
அதிகாரபபரவ ெசயதி ெதாடரபாளரன 

ஊடக விளகக கறிபபகள  (மாரச 
07 ,2014)

மாரச 07 ,2014
அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர  (திர.ைசயத  அகபரததின): மதிய 

வணககம,நணபரகேள.இநத  மதியம  இஙக  வரைக  தநதளள 

அைணவரககம நனறி.

ெபாதவாக  நான  உளவரம  மறறம  ெவளிசெசலலம  எதிரவரம 

வரைககளின அறிவிபபகளடன ெதாடஙகேவன.அடதத சில நாடகளகக 

எநத  வரைகயம  இலலாததால,நான  ேவற  ஒர  அறிவிபப  ெசயய 

இரககிேறன.இதனால,ெவளிவிவகார  அைமசசரைவ  ேவைலயில 

மமமரமாக இலைல எனபதிலைல.

நாஙகள மதல மைறயாக  ,இரணட சவாரஸயமான  ,ெவளிபபைடயான 

ெசயலபாடகள ெகாணடளேளாம.இநத நடவடகைககள மிகவம ேவறபடட 

வழிகளில  எஙகள  பணிைய  ஈடபடததம.நீஙகள  அறிநதத 

ேபால,வரைககள  ெதாடரபான  பல  விஷயஙகைள நாஙகள  ைகயாளம 

ெபாழத,இத  ேபானற  வரைககளில  ஈடபடடளள  பிற  பஙகதாரரகள 

நிைறய  உளளனர.எனேவ,மதல  மைறயாக  நமத  நாடடலளள எலலா 

மாநிலஙகளின பஙகதாரரகளடனான கடடம நடகக உளளத.

உதாரணமாக  வரைகயாளரகள  டலலிகக  ெவளிேய  பலேவற 



இடஙகளகக  விஜயம  ெசயயமெபாழத,ெவளியறவ  தைறயின 

ெநறிமைற  பிரவ  பலேவற  மாநிலஙகளடன  ேவைல  ெசயயம 

மயறசியில  தீவிரமாக  ஈடபடடளளத.ஆதலால,ெநறிமைற  பிரவ  பிற 

மாநிலஙகலிலிரநத வரம ெநறிமைற அதிகாரகளடன,இநத மாதம 10ம 

ேததி  ெதாடஙகி  மனற   நாள  மாநாட  நடதத  உளளத.அநத 

அதிகாரகளகக  ெவளிநாடட  வரைகயாளரகளின  ேதைவகள  மறறம 

அவரகளின ெநறிமைற பறறி விழிபபணரவ ஏறபடததேவ இநத மாநாட.

கடதலாக  ேமலம  மிக  கணிசமாக,இநத  மாதம  13மேததி,அைணதத 

மாநில  அரசகள  மறறம  ெடலலியில  உளள  கடயிரபப 

ஆைணயாளரகளடன,  ெவளியறவ  அைமசசரைவ  மறறம  மததிய 

உளதைற  அைமசசரைவ  ஆேலாசைனயடன  ேமலம  ஒர  பரநத 

ேமறபாரைவ  ெகாளள  உளளத.இத  ஏெனனறால,ெவளிவிவகார 

அைமசசரைவ  மறறம  ெவளியிலளள  ததரகஙகள  பலேவற 

விஷயஙகைள சமாளிககமேபாத,அதன தாககம நம மாநிலஙகளின ேமல 

உளளன.எடததககாடடாக  வரததகம  மறறம  மதலட,இநதிய 

நாடடவரகளின  நலன  ெதாடரபான  விஷியஙகள,இறநத  ேபானவரகளின 

உடைல  அனபபவத  ெதாடரபான  ததரக  பிரசசிைணகள,விபததகளில 

ஈடபடடளள மககளின இழபபடீ  பரமறறம,தவிர  பலேவற நாடகளகக 

வரைக  ெசயயம  மாநில  பிரதிநிதிகளகக  அரசியல  ஒபபதல  கறிதத 

விவகாரஙகள ஆகியைவ இதில அடஙகம.

எனேவ,எஙகள  ததரகம  மறறம  அைமசசரைவ  பலேவற  மாநிலஙகள 

மறறம  ஒனறிய  பிரேதசஙகளின  தைறகளடன  ெதாடரப  ெகாளவதில 

ஏராளமான  பிரசசிைனகள  உளளன.உளநாடட  அலவலகள 

அைமசசரைவயின ஆேலாசைன கீழ அவரகைள ெசனறைடவதம,மறறம 

அவரகளிடமிரநத அவரகளின மனேநாகைகயம கணேணாடடஙகைளயம 



பரநத,எவவாற  நாம  ெசயலபடகிேறாம,அவரகளின  ேநாககஙகைள 

உயரததவதில நாம பயனபடததம வழிமைறகள எனன எனபைத விளகக 

ேவணடம.ெவளிவிவகார  அைமசசரைவகக  வளரநத  வரம  இநத 

பிரசசைணகக தீரவ காண மயறசிகக இநத ேநரதைத பயனபடததவேத 

எஙகள தைலயாய ேநாககாகம.

ேமலம,இநத பிரவில நாம  ேபசி  மடதத பின,ெநறிமைற ெதாடரபான 

விஷயஙகைள  சரககமாக  விளகக  ெநறிமைற  தைலவைர  சிறித 

ேநரததில வநத ேசரமாற ேகடடெகாணடளேளன.

இதேவ  நான  ெசயய  ேவணடய  அறிகைக.இத  அலலத  ேவற 

விஷயஙகள ெதாடரபான ேகளவிகளகக பதில  அளிகக  நான தயாராக 

உளேளன.

ேகளவி: (சரயாக ேகடகவிலைல)

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர:மீணடம  கறகிேறன.ெநறிமைற  கறிதத 

விஷயஙகள மனற நாள ெதாடரபானத – மாரச 10,11,மறறம 12ம ேததி.

ேகளவி: (சரயாக ேகடகவிலைல)

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர:  டலலியில  இநத  கடடடததில,நாம 

வழககமேபால  இநத  நடவடகைககள  சிலவறறில,நிசசயமாக  உஙகைள 

பஙேகறக  அைழபேபாம.  இநத  விஷயஙகைள  ைகயாளம  எமத 

உளநாடடலவலகள  அைமசசரைவயின  ஒததைழபபடன  மதத 



அதிகாரகளடன இநத கடடடததில மாரச 13ம ேததி நடககிறத.

ேகளவி: வரததகம ெதாடரபாக , எலைல கடடபபாடட ேகாட மழவதம 

(LOC)  நமபிகைக  ஏறபடததம  நடவடகைககளில  (சிபிஎம),இநதிய 

பாகிஸதான  கடட  கழ  சநதிபபில  நடநதத  பறறி  ெகாஞசம  ேபச 

மடயமா?

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர:  ஆம.இநத  வரததகம  மறறம  பயணம 

ெதாடரபான எலைல தாணடய கடடம மாரச 4ம ேததி இரநதத.இநதிய 

மயறசிைய  அடபபைடயாக  ெகாணட  இநத  கடடம  இரநதத.எலைல 

தாணடய  வரததகம  அடபபைடயில,இநதியா  மறறம   பாகிஸதான 

இைடேய  இரககம  நமபிகைகைய  வளரககம  நடவடகைககைள 

மயறசிககவம வளரகக ேவணடம எனபேத நமத அணகமைற ,மறறம 

ஐமம  காஷமீர  மழவதம  மககள  நல  வசதிகைள  ேமமபடததவம 

ேவணடம.

இநத கடடததில சமபநதபபடட பிரசசிைணகள எனன எனற சரககமாக 

கற  ேவணடமானால,மனப  ெபாத  களததில  நாம  மனைவதத  சில 

திடடஙகள, உதாரணமாக எலைல தாணடய பயணம மறறம இைணபைப 

ேமமபடததவத  ஆகம.காரகில-ஷிகாரட  இைடயிலான  ேபரநத 

ேசைவைய  வலியறததி  உளேளாம.ஜமம  காஷமீர  மககளின 

ேபாககவரதைத  எளிதாககவைத  பறறியம  பரநதைர  ெசயேதாம.பல 

உளளடீகைள  ெகாளளம  ஒர  ைகேயட  அவரகளகக  தகம  எனறம 

கறிேனாம.தறெபாழத,  ஒறைற  நைழவ  வழி  படவேம 

உளளத.இபெபாழத  வரததகம  நடககிறபடயால,அவரகளகக  ஒனறகக 

ேமறபடட நைழவ ேதைவபபடலாம.பல நைழவ ைகேயட இரககலாம 



எனற கரதைத நாம ைவதேதாம.

பினனர  நீஙகள  நிசசயமாக  அநத  வரததமான  சமபவதைத 

அறிவரீகள,ேபாைத கடததல சமபநதமாக நாஙகள ஒர ஓடடனைர ைகத 

ெசயதத. ேசாதைன ேநரததில, நமத பககம வரம ேபாைத ெபாரடகைள 

கணடறிவதில  தவறியதாக  எஙகளின  கணிபபபட  ெதரகிறத.ஒர 

பககதிலிரநத மறபககததிறக வரம மன,  பயணம ெசயயம லாரகைள 

ஒழஙகாக  ேசாதைன  ெசயய  ேவணடம.லாரகள  மததிைரயிடபபடதல 

மறறம நிைலயான இயகக நைடமைறகள ெதாடரபாக,சரகக படடயலில 

கறிபபிடாத  எநத  ெபாரளம  வணடகளில  இலைல எனபைத  உறதி 

ெசயவத  இனறியைமயாததாகிறத.இத  சமபநதமாக  நியமஇயகக 

நைடமைறகைள வலபபடதத ேவணடமா,  ேமலம இைத வலபபடததம 

நடவடடகைககளம எனன எனவம  விவாதிககபபடடத.

ஆம,இநதிய  காவலின  கீழ  உளள  அநத  ஓடடனைர  பறறி  வினா 

எழபபினாரகள.எலைல  கடடபபாடட  ேகாடடகக  அபபால  வரம 

ஓடடனேரா  அலலத  எவராயினம  கறற  நடவடகைகயில 

ஈடபடடரநதால,அவரகைள  விடதைல  ெசயயம  வைக  நிைலயான 

நைடமைறயில இலைல எனபைத விளககிேனாம.

இநத  விஷயம  கறிதத  விசாரைணயில  அவரகளகக  கிைடககம 

விவரஙகைளயம,ேமலம அவரகளிடம இரககம சரகக அனபபனர பறறிய 

தகவலகைளயம  பகிரநத  ெகாளள  பாகிஸதான  தரபைப  வலியறததி 

உளேளாம.நம  தரபைப   ெபாறததவைரயில  அநத  ஓடடனர  சடடதைத 

எதிரெகாளள  ேவணடம  எனபைத  உறதி  ெசயேதாம,இைத 

அடபபைடயாகவம,ேமலம  அவரகளிடமிரநத  கிைடககம  தகவைலயம 



ெகாணட, இனி இத ேபானற சமபவஙகள உறதியாக நடககாமல இரகக 

அவரகளகக ஒததைழபப தர தயாராக இரககிேறாம,  ஏெனனில எஙகள 

பாரைவயில , இத ேபானற சமபவஙகளினால எலைல தாணடய வணிகம 

பிைணககபபட கடாத எனபேத.

ேகளவி:  ஐயா,  இநத  ேகளவி  எதிஹாத  ஒபபநதம  கறிதத 

திர.த.ப.சீதாராமன  நிதிஅைமசசரைவகக  எழதிய  கடதம 

ெதாடரபைடயத.அவர  ஏன  அவவாற  மனேனாககி  கடதம 

எழதினார,மறறம அைத நீககமாற ஒர வைரவ கறிபபம ஏன எழதினார 

எனபதிலம உஙகள கரதத எனன? 

அதிகாரபபரவ  ேபசசாளர:  ஷிரனேஜாய,நீஙகள  பல  ஆணடகளாக 

ெவளிவிவகார  அைமசசரைவைய  கவனிதத  வரகிறரீகள.எஙகள 

அதிகாரகள  யாவரம  ஈடபடம  நைடமைறகள  பறறி  ெதரயம  என 

நமபகிேறன.நான  உஙகளகக  விளகக  மயலகிேறன.ஒர  தினசர 

அடபபைடயில இநதிய ததரகள  தஙகள ேவைல இடஙகளில பலேவற 

உைறயாடபவரகளடன  ெதாடரப  ெகாளகிறாரகள.பயஙகரவாத  எதிரபப 

ெதாடஙகி  வரததகம மறறம மதலடகள கறிதத பல பிரசசிைனகைள 

சமாளிககிேறாம.இைணய  பாதகாபப  அததடன   ஆறறல  பாதகாபப 

ெதாடரபான  விவகாரஙகைளயம  சமாளிககிேறாம.கழநைதகள 

உரைம,ெபணகள உரைம உடபட பல அபிவிரததி திடடஙகள ெதாடரபான 

விவகாரஙகைள  சமாளிககிேறாம.ஆயதககைளவ  மறறம  பாதகாபப 

ெதாடரபான  விவகாரஙகைளயம  சமாளிககிேறாம.எனேவ,எஙகளில 

ததரகள தினசர அடபபைடயில ெசயலபடம ஒர மழபபகதி உளளத. 

இநதிய ததரக அதிகாரகள தாஙகள இடபபடடளள நாடகளில ெதாடரப 



ெகாளளமெபாழத,தகவல ெபறவதம அைத மதிபபடீ ெசயத தாயநாடடல 

இரககம அவரகளின மதத அதிகாரகள பரநத ெகாளளம வைகயில 

அதைன  அனபபவத  இயலேப  ஆகம.இத  ததரகளின  ேவைலயின 

இயலபான வழியாகம.அவரகள தகவலகைள ெபறற அைத உடகரகிதத 

தஙகளின   கரதைதயம  ேசரதத  இநதியாவிலளள  தஙகள  மதத 

அதிகாரகளகக அனபபவாரகள.இதனால எனன நடபபத எனபதம எனன 

கரததககள  ெவளிபபடததபபடடன  எனபதம  அரச  ெகாளைககளின 

அடபபைடயில  எனெனனன ஆேலாசைனகள  உளளன எனபதம  ெதரய 

வரம. அபதாபியில இரககம நம ததர சரயாக இைதததான ெசயதார. 

ேகளவி :  மீரடடல ஒர சமபவம நடநதளளத.அஙக சில மாணவரகள 

பலகைலககழகததிலிரநத  ெவளிேயறறபபடடனர.அவரகள  காஷமீர 

மாணவரகள  ஆவர.  ஒர  கிரகெகட  ேபாடடயின  ேபாத  பாகிஸதான 

அணிகக ஆதரவாக  அவரகள ேகாஷம எழபபியதால,பாகிஸதான அரச 

அவரகளகக  ஊககதெதாைக  வழஙக  உளளத.ெவளியறவததைற  இைத 

பறறி எனன நிைனககிறத?

அதிகாரபரவ ேபசசாளர: உஙகளகேக ெதறியம,நான ெதன இநதியாைவ 

ேசரநதவன.எனகக சமாராகததான ஹிநதி ேபச ெதரயம.  ஆனாலம ஒர 

பழ ெமாழி என நிைனவிறகக வரகிறத,ஒரேவைள உஙகள ேகளவிகக 

இத பதில ெசாலல மடயம.அநதப பழெமாழி: ‘கணணாட வடீடல வாழம 

மககள  மறறவர  மீத  கல  எரய  மாடடாரகள’  இதன  ெபாரள 

பரநதவரகளகக இத பரநதிரககம....நான உஙகளடன ேசரநத இரகக 

மயறசி ெசயகிேறன.

ேகளவி: ஐயா,  இநதியாவடன  மின  உறபததி  ெதாடரபாக  ேபச 



பாகிஸதானிலிரநத ஒர கழ வநதைத பறறி கற மடயமா?

அதிகாரபரவ  ேபசசாளர:ஆம,இநத மாதம  5ஆம ேததி ஒர கழவடன 

ஆன கடடம நடநதத.நீஙகள அறிநதத ேபால,இநத விஷயதைத கறிதத 

ஏறகனேவ  ேபசசவாரதைத  நைடெபறறக  ெகாணடளளன.இநத  கடடம 

அதன ெதாடரசசியாகம.பாககிஸதானில உளள பஞசாபின மதலைமசசர 

திர  ஷஹபாஷ  ஷரஃப  அவரகள  வநதிரநதேபாத,இநத  விஷயதைத 

பினபறற விரபபதைத ெதரவிததார.அநத விரபபததின ெதாடரசசி  இநத 

கடடம.அவரகள எஙகள அதிகாரகளடன நலல கலநதைரயாட இதறக 

உடபடட நம கரததககைளயம எடதத ெகாணடளளனர.  இநத விஷயம 

கறிதத  அவரகளின  பதிலககம  இதன  மனேனறறம  பறறி  அறியவம 

காததிரபேபாம.

ேகளவி: ேநபாளததிறகக பிரதமர பயணம ெசயய வாழபப உளளதா?

அதிகாரபரவ  ேபசசாளர:  சில  நாடகளகக  மன,ேநபிதாவில  நடநத 

பிமஸெடக மாநாடடல  ,இநத கடடததின நடேவ நம பிரதமர மறறம 

மததஅதிகாரகளிடம  எழபபபபடட  விஷயம  இதேவ.இநதியாவம 

ேநபாளமம வலவான பததிரஙகளால பிைணககபபடடளள காரணததால 

அத  ேபானற  எநத  ேகாரகைகககம  தீவிர  கவனம  வழஙகபபடட 

வரகிறத.எனேவ  நான  கற  நிைனபபத  எனனெவனறால,அபபட 

ெசயயபபடட ஒர ேகாரகைக உளளத.மிகவம ெநரககமான நடப மறறம 

உறவ ெகாணடளள நாடகள எனற ேநரஙகளில,இதன காரணமாக  நாம 

தீவிர கவனம வழஙகபபட உளளதால ,அதேவ ெசயத வரகிேறாம. 



ேகளவி: ஐயா,இநதியா  கபபல  அைமசசரைவ  ெபாரடகளின 

ேபாககவரததககாக  ஒர  வழககமான  அடபபைடயில  ேகாலகடடா-

சிடடாகாஙக  இைடேய  கடல  பாைத  அைமககேவணடம  எனற  ஒர 

மனெமாழிைய  வஙகாளததிறகக  ெகாடததளளதாக  தகவலகள 

ெவளியிடபடடளளத ெதாடரபாக நீஙகள கற இரபபத எனன?

அதிகாரபரவ  ேபசசாளர:    மனனிககவம,அத  ெதாடரபான  கணினி 

ெவளிபபாட எனனிடம இலலாததால ,அைத பறறி கணடறிநத உஙகளகக 

பதிலளிககிேறன.

ேகளவி: ஐயா,ேநறற இலஙைக அைமசசர ெடலலியில இரநதார.ஐ நா 

மனித  உரைமகள  ஆைணககழவில  இநதியாவின  நிைலபாடககான 

நைடமைற எனன?  மககியமாக,  மதற கடடம மீனவரகளககிைடயில 

நடநதத,அடதத  கடடம  16ஆம  ேததி  நைடெபற 

உளளத.இதறகிைடயில,இலஙைக மீனவரகைள விடவிகக மடயாத என 

ெதளிவாக  கறியளளனர.ெவளிவிவகார  அைமசசரைவ எனன வழிவைக 

எடததளளத?

அதிகாரபரவ ேபசசாளர:   நீஙகள அறிநதத ேபால, ேநபிதாவில பிரதமர 

மறறம இலஙைக ஜனாதிபதி மஹிநத ராஜபகேச இைடேய ஒர கடடம 

நடநதத.  இதில மீனவரகள கறிதத பிரசசிைன எழநதத.இநத விஷயம 

வாழவாதார பிரசசிைனயாக கரதபபட ேவணடம மறறம மனிதாபிமான 

மைறயில தீரககபபடேவணடம எனற பிரதமர வலியறததினார. 



அகதிகளககான ஐககிய நாடகள சைபயின உயர ஆைணயர அலவலகம 

(ய என ெஹச சி ஆர) ெபாறததவைரயில,அநத கடடதில இநத விஷயம 

ெதாடரபாக  எநத  உறதியான விவாதமம நைடெபறவிலைல.  எனினம, 

ெஜனவீாவில நம மிஷன உளளதால, அவரகள மலம நாமம வழககமான 

ெதாடரப ைவததெகாளள ஒபபகெகாளளபபடடத.

அதறகான எஙகள அணகமைறயில,எஙகளகக இபெபாழத கிைடததத 

இைவேய.எஙகள அதிகாரகள இனேற இநத விவகாரதைத ஆராயவதாக 

உளளாரகள.இநத  விவகாரம  கறிதத  அைனதத  அமசஙகைளயம 

ஆராயநத பிறக கரதத அளிபேபாம.ஆனால,நீஙகள நனகறிநத வைகயில 

,இநத நிலவரம  வளரநத வரம ஒனற மறறம ெஜனவீாவில ெதாடரநத 

விவாதஙகள   நடககிறத.நாஙகள  இத  ெதாடரபான  ெசயதிைய 

ெதரவிபேபாம.

நனறி 
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