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पाच मे पासून भारतीय आ�ण �चनी सै�य मो�या सं�येने एकमेकांसमोर उभे 
ठाकले आहे. लडाखमधील  म लटर" #टँड ऑफ कधी संपेल हे सांगता येत नाह",  
या भागात पारंमपा)रक यु+ध होऊ शकत ेअसे काह"ंना वाटते.  
यु+धाम0ये मह1वाचे दोन घटक असतात एक सै4नक आ�ण दसुरे 5यांची श#6.े 
श#6ा#6ांचा 7वचार केला तर �चनी श#6ा#6 ेआध4ुनक आहेत. भारतीय ल8कराकड े
असले9या श#6ांपे:ा जा#त अधु4नक श#6 े�चनी सै4नकांकड ेआहेत . परंतू सै4नक 
आ�ण सै�याचे नेत5ृव करणारे अ�धकार" यांचा 7वचार करता 5यात भारताची 
न=क>च सरशी होणार आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. 
भारतीय सै�याला लढ@याचा रोजच अनुभव आहे. स+यप)रि#थतीह" दरवषD भारतीय 
ल8करातील साडतेीनशे ते चारशे सै4नक हे दहशतवाद" 7वरोधी अ भयान आ�ण 
एलओसी वर आपले र=त सांडवत असतात.अथाFत आप9या पे:ा 4तGपट/ चौपट 
पाHक#तानचे नुकसान सै�य करत.े कारगील यु+धा शवाय आपण  सयाचीन 
Iले शअरम0येह" अ5यंत उंचावर लढाई करत आहोत 5यामुळे आप9या सै�याला 
यु+धाचा अनुभव आहे.चीनने एकच यु+ध 1978 साल" िLहएतनामशी केले ,5यात 
5यांचा पराभवह" झाला .  
1967 सालाम0ये  स=क>म डNगराळ सीमेवर भारत आ�ण चीन यांOया दरPयान जी 
लढाई झाल" 5यात चारशेहून अ�धक �चनी सै4नकांना मारले होते . 70 भारतीय 
सै4नकांनी र=त सांडले. 1999 साल" कारगील यु+धाम0ये अ4तउंचावर यु0दात 
आपण पाHक#तानला  हरवले.कारगील यु+धात लढलेले अ�धकार" आजह" ल8करात 
आहेत. उदा. नॉथFन कमांडचे मु�य लेRटनंट जनरल जोशी यांना कारगील 
यु+धाम0ये वीरचS देऊन गौरव@यात आले होते. अशा Uकारचा अनुभव �चनी 
अ�धकायाVकड ेअिजबात नाह".  
यु�धभुमीवर कठण प�रि�थतीला त�ड दे�याची श�ती मह वाची 
स0या चीनबरोबरचा संघषF हा पूवF लडाख म0ये होत आहे. या यु+धभुमीवर अधु4नक 
तं6Xानाचा फारसा उपयोग होत नाह". इथ9या सै4नकांम0ये ताकद, सहनशीलता, 
दमसास(stamina) वेगवेगZया UकारOया कठ\ण प)रि#थतीला तNड दे@याची श=ती, 



कठ\ण प)रि#थतीत तग धर@याची :मता या गणुांची गरज आहे. भारतीय सै�यात 
हे गुण आढळतात. आपले बहुतांश स4ैनक खे]यागावातून येतात. ताकद, चपळाई, 
सहनशीलता गुणांची खाण 5यांOयात आहेच.  
5याLय4त)र=त भारतीय सै4नकांचे U श:ण अ5यंत कठ\ण असते. तुलनेत �चनी 
सै4नक एक वषाFचे U श:ण घेतात 5यात 3 म^ह�याचे U श:ण हे साPयवाद" 
प:ाचे उ_म कायFकत̀ कसे Lहावे हे असते. भारतीय सै4नक 15 वषF सेवा करतात, 
18 Lया वषD सै�यात भरती होतात 35 Lया वषD 4नव_ृ होतात. 5यानंतर 
आयु8यभर 5यांना पुरेसे 4नव_ृीवेतन  मळते जे चीनी स4ैनकांना  मळत  नाह". 
5यामळेु ते कोणतेह" काम कर@यासाठ\, देशासाठ\ Uाण 5याग@यास तयार असतात. 
तुलनेत �चनी सै4नक हे U श:ण घेऊन फ=त दोन वषF सै�यात असतात. 5यामळेु 
सै�यातून बाहेर पड9याने रोजीरोट" साठ\ काय कमवायचे याची काळजी 5यांना 
असते.प)रणामी यु+धात लढ@यास 5या सै4नकांना लढ@यात रस नाह". मान सक 
यु0द, िLहडीयो यु0द,नुसते शो करणे हे 5यांना अ�धक aचत.े  
!चनी सै%यात अनेक दगुु(ण  
सै�यात b8टाचाराचे Uमाण अ�धक आहे. सै4नक आ�ण अ�धकार" यांOयात दरुावा  
आहे. 5यामळेु अनेक चीनी बटा लयनम0ये खटका उडतो. सै4नक आ�ण अ�धकार" 
यांOयात सुसंवाद होत नाह". परंतू भारतीय सै�या�धकार" आ�ण सै4नक यांOयातील 
संबंध अ5यंत उ_म आहेत, 4नव_ृ झा9यानंतरह" अ�धकार", सै4नक एकमेकांशी 
संबंध ठेवून असतात. एखा+या बटा लयन Hकंवा रेिजमcट म0ये काह" काळ एक6 
असतात. ते आप9या बटा लयन Hकंवा रेिजमcटला #वतःचे दसुरे घरच समजतात. 
पूणF आयु8यभर 5यांची रेिजमcट, बटा लयन ह"च 5यांची ओळख असते. ह" मै6ी 
शेवटपयVत सुa असते.  
आप9याकड ेडNगराळ भागात राहाणायाF अनेक जमाती जसे गढवाल", डोगरा, गोरखा 
5यांचे आयु8य डNगराळ भागातच काढलेले असते. भारतीय ल8करातील रेिजमcट या 
लढाऊ जाती जमातींवर आधा)रत आहेत. य़ा जमातींनी शकेडो वष̀ यु0द लढल" 
आहेत. मराठा, शीख, जाट, राजपूत अशा 7व7वध रेिजमcटस आहेत. अfया रेिजमcटस 
�चनी सै�यात नाह".  



�चनी सै4नकांचा सवाFत मोठ\ कमजोर" Pहणजे ती स_र ट=के �चनी सै4नक हे 
एकल कुटंुबातील आहेत. चीनOया लोकसं�या 4नयं6ण काय+याचा प)रपाक Pहणून 
एका कुटंुबात एकच मलू अस9याने 5यांना युवराजासारखे मोठे कऱ@यात आले होते. 
प)रणामी सै�यात आले9या सै4नकांमधे  श#त नाह", आरामाची जीवनशलै", 
कॉPGयुटरचे गेम खेळणे, मोबाईलचे वेड ,5या शवाय अनेक वाईट सवयी �चनी 
सै4नकांम0ये ^दसून येते.  
!चनी सै%य लढव*ये  नाह+  
�चनी नेत1ृवाला आपले सै�य फारसे लढवhये  नाह" हे मा^हती आहे. Pहणनु 
लढ@याची गरज पडू नये असा 7वचार कaन 5यानंतर चीनन ेभारताला वेगवेगZया 
आंतररा8i"य काय+यात अडकवून भार4तय सै�याOया वापरावर बंधने घातल" . 
आता ती बंधने दरु कर@यात आल" आहेत. 
�चनी सै�याचा दजाF वाढव@यासाठ\ �चनी अ�धकायाVनी 7वशेष U श:ण दे@याचा 
Uय5न केला .परंतू 5यात फारसे यश  मळालेले नाह".गलवान म0ये आपले कमांjडग 
अ�धकार" बाबू यांOयावर �चनी सै4नकांनी ह9ला केला तेLहा कुठ9याह" प)रणामांचा 
7वचार न करता सं�येने कमी असले9या भारतीय सै4नकांनी �च�यांवर ह9ला कaन 
5यांना कसे र=तबंबाळ केले हे आपण पा^हले आहे.5यानंतर पु�हा एकदा 29-
30ऑग#टOया रा6ी �चनी स4ैनकांचे र=त सांडव@यात आप9याला यश आले.  
यु�धज%य प�रि�थतीत सै-नकांचे नेत0ृव सवा(त पुढे राहुन  
भारतीय सै�याची सवाFत मोठ\ ताकद आहे 5यांचे अ�धकार" Hकंवा ऑHफससF.  
अ�धकायाVची परंपरा आहे क> ते य+ुधज�य प)रि#थतीत आप9या सै4नकांचे नेत1ृव  
सवाFत पुढे राहुन करतात. 5यामळेुच दरवषD अनेक सैkया�धकार" देशासाठ\ Uाणाचे 
ब लदान देतात. 5यांचे ब लदान LयथF जात नाह" कारण 5यांOया पराSमामुळे 
देशाला 7वजय  मळतो. अ�धकायाFचे नेत5ृव  नसेल तर स4ैनक आप9या पूणF 
:मतेने लढू शकत नाह"त. सै4नकांना लढ@यासाठ\  मळणारे Uो5साहन, आSमकता 
ह" अ�धकायाVमुळे येते, lयाचा �चनी सै�याम0ये अभाव आहे. भारतीय सै4नक, 
अ�धकार" यांची देशासाठ\ हौता5Pय प5करणाची उमD याम0ये आपण �चनी 
सै4नकांOया अनेक पावले पुढे आहेत.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


