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আজ এই নিবন্ধে, আমরা রানলযা বা ইউন্ধেন্ধির মন্ধযে চমাি দ্বন্দ্ব ম্পন্ধকে নবস্তানরত আন্ধাচিা করব যা ককাি 
প্রনতন্ধযানগতা পরীক্ষার জিে খুব গুরুত্বপূর্ে। 

রানলযা-ইউন্ধেি ংঘাত 

আন্ধাচিায ককি: 

রানলযা রানলযা-ইউন্ধেি ীমান্ধের কান্ধে নবপু ংখেক কিা কমাতান্ধযি কন্ধরন্ধে, যা দুই কদন্ধলর মন্ধযে আন্ন যুদ্ধ 
এবং ইউন্ধেন্ধির ম্ভাবে দখদানরন্ধত্বর নবন্ধয আলঙ্কা কদখা নদন্ধে। 

রানলযা-ইউন্ধেি ম্পকে: 

ইউন্ধেি এবং রানলযা লত লত বেন্ধরর াংসৃ্কনতক, ভাাগত এবং পানরবানরক বেি ভাগ কন্ধর নিন্ধযনে। 

রানলযা এবং ইউন্ধেন্ধির জানতগতভান্ধব রানলযাি অংন্ধল অন্ধিন্ধকর জিে, কদলগুনর ভাগ কন্ধর কিযা ঐনতে একনি 
আন্ধবগময নবয যা নিবোচিী এবং ামনরক উন্ধেন্ধলে কলার্ করা ন্ধযন্ধে। 

কানভন্ধযত ইউনিযন্ধির অংল নান্ধব, ইউন্ধেি রানলযার পন্ধর নদ্বতীয বন্ধচন্ধয লনিলাী কানভন্ধযত প্রজাতন্ত্র নে 
এবং ককৌলগত, অর্েনিনতক  াংসৃ্কনতকভান্ধব গুরুত্বপূর্ে নে। 

রানলযা-ইউন্ধেি ংঘান্ধতর কারর্ কী? 

খডানি নিন্ধয আন্ধাচিা বের্ে য এবং রানলযা-ইউন্ধেি ীমান্ধে রানলযাি কিাবানিী গঠন্ধির ান্ধর্ ান্ধর্ 
উন্ধেজিা বৃনদ্ধ পায। 

এই ংকি নবশ্ববোপী নলন্ধরািাম দখ কন্ধরন্ধে এবং এনি একনি িতুি "লীত যুদ্ধ" বা এমিনক "তৃতীয নবশ্বযুদ্ধ" 
নিগার করন্ধত ক্ষম বন্ধ অনভনত করা ন্ধযন্ধে। 

বতেমাি অবস্থা: 

রানলযা যুিরান্ধের কাে কর্ন্ধক আশ্বা কচন্ধযন্ধে কয ইউন্ধেিন্ধক িোন্ধিান্ধত অেভুেি করা ন্ধব িা। তন্ধব এমি ককাি 
আশ্বা নদকত রানজ িয আন্ধমনরকা। এর ফন্ধ কদলগুন্ধার মন্ধযে অচাবস্থার ৃনি ন্ধযন্ধে, যার কারন্ধর্ াজার 
াজার রুল সিে ইউন্ধেি আেমর্ করন্ধত প্রস্তুত। 
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পনিমা কদলগুন্ধার কাে কর্ন্ধক নিন্ধযাজ্ঞা ত্রার্  অিোিে োড কচন্ধয ইউন্ধেন্ধির ীমান্ধে উন্ধেজিা বাডান্ধে 
রানলযা। রানলযার নবরুকদ্ধ মানকেি যুিরাে বা ইউন্ধরাপীয ইউনিযন্ধির কয ককাি যরন্ধর্র ামনরক পদন্ধক্ষপ নবন্ধশ্বর 
ামন্ধি একনি বড ংকি সতনর করন্ধব এবং এখি পযেে এনি জনডত পক্ষগুনর ককাি পন্ধক্ষর দ্বারা নবন্ধবচিা বা 
আন্ধাচিা করা যনি। 

ংঘান্ধতর কারর্: 

 ক্ষমতার ভারামে 
 পনিমা কদলগুন্ধার জিে বাফার কজাি 
 'কৃষ্ণ াগর' নিন্ধয রানলযার আগ্র 
 ইউন্ধেন্ধি ইউন্ধরান্ধমইদাি আন্ধদাি 
 ইউন্ধেন্ধি নবনেন্নতাবাদী আন্ধদাি 
 নেনমযায রানলযার আগ্রাি 
 ইউন্ধেন্ধির িোন্ধিা দেপদ 

রানলযা  ইউন্ধেন্ধির মন্ধযে নমিস্ক চুনি: 

2014 ান্ধর ইউন্ধেি নবপ্লব এবং ইউন্ধরামযদাি আন্ধদান্ধির পর, পূবে ইউন্ধেন্ধির কদান্ধিৎস্ক এবং ুািস্ক 
অঞ্চন্ধ (একান্ধর্ ডিবা অঞ্চ িান্ধম পনরনচত) কবামনরক অনস্থরতা কদখা কদয, যা রানলযার ীমািায অবনস্থত। 

এব এাকার জিংখোর কবনলরভাগই রানলযাি এবং অনভন্ধযাগ করা ন্ধযন্ধে কয রানলযা কখান্ধি রকার নবন্ধরাযী 
প্রচারর্া চানন্ধযন্ধে। রানলযা মনর্েত নবন্ধরাী  ইউন্ধেিীয বানিী এই অঞ্চন্ধ লস্ত্র ংঘান্ধত নপ্ত রন্ধযন্ধে। 

নমিস্ক কপ্রান্ধিাক (নমিস্ক I) 

2014 ান্ধর কন্ধেম্বন্ধর, নমিস্ক কপ্রান্ধিাক (নমিস্ক I) স্বাক্ষন্ধরর জিে ইউন্ধেি, রানলযা এবং ইউন্ধরান্ধপর নিরাপো 
 ন্ধযানগতা ংস্থা (এনই) নিন্ধয গনঠত নত্রপানক্ষক কযাগান্ধযাগ গ্রুপ দ্বারা আন্ধাচিা অিুনিত ন্ধযনে। এনি 
একনি 12-দফা যুদ্ধনবরনত চুনি যা অস্ত্র অপারর্, বদী নবনিময, মািনবক াযতা ইতোনদর মন্ধতা নবযািগুন 
অেভুেি কন্ধর, তন্ধব উভয পক্ষ ঙ্ঘন্ধির পন্ধর চুনিনি বের্ে য। 

নমিস্ক কপ্রান্ধিাক (নমিস্ক II) 
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2015 ান্ধ, নমিস্ক II  িান্ধম আন্ধরকনি কপ্রান্ধিাক দগুন দ্বারা স্বাক্ষনরত ন্ধযনে। এর মন্ধযে নবন্ধরাী নিযনন্ত্রত 
এাকায আর কবনল ক্ষমতা স্তােন্ধরর নবযাি অেভুেি নে। নকন্তু ইউন্ধেি এবং রানলযার মন্ধযে পার্েন্ধকের 
কারন্ধর্ এই যারাগুন প্রন্ধযাগ করা যনি। 

ককি আেজোনতকভান্ধব মন্ধিান্ধযাগ নদন্ধত ন্ধব 

কদলনির পূবোঞ্চন্ধ নকন্ধযভ  রানলযাপন্থী নবন্ধরাীন্ধদর মন্ধযে ডাইন্ধয 14 াজার মািু নিত ন্ধযন্ধে। 2021 
ান্ধর অন্ধটাবন্ধর জানতংন্ধঘর মািবানযকার নবযক াইকনমলিান্ধরর কাযোন্ধযর এক প্রনতন্ধবদন্ধি বা য, এর 
মন্ধযে 3 াজার 393 জি কবামনরক িাগনরন্ধকর মৃতুে ন্ধযন্ধে।  

আেজোনতক প্রনতনেযা 

নেনমযা এবং পূবে ইউন্ধেন্ধি রানলযার পদন্ধক্ষন্ধপর প্রনতনেযায ইউন্ধরাপীয ংঘ এবং মানকেি যুিরাে কবল কন্ধযকনি 
পদন্ধক্ষপ গ্রর্ কন্ধরন্ধে, যার মন্ধযে রন্ধযন্ধে রানলযার অর্েিীনতর বেনিো এবং নিনদেি কক্ষত্রগুনন্ধক ক্ষে কন্ধর 
অর্েনিনতক নিন্ধযাজ্ঞা। 

ভারন্ধতর প্রনতনেযা 

রানলযা-ইউন্ধেি ংঘাত ইুেন্ধত দীঘেনদি যন্ধরই তকে িীরবতা বজায করন্ধখন্ধে ভারত। এ বার দক্ষ 
আন্ধাচকন্ধদর দ্বারা পনরনস্থনত লানেপূর্ে ভান্ধব ামান্ধিা যান্ধব এই আলায ভারত সযযে যন্ধর মন্ধিাভাব বজায করন্ধখ 
চন্ধন্ধে, নকন্তু ম্প্রনত ভারত এই নবন্ধয কর্া বন্ধন্ধে এবং দীঘেন্ধমযাদী লানে  নস্থনতলীতার জিে কিকই 
কূিনিনতক প্রন্ধচিার মাযেন্ধম নবযনির লানেপূর্ে মাযান্ধির আহ্বাি জানিন্ধযন্ধে। তন্ধব এিা ক্ষর্ীয কয, 2014 
ান্ধ নেনমযার রানলযা দখন্ধর পর ইউন্ধেন্ধির আঞ্চনক অখণ্ডতা মুন্নত করন্ধখ জানতংন্ধঘর একনি প্রস্তান্ধব কভাি 
কদযা কর্ন্ধক নবরত নে ভারত। 
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