
चीनला रोख�यासाठ	 तैवान मह�वाचा सहकार�  
भाजपचे नेते तेिजंदर�सहं ब�गा यांनी १० ऑ�टोबरला असले�या तैवान�या रा !"य 
#दना$न�म& देहल"तील चीन�या दतूावासासमोर तैवानला शुभे�छा देणारे फलक 
लावले. यामुळे चीनचे सरकार" दै$नक �लोबल टाइ0सने ‘ भाजपने हे ल1ात ठेवावे 
क2, तो आगीशी खेळत आहे’, अशी धमक2 #दल" आहे. १० ऑ�टोबरला तैवानचा 
रा !"य #दन साजरा झाला, 6या�या आधी चीन�या भारतातील दतूावासाने भारतीय 
7सारमा8यमांना इशारा #दला.“जगात फ�त एक चीन आहे व ‘पीप�स :रपि;लक 
ऑफ चायना’ सरकारच ेसंपूण< चीनच े7$त$न=ध6व करणारे एकमेव सरकार आहे. 
तैवान चीनचा अ>वभा?य घटक असून चीनबरोबर राजनै$तक संबधं 7Aथा>पत 
केले�या सव< देशांनी ‘वन चायना पॉ�लसी’बाबत�या आप�या क#टबDधतेचा Eढतेने 
सGमान केला पा#हज.े मुHय कारण होते क2 भारतातील अनके 7सारमा8यमांनी 
तैवान�या रा !"य #दनाचे >वशषे वाताJकन करKयाचे व >वशषे काय<Lम 7सा:रत 
करKयाचे ठरवले होते.  
चीनला, तैवानचे ‘जबरद�त ��यु�र  
तैवान�या रा !"य #दना$न�म& आप�या भाषणात देशा�या रा !पती 6साई इंग वेन 
यांनी चीनवर जोरदार ह�ला केला. जगभरातील लोकशाह"साठO चीन हा एक धोका 
आPण आQहान बनला आहे आPण भारत-चीन सीमेवरचा संघष< हे 6याचेच उदाहरण 
आहे, असे 0हटले. रा !पती वेन आप�या भाषणात 0हणा�या, “दS1ण चीन 
समTुातील >ववाद, चीन-भारतीय सीमेवर सघंष<, हाँगकाँगमधील चीनच ेदडपणाचे 
धोरण Aप टपणे दश<वते क2, इंडो-पॅ�सVफक 7देशात लोकशाह", शांतता आPण 
समDृधी गंभीर आQहानांना सामोरे जात आहेत.  
तैवानने चीन�या धम�यांना न घाबरता चीनला, ‘जबरदAत 76यु&र #दले.आप�या 
देशात 7सारमा8यमांना कधीह" अ�भQयि�तAवातंXय न देणाYया चीनी हुकूमशाह" 
क0यु$नAट सरकारने आता भारतीय 7सारमा8यमांवरह" सेGसॉरशीप लादKयाचे 
ठरवले क2 काय, असे वाटते. कारण, =चनी दतूावासाने भारतीय 7सारमा8यमांना 
नसते स�ले देKयापे1ा, आपला देश भारता�या साव<भौम6वाचा सGमान करतो क2 
उ�लंघन, याचा >वचार करावा. “भारत जगातील सवा<त मोठा लोकशाह" देश असून 



$तथे मा8यमांचा जीवतंपणा, AवातXंय जपणारे नाग:रक राहतात. तैवान चीन�या 
इशारे वा धम�यांना अिजबात भीक घालत नस�याचे Aप ट होते. तैवानने गेल" ७० 
वष[ Aवतःचे Aवत]ं अिAत6व दाखवून #दलेच आPण तैवान�या  रा !ा8य1 6साई 
इंग-वेन यांनी आप�या प#ह�या काय<काळातच ‘वन चायना पॉ�लसी’ला कसून >वरोध 
केला. 
चीन अजूनह" लडाख�या क̀Tशा�सत 7देश करKयाला अवैध, बेकायदेशीर मानतो. 
इतकेच नQहे तर चीन भारता�या अaणाचल 7देशलादेखील ‘दS1ण $तबेट’ मानतो. 
चीनची ज0मू-काbमीर, लडाख आPण अaणाचल 7देशाबाबतची भू�मका भारता�या 
साव<भौम6वाचा व एकता-अखंडतेचा अपमान करणार", उ�लंघन करणार" आहे. तेQहा 
चीनने भारतीय 7सारमा8यमांनी चीन�या ‘वन चायना पॉ�लसी’चा सGमान करावा, 
अशी अपे1ा बाळगKयात काह"ह" अथ< नाह". 
पीआरसी’ व ‘आरओसी’म�ये संघष! स"ु  
चीनमधील नागर" युDधानंतर १९४९ साल" ‘:रपि;लक ऑफ चायना’(आरओसी) 
0हणजेच तैवानने Aवतःला Aवतं] देश 0हणजेच ‘अAसल चीन’ 0हणनू घो>षत केले 
होते. तेQहापासून खरा चीन 0हणजे न�क2 कोणता, या मुDDयावcन ‘पीआरसी’ व 
‘आरओसी’म8ये संघष< सcु असून दोघेह" Aवतःलाच ‘चीन’ अस�याच ेसांगत असतो. 
पण, देश 0हणनू दोघांचेह" अिAत6व आहे. तसेच चीन जर Aवतःला महास&ा 
समजतो, तर 6याने भारतीय 7सारमा8यमां�या व&ृांकन वा काय<Lमांना का 
घाबरावे?  
कारण भारता$तल 7सारणामुळे जगातील अGयह" देशांतून तैवानला समथ<न 
�मळKयाची भीती वाट�यामुळे चीन 7सारण कa नका असा स�ला देत आहे. 
गे�या काह" म#हGयातं तैवानचा चीनबरोबर"ल संघष< वाढला आहे. म8यंतर" चीनने 
तर तैवानी अवकाशात Aवतःची लढाऊ >वमाने पाठवूनह" तैवानला ता;यात घेKयाची 
रंगीत ताल"म अस�याच े0हटले होते. तर"ह" तवैान मागे हटला नाह" .आता 
अमे:रकेसह इतरह" देश तैवानला पा#ठंबा देत आहेत. तैवानची Aवतःची पण 
इ�छाश�ती 7बळ आहे.  
तैवान आपल� सरं&ण &मता वाढ)वत आहे  



आ0ह" आपल" संर1ण 1मता वाढ>वत आहोत आPण ल कर मजबूत करKयासाठO 
काय< करत राहू.आ0ह" देशात $नरंतर आधु$नक शA] ेआPण पाणबुeया बन>वत 
आहोत. आ0ह" उ�च 7�शS1त कम<चार" तयार करKयाचे काम कर"त आहोत. 
रा !"य #दना$न�म& सं8याकाळी चीनने आपले लढाऊ >वमानं तैवान�या सीमेजवळ 
पाठ>वल". तैवान�या सैGयानेह" चोख 76यु&र देत 6यांना तातडीने तेथून हुसकावून 
लावले. चीनने यावषf त;बल 2,972 पे1ा जाAत वेळा तैवान सीमेवर आपल" लढाऊ 
>वमानं पाठवल" आहेत. तैवानचे उपरा !पती लाई =चगं ताए यांनी सां=गतले क2, 
आ0ह" आम�या रा !"य #दनाचा उ6सव थांबवणार नाह". यापूवf तैवानचे संर1णम]ंी 
0हणाले आ0हाला 7देशातील शांतता आPण िAथरतेचे संर1ण करKयास कोणीह" 
7$तबं=धत कc शकणार नाह".तैवान सैGयाचं ख�चीकरण करKयासाठO चीन 
सात6यानं आपल" लढाऊ >वमानं तैवान�या समुTाकड ेपाठवत आहे.  
याच दर0यानच तैवानने आप�या 1े]ात घुसखोर" करणाYया चीन�या सखुोई-35 या 
लढाऊ >वमानाला पाडलं आहे. तैवानने या ह��यासाठO अमे:रके�या पे#!याट 
�मसाईल gडफेGस �सAटमचा उपयोग केला होता. चीनकडून होणाYया कोण6याह" 
आLमक कृतीचा सामना करKयासाठO तैवानन ेआप�या हवाई दल आPण नौदलाला 
सतक< तेचा इशारा #दला आहे. 
तैवानचे रा !पती 6साई इंग-वेन यांनी तैवानचं सैGय दल अ=धक श�तीशाल" 
करKयासाठO राखीव सैGय दलांना अ=धक मजबूत करKयाची घोषणा केल" आहे. 
यानुसार तैवान�या सैGयाला मदतीला राखीव दलांना स?ज केलं जाणार आहे. हे 
राखीव दल देखील इतर $नय�मत दला7ंमाणेच शA]ांनी सुस?ज असेल. 6यां�याकड े
तैवान सैGयातील जवानांकडे असले�या सव< शA]ांची कुमक पुरवल" जाणार आहे. 
चीनकडून होणाYया कोण6याह" आLमक कृतीचा सामना करKयासाठO तैवानने 
आप�या हवाई दल आPण नौदलाला सतक< तेचा इशारा #दला आहे. 
अमे+रकेचे यूएस बी वन बी बॉ0बर यु1ध )वमानं तैवानवर  
नुकतेच अमे:रकेचे यूएस बी वन बी बॉ0बर युDध >वमानं तैवानवर Vफरताना #दसले 
आहेत.  अमे:रका संभाQय युDध 1े]ात चीन�या सैGयाची गुhत मा#हती गोळा करत 
आहेत.चीन�या संर1ण त?iांनी 0हटलं आहे, “अमे:रकेने मागील 2 वषाJम8ये 1,000 



पे1ा अ=धक वेळा आप�या बॉ0बर आPण इले�!ॉ$नक इंटे�लजGस एअरLाjटला ( 
ADIZ) दS1ण चीन महासागराजवळ पाठवलं आहे. आता या भागात तणाव तयार 
Qहावा असं अमे:रकेला वाटत आहे. अमे:रकेने पाठवलेले सवा<=धक युDध >वमानं हे 
टेहाळणी करणारे आहेत. मा], “अमे:रकेने चीन�या हवाई 1े]ात 7वेश केलेला नाह".  
भारताने काय करावे 
चीनचे कुणी ‘खरे’ �म] नाह"त. चीन�या वाढ6या आLमक आPण >वAतारवाद" 
धोरणां>वaDध 7मुख आ�शयाई रा !े एक] येताना #दसत आहेत. भारता�या रा !"य 
सुर1ेला चीनकडून सवा<=धक धोका अस�यामळेु चीन>वaDधची ह" आ�शयाई रा !ांची 
युती भारतासाठO $निbचतच उपकारक ठरणार आहे. चीन3या आ4मकतेला 
रोख�यासाठ	 भारत, अमे+रका, ऑ�7े8लया आ9ण जपान :वाड 1वारे एक< आले 
आहेत.चीनचे श] ूहे आपले �म] आहेत. 0हणून आपण िQहएटनाम, तैवान, 

Vफल">पGस, मंगो�लया यां�याशी साम:रक संबंध आPण ल कर" सहकाय< वाढवले 
पा#हजे, जेणेकcन =चनी सैGयाला  वेगवेगkया आघाeयावर ल1 Dयावे लागेल. 
चीनला रोखKयाकरता तैवान मह6वाचा सहकार" आहे.आपण तैवानशी आ=थ<क व 
Qयूहा6मक संबंध ,साम:रक आPण ल कर" सहकाय< वाढ>वले पा#हज.े 
 

 
 


