ரஷ்ய-உக்ரரன் ப ோரில் இந் தியோவின் நிரலயில் உள் ள முரண்கள்
ஆரென் ரெெ் மைக்ககல்

உலகின் அதிக ைக்கள் ர ொமக ரகொண்ெ ஜனநொயக நொெொக
நீ ண்ெகொலைொக விளங் கிவருை் இந்தியொ, ஜனநொயகை் சொெ்ந்
க ொெொெ்ெங் கமளக் மகயொள் வதில்
ல் கவறு நொடுகளுக்கு
உ விவருகிறது. இந்
ஆ ெவொனது இரு
ெ ்புகளுை்
ல
ெ ்புகளுை் கைற் ரகொள் ளுை் முன் முயற் சிகளின் , குறி ் ொக ்
ர ொருளொ ொெ கைை் ொெ்டு ் திெ்ெங் களின்
கலமவயொகுை் .
எனினுை் , உக்மென் மீ ொன ெஷ்ய ்
ொக்கு ல் ர ொெெ் ொன
இந்தியொவின் அணுகுமுமறயுை் ஐக்கிய நொடுகள்
ொதுகொ ்பு
கவுன் சிலில் (நிெந் ெ உறு ்பினெ் அல் லொ
முமறயில் ) அது
நெந்துரகொள் ளுை் வி முை் ஜனநொயக ்திற் கு அது அளி ்துவருை் ஆ ெவுக்கு முெணொக
உள் ளன. க ொெின்
ர ொெக்க ்தில்
ெஷ்ய ஆக்கிெமி ் ம க் கண்டி ்து ஐநொ
ரகொண்டுவந்
தீெ்ைொனங் களுக்கு ஆ ெவொக வொக்களிக்கொைல் இந்தியொ ஒதுங் கி
நின் றது ஐநொ உறு ்பு நொடுகள் லவற் மறக் ககொ
் டு ்தியது.
வொக்களிக்கொைல் ஒதுங் கி நின் ற
ன் நிமல ் ொெ்மெ நியொய ் டு ்துை் வி ைொக
இந்தியொ "வொக்களி ்புக்கொன விளக்கை் " என ஓெ் அறிக்மகமய ரவளியிெ கவண்டிய
நிெ் ் ந்
்திற் கு ஆளொனது. "இெொஜ ந்திெ ் ொம க்கு ் திருை் கவண்டுை் " என் றுை்
"வன் முமறமயயுை் விகெொ
் க ொக்மகயுை் " உெனடியொக முடிவுக்குக் ரகொண்டுவெ
கவண்டுை் என் றுை் இந் தியொ அந் அறிக்மகயில் ககெ்டுக்ரகொண்ெது. "சைகொல உலக
நொடுகளின் நிமலயொனது ஐநொவின் சொசனை் , செ்வக சச் செ்ெை் , நொடுகளின்
இமறயொண்மை, இெ ் ெ ்பு சொெ்ந்
உெிமை ஆகியவற் றின்
அடி ் மெயில்
கெ்ெமைக்க ் ெ்டுள் ளது... அமன ்து உறு ்பு நொடுகளுை் ஆக்கபூெ்வைொன வழிமயக்
கண்டுபிடிக்குை் முயற் சியில் இந் க் ரகொள் மககமள ைதி ்து நெந்துரகொள் ள
கவண்டுை் . கரு ்து கவறு ொடுகமளயுை் சச்செவுகமளயுை் தீெ் ்துக்ரகொள் வ ற் கொன
ஒகெ வழி உமெயொெல் ைெ்டுகை. இந்
் ருண ்தில் எவ் வளவு ொன் கடினைொன ொக ்
க ொன் றினொலுை் அது ொன் ஒகெ தீெ்வு” என் று இந்தியொ அந் அறிக்மகயில் கூறியது.
இந்
அறிக்மககளுை் உமெயொெலுக்கொன அமை ்புை் ஐநொவின் சொசன ்திலுள் ள
கநொக்கங் கள் ,
ர ொரு ்
் ொடுகள்
குறி ்
இந்தியொவின்
அறிவிக்க ் ெ்ெ
நிமல ் ொெ்டிற் கு
ஏற்
அமைந்திருந் ொலுை் ,
இந்தியொவின்
ரகொள் மக
முைக்க ்திற் குை் அது நெந்துரகொள் ளுை் வி
்திற் குை் இமெயிலொன முெண் ொடு
ர ளிவொககவ
உள் ளது.
இந்தியொமவ ்
ர ொறு ் வமெ
ஐநொ
சம
பிெதிநிதி ்துவ ் டு ்துை் உலகச் சமூக ்தின்
எதிெ் ொெ் ்புகமளக் கொெ்டிலுை்
ெஷ்யொவுெனொன "நல் ல" உறவு ொன் இந்தியொவுக்கு முக்கியை் என்
ொககவ மு ல்
ொெ்மவக்கு ் ர ெிகிறது. வியூக முக்கிய ்துவை் வொய் ந் சுயொதிகொெ ்திற் கொன தீவிெ
முமன ் ம க் ரகொண்டிரு ் து என் து இந்தியொவின் ரவளியுறவு ைற் றுை் வியூக
முக்கிய ்துவை் சொெ்ந்
முக்கியைொன ரகொள் மககளில் ஒன் று. வொக்களி ்பிலிருந் து
விலகி நின் ற ன்
மூலை் அந் க் ரகொள் மகமய இந்தியொ மீறிவிெ்ெ ொககவ
க ொன் றுகிறது.
க ொெ் வியூகை் சொெ்ந்
கண்கணொெ்ெ ்தில்
ொெ்க்குை் க ொது, கசொவிய ் யூனியன்
ஆ ்கொனிஸ் ொமன ஆக்கிெமி ் க ொது நெந்துரகொண்ெ வி
்திகலகய இந்தியொ
இ ்க ொதுை் நெந்துரகொள் கிறது. இந்தியொமவ ் ர ொறு ் வமெ, அ ன் க சிய ்
ொதுகொ ்பு
ஆ
்தில்
உள் ளது.
ஆசியொவிலுை்
உலகிலுை்
புவிசொெ்
வியூக
முக்கிய ்துவை் ர ொெெ் ொன அ ன்
ற் க ொம ய ரசல் வொக்குை் எதிெ்கொல ்தில்
இருக்கக்கூடிய் ரசல் வொக்குை் ஆ
்தில் உள் ளன. ெொணுவ ெீதியொக இந்தியொ
ெஷ்யொமவச் சொெ்ந்திருக்கிறது. இந் ச் சொெ்பு நிமல பூ ொகெைொனது என் துென்
அ ொயகெைொன
ரநருக்கடிமயயுை்
ஏற் டு ்தியிருக்கிறது.
"இந்திய-கசொவிய ்
அமைதி, நெ்பு, ஒ ்துமை ்பு ஒ ் ந் ை் " 1971இல் மகரயழு ் ொனது. அதிலிருந்து,
ொதுகொ ்பு ர ொெெ் ொன ஒ ் ந் ங் களுை் நீ ண்ெ கொல அடி ் மெயிலொன க ொெ் ்

ளவொெ விநிகயொக ஒ ் ந் ங் களுை் நமெமுமறயில் உள் ளன. 2000 அக்கெொ ெ் மு ல்
இந்தியொவுை்
ெஷ்யொவுை்
வியூக
முக்கிய ்துவை்
வொய் ந்
உறமவ
கைற் ரகொண்டுவருகின் றன. 2020 டிசை் ெில் "வியூக முக்கிய ்துவை் வொய் ந் சிற ் புக்
கூெ்ெொண்மை"யொக இது கைை் டு ்
் ெ்ெது.
கெந்
சில ஆண்டுகளில்
ெஷ்யொவிலிருந்து இந்தியொ இறக்குைதி ரசய் யுை்
ர ொருெ்களின்
எண்ணிக்மக
கணிசைொகக்
குமறந் க ொதிலுை் , 1996-2015க்கு
இமெயில் , இந்திய இெொணுவ இறக்குைதியில் ெஷ்ய ்
யொெி ்புகளின்
ங் கு
கிெ்ெ ் ெ்ெ 70 ச வீ ைொக இருந் து என் று ஸ்ெொக்க
ொை் செ்வக ச அமைதி
ஆெொய் ச்சி நிறுவன ்தின் (SIPRI) அதிகொெ ் பூெ்வைொன புள் ளிவிவெை் ர ெிவிக்கிறது.
2016-20க்கு இமெயில் அது ஏற ் ொை 49 ச வீ ைொக இருந் து என் றுை் ர ெிகிறது.
ரசொல் ல ்க ொனொல் ,
ற் க ொது
யன் ொெ்டில்
உள் ள
இந்திய
இெொணுவ
உ கெணங் களில் 70 ச வீ ை் ெஷ்யொவில் கநெடியொக ்
யொெிக்க ் ெ்ெமவ.
அவற் றின் ர ருை் ொலொன
ொகங் கள் ெஷ்யொவில்
யொெொனமவ அல் லது ெஷ்யொ
உெிைை் ர ற் றமவ. ர ருை் ொன் மையொன இந்திய ெொங் கிகள் , இந் தியொவிலுள் ள ஒகெ
விைொனை்
ொங் கிக் க ் ல் (ர ெிதுை் கைை் டு ்
் ெ்ெ கிகயவ் -ெக விைொனை்
ொங் கியொன ஐஎன் எஸ் விக்ெைொதி ்யொ), MiG-29 ெக ் க ொெ் விைொனங் ககள் , ஆறு க ொெ்க்
க ் ல் கள் , நொன் கு நொசகொெக் க ் ல் கள் , அணு ஆயு ை் ரகொண்ெ ஒகெ ஒரு நீ ெ்மூை் கிக்
க ் ல் ஆகியமவ 2020ஆை் ஆண்டில் இவற் றில் இெை் ர ற் றிருந் ன. இந்தியக்
கெற் மெயின்
தினொன் கு நீ ெ்மூை் கிக் க ் ல் களில் எெ்டு ெஷ்ய கிகலொ வமகமயச்
(Kilo-class) கசெ்ந் மவ. இந்திய விைொன ் மெயில் சுககொய் சு-30எை் ககஐ, மில் எை் ஐ-17
ஆகியமவ உள் ளன. இமவ முமறகய, க ொெ் விைொனங் களிலுை்
யன் ொெ்டு
ர
லிகொ ்ெெ்களிலுை் ர ருை் ங் கு வகிக்கின் றன. இவற் மற ் விெ ெஷ்ய கெங் கெ்
விைொனங் களுை் உள் ளன. இந்தியொ அண்மையில் S-400 ஏவுகமண அமை ் ம யுை்
வொங் கியது.
இந்தியொ
ற் க ொது இெொணுவெீதியொக அரைெிக்கொ, இஸ்கெல் , பிெொன் ஸ் ைற் றுை்
இ ் ொலி க ொன் ற பிற நொடுகமளயுை் நொடிவருகிறது. ரவளிநொெ்டு இறக்குைதிகமள
ரைல் ல
ரைல் லக்
குமற ்துக்ரகொண்டு
ன்
ரசொந்
்
யொெி ்புகமளயுை்
அதிகெி ்துவருகிறது.
என் றொலுை் ,
புதிய
இந்திய-ெஷ்ய
திெ்ெங் கள்
லவுை்
கரு ் ளவில் அல் லது அைலொக்க நிமலயில் உள் ளன. 2021 டிசை் ெில் , "2+2
உமெயொெல் " (ரவளியுறவு ைற் றுை்
ொதுகொ ்பு அமைச்செ்கள் ைெ்ெ ்திலொனது)
என் றமைக்க ் டுை் அமை ்பின் மூலை் இந்தியொவுை் ெஷ்யொவுை்
ங் கள் இெொணுவர ொழில் நுெ் ஒ ்துமை ்பில் புதிய கெ்ெை் ஒன் மற ் ர ொெங் கின. இக அமை ் ம
்
யன் டு ்தி
இந்தியொ
வியூக
ெீதியில்
னது
முக்கிய ்
ங் கொளிகளொன
ஆஸ்திகெலியொ, அரைெிக்கொ, ஜ ் ொன் ஆகிய நொடுகளுென் வியூகை் , ொதுகொ ்பு, உளவு
ஆகிய பிெச்சிமனகளில் ஒ ்துமை ் ம
கைை் டு ்திவருகிறது. இந்
்
ெ்டியலில்
ெஷ்யொவுை் புதி ொகச் கசெ்ந்துள் ளது.
ெஷ்யொவுை்
இந்தியொவுை்
2031வமெ
ெஸ் ெ இெொணுவ உறவுகமள கைலுை்
ஆை ் டுதிக்ரகொள் ள ஒ ்புக்ரகொண்டுள் ளன. இந்தியொ ெஷ்ய ஆயு அமை ்புகமள
வைக்கை் க ொல வொங் கிவருகிறது. இ ற் கு அடு ்
கெ்ெைொக ் ர ொதுவொன
ல
ஆெொய் ச்சி ்
திெ்ெங் களுக்குை்
புதிய
ஆயு ங் கமள
உருவொக்குவ ற் குைொன
ஒ ் ந் ங் கமளயுை்
இரு
நொடுகளுை்
ஏற் டு ்திக்ரகொண்டிருக்கின் றன.
இந்
ஆயு ங் களின் உற்
்தி இரு நொடுகளிலுை் சைைொக நமெர றுை் . புதிய க ொெ்க்
க ் ல் கள் , ர
லிகொ ்ெெ்கள் , நீ ெ்மூை் கிக் க ் ல் கள் , க ் ல் ஏவுகமணகள் ,
கலொஷ்னிககொவ் கள் ஆகியமவ இந் ஆயு ங் களில் அெங் குை் .
இந்
் ெஸ் ெ ஈடு ொெ்டின் ஆைை் , குறி ் ொக ெஷ்யொவின் மீ ொன இந்தியொவின் சொெ்பு,
வியூகை் சொெ்ந்
கடுமையொன விமளவுகமள ைெ்டுமின் றி ் பிெொந்திய அளவில்
நீ ண்ெகொல
அடி ் மெயிலொன
விமளவுகமளயுை்
ஏற் டு ் க்கூடிய
ர ெிய
இக்கெ்ெொன நிமலமயயுை் எடு ்துக்கொெ்டுகிறது. ெஷ்யொவிற் கு எதிெொன உலகளொவிய
ர ொருளொ ொெ ்
மெகள்
ெஷ்ய ் ர ொருளொ ொெ ்ம யுை்
இெொணுவ ்ம யுை்
இலக்கொகக் ரகொண்டுள் ளன. மைக்கெொசி ்கள் அல் லது விைொன உதிெி ொகங் கள்

க ொன் ற முக்கியைொன ர ொருள் கள் விஷய ்தில் ெஷ்யொ விமெவில் ற் றொக்குமறமயச்
சந்திக்குை் என் று எதிெ் ொெ்க்க ் டுகிறது. புதிய
ொதுகொ ்பு உ கெணங் கமள
உற்
்தி ரசய் வதில் உள் ள சிக்கல் கள் ஒருபுறை் இருக்க, இருக்குை் உ கெணங் கமள ்
ழுது ொெ் ் ல் , கெ்ெமை ் ல் , உதிெி
ொகங் கமளக் மகயிரு ்பில் மவ ்திரு ் ல்
ஆகியவற் றிலுை் ெஷ்யொவின் திறமன இந்
் மெகள் முெக்கிவிடுை் . சீனொ க ொன் ற
பிற நொடுகள் , செ்வக ச ்
மெகமள ்
விெ் ்துவிெ்டு ெஷ்யொவுக்கு உ வி
ரசய் ொரலொழிய ்
ன் இெொணுவ ்ம க் கவனி ்துக்ரகொள் வதில் ெஷ்யொவுக்கு
ஏற் ெக்கூடிய
இயலொமை
ல
துமண
விமளவுகமள
ஏற் டு ்துை்
என
எதிெ் ொெ்க்க ் டுகிறது.
ற் க ொம ய நிமலயில் இந்தியொவுெனொன ஒ ் ந் க்
கெமைகமள நிமறகவற் றுவது ெஷ்யொவுக்குச் சொ ்தியமில் மல. உதிெி
ொகங் கள்
இல் லொ துை்
ெஷ்ய
ஆயு
உ கெணங் கமள ்
ர ொறு ் வமெ
இந்திய
இெொணுவ ்திற் கு ரநருக்கடி ஏற் டு ் க்கூடியது. ரகொள் மு ல்
ஒ ் ந் ங் கள் ,
ர ொதுவொன திெ்ெ ்
ணிகள் ஆகிய அமன ்துை் ஆ
்தில் உள் ளன. இந்தியொ,
முன் ரன ்க ொம யுை் விெ இ ்க ொது ெஷ்யொவின் நல் ரலண்ண ்ம நை் பியுள் ளது.
இெொணுவச் சொெ்புக்கு அடு ்
டியொக, ர ொருளொ ொெ, அெசியல் துமற சொெ்ந்
கொெணிகளுை் இந்தியொவின் வொக்களி ்பில்
ொக்க ்ம
ஏற் டு ் க்கூடியமவயொக
உள் ளன. உலகளொவிய ர ொருளொ ொெ ்
மெகள் ஏற் கனகவ எெிர ொருள் , எெிவொயு
விமல ர ருைளவில் உயெ வழிவகு ்துள் ளன. இந்தியொ இவற் றில் 80 ச விகி ை் வமெ
இறக்குைதிமய நை் பியுள் ளது. எனகவ, இ ் மகய அ ்தியொவசியைொன ர ொருள் கமள
இறக்குைதி ரசய் ய இந்தியொ கூடு லொகச் ரசலவு ரசய் ய கவண்டியிருக்குை் . ெஷ்ய
உ கெணங் களுக்கு ்
திலொக ் பிற நொடுகளிலிருந்து இெொணுவ உ கெணங் கமள
இறக்குைதி
ரசய் வதுை்
இந்தியொவின்
ரசலமவக்
கணிசைொக
அதிகெிக்கச்ரசய் துவிடுை் . இமவ அமன ்துை் கசெ்ந்து, ஏற் ரகனகவ ககொவிெ்-19
ர ருந்ர ொற் றொல் ர ெிதுை் ொதிக்க ் ெ்டுள் ள இந்திய ் ர ொருளொ ொெ ்ம கைலுை்
கடுமையொக ் ொதிக்கின் றன.
அெசியல் ெீதியொக, சீனொ- ொகிஸ் ொன் கூெ்ெணியின் கொெணைொக ் ர ற் கொசியொவில்
இந்திய கைலொதிக்கை் குறி ்பிெ ் க்க அளவில் ரநருக்கடிக்கு உள் ளொகியுள் ளது.
இந்தியொவின்
ொெ்மவயில் இந் க் கூெ்ெணி ஏற் கனகவ மிகவுை் ரகொந் ளி ் ொன
நிமலயில் உள் ள இந்திய- ொகிஸ் ொன் உறவுக்கு ் தீவிெைொன அச்சுறு ் மல
ஏற் டு ்துகிறது. க ொ ொக்குமறக்கு, 2020, கை ைொ
்தில் இையைமல எல் மல ்
குதிகளில் கைற் ரகொள் ள ் ெ்ெ சீன உள் கெ்ெமை ்பு ் திெ்ெங் கள் இந்தியொவுக்குை்
சீனொவுக்குை் இமெஇயில் கைொ மல ஏற் டு ்தி இரு ெ ் பிலுை் இெொணுவ வீெெ்கள்
ரகொல் ல ் ெ்ெ ற் குக் கொெணைொக அமைந் ன. இது இந்திய-சீன உறமவ மிகவுை்
கைொசைொன நிமலக்குக் ரகொண்டுரசன் றது. அது ைெ்டுைல் ல. ர ன் சீனக் கெல் மீது
சீனொ முன் மவக்குை் உெிமைககொெல் கமள இந்தியொ திெ்ெவெ்ெைொக ைறுக்கிறது.
இலங் மக, ைொல ்தீவுகள் , குறி ் ொக
ொகிஸ் ொன் ஆகிய நொடுகமள கநொக்கிய
சீனொவின் நகெ்வுகள் சீனொவின் மீ ொன இந்தியொவின் அதிரு ்திமய அதிகெிக்கச்
ரசய் திருக்கின் றன. சீனொ இந்தியொமவச் சுற் றி வமளக்குை் ரகொள் மகமய ்
பின் ற் றுவ ொக இந்தியொ கூறுகிறது.
இந்தியொ
ொன் சு ந் திெை் ர ற் ற 75ஆவது ஆண்டில் , உக்மெனுக்கு வொய் ரைொழி
ஆ ெமவ அளிக்குை் அக
கவமளயில் , ெஷ்யொமவ அந்நிய ் டுதிக்ரகொள் ளொைல்
இருக்குை் ய ொெ் ் அெசியமல ் பின் ற் றுகிறது. இ ன் முெண் ொெொன விமளவொக,
ெஷ்யொ இ ்க ொது அதிக ்
ள் ளு டியில் எண்ரணய் , எெிவொயு ஆகியவற் மற
இந்தியொவுக்கு வைங் கியுள் ளதுென் அதிக மு லீடுகமளயுை் கைற் ரகொண்டுள் ளது. அக
கநெ ்தில் , இந்தியொவுெனொன
னது இெொணுவ உறமவ கைை் டு ்திக்ரகொள் ள
இங் கிலொந் து
ெிந்துமெ ்துள் ளது. இங் கிலொந்தில்
யொெிக்க ் ெ்ெ ஆயு ங் கமள
வைங் கவுை்
அது
முன் வந்திருக்கிறது.
இந்திய
அெசியல்
கெ்ெமை ் ம
்
ர ொறு ் வமெ இெொணுவ ெீதியொககவொ வெ் ் க ெீதியொககவொ ெஷ்ய ஆ ெமவக்
மகவிெ முடியொது. ெஷ்யொ ைலிவொன விமலயில் இந்தியொவுக்கு எண்ரணய் ,
எெிவொயுமவ ்
ருகிறது. எதிெ்கொல ்ம க் கரு ்தில் ரகொண்டு
ொெ்க்குை் க ொது,
க சிய ் ொதுகொ ் ம உறுதிரசய் வதுென் , எல் மலகமள ் ொண்டியுை் இந்தியொவின்

ரசல் வொக்மகயுை் அதிகொெ ்ம யுை்
இெொணுவ ்திற் கு இருக்கிறது.

முன் னிறு ்

கவண்டிய

க மவ

இந்திய

ஆரென் ரெெ் மைக்ககல் ரஜெ்ைன் ஃ ்ெீ ெ்க் ல் கமலக்கைக ்தின் அெசியல் அறிவியல்
துமறயின் விெிவுமெயொளெ். ல் கவறு விருதுகள் ர ற் ற India’s Foreign Policy and Regional
Multilateralism (pஅல் கிகெவ் கைக்மில் லன் ரவளியீடு, 2013) நூலின் ஆசிெியெ். Indian
Verstehen (Understanding India, Springer 2016) நூலின் இமண ் ர ொகு ் ொசிெியெ். Asian
Security, Cambridge Review of International Affairs, Harvard Asia Quarterly , India Quarterly, and India
Review ஆகிய இ ை் களில் இவருமெய கெ்டுமெகள் ரவளியொகியுள் ளன.

