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रशिया-युके्रन शििाद 
• रशिया-युके्रन सीमेजवळ रशियाने मोठ्या संखे्यने सैन्य गोळा केले आशि दोन्ही देिांमधील आगामी युद्ध आशि 

युके्रनच्या संभाव्य शवलीनीकरिाबद्दल िंका शनमााि केली. 

• शिसेंबर 2021 मधे्य रशियाने पाशिमात्य देिांसाठी 8 कलमी सुरक्षा कराराचा मसुदा प्रकाशित केला. युके्रनच्या 

संकटासह युरोपातील तिाव दूर करण्याच्या उदे्दिाने हा मसुदा तयार करण्यात आला होता. 

• परंतु त्यात युके्रनला उत्तर अटलांशटक करार संघटनेत (नाटो) सामील होण्यास बंदी घालिे, नाटोच्या पुढील शवस्ताराला 

आळा घालिे, या प्रदेिातील कवायती रोखिे आदी वादग्रस्त तरतुदी होत्या. 

• या मसुद्यावरील चचाा सातत्याने अयिस्वी ठरली आशि रशिया-युके्रन सीमेवर रशियन सैन्याच्या उभारिीमुळे तिाव 

वाढला. 

• या संकटाने जागशतक मथळे पकिले आहेत आशि नवीन "िीतयुद्ध" शकंवा "शतसरे महायुद्ध" सुरू करण्यास सक्षम 

असल्याचे म्हटले गेले आहे. 

रशिया-युके्रन शििाद: पार्श्वभूमी 

 

• सोव्हिएत युशनयनच्या शवघटनानंतर युके्रनला १९९१ साली स्वातंत्र्य शमळाले. 

• युके्रनचे शवघटन होईपयंत १९९१ सालापयंत सोव्हिएत युशनयनचा सदस्य होता आशि तेिापासून रशियाने हा देि 

आपल्या कके्षत राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

• 2014 मधे्य, युके्रनच्या पूवेकिील औद्योशगक मध्यवती भागात, िोनेत्स्क बेशसनमधे्य फुटीरतावादी बंिखोरी सुरू 

झाली. 

• शक्रशमयाच्या आक्रमिामुळे आशि त्याच्या शवलीनीकरिामुळे रशियाला या प्रदेिात सागरी फायदा झाला. 

• त्यामुळे अमेररका आशि युरोशपयन युशनयन या दोन्ही देिांनी युके्रनच्या सीमांच्या अखंितेचे रक्षि करण्याचे वचन 

शदले आहे. 

रशियाला युके्रनचे महत्त्व (Importance of Ukraine to Russia) 

• युके्रन आशि रशिया यांच्यात िेकिो वर्ांपासून सांसृ्कशतक आशि भाशर्क संबंध आहेत. 

• युके्रन हा रशियानंतर सोव्हिएत युशनयनमधील सवाात िव्हििाली देि होता. 

• युके्रन हे व्यावसाशयक उद्योग, कारखाने आशि संरक्षि उत्पादनाचे कें द्र राशहले आहे. 

• युके्रन रशियाला काळ्या समुद्रात प्रवेि आशि भूमध्य समुद्राला महत्त्वपूिा कनेव्हिव्हिटी देखील प्रदान करते. 

रशियन आक्रमणाची कारणे (Reasons for Russian Aggression) 

रशियन आक्रमिाच्या मुख्य कारिांची चचाा खाली केली आहे: 
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आशथवक घटक 

• रशियाने युके्रनचे आशथाक महत्त्व लक्षात घेऊन युरेशियन इकॉनॉशमक कमु्यशनटीमधे्य (ईएईसी) युके्रनचे सदस्यत्व 

माशगतले, हा मुि व्यापार करार आहे जो २०१५ मधे्य अव्हस्तत्वात आला. 

• आपली प्रचंि बाजारपेठ आशि प्रगत कृर्ी व औद्योशगक उत्पादन यामुळे युके्रन महत्त्वाची भूशमका बजाविार होता. 

परंतु युके्रनने या करारात सामील होण्यास नकार शदला. 

भू-राजकीय आशण धोरणात्मक घटक 

• रशियाचा असा दावा आहे की, उत्तर अटलांशटक करार संघटनेने (नाटो) पूवेकिे केलेल्या शवस्तारामुळे ज्याला ते 

"शवस्तार (Enlargement)" म्हितात, यामुळे रशियाच्या शहतसंबंधांना धोका शनमााि झाला आहे आशि नाटोकिून 

लेखी सुरक्षा हमी माशगतली आहे. 

• रशियाच्या आंतरखंिीय पल्ल्याच्या के्षपिास्त्ांना तोिं देण्यासाठी पोलंि आशि झेक प्रजासत्ताकसारख्या देिांमधे्य 

पूवा युरोपात के्षपिास्त् संरक्षि यंत्रिा बसवण्याची योजना अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोने आखली आहे. 

रशिया-युके्रन निीनतम घडामोडी (Russia – Ukraine Latest Developments) 

 

नाटोचा महत्त्वाकांक्षी सदस्य असलेल्या युके्रनच्या सीमेलगत रशिया लष्करी उभारिीत गंुतला आहे. रशियाने असे म्हटले आहे 

की, नाटोच्या पूवेकिील व्हथथर शवस्ताराला प्रशतसाद म्हिून आपली सैन्य तैनाती केली जात आहे. रशियाचा असा युव्हिवाद 

आहे की त्याच्या हालचाली स्वत: च्या सुरशक्षततेच्या शवचारांचे संरक्षि करण्याच्या उदे्दिाने आहेत. 

• रशियाने युके्रनला लागून असलेल्या सीमेवर सुमारे 1,00,000 सैन्य जमा केले आहे. 

• युके्रनला नाटोमधे्य समाशवष्ट केले जािार नाही, असे आश्वासन रशियाने अमेररकेकिे माशगतले आहे. 

• यामुळे युके्रनला पाशठंबा देिाऱ्या रशिया आशि पाशिमात्य देिांमधे्य तिाव शनमााि झाला आहे. रशियाने आक्रमि 

केल्यास 'शनिाायक उत्तर देऊ', असे आश्वासन अमेररकेने युके्रनला शदले आहे. 

रशियाच्या मागण्या (Demands from Russia) 

• रशियाच्या सीमांिी संबंशधत युके्रन आशि जॉशजायासारख्या देिांचा समावेि असलेल्या नाटोच्या आिखी शवस्तारावर 

बंदी घालण्याची मागिी रशियाने केली आहे. 

• रशियाने नाटोला १९९० च्या दिकातील आपली लष्करी तैनाती मागे घेण्यास सांशगतले आशि सीमावती भागात 

मध्यवती पल्ल्याची के्षपिासे्त् तैनात करण्यास मनाई केली. 
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• शिवाय रशियाने नाटोला युके्रन आशि इतर भूतपूवा सोव्हिएत प्रजासत्ताकांबरोबरच्या लष्करी सहकायााला आळा 

घालण्यास सांशगतले. 

पशिमेकडून प्रशतसाद (Response from the West) 

• अमेररकेने नाटोच्या 'ओपन िोअर पॉशलसी'मधे्य बदल करण्यास नकार शदला आहे, याचा अथा असा की, नाटो अशधक 

सदस्यांचा समावेि करत राहील. 

• युके्रनला प्रशिक्षि आशि िस्त्ासे्त् देत राहिार असल्याचेही अमेररकेचे म्हििे आहे. 

• के्षपिास्त्ांचा वापर आशि पूवा युरोपातील लष्करी कवायतीमंधे्य परस्पर कपात या संदभाात चचाा करण्यास अमेररका 

तयार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

• रशियाने युके्रनवर आक्रमि केल्यास नॉिा स्ट्र ीम २ पाइपलाइन बंद केली जाईल, असा इिाराही जमानीने रशियाला 

शदला आहे. 

• युके्रनवर आक्रमिाचे प्रयत्न झाल्यास नवे आशथाक शनबंध लादून अमेररकेने रशियाला धोका शदला आहे. 

रशिया-युके्रन संकट: भारतािर पररणाम 

रशिया-युके्रन संकटाचा भारतावर काय पररिाम होतो? याची चचाा या भागात केली आहे: 

• रशियाने केलेल्या आक्रमिामुळे पाशिमात्य आघािी आशि रशिया यापैकी एकाची शनवि करण्यासाठी भारतावर 

दबाव येईल. 

• रशियािी दृढ संबंध ठेवल्याने भारताचे राष्टर ीय शहत साधले जाते. पररिामी भारताला रशियािी मजबूत धोरिात्मक 

युती कायम ठेवावी लागेल, रशियाला एकटे पािण्याच्या उदे्दिाने भारत कोित्याही पािात्त्य रिनीतीत सामील होऊ 

िकत नाही. 

• एस-400 चा पररिाम म्हिून अमेररकेकिून भारतावर सीएएटीएसएचे (CAATSA sanctions) शनबंध येण्याची 

िक्यता आहे 

• अमेररका आशि रशिया यांच्यातील कराराचा पररिाम रशियाच्या चीनबरोबरच्या संबंधांवर होऊ िकतो. यामुळे 

भारताला रशियािी पुन्हा संबंध प्रथथाशपत करण्याच्या प्रयत्नांचा शवस्तार करता येईल. 

• युके्रनचा मुद्दा असा आहे की जग अशधकाशधक आशथाक आशि भू-राजकीयदृष्ट्या एकमेकांिी जोिले जात आहे. 

रशिया-चीन संबंधांमधे्य कोितीही सुधारिा झाल्यास त्याचे भारतावर पररिाम होतात. 

• या प्रदेिात उपव्हथथत असलेल्या मजबूत भारतीय समुदायावरही पररिाम झाला आहे, ज्यामुळे हजारो भारतीय 

शवद्यार्थ्ांच्या जीवाला धोका शनमााि झाला आहे. 

भारताची भूशमका 

• "या प्रदेिात आशि त्याही पलीकिे दीघाकालीन िांतता आशि थथैया प्रथथाशपत करण्यासाठी सातत्यपूिा राजनैशतक 

प्रयत्नांद्वारे पररव्हथथतीवर िांततापूिा तोिगा काढावा", असे आवाहन भारताने केले. 

• या शवलीनीकरिानंतर लगेचच भारताने संयुि राष्टर ांच्या आमसभेत रशियाचा शनरे्ध करण्याचा प्रयत्न करिाऱ्या 

ठरावावर मतदानापासून दूर राशहले. 

• 2020 मधे्य, भारताने संयुि राष्टर ांच्या आमसभेत युके्रन-प्रायोशजत ठरावाच्या शवरोधात मतदान केले ज्यात 

शक्रशमयामधील कशथत मानवी हक्ांच्या उलं्लघनाचा शनरे्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

• भारताची व्हथथती मुख्यते्व तटथथतेत रुजलेली आहे (rooted in neutrality) आशि युके्रनवरील २०१४ नंतरच्या 

व्हथथतीिी त्याने स्वत: ला जुळवून घेतले आहे (has adapted itself to the post-2014 status quo on Ukraine). 

पुढील मागव (Way Forward) 

• युके्रन आशि रशिया यांच्यातील तिाव कमी करण्यासाठी अमेररकेने इतर पाशिमात्य देिांसह राजनैशतक माध्यमांद्वारे 

िांतता प्रशक्रयेचे पुनरुज्जीवन करिे अपेशक्षत आहे, जी वेळखाऊ प्रशक्रया असेल. 
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• तज्ांनी पशिम आशि रशिया यांच्यात अशधक संवादांची शिफारस केली आहे ज्यात युके्रनच्या सभोवतालच्या शवर्यावर 

जोर देण्यात आला आहे. 

• युके्रनने आपल्या नॉमंिी स्वरूपातील (Normandy Format Allies) शमत्रराष्टर े, फ्रान्स आशि जमानी यांच्यािी संपका  

साधला पाशहजे आशि त्यांच्याबरोबर काम करण्यावर लक्ष कें शद्रत केले पाशहजे, जेिेकरून रशियन सरकारला आपल्या 

प्रॉक्ीसंाठी मदत काढून घ्यावी लागेल आशि युके्रनमधे्य या प्रदेिाचे हळूहळू सुरशक्षत पुनएा कत्रीकरि होऊ िकेल. 

• युके्रनमधील रशियन सैन्याचा शवस्तार भू-आशथाक आधारावर रोखला जाऊ िकतो ज्यामुळे या प्रदेिातील त्याच्या 

व्यापारात अिथळा शनमााि होईल, शविेर्त: नॉिा स्ट्र ीम पाईपलाईनमुळे जे एका तज्ाने सांशगतल्याप्रमािे चालू 

असलेल्या संकटाचे शनराकरि करण्याचा मागा तयार करू िकते. 

• या प्रदेिात िांतता शवकशसत करण्यासाठी शमन्स्स्क-२ कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आशि सध्या सुरू असलेल्या 

तिावाचे शवघटन करण्यासाठी युके्रनच्या अंतगात अिथळ्यांकिे लक्ष देिे आवश्यक आहे. 
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