
अफगा�ण�तानातील अमे�रकन सै�य वापसी आणी भारताचे राि��य �हत 
जर ता�लबान आ�ण अफगा�ण�तान सरकार एकमेकां�व��ध लढ�यापे ा 
कोरोना�व��ध"या लढाईत सा�मल झाले तर, अफगा�ण�तानमधील संघष( थांबू 
शकेल आ�ण अफगाणी नाग,रक जा�त सखुी होतील. 
शांतता वाता(लाप अमे,रका आ�ण ता�लबान"या म0ये सु1 झा2यापासून 
3हसंाचाराम0ये सतत वाढ होताना 3दसत आहे .ता�लबान ला वाता(लापात  फारसा 
रस नाह6 आ�ण तो केवळ अमे,रकन सै9या"या वापसीची वाट पाहतो आहे. नंतर 
सगळे करार धुडकावून टाकले जातील आ�ण पूण( अफगा�ण�थान वरती ता�लबानच े
रा<य येईल. 2018 ते 20 या वेळेम0ये अफगा�ण�तानम0ये 3हसंाचाराम0ये 2696 
नाग,रक 3203सै=नक,26195 दहशतवाद6 �मळून 32256 ठार झाले. 
अफगा�ण�तानम0ये शांतता >�था�पत ?हावी, यासाठA ता�लबान आ�ण 
अफगा�ण�तान"या उ"च�तर6य मंडळाम0ये १२ सCटDबर २०१९ रोजी आपसातील 
संवादास कतारमधील दोहा येथे सु�वात झाल6 होती.  
अमे�रकेची चार उ!�द�टे  
सै9या"या वापसीसाठAअमे,रकेने मूलतः चार उ�3दFटे ठेवल6 होती. यु�धबंद6 जाह6र 
क1न 3हसंाचार संपुFटात आणणे, शांतता =नमा(ण कर�यासाठA अफणा�ण�तान व 
ता�लबान चचा(, ता�लबानने अल कायदासारGया दहशतवाद6 संघटनेशी संबंध तोडावेत 
आ�ण अमे,रकेकडून सै9यमाघार6; परंतु काह6 3दवसातंच ता�लबानने या उ�3दFटांना 
हरताळ फासून चचा( केवळ अमे,रकेकडून सै9यमाघार6पयHत आणून ठेवल6 . 
अमे,रकेने जून"या म0यावर सै9यमाघार6स सु�वात करावी ,२०२१ म0ये सै9य 
पूण(पणे माघार6 Iयावे आ�ण संयुJत राFKां"या सुर ा मंडळा"या कारवाई याद6तून 
ता�लबानचे नाव मे म3ह9यापयHत काढून Iयावे, अशी मुदतह6 ठर�व�यात 
आल6.Lयाकरता अनेक >यLना नंतर ता�लबा9यांनी अफगा�ण�तान"या सुर ा 
दलातील एक हजार सद�यांची मुJतता केल6 आ�ण अफगा�ण�तान सरकारने 
ताMयात घेतले2या पाच हजार ता�लबा9यांची सुटका केल6. या >NOयेला 
ठर2यापे ाह6 अPधक वेळ लागला. माQ, आता ती पूण( झाल6 आहे.  
आता अमे,रका-ता�लबान करारामधील दोन मु�दे �श2लक आहेत, ते Rहणजे 



यु�धबंद6 ठराव आ�ण अफगा�ण�तान-ता�लबान अंतग(त चचा(. अमे,रकेने 3दले2या 
आSवासनानुसार जून"या अखेर6पयHत अफगा�ण�तानातनू पुFकळ सै9य माघार6 
बोलावले आ�ण आता तेथे अमे,रकेचे सै9यबळ ८,६०० वर आले आहे. माQ आता 
अफगाण राFK6य संर ण व सुर ा दल आ�ण अफगाण सरकारचे ख"चीकरण 
कर�यासाठA ता�लबान 3हसंाचाराचा वापर  करत आहे. माQ, 3हसंाचार एका 
मया(देपयHत  �स�मत ठेवुन तेअमे,रकेला सै9यमाघार6साठA >ोLसाहन देत आहेत . 
माQ मGुय उ�देSय अमे,रकन पूण( सै9यमाघार6नतंर अफगा�ण�तानात सTा 
�मळवणे आहेत. =नUोझ, हे2मंड आ�ण कंदाहार >ांतात अल कायदान ेता�लबान"या 
छQाखाल6 आप2या कारवाया सु1च ठेव2या आहेत, अफगा�ण�तानात अल कायदाचे 
४०० ते ६०० दहशतवाद6 सOWय असावेत असा अमे,रकेचा अदंाज आहे 
आ$हाने आणी केवळ आ$हाने 
अमे,रकेला ह?या असले2यां"या याद6त ता�लबानचा दसुXया Oमांकाचा नेता व 
हJकानी संघटनेचा RहोरJया �सराजु�द6न हJकानी याचे नाव असनू Lयाचा 
ठाव3ठकाणा सांग�यासाठA Lया"या डोJयावर एक कोट6 डॉलरचे ब ीस ठेव�यात 
आले आहे.आणी Lयाच ता�लबानशी Lयांची चचा( सु� आहे. अफगा�ण�तानचे अ0य  
अZफ घनी Rहणतात, कW ‘अफगा�ण�तानातील नाग,रकांना शांतता हवी आहे.’ 
LयासाठA Lयां"य़ा सरकारने ‘शांततेसाठA धोका पLकर�याचा =नण(य घेतला आहे.’ 
राजकWय तोडगा काढ�यासाठA अफगा�ण�तान"या >=त=नधींशी चचा( कर�याचे ते 
आवाहन करता◌ाआहेत, माQ Lयाला उTर Rहणुन उपा0य  अU2ृला सालेह 
यां"यासह अफगा�ण�तान सरकारमधील व,रFठ सद�यां"या मोटार6"या ता]याम0ये 
3द. ९ सCटDबर रोजी �फोट झाला. या �फोटातून ते बचावले; परंतु 
अफगा�ण�तानातील दहा =नFपाप नाग,रकांचा �फोटात बळी गेला.  
&'येक रा��ाची मया(�दत उ!�द�टे  
बहुतेक देशांना अफगा�ण�तानत फारसा रस नाह6. >Lयेक राFKाची उ�3दFटे Lयांचे  
राFK3हत साध�यापयHत मया(3दत आहे.अमे,रकेला अ0य ीय =नवडणकुWपूव^, आपले 
सै9य परत आणायचे आहे. युरोपाचे ल  सुर_ त वातावरण आ�ण मानवी 
हJकांसंबंधी"या पाSव(भमूीवर कD 3aत आहे . चीनचे 3हतसंबंध पाNक�तानशी जोडले 



गे2यामुळे  Lयांची  सुर ा �शन �झयांग म0ये उbवादावर  =नयंQण 
अफगा�ण�ताना=तल आPथ(क सधंी,आ�ण  या म�ु�यांवर कD 3aत आहे. अमल6 
पदाथाHचा पुरवठा रोखणे आ�ण कcटरवा�यां"या तावडीतून आपला द_ णेकडील 
>देश सुर_ त ठेवणे, हे र�शयासाठA महdवाचे आहे. यामुळे शांतता >NOयेची 
जबाबदार6 कोणतेह6 >मुख देश घे�यास तयार नाह6त.  
पा)क�तान  आनंद+  
ता�लबानशी शांतता करारानंतर अफगा�ण�तानातून अमे,रकW सै9य सुर_ तपणे 
परत2यास डोना2ड KRप यां"या परराFK धोरणाचे त ेमोठे यश ठरेल. माQ, अफगाण 
शांतता >NOये"या बाबतीत सै9य माघार6 घे�या पल6कड ंKRप सरकारला फारसे 
घेणदेंणे नाह6. दहशतवाद नFट कर�या"या कागद6 शपथांवरच अमे,रकेचा अPधक 
भर आहे. 
शांतता करारात =नणा(यक भू�मका बजावता आ2यानं पाNक�तान =निSचतच आनंद6 
आहे.अफगा�ण�तानात सुपीक जमीन तयार करणे या धोरणाचा तो भाग होता. 
अमे,रका दखुावल6 जाईल, अशी कोणतीह6 कृती न करता अफगा�ण�तानात आपले 
हातपाय कसे पसरायचे, हे पाNक�तानला माह6त आहे.  
,शखांचे अफगा�ण�तानातुन पलायन  
२५ माच(ला अफगा�ण�तानमधील �शखां"या गु��वारावर ३ आLमघातकW 
दहशतवा�यांनी ह2ला केला.  Lयात २५ �शख मारले गेले. Lयामागे हJकानी नेटवक(  
आ�ण लFकर-ए-तोयबा, पाNक�तान ISI चा या ह22याम0ये सहभाग होता. पाNक�तान 
नेहमीच हJकानी नेटवक( चा वापर भार=तयां"या �व�0द करत आला आहे. 
आLमघातकW  ह2ला करणाXया तीन ह2लेखोरांम0ये एक केरळचा 
होता.अफगा�ण�तानातून भारताला बाहेर काढ�या"या उ�देश या ह22यामागे होता.  
५० वषाHपूव^ काबूल व प,रसरात ७ लाखांपे ा अPधक 3हदं ूव शीख राहत होते.  
गे2या पाच दशकां"या कालावधीत अफगा�ण�तानातील इतJया मोgया >माणावर 
असले2या 3हदं ूव �शखांचे नेमके काय झाले? अनकेांचे एकतर धमाHतर केले Nकंवा जे 
Lयाला तयार न?हते, Lयांची हLया केल6, जे वाचले Lयांनी अफगा�ण�तानातून 
पलायन करत भारतात आZय घेतला. आता केवळ ३०० कुटंुबे उरल6 आहेत. ती 



आता ता�लबान"या Nकंवा आय�सस"या भयाखाल6 वावरत आहेत. अशा घटनांमुळे 
भारतातील नाग,रकLव द�ु�ती काय�याची Nकती गरज आहे हे समोर येते. 
भारताची भू,मका 
भारताचे परराFKमंQी एस. जयशंकर यांनी अफगा�ण�तानची शांतता >NOया ह6 
‘अफगाण>�णत, अफगाण"या अखLया,रतील आ�ण अफगाण =नयंhQत’ असावी, असे 
दोहा येथे झाले2या बैठकWत Rहटले होते. काह6 म3ह9यांपूव^ एका वेगiया >संगी 
भारतीय >सारमा0यमांशी बोलताना राजदतू खा�ल2झाद आ�ण र�शयाचे 
अफगा�ण�तानातील �वशेष दतू झमीर काबुलो?ह यांनी  ले होते. दहशतवाद6 
संघटनांकडून होत असले2या भारत�वरोधी कारवायांब�दल भारताला Pचतंा असेल, तर 
भारताने ता�लबानशी थेट चचा( करावी असा उपदेश केला होता. 
अफगा�ण�तान हा साव(भौम, एकािLमक, ि�थर, बहुतdवांचा आदर करणारा लोकशाह6 
देश असावा, ह6 भारताची भू�मका अफगा�ण�तानात �वीकारल6 गेल6 आहे. भारतान े
सम�वचार6 गटांबरोबर काम कर�यासाठA अPधक सOWय भू�मका घेतल6, तर 
अमे,रके"या सै9यमाघार6मुळे =नमा(ण झालेल6 पोकळी भ1न काढून गे2या दोन 
दशकांम0ये भारताकडून कर�यात आले2या >यLनांना फळ �मळेल.  
खरंच अफगाण यु!ध संपेल? 
ता�लबानी नेत ेआतापासूनच अफगा�ण�तानातील यु�ध िजकं2या"या व2गना क1 
लागले आहेत. ता�लबान"या ताMयात असलेला >देश ल ात घेता ता�लबानला 
अमे,रकेशी केले2या कराराशी बांधून ठेवणे कठAण आहे. काबूल मधील  अमे,रकेची 
अफगा�ण�तानमधनु माघार आणी पाNक�तानची लबाडी अशा काQीत 
अफगा�ण�तान स0या अडकलेला आहे. अमे,रके"या सै=नकांनी सुमारे दोन दशके 
अफगा�ण�तानम0ये तळ ठोकून देखील Lयांना यु�ध िजंकता आलेले नाह6. तसेच 
�वतः"या देशा"या 3हतांचे संर ण करणेह6 Lयांना जमलेले नाह6. एकWकडे अमे,रका 
अफगा�ण�तानातून अप,रहाय(पणे =नघ�याची तयार करत असताना, दसुर6कडे 
अफगा�ण�तानात2या राजकWय नेLयांनी सु�धा पर�परांमधले भूतकाळातले 
वाद, कलह, हेवेदावे �वस1न एकQ यायला हवे, कारण ह6च Lयां"या देशा"या  गरज 
आहे. 



पाNक�तानने १९९४ पासून भारता�वरोधात ता�लबानचा एक हुकुमी हLयार Rहणून 
वापर केला.Lयामळेु जRमू-काSमीरम0ये दहशतवा�यां"या िजहाद6 कारवाया वाढू 
शकतात, याचा अंदाज बांधण ेभारताला कठAण नाह6. दहशतवादाला पाNक�तान 
नेहमी परराFK धोरणातील एक हLयार Rहणून वापरत आला आहे. आता 
पाNक�तानचा हा kिFटकोन आ�ण वTृी बदलेल, अस ंमानणे Rहणजे मखू(पणा ठरेल. 
Lयामळेु या कारवाया उधळून लाव�यासाठA भारतान ेआता संर णस<ज राहणे 
गरजेचे आहे. ता�लबानला अफगा�ण�तानातील �वत:"या 3हतसंबंधांचे र ण 
कर�यात गंुतवून ठेव�याचा माग( भारताने अवलंबला पा3हज.े 


