
चीन�वरोधात ‘�वाड’ ची �थापना
जपानम�ये झाले�या 'द �वॉ��लॅटरल �स� य�ुरट� डायलॉग (�वॉड) 
बठैक!म�ये अमे�रका, भारत, जपान आ$ण ऑ'(े�लयाच ेपररा*( मं,ी 
यांनी ./य0ात भेटून चचा4 केल�. चार� पररा*(मं,ी सात तारखेला 
दसु6यांचा भेटले आ$ण सहकाय4 करारा8या 9दशनेे एक मोठे पाऊल 
टाक>यात आले.आ�शयाई भागात चीनची वाढ/या दादाAगर�Bवरोधात 
जपानम�ये 'द �वॉड सद'य देशांम�ये इंडो-पॅ�सEफक भागात 'वतं, 
आ$ण म�ुत वातावरण असावे यासाठG बठैक आयोिजत  केल� होती.
मागील काह� म9हIयांपासनू चीनची दादाAगर� जपानपासनू ते लडाखपयJत 
सKु आहे. /यामळेु चीनला वठणीवर आण>यासाठG ह� बठैक आयोिजत 
कर>यात आल� होती. �वाडम�ये अमे�रका, जपान, ऑ'(े�लया आ$ण 
भारताचा समावेश आहे. माच4 म9हIयात करोना संसगा48या मMुयावर �वॉड 
देशांची बठैक पार पडल� होती. इत�या वषा4नंतर या सगOया देशांनी 
चीनला न घाबरता सव4 Bवषयाची चचा4 केल� आ$ण �वॉड8या 9दशनेे 
पाऊल उचलले, याच ेसवा4त जा'त Qेय चीनलाच Mयायला हवे. �वॉडची 
सRुवात वष4 २००७ म�ये कर>यात आल� होती.मा, चीन ला काय वाटेल 
या �भतीमळेु फ़ारशी .गती झाल� नाह�. आता सगOया देशांना चीन8या 
दादाAगर� मळेु एक, ये>याची गरज जा'त चांगल� समजल� 
आहे.�वॉडम�ये प9ह�यांदाच Iयझूीलंड, दT0ण को�रया आ$ण 
िUहएतनामनेह� सहभाग घेतला आहे.
‘मलबार’ नौदल सरावात भारत, अमे�रका, जपान ऑ��े�लया सहभागी 
भारत आ$ण अमे�रके8या यMुधनौकांनी नकुताच अंदमान-Wनकोबार 
जवळ8या समXुात यMुधसराव केला. चीनचा मोYया .माणावर Uयापार 
िजथनू होतो, /या मला�का8या सामXुधनुीच ेतZड या समXुात उघडत 
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अस�यामळेु या सरावाचा उMदेश एकमेकां8या यMुधनौकांचा आ$ण सागर� 
रणनीतीबाबतच ेआकलन वाढवणे, हा असला तर� /यातून चीनला इशारा 
9दला गेला. या वष\8या ‘मलबार’ या वाBष4क नौदल सरावात भारत, 
अमे�रका आ$ण जपान8या जोडीला ऑ'(े�लयाला सहभागी कRन 
घे>या8या बाजूने आहे. २००७ साल� या चार देशांनी एक],तपणे मलबार 
सरावात भाग घेतला असला तर� /यानंतर चीन8या दबावाखाल� 
ऑ'(े�लयाने यातून माघार घेतल� होती. यावष\ चीन8या आ^मकतेचा 
फटका ऑ'(े�लयालाह� बस�यामळेु आता 'कॉट मॉ�रसन सरकारने 
चीनबाबत खंबीर भ�ूमका घेतल� आहे .
चार देशांचा पढुाकार 
�वॉड बठैक!म�ये अमे�रकेच ेपररा*( मं,ी माइक पॉि_पओ यांनी चीन8या 
वाढ/या आ^मक Bव'तारवादावर Aचतंा Uय�त केल�. चीन8या या 
धोरणामळेु ,ासले�या देशांनी एक, ये>याची आवaयकता अस�याच े/यानंी 
_हटले. अमे�रका,भारत आ$ण जपान म�ुत आ$ण खु�या 9हदं�-पॅ�सEफक 
भागासाठG जागWतक समदुायाच ेनेत/ृव करतील. या भागात शांतता 
असावी यासाठG चार� देशांनी पढुाकार घेतला असनू आ_ह� /याच े'वागत 
करतो असेह� /यांनी _हटले. 
चीनचा आ^मक Bव'तारवाद, दरुाcह रोखणे हे करोना8या आUहानापे0ाह� 
अAधक महdवाच ेआहे. /यामळेुच समBवचार� अAधकाAधक देशांनी एक, 
ये>याची ह� योeय वेळ असनू या देशांम�ये समIवय वाढवणे आवaयक 
आहे असे अमे�रकेच ेपररा*( मं,ी _हणाले.
9हदं� महासागर-पॅ�सEफक महासागरात चीनला रोख>यासाठG भारत-जपान 
आपले संबंध आणखी मजबतू करत आहेत. जपानच ेनBवन पंत.धान 
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यो�शदे सगुा यांनी काह� 9दवसांपवू\च पंत.धान मोद� यां8यासोबत चचा4 
केल� होती. 
इंडो-पॅ�सEफक भागासाठG भारत-जपान-ऑ'(े�लया आ$ण अमे�रकेत पर'पर 
सहकाय4 वाढव>याची आवaयकता अस�याच ेसगुा यांनी �वॉड बठैक!म�ये 
_हटले.
भारताच ेपररा*( मं,ी एस. जयशंकरदेखील या �वॉड बठैEकत सहभागी 
होते. Wनयमांवर आधार�त आंतररा*(�य Uयव'था, पारदश4कता, नौवाहनाची 
'वतं,ता, वादावर शांतते8या मागा4ने तोडगा काढणे आद� मMुयांवर भारत 
ठाम आहे. या बठैक!त पायाभतू सBुवधां8या Bवकासासह दहशतवाद, 
सायबर आ$ण नौवहन सरुT0ता यामMुयावर चचा4 झाल�.
 चनी क!य#ुन�ट प%ाला काह&तर& भ'य(द'य करायच ेआहे
चीनला 9हदं� महासागर आ$ण .शांत महासागर _हणजेच 9हदं�-.शांत 
0े,ावरह� 'वतःच ेवच4'व असाव,े असे वाटते. मा,, 9हदं� महासागरातील 
भारताच े'थान आ$ण शि�तशाल�् सIैय पाहता, /याचा तो डाव यश'वी 
झाला नाह�. मा, चीन ये/या काह� काळात 9हदं�-.शांत 0े,ावर अAधसiा 
गाजव>यासाठG कोण/याह� थराला जाऊ शकतो. 
मा,, चीनी Bवषाणू सं^मण, हाँगकाँग, तैवान आद� BवBवध मMुMयावKन 
चीनम�ये शी िजनBपगं यां8या Bवरोधात आवाज वाढत आहेत. भारतीय 
सWैनकांबरोबर�ल झटापट�त म/ृयमुखुी पडले�या Aचनी सWैनकांबाबत 
िजनBपगं सरकारने बर�च लपवाछपवी केल�. /यावKनह� Aचनी सIैयात शी 
िजनBपगं यां8या BवR�द Bवरोध वाढत आहे. Aचनी क_यWुन'ट प0ावर शी 
िजनBपगं यांचाच एकाAधकार असनू तेच देशाच ेअ�य0ह� आहेत. २०२१ 
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साल� Aचनी क_यWुन'ट प0ा8या 'थापनेला १०० वषk पणू4 होतील व 
शतकपतू\Wन�मi प0ाला काह�तर� भUय9दUय करायच ेआहे.
स+ेवर&ल पकड मजबतू कर.यासाठ0 
_हणुन शी िजनBपगं यांना सiेवर�ल पकड मजबतू कर>यासाठG देशात 
रा*(वादाची लाट उसळव>याची ज�मनी वर Eकंवा वा सागर�सीमेवर 
परा^म दाखBव>याची आवaयकता आहे. यामळेुच चीनची भारतीय 
सीमेवर, हाँगकाँगसह तैवान आ$ण दT0ण चीनसमXु तसेच 9हदं�-.शातं 
0े,ातील आ^मकता वाढल� आहे. चीनची ह�च आ^मकता रोख>यासाठG 
आता ‘�वाड’ समहू सE^य होत आहे.
चीनला घेर>यासाठG ‘�वाड’ गट एकच संय�ुत रणनीती आखत आहेत. 
‘�वाड’ गटामळेु चीन8या 9हतसंबंधांना व वच4'वाला ध�का बसला आहे 
_हणुन आताह� चीनने ‘�वाड’8या सE^य हो>यावKन ट�का केल� आहे .
 चनी वच1�व मोडून काढ.यासाठ0 एक45त कारवाई
जपानची राजधानी टोEकयोम�ये झाले�या �वाड बठैक!त कोरोना 
संकटानंतरची आंतररा*(�य Uयव'था आ$ण Wनमा4ण होणा6 या आUहानांचा 
सामना कर>यासाठG आवaयक पावले उचल>यावर चचा4 करणे असे 
दाखवले गेले. तथाBप, बठैक!चा खरा हेतू चीनBवरोधात एकजूट होणे, 
पर'परांतील सहकाय4 वाढवणे व Aचनी आ^मकतेला वेसण घालणे हाच 
आहे. या बठैक!आधीच २५ सmटnबरला ‘�वाड’ देशां8या व�र*ठ 
अAधका6 यांची एक आभासी चचा4 झाल� आ$ण /यात दT0ण चीनसमXु व 
लडाखमधील आ^मक Aचनी कारवाईवर चचा4 कर>यात आल� होती व 
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पररा*(मंoयांची बठैक हो>यापवू\ या चचkत वातावरणWन�म4ती कर>यात 
आल� व यावKनच चचा4 चीनBवरोधातील UयहूरचनेसाठG आहे हे साफ़ आहे. 
तं,pान 0े,ातील Aचनी वच4'व मोडून काढ>यासाठG ‘�वाड’ देशांनी 
'वतःच 5जी तं,pान Bवक�सत कर>यावरह� Bवचार केला आहे आ$ण हा 
मMुदादेखील आता8या बठैक!त चAच4ला गेला व /यासाठG8या काय4वाह�8या 
9दशनेे  Wनण4य घेतला गेला.
�वाड’ बरोबर आ�सयान’ देशांचा समावेश 
�वाड’ देशांच ेभरूाजक!य 'थान पाहता, ते 9हदं�-.शांत 0े,ात चीनशी 
सामना कर>यासाठG अगद� योeय 9ठकाणी ि'तथ आहेत. चीनने आ^मक 
Wनण4य घेतला तर 9हदं� महासागरात भारतासह जपान व ऑ'(े�लया 
आ$ण .शांत महासागरासह दT0ण चीनसमXुात अमे�रकन नौदल 
चीनBवरोधात कारवाईसाठG सqज आहे.अमे�रकादेखील 9हदं�-.शांत 0े,ात 
भारताने अAधक Wनणा4यक भ�ूमका बजावावी _हणून .ो/साहन देत आहे, 
भारताने देखील Aचनी घसुखोर�8या .य/नानंतर /या देशाBवरोधात 
आ^मक धोरण राबवले. /यामळेु अनेक देश चीनBवरोधात उभे राहू लागले 
आहेत. 
यातून उrया राहत असले�या आघाडीत दहा देशां8या ‘आ�सयान’ गटाचा 
समावेश कर>याचाह� गांभीया4ने Bवचार केला जात आहे. कारण ‘आ�सयान’ 
देश दT0ण चीन समXुातील चीन8या वाढ/या आ^मकतेमळेु हैराण झाले 
आहेत.आता भारत .शांत महासागरातील Eफ�लBपIसशी MBवप0ीय Uयापार 
करार कKन /याला आप�या बाजूने आण>यासाठG .य/नरत आहे, तर 
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जपान, िUहएतनाम आ$ण इंडोने�शयाला आप�या बाजूने वळवत आहे. 
/याकरता जपानच ेनवWनवा4Aचत पंत.धान यो�श9हदे सगुा ये/या काह� 
9दवसांत िUहएतनामसह इंडोने�शया8या दौ6 यावर जात आहे. एकूणच 
Eफ�लBपIस, िUहएतनाम व इंडोने�शयाला बरोबर घेऊन भारत, अमे�रका, 
ऑ'(े�लया व जपान Aचनी क_यWुन'ट प0ा8या शतकपतू\Wन�मi Aचनी 
वच4'ववाद� मान�सकता थांबवेल.
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