
ईशा�य भारताला तोडयाच े�य�न हाणून पाडा! 
‘ऑपरेशन �पन-कोड’ 

१९७१ म�ये ८०-९० लाख बांगलादेशी भारतात आले �हणून आपले पा�क�तानशी 
य�ुध झाले. केवळ ५००0 घसुखोरांना हुसकाव$यासाठ& कारगीलच ेय�ुध झाले, 
पण पाच ते सहा कोट) घसुखोरांना परत पाठव$यासाठ& *यावळेेस ‘एनआरसी’, 
‘एनपीआर’ संमत कर$यात आले, ,यावेळेस अनेक राजक/य प0 आ1ण सामािजक 
सं�थांनी 4नदश5ने आ1ण 6हसंाचार स7ु केला.  

‘द पायो4नयर’ दै4नकाने १५ जानेवार) २००५ रोजी बागंलादेशने भारता9या 
:वरोधात आखलेल) अ,यंत घातक योजना उघडक/स आणल) होती. बगंाल9या 
उ=रेला एक 4नमळूता टाप ूआहे. (?ंद) फAत २४ �कमी) हाच भभूाग भारताला 
पवूाBचलशी जोडतो. याला ‘Cचकन-नेक’ असे �हणतात. हा भाग तोडून संपणू5 
पवूाBचलचा भारताशी संबंध तोडायचा आ1ण कDमीरEमाणेच Fबगरमसुलमान 
हट:व$याचा अथवा हाकल$याचा प�धतशीर कट आखला आहे. याला ‘ऑपरेशन 
:पन-कोड’ असे नाव दे$यात आले आहे. 
ईशाHय भारतास जोडणारा ‘Iसल)गुडी कॉKरडोर’ नावाचा जो २४ �कमीचा Cचचंोळा 
भEूदेश आहे, ,यावर ताबा Iमळ:वला क/ आसाम देशापासनू तोडणे सहज शAय 
आहे. ‘Cचकन नेक’ या नावाने ओळखला जाणारा हा भEूदेश नेपाळ आ1ण 
बांगलादेश या दर�यान असनू तो देशा9या संर0णाचा :वचार करता अ,यंत 
महMवाचा आहे. चार-पाच लाख मिु�लमांनी ,या भागावर कNजा घेतला क/, 
आसाम आ1ण ईशाHय भारतात आपण हव ेते घडव ूशकू, असे शरजील इमामने 
�हटले आहे. 
बांगलादेशातील पा�क तानच ेउ"चाय$ुत काया%लय कारवायांच ेक' ( 



बांगलादेशातील अ,यंत सO/य अशा नेटवक5 चा आधार घेऊन ‘आयएसआय’ ह) 
संघटना भारतातील आसाम आ1ण आसपास9या Eदेशांम�ये 6हसंाचार आ1ण 
असंतोष पसरव$यासाठ& सतत काय5रत असते. बागंलादेशमधील ‘हरकत-उल-
Fबहार) इ�लाम’ (हुजी), ‘जमात-ए-इ�लामी बागंलादेशी’ या दहशतवाद) संघटना 
आज पण काय5रत आहेत. सौद) अरेFबयासारTया आखाती राUVामंधनू या 
उपOमांना आCथ5क मदत हवाला�वारे परुवल) जाते. 
‘उ)फा आ,ण ‘एमयएुलट0ए’ची हात1मळवणी 
फुट)रतावाद) चळवळीमं�ये गुंतलेले समहू आ1ण ,यांची वIैशUWये ल0ात घेता, या 
चळवळी बागंलादेश आ1ण पा�क�तान9या गXुतचर संघटनांना गैरफायदा 
घे$यासाठ& अ,यंत योYय असZयाच े4नदश5नास येत.े या चळवळींम�ये परक/य 
नागKरकांचाह) समावशे आहे. ‘यनुायटेड Iलबरेशन [ंट ऑफ आसाम’ (उZफा) 
यासारTया संघटनांसोबतच ‘आयएसआय’ने म�ुल)म ‘यनुायटेड Iलबरेशन टायगस5 
ऑफ आसाम’ (एमयएुलट)ए) यांसारTया �था4नक पातळीवर उगवलेZया इ�लामी 
मलूतMववाद) संघटनाशंीह) हातIमळवणी केल) आहे. ईशाHय भारतामधील 
‘आयएसआय’9या कारवायांम�ये खाल)ल बाबींचा समावेश होतो. �था4नक 
अ4तरेक/ गटांना रा*याम�ये अंदाधुंद), 6हसंाचार माजव$यासाठ& सO/य Eो,साहन 
व मदत 6दल) जाते. वांIशक आ1ण धाIम5क भावना भडकावनू ,या आधारे नव े
वांIशक आ1ण धाIम5क अ4तरेक/ गट 4नमा5ण कर$याचा Eय,न केला जातो. 
अ4तरेक/ गटांना दा?गोळा, �फोटके आ1ण आध4ुनक श�]ांचा परुवठा केला जातो. 
तेलवा6हHया, दळववळण साधने, रेZव,े र�ते आ1ण अHय आ�थापनांना हानी 
पोहोचवल) जाते. बांगलादेशी घसुखोरांना ‘िजहाद’9या नावाखाल) भडकावणे, 
खोWया Eचारा9या आधारे 6हदं ूआ1ण म�ुल)म समाजाम�ये दहु) माजव$याचा 
Eय,न करणे असे स7ुच असत.े 
काय कराव?े 



 

ईशाHय भारतात फुट)र चळवळ कमी होत असल), तर) फुट)रांच ेछोटे गट कायम 
आहेत व त ेसंधी Iमळताच डोके वर काढतात. ,यां9या हालचाल)ंवर बारकाईने 
ल0 ठेवणे आवDयक आहे, तरच या फुट)र संघटना समळू नUट होतील. आता या 
भागात सरकार) यं]णा ब` यापकै/ पोहोचZया आहेत आ1ण हळूहळू या भागाच े
देशा9या अHय भागांशी दळणवळणह) वाढू लागले आहे. ,यामळेु या भागातील 
त?ण मंडळींना फुट)रते9या मागणीच ेआकष5ण थोड ेकमी झाले आहे. अ?णाचल, 
नागालँड, Iमझोराम व आसाममधील अनेक त?ण-त?णी अल)कड9या काळात 
Iश0णासाठ& 6दZल), मुंबई, प$ुयात येऊ लागले आहेत व ,यांना आपण भारतीय 
आहोत, याची जाणीव होऊ लागल) आहे, पण तर)ह) अजून बराच पZला गाठायचा 
आहे. 
२०१४-२०20 म�ये ईशाHय भारतात दहशतवाद आधी9या तुलनेत ९० टAके कमी 
झाला आहे. पण, ,याला पHुहा पनुजa:वत कर$याचा Eय,न स7ु आहे. बागंलादेशी 
घसुखोर)मळेु अ4तरेAयां9या 6हसंाचारामळेु जज5र झालेZया या Eदेशा9या 
दखु$याकड ेगांभीया5ने पाह$याची आ1ण पKरणामकारक उपाययोजना कर$याची 
गरज आहे. 6हसंक आंदोलने आ1ण 4नरपराध लोकांच ेजीव घेणारे माथ�ेफ?ंना 
कठोरपणे मोडून काढले पा6हजे. श�] ेखाल) ठेवनू जर :वकासा9या आ1ण 
EDनां9या सोडवणकु/चा :वचार असेल, तर सरकार बोलणी करेल; अHयथा 4नbवळ 
6हसेंचा माग5 कोणी �वीकारत असेल, तर ,यांना कठोरपणे मोडून काढले जाईल, 
असा कृ4तशील संदेश 6दला जावा. 
 


