
आ�थ�क �गती थांबव�यासाठ� चीनचा भारतात घातपाताचा दहशतवाद
�हमकडा घातपातामळेु कोसळला?
काह� �दवसापवू� उ�राखंड म�ये एक �हमकडा �कंवा दरड कोसळल� 
आ�ण �या खालती दबनू अनेकांचा म�ृय ूझाला. या(शवाय *तथे असलेले 
एक धरण फुटले आ�ण �यामळेु नद�काठाला एकदम अचानक परू आला 
आणी नद�काठ1 रा2णारे काह� वाहुन गेले. जे घडले ती नसै7ग8क आप�ी 
होती क9 क9 घडवला गेलेला घातपात होता याच ेसंशोधन कर:याकरता 
;डफे<स =रसच8 अँड ड?ेहलपम@ट ऑग8नायझशेन यांच ेसायं�टBट या 
भागांम�ये आता संशोधन कर:यात गुंतलेले आहे.�याना तांतडीने 
हे(लकॉEटरने या भागात पाठवले गेले. 
शाBFGांच ेHहणणे आहे क9 ह�मकडा कोसळ:याकरता लागणार� भौगो(लक 
आणी नसै7ग8त कारणे प�हJया पाहणीमधे �दसनु येत नाह�. स�या *तथे 
असलेले तापमान हे मायनस 20 ;डKी स@ट�Kेड एवढे आहे. अशा 
अवBथेम�ये ह�माकडा कोसळणे हे जवळजवळ अशMय आहे .Hहणून एक 
शंका *नमा8ण होते क9 हा घातपात होता का ?कारण अशा Nकारच े
घातपात केले जाऊ शकतात .चीनने आपJया स*ैनकांOया/हBतकांOया 
मदतीने अशा Nकारचा Bफ़ोट केला होता का? �या भागात राहणाQया 
काह� सेवा*नव�ृ स*ैनकांनी *तथे Bफ़ोट झाJयाचा आवाज ऐकला आ�ण हा 
Bफ़ोट हो:याचा आवाज नसै7ग8क न?हता, अSया पोBट भतुपवु8 स*ैनकांOया 
सोशल (मडीयावर येत आहेत. Hहणून असे वाटते क9 यावर पणू8पणे 
चौकशी करावी लागेल ,जी ;डफे<स =रसच8 अँड ड?ेहलपम@ट ऑग8नायझशेन 
यांच ेसायं�टBट करत आहेत. माF एवढे नMक9 क9 अशा Nकारच ेघातपात 
चीनने या आधी केले आहेत.  
�हसंक घटनांचा संबंध चीनशी 
गेJया काह� म�ह<यांम�ये देशाOया TवTवध भागांत अनेक �हसंक घटना 
घडJया. खोलात जाऊन या घटनांवर एकVFत लW �दJयास असे लWात 
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येते क9 या सवाXचा संबंध चीनशी आहे. चीनने भारतातील काह� संBथांचा 
आ�ण काय8क�याXचा वापर कYन पZधतशीरपणे �हसंक घटना घडवJया 
आहेत. भारताOया आ7थ8क Nगतीला �खळ बस:यासाठ1, भारतात अशांतता 
पसरवनू आंतररा[\�य Bतरावर देशाची N*तमा मल�न कर:यासाठ1, 
गुंतवणूकदारांम�ये चकु9चा संदेश जा:यासाठ1 चीनने ह� कावेबाजी केलेल� 
आहे. 
प:ुयातील (सरम इि<Bट_यटू मधे अल�कडचे लागलेJया आगीम�ये 1000 
कोट� `पयांच ेनकुसान झाले आहे. या संBथेम�ये आजवर कधीह� आग 
लागल� न?हती. येथे असलेल� आगीपासनू संरWण कर:याची पZधती 
अ�याध*ुनक आहे. आज जे?हा (सरमकडून भारतात आ�ण जगातील 
अनेक देशांना कोरोना लस परुवल� जाणार आहे, अशा वेळी तेथे आग 
लागते ह� बाब संशयास बळकट� देणार� आहे. (सरमम�ये लागलेJया 
आगीनंतर दसुया8च �दवशी चीनच ेमखुपF ‘aलोबल टाईHस’म�ये एक लेख 
N(सZध झाला. या लेखाम�ये ‘ भारताOया लस तयार करणाया8 कंपनीत 
आग लागJयाने भारत लस तयार कर:यास सरुcWत देश नाह�, H2णुन 
कोणीह� भारताकडून लस Tवकत घेव ूनये,’ असे Hहटले गेले. मळुातच, 
आग लागJयानंतर इतMया लगेच अशा Nकारचा लेख aलोबल टाईHसम�ये 
कसा Nका(शत झाला?�यांना असे काह� घडणार आहे याची पवू8सचुना 
होती Hहणुन �यांनी हा लेख अगोदरच तयार क`न ठेवला होता? 
काह� म�ह<यांपवू� ता(मळनाडूमधील वेदांताचा तांबे शZुधीकरण कारखाना 
थांबव:यात आला. काह� Bथा*नक संघटनांनी या NकJपामळेु पया8वरणाच े
खूप मोठे नकुसान होते असे Hहणत मोठा गdधळ घातला आ�ण हा 
कारखाना बंद झाला. भारतात पया8वरणाOया मZुदयाव`न अनेक आंदोलने  
झाल� आहेत ,आजह� होत आहेत. पण वेदांतामधील या आंदोलनामळेु , 
भारताला 40 टMके तांबे चीनमधनू आयात करावे लागते. हा कारखाना 
बंद पाडणे आ�ण लगेचच चीनमधनू तांबे आयातीत वाढ करणे, योगायोग 
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नाह�.वेदांत कंपनीने आंदोलन करणाया8 संBथांना चीनने पसेै परुवले असे 
हायकोटा8म�ये सां7गतले.
दोन वषाXपवू� ता(मळनाडूम�ये ट�कटॉकवर बंद� घाल:यात आल� होती. 
परंतु तेथील काह� काय8क�याXनी ता(मळनाडूतील उOच <यायालयात खटला 
चालवनू ह� बंद� हटवल�. Hहणजे भारतीय कायZयाचा गैरवापर कYन 
चीनने आपला फायदा कYन घेतला. सदैुवाने, प<ुहा एकदा �टकटॉकवर 
भारतात कायमची बंद� घाल:यात आल� आहे आ�ण �टकटॉकने आता 
भारतातील काम थांबवले आहे.
अॅपल ह� मोबाईल बनवणार� जगातील सगgयात मोठ1 कंपनी आहे. या 
कंपनीच ेसटेु भाग बंगळु`मधील ि?हM\ॉन या कंपनीम�ये बनवले जातात.
या कंपनीतील कामगारांनी काह� आठवhयांपवू� अचनाक फॅM\�वर हJला 
चढवत जाळपोळ केल�. तसेच 500 ते 600 कोट� `पयांच ेमोबाईल चो`न 
नेले. अथा8त �यानंतर 400 कोट� `पयांचा माल परत (मळव:यात यश 
आले. परंतु तर�ह� घडलेJया घटनेमळेु कंपनीच े100 कोट� `पयांच े
नकुसान झाले. प=रणामी, ि?हM\ॉन कंपनी आता भारतातून बाहेर पडत 
ि?हएतनामम�ये जा:याचा Tवचार करत आहे. धMकादायक बाब , या 
�हसंाचारासाठ1 कामगार संघटनांना चीनने फूस लावल� होती. आता 
चीनधािज8:या आंदोलकां◌ंना अटक कर:यात आल� आहे, �यांOयाTव`Zध 
खटलेह� सु̀  आहेत. ि?हM\ॉनवर हJला चढवनू चीनने जाग*तक 
पातळीवर�ल कंप<यांना, गुंतवणूकदारांना भारतात ?यवसाय-उZयोग 
उभारणी करणे सरुcWत नाह�, असा N�यW-अN�यW संदेश पोहोचव:याच े
काम केले.
चीनOया एकंदर�त हेर7गर�बाबत जाग*तक Bतरावर संशय ?यMत केला 
जातो. �यामळेुच चीनी मोबाईल व इतर गॅजेटिBवषयी स�या जगभरातच 
संशयाच ेवातावरण आहे. �यामळेुच भारतानेह� फाई?ह-जी तंFGानासाठ1 
चीनOया हुवावे कंपनीला कंFाट दे:यासह� नकार दश8वला. �याऐवजी 
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देशातील कंप<यांनीच हे तंFGान Tवक(सत कर:याला Nाधा<य दे:याच े
ठरले. म�यंतर� पंजाबम�ये असलेले िजओ कंपनीच े1500 टॉवस8 हे 
जाळ:यात आले. 5-जी तंFGान भारतात आण:यासाठ1 kया दोन भारतीय 
कंप<यांम�ये शय8त सु̀  आहे, �यात एक एअरटेल तर दसुर� िजओ आहे,  
आज संपणू8 जग 5-जी  साठ1 चीनवर अवलंबनू असताना भारतीय 
कंप<या भारताम�ये 5 जी तंFGान तयार करत आहेत, ह� देशासाठ1 
गौरवाची बाब आहे; परंतु �यांOया Nय�नांत मोडता घाल:यासाठ1 या 
कंपनीच ेटॉवर लlय केले जातात, यामागे नMक9च काह� तर� काळेबरे 
आहे .
भारतात औषध*न(म8ती करणाया8 कारखा<यांसाठ1 लागणारा बराचसा कOचा 
माल हा चीनमधनू येतो. याव`न चीन आ�ण भारतातील काह� तथाक7थत 
अnयासक/चीनी Nेमी सात�याने अपNचार करत असतात, तो Hहणजे 
चीनी माला(शवाय भारताला पया8य नाह�. पण हे साफ खोटे आहे. कारण 
हाच माल 1५ वषाXपवू� भारतातच आपण तयार करत होतो. परंतु चीनने 
आपJया संBथांम�ये घसुखोर� कYन आपJया संBथा बंद पाडJया आ�ण 
आता हा कOचा माल केवळ चीनमधनू येतो आहे. यालाह� योगायोग 
Hहणायच ेका?
या सव8 घटनांकड े एकVFत=र�या पा�हJयास भारतात चीन घातपात 
कर:याOया Nय�नात असतो. भारताची आ7थ8क Nगती होऊ नये Hहणून 
भारतामधील �यांच ेहBतक TवTवध �ठकाणी अडथळा आण:याचा Nय�न 
करतात. चीनम�ये हुकुमशाह� असJयाने तेथे कारखाना उभारताना 
कुठलेह� *नदश8ने होत नाह�त, कुठलाह� �हसंाचार होत नाह�, कोणीह� 
अडथळा आण:याचा Nय�न करत नाह�. माF भारताम�ये रBता, 
Tवमानतळ बांधायच ेHहटले तर कुठल� ना कुठल� संBथा म�ये अडथळा 
आण:याचा Nय�न करत.े ह� बाब Tवकासाला मारक आहे.
यावर उपाय काय?
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आज जर चीन अशा Nकारे भारताम�ये हBतWेप करत असेल तर तशाच 
Nकारचा हBoWेप आपण चीनम�ये क` शकतो का ? चीनम�ये 
पया8वरणाOया नावाखाल� तेथील कारखाने आपण थांबव ूशकतो का ? 
तेथJया संBथा आणी वेग वेगgया मानव7धकारवाZयांना/ 
पया8वरणवाZयांना मदत क`न �यांची आ7थक Nगती थांबव ुशकतो का?
याचा Tवचार क`न रणनीती ठरवायला हवी. आज चीनला गलवानOया 
लढाईम�ये आपण kयाNमाणे ‘जशास तसे’ उ�र �दले तसेच उ�र 
आपJयाला चीनला या घातपातीOया लढाईम�ये/हायVpड लढाईतह� Zयावे 
लागेल. अशा घातपाताOया घटना होतात ते?हा �यांचा तपास एनआयएला 
दे:याची गरज आहे. �यामळेु �यात नेमके काय घडले, याची मा�हती 
आपJयाला होऊ शकेल आ�ण �या आधारावर आपJयाला चीनTव`Zध 
आqमक कारवाई करता येईल. 
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