இந் �ய ஆ�தப் பைடகளில் நிக�ம் மாற் ற�ம் காத்��க் �ம்
சவால் க�ம்
கர்னல் �ேவக் சத்தா
�ரதமர் நேரந்�ர ேமா� தன� இரண்டாவ� பத�க்
காலத்�ன் ெதாடக்கத்�ல் , பா�காப் �த் �ைறச்
�ர்��த்தங் க�க்கான லட்�யத் ெதாைலேநாக்�ப்
பார்ைவைய �ன்ைவத்தார். பா�காப் �ப் பைடத்
தைலவர் (��எஸ்) பத�ைய அர� உ�வாக்�யதன்
(இதன் �தல் தைலவராக மைறந்த ெஜனரல் ��ன்
ராவத்
நிய�க்கப் பட்டார்)
�லம் ,
இந்�ய
இரா�வத்�ல்
�தந்�ரத்�ற் �ப்
�ந்ைதய
ஆகப் ெபரிய
மாற் றமாகக்
க�தப் படக்��ய
நடவ�க்ைகைய அரசாங் கம்
தற் ேபா� ேமற் ெகாண்�வ��ற�.
ஆ�தப் பைடகளின் ஒ�ங் �ைணப் � பற் �ய �வாதம் தான் இந்த
�ன்ென�ப்�ன் ைமயம் . ஒ�ங் �ைணப் � என்ப� தைரப் பைட,
�மானப் பைட, கடற் பைட ஆ�ய �ப் பைடக�ம் தங் கள் தனிச்ேசைவ
அ���ைறையத் �றந்� �ட்�ப் பார்ைவைய ேமற் ெகாள் �ம்
ெசயல் �ைறையக்
��க்�ற�.
இத்தைகய
ஒ�ங் �ைணப்�
அெமரிக்கா,
�னா
ேபான்ற
�கப்
ெபரிய
இரா�வங் களில்
நிகழ் ந்�ள் ள�. இ� ேபான்ற �க்கலான ெசயல் �ைறயான� பல
சவால் கைள�ம்
ெகாண்��க்�ம் .
தனிச்
ேசைவ
என்�ம்
அ���ைற���ந்� �ல�க் �ட்� அைமப்பாக இந் �யப் பைடகள்
மா�வேத �க �க்�யமான சவாலாக இ�க்கக்��ம் .
��எஸ்
என்�ம்
பத�ைய
உ�வாக்�ம்
ேமா��ன்
���
��ப்�டத்தக்க
மாற் றத்ைத�ம்
இந்�ய
இரா�வத்�ற் �ள்
�வாதங் கைள�ம் உ�வாக்��ள் ள�. ��எஸ்�ன் பாத்�ரம் என்ன
என்ப�
ெதாடர்பான
�வாதம்
��தல்
�ைள�கைள
ஏற் ப�த்தக்��ய �வாதங் களில் ஒன்�. 2019 �சம் பரில் ெவளி�ட்ட
��ப்ெபான்�ல் ,
"அர�யல்
தைலைமக்�ப்
பக்கச்சார்பற் ற
ஆேலாசைனகைள
வழங் �வதற் காக"
இரா�வத்
தைலைமப்
பத�ைய ��எஸ்
பயன்ப�த்த மாட்டார் என்� அரசாங் கம்
ெதளிவாகக் ��ப் �ட்ட�. அ�காரச் சங் ���ன் ஒ� ப��யாக
��எஸ் இ�க்க மாட்டார் என்பேத இதன் ெபா�ள் . இந்தச் சங் ��,
எந்தெவா� இரா�வ அ�காரப் ப�நிைல��ம் , தைரப் பைட�ன் ஒ�
பட்டா�யன் அல் ல� அதற் �ச் சமமான பைடயணி,
�மானப்
பைட�ல் ஒ� பைடப் �ரி� அல் ல� கடற் பைட�ல் உள் ள ஒ� கப் பல்
ஆ�வவற் ���ந் � உயர்மட்டத்�ற் �ச் ெசல் �ற�. இந்�யா�ல் ,
இந்தச் சங் �� �ப்பைடத் தைலவர்களின் மட்டத்�ல் ��வைட�ற�.
ஆனால் ,
(�ன்�
பைடகளின்
�ர�நி�கைளக்
ெகாண்ட)
ஒ�ங் �ைணக்கப்பட்ட தைலைமயகங் கள்
உ�வாக்கப் ப�வதன்
�லம் , எந்த ஒ� தைலவ�ம் அவற் �ன் �தான அ�காரம் ெச�த்�ம்

நிைல�ல்
இ�க்க
��யா�
என்�
�ட்ட�டப் பட்�,
அ��க்கப் பட்�ள் ள�. �ப்பைடகைள�ம் �ர�நி�த்�வப் ப�த்�ம்
��எஸ் இந்தப் பைடகளின் �� இரா�வ அ�காரத்ைதச் ெச�த்த
��யா�. நி�வன ரீ�யான இந்த ஏற் பாட்�ற் �ள் , அர�யல் ரீ�யாக
��ெவ�ப் பவர்க�டன்
இரா�வத்
தளப�கள்
எவ் வா�
ெதாடர்�ெகாள் வார்கள் ?
ஒ�ங் �ைணந்த இரா�வக் கட்டைமப் ைப உ�வாக்�வ�ல் இந்�ய
இரா�வம்
ஒப் �ட்டள�ல்
தாமதமாகேவ
ெசயல் பட்�ள் ள�.
�ப்பைடகளின் அ�காரத்ைத ஒ� தனிநபரிடம் - இந்த �ஷயத்�ல்
��எஸ் - ஒப்பைடப்ப� ��த்� ஐயங் கள் உள் ளன. இப் ப� ஒ�வைர
நிய�ப்பதற் �
ஆதரவாகப்
பல�ைற
பரிந்�ைரகள்
ெசய் யப்பட்டேபா��ம் பல தசாப் தங் களாக அப் ப� நிய�க்காமல்
இ�ப்ப�ல் இந்த ஐயங் கள் �க்�யப் பங் ைக வ�த்தன. ��எஸ்ைஸ
நிய�த்ததன் �லம் , இந்த அரசாங் கம் இந்த ஆட்ேசபைணகைளத்
தாண்�வந்த�. இ�ப் ��ம் , ��எஸ்�ன் ெசயல் பாட்�ப் பங் � என்ன
என்ப� ெதளிவாக இல் ைல. இ� ெதாடர்பாகத் ெதளி�ப�த்�வதற் �
அரசாங் கத்�ற் � இரண்� �க்�யமான ேதர்�கள் உள் ளன.
��எஸ் அ�காரச் சங் ���ன் ஒ� ப��யாக இல் லாமல் ஆேலாசைன
வழங் �ம் பாத்�ரத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் என்பேத �தல் ேதர்�.
இவ் �ஷயத்�ல் , உ�வாக்கப் ப�ம் �க உயர்ந்த �ட்� அைமப் �
(உத்ேதசக் �ட்� அ�காரம் ) பா�காப் � அைமச்சரின்
ேநர�
அ�காரத்�ன் �ழ் வ�ம் . இ� �ல வைககளில் , அெமரிக்கா�ல் உள் ள
அர�யல் தைலைம இரா�வத்�டன் ெதாடர்�ெகாள் �ம் வ�க்�
ஒப்பான�. இ�ல் �ட்�ப் பணியாளர்கள்
���ன்
தைலவர்
(��எஸ்ஸுக்�
இைணயானவர்)
ஒ�ங் �ைணப் �
மற் �ம்
ஆேலாசைனப் பாத்�ரத்ைத மட்�ேம ெகாண்��ப் பார்.
இரண்டாவ� ேதர்�, ��எஸ் மற் �ம் �ப் பைடத் தைலவர்களின்
��ைவ அ�காரச் சங் ��க்�ள் ெகாண்�வந்�, ��எஸ்ைஸ அதன்
தைலவராக ஆக்�, �ட்� அ�கார அைமப்பாகச் ெசயல் பட ேவண்�ம் .
இந்�யச் �ழ�ல் தைலைமப் பணியாளர்கள் �� (COSC) என்�
அைழக்கப் ப�ம் இந்தக் ��, �ன்னர் ��ல் தைலைமக்�ம் �ைண
ரா�வத் தளப�க�க்�ம் இைடேயயான ெதாடர்�க் கண்ணியாக
மா�ம் .
இ�
��எஸ்�ன்
அ�காரம்
ெதளிவாக
வைரய�க்கப் ப�வைத�ம் அந்த அ�காரத்ைதச் ெசயல் ப�த்�ம்
ெபா�ப்� அவ�க்� இ�ப்பைத�ம் உ��ெசய் �ம் . ஆனால் , அவ் வா�
ெசய் வ� 2019ஆம்
ஆண்�
�சம் பரில்
அரசாங் கம்
வழங் �ய
வ�காட்�த�க்� �ரணான� (இ� ��த்தப் பட ேவண்���க்�ம் ).
இரண்�
காரணங் க�க்காக,
��எஸ்
தைலைம�லான
அ�காரமளிக்கப்பட்ட COSC இந்�யா�ற் � - �ைறந்த� உடன�
எ�ர்காலத்�லாவ�
�க�ம்
ெபா�த்தமானதாக
இ�க்�ம் .
�தலாவதாக, தற் ேபாைதய ஒ�ங் �ைணப் �ச் ெசயல் �ைறயான�,

�ைறப்ப�த்தப் பட்� நிைலெப�வதற் � �ன்� �ல �ரண்பா�கைள
ஏற் ப�த்�ம் . கடந்த காலத்�ல் இ�ந் தைத�ட�ம் ஒ� ெதா�ல் �ைற
அைமப் �ன் ��தல் ேமற் பார்ைவ இதற் �த் ேதைவப் ப�ம் . இ���ல் ,
��தாக
உ�வாக்கப் பட்ட
ஒ�ங் �ைணந்த
கட்டைமப் �கள்
��ைமெபற் ற �ற� ��எஸ்ஸுக்�ம் COSCக்�ம் ஒ�ங் �ைணப்�,
ஆேலாசைன ஆ�ய பணிகைள வழங் �வைதப் பரி��க்கலாம் .
இரண்டாவதாக, இத்தைகய ப�ப்ப�யான அ���ைற, ��ப்பாக
பா�ஸ்தான், �னா ஆ�ய நா�க�டன் �ர்க்கப் படாத எல் ைலப்
�ரச்�ைனகளில் இந்�யா க�ைமயான சவால் கைள எ�ர்ெகாள் �ம்
காலகட்டத்�ல் ,
மாற் றத்ைதச்
�க்க�ல் லாத
�ைற�ல்
ெகாண்�வ�ம் .
��எஸ்
தைலைம�லான
COSC
அ�காரப்
ெபா�ப் �கைள
ஏற் �க்ெகாண்டால் , �ப்பைடகள் இத்தைன ஆண்�களாகப் ேபணி,
ேபரார்வத்�டன் பா�காத்�வ�ம் அவற் �ன் தனித்�வம் �றப் பாக
ஒ�ங் �ைணக்கப்ப�வ� இன்�ம் �க்�யமானதா���ம் . இ� �க
அ�ப்பைடயான �ப் பாய் களி��ந் � ெதாடங் �ச் ெசயல் பாட்�க்
களம் வைர பல மட்டங் களில் ெசயல் ப��ற�. தைரப் பைட �ரர்கள் ,
மா��கள்
�மானப்
பைட�னர்
ஆ�ேயாரின்
கல் �
நிைலகளி��ந்ேத �ப்பைடக�க்� இைட�லான ேவ�பா�கள்
ெதாடங் ����ன்றன. 10ஆம் வ�ப் �த் ேதர்�ல் ேதர்ச்� ெபற் றவர்கள்
தைரப்பைட�ல் ேசர ���ம் . கடற் பைட, �மானப் பைட�ல் ேசர
��ம் �பவர்கள் 12ஆம் வ�ப் �ல் கணிதம் , இயற் �யல் ஆ�ய
பாடங் கைளப் ப�த்�த் ேத���க்க ேவண்�ம் . பைடக்�ள் �ம்
இத்தைகய
ேவ�பா�கள்
ெதாடர்�ன்றன.
எ�த்�க்காட்டாக,
கப்பல் களில்
கட்டைளகள்
ஆங் �லத்�ல்
அ�ப் பப் ப��ன்றன
(பல் ேவ�
நடவ�க்ைககைள
�வரிக்கப்
பயன்ப�த்தப் ப�ம்
ெதா�ல் �ட்பச் ெசாற் கள் உட்பட). தைரப் பைட�ல் பரந்த அள�ல்
ெமா� ேவ�பா�கள் இ�ந்தேபா��ம் , �ரர்க�டன்
ெதாடர்�
ெகாள் �ம் ேபா� இந்�ேய ெபா�வாகப் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.
அ� மட்��ன்�ப் பல ஆண்�களாக, ஒவ் ெவா� பைட�ம் தன்�ைடய
நிைலைமக�க்� ஏற் றவா� தன் மனித வளத்�ற் கான அள��கைள
உ�வாக்��ள் ள�. �மானப் பைட ேபார் �மானிகள் 54 வய�ல் ஓய் �
ெப��றார்கள் . கடற் பைட அ�காரிகள் 56 வய��ம் , தைரப் பைட
அ�காரிகள் 54 வய��ம் ஓய் � ெப��றார்கள் . அதன் �ற� நான்�
ஆண்�க�க்� �ண்�ம் பணியமர்த்தப் ப�வதற் கான வாய் ப் �ம்
வழங் கப் பட்��க்�ற�. ேகப் டனாகப் (தைரப் பைட�ல் கர்ன�க்�ச்
சமமானவர்)
பத�
உயர்�
ெப�ம்
கடற் பைட
அ�காரிகள்
கேமாேடார்களாக
(தைரப் பைட�ல்
�ரிேக�யர்க�க்�ச்
சமமானவர்கள் ) அ�த்த நிைலக்�ப் பத� உயர்� ெபறத் த��
ெப��றார்கள் . ஆனால் , மற் ற இ� பைடகளில் இந்த வழக்கம்
�ன்பற் றப் ப�வ�ல் ைல. �ன்� பைடகளின் வ�டாந்தர ரக�ய
அ�க்ைககள் ெவவ் ேவ� வ�வங் கைள�ம் மா�பட்ட தரநிைல

அள��கைள�ம் �ன்பற் ��ன்றன. ஒ� பைட�ல் �றந்ததாகக்
க�தப்ப�ம் தரவரிைச மற் ெறான்�ல் அ�கம் ம�க்கப் ப�வ�ல் ைல.
இவற் ைற�ம்
இன்�ம்
பல
அம் சங் கைள�ம்
ெதாடர்ந்�
ேமற் ெகாள் �ம் �யற் ��ன் �லம் சமாளிக்க ���ம் என்றா�ம் ,
�ப்பைடகைள
உண்ைம�ல்
ேவ�ப�த்�வ�
அவற் �ன்
தனித்�வமான பணிக் கலாச்சாரமா�ம் . ��ப் �ட்ட ெபா�ப் �களின்
ெதாடர்�ல் இ� �ரிந்�ெகாள் ளக்��யதாக�ம் ��ம் பத்தக்கதாக�ம்
இ�ந்தா�ம் , கலாச்சார ேவ�பா�கள் �ன்னிைல ெப�ம் ேபா�
இரா�வ நடவ�க் ைககளில் இ� ெதளிவாக ெவளிப் பட வாய் ப் �ள் ள�.
பயங் கரவாதத்�ற் � எ�ரான நடவ�க்ைக�ல் ெதளிவற் ற �ழ�ல்
ெசயல் ப�ம்
ஒ� �ப் பாய் , அைம�க் காலத்�ல்
��கைளப்
�ன்பற் �ப் பணி�ரிபவைரக் காட்��ம் �க�ம் �த்�யாசமாகச்
�ந்�த்�ச் ெசயலாற் �வார். அைம�க் காலப் பணி�ல் சரி, தவ�
ஆ�யைவ ெதளிவாக வைரய�க்கப் பட்�ள் ளன. இத்தைகய ேபாக்�
காலப்ேபாக்�ல் அ�காரிகளின் �ணாம் சமாக�ம் மா��ற�. இ�,
�ப்பைடகளின் அ�காரிகள் களத்�ல் எ�க்�ம் நடவ�க்ைககைள�ம்
அைம�க் காலப் பணிகைள�ம் மா�பட்ட �ைற�ல் பார்க்கச்
ெசய் �ற�. கட்டைமப் � சார்ந்த ஒ�ங் �ைணப் �ம் , அைத�ட
�க்�யமாக, மனங் க�ம் �ந்தைனக�ம் இைணந்� ெசல் வ�ம்
சாத்�யமற் றைவ
என்�
இதற் �ப்
ெபா�ளல் ல.
மாறாக,
��ெவ�ப் பவர்க�ம்
�ப் பைட�ன�ம்
�ர்��த்தங் கைள
ேமற் ெகாள் �ம் ேபா�
இந்த
அம் சங் கைளக்
கணக்�ல்
எ�த்�க்ெகாள் ள
ேவண்�ம்
என்�
இந்தச்
சவால் கள்
பரிந்�ைரக்�ன்றன.
��எஸ் என்�ம் பத�ைய உ�வாக்�யதன் �லம் , இந்�யா ஆ�தப்
பைடகைள�ம் பா�காப்� அைமப் �கைள�ம் ஒ�ங் �ைணக்�ம்
ெசயல் �ைறைய
�க�ம்
தாமதமாகத்
ெதாடங் �ய�.
இந்த
�ன்�யற் ��ன்
ெவற் �யான�,
ெப�மள�ற் �,
��எஸ்�ன்
அ�கார வரம் �க்ைள�ம் ெபா�ப் �கைள�ம் ெதளி�ப�த்�வைத�ம்
�ப்பைடகளின் ேசைவகள் சார்ந்த தனித்த கண்ேணாட்டங் கைள
ஒ�க்�ைவத்��ட்�த்
தன்�ைடய
ெதா�ல் �ைறப்
ெபா�ப்�க�க்ெகனத்
தனி அ���ைறைய
வைரய�ப் ப�ல்
இரா�வத்�ன் �றைன�ம் சார்ந்�ள் ள�. ��எஸ் நியமனத்ைத�ம்
அத�டன் ெதாடர்�ைடய �ற �ர்��த்தங் கைள�ம் இரா�வத்�ன்
மாற் றத்ைத ேநாக்�ய ��வான நடவ�க்ைகயாக அல் லாமல் �தல்
ப�யாக
அர�யல் வா�கள்
க�த
ேவண்�ம் .
இந்தச்
ெசயல் �ைற���ந்� ெபற��ய
மாெப�ம்
சாதகமாக
இ�
இ�க்கக்��ம் .
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