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సంసకరణలకు దూరంగా భద్ర తామండలి 

సమకాలీన భూభౌగోళిక రాజకీయాలకు అనుగుణంగా ఐకయరాజయ సమితి 

భద్ర తామండలి (యూఎన్ఎస్సీ)లో సంసకరణలు చేపటా్టలని ఇండియా సహా 

కొనిి దేశాలు డిమండ్ చేస్తు న్నియి. చాలా ఏళ్లు గా అది నిరాద్రణకు 

గురవుతంది. కీలక వరధ మన దేశాలకు శాశ్వత సభయతవ హోదా కలిపంచే 

విషయంపై మంద్డుగు పడటంలేదు. ఫలితంగా ఆధునిక పర పంచంలో ఐరాస 

ఒకంత తన ప్రర భవానిి కోలోపతంది. మనవాళి మనుగడకు మప్పపగా 

పరిణమిస్తు ని ఉగర వాద్ం, పరాయవరణ మర్పపలు, మహమార్పల వంటి 

సవాళ్ు ను సమరథ ంగా ఎదుర్కకలేక పోతంది. ఐరాసలో భారత శాశ్వత పర తినిధి 

హోదాలో పనిచేస్తు ని ర్పచిరా కంబోజ్ ఇటీవల ఈ విషయానిి 



సపషా్టకరించార్ప. సతవరం సంసకరణల బాట పటాకపోతే- కొనిి అంతరాాతీయ 

కూటమలు ఐరాసను మించి పర పంచంపై తమ పర భావానిి చూప్పతాయని 

హెచచరించార్ప. భద్ర తామండలిత పోలిస్తు  ఆ కూటమలే ఎకుకవ 

ప్రరద్రశకంగా, పర జాస్వవమయయుతంగా ఉన్నియని చురకలంటించార్ప. 

స్వీయ ప్ర యోజనాలకే పెద్ద పీట 

రండో పర పంచ యుద్ధ ం తరవాత పర పంచ శాంతి, భద్ర తల కోసం ప్రటుపడందుకు 

ఐరాసతప్రటే భద్ర తామండలి అవతరించింది. అమెరికా, రష్యయ, చైన్న, బ్రర టన్, 

ఫ్రర న్స్లకు అందులో శాశ్వత సభయతవమంది. ఆధునిక అవసరాలకు 

తగగ టాుగా భద్ర తామండలి మరడంలేదు. ఆఫ్రర కా నుంచి ఒకక దేశానికీ అందులో 

శాశ్వత సభయతవం లేదు. గోు బల్ సౌత్గా పిలిచే లాటిన్ అమెరికా, ఆసియా, 

ఆఫ్రర కా, ఓషియాన్నలకు మండలిలో సమచిత ప్రర తినిధ్యం లేకపోవడానిి 

ఇండియా చాలాస్వర్పు  పర శ్ించింది. శాశ్వత సభయతవ దేశాలు సీవయ 

పర యోజన్నలకో, తమ మితర పకాాల అవసరాలకో మతర మే పద్ద పీట 

వేస్తు న్నియి. ఇజార యెల్-ప్రలసీు న్న సంకాోభం విషయంలో అమెరికా తన మితర  



దేశ్మైెన ఇజార యెల్కు అనుకూలంగా 16 స్వర్పు  వీటో అధికారానిి 

ఉపయోగంచింది. ప్రకస్వథ న్ కొమాకాస్తు  ఉగర వాదులపై చరయల విషయంలో చైన్న 

ఎపపటికప్పపడు అడుు ప్పలు లు వేస్ు ంది. భద్ర తామండలిలో శాశ్వత సభయతవం 

ద్కకంచుకొనందుకు తనకు అనిి అరహ తలూ ఉన్నియని ఇండియా ఎన్ని 

ఏళ్లు గా బలంగా వాదిస్ు ంది. తనలాంటి అగర గామి వరధ మన దేశాలకు 

ప్రర తినిధ్యం కలిపంచడం దావరా మండలిని విసు రించాలని పటాుపడుతంది. 

ఇండియా, బ్రర జిల్, జరానీ, జప్రన్ కలిసి జీ-4 కూటమిని ఏరాపటు 

చేస్తకున్నియి. అగర  రాజాయలత సమనంగా నిలిచేందుకు పర యతాిలు 

చేస్తు న్నియి. భారత్కు సభయతవం ద్కకకుండా ప్రకస్వథ న్, చైన్నలు కుటర లు 

పనుితున్నియి. బ్రర జిల్ విషయంలో అరాంటీన్న; జరానీ అంశ్ంలో ఇటలీ; 

స్పపయిన్, జప్రన్ విషయంలో ఆసా్తేలియా బహిరంగంగాన తమ నిరసనను 

తెలియజేస్తు న్నియి. భద్ర తామండలిలో శాశ్వత సభయతావనిక ఏయే అరహ తలు 

ఉండాలనిది ఐరాస చారార్లో లేకపోవడమూ జీ-4 దేశాలకు సమసయగా 

మర్పతంది. నిజానిక 1950లో అమెరికా, 1955లో స్వియట్ 



భద్ర తామండలిలో శాశ్వత సభయదేశ్ంగా చేరాలని భారత్ను ఆహావనించాయి. 

అపపటి పర చఛని యుద్ధ  తరహా రాజకీయాల కారణంగా వాటి ఆహావన్ననిి 

ఇండియా తిరసకరించింది. ఆ తరవాత పరిసిథ తులు మరాయి. పర స్తు తం 

శాశ్వత సభయతావనిక కావాలి్న అనిి అరహ తలు భారత్కు ఉన్నియి. 

ఇండియా శాంతి కామక దేశ్ం. ఐరాస వయవస్వథ పక సభయ దేశాలోు  ఒకటి. 

భద్ర తామండలిలో ఇపపటిదాకా ఎనిమిది స్వర్పు  తాతాకలిక సభయ దేశ్ంగా 

ఎనిికైంది. పర పంచ జన్నభాలో ఆరింట ఒక వంతు భారత్లో నివసిస్ు ంది. 

అతిపద్ద  పర జాస్వవమయ దేశ్ం. వేగంగా అభివృదిధ  చందుతుని ఆరిథ క వయవసథ  మర్క 

స్వనుకూలాంశ్ం. అనక దేశాలకు విశ్వసనీయ భాగస్వవమిగా ఇండియా 

కొనస్వగుతంది. ఐరాస శాంతిపరిరక్షణ కారయకరమలకు అతయధికంగా సై్పనికులను 

సమకూర్పస్తు ని దేశాలోు  భారత్ ఒకటి. ఇపపటిదాకా శాంతిపరిరక్షక 

కారయకరమలోు  అతయధిక సంఖ్యలో భారతీయ సై్పనికులే ప్రర ణాలు అరిపంచార్ప. 

కొవిడ్ సమయంలో 150క పైగా దేశాలకు భారత్ నుంచి టీకాలు, ఔషధాలు, 

ఇతర వైద్య పరికరాలు సరఫరా అయాయయి. బలమైెన సై్పనయం, అణావయుధ్ 



స్వమరథ యం, రాజకీయ సిథ రతవం వంటివనీి ఇండియాకు ఉన్ని... శాశ్వత 

సభయతవం కలిపంచాలని డిమండ్ నెరవేరడం లేదు. 

అంతరా్జతీయ అంశాలపైె ద్ృషి్ట 

భద్ర తామండలిలో ఇండియా పర వేశానిి వీటో చేయగల అధికారం చైన్నకు ఉంది. 

అంతరాాతీయ వేదికలపై తనకుని విశేష అధికారానిి భారత్త 

పంచుకొనందుకు డార గన్ సమాతించే పరిసిథ తులు కనిపించడంలేదు. అమెరికా 

సై్పతం భారత్కు శాశ్వత సభయతావనిక స్తమఖ్ంగా ఉన్ని, వీటో అధికారానిి 

పంచుకోవడానిక మొగుగ చూపడం లేదు. అంతమతార న దిలీు  పూరిిగా డీలా 

పడిపోవాలి్న అవసరం లేదు. అంతరాాతీయ అంశాలపై మరింత ఎకుకవగా 

ద్ృషాి స్వరించాలి. వివిధ్ దేశాలత వాణిజయ సంబంధాలను పటిషఠ ం చేస్తకోవాలి. 

చైన్నకు దీటుగా గొపప ఆరిథ క శ్కిగా ఎద్గడానిక కృషి చేయాలి. మనవాభివృదిధ  

స్తచీలో బాగా మెర్పగుపడటమూ తపపనిసరి. ఆయుధ్ దిగుమతులపై 

ఆధారపడట్టనీి గణనీయంగా తగగ ంచుకోవాలి. మండలిని సంసకరించక 



తపపని పరిసిథ తులను ఇండియా సృషాించినప్పపడు అందులో శాశ్వత సభయతవం 

స్వధించడం తేలికవుతుంది. 

 


