறக அத பறறி 

வரவிலைல.இரதரபப விவாதஙகளின ேபாத மறறம தனி இரதரபப 

விவாதஙகளின ேபாத அவரகள இதைன பறறியம அவரகள இைட 

பறறி எனன நிைனககிறாரகள எனபைத பறறியம கறினாரகள.  

ேகளவி:  இறதியாக  கைடசி  ேகளவியின  ஒர  விரவாககம.இநத 

வைகயான  கடேலார  பயிறசிகைள  ொபாறததவைரயில  தமிழநாட 

மறறம  இலஙைகயில  நடககம  அரசியல  அபிவிரததிககள  எநத 

அளவ பாதிககிறத.மறறம ஒர மாறபடட ேகளவி.மககளைவ ேதரதல 

ேததிகள  ேநறற  அறிவிககபபடடன. நாம  ஆம  ஆதமி   கடசி 

AAP,மறறம பாரதீய ஜனதா கடசி  பாஜக இைடேய அநத படஙகைள 

திலலி  ொதரககளில  ொவளிேய  விைளயாட  பாரதேதன.ொதலஙகானா 

பறறிய அசசம உளளன. ஒர வழியில இத ஒர வனமைற ேதரதல 

ஆக இரககம எனற உளகவைலயம அசசமம உளளதா?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர: நீஙகேள மதல ேகளவிகக பதில 

கணடொகாளள  மடயம என நான நிைனககிேறன.அகேடாபர  2011ல 

இரநத  இத  நடநத  வரகிறத.எநத  நைடமைற  வழிகளில 

ஒததேபாவொதனற மடவ ொசயதளேளாம.அத ொதாடரபான அரசியல 

இயஙககிறத.அைத  தவிர,மனித  உரைம  சைபயில  தீரமானஙகள 

அலலத  இலஙைக  அரசியல  நிைலைம  எதவாயினம,இநதியா 

நகரகிறத.வாழகைக  ொசலகிறத.இத  எநத  விதததிலம  கபபலகள 

நகரவத நிறகம அலலத கடல பாதகாபபககாக நாம உறதி ொசயய 

ேதைவ  இலைல எனறம அலலத மககள  சாதாரண பாதகாபபான 

வாழகைக வாழவிலைல எனறம அரததம இலைல.ஆதலால,உஙகள 

மதல ேகளவிககான பதில,உணைமைய பாரஙகள  ,காலததிறேகறப 

நாஙகள ொசயத வரவைத பாரஙகள.



இரணடாவத ேகளவி ொபாரததமடடல,நான ஒர மனகணிபபாளரம 

அலல,ஒர ேஜாதிடரம அலல.அத ேவற எநத ேதரதைலயம விட 

அதிகமாகேவா  இலைல  கைறவாகேவா  வனமைறயில  இரககம 

எனற  நான  கறபேபாவதிலைல.நான  அபபட  இரககாத  என 

நமபகிேறன. எலலாம பாதகாபபான மைறயில நடகக இநதிய அரசின 

சாரபாக  உறதியாக  எலலாம  ொசயேவாம.இநத  கடடததில  இதேவ 

நான உஙகளகக கற மடயம.

ேகளவி:  சமீபததில  வட  மறறம  ொதன  பிளாகஸ  உளள  உஙகள 

கணினிகள நிைறய பல ேஹககிங மலம மீறபபடடத மறறம அதன 

அறிகைக  ேதசிய  ொதாழிலநடப  ஆராயசசி  அைமபபகக  (NTRO) 

ொசனறளளத எனற கணடறியபபடடத.

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:உஙகளகக  எபபட  ொதரயம 

ஷரனேஜாய?

ேகளவி: எனககம அபபடேய ஆனதால.

ேதசிய பாதகாபப ஆேலாசகர:நீஙகள ஹாககிங ொசயதீரா?

ேகளவி:இலைல  ஐயா,அறிகைக.அதவம  உஙகளககம  தகவல 

ொதாடரப  அைமசசரககம  ொவளிபபைடயாக  ொசனறளளத.இொபாத 

நீஙகள  விேசஷமாக  ஏதாவத  ொசயகிறரீகளா?வட  மறறம  ொதன 

பிளாகககளில உளள கணினிகள மிக மககியமானைவ இரககினறன. 

ஒவொவார  கடவசொசால  மறறம  இைணய  ேசைவ  வழஙகனர 

எணகளம இபேபாத கிைடககிறத.உஙகளைடயத எதவம இலைல. 

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:  யாரககாவத  அககைற 

இரககமாயின  ஷரனேஜாைய  ொதாடரப  ொகாளளவம.அைத  எபபட 

ொசயவொதனற அவர விளககவார!



ொபாறததிரஙகள!நீஙகள  ஏதாவத  ஒர  கைத  கடடமன,ைவரஸகள 

உளளன,பலேவற  கணினிகளில  பலேவற  நிைல  பாதகாபபம 

உளளன.எநத  ேநரததிலம,நீஙகள  கறியத 

ேபால,விரசகள,ஹாககிங,மறறம பலேவற வடவஙகளில சமரசமம 

நிைறய  உளளன.ஒவொவார சமரசமம அலலத ஒவொவார கசிநத 

கடவொசாலலம  பாதகாபபிறக  அசசறததலாக  இரபபதிலைல.வட 

மறறம ொதன பிளாககில உளள கணினிகள சிலதிறநத,மககள சிலர 

அணகம  நிைலயில  இரநதாலம,அத  பாதகாபபில  ஒர  ொபரய 

இைடொவளி இரபபதாக ொபாரள தரவிலைல. 

நாஙகள சமரசம ொசயத ொகாணடளள கணினிகள ொதாடரபாக நாஙகள 

சமாளிதத  ொகாளேவாம.ஆனால நீஙகள இபேபாத இநத  விஷயம 

பறறி  விவரததைத  பாரததால  இநத  விஷயம  மிக  ேமாசமான 

நிைலயில  இரபபத  ேபால  ஒலிககிறத.உணைமயில  இத 

தலலியமான பிரதிபலிபப எனற நான நிைனககவிலைல.வைலயடன 

இைணககபபட  கணினிகள  தவிர  ஒவொவார  கணினியம 

பாதகாககபபடேவணடம  எனபதிலைல.அநத  கணினிகள  விளமபர 

அலலத இரகசிய ேவைலகள எதவம ொசயயவிலைல எனறம அத 

எலேலாரககம உரயன எனற எலேலாரம கரதகிறாரகள.விஷயம 

எவவளவ  ொகடடத  எனற  ஆபததான  சிததிரதைத  நாம  வைரய 

ேவணடாம.

எஙகளகக  ஆேலாசைன  ேவணடமாயின,நிசசயமாக  உஙகளிடம 

வரேவாம.

ேகளவி:திர.ஷிவ  ஷஙகர,இத  கடேலார  பாதகாபைப  பறறிய 

ேகளவி.இநதியா பாதகாபப அைமபபின ஒர ொபரய சவாலாக அதவம 

ஒனறாகம.இநதிய  கடறபைட  ேபாதமான  அளவ 

ொபாரததபபடடளளதா  அலலத  இநதியா  கடறபைட  மீத  நீஙகள 

எவவித மதிபபடீ ொசயதளளரீகள?இநத பகதியில பயஙகரவாத எதிரபப 



அடபபைடயில  மததரபப  ஒபபநதததின  பஙகளிபப  எவவாற 

இரககம?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர  :  ேபாதமானத  எனற  உளளதா? 

இலைல,நாஙகள  எபேபாதம  பாதகாபைப  ேமமபடதத  ேவணடம 

எனேற  நிைனககிேறாம,இனனம  ொசயயேவணடம  எனேற 

மயலகிேறாம.மனைன  விட  இனற  சிறபபாக  இரககிேறாமா?

ஆம,நாம நிசசயமாக ஐநத வரடநிகளகக மன  இரநதைத விட 

இபொபாழத  ேமமபடட  திறனடன இரககிேறாம.கறிபபாக  கடேலார 

பாதகாபைப  ேமமபடதத  நிைறய  ேதசிய  அளவில  மயறசி 

எடததளேளாம.சில  திறனகைள  கடட  எழபபியதால,  அதேவ  நாம 

இபபகதிகளில  நம  பஙகாளிகளடன  பணி  ொசயயவம,  இபொபாழத 

இலஙைக மறறம மாலததீவடன நாம ொசயவதறகம அடபைடயாக 

உளளத.நான கடசியாக கற விரமபகிேறன,நாஙகள ொசயய ேவணடய 

அைனததம  ொசயதவிடேடாம.பாதகாபைப  ேமமபடதத  நாம  ொசயய 

ேவணடயத எபேபாதம இரககம.

பயஙகரவாத எதிரபப கறிதத இனனம எலேலாரககம ஒர ஈடபாட 

உளளத.நாஙகள  தகவாலகைள  பகிரநத  ொகாளகிேறாம  மறறம 

சடடவிேராத நடவடகைககளகக எதிராக கடட மயறசி எடககிேறாம 

எனற  கறைகயில,அதறகள  பயஙகரவாதமம  அடஙகம.ஆனாலம 

நமகக  உடனட  அசசறததலாக  இரபபத  கடறொகாளைள 

ஆகம.கைறநதத அரபிக கடல மறறம ஆபபிரகக ொகாமப பகதிகக 

அபபால  கீேழ  இரபபதால,நாஙகள  மவரம  ொசயவத  மடடமனறி 

பலேவற  மறற  காரணஙகளினால  உலகம  மழவதேம  இநதப 

பிரசசிைன கறிதத பணியாறறகிறத.

நமத  மயறசியால  கைறநதவிடடாலம  இநதப  பிரசசிைனயின 

நிலததில  மதனைமயான  ஆதாரம  இனனம 

தீரககபபடவிலைல.எனேவ,நாம இநத மயறசிைய எடததகொகாணேட 



இரககேவணடம.நாம விவாதததில ஒனற இதவாகம.கடறொகாளைள 

நிகழைவ சமாளிகக சடட மறறம பிற கடடைமபபககள அைமபபதில 

ஒனறிைணநத ொசயலபடகிேறாம.நமத பணிகளில  சிறபப  அமசமாக 

பயஙகரவாத  எதிரபப  உளளத.நமத  அணைட  நாடகள  மறறம 

பஙகாளிகளடன  இரதரபப  வைகயில  சில  காலமாக  பயஙகரவாத 

எதிரபப கறிதத நாம பணிொசயதைத மறகக ேவணடாம.

ேகளவி:  திர ேமனன அவரகேள,உகைரன ொநரககட கறிதத உஙகள 

மதிபபடீ  எனன  எனற  கற  மடயமா?இநதியாைவ  அத  எவவாற 

பாதிககம?இபொபாழத  ரஷயாவிறக ொவளிபைடயாக தன ஆதரைவ 

சீனா  ொதரவிததளளத.இநதியா  இைத  பறறி  ொமௌனமாக 

உளளத.அொமரகக ரஷயாவடனான இராணவ உறைவ தறகாலிகமாக 

நிறததிைவததளளத.  இநதியாைவ இத எவவாற பாதிககம?  இைத 

கறிதத உஙகள மதிபபடீ எனன எனற கற மடயமா?

ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:  நமைம 

ொபாறததவைரயில,உகைரநில நடபபத பறறி அககைறயடன கவனிதத 

வரகிேறாம.உகைரனில  எபபடபபடட  உளநாடட  பிரசசிைனகளம 

அைமதியான மைறயில தீரககபபடம எனறம, பரநத  பிரசசிைனகள 

சமபநதபபடட   பலேவற நலனகளம ,அஙகளள மைறயான ரஷிய 

மறறம  பிற  நலனகளம  அடஙகியளளதால  ேபசசவாரைத,விவாதம 

மலம திரபதிகரமான தீரமானம ஏறபடம எனவம நமபகிேறாம.இநத 

கடடததில,இைத  பறறி  ேவற எதவம நாஙகள கற மடயம என 

நிைனககவிலைல. 

ேகளவி:  ேதரதல  ேநரம  எனபதால,அதிகரதக  வரம எலைலேயார 

ஊடரவல  அறிகறிகள  பறறி  உஙகளகக  கிைடககம  அறிகைக 

கறிதத கறவத?



ேதசிய  பாதகாபப  ஆேலாசகர:  நீஙகள சிறித காலம 

ொபாறககேவணடம.  ேதரதல ேததிகள ேநறற தான 

அறிவிககபபடடளளத.எததைகய  மடவகள  கறிதத  மடவ  எடககமன 

உஙகளகக பிரதிநிதிததவமாதிர ேதைவ என நிைனககிேறன.

அதிகாரபபரவ ேபசசாளர: எலேலாரககம மிகக நனறி

 


