
भारता�या �व
यापीठांमधे चीनी ’घुसखोर� 
 
ऑ��े�लया	या शै�णक सं�थांम�ये अनेक �ठकाणी सायबर , ह�ले झाले आहेत. 
चीनने ऑ��े�लयन संसद आ�ण $व&यापीठा	या कॉ)*युटर �सि�टमम�ये .वेश 
केला आहे. ऑ��े�लयन रा/�0य $व&यापीठात एक सायबर ह�ला झाला होता, 
3यासाठ4 चीनी हॅकस6ना जबाबदार मानले जाते. आता पूण6 ऑ��े�लया जाग:क 
झालेला आहे. 3यांनी या सव6 कारवायांवर ल ठेव;या	या योजना तयार के�या 
आहेत. 3यामळेुच ऑ��े�लयाला 3यां	या शै�णक सं�थांना न=या माग6दश6क धोरणे 
पाळ;याचे ?नद@श &यावे लागले, Aयामुळे चीनचा अशा .कारचा .वेश थांबव;याचा 
.य3न केला जात आहे. ऑ��े�लया	या शै�णक स�ंथांम�ये काह0 $व&याBयाCना 
हाँगकाँगम�ये ?तथ�या आदंोलकांवर होणाया6 अEयाया$वरोधात मानवाFधकाराचे 
समथ6न करायचे होते. माG चीन	या दबावामुळे ते 3यांना करता आले नाह0त. चीन 
मुळे ऑ��े�लयाला असलेला सायबर यु&धाचा धोकाह0 यामुळे खूप वाढला आहे. 
भारता�व�
ध नवीन आघाडीवर यु
ध  
चीनने भारता	या आFथ6क =यव�थेम�ये घुसखोर0 केल0 होतीच याची आप�याला 
क�पना आहे. भारत 3या घुसखोर0ला थांबव;याचा .य3नह0 करत आहे. चीनची 
लडाख म�ये झालेल0 घुसखोर0 अजनूह0 परत गेलेल0 नाह0. आ�ण लवकर जाययच े
काह0 लणह0 �दसत नाह0. याच वेळेला चीन अजून एका आघाडीवर भारता$व:&ध 
एक नवीन यु&ध कर;या	या .य3नात आहे.  
3यात भारता	या �शण ेGात घुसखोर0 )हणजेच $व&यापीठांम�ये घुसखोर0 हा 
एक महMवाचा मु&दा आहे. गे�या आठवNयात भारताने आपले नवे �शण धोरण 
जाह0र केले. 3याम�ये एक मु&दा होता कO आज लाखो भारतीय $व&याथP उ	च 
�शणाकRरता परदेशात जातात कारण ?तथले �शण अFधक दज@दार आहे, असे 
3यांना वाटते. परदेशात $व&यापीठांम�ये उ	च �शणासाठ4 .वेश घेणाSया भारतीय 



$व&याBयाCची संTया मया6�दत आहे कारण ते आFथ6क U/ुVया परवडत नाह0. 3यात 
अमेRरका, ऑ��े�लया, कॅनडा असे देश सामील आहेत.)हणून भारत सरकारने या 
देशातील .�स&ध $व&यापीठांना भारताम�ये 3यांची शाखा उघड;याची परवानगी 
दे;याची शWयता आहे.  
परंतू असे चीनबाबत घडू नये. कारण चीन .चंड .माणात जगातील $व$वध 
$व&यापीठांम�ये घुसखोर0 करतो आहे. जगात�या .�स&ध 548 वेगवेगXया 
$व&यापीठांम�ये चीनने घुसखोर0 केलेल0 आहे. 3यांचे बजेट हे 154 कोट0 डॉलस6 
एवढे मोठे आहे. हजारो शाळांम�येह0 चीनने .वेश केला आहे. घुसखोर0 )हणजे चीन 
नेमके काय करतो तर चीनची भाषा- मँडर0न �शकवणे, चीनी सं�कृती $वषयी 
�शकवणे [कंवा चीन $वषयी मा�हती देणे. याम�ये काह0 त\ार नाह0.  
परंतू चीन	या क)यु?न�ट पा	या $वचारसरणीचा .सार केला जातो. 3यामळेु 
अनेक $व&याथP या .साराला बळी पडून 3यां	या मनाम�ये चीन	या क)यु?न�ट 
पाट]ची घुसखोर0 होती. )हणजे $व&यापीठातील ह0 घुसखोर0 $व&याथP आ�ण 
.ा�यापकां	या मनाम�ये घुसखोर0 कऱ;याचा .य3न आहे. 3यामळेु ते चीनच े
पा�ठराखे [कंवा समथ6क )हणून काम क: शकतात आणी भारतात �हसंाचार 
करणाया6 माओवा&याचें समथ6क बनतात.  
चीनने अशाच .कारची घुसखोर0 ऑ��े�लया	या वेगवेगXया $व&यापीठांम�ये केल0. 
3यानंतर 3यांनी ?तथ ेदादाFगर0 स:ु केल0. अशा $व&यापीठांम�ये चीन$वरोधात 
काह0ह0 काय6\म झाला तर 3यांनी 3याला थांबवायला सु:वात केल0. उदाहरणाथ6 
उयगर मुि�लमांवर होणारे अ3याचार, ?तबेट0 लोकांवर, चीनमध�या अ�पसंTयांकांवर 
होणारे अ3याचार. तसेच चीन जगाला कसे कज6बाजार0 करते आहे, यावर होणार0 
चचा6 [कंवा पRरषदा थांबव;याचा .य3न 3यांनी केला आहे. 3या 3या देशांना ते 
थांबवणे भाग पडले आहे. $व$वध $व&यापीठ4त Fचन ?तथे काय चालते यावर ल 
ठेवून असतात. आ�ण चीन $वरोधात कुठल0ह0 कारवाई झाल0 तर ती थांबव;याचा 
.य3न करतात.  
याम�ये 3यांना तुक6 �तानसु&धा मदत करत आहे. तुक6 �तान हा देश ज)मू 
कािaमरमधील फWत मुि�लम $व&याथाCनाच �श/यवcृी देऊन तुक6 �तानात आणू 



इि	छतो. िजथ ेया $व&याBयाC	या मनात कVटरता पेरल0 जाते आ�ण ?तथे 
आ�यानंतर पा[क�तानची गु*तहेर सं�था आयएसआय या $व&याBयाCशी संपक6  क:न 
3यांना आप�या बाजूने )हणजे उgवाद0 बनणे [कंवा दहशवा&यांचे समथ6क 
बनव;याचा .य3न करतात.  
चीनची घुसखोर0 हा एक द0घ6काल काय6\म व  .य3न आहे. या	यावर ल ठेवावे 
असे भारता	या गु*तहेर स�ंथांनी सांFगतले आहे. $व&याथP महा$व&यालयात �शण 
घेत असताना अशा .कार	या द/ु.चाराला बळी पडू शकतील. )हणून 3यां	या 
कोवXय मनावर अशा $वचारांचा पगडा बसू न देणेच योhय ठरेल. चीनने आज 
भारतामध�या अनेक $व&यापीठात आपले $वभाग सु: केले आहेत. शWय झाले तर 
ते $वभाग बंद पाडायला पा�हजे [कंवा 3यां	या कामकाजावर पूण6 ल ठेवले पा�हज.े  
जशी आपण $व$वध ेGात झालेल0 चीनी घुसखोर0 थांबव;यासाठ4 .य3न करतो 
आहे 3या.माणे �शण ेGात झालेल0 घसुखोर0 स&ुधा थांबव;याचा .य3न लगेचच 
झाला पा�हजे. कारण नंतर हेच $व&याथP $व$वध ेGात जाऊन ?तथे चीनचे ह�तक 
)हणून काम करतात. यामुळे Fचनी क)यु?न�ट पा	या $वचारसरणीचा .सार 
=हायला मदत होऊ शकत.े हे सव6 थांबले पा�हज.े  
इतर देशांतील $व&यापीठांना भारतात .वेश क: �दला तर0ह0 चीनमधील कोण3याह0 
$व&यापीठांना भारताम�ये येऊ देऊ नये. कारण 3यां	याकडून चीन	या बाजुने आ�ण 
भारत$वरोधी कारवाया कर;याची शWयता ह0 फार जा�त आहे.  
अनेक $व&याथP चीनचे वत6मानपG hलोबल टाई)सव:न 3यांनी भारत$वरोधी 
�ल�हले�या �लखाणाचा भारतातील सोशल �मiडयावर .सार करतात. यामुळे चीन 
भारता$व:&ध काय बोलतो आहे हे आप�या सोशल �मडीयाम�ये .सारात आणले 
जाते. 3यामळेु अनेकांना असे वाटते कO भारत जे करतो आहे ते बरोबर नाह0. चीन 
माG अFधक योhय वागतो आहे. चीनची भारतीयां	या मनाम�ये $व&यापीठ4य 
�शणा	या मा�यमातून सु: असलेल0 घुसखोर0 थांबव;यासाठ4 आपण लगेचच 
पावले उचलल0 पा�हजे.  
भारतात चीनी कुम?  



ऑ��े�लया सारTया .गत देशावर चीनी .भाव वाढू शकतो तर भारतासारTया 
$वकसनशील देशाचे काय. भारतातील अनेक सं�थांना परेदशातनू गैर कानुनी मदत 
�मळत होती. ती थांबव;यात आप�याला यश �मळाले होते. आता राजकOय पांना 
[कंवा सं�थांना चीनकडून पैसा थेट �मळत नाह0 परंतू हवाला माफ6 त हा पैसा 
चीनमधून �मळत असावा, असा अदंाज आहे.  
भार?तयांनी आप�या देशात सु: असले�या $व$वध .कार	या चीनी घुसखोर0कड े
सावधFगर0ने पाहा;याची गरज आहे. कारण याचाच फायदा घेऊन चीन आ�ण 
भारताचे शG ुभारता$वरोधातील धोरणे देशात मंजूर क:न आप�या रा/�0य �हतांना 
धWका लावू शकतात. 3यामळेु भारतीय जनतेने आपले रा/�0य �हत कशाम�ये आहे 
हे समजून घेऊन 3यांना धडा �शकवला पा�हजे. अEयथा ऑ��े�लयाम�ये Aया .कारे 
चीनी घुसखोर0 सु: आहे तशी ती भारतात हो;याची शWयता नाका: शकत नाह0. 
3यामळेुच भारतीयांनी सावध राहाणे अ3यंत गरजेचे आहे. 
 

 
 


