
गे�या सात म�ह	यात चीनने काय कमावले/गमावले? 
चीनी अ�त�मणाला ७ म	हने पुण� झाले आहेत. गे�या काह� म	ह�यांम�ये भारत-चीन 
संबंधांम�ये ��येक आघाडीवर चीन �पछाडीवर आहे. उदाहरणाथ�- दौलतबेग गो�डी रोड 
भारत बांधत अस�यान ेचीनने लडाखम�ये अ�त�मण केले असे सां(गतले गेले. परंतू 
हा र)ता बांध*याच ेकाम अजूनह� सु. आहे. /हणजे याबाबतीत चीनचा न0क1च पराभव 
झालेला आहे.  
ल�कर� ���या चीनने काह�ह� सा�य केले नाह�  
�या2शवाय चीनची अपे4ा होती क1 (गल(गट बाि�ट)तान हा भारताचा भाग नाह�, �यावर 
भारत पु�हा दावा करणार नाह� .मा7 असे झाले नाह�.  
चीनचे जनरल झाउ यांनी डोकलाम आ9ण स�या:या आ�मणाचे नेत�ृव केले होते. �यांना 
अशी �वचारणाह� कर*यात आल� क1 गे�या ७ म	ह�यांत ल<कर� =<ृ>या तु/ह� काय 
कमावले?. �याचे थोड0यात उ?र आहे क1 दे@सांग म�ये चीनी सै�याने भार�तय सै�याची 
ग)त थांबवल� असल� तर�ह� पेगॉग सो लेक:या दC4णेकड ेचीनी सै�य मोDया �माणावर 
�पछाडीवर गेले आहे. थोड0यात ल<कर� E<>या चीनला काह�ह� सा�य करता आलेले 
नाह�.  
गे�या अनके म	ह�यापंासून चीन मोDया �माणात द<ु�चार युFध भारताबरोबर करत 
आहे. भारतात�या काह� वत�मानप7 चीनकडून पैसे 2मळा�यामुळे चीनची भाषा 
बोल*याचा �य�न करत होते. परंतू �याचा भारतीय सरकारवर ,ल<करावरह� काह� 
पHरणाम झाला नाह�. भारतीय जनताह� चीन:या 100 ट0के �वरोधात आहे. .भारत चीन 
संबंध हे गे�या अनके वषाJम�ये सवा�त खाल:या पातळीवर पोहोचले आहे. भारत अ�यंत 
पFधतशीरपणे चीन�व.Fध वेगवेगKया )तरावर आ�मक कारवाई करत आहे.  
बहुतेक देश चीन�या �वरोधात उभे  
जोपयJत जगाचा �Lन आहे चीनने केले�या एका सवM �माणे असे 	दसते क1 पाNक)तान 
सोडून बहुतेक सव�च देश चीन:या �वरोधात उभे आहेत. अनके देश आ(थ�क कारणामुळे 
चीन�वरोधात बोलायला तयार नOहते, उदा. कॅनडा, ऑि)Qया सारखे देशह� आता उघडपणे 
चीन:या �वरोधात बोलत आहेत.  
तं7Rान 4े7ात चीनची पीछेहाट झाल� आहे. गे�या काह� म	ह�यात २९० चीनी अॅपवर 



बंद� घाल*यात आल� आहे. भारतान ेचीनी सॉVटवेअर, हाड�वेअर, अ@ॅसवर बंद� घालायला 
सु.वात केल�. तेच उदाहरण बघून अमेHरका आ9ण युरोप मध�या अनके देशांनीह� �याची 
र� ओढल� आहे. �यामळेु भारता:या नेत�ृवाखाल� चीनी तं7Rाना�व.Fध उघडले�या 
आघाडीम�ये चीनची पीछेहाट झाल� आहे. चीनची 5 जी तं7Rान पुरवणार� सवा�त मोठ[ 
कंपनी हुवाई ला अमेHरका, युरोप आ9ण इतर देशांनी माघार� धाडले आहे.  
तैवानवर ह�ला कऱ*याचा चीनचा �य�न होता. परंतू �या �य�नात सुFधा फार त]य 
रा	हले नाह�. तैवानने आपल� ल<कर� ताकद मोDया �माणावर वाढवल� आहे. एवढेच 
नOहे तर भारतान ेचीनचा �थम �मांकाचा श7 ूजपान,तैवान यां:याशी आपले संबंध 
मजबुत केले आहेत.ऑ)Qे2लया चीनचा श7 ुआहे.  पुढ�ल 10 वष� तर� ऑ)Qे2लया 
)वतःची संर4ण 2सFधता घसघशीत 40 ट00यांहून जा)त �माणात वाढवणार आहे. 
जपानने सुFधा आप�या ल<कर� खचा�म�ये मोठ[ वाढ कऱ*याच ेठरवले आहे. हे चीन:या 
�वरोधातच आहे. 
चीन �वरोधात साम�रक,तं��ान आ!ण गु$तहेर मा�हती संबंध सधुारले  
चीनी आ�मक कारवायांमळेु भारत- अमेHरका यांचे संबंध उ:च पातऴीवर पोहोचले आहे. 
अनेक �कारचे तं7Rान, गु@तहेर मा	हतीची देवाणघेवाण, सामHरक मदत आ?ापयJत 
अमेHरका देत नOहती ती सव� मदत आता भारताला 	दल� जाते आहे.  
इंडो-पॅ2सNफक 4े7ातील चार मोठ[ रा<Qे अमेHरका, जपान, ऑ)Qे2लया आ9ण भारत 
यां:यातील केवळ संर4ण संबंध सुधारले नाह�त तर सामHरक संबंध, तं7Rानाचे संबंध 
आ9ण गु@तहेर मा	हती यां:याम�ये मोDया �माणात सुधारणा झाल� आहे. जपानने आता 
`ांस आणी अमेHरकेबरोबर चीन �वरोधात पुव� चीनी समaुात युFध अbयास सु. केला 
आहे.  
अमेHरका आ?ापयJत )वतःला जगापासून वेगळा कर*या:या �य�नात होता परंतू आता 
अमेHरका दC4णपुवMकडील लहान लहान देशांबरोबर उभे राहात आहे. कारण Nफल��प�स 
सारखे देश चीन:या �वरोधात असले तर�ह� ल<कर� ताकद�अभावी ते चीन�वरोधात पाऊल 
टाकत नOहते. परंतू अमेHरकेने पाठवले�या युFधनौकांमळेु दC4णपवुMकडील देशांनी चीनी 
आ�मकते�व.Fध बोलायला सु.वात केल� आहे. एवढेच नOहे तर इतर लहान देश /हणजे 
मालद�व, नेपाळ या देशांम�ये सुFधा अमेHरकेने �वेश के�याने भारता:या शेजार� 



रा<Qांम�ये झालेल� (चनी घुसखोर� कमी हो*यास मदत होईल.  
चीनी सै	य कागद� वाघ  
चीनने �यांचे सै�य दसुया� �मांकाचे सै�य आहे, अ�याधु�नक श)7ा)7ांनी सdज आहे 
असा दावा केला होता. मग �यांना लढाई का करता आल� नाह�, गलवानम�ये �यांची 
�पटाई झा�यानंतर चीन ल<कर�=<ृ>या शातं बसलेला आहे. कारण चीनी सै�याची 
भारतीय ल<कराशी 2भड*याची 	हमंत नाह�. महfवाचे /हणजे चीनी सै�य कागद� वाघ 
आहेत �यांना लढ*याचा अनभुव नाह�. �यांना फ0त )वतः:या कमजोर 
नागHरकां�वरोधातच कारवाई करता येते जसे �तबेट, 2शनिजयांग, मंगो2लया वगैरे. चीन 
चे 70 ट0के सै�य हे एकटे मूल असले�या कुटंुबातील आहेत. घरातच खपू कौतुक 
वा>याला आलेले मूल अस�यान ेते शाHरर�क=<ृ>या, मान2सकE<>या, बौFधीकE<>या, 
ल<करा:या अवघड कHरअर कऱ*यास घाबरतात. चीनी सै�य हे शाHरर�क तंद.ु)ती:या 
मुFFयावर अ�तशय मागे आहेत. �यामळेु �तबेट आ9ण 	हमालयातील अ�यंत थंड 
वातावरणात काह� करायची 4मता नाह�.  
क'यु(न)ट प,ां�वषयी राग  
चीन:या क/यु�न)ट प4ा�वरोधात चीनम�ये राग आहे. dया (चनी नागHरकांची मुले 
सै�यात आहेत �यांना वाटत ेक1 �वनाकारण �यां:या मुलांना चीनी नेत�ृवा:या 
आ�मकतेचा 7ास होत आहे. कोणताह� (चनी नागHरक आप�या मुलाचा लढाईम�ये बळी 
दे*यासाठ[ तयार नाह�. पीप�स 2लबरेशन ऑफ आमg चे नेत�ृव हे क/यु�न)ट प4ाचे 
सद)य आहेत, �यांना 2मळणारे पदो�नती हे राजक1य क/यु�न)ट प4ा:या Nकती जवळ 
आहेत �यावर अवलबूंन आहे. �यांची लढ*याची 4मता काय, ल<कर� 4मता यावर 
काह�ह� अवलबूंन नाह�. �यामळेु चीनी सै�याचे वरच ेनेत�ृव हे ल<कर� कमी आ9ण 
राजक1य नेत�ृव अ(धक आहे.  
जे चीन सै�नक �नव?ृ झाले �यां:यातह� क/यु�न)ट प4ां�वषयी राग आहे कारण �यांना 
पुरेसे �नव?ृीवेतन 2मळत नाह�. �यामळेु �यांची पHरि)थती खालावल� आहे. स�या सै�यात 
असले�या त.णांच ेपालकह� नाराज आहेत. कारण जे (चनी सै�नक गलवानम�ये ठार 
झाले �यांना कोणताह� मान चीनी सरकारने 	दला नाह�. चीनचे �पोगंडा वॉर हे �यां:या 
)वतः:या सै�नकांचे मनोबल वाढव*यामधे कमी पडत आहे.  



स�या कोणताह� मोठा देश चीनबरोबर युFधाbयास करायला तयार नाह�. �यामळेु 
अ�याधु�नक लढाईचा सराव नाह�. उ?र कोHरया, पाNक)तान हे देश वगळता कोणताह� 
इतर देशांबरोबर ल<कर� सरावाचा अनभुव नाह�. (चनी सै�याचा 20 ट0के �2श4णाचा 
वेळ हे क/यु�न)ट प4ाचे त�वRान 2शक*यातच जातो. �यामळेु �यांचे ल<कर� �2श4ण 
कमी पडते.  
चीनची आ.मकता कमी होईल का?  
एकाच वेळी चीनने दC4ण चीन समaुात भारत, तैवान, जपान यां:या�वरोधात आ�मक 
कारवाई करायला सु.वात के�याने चीनची सव�च आघाडीवर माघार झाल� आहे. सव�च 
रा<Qे जी चीन:या आ�मक आ(थ�क घुसखोर� मधे  अडकल� ती )वतःला चीनपासून 
वेगळे कर*या:या �य�नात आहे.  
थोड0यात चीनने भारता�वरोधात लडाखम�ये जी आ�मक कारवाई सु. केल� होती �यात 
�यांना सव�च )तरांम�ये अपयश येत आहे. �यामळेु सव�च थरांम�ये चीनी सरकार�वरोधात 
राग आहे. /हणजे हा राऊंड भारतान ेिजंकला आहे.  
अथा�त ये�या काळात चीनची आ�मकता कमी होईल आ9ण चीनी सै�य लडाखमधून 
परत जाईल का या �Lनाचे उ?र नकाराथg आहे. कारण चीन लडाखमधून मागे हटणार 
नाह�. �यामळेु भारताला लडाख सीमेवर असले�या आप�या सै�याची ताकद वाढवावी 
लागेल. सै�याचे अध�ुनक1करण सु. ठेवावे लागेल. कारण चीनी सै�य पु�हा आ�मक 
होऊ शकते �यासाठ[ आप�याला तयार रहावे लागेल. ये�या काळात आपल� युFध 4मता 
वाढवणे गरजेचे आहे. आप�या 2म7 रा<Qांची एक फळी �नमा�ण करायला पा	हजे. चीन:या 
हायhीड वॉरला उ?र दे*यासाठ[ भारता:या �व�वध रा<Q�य ताकद�चा वापर क.न चीनला 
आ�मकHर�या उ?र Fयायला पा	हजे.  
 

 
 
 

 
 


