
�म��� �ड	लोमसीची �या	ती वाढव�याची गरज 

ल�कर �मुख जनरल मनोज नरावणे यां�या चार �दवसां�या सौद� 
अरे�बया आ�ण संयु�त अरब अ!मरातीं�या दौ#यामुळे भारताचे या देशांशी 
साम'रक आणी सर(ण संबधात फ़ार मोठा सुधार आला आहेत. यावषा.त 
ल�कर �मुखांचा /यानमार ,नेपाळनंतर हा 1तसरा दौरा व सौद� 
अरे�बयाला �दलेल� ह� प�हल� भेट आहे. एक4कड े!शया इराण, दसुर�कड े
सु7नी तुक8 यां�या का9ीत त ेसापडले आहेत. अरब देशांचे इराणमधील 
यु:ध, पा;क<तानसोबत �बघडलेले संबंध ह� भारताकरता एक मोठ> संधी 
होती. या देशांम?ये तले आ�ण नैसAग.क वायूचे साठे असDयामुळे मोEया 
�माणावर आAथ.क आ�ण Gयापार� संधी 1नमा.ण झाDया आहेत आ�ण Iया 
!मळवJयासाठ> एक कोट�ंहून अAधक भारतीय या देशांम?ये जाऊन 
<था1यक झाले आहेत. मा9 ईतक4 वषM भारताचे अरब देशांशी असलेले 
संबंध फ़�त Gयापारापुरत ेमया.�दत होत.े 
अमे�रका युरोपचे सै नक भारतात ल#कर� �ेनीग करतात 
या आधी पररा�Nांशी आपले संबंध सुधारJयाकरता पररा�N खात ेहा 
एकुलता एक पया.य मानला जायचा. परंतु या!शवाय साम'रक संबंध 
सुधारJयाकरता !म!लटर� OडPलोमसी एक अ1तशय महQवाचा आयाम 
आहे. भारतातले अनेक हुशार Rव:याथS यूरोप आ�ण अमे'रकेम?ये उ�च 
!श(णाला जातात आ�ण अनेक 1तथे <था1यक होतात. परंतु अमे'रका 
आ�ण युरोपचे सै7य भारतात ल�कर� Nेनीग करता येUात आणी 



अफगा�ण<तानम?ये आ�ण इरा्क म?ये लढJयाकरता जातांना भारतात 
�!श(ण घेऊन जातात. 
अनेक देशांशी भारताचे संर(ण संबंध अ1तशय मजबूत आहेत. कुठDयाह� 
(णी 50 त े60 देशांचे सै1नक4 अAधकार�,सै1नक ,भारतीय सै7या�या 
वेगवेगYया �!श(ण सं<था जसे क4 एनडीए,!सएमइ ,आमS कॉलेज आ�ण 
इतर �!श(ण क[ \ाम?ये भारतीय सै7याबरोबर Nे1नगं घेत असतात. मु]य 
कारण आहे क4 Iयांना भार1तय सै7या�या लढाइबाबत�या अनुभवाचा 
�चंड आदर आहे. भारतीय सै7य आज वेगवेगYया रणभूमी वरती लढत.े 
उदाहरणाथ. लडाखम?ये अ1त उंच भागाम?ये लढाइ, पा;क<तान बरोबर 
दोन हजार फूट त े14 हजार फूट एव^या उंची�या ड_गराळ भागात आ�ण 
घनदाट जंगले असलेDया भागात लढाई,पंजाब म?ये शहर� भागात लढाइ, 
राज<थानचे, गुजरातचे वाळवंट,बंगलादेश यु:धाम?ये पाऊस पडणा#या 
Aचखल, दलदल असलेDया आ�ण अAधक नद� आ�ण नाले भागात लढाइ, 
अंदमान 1नकोबार  अ`या RवRवध रणभूमीवर आपण लढलेलो 
आहोत/लढत आहोत .इत�या RवRवध �कार�या सुर(ा आGहानांना 
भारता!शवाय कुठलाह� देश समोरे जात नाह�. या कारणांमुळे परदेशाची 
सै7य आ�ण Iयांचे सै1नक भारतात Nे1नगं aयायला नेहमीच उIसुक 
असतात.हेच Nेनीग संब?द आता सौद� अरे�बया आ�ण संयु�त अरब 
अ!मरातीं�या बरोबर Rवक!सत होत आहेत.कारण आज भारतीय ल�कराला 
यु?दाचा चांगला अनुभव आहे,Iया!शवाय दहशतवाद, अंतगbत सुर(ेची 
RवRवध आGहाने आपण उUमपणे हाताळल� अहेत.�हच आGहाने या देशांना 
पण आहेत. 
पा$क%तान अरब देशांमधील कुरबुर�चा फायदा भारताने उचलला  



केवळ भारत:वेष आ�ण का`मीर, या�या आधारावर पा;क<तान 
जगभरातील मुसलमान देशांकडून सहानुभूती आ�ण आAथ.क मदत घेत 
होता. आता Iयाची ह� रसद बंद होत आहे. तुक8ला सौद� अरबचे <थान 
aयायचे आहे. Iयामुळे तुक8 नेहमीच सौद��या Rवरोधात असतो. इराण 
आ�ण सौद�चे वैमन<य तर शतकानुशतके आहे. तुक8ने, पा;क<तान, 
मले!शया व इराण यांना घेऊन मुि<लम देशांची एक नवी संघटना तयार 
करJयाचे घोRषत केले. नाराज सौद�ने, पा;क<तानला  आपले ३०० कोट� 
डॉलस. परत करJयास सांAगतले व उधार�त क�चे तले देणेह� बंद केले.  
ऑग<टम?ये पा;क<तान�या सै7यदलांचे �मुख कमर जावेद बाजवा, 
आयएसआयचे �मुख फैझ हमीद सौद� अरे�बया�या दौ#यावर गेले असता 
आपDयालाह� सौद� अरे�बयातील सवe�च स7मान !मळेल अशी बाजवांची 
अपे(ा होती. पुर<कार रा�हला बाजूला, सौद�चे युवराज मोह/मद �बन 
सलमान (एमबीएस) यांनी पा;क<तान�या ल�कर �मुखांना साधी 
भेटदेखील नाकारल�. पा;क<तानचे माजी ल�कर �मुख जनरल रा�हल 
शर�फ ४१ इ<ला!मक देशां�या दहशतवाद Rवरोधी आघाडीचे सरसेनापती 
/हणून सौद� अरे�बयातच आहेत. <वातंfयानंतर अनेक दशके पा;क<तान 
आखाती अरब देशांना <वतःचे ल�कर� अAधकार� आ�ण सै7य भाhयाने 
पुरवत होता. पा;क<तानने आपDया अJव<9 �कDपालाह� ‘इ<ला!मक 
बॉ/ब’ असे /हटले होत.े मा9 आज आखाती अरब देशांचे पा;क<तानशी 
Rवतु�ट 1नमा.ण झाले असून पा;क<तानी कामगारांना िGहसा न देJयाचा 
1नण.य संयु�त अरब अ!मरातींनी घेतला आहे.पा;क<तान आ�ण अरब 
देशांमधील कुरबुर�चा फायदा भारताने उचलला आ�ण या देशांशी आपले 



संबंध अAधक मजबूत केले. सौद� अरब�या संर(ण अकादमीत जनरल 
नरवणे यांचे Gया]यानह� झाले.  
ल#कर� आ.ण गुंतवणुक01या 2े3ात अनेक संधी   
या देशांसोबत आAथ.क, Gयापार�, ल�कर� आ�ण गुंतवणुक4�या (े9ात 
अनेक संधी आहेत. यातील संर(ण Rवषयक आGहानं आ�ण संधींचा 
आढावा घेJया�या i�ट�ने जनरल नरावणे यांची भेट महQवाची होती. हे 
देश संर(ण सा�हIया�या जगातील सवा.त मोEया आयातदारांपैक4 आहेत. 
त ेमु]यतः अमे'रकेकडून खरेद� करत असले तर� भारतह� Iयांचा मोठा 
Rवj4दार होऊ शकतो. ‘आIम1नभ.र भारत’ योजने�या अंतग.त भारताने 
संर(ण (े9 खासगी तसेच आंतररा�N�य उIपादकांसाठ> अAधक खुले केले 
आहे. भारत, तसेच आखाती देशां�या एक9 येJयाने संर(ण सामkीची 
सवा.त मोठ> बाजारपेठ बनू शकत.े  
रायफल, ग7स आद� श<9 ेवापरणारे हे देश आहेत ,आपDयाकड ेमुबलक 
तयार होणार� श<9े Iयांना 1नया.त करता येतील,आ�ण आपDयाकडील 
श<9ा<9 1न!म.ती करणाया. कारखा7यांचा वापर चांगDया प:धतीने होऊ 
शकेल. Iयासाठ> Iयां�या आ�ण आपDया सै1नकांनी एक9 येऊन यु:ध 
अlयास करJयाची गरज आहे. जसा अमे'रका आपDयाशी ल�कर� 
सहयोग वाढवत आहे तसाच या देशांशी वाढवायला 
पा�हजे.भौगो!लकi�mया भारताशी असलेल� जवळीक, या देशांचा आAथ.क 
गाडा हाकणार� भारतीय nमश�ती आ�ण ऊजा. (े9ात या देशांवर 



भारताचे असलेले अवलं�बIव यामुळे ह� भागीदार� दोघांसाठ> फाय:याची 
ठरत.े  
�डफे4स अॅटॅची सं7या वाढवणे ज8र� 
सगYया रा�Nांम?ये आपले दतुावास आहेत. मा9 केवळ ३०% देशात 
दतूावासाम?ये सै1नक अAधकार� 1नयु�त केले जातात. Iयाला Oडफे7स 
अॅटॅची /हटले जात.े हे �माण आपण वाढवले पा�हजे .साम'रक \�ुmया 
महIवा�या देशात Oडफे7स अॅटॅची 1नयु�त करायला पा�हजे. या Oडफे7स 
अॅटॅचीकड ेअनेक महQवाची कामे �दल� असतात. संर(ण संब?द वाढवणे, 
गुPत हेर मा�हती आदान �दान करणे ,Iया देशा1तल भारतीयांशी संबंध 
ठेवून Iयांना 1तथे सुर(ा देणे वगैरे. भRव�यकाळात Rवशेषतः यु:धज7य 
प'रि<थतीत वा आपIकाल�न प'रि<थतीत Iयाचा आपDयाला न�क4च 
फायदा होतो. 
काय सा9य झाले 
!म!लटर� OडPलोमसी चा वापर कpन सव. देशांशी आपले संर(ण संबंध, 
साम'रक संबंध मजबूत करणे फ़ाय:याचे आहे. नेमके हेच जनरल नरवणे 
यां�या सौद� अरे�बयाला झालेDया भेट�म?ये सा?य झाले.स?या सु7नी 
जगतात सौद� अरे�बया आ�ण तुक. <तान, पा;क<तान असे एक 
जवळजवळ यु:धच सुp आहे. यामुळे पा;क<तान आ�ण सौद� अरे�बया 
म?ये एक मोठा दरुावा आलेला आहे. नेमका याचाच फायदा घेऊन 
जनरल नरवणे सौद� अरे�बया म?ये पोहोचले. आता भारताने !मल�टर� 
OडPलोमसी चा वापर मोEया �माणात करणे सुp केला आहे .इतर देशांशी 



आपDया असलेDया चांगDया संर(ण संबंधाचा फायदा घेऊन आपण 
आपले साम'रक संबंध, आAथ.क संबंध आ�ण इतर संबंध या देशांशी 
अजून जा<त बळकट करायला पा�हजे. 
 


