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વશ્વવાાંવિ સ્થાપામાાં સાંયકુ્િ રાષ્ટ્રની ભવૂમકા અને ભારિનો 

અભભગમ 

ડો.અળોકકુભાય ફી.પયુોહશત 

યાજ્મળાસ્ત્ર વલબાગ, 

એભ.એ.યીખ પાઇન આર્ટવ એન્ડ આર્ટવ કોરેજ,ારનપયુ 

પ્રસ્તાલના: 

દ્વિવતમ વલશ્વ વલગ્રશની વલનાળક અને બમાનક છફી જોઈને વલશ્વ સ્તબ્ધ થઈ ગયુું 

શત ુું. પ્રથભ વલશ્વ યધુ્ધના અંતે યાષ્ટ્રવુંઘની સ્થાના કયલાભાું આલી શતી. યુંત ુયાષ્ટ્રવુંઘ 

તેના મખુ્મ ઉદે્દળો વવધ્ધ કયલાભાું વનષ્ટ્પ વનલડ્ુું.આભછતાું વલશ્વના કેર્રાક ડાહ્યા 

ભાણવોએ યાષ્ટ્રવુંઘની વનષ્ટ્પતાથી વનયાળ થમા વલના તેની શતાળા ભાુંથી ફશાય 

આલીને પનુઃ વલશ્વળાુંવત અને વશ-અસ્સ્તત્લના ભાગે આગ ધલા ૨૪, ઓક્ર્ોફય 

૧૯૪૫ના યોજ વુંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વુંઘની સ્થાના કયી. વલશ્વભાું ળાુંવત, વરાભતી, વશકાય, 

આવથિક અને વાભાજજક વલકાવ, ભાનલ અવધકાયોનુું જતન જેલા ઉભદા ઉદે્દશ્મોને વવધ્ધ 

કયલા સ્થાલાભાું આલેરી આ વુંસ્થાએ ભાનલજાતની ભશાન વેલા કયી છે. 

આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાુંવત અને વરાભતી સ્થાીને યાષ્ટ્રો લચ્ચે યસ્ય વશકાય અન ે

વશામતા સ્થાલા, જાલલા અને યાષ્ટ્રો વભક્ષ ઉસ્સ્થત થતા પ્રશ્નોને યધુ્ધના 

ભેદાનભાું નહશ ણ ચચાટ વબાના રે્ફર ય ઉકેરલાના તેના આગ્રશને રીધેજ વલશ્વ 

આજમંત ત્રીજા વલશ્વ યધુ્ધની શોનાયતથી દૂય યશી ળક્ુું છે. પ્રસ્તતુ રેખભાું ફીજા વલશ્વ 

યધુ્ધ છી વુંયકુ્ત યાષ્ટ્રવુંઘ િાયા વલશ્વભાું ળાુંવત જાલલા ભારે્ રેલાભાું આલેરા રશ્કયી 
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ગરાું, ળાુંવત વનયીક્ષણ વભળન, પ્રથભ ેઢીના અને ફીજી ેઢીના ળાુંવત 

જાલલા ગરાું તેભજ તેભાું બાયતની ભવૂભકાની છણાલર્ કયલાભાું આલી છે.  

સલામિી સવમવિની રચના,સ્થાન અને ભવૂમકા :  

વરાભતી વવભવત વત્તા અને કામટલાશીની દ્રષ્ષ્ટ્ર્એ ય.ુએન.(United Nations)નુું 

ભશત્લનુું અંગ છે. વરાભતી વવભવત કુર ૫ કામભી વભ્મો અને ૧૦ બફનકામભી વભ્મો 

એભ કુર ૧૫ વભ્મોની ફનેરી છે. ય.ુએવ., યવળમા, ચીન. ફ્ાુંવ અને બિર્ન તેના કામભી 

વભ્મ દેળો છે. જ્માયે ફાકીના ૧૦ બફનકામભી વભ્મો ફે લટ ભારે્ વાભાન્મ વબા િાયા 

ચ ૂુંર્ામ છે. કામભી વભ્મ દેળોને વનેધાત્ભક ભત(Veto) આલાનો અવધકાય છે. વલશ્વભાું 

ળાુંવત અને વરાભતી સ્થાલા અને જાલલાભાું વરાભતી વવભવતની ભવૂભકા ખફૂજ 

વનણાટમક અને નોંધાત્ર યશી છે.     

આંતય યાષ્ટ્રીમ ળાુંવત અને સયુક્ષાની સ્થાનાની દ્રષ્ષ્ટ્ર્એ વરાભતી વવભવતને 

વ્માક વતાઓ આલાભાું આલી છે.તે ભારે્ ફધા જ વભ્મ દેળોએ વરાભતી વવભવતના 

વનણટમોને ભાન્મ યાખલાની અને તેનો અભર કયલાની વુંભવત આી છે.આ વવભવતન ે

ળાુંવતભમ ઉકેરના ભાગો અને યીતોની બરાભણ કયલાનો તેભજ કેર્રાક વુંજોગોભાું 

આલા વભાધાનની ચોક્કવ ળયતોની બરાભણ કયલાનો અવધકાય છે.તે જ યીતે આંતય 

યાષ્ટ્રીમ ળાુંવત વાભે બમ ઉસ્સ્થત થામ અથલા તો આંતય યાષ્ટ્રીમ ળાુંવતનો બુંગ થામ કે 

આક્રભણનો ફનાલ ફને તો તેલા વુંજોગોભાું વરાભતી વવભવતને આંતય યાષ્ટ્રીમ ળાુંવત 

અને વરાભતીની પનુ:સ્થાના ભારે્ જરૂયી ગરાું રેલાની વતા છે.તે અભરી 

કામટલાશી(Enforcement actions) િાયા વુંદેળાવ્મલશાય ફુંધ કયી દેલા,આવથિક અન ે

યાજિાયી વુંફુંધો તોડી નાખલાના ગરાું ઉયાુંત જ્,સ્થ અને લાય ુ ભાગો િાયા 

કામટલાશી કયલાની ણ છૂર્ છે.ય.ુએન.ખતત્રના અનચુ્છેદ ૪૩ મજુફ તેને આંતય 

યાષ્ટ્રીમ વેના તૈમાય કયલાનો ણ અવધકાય છે અને આ પ્રમોગ ઘણી લખત કયલાભાું 

આવ્મો છે. 

આણે અતે્ર એ નોંધવુું ઘરે્ કે વુંયકુ્ત યાષ્ટ્રવુંઘ ખાવ કયીને લીર્ોના દુયઉમોગનુું 

યુંગભુંચ ફની ગયુું છે.વરાભતી વવભવતના કામભી વભ્મ દેળો ોતાને ગેયરાબ કયતી 
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ફાફત લીર્ોના પ્રમોગથી અવાભાન્મ ફનાલી દે છે.૧૯૪૭ થી ૧૯૯૦ સધુી અભેહયકા 

અને વોવલમેત યવળમા લચ્ચે ઠુંડુયધુ્ધ ચારત ુું શત ુું ત્માયે વરાભતી વવભવતને એનપોવટભેન્ર્ 

એક્ળનના વુંદબટભાું રકલાગ્રસ્ત ફનાલલાના પ્રમત્નો ફને્ન ભશાવતાઓ િાયા કયલાભાું 

આવ્મા શતા.અત્માયે બાયત વરાભતી વવભવતભાું કામભી વભ્મ ભારે્ પ્રમત્ન કયી યહ્ુું છે 

તો ફીજી ફાજુ િાબઝર,જાાન અને જભટની કામભી વભ્મદ ભારે્ પ્રફ દાલેદાય 

ફન્મા છે. 

અત્માય સવુધ વુંયકુ્ત યાષ્ટ્ર િાયા ફે લખત ભોર્ા ામા ય રશ્કયી ગરાું શાથ 

ધયલાભાું આવ્મા છે.૧૯૫૦ભાું ઉતય કોહયમા વાભે અને ૧૯૯૧ભાું ઇયાક વાભે કુલૈત 

કર્ોકર્ીના કાયણે યનુોને રશ્કયી ગરાું રેલાની પયજ ડી છે.આ ઉયાુંત વરાભતી 

વવભવતએ 

કોંગો,અંગોરા,ભોઝામ્બફક,વોભાબરમા,રાઇફેહયઆ,યલાુંડા,વીહયમા,બરુુુંડી,સદુાન,શૈવત

,કુંફોહડમા,અફ્ગાવનસ્તાન લગેયે દેળોભાું ળાુંવત સ્થાલા અને જાલલાભાું ભશત્લની 

ચાલીરૂ ભવૂભકા બજલી છે. 

વરાભતી વવભવત વલશ્વ ળાુંવત ભારે્ વહક્રમ યીતે પ્રમત્નળીર શોલા છતાું અભેહયકા 

અને વોવલમેત યવળમા લચ્ચે ચારેરા ઠુંડાયધુ્ધના વુંઘટભમ વભમગાા દયવભમાન 

વરાભતી વવભવતને ોતાની અેબક્ષત ભવૂભકા બજલલા ભોર્ા ડકાયનો વાભનો કયલો 

ડયો.જ્માયે યનુોની સ્થાના કયલાભાું આલી ત્માયે વરાભતી વવભવત ાવે વલશ્વળાુંવત 

અને વરાભતી ભારે્ જરૂયી ગરાું રેળે તેલી અેક્ષા શતી.યુંત ુળીતયધુ્ધને કાયણે તેભ 

ફની ળક્ુું નહશ અને તે ચચાટનો મદુ્દો ણ ફન્મો.જો ળીતયધુ્ધને રીધે વરાભતી વવભવત 

રકલાગ્રસ્ત થઇ ગઇ શોમ તો શુું ળાુંવત ભારે્ યનુો કશુું નહશ કયી ળકે તેલી બચિંતા અને 

દ્વિધા ઉબી થઇ.ત્માયફાદ ભથાભણના અંતે ળાુંવત વનયીક્ષણ વભળન(Peace Observation 

Missions,શરેી ેઢીના ળાુંવત જાલલાના ગરાું(First Generation Peace Keeping 

Operations) અને ફીજી ેઢીના ળાુંવત જાલલાના ગરાું(Second Generation Peace 

Keeping Operations) નો જન્ભ થમો. 
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વશ્વવાાંવિ જાળામાાં ભારિનો અભભગમ 

વલશ્વળાુંવત જાલલા ભારે્ બાયતનો અબબગભ કેલો યહ્યો છે, બાયતનુું લરણ 

એકુંદયે યનુોભાું કેવ ુું યહ્ુું, ઠુંડાયધુ્ધના વભમ દયવભમાન અને ઠુંડા યધુ્ધના અંત 

છી બાયતનુું લરણ કેવુું યહ્ુું છે તે ફધાુંની ચચાટ પ્રસ્તતુ રેખાળ.ે 

ફીજા વલશ્વ યધુ્ધ છી ૧૯૪૫ભાું જ્માયે વલશ્વભાું ળાુંવત અને વરાભતી 

જલાઈ યશ ે તે શતેવુય જ્માયે યનુોની સ્થાના કયલાભાું આલી ત્માયે આણા 

તત્કાબરન લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશરેૂએ તેને આલકાયી શતી. નશરેૂ ભાનતા 

શતાું કે તે વામહૂશક વરાભતીના વવધ્ધાુંતને યજૂ કયે છે. યુંત ુયનુોની નફાઈઓ 

વલળ ેનશરેૂ અજાણ શતાું તેવ ુું ણ ન શત ુું. યાષ્ટ્રવુંઘ વલળ ેણ નશરેૂ ભાનતા શતાું 

કે તે ભશાવત્તઓનુું વાધન ફની ગયુું છે. યનુોની સ્થાના થઈ ત્માયે તેભાું ાુંચ 

ભશાવત્તાઓ અભેહયકા, યવળમા, બિર્ન, ફ્ાુંવ અને ચીનને કામભી વભ્મદ અને 

વલર્ોની વત્તા આલાભાું આલી શતી. આ જ લીર્ોના દૂરૂમોગને કાયણે યનુો જે 

દેળ આક્રભણ કયે તેની વાભે ોતાની વરાભતી વવભવત િાયા રશ્કયી ગરાું રઈ 

ળક્ુું નથી. જેભ જેભ અનબુલ થલાું રાગમાું તેભ રોકોને રાગયુું કે યનુો અને તેનુું 

અગત્મનુું અંગ વરાભતી વવભવત કોઇ ગરાું રઈ ળકળે નહશ. ફીજા વલશ્વયધુ્ધ 

છી વલશ્વ ફે ભશાવત્તાઓભાું લશચેાઈ ગયુું શત ુું અને ફુંને જૂથો લચ્ચે ઠુંડુયધુ્ધ 

પ્રલતટત ુું શત ુું. ળીત યધુ્ધભાું વરાભતી વવભવત તો કુંઈ કયી ળકે તેભ ન શતી યુંત ુ

ભશાવબા ણ કુંઈ કયી ળકે તેભ ન શતી. ભશાવબા રશ્કયી ગરાું િાયા અભેહયકા 

કે યવળમાના વભત્ર વાથ ેકોઈ ગલુું બયે તો વલશ્વ યધુ્ધ થઈ જામ તેભ શત ુું. આથી 

એવુું ભનાલા રાગયુું કે યનુો એ રશ્કયી ગલુું રેનાય વુંસ્થા જ નથી. આથી ફે 

પ્રશ્નો ઉબાું થમાું. (૧) યનુો કોઈ રશ્કયી ગલુું રઈ ળકે તેભ નથી અને (૨) 

વુંઘટને યનુો ભમાટહદત કયે, યનુો ફે રડતા દેળોને અર્કાલી ોતાની શાજયીથી 

ળાુંવત જાલ.ે આના યથી આણે કશી ળકીએ કે આજના ળાુંવત જાલલાના 

ગરાું (peace keeping action)નો યનુો િાયા પ્રાયુંબ કયલાભાું આવ્મો.૧૯૯૦ છી 
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ઠુંડાયધુ્ધનો અંત આવ્મો છે. શજૂ ણ ળીત યધુ્ધના અંત છી ણ વલશ્વના 

દેળોભાું વુંઘો તો ચાલ ુજ છે. આથી વલશ્વભાું ળાુંવત જાલલા યનુો િાયા ગરાું 

રેલાનુું તો  ચાલ ુજ યશળે ેઅને તેનો અંત આલે તેભ રાગત ુું નથી. 

નશરેૂ ભાનતા શતાું કે યનુો ળાુંવત ભારે્ ગરાું રેલાનુું વુંગઠન છે નહશ કે 

રશ્કયી ગરાું રેલાનુું, બાયત અને તેના લડાપ્રધાન નશરેૂએ વરાભતી વવભવતભાું 

આલાભાું આલરેા લીર્ોનો સ્લીકાય કમો શતો. નશરેૂ ભાનતા શતા કે લીર્ો વત્તા 

આલાભાું ન આલે તો ભોર્ી વત્તાઓ િાયા જ યધુ્ધ થામ તે મોગમ ન શત ુું.  

બાયત ભાનત ુું શત ુું કે યનુોએ રશ્કયી પ્રવવૃત્તઓ કયલી જોઈએ નહશ. યનુો 

િાયા કયલાભાું આલતાું ળાુંવત જાલલા ભારે્ના ગરાું ણ એક પ્રકાયની અમકુ 

પ્રભાણભાું રશ્કયી પ્રવવૃત્ત જ છે. એકુંદયે આ ળાુંવત યક્ષક દનો વલચાય મોગમ 

નથી. નશરેૂ અને તેભના વુંયક્ષણનીવતના વરાશકાય કૃષ્ટ્ણ ભેભન તેભજ અન્મ 

કેર્રાુંક નેતાઓએ જુદા જુદા પ્રાદેવળક લાતલયણ (domestic environment)ને 

જાલી યાખલાનો આગ્રશ યાખ્મો શતો.બાયતે કાશ્ભીય,શુંગેયી જેલાભાું રોકભત 

રેલાભાું આલ ેતેનો ણ વલયોધ કમો શતો.આભ છતાું બાયતે ળાુંવત યક્ષક ગરાું 

ભારે્ વૈવનકો આેરા જ છે.આભ છતાું યનુોની ફધી જ આ પ્રકાયની પ્રવવૃતઓને 

બાયતે આંધો રે્કો આપ્મો નથી તે ણ શકીકત છે. 

૧૯૮૫થી ળીતયધુ્ધના અંતની ળરૂઆત થઇ અને ૧૯૮૯ભાું સ્સ્થય થઇ 

ત્માયફાદ યનુો િાયા ળાુંવત જાલલા ભારે્ એક નલા જ પ્રકાયના અબબગભની 

ળરૂઆત કયલાભાું આલી છે.જેને ફીજી ેઢીના ળાુંવત જાલલાના ગરાું(Second 

Generation Peace Keeping Operations ) તયીકે ઓખલાભાું આલ ે છે.બાયતનુું 

લરણ ફીજી ેઢીના ળાુંવત જાલલાના ગરાું પ્રત્મે ફહુ વલધેમાત્ભક ન 

શત ુું.બાયત આલા ગરાુંની તયપેણ કયત ુું નથી.કાયણ કે તે રગબગ રશ્કયી 

ગરાું(Enforcement action) જેલા જ થઇ જામ છે.  
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ફીજી ેઢીના ગરાુંઓ િાયા જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ જેલી કે 

ચ ૂુંર્ણી,રોકભત,કાભચરાઉ લશીલર્ કયલો લગેયે શાથ ધયલાભાું આલે છે.બાયતના 

ભતે યનુોએ આ ફધા કાભો ન કયલા જોઇએ.આજના યનુો ય વરાભતી 

વવભવતનુું લચટસ્લ છે.,વરાભતી વવભવત ય ભશાવતાઓનુું લચટસ્લ છે,તેભાું કામભી 

વભ્મો અને લીર્ોનુું લચટસ્લ છે.આથી બાયત કશ ેછે કે વરાભતી વવભવતની યચના 

ફદરલી જોઇએ. વરાભતી વવભવત અને તેના કામોને વલશ્વભતનુું વભથટન ભવુું 

જોઇએ. 

  બાયત ભાને છે કે યનુોએ કોઇ દેળના આંતહયક ભાખાું અને ભાભરાભાું 

દયવભમાનગીયી ન કયલી જોઇએ.આભ છતાું બાયતે કેર્રાક પ્રભાણભાું ફીજી 

ેઢીના રશ્કયી ગરાુંઓભાું બાગ રીધો છે.બાયતે 

કુંફોહડમા,યગુોસ્રાવલમા,રૂલાુંડા,શૈવત લગેયે દેળોભાું યનુોના ળાુંવત જાલલાના 

ગરાુંભાું બાગ રીધો છે.આથી અહશ પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થામ કે બાયતે ળાુંવત 

જાલલાના ગરાુંભાું ળા ભારે્ બાગ રીધો ? બાયતને રાગયુું શળ ે કે ળાુંવત 

જાલલાના ગરાુંભાું બાગ રેલાથી વૈવનકોને કેલણી ભે,જુદા જુદા ળસ્ત્રો ભે 

છે.બાયતને પ્રવતષ્ટ્ઠા ભે છે.તેભજ વરાભતી વવભવતભાું ોતાની કામભી 

વભ્મદની ભાુંગણી ભજબતૂ ફને છે. 

અંતભાું કશી ળકામ કે બાયતે શરેેથી જ યનુોને ોતાનુું વભથટન જાશયે 

કયુટ છે.બાયત યનુોના ખતત્રભાું વલશ્વાવ ધયાલ ે છે.બાયત શભેંળા વલશ્વ ળાુંવત 

સ્થાલા અને જાલલાભાું ભાને છે અને તેનુું પ્રવતબફિંફ બાયતની વલદેળનીવતભાું 

ઝીરામ છે.યનુોને બાયતે આેરા વભથટનભાું વાતત્મ જોલા ભે છે.જો કે 

બાયતને ણ ોતાના યાષ્ટ્રીમ હશતો શોમ તે સ્લાબાવલક છે.આથી યનુોના દયેક 

રશ્કયી ગરાુંને રે્કો ન ણ આે તે વભજી ળકામ તેભ છે.તેભજ કેર્રાક 

હકસ્વાઓભાું આવુું ફન્યુું ણ છે તે લાતનો આણે સ્લીકાય કયલો યહ્યો. 
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