
आम��नया अझरबैजान यु	ध आणी भारताची �ोन रणनीती 
�ोनया मदतीने यु	ध िजंकले 
आम��नया अझरबैजान यु	ध अझरबैजाननी िजंकलं. अझरबैजानकडून झाले�या �ोन 
ह�यात आम��नयाचे खदंकात दबा ध�न बसलेले सै�नक, रणगाड,े तोफखाना आ�ण रडार 
सहजपणे �टपले गेले. हा ह�ला एवढा ती� होता क�, आम��नयाला शरणागती 
प कर"या#शवाय ग यंतर न(हते.आम��नयाने लढाईम+ये रणगाड,े तोफखाना आ�ण 
,वमानं -णाल.चा वापर केला. �ोन अशा सग/या शा01 -णाल.वर ह�ला क2 शकतात 
3यामधून इले67ॉ�न6स रे9डएशन बाहेर येतात. अझरबैजानने तुक< 0तान आ�ण इ=ायल. 
बनावट.चे घेऊनह. इ�तहासाम+ये प�ह�यांदा केवळ �ोनBया मदतीने यु	ध िजंकले. असे 
�दसले क� आम��नयाने 185 रणगाड े45 Cच�खती गाEया 46 इFफं7. फाय�टगं 
गाEया,147  तोफा या यु	धाम+ये गमाव�या,मा1 अझरबैजानचे नुकसान फ़ारच कमी 
होते. 
�ोनBया ह��यांना जा0त यश #मळाले कारण  यांचा अचानक जा0त -माणात वापर 
कर"यात आला. एवढेच न(हे तर �ोFस पाठवायBया आधी अझरबैजानने आम��नयाला 
फ़स"याकरता काह. जुनी ,वमाने वापरल..  यामळेु आम��नयाने लगेचच आपल. सरंLण 
-णाल. सु2 केल. 3यामधून इले67ॉ�न6स रे9डएशन बाहेर आल. आ�ण मागे असले�या  
�ोFसनी या -णाल. वरती लगेच ह�ला केला आ�ण मोNया -माणाम+ये नुकसान केले. 
अचानक केले�या ह��यामुळे आम��नयाBया सै�नकांBया मनोबलावर सु	धा मोठा 
पOरणाम झाला. कारण आकाशात लपलेले �ोन कधी आ�ण के(हा ह�ला करायचे हेच 
समजत न(हते. ते अचानक यायचे, ह�ला करायचे आ�ण पुFहा आकाशाम+ये गायब 
(Pयायचे. आम��नयायाला तर असे वाटायला लागले क�  यांचे रणगाड ेआ�ण अ�तशय 
महागडी फायटर ,वमाने यांचा स+याBया लढाईम+ये काह.च उपयोग नाह..  
यु	धाचे �व�लेषण भारताया ��ट�कोनातून  



�ोन तं1Qान हे तुलनेन ेकमी खCच<क आ�ण अCधक अचकू अस�यान ेदहशतवाद. संघटना 
आ�ण पाRक0तानसारखी राS7ं ते वाप� शकतात. यातील काह. पैलु Rकंवा धड े
भारताकरता महTवाचे आहे. परंतु आपण या सग/या यु	धाचा ,वUलेषण भारताBया 
XSट.कोनातून केले पा�हजे .अशा -कारची �ोन तुक< 0तान पाRक0तानला देऊ शकतो का? 
उZर आहे अथा<त हो. एवढेच न(हे तर Cचनने सु	धा �ोन -णाल. अ�तशय उZम प	धतीने 
तयार केल. आहेत, \हणनू तशी �ोन चीन कडून सु	धा पाRक0तानला #मळू शकतात. 
स याची प#रि%तथी 
स+या १४ कोर लडाख सीमेवर चीनBया ,व�	ध तैनात आहे. ती दहा ते पंधरा लं]या 
प��याचे हेरोन �ोन आ�ण वीस ते पंचवीस म�ट. को^टर जवळ �नर.Lणाकरता ,वकत 
घेत आहे. भारताकड ेचीनBया तुलनेत टेहाळणी करणा_या आ�ण आकाशात Rफरत 
राहणा_या लोईटOरगं �ोन कमी आहे. मागBया वष` सैFयाने सहाशे #मनी �ोन  हाय 
अट.aयुड म+ये टेहाळणी कर"याकरता ,वकत घेतलेले होते.नौदलाने समbुात टेहाळणी 
करणासाठc २ �ोFस मागBया आठवEयात भाEयाने घेतल. आहेत.  
भारत-पा'क%तान, भारत चीन यु दात �ोन वापर 
इ=ाईलची आकाशात चdा मारणार. �ोFस(Loitering drones) एखा	या #शकाया<-माण े
आकाशात Rफरत असतात आ�ण 3या वेळेला एखादे लL  यांBया प�यात येते  यावर 
ती लगेच ह�ला करतात,  यांना बरबाद करतात आ�ण पुFहा गायब होतात. आम��नया 
आ�ण अझरबैजान Bया लढाईम+ये �ोनचा अचानक वापर क2न लढायी तातपुत` िजंकल. 
गेल. मा1 आम��नयाने  याचा बदला अझरबैजानBया शहरांवर Lेपणा01ांचा वापर क�न 
घेतला. भारत-पाRक0तान Rकंवा भारत चीनम+ये असे होणे जवळजवळ अश6य आहे 
कारण भारताची ,वमान ,व�+द -णाल. ह. मजबूत आहे. या#शवाय �ोन पाड"याचे 
-#शLण सु	धा भारतीय सै�नकांना �दले जाते.  



अचानक एका �ोनBया टोळीने Rकंवा �ोनBया टोळधाडीने (swarm of drones) जर 
आप�या मह वाBया �ठकाणावर ह�ला केला तर  या,व�	ध आपण आपले रLण क2 
शकतो का? �ोFस Bया ,व�	ध 0वतःची रLण कर"याची -णाल. स+या अ�तशय 
महागडी आहे. परंतु अचानक �ोन ह�याची भीती अनके सै�नकांBया मनाम+ये भरलेल. 
असते. असे \हटले जाते क� भारतीय हवाई दलाने 27 फेgुवार. 2019 ला भारताचचे 
मी-८ हे#लकॉ^टर पाडले कारण  यांना वाटले पाRक0तानचे �ोन  यांBया हवाई ह	द.म+ये 
-वेश करत होते. \हणूनच भारतान ेचीन -माणे �ोFस तर तयार करावीत परंतु �ोFस 
hब�	ध रLण कर"याBया -णाल.म+ये सु	धा आपले संशोधन कर"याम+ये लL कi �bत 
करावे. कारण �ोFस ,व�	ध �ोFस संरLण -णाल. ह. शय<त अनेक वष� चाल ूराहणार 
आहे.  
भारत-चीन सीमेवर Cचनी घुसखोर. वरती लL ठेव"याकरता या -णाल.चा वापर भारतीय 
सैFय न6क�च करत आहे. भारत चीन #समा साडतेीन हजार Rकलोमीटर लांब आहे. 
अ�तउंच  डjगराBया रांगा, बफ<  पडलेल. #शखरे यामुळे येथे लL ठेवणे सोपे नसते. 
\हणूनच भारतान ेभारत सीमेवरती �ोनचा वापर वाढवणे अ यंत गरजेचे आहे चीन म+ये 
असा दावा पण केला होता क�  यांचे सै�नक लडाखम+ये तैनात आहे व  यांना गरम 
जेवण पाठव"या करता �ोनचा वापर करताहेत. अथा<तच हे अजनू श6य नाह.. परंतु एवढे 
न6क� क� जा0त उंची वरती �ोन वापर क2न लढायचे सामान �तथे पाठवता येईल का 
यावर संशोधन सु2 आहे  
भारत-पाRक0तान पारंपाOरक यु	ध होणे हे अश6य आहे. कारण तसे झाले तर 
भारत-पाRक0तानचे अLरशः तुकडे करेल.\हणूनच या �ोनचा वापर पारंपाOरक 
यु	धाम+ये कसा केला जाऊ शकतो यावर ,वSलेशन जा0त महTवाचे नाह.. महTवाचे आहे 
क� अपारंपाOरक आ(हाना म+ये पाRक0तान याचा वापर भारता,व�	ध कसा क2 शकतो? 
लLात असावे इंटरनॅशनल बॉड<र वरती आता फ़ेFस \हणजे कंुपण लाग�यामुळे �तथून 
दहशतवा	यांना 0फोटक पदाथ<, दा2गोळा Rकंवा ह यारे पाठवणे हे कठcण झालेले आहे, 
�ोन पाठवून पाRक0तान इंटरनॅशनल #समेवOरल भार�तय hबएसएफ़ Bया तैनाती मCधल 



फ़ट. शोधुन दहशतवाद. भारतात घुसव"याचा -य न करत आहे. पाRक0तान �ोनचा वापर 
अफू गांजा चरस Rकंवा खोaया नोटा पाठव"यात करतो. 0मग#लगं कर"याकरता, जा0त 
Rकमतीचे सामान पाठवणे �ोनने जा0त सोयीचे आहे. 
अजुन काय करावे 
चीन जगाला �ोFस ,वकणारा एक सवा<स मोठा देश आहे.  यामळेु वेगवेग/या देशांना 
लागणा_या आ�ण  यांBया गरजेची संशोधन क2न  यांना पा�हज ेतसे �ोFस ते पुरवत 
असतात.  याला - युZर \हणुन भारतान ेसु	धा �ोन -णाल. वरती आपले संशोधन सु2 
केले पा�हजे आणी चीनी �ोFसBया एक पाउल पुढे रा�हले पा�हज.े भारत स+या kाFस 
इजराइल, अमेOरकेबरोबर �ोFस ,वषयी संशोधन कर"याकरता काय<dम तयार करत आहे 
परंतु भारताBया संशोधनाचा वेग हा अथा<तच चीन पेLा जा0त फा0ट असायला पा�हज.े 
आपण अमेOरकेकडून सु	धा अ याधु�नक �ोन ,वकत घे"याचा -य न करत आहोत. परंतु 
भारताने या सग/यांBया मदतीने देशाBया आत तं1Qान ,वक#सत करायचा -य न सु2 
केला पा�हज.े कारण 3या वेळेला आपण अशी श01 ेपरदेशाकडून घेतो  या वेळेला  यांची 
Rकंमत ह. पुSकळ जा0त असते. \हणजेच आम��नया आ�ण अझरबैजान म+ये झाले�या 
लढाईम+ये घडले�या घटनांचे ,वUलेषण क2न भारत 0वतःचे �ोन वापराचे धोरण, 
संशोधन धोरण तयार केले पा�हजे. �ोनBया लढाइ म+ये चीन आ�ण पाRक0तानBया 
,वरोधात �ोनचा वापर आdमक कारवाई कर"याकरता करता कसा करता येईल हे 
�निUचत केले पा�हज.े 
 
 

 
 

 
 



 

 


