
भारत-चीन संघष�: चीनी सामर	क त�ां�या नजरेतून... 
सीमेवर पु�कळ सै�य एक� केयानंतर भारतीय सै�य आ�ण सरकार घाब�न 
जाईल आ�ण वाटाघाट� कर�यास चीनकडे �वनंती करेल, अशी चीनची अटकळ 
होती; मा� असे झाले नाह�.चीन ने 14- 15 जुनला कन!ल बाबंुवर $ाणघातक हला 
क%न भारतावर मान&सक दबाव टाक�याचा कर�याचा $य)न केला. मा� 
गलवानम+ये झालेया लढाईत 100 हून जा.त /चनी सै0नक मारले आणी चीनलाच 
मोठा ध4का बसला.  )यानंतर 27-28 ऑग.ट आ�ण 31 ऑग.टला भारतान े
आ6मक कारवाई करत एलएसीवर /चनी सै�या7या वर�ल भागात असलेया 
ड:गरमा;यावर भारतीय सै�य तैनात केले.  
सवा!त मह<वाची घटना 7 स=ट>बरला घडल�. पॅगाँगसो तलावा7या द?@ण भागात 
भारतीय सै�याने Aलँक टॉप &शखरावर कAजा केला. 1962 7या युEधात चीन ने 
भारताकडून हे &शखर काFबज केले होते. )यासाठG 82 /चनी सै0नकांना $ाण Eयावे 
लागले होते. भारतान ेमा� कोणतीह� Hकंमत न चुकवता हे &शखर ताAयात 
घेतले.)याचा चीनला मोठाच ध4का बसला आहे. 
यु�ध लढ�याचे तीन भाग   
चीनी सै�या7या युEध लढ�या7या पEधतीचे तीन भाग करता येतील. पJहया 
भागाम+ये ते मोLया $माणात श�ुवंर(भारतावर) मान&सक युEध लादतात, 
वेगवेगMया पEधतीने घाबरव�याचा $य)न करतात. दसुया! भागात श� ुदेशा0तल 
आपया ह.तकांमाफ! त वेगवेगळे लेख &लहून )या देशाला Pयायला भाग पाडतात. 
)यानंतरह� यश &मळाले नाह� तर आपया भूभागावर सै�याची $चंड $माणावर 
जमवाजमव क�न आQह� तुम7यावर हला करणार आहोत असे /च� 0नमा!ण 
करतो, जेणेक�न ते रा�R घाब�न )यां7याशी वाटाघाट� करेल.  
भारताला जेर	स आण�याम�ये पूण� अपयशच  
चीनने ह� 0तहेर� पEधत वाप�न भारताला जेर�स आण�याचा $य)न केला, परंतू 
)याम+ये )यांना पूण! अपयशच आलेले आहे. Qहणून आता चीनी सामSरक तTU 
Tयाम+ये /चनी सै�याचे जनरलस, इतर सामSरक तTU आ�ण )यांचे राजकVय 
नेत)ृव आXा काय करावे हे यावर गांभीया!ने �वचार करताहेत. )यांना एक गो�ट 



.प�टपणे कळले आहे कV, भारता�वरोधात चीन7या लढ�याचा तीन पEधती 
अयश.वी ठरया आहेत. चीन सै�याने मा�य केले आहे कV भारताची ताकद 
Qहणजे )यांचे ल�कर आ�ण ल�कर� अ/धकार�. तर चीनची ताकद )यांचे &समा 
भागात तयार झालेले र.ते आ�ण इतर पायाभूत स�ुवधा )यामळेु /चनी सै�याला 
सीमेवर वेगाने सै�य तैनात करणे सोपे जाते.  
शेकडो रणगाड,े /चलखती वाहाने, 50-60 हजार सै�यचीनने लडाखम+ये आणले 
आहे. )याचा भारतीय ल�करावर काह�ह� पSरणाम झालेला नाह�. Tयावेळेला गलवान 
म+ये चीनला र4तबंबाळ कर�यात आले तेYहा /चनी तTUांनी �वचारायला सु�वात 
केल� कV चीन सै�य भारतावर $)युXरादाखल हला का करत नाह�. परंतू /चनी 
सै�य मान&सक Zिु�टने आ6मक कारवाई करायला तयार नाह�. )यानंतर /चनी 
तTUांनी असे Qहणायला सु�वात केल� कV आQह� शांतपणे �वचार करत आहोत. 
कारण आQहाला लढाई करायची नाह�. परंतू जेYहा गरज पडले तेYहा मा� भारताला 
चोख उXर देऊ.  
चीनी सै"नक अ$यंत नाजूक  
काह� चीनी तTU असेह� Qहणतात कV भारतान े.वसंर@णाथ! कारवाई केल�. )यांचा 
चीनवर आ6मण कर�याचा उEदेश नाह�. भारतीय ल�कराने जो गोळीबार केला तो 
चीन7या ज&मनीवर कAजा कर�यासाठG नYहता . भारतीय सै�य पु�हा प�ुहा इशारा 
देते आहे कV /चनी सै�याने पु�हा हला केला तर मा� आQह� न4कVच आ6मक 
$)युXर देऊ. काह� तTUांचे मत असेह� आहे कV आXा सीमेवर जी तणावाची 
पSरि.थती 0नमा!ण झाल� आहे )याचा फायदा देखील होऊ शकतो. तो Qहणजे 
स+या7या तणाव^.त पSरि.थतीतूनह� दो�ह� देशांना आपसातील संबंध सुधार�याची 
संधीह� &मळू शकतो. भारतीय सै�य चीन आ�ण पाHक.तान दो�ह� देशांसाठG 
लढ�यास तयार आहेत. कारण गेल� 70 वष! आपले ल`य सीमार@ण हेच धेaय 
ठेवले आहे. परंतू चीनचे सै�य मा� केवळ सीमेवर ग.त घाल�यासाठG Hकंवा 
पेRो&लगंसाठG येते.  
गेया चाळीस वषा!त एक मूल योजनेमळेु चीनची लोकसंbया कमी होत आहे. )यांचे 
सै0नक अ)यंत नाजूक होत आहेत. कारण चीनी सै0नक  हे उ7चcू घरातून आलेले 



असयाने शाSरर�क तंद�ु.ती )यां7याकड ेअिजबात नसते.  
भारताने 2 लाखापयdत सै�य भारत चीन सीमेवर तैनात केले आहे. )यामळेु चीनी 
सै�याने हला करायचे ठरवले तर ड:गराळ भागात र@ण करणाe  या सै0नका�वरोधात 
9ते 12 पट सै0नक वापरावे लागतात. चीनकडे एवfया मोLया $माणावर हला 
कर�याची @मता अिजबात नाह�. )यामळेुच काह�ंचे Qहणणे आहे कV अशा 
पSरि.थती  म+ये फ़ायदा भारतास होणार आहे. कारण हे युEध खूप उंचीवर Qहणजे 
15 ते 17 हजार फूट उंचीवर होईल. 0तथे भारतीय सै�य लढ�यासाठG तयार आहे. 
भारतीय ल�कर &सया/चन hले&शअरवर तैनात आहे. Qहणून अनके /चनी तTU 
/चनी सै�याला अशीच सूचना देते आहे कV भार0तय सै�य तयार आहे. )यामळेु या 
भागात चीनने हला केला तर लढाई िजंक�यासाठG चीनला जीवतोड $य)न करावे 
लागतील.  
लढाईची वेळ कोणती?  
)यामळेु लढाई कशी करायला हवी या�वषयी चचा! /चनी सामSरक तTU करताहेत. 
लढाईची वेळ कोणती? अमेSरकेत ऑ4टोबर म+ये 0नवडणुका सु� होतील तेYहाची 
असावी )यावेळी अमेSरकेचे ल`य भारत-चीन सीमेवर होऊ शकणाe  या युEधावर 
अिजबात नसेल. कारण दोन मJहने कोणीह� रा�Rा+य@ नसेल )यामळेु ते भारताला 
कोण)याह� $कारची मदत क� शकणार नाह�. )यामळेुच चीनला असे वाटत ेकV 
भारतावर हला करायचा असेल तर तो ऑ4टोबर मJह�यात केला जावा. हा हला 
चार वेगवेगMया .तरावर कर�यात येईल. 
भारताशी यु�ध पुकार�याची  यो&य वेळ  
पJहया ट=यात /चनी सै�य )यां7याकडील @ेपणा.�,े �वमाने, हे&लकॉ=टरचा वापर 
क�न भारता7या मुbय काया!लयांवर हला करतील, )यांची संवाद साधने उEधव.त 
करतील, )यांची एअर jडफे�स Yयव.था ने.तनाबूत करतील. दसुe  या ट==यात 
भारताचा तोफखाना Hकंवा लढाईचा दा�गोळा, श.�ा.� ठेवलेल� जागा न�ट केले 
जाईल. 0तसe  या ट==यात मह<वा7या उंचीवर�ल पव!तांवर /चनी सै�य चढून भारतीय 
सै�याला वेढा घाल�याचा $य)न करेल. चौ;या ट==यात lीनगरपासनू लेह कड े
येणारा मह<वाचा र.ता जो झो�झला, Zास, कारगील मागm लेहला जातो तो 



पाHक.तान7या मद0तने बंद केला जाइल. या र.ता कारगील युEधात बंद कऱ�याचा 
$य)न कर�यात आला होता. )यामळेु लडाख हे उव!Sरत भारतापासून तुटेल. याच 
वेळी पाHक.तान, नेपाळ, बांhलादेश यांचीह� भारता�वरोधात लढ�यासाठG मदत 
घेतल� जाऊ शकेल. )यामळेुच भारताशी युEध पुकार�याची ह� वेळ योhय असनू 
)यासाठG /चनी सै�याने तयार� करावी असे या तTUांच ेQहणणे आहे.  
'चनी सै(याची )मता आ*ण इ�छा श.ती 
अशा $कारची लढाई श4य आहे का? तर )यात दोन मह<वाचे घटक आहे. एक 
Qहणजे /चनी सै�याची @मता आ�ण )यांची इ7छा श4ती. चीनने जवळपास 1 ते 
द�ड लाख सै�य भारतीय सीमेवर एकF�त केले आहे. Qqणनु 1962 सारखा हला 
क� शकतात.  

मा� हा हला भारतीय सै�याने रोखेल आ�ण $0तहला करेल. )यामळेु चीन7या 
$0तमेला $चंड मोठा ध4का बसेल. )याचवेळी अमेSरकेने जर तैवान7या बाजूने 
चीनवर दबाव टाकला, द?@ण चीन समZुा7या बाजूने चीनवर दबाव टाकला गेला 
तर चीनची पSरि.थती फारच कठGण होऊ शकते. चीनला बफ!  पड�याआधी 
ऑ4टोबर ते नोYह>बर7या आधी हला करावा लागेल. बफ!  पडयानंतर काह�च 
हालचाल करता येणार नाह�. मोठा हला करायचा �वचार चीनचा असेल तर तो 
फ4त पुढ�ल वषrच करता येईल, सEयपSरि.थतीत नाह�. चीन7या स�ैय 
जमवाजमवीला भारतान े)याच पEधतीने $)युXर Jदले आहे. चीनकडे हला 
कर�याची @मता आहे मा� इ7छा श4ती Jदसत नाह�. तर�ह� भारतीय सै�याला 
JहवाMयात अ0तथंड अ0तउंच भागाम+ये लढाई कर�याची तयार� ठेवावीच लागेल. 
अथा!तच भारतीय सै�याने )याची तयार� आधीपासूनच केल� आहे.  
 


