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दहशतवादा�या लढाईम�ये देश�ेमी नाग�रकांच ेकत��य  
 

February 19, 2019 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 

जBमू-का5मीरमधील पुलवामा येथे सु( अलले?या चकमक�दरBयान भारतीय सै3याला जैश-ए-
मोहBमदचा कमांडर गाजी रशीद ,कामरान आEण एक �थाFनक दहशतवाद�(एकुण ३) यांना 
ठार कर�यात यश आले आहे. गाजी रशीद यानेच पुलवामा दहशतवाद� ह??याचा कट रचला 
होता, तर कामरान हा या ह??या+या कटात सहभागी होता. ताHयावर�ल ह??याचा 
मा�टरामाइंड अJदलु गाझी आहे व हा मसूद अझहरचा FनकटवतKय आहे. 
दहशतवा$यांना अमाप &�स'द�, शुर  वरांच ेनाव पण मा)हत नाह� 
दL'ण का5मीरमधील पुलवामा येथे सु( असलेल� चकमक तJबल १८ तासांनतर संपल�. यात 
एक मेजरसह चार जवान शह�द झाले आहेत, मा� Fत3ह� दहशतवाMयांचा खा*मा कर�यात 
यश आले. मेजर डीएस ढO2ढयाल, Pशपाई सावे राम, Pशपाई अजय कुमार आEण Pशपाई हर� 
Pसहं ह� *या शुर 8वरांची नावे आहेत. Pशपाई गुलजार मोहBमद हे जखमी झाले आहेत. या 
चकमक�त जBमू-का5मीरच ेपोल�स उपमहाFनर�'क,सै3याच ेQRगे@डयर यां+यासह अनेक 
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अSधकार� व सैFनक जखमी झाले आहेत.QRगे@डयरना पोटात गोळी लागल�. याच 
ए3काऊंटरम7ये एक कॅVटन आEण लेHटनंट कन1ल यांना सुMधा गोळी लागून ते जखमी झाले 
आहेत. सवाWना ल=करा+या हॉि�पटलम7ये भरती कर�यात आलं आहे.Pम@डयाने *यांची नावे 
शोध�याचा फ़ारसा [य*न केला नाह�. QRगे@डयर हरबीर Pसगं लेHटनंट कन1ल राहुल गुVता, 
कॅVटन सौरभ पटणी, मेजर 8वनायक आEण अनेक शूर सैFनक गंभीर <र*या जखमी झाले. 
*यांची नावे देशाला कळणे गरजेच ेआहे. आशा क(या सव1 लवकरच बरे होतील.दहशतवाMयांना 
अमाप [Pस7द� 2दल� गेल�.हे थांबले पा2हजे. 
भारतीय सै3याची परंपरा आहे क� सै3याच ेअSधकार� आप?या सैFनकांच ेनेत*ृव दहशतवाद� 
8वरोधी अPभयानांम7ये सवा1त पुढे राहून करतात. *यामुळेच आप?याला यश न^क�च Pमळते 
परंतु याम7ये आप?या अSधकायाWना जखमी _हावे लागते व [ाणाच ेबPलदान पण करावे 
लागते. 
आधी ल-न क/डा0याचे 
शFनवार� Fनयं�ण रेषेजवळ मेजर Sच�शे Pसहं Qब=ट हे शह�द झाले. राजौर� िज?aयात Fनयं�ण 
रेषेजवळ आईडी बॉBब Fनकामी करत असताना �फोट होऊन *यात *यांना वीरमरण 
आले.मेजर Sच�शे यांचा ये*या 7 माच1 रोजी 8ववाह होणार होता. इकड ेवडील *यां+या 
लcना+या पQ�का वाटत होते आEण Fतकड ेसीमेवर *यांना वीरमरण आले. 8ववाहा+या 
पूव1तयार�साठd सुट� घे�याचा व@डलांचा आeह असतानाह� *यांनी देशसेवेला [ाधा3य 2दले होते. 
पुलवामाचा ह?ला झा?यापासून Pम@डया, देश[ेमी नाग<रक अनेक 8वषयांवर चचा1 करत 
आहे.सरकारने काय करावे?सै3याने काय करावे?Pसआर8पएफ़ने काय चकुा के?या वगैरे वगैरे. 
आता कोण काय Bहणाले, *यापे'ा आपण काय केले पा2हजे, हे देशा+या 4=ट�ने जा�त 2हताच े
आहे. *यासाठd देशवासीयांना आता जागे हो�याची वेळ आल� आहे. सै3याने नेमक� कोणती 
कारवाई करावी हा ट�_ह� /Pम@डयामधे चचfचा 8वषय नाह�.नेमक� कारवाई कर�याक<रता सै3य 
स'म आहे. 
राज1कय प�ांनी, सरकारने काय करावे? 

जBमू-का5मीरमधील पुलवामा येथील ह??यानंतर आप?या देशाने पा�क�तानला 2दलेला 
सवा1Sधक पसंतीचा रा=g काल मागे घेत?याच ेजाह�र केले. राज�कय प'ांनी काय करावे हा 
एक मह*वाचा 8वषय आहे. आमच ेराजक�य नेते *याच ेराजकारण करत आहेत. *यांनी _होट 
बँकेसाठd काह� लोकांना जवळ केले आहे. या बोटचपेी भूPमकेमुळे आम+याकड ेदहशतवाद 
फोफावत आहे. *याबMदल पुढ+या लेखात. 
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&�तका2मक पुतळे जाळुन, बंद पाळुन, मेणब5ी लावून दहशतवाद थांबणार नाह� 
सवाWत [थम हु?लडबाजी क(न देशाची [गती थांबव�याचा [य*न क( नये. सामा3य नाग<रक 
सै3या+या मागे उभा राहून दहशतवादा 8वरोधात नेमक� काय भूPमका Fनभावू शकतो? 

आतंकवाद� आiमणानंतर देशभरातून तीj [Fत�iया उमटत आहेत. देशभरात पा�क�तान 
आEण आतंकवादाच े[Fतका*मक पुतळे जाळणे, बंद पाळणे, मेणबkी लावून Fनषेध _य^त करणे 
आद� पहायला Pमळत आहेत. या आधी उर�, पठाणकोट, मुंबई आEण *याआधी संसदेवर�ल 
आiमण aयावेळी हेच Sच� पहायला Pमळाले.या मुळे आतंकवाद थांबला नाह� व आता _य^त 
केले?या देश भ^तीमुळे पण तो थांबणार नाह�.*या करता आप?याला अनेक वष1 [य*न करावे 
लागFतल.पारंमपा<रक यु7दाची तयार� करावी लागेल.2यात सरकारवर जा7त दबाव आणून 
घाईघाईने काह�तर� कर0यास भाग पाडणे उ<चत नाह�, आज आपण जर पा1क7तानशी थेट 
यु$ध पुकारायच ेठरवलेच, तर आपण 1कती हानी सहन क? शकतो याचा  वचार अगोदर केला 
पा)हजे. याकरता जर सै3याच ेबजेट वाढव�यासाठd जर कि5मर /  पुलवामा कर पेgोल 
�कमतीवर लावला तर *याकरता आपण तयार आहोत का?  केवळ 0Mधांजल� न वाहता रा=g�य 
एका*मकता कशी Fनमा1ण करता येईल, याचा 8वचार करणे आव5यक आहे. 0Mधांजल� 
वाह�याची वेळ येऊ नये यासाठd [य*न करणे गरजेच ेआहे. यासाठd देशातील सवाWनी  गट-तट 
8वस(न एक� आले पा2हजे. रड�यापे'ा लढ?याची तयार� केल� पा2हजे. तरच अशा  ह??यांना 
आळा बसेल. 
मेणबlया जाळून �कंवा घोषणा देऊन दहशतवाद8वरोधी अPभयानात यश Pमळणार नाह�.नुसती 
देशभ^ती+या भावना _य^त क�न दहशतवाद थांबणार नाह�.*याक<रता कृFतशील कारवाईची 
गरज आहे. 
सामा@य नागAरकांनी नेमके काय करायचे? 

[*येक नाग<रकाने आपाप?या भागाम7ये ,आपाप?या सं�थाम7ये एक सैFनक Bहणून,एक 
गुVतहेर Bहणून कान आEण डोळे उघड ेठेव�याची गरज आहे.कान आEण डोळे उघड ेठेवा 
,आपला भाग सुरL'त ठेवा. 
आज ७०% भारतीय हे सोशल मी@डयावर आहेत.कान आEण डोळे सोशल मी@डयावर देखील 
उघड ेठेवा.सोशल मी@डयावर देश8वरोधी पो�ट बFघतल� तर लगेच *याची Pलकं सायबर 
पोPलसांकड ेपाठवा जेणेक(न *यावर कारवाई करणे *यांना सोपे जाईल. 
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हुता*मा झाले?या कुटंुबाची ,मानPसक मदत जा�त,आBह� हुता*मा झाले?या कुटंुबां+या पाठdशी 
आहोत हा 8व5वास Mया.आSथ1क मदतीसाठd सै3याच ेअनेक अकाउंmस उपलJध आहेत.या 
मा7यमातूनह� आपण सैFनकांना मदत क( शकतो. 
अजूनसुMधा काह� राजक�य नेत,े वाट चकुलेले 8वचारवंत, तn देश8वरोधी व^त_ये क(न 
सै3याच ेमनोबल ख+ची कर�याचा [य*न करतात.काह� पाकधािजCणे फा?क अEदFुला, मेहबुबा 
मुGती ,आणी अनेक याचे राजकारणह� करताना )दसत आहेत. ने2यांनी देशाHया बाजूने 
राह0याची बु$धी �मळू दे. उ$याह� कोणी अ)हसंेच ेपुजार�, कोणी मानवा<धकार� आपापले मु$दे 
मांडायला आसुसलेले असतीलच. सगळे प� एक)दलानं सरकारHया बाजूने उभे ठाकFयाच े
दाखवतील, पण &2य�ात अनेक नतJ�टे नेते 2यात खोडय़ा काढतील. 

अनेक राजकारणी  समाजामधील वेगवेगoया घटकांना तुम+या वरती अnान होतो आहे हे 
सांगून ऊठसूट 2हसंक आंदोलने कर�यास भाग पाडतात. याम7ये सामील होऊ नका. कारण 
2हसंक आंदोलना म7ये नुकसान हे आप?या देशाचे होते. गे?या वष1भरात महारा=gात 
वेगवेगoया आंदोलनात 40% ए�ट� गाpया जाळ�यात आ?या आहेत. 
कायदा-सु_यव�था राख�या+या कामात समाजातील सव1 �तरातील नाग<रकांच ेसहकाय1 घेतले 
जावे. संबंSधत पोPलस ठा�यां+या हMद�त राहणाया1 नाग<रकांमधनू कायMयाच ेजाणकार, 

सामािजक सम�यांच ेजाणकार, राजक�य जाणकार, वक�ल, डॉ^टर, Pश'क अशा सव1 'े�ातील 
नाग<रकांना FनमंQ�त क(न *यांची एक सPमती नेमल� जावी. 
सीमेपल�कडHया शMपेू�ा जा7त शM ूसीमेHया आत आहेत.जर देश एकM पाठN मागे उभा 
नसेल तर, का ब�लदान $यावे आमHया सै@यान?े 2यांची नावे,2यांची द�ुPु2ये शयेर केल� जावी 
Qयामुळे या सगRया पाक&ेमी,चीनी &ेमींवर सामािजक ब)ह�कार घालता येइल. 
पेgोलच ेभाव वाढवावा लागला ,सै3या+या आधFुनक�करणासाठd कर वाढवले गेले तर� तiार 
क( नका.मला हे हवे ते हवे असे न करता सै3याला मजबूत कर�यासाठd सै3याच ेबजेट 
वाढव�यासाठd कर भ�न हातभार लावा.एकमेकांत भांडत न बसता,समाजात तेढ न पसरवता 
एक� _हा आEण सगळे Pमळून सै3या+या मागे उभे रहा. चीनी मालावर ब2ह=कार घाला. 
देशभTती रोजHया िजवनात व अनेक वषU 
आपण भारतीय केवळ एक 2दवस [Fतका*मक देशभ^तीच े[दश1न क(न उरलेले 2दवस मा� 
*याच पा�क�तान बरोबरच े�iकेट सामने आEण पा�क�तानी कलाकारांच ेPसनेमे पाह�यात 
घालवतो. आपल� एक 2दवसाची रा=gभ^ती जागतृ _हायला सैFनकांना हुता*मा _हावे लागते, हे 
Sच� ददुqवी आहे. 
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*यासाठd आपले पद, प' बाजूला क(न सरकारला आव5यक तो पा2ठंबा देखील Mयायला हवा. 
एक 2दवसाची मया12दत रा=gभ^ती न_हे, आता रा=g2हता+या [*येक गो=ट�साठd [Fत2दन 
रा=gभ^ती जोपासायला हवी! 

सोशल मी�डया वर�ल द�ु�चार आ�ण सामा�य नाग�रकांचे 
कत!"य 

February 14, 2019 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 

 

समाज मा7यमे (Social Media) ह� एक महlवाच ेसाधन झाले आहे. सुमारे 60-70 ट^के 
भारतीयांपयWत ह� मा7यम ेपोहोचल� असावीत असा अदंाज आहे. समाज मा7यमांमधनू 
सकारा*मक बातBया आपण पोहोचवू शकतो. तर श� ुरा=gे मा� एकमेकां8वषयी वाईट बातBया 
सांग�यासाठdह� व अप[चार कर�यासाठd *यांचा वापर करतात. याम7ये नवनवे संशोधन रोज 
होत आहे. समाज मा7यमांवर�ल पो�टसाठd आSथ1क भार पडत नस?याने [*येक सामा3य 
_य^तीला �वतःच ट�_ह�, वत1मानप� चालवणे �कंवा एखाद� 8वचारधारा लोकांपयWत पोहोचवणे 
श^य झाले आहे. मा� याचा वापर जे_हा समाजात तेढ पसरव�यासाठd �कंवा चकु�चा 8वचार 
[सार कर�यासाठd केला जातो ते_हा नाग<रकांची व *याचवेळी सरकारची जबाबदार� वाढते. 
गे?या काह� म2ह3यांपासून आरोप [*यारोप समाजमा7यमे, ट�_ह� आEण वत1मानप� ेयामधनू 
केले जात आहेत. यापैक� 99 ट^के आरोप कधीच PसMध होणार नाह�त. मग हे आरोप जे 
करतात *यां+या 8व(Mध कायदेPशर कारवाई होणार का?. जसे तं�nान सोपे होत सामा3य 
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माणसा+या हाती जात आहे तसे देश 6ोह� 8वचारांना 8वरोध कर�याची *यांची ताकद वाढत 
आहे. 
काह� रा=gांनी Fनवडणुका आधी डोना?ड gBप यां+या बाजूने [चार केला व या [चारामुळे 
डोना?ड gBप िजंकले असावे अशी समजूत आहे. डोना?ड gBप यां+या बाजूने रPशया आEण 
चीन ने [चार क(न सोशल Pमडीयावर *यांच े8वरोधक डमेोiॅ2टक प'ा+या 2हलर� ि^लटंन 
यां+या8वरोधात [चडं चकु�+या बातBया पसरव?या अ5या बातBया आहेत. *यातील 99 ट^के 
बातBया खोmया हो*या.*याचा प<रणाम असा झाला क� डोना?ड gBप जे �वतःहून Fनवडणूक 
िजंकू शकले नसते *यांचा 8वजय झाला. अमे<रके सारrया [गत रा=gाम7ये सुPशL'तांच े
[माण सवा1Sधक असतांना सु7दा 2हलर� ि^लटंन यांचा पराभव झाला. याचा अथ1 चकु�+या 
बातBयांचा वापर समाज मा7यमांMवारे क(न एक उमेदवार 8वजयी झाला. *याव(न सोशल 
Pमडीयाची डाव पलट�याची ताकद आपण ओळख ूशकतो. 
Qया बाजूने �नणCय हवा 2या बाजूचे तQV बोलवायच े

द=ु[चाराम7ये एक महlवाच ेत*व हेच क� कुठलाह� एक आरोप करायचा, *यानंतर तो आरोप 
समाज मा7यमांचा वापर क(न तो सगळीकड ेपसरवायचा. *याक<रता अनेक प'ांनी, असे 
तं�n �कंवा क3सलटंट यांना नोकर�वर ठेवले आहे,tयांना सोशल Pमडीयाचा वापर कसा 
करायचा याची मा2हती आहे. *यांच ेकाम हेच क� दसुरे प' जे काह� 8वधान करेल *यातील 
चकुा शोधाय+या आEण *यां+या 8व(Mध द=ु[चार सु( करायचा. एवढेच न_हे तर अशा 
[कार+या बातBया समाज मा7यमांम7ये पसरावया+या, नंतर काह� ट�_ह� वा2ह3यांवर 
*या8वuयी चचा1 घडवून आणायची. चचा1 घडवताना tया बाजूने Fनण1य हवा *या बाजूच ेप�कार 
�कंवा तtn बोलवायच.े 
Bहणजे राफेल [करणी घोटाळा झाला असे Pस7द करायच ेआहे. *याकरता काह� तtn tयांच े
मत राफेल घोटाळा झाला असेच असेल अशांनाच बोलावायच.े जेणेक(न ट�_ह�चा काय1iम 
पाहाणाv यांना असे वाटेल क� चार तtn Bहणतात क� घोटाळा झाला तर न^क�च घोटाळा 
झाला असणार. वत1मान प�ातह� आप?या बाजू+या तtnांकडून लेख Pलहून wयायच.े *यातून 
घोटाळा कसा झाला ह�च गो=ट पुढे सरकवायची. *यासाठd काह� ट�_ह� वा2ह3या,वत1मानप� े
तtnांना पैसा देऊन खरेद� केले जाते असे आरोप केले जात आहेत. 
ये*या पाच म2ह3यां+या काळात वेगवेगoया [कार+या मा7यमात खोmया बातBया पसरव�याचा 
[य*न होईल.रोज+या रोज ह� लढाई आप?या 8वरोधातील लोकां+या 8व(Mध एक नवा 
अप[चार कर�याची मो2हम सु( करेल. प�कार प<रषदा घेऊन *याला हवा 2दल� जाइल. 
समाज मा7यमांची मुrयालये ह� अमे<रका �कंवा युरोप या देशात आहे. m8वटर, फेसबुक, _हॉटस 
अ ॅप यांची मदत घेउन आप?या 8व(Mध आले?या बातBयांना थांबव�याच े�कंवा Jलॉक करायच े
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आEण tया बातBया आप?या सोFय�कर बातBया येऊ Mयाय+या असे [कार सु� असावेत. 
सोशल Pमडीयावर *या *या प'ा+या ने*यांच ेअनेक समथ1क फेक आयडिे3टट� तयार केले जात 
असावेत. एखाMया न*ेयाच े10 लाख फॉलोअस1 आहेत अस ेदाखवले जात ेमा� *यातील खv या 
फॉलोअस1ची संrया फ़ारच कमी असेल. अशा [कारे अप[चार मो2हम ह� एका मोxया 
पातळीवर पोहोचल� आहे. 
गोबेFस &ोपागंडा 
दसुv या महायुMधाम7ये सायकॉलॉिजकल वॉर फेअर ह� लढाई झाल�. जम1नीचा हुकुमशहा 
2हटलर या+या खोmया बातBया पसरवणारा [मुख होता गोबे?स. *यानेच 2हटलर+या बाजू+या 
बातBया सव1दरू पसरव?या. काि5मर म7ये या सवाWच े(पांतर एका वेगoया लढाईत कर�यात 
आले. *याला पसfVशन मॅनेजमyट Bहटले जाते. मा7यमांम7ये सात*याने अशा बातBया 
दाखवाय+या क� या राtयातील Fन=पाप त(णांवर सात*याने अ*याचार होतो आहे, *यामुळेच ते 
दहशतवाद� कृ*यात सामील होत आहेत. *यावर लेख Pल2ह�यासाठd वत1मानप�ासाठd अनेक 
तtn(??) काम करत आहे. 
नेपोPलयन ने 100 वषा1पुवK Bहटले होते क� द=ुकृ*य पसरवणार� वत1मानप� ेह� १०,००० 
श�सुै3यापे'ा सुMधा जा�त ताकदवान आहेत. नेपोPलयने हे 8वधान केले होते ते_हा ट�_ह�, 
वत1मानप� ेन_हती, तसेच समाज मा7यमे नावाचा भ�मासूर न_हता. आता अप[चारा+या 
मो2हमेला या सवाWमुळे मोठा आयाम 2दला जातो. या सवाWसाठd इत^या मोxया [माणात पैसा 
ओतला जात आहे. *यामळेु हे सव1 कसे थांबवायचे हे एक मोठे आ_हान आहे. 
काय करावे 

भारत सरकारने सोशल Pम@डयातील फेसबुक, mवीटर, _हॉटस अ ॅप यांची तपासणी केल� 
पा2हजे.जे मेसेज 2हसंाचार वाढवु शकतात ते Jलॉक केले पा2हजे. फॉलोअस1ची संrया खोmया 
पMधतीने वाढव�यात आल� आहे का. सोशल Pमडीया सारrया Vलॅटफॉम1वर जाताना �वतःची 
ओळख क(न देणे फार महlवाच ेआहे, tयामुळे फेक 3यूज Bहणजेच खोmया बातBया पसरवणे 
सोपे राहाणार नाह�. _हॉटअ ॅपने Fनयमन करायला सु(वात केल� आहे. पण याची 
अमंलबजावणी जशी _हायला पा2हजे तशी होत नाह�. 
चीन सारrया देशात सोशल Pमडीयामधल� साधने जी 2हसंाचार पसरवतात, Mवेष पसरवतात 
�कंवा एकमेकां+या 8वचारसरणी 8व(Mध Pल2हतात, *यां+यावर बंद� घाल�यात आल� आहे. आता 
वेळ आल� आहे क� सोशल Pमडीयात बदनामीकारक मजकूर [सतृ करणाv यांना हे सांगावे 
लागेल क� भारतात अशा [कारचा द=ु[चार क(न भारतीयांची मने िजंकता येणार नाह�. 
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भारतीय मतदार हुशार आहे आEण *याला कोणाला मत देऊन Fनवडून आणायच ेआहे याची 
जाण आहे. मा� चकु�+या बातBयांचा भ@डमार थांबव�याची गरज ज(र आहे. 
द�ु&चार यु$ध कािWमरम'ये चालते 
हाच भ@डमार जसा काह� राजक�य प' मतदारांवर करतात तशाच [कारचा भ@डमार ल=कर, 

भारतीय सुर'ा एज3सीवरह� होतो. सुर'ा एज3सी+या कामा+या पMधतीवर घाला घालावा 
*यामुळे *यांची कामाची 'मता कमी होईल, अशा [कारच ेद=ु[चार युMध काि5मरम7ये चालते, 
न'लवाद� भागातह� हा भ@डमार केला जातो. ईशा3य भारतातह� अशा [कारच ेद=ु[चार केला 
जातो. Bहणून या सव1 [कारात सामा3य सुn नाग<रकांची जबाबदार� काय तर श^यतो समाज 
मा7यमांवर�ल अशा समूहात सामील होऊ नये. कुठल�ह� बातमी पुढे पाठव�यापुवK 8वचार 
करावा. अशी कुठल�ह� बातमी 2हसंाचार घडवू शकते �कंवा एकमेकां8वषयी वाईट बातमी असेल 
तर दलु1' करावे. जस संशया�पद वाटत असेल तर असा बातमीची Pलकं पोPलसांपयWत 
पोहोचवावी. जेणेक(न पोPलस *यां+यावर ल' ठेवFतल. ये*या काह� म2ह3यात सुर'ा एज3सी 
या सगoयावर ल' ठेवतील. जे कोणी 2हसंाचार वाढव�याचा [य*न करतील *यां+यावर 
कायदेशीर कारवाई करतील. अशा [कार+या द=ु[चाराचा बळी आBह� होऊ शकत नाह�. 
भारताम7ये अराजक माजवायच ेअसेल तर *यासाठd न'लवाद, माओवाद, दहशतवाद, याची 
काह�ह� गरज नाह�. साधा एसएमएससुMधा *यासाठd पुरेसा आहे, जे_हा इंटरनेटचा [सार 
जगभर झाला, *यावेळी *या+या Pश?पकारांनी भा�कत वत1वले होते क�, या तं�ाची _यापकता 
आEण गती ह� भ8व=यकाळात सायबर iाईम आEण सायबर वॉरला ज3म देणार� ठ( शकते. 
Bहणून *याबाबत सगoयाच देशांनी आEण समाजाने जाग�क रा2हले पा2हजे. 

बारामु$ला दहशतवाद म&ुत होताना.. 
February 8, 2019 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 
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गे?या जवळपास तीन दशकांपासून अशांतता, 2हसंाचार, दहशतवाद� ह?ले यांमुळे e�त 
असणाv या का5मीर खोv यातून एक अPभमाना�पद आEण 2दलासा देणार� बातमी नुकतीच समोर 
आल� आहे. का5मीर खोv यातील महlवाचा िज?हा असणारा बारामु?ला हा िज?हा दहशतवाद 
मु^त Bहणून घो8षत कर�यात आला आहे. आता ‘बारामु?लापॅटन1’ चा वापर क(न का5मीर 
खोv यातील चार महlवा+या िज?aयातह� असे यश Pमळवणे गरजेच ेआहे. 
काWमीरखोरे१३५1कमीलांबतर३२1कमी?ंद 

का5मीर खोरे हा भारता+या जBमू आEण का5मीर राtया+या का5मीर भागातील एक भौगोPलक 
[देश आहे. चारह� बाजूंनी पव1तरांगेने वेढला गेलेला हा [देश सुमारे 135 �कमी लांब तर 32 
�कमी (ंद आहे. का5मीर खोv या+या पि5चमेस व दL'णेस पीर पंजाल पव1तरांग तर उkर व 
पूवfस 2हमालय(शमशाबार�)पव1तरांग आहे. झलेम ह� येथील [मुखनद� आहे. 0ीनगर हे का5मीर 
मधील [मुख शहर असून अनंतनाग, बारामु?ला, कुपवाडा इ*याद� [मुख नगरे खोv यातच ि�थत 
आहेत. सुमारे 69 लाख लोकसंrया असले?या का5मीर खोv यातील जनता [ामुrयाने 
मुि�लमधमKय असून उदू1 व काि5मर� aया येथील [मुख भाषा आहेत. नैसSग1क सzदया1च े
वरदान लाभ?यामुळे का5मीरला भारताच ेनंदनवन Bहटले जात असले तर� गे?या अनेक 
दशकांपासून दहशतवादाने का5मीर ला eास?यामुळे या नंदनवनात सात*याने अशांततेच,े 

अ�थयैा1च ेवारे वाहात रा2हले. आज घडीला येथे अनेक अFतरेक� व फुट�रवाद� संघटना काय1रत 
आहेत. 
दहशतवाद हा काWमीर खोयाCमधील चार िजFXयापुरता सी�मत 
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वा�त8वक, संपूण1जBमू-का5मीरम7ये दहशतवाद� कारवाया सात*याने होत नसतात. पण 
मा7यमांमधनू उ?लेख होताना मा� का5मीरम7ये अशांतता, 2हसंाचार असा उ?लेख होतो. 
2011 +या लोकसंrया मोजणी[माणे जBमु-का5मीरची लोकसंrया 1.3 कोट� इतक� आहे. 
भौगोल�क 4=टया क5मीरच ेतीन मोठे भाग आहेत. लेह-लडाक हा सवाWत मोठा भाग आहे 
आEण *याची लोकसंrया अडीच ते तीन लाख आहे. या भागात दहशतवाद अिजबात नाह�. 
दसुरा मोठा भाग आहे तो Bहणजे जBमू आEण उधमपूर भागातले10 िज?हे. यांची लोकसंrया 
55 ते 60 लाखां+या आसपास आहे. येथे सुMधा दहशतवाद नाह�. या भागात जो 2हसंाचार 
होतो तो पा�क�तानी सै3याने लाईन ऑफ कंgोल Bहणजेच [*य'ताबा रेषे+या बाजूने 
गोळीबार के?यामुळे होतो. मा� Fतथे ि�थत दहशतवाद नाह�. स7याचा दहशतवाद हा का5मीर 
खोv यापुरता सीPमत आहे. का5मीर खोv याम7ये दहा िज?हे आहेत. यापैक� दL'ण का5मीर 
मधील चार िज?aयांत सवा1Sधक 2हसंाचार होतो.  बारमु?ला िज?हा हा का5मीर खोv या+या दहा 
िज?aयापैक� एक. हा का5मीर खोv यातील महlवाचा िज?हा आहे. या िज?aयासंदभा1त एक 
अPभमाना�पद आEण ऐFतहाPसक Bहणता येईल अशी उपलJधी भारतीय ल=कराने [ाVत केल� 
आहे. बारमु?ला िज?हा हा दहशतवाद मु^त िज?हा Bहणून अल�कडचे घो8षत कर�यात आला 
आहे. Bहणजेच या िज?aयातील दहशतवाद पूण1पणे संपलेला आहे. बारामु?ला िज?aयात 
गे?या दोन वषाWत 50 हून अSधक दहशतवाद� ठार झाले आहेत. 24 जानेवार� ला बारामु?ला 
िज?aयातील Qबनीर गावात तीन दहशतवाद� ठार झा?यानंतर जBमू-क5मीर पोPलसांनी उkर 
क5मीर म7ये दहशतवाद� मु^त िज?हा घो8षत केले आहे. िज?aयातील एक चांगले सुर'ा 
वातावरण [दान कर�यासाठd ल=कराने *यां+या समथ1नासाठd �थाFनक जनतेचा ध3य वादकेला 
आहे. 1984 म7ये अFतरेक� ह?ले झा?यापासून ह� प2हल�च वेळ आहे क� एक िज?हा 
दहशतवाद�-मु^त Bहणून घो8षत कर�यात आले आहे. आता बारामु?ला िज?aयात Fनवासी 
दहशतवाद� नाह�. 
आपFयाला हेच डावपेच इतर भागात ह� करता येईल का? 

पा�क�तान कडून एलओसी व(न दहशतवादाची जी घुसखोर� होते ती उर� आEण अशा 
भागातून केल� जाते. या Pशवाय सोपोरला काह� काळापूवK दहशतवादाचा गडमानला जायच.े 
परंतु आता या भागातील ह� दहशतवादाचा पूण1पणे नयनाट कर�यात भारतीय सै3याला यश 
आले आहे. भारतीय ल=कराच ेयाबाबत अPभनंदन करतानाच काह� मुMदे आEण [5न ल'ात 
wयायला हवेत. मुळात हे असे का झाले आEण आप?याला हेच डावपेच इतर भागातह� करता 
येईल का हा यातील सवाWत महlवाचा [5न आहे. बारामु?ला िज?aयात Pमळाले?या यशाच े
मुrय कारण Bहणजे तेथील �थाFनक र2हवाशांकडून भारतीय सै3याला Pमळणार� नेमक� गुVत 
हेर मा2हती. या मा2हतीमळेु जवानांना दहशतवाMयां+या 2ठकाणांवर ह?लेक(न *यांना बरबाद 
करणे सोपे गेले. याPशवाय आणखी एक महlवाची गो=ट Bहणजे, पा�क�तानकडून 
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का5मीरखोv यातील त�णांची माथी भडककावून *यांना दहशतवाद� कारवायांम7ये सहभागी 
क(न घे�यासाठd जोर कसपणाने[य*नहोतआहेत. या 
[य*नांनाकाह�[माणातयशह�आ?याचमेागीलकाळात2दसूनआलेआहे. 
पणपा�क�तान+याया[य*नांनाबारामु?लािज?aयातसाफअपयशआले. 
याभागातीलकोणीह�दहशवाद�बन�यासाठdगेलेनाह�. 
उलटदहशतवादासाठdगेले?यात�णांना*यां+यानातेवाईकां+यामदतीनेपरतआण�यातभारतीयसुर'ायं
�णांनायशआले. 
यशामुळेगा�फलराहूनचालणारनाह� 
याभागातील�थाFनकत�णांनादहशतवाद�नेटवक1 म7येभरतीनहोऊ2द?यामुळेआपोआपचदहशतवाMयां
चीसंrयाकमीहोतगेल�. मार�यातआले?यादहशतवाMयां+याजागीनवीनदहशतवाद�Pमळतन_हते. 
यासाठdक5मीरमधीलपोPलसांनीदहशतवाMयां+याकुटंुQबयांसहकामकेलेआहे. 
*यांचसेमुपदेशनकेलेआहेआEणयासमुपदेशनातूनकाह�ंना2हसंाचारसोड�यासभागपाडलेआहे. 
भारतीयसैFनकांनीजोरदारदहशतवाद�8वरोधीमो2हमराबवूनदहशतवाMयांनान=टकर�यातयशPमळाले, 

ह�बाबगौरवा�पदआहे. 
असेयशआप?यालादL'णका5मीरमधीलचारिज?aयातPमळालेतरदहतवाMयांचकंेबरडमेोडलेजाईल. 
मा�शजेार+यािज?aयातीलदहशतवाद�ये�यासआEणयेथनूकामकर�यासवेळलागतनाह�. 
एखाMयानवीन_य^तीसिज?aयातूनभरतीकेलेजाऊशकते. 
*यामुळेयायशामुळेगा�फलराहूनचालणारनाह�. 
दसुया1◌ेबाजूलापा�क�तान+याएलओसीव(नघुसखोर�थांबव�यातभारतीयसुर'ायं�णांना95 
ट^केयशआलेआहे. 
ह�घुसखोर�पूण1पणेथांबवताआल�तरनवीनदहशवाद�पा�क�तान+याबाजूनेघुसखोर�क(शकणारनाह�त. 
असेमानलेजातेक�आजघडीला150 ते200 दहशतवाद�का5मीरखोया1णम7येलपलेलेआहेत. 
गुVतहेरमा2हती+याआधारेशोधमो2हमराबवून*यांनापकडताआलेपा2हजे. यातील70 ते80 
ट^केदहशवाद�हेक5मीरचरे2हवासीआहे. यादहशतवाMयां+याआई-
व@डलांवरदबावटाकूनअशावाटचकुले?यात�णांनापरतजरआणताआलेतरदहशतवाMयांचीसंrयाआप
?यालाकमीकर�यातयशयेईल. 
अल�कडीलकाळातसोशलमी@डया+यामा7यमातूनदहशतवादाचा[सारमोxया[माणावरकेलाजातआहे. 
हेल'ातघेता, 
सोशलमी@डयावरल'ठेवूनआ'ेपाह1�कंवामाथीभडकावणारामजकूरपो�टके?याजाणाv यासाईट�बंदकर
णेगरजेचआेहे. तसेचअशासाईट�कंवाJलॉगचालवणाया1क_य^तींनाअटककेल�पा2हजे. 
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येणाया1◌ेकाळातनवीनयुवकदहशतवादाकडजेाऊनयेतयासाठdका5मीरम7येमोxया[माणातरोजगारFन
Pम1तीचीगरजआहे. 
स7याका5मीरम7येबफ1 पडतआहेआEणगुलमग1भागाम7येयेणाया1गपय1टकांचीसंrयापु=कळवाढलेल�आ
हे. का5मीर8वषयीभारतासहजगभरातीलपय1टकांम7येआकष1णआहे. 
हेल'ातघेताआप?यालाका5मीर+याइतरभागांम7येपय1टनासाठdअनुकूलि�थतीFनमा1णकरताआल�तर
जेयुवक2हसंाचारा+यामागा1कडजेावूशकतात*यांनारोजगारPमळूशकेलआEण*यांचीपावलेथांबवतायेतील
. थोड^यात, 

आप?यालाtयाकारणांमुळेआप?यालाबारमु?लाभागातयशPमळाले*याचाचवापरक(नका5मीरखोया1◌ा
तीलचारमहlवा+यािज?aयातअसेयशPमळणेगरजेचआेहे. 
तसेझालेआEणतशाचउपायांचाउपयोगकेलातरका5मीरखोया1◌ातीलदहशतवाMयांचकंेबरडमेोड�यातआ
प?यालायशPमळूशकते. 

काि�मर खो
 यात सोशल �मडीयावर 
दहशतवादाचा �सार 
December 30, 2018 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 
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काह� 2दवसापूवK क5मीर खोvयात तीन दहशतवाMयांना मार�यात सै3याला यश Pमळाले. मा� 
सै3याची काय1वाह� सु( झाल� आणी सोशल मी@डया +या मदतीने आजूबाजू+या भागात?या 
त�णांना या भागात येउन सै3यावर ह?ले आEण तुफान दगडफेक कर�यात सांSगतले गेले. 
�वतःच ेर'ण कर�याकरता प2हले पोPलसांनी अ0ुधरू वापर केला, *यानंतर पॅलेटचा वापर 
कर�यात आला. तर�ह� जमावाची आiमकता थांबल� नाह� Bहणून दसुरा कुठलाह� पया1य 
नस?यामुळे सै3याला जमावावर गोळीबार करावा लागला. tयाम7ये सात युवक मारले गेले. हा 
सोशल मी@डया चा केवढा गैरवापर केला जाऊ शकतो याच ेएक मोठे उदाहरण आहे. 
बदल*या युगात सोशल मा7यमे ह� संपका1साठd 8वशषे महlवाची ठरत आहेत; पण या 
मा7यमांचा चांग?या कामासाठd वापर करणार� मंडळी आप?याकड ेकमी आहेत. या मा7यमांचा 
गैरवापर क(न समाजात तेढ Fनमा1ण करणे, एखाMया _य^तीची [Fतमा मल�न करणे, असा 
अनेकांचा काय1iम सु( असतो. नेमके हेच काि5मर खोv यात होत आहे. ह� बाब घातक असून 
*यासाठd सवाWनी या मा7यमाच ेमहlव जाणून *याचा योcय वापर केला पा2हजे. 
सोशल �मडीया )हसंाचार भYक व0याच ेसाधन  

जी घटना सवा1त महlवाची आहे ती Bहणजे काि5मर खोया1तील दहशतवादाच ेबदलते �व(प. 
काि5मर खोया1त सरकारने Pश'णाचा [चडं [सार केला आहे. बहुतांश काि5मर� 8वMया}याWना 
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सरकार� Pश=यवkृी Pमळा?याने काि5मर खोरे म7यमवगKय, सुPशL'त झाले आहे. Pश'णाचा 
उMदेश असा क� ते देशाचे चांगले नाग<रक होतील. मा� ह� अपे'ा फोल ठरत हे सव1 PशL'त 
युवक फेसबुक �कंवा सोशल Pमडीया दहशतवाद� बनले आहेत. *यांनी सोशल Pमडीयाम7ये 
दहशतवादाचा/उeवादाचा [चार करायला सु(वात केल� आहे. आप?या देशात अनेक सोशल 
Pमडीयाच े[कार आहेत. *यात _हॉटस अॅप, फेसबुक, mवीटर, �नॅपचॅट अशी वीस वेगवेगळी 
मा7यमे आहेत. याचा चांगला वापरह� करता येतो तसा गैरवापरह� करता येतो. याचा काि5मर 
म7ये मोxया [माणात गरैवापरच होतो आहे. भारतीय सै3य शोधमो2हम �कंवा धरपकड 
करायला कोण*याह� गावात [वेश करते ते_हा सोशल Pमडीया+या मा7यमातनू Fनरोप पाठवला 
जातो क� सै3य आले आहे आEण आजूबाजू+या गावातील लोकांना सै3यावर दगडफेक 
कर�यासाठd बोलावले जाते. *यामुळे सै3याची शोधमो2हम सु( होते ते_हा शकेडOनी युवक 
गोळा होतात आEण सै3यावर दगडफेक करायला सु(वात करतात. एका बाजलूा दहशतवाMयांना 
तOड Mयायच ेआEण माग+या बाजूने दगडफेक�लाह� तOड Mयायच.े 
सोशल �मडीयावर फेक @यूज 

एवढेच न_हे तर अनेक फेक 3यूज �कंवा चकु�+या बातBया, फोटो पाठवले जातात.  सोशल 
Pमडीयावर एक बातमी आल� होती ती Bहणजे सै3याने एका भागात असले?या सव1 हातगाpया 
जाळून टाक?या *या बातमीने हाहाकार माजला होता. मा� नंतर ह� चकु�चा बातमी अस?याच े
�प=ट झाले. आज काि5मर खोया1ची 70 ट^के लोकसंrया ह� त(णवगा1तील आEण 35 वष1 
वयोगटातील आहेत. ते मोxया [माणात सोशल Pमडीयाचा वापर करतात. सोशल Pमडीयाचा 
गैरवापर इत^या मोxया [माणात वाढला आहे क� सरकारने *यां+यावर वेगवेगळे FनबWध 
लावायला सु(वात केल� आहे. सवा1त महlवाच ेBहणजे _हॉटस अॅप eुप +या अॅडPमFन�gेटस1ना 
डीसी ऑ�फस म7ये �वतःला नOदणीकृत कर�यास सांSगतले आहे. एवढेच नाह� तर अफवा 
�कंवा चकु�ची बातमी पसरवल� तर *याला दोन वष1 कैदेची Pश'ा होऊ शकते. काि5मरम7ये 
सरकार� कम1चायाWची संrया पाच लाखाहून जा�त आहे. *यांनाह� सोशल Pमडीयाचा गैरवापर 
कर�यापासून थांबवले जात आहे. या 8वरोधात Fतथ?या युवक आEण कम1चायाWनी एक चळवळ 
सु� केल� आहे. यात अPभ_य^ती �वातं~याची गळचपेी होत अस?याच े*यांनी Bहटले आहे. 
सवा1त मोठे आ_हान आहे ते [ंचड _याVती असणाया1 सोशल Pमडीयावर Fनयं�ण कसे ठेवायच.े 
ददुfवाने अनेक वेळा _हॉटस अॅप वर येणारे मेसेज अनेक वेळा भारतातून न येता ते 
पा�क�तान �कंवा इतर देशांतून येतात. *यामुळे सोशल Pमडीयाचा वापर करणाया1 _य^तीची 
ओळख पटल� पा2हजे. यासाठd मोबाईल iमांक घेताना जसे सव1 मा2हती मोबाईल कंपनीला 
देतो तशीच ह� मा2हती सोशल Pमडीया+या वापरासाठd देणेह� स^तीच ेकेले पा2हजे. 
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अनेक काि5मर� युवक कुठल�ह� 2हसंाचाराची घटना घडल� क� *याच ेलाई_ह ि�gPमगं सु( 
करतात आEण *या घटनलेा मोबाईलव(न सवाWपयWत पोहोचव�याचा [य*न करतात. दहशतवाद� 
संघटनेत न_या त(णांची भरती कर�यासाठd _हॉटसअॅप सारrया मा7यमांचा वापर केला जातो. 
_हॉटसअॅप चा वापर युवकांना कmटरतावाद� बनव�यासाठd केला जातो. आज काि5मर 
खोया1तील त(ण Fतन [कारे 8वचार करणारे आहेत. एक Bहणजे काि5मर खोरे �वतं� हवे 
आहे, दसुरे tयांना पा�क�तानात सामील _हायच ेआहे आEण FतसयाWना कmटरवाद� इ�लाPमक 
रा=g हो�याची इ+छा आहे. 
सोशल मी�डयांतून ल�करा वZ$ध अप&चार 

m8वटर, फेसबूक, _हॉmसअॅप आद� सोशल मी@डयांतून संर'ण मं�ालय तसेच ल=कर 
मुrयालया+या काह� शाखांची लेटरहेड वाप(न ल=करा8व�Mध अप[चार सु( आहे. भारता+या 
सीमेपल�कडील देशांतून हा गैरवापर सु( असावा, असा संशय खMुद ल=करानेच _य^त केला 
आहे. या अप[चाराला बळी पडून ल=करासंबंधी मा2हतीचा गैरवापर थांबवावा, असा इशारा 
ल=करा+या [व^*यांनी m8वटरव(न 2दला आहे.सोशल मी@डयावर�ल संदेशांम7ये अॅटॅचमे�ट 
Bहणून अशा[कारे लेटरहेडवर छापलेले संदेश 8वत<रत झा?याच ेल'ात आले आहे. सेवाFनवkृ 
सै3याSधकार� तसेच स7या काय1रत असले?या सै3याSधकाvयांच ेJलॉcस �कंवा *यां+या नावाने 
पेरले गेले?या _हॉmसअॅप संदेशांमधनू खोmया मा2हतीच ेद�तऐवज �कंवा छायाSच�ांचा गैरवापर 
केला जात अस?याच ेआढळले आहे. असे लेखन करणाvया अSधकाvयांनी कोण*याह� मा2हतीवर 
�कंवा सामeीवर आधा<रत काह� Pलखाण करताना ती मा2हती �कंवा सा2ह*य यांची खातरजमा 
ल=कर मुrयालयाकडून क(न wयावी. *याMवारे आप?या सै3य दलांना अडचणीत आण�याच े
[योजन आहे का, याची खातरजमा करावी.अप[चाराच े[कार सोशल मी@डया Fनर�'ण 
करणाvया पथकां+या नजरेस आ?यानंतर ह� खबरदार� घेतल� जात आहे. 
सोशल �मडीयावर  ल� ठेवणे गरजेच े 

सोशल Pमडीयावर  ल' ठेवणे अFतशय गरजेच ेआहे. सरकारने *यावर अनके FनबWध टाकले 
आहेत परंतू इतर देशांपासून काह� धडा घेऊ शकतो का याचा 8वचारह� केला पा2हजे. शजेार�ल 
रा=g चीनने देशात सोशल Pमडीयावर पूण1पणे FनबWध लावले आहेत. कोणताह� सोशल Pमडीया 
चीनम7ये काय1रत असेल तर स_ह1र चीनम7ये ठेवावे लागतात. तसेच पाऊल भारताने उचलले 
पा2हजे .कोणतीह� चकु�ची बातमी �कंवा अफवा पसरव�यात येत असतील तर ते *वर�त Jलॉक 
केले पा2हजे. पोPलस खा*याम7ये सोशल Pमडीयावर ल' ठेव�यासाठd एक वेगळा 8वभागच 
काय1रत केला पा2हजे tयाम7ये [PशL'त तं�PशL'त पोPलसांचा वापर क(न अ5या सोशल 
Pमडीयावर घडणाया1 गु3हेगार� गो=ट�ंना थांबवणे, *या माग+या क*याWना पकडणे �कंवा *यांना 
Jलॉक करणे या [कारची कामे सु( करणे हे गरजेच ेआहे. 



19 
 

मी�डयाचा उपयोग एका2मता आ[ण बंधभुाव वाढ व0यासाठN 
काि5मर खोया1तील बंदकुधार� दहशतवाद जर� कमी होत असला तर� आता क�पॅड िजहाद� 
�कंवा फेसबुक, _हॉटस अॅप दहशतवाद� हा नवा वग1 सु( होत आहे. जो चकु�+या बातBया 
पसरवून कmटरतावाद पसरव�याचा [य*नात आहे. *यामुळे सोशल Pमडीया+या वेगवेगoया 
Vलॅटफॉम1वर ल' ठेवून Fतथे द=ुकृ*य करणायाWना पकडणे गरजेच ेआहे. *यामुळे खोया1म7ये 
पसरले?या कmटरतावादाला रोख�यास मदत Pमळेल. 
सोशल मी@डया आEण इंटरनेटचा गैरवापर कर�याचे [माण काि5मर खोयाWमधे फार वाढले 
आहे, ['ोभक �व(पाच ेसंदेश सोशल मी@डयावर _हायरल हो�यापासून रोख�यासाठd सरकारने 
नवा ठोस कायदा तयार कर�यावर भर Mयायला हवा. सोशल मी@डयाचा चांगला वापर करा, 
नाह�तर चीनसारrया देशांकड ेबघा, Fतथ ंइंटरनेट+या वापरासाठd कडक Fनयम आहेत.सोशल 
मी@डयावर टाक�यात आले?या  बनावट ि_ह@डओमुळे दंगल भडक?याच ेउदाहरणे आहेत.  हे 
रोखायच ेअसेल तर सोशल मी@डयाचा गैरवापर थांबव�याच ेमाग1 शोध�याची आवशकता 
आहे.या मी@डयाचा उपयोग एका*मता आEण बंधभुाव वाढ8व�यासाठd _हायला हवा. मा�, 

अल�कड ेचकु�+या पMधतीने याचा वापर केला जात आहे असे 2दसते. 

पो(लस दला)या स*मीकरणाकरता काह� उपाययोजना 
September 5, 2018 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 

 

गे?या काह� म2ह3यांपासून महारा=gात आEण एकूण देशात 2हसंाचारा+या घटना वाढ?या 
आहेत. या 2हसंाचारात सवा1Sधक बळी जातात ते सामा3य माणसांचे. ि��या, लहान मुले, tये=ठ 
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नाग<रक जे 2हसंाचार घडत असले?या 2ठकाणी अडकतात आEण ते मारहाण, जाळपोळ याला 
बळी पडतात. कामाक<रता बाहेर पडले?या लोकांना अचानक उसळले?या 2हसंाचाराला बळी 
पडावे लागते. मग तो 2हसंाचार भीमा कोरेगावचा 2हसंाचार, औरंगाबादेतला गOधळ असो, दधू 
आंदोलन, शतेकर� आंदोलन आEण आता मराठा आर'णातला 2हसंाचार, याम7ये सामा3य 
माणसांची सुर'ा धो^यात आल� आहे. 
राजक�य नेते आEण *यांच ेदौरे यात पोPलस बळाचा बराच वापर होत अस?याने कायदा-
सु_यव�थेकड ेपोPलसांच ेअनेकदा दलु1' होते. पोPलसांवर अनेकदा राजक�य दबाव येत 
अस?याने पोPलसांच ेहातह� बांधलेले असतात. इ+छा असूनह� पोPलस कारवाई क( शकत 
नाह�त. अनेक 2ठकाणी काह� नेतेमंडळीच गुंडांची मदत घेतात. *यामुळे गु3हेगार बेडर होतात. 
यात सामा3य जनतेला �ास होतो. भयमु^त महारा=gा+या FनPम1तीसाठd पोPलस यं�णा 
आणखी मजबूत केल� जावी आEण राtयात कायदा-सु_यव�था उkम असावी, या4=ट�ने काह� 
उपाययोजना न^क�च करता येतील. 
पो�लस दल स�म \हावे 

पोPलसांची मुrय कत1_ये अस?या 'ु?लक कामांमुळे बाजूला राहतात. पोPलसांची [मुख चार 
कामे असतात. ती Bहणजे, गु3aयांचा तपास, कायदा व सु_यव�था राखणे, सामािजक सुर'ा 
आEण गुVत वाता1. परंतु या+याशी थेट संबंध नसले?या कामांचा बोजा पोPलसांवर इतका 
असतो क� मुrय कत1_यांकडचे *यांच ेदलु1' होते. वाहतुक�च ेFनयं�णसुMधा पोPलसांची 
जबाबदार� नाह�. हे कामसुMधा आऊटसोस1 केले पा2हजे. कायदा आEण सु_यव�था राखणे आEण 
नाग<रकां+या जी8वताच ेव *यां+या मालमkेच ेसंर'ण कर�याची जबाबदार�  सरकारची आहे. 
Bहणुन राtयातील पोPलस दल स'म करायला हवे. पोPलस Pशपाई, पोPलस उपFनर�'क, 

सहायक पोPलस आयु^त यां+या <र^त जागा कालबMध काय1iमांतग1त भर?या जा_यात. 
पोPलस दलात हुशार अSधकायाWना [ाधा3याने �थान 2दले जावे. पोPलसांनी *यांच ेकत1_य 
[ामाEणकपणे पार पाडावे यासाठd *यां+या सुवीधात वाढ केल� जावी. पोPलसांवर कामाचा 
अFत<र^त भार पडणार नाह� या साठd pयुट�च ेतास Fनधा1<रत केले जावेत, *यां+या सुmया 
आव5यकते[माणे मंजूर के?या जा_यात आEण *यांना मानPसक शांती [दान क(न एकूणच 
पोPलस दलाची काय1'मता वाढ8व�याचा [य*न _हावा. 
&�श�णासाठN पाठवावे 

पोPलसांना आयु=यात एकदाच gेFनगं 2दले जाते आEण लढाई मा� दररोज करावी लागते. 
सै3यदलांतील सैFनकांना सात*याने [Pश'ण 2दले जाते. कोण*याह� आ_हानांना सामोरे जाणारे 
त*पर पोPलस दल असावे, असे वाटत असेल तर तशा [Pश'णाचीह� सोय उपलJध क(न 2दल� 
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पा2हजे. अ*याधFुनक साधने *यांना Pमळाल� पा2हजेत. पोPलसांची Fनवड करताना *यांची 
मानPसक चाचणीसुMधा wयायला हवी. 
पोPलस दलात काम करणाया1 अSधकायाWना *यांच ेकत1_य [भावीपणे पार पाडता यावे या4=ट�ने 
काह� Fनवडक हुशार अSधकायाWची Fनवड क(न *यांना 8वदेशात [Pश'णासाठd पाठ8व�याची 
_यव�था कर�यात यावी. जगात आज सगoयात [भावी पोPलस दल �कॉटलंड याड1च ेमानले 
जाते. *या2ठकाणच ेपोPलस गु3हा घड?यानंतर नेमक� कृती कशा पMधतीने [ारंभ करतात 
आEण टVVयाटVVयाने गु3हेगाराला कसे पकडतात या8वषयीची काय1पMधती आपले अSधकार� 
जाणून घेतील, Fतथ?या पोPलस दलाची आणखी काह� वैPश=mये असतील तर ती मा2हती क(न 
घेतील आEण Fतथ?या कायMयांचा, गु3aयांसाठd झाले?या Pश'ेचा बारकाईने अ�यास करतील. 
याचा उपयोग *यांना आप?या राtयात गु3aयांचा वेगाने छडा लाव�यासाठd Fनि5चतपणे 
होईल.QRट�श व अमे<रकन काय1पMधतींचा आEण अनुभवांचा अ�यास क(न, तसेच *याव(न 
सुयोcय धड ेघेऊन आप?याला लाभ होईल. 
नै�तक मूFय �श�ण $यावी 
राजक�य, सामािजक, सां�कृFतक वा आSथ1क सम�यांची सोडवणूक पोPलस क( शकत नाह�त. 
Sचघळलेल� प<रि�थती Fनयं�णात आण�याची जबाबदार� *यांची असते. परंतु सम�या गंभीर 
(प धारण कर�यापूवKच योcय माग1 काढता यावा, यासाठd काह�तर� सामािजक _यव�था 
असल� पा2हजे. या _यव�थेला मदत कर�याची भूPमका पोPलस घेऊ शकतात. 
पोPलस खा*यातील �=टाचार कमी कर�यासाठd पोPलस दलात भरती होणाया1 [*येकाला नैFतक 
मू?यांची जाणीव क(न 2दल� Mयावी. *यांना *यांचे कत1_य आEण अSधकार याची जाणीव 
क(न 2दल� जावी. देशात जो �=टाचार बोकाळला आहे, तो कमी कर�यासाठd नैFतक 
Pश'णाची मदत हाईल. पोPलस Pशपाई आEण अSधकायाW+या [Pश'णात असते, ईतर 
अ�यासासोबतच नैFतक मू?यां+या जोपासनेचहे� पाठ Pशकवले जावेत, जेणेक(न सेवेत �जू 
होणारा पोPलस हा अ*यंत जबाबदार आEण [ामाEणक असेल. 
पो�लसांच ेमनोबल वाढवावे 

बरेचदा व<र=ठाकडून पोल�स Pशपायांना अपमाना�पद वागणूक Pमळते. काह� पोल�स अSधकार� 
तर गुमKत Pशपायांना गुलामासारखे वाग8वतात. तथाकSथत [Fति=ठत मंडळी व बरेच पुढार� 
कFन=ठ पोल�स अSधकार� व कम1चाvयांशी बोल�यासदेखील तयार नसतात . नाग<रकां+या 
संर'णासाठd लढणाया1 पोPलसांच ेमनोबल वाढ8व�याची जबाबदार� राtय सरकारची आहे. 
पोPलसांम7ये आ*म8व5वास Fनमा1ण कर�यासाठd उपाय केले जावे. पोPलसांनी मानPसक ताण 
घेऊन आ*मह*या क( नये याकड े8वशषे ल' 2दले जावे. *याच ेख+चीकरण होणार नाह� 
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आEण *याचा कायदा-सु_यव�था राख�यावर प<रणाम होणार नाह�, यासाठd खास काय1iम 
राब8वला जावा. मनोबल वाढ8व�यासाठd वेळोवेळी आव5यक असा <र�ेशर कोस1ह� *यां+यासाठd 
घेतला जावा. मुंबई+या आझाद मैदानावर पोPलसांचा जो अपमान गुंडांकडून झाला होता, *याची 
पुनरावkृी होणार नाह� असा बदल रचनेत व काय1पMधतीत केला जावा. 
ि_हआयपी सुर'ेच े[�थह� कमी क�न अSधक पोPलस कम1चायाWना सामा3य माणसा+या 
र'णासाठd र�*यावर आणले पा2हजे. पोPलसांकड ेअनेक _यव�थापक�य कामे आहेत. *यातुन 
*यातून पोPलसांना मु^त करता येईल का हे सुMधा तपासले पा2हजे. 
अ2याध�ुनक तंMVान $यावीत 

पोPलसांना दंगेखोरांवर काबू कर�यासाठd आधFुनक तं�nान उपलJध क(न देणे गरजेच ेआहेत. 
हे तं�nान जBमू काि5मर पोPलस वापरत आहेत. यामुळे पोPलस  दंगलखोरांवर काबू Pमळवू 
शकFतल. स7या अ0धुरुाPशवाय दंगलखोरांवर काबू Pमळव�याच ेइतर अनेक उपाय आहेत. 
पोPलसांना गु3हेगारांचा [भावीपणे सामना करता यावा आEण *याचबरोबर �वत:+या व 
नाग<रकां+या जी8वताचहे� संर'ण करता यावे यासाठd *यांना अ*याधFुनक श��ा�� े2दल� 
जावीत. गुंडांजवळ असले?या श��ा��ांचा [भावीपणे मुकाबला करता येईल अशा 'मतेची ह� 
श��ा�� ेअसावीत. नुसते आधFुनक�करणच क(न काम भागणार नाह�, तर ह� श�� े
वापर�याबाबतच ेकौश?यह� *यां+यात Fनमा1ण केले जावे. *यासाठd 8वशषे [Pश'ण काय1iम 
राब8वला जावा. 
एक स*य गो=ट अशी आहे क� 2हसंक जमावाला काबूत आण�यासाठd �कंवा आव5यक ती 
कठोर कारवाई कर�यासाठd म2हला पोPलस स'म ठ( शकत नाह�त. म2हला पोPलसांना 
�वसंर'णाच े[Pश'ण  देणे गरजेच ेआहे. 
खब] यांचे जाळे  वणावे 

पोPलस अSधकाv यांनी गुVतहेर सं�थांना कोणती मा2हती Pमळवावी या8वषयी काम Mयावे. 
2हसंक आंदोलनाची आगाऊ मा2हती Pमळवावी. *यासाठd सव1 गुVतहेर सं�थांची बैठक राtय, 

िज?हा पातळीवर होणे गरजेच ेआहे.अशा [कार+या बैठका या मुrयमं�ी, गहृमं�ी, पोPलस 
संचालक,िज?हा पालक मं�ी आद�ंनी घेत?या पा2हजेत. 
पोPलसांना मदत कर�या+या 4=ट�ने राtयभर खबयाWच ेजाळे 8वणले जावे आEण या खबयाWना 
आSथ1क मदत 2दल� जावी. या खबयाW+या जी8वताला धोका पोचणार नाह� याची काळजी 
पोPलस दलाने wयावी. 
7था�नक गु^तवाताC  वभागाची कायC�मता वाढवावी 
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टेि^नकल इंटेPलज3सने संशFयत दंगलखोऱांवर इले^gॉFनक पMधतीने ल' ठेवणे श^य आहे. 
या सव1 उपायामुळे पोPलसांना कुठे काह� गडबड होणार असेल तर *याची मा2हती आधीच 
कळेल व ते 2हसंाचार वेळेवर थांबवु शकFतल. 
�थाFनक गुVतवाता1 8वभाग अSधक स'म कर�या+या 4=ट�ने योजना आखल� जावी. या 
8वभागात नोकरभरती करताना उमेदवारां+या बौMSधक 'मतेची आEण Fनण1य'मतेची चाचणी 
घेतल� जावी. �थाFनक गुVत वाता1 8वभागाला *याच ेकाम प<रणामकारक र�तीने करता यावे 
या4=ट�ने आव5यक सगळी यं�णा उपलJध क(न 2दल� जावी. 
नागAरकांनी पो�लसांच ेकान डोळे व बनले पा)हजे 
सामा3य माणसांनीह� पोPलसांच ेकान डोळे व बनले पा2हजे.कायदा-सु_यव�था राखणे ह� जर� 
पोPलसांची जबाबदार� असल� तर� नाग<रकां+या सहभागाPशवाय पोPलसांना उM2द=टपूतK करता 
येणे श^य नाह�. *यामुळे कायदा-सु_यव�था राख�या+या कामात समाजातील सव1 �तरातील 
नाग<रकांच ेसहकाय1 घेतले जावे.�थाFनक नाग<रकांना गुVत मा2हती दे�यासाठd एक टोल �� 
फोन iमांक 2दला पा2हजे. जेणेक(न सामा3य नाग<रक *यां+याकडील मा2हती जलद 
पोPलसांपयWत पोहोच ूशकतात. *यां+या नावाची गुVतता बाळगल� पा2हजे. मोबाईल फोन व(न 
2हसंक घटनेच ेSच�ण क�न पोPलसांकड ेपाठवले पा2हजे. जेणेक�न 2हसंक आंदोलकांना पकडणे 
सोपे जाईल. 
ये*या २०१८ – २०१९ म7ये अनेक Fनवडणुका होत आहेत. *या पा5व1भुमीवर या 2हसंांच,े 

आंदोलनांच े[माण वाढ�याची श^यता आहे. अशा [कार+या 2हसंाचाराला रोखनू सामा3य 
माणसाच ेर'ण केले पा2हजे. राजक�य इ+छाश^ती अस?याPशवाय पोPलस दला+या 
काय1पMधतीत सुधारणा होणे श^य नाह�. 

खा(ल.तानी दहशतवाद पु�हा पुनरिज0वत कर1याचा 
पा2क.तानचा �य3न 

August 29, 2018 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 
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12 ऑग�ट रोजी लंडनमधील gफा?गर �^वेअर येथे खPल�तानवाMयां+या एक� 
ये�याला भारतान ेकडाडून 8वरोध केला होता.भारताने हा [�ता8वत मोचा1 होऊ नये अशी 
मागणीह� इंcलंडकड ेकेल� होती. मा� इंcलडने तसे कर�यास नकार 2दला. यावर भारताने [चडं 
नाराजी _य^त केल� .हा मोचा1 Bहणजे भारता+या [ादेPशक एका*मतेला धोका पोहोचले, असे 
फु2टरतावाMयांनी केलेले कृ*य आहे अशा शJदंम7ये भारताने Bहटले आहे. 
काि5मरातील 2हसंाचाराला पायबंद घाल�यात ल=कराला यश Pमळू लाग?याने पा�क�तान 
8वचल�त झाला आहे. *यांनी 8व8वध न_या आघाpया उघड�याच ेकाम आरंभले आहे. पाक 
हेरखा*याने बांगलादेशातील आपले ह�तकह� आसाम बंगालम7ये �iयाशील केलेले 
आहेत.  *यापैक� खल��तान साव1मताची मागणी व वेगoया शीख रा=gाची मागणी आहे. Bहणून 
तर gाफ़ा?गार चौकातील Fनदश1ना+या [संगी मुठभर शीख व अSधक संrयेने 8व8वध 
पा�क�तानी आEण काि5मर� फ़ुट�रवाद� राजकार�यांनी पुढे येऊन पाठdंबा 2दलेला आहे. हे 
सगळे गट पा�क�तानी हेरसं�थे+या आ0याने व पैशानेच चाललात, हे उघड गुपीत आहे. परंतु 
िजतका झटपट भडका आसाम बंगालमधील Fनवा1Pसत घुसखोर बांगलादेशींम7ये उडवता येईल, 

Fततका खल��तानची आग लावता येणार नाह�, हे पाकलाह� प^के ठाउक आहे. Bहणूनच 
*यांनी खल��तानसाठd २०२० सालच ेउMद�=ट ठेवले आहे. 
पा�क�तानी मुळाच ेलंडनच ेमहापौर सा2दक खान यांनी [ो खाPल�तान सBमेलनाला/ 
मेळा_याला/ (रॅल�ला) gॅफ़ेलगार उपनगरात भरव�याची परवानगी 2दल�. मा� *याच 2दवशी 
भारता+या बाजूने असले?या सBमेलनाला/मेळा_याला मा� परवानगी नाकारल�. कारण *यांनी 
ह� परवानगी वेळेवर माSगतल� न_हती.खाPल�तानसाठd मेळावा”लंडन @ड^लेरेशन” नावाने 
ओळखला जातो आEण अमे<रकेत ि�थत ‘सीख फॉर जि�टस’ या सं�थेने तो आयोिजत केला 
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होता. या बैठक�चा मुrय उMदेश होता क� 2020 म7ये जगभर साव1मत घेतले जावे आणी 
भारतातील पंजाबला �वातं~य Pमळावे.या साव1मताम7ये 3 कोट� शीख सहभाग घेतील आEण 
�वतं� खPल�तानसाठd मतदान करतील असे सीख फॉर ज�ट�सने जाह�र केले आहे. 
भारतातील शीखांनाह� याम7ये सहभाग घेता येईल असे या संघटनेने Bहटले आहे.भारत व 
जगातील वीस शहरांत साव1मत wयावे आEण 50 लाख मतांचा *याला पा2ठंबा Pमळवावा अशी 
धडपड सु� आहे.नंतर *याचा Fनकाल युनोत पाठव�यात येणार आहे. 
महापौर सा)दक खान  मह`वाच ेआहेत कa भारत �टन संबंध? 

लंडनि�थत भारFतयांनी [ो खाPल�तान सBमेलना 8व�Mध “आBह� भारतीय” Bहणून एक सं�था 
सहा म2ह3यापूवK उभारल�. *यांनी ठरवले क� 15 ऑग�ट+या FनPमkाने ते भारताचा 
�वातं~य2दन लंडनम7ये साजरा करतील. मा� या बैठक�ला लंडनच ेमहापौर पा�क�तानी मूळच े
सा2दक खान यांनी परवानगी 2दल� नाह�.*यां+या या कारवाईला भारत 8वरोधी मानले जावे. 
आप?या दो3ह� देशां+या संबंधांचा 8वचार क�न इंcलंडने अशी [करणे हाताळावीत. याआधीच 
भारताने इंcलंडकड ेप�ाMवारे आEण दोन बैठकांम7ये हा मुMदा उपि�थत क�न Fनदश1नांना 
परवानगी देऊ नये अशी 8वनंती केल� होती. लंडनला Fनरोप दे�याची गरज आहे क� जर तुBह� 
एका पा�क�तानी मूळ नाग<रकांमुळे जर भारत8वरोधी तlवांना समथ1न देणार असाल तर 
आBहाला मा3य नाह�. यामुळे भारत आEण QRटन यांच ेसंबंध खराब होऊ शकतात. ल'ात 
ठेवा क� आBह� पण QRटन 8वरोधी कारवायांना भारतात [PसMधी देऊ शकतो. हे आप?याला 
आवडले का? फैसला करा क� तुBहाला लंडनच ेमहापौर सा2दक खान  महlवाच ेआहेत क� भारत 
QRटन संबंध? 

पा1क7तानी अ<धकार� युरोपातील ख�ल7तानवाद� आंदोलनाचा सूMधार 

�वतं� खाPल�तान+या मागणीसाठd कॅनडा आEण युरोपात सु( असले?या रेफरyडम २०२० या 
मो2हमेचा सू�धार एक पा�क�तानी ल=कर� अSधकार� अस?याच ेसमोर येत आहे. पा�क�तानी 
सै3यातील चौधर� साहब अथा1त लेHटनंट कन1ल शा2हद मोहBमद मलह� हा अSधकार� युरोपात 
न_याने सु( झाले?या खPल�तानवाMयां+या भारत8वरोधी आंदोलनाचा सू�धार आहे.चौधर�+या 
पस1नल कॉBVयुटरमधनू अनेक द�तऐवज आढळून आले आहेत. tयाम7ये रेफरyडम २०२० 
चळवळीचा 8व�ततृ आराखडा सापडला आहे. या मो2हमे+या मागे अमे<रकेतील ‘सीख फॉर 
जि�टस’ ह� सं�था मुखवटा आहे. पा�क�तानची गुVतचर यं�णा आयएसआय या मागणीची 
मुrय सू�धार आहे. आयएसआय पा�क�तानसह जगातील इतर काह� 2ठकाण+या मुखवटा 
संघटनांसोबत काम कर�त आहे. 
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गे?या दोन वषाWत पंजाबम7ये झाले?या 2हदं ूने*यां+या ह*यांम7येह� या चौधर�चा हात 
अस?याचा संशय _य^त होत आहे.आयएसआयने युरोपात सु( असले?या रेफरyडम २०२०ला 
‘ऑपरेशन ए^�[ेस’ असे नाव दे�यात आले आहे.६ जून २०२०म7ये हे रेफरyडम २०२० सु( 
कर�यात येणार आहे.याच 2दवशी पंजाबम7ये माजी पंत[धान इं2दरा गांधी यांनी राबवले?या 
‘ऑपरेशन Jलू �टार’ या मो2हमेला ३५ वषf पूण1 होत आहेत.खPल�तानवाMयांना पा�क�तानातील 
अनेक सं�थांकडून आSथ1क मदत Pमळत आहे. 
८०-९० +या दशकातील खPल�तानची चळवळ भारतातून न=ट कर�यात आल� असल� तर� 
इंcलंड, कॅनडासारrया देशांम7ये काह� मोज^या लोकांनी खPल�तान [5नाचा Fनखारा धगधगत 
ठेवला आहे. यामुळे भारत आEण कॅनडा यां+या पर�परसंबंधांवर अनेकदा प<रणाम झाला आहे. 
दहशतवात पु@हा पुनरिज वत कर0याचा &य2न 

अमे<रकेतील दहशतवाद� ह??यानंतर जगातील सव1च रा=gांनी दहशतवादा+या 8वरोधात कठोर 
पावले उलच�यास [ारंभ केला, *यानंतर या खPल�तानवाMयांनी आपला प8व�ा बदलून �वतं� 
राtयाची उघड मागणी कर�याच ेबाजूला ठेवले. *याऐवजी ते शीखांवर होणारा अ3याय आEण 
अ?पसंrयकांच ेअSधकार याबMदल बोलू लागले. *यात पंजाबातील  बेरोजगार� आEण �ग 
मा�फयांचा उदय या सम�यांनी गेल� दहा वषf थमैान घातले आहे. याचा फ़ायदा घेउन 
पा�क�तान पंजाब म7ये दहशतवात पु3हा पुनरिज8वत कर�याचा [य*न करत आहे 

काWमीर फुट�रतावा$यांचा ख�ल7तानला पा)ठंबा 
पंजाब हे का5मीर+या शजेारच ेराtय आहे, आEण �वतं� का5मीरला स�iय पा2ठंबा देणारा 
खPलद आवान हा प�क�तानी वंशाचा कॅन@डयन नाग<रक ‘खPल�तान कमांडो फोस1’ला 
श��पुरवठा के?याचा आरोप PसMध होऊन अमे<रकेतील तु�ंगात 14 वषाWची सजा भोगत आहे. 
पंजाब �वतं� झा?यास �वतं� का5मीर Fनमा1ण करणे सोपे जाईल अशी अटकळ बांधनू 
का5मीर फुट�रतावाद� खPल�तानला पा2ठंबा देत आहेत. tयावेळेस खाPल�तान 
दहशतवाद  चळवळ भारतात सु� झाल�, *यावेळी एक [मुख नेते व समथ1क कmटवाद� 
जगजीतPसहं हे कॅनडात राहात होते व अFनवासी भारFतय होते. कॅनडाम7ये एका भारतीय 
मं~याचा खनू कऱ�यात आला आEण आपले एक 8वमानह� पाडले होते. अशा [कारच े[य*न 
अनेक देशात होत आहेत. 
खाPल�तानी दहशतवाद� Pभ6ंनवाले यांच ेउMदातीकरण पंजाबमधील काह� सं�थांकडुन कर�यात 
येत आहेत. पंजाबम7ये अनेक 2ठकाणी *याकरता पो�टर लावल� गेल�. या कागदप�ांम7ये 
पंजाब पोPलसांना आवाहन कर�यात आले होते क� *यांनी पंजाब+या मुrयम~ंयांच ेआदेश पाळू 
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नये. या प�कातून *यांना बंड कर�यास सांगत होते. खाPल�तानवाMयांच ेसा2ह*य, फोटो 
गु�Mवाराबाहेर 8वi�ला ठेव�यात येत,ेमा� अशा [कारे *यांचा फोटो दरबार सा2हबम7ये 
लाव�याचा [य*न हा प2ह?यांदाच होतो आहे. *यांच ेउMदाkीकरण क�न आEण 
खाPल�तान8वषयी त�णांना भडकवून खाPल�तानी दहशतवाद पु3हा सु� कर�याचा [य*न केला 
जात आहे. भारतीय Pशख हे देश[ेमी आहे. पण काह� वाट चकुले?या Pशखां+या संघटना 
अमे<रका, युरोप आEण कॅनडा म7ये तयार होत आहेत. 
भारत वरोधाचा बीमोड कसा करावा? 

खोट� मा2हती सव1दरू पसरवून Pशखांवर भारतात अ3याय होत अस?याची बातमी पसरवल� 
जाते. या सव1च घटनांवर ल' ठेवणे गरजेच ेआहे. कॅनडात होणाया1 भारत8वरोधी खाPल�तानी 
कारवायांवर ल' ठेवून *याला 8वरोध झाला _हायला हवा.दसुया1 देशाम7ये भारत8वरोधी 
कारवाया करणायाW8वरोधात कारवाई अनेक �तरांवर करावी लागेल. इ�ाईलच ेगुVतहेर खाते 
देशा+या श�ुनंा इतर देशांत जाऊन पकडते तसे आपण क� शकतो का? मु*सMदेSगर�+या 
जोरावर अशा देशांना भारत8वरोधी कारवायांवर ल' ठेवून *या *या देशातील कायMयांतग1त 
*यां+यावर कठोर कारवाई करावी लागेल.  आम+यावर अ3याय होतो Bहणुन जो द=ु[चार केला 
जातो *या8वरोधात *या देशातील �थाFनक मा7यमांतून Pलहून हा 8वरोध मोडून काढ�याची 
गरज आहे.  खाPल�तान समथ1कांना आंतररा=g�य कायMयांतग1त पकडून *यां+यावर कारवाई 
कर�याची गरज आहे. भारत8वरोधी कारवाया या परदेशी भुमीवर होत असताना *यावर ल' 
ठेवून *यावर ह?ला व [Fतह?ला करणे गरजेच ेआहे. भारत सरकार परदेशाFतल भारत8वरोधी 
कारवाया थांबव�याचा [य*न करेल का?. 

4हसंक आदंोलनात सुर*ा सामा�य माणसांची 
August 29, 2018 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 
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सवाCत मोठा द�ुपAरणाम सामा@य माणसांवर 

राtयक*याWच ेसवा1त महlवाच ेकाम आहे सामा3य जनतेची सुर'ा करणे. *याकरता कायदा 
सु_यव�था राखणारे पोPलस अजुन स'म कर�याची गरज आहे. गे?या काह� म2ह3यांपासून 
महारा=gात आEण एकूण देशात 2हसंाचारा+या घटना वाढ?या आहेत. या 2हसंाचारात सवा1Sधक 
बळी जातात ते सामा3य माणसांच.े ि��या, लहान मुले, tये=ठ नाग<रक जे 2हसंाचार घडत 
असले?या 2ठकाणी अडकतात आEण ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाक<रता 
बाहेर पडले?या लोकांना अचानक उसळले?या 2हसंाचाराला बळी पडावे लागते. मग तो 
2हसंाचार भीमा कोरेगावचा 2हसंाचार, औरंगाबादेतला गOधळ असो, दधू आंदोलन, शतेकर� 
आंदोलन आEण आता मराठा आर'णातला 2हसंाचार, याम7ये सामा3य माणसांची सुर'ा 
धो^यात आल� आहे. tयानी ह� आंदोलने पुकारले *यात शकेडो कोट� �पयांच ेनुकसान झाले 
आहे. सरकार� संपkीचे,राtय प<रवहन+या बसेस, खाजगी वाहाने आEण खाजगी संपkीच े
नुकसान झाले आहे. एसट� हे गर�ब सामा3य जनते+या [वासाच ेमहlवाच ेसाधन मानले जाते. 
*यामुळे एसट� नुकसानीचा सवा1त मोठा द=ुप<रणाम हा सामा3य माणसांवर होतो. 
शाळेतील 8वMया}याWच ेनुकसान होते.रोजची रोट� रोज कमावणायाWना रोजी रोट� Pमळत 
नाह�.आजार� पडले?याना हॉि�पटल �कंवा डॉ^टरांकड ेजाता येत नाह�. [वासाकरता गावा+या 
बाहेर पडले?याच ेर�ते बंद पडतात. राtयातील महlवाच ेर�ते बंद के?यास अथ1_यव�थेच े[चडं 
[माणाम7ये नुकसान होत.े 
सवC )हसंाचारात सामा@य नागAरक बळी 
गुजरात म7ये पटेलांच,े पाट�दारांच ेआंदोलन, ह<रयाणात जाट आंदोलन, राज�थानात गुtजरांच े
आंदोलन या सवाWतील 2हसंाचारात सामा3य नाग<रक मारले गेले व जखमी झाले. साव1जFनक 
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संपkीच ेमोठे नुकसान झाले. Fतथ?या �थाFनक अथ1_यव�थेलाह� ध^का पोहोचला. *यामुळे 
महागाई वाढल�.2हसंक आंदोलने हा सुMधा दहशतवादाचा एक [कार मानला पा2हजे. देशातील 
एखाMया समाजावर अ3याय होत असेल तर *या अ3यायाला [*युkर Bहणुन 2हसंा हा उपाय 
नाह�. भारतीय कायदा 2हसंाचाराच ेसमथ1न करत नाह�. एखाMया समाजाला, सं�थांना 
सरकारकडून कोणतीह� मागणी मा3य क�न wयायची असेल ती कायMया+या चौकट�त राहून 
केल� पा2हजे. अशा [कारचा बंद आEण 2हसंाचारामुळे फ^त देशाचचे नुकसान होते. ये*या 
2018-2019 म7ये अनेक Fनवडणुका होत आहेत. *या पा5व1भुमीवर या 2हसंांच,े आंदोलनांच े
[माण वाढ�याची श^यता आहे. अशा [कार+या 2हसंाचाराला रोखनू सामा3य माणसाच ेर'ण 
केले पा2हजे. गे?या काह� काळात झाले?या 2हसंाचाराला अनेक सं�था,अनेक राज�कय प' 
जबाबदार आहे.ट�_ह� Pमडीया,सोशल Pमडीया, वkृसं�था अशा [कार+या 2हसंक आंदोलनांना 
8वना कारण अFतरेक� [Pस7द� देतात आEण एकच एक 4=य, फोटो सतत दाखवल� जातात. या 
[कारच ेवkृांकन थोड^या शJदांत न करता सतत तेच ते दाखवून *यात तले ओत�याच ेकाम 
का केले जाते?.2हसंाचारा+या बातBयांना पान १ व�न काढुन पान आठवर नलेे पा2हजे. 
मतपेट�Hया राजकारणासाठN )हसंाचार 
अशा [कार+या 2हसंाचाराला तOड दे�याच ेसाम}य1 पोPलस,राज�कय प'/राtयक*याWम7ये 
असलेच पा2हजे. मतपेट�+या राजकारणासाठd 2हसंाचार कोण घडवतो आहे हे मा2हत असूनह� 
तो थांबव�याचा [य*न केला जात नाह�. अशा 2हसंक आंदोलनात एक ल�मणरेषा असल� 
पा2हजे.ल�मणरेषा ओलांडल� जाते जy_हा आंदोलक साव1जFनक आEण खाजगी संपkीची 
नासधसू करतात. ते_हा *यांना थांबवणे हे पोPलसांच,ेराज�कय प'/राtयक*याWच ेव सवाWच ेकाम 
आहे. मतपेट�साठd हे सव1 गVप बसतात. आंदोलक एक� येतात आEण 2हसंाचार भडकव�याची 
साधने बरोबर बाळगतात. पोPलसांची संrया कमी पडते. *यामुळे 2हसंाचार FनयंQ�त कर�यावर 
मया1दा येतात. िजथे  2हसंाचार होतो Fतथे पोPलस आEण सुर'ा दले यांची संrया वाढव�याचीह� 
गरज आहे. जेणेक(न र�*यावर�ल लोकांची सुर'ा श^य होईल. 
ि_हआयपी सुर'ेच े[�थह� कमी क�न अSधक पोPलस कम1चायाWना सामा3य माणसा+या 
र'णासाठd र�*यावर आणले पा2हजे. पोPलसांकड ेअनेक _यव�थापक�य कामे आहेत. *यातुन 
*यातून पोPलसांना मु^त करता येईल का हे सुMधा तपासले पा2हजे. 
पो�लसांची संbया लगेच वाढव0यासाठN 
आज महारा=gात अडीच ते तीन लाख Fनवkृ पोPलस कम1चार� आहेत *यामधनू 50 ते 60 हजार 
व पोPलस अSधकार� tयांनी आप?या कारक�द�त उkम काम केले होते आEण ते शार�<रक 
आEण मानPसक �=ृmया आज स'म आहेत, *यांना पु3हा पोPलस दलात काह� काळासाठd का 
आणले जाऊ शकत नाह�. अथा1तच *यांची पोPलसदलात काम कर�याची तयार� हवी. 



30 
 

राtयाकड ेहोम गाड1ची संrया वाढवून काया1लयीन कामकाज,_ह�आयपी से^यरु�ट� *यांना 2द?या 
जाऊ शकतात. [PशL'त पोPलस हे र�*यावर 2हसंाचाराचा सामना कर�यासाठd उत� शकतात. 
Fनjुk अनुभवी पोPलसांचा वापर आपण का क� शकत नाह�? 

2हसंाचारा8वषयी गुVतहेर मा2हती Pमळणे महlवाच ेआहे. *याकरता गुVतहेर खा*याची ताकद व 
'मता वाढवणे आव5यक आहे. *याकरता Fनवkृ स'म गुVतहेर अSधकायाWचा पु3हा एकदा 
वापर क� शकतो. आज जBमू काि5मर, ईशा3य भारतात आEण इतर 2ठकाणी देशात अनेक 
गुVतहेर सं�था काम करतात. *यात गुVतहेर खात,े <रसच1 अनाPलPसस 8वगं, सै3य गुVतहेर 
खाते, महसूल, आयकर या 8वभागांची गुVतहेर खाती काय1रत असतात. *यांनी [*येक 
म2ह3याला एक� येऊन गुVतहेर मा2हतीच ेआदान[दान केले पा2हजे.पोPलस अSधकायाWनी 
गुVतहेर सं�थांना कोणती मा2हती Pमळवावी या8वषयी काम Mयावे. 2हसंक आंदोलनाची आगाऊ 
मा2हती Pमळवावी. *यासाठd सव1 गुVतहेर सं�थांची बैठक राtय, िज?हा पातळीवर होणे गरजेच े
आहे.अशा [कार+या बैठका या मुrयमं�ी, गहृमं�ी, पोPलस संचालक,िज?हा पालक मं�ी आद�ंनी 
घेत?या पा2हजेत. 
टेि^नकल इंटेPलज3सने संशFयत दंगलखोऱांवर इले^gॉFनक पMधतीने ल' ठेवणे श^य आहे. 
या सव1 उपायामुळे पोPलसांना कुठे काह� गडबड होणार असेल तर *याची मा2हती आधीच 
कळेल व ते 2हसंाचार वेळेवर थांबवु शकFतल. 
अधCसै�नक दले, सै@य,तैनात करा 
राtयात सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच े[Pश'ण कy 6े आहेत तसेच गरज भास?यास 
गहृमं�ालयाकडून आप?याला अध1सैFनक दले तैनात करता येFतल. Bहणून राtयातील राtय 
राखीव पोPलस दलाबरोबर या अशा [कार+या अध1सैFनक दलांची मदत घेऊन लवकरच 
2हसंाचार थांबवला पा2हजे.2हसंाचाराची _याVती राtयभर पसरल� तर पोPलसांची संrया कमी 
पडते. 
आज राtयात सै3या+या अनेक कॅ3टो3मyट मुंबई, पुणे, भुसावळ, औरंगाबाद,नाPशक अशा 
2ठकाणी आहेत. सै3याचा वापर पण 2हसंाचार गंPभर झा?यास  केला जाऊ शकतो. कायदा 
आEण सु_यव�था राख�यासाठd सै3याचा वापर देशात अनेकदा केला गेला आहे. जाट आEण 
गुtजर आंदोलना+या वेळी ह<रयाणा आEण राज�थानम7ये  पोPलसांना 2हसंाचार थांबवता आला 
नाह�, ते_हा सै3याला पाचारण कर�यात आले होते. Bहणून 2हसंाचार अSधक भडक�याची  वाट 
न पाहता तो FनयंQ�त कर�यासाठd कारवाई केल� पा2हजे. 
आध�ुनक तंMVान उपलEध करणे गरजेचे  
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पोPलसांना दंगेखोरांवर काबू कर�यासाठd आधFुनक तं�nान उपलJध क(न देणे गरजेच ेआहेत. 
हे तं�nान जBमू काि5मर पोPलस वापरत आहेत. यामुळे पोPलस  दंगलखोरांवर काबू Pमळवू 
शकFतल. स7या अ0धुरुाPशवाय दंगलखोरांवर काबू Pमळव�याच ेइतर अनेक उपाय आहेत. 
आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भ(न देणे 3यायालयाने बंधनकारक केले 
पा2हजे. जेणेक(न भ8व=यातील 2हसंाचार, नुकसान टाळ�यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले 
जलदगती 3यायालयात चालवून आंदोलकांना Pश'ा Pमळाल� पा2हजे, जेणेक(न कायMयाची 
भीती आंदोलकांना बसेल. 
यात सोशल मा7यम,े छापील मा7यमांनी आंदोलनांच ेवाताWकन करताना 2हसंाचाराला महlव न 
देता वाताWकन करावे. 2हसंक आंदोलनांला अनेक सं�था आSथ1क मदत करतात. *यां+यावरह� 
कारवाई करावी. जसे रा=g�य गुVतहेर सं�थेने हु<रयत कॉ3फर3स+या आSथ1क नाpया आवळते 
आहे तशाच पMधतीने या आंदोलकां+या आSथ1क नाpया आवळ?या पा2हजेत. 
�थाFनक नाग<रकांना गुVत मा2हती दे�यासाठd एक टोल �� फोन iमांक 2दला पा2हजे. 
जेणेक(न सामा3य नाग<रक *यां+याकडील मा2हती जलद पोPलसांपयWत पोहोच ूशकतात. 
*यां+या नावाची गुVतता बाळगल� पा2हजे. मोबाईल फोन व(न 2हसंक घटनेच ेSच�ण क�न 
पोPलसांकड ेपाठवले पा2हजे. जेणेक�न 2हसंक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल. 2हसंक 
आंदोलक आंदोलनाच े8व8वध माग1 अनुसरतात पोPलसांनीह� एक पाऊल पुढे जाऊन हा 
2हसंाचार थांबवला पा2हजे. *याकरता सामा3य माणसांनीह� पोPलसांच ेकान डोळे व बनले 
पा2हजे.Bहणुनच 2हसंक आंदोलने थांबव�याकरता सव1 समावेशक उपाय ज�र� आहेत. 

छ6पतीं)या रण7नतीचा वापर क8न देशासमोरची 
आ"हाने कमी करा 
March 3, 2018 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा,  वशषे लेख 
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छ�पती Pशवाजी महाराजांची जयंती महारा=gात अ*यंत मोxया [माणात साजर� होत असते. 
Pशवछ�पतींनी अनेक अMभुत भासणारे पराiम क(न आ2दलशहा, कुतुबशहा व मोगलांस 
जेर�स आणून �वराtयाची �थापना केल�. Pशवरायां+या या पराiम गाथेतील एक सुवण1पान 
Bहणजे, म7यरा�ी बारानंतर महाराजांनी शा2ह�तेखानावर घातलेला छापा! 
शा2ह�तेखान �वराtयात धमुाकूळ घालत होता.शा2ह�तेखानाने तळ ठोकले?या लाल 
महालावरच ह?ला कर�याची, क?पने+याह� पल�कडील अशी योजना आखल�. Pशवरायांनी *यांच े
बालपणीच ेसवंगडी बाबाजी बापूजी व Sचमणाजी बापूजी देशकुळकणK यां+यासह काह� Fनवडक, 

जीवाला जीव देणाv या अ*यंत शूर साथीदारांसह लाल महालावर छापा घातला. महाराज, बाबाजी 
व Sचमणाजी यांना लाल महालाची मा2हती होती. *यांनी भटारखा3यातून महालात सहज [वेश 
केला व कापाकापीस सु�वात केल�. अधंाराचा फायदा घेऊन खान पळ�या+या बेतात होता. 
परंतु महाराजांनी चपळाईने *या+यावर घाव घातला.*या+या हाताची तीन बोटेच तुटल�, उजवा 
हात थोटा झाला. 
शा2ह�तेखानावर�ल यश�वी झडपेआधी सतत तीन वषf महाराजांनी अनेक संकटांना तOड देत 
*यां+यावर 8विजगीषु वkृीने मात केल�. अफझलखानाशी मुकाबला कर�यासाठd महाराज 
राजगडाव(न ११ जुलै १६५९ रोजी [तापगडाकड ेजा�यास Fनघाले आEण महाराजां+या 
आयु=यातील, �वराtया+या उभारणीतील एका महlवपूण1 अवघड कालखडंास सु�वात झाल�. 
अफझलखान वधानंतर महाराजांनी व *यां+या सहकाv यांनी अथक मेहनत क(न �वराtय 
वाढवले. याच दरBयान *यांनी 8वल'ण धाडसाने PसMद� जौहर+या वे�यातून आपल� सुटका 
क(न घेतल� होती. 
7वत: आघाडीवर राहून योजना कायाCि@वत करणे हे देद�^यमान यशाच ेसूM 
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मानवी �वभावाचा अFतसू�म अ�यास महाराजांनी केला होता. अहंकार�, आ*ममcन माणसे 
खोmया �तुतीला भाळतात, मोहात पडतात याचा उपयोग क(न अफझलखानास *यांनी 
आप?याला सोFय�कर अशा रण'े�ात खेचनू आणले. तहाचा आभास Fनमा1ण क(न PसMद� 
जौहर व *या+या सै3याला गाफ�ल बनवून ते प3हाoयाव(न Fनसटले. शा2ह�तेखानाला 
�वराtयातून हुसकाव�यासाठd आiमण हेच संर'णाच ेउkम साधन असते व अनपेL'त 
ध^^यांतून सावरताना बेसावध माणसाला वेळ लागतो (ध^का तं�) याचा यश�वी वापर 
*यांनी केला. काटेकोर Fनयोजन, वेळेची अचकू Fनवड, वेगवान हालचाल� व �वत: आघाडीवर 
राहून योजना काया1ि3वत करणे हे *यां+या देद�Vयमान यशाच ेसू� होते. बला�य श�ूचंा पराभव 
*यांनी यु^ती+या व बुMधी+या बळावर आप?या मया12दत साम}या1चा कौश?याने उपयोग क(न 
केला. 
�शवरायांच ेपराकोट�च े&गFभ हेरखाते 
छ�पती Pशवाजी महाराजांनी अ*यंत आदश1 राtय_यव�था Fनमा1ण केल�. हे �वराtय Fनमा1ण 
करताना Pशवरायांसारrया 6=mया राजाच े‘गुVतचर 8वभाग’ या राtया+या महlवा+या अगंाकड े
दलु1' होणे श^य न_हते. Pशवरायांच ेहेरखाते एवढे पराकोट�च े[ग?भ होते क�, *यांची तुलना 
जगात?या कुठ?याह� हेरयं�णेशी होऊ शकत नाह�. 
एखाMया मो2हमेच ेपूव1Fनयोजन तसेच [*य' मो2हमेची आखणी यात हेरांच ेमहlवपूण1 
योगदान असे. tयायोगे Pशवरायांच ेपुढ�ल बरेचसे काम सोपे व सुलभ होई. पराiम, धाडस व 
हेरांनी योcय वेळी पुरवलेल� मा2हती या सम3वयावर Pशवराय अ*यंत यश�वीपणे मोह�म पूण1 
कर�त असत! 
ब)हजc व 2यांHया साथीदारांनी इ�तहासात मह`वाची काम<गर� बजावल� 
Pशवरायां+या संक?पनेतील हेरखा*याला [*य'ात मूत1 �व(पात आणले ते ब2हजK नाईक 
यांनी! अ*यंत कुशाe बुMSधमkा, समयसुचकता, धाडसीपणा, साहसाची अगंभूत जोड आद� 
गुणांवर ब2हजK व *यां+या साथीदारांनी इFतहासात अ*यंत महlवाची कामSगर� बजावल� आहे 
यास तोड नाह�! ब2हजK नाईक, सुंदरजी, कमा1जी, 8व5 वास मुसेखारेकर, 8व5 वास 2दघे, 8वठोजी 
माणके, अVपा रामोशी, महादेव अशी काह� नावे जर� आप?याला प<रSचत असल� तर� 
Pशवरायां+या गुVतहेर खा*याची पूण1 मा2हती इFतहासाला नाह�. इFतहास इथ ेमुका होतो. 
कदाSचत हेच Pशवरायां+या हेरSगर� खा*याच ेयश Bहणावे लागेल! 
Pशवरायांच ेहेरखाते हे आज+या कुठ?याह� देशा+या ‘ इंटेPलज3स Jयुरो’ पे'ा कमी न_हते. 
�कंबहुना काकणभर सरसच ठरेल. Pशवराय व ब2हजK यां+या बुMSधचातुयाW+या माग1दश1नाखाल� 
मो2हमे+या पूव1तयार�चा भाग Bहणून काह� माग1दश1क तlवांचा वापर केला जाई. 
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वेशांतर क(न हेरSगर� करणे हा Pशवरायां+या हेरखा*याचा, पया1याने ब2हजK नाईक आEण इतर 
हेरांचा हातखडंा होता. ब2हजK व *यांच ेहेर परमुलखात, साधू, Pभकार�, सोगांड,े गOधळी, जादगूार, 

भ8व=य सांगणारे, tयोFतष इ*याद� वेषांतर क(न इ*थभंूत मा2हती घेत असत. ह� वेषांतरे 
इतक� चपखल असत क� [*य' श�लूासुMधा यांचा थांगपkा लागत नसे. �वराtयापासून 
अनेक कोस दरू असले?या सुरतेची मा2हती काढणे हे अ*यंत धोकादायक काम, परंतु 
ब2हजK+या नेत*ृवाखाल� 8वठोजी माणके, अVपा रामोशी हे बाबुल, मोमीन व रामशरण या 
नावाने सुरतेत वावरत होते. यात मोमीन Bहणजे ब2हजK Pभकाv या+या वेशात, तर 8वठोजी 
माणके Bहणजे बाबुल नावाने घोpयाला नाल लाव�याच ेकाम तर अVपा रामोशी रामशरण या 
नावाने वावरताना सुरतेची खडा3खडा मा2हती काढल� व पुढे Pशवरायांनी आपले काम फkे 
केले! 
सवd5म सवCeे�ठ हेरयंMणा 
इत^या जु3या काळात आज+यासारखे मोबाईल, 8व8वध गॅझmेस, वेबकॅम, सेटॅलाईट नसताना, 
तं�nानाची जोड नसताना ब2हजK नाईक व *यां+या हेरांनी Pमळाले?या मा2हतीच ेसंकलन, 

8व5 लेषण इत^या अचकूपणे कसे केले असेल! परमुलखातील भौगोPलक nान Pमळवून 
[Fत�पधाW+या सणावारांची, बल�थाने, कमकुवत �थाने यांची मा2हती योcय वेळेत घेऊन ती 
महाराजांना योcय वेळेत कशी 2दल� असेल ? 

ब2हजK आEण *यांची *यां+या काळातील सव�kम हेरयं�णा Fन8व1वाद सव10े=ठ होती यात 
कोणाचहे� दमुत होणे नाह�. �वराtयावर सवाWत प2हले व भीषण संकट घOघावत आले ते 
अफजलखानाच.े या[संगी सवाWचीच कसोट� पणाला लागल� होती. मा� अशा[संगी ब2हजK व 
*यां+या हेरांमाफ1 त Pशवरायांना खानाची, खाना+या गोटाची व *यां+या मनसुJयांची मा2हती 
अचकू Pमळाल�. इतकेच न_हे तर भेट�ची कलमे ठरवायला गेले?या गोपीनाथ पतां+या 
मा7यमातून अफझलखाना+या डvे याम7ये कशाची चचा1 चालू आहे, इतकेच न_हे तर खानाच े
अगंर'क कोणे होते, स�यद बंडाची मा2हती, खानाच ेमनसुबे काय आहेत ह� मा2हती 
हेरखा*याने अचकूपणे काढल�. या जोरावर स�यद बंडाला पया1य Bहणून जीवा महालाला उभे 
केले गेले; तर खान अगंचट�ला आला तर *या+याच ताकद�चा 8वसाजी मुरंबकदेखील 
अगंर'कांत सामील केला होता. हे Fनण1य �कती अचकुपणे घेतले गेले याची सा' आप?याला 
पटते! 
पुढे प3हाळगड [संगात Pशवरायांना सुख(प बाहेर काढ�यासाठd ब2हजK नाईक व *यां+या 
हेरांमाफ1 त प3हाळगड, PसMधी गौहर+या वे�यांची अचकू व तंतोतंत मा2हती Pशवरायां+या 
हेरखा*याने काढल� व *यानंतरच Pशवराय प3हाoयाव(न Fनसटू शकले! 
गु^तहेरांHया संदभाCत केलेल� मांडणी आजHया काळापे�ाह� आध�ुनक 



35 
 

*यां+या युMधनीती, राजनीती, समाजनीतीम7ये अनकेदा कौ2ट?या+या नीतीचे [भाव 2दसतात. 
सुरत लूट, बसनुरची �वार�, आeा-भेट व सुटका, दL'ण 2दिcवजय अशा अनेक घटनांम7ये 
मो2हमांम7ये सुरL'त माग1 शोध�यापासून श�+ूया हालचाल�ची Qबkमबातमी घेऊन ते 
सुरL'तपणे पोहोचवणे या गो=ट� मुरJबी हेर व हेरखाते अस?याPशवाय संभवनीय नाह�! 
छMपतींHया रण�नतीचा वापर 

घसरत चालले?या  नीती मू?यांबरोबर, जोर धरत असलेल� �वाथK वkृी, _यPभचार, P�यांवर�ल 
अ*याचार, Pश'णाच ेबाजार�करण, बेरोजगार�, आSथ1क 8वषमतेतील वाढती दर� आEण 
समाजातील तेढ. असा क?लोळ आजूबाजूला 2दसत आहे. या सगoया प<रि�थतीला राजकारण 
आEण राजक�य प'ांना जबाबदार ठरवून समाजातील [*येक घटक आपले उkरदाFय*व 
झटक�याचा [य*न करत आहे. पण सगoयात मी कुठे असं �वतःच मू?यमापन कर�याची 
तसद� मा� घेत नाह�. या सामािजक असमतोलात आपण �कती जबाबदार आहोत हे, जाणून 
घे�याची तसद� घेतल� तर, [*येकाला आप?या Pशवाजी महाराजांचा 8वचार आप?या कृतीतून 
हरवला आहे यांची जाणीव होईल. ह� जाणीव होणं कदाSचत न_या समाज FनPम1तीच बीज 
असेल. 
Pशवाजी महाराजां+या काय1पMधती पा2हले क�, दरू4=ट� असलेल� माणसे कोण*याह� काळात 
ज3माला आल� तर� कालातीतच असतात आEण Bहणूनच Pशवरायांचा आठव केवळ घोषणा 
�कंवा जयजयकारां+या गदारोळात न अडकता Pशवरायां+या कतृ1*वगुणांची आठवण ठेवणे ज�र� 
आहे. 
देश[ेम ह� केवळ सोयीने वापर�यापुरती �कंवा, पोPलसांवर, ल=करांवर सोप8वलेल� गो=ट नसावी. 
आज आपला देश सुरL'त आहे का? *यासंदभा1त देशासमोर कोणती आ_हाने आहेत आEण 
छ�पतीं+या रणFनतीचा वापर क�न ह� आ_हाने कमी क� शकतो का? याचा 8वचार केला 
पा2हजे. 

सॅबोटाज ,सब"हज!न आयएसआयची नवी रण7नती 
February 5, 2017 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) रा���य सुर�ा 
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पा�क�तानने आप?या8व�Mध पुकारले?या छुVया युMधाचा आणखी एक [कार नेपाळम7ये 
पकडले?या आयएसआय एजंटाकडून समोर आलेला आहे. देशा8वषयीची संवेदनशील मा2हती 
श�पूयWत जायला नको (Pस^यु<रट� ऑफ इ3फमfशन), नाग<रकांना द=ुकृ*य कर�यास [वkृ 
करणे (सब_हश1न) आEण रा=g�य मालमkेच ेनुकसान (सॅबोटाज) या तीन पातoयांवर 
पा�क�तानी आयएसआय स7या आप?या देशाला धोका पोहोचवत आहे. 
आं� [देशमधील कुने(जवळ जगदलपूर – भुवने5वर 2हराखडं ए^स[ेसच ेआठ डबे �ळाव�न 
घसर?याने २६ [वाशांचा म*ृयू झा?याची घटना घडल�. 
अपघाता+या या घटनांमागे घातपाताची श^यता _य^त होत असून पा�क�तानची गुVतहेर 
सं�था आयएसआय आEण भारतातील न'लवाद� संघटनांनी हातPमळवणी केल� आहे.tया 
प<रसरात हा अपघात झाला तो प<रसरत न'ल[भा8वत असून या प<रसरात न'लवाMयांनी 
शह�द 2दवस साजरा कर�याच ेआवाहन ह� केले होते. रे?वे �ळांत Qबघाड घडवून हा अपघात 
घडवून आण�यात आला असावा. 
या रे?वे मागा1व(न एक मालवाहतूक रे?वे १० वाजून ५ PमFनटांनी गेल� होती. १० वाजून ४० 
PमFनटांनी रे?वे कम1चाvयांनी या मागा1ची तपासणी ह� केल� होती, *यानंतर १० वाजून ५२ 
PमFनटांनी आणखी एक रे?वे याचा मागा1व(न गेल�. पण ११ वाजून १५ PमFनटांनी आले?या 
2हराखडं ए^स[ेसला मा� अपघात झाला. दो3ह� बाजुच ेgॅक tया पMधतीने तुटले आहेत, तो 
[कार संशया�पद आहे. 
गे?या काह� म2ह3यांम7ये रे?वे अपघातात वाढ झाल� आहे. नो_हyबर २०१६ म7ये कानपूरम7ये 
झाले?या रे?वे अपघातात १४० [वाशांचा म*ृयू झाला होता.@डसyबरम7ये Pसयालदाह – अजमेर 
ए^स[ेसला अपघात झाला होता. यातील कानपूरमधील रे?वे अपघातामागे पा�क�तानमधील 
गुVतचर यं�णेचा हात अस?याची Qबहार पोPलसां+या तपासात उघड झाले आहे. 
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भारताने पाक_याVत काि5मरम7ये केले?या सिज1कल �gाईकचा बदला घे�यासाठd कानपूर 
येथील दघु1टना घडव?याचे कबुल� Qबहार पोPलसां+या ताJयातील आरोपींनी 2दला आहे. इंदौर 
पाटणा ए^स[ेस आEण Pसयालदा अजमेर ए^स[ेस या दोन रे?वे+या अपघातात उमाकांत 
पटेल, मोतीलाल पा�वान, मुकेश यादव या Fतघांवरह� रे?वे �ळावर कुकर बॉBब ठेव?याचा 
संशय आहे. 
भारत नेपाळ सीमा धोकादायक 

यापुवK नेपाळ पोPलसांनी आयएसआयचा हँडलर QRज �कशोर Sगर� ,मुजा2हर अ3सार� यालाह� 
ताJयात घेतले. याव(न नेपाळ सीमा �कती धोकादायक आहे याची गंभीरता आप?याला 
समजून येईल. आkापयWत काि5मर+या सीमारेषेव�न िजतके दहशतवाद� आत आले नसतील 
तेवढे दहशतवाद� नेपाळ सीमेव(न घुसखोर� करत आहेत.कानपूरमधील रे?वे अपघात 
पुव1Fनयोिजत कटाचा भाग होता. या अपघाताशी इंटर सि�हसेस इंटेPलज3स ह� संबंSधत आहे 
असे �प=ट आहे. या सव1 घटनाiमात शमशुल शुदा आघाडीवर होता. तो नेपाळमधील 
आप?या एजंट+या माफ1 त बेरोजगार त�णांना जाoयात ओढत होता. पैशाच ेआमीष दाखवून 
दहशतवाद� कृ*य कर�यास [वkृ केले जायच.े याच पMधतीने नेपाळमधनू दोन आEण 
भारतातून ३ जणांना या कटात सामील केले होते. भारत नेपाळ सीमा धोकादायक बनल� 
आहे.भारत-बांगलादेश आEण भारत-नेपाळ सीमेवर�ल मदरशां+या संrयेत ल'णीय वाढ 
कर�यात आलेल� आहे.मदरशांचा वापर उeवादाचा [सार कर�याकरता केला जातो.Pसमा सुर'ा 
बल या Pसमेवर तैनात आहे .*यांना घुसखोर� थांबव�यात अपयश आले आहे.Pसमा सुर'ा 
बलाने नेपाळ+या आत जाउन ह�तकांना पकडले पा2हजे. 
भारत वरोधी कारवायांची मा)हती 
भारता+या नॅशनल इ3_हे�ट�गेशन आEण रॉ यांच ेअSधकार� पुढ�ल चौकशी करत आहेत. मrुय 
आरोपी दबुईत पळून गेला आहे. *याला नेपाळ सरकार+या मदतीने भारतात आण�याचा 
[य*न केला जात आहे. एका अदंाजा[माणे भारतात २०० ते २५० दहशतवाद� सेल असावेत, 

tयांना 8व8वध [कारची दहशतवाद� कृ*ये कर�यास [वkृ केले जाते. [*येक वषK २० ते २५ 
अशा [कार+या सेलचा छडा लावून बरबाद केले जाते. 
(http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/timeline/index.html या द_ुयावर मा2हती 
उपल7द आहे )मा� *यां+या जागी अजून नवीन सेल तयार केले जातात. या [*येक सेलम7ये 
पाच ते दहा दहशतवाद� [वkृीच ेयुवक असू शकतात. मग ते आयएसआय+या इशाया1 व�न 
8व8वध दहशतवाद� कारवाया करत असतात. 
२०१६ म7ये नॅशनल इ3_हे2टगेशन एज3सीने ५२ भारFतय आयPसस दहशतवाMयांना अटक 
केल�. *यातील १२ महारा=g १० केरळ, १० तेलंगणा, ५कना1टक, ४ उkर [देश आEण पाच 
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पि5चम बंगाल इ*याद� 2ठकाणाहून ताJयात घे�यात आले. जBमू काि5मर, म7य[देश, 2द?ल� 
इथनू एक एक दहशतवाMयांना अटक केल� गेल�. बहुतेक अटक झालेले दहशतवाद� हे २५-३५ 
वषा1च ेआहेत. या बहुतेकांवर जहाल 8वचारसरणीचा प<रणाम झालेला होता. बहुतेक हे 
सुPशL'त आEण चांग?या आSथ1क पा�वभुमी असले?या घरातून आलेले आहेत.यापुवK फ^त 
गर�ब युवकच दहशतवादात सामील होत होत.े आता मा� इंटरनेट+या जाoयातून फसलेले 
म7यमवगKय अनेक युवक दहशतवाद� संघटनेत सामील होत अस?याच े�प=ट झाले आहे. या 
मधील ५०% हे अल हेद�त, ३० % तJलगी आEण २० % देओबंद� 8वचारसरणीच ेआहेत. 
*यातील ८५ ट^के हे सु3नी आहेत तर १५ ट^के हे इतर धमाWतून इ�लामम7ये धमाWतर�त 
झालेले आहेत. याव�न आयएसआय आEण आयPसस या दो3ह� संघटनांचा �कती खोलवर 
[भाव पडला आहे याचा अदंाज येतो. पकडलेले गेलेले युवक हे 2हमनगाच ेटोक आहेत. 
*या_यFत<र^त अनेक त�ण देशात काम करत असतील. 
यु$धाची रण�नती काय 

रा=gाची संपkी तीन मोxया भागात 8वभागल� जाऊ शकते. प2हले रा=gां8वषयी गुVत 
मा2हती(Security of Information) श�पुयWत पोहोचायला नको. जसे – संर'ण 
PसMधता,आप?याकड ेअसलेल� श��.े दसुरे रा=gाची जनता. काह� आप?या नाग<रकांना 
द=ुकृ*य कर�यासाठd [वkृ केले जाते. tयाला सब_हज1न(Subversion) Bहटले जाते. Fतसरा 
धोका Bहणजे रा=g�य मालमkेच ेनुकसान tयाला सॅबोटाज(Sabotage) असे Bहटले जाते. 
नागपुरजवळ+या पुलगाव इथ?या दा�गोळा कारखा3यात आग लागल� होती. Fतथे १० हजार 
कोट�हुन अSधक �कंमतीचा दा�गोळा खाक झाला होता. हा एक घातपात आयएसआय+या 
ह�तकांनी घडवून आणला असावा.यापुवK दा�गोळा कारखा3यात लागले?या आगीच ेकारण 
घातपात हे होते. आज आयएसआयने आप?या देशातील कॅ3टो3मyट �कंवा मोxया श�� 
बनवणाया1 फॅ^टर�+या आसपास आप?या ह�तकांना बसवले आहे. आप?या गुVतचर 
यं�णा/सुर'ा यं�णा 2ढ?या झा?या क� आत [वेश क�न मोठd घातपाताची काम ते करतात. 
काय करावे 

तीन पातळीवर हा बचाव करावा लागेल. रा=gाची गुVत मा2हती सुरL'तच ठेवावी लागेल 
*यासाठd सायबर सुर'ा, दरू7वनीवर�ल संभाषण श�+ुया कानी पडू नये Bहणून [य*न, 

कॉBVयुटरवर�ल मा2हतीच ेसंर'ण,8व8वध सरकार� काया1लयाFतल मह*वा+या कागज प�ाच े
संर'ण करावे लागेल.कोणी देश6ोह� नाग<रक जर ह� मा2हती 8वकायचा [य*न करत असेल 
तर *याला पकडावे लागेल. 
याPशवाय सब_हश1न Bहणजे युवकांच ेमनप<रवत1न क�न *यांना दहशतवाद� कृ*य कर�यास 
भाग पाडणे. अशा युवकांवरह� ल' ठेवावे लागेल. कुठलाह� युवक िजहाद� �कंवा अFत डा_या 
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8वचारसरणीचा [भावाखाल� येत असेल �कंवा दहशतवाद� संघटनेत सामील होत असेल �कंवा 
अशा [कारच ेकृ*य कर�यास [वkृ होत असेल तर *याला थांबवावे लागेल.पूण1 देशावरती ल' 
ठेवणे कोण*याह� गुVतचर यं�णेला श^य नाह�. *यामुळे सामा3य जनतेने आप?या 
आजुबाजुला काय सु� आहे यावर नजर ठेवणे गरजेच ेआहे. 
एक मोठा धोका रा=g�य मालमkे+या नासधसुीचा आहे. अगद� बस�टँड असो क� रे?वे ह� 
रा=g�य संपkी आहे. *यामुळे कोणतीह� संघटना �कंवा युवक ह� संपkी न=ट कर�याचा [य*न 
कर�त असेल तर ह� मा2हती सुर'ा एज3सीला देणे आव5यक आहे. 
थोड^यात पा�क�तानने आप?या8व�Mध पुकारले?या युMधाचा आणखीन एक [कार नेपाळम7ये 
पकडले?या आयएसआय एजंटकडून समोर आलेला आहे. आपले खरे श� ुचीन, पा�क�तान, 

बांcलादेश, डावे दहशतवाद�/न'लवाद�, िजहाद� दहशतवाद� आEण भारत8वरोधी सं�था आEण 
भारत8वरोधी नाग<रक आहेत. सव1 देश एक� आ?यास आपण देशासमोर�ल बहुआयामी 
धो^यांना उkर दे�यास समथ1 होऊ शकतो. आपसातील मतभेद कमी क�न देशवाPसयांनी 
श�वुर नजर ठेव�यास मदत करावी.राजक�य इ+छाश^ती अस?यास आEण मतपेट�च े
राजकारण दरू ठेव?यास आयएसआयला ताoयावर आणणे श^य आहे. 

दहशतवा:यांपे*ा 3यांचे समथ!क जा.त धोकादायक 

November 22, 2016 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 

 

आपले सै3य देशा+या सीमांच ेसंर'ण डोoयात तले घालून कर�त आहेत. हे कर�त असताना 
पा�क�तान+या घुसखोर दहशतवाMयां+या ह??यात अनेक जवान शह�द होत आहेत, तर काह�ंना 
दहशतवाMयांशी लढतालढता वीरमरण येत आहे.आताह� म7य[देश+या भोपाळ म7यवतK 
कारागहृातून `Pसमी’ या बंद� घाल�यात आले?या दहशतवाद� संघटनेच ेआठ दहशतवाद� 
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र8ववार� म7यरा�ी+या सुमारास Fनसट?याची घटना घडल�. मा�, कारागहृातनू पळाले?या या 
आठ दहशतवाMयांना आठ तासांतच सोमवार� चकमक�त ठार कर�यात आ?याने पुढ�ल फार 
मोठा अनथ1 टळला. या दहशतवाMयांनी तु�ंगातनू Fनसटताना सुर'ा र'काची गळा Sच(न 
ह*या केल�. 
वा)ह@यांवर उथळ चचाC बंद करा 
भोपाळ+या तु�ंगातून Pसमीच ेिजहाद� पळा?याची बातमी ०१ ओ^टोबरचा सकाळी कळाल�. 
अनेक वा2ह3यांवर म7य [देश सरकार, पोPलस आEण Fतथ?या तु�ंग [शासनाला 
Fन=काळजी,Fन^कमे ठरव�याची �पधा1 चालू झाल�. ह?ल� जनता अशा बातBया फारशा मनावर 
घेत नाह�त. कारण वा2ह3यांवर फार उथळ चचा1 चालतात आEण बातमीह� सनसनाट� 
माजव�यासाठdच चालते. 
काह� तासातच तु�ंगातून फरार� झाले?या *या आठ Pसमी अFतरे^यांचा खा*मा चकमक�त 
झा?याची बातमी आल�. मग थोpया वेळापूवK जे पोPलस गाफ�ल, नालायक व नाकतf होत,े 

*यां+यावरच आता खोmया चकमक�चा आरोप सु( झाला. *यासाठd सरकार व मं~यांना जाब 
8वचार�याची �पधा1 सु( झाल�.चचfत काह� गांभीय1 न_हते. अ?पावधीतच *याच घटनेच ेअ3य 
कोणी मोबाईल कॅमेया1ने केलेले Sच�ण समोर आले. एक न_हेतर तीन वेगवेगळी Sच�णे समोर 
आल�. *यातून चकमक खोट� ठरव�यासाठd युि^तवाद सु( झाले. देशां+या नाग<रकांमधे 
भांडाभांडी लावणे,अFतरेक� 8वचार सरणी+या लोकांना 8वना कारण [Pस7द� देणे,पुरेशी माह�ती 
नसतांना अFतरंजीत बातBया [सी7द करणे बंद केले पाह�जे. 
या दहशतवाMयांना म7यवतK कारागहृा+या `बी’ Jलॉकम7ये ठेव�यात आले होते. *यांनी पळून 
जा�यासाठd चादर�ंचा उपयोग करत कारागहृाची Pभतं ओलांडल�. या सायाWना `बी’ Jलॉकम7ये 
ठेव�यात आले होते. र8ववार� म7यरा�ी+या सुमारास या दहशतवाMयांनी बराक तोड?यानंतर 
मुrय सुर'ार'क रामाशंकर याची ि�टल+या जेवणा+या Vलेटने गळा Sच(न ह*या केल�. 
दसुया1 पोPलसाच े*यांनी हात-पाय बांधनू ठेवले होत.ेमाFनखेडा येथे हे दहशतवाद� लपले 
अस?याच ेपोPलसांना समजले. मFनखेडा येथे काह� eाम�थांनी *यांना खडसावले असता *यांनी 
eाम�थांवर दगडफेक सु( केल�. 
eाम�थांना सु�वातीला हे लोक चोर असावेत असा संशय आला. पोPलसांनी शोधमोह�म 
राबवल� असता निजक+या गावातील डOगराळ भागात ते दडून रा2ह?याची मा2हती गावकयाWनी 
2दल�. *यानंतर पोPलस आEण एट�एसने 10.30 वाजता भोपाळपासून 10 �कलोमीटर दरू 
पव1तावर या दहशतवाMयांना घेरले. *यांना [थम शरण ये�यास सांSगत?यावर पोPलसांनी 
गोळीबार सु( केला. सुमारे 45 PमFनटे चालले?या चकमक�त सव1 दहशतवाद� ठार झाले. 
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पो�लस, सै@यात भरती झालेला अ�तरेककडून मारला जा0यासाठNच 

आठ खतरनाक आरोपी पोPलस गोळीबारात मारले गेले, *याची Sचतंा _य^त करणायाWना 
तु�ंगात बळी घेतला गेले?या रखवालदारा+या मरणाची �फक�र न_हती.पोPलस वा सै3यात 
भरती झालेला माणूस हा अFतरेक�, खनुी वा िजहाद� यां+याकडून हकनाक मारला जा�यासाठdच 
ज3माला आलेला असतो, असा काह�ंचा समज आहे. चचfत मार?या गेले?या तु�ंग र'का+या 
ह*ये8वषयी एक खेदाचा द:ुखाचा शJद उ+चारला नाह�. तो Fन:श�� मारला गे?याची कुठल� 
वेदना बातमीत वा चचfत 2दसल� नाह�; पण आठ अFतरेक� मारले गे?यावर Sच�क*सा सु( 
झाल�. गु3हेगार वा घातपाती असणे Bहणजेच Fनरपराध असणे आEण Bहणून चकमक�त तशा 
कुणाचा म*ृयू Bहणजे भयंकर गु3हा घड?याची चचा1 होते.उंटाव�न शoेया हाकणाया1 तMयांना हे 
कळत नाह� ह�च खर� सम�या आहे. 
यापैक� दोघे 2013 म7येह� कारागहृातून पळाले होत.े 2013 म7ये Pसमीच ेसात दहशतवाद� 
खांडवा तु�ंगातून पळाले होते.*या सात दहशतवाMयांना तीन वषाWनी अटक कर�यात आल� 
होती. या[करणी तु�ंग अधी'कासह 4 जणांना FनलंQबत कर�यात आले आहे. काँeेसने या 
चकमक�वर [5नSच3ह लावत घटने+या 3यायालयीन चौकशीची मागणी केल� आहे. तर आम 
आदमी प'ानेह� चकमक�वर [5नSच3ह उपि�थत केले आहे. 
मानवतावा$यांची दहशतवाद� पकY0यासाठN खास पथके बनवावी 
चकमक झाल� तर *यात पोPलस कसा मारला गेला नाह�? कोणी पोPलस जखमी कसा झाला 
नाह�? मारले गेले *यांना शरण ये�याची संधी 2दल� होती काय? *यांना िजवंत पकडणे श^य 
असतानाह� मारले काय? �कती [5नह 8वचारले जातात; पण अशा ह*यारबंद वा खतरनाक 
गु3हेगारांना पकडणे Bहणजे कसा जीवावरचा खेळ असतो, याच ेतर� भान [5न 8वचारणायाWना 
उरलेले आहे काय? पोPलसांनी जीवावर उदार होऊन गु3हेगारांना सुख(प पकडले पा2हजे, ह� 
कुठल� अमानुष अपे'ा आहे? 

मानवतेचा इतकाच पुळका tयांना आलेला असतो, *यांनी आपल� खास पथके बनवावीत आEण 
असे [संग येतील, ते_हा पुढाकार घेऊन कOडीत सापडले?या दहशतवाद� वा गु3हेगारांना सुख(प 
पकड�यासाठd सtज रहावे. Bहणजे मग पोPलसांना खोmया चकमक� कर�याची गरज भासणार 
नाह�, क� संधीह� Pमळणार नाह�. �कती मानवतावाद� *यासाठd आपला जीव धो^यात घालायला 
तयार होतील? tयांचा मानवतावाद गु3हेगारां+या सुर'ेसाठdच राखीव आहे आEण पोPलसांचा 
बळी जा�या+या बळावर उभा आहे, *यां+या कुठ?याह� शJदावर 8व5वायस ठेव�याची गरज 
नाह�. इतकाच भोपाळ+या घटनेने 2दलेला धडा आहे. कुठूनह� सरकार� यं�णेला �कंवा पोPलस 
सेनादलाला नामोहरम कर�यापल�कड ेअशा लोकांचा कुठला अ3य हेतू नसतो.या सगoयांनवर 
कायदेशीर कारवायी केल� पा2हजे. 



42 
 

दहशतवा$यांच ेमनोबल वाढ व0याची 7पधाC 
कैद� पळाले Bहणून सरकारची Fनदंा करायची.मा� अ?पावधीत कैद� सापडले आEण चकमक�त 
मारले गे?यास सरकार पोPलसांवर ह*याकांडाचा आरोप करायचा.असे बोलणारे, [5नल 
8वचारणारे �कंवा शंका Fनमा1ण करणारे ठरा8वक लोक; आप?या ओळखीच ेझाले आहेत. सीमेवर 
�कंवा अ3य कुठ?या चकमक�त नाग<रक वा पोPलस मारले जातात, ते_हा यापैक� कोणी एकह� 
अ0 ूढाळायला पुढे आलेला 2दसणार नाह�. 8व8वध बॉBब�फोट व मुंबईतला कसाब टोळीचा 
ह?ला, यात शकेpयांनी माणसे �कडामुंगीसारखी मारल� गेल�. ते_हा यापैक� एकह� मानवतावाद� 
पुढे आला नाह�; पण *यापैक� कसाब वा याकुब मेमन, अफजल गु( यांना फाशी दे�या+या वेळी 
आकांत करायला ह�च मंडळी पुढे होती. हे आता नहेमीच ेनाटक झाले आहे.िजहाद�, न'लवाद� 
वा दहशतवाद� यांची पाठराखण करणायाWच ेचहेरे आता आप?याला मा2हत आहेत. 
आप?याच देशातील काह� लोकात ‘पोPलसांनी काय हे iौय1 केले? पोPलसांनी काय हे अमानुष 
व Fनघृ1ण काम केले?’ असे व^त_य क(न दहशतवाMयांच ेमनोबल वाढ8व�याची जणू �पधा1च 
सु( आहे. रा=g�य सुर'ेचा हा खेळखडंोबाच आहे. *याच ेसमथ1न कोणी क( नये. 2दवाळी+या 
धामधमुीचा फायदा घेत तु�ंगातून पळून जा�याचा कट ‘ Pसमी’+या आठ अFतरे^यांनी रचला व 
*यात ते यश�वी झाले. रामशंकर या तु�ंग र'काची गळा Sच(न ह*या केल�. चादर�चा 
दोरासारखा वापर क(न Pभतंीव(नच उpया मा(न Pसमीच ेहे अFतरेक� पसार झाले, पण 
भोपाळपासून जवळच पोPलसांनी *यांना घेरले व ठार केले. [5न आहे क�, अFतरेक� चकमक�त 
मारले गेले Bहणून सरकारच ेकौतुक करायचे, क� तु�ंग फोडून अFतरेक� पळून गेले Bहणून 
सरकारवर फ़^त 2टका करायची? 

कुचकामी सुर�ा यंMणा व गु^तचर  वभाग 

भोपाळ+या म7यवतK तु�ंगात हे ए_हढे मोठे व वेगळेच कार�थान Pशजत असताना तेथील 
सुर'ायं�णा, तेथील गुVतहेर �कंवा त*सम यं�णा काय कर�त हो*या?. कारण हा मोठा कट 
Pशजत अस?याचा सुगावाच कुणाला लागू नये हे कसले Mयोतक आहे? जेलमधनू पळून 
जा�यास यांना कोणी मदत केल� याचा कसून तपास सु( असून घरभेMयां+या मुस^या 
आवळ?या गे?या पा2हजेत.या अ'Bय हेळसांडीची चौकशी झाल�च पा2हजे व स*य लवकरात 
लवकर बाहेर येऊन दोषींना कठोर शासन होणे गरजेच ेआहे. 
हे आठह� दहशतवाद� ‘ Pसमी’च ेआहेत व *यांच ेकारनामे रा=g6ोह� आहेत. *यामुळे *यांना 
तु�ंगात इतक� मोकळीक कोणी Pमळवून 2दल�? बाहे(न *यांना मदत झाल� आहे व याबाबत 
मा2हती Pमळव�यात आपल� सुर'ा यं�णा, गुVतचर 8वभाग कुचकामी ठरला आहे. भोपाळ 
तु�ंगात अनागOद� होती, Pभतंी कमकुवत अस?याचे आता उघड झाले आहे हे गंभीरच आहे. 
भोपाळातील चकमककांडावर नेहमी[माणे [5नSच3ह Fनमा1ण केले जात असले तर� जे मारले 
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गेले ते सव1च जण बॉBब बन8व�यात तरबेज होते. तु�ंग फोडून पळून जा�यामागे *यांच े
भयंकर कार�थान होते. 
दरBयान, कत1_यात कसूर के?याचा ठपका ठेवत म7य [देश तु�ंग उपमहाFनर�'क, भोपाळ 
म7यवतK तु�ंग अधी'क, उपतु�ंग अधी'क आEण सहायक तु�ंग अधी'क या चार व<र=ठ 
अSधकायाWना FनलंQबत कर�यात आले आहे. या[करणी अSधकायाWच ेकेवळ Fनलंबन क(न 
भागणार नाह� तर या घटने+या मुळाशी जाऊन *याला खतपाणी घालणायाW+या मुस^या 
आवळ?या तरच सव1सामा3यांना शासनाबाबत 8व5वास वाटू लागेल. 
चौकशी हो0याआधीच दहशतवा$यांना �नरपराध ठर व0याची 7पधाC 
अजून या घटनेची चौकशी हो�याआधीच, या भयंकर दहशतवाMयांना Fनरपराध ठर8व�याचा चगं 
बांध?यासारखी 8वधाने होत आहेत. जेल तोडून पळणारे अFतशय गंभीर ग3ुहे करणारे आरोपी 
होत,े दहशतवाद� होते, हे न पाहता *यांना चकमक�त पोPलसांनी ठार का मारले? असा [5न 
8वचारला जात आहे. जेल तोडून पळून जाताना या दहशतवाMयांनी जेलमधील मारले?या 
पोPलस Pशपाई रमाशंकर यां+याबMदल सहानुभूतीचा एकह� शJद तOडातून Fनघत नाह�. 
जेलमधनू या आठ जणांना मुMदाम सोड�यात आले क� काय? यांना दहशतवाMयांच ेसमथ1कच 
Bहणावे लागेल! दहशतवाद� मारले गे?याबMदल यांना दःुख होते. पोPलस Pशपाई मार?या 
गे?याच ेयांना दःुख नाह�. अथा1त, tयांची मनोवkृी भारतीय सै3यांनी पा�क�तानमधील 
दहशतवाMयांवर ‘सिज1कल अटॅक’ क(न *यांना ठार मारले, तर सै3याला पुरावे माग�याइतक� 
असेल, तर ते दहशतवाMयांची बाजू घेणे साहिजकच आहे. २००८ म7ये अहमदाबाद येथे 
झाले?या बॉBब�फोटां+या माPलकेत अनेक Fनरपराध लोक मारले गेले होते. *याम7ये या 
भोपाळ जेल फोडणाया1 आठ दहशतवाMयांचा हात होता. खांडवा येथे जातीय दंगल� घडवून 
अनेकांच े[ाण आEण मालमkेच ेनुकसान कर�यात कारणीभूत अस?याचा यां+यावर आरोप 
होता. 
राजकारणातील दहशतवा$यांच ेसमथCक धोकादायक 

Fनरपराध नाग<रकां+या र^ताला चटावलेले तर अSधकच भयंकर गु3हेगार असतात. ते 2हदं ू
आहेत क� मुसलमान, हे पाहून *यां+याशी _यवहार करायचा नसतो. ते गु3हेगार आहेत, जेल 
तोडून पळालेले आहेत, पोPलस Pशपायाचा खनू क(न पळालेले आहेत, अशा खनुी गु3हेगारांना 
2दसता'णी गोळी घातल�च पा2हजे. *यांनी [*युkर 2दले क� नाह�, *यांनी पोPलसांवर गोळी 
चाल8वल� क� नाह�, असले [5न उपि�थत क(न काह� राजकारणी जातीय खेळ खेळत आहेत. 
जेवढे हे Pसमीच ेदहशतवाद� धोकादायक आEण दोषी आहेत *यापे'ाह� जा�त *यांच ेहे 
राजकारणातील समथ1क धोकादायक आEण खतरनाक आहेत. हे देशा+या स3ैयावर संशय 
घेतात, हे पोPलसांवर संशय घेतात, एवढेच नाह�, तर हे पा�क�तानी मी@डया आEण पाक 
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सै3यावर 8व5वास ठेवतात, हे दहशतवाMयांचा कैवार घेतात. यांना जनतेने सधंी Pमळताच 
अMदल घड8वल� पा2हजे 
आय1 चाण^य याने सुमारे २५०० वषाWपूवK सांSगतले होते क�, tया वेळेस देशातील गुंड, राजक�य 
नेते आEण बुMधीजीवी अ�व�थ होतील आEण कोण*याह� फूटकळ मुMयांव(न आकांडतांडव 
करायला सु(वात करतील ते_हा *या देशातील सरकार अ*यंत चांगले, लोकक?याणकारक असा 
जनताPभमुख कारभार करत आहे असे जनतेने बेमालूम समजावे. आय1 चाण^याच ेहे व^त_य 
सMयप<रि�थतीला शंभर ट^के लागू होते आहे. 
दहशतवादाला राजक�य ह*यार बन8वणे गैर आहे. दहशतवाद व मानवाSधकार यांच ेसंतुलन 
कसे साधायचे? भोपाळची चकमक खर� असेल तर पोPलसांच ेकौतुक केले पा2हजे आEण 
चमकम ‘बनावट’ असल� तर� देशा8व�Mध कट रचणारे व बॉBब बनवणारे लोक मारले गेले 
आहेत हे 8वस( नये.अनावधाने झालेल� चकु चकमक� सारrया कारवायात माफ़ असते, पण 
जाणुन बुजुन घेतलेला Fनण1य माफ़ केला जाउ नये. 
मुrयमं�ी चौहान यांनी या [करणा+या 3यायालयीन चौकशीच ेआदेश 2दले आहे.आरोप 
करणायाWना आता 3यायालयीन चौकशी समीतीसमोर सा' दे�यात भाग पाpले पाह�जे.आशा 
क�या क� या सगoया पैलुवर 3यायालयीन चौकशी समीती 8वचार करेल 

इ-पु.तक – आ"हान भारता)या अंतग!त सुर*ेचे 

E-BOOK : THE CHALLENGE OF INDIA'S INTERNAL SECURITY  

January 25, 2016 �ननाद &धान पAर�णे - पAरचय, पु7तके, रा���य सुर�ा 
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मराठNस�ृट� या आघाडीHया आ[ण लोक &य 
मराठN वेबपोटCलवर �गे�डअर हेमंत महाजन हे गेल� अनेक वषU “ रा���य सुर�ा” या  वषयावर 
�नय�मतपणे लेखन करत आहेत. हे लेख अFपावधीतच आमHया हजारो वाचकांHया पसंतीला 
उतरले असून अ�तशय लोक &य झाले आहेत. 

इ-पु�तक फ�त �. १००/- 
“भारताची सुर�ा”  हा 8वषय नेहमीच लोकां+या िज_हाoयाचा रा2हला असून २६/११ +या 
ह??यांनंतर तर तो मोxया [माणात नाग<रकां+या Sचतंेचा 8वषयह� झाला आहे.  `आ\हान 
भारताHया अतंगCत सुर�ेचे̀   या इ-पु�तकात भारता+या “अतंग1त सुर'े”शी संबंSधत लेखांच े
संकलन क�न ते वाचकांपयWत आणले आहे. QRगे@डअर हेमंत महाजन यांनी हा 8वषय अFतशय 
सोVया पMधतीने समजावून सांSगतला आहे. 
�वत: युMधभूमीवर श�चूा सामना के?यामुळे *यां+या Pलखाणात सुर'े8वषयीची कळकळ आEण 
ढOगी राजकारणाबMदलची Sचड जाणवते. *यांच ेPलखाण अ*यंत मोकळेपणाने आEण कोणतीह� 
भीड न ठेवता केलेले असते. *यामुळेच ते वाचकांना भावते. वातानुकुPलत केबीनम7ये बसून 
प�का<रता करणाv या �कंवा दरूदश1न चॅनेलवर भडकाऊ चचा1 करणाv या प�कार आEण ने*यांपे'ा 
[*य' सीमारेषेवर जवानांच ेनेतlृव केले?या एका सेनाSधकाv याने सkाधाv यांना सुनावलेले खड े
बोलह� वाचकाला आपलेसे वाटतात. 
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पो(लस-नाग�रक सम�वयाची 7नता�त गरज 

POLICE-PEOPLE CO-ORDINATION IS NECESSARY IN INDIA  

January 14, 2016 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 

 

पठाणकोट येथे पा�क�तानी दहशतवाMयांनी केले?या ह??यात हुता*मा झाले?यांना संपूण1 
ल=कर� इतमामात अखेरचा Fनरोप दे�यात आला. *यावेळी या शूरवीरांना 0Mधांजल� 
वाह�यासाठd हजारो लोक एक� आले होते, *यावेळच े45य मन हेलावून टाकणारे होते. 
बॉBबतtn असलेले लेHटनंट कन1ल इ. के. Fनरंजन यांचाह� पठाणकोट येथील ह??यात 
�फोटके Fनकामी करताना म*ृयू झाला. *यां+या प5चात प*नी डॉ. राSधका व १८ म2ह3यांची 
मुलगी आहे. सूबेदार फतेह Pसहं (कॉमनवे?थ गेBस �वण1 व रजत पदक 8वजेते) यां+या 
पाSथ1वाला *यां+या मुल�नेच खांदा 2दला.श2हदांमधले ६ सै3याच ेतर एक हवाइदलाच ेहोते. 
पठाणकोट येथील तळावर चाललेल� दहशत 8वरोधी शोध मो2हम लेख Pलह� पयWत ९६ 
तासांनंतरह� संपल� न_हती. 
गुजरात+या क+छमधे देशातील पोल�स महासंचालकांची तीन 2दवसीय ५०वी प<रषद र8ववार� 
संप3न झाल�.पंत[धान नरy6 मोद� पूण1 वेळ प<रषदेला उपि�थत होते. आतापयWतच ेपंत[धान 
येत आEण एक-द�ड तासानंतर Fनघून जात. पूण1वेळ उपि�थत राहणारे मोद� हे प2हले 
पंत[धान ठरले आहेत. 
Fत3ह� 2दवस झालेल� चचा1 पंत[धानांनी गांभीया1ने ऐक?यामुळे पोPलस व<र=ठ अSधकायाWना 
2दलासा Pमळाला. Fतन 2दवसांत संपूण1 देशातील कायदा व सु_यव�थेची ि�थती काय आहे, ती 
कशा पMधतीने हाताळल� जात आहे, कोण*या �टु� आहेत या सव1 बाबींची मा2हती *यांनी 
घेतल�. 
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पंत[धानांनी आप?या भाषणात सायबर सुर'ा, @डिजटल तं�nान आEण सोशल मी@डया या 
8वषयांना �पश1 केला आEण पोPलस अSधकायाWनी नवनवीन तं�nानाचा आप?या कामात 
[भावीपणे वापर कर�याचे आवाहन केले. टेरो<रझम पोPलPसगं, आपkी _यव�थापन आEण 
पोPलस [Pश'णाबाबतह� पंत[धानांनी आपल� मत ेमांडल�.देशाच ेपंत[धान पोल�स दलाबाबत 
�कती गंभीर आहे, याची जाणीव महासंचालकांना झाल�. अतंग1त सुर'े+या बाबतीत ह� अ*यतं 
शुभ घटना आहे. 
पो�लस संवेदनशीलता अ�तशय मह`वाची 
पोPलसांच ेकत1_य पार पाडताना संवेदनशीलता अFतशय महlवाची आहे, असे मोद� Bहणाले. 
पोल�स आपले कत1_य करताना साधारणत: संवेदनशीलता दाख8वत नाह�त. देशातील कुणीह� 
नाग<रक या+याशी सहमत होईल. जनतेला पोPलसांबाबत धाक न वाटता पोPलसांचा आधार 
वाटला पा2हजे. धाक गु3हेगारांना वाटायला हवा; सव1सामा3य नाग<रकांना नाह�. 
प<रि�थती कुठल� आहे, याचा 8वचार न करता, पोल�स आप?या ठरले?या चौकट�त काम 
करतात. पोPलसांच ेकाय1 हे समाजातील सव1 लोकांसाठd आहे.देशातील सव1सामा3य जनतेच े
र'ण करणे, समाजातील कुठ?याह� उप6वी घटकापासून *यांना आधार देणे, हे खरे पोPलसांच े
मूळ काय1 आहे. *यासाठd पोPलसांनी संवेदनशील राहून लवSचकपणे आपले काय1 केले पा2हजे, 
असे मोद�ंना सुचवायच ेहोते. *यासाठd [संगी लवSचकता दाख8वल� गेल� पा2हजे. चौकट 
लवSचक असावी, नरम असू नये. 
पोPलसांचा समाजात धाक नसला पा2हजे, असे कुणीच Bहणणार नाह�. परंत,ु धाक व भीती या 
दो3ह� वेगoया गो=ट� आहेत. पोPलसांबाबत समाजात भीती असेल तर *याची कारणे पोPलसांनी 
शोधनू काढल� पा2हजेत. 
पो�लसांनी आपल� &�तमा सुधारावी 
पोल�स आEण समाज यां+यात संवाद असला पा2हजे, Bहणजे पोPलसांनी नेमके काय केले 
पा2हजे? �थाFनक लोकांसोबत पोPलसांचा सतत संवाद असला पा2हजे., समाजात कुणी चांगल� 
गो=ट सा7य केल�, तर पोPलसांना *यात सहभागी होता येईल काय, याचाह� 8वचार पोPलसांनी 
केला पा2हजे. अशा _य^ती अथवा सं�थांना पोल�स ठा�यात बोलावून *यां+या कतृ1*वाची दखल 
wयावी, जम?यास *यासाठd एक छोटेखानी समारंभदेखील आयोिजत करता येईल. या अशा 
आदान-[दानातून सव1सामा3य _य^तींम7ये पोPलसांना समजून घे�याची वkृी वाढेल. असे झाले 
तर समाजातील लोक पोल�स ठा�यासोबत �वत:ला जोड�याचा [य*न करतील. 
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सव1सामा3य जनता केवळ तiार कर�यासाठdच पोल�स ठा�याची पायर� चढते. हे दळणवळण 
वाढले क�, मी अमुक अमुक पोल�स ठा�या+या हMद�तला आहे, असे लोक अPभमानाने 
सांगतील. थोड^यात आज पोPलसांची जी [Fतमा जनसामा3यां+या मनात तयार झाल� आहे, ती 
बदलल� पा2हजे, असे मोद�ंना वाटते . 
पोल�स Bहणून पोPलसां+या सम�या Fनि5चत्च आहेत. *यांना २४ तास करावे लागणारे कत1_य, 

साVता2हक सुट� न Pमळणे, समाजात शांतता [�था8पत कर�यासाठd [संगी जनतेच ेPश_याशाप, 

रोष, आiोश सव1 काह� सहन करणे इ*याद� सम�या आहेत. पण Bहणून, *यांना जनतेशी 
अFतशय कठोर वाग�याची परवानगी Pमळत नाह�. जनतेशी वागताना आपण सेवक आहोत, हा 
भाव सतत मनात असला पा2हजे. 
पोPलसांनी आपल� [Fतमा सुधार�याचा [य*न केला पा2हजे. एखादा माणूस लहानशी खबरह� 
घेऊन आला तर *याला स3मानाची वागणूक Pमळायला हवी. अनुभव असा आहे क�, पोPलस 
आधी खबर दे�यासाठd आले?यालाच 8व8वध [5न 8वचा(न भंडावून सोडतात.आपल� जबाबदार� 
काy याचाह� सव1 पोPलसांनी 8वचार केला पा2हजे. �वातं~यानंतर इतक� वषf झाल�त, पोल�स 
आEण जनता यां+यात दरुावा का आहे?. 

नागAरकांनीह� आपFया कतC\याची जाणीव ठेवावी 
देशा+या सुर'ेसारrया मुMयावर पंत[धान जर एव�या गंभीरपणे 8वचार करणार असतील तर 
देशा+या नाग<रकांनीह� आप?या कत1_याची जाणीव ठेवल� पा2हजे. आप?या अवतीभवती काय 
सु( आहे, यावर बार�क नजर सव1सामा3य नाग<रकाची असल� पा2हजे. भारताने इPसस+या 
धो^यापासून सतत सतक1  राहणे गरजेच ेआहे. 
आज इंटरनेट+या महाजालामुळे जग खपूच जवळ आले आहे.इPससने *याचा लाभ उठवून 
त�ण-त�णींना आप?या जाoयात ओढ�याच ेकार�थान रचले आहे. *यां+या या कार�थानाला 
भारतातीलच काह� युवक आEण त�णी बळी पड?या आहे. परवा नागपुरात हैदराबाद+या तीन 
त�णांना 8वमानतळावर एट�एसने पकडले. यापैक� दोघे हे यापूवK अ3य दोन Pम�ांसह 
इPससम7ये सामील हो�यासाठd Fनघाले असता, कोलकाता 8वमानतळावर पकडले गेले होते. 
इPससच ेभूत दोघां+या मानगुट�वर असे काह� बसले होते क�, ते पु3हा *याच मागा1ने लागले 
आEण नागपुरात दसुयाWदा पकडले गेले. याचा अथ1 भारतात इPससच े�ल�पर सेल काय1रत आहे. 
काह� 2दवसांपूवK यवतमाळ+या काह� युवकांनी इPससम7ये जा�याचा [य*न केला असता, 
*यांना पकड�यात आले. पु�यातील एका शाळकर� मुल�ने �वत: मानवी बॉBब बन�या+या 
लालसेपोट� इPसससोबत संपक1  �था8पत केला होता. सायबर सेल+या ल'ात आ?याने Fतला 
रोख�यात आले. 
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पो�लस-नागAरक सम@वयाची �नता@त गरज 

Fतकड ेपा�क�तानचा कुrयात दहशतवाद� हाफ�ज सईद यानेह� भारतातील युवकांना आप?या 
संघटनेत ओढ�यासाठd खास सेल सु( कर�याच ेजाह�र केले आहे. आBहाला �कती सतक1  रहावे 
लागेल, याची क?पना यावी., 8व8वध दहशतवाद� गट भारताला वेढा घाल�याचा [य*न कर�त 
आहेत.ते कोण*याह� रा=g[ेमी भारतीयासाठd एक आ_हान आहे. या आ_हानाचा मुकाबला 
कर�यासाठd सरकार, पोPलस यं�णा आEण नाग<रकांना एक� ये�याची गरज आहे. 
देशातह� इPसस आEण पाकपुर�कृत दहशतवादाचा मुकाबला कर�यासाठd पोPलस यं�णेने 
संवेदनशील असावे, �थाFनकांचा 8व5वा◌ास संपादन करावे. केवळ इPसस आEण पा�क�तानच 
न_हे, तर देशाला माओवाMयांकडूनह� मोठा धोका आहे. 
टेTनोसॅ\ह� युवकांना आपले कान आ[ण डोळे बनवा 
आज भारताची सायबर यं�णा स'म नाह�. *यासाठd त�णाईची मदत घेणे श^य आहे. 
आजचा PशL'त युवक हा टे^नोसॅ_ह� आहे. इंटरनटेची मा2हती असणारे हजारो युवक आज 
भारतात आहेत. अशा युवकांच ेलहान लहान मेळावे ठाणे,8वभाग, शहर आEण िज?हा पातळीवर 
भरवून देशा+या सुर'ेसाठd *यांची मदत घेता येईल. यातून tयां+याकड ेअSधक कसब आहे, 

*यांनी अ3य युवकांना [Pश'ण देणे हा काय1iमह� हाती घेता येईल. 
अनेक पोPलस Fनर�'कांना इंटरनेट काय आहे, हे माह�त नाह�. शकेडो िज?aयांम7ये सायबर 
सेल नाह�. आज श� ूचोहोबाजूने भारतावर टपून बसला असताना भारताने इंटरनेटसाठd 
अ*याव5यक आEण अFनवाय1 साधनसामुeी, उपकरणे, यं� ेखरेद� क(न *यासाठd वेगळी यं�णा 
उभार�याची गरज आहे. तरच इंटरनेटव(न कोण इPससशी संपक1  साधत आहे, हे ल'ात येऊ 
शकेल. 
आज भारतातच इंटरनेटच ेअनेक तn आहेत. *यांचा वापर याकामासाठd करता येईल. आज 
खर� गरज , [*येक पोPलस ठा�यात एक सायबर सेल Fनमा1ण करणे. ते_हाच इPसस आEण 
हाफ�ज सईदच ेमनसुबे आBह� उधळून लावू शकतो.पोPलसांनी गु3aयांचा सामना करताना 
�थाFनकांना 8व5वा◌ासात wयावे आEण या कामी तं�nानाचा जा�तीत जा�त वापर 
करावा.युवकांना कmटरवादापासून परावkृ कर�यासाठd आंतरराtय सीमेवर असले?या 
िज?aयातील पोPलस दलांम7येह� योcय सम3वय असावा. 

२६/११ दहशतवाद� ह$$यातील पा2क.तानचा खरा चेहरा 
उघड होणार 
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PAKISTAN GETTING EXPOSED IN 26/11 ATTACKS  

January 2, 2016 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 

 

१० @डसyबरला मुंबईतील २६/११ दहशतवाद� ह??यातील [मुख सु�धार डिे_हड हेडल�ची 
ि_हडीओ कॉ3फरि3संगMवारे कोटा1त सा' नOद8व�यात आल�. यावेळी *याने Pश'ा माफ झाल� 
तर माफ�चा सा'ीदार हो�यास तयार अस?याच ेकोटा1त सांSगतले. *यानंतर कोटा1ने *याला 
माफ� देऊन माफ�चा सा'ीदार बन8वले. 
मुंबईतील २६/११ दहशतवाद� ह??यातील गु3aयांची कबुल� *याने 2दल�. यावेळी *याने Pश'ा 
माफ झाल� तर माफ�चा सा'ीदार हो�यास तयार अस?याच ेसांSगतले. दरBयान या[करणी 
8वशषे सरकार� वक�ल उttवल Fनकम यांनी तपास अSधका-यांसोबत स?ला-मसलत 
कर�यासाठd काह� वेळ माSगतला. *यानतंर *याला कोटा1ने माफ� देऊन माफ�चा सा'ीदार 
बन8व�याचा Fनण1य घेतला. ड8ेवड हेडल� हा ल=कर-ए-तयJबाचा या दहशतवाद� संघटनेचा 
सद�य असून मुंबईतील २६/११ दहशतवाद� ह??या[करणी अमे<रकेतील तु�ंगात तो ३५ वषाWची 
Pश'ा भोगत आहे. 
हेडल� ४ अट�ंवर माफaचा सा�ीदार बनला 
26/11+या दहशतवाद� ह??यातील आरोपी डिे_हड कोलमन हेडल� माफ�चा सा'ीदार झा?याने 
पा�क�तानचा खऱा चहेरा उघड होणार आहेत.मुंबईवर झाले?या दहशतवाद� ह??या+या कटाची 
मा2हती जगासमोर येणार असून पा�क�तान आEण आयएसआयच ं8पतळ उघड पडणार 
आहे.कारण मुंबई ह??यातील एक [मुख आरोप डिे_हड कोलमन हेडल� माफ�चा साL'दार 
बनला आहे.हा ह?ला कोणी ? आEण कसा केला ? *याच ंषडयं� कोणी रचलं होत?ं हे सगळं 
काह� उ�ड होणार आहे. अमे<रके+या ताJयात असलेला हेड़ल� भारतीय कोटा1ला ह� सगळी 
मा2हती देणार आहे. 
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मुंबई स� 3यायालयात सु� असले?या २६/११ +या खट?यात हेडल� ४ अट�ंवर माफ�चा 
सा'ीदार बनला आहे. जक�उर रेहमान लखवी, अबू जुंदाल आEण डिे_हड हेडल� हे Fतघेजण 
26/11 +या ह??याच ेमुrय सू�धार अस?याच ंतपासात उघड झालं आहे.भारताने अमे<रकेकड े
डिे_हड हेडल�ला भारता+या ताJयात दे�याची मागणी केल� होती. तो अमेर�कन नागर�क 
अस?याने आEण *याने �वत: गु3हे कबुल के?यान ेअमे<रकेने हेडल�ला भारता+या �वाधीन 
कर�यास नकार 2दला. मा� भारत सरकार+या पाठपुरा_यामुळे *याची ि_ह@डओ कॉ3फि3सWग 
Mवारे सा' घेणे श^य झाले. जक�उर रेहमान लखवीच ेपा�क�तान सरकार, आयएसआय आEण 
ल=कर ए तै�यबाशी असलेले संबंध उघड होणार आहेत. या दहशतवाद� ह??यातील फरार 
आEण संशयीत आरोपींची मा2हती Pमळणार आहे. हेडल�+या सा'ीच ेअनेक फायदे या 
खट?यासाठd होणार आहेत. 
चार अट� 
१) मुंबईवर झाले?या २६/११ या दहशतवाद� ह??यासंदभा1तील सव1 मा2हती तुला सांगावी 
लागणार. 
२) २६/११ दहशतवाद� ह??यातील तुझी काय भूPमका होती. 
३) २६/११ +या ह??यातील सव1 संशयीतांबMMल तू 8वशषे 3यायालयाला सव1 मा2हती Mयायची. 
जी तू अमे<रका 3यायालयाला 2दल� आहेस ती. 
४) तू माफ�चा सा'ीदार झा?यास तुला 8वशषे सरकार� वक�ल सुनावणी दरBयान जे [5न 
8वचारतील *याची सव1 खर� आEण �प=ट उkरे Mयावी लागतील. 
इशरत जहां ल�कर ए तोयबाची आ2मघातकa दहशतवाद� हFलेखोर 

गुजरात पोPलसां+या ए3काऊंटरम7ये मारल� गेलेल� इशरत जहां ह� ल=कर ए तोयबाची 
आ*मघातक� दहशतवाद� ह?लेखोर होती. इशरत 2हला ल=कर+या मुजाPमल यानं आप?या 
eुपम7ये सामील केलं होतं.मुंबई दहशतवाद� ह?याचा मा�टरमा�ड डिे_हड हेडल� यानं 
एनआयए आEण 8वधी 8वभागा+या ट�मला Pशकागोम7ये ह� मा2हती 2दल�. हेडल�+या या 
खलुाशानंतर गुजरात पोल�स आEण कy 6ा+या भूPमकेला प=ृट� Pमळाल�. इशरत 15 जून 2004 

रोजी जावेद शखे ऊफ1  [णेश 8प?लई आEण पाक त�ण अमजद अल� आEण जीशान जोहर 
अJदलु गनी यां+यासोबत ए3काऊंटरम7ये मारल� गेल� होती. 
हेडल� स7या मुंबईवर+या ह?ला [करणी Pशकागोम7ये २५ वषाW+या तु�ंगवासाची Pश'ा भोगत 
आहे.इशरत जहॉ ंह� कॉलेज त�णी होती, से?समन होती. Fनरपराध होती. Fतला 8वनाकारण 
पोPलसांनी बनावट चकमक क(न मारले. Fतचा खून केला, असा कांगावा क(न [चडं गदारोळ 
माज8वला गेला.काह� आमदारांनी आमदारFनधीतून इशरत जहॉ+ंया कुटंुबीयांना मदतह� केल� 
होती. वा�त8वक इशरत जहॉ ंह� अFतरेक� होती ह� काह� मा2हती आता हेडल�ने माफ�चा 
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सा'ीदार Bहणून सा' 2दल� आEण पुढे आल� असे नाह�. ह� घटना घडल� *यावेळी दहा 
वषाWपूवKह� याबाबत पु=ट� करणारे अनेक मुMदे पुढे आले होते. मा�, या मा2हतीकड ेसोयी�कर 
दलु1' केले गेले. 
तपास यं�णेच ेअSधकार� जे_हा अमे<रकेत हेडल�चा जबाब घे�यासाठd गेले होते, ते_हा *यांनाह� 
हेडल�ने इशरत जहॉ ंल=कर ए तोयबा+या आ*मघातक� पथकाची सद�य होती हे सांSगतले 
होते. मा�, या हेडल�+या दा_याला PसMध करणारे पुरावे नाह�त, असे कारण सांगून *या+या 
जबाबातील हा भाग काढून टाक�यात आला. 
अनेक [सारमा7यमे यांची 8व5वाससाह1ता या इशरत [करणात पूण1पणे मोडीत Fनघाल� आहे. 
माफ�चा सा'ीदार हेडल� झा?याने २६/११+या ह??याचा तपासात अनेक गो=ट� पुढे ये�याची 
श^यता आहे. हेडल�ने चार अट� मा3य के?याने या अट�ंवर आधा<रत २६/११ +या दहशतवाद� 
खट?यायाठd डिे_हड हेडल�ची जबाब ८ फेRवार� २०१६ रोजी रेकॉड1 केला जाईल. या खट?याची 
पुढ�ल सुनावणी ८ फेRुवार� रोजी ठेव�यात आल� आहे. 
हेडल� आ[ण २६/११: अमेAरकेच ेकार7थान! 
हेडल� डबल न_हे चौघांचा हा एज3ट होता, तो अमे<रके+या �ग इनफोस�ट अॅडPमनी�टेर्शन 
(डीइए), द फेडरल Jयुरो ऑफइन_हेि�टगेशन (एफबीआय), द सyटरल इ3टेPलज3स एज3सी 
(सीआयए) आEण ल=कर-ए-तोयबा (एलइट�)यां+यासाठd काम करत होता. *याच ेअमे<रके+या 
गुVतहेर खा*याशी असणारे संबंध 3यायालयात समोर येऊ नयेत यासाठd सव1 पुरावे न=ट 
कर�याचा करार एफबीआयने *या+या बरोबर आधीच केला होता.एफबीआय *याला भारता+या 
हवाल� करणार नाह� आEण *याच ेअमे<रके+या व पा�क�तान+या गुVतहेर खा*याबरोबर 
असणाv या संबंधांबाबत भारतीय एज3सीजने *याला कोणतेह� [5न 8वचा( नयेत, यासाठd 
भारतीयएज3सीला *याची चौकशी कर�याची परवानगी अमे<रका कधीह� देणार नाह�. *या+या 
8वरोधात कोणतीह� उलट तपासणी होणार नाह�.एफबीआयला हे मह*वाच ेआहे क� एलइट�ला 
मुंबईवर�ल ह??यासाठd जबाबदार धरावे tयामुळे *यावर पा�क�तानला कारवाई करावी लागेल. 
अमेAरकेHया यंMणांचा अiयास करा 
ल=कर-ए-तोयबा8व�Mध कारवाई कर�यासाठd पा�क�तानवर फ़ारसा दबाव अमे<रकेने आणला 
नाह�. *याच ेकारण हेडल�चा अमे<रकेसाठd+या हेरSगर�त दडले आहे. थोड^यात हेडल� हा डबल 
एजंट होता. उMया हेडल�ची खर�खरु� मा2हती जगापुढे आल� तर अमे<रकेचा दटुVपीपणा 
जगापुढे येईल, अशी श^यता होती. पण अमे<रकेने मोxया मु*सMद�पणे हा [करण हाताळले. 
अमे<रके+या या [करणातील एकंदर वाग�याव(न भारतीय यं�णेने बोध wयायला हरकत नाह�. 
यापूवK भारतात झाले?या अनेक घातपातांच ेधागेदोरे हाती आलेले नाह�त. या उलट आपले 
सहा नाग<रक मुंबई ह??यात मारले गे?यानंतर tया गतीने अमे<रकेने हेडल� आEण राणा 
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यांना अटक केल�, *याव(न या देशांची गुVतचर यं�णांची ताकद �कती आहे ते 2दसून आले. 
भ8व=यात अमे<रके+या यं�णांचा अ�यास क(न *याचा आदश1 ठेव�यात भारताला हरकत 
नसावी. 
मुंबईवर+या ह??यातील [मुख आरोपी डिे_हड हेडल� हा माफ�चा सा'ीदार बनला आहे. 
*या+या सा'ीमुळे मुंबईवर+या दहशतवाद� ह??यामागचा पा�क�तानचा नापाक आEण 2ह�ं 
चहेरा जगासमोर उघडा पडणार आहे. या देशात राहूनह� िजथ ेFतथ ेराजक�य फायदा पाहणाv या 
, *यासाठd वाmटेल *या थराला जाऊन देशाच ेनुकसान करणाv यांच ेबुरखेह� फाटणार आहेत 

आय(ससचा भारताला धोका : �भाव रोख1यासाठ? उपाय 
योजना 
ISIS DANGER TO INDIA 

December 9, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 

 

भारतीय वंशा+या अमे<रक� नाग<रक अFनता अशोक दातार (४१) यांचा माल� येथे झाले?या 
ह??यात मरण पावले?या २७ जणांम7ये समावेश आहे. ‘आयPसस’शी संबंSधत ऑनलाइन 
कारवाया करणाvया भटकळमधील (कना1टक) एका ३३ वषKय युवकाला दबुई पोPलसांनी ताJयात 
घेतले आहे. ‘आयPसस’साठd ऑनलाइन भरती कर�याच ेकाम तो कर�त होता. 
�ा3सच ेअ7य' �ा3�वॉ ओलांद हे पुढ�ल वषK होणाvया [जासkाक 2दना+या काय1iमाला 
[मुख पाहुणे Bहणून उपि�थत राहणार आहेत.  जागFतक महासkांनी आप?या �वाथा1साठd 
वेगवेगoया [कारांच ेदहशतवाद� भ�मासूर ज3माला घातले, *यांना पोसले आEण आप?या 
�वाथा1साठd या दहशतवाMयांचा वापर सुMधा केला. मा� आता हेच दहशतवाद� भ�मासूरा[माणे 
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खMुद आप?या ज3मदा*या देशां+याच डो^यावर हात ठेवायला Fनघाले ते_हा हे दहशतवाMयांच े
ज3मदाते आता ओरडू लागले आहेत. आंतररा=g�य दहशतवादा+या सवा1त मोठा पोPशदंा 
पा�क�तानकड ेसुMधा आपला Fतसरा डोळा उघडून या देशांनी बFघतलेच पा2हजे. 
आय�ससचा भारताला धोका आहे का? 

आयPससचा भारताला धोका आहे का? भारतातील काह� मु�ल�म त�ण आयPससकड ेआक8ष1त 
होत आहेत. त�णांना *यापासून परावkृ करणे महlवाच ेआहे.पूवK आप?याकडील भरकटले?या 
त�णाईला न'लवाद, माओवाद, ल=कर-ए-त�यबा, हु<र1यत, Pसमी, इं@डयन मजुा2हद�न, ताPलबान, 

अल-कायदा, ल=कर-ए-दावा आद� संघटना आEण *यांच ेआचार-8वचार आकृ=ट कर�त असत. 
पण आता युवावग1 इPसस+या+या नाद� लागत आहे. 
आयPसस+या कारवायांना आळा घालायचा असेल तर *यांची आSथ1क आEण मनु=यबळाची रसद 
तोडणे हे अ*याव5यक आहे. *यासाठd आयPससला िजहाद� Pमळतात तर� कसे या 8वषया+या 
मुळाशी जाऊन Pभडायला हवे. *यांची मोडस ऑपरyडी समजावून wयायला हवी. 
भारतातील १५० हून अ<धक तZण आय�ससHया संपकाCत 

इPससच े2हसंाचाराच ेiौय1देखील भरकटले?या त�णाईला आवडत आहे. भारतातील १५० हून 
अSधक त�ण या संघटने+या संपका1त आहे. ३३ भारतीय त�ण इPसस+या टोळीत सामील 
झाले असून, *यांनी िजहाद पुकारला आहे. यातील ६ जण 2हसंाचारात मारले गेले, तर मुB�याचा 
एक युवक माघार� परतला आहे. इPससकडून लढणाv या भारतीय युवकांम7ये क?याणच ेदोन, 

ऑ�gेPलयात वा�त_यास असलेला एक काि5मर�, कना1टक व तेलंगणा राtयातील [*येक� एक 
तसेच ओमान आEण Pसगंापूर येथील [*येक� एका भारतीयाचा समावेश आहे. म7यंतर� एक 
भारतीय युवतीसुMधा इPसससाठd काम कर�यास तयार झाल� होती.पण Fतचा डाव भारतीय 
सुर'ा यं�णेने हाणून पाडला.युवकांचा हा आकडा फार मोठा नसला तर� [ाण हातावर घेऊन 
मुि�लमेतरां8व�Mध लढ�या+या [ेरणेमागे कोण, याची मुळातून चौकशी हो�याची गरज 
आहे.इPससमध?या काह�ंना परत आण�यात आप?याला यश Pमळाले आहे.अनेक Pशया 
युवकांना इPसस8व�7द लढाइत साPमल _aयायच ेहोते.पण *यांना वेळीच थांबवले गेले.भारत 
सरकार इPससवर नजर ठेउन आहे.आणी यात आप?याला बया1पैक� यश Pमळाले आहे. 
संश�यत सुर�ा दलांHया देखरेखीखाल� 
स7या एनआयए/ गुVतचर यं�णा याच े8व5लेषण कर�यात गुंतल� आहे. या त�णांना 
आप?याकड ेखेच�यासाठd आयPससने मोठय़ा [माणावर सोशल मी@डयाचा वापर केला आहे. 
*यातह� खास क(न फेसबुक आEण mवीटर. *या खालोखाल वापर झाला आहे तो यूटय़ूब 
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आEण ई-मे?सचा. यामधून त�णांना ['ोभक मा2हती पुर8व�यात आल�. यटूय़ूबवर अFतशय 
['ोभक असे ि_हडीओज टाक�यात आले आहेत. सायबर गु3aयां+या 'े�ात भारताने घेतलेल� 
भरार� इPससवाMयां+या [गतीआड येत आहे. *यातनूच भारतीय गुVतचर सं�थांनी १५० 
भारतीयां+या इPसस+या संपक1 या�चेा भंडाफोड केला आहे. या साv यांना सुर'ा दलां+या 
देखरेखीखाल� ठेव�यात आले आहे. 
‘डी रॅ�डकलायझशेन’ व ‘सोशल आऊटर�च’  

गेल� अनेक वषf मु�ल�म त�णांम7ये मोठय़ा [माणात Fनमा1ण होत असलेल� धमा1धता ल'ात 
घेता *याला *यापासून परावkृ कर�याचहे� [य*न मोठय़ा [माणात सु( आहेत. हे दोन [कार 
आहेत. एक Bहणजे तु�ंगाधा<रत आEण समाजाधा<रत. तु�ंगातील अशा त�णांची कmटर मने 
वळ8वणे ह� कसरत आहे. २ ते ४ नो_हyबरदरBयान महारा=g पोPलसांनीह� अशी काय1शाळा 
आयोिजत केल� होती. मrुयमं�ी देवy6 फडणवीस यांनी अशा काय1शाळांना ‘डी रॅ@डकलायझशेन’ 

असे संबोध�यापे'ा ‘सोशल आऊटर�च’ असे Bहणणे योcय ठरेल, असे नमूद क(न या 
[य*नांना जोरदार पा2ठंबा 2दला.या पा5 व1भूमीवर मला काय *याच,े असा 8वचार क(न चालणार 
नाह�. [*येक सजग भारतीयाने सावधपणे आप?या व�तीतील कोणते कुटंुब, कोणती _य^ती 
अशा कारवायांम7ये गुंतल� आहे का, यावर डोoयात तेल घालून पाहणी केल� पा2हजे. एकह� 
भारतीय युवक इPसस+या जाoयात अडकणार नाह�, याची काळजी आप?यालाच wयावी 
लागणार आहे.भ8व=यात आप?या देशात हे टाळायच ेअसेल तर पालकांचा मुलांशी असलेला 
सततचा संवाद महlवाचा असणार आहे. स7या हा संवाद कमी झाला आहे. 
कामगारांवर करडी नजर ठेवणे आवWयक 

मोठय़ा [माणात होत असलेले ऑनलाइन धमा1धनुकरण आEण म7य-पूव1 देशांत मोठय़ा संrयेन े
कामगार Bहणून वावरणारे असंrय मु�ल�म त�ण यांवर आयPससची भर अस�याची श^यता 
आहे. इराकम7ये १८ हजार भारतीय कामगार अस?याच ेभारताबाहेर�ल पररा=g8वषयक 
खा*या+या वा8ष1क अहवालात Bहटले आहे. यापैक� काह� धमा1धनुकरण होऊन भारतात परतले 
तर ते धोकादायक ठरणार आहे. आयPससचा धोका टाळ�यासाठd अशा कामगारांवर करडी 
नजर ठेवणे आव5यक आहे. 
भारताने काय करावे 

आंतररा=g�य दहशतवाद� संघटनेत फारसे भारतीय यापूवK कधी 2दसत न_हते. इPससमुळे Sच� 
बदलतंय क� काय, असा [5न Fनमा1ण झाला आहे.समाजात?या सगoया घटकांनी जाeुत 
राहायची गरज आहे.इंटरनेटवर�ल [चाराला आळा घाल�याची मोह�म सु( झाल� असल�, तर� 
@डिजटल रणभूमीवर आजPमतीला तर� इसीसचाच वरच=मा आहे. 
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दहशतवाद� इंटरनेट+या सहा�याने टेरो<रझम Fनमा1ण क( शकतात तर *याच इंटरनेटचा 
उपयोग क(न आपणच आपल� सुर'ा यं�णा अSधक मजबूत बन8वल� पा2हजे. *यामुळे 
दहशतवाद� कारवायांना जरब तर बसेलच, परंतु काmयानेच काटा काढ?यासारखे होईल. खाल�ल 
उपाय क(न आपण *यावर यश Pमळवू शकतो. 
[चार करणारे भारता+या बाहेरच ेइंटरनेट साईट,सोशल नेटवक1  साईट Jलोक केले 
पाह�जे.भारतामध?या इसीस समथ1कां+या साईट/ फ़ेस बुक,m8वटर अकाऊंट धारकांना लगेच 
पकडुन *यां+या वर कायदेPशर कारवाइ केल� पा2हजे.पूण1 Jलॉcज डोमेनवर बंद� घाल�यात 
यावी.इंटरनेट gा�फक सतत मॉFनटर करावे. ते कर�यासाठd अनेक सोयी/(SOFT WARES) 

स7या उपलJध आहेत.सायबर से^युर�ट� 8वभाग जा�त मजबुत करावा. पोPलसांना फॉरेि3सकच े
योcय [Pश'ण दे�यात यावे. कBVयुटर तtnां+या मदतीने ईमेल �कंवा Jलॉcजवर�ल मजूकर 
कुठून आले, कोणी पाठ8वले हे शोधनू काढत रहावे. 
भारFतय इंटरनेट वापरणाया1 नाग<रकांनी दहशतवाद� साईट, फ़ेस बुक,m8वटर 
अकाऊंट,आढलoय़ास ह� माह�ती लगेच पोPलस सायबर सेलना Mयावी.देशभ^त नाग<रकांनी 
पोPलसांच ेकान आEण डोळे बनावे.सवा1नी मदत केल� तरच आपण इसीस दहशतवादाचा 
मुकाबला क� शकतो. 
दहशतवादा वZ$ध सवCसमावेशक \यापक धोरण जZर� 
२६/११चा अFतरेक� ह?ला मुंबईत झाला होता. *यानतंर अनेक उपाययोजना कर�याचा Fनण1य 
सरकारने घेतला असला तर� [*य'ात मा� या उपाययोजना कागदोप�ीच आहे.पोPलसांसाठd 
अ*याधFुनक श��े, ल=कर� गाpया, घे�यात आ?या. सागर� सुर'ेसाठd �वतं� पोPलसठाणी 
Fनमा1ण कर�यात आल�. तटर'क दला+या मदतीसाठd पोPलसांनाह� ग�ता नौका पुरव�यात 
आ?या. पण आज यातील अ7या1 नौका बंद आहेत. सागर� चौ^या ओस पड?या आहेत. 
दहशतवादाचा सवा1Sधक धोका असणाv  या इ��ायल या देशाने �वत: भोवती जे सुर'ाकवच 
उभारले आहे *याचा अवलंब जगातील सव1च शहरांना करावा लागणार आहे. इ��ायल+या 
जे(सलेम आEण अ3य शहरांवर दहशतवादाच ेसतत सावट असते. *यांची नजर असते ती 
शहरभर बसवले?या कॅमेरतून.कुठेह� वाजवीपे'ा अSधक वेगाने वाहन जात असेल. चकु�+या 
बाजूने एखादे वाहन पुढे सरकत असेल वा पळापळ झा?याच ेSच� कॅमेv यात 2टपले जाताच 
अ*याधFुनक �वयंचPलत यं�णेMवारे त*काळ धो^याचा इशारा 2दला जातो. 
*याबरोबरच पोल�स दला+या स'मीकरण, सागर� सुर'ा आEण गुVतवाता1 8वभागाची पुनबाWधणी 
या महlवा+या बाबींकड ेअSधक देणे ज�र� आहे. 2008 +या दहशतवाद� ह??यानंतर सव1 सुर'ा 
यं�णात सम3वय राख�यासाठd एक �वतं� यं�णा उभी कर�याच ेठरले होते ते अMयाप 
झालेले नाह�. दर वषK राtयातील सव1 [मुख शहरांच ेसुर'ा ऑ@डट होणे आव5यक आहे. 
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तेथील ि�थती, महlवाची 2ठकाणे, म7यंतर�+या काळात जगभरात घडले?या घटनांचा 8वचार 
क(न *या अनुषंगाने सुर'ा _यव�थेत बदल करणे आव5यक आहेत. 
दहशतवादा वZ$ध लढाई ह� 7वत:पुरतीच 

ददुqवाने पाि5 चमाlय देश दहशतवादा8व�Mध+या लढाईत दहेुर� मापदंड अवलंबत आहे. 
पा�क�तान8व�Mध भारताने अनेक वेळा भ^कम पुरावे 2द?यानंतरह� अमे<रकेने *याकड े
डोळेझाक केल�. अमे<रकेकडून पा�क�तानला जी आSथ1क मदत केल� जाते, *यातूनच पाकच े
सरकार अFतरेक� संघटनांना पैसा आEण श��ा��े, दा�गोळा पुर8वते. 
पा�क�तानसारखी रा=gेसुMधा अशा दहशतवाद� ह??याचा Fनषेध करतात ते_हा हसू येते. 
पा�क�तान दहशतवादाची जागFतक कंपनी आहे. हे स*य सगoयांनी �वीकारायला हवे, पण 
जोपयWत �वत:+या खचुKखाल� बॉBब फुटत नाह�त तोपयWत अमे<रका व युरो8पयन रा=gांना 
भारताची तडफड समजणार नाह�. दहशतवादा8व�Mध लढाई ह� �वत:पुरतीच असते. 
भारतानेदेखील हे स*य �वीकारले पा2हजे. दहशतवादा8व�Mध ह� लढाई आप?याला �वतं�र�*या 
लढावी लागेल 

पॅ�रस ह�ला आ�ण भारत 

PARIS ATTACKS AND INDIA  

November 24, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 

 

lा@स एक स)ह�णूत देश 

�ा3स हा एक आधFुनक 8वचार सरणीचा, _य^ती�वातं~याला महlव देणारा एक अFतशय 
स2ह=णूत देश मानला जातो. �ा3सची अती स2ह=णूताच या ह??यांक<रता जबाबदार होती का? 
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�ा3सम7ये धमा1ला महlव 2दले जात नाह�. Fतथे E�5चाFनट� हा सवाWत मोठा धम1 असला 
तर�ह� Fतथल� चचfस स7या ओसाड पडत चालल� आहेत. 
lा@सच े&�तउ5र वाखाण0याजोगे 

दहशतवाद� ह?ला झा?यानंतर tया[माणे �ा3सन ेयाला [Fतउkर 2दले ते वाखाण�याजोगे 
आहे आEण यातील अनेक मुMदे भारतासारrया देशाला सुMधा अमलात आणता येणे श^य 
आहे. दहशतवाद� ह?ला झा?याबरोबर �ा3स+या रा=gपतींनी देशात ता*काळ रा=g�य 
आEणबाणी जाह�र केल�. यामुळे पोPलस व सै3याला कुठ?याह� शFयताला ताJयात घेऊन 
चौकशी कर�याच ेअSधकार Pमळाले. या Pशवाय पोPलस आEण सै3याला कुठ?याह� भागाम7ये 
दहशतवाMयां8व�7द शोध मो2हम कर�याची संधी Pमळाल�. *याचबरोबर �ा3सच ेसव1 नाग<रक 
व सरकार यांनी, आBह� दहशतवादा8व(Mध एक�पणे लढू असे जाह�र केले. भारतात मा� अशा 
वेळी वेगवेगoया राजक�य प'ात आपापसात वाद होतात आEण अनेक वेळा काह� ट�_ह� 
चॅन?स आपला ट�आरपी वाढव�याक<रता राजक�य प'ात भाडणे लावणे सु( करतात. 
िजथे �फोट झाले होते, तो भाग <रकामी क(न Fतथे सुर'ा _यव�था आEण तपास यं�णांना 
*यांच ेकाम कर�याची पूण1 मोकळीक 2दल�. आप?या देशात मा� या+या नेमके उलटे होते. 
�फोट झाले?या 2ठकाणी बwयांची मोठd गद� होते, Pम@डया Fतथे मोxया [माणात येते आEण 
*यामुळे तपास यं�णा, संर'ण यं�णांना यांना *यांच ेकाम कर�यास फार मोठा अडथळा येतो. 
या Pशवाय Rे�कंग 3यूज+या हmटापायी दहशतवाMयांनाच जा�त महlव 2दले जाते. हा ह?ला 
झा?यापासून मी पाच-सहा �y च वkृवा2ह3यांच ेवाताWकन पा2हले, *यात मला असे 2दसून आले 
क�, पोPलस खा*याचा फ^त जनसंपक1  अSधकार�च मा2हती देत होता, बाक� सव1 पोPलस यं�णा 
आपापले काम कर�यात गुंतलेले होत.े या उलट आप?या देशात पोPलस व सुर'ा यं�णांना 
अडथळा केला जातो आEण *यां+यावर अनेक [5नांची सरबkी केल� जाते. 
व5ृवा)ह@यांच ेसंय�मत व5ृांकन 

Fतथ?या वkृवा2ह3यांनी 2दलेले वkृ हे अ*यंत संयम राखनू 2दलेले वkृ होते. असे Bहटले जाते 
क�, दहशतवाद� जे_हा दहा लोकांना मारतात ते_हा *यांचा [य*न हा लाखो लोकां+या मनात 
भीती उ*प3न करणे हा असतो. Bहणून दहशतवाMयांना 8वनाकारण [PसMधी देणे हे टाळले 
पा2हजे, जसे �ा3स+या मी@डयाने केले. *यांच ेसव1 ल' *यां+या सुर'ा यं�णां+या कामाला 
जा�त [माणात [PसMधी देणे होते. तेथील सव1 नाग<रक, [शासन व सरकार हे सव1 एक�पणे 
या दहशतवाद� ह??याला सामोरे गे?याची Sच� जगासमोर आले. *यामुळे *यां+यावर झाले?या 
दहशतवाद� ह??याचा Qबमोड ते फ^त तीन तासात क( शकले. हे *यांच ेयश आहे. 
lा@सHया चकुा 
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पण tया अथK असा दहशतवाद� ह?ला �ा3सवर झाला *या अथK काह� चुकाह� *यां+याकडून 
झाले?या आहेत. *यां+या काह� मोxया चकुा अशा आहेत. आज �ा3सम7ये दहशतवाद पसरतो 
आहे, सरकार अFतरेक� 8वचारसरणी8व�Mध [चार करत आहे. पण हे [य*न फार कमी पडत 
आहेत.अFतरेक� 8वचारसरणी पसरवल� जाते सोशल मी@डयाMवारे �कंवा इतर [सारमा7यमांचा 
वापर क(न. *यामुळे अशा मी@डयावर ल' ठेवून िजथे िजथे दहशतवादाला खतपाणी देणारे 
[य*न 2दसून येतील ते Fतथ?या Fतथे थांबवणे फार महlवाच ेआहे. ताtया मा2हती [माणे 
भारताने सवाWत जा�त [माणात दहशतवादाला खतपाणी देणारे मजाकूर फेसबुकव(न @डल�ट 
केले आहेत. *याच[माणे सव1 सोशल मी@डयावर ल' ठेवून िजथेिजथे असे [य*न 2दसतील ते 
ताबडतोब थांबवले पा2हजेत, *याचबरोबर अशा [कारे [चार करणाया1 _य^ती �कंवा सं�थांना 
अटक कर�याच ेकसोशीने [य*न झाले पा2हजेत. अFतरेक� 8वचारसरणी ह� कशी थांबवायची 
यासाठd अनेक उपाय योजना सुचव�यात आ?या आहेत. पण *यावर अमंलबजावणी करणे हे 
जा�त महlवाच ेआहे. मुंबईमधील काह� युवक हे आयसीसम7ये साPमल हो�यासाठd गेले होते. 
ते सव1 उ+च PशL'त व चांग?या कॉलेजातून Pश'ण घेतलेले सुPशL'त त�ण होते. तर�पण ते 
दहशतवादाकड ेवळले होते. Bहणून अशा दहशतवादाला थांबव�याची जबाबदार� *या *या 
युवकांची आहेच पण *याPशवाय *यांच ेआई-वडील, *यांच ेनातेवाईक, *यांची शाळा-कॉलेजस, 

*याच[माणे आजूबाजू+या सामािजक सं�था, मी@डया तसेच अजाबाजूला राहणारा शजेार� 
नाग<रक तसेच इतर सव1 भारतीयांची आहे. दहशतवाद थांबव�यासाठd आप?या [*येकालाच 
आपाप?या �तरावर [य*न करावे लागतील. 
दसुर� �ा3सची चकू Bहणजे, गुVतहेर मा2हतीसाठd ते पूण1पणे टेि^नकल इंटेPलज3सवर 
अवलंबून राह�ले होते. �ा3सम7ये लाखो सीसी ट�_ह� कॅमेरे, सॅटेलाईट स�हेल3स, �ोन 
स�हेल3स यांचा वापर होत आहे. युरोपमधील सरकार *यां+या नाग<रकां+या [*येक 
हालचाल�वर ल' ठेवते, तर�ह� *याना असा दहशतवाद� ह?ला होणार आहे, हे पकडता आले 
नाह�. *या+याकड ेफार मोxया [माणात मा2हती जमा होते पण *या मा2हतीचा अथ1 लावणे 
*यांना जमलेले नाह�. आप?याकडील उदाहरण Mयायच ेझाले तर, आप?याकडील काह� मोxया 
मं2दरांत सीसीट�_ह� कॅमेरे बसवलेले आहेत, पण *या सीसीट�_ह�+या फुटेजच ेअ ॅनाPलPसस 
कर�यासाठd Fतथे कोणीह� नाह�. *यामुळे फ^त मा2हती गोळा करणे हे महlवाच ेनसते, तर 
*या मा2हतीतून काय अथ1 Fनघतो आहे हे काढणे Fततकेच महlवाच ेअसते. याक<रता आप?या 
देशाला इतर आधFुनक देशातून तं�nान आयात करता ये�यासारखे आहे. जसे फेस 
रेकिcनझशेन सॉHटवेअर, Pसcनेचर रेकिcनझशेन सॉHटेवेअर, _हाईस रेकिcनझशेन सॉVट वेअर 
अशा [कारची अनेक तं�nाने 8वकPसत कर�यात आलेल� आहेत. भारताने ह� सगळी तं�nाने 
युरो8पयन देश, अमे<रका, इ��ईल यां+याकडून घेतल� पा2हजेत आEण आप?या टेि^नकल 
इंटेPलज3सचा दजा1 वाढ8वला पा2हजे. 
Xयुमन इंटे�लज@स सवाCत मह2वाच े
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पण *याहून जा�त महlवाच ेआहे, Bहणजे aयुमन इंटेPलज3स, यासाठd आप?या खबया1च ेजाळे 
पसरवून *याMवारे काढलेल� मा2हती. आज असे कुठलेह� तं�nान नाह� क� जे एखाMया 
दहशतवाMया+या मनात [वेश क(न *या+या मनात काय चालले आहे ते शोध ूशकेल. जर 
आप?याला दहशतवाद रोखायचा असेल तर या सव1 दहशतवाद� गटांम7ये आपले डमी 
दहशतवाद� घुसवायला पा2हजेत, tयामुळे ह?ला हो�या आधीच आप?याला तो थांबवता येईल. 
अथा1त हे करणे एवढे सोपे नाह�, यासाठd फार उ+च कौश?यांची गरज आहे. पण अशा [कारची 
को_हट1 ऑपरेश3स भारतीय सै3याने अनेक वेळा केलेल� आहेत. 
आप?याला दहशतवादा+या मुMयाव(न सगoया जगाला एक� आणून सगoया जगाची मदत 
wयावी लागेल. कारण दहशतवाद� अनेकवेळा परदेशातून Bहणजे, पा�क�तान, अफगाणी�थान, 

0ीलंका, बांगलादेश, नेपाळ अशा भागातून येत अस?यामुळे या देशांवरह� आप?याला ल' ठेवावे 
लागेल. दहशतवादा8व�Mधची लढाई ह� फार काळ चालणार आहे. *यामुळे इतर देशात होणाया1 
दहशतवद� ह??यांव(न आपण धड ेघेऊन आपल� दहशतवाद 8वरोधी कारवाई उ+च दजा1ची 
करणे गरजेच ेआहे. *यामुळे दहशतवाद� ह?ले थांबव�यास यश Pमळेल. यासाठd आप?याला 
आप?या सव1 सीमा सुरL'त करा_या लागतील. जे दहशतवाद� �कंवा दहशतवाMयांच ेछुपे सेल 
भारता+या आत लपले आहेत, अशांना गुVतहेर खा*या+या मा2हतीव(न शोधनू काढावे लागेल. 
तसेच या दहशतवाMयांची मुळे पा�क�तान, 0ीलंका, बांगलादेश, Bयानमार अशा देशांम7ये आहेत 
ती Fतथेच जाऊन कापावी लागतील. अशा [कारे बहुआयामी उपाय केले तरच आपण 
दहशतवाद� ह?ला थांबवू शकतो. आशा क(या आप?या सुर'ा यं�णांनी पॅ<रसमधील 
ह??याव(न वेगवेगळे धड ेघेतले असतील, tयामुळे आपला देश जा�त सुरL'त हो�याक<रता 
मदत होईल 

पंजाबम@ये दहशतवादाचे पुनजAवन कर1याचा �य3न ? 

August 1, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 
पा�क�तानवर�ल 8वजयाचे �मरण देणारा ‘कारSगल 8वजय2दन’ भारतात साजरा _हावा आEण 
*या+या दसुvयाच 2दवशी गु�दासपूर िज?aयात द�नानगर येथे दहशतवाMयांनी १२ तास 
धमुाकूळ घालावा, हा Fनयोिजत ह?ला आहे. गेले काह� 2दवस ‘बJबर खालसा’ ह� दहशतवाद� 
संघटना हालचाल� कर�त होती. गु�दासपूर हा डावीकड ेपा�क�तानची सीमा तर डो^यावर 
का5मीरची देशांतग1त सीमा असा भौगोPलक4=mया संवेदनशील िज?हा आहे. सीमा ओलांडून 
का5मीरम7ये घुसणारे दहशतवाद� इतर राtयांम7येह� कसे घुसू शकतात, याचा इशारा या 
ह??याने न_याने 2दला आहे. अमरनाथ या�लेा ल�य करणे फ़ार क2ठण अस?यामुळे *यांनी 
गु�दासपूरम7ये ह?ला केला असावा. 
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पंजाबातील गु�दासपूर, होPशयारपूर आद� 2ठकाणांची नावे जर� ऐकल� तर� ऐंशी+या दशकातील 
दहशतवादा+या आठवणी जाcया होतात. *यामुळे सोमवार� पु3हा एकदा गु�दासपूर येथे 
दहशतवाद� ह?ला झा?याच ेवkृ येताच अनेकांना खाPल�तान 2दवसांची आठवण आल�. 
सुर'ा कम1चाvयां+या गणवेशात आले?या दहशतवाMयांनी ह?ला कर�याच े[कार आप?या 
देशात काह� डझनांनी घडले असतील. *यांनी खासगी मोटारचालकावर गोळीबार केला, [वासी 
बसवर ह?ला केला आEण ते पोल�स �थानकात ह??यासाठd पोहचले. दहदशवाMयांनी ठा� यात 
घुसताच पोPलस कम1चार� रामलाल आEण एसएचओ मुr*यार Pसहं यांनाह� दहशवाMयांनी 
गोoया मार?या. नंतर पोPलस ठा� या+ या मागे असले? या होमगाड1 क'ात दहशतवाद� पोहोचले 
आEण 3 होमगाडWना * यांनी मा(न टाकले. याच 2ठकाणी लपून * यांनी सायंकाळपयWत फाय<रगं 
केल�. 
गु�दासपूर-अमतृसर रे?वे मागा1वरह� *यांनी अनेक 2ठकाणी सु�ंग पे(न रे?वे उड8व�याची 
कारवाईह� आखल� होती. पोल�स व ल=कर� जवानांनी इमारतीला वेढा घालून तीन अFतरे^याना 
कंठ�नान घातले. 
आमcला बसवून ठेवले 

पोPलस दलाम7 ये सम3 वयाचा अभाव 2दसून आला. एवढेच नाह� तर घटना� थळी आले? या 
आमKची मदत घेतल� नाह�. सकाळी 7 वाजता एसपी बलजीत Pसहं यां+ या नेत*ृ वात 
दहशवाMयां+ या 8व�Mध ऑपरेशन सु( झाले. सकाळी 8:15 वाजता पठाणकोटव(न आमK 
कमांडो आले. नंतर आणखी तुकडी बोलाव� यात आल�. मा� पोPलसांनी आमKची मदत घेतल� 
नाह�. आमKच ेफ�ट1 पॅरा कमांडो बोलव� यात आले होते. प<रसर खाल� के? यानंतरच ते ह� 
मोह�म संभाळू शकले असते. तसे झाले असते तर ते केवळ 2 ते 3 तासातच हे ऑपरेशन 
संपवू शकले असते. पण, चकमक�साठd पोPलसांनी आमK अSधकाv यांना पाठव� याऐवजी पोPलस 
आEण अमतृसरव(न आले? या �पेशल काउंटर सेल+ या ट�मला पाठवले. * यामुळेच हे ऑपरेशन 
तJ बल 12 तास चालले. दपुार� 12 वाजेपयWत डीजीपी सुमेध Pसहं सैनी घटना� थळी दाखल 
झाले. *यांना यश आप?या नावावर करायच ेहोते. *यामुळे आमKचा वापर कर�यात आला 
नाह�. 
दहशतवाद� हFला बीएसएफ, पंजाब पोल�स गु^तचर यंMणांच ेअपयशच 

द�नानगरम7ये झाले?या ह??यातील दहशतवाद� पंजाब बरोबर�ल पा�क�तानी सीमेतुन 
भारताम7ये घुस�याम7ये यश�वी झाले. या सीमारेषेवर सीमा सुर'ा दलाचा बंदोब�त असतो. 
हे न^क�च सीमा सुर'ा दलाच े(बीएसएफ) मोठे अपयश आहे. 
कोणताह� दहशतवाद� ह?ला हा गुVतचर यं�णांच ेअपयशच असतो. *यामुळे पु3हा वेगळे 
आरोप कर�यासारखे काह�ह� नसते. *यात अनेक वेळा गुVतचर यं�णांना सुगावा लागून 



62 
 

दहशतवाद� ह??याचा कट वेळीच उधळून लावला तर काह� अती हुशार *याबाबत संशय _य^त 
करतात. हा कसा बनाव आहे, अशी ट�का करतात. आEण असे ह?ले जे_हा वेळीच रोखता येत 
नाह�त ते_हा गुVतचरां+या अपयशावर झोड उठवतात. 
मुंबईवर�ल अFतरेक� ह??या+या वेळीह� आBह� राtय सरकारला सावध केले होते, अFतरेक� 
ह?ला झा?यानंतरह� चार राtयांना अFतरे^यांचा धोका आहे, हे अगोदरच सांSगतले होत,े असे 
सांगून गुVतचर यं�णेला आपल� जबाबदार� झटकता येणार नाह�. [*येक घटनेनंतर ‘हाय 
अलँट1’ चा इशारा 2द?याचे सांSगतले जात असले, तर� [*य'ात घटना नेमक� कोठे आEण कधी 
घडणार हे *यांना सांगता येत नाह�, हे वारंवार PसMध झाले आहे. 
वाह�@या हFयाच े&2य� &�ेपण दाख वत हो2या 
अFतरे^यांना अमरनाथ या�लेाच ल�य करायच ेअसावे. दहशतवाद� ह??या+या वेळी अनेक 
वkृवा2ह3यांनी दहशतवाद� मोxया [माणात फाय<रगं करत आहेत असे दाखव�याचा [य*न 
केला. हे अथा1तच पूण1पणे चकु�च ेआहे. अशा [कारांमुळे सामा3य माणसां+या मनाम7ये 
अकारण दहशत Fनमा1ण होत असते. अनेक वाह�3या ह?याच े[*य' ['ेपण दाख8वत हो*या. 
२६-११ +या ह??या+या वेळीह� वा2ह3यां+या या आततायीपणाची आEण बेजबाबदारपणाची 
[Sचती आल� होती. 
या ह??याची पूव1सूचना कy 6 सरकारला Pमळाल� होती. मा� कy 6 व पंजाब सरकार यां+यातील 
दळणवळणा+या अपुरेपणामुळे वा गलथानपणामुळे ह� मा2हती गु�दासपूर व द�नानगरपयWत 
पोहोचल� न_हती. खेदाची बाब ह� क� लोकसभा वारंवार बंद पाडाय+या ऐवजी असे ह?ले कसे 
टाळता येतील यावर चचा1 _हायला हवी. 
ख�ल7तानी शTती पु@हा स1Pय ? 

उघड युMध कर�याची पा�क�तानची धमकच नाह�. *यामुळे ‘[ॉ^सी वॉर’ खेळले जात आहे. 
खाPल�तानी चळवळीच ेकंबरड ेमोड�यात आप?याला यश आ?यानंतर गे?या २० वषाWम7ये या 
राtयाम7ये शांतता [�था8पत झाल� होती. *यामुळेच काह� वषाWपासून आयएसआय ह� 
पा�क�तानची गुVतहेर सं�था पंजबम7ये पु3हा दहशतवाद Fनमा1ण कर�याचा [य*न करत 
आहे. पंजाबमधील काह� दहशतवाद� गट खPल�तान कमांडो फोस1 �कंवा खPल�तानी Pलबरेशन 
आमK या भारत8वरोधी श^तींना आयएसआय पु3हा [ो*साहन देऊन, *यांना बळ देऊन, *यांच े
पुन�tजीवन क(न भारतात आEण खास क(न पंजाबम7ये पु3हा दहशतवाद पसरव�याचा 
[य*न करत आहे. 
पंजाबच ेमुr यमं�ी [काश Pसहं बादल यांनी पा�क�तानच ेहाय कPमशनर अJदलु बाPसत 
यां+ यासोबत मी2टगं आयोिजत केल� होती. पण, या ह? ? यामुळे * यांनी ती रMद केल�. 
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अमरनाथ या�लेा ल�य करणे फ़ार क2ठण अस?यामुळे *यांनी गु�दासपूरम7ये ह?ला केला 
असावा. पंजाबमधील खPल�तानी श^ती पु3हा स�iय झा?या आहेत. गे?या काह� म2ह3यांपूवK 
अमतृसरम7ये Fनमा1ण झालेला तणाव आEण इं2दरा गांधीं+या मारेकv यांना शह�द ठर8व�याचा 
झालेला [य*न झाला. मुrय मं�ी बादल यां+या सभेत अनेक वेळा खाल��तानी झींदाबाद अशा 
घोषणा अनेक वेळा दे�यात आ?या पण *यां+या 8व�7द मतपेट�+या राजकारणामुळे *यां+या 
8व�7द काह�च कारवाई कर�यात आल� नाह�. उeवादाचा सामना लगेच केला पा2हजे. 
पंजाब पोल�स &�श�ण 

पोल�स जेवढ� द'ता घेतात, *यातले क+च ेदवेु शोधनू दहशतवाद� टोळय़ा *यावर मात करणारे 
डावपेच शोधतात. काह� 2दवसांपूवK थायलंडम7ये जगतारPसगं तारा या शीख दहशतवाMयाला 
पकड�यात आले. गुVतहेर संघटनांकडून झाले?या चौकशीम7ये *याने शीख दहशतवाMयांसाठd 
थायलंडम7ये एक ल=कर� [Pश'ण कy 6 आयएसआयकडून चालवले जात अस?याच ेBहटले 
होत,े तसेच जBमू आEण का5मीरमधील ‘ल=कर-ए-तोयबा’, ‘ बJबर खालसा’, ‘ खPल�तान 
Eझदंाबाद फोस1’, ‘ खPल�तान कमांडो फोस1’, ‘ दल खालसा’ या सव1 दहशतवाद� संघटनांना एक� 
आण�याचा [य*न ‘आयएसआय’कडून केला जात आहे. 
पंजाब पोPलसांनी १९८० ते ९० +या दशकाम7ये अFतशय चांग?या पMधतीने दहशतवाMयांचा 
मुकाबला केला होता. *यांनंतर+या शांतता [�था8पत झाले?या काळात *यांना पुरेसे [Pश'ण 
झालेले नाह�. *यामुळेच पंजाब पोPलस दलाच ेअSधकार� आEण कॉ3�टेबल मारले गेलेले आहेत. 
इथे पोPलस कुठल�ह� हे?मेट �कंवा बुलेट[ूफ जॅकेटPशवायच दहशतवाMयांशी लढताना 2दसत 
होते आEण काह� छायाSच�ांम7ये बwयांची गद� 2दसत होती. मला खा�ी आहे क� यापासून 
धडा Pशकून पंजाब पोल�स पु3हा आप?या [Pश'णाचा दजा1 सुधारतील आEण ९० +या 
दशका[माणे अFतरे^यांशी लढ�याच ेसाम}य1 आEण कौश?य आ*मसात करतील. 
&2येकानेच सावध राहायला हवे 

जे_हा सगळा देश दहशतीखाल� आण�याचा [य*न दहशतवाद� करतात ते_हा केवळ पोल�स, 

केवळ ल=कर *याचा [Fतकार क( शकेल, अशा �मात नाग<रकांनी राहू नये. अनेक 2ठकाणी 
असे 2दसून आले आहे क�, �थाFनक नाग<रकह� या दहशतवाMयांना आतून सामील असतात. 
महारा=gात नाPशकला कंुभमेळा सु( आहे. Pसहं�थ पव1णीFनPमk देशभरातून लाखो भा8वक 
नाPशक, ~यंबके5 वरला *याचबरोबर PशडKला ये�याची श^यता आहे. लाखO+या गद�त केवळ 
पोल�स यं�णांवरच अवलंबून न राहता [*येकाने सावध राहायला हवे. नाग<रकांच ेलाखो डोळे 
जा�त सजग रा2हले, तर कोणतीह� दघु1टना, घातपात टाळू शकतात. पंजाबम7ये गु�दासपूर 
घटने+या वेळीच रे?वे �ळावर पे(न ठेवलेले पाच िजवंत बाँब ताJयात घे�यात यश एका 
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देशभ^त नाग<रकामुळे Pमळाले. गद�+या 2ठकाणांवर सवाWनी डोoय़ांत तेल घालून ल' 
ठेव�याची आव5यकता आहे. 
पंजाबम7ये झाले?या ह??याचा संबंध याकूब+या फाशीशी काह� आहे का? तो असु शकेल. 
फाशीची जा2हरात न करता सूय1 उगव�यापूवK फाशीचा काय1iम आटोपायला हवा होता. 
देशातल�च काह� अFतशहाणी मंडळी कुrयात दहशतवाMयांना फाशी देऊ नका, अशी मागणी 
करायला पुढे येतात. या अFतशहा�या मंडळींना जागेवर आण�याची गरज आहे. *यांचा 
बुMSधवाद आEण *यांचा तक1 वाद याची या देशाला गरज नाह�. देशा+या सुर'ेचा बुMSधभेद 
करणाv या या अFतशहा�या मंडळींचा हातभार या दहशतवाMयांना Pमळत आहे. ह� गंभीर गो=ट 
आहे. Bहणून या अFतशहा�या बुMSधवाMयांना ‘गVप बसा नाह� तर लोक तुBहाला गVप 
बसवतील,’ हे �प=ट सांग�याची वेळ आलेल� आहे. 
अतंगCत सुर�ेबाबत अ�तशय सतकC  राह0याची गरज 

दहशतवाMयांशी चालणार� ह� लढाई यापुढेह� अनेक वषf चालणार आहे आEण ती ये*या काह� 
काळात अSधक र^तरंिजत होऊ शकते. ‘इ�लाPमक �टेट’ या दहशतवाद� संघटनेने आप?या 
इरादाप�ावर का5मीरच ेनाव ठळक अ'रात Pल2हले आहे. 0ीनगरम7येह� ‘इ�लाPमक �टेट’ च े
झyड ेफडकले. का5मीरचा कJजा कर�याची इ+छा असणाvया दहशती श^तींम7ये उMया संघष1 
सु( झाला तर *यातून अनेक ह?ले सोसावे लागू शकतात. सव1 राtयांची पोPलसदले वेगाने 
सुसtज, [PशL'त व चपळ करायला हवीत, हा धडा न_याने Pमळतो आहे. भारताने यापुढ�ल 
काळात सीमेवर�ल सुर'ेबाबत अतंग1त सरु'ेबाबत अFतशय सजग आEण सतक1  राह�याची 
गरज आहे. 
एकूणच, अमे<रकेने अफगाEण�तानातून सै3य काढून घेणे, ताPलबानच ेपुन�tजीवन, इ�लाPमक 
�टेटचा वाढता 8व�तार, दL'ण आPशयातील इतर दहशतवाद� संघटनांची *यां+याशी असणार� 
बांSधलक� या सव1 गो=ट� आप?यापुढ�ल आ_हाने वाढवणाv या आहेत. *यामुळेच तसेच आता 
आपण ‘ नॅशनल काउंटर टेर<रझम सyटर’ (रा=g�य दहशतवाद 8वरोधी कy 6) लवकरात लवकर 
काया1ि3वत करणे आव5यक आहे. एक रा=g Bहणून भारतीय या [द�घ1 ल�याची तयार� कशी 
करतात, यावरच या दहशतवाMयांच ेसमूळ उ+चाटन अवलंबून आहे. 
पा1क7तानचा दहशतवादाचा बुरखा फाडा  
दहशतवादाच ेमाहेरघर असले?या पा�क�तानला चीन आEण अमे<रकेकडून श��ांची होणार� 
मदत थांबव�यासाठd आता भारताने अSधक ठामपणाने आEण जोरकसपणे आवाज उठवणे 
गरजेच ेआहे. या ह??याचा वापर आपण आंतररा=g�य �तरावर क(न अमे<रका आEण इतर 
रा=gांवर दबाब आणून पा�क�तानला ल�य केले पा2हजे आEण पा�क�तानचा दहशतवादाचा 
बुरखा फाडला पा2हजे 
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दहशतवादाचे बदलते .व8प, एकटे दहशतवाद� : गरज 
त8णांशी संवाद साध1याची 
February 18, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) कायदा, �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 
दहशतवादाच े�व�प अFतवेगाने बदलत आहे. तं�nानाचा आधार घेत दहशतवादाच ेजाळे फ़ार 
वेगाने 8व�तारत आहे. तसेच एकmयाने दहशतवाद� कृ*ये कर�याचा नवा [कार उदयास येत 
आहे. या [कार+या दहशतवादाचा सामना करणे कठdण असते. *यामुळे अशा दहशतवाMयां+या 
कारवायांचा पूव1वेध घेणे आव5यक आहे. यासाठd आप?याला तं�nानाची आEण [गत गुVतचर 
मा2हतीची मोठd मदत होऊ शकते. 
इंटरनेट आEण तं�nानाचा वापर क�न ते भारताम7ये दहशतवाद पसरव�याचा [य*न करत 
आहेत. हे दहशतवाद� अFतशय 2हसंक आहेत आEण एकmयाने काम करतात. याच ेसवाWत 
प2हले उदाहरण २००७ म7ये नजरेस आले. tयावेळेला बंगलोर+या डॉ^टर कुटंुबातील एका 
त�णाने इंcलडम7ये एका रे?वे �टेशनवर गाडीचा वापर क�न आ*मघातक� ह?ला कर�याचा 
[य*न केला. तो *याम7ये अथा1तच मारला गेला. २०१४ म7ये इPससचा उगम झा?यानंतर 
यां+या संrयेम7ये [चडं वाढ झाल�. तं�nान आEण इंटरनेटचा वापर करत अस?यामुळे ते 
भारताम7ये �कंवा जगाम7ये असले?या इतर कुठ?याह� दहशतवाMयांशी, *यां+या समथ1काशी 
आप?या घराम7ये बसून संबंध ठेवू शकतात. बॉBब �फोट कसे करायचे, बॉBब कसा तयार 
करायचा अशा [कारची मा2हती सुMधा इंटरनेट+या मा7यमातून घरबस?या पाठवल� जाते. 
ह??याच ेVलॅFनगं हे इंटरनेट+या मा7यमातूनच केले जाते. इंटरनेटची _याVती [चडं 
अस?यामुळे फार मोxया संrयेम7ये सगoयांशी सबंंध ठेवता येतो. आप?या कोणी पकडू नये 
Bहणून आपले इंटरनेटव<रल अकzट बदलले जातात. इमेलचा पासवड1 बदल� केला जातो. 
वेगवेगoया नावांनी फेसबकुवर अकzट उघडले जातात. बहुतेक अकzट हे ता*पुरते उघडले 
जातात. काह� 2दवसांसाठdच *याचा वापर केला जातो आEण लगेच *याला बंद केले जाते. 
यामुळे अशा [कार+या कोmयवधी अकzटवर ल' ठेवणे हे क2ठण आहे. अशा [कारच े
दहशतवाद� आप?या सुर'ा _यव�थे+या अनेक पाऊले पुढे असतात. या सगoयांचा सामना 
कर�यासाठd आप?या तं�nानाची _याVती ह� एक पाऊल पुढेच घेऊन जावी लागेल. 
गे?या काह� म2ह3यांम7ये पकड?या गेले?या दहशतवाMयांकड ेपा2ह?यावर असे ल'ात येते क�, 
हे त�ण सा'रच न_हे तर सुPशL'त आहेत, तं�nानवर *यांची पकड आहे, चांग?या पदांवर 
नोकर� करत आहेत, *यांची Pमळकतह� चांगल� आहे; पण तर�ह� ते दहशतवादाकड ेवळत आहे. 
तं�nानाचा गैरवापर क(न सोशल मी@डया+या मा7यमातून या सुPशL'त त�णांना भडकावले 
जात आहे. धमा1+या नावावर *यां+यात 8वMवेष पसरवला जात आहे. 
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1lला@स िजहाद� अथवा एकटे दहशतवाद� 
दहशतवादाचा आणखी एक न8वन [कार पाहायला Pमळत आहे, तो Bहणजे एकलकOड े�कंवा 
एकटे काम करणारे दहशतवाद� अथवा दहशतवाद� संघटनांशी संबंध नसणारे दहशतवाद�. 
इंटरनेटवर �कंवा वkृप�ात आले?या बातBयांना बळी पडून काह� त�ण अशा [कारच ेएकटे 
िजहाद� दहशतवाद� बनलेले 2दसतात. कोण*याह� संघटनेम7ये सामील _हायच ेनाह�, 
एकmयानेच काम करायचे आEण एकmयानेच समाजाचा बदला घे�याचा [य*न करायचा अशी 
यांची काय1पMधती आहे. अशा [कार+या दहशतवाMयांना पकडणे हे कठdण काम असते. 
एखाMया दहशतवाद� ह??याम7ये अSधक जण सामील असतील तर *यांना पकडणे वा *यांचा 
शोध घेणे सोपे जाते. याच ेकारण यापैक� एक दहशतवाद� जर� पकडला गेला क� इतरांबाबतची 
मा2हती काढून घेता येते. पण दहशतवाद� एकटाच असेल तर अथा1तच *याला पकड?याPशवाय 
नेमके काय झाले, का ह?ला केला, काय माग�या आहेत याबाबतचा पkा लागत नाह�. Bहणून 
अशा [कार+या दहशतवाMयांना पकड�यासाठd ,aयूमन इं2टPलज3स वा तं�nाना+या मदतीने 
यावर ल' ठेवणे आव5यक आहे. 
असे दहशतवाद� इंटरनेट अथवा वत1मानप�, माPसके यां+या मा7यमातून िजहादा8वषयीची 
मा2हती Pमळवतात.*यांच ेमतप<रवत1न होते. मग एखादा दहशतवादाचा पुर�कता1 अथवा गु� 
मतप<रवत1न झाले?या यवुकांशी संपक1  साधनू *यांना आणखी [ो*सा2हत कर�याचा वा 
Sचथावणी दे�याचा [य*न करतो. यानंतर त�णांना दहशतवाद� [Pश'ण PशQबरांम7ये पाठवले 
जाते. तेथे *यांना श�ा�ांबाबत, ह??यांबाबत, [*य' दहशतवाद� कारवायांबाबत [Pश'ण 2दले 
जाते. असे [Pश'ण कॅBप भारत, पा�क�तान, अफगाEण�तान �कंवा इतर देशांम7ये असू 
शकतात. सवाWत महlवाच ेहा एकटाच दहशतवाद� बॉBब�फोट कधी आEण के_हा करायच ेहे 
�व:त ठरवतो. यापूवK दहशतवाद� ह?ला हो�यापूवK दहशतवाMयांना पा�क�तानची गुVतहेर 
संघटना आयएसआयकडून टागfट सांSगतले जात होते. धोका असूनह� *यांना पकडणे कठdण 
होऊन बसते. अशी काह� उदाहरणे समोर आहेत. एक Bहणजे मेहyद� मस�ल 8व5वास हा 
इPसस या संघटनेसाठd m8वटर अकzट हाताळ�याच ेकाम करत होता; तो एकांडा Pशलेदार 
होता.अल�कडचे पोPलसांनी है6ाबादमधनू इPससम7ये सामील हो�यासाठd जाणाया1 शोह�ब 
अहमद खान आEण शहा मुझHफर यांना पकडले. ते एकटेच काम करत होते. 
सीसीट�\ह�, लॅपटॉप, सॉnटवेअरHया मदतीने दहशतवाद� पकडा 
आप?याला 8वकPसत, अ*याधFुनक आEण अMययावत तं�nानाचीह� गरज भासणार आहे. आज 
काह� देशांकड(ेअमे<रका,युरोप) उपयोगी तं�nान उपलJध आहे. *यानुसार आपण पकडू न 
शकले?या एखाMया दहशतवाMयाचा फोटो उपलJध असेल, तर *या फोटो+या मदतीने हा 
दहशतवाद� शोध मो2हमे+या दौरान पकडला जाऊ शकतो.यासाठd हा फोटो संगणकावर घेऊन, 

सीसी ट�_ह�+या कॅमेया1Mवारे 2दसणाया1 फुटेजमधनू अचकूपणाने *याचा शोध घेता येतो. 
यासाठd एका सॉHटवेअरची गरज भासते. हे सॉHटवेअर सदर फोटोशी Pमळतीजुळती _य^ती 
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अचकूपणाने सीसीट�_ह�+या फुटेजमधनू हेरते. अशा सॉफाटवेअरम7ये आप?या तपास 
यं�णां+या याद�तील दहशतवाद�, दहशतवाMयांना मदत करणाया1 _य^ती, माओवाद�, बांगलादेशी 
घुसखोर,आंतररा=g�य गु3हेगारांच ेफोटो समा8व=ट क(न *यांचा शोध घेता येणे श^य आहे. 
गुVतचर यं�णांकडून एखाMया 2ठकाणी दहशतवाद� ह?ला होणार अस?याची सूचना Pमळते 
ते_हा *या प<रसरात व इतर� सव1 वाहनांची तपासणी केल� जाते. अशा वेळी एक सीसीट�_ह� 
कॅमेरा आEण एक लॅपटॉप यां+या मदतीने या वाहनांम7ये जर दहशतवाद� आढळला तर 
*याबाबत ता*काळ संदेश Pमळणे श^य आहे. 
अशाच [कारे आवाज ओळखणारे तं�nानह� स7या उपलJध आहे. अनेक वेळा दहशतवाद� 
मा7यमांमधील काह� [FतFनधींना अथवा काया1लयाम7ये फोन क(न काह� मा2हती सांग�याचा, 
धम^या दे�याचा [य*न करतात. अशा [कार+या आवाजाचा नमुना आप?याकड ेअसेल तर 
*या+याशी फोनवर�ल आवाजाची पडताळणी क(न तो आवाज नेमका कोण*या दहशतवाMयाचा 
आहे हे समजणे श^य आहे. 
इंटरनेट कंप@यांना भारतात सर\हर &7था पत कर0याची सTती करा 
आप?या देशाची आSथ1क श^तीचा वापर क(न गुगल आEण इतर इंटरनेट कंप3यांवर *यांच े
स�हस1 हे भारतात ठेव�याबाबत दबाव आण�याची गरज आहे. सुरL'तत+ेया 4=ट�ने *याचा 
मोठा फायदा आहे. याच ेकारण सोशलमी@डयावर जर एखाMयाने चकु�ची मा2हती वा धाPम1क 
Mवेष Fनमा1ण करणार� मा2हती अपलोड के?यास, ते भारतातील कोण*या भागातून कर�यात 
आले आहे हे ता*काळ समजू शकणार आहे. *यातनू *या _य^तीला ता*काळ पकडणे श^य 
होईल. 
गु^तचर मा)हतीची देवाणघेवाण वाढवा 
दहशतवादाला [Fतबंध कर�यासाठd भारत आEण अमे<रका या दोन देशां+या सीआयए आEण रॉ 
या गुVतचर सं�थांम7ये गुVतचर मा2हतीची देवाणघेवाण सं�था*मक पातळीवर होणार आहे. 
स7या अशी मा2हती अमे<रका केवळ युरोपमध?या काह� देशांशी तसेच इ��ाईलशी 
आदान[दान करते आहे. 
दहशतवाद� ईमेल, एसएमएस �कंवा प�ां+या मा7यमातून काह� संदेश पाठवतात, संवाद 
साधतात. ते पूण1पणे कोड क�न अथवा सांकेFतक भाषांम7ये पाठवले जातात. अशा [कारच े
कोडवड1च ेजर @डकोड करता आले, सांकेFतक शJदांमधील संदेश शोधता आला तर 
दहशतवाMयांचा, *यांना मदत करणाया1 _य^तींचा ठाव2ठकाणा समजणे, तसेच *यां+या 
भ8व=यातील ह??यांसदभा1तील योजनांची मा2हती Pमळणे श^य होते. याबाबतच ेतं�nानह� 
अमे<रकेकड ेउपलJध आहे. तेह� आप?याला Pमळ�याची श^यता आहे. 
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महा8वMयालयांम7ये जाऊन 8वMया}याWशी संवाद साधनू कmटरवादाची पाळेमुळे न=ट कर�याचा, 
त�णांम7ये देशभ^तीचा जागर घड8व�याचा [य*न केला पा2हजे. याम7ये आप?याला 
दहशतवाद� युवकां+या कुटंुQबयांचा, समाजसेवी सं�थांचा, सुर'ा यं�णांचा आEण समाजातील 
अ�यासकांचा-8वचारवंतांचा आधार wयावा लागेल. 

ऑनलाईन िजहाद : स@याची प�रि.थती आ�ण उपाय 
योजना 
February 3, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
अजून एका त�ण जो इPसस या दहशतवाद� संघटनेत सामील हो�याक<रता इराककड े
जा�या+या वाटेवर होता, *याला आप?या गुVतहेर स�ंथांनी है6ाबाद 8वमानतळावर रोखले. 
क?याणमधनू चार त�ण इPससम7ये जा�याक<रता पळून गेले होते. *यामधला एक त�णाने 
२६ जानेवार�ला �फ़ोटक भरले?या कारने भारतात अमे<रकन रा=gपतींवर आ*मघातक� ह?ला 
कर�याची धमक� 2दल�. हे सगळे ऑनलाईन िजहादला बळी पडले होते. *यामुळे इंटरनेटवर 
�कंवा ऑनलाईन िजहादचा [सार कसा केला जातो, *याला त�ण कसे बळी पडत आहेत हे 
शोधणे महlवाच ेआहे. ताtया अदंाजा[माणे भारतात हजारो युवक आप?या घरातून गायब 
झालेले आहेत. *यामधले दोन ट^के युवक जर� िजहाद� [चाराला बळी पडून गेले असतील 
तर�ह� हा धोका खपू आहे. 
युवकांना ऑनलाईन िजहाद  वषयी एवढे आकषCण का वाटते?. 

भारतीय सै3याने केले?या अ�यासाने युवक दहशतवाद� का होतात याची काह� कारणे शोधनू 
काढल�. पा�क�तानची गुVतहेर सं�था आयएसआय आEण उeवाद पसरवणाया1 अनेक भारतीय 
सं�था दहशतवाद� संघटनांना मनु=य भरती कर�याक<रता मदत करतात. याक<रता अनेक 
युवकांचा बुMधी�ंश केला जातो. एकदा बुMधी�ंश झाला क� *यानंतर [ेरणा*मक [Pश'ण 2दले 
जाते. यानंतर *यांना एका मोxया दहशतवाद� संघटनांम7ये gेFनगंसाठd इराण, अफगाEण�तान, 

Pस<रया �कंवा पा�क�तानम7ये पाठवले जाते. सु�वातीला *यांना दहशतवाMयांची [शासक�य 
कामे 2दल� जातात. *यानंतर जर ल'ात आले क� हा युवक एक चांगला दहशतवाद� बनू 
शकतो तरच *याला बॉBब �फोट करणे, आ*मघातक� ह?ला करणे अशी कामे 2दल� जातात. 
दहशतवाद� हो0या मागची कारणे 

४० ते ४५ ट^के युवकांना बळजबर�ने दहशतवाद� संघटनेत पाठवले जाते.३० ते ३५ ट^के 
युवक आSथ1क कारणामुळे दहशतवादाचा र�ता पकडतात. दहशतवाद� संघटनेत सामील झाले 
क� *यांना खपू पैसे Pमळतात. एखाद� नोकर� के?यासारखा *यांना पगार 2दला जातो. एखादे 
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मोठे दहशतवाद� काम केले तर *यांना अजून जा�त पैसा Pमळतो. ३० ते ३५ ट^के लोक 
धाPम1क कारणामुळे दहशतवाद� बनतात. जर आपण युवकांना काम देवू शकलो तर अनेकांना 
आपण दहशतवादाकड ेजा�यापासून रोख ूशकू. 
ऑनलाईन/ इंटरनेटवर दषु&चार थांबवा 
स7या ऑनलाईन �कंवा इंटरनेटवर [चडं [माणाम7ये दषु[चार सु� आहे. यात *यां+या 
धमा1वर �कती अ3याय, कसा ह?ला केलेला आहे हे दाखवले जाते. Bहणून अशा [कार+या 
होणाया1 दषु[चाराला इंटरनेटवरच [*युkर दे�याची गरज आहे. 
अनेक वेबसाईटस,् Jलॉcज ्�पॉटस,् m8वटर अकzटस,् ईमेल आEण एसएमएसने अशा [कारचा 
दषु[चार केला जातो. Bहणून अशा सगoया दषु[सार करणाया1 इंटरनेटवर�ल साधनांवर ल' 
ठेवणे महlवाच ेआहे. यांना गुगल व इंटरनेट कंप3यांची मदत घेऊन थांबवणे आव5यक आहे. 
बहुतेक दहशतवाMयां+या मनावर ता*पुरता अFतरेक� 8वचाराचा [भाव झालेला असतो. अनेकांना 
आयु=याम7ये फारसे यश Pमळालेले नसते, Bहणून बंदकू�+या बळावर *यांना समाजाम7ये 
Pमळालेले �थान *यांना महlवाच ेअसते. बहुतेक युवक हे २० ते ३० वयामधले असतात, लcन 
झालेले नसते. काह� तर� कारणाव�न *यां+या कुटंुबाशी असलेला संबंध हा कमी कमी होत 
असतो. 
आपण जर अशा युवकांकड ेल' ठेवले, आSथ1क उपाय, मानPसक उपाय केले, *यां+या मना+या 
8वचारसरणीम7ये जर बदल क�न आणता आला, तर  दहशतवादाकड ेजाणाया1 युवकांवर घात 
करणारे घटक आपण न^क�च कमी क� शकतो. याक<रता गरज आहे ती आSथ1क आEण 
मानPसक लढाई िजंक�याची. दहशतवादाच े�व�प हे कायम बदलत असते. यामुळे *याव<रल 
उपाय योजना स'म, त*पर आEण प<रि�थती अनु�प पा2हजे. आप?याला दहशतवादाचा [सार 
करणाया1 यं�णां+या एक पाऊल पुढे राह�याची गरज आहे. 
सरकारने उoवादाचा &�तकार कसा करावा 
@डसyबरम7ये राtया+या डीजीपींची कy 6�य गहृमं~यांशी झाले?या मीट�ंगम7ये ऑनलाईन 
िजहादवर 8वचार कर�यात आला आEण दषु[चार थांबव�याक<रता एक अॅ^शन Vलॅन 
कर�याक<रता सांग�यात आले. इंटरनेटची _याVती खपू मोठd आहे *यामुळे एक सं�था *यावर 
ल' ठेवू शकत नाह�. गरज आहे क� या सगoया सं�थांPशवाय इतर देश[ेमी, देशभ^त 
नाग<रकांचा सुMधा आपण ल' ठेव�याक<रता वापर केला पा2हजे. कारण आज भारताम7येच 
जवळजवळ २० कोट�ंहून जा�त नाग<रक इंटरनेटचा वापर करत आहेत. फेसबूक आEण इतर 
सोशल मी@डयाम7ये असले?या युवकांची संrया सुMधा [चडं आहे. Bहणून एखाMया 
सॉHटवेअरचा वापर क(न जे अशा [कारे चॅ2टगं इंटरनेटवर चालते *या+यावर ल' ठेवणे 
गरजेच ेआहे. आज युटयूबवर भडकव�याक<रता अनेक ि_हडीओज अपलोड केले जातात. अशा 
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[कारच ेि_ह@डओज, अशा [कारची चकु�ची मा2हती देणारे लेख लगेच इंटरनेटव�न Jलॉक 
करायला पा2हजे. देश6ोह� ि_हडीओज, फ़ोटो, लेख अपलोड करणायाWना Pश'ा 2दल� पाह�जे. 
युवकांवर ल� ठेव0यासाठN ‘ऑपरेशन चP\यूह 

आज अनेक सं�था ऑनलाईन <रiूट झाले?या युवकांना भारता+या आतच अFतरेक� 
बनव�याचा [य*न करतात. काह� सं�था/ धम1 Pश'क, अशा [कारच े[Pश'ण या युवकांना 
भारताम7येच देतात. आज परदेशामधनू खास तर सौद� अरेQबयामधनू मोxया [माणाम7ये 
पैसा अFतरेक�वाद पसरव�याक<रता भारताम7ये येत आहे. ते थांबवले पा2हजे. भारतामधील 
काह� धाPम1क �थळेपण अशा [कारचा अFतरेक� वाद वाढ�याक<रता पैसे खच1 करतात. Bहणून 
[चडं उ*प3न असले?या धाPम1क �थानावर ल' ठेव�याची गरज आहे. अनेक 0ीमंत _यापार� 
आप?या उ*प3नातील काह� पैसा अFतरेक�वाद वाढव�याक<रता खच1 करतात. क?याण मध?या 
युवकांना इराकम7ये पाठव�याम7ये Fतथ?या काह� _यापाया1चा हात होता. *यां+यावर सुMधा 
ल' ठेवून *यांना पकडणे महlवाच ेआहे. 
सोशल मी@डयाम7ये ऑनलाईन चॉट कर�याक<रता अनेक वेगवेगळी साधने उपलJध आहेत. 
गरज आहे ती अशा [कार+या [चारावर ल' ठेव�याची. गहृमं�ालयाने ‘ऑपरेशन चi_यूह 
नावाच ेएक न8वन ऑपरेशन स7या इंटरनेटवर सु� केलेले आहे. याचा उMदेश आहे क� अशा 
[कार+या युवकांवर ल' ठेवणे. 
इतर देशांकडून मदत घेणे जZर� 
युरोपमध?या अनेक देशांम7ये अशा [कार+या युवकांवर ल' ठेव�याक<रता मोxया [माणावर 
[य*न केले जात आहेत. *यां+या अनुभवाचा वापर क�न आपण पटकन पुढे जायला पा2हजे. 
अनेक ऊपाय या देशांकडून Pशकता येतील. एखादा युवक जर ऑनलाईन िजहादाम7ये पकडला 
गेला तर लगेच *या+यावर ल' ठेव�यात येते. ददुqवाने *यांची संrया हजारOची अस?यामुळे 
*यां+यावर ल' ठेवणे क2ठण आहे. अशा वेळी गरज असते ती *या+या कंुटबाला, *या+या 
नातेवाईकांना *या+यावर नजर ठेव�याची. कारण २४ तास कुठ?याह� युवकावर गुVतहेर सं�था 
ह� ल' ठेवू शकत नाह�. 
कौसीं�लग सpटर उभार0याची गरज 

युरोपम7ये याला सां�कृFतक दहशतवाद असे Bहटले जाते. tयावेळी आप?याला आप?या 
धमा18वषयी जा�त [ेम Fनमा1ण होत,े केवळ आपण आप?याच धमा1चा [चार करायला लागतो 
आEण tयावेळेस आपण इतरां+या 8व�Mध बोलायला सु�वात करतो *यावेळेस आपले आEण 
इतर समाजामध?या घटकांमधले सां�कृFतक अतंर वाढत जाते. 
अशा [कारे उeवादाकड ेझुकणाया1 युवकांकरता देशाम7ये कौसींPलग सyटर तयार करायला 
पा2हजे. जसे आपण आफू, गांजा, चरस �कंवा दा� 8पणाया1 युवकांक<रता तयार केलेले आहे. 
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याम7ये अशा युवकांना ए^सपट1कडून *यां+या मनाम7ये झाले?या अFतरेक� 8वचारांना 
थांबव�याक<रता मदत करता येईल. जा�त महlवाच ेहे आहे क� सगoयाच युवकांवर हा धोका 
�कती भयंकर आहे या8वषयी nान पुढे पसरव�याची गरज आहे. सव1समावेशक उपाय क�न 
वैचा<रक दहशतवादाला रोखले पा2हजे. दहशतवाद रोख�यासाठd सव1समावेशक उपायावर लवकर 
अमंलबजावणी कर�याची गरज आहे. या कmटरवादाचा [Fतबंध कर�यासाठd शासनाला 
आiमक आEण स�iय भूPमका वापरावी लागेल. 

४० लाख त8ण "यसनाधीन करणारा नाकC टेर�रझम 

January 23, 2015 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
जBमू –का5मीर, पंजाब आद� सीमावतK राtयांत घुसखोरांबरोबरच श��ा��े आEण अमल� 
पदाथाWची त�कर� क(न तेथे अशांतता माज8व�याची व त�ण 8पढ� बरबाद कर�याची कु2टल 
खेळीह� पा�क�तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका ओळखनू *याचा एकजुट�ने मुकाबला केला 
पा2हजे. या भ�मासुराचा बंदोब�त कर�यासाठd राजक�य इ+छाश^ती दाख8व�याची आEण 
राtय व कy 6ाने सम3वयाने काम कर�याची गरज आहे. 
आप?या देशात इ�लामी दहशतवादासोबतच नाक� टेर<रझम’चा देखील धोका वाढला आहे. या 
दहशतवादाने भारताची पूण1 8पढ� बरबाद होत आहे. र^तरंिजत दहशतवादापे'ाह� हा धोका 
अSधक गंभीर आEण घातक आहे. सरकार� आकडवेार�नुसार नाक� टेर<रझम’मुळे स7या 
देशातील 40 लाखांहून त�ण _यसनाधीन झाले आहेत. संयु^त रा=gसंघा+या अहवालानुसार, 

दL'ण आPशयात तयार होणाया1 40 टन Rाऊन शुगरपैक� 14 टन Rाऊन शुगर ह� केवळ 
भारताम7ये _यसनासाठd वापरल� जाते. 
दहशतवादामुळे भारतीय त�णांमधे नशचे े[माण वाढून अतोनात नुकसान होत आहे. याPशवाय 
दहशतवाMयांना उ*प3नाचे एक फार मोठे साधन Pमळाले आहे. यामुळे दहशतवाद वाढ�यात 
मदत होते आहे. नशा आEण आनंदा+या नावाखाल� पाट�त घुसखोर� केलेले �cज दहशतवादाच े
�प घेत आहे. पा�क�तान आEण आयएसआय भारतीय त�णांम7ये �cजच े_यसन वाढावे 
Bहणून आटोकाट [य*न करत आहेत. ध^कादायक Bहणजे देशातीलच अनेक 8वघातक 
श^तीह� यात उतर?याने हा दहशतवाद 8वiाळ (प धारण करत आहे. 
पा�क�तान+या सीमेला अगद� लागून असले?या पंजाबमधील काझीकोट+या बरोबर�नेच माळवा, 
माझा आEण दोआबा गावांचीह� �cज+या वाहतुक�चा महामाग1 ह� rयाती आहे. ईशा3य भारतात 
पण �cजचा _यापार आEण _यवसाय याची पाळेमुळे खोलवर �जल� आहेत. पा�क�तानातील 
वEझर��तानमधनू मोठय़ा [माणात येणार� अफू देशात 8व8वध मागाWनी [वेश करते. 
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सीमेपल�कडून येणाया1 �cजPशवाय एक नवे संकट देशात दाखल झाले आहे. ते Bहणजे 
�i�टल मेथ. एफे�ीन आEण �युडोएफे�ीन यां+यापासून तयार झाले?या मेथच ेरासायFनक नाव 
मेथािBफटामाईन. या �गला ‘आईस’ असेह� Bहटले जाते. पण, त�णांम7ये हे �ग लोक8[य 
आहे ते �i�टल मेथ Bहणूनच. एक�कड ेहेरॉईन, कोकेन यांची उपलJधता आEण *यांची �कंमत 
पाहता एका eमला दहा हजार �पये (दहा लाखांना एक �कलो) इत^या ‘�व�त’ दरात उपलJध 
असलेले �i�टल मेथ लोक8[य झाले आहे. हे �ग अSधकाSधक त�णांपयWत पोहचावे यासाठd 
�ग पेडलस1 [य*नशील असतात. कमाल�+या तणावाखाल� असलेले 8वMयाथK, _यावसाFयक 
आEण कलाकार यांना ते आपले ल�य करतात. या8व�7द सव1 सुर'ा एज3सीजने बहुआयामी 
अPभयान चालवायला पा2हजे. 
एकेकाळी दहशतवादा+या संकटातले राtय, अशी पंजाबची ओळख होती. आता अमल� 
पदाथाW+या 8वळrयाच ेसंकट *या राtयाला eासून टाकत आहे. पंजाबम7ये सkेवर असलेले 
सरकार या गंभीर [5नावर माग1 काढ�यासाठd ठोस उपाययोजना कर�यापासून फारच दरू आहे. 
तेथील सkर ट^के त�ण _यसनां+या 8वळrयात अडकले आहेत. 
राtय सरकार+या आकडवेार�[माणे शाळेत जाणार� 66% मुले गुटखा – तंबाखचू ेसेवन करतात. 
दर तीन 8वMया}याWपैक� एक, तर दहा 8वMयाSथ1नींपैक� एक�ने अमल� पदाथाWची चव चाखल� 
आहे. महा8वMयालयांत जाणारे दहापैक� सात जण हेरॉइन, अफूच ेशौक�न आहेत. eामीण 
भागात 67% घरांतील �कमान एक तर� _य^ती अमल� पदाथाW+या आहार� गेल� आहे. 
पंजाबम7ये सीमेवर तJबल 700 कोट�ंच ेअमल� पदाथ1 जVत कर�यात आले. प<रि�थती �कती 
भयावह झाल� आहे, याचचे हे Fनदश1क आहे. [ामुrयाने पा�क�तानातून अमल� पदाथाWची 
त�कर� होते आEण सीमे+या संर'णाची जबाबदार� कy 6�य दलांची अस?याने या [काराला कy 6 
सरकारह� जबाबदार आहे. अमल� पदाथाWचा सुळसुळाट हो�यास मा�फयांशी असलेले 
राजकार�यांच ेलागेबांधे पण कारणीभूत आहेत. अमल� पदाथाWची त�कर� करणाया1 मा�फयांना 
राजकार�यांचा वरदह�त आहे, अमल� पदाथा1+या बाबतीत नतेा कुठ?याह� राजक�य प'ातील 
असू दे, *याला कठोर Pश'ा झाल�च पा2हजे. 
कायदेशीर अफू उ*पादनात भारत अeेसर आहे. अफू हा नशा आणणारा, मादक पदाथ1 
अस?याने *याच ेउ*पादन कर�यावर कायMयाने बंधने आहेत. अफूची शतेी कर�यासाठd <रतसर 
परवानगी घे�याची गरज असते. आप?या देशात म7य [देश, राज�थान, झारखडं आEण प. 
बंगालम7ये अफूची लागवड कर�यास परवानगी आहे. उkराखडं, छkीसगड, ईशा3येकडील 
राtयात अफूची बेकायदेशीर लागवड मोठय़ा [माणावर होते. *यामुळे *या शतेकv यांवरह� 
कायदेशीर कारवाई झाल� पा2हजे. 
गे?या वीस एक वषाWत अमल� पदाथा1+या जागFतक नकाशावर भारताची ओळख कॅ<रयर’ 

Bहणून झाल�. म7यपूव1 आPशयातून Fनमा1ण होणारे अमल� पदाथ1 युरोप, अमे<रका आEण 
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आखाती देशांम7ये पाठ8व�या+या मागा1वर�ल एक महlवाच े2ठकाण Bहणून भारताच ेनाव पुढे 
आले. आप?याकड ेतुलननेे कमी सुर'ा आEण सैल कायदे अस?याने त�करांना हा माग1 
सुरL'त वाटतो. 
नPश?या पदाथा1ला आंतररा=g�य बाजारात सो3याचे मोल आहे. या त�कर�तनू Pमळणाv या 
कोmय़वधी �पयांची रसद अFतरे^यांची फळी उभार�यास कारणीभूत ठरल�. संयु^त रा=gां+या 
जीFन_हा येथे 1971 साल� झाले?या प<रषदेने या [काराची गांभीया1ने दखल घेतल�. भारतात 
या पदाथा1+या 8वi�ला �कमान 10 वषाWची स^तमजुर� व 5 लाख �पये दंडाची Pश'ा आहे. 
तर, युरोपीय रा=gांम7ये कायMयातील Pश'ेची तरतूद पाहून कोणी पदाथा1+या FनPम1तीच े
�वVनह� पाहू शकत नाह�. 
अमंल� पदाथ1 8वरोधी कायMयाम7ये हेरॉईन, कोकेन, मर�जुआना यांचा समावेश ‘शडेय़ुल 
वन’म7ये कर�यात आला आहे. या �cजची वाहतकू, खरेद� 8वi� आEण सेवन करताना 
आढळणाv या _य^तीला कमीत कमी 10 वषf �कंवा ज3मठेपेची Pश'ा होऊ शकते. परंत,ु 

�i�टल मेथ हे Pसथंेट�क �cज `शडेय़ुल टू’म7ये समा8व=ट कर�यात आले आहे. याचा अथ1 या 
पदाथाWशी संबंSधत गु3aयांना अSधकाSधक दोन ते तीन वषf Pश'ा होऊ शकते. मेथचा समावेश 
`शडेय़ुल वन’ म7ये _हायला पा2हजे. 
बनावट नोटा मोठय़ा [माणात चलनात आणून भारतीय अथ1_यव�था अडचणीत आण�याचा 
उMयोग पा�क�तान कर�त आहे. जBमू–का5मीर, पंजाब आद� सीमावतK राtयांत 
घुसखोरांबरोबरच श��ा��े आEण अमल� पदाथाWची त�कर� क(न तेथे अशांतता माज8व�याची 
व त�ण 8पढ� बरबाद कर�याची कु2टल खेळीह� पा�क�तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका 
ओळखनू *याचा एकजुट�ने मुकाबला केला पा2हजे. या भ�मासुराचा बंदोब�त कर�यासाठd 
राजक�य इ+छाश^ती दाख8व�याची आEण राtय व कy 6ाने सम3वयाने काम कर�याची गरज 
आहे. 
<रकाBया हातांना काम उपलJध क(न देणे, हा भरकटले?या त�णाईला योcय मागा1वर 
आण�याचा एक मह*वाचा उपाय आहे. परक�य श^तींबरोबर लढत असताना देशातील 8वघातक 
श^ती सामािजक समतोल आEण आरोcय Qबघडव�याचा छुपा माग1 अनुसरत आहेत. याला 
तOड दे�यासाठd सवाWनाच तयार _हावे लागेल. 

मतपेट�)या राजकारणामुळे पिF चम बंगालमधे वाढता 
दहशतवाद 
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October 29, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 
पिW चम बंगालम'ये १८० दहशतवाद�, ७० दहशतवाद� छुपे सेल ? 

पि5 चम बंगाल+या बद1वानमधील खागरागड येथे बॉBब�फोट झाले?या 2ठकाणाला सोमवार� 
रा=g�य सुर'ा स?लागार अिजत दोवल, गुVतचर 8वभागाच े(आयबी) [मुख इRा2हम, 

एनएसजीच ेमहासंचालक चौधर�, रॉ आEण एनआयएच ेव<र=ठ अSधकाv यांनी भेट 2दल�.या व�न 
पि5 चम बंगालम7ये फ़ोफ़ाव?या दहशतवादाची क?पना यावी.0ी अिजत दोवल यांनी पि5चम 
बंगालमधे लपले?या १८० दहशतवाMयांची, राtयातील शकेडो मदरसामधील दहशतवाद� gेFनगं 
कy 6ाची आEण ७० दहशतवाद� छुVया सेलची याद� पि5चम बंगाल+या मुrयमं�ी ममता बॅनजK 
यांना 2दल�. 
इत^या मोxया [माणावर आतंक� कारवाया tया 2ठकाणी चालत असतील, तेथे �थाFनक 
[शासन, पोल�स यांना या8वषयी मा2हती कशी Pमळत नाह�? �क मा2हती Pमळूनह� पोल�स-
[शासन *याकड ेकानाडोळा करते �क पोल�सह� *यात सामील असतात? तणृमूल+या ने*या+या 
घर� झाले?या �फोटा+या [करणात पोPलसांनीच पुरावे न=ट केले आहेत. बंगलादेशची राजधानी 
ढाका येथे मोxया [माणात र^तपात घडवनू आण�याची हुजी अFतरे^यांची योजना अस?याची 
मा2हती आहे व काह� राजक�य ने*यांना, नामवंत _य^तींनाह� ठार मार�याची हुजीची योजना 
होती, असे इतके 2दवस झोपलेले पि5चम बंगालचे पोPलस आता सांगत आहेत. 
बदCवान, जमCन बेकर�, पाट0यातील बॉqब7फोटांत साqय 

२ ऑ^टोबर रोजी वध1मान िज?aया+या खागरागढ येथे तणृमूल ने*या+या घर� बॉBब 
बन8वताना झाले?या �फोटात दोन दहशतवाद� ठार झाले. एक जण जखमी झाला. यावेळी 
पि5 चम बंगाल+या ‘सरकारने सवा1त प2हले कोणते काम केले असेल तर ते Bहणजे 
घटना�थळाव(न जVत कर�यात आलेल� �फोटके आEण पुरावे न=ट कर�याच.े मा� 
घटना�थळाव(न वkृ �थाFनक वत1मानप�ात फोटOसह छापून आले. नंतर गहृमं�ालय 
अSधकाv यांनी खलुासा केला आहे क�, प. बंगाल पोPलस या [करणी अजीबात सहकाय1 कर�त 
नाह�. आता जसजशी अSधक सखोल चौकशी होत आहे, तसतसे ममता बॅनजK सरकारच े
िजहाद�ंशी असलेले िज_हाoयाच ेसंबंधह� उघड होत आहेत. tया तणृमूल कॉeेंस प'ा+या 
ने*या+या घर� बॉBब�फोट झाला, *याच ेबांगला देशातील दहशतवाद� संघटना जमात उल 
मुजा2हद�नशी अFतशय Fनकटच ेसंबंध आहे. दहशतवाMयांना पैसा पुर8व�यात देखील वर�ल 
ने*याची मोठd भूPमका आहे. 
बद1वानमधील खागरागड, पु�यातील जम1न बेकर� आEण पाट�यातील बॉBब�फोटांत मोठे साBय 
आढळून आले होते. बद1वानमधील एका घरातून ५९ आयईडी, ५५ eेनेp स जVत कर�यात आले. 
याम7ये रPशयन eेनडे लॉचंस1चाह� समावेश आहे. आसाममधील बोडOवर ह?ला कर�यासाठd, 
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बांगलादेशातील दहशतवाMयांसाठd आEण भारतात इतर� बॉBब�फोट कर�याकरता ह� श�� े
तयार केल� असावीत. 
वध1मान िज?aयात दहशतवाMयांच ेजाळे कुठपयWत पसरले आहे आEण *यांची काय योजना 
होती, याच ेपुरावे रा=g�य तपास सं�था (एनआयए) +या हाती लागले आहेत. खागरागढ ि�थत 
घरातून एनआयएला लेड अलाईड या अFतशय शि^तशाल� रसायनां+या <रकाBया बाट?या 
आढळून आ?या. या �फोटका+या धमा^यात हजारो लोकांचा बळी जाऊ शकला असता. 
एनआयएने दहशतवाMयां+या अ3य दोन अppयांव(न [चडं [माणात आधFुनक श��ा�� ेआEण 
दा�गोळा जVत कर�यात आला. दहशतवाMयां+या अppयाव(न जVत Pसम काड1+या कॉल 
@डटे?सव(न असे कळले क� *यांचा जBमू-का5मीर, उkर[देश, आसाम, महारा=g, ताPमळनाडू 
येथील राtयातील सहकाv यांशी सात*याने संवाद होत होता. ‘आझमगढ आEण दरभंगा 
मॉpयूल’नंतर दहशतवाद� बायका व मुलांबरोबर राहुन दहशतवाद� कारवाया करत आहे. यामुळे 
अpड ेबन8वणे सोपे होते आEण लोकांना कुठ?याह� [कारचा संशय येत नाह�. 
अनेक &ांतातील युवक-युवती िजहाद� संघटनांम'ये सामील 

एनआयएला PसमुPलयातील मदरशा8व�Mध पुरावे Pमळाले आहेत. दहशतवाMयांना याच 
मदरशात िजहाद� [Pश'ण दे�यात आले होते. �मी आEण अमीना बीबी बांगलादेश+या 
जमातुल मुजा2हद�न+या म2हला ‘ 2हट �^वाड’ +या सद�य हो*या. या दोघीं+याह� शोधात 
बांगलादेश पोPलस होती. चौकशीत दोघींनीह� कबूल केले क�, PसमुPलया मदरशात *यांना 
श��ा�� ेचाल8व�याच ेआEण िजहादचा [चार-[सार कर�याच े[Pश'ण दे�यात आले होते. 
वध1मान [करणातील दहशतवाMयांचा सू�धार आEण मदरसाचा संचालक युसुफ शखे २००७ ते 
२००९ पयWत उkर[देशात होता, जेथे *याला दहशतवाद� [Pश'ण दे�यात आले. *याने 
आझमगड मॉpयूल+या धतKवरच वध1मान येथे जमातुल मुजा2हद�न बांगलादेशच ेदहशतवाद� 
मॉpयूल बनवले होते. 
गे?या वषK बोधगया येथील महाबोधी मं2दरावर दहशतवाMयां+या ह??याची चौकशी कर�त 
असताना ल'ात आले, क� या �फोटासाठd वापर�यात आलेल� साधने आसाममधील गुवाहाट� 
येथनू आण�यात आल� होती. या दहशतवाद� ह??यात Bयानमारमधनू हकालपmट� झाले?या 
रोहंSगया मुसलमानांचा(हे भारतीय नाह�त) हात होता. *यांना �वीकार�यास बांगलादेश तयार 
नाह�; *यांना कोणतेह� रा=g �वीकारायला तयार नाह�. आसामची सरहMद *यांना [वेश 
कर�यास सुलभ वाटते, Bहणून *यांनी आसामात आ0य घेतला आहे. अशा तv हेने ३० हजार 
रोहंSगया मुसलमानांनी आसामात आ0य घेतला आहे. 
गे?या दोन वषाWत कना1टक, ताPमळनाडू, आं�[देश, पि5 चम बंगाल, आसाम, उkर[देश, Qबहार 
इ*याद� राtयांत मोxया संrयेत युवक-युवतींना िजहाद� संघटनांम7ये सामील कर�यात आले 
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आहे. *यांना [Pश'णासाठd बांगलादेश मागf वजी<र�तानम7ये पाठवले जात.े तेथनू परत?यावर 
ते मदरशा+या मा7यमातनू अ3य लोकांना िजहादसाठd [े<रत करतात. PसमुPलया ि�थत 
मदरशातून एनआयएने [चडं [माणात उदू1 आEण अरबी भाषेतील [काPशत िजहाद� सामुeीच े
ढ�ग जVत केले. शकेडो िजहाद� पु�तके, प�के, [चार सामुeीने भरले?या १४ पेmया आEण 
वाळूने भरलेल� असंrय पोती जVत केल�. मदरशातून एक नॅनो कारह� जVत कर�यात आल� 
आहे. या कार+या काचवेर नाPशक ि�थत ल=कर� छावणीत वापर�यात येणारे �ट�करह� 
लाव�यात आले होते. मदरशाला गुVत खो?या आEण भुयार� माग1 अस?याचेह� आढळून आले 
आहे. एनआयएला बांगलादेशला अगद� लागूनच असले?या मुPश1दाबाद+या लालगोला आEण 
बेलडांगा येथे दोन मदरशांची मा2हती Pमळाल� आहे, जेथे दहशतवाद� [Pश'ण 2दले जाते. 
बांगलादेशच े‘जनसंbया-यु$ध’ आ[ण आपले मत पेट�च ेराजकारण 

Fतकड ेआसाम पोPलसांनी बरपेटाहून सहा दहशतवाMयांना अटक केल� आहे. हे 
दहशतवाद�सुMधा जमातुल मुजा2हद�नच ेसद�य आहेत आEण यातील Fतघांच े[Pश'णह� *याच 
मदरशातून झाले, जेथे वध1मान बॉBब�फोटातील फरार मुrय आरोपी कौसरच ेझाले होते. 
आज भारतातील अनेक जागा बांगलादेशी मजूरवगा1साठd सुरL'त व�ती झा?या आहेत. मुंबई 
आEण 2द?ल�कड े*यांची र�घ लागल� आहे. हे बेकायदेशीर �थलांतरण जर असेच काह� वषf 
चालत रा2हले, तर *याच ेप<रणाम साv या देशासाठd भयानक होऊ शकतात. कारण [ाथPमक 
अव�थेत मजूर Bहणून यांची ओळख दे�यात येत असल�, तर�ह� अ?पावधीतच एका राजक�य 
श^तीमधे/प'ाम7ये *यांच े(पांतर होते. स7या tया [कारे बांगलादेशी घुसखोर आसाममधे 
[भावी बहुसंrयक Bहणून �वत:ला PसMध क( पाहत आहेत (*यांच े३ खासदार आEण १७ 
आमदार आहेत). याचीच पुनरावkृी नजीक+या काळात मुंबई आEण 2द?ल�मधेह� घडू शकेल. 
भारतीय नाग<रका+या मताच ेजे मू?य आहे तेच, भारतातील घुसखोर बांगलादेशीचहे� आहे 
आEण हा मताSधकार Pमळ8वणे बांगला देशींसाठd या देशात �कती सहज आहे, हे समजव�याची 
गरज नाह�. बांगला देशातून भारता8व�Mध एक ‘जन संrया आiमणाच-ेयुMध’ छेडलेले आहे, जे 
पा�क�तान कर�त असले?या सश�� आiमणापे'ा �कतीतर� पट�ंनी भयावह आहे. बांगलादेशी 
घुसखोर�ची सम�या आता नंबर एक रा=g�य सम�या बनल� आहे. ते आता दहशतवाद पण 
पसरवत आहेत. पंत[धान मोद�ंनी गे?या Fनवडणुकां+या काळात या संबंधात कठोर भाषा 
वापरल� होती, आता ते या संकटापासून साv या देशाच ेर'ण कर�यासाठd एक प<रणामकारक 
काय1वाह� अमलात आणतील, अशी आशा वाटते. 

अ7तरे&यां)या धम&या व ‘ Gे2कंग इं�डया’ चे भाकIत 

October 6, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, रा���य सुर�ा 



77 
 

अल ्कायदा भारतात दहशतवाद� कारवायां+या मदतीने इ�लाPमक राtय उभे कर�या+या 
तयार�त आहे, याची क?पना ‘ Rे�कंग इं@डया’ या पु�तकाच ेलेखक राजीव म?हो�ा यांनी शकेडो 
पुरा_याFनशी ४ वषाWपूवKच 2दल� होती. देशात जेहाद� दहशतवाद�, माओवाद� यांनी पर�परांना 
मदत क(न आप?याला योcय अशी भूमी वाटून घेतल� आहे, असे *यांनी पु�तकात नमूद केले 
होते. सवाWत Sचतंनीय बाब Bहणजे या देशातील अनेक राtय�कय प' जेहाद�, माओवाद� 
,संघटनांनाच आपले समथ1क मानतात. भारतात २१/०९/२०१४ पयWत २५३ सामा3य नाग<रक, 

११० सैFनक, ३०३ दहशतवाद�/ माओवाद�,मारले गेले. 
काWमीरम<धल वाढती घुसखोर� 
सीमेपल�कडून का5मीर खोv यात अFतरे^यां+या घुसखोर�चा आणखी एक [य*न उधळून 
लावताना भारतीय ल=कर� जवानांनी १८/०९/२०१४ ला जBमू-का5मीर+या तंगधार से^टरमधील 
Fनयं�ण रेषेवर ल=कर-ए-तोयबा+या चार अFतरे^यांना कंठ�नान घातले. 
जBमू-का5मीरम7ये आले?या पुरात ल=करा+या अनेक छाव�यांच े[चडं नुकसान झाले. 
ल=कराचा मोठा श��साठा पुरात वाहून गेला. पुराच ेपाणी आEण Sचखल यात अडकून 
पड?यामुळे ल=करा+या अनेक रायफल� Qबघड?या. घरात पाणी Pशर?यामुळे शकेडोजणांना 
ल=कराने पूर आ?यानंतर उभारले?या छाव�यांम7ये आ0य घे�याची वेळ आल� आहे. असंrय 
सैFनक मदतकाया1त गुंतले आहेत. या सगoयाचा सीमावतK भागातील बंदोब�तावर प<रणाम 
होईल असा 8वचार क�नच दहशतवाMयांनी घुसखोर�ची तयार� सु( केल� आहे. एकाचवेळी 
संर'ण यं�णा सीमावतK भागातील आप?या चौ^या, बंकर, छाव�यांची डागडुजी करणे आEण 
नागर� व�तीत मदतकाय1 सु( ठेवणे अशी कसरत करत आहे. पा�क�तान दहशतवाMयांमाफ1 त 
भारतात मोxया [माणावर 2हसंा कर�यासाठd न_याने [य*न करत आहे. Fनयं�ण रेषे+या 
वेगवेगoया भागातनू दोनश ेदहशतवाद� भारतात घसुखोर� कर�यासाठd सtज आहेत. 
िजहाद� संघटनांHया रडारवर भारत 

अल ्कायदाMवारा इत^यात जार� कर�यात आले?या ि_हडीओत ‘अल ्कायदा िजहाद’ ला 
भारत, बांगलादेश आEण Bयानमारम7ये र^तपात घड8व�याची जबाबदार� सोप8व�यात आल� 
आहे. जवा2हर�ने भारता+या जBमू-का5मीर, गुजरात आEण आसामम7ये िजहाद [ारंभ कर�याची 
धमक� 2दल� आहे. भारता+या आसाम, गुजरात आEण का5मीरची Fनवड आप?या िजहाद� 
अजypयात कर�यामागे अल ्कायदाची 8वचारपूव1क आखलेल� _यूहरचना आहे. येथील युवकांना 
धमा1+या नावाखाल� भडक8वणे सोपे आहे. याPशवाय अल ्कायदाने केरळ, कना1टक आEण 
ताPमळनाडूतील युवकांना संघटनेत सहभागी कर�याची मोह�म सु( केल� आहे. *यांना रोजगार 
दे�याच ेआPमष दाखवून कुवैतला पाठ8व�यात येत आहे. 



78 
 

भारतात का5मीरम7ये अल कायदाच ेनेटवक1  पूवKपासून आहेच. Pसमी, इं@डयन मुजा2हMद�न या 
संघटनां+या मा7यमातून *यांनी कारवाया सु(च ठेवले?या आहेत. बांगलादेशातून आप?याकड े
8व8वध कुरापती सु( आहेतच. भारतातील युवकां+या मनात 8वष कालव�याच ेकाम मुजा2हद�न 
करते. *यांना पाक_याVत का5मीरमधील PशQबरात दहशतवादाच ेधड ेअल ्कायदा देते. 
पा�क�तानात बसून भारतात दहशतवाद� कारवायांच ेकटकार�थान रचणाv या हाफ�ज 
सईदसारrयानेह� भारतातील मुि�लमांवर होणाv या अ3यायाचा बदला घे�यात येईल, अशी 
धमक� 2दल� आहे. Pशवाय भारतात आपल� पाळेमुळे पसरले?या Pसमी या संघटनेकडून सतत 
धोका होत आला आहे. 
इराकम7ये आयएसआयएस या संघटनेचा �वयंभू खPलफा अबु बकर अल ्बगदाद� याने 
इराकम7ये नरसंहार के?यानंतर यापुढे आपले ल�य भारत अस?याच ेBहटले आहे. 
आयएसआयएसजवळ स7या ३०,००० लढव�यांची फौज आहे. या सगoया संघटना अचानक 
भारताला धम^या का देत सुट?या आहेत, यामागे एखादे संघ2टत कटकार�थान तर नाह� ना? 

बगदादच ेमुrय Pशयापंथी अल मPलक� बगदाद यांनी जगातील सव1 Pशयाना Pशया पंथा+या 
र'णासाठd आमंQ�त केले आहे. *यांनी Bहटले आहे क�, आयएसआयएस/अल कायदापासून 
आमच ेर'ण करा. *यांना मान देऊन अPलगड येथनू सहा हजार Pशया पंथी युवकांनी 
बगदादला जा�याची तयार� केल� आहे. सव1 देशातून एकूण २५००० Pशया नौजवान इराकला 
जा�यासाठd तयार आहेत. या सव1 [कारात Pशया व सु3नी कोण कोणाला भार� पडले हे काळ 
ठरवेल. यां+या फंदात भारFतयांनी न पडलेलेच बरे. 
असुरr�त ईशा@य भारत 

आसाममधील उ?फाशी अल कायदाने संधान साधले अस?याची भीती *या राtयाच ेमुrयमं�ी 
त�ण गोगोई यांनी _य^त केल� आहे. गे?या काह� वषाWपासून पा�क�तानमधील भारत8वरोधी 
दहशतवाद� श^ती न'लवाMयांशी आEण ईशा3येकडील फुट�र गटांशी हातPमळवणी कर�यासाठd 
धडपडत अस?या+या वाता1 गुVतचर यं�णांना Pमळत आ?या आहेत. *यामुळे उ?फाशी 
खरोखरच अल कायदाने संपक1  [�था8पत केलेला असेल, तर ती Sचतंेची बाब Bहणायला 
हवी.आसामम7ये बांगलादेशी घुसखोर आEण �थाFनक नाग<रकांम7ये संघष1 सारखा चालु आहे. 
आसामम7ये �थाFनक बोडो आ2दवासींना 2हसंे+या बळावर हाकलून देणारे अवैध बांगलादेशी 
घुसखोर आहेत, tयां+यामुळे केवळ असाम+याच लोकसंrयेचा समतोल Qबघडला असे नसून, 

देशातील अ3य भागात ठाण मांडून बसले?या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे कायदा व सु_यव�थेचा 
गंभीर [5 न Fनमा1ण झाला आहे. हुजीसारrया दहशतवाद� संघटनां+या कारवाया बांगलादेशी 
घुसखोरां+या मदतीने सु( आहेत 
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माओवा$यांचा सXयाJ� ड/गररांगांत &वेश 

म7य भारतात आपले जाळे पसवणाv या माओवाMयांनी आता पि5चम घाटा+या प<रसराला 
आपले काय1'े� बनव�याचा Fनण1य घेतला आहे. भाकप माओवाद� या प'ा+या दशकपूतK+या 
FनPमkाने माओवाMयां+या कy 6�य सPमतीने सहकयाv यांना पाठवले?या प�ात कोकण, कना1टक, 

ताPमळनाडू आEण केरळ या भागांतील पि5चम घाटांतून सरकार8वरोधी कारवाई कर�याच े
आवाहन केले आहे. माओवाMयांनी पु�या-मुंबईपयWत जाळे 8वण?याच ेअल�कड े2दसून आले 
आहे. 8वPभ3न अFतरेक� संघटनांकडून गे?या म2हनाभरात आले?या धम^या, आम+या 
सरहMद�ंसह अतंग1त सुर'ा सांभाळणाv या सबंध यं�णांसाठd सतक1 तेचा इशारा देणाv या आहेत. 
पा�क�तान+या नापाक कारवाया आEण माओवाMयां+या 2हसंाचाराचा मुकाबला आमच ेजवान 
कर�त असतानाच, या धम^या एकामागून एक आ?या आहेत. 
दहशतवाद� कारवायांसाठN संयुTत &य2न 

[*येका+या लपून बस�या+या जागा आहेत. काह� संघटना लपून बस�या+या जागांमुळे [भावी 
झा?या आहेत. [*येकाजवळ दहशतवाद� कारवायांसाठd लागणार� श��ा�� ेआहेत. खेळता 
पैसा, दळणवळण साधनेह� आहेत. ती साधने एकमेकांसाठd उपलJध क(न, भूPमगत �व(पाची 
अनेक [Pश'णे एक� चालवणे फ़ायMयाच ेअसते. आजार� दहशतवाMयांची काळजी एक� घेता 
येते. या [कारांची सु�वात [थम ईशा3येकडील राtयात झाल� व नंतर आसाम, Qबहार, बंगाल, 

झारखडं ओ<रसाम7ये सु( झाल�. गे?या दहा वषाWत देशभर अनेक 2ठकाणी जे �फोट झाले 
*याला यांचा संयु^त [य*न कारणीभूत होता. या संघटनानी आपापसात या देशाची वाटणी 
क(न टाकल� आहे. उkरेतील अनेक [देश िजहादासाठd आहेत. रेड कॉ<रडार हे 'े� 
माओवाMयांसाठd आहे.येणाv या काळात भारतीय उपखडंांम7ये दहशतवाद� कारवाया वाढवणार 
आहे. 
सामना हवा दहशतवाद� मान�सकतेशी 
ठाणे, हैदराबाद, केरळ, तPमळनाडू या भागांतील त�णांना िजहाद+या नावाखाल� दहशतवादासाठd 
बळी पाडले जात आहे. दहशतवाद� संघटना आहेतच. पण, *यांना मदत करणाv या यं�णा आहेत 
तर� कुठ?या?, या भारतीय त�णांना _ह�सा देतो तर� कोण?, *यांना इराकम7ये 3यायला कोण 
गेले होत?े या [5नांची उkरे आप?याकड ेनाह�त. दहशतवाद� कारवायांच ेकाम अFतशय 
गुVतपणे सु( आहे .ते आप?या जवळ येऊन ठेपले आहे. 2द?ल�, Qबहार, उkर[देश, महारा=g 
येथील जवळजवळ ३०० भारतीय इराक आEण सी<रयात आयएसआयएसबरोबर खांMयाला खांदा 
लावून र^तपात घड8व�याला गेले आहेत. या गेले?या त�णांमधील काह� दहशतवाद� बनले, 

तर� तो देशासाठd मोठा धोका ठरेल. यासाठdच भारताने त�ण 8पढ�कड ेफार बारकाईने ल' 
देणे गरजेच ेआहे. दहशतवाद� संघटनांना कधीह� कमी लेख�याची चकू क( नये. काह� 
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दहशतवाद� संपले Bहणून दहशतवाद संपत नसतो. दहशतवाद� मानPसकतेवर [हार गरजेचा 
असतो. तो आपण करायला हवा. दहशतवादाकड ेवळले?या त�णाच ेसरासर� आयु=य ५-७ 
वषाWच ेअसते. ते_हा या मागा1कड ेवळणाv या त�णांच े[बोधन गरजेच ेआहे. दहशतवादाचा 
सामना हवा, तो दहशतवाद� मानPसकतेशी. 
समाज एकसंध \हायला हवा 
भारतावर काह� म2ह3यापासुन दहशतवाद� ह?ला झाला नाह�, याचा अथ1 दहशतवाद संपला 
असा नाह�. समाजात एक� असेल, तर अल कायदासारrया �कतीह� दहशतवाद� संघटना उ�या 
रा2ह?या, तर� काह�ह� वाईट क( शकत नाह�त; पण अल कायदाच ेहे भूत उतरवायच ेअसेल, 

तर डोळे उघडून सगळीकड ेसजगतेने पाहायला हवे आEण समाज Bहणून एकसंध _हायला हवे. 
दहशतवादाला पा�क�तानच े[ो*साहन लाभत आले आहे. 

0वळखा दहशतवाद� कारवायांचा : आय.एस.आय. वर 
7नयं6ण कर1याची गरज 

August 1, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
2हवाoयापूवKच भारताम7ये घुसखोर� कर�या+या इराMयाने २,०००-२,५०० अFतरेक� भारतात 
घुस�या+या [ती'ेत अस?याचा गौVय�फोट लेHटनंट जनरल के.एच Pसगं यांनी नाeोटा येथे 
२६ जुलैला केला.पाकम7ये, ३०-३५ छुVया अFतरेक�-[Pश'ण-कy 6ांतून [Pश'ण देणे सु(च आहे. 
पा�क�तानने जो गोळीबार केला व दोन म2ह3यांत अखनूर येथे दोन ह?ले झाले, *याला पुरेसे 
[*युkर दे�यात आले असे ते Bहणाले. *यात अनके अFतरेक� मारले गेले आहेत. 
गाझा ह??यांचा आBह� बदला घेऊ! १९९३ साल� आBहाला पकड�यात तुBहाला यश Pमळाले. 
आता तुBह� आBहाला पकडून दाखवा, अशा धमक�च ेप� पोPलस आयु^त राकेश मा<रया यांना 
२६ जुलैला Pमळाले .प�ाची स*यता पडताळून पाह�यात येत असून, शहरात हाय अॅलट1 घो8षत 
केला आहे. 2हदं� आणी इंeजीत हे प� Pल2ह�यात आले असून, पो�टाMवारे ते पोPलसांना 
Pमळाले.ईद व आगामी सण पाहता शहरात सुर'ा _यव�थाची काळजी घे�यात येत आहे. 
तZणांवर होणारे 7लो पॉयझ�नगंच े&योग 

पु�यात ऐन वद1ळी+या 2ठकाणी झाले?या बॉBब�फोटा+या तपासाच ेआ_हान उभे असतानाच 
क?याणमधील चार त�ण इराकम7ये दहशतवाMयां+या संपका1त अस?या+या वkृाने खळबळ 
माजल�. अनेक वषाWपासून ठाणे िज?aयातील १५ ते ३५ वषf वयोगटातील काह� त�ण हरवले 
आहे. क?याणमधील चार त�ण इराकम7ये ‘आय  एसआय  एस’ म7ये काय1रत अस?याची बाब 
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*यां+या पालकांनी तiार के?यानंतर उघड झाल�. यामुळे दहशतवाद� तसेच कmटर धमाWध 
गटांकडून त�णांवर होणारे �लो पॉयझFनगंवर [काश पडला. आता *या+या सामािजक 
पा5व1भूमीचा अ�यास करावा लागेल. बेपkा त�णांचा डटेाबेस तयार क(न तो एनआयएकड े
जमा करावा लागेल. गाझा पmट�त स7या रणधमुाळी सु( आहे. Fतथे एका भारतीयाला आपले 
[ाणह� गमवावे लागले आहेत. आता पुढ+या दोन म2ह3यात रमजान+या पाठोपाठ 
गोपाळकाला, गणेश चतुथK यासारखे मोठमोठे सण येऊ घातले आहेत. 
ता�मळनाडू मधील दहशतवाद 

ताPमळनाडू म7ये दर वषK नवीन आ_हाने येत आहेत. एखादे [करण उघडक�स आले, तर दसुरे 
नंतर वाट पाहत असते. 1मे ला च3ेनई �टेशनवर रे?वे+या S4 व S5 या डJयांम7ये बाँब�फोट 
झाले. ए8[ल २०१३ म7ये बंगळु(+या भारतीय जनता पाट�+या काया1लयासमोर �फोट झाले. 
माच1 २००० म7ये ताPमळनाडू+या Pलबरेशन आमKन ेकडालूर या �टेशनजवळील रे?वे मागा1वर 
बाँब�फोट घडवून आणला. 
पा�क�तान+या आय.एस.आय. (इंटर-सि_ह1सेस-इंटेPलज3स, कु[PसMध गुVतवाता1-सं�था) ने 
भारतात घातपाती कारवाया कर�याचा नवा माग1 शोधनू काढला आहे. आजपयWत नेपाळ, 

Qबहारमागf आपले लोक भारतात घुसवून बाँब�फोट, गाडया पाडणे अशा घातपाती कारवाया 
घडवून आणीत. मrुयत: मुंबई, 2द?ल�, पाटणा, बनारस या शहरात हे �फोट घडवून आणले 
जात.आता आय.एस.आय.च े0ीलंकेतील पा�क�तानी व�कलातीचा उपयोग क(न ताPमळनाडूभर 
*यांच ेजाळे पसर�याच ेउMयोग चालू आहेत. 
थाPमम अ3सार�, Fत�ची या लहान गावातील एक _यापार� बाँब�फोट घडवून आण�याक<रता 
रेक� करताना पकडला गेला. काह� काळ तु�ंगवास भोग?यानंतर *याला सोड�यात आले. आता 
‘National Investing Agency’ ने *यावर खटला भरला आहे. *याच सुमारास 0ीलंकेतील 
पा�क�तानी व�कलातीत काम करणाv या आय.एस.आय.+या अSधकाv याने या अ3सार�चा 
उपयोग क(न घेतला. 
*यात वेPलcंटनमधील म6ास रेिजमyटल सyटर, नाSगपmटणमधील तटर'क दला+या व 
नौदला+या इमारती, अदंमानवर पोट1 Jलेअर येथील सैFनक� ठाणी, 8वशाखापmटणम येथे नौदल 
कy 6 व कोईमतूर येथील सुलूर हवाई दलाच ेकy 6 साPमल आहे. २०१२ म7ये Fत�ची येथे 
अ3सार�ला अटक झाल�. ताPमळनाडू पोPलसांनी आप?या आरोपपQ�केत पा�क�तानी 
व�कलातीतील अSधकाv याच ेनाव दाखल केले आहे. 
या वषा1+या सु�वातीला एक अFतरेक� हुसेन भारतात येऊन *याने च3ेनईतील व बंगळु(मधील 
अमे<रकन व�कलातींच ेअनेक फोटो घेतले. यानंतर माच1म7ये हुसेनला 0ीलंकेतील म3नार+या 
समु6�कनारपmट�व(न दोन इसमांनी भारतात आणले. *याच वेळेस भारतात घातपाती कारवाया 
कर�याक<रता _यव�था कर�या+या सूचना *याला Pमळा?या. *याने ^वालालंपुरमधील 
0ीलंके+या महBमद हु�नीशी संगनमत केले. ते बंगळु(ला इ�ाइल+या व�कलातीवर घातपात 
करणार होते. 
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बनावट नोटांचा सुळसुळाट 

पा�क�तान आप?या ह�तकांकरवी गेल� �क*येक वषf भारतात खोटे चलन पाठवत आहे. या 
खोटया नोटा भारतीय नोटांची हुबेहूब [Fतकृती आहे. या नोटा मालद�व व 0ीलंकेहून भारतात 
पाठव?या जातात. *या घातपात कर�याक<रता उपयोगात आण?या जातात. च3ेनईमधील 
म3नाडी भाग हा या 4=ट�ने सुरL'त आहे. या 2ठकाणी ह� पास1ले आणल� जातात आEण पुढे 
*यांचा [वास चालू होतो. बांगला देशम7ये याचा उगम झाला. या बनावट नोटा Sचतगावम7ये 
बंद पेटयातून पाठव?या जात व तेथनू घुसखोरांमाफ1 त पाठव?या जात. गुVतहेरां+या 
Bहण�यानुसार कराचीजवळ पा�क�तानचा या खोटया नोटांचा कारखाना असून तो आधFुनक 
मशीनर�ने सtज आहे. हेरखा*याने 2013 म7ये ल=करे तोयबा+या बाँब बनवणाv या अJदलु 
कर�म तुंडा या अFतरे^यास पकडले असता, *यानेह� *यास दजुोरा 2दला.ह� सव1 पास1ले 
नेपाळहून प.बंगाल, व पूवाWचलम7ये येतात व तेथनू पुढ�ल [वास चालू होतो. 
ए8[लम7ये हुसेनला च3ेनई येथे अटक कर�यात आल�, ते_हा *या+याबरोबर बनावट नोटांच े
दोन तtn – PसJबवालन 0ीलंकेतील ताPमळी, महBमद सल�म भारतीय नाग<रक – यांनासु7दा 
अटक कर�यात आल�. *यां+याजवळ जवळजवळ अडीच लाखांच ेचलन Pमळाले. 
बांगला देशमधनू बनावट नोटांच े[सारण अजून चालूच आहे. आतापयWत ताPमळनाडू पोPलसांनी 
बv याच [माणात बनावट नोटा जVत के?या आहेत. ४ जूनला राहुल हमीद आEण रफ�ककडून 
९ लाख �.+या नोटा जVत कर�यात आ?या. [मखु सू�धार फख(ल इ�माईल याला १० 
जूनला बंगालमधनू अटक कर�यात आल�. मालद�व व 0ीलंका येथनू याचा उगम अस?याच े
Pस7द झाले आहे. मालद�वमधनू होणार� बनावट नोटांची त�कर� श��ा�� ेव दा(गोळाह� 
भारताला आ_हान देणारा आहे. 
आय.एस.आय. वर �नयंMण करा 
आय.एस.आय.च ेल�य न_या अFतरे^यांचा भारताम7ये Pशरकाव करणे, िजहाद� उM2द=टांकरता 
*यांना सुसtज करणे, भडक 8वचारां+या, दंगाe�त भागातील मुि�लम त(णांना अFतरेक� 
जाoयात समा8व=ट करणे, कोmयावधी �पयां+या खोmया नोटांच ेमु6ण करणे, 

आय.एस.आय.+या [FतFनधींना भारता+या [*येक भागांत पेरणे आEण मुि�लमबहुल 'े�ांत 
घुसखोर�स4श प<रि�थती Fनमा1ण करणे व न8वनतर आघाpया उघडणे, तु(ंगांतून Pश'ा भोगत 
असले?या अmटल गु3हेगारांना अFतरेक� बनवणे रा2हले आहे. 
बांगला देशमधील भारत8वरोधी कारवाया उघडक�स आ?यानंतर आता मालद�वम7ये व 0ीलंकेत 
नवी कy 6�थाने �थापन कर�यात आल� आहेत. भारतात अि�थरता Fनमा1ण कर�याक<रता 
0ीलंकेतील पा�क�तानी व�कलातीतून हे सव1 होत आहे. 
सणां+या दरBयान घातपात होऊ नये Bहणून डोoयांत तेल घालून काम करावे लागणार आहे. 
देशभरात �कंवा जगभरात काह�ह� झाले क� *याच ेपडसाद देशात उमटतात! समाजकंटक आEण 
दहशतवाद� देशाला ल�य करतात. 
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आखाती देशांत कामे करणाv या दL'ण भारतीय लोकांना 8व6ोहासाठd [वkृ केले जात आहे. 
आय.एस.आय. भारतातील दहशतवाद� कारवायांच ेसंपूण1 सहसंयोजन करत आहे. 
आय.एस.आय. नावाचा रा'स Fनयं�णात ठेवला जाऊ शकतो काय? राजक�य इ+छाश^ती 
अस?यास आEण मतपेट�च ेराजकारण दरू ठेव?यास *याला ताoयावर आणणे श^य आहे. 
अशा [कारची धमक� आ?यानंतर, *याची स*यता �कती आहे, हे तपास�यापे'ा अ8[य घटना 
कशा रोख?या जातील, यासाठd सरकारने [यास करायला हवेत. एक गो=ट Fनि5चत – 

पा�क�तानात कुठलेह� सरकार आले तर� आय.एस.आय. व सेनेतील अSधकार� भारता8व�7द 
कारवाया चालूच ठेवणार आहेत. माग+या सरकार+या गाफ�लपणाने भारतात बाँब�फोटात, 

असंrय लोक मरण पावले. लाखो बनावट नोटा भारतात आ?या व अजून येत आहेत. मोद� 
सरकार या बाबतीत ल' घालून याला वेसण घालेल, अशी आशा क( या 
पु1यात$या फरासखाना पो(लस ठा1यासमोर झालेला 
.फोट 

July 12, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
  

सरकार� काम आEण थोडा वेळ थांब. कुठलेह� कं�ाट Fनघाले क� [*येक जण मला �कती 
Pमळणार याचाच 8वचार करतो. पण सामा3य लोकांसाठd मा� कोणीह� काह�ह� करत नाह�. 
�=टाचार, अ[ामाEणकपणा हा या सरकार� नोकरां+या र^तात इतका खोलवर मुरला आहे क� 
*यांना सामा3यां+या जीवनाच ेमोल जाणवत नाह�. राtयकतf ते अगद� Pशपाया+या पातळी 
पयWत सगळेच �=ट अस?यामुळे हे घडत आहे. कॅमेरे लाव�याच ेकाम कधी होईल ते कुणीह� 
ठामपणे सांगू शकत नाह�. 
जोपयWत जाtव?य देशाPभमान येणार नाह� तोपयWत असले [कार होत राहतील. कसल�ह� दया 
माया न दाखवता हे [कार Sचरडून काढा. पु�यात?या फरासखाना पोPलस ठा�यासमोर झालेला 
�फोट हा खपूच कमी 'मते+या बॉबंचा असला, तर� *यामुळे राtय सरकारपासून ते �थाFनक 
पोPलस दलापयWत+या सव1 यं�णांचा गहाळपणा मा� तीjपणे समोर आला. मुंबई[माणेच पुणे 
महानगरह� दहशतवाMयां+या 2हटPल�टवर अस?याच ेगे?या अनेक वषाWपासून �प=ट झाले आहे. 
*याच ेप2हले [*यंतर आले ते १३ फेRुवार� २०१० ला कोरेगाव पाक1  येथील जम1न बेकर�त 
झाले?या भीषण �फोटाने. *या �फोटात सतरा जणांचा म*ृयू झाला होता. *यानंतर दोन 
वषाWनी Bहणजे एक ऑग�ट २०१२ ला जंगल� महाराज र�*यावर साखळी पMधतीने चार 
बॉबं�फोट घडवून आण�यात आले. हे दो3ह� �फोट इं@डयन मुजा2हद�न या दहशतवाद� 
संघटनेने केले होते. *यातील दहशतवाMयांचा तपास लाव�यात पोPलस यं�णा यश�वी झाल� 
असल�, तर� या पुढ�ल काळात असे �फोट होऊ नयेत, यासाठd योcय यं�णा उभार�यात मा� 
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अपयश आले आहे. एक ऑग�ट २०१२ ला झाले?या दसुया1य �फोटानंतर तर पु�यात या पुढेह� 
असे [कार कर�याचा [य*न दहशतवाद� संघटना करणार, हे सूय1[काशाएवढे �प=ट झाले होते. 
*यानंतर लागल�च उपमुrयमं�ी अिजत पवार यांनी शहरातील महlवा+या 2ठकाणी सीसीट�_ह� 
बस8व�यात येतील, अशी घोषणा केल�. *या घोषणेला आता जवळजवळ दोन वषf पूण1 झाल� 
आहेत. या दोन वषाWत या योजने+या नावाने धावले ते केवळ कागद� घोडे. Fन8वदा [�iयेतला 
घोळ, *यानंतर महापाPलकेकडून खोदकामाला परवानगी Pमळ8व�याचा घोळ, कं�ाटदाराने काम 
सु( कर�यास खळखळ के?याचा घोळ… एकूण घोळच घोळ. सामा3य पुणेकरां+या सुर'ेचा 
[5नर असले?या या उपाययोजनांबाबत पोPलस य�ंणा आEण पया1याने सरकारह� उदासीन आहे, 

ह� बाब पु3हा एकदा अधोरेEखत झाल�. 
फरासखा3याजवळ सीसीट�_ह� यं�णा योcय वेळी बसल� असती, तर बॉबं असलेल� 
मोटारसायकल ठेवून Fनघून जाणाया1 गु3हेगाराची [Fतमा पोPलसांना 8वनासायास Pमळाल� 
असती आEण *यामुळे तपास सुकर झाला असता. सीसीट�_ह�ची जी गत, तीच 0ीमंत दगडूशठे 
हलवाई गणपती मं2दरा+या प<रसरा+या सुर'ेची. महारा=gा+या कानाकोपया1ततून 8व8वध 
कामांसाठd नाग<रक पु�यात येत असतात आEण *यापैक� अनेक जण जाताना दगडूशठे हलवाई 
गणपतीच ेदश1न घेतात. वा�त8वक पु�या+या ऐन गद�+या र�*यालगत दगडूशठे हलवाई 
गणपतीच ेमं2दर आहे. हा गद�चा र�ता संक=ट� चतुथK+या 2दवशी तर आणखी गजबजून 
जातो. आता दहशतवाMयां+या धम^यां नंतर मं2दरासमोर Pभतंच उभार�यात आल�. या 
Pभतंीमुळे देवळाची सुरL'तता सा7य झाल�; पण देवळा+या आसपास+या नाग<रकां+या 
सुरL'ततेसाठd कुणी गांभीया1ने अ3य उपाययोजना केल� नाह�. देवळा+या आसपास झालेल� 
अFतiमणे हट8व�याची भाषाह� अशीच काह� घडले क� जोर धरते. या 8वiे*यांनी केलेले 
अFतiमण एक वेळ काढता येईल; पण देवळा+या लगत असले?या मजूर अppया+या जागेवर 
पोPलसच जVत केले?या गाpया उ�या करतात, *याच ेकाय? ह� जागा मजुरां+या सं�थेला 
2दलेल� असून पोPलसांच ेहे अFतiमण अस?याची या मजुरांची तiार आहे. अनेक 2दवस 
एकाच जागी पडून राहणाया1च या गाpयांचा वापर कुणीह� बॉबं ठेव�यासाठd कर�याची श^यता 
आहे. 
आता पु3हा �फोट झा?यानंतर सु�त यं�णांना पु3हा जाग येईल. दोन 2दवस धावपळ होईल. 
राtयाच ेगहृमं�ी असलेले आर. आर. आबा आEण पोPलस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी 
घटना�थळाला भेट 2दल� अन ् आता “गणेशो*सवा+या आत पु�यात?या �कमान दोन पोPलस 
8वभागांत सीसीट�_ह� उभार�याच ेकाम क(,‘ असे नवे आ5वा सन 2दले. यथावकाश मुrयमं�ी, 
उपमुrयमं~यांचीह� फेर� होईल. [सारमा7यमां+या कॅमेयाW◌ा+या Hलॅशचा चकचकाट होईल, 

*यां+याकडूनह� आ5वाचसनांच ेफवारे उडतील, वkृप�ांच ेकॉलम भरले जातील, चॅनेलवा?यां+या 
बातBयांमधील काह� PमFनटांची जागा “बाईट‘ने भ(न Fनघेल. दोन-चार 2दवस माहेर� गेलेल� 
तीच सु�ती पु3हा परतेल आEण पुणेकर जीव टांगणीला लावून भर गद�त आपापले _यवहार 
कर�त राहतील. यापूवK दगडूशठे हलवाई गणपती मं2दराजवळ बॉबंची 8पशवी ठेवून पलायन 
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कर�याचा [य*न कFतल PसM2दक� या दहशतवाMयाने केला होता. एका 8वiे*या+या 
सजगतेमुळे पुढ�ल अनथ1 टळला. अ3यथा आणखी एका �फोटाला पुणेकरांना सामोरे जावे 
लागले असते. या साया1 घटना घडूनह� आपण धडा Pशकत नाह� आEण *यामुळे पोPलसाचीच 
मोटारसायकल चो(न आEण पोPलस ठा�यापासून अवwया काह� फूट अतंरावर ती बॉबंसह ठेवून 
उडवून दे�याची दहशतवाMयांची 2हमंत होऊ शकते. आता तर� आपण गाढ Fन6ेतून �कंवा 
Fन6े+या सOगातून बाहेर येणार का, एवढाच [5न आहे. 
Kबगर सरकार� संघटना संशया)या घेM यात 

July 1, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
गहृमं�ालया[माणे भारतात लहान-मोठे २० लाखावर एनजीओ आहेत. गे?या दहा वषाWत 
8वदेशातून भारतात येणाv या Fनधीची र^कम स_वा लाख कोट� आहे. यात सवा1Sधक वाटा २० 
हजार कोट�ं अमे<रकेने, आठ हजार कोट� QRटनने 2दले आहेत. *यानंतर नबंर आहे जम1नीचा. 
एकूण २५ देश भारतातील एनजीओtना FनयPमत Fनधी पाठवीत असतात. एकmया २०११ या 
वषा1त भारताला 8वदेशातनू १० हजार ३३३ कोट� �पये आले आहेत. हा आकडा डॉ. 
मनमोहनPसगं यां+या पंत[धानपदा+या काळात गहृमं�ालयाने 2दला होता. हे लाखो कोट� �पये 
अनेक देश भारतातील एनजीओंना का देतात ?कशासाठd देतात? *यांना भारतात एवढा मोठा 
पैसा पेर�यात �वार�य काय आEण या पैशाच ेएनजीओज ्करतात काय? असे [5न नवीन 
सरकारने उपि�थत केले, तर *यात चकू काय? 

देशा+या 8वकासात खो घाल�यासाठd वावरणाv या Qबगर सरकार� संघटनांना *यासाठd 8वदेशांतून 
पैसा पुरवला जातो आEण *यां+या अडवणुक�मुळे रा=g�य उ*प3नाच ेदोन ते तीन ट^के 
नुकसान होत आहे असा आरोप गुVतचर 8वभागाने पंत[धान काया1लयाला सादर केले?या 
अहवालात केला आहे. पया1वरणाच ेआEण जनतेच े2हत पुढे क(न 8व8वध 8वकास [क?पांना 
8वरोध कर�यासाठd पुढे सरसावले?या अनेक Qबगर सरकार� संघटना *यामुळे संशया+या 
घेv यात आ?या आहेत. आज देशात Qबगर सरकार� संघटनांच ेपेव फुटले आहे. देशभरात 8व8वध 
8वकास [क?पां8व�Mध *यांची आंदोलने सु( आहेत. अशा संघटना आEण *यांच ेकाय1कतf हे 
भारताची [गती थांबव�याकरता 8वदेशी श^तींच ेह�तक आहेत असा या अहवाला+या 
Fन=कषाWचा अथ1 होतो. 
गहृमं�ालयाने, 8वदेशी Fनधीचा ऑ@डट <रपोट1 न 2द?यामुळे चार हजार एनजीओजच े8वदेशी 
Fनधी Fनयमन कायMयाखाल�ल पंजीयन रMद के?यामुळे, एनजीओंम7ये [चडं खळबळ माजल� 
आहे. या एनजीओtची बाजू घे�यासाठd अनेक 8वचारवंत पुढे सरसावले आहेत, तर दसुर�कड े
या एनजीओt+या एकूणच कारभाराची सखोल चौकशी _हावी, अशीह� मागणी पुढे आल� आहे. 
संघटनांHया हालचाल�ंकड ेडोळे झाक? 
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आजवरची सरकारे या संघटनां+या आEण काय1क*याW+या हालचाल�ंकड ेडोळेझाक क(न का 
बसल� होती ?. देशातील Qबगर सरकार� संघटनांना 8वदेशांतून जो Fनधी पुरवला जातो, *याला 
8वदेशी योगदान Fनयमन कायMयाखाल� (एफसीआरए) कy 6�य गहृ मं�ालयाची मा3यता 
आव5यक असते. कोणतीह� Qबगर सरकार� संघटना पर�पर 8वदेशी देणcया �वीका( शकत 
नाह�. *यामुळे या संघटनांना Fनधी कुठून येतो, कोण पुरवतो याचा सव1 तपशील सरकारकड े
उपलJध असतो. 
मग या संघटनांकडून उभारल� जाणार� आंदोलने आEण संघटनांना Fनधी पुरवणाv या 8वदेशी 
श^ती यांचा शोध घेणे हे आजवर+या सरकारांच ेकत1_य होते. कुडनकुलम अणु[क?पाला जे_हा 
तीj 8वरोध सु( झाला ते_हा या आंदोलनामागे 8वदेशी हात आहे अशी ट�का त*काल�न 
पंत[धान डॉ. मनमोहनPसहं यांनी केल� होती. पण हा ‘8वदेशी हात’उघडा पाड�याची 2हमंत 
*यां+या सरकारने का दाखवल� नाह�? जे 8वदेशी काय1कतf या आंदोलनांना पाठबळ दे�यासाठd 
भारतात येत जात होते *यांना ि_हसा कसा 2दला जात होता? Bहणजेच देशा+या 8वकासात 
8वदेशी श^ती अडसर उ*प3न कर�त असूनह� आजवरची सरकारे *या8वषयी पुरेशी गंभीर 
न_हती. नम1दा धरण वषा1नुवषf रखडले, कुडनकुलमसारखे अणु[क?प रखडले, देशाला �वयंपूण1 
बनवू शकेल अशा कोळसा आEण युरेFनयम उ*खननात अडसर आले, अनेक 8वकास [क?प 
गुंडाळावे लागले. 
गुVतचर 8वभागाचा आरोप गंभीर आहे. *यां+यापाशी तसे सबळ पुरावे असतील, तर संबंSधत 
संघटनां+या ने*यां8व�Mध देश6ोहाच ेगु3हे नOदवले गेले पा2हजेत. या आरोपांबाबत संबंSधत 
संघटनांनी जनतेला जबाब 2दला पा2हजे. आजवर देशात 8वकास [क?पां8व�Mध जी आंदोलने 
झाल�, *यांचा राजक�य फायदा उठव�याचा 8वरोधी प'ांनीह� [य*न केला. *यामुळे Qबगर 
सरकार� संघटनां+या सुळसुळाटास तेह� Fततकेच जबाबदार ठरतात. Qबगर सरकार� संघटनांची 
आEण *यां+या काय1क*याWची छाननी हो�याची तीj गरज आहे. 
पैशाचा )हशबे देणे अ�नवायC 
tयांना 8वदेशातून हजारो कोट� �पये Pमळतात, *यांनी भारता+या कायMयाच ेपालन करणे 
अपेL'त आहे. भारत हा स2ह=णू देश आहे. येथे आप?याला कायदे लागु नाह�, असा समज या 
एनजीओtचा आहे. जो 3याय भारतीयांसाठd आहे, तो या एनजीओंनाह� लाग ूहोतो. कy 6 
सरकारचा 8वदेशी Fनधी Fनयमन कायदा (एफसीआरए) आहे. या कायMयानुसार भारतातील 
कोण*याह� _य^तीला 8वदेशातून पैसा येत असेल, तर तो Fनधी ये�यामागील कारण आEण *या 
पैशाचा 2हशबे सरकारला सादर करणे अFनवाय1 आहे. असे असताना, या चार हजार एनजीओंनी 
हा कायदा धाJयावर का बस8वला, याच ेउkर देणे अपेL'त आहे. 
8वदेशातून येणाv या Fनधीचा 8वFनयोग कसा झाला, *याचा 2हशबे हे चार हजार एनजीओ का 
देत नाह�त, याच ेउkर ते देत नाह�त. Bहणजे आBह� 8वदेशातून �कतीह� पैसा आण,ू कसाह� 
खच1 क(, पण *याचा 2हशबे आBहाला मागू नका, असा *यांच ेBहणणे आहे. 
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माग+या सरकार+या काळात अशा सव1 एनजीओंवर आयबी ल' ठेवून होता. तपासात सौद� 
अरेQबयातील २५ संघटनांनी भारतातील एनजीओंना 2दलेला Fनधी मुंबईत आEण अ3य शहरांत 
बॉBब�फोट घड8व�यासाठd वापर�यात आला होता, हे समोर आले होते. या घटनेची सरकारने 
दखल घेऊन, एफसीआरएनुसार tयांनी tयांनी पंजीयन केले आहे, अशा चार हजार एनजीओंना 
एक [5नावल� पाठवून उkर माग8वले होते. सोबतच आपले एफसीआरए पंजीयन का रMद क( 
नये, अशी नोट�सह� पाठ8वल� होती. देशातील २० लाख एनजीओtपैक� फ^त दोन ट^के 
एनजीओंनी एफसीआरए Fनयमांतग1त पंजीयन Pमळ8वले आहे. *यामुळे पंजीयन[ाVत 
एनजीओंना सरकारने नोट�स पाठ8वल� आहे. 
)हशबे दे0यात भीती का वाटते? 

एफसीआरए कायMयात एक अट आहे. tया एनजीओंना 8वदेशातून Fनधी Pमळतो, ते 
Fनवडणुक�त भाग घेऊ शकत नाह�. बंद, रा�ता रोको, Fनदश1ने, जेल भरो हे [कार के?यास ह� 
सं�था राजक�य �व(पाची आहे, असे समजून सं�थेवर कारवाई होईल. हा Fनयम तोडला 
अर8वदं केजर�वालनी! *यांनी 8वदेशातून Fनधी घेतला आEण राजक�य प' काढला. अजूनह� 
केजर�वाल यांनी 8वदेशी Fनधीचा 2हशबे 2दलेला नाह�. 2हशबे दे�याची स^ती लाद ूनये, हे 
आम+या अSधकारावर आiमण आहे, इथपयWत *यां+या समथ1कांनी युि^तवाद केला आहे. 
कायदा असा बदल� होउ शकतो का?8वदेशातून पैसा आला, मग 2हशबे दे�यात Pभती का 
वाटते? हे समथ1क सांगत नाह�त. अ�ंधती रॉय, [शांत भूषण यासारखे अनेक लोक अशा 
एनजीओंना पा2ठंबा देत आहेत. [शांत भूषण यांनी का5मीरबाबत जे अFतशय आ'ेपाह1 8वधान 
केले होते. 8वघटनवाMयांना ते समथ1न का देत आहेत? ह� मागणी कर�यासाठd [शांत भूषण 
यांना कुणी सांSगतले? असा हा सगळा कSथत एनजीओं+या नावाखाल� या देशात चाललेला 
खेळ आहे. 
*यामुळे आधीच ेसरकार असो, क� आताच,े सवाWना Sचतंा होणे �वाभा8वक आहे. देशातील 
जनताह� हे सव1 उघpया डोoयांनी पाहत आहे. *यामुळे tया एनजीओंनी एफसीआरए अतंग1त 
पंजीयन केले आहे, *यां+याकडून संपूण1 मा2हती मागवावी आEण *या पैशा+या 8वFनयोगाची 
सखोल चौकशी करावी. गैरसरकार� सं�थांनीह� आपला काटेकोर 2हशबे Mयावा. एनजीओंना जर 
भारतीय कायदे मा3य नसतील, तर सरकारनेह� अशा दोषींवर मुळीच दया माया न दाख8वता 
कडक कारवाई केल� पा2हजे आEण स*य समोर मांडले पा2हजे. 
aया सं�था दबाव गटाच ेकाम करतात. वkृप�,े सामािजक सं�था, 8व5व8वMयालये यांचा उपयोग 
क(न समाजात वैचा<रक �म पसरवणारेच देशाच े[चडं नुकसान कर�त आहे. यां+यामागे 
पा�क�तान, चीन आEण अनेक भारत8वरोधी आंतररा=g�य सं�था आहेत. अशा सं�थां+या 
8व(Mध कायMया[माणे कारवाई करायला हवी 
पु.तक प�रचय- आ"हानः जOमू-आ�ण-काFमीर मधील 
छुQया यु:धाचे 
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सुर�ा 
हे पु�तक माधवी-[काशन-पुणे येथे, खाल�ल पlयावर 8वi�स उपलJध आहे. �कंमत �.२२५/-. 
च6ंशखेर जोशी,दkकुट�, १४१६ सदाPशवपेठ, पुणे ४११०३०,दरू7वनीः २४४७४७६२, २४४७५३७२, 

�मण7वनीः ९३२५०९७८९४, 

ई-मेलः madhavipublisher@gmail.com 

कोणकोणते धोके aया काळा+या उदरात दडलेले आहेत? ते [*येक सुजाण नाग<रकाने समजून 
घे�याची आव5यकता आहे. मा� ती मा2हती सहजी उपलJध असणार� नाह�. QRगे@डअर हेमंत 
महाजन aयांनी aया पु�तका+या (पाने ती समोर आणल� आहे. का5मीरची सम�या काय 
आहे? हे जाणून घे�याचा सोपा सोपान Bहणजेच, ’आ_हान जBमू आEण का5मीर मधील छुVया 
युMधाचे’ हे पु�तक आहे. 
aयाकरता aया पु�तकातील का5मीर+या साMयंत इFतहासाच े8ववेचन वाचणे ज(र आहे. जBमू 
आEण का5मीर राtया+या इFतहासाच ेअनोखे तपशील देणारा मजकूर, राtया+या भौगोPलक 
सीमांच ेयथाथ1 दश1न कर8वणारे सुरेख मुखप=ृठ आEण राtया+या वत1मान प<रि�थतीचा जणू 
भावाथ1[द�प शोभेल असा आढावा, aयांनी हे पु�तक सजलेले आहे. 
भारत �वतं� झाला ते_हा जBमू आEण का5मीर हे एक �वतं� रा=g होते. इंeजांनी *यास 
�वतःचा माग1 Fनवड�याचे �वातं~य 2दले होते. मुि�लमबहुल लोकसंrयेच ेआधारे, पा�क�तान 
*याचवेर पा�क�तानात 8वल�न हो�याकरता दबाव टाकत होता. भारत नेहमी[माणे तट�थ 
होता. जBमू आEण का5मीरच ेमहाराजा ह<रPसहं �वतं� राहू चाहत होत.े पा�क�तानने *या 
राtयावर ह?ला चढ8वला. काह� कळाय+या आतच, राtया+या मोxयाशा भूभागावर पा�क�तानने 
आपल� सkा [�था8पत केल�. महाराजा ह<रPसहं aयांना भारताची मदत घे�यावाचनू पया1य 
न_हता. *याकरता, नेह(ंनी जBमू आEण का5मीर भारतात 8वल�न करावे अशी अट घातल�. 
महाराजा ह<रPसहं aयांनी हा Fनण1य घे�यास लावले?या अ'Bय 8वलंबाच ेपय1वसान, आपण 
आज पाक_याVत का5मीर+या �व(पात पाहतो आहोत. हा सव1 उ*कंठावध1क इFतहास aया 
पु�तकात तपशीलाने 2दलेला आहे. 
जBमू आEण का5मीर राtयाच ेभारतात झालेले 8वल�नीकरण, सोबत अनेक सम�या घेऊनच 
झाले. घटनेच े३७० कलम, पाक_याVत का5मीर, पा�क�तानने चीनला 2दलेला भारतीय भूभाग 
आEण चीन+या ताJयात असणारा आकाशी चीन, मुि�लमबहुल [ांतातील 2हदं ूअ?पसंrयांकांच े
[5न, घूसखोर-Fनवा1Pसत आEण 8व�था8पतां+या सम�या, aया *या सम�यांपैक�च काह� आहेत. 
aया सम�यां+या Fनरसनाथ1 भारतीय संघराtयाची संसाधने मग सततच खच1 होत रा2हल�. 
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का5मीरातील लोकां+या सम�यांकरता भारतीय संघराtयाचा पैसा [माणाबाहेर खच1 होऊ 
लागला. उkर[देश, Qबहारसारrया Qबमा( राtयांनाह� कधी Pमळाल� नाह�त, एवढ� संसाधने 
का5मीरावर खचK पडू लागल�. िजथे जाऊन राहू शकत नाह�, िजथल� जमीन खरेद� क� शकत 
नाह�, *या राtयास, इतर राtयांनी मदत तर� �कती करायची! हा आSथ1क असमतोलाचा [5न 
मग उपि�थत झाला. aया आSथ1क [5नाची सBयक ओळख QRगे@डअरसाहेबांनी aया पु�तकात 
_यवि�थत क(न 2दलेल� आहे. *याकरताह� हे पु�तक वाचनीय आहे. 
अशीच समाज-[बोधक आEण शासनास nानद�प ठरावीत अशी, FनरFनराoया 8वषयांवरची 
पु�तके Fनरंतर Pल2हल� जावीत, अशी स2द+छा मी aया FनPमkाने _य^त करतो. 
दहशतवाद हा लघुउMयोग झाला असून मोठय़ा [माणावर त�णांना याकड ेखेचले जाते. या 
चi_यूहातून *यांना बाहेर काढणे गरजेच ेआहे. का5मीर[5नी इFतहासात अनेक चकुा झा?या 
आहेत. राजकार�यां+या चकु�+या धोरणामुळे आप?या सहनश^तीला दबु1लता समजल� जात 
आहे. 
का5मीरला भारतापासून वेगळी करेल अशी कोणतीह� ताकद जगात नाह�. परंत,ु ते आप?याकड े
ठेव�यासाठd �कती बळी जाणार हा [5न आहे. एखाMया रा=gापासून वेगळे होणे ह� तेथील 
लोकांची मानPसक युती आहे. *यामुळे तेथील लोकांम7ये जोपयWत ह� भावना Fनमा1ण होणार 
नाह� तोपयWत का5मीर हा भारताचा अ8वभाtय भाग आहे, असेह� ते Bहणाले. 
का5मीर हे भारताच ेडोके आहे. *याचा एक लचका चीन तोडत आहे आEण दसुरा लचका हा 
पा�क�तान तोडत आहे. ह?ले होतात ते_हाच आBह� एक� येतो. बांcलादेश �वतं� झाले 
*यावेळेसच का5मीरचा [5न Fनकाल� लागला असता. चकुा ल=कराकडून घडत नसून, 

राजकार�यांकडून घडत आहेत. 
भारतीय सै3यामुळे आज देश एकसंध आहे. का5मीरमधनू आज tया नMया वाहत आहेत *या 
पा�क�तानला सुजलाम-सुफलाम बनवत आहेत. का5मीर �वतं� देश _हावा, ह� अमे<रकेची 
कुटFनती आहे. 
स�म नेत2ृवाची गरज 

सीमेपल�कडून होणार� घुसखोर� थांबवायला आEण दहशतवाद न=ट कर�यासाठd साम}य1वान 
शासन आEण स'म नेत*ृव हवे. जBमू का5मीरमधील त�ण सीआरपीएफ, सै3या+या जवानांवर 
दगडफेक करतात. अफवा पसरवून बंद पुकारतात. िजहाद� कारखाने युवकांना पैसा पुर8वतात. 
पा�क�तान येथे दहशतवादाची शाळा चाल8वते. मा� Fतथले राtयकतf या कारवाया 8वरोधात 
कारवाई न करता समथ1नच करतात. हे थांब8व�याची आज गरज आहे. 
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१९८० पासून का5मीरम7ये छुVया युMध रचनेला सु�वात झाल�. ते आजह� सु� आहे. जBमू 
का5मीर सम�येच ेमूळ हे tया का5मीरखोv यात आहे. या खोv याम7ये राहणारे लोक हे 
पाकधािज1णे आहेत. येथील लोकांना भारताशी जोडून घे�याची गरज आहे. िजहाद+या यं�णा 
सtज असून कोण*याह� 'णी दगडफेक�+या घटना, अफवा पसर8व�याम7ये आयएसआय 
*यांना मदत करते. येथील ८० ट^के नाग<रकांना भारतापासून वेगळे हो�याची इ+छा नाह�. 
का5मीरम7ये कुशासन आEण �=टाचार [चडं आहे 

बनावट नोटांचा सळुसुळाट पा2क.तान / चीन कडुन एक 
नवीन �करचा दहशतवाद 

January 30, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
भारतीय <रझ_ह1 बँकेने सन २००५ +या आधी जार� केले?या सव1 चलनी नोटा ये*या काह� 
काळात रMद कर�याचा Fनण1य घेतला आहे. काळा पैसा खणून काढणे आEण बनावट चलनी 
नोटांना आळा घालणे, हे या Fनण1यामागच ेदोन मुrय हेतू आहेत. २००५ हे वष1 यासाठd क�, 
ते_हापासून [*येक नोटे+या माग+या बाजूला मधोमध ती नोट जार� झा?याच ेवष1 छाप�यात 
आले आहे. याचवेळी, इतर अनेक वैPश=mये नोटेत समा8व=ट कर�यात आल� होती. ते_हा 
नोटांवर असे वष1 छापले नसेल तर *या नोटा रMदबातल होतील. 
स7या १२ लाख कोट� �पयांच ेबनावट चलन भारतीय अथ1_यव�थेत घुसले अस?याचा एक 
अदंाज आहे. <रझ_ह1 ब�के+या आकडवेार�नुसार, ब�के+या वेगवेगoया शाखांमधनू चार लाख 
बनावट नोटा उघडक�स आ?या. २०००-२००१ म7ये दहा लाखांत तीन बनावट नोटा, असे [माण 
होत,े ते दहा लाखांत आठ इतके वाढले आहे. रकमे+या ५-१० ट^के इत^या �कंमती+या 
बनावट नोटा स7या वापरात आहेत, असे मानले, तर� हा आकडा खपू मोठा होतो. भारताची 
अथ1_यव�था उM7व�त करायला तेव�या नोटा पुरेशा आहेत. बनावट नोटांचा सुळसुळाट हा 
एक [करचा दहशतवाद आहे. पा�क�तान भारता+या 8वरोधात कर�त असले?या करवायांम7ये 
या गो=ट�चाह� समावेश आहे. 
पा�क�तानकड ेतं�nान कुशलता अस?याच ेआढळून आले असून, *यामुळे खv या आEण बनावट 
नोटा यां+यातील फरक ओळखता येणे अवघड बनले आहे. पा�क�तानात नोटांच ेअSधकृत 
सरकार� छापखाने भारतीय नोटा तंतोततं छाप�याची काळजी डोoयांत तेल घालून घेत 
अस?याने ‘अवघा रंग एक झाला’ आहे. अशावेळी, बनावट नोटा छापणाv यांनी २००५ नंतर+या 
सुधा<रत नोटांची न^कल अजून केल� नसेल, असे समजणे, ह� आ*मवंचना आहे. देशातील सव1 
सुर'ायं�णा जVत कर�त असलेले बनावट चलन दोन ट^केह� नसते. ते_हा जवळपास नऊ 
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वषाWपूवK+या नोटा रMद झा?याने बनावट चलना+या त�कर�ला �कतपत ध^का बसेल, हा [5न 
आहे. 
आयएसआयच ेषYयंM 

^वेmटा (बलुSच�तान) येथे पा�क�तानची [ेस आहे. तेथे भारतीय चलना+या बनावट नोटा 
छाप?या जातात. कराची, लाहोर व पेशावर येथील [ेसम7येह� बनावट नोटा छाप?या जातात व 
“प�क�तान इंटरनॅशनल एअरलाइ3स’ माफ1 त बनावट भारतीय नोटा नेपाळ, 0ीलंका आEण 
बांगलादेश येथे धाड�यात येतात. नेपाळम7ये अशा नोटांची वाहतूक करणार� _य^ती सापडल�. 
Fत+या चौकशीतून आयएसआय+या या षpयं�ाची मा2हती बाहेर आल�. बनावट नोटा भारतात 
चोरmया मागा1ने आण�यासाठd नेपाळ+या भूमीचा वापर कर�यात येतो. ढा^यात पा�क�ताचा 
एक राजनैFतक अSधकार�च बनावट नोटा 8वत<रत करताना सापडला. *याला अटक कर�यात 
आल�. *याने आपले बांगलादेशातील “हुजी’ या दहशतवाद� संघटनेशी संबंध अस?याची कबुल� 
ते_हा 2दल�. मै�ी व सMभाव यासाठd सु( कर�यात आले?या थर ए^�[ेसमधनूच बनावट 
नोटा भारतात आण?या जात हो*या. 
गे?या वषK बनावट नोटा भारतात घुस8वणारे अनेक जाळी उघडक�स आल�. काह� म2हलांना व 
मुलांना हे काम सोप8वले जाते व िजत^या रकमे+या बनावट नोटा ते भारतात आणतील 
*या+या दोन ट^के र^^म *यांना ब'ीस Bहणून Mयायची, असे हे कार�थान चालू असते 
.भारताची अथ1_यव�था उM7व�त करायची, हा आयएसआयचा डाव आहे. *यासाठdह� बनावट 
नोटां+या श��ाचा उपयोग कर�यात आला; अशा [कार+या कारवायांत दाऊद टोळीह� गुंतल� 
आहे. या नोटांची छपाई, कागदाचा दजा1 व *यावर�ल ग_हन1रची �वा'र� हे सव1 इतके तंतोतंत 
असते, क� खोट� व खर� नोट यातील फरक कळणे अवघड होते. 
२०१०-२०११ या आSथ1क वषाWम7ये ४,३५,६०७ बनावट चलनी नोटा 8व8वध पोPलस कारवाईत 
जVत कर�यात आ?या, असे <रझ_ह1 बँकेने जाह�र केले होते. तर�ह� ५०० व १००० +या बनावट 
नोटा बँका, एट�एम यां+यामधनू तसेच रोज+या _यवहारांतून Pमळ�याच े[माण कमी झालेले 
नाह�. पा�क�तान, नेपाळ, बांगलादेश, अफगाEण�तान, हॉलंड, बँकॉक येथे बनावट भारतीय नोटा 
छाप�याच ेअनेक रॅकेmस स�iय आहेत. या षpयं�ामागे पा�क�तानची आयएसआय ह� गुVतहेर 
संघटना मुrय सू�धार आहे. 
बtकेची Pे�डट काडC व ई-मनीचा जा7तीत जा7त वापर 
नोटांच ेवगKकरण करणार� यं�;े तसेच एट�एम येथे बनावट नोटा उघडक�स आणणार� यं�णा 
बसवावी, अशी सूचना <रझ_ह1 ब�केने नेमले?या एका सPमतीने केल� आहे. ह� सूचना चांगल� 
आहे. ब�केची iे@डट काड1 व ई-मनीचा जा�तीत जा�त वापर करावा, अशीह� एक Pशफारस 
कर�यात आल� आहे; परंतु भारतातील वै8व7य आEण आSथ1क, सामािजक व शै'Eणक वा�तव 
ल'ात घेतले, तर अशा [कारचा बदल सावकाशच घडून येईल, हे �प=ट होते. देशातील आSथ1क 
Fनर'रतेच े[माणह� मोठे आहे. *यामुळे ह� सूचना लगेच _यवहारात येणे अवघड आहे. 
चलनातील नोटा [PसMध करताना *यात सुरL'ततचेी जा�तीत जा�त खबरदार� घेतल� जावी. 
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बनावट नोटा तयार कर�यास अवसरच Pमळणार नाह�, अशा र�तीने सा+यात योcय ते बदल 
केले पा2हजेत. देशाची अथ1_यव�था दबु1ल करणे; तसेच दहशतवाद� कृ*यासाठd पैसा उपलJध 
करणे ह� बनावट नोटा तयार करणाv या टोळीची मुrय उM2द=टे आहेत. 
बv याच वेळा एट�एम यं�ातून काढले?या नोटाच बनावट अस?याच ेeाहकां+या ल'ात येते व 
ह� बाब तो ब�के+या Fनदश1नास आणून देतो, ते_हा ब�क *या जVत करते. वा�त8वक ब�केने 
पोPलस ठा�यात यासंबधी [ाथPमक मा2हती अहवाल (एफआयआर) दखल करणे अपेL'त आहे. 
तसे झाले तरच याचा उगम कुठे आहे, याचा शोध घे�याची [�iया सु( होईल. 
<रझ_ह1 बँकेने २००५ म7ये चलनी नोटां+या छपाई तं�ात आमूलाe बदल केला. ते अ*याधFुनक 
तसेच अचकू केले. मा�, अथ1_यव�थेला बसले?या काoया पैशाचा �कंवा बनावट चलनाचा फास 
*याने सुटेल, अशी वेडी आशा बाळग�यात अथ1 नाह�. मुळात *यासाठd खबंीर राजक�य 
इ+छाश^ती हवी. बनावट चलनाला आळा घाल�यासाठdह� बँकांमधील अMययावत 
यं�सामeीPशवाय सीमेवरचा कडकेोट बंदोब�त महlवाचा असतो. 
२००५ पूवK छापले?या आEण चलनात असले?या नोटा कायदेशीर अस?या, तर� १ ए8[ल २०१४ 
पासून *या बाजारात मा� चालणार नाह�त. १ ए8[ल २०१४ ते ३० जून २०१४ अखेर Bहणजेच 
तीन म2ह3यां+या कालावधीत २००५ पूवK+या चलनी _यवहारात असले?या सव1 नोटा जनतेने 
ब�कातून बदलून wया_यात, अशी <रझ_ह1 ब�केची अपे'ा आहे. १ जुलै आधी जनतेने २००५ 
पूवK+या सव1 चलनी नोटा बाजारातून काढून wयाय+या आEण *या बदलात न_या नोटा 
Mयाय+या असा <रझ_ह1 ब�केचा Fनधा1र आहे. 
पा�क�तानने पाचश ेआEण हजार �पयां+या बनावट-खोmया नोटा छापून *या नेपाळ, बांगला 
देश मागf भारता+या चलनात आण?या. पण या बनावट नोटा नेम^या �कती �पयां+या 
चलनात असा_यात, याचा अदंाज काह� <रझ_ह1 ब�केलाह� नाह�. बनावट नोटां+या सुळसुळाटामुळे 
Fनमा1ण झाले?या सम�यांवर उपाययोजना कर�यासाठd <रझ_ह1 ब�केने अशा बनावट नोटांच े
उ+चाटन करायसाठdच हे पाऊल उचलले आहे. या Fनण1याने बनावट नोटांना काह� [माणात 
आळा बसेल यात शंका नाह�. मा�, पूण1पणे ह� सम�या संपेल, असा खळुा आशावाद कोणीह� 
मनात बाळगू नये. बनावट नोटा भारतीय चलनात आण�याच ेदेश8वरोधी श^तींच ेषpयं� आहे. 
या संकटाचा मुकाबला कर�यासाठd अनेक _यापक उपाययोजना आख?या पा2हजेत. 
काFमीर, दहशतवाद, न*लवाद, रा�R�य सुर*े)या बाबींवर 
आप पाटSची ठोस भू(मका ज8र� 
January 20, 2014 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
आता [शांत भूषण यांनी न'लe�त भागातील Fनमल=कर� दलां+या Fनयु^तीसंदभा1त जनमत 
घे�याची मागणी केल�. याआधी का5मीरमधील ल=करा+या Fनयु^तीसंदभा1त जनमत घे�याची 



93 
 

मागणी *यांनी केल� होती. का5मीर, न'लवाद हे रा=g�य [5न आहेत. या महlवा+या आEण 
संवेदनशील असले?या [5नांबाबत कोण*याह� राजक�य प'ाने उथळ भा=य करणे चकु�च ेआहे. 
आप?या चकु�+या व^त_यांचा प<रणाम संर'ण यं�णां+या मनोधयैा1वर होऊ शकतो. 
याआधी [शांत भूषण यांनी जBमू-का5मीरमधील ल=कर हटवावे, अशी मागणी केल� होती. 
का5मीरातील ल=कर हट8व�याची मागणी कर�यामागे अ?पसंrयकांची गxठा मते गोळा 
कर�याचा या प'ाचा 8वचार असेल तर तो *या प'ालाच महागात पडणार आहे. अशा 
देशघातक� माग�यांच ेकोणताह� देश[ेमी समाज कदा8प समथ1न क( शकणार नाह�. 
&शांत भूषण न�लवा$यांच ेउघड समथCन 

अFतरे^यांना मदत होईल, अशी 8वधाने करणाv या कलं�कत लोकांना आप पाट�त कशी काय 
जागा Pमळाल�? [शांत भूषण, अ�ंधती रॉय, Fत�ता सेटलवाड असा देश8वरोधी मते [दPश1त 
करणारा एक eुप फार आधीपासून काय1रत आहे. [शांत भूषण न'लवाMयांच ेउघड समथ1न 
करणारे आहेत. काह� 2दवसांपूवK गडSचरोल�त पकड?या गेले?या दोन न'लसमSथ1त युवकांच े
संबंध 2द?ल� 8वMयापीठातील [ा7यापक साईबाबा यां+याशी अस?याच ेउघड झाले होते. या 
साईबाबांची चौकशी कर�यासाठd गडSचरोल�च ेपोPलस गेले असता, तेथे [शांत भूषण, Fत�ता 
सेटलवाड, अ�ंधती रॉय या उपि�थत हो*या. हा eुप छुVया मागा1ने देशातील लोकशाह� 
_यव�थे+या 8वरोधात सात*याने भूPमका मांडत असतो आEण अFतरेक�, न'?यांना बळ Pमळेल, 

अशी 8वधाने कर�त असतो, *यांना अ[*य'पणे मदत कर�त असतो. हे लोक जर �व�त 
लोक8[यते+या हवेवर �वार होऊन सkेत आले, तर देशाच ेभ8वत_य काय असेल, याचा 8वचार 
या देशातील सुबुMध जनतेने करायला हवा. 
जBमू-का5मीरमधील ल=कर हटव�याची मागणी पा�क�तानने वारंवार केलेल� आहे. 
पा�क�तानला का5मीरम7ये धडुगूस घालायचा आहे, परंतु जोपयWत Fतथे ल=कर आहे तोपयWत 
*यांना काह� करता येत नाह�. *यामुळे tया-tया वेळी भारत आEण पा�क�तान यां+यात चचा1 
झाल� *या [*येक वेळी पा�क�तान+या ने*यांनी का5मीरमधील ल=कर हटव�याची मागणी पुढे 
केल�. भूषण यांना ह� गो=ट समजत नाह� क�, पा�क�तान सरकार जी मागणी करते तीच 
आपण करता कामा नये. परंतु भारताम7ये काह� �वयंघो8षत मानवाSधकारवाद� नेते आहेत. 
भारतीय ल=कराकडून काि5मर� लोकांचा छळ होतो, अशी अधनूमधनू आवई ते उठवत असतात. 
नेमका भूषण यांनी असे व^त_य क(न तोच राग आळवला. का5मीरातील फुट�र गट आEण 
*यां+या जीवावर राजकारण करणारे काह� �थाFनक मतलबी राजक�य नेत े*यां+या देशघातक�, 
समाजघातक� डावपेचासाठd जी मागणी सात*यान ेकर�त आहेत. तीच मागणी आम आदमी 
पाट�+या [शांत भूषण यां+यासारrया उ+च8वMया8वभू8षत आEण tये=ठ ने*याने उचलून धरावी, 
ह� *या प'ा+या भावी राजकारणाबMदल सं�म Fनमा1ण करणार� बाब आहे. 
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देशJोह� भू�मका &शांत भूषण यांनी यापूवcह� मांडल� होती 
का5मीरला �वातं~य दे�यात यावे �कंवा तेथील जनतेची इ+छा अस?यास *यांना 
पा�क�तानम7ये समा8व=ट होऊ Mयावे, अशी अ*यंत देश6ोह� भूPमका याच [शांत भूषण यांनी 
यापूवK मांडल� होती. *यावेळी ते अ�णा हजारy+या �=टाचार8वरोधी आंदोलनात सहभागी होते. 
मा�, अ�णा हजारे यांनी *यां+या *या व^त_याची तडकाफडक� गंभीर दखल घेऊन *यांना 
खडसावले होते. 
का5मीरमधील ल=करा+या उपि�थतीबMदल साव1मत घे�यात यावे, असे सुचवून एक[कारे *यांनी 
भारतीय ल=करा+या तेथील अि�त*वालाच आ_हान दे�याचा केलेला [य*न आ*मघातक� 
�व�पाचाच ठ( शकतो. पा�क�तानने १९४८ साल� अचानकपणे घुसखोर� क(न अधा1 का5मीर 
घशाखाल� घातला. १९६५ म7ये आEण १९७१ म7ये का5मीरच ेलचके तोड�याच े[य*न केले. 
पंधरा वषाWखाल� कारSगलम7ये घुसखोर� क(न भारताचा भूभाग बळकाव�याचा खटाटोप केला. 
गे?या तJबल पंचवीस वषाWपासून पा�क�तानी हMद�तून घुसखोर� सु( आहे. पा�क�तानी 
हMद�तून पुर8वलेल� श��े, [Pश'ण, पैसा आEण मनु=यबळ यां+या जोरावर दहशतवाMयांचा 
हैदोस सात*याने सु( आहे. या हैदोसात हजारो Fनरपराधांच ेबळी गेले आहेत, दहशतवाMयांनी 
तेथील पय1टनाचा _यवसाय पूण1पणे मोडीत काढ?याने �थाFनकांवर बेरोजगार� ओढवल� आहे. 
राtयातील जनतेला सुरL'ततेची हमी दे�यासाठd भारतीय ल=कराला तेथे रा�2ंदवस जाग�क 
रहावे लागते. आजवर भारतीय ल=करा+या अ'रशः हजारो जवानांना तेथे �वतःच ेर^त सांडावे 
लागले आहे. जनते+या र'णासाठd झटणारे भारतीय ल=कराच ेजवान का5मीरात तैनात आहेत 
Bहणूनच का5मीरातील जनता आपले दैनं2दन _यवहार पार पाडू शकते. भारताच ेल=कर 
स7या+या प<रि�थतीत Fतथनू हट8वणे Bहणजे का5मीरातील भारतीय जनतलेा श�+ूया तOडी 
दे�यासारखाच तो [कार ठरतो. [शांत भूषण यांची मागणी कोण*याह� रा=g[ेमी भारतीयाला 
सहन होणार� नाह�. आम आदमी पाट�ने यांनी धडुकावायला हवी होती. मा� केजर�वाल यांनी 
[शांत भूषण यांची ती मागणी वैयि^तक आहे, एवढे मोघम सांगून एवढय़ा गंभीर 8वषयाला 
फाटा दे�याचा [य*न Bहणजे एक[कारे भूषण यां+या मागणीच ेसमथ1नच ठरते. 2द?ल�तील 
Fनवडणुक�पूवK एका कmटर धाPम1क ने*याच ेसमथ1न घे�याचा [य*न केजर�वाल यांनी केला 
होता. 
प�ाHया भावी वाटचाल�चे दशCन? 

भूषण Bहणाले, ‘आप’ कy 6ात सkेत आ?यास का5मीरातून सुर'ा दले काढून घेणे व सश�� 
दला+या 8वशषेाSधकारांबाबत साव1मत आजमाजवले जाईल. भाजप [व^ते मrुतार अJबास 
न^वी Bहणाले, ‘दहशतवाMयांचीच भाषा तुBह� बोलत आहात. हे तर दहशतवाMयांच े[Fति=ठत 
चहेरे आहेत.’कy 6�य मं�ी मनीष Fतवार� ट�का Bहणाले, ‘का5मीरसारrया संवेदनशील मुMयावर 
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बोलताना *यांनी भान ठेवले पा2हजे.’ डा_या प'ांनीह� [शांत भूषण यां+यावर परखड ट�का 
केल�. 
tया आम आदमी प'ाच ेते नेते आहेत *या प'ाच ेहे धोरण आहे का, असा [5न Fनमा1ण 
झाला आहे. शवेट� केजर�वाल यांनी खलुासा केला, का5मीर हा भारताचा अ8वभाtयभाग आहे. 
मा� जनभावना देखील जाणून घेत?या पा2हजेत.’ असेह� केजर�वाल यांनी सुनावले.ओ8पनीयन 
पोल घेऊन तुBह� राtय कारभार करणार असाल तर सरकारची गरजच काय?जनतेने एकदा 
Fनण1य घे�यासाठd सkा 2द?यावर जनमताची आव5यकता काय? रा=g�य सुर'ा, 8वदेश नीती, 
आSथ1क धोरण अशा मह*वा+या 8वषयातह� जनमत घेतलं जात असेल तर Fनण1य घे�यास 
तुBह� स'म नाह� असा अथ1 होतो. लोकां+या भ?याच ेFनण1य घे�यासाठd जनतेने तुBहाला 
सkा 2दलेल� असते. 
काWमीर,दहशतवाद, बाबींवर ठोस भू�मका जZर� 
राजद�प सरदेसाई यांनी केजर�वाल यां+या घेतले?या मुलाखतीबाबत एक फेसबुक पो�ट स7या 
सव1� �फरत आहे. *यात युmयूबचा संदभ1 2दला आहे. यात Bहटले आहे क�, ‘अर8वदं 
केजर�वालने ऑन कॅमेरा इंटर_यू देनेसे पहले शत1 रखी थी क� उ3हे आतंकवाद, क5मीर, बांगला 
घुसपै2ठये इन मुMदOपर सवाल नह� पूछे जाने चा2हए| और सवाल पूछतेह� वो �टु@डयो छोडकर 
भाग गए’. 

आता का5मीर [5नावर सरळ सरळ फुट�रतावाMयांची भाषा [शांत भूषण यां+यासारखे या 
प'ाच ेनेते बोलू लागले आहेत. का5मीरम7ये सै3य जसे दहशतवाMयांना डाचते आहे, तसे ते 
भारतातील या द�डशहा�या बुMSधवाMयांना डाचते आहे. संवेदनशील [5नावर आप?या प'ाच े
मत काय आहे, हे मा� केजर�वाल यांना ठरवावेच लागणार आहे. 

7नवडणुक काळात सुर*ा ने3याची आ�ण सामा�य 
नाग�रकांची 
November 12, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
आता Fनवडणुकांचा काळ आहे. स7या पाच राtयांत?या 8वधानसभा Fनवडणुकांची धामधमू 
चालू आहे. सात म2ह3यांवर लोकसभे+या Fनवडणुका येऊन ठेप?या आहेत. *यामुळे हा 
Fनवडणुकांचा काळ चालू झाला आहे, भाजपने आता नरy6 मोद� यां+या सुर'ेचा 8वषय 
उपि�थत केला आहे. आठ-दहा 2दवसांपूवK Qबहारम7ये पाट�यात मोद� यांचा हंुकार मेळावा 
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होता. या मेळा_यात मोद� भाषण देणार होते. मा�, मेळावा सु( हो�यापूवK मेळावा प<रसरात 
साखळी बॉBब�फोट झाले. यात ६ जण ठार व अनके जण जखमी झाले. एवढय़ा माणसांचा 
बळी घेणारे हे बॉBब�फोट होऊनह� मोद� यांनी ह� सभा रMद केल� नाह� व ठर?या[माणे ह� 
सभा होऊन मोद� यांनी सभेत आपले राजक�य भाषण केले. 
एसपीजी हे दल स7या केवळ आजी-माजी पंत[धान आEण *यांच ेकुटंुबीय यां+या संर'णाची 
काळजी घेते. तसे सुधा<रत कायMयात नमूद आहे. एनएसजी अFतमहlवा+या _य^तींना 
संर'ण पुर8वते. मोद� यां+या पाटणा सभेत बॉBब�फोट झा?याने या वादाचे गांभीय1 वाढले. 
मोद�ंना एसपीजी कवच Mयायच,े तर कायMयात बदल करावे लागतील. कायMयात बदल 
करणारा वटहुकूम रा=gपतींनी काढला तर भ8व=यात पंत[धानपदा+या सव1 उमेदवारांना असे 
संर'ण Mयावे लागेल. तसेच यासाठd एसपीजी अSधक सुसtज _हावे लागेल. मोद�ं+या 
संर'णात जी �टु� रा2हल�, ती Qबहार सरकार+या हलगजKने. Qबहार पोPलसांनी *यांच ेकाम 
चोख केले नाह�. मोद� �कंवा कोण*याह� ने*याच े[ाण असे धो^यात येता कामा नयेत. 
एसपीजी, एनएसजी ह� दो3ह� दले इं2दरा गांधी यां+या ह*येनंतर ज3माला आल�. *यात?या 
एनएसजीच ेमुrय काम दहशतवादाशी लढा, हे आहे. अशी सुर'ा _यव�था फ^त पंत[धान, 

*यांच ेकुटंुबीय आEण माजी पंत[धानांनाच देता येते. Pशवाय अशी पंत[धानांना दे�यात येणार� 
सुर'ा मोद�ंना दे�यासाठd संसदेची परवानगी wयावी लागेल. संसदेची ह� परवानगी wयायला 
हवी. 
पाट�यातील �फोटांमुळे सगळा देश अ�व�थ होता आEण देशाच ेगहृमं�ी एका Sच�पटाशी 
संबंSधत काय1iमात एका नट�ची [ती'ा करत बसलेले होते. मुंबईवर दहशतवाद� ह?ला झाला 
*यावेळी कपड ेबदलत फॅशन शो करणारे गहृमं�ी काय �कंवा पाट�यात बॉBब�फोट होत 
असताना Sच�पट कलाकारात �वत:ची छबी झळक8व�यासाठd [ती'ा करत बसणारे गहृमं�ी 
काय, ह�च राजक�य नेत*ृवाची 2दवाळखोर� आहे. पाट�यासारखा [संग अ3य कोठेह� घडला 
असता तर लोक सैरावैरा धावत सुटले असते. चyगराचyगर� झाल� असती आEण *यात आणखी 
[ाणहानी होऊ शकल� असती. मा�, �फोट झा?याच ेकळ?यानंतरह� सभेत *याचा उ+चार न 
करता नरy6 मोद� यांनी शहाणपणा दाखवला, �फोटाच ेराजकारण न करता गOधळ होणार नाह� 
याची काळजी घेतल�. 
बॉqब7फोटांच ेमोद� हेच लuय 

पाट�यात झाले?या बॉBब�फोटांच ेमोद� हेच ल�य होते. *यामुळे मोद� यां+या िजवाला धोका 
असून मोद� यांना पंत[धानां[माणेच सुर'ा _यव�था Pमळाल� पा2हजे. मोद� यां+या सुर'ेत 
वाढ कर�यात आल� असून *यांना रा=g�य सुर'ा गटाची सुर'ा 2दल� जात आहे. रा=g�य 
सुर'ार'क ह� सुर'ा _यव�थेतील सव�+च सुर'ा _यव�था मोद�ंना पुरव�यात आल� आहे. 
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[*य'ात या �फोटा+या चौकशीत इं@डयन मुजा2हद�न या अFतरेक� संघटनेचा हात अस?याच े
�प=ट झाले. सरकार नरy6 मोद� यांना पुरेशी सुर'ा दे�या+या बाबतीत राजकारणाचचे मापदंड 
लावत Fनघाल� आहेत. मोद� यांना पंत[धानासारखी सुर'ा 2दल� तर जणू ते Fनवडणुक�आधीच 
पंत[धान पदावर दावा सांगणार, अशी भीती वाटत अस?यासारखे ह� मंडळी *यांना सुर'ा 
Mयायला तयार नाह�त. यांना [ाणांच ेर'ण महlवाच ेवाटत नाह�, तर यांना *यातह� 
राजकारणाच ेडावपेच खेळ�याचा मोह होतो. आज+या ि�थतीत मोद� यांना असणाv या धो^याच े
मू?यमापन संर'ण यं�णांनी करावे. *यानुसार *यांच ेसंर'ण वाढवावे �कंवा *यात अचकूता 
आणावी. मा� या मुMयाचे राजकारण होता कामा नये. पाट�या+या सभेत �फोट झा?यानंतर 
काह� 2दवसांनी मोद� �फोटe�तांना भेट�यासाठd Qबहारम7ये गेले. आहेत *या यं�णा अSधक 
काय1'म कशा होतील, याकड ेल' 2दले पा2हजे. 
राहुल गांधी मा� नाmयमयर�*या आपल�ह� ह*या होऊ शकते असे अर�य�दन करत सहानुभूती 
Pमळ8व�या+या [य*नात आहेत. मा�या आजीची ह*या झाल�, मा�या व@डलांची ह*या झाल� 
आEण आता माझी देखील ह*या होऊ शकत,े असे ते Bहणतात. 8वशषे Bहणजे अशा [कार+या 
ह*येची जबाबदार� ते 8वरोधी प'ांवर टाकू इि+छत आहेत. नरy6 मोद� यां+या पाटणा येथील 
सभेतील बॉBब�फोटांची माPलका अFतरे^यांनी घड8वल�, मोद� वा�त_यास tया हॉटेलम7ये होते 
ते हॉटेल उड8व�याचा इरादा होता, हेह� पुढे आले आहे. पाटणा येथील सभेत सुर'ा _यव�थे+या 
तकलादपूणाच े8पतळ उघड ेपडले आहे. सरकार Bहणत आहेत तशी पुरेशी सरु'ा_यव�था 
पाटणा येथील सभे+या वेळी उपि�थत न_हती हे सांग�यासाठd आता तेथे झालेल� �फोटांची 
माPलकाच पुरेशी आहे. 
सतकC  राह0याची गरज 

सकाळी १० वाजता+या सुमारासच नवीन पाटणा रे?वे�थानकावर�ल [साधनगहृात प2हला 
बॉBब�फोट घडून आला होता. या घटनेनंतर मोद�ं+या रॅल�ला संर'ण दे�याची कडक सुर'ा 
_यव�था Qबहार सरकारला करता आल� असती. कारण, मोद�ंची रॅल� *यानंतर चार तासांनंतर 
सु( झाल� होती. या चार तासांत रॅल�भोवती सुर'ा कड ेउभारता आले असते, घटनेच ेगांभीय1 
ल'ात घेता, [*येक काय1क*या1ची कसून तपासणी करता आल� असती. *याला कुणीह� आ'ेप 
घेतला नसता. पण, तसे झालेले 2दसत नाह�. Fनतीशकुमार Bहणतात, आBहाला अलट1 सूचना 
न_हती. पण, मोद�ं+या सभे+या चार तासांआधीच एका बॉBबचा �फोट झाला होता आEण पे(न 
ठेवलेला एक बॉBब Fनकामी कर�यात आला असतानाह�, अलट1 सूचनेची आव5यकता होती का? 

चार तासां+या आत बरेच काह� करता आले असते. पण, सभामैदानाची सुर'ा _यव�था चोख 
ठेव�यात Fनतीशकुमार यां+याकडून कसूर झाल�, असेच एकंदर�त Sच� आहे. Fनतीशकुमार यांनी 
या घटनेचा Fनषेध केला असला, मतृकां+या वारसांना पाच लाखांची मदत जाह�र केल� असल�, 
तर� तेव�याने हा [5 न सुटणारा नाह�. 
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पाच राtयां+या 8वधानसभा Fनवडणुक�ं+या [चाराला [ारंभ झाला आहे. *यानंतर लगेच 
लोकसभे+या Fनवडणुका आहेत. आज भाजपाकडून नरy6 मोद� आEण सkा(ढ कॉeेंसकडून 
राहुल गांधी अनेक राtयांम7ये [चारसभा घेत आहेत. *यामुळे केवळ भाजपा+या सभांना 
सुर'ा [दान कर�याचा न_हे, तर राहुल गांधी यां+या सभांनाह� तेवढ�च चोख सुर'ा _यव�था 
[दान करावी लागणार आहे. अनेक राtयांम7ये भाजपाची, अनेक राtयांत कॉeेंसची, तर अनेक 
राtयांत [ादेPशक प'ांची सरकारे आहेत. पण, देशातील [मुख 8वरोधी प'ांच ेनेते हे ये*या 
लोकसभा Fनवडणुक�त संपूण1 देशभर [चारासाठd �फरणार आहेत. *यामुळे Qबहार+या 
घटनेपासून आतापासूनच सव1 राtयांनी सावधSगर�+या उपाययोजना आख�यास सु�वात केल� 
पा2हजे. इंटेPलज3स आEण �थाFनक 8वशषे शाखांनी आतापासूनच द' राह�याची गरज 
आहे.Qबहार+या घटनेमुळे राtय आEण कy 6ातील इंटेPलज3स यं�णा चौकस 4=ट� ठेव�यात 
अपयशी ठरल� आहे, असेच Bहणावे लागेल. Qबहार+या घटनेनंतर देशा+या अ3य भागातह� 
ने*यां+या सभा होतील. *या वेळी सतक1  राह�याची गरज आहे. सोबतच अ3य प'ांनीह� 
सभा�थानी ल' दे�यासाठd �वत:च े�वयंसेवक ठेवले पा2हजेत. जनतेनेह� Qबहार+या घटनेमुळे 
iोSधत न होता, शांतताच पाळल� पा2हजे. तोच खरा मानवधम1 आहे. 

मानवाTधकार सं.था 0व8:ध सामा�य नाग�रक : 

सामा�य नाग�रक/पो(लसां)या मानवाTधकारांचे काय? 

July 29, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
 लखनभ�या [करणात १३ पोPलसांना Pश'ा झा?यानंतर काह� 2दवसांतच पु3हा एकदा राtय 
सरकारवर नामु=क� ओढवल� आहे. राtयाच ेमुrय सSचव जयंत बां2ठया यांना अटक 
टाळ�यासाठd दाऊद गँग+या गुंडा+या कुटंुबाला पाच लाख �पये नुकसान भरपाई Mयावी 
लागल�. दाऊद इRाह�म ग�गचा गुंड रBया पवार २००५ म7ये वां6े येथे झाले?या पोPलस 
चकमक�त ठार झाला होता. ह� चकमक बनावट अस?याच ेसांगत रBया+या ह*ये[करणी 
रा=g�य मानवी ह^क आयोगाने राtय सरकारने पाच लाख �पये नुकसान भरपाई Mयावी, असा 
आदेश 2दला होता. रा=g�य मानवी ह^क आयोगा+या Fनण1या8वरोधात 8वPश=ट मुदतीत 
हायकोटा1त अ8पल कर�याचा अSधकार राtय सरकारला आहे. मा� सरकारने मुदत संपेपयWत 
अ8पल केलेच नाह�. 
2हसंाचाv यांशी लढताना बळी जाणाv या पोPलसांचे, 2हसंाचाv यांनी tयांच े[ाण घेतले *या 
Fनरपराध नाग<रकांच ेमानवSधकार आहेत का? 2हसंाचारापासून दरू व सुरL'त असले?या 
8वचारवंतांची आEण कायMयाचा क�स काढून अशा 2हसंेचा 3याय करायला बसले?या तट�थ 
3यायमूत�ची याबाबत काह� जबाबदार� असते क� नाह�? सं8वधानाने Fनमा1ण केले?या व 
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*या+या चौकट�त राहून काम करणाv या सं�था व नाग<रक यां+याकडून सं8वधानावर आतून 
होणाv या ह??यांना [Fतबंध करणे एव�यावरच व<र=ठ 3यायालयांची जबाबदार� संपते काय? 

सं8वधानावर बाहे(न ह?ले चढ8वणाv यांबाबत ह� 3यायालये Fनि=iय आEण दोलायमानच 
राहणार आहेत काय? क� 3यायदेवता नुसती आंधळीच नाह� तर आपल� सं8वधान8वषयक 
जबाबदार� 8वसरणार� 8वसराळू _यव�थाह� आहे? शवेट� देश, सं8वधान आEण लोकशाह� यां+या 
र'णाबाबत 3यायालयांनीह� काह� �प=ट व �व+छ भूPमका wयायची क� *यांनी सं8वधाना+या 
मया1देत राहणाv यांनाच बदडत रहायच.े 
लखनभ�या ए3काउंटर हे पोPलसांनी केले?या खनुाच े[करण ठरवून *यात दोषी ठरले?या १३ 
पोPलसांसह २१ जणांना मुंबई स� 3यायालयाने शुiवार� ज3मठेपेची Pश'ा ठोठावल�. 
3यायाधीश _ह�. डी. जाधवार यांनी हा Fनकाल 2दला ते_हा पोPलसां+या कुटंुबीयांनी भर 
3यायालयात एकच आiंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड.. *याच ेए3काऊंटर केले Bहणून 
पोPलसांना Pश'ा. हा कुठला 3याय? असा सवाल 3यायालया+या प<रसरात 8वचारला जात 
होता.लखनभ�या+या ए3काऊंटरचा हा खटला [चंड गाजला. खतरनाक गँग�टरच ेपोPलसांनी 
केलेले ए3काऊंटर योcयच होते हे जनमत आहे. मा� 3यायालयात ह� चकमक खोट� ठरल�. 
3यायालयाने 2दलेला Fनकाल साफ चकु�चा आहे. आमच ेपती Fनद�ष आहेत. सरकार� प'ासह 
सवाWना हे माह�त आहे आEण तर�देखील 3यायालय *यांना ज3मठेपेची Pश'ा देत असेल तर 
आBहाला फाशीची Pश'ा Mया, असा टाहो Pश'ा झाले?या पोPलसां+या प*नींनी 3यायाधीश 
यां+यासमोर फोडला. 
गेFया दशकात २७२ गुंड, दहशतवाद� चकमकaत ठार 
मुंबईत सkर�+या दशकात गुंडSगर�चा फैलाव झा?यानंतर पोPलसांनी ए3काउंटर क(न गुंडांना 
ठार मार�याच े[कार सु( झाले. गुडंSगर�चा �ास आEण गुडंांची दहशत याची धा�ती घेणाv या 
सामा3य माणसास हे ए3काउंटर Bहणजे वरदानच वाटले. आता पोPलसांना ए3काउंटर+या 
धोरणाचा फेर8वचार करावा लागणार आहे. तसेच ए3काउंटरवर FनबWध आले Bहणून 
गुंडां8व�Mध+या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे Pसनीयर अSधकाv यांच ेआदेश कोणताह� पोल�स 
अSधकार� ऐकणार नाह�. संघ2टत गु3हेगार� टोoयांवर अकुंश ठेव�यासाठd मुंबई पोPलसांनी 
१९९० +या दशकात उगारलेले चकमक�च े(ए3काउंटर) श�� आता Bयान झाले आहे. 
दहशतवादाने स7या देश ��त अस?यामुळे दहशतवाMयांना असेच ठार मारणे योcय आहे, असे 
सामा3य माणसाला वाटते. 
गे?या दशकात २७२ संशFयत गुंड व दहशतवाद� चकमक�त ठार झाले.गे?या दशका+या 
सु�वातीलाच Bहणजे २००१ म7ये मुंबई पोPलसांनी ९४ ए3काऊंटर केले. या काळात मुंबई 
पोPलसांनी २७२ गु3हेगारांना यमसदनी धाडले होते. *यात छोटा राजन टोळी+या ९७ गंुडांचा 
समावेश आहे. *याखालोखाल चकमक�त दाऊद टोळी+या ४६ गुंडांना पोPलसांनी ठार केले, गे?या 
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दशकात झाले?या चकमक�ंम7ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अ7याWनी शहर आEण देश 
सोडला. याPशवाय मानवाSधकार आयोगा+या वाढ*या स�iयतेमुळेह� चकमक�ंम7ये बर�च घट 
झाल� आहे. 
सामा@य नागAरक/पो�लसांHया मानवा<धकारांच ेकाय? 

अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाह� तर सव1सामा3य जनतेला र�*याव(न �फरणे अश^य 
होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरह� चढायची तयार� आहे. लखनभ�या चकमक 
खट?यातील एका आरोपी पोPलसाने 3यायालयात *याची बाजू मांडताना वर�ल[माणे व^त_य 
केले आहे. समो(न गोoया झाड?या जात असतील ते_हा �वर'णासाठd गोळीबारह� करायचा 
नाह� तर काय पया1य असतो? अशा वेळी काय करायच ेते आयु^तांना फोन क(न 8वचारायच े
का? स7या पोPलसांची क�व यावी अशीच खाक� वद�ची अव�था झाल� आहे. कुणीह� यावे आEण 
टपल� मा(न जावे या[माणे पोPलसांना वागवले जात आहे. अवwया मुंबईला १९८० +या 
दशकात <र_हॉ?_हर+या धाकावर नाचवू पाहणाv या अडंरव?ड1च ेआEण टोळीबाज संघ2टत 
गु3हेगारांच ेकंबरड ेमोडणाv या मुंबई पोPलस दलाची, 8वशषेत: सव1सामा3य पोPलसांची अव�था 
दात आEण नखे काढले?या Pसहंासारखी झाल� आहे. आEण tयांनी जनतेला संर'ण Mयायचे, 
करायच े*या पोPलसां+याच अगंावर हात उचलला जातो, मारहाण केल� जाते, *यां+याकडील 
श�� ेपळवल� जातात, म2हला पोPलसां+याच अगंचट�ला जाऊन छेडछाड केल� जाते, *यांच े
8वनयभंग होतात हे पाहून सव1सामा3य हतबMध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवाद� ह??यांचाह� 
मुकाबला स7या करावा लागतो आहे. सव1सामा3य मुंबईकर धा�तावलेला आहे. राtयातील 
अनेक शहरांम7ये मुंबईसारखीच प<रि�थती आहे. आEण कुठ?या तर� अ45य धा�तीने 
भांबाव?यागत हात बांधले?या पोPलसांची श�� ेBयान आहेत. 2दवसाढवoया खडंणीखोर 
गोळीबार क(न, Fनघून गे?यावर पोPलस गोoयां+या पुंगoया गोळा कर�यासाठd वा मतृदेह 
ताJयात घे�यासाठd Fतथे पोहोचत अस?याच े45य आहे. 
महरा=g/मुंबईबरोबर पोPलसह� अडंरव?ड1 आEण दहशतवाMयां+या Fनशा�यावर आहेत. संघट�त 
गु3हेगार�+या कालखडंाच,े *या काळातील गुंडांच ेउदाkीकरण करणारे Sच�पट बनवले जात 
आहेत. *या काळात मुंबईत टोoयांची कशी दहशत होती, ह� दहशत Fनधडया छाती+या पोPलस 
अSधकाv यांनी कशी मोडून काढल� या कशाकशाचीह� मा2हती नसले?या [े'कांकडून Sच�पटांची 
वाहवा होत आहे आEण या गुंडांच ेअनुकरण करणाv या अध1वटांना जरब बसव�याची 'मता 
असलेले पोPलस Fन=[भ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाह� 8वचार कर�याची 
वेळ आता आल� आहे. 
अमेAरकेने काय केले 

3यूयॉक1 मधील व?ड1 gेड सyटरवर ओसामा Qबन लादेन+या दहशतवाMयांनी ह?ला के?यानंतर 
अमे<रकेने दहशतवादा8व�Mध युMध सु( केले आEण अ?कायदा या संघटनेशी संबंध 
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अस?या+या संशयाव(न अनेकांना ताJयात घेतले. *यांच ेअमे<रकेने काय केले हे पा2हले, तर 
कसाबला वक�ल Mयावा क� नाह�, ह� चचा1 Fनरथ1क वाटू लागेल!चौकशी आEण खटला या 
दो3ह�ंसाठd अवलंQबल� गेलेल� [�iया ह� अमे<रकेतील 3याय_यव�था आEण आंतररा=g�य करार 
यांनी मा3य केले?या ह^कांच ेउ?लंघन करणार� आहे, यावर एकमत आहे! ह� बंधने 
पाळ�या+या जबाबदार�तून मु^त हो�यासाठd अमे<रकन सरकारने cवांटानामो बेवर�ल तु�ंगाचा 
वापर केला आहे. *यामुळे *यांना युMधकैMयांचा दजा1 नाह� व जीनी_हा क3_हे3शनने मा3य 
केले?या तरतुद�ह� *यांना लागू होत नाह�त! अमे<रकेतील कोटा1त *यां+यावर खटला भर�यात 
आला नस?यामुळे, तेथील आरोपींना असलेले अSधकारह� *यांना लागू नाह�त. *यां+या8व�Mधच े
खटले चाल8व�यासाठd तु�ंगातच ल=कर� 3यायाSधकरण �थापन कर�यात आले आहे. 
3यायाSधकरणा+या Fनण1यांना अमे<रके+या कोटा1त आ_हान दे�याचा आरोपींचा ह^क कोटा1ने 
मा3य केला होता. मा� बुश [शासनाने नवा कायदा क(न सु[ीम कोटा1चा Fनण1य Fन=[भ 
ठरवला. या कायMयाने सद�यां+या ल=कर� आयोगापुढे खटले चाल8व�याची तरतूद कर�यात 
आल�. चौकशीसाठd छळ कर�यास मनाई कर�यात आल� असल�, तर� पा�यात बुडत 
अस?यासारखी भावना Fनमा1ण क(न चौकशी कर�यासारrया मागाWना मा� मुभा कायम होती! 
Pशवाय या [�iयेत बचावासाठd व�कलांनाह� आरोप व संबंSधत कागदप� ेपुरवल� जात न_हती. 
या खट?यातून कोणीह� Fनद�ष मु^त होता कामा नये, असे धोरणच अस?याच ेपुरावेह� 
[सारमा7यमांत उघड झाले होते. 
गुंडांच ेउदा5ीकरण करणारे <चMपट 

आज भारतात या+या बरोबर उलट Sच� 2दसते आहे. महरा=g/मुंबईबरोबर पोPलसह� अडंरव?ड1 
आEण दहशतवाMयां+या Fनशा�यावर आहेत. सघंट�त गु3हेगार�+या कालखडंाच,े *या काळातील 
गुंडांच ेउदाkीकरण करणारे Sच�पट बनवले जात आहेत. *या काळात मुंबईत टोoयांची कशी 
दहशत होती, ह� दहशत Fनधडया छाती+या पोPलस अSधकाv यांनी कशी मोडून काढल� या 
कशाकशाचीह� मा2हती नसले?या [े'कांकडून Sच�पटांची वाहवा होत आहे आEण या गुंडांच े
अनुकरण करणाv या अध1वटांना जरब बसव�याची 'मता असलेले पोPलस Fन=[भ ठरले आहेत. 
याची कारणे काय असावीत याचाह� 8वचार कर�याची वेळ आता आल� आहे. 
अडंरवFडC/गुंडांसाठN/दहशतवा$यासाठN मानवी हTकांHया मयाCदा ? 

दहशतवाMयांवर कोणताह� 8वSधFनषेध पाळ�याच ेबंधन नसले, तर� कायMयाने चालणाv या 
देशाला काह� 8वSधFनषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हे सुMधा दहशतवादासाठd 
FनPमk ठ( शकते! प<रणामी अडंरव?ड1/गुंडांसाठd/ दहशतवाMयासाठd मानवी ह^कां+या मया1दा 
काय असा_यात? Fनरपराधांच ेबळी घेणाv या दहशतवाMयांना माणूस Bहणता येणार नाह�, ती तर 
जनावरं. *यां+या बाबतीत [ाणीह^कां+याच भाषेत बोलायला हवं. इतर गु3हेगार आEण 
दहशतवाद� यां+यासाठd तपासपMधती व पुरा_यांच े[माण या बाबतीत वेगळे Fनकष ठर8वणे 
गरजेच ेआEण 3यायाचहे� आहे, �वतं� कायदे क(न या तरतुद� करणे *यांना अPभ[ेत आहे, 
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दहशतवादा+या तपासासाठd ३० 2दवसांत आरोपप� सादर कर�याच ेबंधन PशSथल क(न ते ६० 
2दवसांच ेकरणे, सा'ीदारांना संर'ण देणे, याबरोबरच एकदा कायMयाच ेपालन क(न 
दहशतवाMयांना Pश'ा 2द?यावर Fतची 8वना8वलंब अमंलबजावणी करणे, यासारrया बाबींवर 
*यांचा भर आहे. घटनेने [*येक _य^तीला 2दले?या जी8वत व �वातं~या+या ह^काचा सु[ीम 
कोटा1नेच लावलेला अथ1 दहशतवाMयांना लागू होत नाह�. फौजदार� [�iयेतील बार�क सार�क 
तरतुद�ं+या काटेकोर पालनाचा आeह अडंरव?ड1/गुडंांसाठd दहशतवाMयां+या बाबतीत धर�याच े
कारण नाह�. 
दहशतवाMयांनी देशात ठार मारले?या नाग<रकांची संrया एक लाखा+या पुढे जाणार� आहे. 
दहशतवाMयांची काय1iम पQ�का एवढ� राजक�य व काय1iम एवढा 2हसंाचार� असताना *यांना 
मानवतावादाच,े पुरोगामीपणाच े�कंवा iांतीच ेनाव देऊन जी शहाणी माणसे पा2ठंबा देतात 
*यात आप?या महारा=gातील अनेक अFतशहा�यांचा समावेश आहे. दहशतवाMयांना व *यां+या 
सहानुभूतीदारांना पा2ठंबा दे�याची, *यांचा बचाव कर�याची आEण *यासाठd वkृप�ांच ेरकाने 
भर�याची कोणतीह� संधी ते सोडत नाह�त 

जम!न बेकर� पणेु, हैदराबाद त ेबंगळुV : दहशतवाद� 
4हसंाचार वाढव1याची श&यता 
April 20, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
पु�या+या जम1न बेकर� बॉBब�फोटातला आरोपी 2हमायत बेग याला या �फोटा+या [करणात 
पु�या+या स� 3यायालयाने दोषी ठरवले व गु�वार� फाशीची Pश'ा सुनावल�. हा �फोट २०१० 
+या फेRुवार�त झाला होता. या कटातले अ3य पाच आरोपी फरार आहेत. जम1न बेकर� 
�फोटाचा कट वर+या पातळीवर Pशजला होता. 2हमायत बेगला Pश'ा झा?याने जम1न बेकर� 
�फोटाचा पूण1 Fनकाल लागला, असे होणार नाह�. ह� Pश'ा झाल� तर�ह� पोPलसांना फरार 
आरोपींचा शोध घेत राहावेच लागणार आहे. 
बpगळुरम'ये बॉqब7फोट 

राtय 8वधानसभा Fनवडणुक�ला जोर आलेला असतानाच बुधवार� म?ले5वरम येथील [देश 
भाजप काया1लयासमोर बॉBब�फोट झाला. या घटनेत ८ पोPलसांसह १६ जण जखमी झाले. 
इं@डयन मुजा2हMद�न संघटनेचा या घातपाताम7ये हात असावा, अशी शंका पोPलसांनी _य^त 
केल� आहे. ऐन Fनवडणूक काळात दहशतवाद� ह?ला झाला. २०१० म7ये बyगळुरातीलच 
Sच3ना�वामी �टे@डयमजवळ झालेला बॉBब�फोटदेखील १७ ए8[ल रोजीच झाला. दो3ह� 
ह??यात बरेच साधBय1 आहे. भाजप काया1लयासमोर पा�कW ग कर�यात आले?या सुझुक� 
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कंपनी+या दचुाक�त बॉBब ठेव�यात आला. टायमर+या साहा�याने दहशतवाMयांनी हा �फोट 
घडवून आणला. म?ले5वरम येथे बॉBब�फोटासाठd वापर�यात आलेल� दचुाक� हैदराबाद येथनू 
चो(न आण�यात आल� आहे. 
अमे<रका आEण भारत या दोन देशांना केवळ तीन 2दवसां+या अतंराने बॉBब�फोटांनी पु3हा 
एकदा हादरा 2दला आहे. सोमवार� अमे<रकेतील बो�टन येथे जग[PसMध मॅरेथॉन �पधfत 
झाले?या �फोटात Fतघा जणांचा म*ृयू झाला तर १७६ लोक जखमी झाले. अमे<रकेम7ये 
झाले?या ९/११ +या भीषण दहशतवाद� ह??यानंतर अमे<रके+या राtयक*याWनी हा ह?ला 
करणाv यांना वेचनू आEण ठेचनू काढ�यात येईल अशी अमे<रकन जनतेला cवाह� 2दल� होती. 
*या[माणे अल कायदाचा ओसामा Qबन लादेन याला काह� वषाWनंतर पा�क�तानात ठार केले. 
गेल� १२ वषf अमे<रकेवर कुठलाह� दहशतवाद� ह?ला होऊ 2दला न_हता. पण असे दहशतवाद� 
ह?ले कायमच ेरोखणे, अमे<रकेसारrया महासkेलाह� श^य नाह� हे सोमवार� अमे<रकेत बो�टन 
येथे झाले?या दोन बॉBब�फोटांनी PसMध झाले आहे. या देशाने सुर'ा_यव�थेवर�ल खच1 
�कतीतर� पट�ने वाढवला. आप?या गुVतहेर यं�णेवर�ल खच1 करताना अमे<रकेला केवळ 
देशांतग1त खचा1चाच 8वचार क(न चालत नाह� तर जगात जेथे-जेथे आप?या गुVतहेर यं�णांच े
जाळे आहे तेथील यं�णांवर हा खच1 करावा लागतो. 
अ7थयैC माजव0याची एक द�घCकाल�न योजना 
१९६५ व १९७१ +या अपमानकारक पराभवाचा बदला घे�यासाठd पा�क�तानच ेरा=gपती जनरल 
Eझया आEण कुrयात आयएसआय यांनी संयु^तपणे भारतात अ�थयै1 माजव�याची एक 
द�घ1काल�न योजना आखल� आहे. या योजनेला पा�क�तान+या काराकोरम पव1ताव(न के Vलॅन 
असे संबोधले गेले. भारतात Mवेषाची बीजे रोवून जातीय व धाPम1क तणाव Fनमा1ण करणे हा 
या योजनेचा मुrय भाग होता. यातनूच �वतं� खPल�तानची मागणी, का5मीरच े8वभाजन 
कर�याचाह� डाव रचला गेला. १९९३ म7ये पा�क�तानने दहशतवाद� संघटनांना पैसे, श��ा��े, 
[Pश'ण वगरे सव1 [कारची मदत क(न भारतात दहशतवाद� ह?ले घडवून आणले व 
*यानंतर+या [*येक दहशतवाद� ह??यामागे पा�क�तानचा हात आहे, भारताची [गती, *याचा 
औMयोSगक 8वकास, 8व8वध धमाW+या व 8व8वध भा8षक लोकांमधील ऐ^य, नांदणार� शांतता व 
लोकशाह� या गो=ट� पा�क�तानी राtयक*याW+या डोoयांत सलत आ?या आहेत. मुंबईच काय, 

भारतात कुठेह� दहशतवाद� ह?ले झाले तर� काह� तासांतच लोक पूव1वत आपले _यवहार सु( 
करतात. भारतात येणाv या पय1टकांवरह� या दहशतवाद� ह??यांचा फारसा प<रणाम झालेला 
नाह�.tया पा�क�तानने भारता8व�Mध दहशतवाद पोसला *याच पा�क�तानम7ये दहशतवादाने 
आज थमैान घातले आहे. बॉBब�फोटांचा उMदेश एकच आहे तो Bहणजे अSधकाSधक [ाणहानी 
आEण अथ1_यव�था EखळEखळी करणे. मा�, आता दहशतवादाने पोळले?या देशांनी एक� येऊन 
वेगळी रणनीती आखणे आEण जागFतक दशतवादाच ेकुरण होऊ पाहणाv या पा�क�तानावर 
दबाव आणणे, आव5यक झाले आहे. 
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रा���य भावनेने 2याचा मुकाबला कर0याची गरज 

दहशतवाMयां+या ह??याचे राजकारण न करता रा=g�य भावनेने *याचा मुकाबला कर�याची 
गरज आहे. राजकारणापल�कड ेरा=gकारण असते आEण देशा+या उttवल भ8व=यासाठd ते 
आव5यक असते, याची आम+या येथील राजकार�यांना जाणीवच नाह�. कॉeेंस [व^ते शक�ल 
अहमद यांनी �फोटा+या या घटनेच ेराजकारण कर�याचा जो [य*न केला, *याचा करावा तेवढा 
Fनषेध कमीच आहे. दहशतवाMयां+या कारवायामुळे जेवढे नुकसान होते, *यापे'ा जा�त 
नुकसान राजकार�यां+या या वkृीमुळे होत असते. भाजपा काया1लयाजवळ हा �फोट झा?यामुळे 
राtयात होणाv या 8वधानसभा Fनवडणुक�त *याचा फायदा भाजपाला Pमळेल, असे तारे शक�ल 
अहमद यांनी तोडले आहेत. भाजपानेच आप?या राजक�य फायMयासाठd हा �फोट घडवून 
आणला, असा शक�ल अहमद यां+या 8वधानाचा मSथताथ1 आहे. प'ाच ेमहासSचव जनाद1न 
M8ववेद� यांनी शक�ल अहमद यां+या भूPमकेशी प' सहमत नस?याच े�प=ट केले आहे. 
बंगळू(+या �फोटा+या या घटनेच ेराजकारण न करता सव1 राजक�य प'ांनी एक� ये�याची 
गरज आहे. दहशतवाद ह� गंभीर अशी रा=g�य सम�या आहे. या दहशतवादानेच कॉeेंस 
प'ा+या दोन ने*यांचा बळी घेतला आहे, तर�सुMधा *यांच ेडोळे कसे उघडत नाह�. *यामुळे 
दहशतवाद Sचरडून टाक�याच ेकठोर धोरण �वीकारणे ह� काळाची गरज झाल� आहे. असे 
धोरण आपण सव1 प'ीय आEण राजक�य मतभेद बाजूला ठेवत �वीकारले नाह�, तर एक 
2दवस दहशतवादच आप?या देशाला Sचरडून टाकेल याची जाणीव सवाWनी ठेवल� पा2हजे. 
पंत&धान मनमोहन �सगं आ[ण अमेAरकेतील 7फोट 

पंत[धान डॉ. मनमोहनPसगं यांनी अशा दहशतवाद� ह??याचा सामना कर�यासाठd संपूण1 
जगाने एक� ये�याची आव5यकता _य^त केल�. अमे<रकेतील �फोट ह� दःुखद घटना असून, 

�फोटाम7ये म*ृयुमुखी पडले?या व जखमी झाले?या नाग<रकां+या दःुखाम7ये आBह� भारतीय 
नाग<रक सहभागी आहेत. “या घटनेची चौकशी कर�यासाठd भारत अमे<रकेला पूण1पणे सहकाय1 
करेल असे सांSगतले”. काय आ5वासक शJद आहेत मनमोहनPसगं यांच.े *यांच ेहे आ5वासन 
ऐकून अमे<रकेच ेअ7य' बराक ओबामा ध3य झाले असतील, आ5व�त झाले असतील. 
मनमोहनPसगं यां+यासारrया (खबंीर, कत1_यकठोर, पोलाद�, खबंीर) पु�ष माणसाची साथ 
Pमळा?याने बराक ओबामा याना हायसे वाटले असेल. 
आतंकवादाचा मुकाबला कसा करावा याच ेधड ेआप?या कडून घे�याची ददुqवी वेळ अMयाप 
अमे<रकेवर आलेल� नाह�. आतंकवादाचा मुकाबला कसा क( नये, अFतरे^यांच ेलाड कसे 
करावेत, *याना करदा*यां+या पैशाने कसे पोसावे, *यां+या Pश'ेव(न सkेच ेआEण मतांच े
राजकारण कसे करावे, देश2हताला आEण देशा+या सुर'ेला Fतलांजल� कशी Mयावी, बहुसंrयांक 
जनतेला कसे वाv यावर सोडावे याच ेसोपे आEण सुलभ उपाय Pशक�याची वेळ जे_हा 
अमे<रके+या अ7य'ांवर येईल ते_हा *यांना आपण तुमची “ Pशकवणी” लाव,ू पंत[धान साहेब, 

आपण आधी आप?या देशातील बॉBब�फोटांचा Fनकाल लावा. द=ुकाळ पडला आहे Fतकड ेआधी 
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मदत करा. आधी तुBह� आप?या देशातील लोकांचे र'ण करा मग तुBह� दसुv या देशाची 
काळजी करा ? पुढ�ल वषK अफगाEण�तानातून अमे<रका आपले सै3य मागे घेणार आहे. 
*यानंतर जी ‘पोकळी’ तयार होईल *यात 2हसंाचार वाढत जाणार आहे. कारण ताPलबानी 
अFतरेक� भारतीय उपखडंात 2ह�ं Sधगंाणा घालायला मोकळे होतील. बो�टन ते बंगळु( 
साखळी ह� *यानजीक+या भ8व=याची नांद� आहे. 

दहशतवाद� आ3मसम!पण आ�ण पुनव!सन धोरण 
:सम�वयाचा अभाव 

March 29, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
घातपाताचा कट रच?या[करणी ‘ 2हtब-उल-मुजाहद�न’चा अFतरेक� Pलयाकत अल� शाह याला 
2द?ल� पोPलसांनी अटक के?या+या मुMMयावर जBमू-का5मीर 8वSधमंडळ सभागहृात चचा1 
कर�यासाठd सkाधार� प' नॅशनल कॉ3फर3सने मांडले?या तहकुबी+या [�तावाला 8वधानसभा 
अ7य'ांनी परवानगी नाकारल�. होळी+या 2दवशी 2द?ल�त आ*मघातक� अFतरे^यांMवारे 
घातपात घड8व�याचा कट पोPलसांनी उघडक�स आणला असून कुपवाडाहून *यासाठd 2द?ल�कड े
Fनघाले?या 2हजबुल मुजा2हMद�न+या सईद Pलयाकत अल� शाह या संशFयत अFतरे^यास 
अटक केल� आहे. 2द?ल�तील जामा मPशद�जवळ+या एका गे�टहाऊसम7ये आप?यासाठd 
श��ा�� ेठेव?याची मा2हती *याने पोPलसांना 2दल�.गे�टहाऊसमधनू एके ५६ रायफल, �फोटके 
व हातबॉBब ह�तगत कर�यात आले आहेत. ती बाळगणारा अFतरेक� मा� फरार� आहे. तो 
अFतरेक�च घातपात नेमका कुठे आEण कसा घडवायचा, हे सांगणार होता, अशी मा2हती शाहने 
2दल� आहे. 2द?ल�तील घातपातानंतर का5मीरला जा�याच ेआदेशह� शाहला *या+या 
Bहोर^यांनी 2दले होते. 
2द?ल�त अजून काह� अFतरेक� घुसले आहेत का, याचाह� शोध घेतला जात आहे.जBमू आEण 
का5मीरमधील कुपवाडाचा र2हवासी असलेला शाह हा रे?वेने 2द?ल�कड ेFनघाला असताना 
*याला बुधवार�च गोरखपूर रे?वे �थानकावर अटक झाल�. *याला गु�वार� 3यायालयासमोर 
हजर केले असता पंधरा 2दवसांची पोल�स कोठडी ठोठाव�यात आल�.शाह हा १९९३ म7येच 
दहशतवाद� गटांत सामील झाला होता. का5मीरमधील २०११ साल+या एका घातपातातह� 
*याचा हात होता. १९९७ म7येच तो पा�क�तान_याVत काि5मरात गेला होता. तेथे *याला 
घातपाताच े[Pश'ण 2दले गेले होते. तेथनू तो पा�क�तान+या पासपोट1वर 8वमानाने नेपाळला 
गेला आEण नेपाळहून सीमेवर�ल सोनौल� ठा�यातनू *याने भारतात [वेश केला. भारतात 
जाताच तो पासपोट1 न=ट कर�यास *याला सांग�यात आले होते. तेथनू तो 2द?ल�ला Fनघाला 
होता. 
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आ2मसमपCण केलेFया दहशतवा$यांना सरकारने देऊ केलेFया सु वधा 
शासना+या eामीण 8वकास 8वभागातफf  Fनवास आEण �वंरोजगार ,शै'Eणक आधारावर 
सरकार� नोकर� ,पुनव1सनाची सु8वधा ,पूवK+या अपराधातून मु^त कर�यावर 8वचार केला 
जातो.श��ां+यासह समप1ण करणाv यांना 20 हजार ते 3 लाख �पयापयWतचा मोबदला Pमoतो. 
दहशतवाMयांशी पु3हा संबंध ठेव?यास सव1 सु8वधा बंद कर�यात येतात.दहशतवाद8वरोधी 
अPभयानात 8वशषे मदत के?यास पोल�स 8वभागांत �कंवा होमगाड1 Bहणून Fनयु^त कर�यात 
येते.मतृ झाले?या _य^तीं+या कुटंुबाला [Fत_य^ती (मतृ) +या 2हशोबानुसार एक लाख �पये 
,जायबंद� झाले?यांना �कंवा �वसंपkीच ेअशंतः नुकसान झाले?यांना ,अपंग �कंवा अध1मतृ 
झाले?यांना 50 हजार �पये 2दले जातात. 
शरणागती प*करणाv या दहशतवाMयांसाठd जBमू-का5 मीर सरकारने पुनव1सन योजना सु( केल� 
आहे.पाक_याVत का5 मीरमधील नाग<रकां+या पुनव1सनासाठd जBमू-का5 मीर सरकारने सु( 
केले?या 8वशषे योजनyतग1त शरणागती प*क(न समा3य जीवन जग�याची Pलयाकतची इ+छा 
आहे, असे जBमू-का5 मीर पोPलसांच ेBहणणे आहे.मा�या पतीला अडक8व�याच े2द?ल� पोPलसांच े
षp यं� आहे, अशी ट�का सईदची प*नी अrतर-उ-Fनसा 2हने केल� आहे. ती Bहणाल�, “” आBह� 
नेपाळ सीमा ओलांडून भारतात आ?यानतंर गणवेशधार� सुर'ा र'कांची गाडी आमची वाट 
पाहत होती. आBहाला *या गाडीत बस8व�यात आले. *यातून आBह� गोरखपूरला पोहोचलो. 
तेथे मा�या पतीला गाडीतून उतर8व�यात आले .अrतर-उ-Fनसा ह� सईदची दसुर� प*नी 
असून, ती स7या कुपवाडामधील सईद+या घर� पोहोचल� आहे. *याची प2हल� प*नी अPमना 
बानो 2हने 2011म7ये सईद शरणागती प*करणार असून, *या+या पुनव1सनासाठd राtय 
सरकारकड ेअज1 दाखल केला होता. कy 6�य गहृ मं�ालयाने 2हtबुल मुजा2हद�न+या दहशतवाद� 
अटक [करणाची चौकशी कर�याच ेआदेश रा=g�य तपास सं�थेला (एनआयए) 2दले. या[करणी 
जBमू-का5 मीर आEण 2द?ल� पोPलसांनी पर�पर8वसंगत खलुासे के?यामुळे या [करणाची 
चौकशी कर�याच ेआदेश गहृ मं�ालयाने 2दले.. Pलयाकत+या प2ह?या प*नीने पुनव1सनासाठd 
2011 म7ये अज1 दाखल केला होता. Pलयाकतला अशा पMधतीने अटक होत असेल, तर 
शरणागती प*कर�यास इ+छुक असले?या दहशतवाMयांना चकु�चा संदेश जाईल, असे जBमू-
का5 मीर सरकारच ेBहणणे आहे 

)दFल� पो�लस जqमू-काW मीर पो�लस सम@वयाचा अभाव 

दहशतवाद [Fतबंधक कारवाई प<रणामकारक का होत नाह�, याच ेमोठे कारण Bहणजे आप?या 
देशातील सव1 पातoयांवर�ल सम3वयाचा अभाव. देशा+या सुर'े+या 4=ट�ने अ*यंत महlवा+या 
या 8वषयात अMयापह� एकसू�ीपणा येऊ नये, ह� बाब Sचतंाजनक होय. सम3वया+या या 
अभावाचा [*यय Pलयाकत अल� शाह [करणात प3ुहा एकदा आला. पाक_याVत काि5 मरातून 
नेपाळमागf भारतात येताना Pलयाकत अल� शाह याला 2द?ल� पोPलसांनी अटक केल�. जBमू-
का5 मीर पोPलसांच ेBहणणे असे, क� राtय सरकारने अFतरे^ यांसाठd जे माफ� दे�याच ेधोरण 
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�वीकारले आहे, *यानुसार तो परतत होता. 2द?ल� पोPलसांच ेBहणणे मा� वेगळे आहे. अफजल 
गु(ला 2दले?या फाशीचा बदला घे�यासाठd 2द?ल�त दहशतवाद� ह??याचा कट Pशजत होता 
आEण Pलयाकत अल� *यात सामील अस?याची मा2हती गुVतचरांकडून Pमळा?याचा *यांचा 
दावा आहे. कोणाचा दावा बरोबर हे “एनआयए’+या चौकशीतूनच समजू शकेल. मा� 8व8वध 
राtयांच ेपोPलस, कy 6 व राtय सरकार, गुVतचर यं�णा अशा 8व8वध पातoयांवर�ल सम3वयाचा 
कसा बोजवारा उडाला आहे, याच ेढळढळीत दश1न या घटनेत जगाला झाले, हे मा� न^क�. 
रा=g�य दहशतवाद8वरोधी कy 6 (एनसीट�सी) �थापन कर�याचा [�ताव अMयाप साकारलेला 
नाह�. अSधकारक'े+या मुM M याव(न झाले?या मतभेदांमुळे तो रखडला आहे. गुVतचरांकडील 
मा2हती एकाच कy 6ाकड ेएकQ�त केल� जाईल आEण Fतच े8व5 लेषणह� केले जाईल, हे या 
कy 6ाकडून अपेL'त होते. स7या अशा कy 6ाची �कती आव5 यकता आहे, हेच या घटनेने दाखवून 
2दले आहे. मुळातच दहशतवाद हे रा=g�य संकट मानून *याचा एकजुट�ने मुकाबला कर�याची 
गरज आहे, या जाEणवेचाच अMयापह� अभाव 2दसतो आहे. पाक_याVत काि5 मरात राहणाv या व 
दहशतीचा माग1 सोडून देऊ इि+छणाv यांना माफ� जाह�र क(न *यांना मुrय [वाहात सहभागी 
होऊ दे�याच ेधोरण चकु�च ेनाह�. दहशतवाMयांना �थाFनक पातळीवर Pमळणारा पा2ठंबा कमी 
करणे, हेह� दहशतवाद8वरोधी ल�याचेच उM2द=ट आहे. *यामुळेच शरण आले?या 
दहशतवाMयां+या पुनव1सनाच ेधोरण हा समe दहशतवाद8वरोधी धोरणाचाच भाग बन8वला 
पा2हजे. Pशवाय ते कर�त असतानाह� अखडं सावधानता ठेवायला हवी. राजक�य 4ि=टकोनातून 
दहशतवादाशी संबंSधत घटनांकड ेपाहता कामा नये.जBमू-का5 मीर पोPलस आEण 2द?ल� पोPलस 
यांनी पर�पर 8वसंगत खलुासे के?यामुळे , गोरखपूर रे?वे �थानकावर पकडले?या 2हजबुल 
मुजा2हद�न+या संशFयत दहशतवाMया+या अटकेची चौकशी होणार आहे 

जOमू आ�ण काFमीरम@ये न"या �कारचा दहशतवाद 

March 28, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
लोकसभेत गहृमं�ी सुशीलकुमार Pशदें यांनी ह??यामागे पा�क�तानचा हात अस�याची शंका 
उपि�थत केल� मा�, ह??यातील शह�द जवानांना 0Mधांजल�+यावेळी सkाधार� बाकांवर�ल 
गहृमं~यांसह एकह� नतेा उपि�थत न_हता. दहशतवाMयां+या गोoया छातीवर झलेून देशाच े
र'ण करणाv या सीआरपीएफ+या जवानांनी राजक�य ने*यांवर रोष _य^त केला आहे. बुधवार� 
0ीनगरम7ये झाले?या दहशतवाद� ह??यात शह�द जवानां+या 0Mधांजल� सभेला राtयाच े
मुrयमं�ी उमर अJद?ूला यावेळी उपि�थत न_हते. यामुळे जवानांनी मुrयमं�ी कुठे आहेत? 

असा सवाल उपि�थत केला. एखाMया सामा3य नाग<रका+या अ*ंयसं�कारालाह� सव1 राजक�य 
नेते हजर असतात मग देशासाठd लढणाv या सैFनकासाठdच यां+याकड ेवेळ नाह� का? असा रोष 
सैFनकांनी _य^त केला. या मुMयावर वातावरण तापत असताना घाई गडबडीत मुrयमं�ी 
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अJद?ुला 0ीनगर 8वमानतळावर गेले आEण *यांनी Fतथेच शह�द जवानांना 0Mधांजल� वा2हल�. 
*यावेळी जवानांच ेमतृदेह *यां+या कुटंुQबयांकड ेसोप8व�यासाठd 8वमानावर चढ8वले जात होते. 
पा�क�तान+या मुMयावर सरकारच ेधोरण नरमाईचे का आहे ? पा�क�तान पंत[धानां+या भारत 
भेट�वर अजमेर दcया1च े[मुख कठोर भूPमका घेऊ शकतात तर, सरकार का नाह� ? 

सीआरपीएफ जवानांना 0Mधांजल� दे�यावेळी गहृमं�ी सुशीलकुमार Pशदें कुठे गेले होते ? 

सीआरपीएफ छावणीवर ह?ला झाला *यावेळी ७३ _या बटाPलयनेच े५० जवान Fतथे उपि�थत 
होते. दहशतवाद� Fतथे खेळत असले?या मुलांम7ये Pमसळले होते. *यां+याकड ेमोxया [माणात 
श��ा�� होते जे, पा�क�तानी बनावट�च ेहोते. याPशवाय *यां+याकड ेसापडले?या डायर�त 
पा�क�तानातील iमांक सापडले.ह??याची मा2हती आधी होती तर, पाच सैFनकांना शह�द का 
_हावे लागले, देशात असे दहशतवाद� ह?ले होत असताना ल=कर� 8वशषेाSधकार कायदा 
(अफ�पा) रMद कर�याची मागणी का होत आहे. आपण पा�क�तान आEण दहशतवादा8वरोधात 
आiमक झाले पा2हजे. 
जBमू आEण का5मीरम7ये सुमारे २00-२50 दहशतवाद� काय1रत आहेत. याPशवाय 2000-2500 ते 
दहशतवाद� भारतात घुसखोर�+या तयार�त आहे. ल=करा+या जवानांच ेशौय1 आEण एकFन=ठता 
यामुळे दहशतवाद� आEण घुसखोर� यावर Fनयं�ण Pमळवणे श^य झाले आहे. परंतु जBमू 
आEण का5मीर सरकारला याचा फायदा क(न घेता आलेला नाह�. 
न\या &कारचा दहशतवाद 

1948 ते 1972 या सालां+या म7ये का5मीर म7ये शांती होती. 1972 पासून ऑपरेशन टॉपेझ 
+या Vलॅन [माणे मोxया [माणात पा�क�तानी घुसखोर� सु( झाल�. अनेक त(णांना भडकवून 
पा�क�तानी आतंकवाद� gेनींग कॅBपस ्म7ये पाठव�यात आले. या काळाम7ये आपले सरकार 
पूण1पणे झोपले होते. 1980 पासून बंध आEण र�*यावर 2हसंाचारास सु(वात झाल�. 1985 

सालापासून का5मीर पूण1पणे आतंकवाMयां+या Fनय�ंणाखाल� गेले 1988 साल� *यावेळेच े
पंत[धान _ह�.पी. Pसगंाना का5मीर कायमच ेभारतापासून अलग झाले आहे असे वाटले. 1988 

पासून सै3याला का5मीरम7ये सीमेवर घुसखोर� थांबव�यास (ANTI INFILTRATION / ANTI 

TERRORISTS OPERATION) आEण का5मीर+या आत आतंकवाद� कारवाया थांबव�याकरता 
बोलव�यात आले. सै3याने केले?या *यागामुळेच आज का5मीर भारताम7ये आहे. 
काWमीरम'ये खोvया बातqया  
फार मोxया [माणात रा=g8वरोधी प�कार, वत1मान प�,े संकेत�थळे () मानवाSधकार भंग होते 
Bहणून द=ु[चार करत असतात आEण आपले सरकार *यां+या 8व�Mध काह� कारवाई करत 
नाह�. 
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काह� वत1मानप�ांच े[FतFनधीह� दहशतवाMयांना अपेL'त बाजू मांडताना 2दसतात. का5मीर 
जळतंय? का5मीरचा ठरा8वक भाग या आंदोलनाची Pशकार होत आहे. आंदोलना+या वेळी 
[ामुrयाने 0ीनगर आEण सोपोरम7ये गडबड होते. इतर 2ठकाणी शांतता असते. मा� संपूण1 
का5मीरच या आंदोलनांम7ये होरपळून Fनघतयं असं काह�सं खोट Sच� रंगवलं जातंय. 
का5मीरम7ये का5मीर खोv याला (130 �कमी × 30 �कमी) ला अवा�तव महlव 2दले जाते. 
का5मीरची 20 ट^के लोकसंrया येथे राहत,े आकारमानाने हा का5मीरचा 15 ट^के भाग आहे. 
का5मीर खोरे हे देश8वरोधी कारवायांचा अpडा आहे. येथे वkृप�ांच ेवाता1हार, हु<रयतच ेनेत,े इतर 
राजक�य नेते, 3यायपाPलका आEण काह� पोल�स अSधकार� रा=g8वरोधी कामाम7ये पूण1पणे 
गुंतलेले आहेत. *यांच ेसवाWत महlवाच ेकाम Bहणजे सैFनकांनी कुठे तर� केलेला तथाकSथत 
अ*याचार केला ह� घटना रा=g�य वत1मान प�ा+या प2ह?या पानावर छापून आणायची. चौकशी 
होऊन खोटे ठरलेले आरोप मा� वत1मान प�ाम7ये छापायच ेपण नाह�त. देशात?या �=ट 
झाले?या बुMधीवंतांना 0ीनगरम7ये बोलावून *यां+याकडून तथाकSथत अ*याचाराचा Sध^कार 
क(न wयायचा. आज महारा=gात आEण देशा+या बाक� भागात का5मीरपे'ा 100 पट जा�त 
अ*याचार होत आहेत. पण अनेक वत1मानप� े*याकड ेदलु1' करतात. 
&2येक घटनेस पाकa7तानला अनुZप रंग 

रा=g�य [सार मा7यमांमधनू का5मीर खोv यातील प<रि�थती अ*यंत भयानक अस?याच ेSच� 
रंगवले जात आहे. मा� व�तूि�थती तशी नाह�. 0ीनगर भागातील काह� [सार मा7यमे 
घडणाv या [*येक घटनेस पाक��तानला अनु�प रंग देतात. दहशतवाMयांची मुखप� ेअसेच जणू 
*यांच े�प असते. या वkृप� ेव *यां+या प�कारांवर कायदेशीर बडगा उगारला पा2हजे. तसेच 
रा=g�य मा7यमांमधनू सामा3यांना होणाv या अडथoयां+या आEण फुट�रवाद� गटां+या 
कृ=णकृ*यांना ठळक [PसMधी देऊन या वkृप�ांना नामोहम करता येणे श^य आहे. 
[सार मा7यमे ह� अशा रा=g8वरोधी श^तीं+या हातातील कोPलत बनत चालल� आहे. आEण 
अनेकदा हे *यां+याह� नकळत होताना 2दसत आहे. *यामुळे या मा7यमांनी अ3य सामा3य 
घटनांच ेवाताWकन आEण सुर'ा8वषयक घडामोडींच ेवाताWकन यामधला फरक जाणून घेणे 
आव5यक आहे. सुर'ा सदंभा1तील घटनांच ेवाताWकन हे ट�आरपी+या साठdच ेआयते खाMय 
समजले जाऊ नये अशा घटनांच ेवाताWकन अSधक संवेदनशीलपणे केले पा2हजे. एका वत1मान 
प�ात एक बातमी [PसMध झाल� क�, एका जखमी आतंकवाMयाला माती+या 2ढगाv याखालून 
काढ?यावर गोळी मार�यात आल�. बहुतेक या वाता1हारा+या मते या आतंकवाMयाला गोळी 
माराय+या ऐवजी फुलांचा गु+छ Mयायला पा2हजे होता. जखमी आतंकवाद� नेहमी जवळ 
आले?या सैFनकांवर हाथ गोळा फेकून *यांना मारतात. अशा आतंकवाMयांना दया कशाला 
दाखवायची? काह� वाता1हार कायमच ेआतंकवाMयांचे मुखप� बनले आहेत. मुझामील जमील 
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शारत मसुद, Qबबीसेच ेयुसफ. या सगoयांवर कायदेशीर कारवाई *व<रत _हायला हवी. 
मोकळीक Pमळाल� तर हे वाता1हार वाचकांच ेमन कलु8षत करणार यात संदेह नसावा. 
आतंकवादाचा बदलता चेहरा 
1971 च ेयुMध हर?यावर पा�क�तानने का5मीरम7ये ऑपरेशन टोपेझ सु( केले. का5मीर म7ये 
फार मोxया [माणात आतंकवाMयांची घुसखोर� कर�यात आल�. 1988 साल� का5मीरला 
वाचव�याकरता सै3याला बोलव�यात आले. *यावेळेस का5मीरम7ये 6000-7000 आतंकवाद� 
होते. [*येक वषK 2000-3000 नवीन आतंकवाद� आत [वेश करायच.े [*येक वषK 2500-3000 

आतंकवाद� का5मीरम7ये मारले जात होते. आता का5मीर+या एलओसी व(न होणार� घुसखोर� 
थांबव�यात सै3याला यश Pमळाले आहे. स7या Pश?लक रा2हले?या आतंकवाMयांची संrया 500 

+या आसपास असावी. हे सगळे करताना गे?या 22 वषाWत [*येक वषK 20-25 ऑ�फसस1 आEण 
400-750 सैFनक आप?या [ाणांच ेबPलदान करतात. काह� वषाWपासून आतंकवाMयांची भारतीय 
सै3यांशी लढ�याची 2हमंत नाह�. *यामुळे गे?या दोन वषाWत दगडफेक (DISINFORMATION 

CAMPAIGN)  खोmया बातBया पसरवून सामा3य काि5मर� लोकांना भडकावणे सु( आहे. 
यानुसार सै3या8व�Mध खोटे आरोप कर�याकरता सामा3य माणसांना भाग पाडले जाते. 
आपले सरकार आप?या सैFनकांच ेर'ण कर�यात पूण1पणे अपयशी पडलेले आहे.अशा [कारचा 
गोबे?स पMधतीचा द=ु[चार थांबव�याची जबाबदार� गहृमं�ालयाची आहे. रा=g8वरोधी Pलखाण 
करणारे प�कार, वत1मानप�,े संकेत�थळे एस एम एस पाठवणारे आEण पा�क�तानच ेपैसे घेऊन 
चालणाv या सामािजक सं�था या सगoयांवर कारवाई करायला हवी. आतंकवादाच े�व(प 
बदलते आहे पण झोपी गेलेले गहृमं�ालय के_हा जागे होणार. ल=कर हा रा=gाचा शवेटचा 
आधार आहे. आEण *याचचे जर ख+चीकरण झाले ल=करा+या मनोबलावर प<रणाम झाला, तर 
रा=gासाठd ते सवाWत धोकादायक ठरेल. ल=कराच ेसाम}य1 कमी कर�याचा [य*न हाणून पाडला 
पा2हजे आEण नकारा*मक [चारा+या [भारापासून ल=कराला वाचवणे ह� तर आपणा सवाWचीच 
रा=g�य जबाबदार� आहे. मानवी ह^कांचा स3मान हा [ाधा3याचा 8वषय आहे. परंतु 
दहशतवाMयांशी लढणाv या जवानांना-जी लढाई सामा3य कायदा-सु_यव�था [करणांपे'ा 
मुळातच वेगळी असते. अशी लढाई लढ�यासाठd कोणतेह� कायदेशीर संर'ण न देता जवानांना 
वाv यावर सोडू शकत नाह�. आEण अशावेळी काह� चकू झाल�च तर *या जवानांना सामा3य 
नागर� 3यायालयापुढे पाठवूह� शकत नाह�. *या+या नीFतधयैा1वर जबरद�त आघात होऊ 
शकतो. का5मीरला आज गरज आहे ती �=टाचार मु^त राtयक*याWची जे Fतथ?या जनतेला 
रोजगार उपलJध क( शकतील. 
Sगलानी, यासीन मPलक हे नेते पा�क�तानी एजंट आहेत. �वायkतेची मागणी केवळ 20 ट^के 
वहाबी पंथीयांची असून अ3य 80 ट^के जनता भारताबरोबर आहे आEण *यांना शांतता हवी 
आहे. *यामुळे 2हसंाचार व Sचथावणीखोरांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी.स7या 
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का5मीरम7ये खोmय़ा बातBयांच ेपेव फुटले आहे. (DIS INFORMATION 

CAMPAIGN). साम3य माणसाला Pभती वाटते क� का5मीर भारता पासुन वेगळा होईल.*याची 
काळजी नको. पण का5मीरम7ये आतंकवादाच े�व�प बदल� होत आहे. देश 8वरोधी खोटॆ 
आरोप क�न का5मीरम7ये मानवी ह^क भंग होतात असे दाखवायचा अFतरेक� [य*न 
करतात.सरकारने हे रोख�यासाठd कठोर कारवाई केल� पा2हजे. फुट�रतावाMयांना हवाला+या 
मा7यमातून Pमळणाv या पैशांवर Fनयं�ण ठेव�यासाठd सरकारने कठोर पावले उचल�याची गरज 
आहे. 
सुर�ा दलांHया हातात रायफल�ंऐवजी गुलाबाची फुले $या 
या सुर'ा दलांनी �कती कनवाळूपणे वागायच,े Bहणजे सुर'ा दलां+या हातात रायफल�ंऐवजी 
गुलाबाची फुले Mयायची क� पांढर� कबूतरे Mयायची ते ठर8वता येईल. काि5मरात तैनात सुर'ा 
दलां+या कमांडस1नी मुrयमं�ी उमर अJद?ूला , पीडीपी अ7य'ा मेहबूबा मुHती, गहृमं�ी 
सुशीलकुमार Pशदेंना काि5मरात खास बोलावून ['ुJध Fनदश1नांना कसे हाताळायच,े *याच े
[ा*यL'क क(न दाखवायची 8वनंती करायला हवी. 
सुर'ा जवान [ाण तळ हातांवर घेऊन भारत सरकार+या आदेशाने काि5मरात तैनात असतात; 

पय1टक Bहणून हौसेने गेलेले नसतात. के_हा जीव जाईल, याची *यांनाह� खा�ी नसते. *यांनाह� 
तुम+या-आम+या आEण 8वशषेत: काि5मर� जनतेसारrया भावना असतात.सरु'ा जवानांवर 
ह?ला करणाv यांना, Fनदश1नांना कसे हाताळायच,े याच े[Pश'ण नस�याइतपत आपले सुर'ा 
जवान दधुखुळे नाह�त. आज उव1<रत भारतातील [ामाEणक करदा*यांच ेकोmयवधी �पये 
काि5मरात कायदा सु_यव�था कायम ठेव�यासाठd ओतले जात आहेत. Fतथ?या त�णांना 
रोजगार नाह� Bहणून, रोजगारा+या संधी उपलJध क(न दे�यात येत आहेत. इतर कुठ?याह� 
राtयापे'ा सवा1Sधक पैसा कy 6 सरकार *यांना देत आहे. हा पैसा कुठे जातो, हे न सांगताह� 
सवाWना माह�त आहे. उव1<रत भारतातील [*येक नाग<रक हे योगदान गे?या ३० वषाWपासून देत 
आहे. तो का5मीरला आप?या देशाचा अ8वभाtय व अPभमाना�पद भाग मानत आहे. 
उव1<रत भारतातील नाग<रकांनाह� बेरोजगार�ची सम�या आहे. महागाई+या चट^यांनी *यांचहे� 
जीवन होरपळून Fनघत आहे. तर�ह� देशभ^त नाग<रक का5मीरसाठd ओत?या जाणाv या [चडं 
FनधीबMदल चकूुनह� शJद काढत नाह�त, *याची तर� कदर या राtयक*याWना आहे का? दर वषK 
साधारणत: १०-१५ अSधकार� व ३५०-५०० जवानांना का5मीरसाठd वीरमरण येते. जबर जखमी 
झाले?यांची संrया या+या चौपट आहे; �वत:+या सै3य दलांची काळजी न घेणारे रा=g अ*यंत 
धोकादायक प<रि�थतीत नकळत जात असते. रा=gाच ेर'ण करणाv यांची काळजी घे�यास व 
*यांच ेसंर'ण कर�यास आपण कधी Pशकणार? 
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x�टाचाराचा रोग  

कy 6 सरकार दरवषK हजारो कोट� �पयांच ेअनुदान का5मीरला देते. *यात 8वकासासाठd+या 
वेगoया अनुदानाची तरतदू असते. पण डॉ. अJद?ुला आEण ओमर या 8पता-पु�ां+या राजवट�त 
का5मीरम7ये 8वकासाचा हा Fनधी *या कामावर पूण1पणे खच1 झाला नाह�. [शासनातह� 
�=टाचाराचा रोग Pशरला आEण लाचखोर�+या Sचखलात �तून बसला. *यांनी 8वकासाला गती 
देत सुPशL'त बेकारां+या सम�यांची सोडवणूक अeiमाने केल� असती तर, फु2टरतावाMयांना 
पु3हा डोके वर काढायची संधी Pमळाल� नसती 

श4हद अफझल गुVचे (म6 आ�ण रा�R�य सुर*ा 
February 18, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
हुAरCयतची गरळ 

पा�क�तान+या तालावर नाचणाv या हु<र1यत प<रषदे+या ने*यांना अफजल+या फाशीच ेह*यार, 

राtयात पु3हा असंतोषाचा वणवा पेटवायला उपयोगी पडले, असे वाटते. अफजल काह� 
रा=gभ^त न_हता. तो देश6ोह� होता. पा�क�तानात?या जैश-ए-मोहBमद या दहशतवाद� 
संघटनेचा तो सद�य होता. पा�क�तानात जाऊन *याने दहशतवादाच े[Pश'ण घेतले होते. 
संसदेवर ह?ला चढवून [चडं र^तपात आEण काह� लोकांचे, 8वशषेत: मोxया ने*यांच ेमुडदे 
पाडायचा कट *याने रचलेला होता. पण हु<र1यतवा?यांना मा� तो नायक वाटत होता. *याला 
फाशी 2द?यावर देशभरात जनतेने आनंद _य^त केला. पण लाहोर आEण रावळ8पडंीत मा� या 
फाशी+या Fनषेधाथ1 Fनदश1ने झाल�. का5मीरम7ये बंद� हुकूम मोडून, Fनषेध मोचf काढायचा 
[य*न झाला. भारताशी खलेुआम श�*ुव करणाv या अफजलला माफ� Mयावी, अशी मागणी 
करणाv या हु<र1यतवा?यांनी केल�. भारता+या 8वरोधात सतत गरळ ओकणाv या 
हु<र1यतवा?यां+याकडून अ3य काह� अपे'ा करता येणार नाह�. 
पण ओमर अJद?ुला यांनीह� हु<र1यतवा?यां+या सुरात सूर Pमसळून, देश8वरोधी गरळ ओकावी, 
हे महाभंयकर होय! ओमर अJद?ुला आEण *यांच ेव@डल डॉ. फा�ख अJद?ुला यांनी का5मीरची 
सkा आप?याच घरा�यात रहावी, यासाठd यापूवKह� कोलांmया उpया मारले?या आहेत. काि5मर� 
जनते+या भावना अफजल+या फाशीमुळे दखुाव?याच ेओमर अJद?ुला सांगतात. संसदेवर 
ह?ला चढवणाv या महंमद अफजल गु�ला फाशी Mयाय+या Fनण1याची मोठd �कंमत मोजायला 
लागेल, अफजलला फाशी 2द?यामुळे का5मीर+या जनतेत फु2टरतेची-अलगतेची भावना अSधक 
बळकट होईल, रा=g�य [वाहापासून मुळातच बाजूला असले?या का5मीर खोv यात?या जनतेला 
Sचथावणी देणाv यांना या घटनेच ेभांडवल करायची संधी Pमळाल�, शी [Fत�iया *यांनी _य^त 
केल�. काि5मर� नेते कy 6 सरकारच ेसमथ1न तर सोडाच; पण Sचथावणी देत आहेत. 
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अ�लगढ मुि7लम  व$यापीठात झंुडशाह� 
होय! आBह� सारेच अफजल आहोत…अफझल+या वारसदारां+या (पात आBह� िजवंत 
आहोत…आBहा साv यांनाच फासावर लटकवा…भारत मुदा1बाद!’ रा=g6ोहा+या 8वखाराच ेदश1न 
घड8वणार� व भारतीय 3याय_यव�थेला आ_हान देणार� ह� नारेबाजी झाल�…फलकबाजी झाल�! 
मा� कुठे? का5मीरमधील फुट�रवाMयां+या बाले�क??यात न_हे… भारताला नहेमीच पा�यात 
पाहणाv या पा�क�तानातह� न_हे… तर ह� नारेबाजी झाल� उkर[देशातील nानगंगेच ेपाठ 
पढ8वणाv या च^क अPलगढ मुि�लम 8वMयापीठात! ‘अफझल तेर� याद मे रो रह� ये जमी, रो 
रहा आसमॉ,ं’ असे फलक झळकवत शकेडो त�ण अफजल8वषयी+या पुळ^याने अगंात भूत 
संचार?यागत नारेबाजी आज कर�त रा2हले. tया देशात आपण राहात आहोत, tया देशाची 
घटना भारतीय Bहणून आपण अSंगकारल� आहे, tया घटनेने आप?याला 3याय_यव�था 2दलेल� 
आहे, *या 3याय_यव�थेवर लाथाoया हाण�याच ेकृ*य दांडगाई करणाv या या त�णांनी आज 
केले. जगातील लोकशाह�च ेसवाWत मोठे मं2दर असले?या भारतीय संसदेवर पा�क�तानपुर�कृत 
दहशतवाद� चाल क(न येतात…*या द5ुमनांना अफजल गु( मदत करतो…*यां+या कटात 
सहभागी होऊन तो देशा8व�Mध युMध पुकारतो…या उVपरह� 3याय_यव�थेत *याला *याची 
बाजू मांड�याची परवानगी दे�यात येत…े*यात तो दोषी PसMध होतो…सव�+च 3यायालय 
*याला फाशीची Pश'ा ठोठावत…ेरा=gपती *याची दया याSचका फेटाळून लावतात….एव�या 
साv या [�iयेतून *याला फाशी झा?यानंतरह� या सव1 [�iयेकड ेडोळेझाक होते, झंुडशाह�, 
दांडगाई होत…े आप?याच देशा8व�Mध ते नारेबाजी करतात, हे देशा+या सुर'ेसाठd गंभीर 
अस?याचीच [Fत�iया देशभरातून उमटल� आहे. 2दवसभर हा [कार सु( होता. मा�, *याची 
जराह� गंभीर दखल 8वMयापीठाने घेतल� नाह� अन ्अEखलेश यादव यां+या सरकारनेह� घेतल� 
नाह�! 
या�सन म�लकचा देशJोह 

अफझल गु(ला फासावर चढ8व?यानंतर दोन 2दवसांत ‘जBमू-का5मीर Pलबरेशन �ंट’ चा नेता 
याPसन मPलकने इ�लामाबादेत हफ�ज सईद+या मांडीला मांडी लावून _यासपीठावर बसावे, हा 
योगायोग असूच शकत नाह�. हफ�ज सईद हा मुंबईवर झाले?या दहशती ह??याचा मुrय 
सू�धार आहे. इ�लामाबादेतल� ह� शोकसभा अफझल गु(साठdच होती. मPलक हा 
पा�क�तानचा नाग<रक असणाv या आप?या प*नीला भेट�यासाठd Fतथे अनेकदा जातो. *याने, 
अफझल गु(ला फाशी होणे, हा भारतीय लोकशाह�वरचा कलंक आहे, असे तारे या सभेत तोडले. 
पा�क�तानात गे?यावर भारतावर दगुा�या झाडाय+या, ह� मPलकची जुनी सवय आहे. मा�, 

यावेळी *याने भारताचा कmटर वैर� असले?या हफ�ज सईदसोबत _यासपीठावर बसून देश6ोह� 
वत1ना+या सीमा ओलांड?या. हफ�ज सईद *या सभेत केवळ १५ PमFनटेच होता, असे सांगत 
सारवासारव मPलकनी केल�. का5मीर पा�क�तानम7ये 8वल�न क(न टाका, असे Bहणणारे इतर 
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दहशती गट व याPसन मPलकची ‘जBमू-का5मीर Pलबरेशन �ंट’ यांच ेमतभदे आहेत. �ंटला 
जBमू-का5मीरच े�वतं� रा=g हवे आहे. भारत हा दोघांचा समान वैर� आहे. *यामुळेच, सईद+या 
शजेार� बस�यात मPलकचा हेतू सरळ नाह� हे �प=ट आहे. 
कोण आहे या�सन म�लक? 

याPसन मPलक भारत8वरोधी दहशतवाद� आहे. जBमू का5मीर Pलबरेशन �ंटचा हा नेता. *या 
संघटनेतह� या माणसाने आप?या महlवाकां'ेसाठd उभी फूट पाडल�. जेकेएलएफ+या एका 
फुटले?या तुकpयाचा हा [मुख आहे. मा� आपले महlव वाढ8व�यासाठd तो भारत 
सरकारसोबत मवाळ होऊन चचा1 कर�याच ेनाटक करतो. याची ह� दटुVपी नीती वारंवार चालू 
असूनह� भारत सरकार पु3हा पु3हा *या+याशी लाडलेाड ेवागू लागते. याPसन मPलकवर १९८७ 
म7ये भारतीय वायुसेन+ेया चार जवानांची ह*या के?याचा गंभीर आरोप होता. या आरोपाखाल� 
याला अटक कर�यात आल� होती. *यानतंर तो एक वष1 जेलम7ये होता. भारतीय ल=करातील 
अSधकाv यांच ेजीव भारत सरकारला फारच �व�त वाटतात क� काय? मग चार अSधकाv यांच े
खनू करणाv या या देश6ोaयाची *या [करणातून सुटका कशी झाल�? *यानंतर १९९४, १९९९, 

२००२ या वषK *याला अटक झाल� आEण अथा1त सुटकाह� झाल�. २००२ साल� तर *याला पोटा 
लावला होता. मा� तर�ह� तो *यातून सुटला. 
याPसन मPलक एका आजाराच ेकारण दाखवून �कतीतर� गंभीर आरोपातनू जेलमधनू सुटू कसा 
काय शकतो ? देशात सव1सामा3य माणूस तु(ंगात असेल तर *याने आजारपणाच ेसOग केले 
तर सरकार *याला सोडले काय? मग याPसन मPलकवर सरकारने मेहेरनजर का केल�? 

सरकार+या या मेहेरनजरेमुळेच हा माणूस खतरनाक गु3हे क(नह� वारंवार तु�ंगातून सुटला 
आहे. केवळ तु�ंगातून सटुला नाह� तर नातेवाईकांना भेट�याच ेFनPमk करत पा�क�तानात 
गेला. हा माणूस देश8वरोधी आहे, पा�क�तान धािज1णा आहे हे सव1 मा2हती असूनह� सरकारने 
याला पा�क�तानला जा�याचा परवाना 2दलाच कसा? देशातील सामा3य माणूस पासपोट1 मागतो 
तर सरकार आEण पोPलस खाते *यां+या सतराश ेसाठ चौकशा करते, शंभर कागदप� ेमागते. 
मग या उघड उघड देश6ोह� आEण ल=कर� अSधकाv यां+या खनुाच ेआरोप असले?या माणसाला 
सरकारने पासपोट1 2दलाच कसा? तोह� पा�क�तानात जा�याचा पासपोट1 2दला कसा? वारंवार 
देश8वरोधी गंभीर गु3हे करणाv या या माणसावर सरकारने मेहेरनजर ठेव?यानेच हा Pशरजोर 
झाला आहे. या+याशी कसल�ह� चचा1 करता कामा नये. याला कसल�ह� सवलत देता कामा 
नये. गुडघे टेक8वणाv या सरकारने असे इतके 2दवस का चालू 2दल�? यापुढेह� हे चालू देणार 
काय? या [5 नांची उkरे भारतीय जनतेला 2दल� पा2हजेत. सरकार+या कृपेने हे जर भारताचचे 
वाईट Sचतंणार असतील तर यांची म�ती Fनद1य होऊन उतरवल� पा2हजे! 

अकब8:द�न ओवेसी कI बॅ�र.टर जीनाचा पुनज!�म ? 
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January 10, 2013 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
हैदराबादम7ये आमदार असलेले अकब(Mद�न ओवेसी यांनी आमदार असूनह� आपण 
पा�क�तानम7ये अस?या[माणेच व^त_ये केल� आहेत आEण *यामुळे भारतातील लोकशाह� 
धो^यात ये�याची श^यता Fनमा1ण झाल� आहे. लोकशाह�ला धोका Fनमा1ण होईल अशी 
व^त_ये ह?ल� सरा1स केल� जात आहेत. याला भाषण �वातं~य Bहणायच ेक� अPभ_य^ती 
�वातं~य? सं8वधानाने [*येकाला �वातं~य 2दले आहे, याचा अथ1 लोकशाह� धो^यात येईल, असे 
व^त_य करणे �कतपत योcय आहे. आमदार अकब(Mद�न ओवेसी यांनी भारतीय 
लोकशाह�+या Sचधंडय़ा उडव?या आहेत. बॅ. जीना यांनी �वतं� पाकचा हmट धरला आEण दोन 
देश ज3माला आले. पाकपे'ा जा�त मुि�लम भारतातच रा2हले. आजह� *यांना जे भारतात 
�वातं~य Pमळत आहे ते पाकम7ये Pमळाले असते का? पाकम7ये आजची ि�थती काय आहे? 

पाकम7ये मुि�लम सुरL'त आहेत का? आपण जाती-धमा1+या पल�कड ेजाऊन भारताची 
लोकशाह� जपतो आहोत. संपूण1 जगात भारतातील लोकशाह� सवा1त मोठd आEण सव1 धम1 
आEण भाषा यांना एक�पणे नांदणार� लोकशाह� Bहटले जाते. काह� 8वwनसंतोषी लोक या 
सलोrयाला तोडायचा [य*न करतात. आजह� भारतात असे काह� भाग आहेत िजथे 
पा�क�तानची �iकेट ट�म िजंक?यानंतर फटाके वाजवले जातात. अकब(Mद�नसारखे लोक 
लोकशाह�+या आडून धमाWधता वाढवत आहेत. 
  

अकबZ$द�न ओवेसी यांची यापूवcची वादo7त वTत\यं 
२००७ – सलमान र5द�ंना जीवे मार�याचा फतवा 
२००७ – बांगलादेशी लेEखका ति�लमा नसर�न यांना जीवे मार�याचा फतवा 
२०१२ – ['ोभक भाषण के?या[करणी गे?या @डसyबर म2ह3यात एफआयआर दाखल 

देश6ोह� व^त_ये करणाv या अकब�Mद�नने @डसyबरम7ये सगळीच पातळी सोडल�. आं� 
[देशम7ये आ2दलाबाद येथे २४ @डसyबरला झाले?या जाह�र सभेत देश6ोह� व^त_याबरोबरच 
देशाला Pश_यांची लाखोल�ह� वा2हल� होती. हा देश, या देशातील बहुसंrयाक आमच ेश� ूअसून 
*यांना धळुीला Pमळवू, *यांना कधीह� शांततेने जगू देणार नाह�, असे या सभेत जाह�रपणे 
Bहणायला अकब�Mद�न कचरत नाह�. आं� [देशमधील कुनुल येथे २०११ म7ये जाह�र सभेत 
बोलताना माजी पंत[धान पी. _ह�. नरPसहं राव यांच ेFनधन झाले नसते तर मी *यांना 
मा�या हाताने ठार मारले असते, असे 8वधान केले होते. 2हदंूंना नपुंसक आEण पोPलसांना 
नपंुसकाच ेल=कर Bहणणाv या अकब�Mद�नवर आतापयWत पोPलसांनी कोणतीह� कारवाई केल� 
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नाह�, ह� आ5चया1ची गो=ट आहे. मा�, जन2हत याSचकेवर�ल सुनावणीनंतर ओवेसी8वरोधात 
कारवाईच ेआदेश 3यायालयाने 2दले. *यानंतर अकब�Mद�नला *या+या सोयीने इंcलंडव(न 
परत?यानंतर एखाMया tये=ठ राजक�य ने*या[माणे ८ जानेवार�ला अटक कर�यात आल�. 
�वातं~यापूवK+या हैदराबाद सं�थानात Fनजामाने पायाभरणी केले?या या ‘एमआयएम’ प'ाचा 
[मुख अकब�Mद�नचा मोठा भाऊ असाऊMद�न ओवेसी हा खासदार आEण बॅ<र�टर आहे. आं� 
[देशात सात आमदार असले?या या प'ाची 8वचारसरणी देशाचा समूळ 8वनाश या 
मुMदयावरच तयार झालेल� 2दसते. राtयात?या नांदेड िज?aयात अल�कड ेझाले?या 
Fनवडणुक�त ‘एमआयएम’च े११ नगरसेवक Fनवडून आले आहेत. राtयातील �फोटां[करणी 
‘ल=कर-ए-तोयबा’ +या ह�तकांना, दहशतवाMयांना अटक कर�यात आल� होती. *यात 
‘एमआयएम’ +या नांदेडमधील एका काय1क*याWचा समावेश आहे. थोड^यात, ‘एमआयएम’ ची 
वाटचाल देशात बंद� घाल�यात आले?या ‘ Pसमी’ +या मागा1ने होऊ लाग?याच ेSच� आहे. केवळ 
१५ PमFनटांसाठd पोल�स हटवा, २५ कोट� मुसलमान १०० कोट� 2हदंूंना आपल� ताकद 
दाखवतील, ‘अशी गरळ ओकून देशात धाPम1क तेढ Fनमा1ण कर�याचा [य*न करणारे 
हैदराबादच ेआमदार अबरउMद�न ओवेसी (४२) यांना १४ 2दवसांची 3यायालयीन कोठडी दे�यात 
आल� आहे. ओवyसीं 8वरोधात भारतीय दंड 8वधान कलम १५३ अ (धाPम1क तेढ Fनमा1ण करणे) 
, २९५ अ (मुMदाम धाPम1क भावना दखुावणे) आEण १२१ (देशा8व�Mध युMध पुकार�याचा 
[य*न) अतंग1त उ�माFनया 8वMयापीठ पोPलसांनी गु3हा दाखल केला आहे. 
जु@या हैदराबाद शहरात &चडं तणाव 

*या+या अटके+या वkृाने जु3या हैदराबाद शहरात [चडं तणाव Fनमा1ण झाला होता. पोPलस 
बंदोब�तामुळे कुठल�ह� अनुSचत घटना घडल� नाह�. सौBय लाठdमार क(न पोPलसांनी ओवेसी 
समथ1कांना शांत केले. ओवेसीला अटक कर�यात येणार अस?याच ेवkृ जु3या हैदराबाद 
शहरात वाv यासारखे पसर?यानंतर एमआयएमच ेशकेडो काय1कतf र�*यावर उतरले. पोPलसांनी 
आधीच जलद कृती दलाच ेजवान आEण राtय पोPलसांना मोxया संrयेत तैनात केले होते. 
ओवेसीला गांधी �cणालयातच अटक कर�यात आ?यानंतर अFतशय कडकेोट सुर'ा _यव�थेत 
२०० �कलोमीटरच ेअतंर पार क(न *याला अ2दलाबाद िज?aयातील Fनम1ल शहरात आण�यात 
आले. हैदराबादमधील चारPमनार भागातील भाcयल�मी मं2दराबाबत बोलताना ['ोभक भाषण 
के?याबMदल ओवैसी यां+या8वरोधात Fनम1ल व हैदराबादखेर�ज राtयात अ3य 2ठकाणीह� गु3हे 
नOद8वले आहेत. भारतात मुसलमानांना पुरेसे संर'ण नाह� इथपासून *यांच ेजी8वत व 
मालमkा येथे सुरL'त नाह� एवढे बोलूनच तो थांबला नाह� तर भारत आEण आं�च ेसरकार 
मुसलमान समाजा+या सुर'ेकड ेव 2हताकड ेल' देत नाह� असेह� तो Bहणाला आहे. ह� 
_यव�था बदल�याची व *यासाठd पडले तो संघष1 कर�याची भाषा *याने वापरल� आहे. याच 
भाषणासाठd *या+या8व�Mध सरकारने पोPलसात तiार दाखल क(न *याला अटक केल� आहे. 
अकब�Mद�नच ेपा2ठराखे व इkेहादलूच ेसभासद *या+या अटके8वरMध Fनदश1ने करायला 
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Fनम1लम7ये जमले ते_हा *या छोmयाशा व शांत शहराला ल=कर� छावणीच े�व(प [ाVत 
झा?याच ेसाv यांना 2दसले. 
&�ोभक भाषण वरोधी कायदे 

1) कलम १५३ – ['ोभक भाषण क(न दंगल� भडकवणे 

– वॉरंटPशवाय पोल�स थेट अटक क( शकतात- अजामीनपा� गु3हा- ३ वषाWची Pश'ा �कंवा 
जेल �कंवा दो3ह�ह� – जर असं भाषण धाPम1क �थळाव(न केलं अस?यास ५ वषाWची Pश'ा 
2) कलम १५३ अ – ['ोभक भाषण क(न दोन धमाWम7ये श�*ुव Fनमा1ण करणे 

– वॉरंटPशवाय पोल�स थेट अटक क( शकतात- अजामीनपा� गु3हा- ३ वषाWची Pश'ा �कंवा 
जेल �कंवा दो3ह�ह� 
3) कलम १५३ ब – ['ोभक भाषण क(न देशाची एकता धो^यात आणणे 

– वॉरंटPशवाय पोल�स थेट अटक क( शकतात- अजामीनपा� गु3हा- ३ वषाWची Pश'ा �कंवा 
जेल �कंवा दो3ह�ह� 
एमआयएम चा ई�तहास 

मजPलश-ए-इkेहादलू मुसलमीन (एमआयएम) ह� १९२७ म7ये जु3या हैदराबाद सं�थानात 
�थापन झालेल� भारत8वरोधी संघटना आहे. Fतचा सं�थापक पुढार� बहादरू यारजंग हा 
कमाल�चा भारतMवे=टा आEण हैदराबाद सं�थान+या भारतातील 8वPलनीकरणाचा कडवा 
8वरोधक होता. आप?या संघटनेची तशी घटना, 7वज व भूPमका जाह�र क(न *याने ते_हा+या 
मु�ल�म ल�गशी संबंध जोडले होते. तेवढय़ावर न थांबता कासीम <रझवी+या नेत*ृवात द�ड 
लाख रझाकारांची सश�� संघटना �थापन क(न Fत+यामाफ1 त हैदराबाद सं�थानातील जनतेला 
धमकाव�यात व धाकात ठेव�यातह� *याचा पुढाकार होता. १५ सVटyबर १९४८ या 2दवशी 
भारताने Fनजामा8व�Mध पोल�स कारवाई केल� आEण *याच ेसं�थान १७ सVटyबर या 2दवशी 
भारतात 8वल�न केले. *याच 2दवशी इkेहादलू मुि�लमीन या सं�थेवर भारत सरकारने बंद� 
घातल�. ती १९५७ म7ये उठ8व�यात आल�. कासीम <रझवी+या कारावासाचा काळह� हाच होता. 
आप?या सुटकेनंतर तो पा�क�तान+या आ0याला गेला व तेथेच म*ृयूह� पावला. इkेहादलूचा 
मूळ इFतहास येथे संपला असला तर� Fतची पाळेमुळे िजवंतच रा2हल�. १९७४ म7ये Fत+या 
उव1<रत अशंांना एक� क(न आप?या Fनयं�णात आण�याच ेकाम सुलतान सलाऊMद�न 
ओवेसीने केले. ओवेसीने इkेहादलू+या जु3या भूPमका पुन�tजी8वत कर�याच ेआEण इ�लामी 
राजवट�+या [�थापनेच ेराजकारण आखले. *यातले अपयश *याला 2दसत असतानाह� *याची 
_यि^तगत महlवाकां'ा व सkाकारणाची उबळ यातून *याने ते राब8वले. 
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१९५६ साल� हैदराबादम'ये एमआयएमची पुनर7थापना 
१९५६ साल� हैदराबादम7ये एमआयएमची �थापना झाल�. अकब�Mद�न ओवेसी आEण *यांचा 
भाऊ असादMुद�न ओवेसी यांचा जु3या हैदराबादम7ये मोठा दबदबा आहे. नेहमी वाद Fनमा1ण 
कर�यात या दोघा भावांचा हातखडंा आहे. आं�[देशात *यांचा एमआयएम हा प' लहान 
असला तर�, *याचा [भाव मा� मोठा आहे. 
ओवेसी बंधूचंी जु3या हैदबादम7ये सkा चालते. इथ?या लोकांम7ये *यां+याबMदल दहशत आहे. 
आEण *यांना 8वरोध कर�याची 2हमंतह� कोणी दाखवत नाह�. *यांचा प' मजPलस-ए इkहदलु 
मुि�लमीन Bहणजेच एमआयएमचा हैदराबादम7ये दबदबा आहे. 
मोठा भाऊ असादMुद�न ओवेसी हे हैदराबादमधनू खासदार आहेत. तर लहान भाऊ 
अकब�Mद�न ओवेसी आमदार आहेत. हे दोघेह� उ+चPशL'त आहेत. पण �थाFनक घाणेरड ं
राजकरण कर�यात माह�र आहेत. चकु�+या कारणांसाठdच नेहमी *यांची चचा1 होते. पण *यांची 
आं�[देशात?या मु�ल�म समाजावर मा� पकड Fततक�शी पकड नाह�. तर� पण ते नेहमी 
सरकारला *यां+या कृ*यांकड ेडोळेझाक करायला भाग पाडतात. 
अ�न�ट व देश वरोधी &व5ृी 
अकब�Mद�न, *याचा थोरला भाऊ असदMुद�न आEण *यांची इkेहादलू ह� संघटना ह� 
राजकारणातील एक अFन=ट व देश8वरोधी [वkृी आहे. Fत+या मागे १९२७ पासूनचा [द�घ1 
इFतहास आहे. इkेहादलूसारrया संघटनांपासून �वत:ला दरू ठेवणारा व देशा+या एकूण 
भ8वत_याशी आपले भ8व=य जोडून घेणारा मोठा वग1 मु�ल�म समाजात पूवK होता आEण 
आजह� आहे. असदMुद�न, अकब�Mद�न �कंवा *यांची इkेहादलू ह� संघटना या समाजाची 
2दशाभूल कर�याचा, *याला देशा+या मुrय [वाहापासून दरू ने�याचा आEण जमेल तेथे 
*यां+यात संघष1 उभा कर�याचा [य*न करणाv यांम7ये आहेत. या [य*नांचा कायदेशीर व 
कठोर बंदोब�त कर�त असतानाच *यां+या [चार यं�णांनाह� [भावीपणे तOड देणे गरजेच ेआहे. 
जातीय तणाव, तेढ Fनमा1ण कर�याबरोबर हा देशह� धळुीला Pमळवू, देशातील बहुसंrयाकांना १५ 
PमFनटात छाटून टाकू, अजमल कसाबसारrया ‘मुलाला’ फाशी Mयायला नको होती, *याचबरोबर 
मी फ^त मुि�लमांचाच [FतFनधी आहे, अशी ['ोभक 8वधाने करत भारतीय राtयघटना, 
देशातील लोकशाह� आEण संपूण1 देशा+या मानस3मालाच पायदळी तुडव�याची कामे 
‘एमआयएम’चा आमदार अकब�Mद�न ओवेसी याने वारंवार केले आहे. २००९ म7ये आमदार 
Bहणून Fनवडून आले?या अकब�Mद�नने *या+या प'ाला साजेशा 8वचारधारेनुसारच जाह�र 
भाषणातह� देशा8वरोधात 8वखार� भाषणांची माPलका सु( ठेवल�. देश �वातं~या+या उंबरठयावर 
उभा असताना बॅ<र�टर जीनांनीह� 2हदं-ूमु�ल�म तेढ�बरोबर देशाच ेतुकड ेकर�याच,े व^त_ये 
जाह�र भाषणातून केल� होती व देशाची फ़ाoणी केल� होती. ‘मजPलस-ए-इkेहाद-अल-
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मुसलमीन’ (एमआयएम) या हैदराबादि�थत जहाल 8वचारसरणी+या मु�ल�म प'ाचा आमदार 
अकब�Mद�न ओवेसी याला बॅ<र�टर जीनां+या पावलावर पाऊल ठेव�याची घाई झालेल� 2दसते. 

ऑपरेशन ए&स आ�ण अजमल कसाबला फ़ाशी 
November 29, 2012 �गे�डयर हेमंत महाजन (�न) �नय�मत सदरे, राजकारण, रा���य सुर�ा 
ऑपरेशन एTस ओ\हर  

२६ नो_हyबर २००८ रोजी मुंबईवर झाले?या दहशतवाद� ह??यातील एकमेव िजवंत पा�क�तानी 
अFतरेक� मोहBमद अमीर अजमल कसाब याला आज फासावर लटक�यात आले. पु�या+या 
येरवडा म7यवतK कारागहृात सकाळी ठdक ७.३० वाजता iूरकमा1 कसाबचा “ 2हशबे” कर�यात 
आला. *यानंतर डॉ^टरांनी कसाबला मतृ घोषीत केले. रा=gपती [णव मुखजK यांनी ५ नो_हyबर 
रोजी दयेचा अज1 फेटाळ?यानंतर कy 6�य गहृ मं�ालय आEण महारा=g सरकारने कसाब+या 
फाशीची तयार� सु( केल�. *यानंतर कसाबला मुंबई+या आथ1र रोड तु�ंगातून पु�या+या येरवडा 
तु�ंगात मंगळवार� म7यरा�ी गुपचपूपणे ने�यात आले. Fतथेच सकाळी कसाबला फाशी दे�यात 
आल�. कसाब+या फाशीला “ऑपरेशन ए^स” असे सांकेFतक नाव दे�यात आले होते. सुर'ेसाठd 
ह� गुVतता पाळ�यात आल� होती. सकाळी फाशी झा?यानंतर काह� वेळातच डॉ^टरांनी 
कसाबला मतृ घो8षत केले. *यानंतर ठdक ७ वाजून ४६ PमFनटांनी गहृमं~यांना फोन क(न 
“ऑपरेशन ए^स ओ_हर” असे कळ8व�यात आले. *यानंतर काह� वेळाने ह� बातमी जाह�र 
कर�यात आल�. 
काय होता कसाबचा गु@हा ?  

कसाब आEण *या+या नऊ साथीदारांनी २६ नो_हyबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवाद� ह?ला 
केला होता. कसाब आEण *या+या नऊ साथीदारांनी २६ नो_हyबर २००८ रोजी मुंबईवर 
दहशतवाद� ह?ला केला होता. या कारवाईत ओंबळे शह�द झाले . अटकेनंतर कसाबची रवानगी 
मुंबई+या आथ1र रोड जेलम7ये झाल� होती. कोटा1त केस सु( असताना कसाबला कडकेोट 
बंदोब�तात आथ1र रोड जेलम7ये ठेव�यात आले होते. कसाबचा गु3हा कोटा1त Pस7द केला. 
कोटा1ने कसाबला दोषी ठरवून फाशीची Pश'ा 2दल� . या Pश'ेवर हायकोटा1ने Pश^कामोत1ब 
केले. *यानंतर कसाबने फाशीच े�पांतर ज3मठेपेत _हावे Bहणून सु[ीम कोटा1त अज1 केला. 
मा� सु[ीम कोटा1ने Pश'ा कायम ठेवल� . Fनरपराधांवर गोळीबार करणाv या कसाबने फाशीची 
Pश'ा माफ _हावी यासाठd रा=gपतींकड ेदयेचा अज1 केला होता. हा अज1ह� फेटाळ�यात आला 
होता. ‘२६/११ +या दहशतवाद� ह??यातील श2हद पोल�स व Fन=पाप नाग<रकांना ह� खv या 
अथा1ने 0Mधांजल� आहे’ अशी [Fत�iया राtयाच ेगहृमं�ी आर.आर. पाट�ल यांनी 2दल�. 
कसाबला *याची शवेटची इ+छा 8वचार�यात आल�. मा�, आपल� शवेटची कोणतीह� इ+छा नाह� 
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असे कसाब Bहणाला. कसाबच ेमतृदेह पा�क�तानला 2दला नाह�. कसाबला २१ नो_हyबर रोजी 
फाशी दे�याचा Fनण1य आठ नो_हyबर रोजीच घे�यात आला. अजमल कसाब याला येरवडा 
म7यवतK कारागहृाम7येच दफन कर�यात आले. 
ऑपरेशन Eलॅक टोनUडो 
छ�पती Pशवाजी टPम1नस, ताज पॅलेस, ओबेरॉय gायड�ट, कॅफे Pलओपो?ड, कामा हॉि�पटल, 

छाबड हाऊस या भागांना दहशतवाMयांनी टागfट केले होते. ह??याच े�व�प इतके भीषण होते 
क� एनएसजी+या कमांडOना ऑपरेशन Jलॅक टोनfडो ह� मोह�म हाती wयावी लागल�. छ�पती 
Pशवाजी टPम1नसवर रा�ी स_वा नऊ+या सुमारास दोन दहशतवाद� घुसले. कसाबह� *यात 
होता. एके ४७ रायफलने *यांनी अदंाधुदं गोळीबार सु� केला. पावणे अकरा पयWत 
दहशतवाMयांच ेह*यास� सु� होते. या गोळीबारात ५८ जण ठार झाले तर १०४ जखमी झाले. 
हे दहशतवाद� सीएसट� �थानकाव�न कामा हॉि�पटल+या 2दशनेे जात अस?याची मा2हती 
Pमळा?यानंतर एट�एसच ेत*काPलन [मुख हेमंत करकरे, 8वजय साळ�कर, अशोक कामटे हे 
अSधकार� *या 2दशनेे धावले. कामा हॉि�पटल+या पर�सरात कसाब आEण खान या दोघांशी 
झाले?या चकमक�त हे Fतघेह� अSधकार� शह�द झाले. खानचा खा*मा झाला. आधी पोPलसां+या 
जीपने आEण नंतर एका कारने पळ काढ�याचा [य*न करणाv या कसाबला सह सब इ3सपे^टर 
तुकाराम ओळंबे यांनी िजवंत धरले. या [य*नात जखमी झाले?या ओळंबे यांना वीरमरण 
आले. 
कुलाबा येथील Pलओपो?ड कॅफे येथे झाले?या ह??यात काह� परदेशी नागर�कांसह दहा जण 
ठार झाले. ताज पॅलेस येथे झालेला ह?ला सवा1त भीषण होता. ताजम7ये सहा बॉBब�फोट 
झाले. फायर QRगेड+या जवानांनी जीवाची बाजी लावून हॉटेलमधनू २०० जणांची सुटका केल�. 
ताज आEण ओबेरॉय gायड�टला एनएसजी कमांडो, आEण सै3याने वेढा घातला होता. 
एनएसजीचा त�ण कमांडो मेजर संद�प उ3नीकृ=णन या ह??यात शह�द झाला. छाबड 
हाऊसम7ये झाले?या चकमक�त एनएसजी कमांडो हवालदार गजy6Pसह शह�द झाले. ९ 
दहशतवाद� ठार झाले. आयएसआय+या देखरेखीखाल� ल=कर ए त�यबा या दहशतवाद� 
संघटनेने हा ह?ला घडवून आणला. त�यबाचा सद�य असले?या ड_ेह�ड हेडल� याने मुंबईत?या 
टागfmसची रेक� केल�. आयएसआयचा मेजर इ^बालने हेडल�ला या कामासाठd रसद पुरवल� 
होती. 
कसाबचा लटकलेला मतृदेह पाह�यासाठd जनता उतावीळ होती. असे असतानाह� कसाब+या 
फाशीला चार वषf लागावीत हे ददुqव आहे. खरे Bहणजे एवढे धडधडीत पुरावे असताना 
कसाबचा खटला दोन-चार म2ह3यांत संपवून *याला आतापयWत फासावर लटकवायला हवे होते. 
पा�क�ताने आतापयWत दोन-तीन पु�यFत}या साजv या करायला ह_या हो*या. तर� पण आपले 
कत1_य पार पाp�या करता रा=gपती [णव मुखजK आEण कy 6�य गहृमं�ी सुशीलकुमार Pशदें 
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यांच ेअPभनंदन. असेच 3यायालयीन सोप�कार संसदेवर�ल ह??याचा सू�धार अफजल गु( 
या+या खट?यातह� पार पडले आहेत . *यालाह� आधी खाल+या 3यायालयाने, मग उ+च 
3यायालयाने आEण नंतर सव�+च 3यायालयानेदेखील फासावर लटकव�याचाच Fनण1य 2दला.? हे 
महाशय Fतहार तु�ंगात आरामात आहेत. संसदेवर ह?ला होऊन ११ वषf झाल�. *यावर सव�+च 
3यायालयाचा Fनकाल येऊनह� सहा वषf उलटल�. तर�ह� अफजल गु( िजवंत आहे. पण 
राtयकतf मतांसाठd हा दोरखडं हाती घेऊन दोर�वर+या उpया खेळत आहेत. अFतरे^याला 
पोसणे Bहणजे देशाशी आEण देशातील जनतेशी केलेल� [तारणाच आहे. आता तर� सरकारने 
‘_होट’ बँकेचा मोह सोडून देशातील जनभावना ओळखायला हवी. देशातील जनता उतावीळ 
झाल� आहे. कोणतीह� दया-माया न दाखवता, अज1-फाmयाची संधी न देता अफजल गु(ला 
फासावर लटकवा! आज..आkा..आEण ताबडतोब!! 
अफझल गु?ब$दल चकुaचा �नणCय yयाल तर घातपात घडव ू 

अफझल गु(+या फाशीबMदल जर काह� चकु�चा Fनण1य wयाल तर देशभर घातपातांची माPलका 
घडवल� जाईल, अशी धमक� फुट�रतावाद� जBमू काि5मर Pलबरेशन �ंटचा नेता याPसन मPलक 
याने 2दल� आहे. जेकेएलएफचा सं�थापक मकबूल भmट याला फाशी देऊन केलेल� चकू 
सरकारने पु3हा के?यास देशभर घातपात घडवले जातील, असे मPलकने [PसMधीला 2दले?या 
प�कात Bहटले आहे. कसाबला फाशी 2द?यानंतर अफझल गु(+या फाशीची मागणी भारतीय 
जनता प' आEण काँeेसमधील काह� ने*यांनी केल� होती. 
‘सरबजीतला फाशी $या’  
कसाब+या फाशीची [Fत�iया पा�क�तानात उमटू लागल� असून माजी �iकेटपटू इ�ान खान 
याचा प' तेहर�क ए इ3साफ या प'ाने पा�क�तान+या कैदेत असणारा भारतीय कैद� 
सरबजीत Pसगं या+या फाशीची मागणी केल� आहे. मुलतानम7ये झाले?या Fनदश1नांम7ये 
प'ाच ेनेते Fनमू?लाह खान यांनी ह� मागणी केल�. भारताने कोटा1चा अFंतम Fनण1य 
आ?यानंतर म2ह3या+या आत *याची अमलबजावणी केल�, आBह� मा� गेले आठ वषf 
‘दहशतवाMयांचे’ र'ण कर�त आहोत, असे खान Bहणाले. 
अ�तरेTयांना फाशी $यायलाच हवी होती 
कसाब+या फाशीवर सु[ीम कोटा1ने Pश^कामोत1ब करताच काह�जणांनी या फाशीला 8वरोध केला 
आहे. कसाबला फाशी देऊन ‘शह�द’ क( नका, या फाशीने दहशतवाद� ह??यांचा धोका वाढेल; 

असे मत 8वरोधक _य^त करत होते. 
कसाबला फाशी 2दल� काय �कंवा नाह� 2दल� काय?, भारतावर�ल दहशतवाद� ह??याचा धोका 
कमी होणार नाह�. उलट कसाबला तु�ंगात ठेवले तर भ8व=यात *या+या सटुकेसाठd अपहरणाच े
[य*न हो�याची श^यता नाकारता येत न_हती. Pशवाय आप?या सरकारने कसाबला तु�ंगात 
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ठेव�यासाठd कोmयवधींचा खच1 केला . कसाब Pशकंला तर� बातमी होईल अशी आज 
प<रि�थती झाल� होती. कसाब+या सुनावणीला सतत [Pस7द� देणाv या मा7यमांना चाप 
लाव�यासाठd कायदेशीर चौकट�त [य*न का केले नाह�त? 

दहशतवाद� कृ*याला Pमळणार� अFत[Pस7द� ह� दहशतवादाला खतपाणी घालते. पण आप?या 
सरकारने तसेच [सारमा7यमांनी २६ नो_हyबर २००८ +या रा�ीपासून आजवर ह� चकू अनेकदा 
केल� आहे. देशा+या सुर'ा _यव�थेत सुधारणा कर�याचा वेग अMयाप खपू कमी आहे. 
भ8व=यात २६/११ +या मुंबई ह??याची पुनरावkृी टाळ�यासाठd संर'ण _यव�थेत आमुलाe 
बदल करणे हे जा�त 2हताच ेआEण आव5यक आहे 

KGगे�डअर हेमंत महाजन, यु:ध-सेवा-मेडल, यांची 
"य&तीरेखा 
QRगे@डअर हेमंत महाजन, इं@डयन-PमPलटर�-अकादमीत, जुलै १९७३ म7ये, डहेराडून येथे �जू 
झाले. १५ जून १९७५ रोजी *यांनी “कPमश3ड ऑ�फसर” Bहणुन पायदळातील ७-मराठा-लाईट-
इ3फ3g�त [वेश केला. जBमू-आEण-का5मीर+या PसमावतK भागात व दहशतवाद� 'े�ांत, 
पंजाबात आEण ईशा3य भारतातील राज6ोह-8वरोधी-काय1वाह�त *यांनी स8व�तर सेवा केल�. 
तसेच १९७५ पासून+या ल=कराने हाती घेतले?या सव1 महlवा+या दहशत8वरोधी काय1वाह�ंम7ये 
*यांचा सहभाग होता. 
2यांHया काम<गर�ची ठळक वै�श�vये 
१९९५ ते १९९८ *यांनी पूँछ 'े�ात काम केले. पँूछ आEण राजौर�+या सवा1त अवघड 'े�ातील, 
सवा1Sधक दहशतवादा+या काळात, *यांनी “ऑपरेशन र'क” मधे,७-मराठा-लाईट-इ3फ3g�च े
नेत*ृव केले . *यांची बटाPलयन, पा�क�तानमधनू जBमू-आEण-का5मीरम7ये होणार� घुसखोर� 
रोख�यास जबाबदार होती. *यां+या बटाPलयनला "युनीट सायटेशन आEण १८ शौय1-पदके" 
[ाVत झाल�. 
“ऑपरेशन पराiम” +या दरBयान+या FनरFनराoया यु7द-हालचाल�ंत *यांचा स�iय सहभाग 
होता. भारतीय ल=कराने केलेल� ह� सवा1त मोठd जमवाजमव होती, tयामुळे *यावेळी 
पा�क�तानसोबत  युMध प<रि�थती Fनमा1ण झालेल� होती. *यां+या कठोर प<र0मांची पावती 
Bहणून, *यांना ल=कर-[मुखांकडून [श�ती-पा<रतो8षक [ाVत झाले. 
पु3हा एकदा जBमू-आEण-का5मीर मधील पूँछ, कृ=णाघाट�, सुरणकोट आEण राजौर� 
इलाrयांतील “ऑपरेशन र'क” aया काय1वाह�त *यांनी QRगेड+या नेत*ृवाची धरुा 
वा2हल�.*यां+या एका युFनटला युनीट-गौरव घो8षत झाला. *यांची बॉड1र-Pस^युर�ट�-फोस1 
(बी.एस.एफ.) बटाPलअन ह� देशातील सव�*कृ=ट बटाPलअन Bहणून घो8षत झाल� आEण 
QRगेडमधील एका अSधकाया1स २००६ सालच ेसव�+च पा<रतो8षक अशोक चi [ाVत झाले. 
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फेRुवार� २००६ म7ये ते, “हायर कमांड 8वगं” च ेअ7यापक -डी.एस.- Bहणून, आमK-वॉर-
कॉलेजम7ये �जू झाले. Fतथे *यांनी [ा8व�यासह तीन वषf सेवा केल�. हायर कमांड 
अ�यासiम, भूदल, नौदल व हवाईदला+या सव�+च ७० कन1ल व समक'ांचा असतो. 
अ7यापक aया ना*यान,े रा=g�य सुर'ेच ेFनरFनराळे पैलू समजून घे�यासाठd, अSधकार�-
8वMया}याWना माग1दश1न कर�याची जबाबदार� *यांचवेर होती. Fनयोजना*मक तयार�त आEण 
श�रुा=gा8व�Mध+या युMधांत, मोxया संrयेतील यMुधखेळ खेळले जातात.*यांनी अSधकार�-
8वMया}याWना; यु7द_यव�थापनाच े8व8वध पैलू, आि�वक-जैव-रासायFनक-युMधसेवा, का5मीर व 
ईशा3येतील 8व6ोह, डा_या-प'ांचा-अFतरेक, दहशतवाद, सागराकडूनचा 8व6ोह इ*याद�ंसारrया 
8वषयांत; माग1दश1न केलेले आहे. 
सेवाकाळात 2यांना खाल�ल पदके &ा^त झालेल� आहेत. 
अ) जी.ओ.सी.-इन.-सी. सygल कमांड कमyडशेन काड1 
आ) युMधसेवा मेडल 
अ�तAरTत अनुभव 
अ) मा'यम अनुभवः इले^gॉFनक मा7यमांतून ते अनकेदा वावरलेले आहेत. 
आ) लेखन अनुभवः “आमK-वॉर-कॉलेज-जन1ल”, “इ3फ3g�”, “[Fत8व6ोह�” इ*याद� 

_यावसाFयक भूदल FनयतकाPलकांतून ते FनयPमतपणे लेखन करत असतात. 
इ) मा7टर-ऑफ-1फलॉसॉफa करता मागCदशCनः भूदल, नौदल आEण हवाईदला+या 

अSधकायाWना, देवी-अ2ह?या-8व5व-8वMयालय, इंदौर-8वMयापीठा+या “मा�टर-ऑफ-
�फलॉसॉफ� (एम.�फल.)” पदवी[त नेणाया1 *यां+या संशोधना+या कामांत ते माग1दश1न 
करत असतात. 

ई) परदेशांतील ल�कर� मु2स$दे<गर�ः ल=कर� दतूकम1 –आEण सुर'ा-सहकाय1 
सुधार�याकरता *यांनी अनेकदा, परदेशांतून [FतFनSधमंडळांच ेनेत*ृव केलेले आहे. 
*यांनी भेट 2दले?या काह� देशांत, भूतान, Bयानमार, थायलंड, मलेPशया, Pसगंापूर, 
यू.ए.ई., इिजVत, कजाख�तान, �करFघ�तान इ*याद�ंचा समावेश होतो. 

उ) व5ृपMीय लेखनः रा=g�य सुर'ेवर�ल *यांच ेलेख आघाडी+या सव1 मराठd वkृप�ांतून 
FनयPमतपणे [काPशत होत असतात. *यांनी 3५०० हून अSधक लेख Fनवkृीनंतर+या ९ 
वषाWत [काPशत केलेले आहेत. 

ऊ) अ�तथी-&ा'यापकः महारा=gातील अनेक 8वचार-मंथनांत ते रा=g�य सुर'ेशी संबंSधत 
8वषयांवर, सरासर�ने दर-महा पाच ते सहा _याrयाने देत असतात. *याकरता ते 
नागपूर, मुंबई, को?हापूर, बेळगाव, सोलापूर इ*याद� शहरांत भेट� देत असतात. 

ऋ) सyटर-फॉर-ऍड_हा3सड-अडँ-�gॅटेिजक-�टडीजच ेते सभासद आहेत. *यांनी “पाक-
PमPलटर�-�gॅटेजी”, “न'Pलझमः पा�ट, [ेझyट अडँ Hयुचर”, आEण “का5मीरः �टेटस 
ऑफ [ॉ^सी वॉर” हे शोधFनबंध सादर केलेले आहेत. 
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ऌ) जुलै-२०१२ म7ये *यांनी “न��लझमः चायनाज &ॉTसी वॉर ऑन इं�डया” हे 
पु�तक [काPशत केले आEण ऑ^टOबर-२०१३ म7ये *यांनी “आ\हान चीनी |ॅगनच”े हे 
मराठd पु�तक [काPशत केले.१० मे २०१४ म7ये *यांनी “आ\हान काWमीरमधील छु^या 
यु'्दाच"े हे पु�तक म7ये [काPशत केले. मे २०१५ म7ये *यांनी “देशासमोर सुर�ेची 
बहुआयामी आ\हाने  आ[ण भारताची सरं�ण�स'दता" हे पु7तक &का�शत 
केले.“PROXY WAR IN JAMMU & KASHMIR:A WINNING STRATEGY” 
हे पु�तक ईeजी भाषेत ऑ^टOबर-२०१३[काPशत केले. आ)हान ज(म-ूआ�ण-
का+मीर मधील छु-या य.ुधाच-े हे पु7तक 2015 म7ये &का�शत केले (Won an 
award in November 2016). 
आiमक पररा=gधोरण आEण भारताची बाXय,अतंगCत व सुर�ा हे पु7तक जुलै २०१५ 
म7ये [काPशत केले. बागंलादेशी घसुखोर� भारता%या सरु2ेस सवा�त मोठा 
धोका.२०२१ पवू4 आसम.प बगंाल%या म6ुयमं7�पद� दोन बागंलादेशी 
?(First edition sold off in six months) हे पु7तक &का�शत 2016 म7ये &का�शत 
केले 
 

 INDIAS COASTAL SECURITY:CHALLENGES & WAY AHEAD ईeजी 
भाषेत ओ^टोबर २०१७ म7ये  [काPशत केले.  

ऍ) दरूदश1न+या वkृ-वा2ह3यांवर�ल वाद-8ववादांत ते भाग घेत असतात. मराठN वा)ह@याःमी 
मराठN,ट�\ह� ९ मराठN,जय महारा��,�ड�ड सXयाJ�, आय.बी.एन.-लोकमत, झी-२४-तास, 
ए.बी.पी.माझा, दरूदश1न. )हदं� वा)ह@याः सहारा समय, 3यूज ए^स[ेस-२४, इं@डया-
ट�._ह�. इंि-लश वा)ह@याः टाईBस नाऊ.ANI.Pमरर नाऊ 
*यांना दमण 2दव,दा6ा नगर हवेल� या कy 6शाPसत [देशाच ेसुर'ा स?लागार Bहणुन 
२०१७ म7ये Fनयु^त केले आहे. 
*यांना पुणे 8वMMया8पठाने 2018 म7ये "�वातं~यवीर सावरकर अ7यासन" ,राि=gय 
सुर'ा आणी साम<रक अ�यासाच ेअFतथी [ा7यापक Bहणुन Fनयु^त केले आहे. 

 

 

 


