
चीनी सै�याची कंुडल�, लढ�याची �मता  
 

अनेक वत�मानप�ांतून �चनी ल�करा�या ताकद��वषयी �ल�हले जाते. जगातील सवा�त 
ताकदवान दसुया� "मांकाचे सै$य अस%याचे &हटले जाते, (यांची श*�ा*� े
अ(याधु,नक आहे. मा� साधनां�या मदतीने .(य/ लढाई लढतात ते सै,नक. उ3म 
अधु,नक श*�ा*� ेसै$याची /मता वाढवतात. परंतू या /मतेचा वापर करायचा क4 
नाह� 5कंवा कसा करायचा यासाठ7 आव8यक असते ती इ�छा श;ती. �चनी 
सै$याकड ेयाची कमतरता आहे.  
हा लेख मी मा>या आ?ण इतर सै,नक �म�ां�या गे%या पंधरा ते वीस वषाA�या 
भारत चीन सीमेवर�ल कामा�या अनुभवातून �ल�हला आहे. (यांनी �चनी सै$याला 
गे%या वीस वषा�त वेगवेगCया पDरि*थतीत, वेगवेगCया युGधभुमीवर, वेगवेगCया 
सीमेवर, वेग वेगCया कालखंडात पा�हले आहे.  
चीनी सै�याची लढ�याची �मता  
(यामधून एक संदेश अगद� *प�टपणे �मळतो क4 चीनी सै$याची लढKयाची /मता 
िजतक4 दाखवल� जाते (यापे/ा खूपच कमी आहे.  
काह� वषाAपुवL नथुला ?खडंीपाशी भारतीय आ?ण �चनी सै$य एकमेकांपासून खूपच 
जवळ तैनात होते. ,तथे आलेला एक अनुभव. एका �दवशी ,तथे चीन सै$य मोMया 
आवाजात आनंदो(सव साजरा करत होते. दसुया� �दवशी (यांना �वचारणा झाल� 
तेOहा (यांनी सां�गतले क4 ,तथ ेअसलेल� कंपनी आता परत जात आहे आ?ण (यांच े
�चनी सै$यातील काम संपले आहेत. ते आता स$ैय सोडुन आप%या आवडीचे काम 
सुP कर,तल. �चनी सै$य भार,तय सीमेवर येणे याला �श/ा समजतात. असे 
सै,नक कसे लढतील, देशाकरता आपले .ाण देतील का?.  
एलएसीवर �चनी आ?ण भारतीय सै$य अनेक वेळा आमनसेामने आल� आहेत. 
अनेकवेळा (याचे Qपातंर ध;काबु;क4त झाले आहे. परंतू Sया वळेेला आप%या 
सै,नकांना (यांना आ"मकता दाखवल� तेOहा ते घाबQन लगेच परत जायचे. 
यु�धा�यासाक�रता सव��कृ�ट वेचनू आणलेले सै$नक   



भारतीय सै$य आ?ण �चनी सै$य यांनी एकमेकांबरोबर अनेक वेळा युGध अUयास 
केला आहे. एक अUयास पुKयातील औध पDरसरातह� झाला होता. (यावेळी ल/ात 
आल� क4 युGधाUयासाकDरता (यांनी आणलेल� कंपनी हे स$ैयातून सवWXकृ�ट वेचनू 
आणलेले सै,नक होते. (यां�या �वQGध भारतीय सै$या�या मराठा बटा�लयनची एक 
कंपनी (यां�याबरोबर वेगवेगCया *पधाAमZये भाग घेKयासाठ7 होती. तर�ह� यामZये 
प$नास ट;के *पधा� आपण िजकं%या . आपल� कंपनी ह� (याच बटा�लयनची एक 
कंपनी होती. मा� �चनी सै$याने (यां�याबरोबर युGधाUयासाकDरता आणलेले सै,नक 
पूण� सै$यातून शोधून आणले होते.  
2014 मZये  चीन�या पीप%स �लबरेशन आमLचे काह� अ�धकार� मुबंईत भेट�ला 
आले होते. दसुया� �दवशी ते परत जाणार होते. परंतू [लाईट ची वेळ झाल� तर�ह� 
�चनी जनरल झोपलेले होत.े (यां�या क,न�ठ अ�धकायाAना सांगKयात आले क4 
(यांना लवकर जागे करा अ$यथा �वमान ,नघून जाईल. परंतू (यां�या क,न�ठ 
अ�धकायाAनी सा�ंगतले क4 तशी श;यता नाह�. Sया �वमानाने ते जाणार ती �चनी 
इंटरनॅशनल [लाईट आहे आ?ण �चनी सै,नक4 अ�धकायाAना सोडून ती [लाईट 
कधीह� जाKयाची �हमंत दाखवणार नाह�. &हणजे वDर�ठ ल�कर� अ�धकार� झोपले 
आहेत &हणनू संपूण� �वमान काह� तासांसाठ7 उ�शरा सोडKयात आल�. याला 
शांततेचा काळा,तल रोग असे &हटले जाते.�चनी सै$य *वतःला इतर �चनी 
नागDरकांपे/ा उ�च दजा�चे समजते. ह�च सवय पा5क*तानी सै$यालाह� झालेल� 
आहे.स3ेची चटक लागलेले सै$य लढु शकत नाह�.  
सुदान मधे लढ�याची &ह(मत न)हती 
2017 सालामZयेह� अशाच .कारचा अनुभव आला होता. अ5^के�या सदुान देशात  
भारतीय आ?ण चीन दो$ह� देशांच ेसै$य संयु;त रा�_ा�या शांतता मो�हमेमZये 
तैनात होते. (या वेळी सुदान मधील बंडखोरांनी ,तथ%या संयु;त रा�_ संघा�या 
कम�चायाAवर ह%ला केला,म�हला कम�चायाAशी गैOयहार केला,मा� ,तथे असलेले �चनी 
सै$य लढKयाकDरता/ कम�चायाAचे र/ण करKयाकरता पुढे आले नाह�त. कारण 
लढKयाची (यांची �ह&मत नOहती. जेOहा (यां�या�वरोधात त"ार करKयात आल� 
तेOहा चीनने उलट ब`ब मारल� क4 तु&ह� आमच ेर/ण करायला हवे होते.  



सुदानी बंडखोरांनी �चनी सै,नकांनी ह%ला केला, (यात दोन �चनी सै,नक मारले 
गेले. (यानंतर �चनी सै$यामZये आ?ण सरकारमZये हाहाःकार माजला (यानंतर 
चीनने संयु;त रा�_ां�या शांतता सै$यात पाठवणे खूप कमी केले.  
 नेमका हाच अनुभव गलवान मZये आला िजथे भारतीय सै$याने (यां�यावर 
.,तह%ला करत (यांना फार मोMया संbयेने जखमी केले 5कंवा मारले. (यानंतर 
आपले 5कती सै$य ठार झाले ते *प�ट सागंKयाची चीन सरकारची �हमंतह� झाल� 
नाह�.चीनी सरकार, सै,नक आ?ण नागDरकांची  मनोधारणा आहे क4 चीन एवढा 
ताकदवान आहे क4 कोणताह� देश आ?ण कोण(याह� देशाचे स$ैय (यां�यावर ह%ला 
कQ शकणार नाह�. केवळ अधु,नक श*�ा*�,े (यांचे फोटो, िOहcडओ दाखवून 
.,त*पधL देशाला घाबरवायचे, (यां�यावर मान�सक आघात करायचा यामुळे ते न 
लढताच मागे जा,तल.पण भार,तय सै$या�या बाब,तत (यांची लढKयाची पZदत 
चुकल�.  
चीनी सै�याची कंुडल� 
1978 नंतर चीन िOहएतनामशी युGध हर%यानंतर आप%या आ�थ�क ताकद�चा 
आ?ण मान�सक युZदाचा सै$या�या फोट`चा आ?ण िOहcडओचा वापर कQन चीन ने 
जगाला घाबरवKयाचा .य(न केला आहे. परंतू भारता�या बरोबर (यांचे हे डावपेच 
उपयोगात आले नाह�.  
�चनी सै$याची सZया कोणतीह� लढाई न लढ%याने शातंता काळात अधोगती झाल� 
आहे. (यां�या नते(ृवाला लढKयाचा अनुभव नाह�. (यांची �श*त खराब आहे. 
सै,नकांची ज�मनीवर लढKयाची /मता अ,तशय कमी आहे. Sया Sया वेळेला 
�समेवर (यां�यावर  कठ7ण पDरि*थती येते (या वेळेला ते लगेच माघार घेतात. 
कठ7ण पDरि*थती ,नमा�ण झा%यास ,नण�य घेKयाची (यां�या युव ने�(ुवात नाह�. ते 
नेहमीच मागून येणाया� हुकुमाची वाट पाहात असतात.  
Sया वेळेला 27-28 ऑग*टला भारतीय सै$याने कैलास पव�तावर आपले सै$य 
तैनात केले (यावेळी पीएलए ला सांगKयात आले क4 .,तह%ला कQन भार,तय 
सै$या्ला मागे gकला, परंतू हे कऱKयाची (यांची �हमंत नOहती. (यांनी ह%ला 
कऱKयास नकार सरळ �दला. चीनी नेत(ृवाला (यां�या सै$याची ह� कमजोर� न;क4 



मा�हत आहे. &हणून आता �चन अ%पसbंयांकाना स$ैयामZये भरती करKयाचा 
.य(न करते आहे. उदाहरणाथ�- मंगो%स जे ड`गराळ भागात राहातात आ?ण जे 
अ,तशय टणक असतात (यांना सै$यात आणKयाचा .य(न होत आहे. मा� मगंो%स 
&हणतात जर भारत चीन सीमेवर जायला हन �चनी तयार नसतील तर आ&ह� का 
जावे?.  
सै$नकांचे मनोबल कमी  
लडाख�या भागात �हवाळा सुP झा%याने �चनी सै,नक आजार� पडKयाचे .माण 
वाढले आहे. (यामळेु सै,नकांची लवकर बदल� करKया�या .य(नात चीन आहे. 
भारतीय  सै,नक अ,त उंच भागात लेह आ?ण कारगील मZये 2 वषi राहतात. परंतू 
�चनी आप%या सै$याची ,तथून काह� म�ह$यातच बदल� करKया�या .य(नात आहे. 
&हणून सै,नकांचे मनोबल कमी आहे आणी (यांची लढKयाची /मता खूपच कमी 
आहे. 
डपेसांग, jलेन, 5फंगर 5कंवा चुशलु 5कंवा *पंगुल या सव�च �ठकाणची उंची ह� १५-
16 हजार फुटांवQन अ�धक आहे. अशा �ठकाणी �चनी सै,नक लढू शकतील का?. 
�चनी सै$याने आप%या सै,नकांना एवgया जा*त सोयी कQन �दले%या आहेत क4 
(यांचे पूण� ल/ आप%याला सोयी काय �मळतात यां�याकडे लागलेले असते. 
&हणजेच �चनी सै$य मान�सक k�lया लढKयासाठ7 तयार नाह�.  
mलोबल टाई&स आ?ण �चनी नेत(ृव दादा�गर� करते. परंतू .(य/ लढाई�या 
मैदानात मा� �चनी सै$य आ"मक कारवाइ करKया�या पDर*थीतीत नाह� .या 
सवाAचा अथ� थोड;यात असा आहे क4 जर� चीनकड ेसवा��धक चांगल� श*�े आहेत, 
र*ते सीमेपयAत येऊन पोचले आहे, 5जी नेटवक�  सीमेपयAत पोचले आहे. (यां�याकड े
.चंड मोठ7 वाहने आहेत. परंतू ह� सव� साधने उपलoध असल� तर� सै,नकांचे काय? 
&हणून येणाया� काळात , पु$हा मान�सक दबाव टाकKयाचा .य(न होइल. परंतू 
*वतःहून ल�कर� ह%ला करKयाची �चनी सै$याची /मता संशया*पद आहे. चीनने 
चुकून ह%ला करKयाचा ,नण�य घेतला तर� (यांची धलुाई होईल. 
 
 

 



 

 
 

 
 


