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राजनय – Diplomacy – डिप्ऱोमसी 
याजनम म्शणजे काम ? 

 

ऩथृ्लीलयीर बपू्रदेळाचे आज जलऱऩाव १९५1 स्लतॊत्र वालवबौभ याष्ट्ाॊभध्मे ककॊ ला याष्ट्याजमाॊभध्मे 
वलबाजन झारे आशे.2  वभान वॊस्कृती, बाऴा, जीलनळरैी, आर्थवक स्स्थती, बौगोलरक वॊरग्नता, 
वभान इततशाव मा आधायालय भाणवे एकत्र मेतात आणण याष्ट्े उबी याशतात.   

 

मा वलव याष्ट्ाॊचे एकभेकाॊळी अनेक प्रकायचे वॊफॊध आशेत – चाॊगर,े लाईट दोन्शी स्लरुऩाचे – याष्ट्ाॊतगवत 
वलवलध लस्ततॊचा व्माऩाय चारतो, ऩमवटकाॊची मे-जा चार ूअवत.े  क्रीडा आणण वाॊस्कृततक स्तयालयीर 
देलाणघेलाण चार ूअवत.े  लळषण, नोकयी आणण अर्धक चाॊगल्मा जीलनाच्मा ककॊ ला वतयक्षषत 
जीलनाच्मा ळोधात भाणवाॊचे स्थराॊतय वतत चार ूअवत.े  भामदेळी जे वशज लभऱत नाशी त ेदतवऱ्मा 
देळात लभऱत ेका माचा ळोध काशीजण घेत याशतात. तमाॊच्माभध्मे वीभालाद आशेत, नदमाॊच्मा 
ऩाण्माच्मा लाटऩाचे प्रश्न आशेत, वभतद्राच्मा लाऩयाचे प्रश्न आशेत, धालभवक वॊघऴव आशेत, ऐततशालवक 
कायणाॊभतऱे तनभावण झारेरे वॊघऴव आशेत.   

 

मा वलव वॊफॊधाॊच्मा गतॊतमाभध्मे प्रतमेक याष्ट्ारा आऩरे याष्ट्शीत वाध्म कयामचे अवत,े याष्ट्ाचा वलकाव 
कयामचा अवतो.  तमावाठी त ेवलव घटकाॊचा वलचाय करून ऩययाष्ट् धोयण आखतात. याजनमाच्मा 
भाध्मभातनू मा ऩययाष्ट् धोयणाची अॊभरफजालणी केरी जात.े 
 

याजनमाभध्मे चचाव, लाटाघाटी, तडजोड मा फाफीॊलय बय ददरा जातो.  माभध्मे जटीर प्रश्न वशज 
वोडवलण्माची ताकद आशे. 
 

वध्मा मतयोऩऩतढे इयाक आणण लवरयमा भधून मेणाऱ्मा तनलावलवताॊचे वॊकट उबे आशे.  मतयोऩभधीर 
याष्ट्ाॊना शे तनलाववीत नको आशेत.  काशी याष्ट्ाॊनी आऩल्मा वीभेलय कतॊ ऩण घारनू रष्टकयाचा ऩशाया 
लाढलरा आशे.  तयीशी शा रोंढा आलयणे भतश्कीर आशे.  मालय कामभस्लरुऩी उऩाम म्शणून मतयोवऩमन 
मततनमनने ततकव स्तान फयोफय कयाय केरा.  मा कयायाअन्लमे ततकव स्तान तनलाववीताॊना आश्रम देणाय आशे.  
मतयोवऩमन मततनमन ततकव स्तानरा तमा फदल्मात काशी लावऴवक यक्कभ देणाया आशे तवेच ततकव स्तानच्मा 
नागरयकाॊना मतयोऩभध्मे व्शीवा लळलाम प्रलेळ देण्मात माला अळी अट ततकव स्तानने घातरी आशे.  मा 
वॊदबावत दोन्शी फाजूॊभध्मे चचाव आणण लाटाघाटी चार ूआशेत.  काशी गोष्टटीॊलय एकभत झारे आशे, 
काशीॊलय अजून व्शामचे आशे.  माचा ऩरयणाभ म्शणून मतयोऩभध्मे फेकामदेळीय घतवणाऱ्मा तनलाववीताॊचा 
रोंढा कभी झारेरा ददवतो.  मा एकूण प्रकक्रमेरा याजनतमक प्रकक्रमा (Diplomacy) म्शणता मेईर.  

 

ततकव स्तानच्मा वॊदबावतीर आणखीन एक उदाशयण ऩाशू – २००२ वारी ततकव स्तान भध्मे ए.के.ऩी. ऩषाचे 
(Justice and Development Party) वयकाय वततलेय आरे.  तमाॊचे एकूण धोयण आधीच्मा वयकायऩेषा 
                                                           
1
 http://www.nationsonline.org/oneworld/states.htm - याष्ट्ाॊची मादी. 

2
 मालळलाम जलऱऩाव ५० त े६० छोटे वालवबौभतल नवरेरे प्रदेळ वलवलध वालवबौभ देळाॊच्मा अर्धऩतमाखारी 
अस्स्ततलात आशेत.  उदाशयणाथव ददएगो गालववमा, केमभन फेटे, पॉकरॊड फेटे, ग्रीनरॉड इतमादी.  

http://www.nationsonline.org/oneworld/states.htm
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लेगऱे शोत.े  आधीच्मा वयकायचा बय ततकव स्तानरा मतयोवऩमन मततनमन भध्मे वभावलष्टट करून घेण्मालय 
आणण तमाकयीता वलव प्रकायचे प्रमतन कयण्मालय शोता.  मतयोऩची माचना केल्मानेच आऩरा वलकाव 
शोईर शी तमाॊची धायणा शोती.  नलीन वयकायने शे धोयण भोडीत काढरे.  तमाॊनी मतयोऩऐलजी जगाच्मा 
इतय बागाॊलय रष कें द्रीत कयण्माचे धोयण स्लीकायरे – उदा. आकिका, रॎटीन अभेरयका आणण वलावत 
भशतलाचे म्शणजे ळजेायी भतस्रीभ याष्ट्े – ततकव स्तान शे भतस्रीभ फशतर याष्ट् आशे ऩयॊतत तथेे 
आधततनकताशी आशे – केभार ऩाळा माॊच्मा क्राॊतीभतऱे ततकव स्तानभध्मे प्रचॊड फदर झारे.  ततकव स्तानचे 
एक लेगऱे स्थान तनभावण झारे.  मा ललैळष्ट्मऩणूव स्थानाचा पामदा घेत भतस्रीभ याष्ट्ाॊचे नेततृल करून 
मतयोऩ आणण भतस्रीभ याष्ट्ाॊभध्मे भध्मस्थाची बलूभका फजालामचे तमाॊनी ठयलरे.3  जगबय अनेक नलीन 
दतूालाव उघडरे, अनेक देळाॊळी अनेक नलीन कयाय केरे.  २०११ ऩमतं ततकव स्तानचे उतऩन्न २००२ च्मा 
ततरनेत ततऩटीने लाढरे.  मळस्ली ऩययाष्ट्धोयणाचे आणण याजनमाचे शे ऩरयणाभ शोत.े4 
 

प्रतमेक याष्ट्ाचे ऩययाष्ट् खात ेऩययाष्ट् धोयण आखण्माचे काभ कयते.  बायताचेशी ऩययाष्ट् खात ेआशे.5  
वतऴभा स्लयाज मा वध्माच्मा ऩययाष्ट्भॊत्री आशेत.  तमाॊच्मा नेततृलाखारी ऩययाष्ट् खातमाचे काभ चारत.े  
अॊततभ नेततृल अथावतच ऩॊतप्रधानाॊचे अवत.े  ऩययाष्ट् खातमाची प्रळावकीम व्मलस्था आॊतययाष्ट्ीम 
ऩातऱीलयीर प्रश्नाॊची भादशती वॊकलरत करून तमाचे वलश्रेऴण करून तनणवम घेण्माच्मा प्रकक्रमेत 
भॊत्रमाॊना भदत कयत.े  प्रळावकीम वेलेतीर अर्धकायी बायतीम ऩययाष्ट् वेलेभधून6 तनलडरेरे अवतात.  
तनलडीनॊतय तमाॊना वलळऴे प्रलळषण ददरे जात.े  ककभान एखादमा ऩयकीम बाऴलेय प्रबततल अवणे 
तमाॊच्मावाठी फॊधनकायक आशे.  चाणक्मऩतयी, ददल्री – मा बागात जगातीर जलऱ जलऱ वलव देळाॊचे 
दतूालाव आशेत.   

 

बायताने जमाॊना भान्मता ददरी आशे अळा प्रतमेक देळाभध्मे बायताचे दतूालाव – लककराती (Embassy) 
आणण लाणणजम दतूालाव (Consulates) आशेत.  याजदतू शे दतूालावाचे प्रभतख अवतात.  वशवा 
अनतबली, तनलतृत प्रळावकीम अर्धकाऱ्माची मा ऩदालय नेभणतक केरी जात.े  भतॊफईत गाजरेरे ऩोरीव 
अर्धकायी जमतलरमो रयफेयो7 शे १९८९ त े१९९३ मा काऱात तनलतृतीनॊतय योभातनमा भध्मे बायताचे 
याजदतू शोत.े  नतकतचे २०१५ वारात भतॊफईचे तनलतृत ऩोरीव आमतक्त अशभद जालेद8 माॊना वौदी 
अयेबफमाभध्मे बायतीम याजदतू म्शणून तनमतक्त कयण्मात आरे.  अनेक प्रर्थतमळ व्मक्तीॊनी जगबय 
याजदतूाचे काभ केरे आशे. 

                                                           
3
 https://www.goodreads.com/book/show/18208469-the-rise-of-turkey - अर्धक भादशतीवाठी वोनाय 
जगाऩताम माॊच ेThe Rise of Turkey – The Twenty-first century’s first Muslim power शे ऩतस्तक ऩशा. 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=ODk7Yfs0dOw  Rise of Turkey मा लय उल्रेणखरेल्मा ऩतस्तकावॊदबावतीर 

YouTube video ऩशा. 
5
 http://www.mea.gov.in/  - बायतीम ऩययाष्ट् खातमाच ेवॊकेतस्थऱ 

6
 http://www.mea.gov.in/indian-foreign-service.htm  Indian Foreign Service (IFS) - बायतीम ऩययाष्ट् वेलेवलऴमी 
अर्धक भादशती.  
7
 https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Ribeiro_(police_officer)  जमतलरमो रयफेयो माॊच्मावलऴमी अर्धक भादशती. 

8
 Shri Ahmad Javed was appointed as Ambassador of India to Kingdom of Saudi Arabia on 11th December 2015 

and took charge w.e.f. AN of 17th February, 2016.  - श्री अशभद जालेद माॊच्मा वलऴमी अर्धक भादशतीवाठी खारीर वॊकेत स्थऱ 
ऩशा्- 
http://www.indianembassy.org.sa/Content.aspx?ID=824&PID=681   

https://www.goodreads.com/book/show/18208469-the-rise-of-turkey
https://www.youtube.com/watch?v=ODk7Yfs0dOw
http://www.mea.gov.in/
http://www.mea.gov.in/indian-foreign-service.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Ribeiro_(police_officer)
http://www.indianembassy.org.sa/Content.aspx?ID=824&PID=681
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दतूावासाांचे कायय 
1. व्शीवा देणे – जमा ऩयकीम नागरयकाॊना बायतात मामचे आशे तमाॊच्मा भतराखती घेऊन गयज 

रागल्माव चौकळी करून तमाॊना मोग्म तो ऩयलाना देणे. 
2. आऩल्मा याष्ट्ाची प्रततभा उजऱेर अळा कामवक्रभाॊचे आमोजन कयणे 

3. आऩल्मा याष्ट्ावलऴमी गयैवभज अवतीर तय त ेदयू कयण्माचा प्रमतन कयणे 

4. आभजनतभेध्मे वद्भालना लाढीव रागण्मावाठी लाचनारमे, कामभस्लरुऩी आणण तातकालरक 
प्रदळवनाॊचे आमोजन कयणे – बायतात भतॊफई, ददल्री, करकतता आणण भद्राव अळा काशी 
भोजक्मा भशानगयाॊभध्मे अभेरयकेतपे अभेरयकन वेंटय चारलरे जात.े  इथे भोपत लाचनारम, 
भापक दयात ऩतस्तके, इॊटयनेट इतमादी इतय वेला ददल्मा जातात.  कपल्भव ्दाखलल्मा जातात, 
भशावलदमारमाॊभध्मे वलदमाथी आणण प्राध्माऩकाॊवाठी कामवक्रभ आमोस्जत केरे जातात.  बिटीळ 
रामियी आणण यलळमन वेंटय शेच काभ तमाॊच्मा देळावाठी कयतात.  तमाचप्रभाणे जभवनीचे 
भॎक्स्भतल्रय बलन, िान्वची अरामन्व िान्स्ला शी वॊस्था अनतक्रभे जभवन आणण िें च बाऴचेे 
अभ्मावक्रभ चारलतात. 

राजनय – व्यापक सांकल्पना 
 

याजनम शी खूऩ व्माऩक वॊकल्ऩना आशे.  तवे ऩादशरे तय प्रतमेक नागरयक आऩल्मा देळाचा याजदतू 
शोऊ ळकतो.  एखादा बायतीम कराकाय अभेरयकेत जातो, आऩल्मा करेने ततथल्मा रोकाॊचे भन 
स्जॊकतो, तमाच्मा प्रबालाने तरे्थर चौकव नागरयक बायतारा बेट देतात, मेर्थर काशी प्रकल्ऩाॊभध्मे 
गतॊतलणतक कयतात – बायताचा पामदा शोतो, वलकाव शोतो – मा वलव प्रकायात तमा कराकायाची बलूभका 
याजनतमक अर्धकाऱ्माचीच आशे.  पक्त तमारा लधैातनक अर्धकाय नाशी. 
 

स्लाभी वललेकानॊदाॊनी जागततक धभव ऩरयऴदेत प्रबाली बाऴण केरे.  जगबयातल्मा रोकाॊचे बायताफद्दरचे 
भत चाॊगरे झार,े तमाॊच्मा भध्मे बायतावलऴमी आऩतरकी तनभावण झारी.  वललेकानॊदाचा शा याजनमच. 
 

भतॊफईभध्मे काशी लऴांऩलूी स्ऩेनच्मा काशी रोकाॊनी दशीशॊडी उतवल ऩादशरा तमाॊना तो आलडरा, तमाॊनी 
गोवल ॊदा ऩथकाॊना स्ऩेन भध्मे आभॊत्रण ददरे – स्ऩेन बायत वॊफॊध वतधायण्माभध्मे तमाभतऱे भदत झारी. 
 

कक्रकेट डडप्रोभवी – बायत ऩाककस्तान वॊफॊध एयली खूऩ ताणरेरे अवतात.  दोन्शी वॊघाॊदयम्मानच्मा 
कक्रकेट वाभन्माॊभतऱे शा ताण कभी शोण्माव भदत शोत.े 
 

फथवड ेडडप्रोभवी – २५ डडवेंफय २०१५ योजी इतय याष्ट्ाॊच्मा ऩयदेळ लायीलरून ऩयत मेताना ऩॊतप्रधान 
भोदी ऩाककस्तानचे ऩॊतप्रधान नलाझ ळयीप माॊना ळतबेच्छा देण्मावाठी ऩाककस्तानभध्मे उतयरे.  मा 
वददच्छा बेटी भतऱे चाॊगरे लातालयण तनभावण शोऊन वॊफॊध वतधायण्मात भदत शोऊ ळकत.े 
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लभरीटयी डडप्रोभवी – चचाव आणण लाटाघाटी शे लास्तवलक ऩाशता रष्टकयाचे काभ नाशी.  तयीशी रष्टकयी 
अर्धकाऱ्माॊचा आणण तमाॊच्मा कड ेअवरेल्मा वाभरयक भादशतीचा लाऩय करून घेण्मालय अलरकड ेबय 
ददरा जातो.  प्रतमेक याष्ट्ाच्मा दतूालावात एखादा रष्टकयी अर्धकायीशी नेभरेरा अवतो.  रष्टकयी 
दृष्टटीकोनातनू वॊघऴावची कायणे ळोधून तमालय लेऱी उऩाम वतचवलण्माचे काभ तो कयतो.  माभतऱे 
वॊघऴावचा वॊबाव्म धोका टऱतो. 
 
 

 
 
 
 
 


