
चीनने  लादले जगावरती ततसरे जैववक महायदु्ध 

कोरोना व्हायरस ककिं वा कोववद -19 हा शब्द वापरू नका त्याला तचनी व्हायरस म्हणा.हे 
चीनने जगावरती लागलेले ततसरे जवैवक महायदु्ध आहे."तचनी व्हायरस" चीनमधनू सरुू 
झालेला हा साथीचा आजार आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. यामळेु सिंपणूण 
भारतात लॉकडाऊन सरुू आहे. या व्हायरसशी कसे लढायचे याबाबत कें द्र सरकार, राज्य 
सरकार, मीकडया वळेोवळेी अनेक सचूना करत आहेत. हा साथीचा आजार नसनू "जैववक 
यदु्ध" आहे. चीनने ह्या यदु्धतिंत्राचा तशताफीन ेवापर केला आहे. जैववक यदु्धात बॅक्टेररया 
आणण व्हायरसचा वापर होतो. चीनने सिंपणूणपणे नवीन अश्या व्हायरसचा वापर केला आहे 
आणण तोही जलदगतीने सिंसगाणन ेपसरणारा. "जैववक यदु्ध" हे अणुयदु्धापेक्षाही घातक 
पररणाम घडवनू आणणारे आहे. ह्यामळेु लाखो लोक रोगग्रस्त तर होतातच पण त्या 
राष्ट्राचा आतथणक आणण सामाणजक समतोल पणूणपणे ढासळला आहे. 

सामररक फायदा तमळण्याकरता चीन  काहीही करू शकतो 

 जर चीनला जवैवक यदु्ध करायचेच होते तर त्या व्हायरसचा वापर स्वतःच्या नागररकािंवर 
का केला?  चीन महाशक्ती बनण्याकरता आणण सामररक फायदा तमळण्याकरता काहीही 
करू शकतो.त्यामळेु उद्या जर कोणत्याही देशान ेचीनकडे बोटिं उगारलिं तर तचनी राज्यकत े
बोलनू मोकळे होतील की आमच्या जनतेला आणण चीनच्या अथणव्यवस्थेलाही या 
व्हायरसमळ फटका बसलाय. 

 चीनच्या वहुान शहरामध्ये वहुान इणस्टट्यटू ऑफ वायरॉलॉजी आहे.ह्या सिंस्थेमध्ये 
वेगवेगळ्या ववषाणूिंवर सिंशोधन  येते आणण चीनच्या सरकारी आकडेवारीनसुार १५० 
वेगवेगळे व्हायरस ह्या सिंस्थेमध्ये सिंवतधणत करून ठेवले आहेत. त्याच वहुान शहरामध्ये 
तचनी व्हायरसचा सवणप्रथम फैलाव झाला. सरुवातीला एक डॉक्टर ह्या व्हायरसबद्दल इतर 
डॉक्टरािंना सावध केले. निंतर या डॉक्टरना अटक झाली.त्याच्याकडून तलहून घेतलिं गेले 



की असा कोणताही व्हायरस नाही आणण ह्यापढेु अशा अफवा पसरवणार नाही. एकप्रकारे 
प्रकरण दाबलिं केले. पढेु तोच डॉक्टर तचनी व्हायरसमळेु  मतृ्यमुखुी पडला.  

पढेु हा व्हायरस ततथनू इटली यरुोपपासनू अमेररकेपयतं पसरला. पण चीनचा आतथणक 
कणा मनाली जाणारी शािंघाय आणण राजधानी बीणजिंग ह्या शहरािंमध्ये प्रभाव जाणवला 
नाही.  त्यानिंतर चीनमध्ये तो व्हायरस तनयिंवत्रत व्हायला सरुुवात जाल. ह्याचाच अथण काय 
तर तचनी व्हायरसचा सिंसगण सरुू होण्यापवूीच  चीनकडे त्याच औषध तयार होते. सगळिं 
ठरवनू घडवनू आणल्यासारखिं आहे. 

चीनला आतथणक फायदा  

ह्या सगळ्यातून चीनला काय फायदा झाला.?  चीनने ववदेशी किं पनयािंचे शअेसण कमी 
ककमतीत ववकत घतेले. अनक ववदेशी किं पनया चीनच्या तनयिंत्रणात आल्या. चीनने 
जगाला कोट्यावधी यरुो इतक्या ककिं मतीच्या वदै्यकीय सामानाची तनयाणत केली. ह्यावरूनच 
समजत चीन ककती तयारीत आहे. जागततक महासत्ता बनायचे असेल तर फक्त आतथणक 
बाज ूमजबतू असनू चालत नाही तर सामररक ताकद आणण व्यहुरचनाही तततकीच प्रबळ 
असायला हवी आणण चीनला ह्याची परेुपरू जाणीव आहे. त्यामळेु ह्या तचनी व्हायरस 
प्रकरणामळेु चीनला जे सामररक फायदे झाले आहेत ते आतथणक फायद्यािंपेक्षा फार मोठे 
आणण महत्वाचे आहेत.  

तचनी व्हायरसने काटा काढला 

 जुल ै२०१९ मध्ये तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई-इिंग-वेन ह्यािंनी अचानक अमेररका भेट 
घेलती होती. चीनने ही ह्या भेटीवर सडकून टीका केली होती. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षािंची 
पकहलीच अमेररका भेट, घाई गडबडीत झाली. ह्या भेटीनिंतर हााँगकााँग मध्ये लोकशाहीवादी 
आिंदोलनािंनी जोर धरला. चीन ह्या सगळ्या आिंदोलनामध्ये अडकून पडला आणण चीनच्या 
पढुील सामररक योजनािंना खीळ बसली. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षािंच्या अमेररका भेटी आधी 



चीनने तैवान जवळ लष्करी सरावािंची तीव्रता वाढवली होती. ह्या सगळ्या घटनाक्रमाचा 
सरळ अथण असा  की चीनने तैवानवर हल्ला करण्याची सगळी तयारी केली होती. 
त्यािंनतर अमेररकेन ेहााँगकााँग मधील आिंदोलनािंना पाठबळ देऊन त्याची तीव्रता वाढवली. 
चीन स्वतःच्याच के्षत्रीय सिंघषाणत अडकून पडला.हे ककती खरे ककिं वा खोटे आहे हे फक्त 
अमेररका ककिं वा चीनच जाणे.  

चीनने हााँगकााँग मधील आिंदोलनामागे अमेररकेचा हात आहे असा आरोप केला होता.चीनने 
काटा काढलाय तोही,तचनी व्हायरस व्हायरसने. ज्याप्रमाणात चीनमध्य ेतचनी व्हायरसचा 
फैलाव होत गेला त्याप्रमाणात हााँगकााँग मधील आिंदोलन थिंडावत गेलिं. आज कुठेही 
हााँगकााँगच्या आिंदोलनाचा शब्दही समोर यते नाही.  

दसुरा फायदा अमेररकेसोबत जे व्यापारी यदु्ध सरुू होतिं तेही काही प्रमाणात थिंडावल ेआहे. 
त्यामध्य ेचीनचे जे काही नकुसान झाल ेआहे तेही भरून तनघत आहे. पण अमेररका 
मात्र इमजणनसी मध्ये परुती अडकली आहे.  

भारताशी सिंबिंध 

आता ह्या सगळ्याचा भारताशी काय सिंबिंध.?  जरी भारत चीनचा महत्वाचा व्यापारी 
भागीदार असला तरीही चीनला महासता बनायचिं असेल तर भारत हा एकच अडसर 
ठरतोय. भारताबाबत चीनची भतूमका तुकडे पाडण्याचीच आहे. अनकेदा तचनी वतृ्तपत्रािंतून 
भारताचे तकुडे करा अशा प्रकारच ेमजकूर छापनू आल ेआहेत. भारताचा अडसर बाजूला 
करण्यासाठी चीन कोणतीही पातळी गाठू शकतो. भारतात तचनी व्हायरसचा फैलाव होणे 
हे अपणेक्षतच होते. परिंतु तो थेट चीनमधनू न येता इतर देशातून आला. त्यानिंतर वदै्यकीय 
साकहत्यािंची चीनला होणारी तनयाणत राखून भारत सरकारन ेचीनला योग्य तो सिंदेश कदलाच 
आहे. भारत सरकार ह्या सगळ्यािंसाठी तयार आहेत. पण यामध्य ेनागररकािंचे कतणव्य 
काय? 



आम्ही कें द्र सरकार आणण राज्य सरकारच्या सचूनािंचे पालन करायचे. आज आम्ही 
यदु्धामध्येच आहोत आणण उद्याही यदु्धामध्येच असणार आहोत. यदु्ध असो की इतर 
आणीबाणी यात प्रत्यके नागररक लहानािंपासनू वदृ्धािंपयतं हा एक सतैनक बनतो. अगदी 
सतैनक बनणे म्हणजे आघाडयािंवर जाऊन बिंदकू घेऊन लढायलाच पाकहजे असे नाही. तर 
सरकारला मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, पणूण सहकायण करणे, हेही लढण्याइतकेच 
महत्वाचे काम आहे.  

हीच योग्य वळे ! 

सध्या सरकार सामाणजक स्तरावर अनेक उपाययोजना करत आहे. त्या सरकारने अवश्य 
कराव्या. हे सिंकट कुणामळेु वाढले, त्याचाही मागोवा सरकारने नक्की घ्यावा. ज्या चीनची 
आसरुी मानतसकता आणण तनष्काळजीपणा यािंमळेु हे सिंकट ओढवले, त्याच्या ववरोधात 
आता जनतेत सिंताप अन ्असरुणक्षततेची भावना आहे. याचा लाभ घेऊन सरकारन े
चीनकडून आयात होणायाण वस्तूिंना देशािंतगणत पयाणय तनमाणण करावा. गेल्या काही कदवसािंत 
भारतीय जनतेन ेसिंघकटतपणे लढा कदला आहे. योग्य प्रबोधन केले, तर जनताही स्वदेशी 
उत्पादनािंना प्राधानय देईल. चीनच्या उत्पादनािंची आयात पणूणत: बिंद केली, तरी देश 
सरकारच्या पाठीशी उभा राहील.  

भारत ही चीनची मोठी बाजारपेठ आहे. चीनला आतथणक यदु्धाचीच भाषा कळते. भारत 
सरकारने चीनशी आतथणक पातळीवर लढा द्यायचा ठरवला, तर चीनच्या अथणव्यवस्थेला 
मोठा धक्का देता येईल आणण तेच उद्योग चाल ूकरण्यास भारततयािंना प्रोत्साहन कदल्यामळेु 
भारतात रोजगार तनमाणण होतील. चीनला धडा तशकवण्याची हीच योग्य वळे आहे. 
सरकारने योग्य कायणवाही करून चीनने पकुारलेल्या या यदु्धात त्याला जशास तस ेउत्तर 
कदले, तर लोक डाऊन मळेु मिंदीकडे केलेली भारताची अथणव्यवस्था वगेान ेअथणव्यवस्था 
पकहल्या सारखी वगेान ेप्रगती करेल आणण पढेु सदु्धा जाईल . 



ततसरे महायदु्ध सरुू आहे जे अजून अनेक वष ेचालेल.ह्यापढेु लढले जाणारे प्रत्येक यदु्ध 
हे फक्त सीमािंवर लढले जाणारे नसेल तर ते तुमच्या आमच्या दारापयतं, घराघरात 
पोहोचलेले असेल. "तचनी व्हायरस" व्हायरसने हे तसद्ध करून दाखवलिंय. प्रत्येक गोष्टीची 
जबाबदारी सरकारवर टाकून चालणार नाही. यदु्धतिंत्र बदलत आहेत. ह्यापढेु रात्रच नाही 
तर कदवसही वऱै्याचा आहे. येणारे कदवस अजूनही वबकट अस ूशकतात. त्यामळेु  ह्यापढेु 
आम्ही कसे वागतो, येणाऱ्या कठीण प्रसिंगािंना एक नागररक , एक राष्ट्र, म्हणून कसे सामोरे 
जातो ह्यावरच आपल्या देशाचिं भववतव्य अवलिंबनू आहे. 

 


