
उ�राखंडची दघु�टना नसै�ग�क आप�ी क� चीनचा घातपात?
चीनच ेपया�वरण यधु ?
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. 
हा अपघात नसै7ग8क होता क9 आपFया देशाGया शHूंनी घडवलेला होता ?
कारण शाBHIांच ेJहणणे आहे क9 फेKवुार�Gया म�ह<याम�ये अशाLकारे 
�हम कडा कोसळणे �कंवा दरड कोसळणे हे जवळजवळ अशMय आहे. 
कारण ह�मकडा कोसळ:याकरता लागणार� भौगो(लक आणी नसै7ग8त 
कारणे प�हFया पाहणीमधे �दसनु येत नाह�. �हमकडा कोसळ:याकरता 
अचानक ऊन पडुन तापमान वाढावे लागते. स�या *तथे असलेले तापमान 
हे मायनस 20 ;डOी स@ट�Oेड एवढे आहे. *तथे नवीन बफ8  सQुधा पडलेला 
न?हता .Jहणून अशा अवBथेम�ये ह�माकडा कोसळणे हे जवळजवळ 
अशMय आहे .Jहणून एक शंका *नमा8ण होते क9 हा घातपात होता का ?
कारण अशा Lकारच ेघातपात लांब राहून सQुधा केले जाऊ शकते .चीनने 
आपFया स*ैनकांGया/हBतकांGया मदतीने अशा Lकारचा Bफ़ोट केला होता 
का.या भागात गढवाल रेजीम@टच ेआणी ईतर अनेक स*ैनक राहतात. �या 
भागात राहणाUया काह� सेवा*नव�ृ स*ैनकांनी *तथे Bफ़ोट झाFयाचा 
आवाज ऐकला आ�ण हा Bफ़ोट हो:याचा आवाज नसै7ग8क न?हता, अWया 
पोBट भतुपवु8 स*ैनकांGया सोशल (मडीयावर येत हो�या. Jहणून असे 
वाटते क9 हा Bफ़ोट केला गेला असावा. अथा8तच यावर पणू8पणे चौकशी 
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करावी लागेल ,जी ;डफे<स =रसच8 अँड ड?ेहलपम@ट ऑग8नायझशेन यांच े
सायं�टBट करत आहेत.  एवढे नMक9 क9 अशा Lकारच ेघातपात चीनने 
या आधी केले आहेत.  
अजुन एका परुाची  दहशत 
२५ जुल ै२०१३ची बातमी. वाढ�या पाणीपातळीमळेु 2005 म�ये 
�हमाचलम�ये हाहाकार माजवणाU या पारछू सरोवराने प<ुहा एकदा 
धोMयाची पातळी गाठल� . सरोवराGया (भतंीला तड ेगेFयास सतलज 
नद�काठGया समुारे 24 गावांम�ये धोकादायक प=रिBथती *नमा8ण झाला. 
चीनGया *तबेटम�ये असलेFया पारछू सरोवराच ेआकारमान 34 
हेMटरवZन थेट 100 हेMटरपय[त वाढले . सरोवरात बाहेZन येणाU या 
Lवाहाचा वेग जाBत वाढला . पा:याचा \वसग8 झाला नाह�. यामळेु 
सरोवरातील पा:याची पातळी वाढल� आणी अचानक सरोवराचा बांध 
फ़ुटला आणी �हमाचलम�ये हाहाकार माजला.
याLकरणाबाबत चच]साठ1 गेलेFया भारतीय (श^टमंडळाला सरोवराबाबतची 
सव8 मा�हती या पढेु �दल� जाईल, असे आWवासन चीनने �दले होते. पण 
�याच ेपालन केले नाह�. *तबेटम�ये वाहणाU या पारछू नद�वर 2004 म�ये 
झालेFया भBूखलनामळेु हे सरोवर तयार झाले होते. �हमनग 
\वतळFयामळेु पारछू नद�वर�ल या सरोवरात मो_या Lमाणात पाणीसाठा 
जमा झाला . या सरोवराच ेआकारमान वाढले असFयाच े=रमोट स@(सगं 
सॅटेलाइटQवारा घे:यात आलेFया छाया7चHातून �दसनू आले आहे. 
आकारमानात वाढ झाFयामळेु सतलज नद�काठच ेलोक भयभीत झाले.
चीनच ेपया�वरण यधु ?
२०१३ म�ये उ�राखंडाम�ये आलेFया नसै7ग8क Lकोपानंतर सव8H हाहाकार 
उडाला .आकाश (ढगफ़ुट�) फ़ुटFयामळेु मसुळधार पावसाने मदतकाया8त 
?य�यय आणले. आभाळ सतत भZन आले. ढगांमळेु आसपासचा Lदेश 
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�दसेनासा झाला. पावसामळेु  नQया भZन वाहायला लागFया, रBते 
खचले, पलु वाहुन गेले आ�ण हजारो लोक b�ुयमुखुी पडले.कोसळलेFया 
दरडीं खाल�, मातीGया �ढगा-याखाल� अडकलेFयांची सटुका करावी 
लागल�.ईतका  Lकोप चीन मळेु तर नाह� झाला?एका c�ुपHाLमाणे 
चीनने Mलाऊड (स;डग केFयामळेु हे झाले असावे.परंतु देशात या dु̂ ट� 
कोनातुन फ़ारशी चौकशी केल� गेल� नाह�. K2मपHुचे ेचीन मधFया 
धरणांच ेपाणी अचानक सोडले तर काय होइल याची ह� रगींत ताल�म तर 
नाह�?
.K2मपHुGेया वळणाजवळ  जर मोठे धरण बांधले, तर ती ईशा<य 
भारताGया डोMयावर�ल टांगती तलवार ठरेल. चीनसारeया बेभरवशी 
देशाकडून भारतावर कुरघोडी कर:यासाठ1 धरणात ले पाणी अचानक 
सोड:याची आगळीक केल� जाणारच नाह�, याची शाWवती नाह�. तसे झाले 
तर येणाUया पा:याGया लfढय़ामळेु अhणाचल Lदेश आ�ण आसामचा 
बहुतांश भागाला मोठा धोका हो:याची शMयता  तiIांकडून ?यMत केल� 
गेल� आहे.Jहणुन चीनवरची टेहाjणी वाढ:याची  गरज आहे.
पलुाच ेपनुर नमा�ण केले 
चीनने ह� �हमकडा कोसळ:याकरता kेपणाBHाचा मारा केला अस ूशकतो 
असे काह� पोBट सोशल मी;डया वरती येत आहेत. झालेFया अपघातात 
सीमावत� भागाला चीन कड ेजाणाUया रB�यावरचा एकमेव पलु वाहून 
गेला. भारतीय स<ैय सीमेवर जा:याकरता या पलुाचा वापर करत असे. 
Jहणूनच सीमावत� चीनGया अ*तlमणाला L�य�ुर दे:याकरता स<ैयाच े
दळणवळणाच ेसाधने थोडावेळ थांबवणे हा सQुधा चीनGया एक उQदेश 
अस ूशकतो. अथा8तच भारताGया भारतीय स<ैयाGया इंिज*नअस8नी लगेच 
�या् पलुाच ेपनुर*नमा8ण केले आहे. �यामळेु 7चनी जर� काह� ल^कर� 
कारवाई केल� तर� �याकरता भारतीय स<ैय हे तयार असेल.
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देशा#या $गतीला ड%गराळ भागांम(ये अजून एक अडथळा 
माH स�याGया अपघातात ह� चौकशी केल� जात आहे.  या वेळेला सQुधा 
वाटते क9 हा घातपात चीनने घडवला असावा. चीन असे का करत आहे? 
यामळेु या पया8वरण वाQयांना जोर (मळेल आ�ण ते आरडाओरडा सZु 
करतील आ�ण या भागांम�ये जी धरणे आ�ण इतर \वकासाची कामे केल� 
जात आहेत ती थांबवल� जातील. iयामळेु देशाGया Lगतीला डfगराळ 
भागांम�ये अजून एक अडथळा *नमा8ण होईल. अथा8तच पQधतशीरपणे या 
बाबीचा तपास केला जावा आ�ण यावरती सQुधा संशोधन केले जावे व 
योoय *नण8य घतला जावा. iयामळेु जर चीनने भारता \वh�द जर 
पया8वरण यQुध सZु केले असेल तर आपण लगेचच L�य�ुर दे:याकरता 
तयार राहू.
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