
अ�णाचल �देश �समेजवळ चीनने वसवल� तीन गाव:ेआ�हाने आणी संधी 
ल�कर� कारवाया क
न भारताला लडाखमागे हरव�याम�ये चीनला गे�या सात 
म�ह�यांम�ये पणू  अपयश आलेले आहे. $हणून आता चीन वेगवेग%या गरै 
ल�कर� प'धतीचा वापर क
न भारत-चीन सीमेवर तणाव कायम ठेवायचा *य+न 
करत आहे. उ'देश आहे क. ह� सीमा कायमची गरम रहावी आ/ण भारताला या 
सीमेवरती प�ुकळ जा3त स�ैय तैनात करायला लागाव,े 4यामळेु ल�कर� बजेट 
वाढेल आ/ण आ8थ क *गतीचा वेग कमी होईल. 
चीन<या आ=मक >व3तारवादामळेु संपणू  जगात 8चतंा ?य@त केल� जात आहे. 
चीनकडून शजेार<या देशां<या भभूागांवर आ/ण समAुा<या ह'द�वरह� दावा 
सांग�यात येतो.लडाखम�ये भारतासोबत *+यB CनयंDण रेषसेोबत तणाव स
ु 
असताना चीनने आता ईशा�य भारतात अFणाचल *देश<या सीमेलगत<या 
भागात तीन गाव ेवसवल� आहेत. ह� गाव ेबमुलापासनू पाच Gक.मी. दरू आहेत. 
या �ठकाणी भारत, चीन आ/ण भतूान<या सीमा आहेत. 
या गावात चीनने नागHरकांनाह� 3थलांतHरत केले आहे.या गावामं�ये चागं�या 
*कारची राहा�याची ?यव3था केल� आहे. गावात वीज उपलIध आहे, उJम र3त,े 
इंटरनेट आ/ण इतर अधCुनक स>ुवधाह� उपलIध आहेत.28 नो?हKबर 2020 <या 
छाया8चDात 50 हून अ8धक घरांसह तीन नवीन ए�@लेवह� �दसत आहे. या 
भागात र3+यांचहे� बाधंकाम झाले आहे.चीनने वसवलेल� गाव ेह� डोकलामपासनू 
जवळ आहेत.  
चीन आपला दावा आणखी मजबतू कर�यासाठP आ/ण सीमा ओलांडून घसुखोर� 
कर�यासाठP सीमेलगत<या भागात व3ती वसवत अस�याची रणनीतीचा वापर 
करत असावा. अFणाचल हा Cतबेटचाच एक भाग अस�याची भRूमका चीनने 
मांडल� आहे तर अFणाचल *देश हा आमचाच भभूाग अस�याची ठाम भRूमका 
भारताने घेतल� आहे.  
चीन  �समेजवळ गाव ेका वसवतो आहे  
या गावातील 50 ट@के लोक हे हन चायनीज $हणजे चीनमधील मळू Cनवासी 
4यांची लोकसंSया चीन <या 90 ट@के एवढ� आहे आ/ण बाक.च ेCतबेट� 
नागHरक आहेत. माD हे सव  Cतबेट� नागHरक चीन<या क$यCुन3ट पाटTच ेसद3य 
आहेत. *Uन असा आहे क. चीन अशा *कारची गावे Rसमेजवळ का वसवतो आहे 



आ/ण +याचा भारता<या सरुBेवर काय पHरणाम होणार आहे. अजून जा3त 
महVवाच े$हणजे याला भारताने कशा *कारे *+यJुर 'यायला हव.े  
चीन ह� गावे सीमेजवळ वसवल� जात आहे कारण चीन सलामी 3लायRसगं या 
डावपेचाचा अवलंब क
न नवीन नवीन जमीन बळकवायचा *य+न करतो आहे. 
आता जी वसवलेल� गाव ेआहेत, Cतथ ेये+या काळात Cतथले नागHरक, +यां<या 
जवळ असलेल� जनावरे ह� भारता<या ह'द�म�ये घसुव ूशकतात. +यानंतर चीन 
असा दावा करेल ह� हा भभूाग आमचा आहे.  
अशाच *कारच ेडावपचे नेपाळम�ये स'ुधा वापरले आहे. नेपाळ<या ह'द�तह� 
काह� गाव ेवसव�यात आल� आहेत. अशाच *कारच ेअCत=मण भतूानम�येह� 
झालेले आहे. भतूान आ/ण नेपाळ ह� लहान रा�Wे अस�याने चीन>वरोधात 
काह�ह� बोल�याची +यांची �हमंत नाह�. परंतू यामळेु भारताला या रा�Wांना  मदत 
केल� पा�हजे. नेपाळ आ/ण भतूान म�ये झालेल� घसुखोर� ह� आंतररा�W�य 
3तरावर उचलणे गरजेच ेआहे. 4यामळेु अशा *कारच ेआ=मण थांबवले जाईल. 
Rशवाय या रा�Wांना चीनचा नंबर 1 चा शD ुअसले�या अमेHरकेकडूनह� मदत 
देता येईल. उदा. 4या वेळेस चीनने तैवान आ/ण ि?हएतनाम या<ंया >वरोधात 
दादा8गर� स
ु केल� त?ेहा ि?हएतनाम आ/ण तैवान या रा�Wांनी अमेHरकेशी मDैी 
क
न चीनची दादा8गर� जवळजवळ थांबवल�. हेच डावपेच नेपाळ आ/ण भतूान 
यांना वापरता येCतल.  
भारताच ेकाय कराव े
एकतर चीन<या अशा अCत=मणावर भारताने नजर ठेव�याची गरज आहे. अशी 
नजर उपYहा<या मा�यमातून ठेवता येईल. परंतू आज पणू  भारत आ/ण चीन 
सीमेवर लB ठेव�यासाठP आप�याकड ेपरेुसे उपYह नाह�त. अथा तच आप�याला 
अमेHरकन Gकंवा यरुो>पयन उपYहाची मदत Zयावी लागेल. +याRशवाय आपण 
आप�याकडील यएु?ह�- $हणजे अनआ$ड  एHरअल ?हेईकल Gकंवा [ो�स यांची 
संSया आणी लB ठेव�याची Bमता वाढवत आहोत. +यामळेु चीन सीमेवर 
[ोन<या मदतीने लB ठेवता येईल. +याRशवाय भारत चीन सीमेवर भारताची 
स�ैयश@ती ह� फारच कमी आहे. उदाहरणाथ - कारगील लढाई<या आधी 25 
हजार<या आसपास $हणजे एक \]गेड आ/ण एक ^डि?हजन इतके स�ैय 
लडाखम�ये तैनात होते. परंतू कारगील य'ुध झा�यानंतर +या भागावर अ8धक 



चांगले ल_य ठेव�यासाठP 25 हजार स�ैय वाढव�यात आले. गे�या 7 
म�ह�यांपासनू लडाखम�ये जो 3टँड ओफ़ स
ु आहे, +यामळेु पवू  लडाख वर लB 
ठेव�यासाठP 1 ^ड?ह�जन $हणजे 25 हजार भारतीय स�ैय वाढवले जात आहे. 
$हणजेच सीमेवरती ग3त घालता येईल, पेWोRलगं करता येईल.  
समजा चीनने घसुखोर� केल� तर आपण जशी पँनगॉग लेक आ/ण गलवान<या 
खोa  यातील घसुखोर� जशी थांबवल� तशी आपण थांबव ूशकतो. यामळेु या 
सीमेवर भारतीय स�ैय अ8धक *माणात ठेवावे लागेल. +यामळेु संरBण 
बजेटम�ये वाढ करावी लागेल. +यामळेु भारतीय जनतेवर कर वाढवनू आपले 
संरBण बजेट वाढव�याचा *य+न केला तर तो +याग सहन कर�यासाठP 
नागHरकांची तयार� असल� पा�हजे. जोपयbत ^डफे�स बजेट वाढत नाह� तोपयbत 
स�ैयाची संSया या भागात वाढवनू Cतथ ेग3त वाढवणे श@य होणार नाह�.  
लडाख म�ये अCतथंड हवामान अस�याने सहा म�हने तर� Cतथ ेकाह�च होऊ 
शकत नाह�. परंतू खाल<या भागात उJरांचल, अ
णाचल *देश यां<या सीमेवर 
उंची कमी अस�याने Cतथे बफ  कमी पडतो. +यामळेु Cतथ ेचीनची घसुखोर� 
हो�याची श@यता अ8धक असत.े +यामळेु +या सीमेवरह� आप�याला भारतीय 
स�ैयाची संSया वाढवावी लागेल.  
स�या आपण प�ुकळ जा3त स�ैय भारत -पाक सीमेवर तैनात केले आहे. उदा- 
भारत- पाक सीमेवर आप�याकडील तीन आ=मक तकुdया(३ 3Wाईक कोर) 
तयार ठेव�या आहेत, 4याची गरज नाह�. +यातील काह�  स�ैय भारत-चीन 
सीमे<या �दशनेे वळवावे लागेल. कारण भारत -चीन सीमेवर स�ैयाची गरज 
अ8धक आहे. >वशषेतः उJरांचल आ/ण अ
णाचल *देश <या सीमा भागात. तसे 
झा�यास चीन<या आ=मणाला आपण +वर�त *+यJुर देऊ शकतो.  
स�ैय वाढव�या?यCतHर@त ग3त घाल�यासाठP र3त ेतयार कर�याचीह� 
आवUयकता आहे. गे�या पाच वषा त 40 हजार कोट� 
पये इतका पसैा खच  
क
न भारत -चीन सीमेवर अनेक नवे र3त ेCनमा ण केले जात आहेत. +याचा 
वेग वाढवला पा�हजे. जेणेक
न आप�या या सीमेवर ग3त घालनू चीनी 
आ=मण थोपवणे श@य होईल. ��य�ुयर दे यासाठ" वळे आहे पण $डफ़' (स बजेट 
वाढवा  



परंतू अशा  चीन<या एका हालचाल�मळेु घाब
न जायची काह�च गरज नाह�. 
इत@या लांब कुठल�ह� लोकं रहायला तयार नाह�त. या भागात Cतबेटची खेडी 
कधीच न?हतीच. +यामळेुच या भागात कुठल�ह� खेडी Gकंवा गाव ेवसवायची 
असतील तर चीनला खूप *य+न कराव ेलागतील. चीनी नागHरक अशा कठPण 
नसै8ग क पHरि3थतीत राहू शकत नाह�त. चीन *चंड *य+न क
न या भागात हन 
चीनी लोकांची संSया वाढव�याचा *य+न करत आहेत. +यात परेुसे यश Rमळत 
नाह�ये. कारण थंडी वाढल� क. हन 8चनी लोक प�ुहा Cतबेट सोडून चीनम�ये 
जातात. +यामळेुच आप�याकड ेचीन<या या अCत=मणाला *+य+ुयर दे�यासाठP 
वेळ आहे पण +या साठP ^डफ़K �स बजेट वाढवावे लागेल. तरच स�ैयाची संSया 
वाढवता येइल. र3त ेबांधता येCतल,सॅटेलाईट आकाशात पाठवता येCतल आणी 
चीनच ेअCत=मण रोखता येइल. 
Rसमेवर वसलेले बहुतके नागHरक हे Cतबेटन आहेत आ/ण +यांना दलाई लामा 
आ/ण भारता>वषयी *मे आहे.$हणुन या संकटाच े
पातंर भारत एका संधी म�ये 
क
 शकतो का? याच Rसमेवर वसले�या नागर�कांचा वापर क
न आपण 
चीन<या >वF'ध गhुतहेर 8गर� क
 शकतो का?  

 


