
चीनी सुपर सो�जस�ला भारताचे ��यु�र 
संकटाचे �पांतर भारत एका संधी म�ये  
ल�कर� कारवाया क
न भारताला लडाखमागे हरव�याम�ये चीनला गे�या सात 
म�ह�यांम�ये पूण  अपयश आलेले आहे. $हणनू आता चीन वेगवेग%या गैर ल�कर� 
प'धतीचा वापर क
न भारत-चीन सीमेवर तणाव कायम ठेवायचा *य+न करत 
आहे. याचा मु-य उ'देश आहे क0 ह� सीमा कायमची गरम रहावी आ1ण भारताला 
या सीमेवरती प�ुकळ जा4त सै�य तैनात करायला लागाव,े 5यामुळे भारताचे 
ल�कर� बजेट वाढेल आ1ण आ9थ क *गतीचा वेग कमी होईल. 
वातावरणात बदल क
न भारता=या मालक0=या *देशावर इतर प'धतीने क?जा 
करणे हे सामील आहे चीन सीमेवर गाव ेवसवत आहे. मा@ या संकटाचे 
पांतर 
भारत एका संधी म�ये क
न चीन=या BवC'ध गुDतहेर 9गर� क
 शकतो, कारण 
येथील बहुतेक नागEरक हे Fतबेटन आहेत आ1ण +यांना दलाई लामा आ1ण 
भारताBवषयी *ेम आहे.या Bवषयावर आपले BवHलेषण कI �Jत क
.  
मा@ या लेखाम�ये जBैवक संशोधनाचा वापर क
न सपुर सो�जस  तयार करणे, जे 
अFत उंच भागात जा4त Kमतेने लढाई क
 शकतील याला  भारताचे *+युLर काय 
असेल यावर आपण लK कI �Jत कC. 
सै�नकांची जै वक "मता वाढव$या%या �य�नात  
गे�या वषM दोन अमेEरकन Bव'वानांनी यु'धKे@ात बायोटेNनॉलॉजी लागू कर�या=या 
चीन=या महPवाकांKेचे पर�Kण केले होते.+यां=या अQयासाम�ये असे �दसले क0 
चीनने मानवी काम9गर� वाढBव�यासाठR जीन-एSड�टगं तं@Tान वापरले आहे.चीन 
जगा=या मोUया कंप�यांची बौ'9धक सपंLी लुटते, तं@Tानाची नNकल करते आ1ण 
नंतर +या कंप�यांची जागा जागFतक बाजारपेठेत घेते.  
चीन +या=या ल�कर� सैFनकांची जैBवक Kमता वाढव�या=या *य+नात आहे, +यामळेु 
संपूण  जगाला धोका Fनमा ण होऊ शकतो अशी शNयता अमेEरकेने वत वल� आहे. 
चीनने जैBवक Kमता वाढव�यासाठR अनके जैBवक चाच�या या +यां=या सैFनकांवर 
के�या आहेत. +यामधून सुपर सो�जस  तयार केले जात असावेत, अशी मा�हती 
अमेEरकेचे नॅशनल इंटेXलज�सचे संचालक जॉन रॅटिNलफ यांनी �दल� आहे. +यांची 



ह� मा�हती अमेEरके=या वॉल4\�ट जन ल या *-यात प]@केत *काXशत झाल� आहे. 
अजुन अनेक चाच�या चीन करत आहे 5यामळेु चीन सैFनकांची लढ�याची Kमता 
वाढ�यास मदत होईल.  
चीनने Kमता वाढव�यासाठR जैBवक तं@Tानाचा वापर यापुवMह� कर�यात आला 
होता. अनके अॅथXलट 4पध_म�ये Kमता वाढव�यसा◌ाठR अनकेदा हामa�सची 
इंजेNशने घेतात, 4टेरॉईडचे सेवन करतात जेणेक
न ठराBवक काळापुरती +यांची 
Kमता वाढत.े +यामळेु जा9गतक Bवbम कर�यात +यांना मदत होते. अनके 
जागFतक दजा चे खेळाडू यामुळे अडचणीतह� आले आहेत. काह� वषाcपुवM 5यो 
9deफथ जॉयनर नावा=या अमेEरकेन म�हला खेळाडूने दोन वेळा जागFतक 4तरावर 
सुवण  पदक िजंकले. 10 सेकंदात 100 मीटर पार करणार� ती जगात प�हल� 
म�हला खेळाडू ठरल� होती. +यावेळी संशय fयNत कऱ�यात आला होतो क0 +या 
कोण+यातर� अमल� पदाथाcचा वापर करत आहेत. हा संशय खरा ठरला आ1ण 
जागFतक Bवbम मोडीत काढ�यानंतर 2 वषा तच Fतचा म+ृयुह� झाला.  
‘भBव�यातील यु'धांम�ये या तं@Tानाचा उपयोग होऊ शकतो. ‘सुपर सो�जर’ची 
संक�पना BवTानकथा/कोXमक मधुन Bवचारात घेत�या आहेत. याम�ये डीएनए 
eकंवा जनुक0य रचनेम�ये बदल क
न मानवी Kमता वाढू शकते, असे काह� 
शा4@Tांचे $हणणे आहे. ‘आ�ट eफXशयल इंटेXलज�स’*माणेच शर�राचे भाग, 
4वतःहूनच वाढणारे अवयव यासार-या गो�ट� भBव�यात अि4त+वात असु असतील. 
मा@, Fनसगा =या Bवरोधात जाऊन मानवी शर�राम�ये बदल करणे योkय नाह�, 
$lणुन शा4@T समाज अशा संशोधनाला Bवरोध करतात. 
चीन हे का करतो आहे?  
$हणजे जैBवक संशोधनाचा वापर क
न आपल� शाEरर�क Kमता वाढवणे हे ता+पुरते 
असते eकंवा काह� काळापुरते मया �दत असते. परंतू +याचा मानवी शर�रावर 
द�ुपEरणाम होतो. मग चीन हे का करतो आहे?  
अ+यंत उंच जागांवर चीनी सैFनकांची लढ�याची ताकद eकंवा Kमता कमी पडत 
आहे. +यामळेु +या भागात असणार� सैFनकांची Kमता वाढव�यासाठR ते सुपर 
सो�जर ची FनXम ती कर�याचा *य+न करत आहेत. असे सुपर सो�जस  रा@ी=या 



वेळेला जा4त चांग�या प'धतीने काम क
 शकतील, +यांची ताकद, दम,चपळता 
खूप वाढल� असेल. आ1ण सव साधारण चीनी सैFनकां=या तुलनेत पु�कळ अ9धक 
वेळ या कठRण सीमेवर ते चांग�या प'धतीने काम क
न श@चुा पराभव क
 
शकतील.  
चीनने जागFतक महासLा हो�यासाठR नैFतकेचे पालन केलेले नाह�. 5या *कारे 
+यांनी वुहान=या *योग शाळेम�ये चीनी Bवषाणूची FनXम ती क
न जगाचे कंबरडे 
मोडले आहे, तशाच *कारे मानव जातीवर जैBवक संशोधन क
न जगावर रा5य 
कर�याची +यांची लालसा आहे, +यामळेु जगान ेया Bवषयावर फारच गांभीया ने 
Bवचार केला पा�हजे.  
चीन=या या कारवायांना रोख�यासाठR जग काय क
 शकते, जगाच ेकायदे असे 
$हणतात क0 आि�वक, जैBवक eकंवा रासायFनक संशोधन हे जर मानवजाती=या 
Bवरोधात असेल तर ते केले जाऊ नये. याचाच चीन=या Bवरोधात वापर क
न 
+यांनी अशा *कारचे संशोधन थांबवावे $हणून दबाव आणणे आवHयक आहे. चीन 
या दबावाला भीक घालेल का? तर याचे उLर नाह� असेच आहे. कारण अनेक 
आंतररा�\�य कायदे चीन पाळत नाह� तसेच याम�येह� होऊ शकते. $हणुन याम�ये 
सामा�य 9चनी नागEरकांकरता एक मानXसक यु'ध करावे लागेल आ1ण +यांना हे 
सांगावे लागेल क0 9चनी सरकार 9चनी नागEरकांवरतीच संशोधन क
न +यांचे 
आरोkय कसे धोNयात आणतो आहे.  
काह� वषाcपुवM 9चनी खेळाडूनंी जगावर वच 4व गाजवायला सु
वात केल� होती. 
+याह� वेळेला 9चनी खेळाडू अचानक जागFतक दजा चे कसे होऊ लागले अशी शंका 
Fनमा ण झाल� होतीच. +याह� वेळेला अंमल� पदाथ , सं*ेरकांची इंजेNशन तसेच 
जैBवक संशोधनातनू आपल� Kमता वाढवल� असावी. $हणजे अशा गो�ट� 
आधीस'ुधा झाले�या आहेत. चीनम�ये हे सव  कर�याची Kमता नNक0च आहे. 
+यामळेुच +यां=या या Kमतेवर लK ठेवून ते नेमके काय करत आहेत, यावर 
जगाचे बारकाईने लK असावे.  
ईतर देशांचे संशोधन  
अमेEरके=या ल�कराकडूनह� असामा�य सैFनक BवकXसत कर�याच े*य+न केले होते. 



+याम�ये दखु�यावर मात करणे, टेXलपथी eकंवा रोबो�टNसचा Bवचार क
न 
सैFनकांची पEरणामकारकता वाढBव�याचा *य+न केला गेला. अ�य देशांनीह� अशा 
संशोधनांम�ये गुंतवणकू केल� आहे. मा@, +याम�ये फारशी *गती झालेल� नाह� 
,मा@ संशोधन थांबले नाह�.4पोm स मेSडXसनमधे खेळाडुचंी काम9गर�/Kमता 
वाढव�याकरता अBवरत संशोधन केले जाते मा@ नFैतकतेची ह'द  ओलांडल� जात 
नाह�. 
भारताने काय करावे 
भारताचा Bवचार करता, 4वतःचे आरोkय चांगले ठेव�यासाठR जैBवक प'धतीचा 
वापर करता येऊ शकतो. 9चनी कोरोना BवषाणूBवरोधातील लशीच ेसंशोधन केले 
जाते आहे. जगान ेमा�य केले�या प'धतीने भारतीय शा4@Tांनीह� संशोधन सु
 
करावे, जेणेक
न अशा *कार=या जैBवक धोNयांना तoड दे�यास भारत तयार राहू 
शकेल. जोपयcत 9चनी सुपर सो�जरचा *Hन आहे तर चीनवर बार�क लK ठेवून 
गरज भासल� तर जगाची मदत घेऊन चीनचे घातक0 संशोधन थांबव�याची गरज 
आहे. जगातील BवBवध काय'यांचा वापर क
न चीनला रोख�याचा *य+न केला 
जावा. 
इ4@ाईलने अनके वेळेला अशा *कारचे संशोधन जगा=या Bवरोधात जात होते 
+यावेळी ह�ला क
न संशोधन करणाया  संशोधकांवर eकंवा सं4थांवरह� ह�ले केले 
आहे. उदाहरणाथ  गे�या म�ह�यात इराणच ेअणशुा4@T जे इराणसाठR अणबुॉ$ब 
तयार करत होते +यांना ठार मारले. +यामळेु इराणचा आि�वक काय bम 10 वष  
मागे पडला आहे. अशा *कार=या कारवाया अमेEरका,इतर युरोBपयन रा�\ 
चीनBव
'ध क
 शकतील का यावर सु'धा Bवचार करणे गरजेचे आहे.आप�याकड े
चीन=या या संशोधनाला *+यु+यर दे�यासाठR वेळ आहे. या वेळेचा सदपुयोग क
न 
आपण आप�या संशोधनाचा वेग वाढवला पा�हज.े  
 

 
 


