
 
अफ़गानिस्तािात निखाांच्या गुरुद्वारावर आत्मघातकी हल्ला  

सवाांिी कोरोिा व्हायरसला वहुाि व्हायरस ककां वा चायिा व्हायरस म्हटले पाकहजे. 
करोिावरती असलेल्या अनतरेकी लक्ष्यामळेु नमडीयाि ेमहत्त्वाच्या दोि घटिाांकडे 
फ़ारसे लक्ष कदले िाही. चार आणि पाच एप्रिलला कश्मीरच्या लाईि ऑफ कां ट्रोल 
वरती आणि कश्मीर खोऱ्यामध्ये झालेल्या वेगवगेळ्या एिकाउां टरमध्ये िऊ 
दहितवादी मारले गेले पि त्याची ककां मत सबुेदार सांणजव कुमार आिी ९ जवाि . 

दसुरे अफगाणिस्थाि मध्ये झालेली 25 निखाांची हत्या.पांजाबचे मखु्यमांत्री कॅप्टि 
अमररांदरनसांग हे िागररकत्व बदल कायद्याला पकहले प्रवरोध करत होते, परांत ु
अफगाणिस्ताि मध्य े अल्पसांख्याांकाांची म्हिजे निखाांची हत्या झाल्यािांतर आता 
त्याांिी या कायद्याला समथथि द्यायचे ठरवले आहे आणि कें द्र सरकारला प्रविांती केली 
आहे की आपि अफगाणिस्ताि मधल्या निखाांची निखाांचे रक्षि कराव(े??).भारतात 
राहुि आपि त्याांचे रक्षि कसे करु िकतो?. िागररकत्व सधुारिा कायद्यात कहांद,ू 

िीख आदी अल्पसांख्यकाांचाच उल्लेख का, असा िश्न देिातल्या काहीांिी केला होता. 
अिा सवथिा त्याचे उत्तर आताच्या गुरुद्वारावरील हल्ल्यातूि नमळाले असेल. 

२५ निख ठार अिेक जखमी  

अफगाणिस्तािमधील निखाांच्या गुरुद्वारावर ३ आत्मघातकी दहितवाद्याांिी हल्ला 
केला. २५ माचथला त्याांिी तेथील २०० भाप्रवकाांवर गोळीबार केला, बॉम्ब फेकले.  
त्यात २५ भाप्रवक मारले गेले. आणि ८० लोकाांिा त्याांिी ओनलस धरले होते. 
अफगािी सरुक्षा दलाच्या सहा तासाच्या चकमकीिांतर  हे तीिही हल्लेखोर ठार 
झाले. 



अफगाणिस्तािात गुरुद्वारावर झालेल्या हल्ल्यािांतर काबलू, जलालाबाद आणि कां दहार 
येथील भारतीय दतूावासाची सरुक्षा यांत्रिा हाय अलटथवर आहे. गरुुद्वारावर झालेल्या 
हल्ल्याची जबाबदारी इनससिे स्वीकारली असली तरी त्यामागे हक्कािी िेटवकथ  
आणि लष्कर-ए-तोयबा असल्याचे भारतीय आणि पाणिमात्य गुप्तचर यांत्रिाांिी 
म्हटले आहे.भारतीय दतूावासापासिू तीि ककलोमीटर अांतरावर हा गुरुद्वारा 
आहे.भारतीय दतूावास त्याांचा टागेट होता. पि मोठया िमािात सरुक्षा बांदोबस्त 
असल्यामळेु त्या तुलिेत गुरुद्वारा सॉफ्ट टागेट होते. म्णुि दहितवाद्याांिी गुरुद्वारावर 
हल्ला केला. 

अफगाणिस्तािातूि भारताला बाहेर काढण्याच्या उदे्दि या हल्ल्यामागे होता. 
पाककस्तािच्या ISI चा या हल्ल्यामध्य ेसहभाग असिू त्याांिी ‘ऑपरेिि ब्लॅकस्टार’ 
िाव कदले होते. पाककस्ताि िेहमीच हक्कािी िेटवकथ चा वापर भारनतयाांच्या प्रवरुध्द 
करत आला आहे.  

महुसीि पीएफआयचा मेंबर 

काबलू मधील निखाांच्या धमथस्थळावर आत्मघातकी  हल्ला करिाऱ्या तीि 
हल्लेखोराांमध्ये एक केरळचा आहे. इस्लानमक स्टेटिे या हल्लेखोराांचा एक णव्हडीओ 
आणि काही फोटोग्राफ िनसद्ध केले. त्याांिी अब ूखानलद अल -कहांदी अिी ज्याची 
ओळख करूि कदली तो केरळ मधल्या पॉप्यलुर फ्रां ट ऑफ इांकडया (पीएफआय) या 
कट्टरपांथी इस्लानमक सांस्थेचा कायथकताथ असल्याची माकहती केरळ पोनलसाांिी कदली. 
त्याच ेखरे िाव मोहम्मद महुसीि असे आहे. केरळ मधील एका मांकदरावर दगडफेक 
करिाऱ्याां मधे पि तो होता. तो दोि वर्ाांपासिू गायब आहे. त्याच्यावर आरोप 
ठेवल्यािांतर तो दबुईला गेला व िांतर तो आयएसच्या कॅम्पमध्ये पढुील टे्रिीांगसाठी 
अफगाणिस्तािला गेला. िववी िापास असलेल्या महुसीिची फॅनमली केरळ मधील 



कन्िरू णजल्यात राहते.तो पकहल्यापासिूच कट्टरपांथी होता. िाळा सोडल्यािांतर तो 
इस्लानमक कट्टरपांथीयाांच्या गटात सामील झाला. त्याच्यावर धानमथक तेढ निमाथि 
केल्याचे अिके गनु्हे आहेत.  

भारतातुि आयनसस मध्ये गेलेल्या यवुकाांची माकहती  िॅििल इन्वेस्टीगेिि 
एजन्सीच्या वेबसाईट वरती नमळू िकेल. भारतातूि मे २०१६ पासिु इनसस मध्ये 
भरती होण्यासाठी खोरासाि िाांतात आतापयांत िांभरच्या वर यवुक गेल्याची िोंद 
आहे. यातील ३० केरळमधिू गेले. जवळपास ७० व्यक्ीांिी आधी आखाती देिात 
जाऊि िांतर अफगाणिस्थािात िवेि केला. 

पीएफआय वर अिेक दहितवादी गटाांिा मदत केल्याचा आरोप  

पॉप्यलुर फ्रां ट ऑफ इांकडया (पीएफआय) वर अिके दहितवादी गटाांिा मदत 
केल्याचा आरोप आहे. खूि, अपहरि, धानमथक तेढ माजप्रविे यासारख्या देिास आणि 
समाजास हानिकारक असिाऱ्या गोष्टी करण्यात ती आघाडीवर आहे. या सांघटिेचे 
पाच लाखाहूि जास्त सभासद अिेक राज्यात कायथरत आहेत. बांदी आिलेल्या नसमी 
या दहितवादी सांघटिेिी नतच ेसांबांध आहेत. याांच्या अिेक पोटिाखा आहेत ज्या 
एिजीओ चालवतात. िक्षलवाद्याांिी सदु्धा याांचे सांबांध आहेत. समाजसेवा आणि 
मािवानधकार याांच्या बरुख्याआड त्याांची ऊग्रवादी कृत्ये चालचू असतात. दहितवादी 
कृत्याांिा लागिार पसैा या सांघटिेला आखात, व भारतात अिेकाांकडुि  पसेै 
नमळतात.  

अमेररकेची अफगाणिस्तािमधिु माघार आिी पाककस्तािची लबाडी अिा कात्रीत 
अफगाणिस्ताि सध्या अडकलेला आहे.यात आता तेनथल अल्पसांख्याांकाांची सरुक्षा 
पि धोक्यात आली आहे.   

निरकाि व्हायच्या भीतीिे निखाांचे अफगाणिस्तािातुि पलायि  



गुरद्वारावर झालेल्या हल्लेखोराांचा निपात करण्यासाठीदेखील अफगाि सनैिकाांिा 
परदेिी सनैिकाांची मदत घ्यावी लागली . हा हल्ला िेवटचा िसिार हे स्पष्ट आहे. 
काबलूमधील ज्या िोर बझार भागात हा गरुद्वारा होता, नतथ ेतस ेपवूी अिेक 
गुरद्वारा होते. पि १९८०मध्ये णजहादी बांडखोराांिी अफगाणिस्तािचा कब्जा घ्यायला 
सरुुवात केल्यापासिू अिेक निखाांिी निरकाि व्हायच्या भीतीि ेभारतात पलायि 
पत्करले. आता केवळ ३०० कुटुांबे उरली आहेत. ती आता तानलबािच्या ककां वा 
आयनससच्या भयाखाली वावरत आहेत.  

सध्या सांपिूथ जगाला कोरोिा प्रवर्ािजून्य महामारीिे प्रवळखा घातलेला असिू 
ित्येक कठकािी मदतकायथ, बचावकायथ सरुू असल्याचे कदसते. मात्र, अिा सांकटाच्या 
काळातही णजहादी-दहितवादी मािनसकतेच्या सांस्था, सांघटिा धमाांधपिापायी 
आपल्याहूि नभन्ि धमीयाांचा जीव घेत आहेत. भारतािे व भारतीयाांिी गुरुद्वारावरील 
या हल्ल्याचा निरे्ध केला तसेच मतृ्यमुखुी पडिार याांिनत सहािभुतूीही व्यक् केली. 
अफगाणिस्तािात हे आजच घडत िसिू इथल्या अल्पसांख्याक म्हिजेच कहांद,ू िीख, 

बौद्ध, जैि वगैरेंचा सांहार अिके वर्ाांपासिू सरुू आहे. पररिामी, नतथे अल्पसांख्याक 
सांख्या िगण्य झाल्याचे कदसते.  

कहांद-ूनिखाांसकहत कत्तलीांची सरुुवात १९७० पासिू  

अफगाणिस्तािातील कहांद-ूनिखाांसकहत इतराांच्या कत्तलीांची सरुुवात १९७० पासिू 
झाली. कहांद ूव निखाांिा सांपवण्यात इथले मजुाकहदी लढवय्ये आणि तानलबािी 
दहितवादी आघाडीवर होते. मजुाकहद म्हिजे रनियाच्या लाल सेिेप्रवरुद्ध अमेररका 
आणि पाककस्तािच्या सांरक्षिासाठी यदु्ध करिारे लढवय्य.े हे लढवय्ये णजहादसाठी 
लढत असिू तानलबाि आणि त्याांच्यात थोडाफार फरक आहे. रनियि सनै्य 
अफगाणिस्तािात घसुल्यापासिू मजुाकहदाांिा अमेररका व पाककस्ताििे पाठबळ कदले. 



तेव्हापासिू रनियि सनै्याबरोबरच अल्पसांख्य कहांद ूव निखाांिाही त्याांिी मारायला 
सरुुवात केली. ५० वर्ाांपवूी काबलू व पररसरात ७ लाखाांपेक्षा अनधक कहांद ूव िीख 
राहत होते. परांतु, अफगाि यदु्ध सांपेपयांत १९९० साली त्याांची सांख्या लाखावर आली 
आणि १९९० साली लाखभर असिार या कहांद ूव निखाांची सांख्या पढुच्या ३० वर्ाांत 
केवळ ३ हजाराांवर आली.  

म्हिजेच गेल्या पाच दिकाांच्या कालावधीत अफगाणिस्तािातील इतक्या मोठ्या 
िमािावर असलेल्या कहांद ूव निखाांचे िेमके काय झाले? तर मजुाकहद आणि 
तानलबािी दहितवादी या दोघाांिीही इथल्या अल्पसांख्याकाांवर जलुमू-जबरदस्ती 
केली. सामाणजक बकहष्कार आणि दडपिाही ही तर रोजची बाब झाली. इथल्या कहांद ू
व निखाांची घरे ओळखीच्या खिुाांिी रांगवली गेली. मांकदराांची, गरुुद्वाराांची तोडफोड 
केली, घरेदारे, दकुािे लटुली. अिेकाांचे एकतर धमाांतर केले ककां वा जे त्याला तयार 
िव्हते, त्याांची हत्या केली. तसेच जे वाचले त्याांिी अफगाणिस्तािातूि पलायि 
करत भारतात आश्रय घेतला.  

कहांद-ूनिखाांिा जगण्याचा अनधकार  

२०१० साली तानलबािी दहितवाद्याांिी दोि निखाांची हत्या करूि त्याांचे मुांडके 
गुरुद्वारावर लटकावले, तर २०१८ साली अफगाणिस्तािच्या राष्ट्रपतीांिा भेटण्यासाठी 
जािार या निखाांच्या बसवर हल्ला करत २० पेक्षा अनधकाांचा बळी घेतला. परांतु, 
इथल्या कहांद ूव िीख समदुायावर सातत्यािे हल्ले होत असतािा सांयकु् राष्ट्रसांघ 
ककां वा जागनतक मािवानधकार आयोग वगरैेंिी त्यावर एक िब्दही उच्चारला िाही. 
जागनतक समदुायािे अफगाणिस्तािातील कहांद ूव निखाांिनत सहािभुतूीही दाखवली 
िाही. म्हिूिच बॉम्ब व बांदकुीच्या हल्ल्याांत ठार होिार या या कहांद-ूनिखाांिा 
जगण्याचा अनधकार िाही का, िव्हता का? हा िश्न निमाथि होतो. 



जगातली कोितीही सांस्था, सांघटिा त्याांच्या सायासाठी पढेु येतािा कदसत िाही. 
त्यामळेु भारतालाच या सवाांची जबाबदारी घेिे क्रमिाप्त होते .आता अफगाणिस्ताि 
सरकार राजधािीसारख्या िहरात तेथील अल्पसांख्याक धमीय आणि अल्पसांख्याक 
पांनथयाांचे रक्षि करू िकत िाही.अिा घटिाांमळेु भारतातील िागररकत्व दरुुस्ती 
कायद्याची ककती गरज आहे हे समोर येते. 

 

 
 


