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समप�ण
देशाकरता 	ाणाप�ण करणाया�,

भारतीय सश�� दलांतील शरू अ�धकार� आ�ण स�ैनकांना,
हे प�ुतक सादर सम"प�त. 

शरूांतील शरू लोकां$या आकाशगंगेत &यां$या आ&'यांना शांती लाभो.
दसुरे पान

शरू �शपायाचा पोवाडा
हे सश�� बांधवा, तू ऐन ता+,यातच दैववशात शह�द झालास.
तुझ े देशबांधव /कंवा राजक1य �वामी दःुख करतील /कंवा मनास लावनू 
घेतील अशी अपे5ा ध6 नकोस, &यां$याकरता तू केवळ आणखी एक अ9 ू
आहेस.
दरूदश�न वा:ह;या एखाद-दोन <=ये दाखवतील, तसेच म:ु>त मा?यमेह� 
करतील, मग सगळेच "वसरले जाईल, तुझ े कुटंुबीय उव�Cरत आयDुयभर 
हरपलेEया मलुाचा, भावाचा, पतीचा अथवा वGडलांचा शोक करत राहतील.
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हे सश�� बांधवा, तू ऐन ता+,यातच दैववशात शह�द झालास.
#या अमतृ-ओळी आठवा
मा?यमांच े �वातंIय आपEयाला वाता�हरांनी नJहे तर स�ैनकांनी :दलेले 
आहे!
अKभJयLतीच े �वातंIय आपEयाला कवींनी नJहे तर स�ैनकांनी :दलेले 
आहे!
जग,याचा, हवे ते कDट कर,याचा आ�ण सखु	ाMतीचा अ�धकारह� 
राजकार,यांनी नJहे तर स�ैनकांनी Kमळवनू :दलेला आहे!
स�ैनकच ?वजवंदन करत असतो, ?वजा$या छायेत झोप घेत असतो 
आ�ण &या$या पा�थ�वासह� ?वजातच गुंडाळले जात असते!
देशाची सरु5ा, देशाचा स;मान आ�ण देशाच े5ेमकुशल सव�	थम असायला 
हवे, नेहमीच आ�ण 	&येक वेळी!
तुमची �वतःची सोय, आराम आ�ण सरुO5तता सवा�त नंतर, नेहमीच 
आ�ण 	&येक वेळी!
“घर� जाल तेJहा &यांना आम$याबPदल सांगा आ�ण 'हणा क1, तुम$या 
उPयाकरता आ'ह� आमच ेवत�मान :दलेले आहे!”
भारत पा�क	तान संब�द एक श�ुयाचा पाढा
२९ माच� २०१५पा�क	तानातील 'हसंाचार आ)ण भारत
२६ ए*+ल २०१५ चीन-पा�क	तान म-ैीचा नवा अ�याय:गरज नवी रणनीती 
आख/याची
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१७ मे २०१५ पा�क	तानचा कांगावा आ)ण वा	तव
२६ जुल ै२०१५	मतृी कार1गल य2ुधा4या
२६ जुल ै२०१५कार1गलची पनुराव5ृी होईल का?
२३ ऑग	ट २०१५ न संपणाया� *ववरात पा�क	तान
६ स9ट:बर २०१५ भारत-पाक य2ुधाची प�नाशी
११ ऑ;टोबर पा�क	तानच ेशपेटू वाकडचे
१८ ऑ;टोबर बल1ुच	तानचा 	वातं<यलढा आ)ण भारत
१ नो=ह:बर पा�क	तानची वाढती अ/व	->मता आ)ण भारत
पा/क�तान शांततेबाबत बोलत असतो, तेJहा दO5ण भारतास:हत सव� 
देशात दहशतवाद� कQ >े पसरत असतात. २६-११ $या हEEयाव6न �पDट 
होते &यानसुार, मिु�लम मलूतSववादाची, िजहाद� दहशतवादाची 	सार5े� े
(फुट"	टंस) दलु�O5,याने दDुपCरणामांना सामोरे जावे लागत आहे. लDकर-
ए-तUयबा आ�ण जैश-ए-मोह'मद, इ�लामी / िजहाद� दहशतवादाच े	मखु 
खेळाडू आहेत. दहशतवाद� हEEयात होणारे नकुसान ल5णीय असत,े 
तर�ह� मWुय काळजी धाKम�क आधारांवर वाढत जाणाY या अस:हDणुतेची 
असते, Zयामळेु �नधम[ सं�कृती$या आधारासच धLका बसत असतो. 
पा/क�तानमधील हEल�$या अंतग�त ग]धळा$या पCरि�थतीत, अमेCरकेचा 
दबाव असतांना, मो^या :हसंक घटना कदा�चत घडणारह� नाह�त, मा� 
तशा &या घड"व,याच ेसाम_य� मा� अबा�धतच राह�ल.
देश जळत असतांना,बहुतेक राज/कय प5 आपलेच तुणतुणे वाजवत 
राहतात. `यामळेु, भारतीय संघराZया$या 	ादेKशक अखंडतेस गंभीर 
�व6पाचा धोका �नमा�ण होत असतो. चीन, पा/क�तान, बांगलादेश, 
'यानमार आ�ण नेपाळ (माओवाद�) हे शजेार� असEयाने, भारतीय 
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संघराZया$या 	ादेKशक अखंडतेस असलेला धोका आणखीनच वाढतो. 
दहशतवाद� गट, मवाळ असलेEया भारतावर हEला कर,याच े जोरदार 
	य&न करतील. मदरसे, मKशद�, मौलवी आ�ण मिु�लम मलूतSववाद� 
संघटना `यां$या अप"व� यतुी$या साहाUयाने, जातीयवादाचा 	सार क6न 
ते भारता$या �नधम[ सं�कृतीवर हEला करतील. ते हवाला >Jय, खोcया 
नोटा आ�ण आ�थ�क कQ >ांवर थेट हEले क6न भारतीय अथ�Jयव�थेस 
अि�थर करतील. ज'म-ूआ�ण-का=मीर व ईशा;ये	माणेच, मा?यमास 
दहशतवाद�-लDकर�-गटांची मखुप� े हो,यास भाग पाडले जाईल. देशास 
भेडसावणार� सरु5ेची आJहाने बहुआयामी (मिEटफेCरयस) आहेत. केवळ 
एकजूट झालेला भारतच &यांचा 	भावीर�&या सामना क6 शकेल.

२९ माच� २०१५पा�क	तानातील 'हसंाचार आ)ण भारत
गेEया काह� वषाeपासनू पा/क�तानातील अंतग�त :हसंाचाराच ेआ�ण अंतग�त 
दहशतवादाच े	माण ल5णीयCर&या वाढले आहे. या :हसंाचाराम?ये 
अEपसंWयांकांबरोबरच सामा;य नागCरक, सरु5ादलाच ेजवान मो^या 
	माणावर म&ृयमुखुी पडत आहेत. ताल�बानी दहशतवाPयां"वरोधात 
पा/क�तान सरकार आ�ण स;ैयाने स6ु केलेEया यPुधमो:हमेम?ये 
दहशतवाद� मारले जात असले तर� सामा;य नागCरकह� मो^या 	माणावर 
मारले जात आहेत. &यामळेु तेथील जनतेम?ये 	चंड असंतोष आहे.  
पCरणामी, तेथे अराजक पसरले आहे. &याचबरोबर भारता"व+Pध कारवाया 
करणाया� दहशतवाPयांवर पा/क�तान सरकार कोणतीह� कारवाई करताना 
:दसत नाह�. अशा वेळी आपण &यां$याशी शांतता चचा� कर,यातून काह�च 
हाKशल होणार नाह�. 
पा/क�तान हा :हसंाचारा$या आगीत होरपळतो आहे. २००३ पासनू २०१५ 
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पयeत झालेEया दहशतवाद� :हसंाचारात पा/क�तानम?ये  २०,२१० सामा;य 
नागCरकांचा आ�ण ६१०५ सरु5ा र5कांचा म&ृय ूझाला आहे. तसेच ३० 
हजारांहून अ�धक दहशतवाद� ठार झालेले आहेत. दहशतवादाने gासलेला 
जगातील दसुया� hमांकाचा देश 'हणून पा/क�तानचा उEलेख कर,यात 
येत आहे. हा :हसंाचार संपणू� पा/क�तानम?येच पसरलेला असनू फाटा 
(फेडरल� अॅडKम�न�टड� टjढायबल एCरया) या अफगा�ण�तानलगत$या 
भागात तो अ�धक 	माणात आहे. &यापाठोपाठ बल�ुच�तान, Kसधं आ�ण 
पंजाब या इतर 	ांतांम?येह� :हसंाचाराच े	माण मोठे आहे. या :हसंाचाराच े
अनेक पलै ूआहेत.
�शयांवर होणारे ह?ले
२००१ पासनू पा/क�तानम?ये आंतरजातीय आ�ण आंतरजातीय धKम�य 
हEयांम?ये Kशया मसुलमानांना मो^या संWयेने मारले जात आहे. 
पा/क�तान सरकार$या आकjया	माणे ७ माच� २०१५ पयeत Kशया 
मसुलमानांवर ४१२ हEले झाले असनू &याम?ये २४०७ Kशया नागCरक 
मारले गेले आहेत; तर आ�ण ४३३९ गंभीर जखमी झाले. पा/क�तानम?ये 
इतर अEपसंWयाक नागCरकांवरह� हEEयांच े	माण वाढते आहे. �k=चन 
नागCरकांवर २२ हEले झाल असनू &यांम?ये १२८ �k=चन नागCरक मारले 
गेले आहेत. १० अहमद�ह� आ�ण दोन Kशख ह�  मारले गेले. एकूणच, 
पा/क�तानम?ये अEपसंWयाकांवर मो^या 	माणात दहशतवाPयांकडून 
हEले होत आहेत.
 पा�क	तानात होणाया� दहशतवा2 भारता4या १० पट जा	त 
	माण हे  भारताम?ये होणाया� :हसंाचारा$या तुलनेत १० पट जा�त आहे. 
पा/क�तानम?ये मोठे दहशतवाद� हEलेह� वाढलेले आहेत. याम?ये 
पेशावरधील हEEयाचा उEलेख करता येईल. पा/क�तानात आ&मघातक1 
हEEयांच े	माणह� खूप आहे. २००२ पासनू तर आजपर्�यंत ४११ 
आ&मघातक1 हEले झाले असनू &याम?ये ६३२९ नागCरक मारले गेले 
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आ�ण १३०५८ हे गंभीर जखमी झाले. 
	&येक वेळी असे हEले झाEयानंतर पा/क�तान सरकार छापील उmरे देते. 
कोण&याह� 	कारचा दहशतवाद खपवनू घेतला जाणार नाह� आ�ण  
पा/क�तान भमूीव6न दहशतवाद संपव,याचा 	य&न क6, असे या 
सरकारकडून सां�गतले जाते; पण  कधीह� परेुशी कृती केल� जात नाह�. 
ऑपरेशन ‘जब�-ए-अAब 
पेशावरमधEया आम[ �कूलम?ये झालेEया हEEयानंतर पा/क�तानी 
स;ैयाने ‘तेहेर�क-ए- ताKलबान पा/क�तान‘ या दहशतवाद� संघटने"व+Pध 
‘ऑपरेशन जब�-ए-अZब नावाची एक यPुधमोह�म १५ जून २०१४ रोजी स6ु 
केल� असनू आजह� ती स6ु आहे. आmापयeत या मो:हमेम?ये २००० हून 
अ�धक दहशतवाPयांना मार,यात आले आहे. याम?ये पा/क�तानी स;ैयाच े
२०० स�ैनक मारले गेले आहेत आ�ण ८०० जणांना गंभीर जखमा झाEया 
आहेत. हे आकड ेहे पा/क�तानी स;ैयाने जाह�र केलेले असनू &यांची 
वा�तवता पा/क�तानातील मा?यमांकडून पडताळून पा:हल� जात नाह�; 
याच ेकारण ह� यPुधमोह�म स6ु असणाया� भागाम?ये मा?यमांना जा,यास 
मZजाव कर,यात आला आहे. &यामळेु &यां$या स&यतेबाबत सं:दoधता 
आहे. 
भारतीय स�ैयाकडून धड ेघे/याची गरज  
दहशतवाPयां$या "व+Pध पा/क�तानी स;ैय हवाई दलाची "वमाने, 
हेKलकॉMटर गनKशप, तोफखाना, रणगाड ेयांसारखी मोठq ह&यारे वापरत 
आहे. अशा 	कारची ह&यारे भारतीय स;ैय काि=मरम?ये /कंवा ईशा;य 
भारतात होणाया� अँट� टेरCर�ट ऑपरेशम?ये कधीह� वापरत नाह�. कारण 
यामळेु इतर सामा;य नागCरकांच ेनकुसान हो,याची शLयता असते. फाटा 
आ�ण बल�ुच�तान भागाम?ये अशाच 	कारे सामा;य नागCरक मारले 
गेEयामळेु तेथे पा/क�तान सरकार आ�ण स;ैया"व+Pध 	चंड असंतोषाच े
वातावरण आहे. पCरणामी, &यातून  दहशतवाद कमी हो,याऐवजी वाढत 
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आहे. &यामळेु पा/क�तानने याबाबत भारतीय स;ैयाकडून धड ेघे,याची 
गरज आहे. 
आम जनता अमेCरकन, पा�क	तानी स�ैया*वरोधात 
पा/क�तानम?ये  स?या अफगा�ण�तान आ�ण पा/क�तान$या सीमेवर 
असणाया� दहशतवाPयां"व+Pध अमेCरकन स;ैयाच ेsोनच ेहEलेह� स6ु 
आहेत. sोन हे tबना पायलटच े"वमान असते. एखाPया घराम?ये 
दहशतवाद� लपलेले आहेत अशी मा:हती Kमळाल� तर ते �तथे जाऊन एक 
5ेपणा�� डागून &यांना उP?व�त केले जात.े  Kमळालेल� गुMतहेर मा:हती 
अचकू असेल तरच sोनचा वापर होऊ शकतो. तसेच 	&येक sोन 
हEEयाम?ये दहशतवाPयांसोबत  �नरपराध नागCरकह� मारले जातात. 
&यामळेु अफगाण-पाक सीमेवर�ल जनता ह� अमेCरकन स;ैय आ�ण 
पा/क�तानी स;ैया$या "वरोधात गेल� आहेत. 
अमेCरकेन गुMतहेर खा&या$या मा:हती	माणे अफगा�ण�तानातील अनेक 
यवुक तेहCरके ताKलबान पा/क�तान या संघटनेम?ये सामील हो,यासाठq 
भरती होत आहेत. यामळेु येणाया� काळाम?ये ह� दहशतवाद� संघटना 
आ�ण ताKलबानी श��धाया�ची संWया वाढ,याची शLयता आहे. 
पा/क�तानम?ये आणखी एक भयानक 	कार घडत असतो. तो 'हणजे 
अनेक पा/क�तानी नागCरक घरामधनू गायब होतात /कंवा &यांना गायब 
केले जाते. काह� काळानंतर &यांच ेमतृदेह सापडतात. बल�ुच�तान$या 
एका सं�थेने अशा गायब झालेEया JयLतीं"वरोधात ;यायालयात खटला 
दाखल केला आहे. &यां$या मा:हती 	माणे गेEया पाच वषाeत ४५५७ 
जणांच ेमतृदेह आढळले असनू &याम?ये २६६ नागCरक कोण होते 
या"वषयी मा:हती Kमळू शकलेल� नJहती. 
२४ दहशतवा2यांना एकाच वेळेला फाशीची �श>ा  
पेशावरवर�ल हEEयानंतर पा/क�तानने नॅशनल इंटरनल KसLयCुरट� 
पॉKलसी नावाच ेएक धोरण तयार केले असनू दहशतवादाचा नायनाट 
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कर,यासाठq राDv�य कृती आराखडा तयार केला आहे. &यानसुार ५४०० 
संश�यत दहशतवाPयांची नावे आ�ण &यां$या समथ�कांची नावे उघड 
कर,यात आल� आहेत. तसेच अशा समथ�कांना आ�थ�क आ�ण इतर मदत 
करणाया� सं�थांवर देशाम?ये बंद� घाल,याचा �नण�य घे,यात आला आहे. 
याKशवाय पा/क�तानातील तु+ंगांम?ये अनेक दहशतवाद� "व"वध 	कार$या 
Kश5ा भोगत आहेत. यापकै1 अनेक दहशतवाPयांना फाशी दे,यास स+ुवात 
केल� आहे. म?यंतर�, २४ दहशतवाPयांना एकाच वेळी फाशीची Kश5ा 
दे,यात आल�. पा/क�तानी स;ैया$या मा:हती	माणे गेEया काह� 
म:ह;यांम?ये ६०० दहशतवाद� &यांनी पकडलेले आहेत. &याम?ये तेहCरके 
ताKलबान पा/क�तान या  संघटने$या दहशतवाPयांच े	माण सवा��धक 
आहे. 
असे असले तर� भारता"व6Pध दहशतवाद� कारवाया करणाया� 
दहशतवाPयां"व6Pध पा/क�तानकडून कोणतीह� कारवाई अPयापपयeत केल� 
जात नाह�. अफगा�ण�तानम?ये आलेEया नवीन सरकारने &यां$या 
स�ैनकांना भारताम?ये 	Kश5ण दे,याऐवजी पा/क�तानम?ये 	Kश5ण 
Pयायला स+ुवात केल� आहे. अफगा�ण�तानच ेस;ैय आता पा/क�तान$या 
स;ैयाला तेहCरक-ए-ताKलबान पा/क�तान$या "व+Pध कारवाई कर,यासाठq 
मदत करत आहे. &यामळेु भारतात दहशतवाद वाढ,याचा धोका आहे.  
 पा�क	तानमध?या अंतगFत पCरि	थतीचा भारतावर  पCरणाम
२६ नोJहQबर रोजी मुंबईवर झालेEया दहशतवाद� हEEयाचा मा�टरमाइeड 
अwदलु रहेमान लखवी याच ेअटक नाcय गेEया काह� :दवसांपासनू सतत 
स6ु आहे. &या$यावर खटला चालवणाया� दहशतवाद"वरोधी ;यायालयाने 
केलेEया "वधानाव6न या खटEयाबाबतचा संशय वाढला आहे. ;यायालयाने 
'हटEयानसुार, या खटEयासंदभा�त अPयाप इतके सा5ीदार KशEलक 
आहेत क1, &यामळेु हा खटला संप,यासाठq अजून १० वषx लागू शकतात. 
अथा�तच याला पा/क�तानी सरकार कारणीभतू आहे. &यामळेु हे सरकार 
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जमाते उल दावा आ�ण हकानी नेटवक� , लDकरे तोयबा, जैश ेमहमंद 
यांसारWया भारता"व+Pध दहशतवाद� कारवाया करणाया� दहशतवाद� 
संघटनां"व+Pध कारवाई करेल, अशी शLयता आजतर� :दसत नाह�.  
हे सगळे स6ु असतानाच भारत-पा/क�तान संबंधांम?ये काह� महSवपणू� 
घटना घडEया आहेत. पंधरा :दवसांपवू[च भारताच ेपरराDv स�चव 
पा/क�तान$या दौया�वर गेले होते. मागील वेळी पा/क�तान हाय 
कKमशनने हुCर�यत कॉ;फर;स$या ने&यांची भेट घेतEयामळेु भारत 
सरकारने पा/क�तानसोबत स6ु असलेEया  वाटाघाट� थांबव,याचा �नण�य 
घेतला होता. या �नण�याला भारतीय जनतेच ेपणू� समथ�न Kमळाले होते. 
पण आता भारत सरकारला पा/क�तान सरकारशी वाटाघाट� कर,यास 
अमेCरका भाग पाडत आहे. 
जहाल फु'टरतावा2यांच ेलांगूलचालन 
पा/क�तानने ज'म-ूक=मीरमधील जहाल फु:टरतावाPयांना ग]जार,याची 
दDुट नीती कायम ठेवल� आहे. नवी :दEल�तील पा/क�तानच ेउ$चायLुत 
अwदलु वKसत यांनी ‘पा/क�तान ड�ेनKमm ज'म-ूका=मीर खोया�तील 
दहशतवाद� मसरत आलम याला शाह�खा;यासाठq दावत :दल�. 
पा/क�तान$या या वत�ना"वरोधात भारतात संताप JयLत होत आहे. या 
समारंभाला अनेक  फुट�रतावाद� नेते उपि�थत होते. यासीन मKलक याने 
तर ‘पा/क�तान डलेा आपण गेल� २२ वषx न चकुता हजर राहतो आहोत, 
अशी शखेीह� Kमरवल�. हे खरोखरच धोकादायक आहे. राजधानीतील 
‘पा/क�तान ड$ेया समारंभाला पररDv राZयमं�ी Jह�. के. Kसगं यांनी 
हजेर� लावल�. पा/क�तान :दना$या काय�hमाला भारत सरकार$या 
आदेशाव6नच हजेर� लावEयाच े�पDट�करण Jह�. के. Kसगं यांनी :दले. 
सरकारने या काय�hमासाठq मला पाठ"वले. मी काय�hमाला हजेर� लावल� 
आ�ण दहा Kम�नटांनी परत आलो, असे Kसगं यांनी सां�गतले आहे. 
वाटाघाट� कर/याकCरता  स�या योIय वेळ नाह�
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काह� :दवसांपवू[ सलग दोन हEले का=मीरम?ये दहशतवाPयांनी केले 
आहेत. या पाyवभमूीवर शांतता चचा� करणे वा तशी भाषा करणे हे  
पा/क�तान$या त]डी शोभत नाह�. पा/क�तानच ेउ$चायLुत बाKसत येथे 
देश>ो`यांना फूस देत असतील, तर &यांना पा/क�तानचा र�ता 
दाख"व,याची वेळ आल� आहे. पा/क�तानी उ$चायLुताला उघड उघड 
भेटून फु:टतरतेची बीजे पेरणाया� हुCर�यत$या लोकांना :दEल�तच तातडीने 
अटक क6न &यां$यावर देश>ोहाचा खटला चालवला गेला पा:हजे. स?या 
पा/क�तानातील अंतग�त अराजकता, वाढता दहशतवाद या पाyवभमूीवर 
तेथील कमजोर सरकारशी वाटाघाट� कर,यातून काय हाशील होणार आहे? 
जोपयeत पा/क�तान सरकार तेथील अंतग�त  :हसंाचारावर �नयं�ण 
Kमळवत नाह� आ�ण भारतावर होणारे दहशतवाद� हEले थांबवत नाह�,
तोपयeत &यां$याशी कोण&याह� 	कार$या वाटाघाट� वा शांतताचचा� केEया 
जाऊ नयेत. 
२६ ए*+ल २०१५ चीन-पा�क	तान म-ैीचा नवा अ�याय:गरज नवी रणनीती 
आख/याची
चीन आ�ण पा/क�तानची म�ैी :हमालयापे5ा जा�त उंच, :हदं� 
महासागराहून अ�धक खोल आ�ण  मधापे5ाह� जा�त गोड आहे, असे 
'हटले जाते. आता या दो;ह� देशांच ेसंबंध अ�धक घ�नDट होणार आहेत. 
चीनच ेअ?य5 शी �झनqपग यां$या नकु&याच झालेEया पा/क�तान 
भेट�म?ये झालेEया करारांमधनू याच े�पDट संकेत Kमळाले आहेत. 
भारताच ेहे दो;ह� पारंपCरक श� ूएक� आEयामळेु आपEयापढु�ल धोका 
वाढला आहे. या दो;ह� देशांम?ये सहकाय�संबंध वाढताना :दसत असले 
तर� &याम?ये अनेक अडचणी आहेत. भारताने आता &यांचा फायदा घेत 
नवी रणनीती आख,याची गरज आहे. पंत	धान नरQ> मोद� हे आगामी 
काळात चीनभेट�वर जाणार आहेत. &यादर'यान &यांनी या नJया 
रणनीतीची चणूुक दाखव,याची आव=यकता आहे.
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साव�का�लक �म- असणाया� पा�क	तानशी ५१ करार  
चीनच ेअ?य5 शी िजन"पगं पा/क�तान$या १९-२१ ए"	ल$या दौया�त 
साव�काKलक Kम� असणाया� पा/क�तानशी ५१ करार केले. याम?ये सवाeत 
महSवाचा आहे तो ४६ अwज डॉलरचा इकॉनॉKमक कॉCरडॉरचा करार. अरबी 
सम>ुात oवादरद�प बंदर, पाकJयाMत का=मीरम?ये ग�तमान लोहमागा�च े
जाळे, तीन हजार /कलोमीटरच ेर�ते, ऊजा��नKम�ती 	कEपासाठq चीन 
पा/क�तानला मदत करणार आहे. असे असले तर� पा/क�तानकडून याचा 
खरा वापर लDकरा$या हालचाल� गतीमान कर,यासाठq, यPुधसामgीची ने-
आण कर,यासाठq केला जा,याची शLयता अ�धक आहे. याKशवाय चीन 
पा/क�तानला आठ पाणबjुया देणार आहे. यामळेु :हदं� महासागरात 
�चनचा 	भाव वाढणार आहे.
 १९७९ साल� चीनने पाकला जोडणारा काराकोरम हायवे बांधला. 
&यानंतरचा हा सवाeत मोठा 	कEप असनू, यामळेु चीन आ�ण पा/क�तान 
यां$यातील अंतर कमी होणार आहे. &यामळेु चीनकडून ऊजा� 
उ&पादनासाठq सा:ह&य आयात करणे पा/क�तानला सोपे जाणार आहे. या 
कॉCरडॉरमळेु पा/क�तानचा अ"वकKसत पि=चम भाग oवदार हा चीन$या 
मदतीने "वकKसत कर,यात आलेEया बंदराशी जोडला जाणार आहे. 
यासाठq लागणारे र�ते पाकJयाMत का=मीरमधनू जाणार असनू, र�ता, 
रेEवे व Jयापार� 5े� यांच ेमोठे जाळे उभारले जाणार आहे. प:हला टMपा 
ऊजा� �नKम�तीचा असनू, तो ये&या तीन वषाeत पणू� होईल. &यानंतर 
१०,४०० मेगावटॅ वीज तयार होईल व चीनला :हदं� महासागरात थेट 	वेश 
Kमळेल.  
याKशवाय, नसै�ग�क वाय ूआ�ण तेलाचा परुवठा करणार� एक 	चंड 
पाईपलाईन बांध,याचा 	य&नह� चीनकडून होणार आहे. oवादर बंदरामधनू 
स6ु होणार� ह� पाईपलाईन पKश�यन गEफ$या तोडांवर आहे. जगामधील 
नसै�ग�क वाय ूआ�ण तेलाच ेसाठ टLके साठे या भागात आहेत. 'हणजेच 
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या ख�नज समPृध भागातील नसै�ग�क वाय ूआ�ण तेल आपEया 
	ांताम?ये ने,याचा चीनच ेमहSवाकां5ी उP:दDट आहे. याKशवाय 
पा/क�तान चीनला oवादरच ेबंदर "वकKसत कर,यासाठq चाळीस वषx 
ल�जवर देणार आहे. "वशषे 'हणजे, या बंदराम?ये चीनKशवाय अ;य 
कोण&याह� राDvाला काम करता येणार नाह�. &यामळेु चीनला आपले 
नौदल सामzय वाढव,यासाठq एक मोठे बंदर हाताशी लागले आहे. तसेच 
या बंदरामळेु अरबी सम>ु, पKश�यन ग{फ आ�ण  :हदं� महासागरात चीनी 
नौदलाची मो^या 	माणात हालचाल वाढणार आहे. भारताला ख$ची 
कर,यासाठq पा/क�तानचा वापर कर,याची रणनीती हा चीन$या धोरणाचा 
भाग आहे. 
गेEया ५० वषाeपासनू चीन आ�ण पा/क�तानची सामCरक म�ैी :टकून आहे. 
चीनकडून पा/क�तानला 	चंड मो^या 	माणात अ,व|ांची आ�ण 
5ेपणा��ांची मदत केल� जात आहे. चीन आ�ण पा/क�तानची म�ैी 
:हमालयापे5ा जा�त उंच आहे, :हदं� महासागराहून अ�धक खोल आहे 
आ�ण  मधापे5ाह� जा�त गोड आहे, असे 'हटले जाते. चीन$या 
अ?य5ांची ह� पा/क�तान भेट भारताच ेपंत	धान नरQ> मोद� यां$या 
आगामी चीन भेट�पवू[ झाल� आहे.
कृJ-म बेटे
चीन आज वादg�त दO5ण चीन सम>ुात अनेक कृt�म बेटे तयार करत 
आहे. यासाठq अनेक :ठकाणी सम>ुाम?ये भराव टाक,यात येत आहे. 
यातून �नमा�ण होणाया� बेटांवर चीनी हवाईदलासाठq लांब धावपccया 
बनव,यात येणार आहेत. &यामळेु या कृt�म बेटावर चीनच ेहवाई दल 
अवतरणार आहे. चीनचा हा सागर� "व�तारवाद Zया भागाम?ये स6ु आहे, 
&या भागाम?ये सागर�सीमांव6न चीनच े जपान, िJहएतनाम, /फल�पाई;स 
आ�ण इतर दO5ण पवू� आKशयाई देशांशी वाद स6ु आहेत. तर�ह� चीनने 
वेगाने पावले टाकत आहे; यातून &यांना दोन फायदे होणार आहेत. प:हला 
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'हणजे सम>ुाम?ये "वमाने उतरव,यासाठq कृt�म धावपccया आ�ण दसुरे 
'हणजे या बेटां$या चारह� बाजू$या २०० नॉ:टकल माईल सम>ुावर 
कwजा. हा कwजा KमळाEयामळेु आंतरराDv�य कायPयांनसुार &या भागात 
असलेले तेल, गॅस आ�ण इतर धातू उ&खननाची परवानगी चीनला 
Kमळणार आहे. &यामळेु &यांच ेसागर� "व�तारवादाच े?येय सा?य होणार 
आहे, &यांच ेसागर� 5े� वाढणार आहे. हे बेकायदेशीर आहे. &यामळेु 
चीन$या या आhमक "व�तारवादाला रोख,यासाठq भारताने जपान, 
/फल�पाई;स आ�ण इतर राDvांशी यतुी क6न चीनला शह :दला पा:हजे. 
&यां$याशी म�ैीचा फायदा आपEयाला भ"वDयकाळात चीनशी लढ,याची 
वेळ आEयास Kम� राDv 'हणून होऊ शकतो. 
भारतावर काय पCरणाम होईल?
 काराकोरम हायवे पा/क�तानने चीनला :दलेEया ६५०० /कमी भागा$या 
पाकJयाMत का=मीरमधनू जाणार आहे. वा�त"वक, पाकJयाMत का=मीर हे 
भारताच ेआहे. &यामळेु हा भाग पा/क�तानने चीनला कायमचा देणे हेच 
मळुात बेकायदेशीर आहे. याKशवाय काराकोरमचा र�ता आ�ण गॅसची 
पाईपलाईन लडाख$या जवळून जाणार असEयामळेु लडाखला मोठा धोका 
पोहोच,याची शLयता आहे. याKशवाय चीन पा/क�तानला ८ पाणबjुया 
देणार आहे. या पाणबjयांमधनू पा/क�तानला अ,व|े असणार� 5ेपणा|े 
डागता येणार आहेत. यामळेु भारताला सामCरक धोका �नमा�ण होणार 
आहे. अथांग सम>ुा$या तळाशी असणाया� पाणबjुया शोधणे हे गवता$या 
गंजीतून सईु शोध,याइतके कठqण असते. तसेच सवाeत मोठा धोका 
'हणजे ददु}वाने ह� पाणबडुी दहशतवाद� संघटने$या हाती लागल� तर 
&यातील अ,व|ांचा वापर भारता"व+Pध केला जाऊ शकतो. ह� भीती 
काEप�नक नाह�. ५० ते ६० नौस�ैनक असणाया� पाणबडुीवर दहशतवाद� 
गटाने कwजा Kमळवणे हे क:ठण नाह�. पा/क�तानी नौPलतळावर तहर�क 
ए ताKलबान पा/क�तान या संघटने$या दहशतवाPयांनी नकुसान केEयाच े
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आपण पा:हलेले आहे. तसाच धोका या पाणबjुयांबाबतह� संभवतो. या 
पाyवभमूीवर भारताने अमेCरका आ�ण इतर यरुो"पयन राDvांची मदत 
घेऊन पा/क�तानी पाणबडुी हलचाल�वर ल5 ठेवावे लागेल. 
पा�क	तान चीनसंबधात अनेक अडचणी
स?या दो;ह� देशांकडून सकारा&मक घोषणा केEया जात असEया तर� 
यावर अंमलबजावणी करणे हे �ततके सोपे नाह�. पा/क�तान आ�ण 
चीनम?ये सामCरक सहकाय� वाढत असले तर� &याम?ये अनेक अडचणी 
आहेत. पा/क�तानने पोसलेEया दहशतवादाबाबत चीन नाराज आहे. याच े
कारण &यांचा Kशन�झयाँग हा 	ांत िजहाद� दहशतवादाने gासलेला आहे. 
नरQ> मोद� पंत	धान बनEयानंतर शी �झन"पगं हे भारता$या भेट�वर आले 
होते तेJहा &यांनी आजवर$या राDvा?य5ांचा पायंडा मोडीत पा/क�तानला 
जाणे टाळले होते. इतकेच नाह� तर  बराक ओबामां$या भारत 
भारतभेट�नंतर, &याला 	&यmुर दे,यासाठq पा/क�तानने चीन$या 
राDvा?य5ांना &यां$या नॅशनल ड े:दवशी उपि�थत राह,याच े�नमं�ण 
पाठवले होते. पण हे �नमं�णदेखील चीनने टाळले होते. 
आणखी एक महSवाचा मPुदा 'हणजे, आज पाक JयाMत का=मीरम?ये 
अनेक चीनी कामगार वेगवेग~या र�&यांवर आ�ण वेगवेग~या कंप;यात 
काम करत आहेत. या :ठकाणी चीनी कामगारांवर अनेक दहशतवाद� हEले 
झालेले आहेत. यामळेु चीन पा/क�तानवर अ�तशय नाराज आहे. 
कामगारां$या र5णासाठq चीनने �व:ताच े१२,०००-१५,००० स;ैय �तथे 
ठेवले आहे. पाकपरु�कृत दहशतवादापासनू आपEया नागर�कांच ेर5ण 
कर,यासाठq चीनने पा/क�तानला १२ हजार जणांच ेएक �पेशल कमांडो 
य�ुनट बनवायला भाग पाडले. कमांडो य�ुनटच ेकाम चीनी कामगारांच े
र5ण करणे. तर�ह� आज चीनी नागCरक पा/क�तानम?ये सरुO5त नाह�त. 
पा/क�तान$या उmर पवूxकडील भागाम?ये चालणार� दहशतवाPयांची 
	Kश5ण Kशtबरे  बंद कर,याबाबत चीनने पा/क�तानवर वेळोवेळी दबाव 

14



आणलेला आहे. तर�ह� हे कॅ'प बंद झालेले नाह�त. कारण पा/क�तान$या 
अनेक भागांवर तेथील सरकार /कंवा स;ैयाच े�नयं�ण नाह�. 
अफगा�ण�तानातून ‘नाटो फौजां$या माघार�नंतर हा संपणू� भाग अशांत 
हो,याची भीती आहे. Kशन�झयांग 	ांतातील अशांतता ल5ात घेता चीनला 
तो 	=नपह� भेडसावत असणार.
आता अफगा)ण	तानमधील धोरण चीन 	वत:च ठरवणार 
अफगा�ण�तानमधील चीनच ेधोरण हे पणू�पणे पा/क�तान$या सांग,यावर 
अवलंबनू होते. पण आता Zया	कारे पा/क�तान दहशतवाPयांना मदत 
करत आहे, &याव6न चीन नाराज आहे. &यामळेु आता 
अफगा�ण�तानमधील धोरण चीन �वत:च ठरवणार आहे. &यांना आता 
अफगा�ण�तानम?ये शांतता हवी आहे. अफगा�ण�तानम?ये पा/क�तानच े
वच��व नको आहे. अथा�तच ह� बाब भारतासाठq अनकूुल आहे. कारण 
भारतह� स+ुवातीपासनू अफगा�ण�तानम?ये शांतता, �थयै� आ�ण 
लोकशाह� नांदावी यासाठq आgह� भKूमका मांडत आला आहे. भारताने 
आता एक पाऊल पढेु टाकत चीनवरह� मानKसक दबाव टाकून &यांना 
अफगा�ण�तान संबंधाम?ये पा/क�तानच े'हणणे ऐकणे बंद कर,यास 
	वmृ कर,याची गरज आहे. 
आपEया गुMतहेर खा&या$या मदतीने भारताने पा/क�तानातील चीनी/ 
दहशतवाद� 	Kश5णतळांची मा:हती चीनला :दEयास &यांच े
पा/क�तानसोबतच ेसंबंध tबघडू शकतील. तसेच चीनकडून पा/क�तानला 
केEया जाणाया� सामCरक मदतीवरह� &याचा 	�तकूल पCरणाम होईल. 
थोडLयात, पा/क�तानकडून तु'हाला फायदा कमी आ�ण नकुसान अ�धक 
होते आहे, ह� बाब चीन$या �नदश�नास आणून देणे आव=यक आहे. 
यासाठq वेग~या 	कारची रणनीती आख,याची गरज आहे. आज चीन 
आ�ण पा/क�तान$या म�ैीचा पाया हा केवळ आ�ण केवळ भारत "वरोध 
या एकाच मPुदयावर आधारलेला आहे. &यामळेु भारताने चीनशी घ�नDट 
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संबंध �नमा�ण केले तर &यांचा पा/क�तान$या बाजूला असलेला ओढा कमी 
होऊ शकेल. पंत	धान नरQ> मोद� आगामी चीनभेट�म?ये या <Dट�ने 
सकारा&मक पावले टाकतील, अशी अपे5ा आहे. 
१७ मे २०१५ पा�क	तानचा कांगावा आ)ण वा	तव
भारतीय गु9तचर यं-णा ‘रॉ  पा�क	तानम�ये दहशतवाद वाढवत आहे?
पा/क�तानचा दतु]डीपणा आ�ण दटुMपीपणा आजवर अनेकदा :दसनू आला 
आहे. स?या हा देश &यांनीच पोसलेEया दहशतवादामळेु gासलेला आहे. 
असे असताना पा/क�तानातील 	मखु अ�धकाया�नी आ�ण मंIयांनी आता 
तेथे होणाया� दहशतवाद� कारवायां$या मागे भारतीय स;ैयाचा आ�ण 
भारतीय गुMतचर यं�णेचा हात असEयाचा कांगावा कर,यास स+ुवात केल� 
आहे. "वशषेतः, भारताच ेराDv�य सरु5ा सEलागार अिजत डोवेल यां$या 
नेतSृवाखाल� बल�ुच�तान आ�ण इतर 	ांतात भारत दहशतवाद� कारवाया 
करत आहे, तेथील दहशतवाPयांना रसद परुवत आहे, असे आरोप 
पाककडून होत आहेत. हे आरोप त_यह�न असनू &याला कोणताह� परुावा 
नाह�. 
"व"वध 	कार$या रLतरंिजत संघषा�च ेआoयामोहोळ बनलेEया कराचीम?ये 
दहशतवाPयांनी एका बसवर बेछूट गोळीबार क6न Kशया पंथा$या ४३ 
नागCरकांची �नघृ�ण ह&या केल�. हा हEला भारताने केला असा आरोप 
प;ुहा एकदा पा/क�तानकडून कर,यात आला आहे. नकुतेच पा/क�तानच े
संर5ण मं�ी Wवाजा अKसफ यांनी भारताची गुMतहेर सं�था ‘रॉ ह� 
पा/क�तानम?ये दहशतवाद वाढव,याच ेकाम करत आहे, असा आरोप 
केला आहे. एका पा/क�तानी वा:हनीला मलुाखत देताना &यांनी सां�गतले 
क1 ‘रॉच ेमWुय काम पा/क�तानला जगा$या नकाशाव6न कायमच ेकाढून 
टाकणे, हे आहे. स;ैया$या १२ कोअर कमांडस�$या पCरषदेनंतर पा/क�तानी 
संर5ण मंIयांची ह� मलुाखत :दल� आहे.  पा/क�तान स;ैय ह� तेथील 
सवाeत मोठq शLती आहे. &यापकै1 वCरDठ १२ कोअर कमांडस� ह� 
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पा/क�तान स;ैयाची सवाeत मोठq शLती असते. पा/क�तानचा 
राZयकारभार चालव,याम?ये &यांच ेसवाeत मोठे योगदान असते. &यामळेु 
या पCरषदेमधनू जे काह� पढेु येते ते महSवाच ेमानले जाते. या 
पCरषदेम?ये कोअर कमांडस�नी भारतीय गुMतचर यं�णा ‘रॉ ह� 
पा/क�तानम?ये दहशतवाद वाढवत आहे असे 'हटले आहे. 
याला पा/क�तान स;ैयाच े	मखु जनरल रा:हल शCरफ यांनीह� 
रावळ"पडंीम?ये दजुोरा :दलेला आहे. एमLयएूम (मLुती:हदा Lवामी 
मJूहमQट) पा/क�तानम?ये असलेला एक राजक1य प5 आहे. या प5ाची 
दहशतवाद� संघटनाह� आहे. सं�थेच ेमWुय अEताफ हुसेन हे इंoलडम?ये 
राहतात. भारत या एमLयएूमला मदत क+न, कराची शहराम?ये मो^या 
	माणात दहशत पसरवत आहे, असा खोटा आरोप कर,यात येत आहे.  
१९८० $या दशकात कराची शहरात मो^या 	माणात :हसंाचार होत होता. 
&यावेळीह� त&काल�न इं:दरा गांधी यां$या नेत&ृवाखाल�ल भारत सरकार 
कराचीम?ये अशांतता पसरव,याचा 	य&न करत असEयाचा आरोप 
कर,यात आला होता.  
भारत पा�क	तानम�ये दहशवाद पसरवत आहे?
भारत पा/क�तानम?ये दहशवाद पसरवतो आहे असे आरोप पा/क�तानी 
वत�मानप�ांम?ये आलेले आहेत. पण हे 	थमच होते आहे क1 गेEया सहा 
म:ह;यांपासनू पा/क�तानच ेसंर5ण मं�ी आ�ण पा/क�तानच ेस;ैय	मखु 
आ�ण पा/क�तानमधील  शLतीमान असणाया� १२ कोअर कमांडस�नी हा 
आरोप केला आहे. बल�ुच�तानम?ये स?या एक �वतं� चळवळ स6ु आहे. 
बल�ुच�तान राZयाला पा/क�तानपासनू वेगळे Jहायच ेआहे. पा/क�तानी 
स;ैयाचा आरोप आहे क1 तेथील ‘बल�ुच�थान Kलबरेशन आम[�क या 
संघटनेला भारत मदत करत आहे. स?या या संघटने$या ६०० हून अ�धक 
काय�कIयांना भारत स�ैनक1 	Kश5ण देत असनू &या मा?यमातून 
बल�ुच�था पा/क�तानपासनू वेगळे कर,याला यश Kमळणार आहे, असा 
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आरोप आहे. पा/क�तानच ेपंत	धान नवाझ शर�फ यांनी २०१३ ची 
�नवडणूक िजंकEयानंतर भारताशी चांगले संबंध 	�था"पत कर,याचा 
आपला 	य&न असेल असे सां�गतले होते. २०१४ म?ये नरQ> मोद� यां$या 
शपथ"वधीला पा/क�तानी स;ैयाकडून "वरोध असतानाह� शर�फ उपि�थत 
रा:हले होते. पण गेEया सहा म:ह;यांम?ये भारत-पा/क�तान म�ैीसंबंध हे 
पढेु सरकताना :दसत नाह�. 
उलट मागील आठवjयात पंत	धान नवाझ शर�फ यांनी सौद� अरेtबया$या 
एका वा:हनीला मलुाखत देताना 'हटले होते क1 पा/क�तानला भारताशी 
म�ैी करायची आहे, पण भारत पा/क�तानशी म�ैी कर,यासाठq तयार 
नाह�. अशा 	कारच ेआरोप इतLया लगोलग होणे ह� बाब असाधारण 
आहे. 'हणून &याकड ेल5 देणे महSवाच ेआहे. १५ ए"	ल रोजी 
पा/क�तानी स;ैय	मखुांनी 'हटले क1, अफगा�ण�तानम?ये भारतीय स;ैय 
आ�ण भारतीय गुMतहेर सं�था यांच े	माण आ�ण यां$या कारवाया 
वाढलेEया आहेत. अफगा�ण�तान सीमेला लागून एनडwEयएूफपी आ�ण 
फटा या दोन पा/क�तान$या सीमावत[ 	ांताम?ये अफगा�ण�तान$या 
बाजूने काह� कारवाया करणे हे काम भारताकडून होत आहे. 
पा/क�तान$या परराDv मं�ालयाच ेमWुय सीनेटर मKुश�द हुसेन हे 
पा/क�तान मिु�लम ल�गच ेसेhेटर� जनरल आहेत. तसेच &यांना जनरल 
परवेझ मशुर�फ यांचा उजवा हात मानले जाते. ते एक 	KसPध प�कारह� 
आहेत. &यांनीह� असा आरोप केलेला आहे क1 भारत अफगा�ण�तान$या 
मा?यमातून पा/क�तानम?ये आ�ण बल�ुच�थानम?ये कारवाया कर,याचा 
	य&न करत आहे. पा/क�तान स;ैय	मखुांनी आपण :दलेEया वLतJयाला 
परुावा 'हणून भारताच ेराDv�य सरु5ा सEलागार अिजत डोवल यांचा 
उEलेख केलेला आहे. डोवल यांनी भारताने पा/क�तानम?ये दहशतवाद 
वाढवनू पा/क�तानच ेतुकड ेकर,याचा 	य&न चालवला आहे, असे &यांनी 
'हटले आहे. 
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भारताची पा�क	तानम�ये असलेल� को=हट� ऑपरेशन Lडि=हजन बंद 
आता 	=न असा उपि�थत होतो क1 याम?ये त_य /कती आहे आ�ण 
स&य काय आहे? मळुात, अशा 	कार$या गुMतहेर कारवायां"वषयी 
आपEयाकडील मा?यमांम?ये कधीह� मा:हती येत  नाह�. पण 
&या"वषयीची मा:हती पा/क�तानम?या वत�मानप�ांमधनूच येते. 
पा/क�तानम?ये काह�ह� झाले तर� &याचा दोष भारतीय स;ैयावर /कंवा 
भारतीय गुMतहेर सं�थांना दे,याची परंपराच आहे. भारतीय गुMतहेर 
सं�थेवर खापर फोडून पा/क�तान सरकार आपEया जनतेला भारता"व+Pध 
एक� कर,याचा 	य&न करत.े  १९९० $या दशकाम?ये त&काल�न 
पंत	धान इं>कुमार गुजराल यांनी भारताची पा/क�तानम?ये असलेल� 
कोJहट� ऑपरेशन डीिJहजन बंद कर,याचा �नण�य घेतला होता. आज 
पा/क�तानने  भारतात २०० ते २५० छुपे सेEस तयार केले आहेत. 
&यां$या मदतीने पा/क�तान भारताम?ये दहशतवाद�  कारवाया करत 
असतो; अशाच 	कारच ेकाह� सेEस भारतानेह� पा/क�तानम?ये केले 
असावेत अशी एक कEपना पा/क�तानी वत�मानप�ातून पढेु आल� होती. 
भारतीय स�ैयाच ेम;ुती वा'हनीला MेNनगं 
मळुात एक गोDट ल5ात घेतल� पा:हजे क1, आपले गुMतहेर 
पा/क�तानम?ये घसुवणे ह� अ�तशय लांबलचक  आ�ण िLलDट व 
धोकादायक 	/hया असत.े यासाठq पंधरा ते वीस वषx लागू शकतात.   
ती अचानक बंद केल� तर &याला प;ुहा �नमा�ण कर,यासाठq पंधरा ते 
वीस वषx लागू शकतात. १९७१ $या यPुधापवू[ भारतीय स;ैयाने बांगला 
देशम?ये बांगलादेश मLुतीसेना 'हणजे मLुती बा:हनीला 	Kश5ण देऊन 
&यांना पा/क�तान स;ैया"व+Pध कारवाई कर,याकCरता मदत केल� होती. 
Zयावेळेस भारतीय स;ैय बांगला देशम?ये Kशरले, &यांना मLुती 
बा:हनी$या 	KशO5त स�ैनकांकडून गुMतहेर आ�ण इतर मा:हती Kमळाल� 
होती. या"वषयी अनेक प�ुतकेह� Kल:हल� गेल� आहेत. &यामळेु भारतीय 
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स;ैयाने मLुती बा:हनीला मदत केल� हे स&य मान,यास काह�ह� हारकत 
नाह�. पण पि=चम पा/क�तान /कंवा उरलेEया पा/क�तानम?ये भारताने 
अशा 	कार$या कारवाया केEया आहेत, याला कोणताह� परुावा नाह�.  
पा�क	तानम�ये ख�ल	तानी दहशतवा2यां*वO2ध कारवाई  
१९८४ म?ये खKल�तानी दहशतवाद�	ेमी एका सरु5ा कम�चाया�ने इं:दरा 
गांधींवर गोळीबार केEयानंतर असे 'हटले गेले क1, त&काल�न पंत	धान 
राजीव गांधी यांनी आपEया गुMतहेर सं�थां$या मदतीने पा/क�तानम?ये 
असलेEया खKल�तानी दहशतवाPयां"व+Pध कारवाई स6ु केल� होती. &याचं े
मWुय काम पा/क�तानी स;ैय /कंवा गुMतहेर सं�थांना मदत करणाया� 
खKल�तानींना :दसता5णीच मारावे, असे होते. याला ऑपरेश 
सीआयट�एLस आ�ण ऑपरेशन सीआयट�जे असे नाव :दलेले होत.े असे 
मानले जाते क1 राजीव गांधीं$या आ�ण इं:दरा गांधीं$या काळाम?ये 
आपEया गुMतहेर सं�थां आ�ण भारतीय स;ैयाने पा/क�तान भमूी$या आत 
थोjया यश�वी कारवाया केEया हो&या. पण १९९७ नंतर अशा 	कार$या 
सग~या गुMतहेर कारवाया या पणू�पणे थांबवEया गेEया. स+ुवातीला 
सां�गतEया	माणे पा/क�तानम?ये काम करणाया� दो;ह�ह� GडJह�ज;स ्
१९९७ म?ये पंत	धान गुजराल यांनी बंद केEया हो&या.  
स?या पा/क�तानी वत�मानप�ात आलेEया वmृांनसुार, भारताम?ये मोद� 
सरकार आEयानंतर राDv�य सरु5ा सEलागार अिजत डोवल यांनी 
पा/क�तानम?ये अशा कारवाया प;ुहा कर,याचा �नण�य घेतलेला आहे. 
&याची दोन उदाहरणे 'हणजे बल�ुच�तान आम[ला आ�ण एमLयएूम या 
सं�थेलाह� मदत करणे. एमLयएूमह� सं�था भारतातून फाळणी$या वेळेस 
पा/क�तानम?ये �थलांतर�त झालेEया मसुलमानांची आहे. आजह�  &यांना 
सामा;य पा/क�तानी नागर�कांसारखी वत�णूक Kमळत नाह�. भारतातून 
पा/क�तानम?ये गेलेले मसुलमान हे 	ामWुयाने कराची शहराम?ये 
�थलांतर�त झालेले आहेत आ�ण �तथेच एमLयएूम या प5ाच ेवच��व 
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आहे. &यामळेुच या प5ाला भारतीय गुMतहेर सं�था मदत करत 
असाJयात, असा आरोप पा/क�तानकडून केला जात आहे. पण खरोखरच 
जर अशा 	कार$या काह� कारवाया भारतीय गुMतहेर सं�था 
पा/क�तानम?ये करत असतील तर &यापासनू आपEयाला काय फायदा 
आहे आ�ण काय नकुसान आहे?
पा�क	तान4या दहशतवाद� कारवायांना +Pयतुर Qहणून बल1ुच	तान 
आमRला मदत
भारताने पा/क�तानम?ये केलेEया कारवायां"व+Pध 	&यmुर 'हणून 
पा/क�तानी स;ैय आ�ण गुMतहेर सं�था भारताम?य दहशतवाद� कारवाया 
क6 शकतात. आजवर पा/क�तानला भारताम?ये दहशतवाद 
पसरव,याम?ये मोठे यश आलेले आहे. १९७२ पासनू पा/क�तान 
भारताम?ये दहशतवाद पसरवत आहे आ�ण छुपे यPुध करत आहे. 
भारतीय स;ैयाची ताकद 	चंड आहे तर�ह� १९९९ नंतर आपण 
पा/क�तानशी पारंपाCरक यPुध केलेले नाह�. दरवेळी पा/क�तानकडून 
अ,व|ांचा  वापर कर,याची धमक1 :दल� जाते. &यामळेु पा/क�तानशी 
पारंपाCरक यPुध कर,याबाबत अमेCरका आपEयाला सबरु�चा सEला देत 
असते. कारण अ,व|ांचा वापर झाEयास तो संपणू� जगासाठq "वनाशकार� 
ठरणारा आहे. &यामळेुच आपण पा/क�तान परु�कृत दहशतवादापासनू 
आपले र5ण कर,यासाठq  केवळ संर5णा&मक अथवा बचावा&मक 
कारवाया करत आहोत. याम?ये सीमेवर कडक पहारा ठेवणे, अंतग�त 
सरु5ा बळकट करणे, दहशतवाद� हEला झाEयास दहशतवाPयांना पकडणे 
याच मा?यमातून आपण पाकपरु�कृत दहशतवादाचा सामना करत आलेलो 
आहोत आ�ण  आजह� करतो आहोत. अशा बचावा&मक कारवायांसाठq, 
	�तबंधासाठq 	चंड 	माणात पसैा खच� करावा लागणार आहे. पोKलस 
दलाची, गुMतहेरांची आ�ण इतर अध�स�ैनक दलांची संWया वाढवावी 
लागणार आहे. आजवर भारताचा बराच पसैा या सवाeसाठq खच� झाला 

21



आहे. तो "वचारात घेता, पा/क�तान खोटा आरोप करत असेल तर 
पा/क�तान$या दहशतवाद� कारवायांना 	&यतुर 'हणून आपण खरोखरच 
बल�ुच�तान आम[ला आ�ण एमLयएूम पाट�ला मदत करणे हे एक 	भावी 
उmर होऊ शकते. 
INDO PAK RELATIONS२६ जुल ै२०१५	मतृी कार1गल य2ुधा4या
जगातील सवाeत उंच पव�तरांगांम?ये कार�गलच ेयPुध झाले होते. याआधी 
इतLया उंचीवर कोणतेह� यPुध झालेले नाह�. या यPुधात पा/क�तानच े
साडचेार हजाराहून अ�धक स�ैनक मारले गेले. २६ जुल ैरोजी शवैट$या 
पा/क�तानी स�ैनकाला मार,यात आEयाने हा :दवस ‘कार�गल "वजय 
:दवस 'हणून साजरा केला जातो. लढाईत श�� आ�ण स�ैनक हे दोन 
घटक महSवाच ेअसतात. मा� कोणतेह� श�� चाल"व,याकर�ता असणारा 
स�ैनक सवाeत जा�त महSवाचा असतो आ�ण स�ैनक सदैव सतक�  असतील 
तर देश सरुO5त राहतो. 'हणूनच भारतीय नागCरकांनी आ�ण सरकाने 
आपEया स�ैनकांची काळजी घेतल� पा:हजे. आज$या घडीला देशा$या 
सरुO5ततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठq मो^या	माणावर 
स;ैयाबरोबरच देश	ेमी नागCरकांचीह� भारताला गरज आहे. 
कार1गलमधे घसुखोर� पा�क	तानी स�ैयाची
२६ जुल ैरोजी कार�गल यPुधाला १६ वषx पणू� होतील. मा� अजूनह� या 
यPुधाची वीरगाथा 	&येक भारतीया$या मनाम?ये �ततक1च िजवंत आहे. 
आजपयeत$या यPुधांपकै1 केवळ कार�गल यPुधाचा 	सार वत�मानप� े
आ�ण दरू�च�वाणी वा:ह;यांवर फार मो^या 	माणात कर,यात आला. या 
यPुधावर अनेक प�ुतकेह� 	काKशत झालेल� आहेत. कार�गल, लेह हा 
भाग सम>ुसपाट�पासनू १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे. �तथे 
वषाeतून सहा म:हने बफ�  पडतो आ�ण जमीनीवर बफ�  साचलेला असतो.  
उणे ३० ते उणे ४० इतके तापमान या भागात असते. यामळेु १९९९ साल� 
लडाख ते कार�गलपयeत$या या मो^य सीमेवर फLत एक t�गेड 'हणजे 
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केवळ तीन ते चार हजार स�ैनक तैनात केलेले होते. का=मीर$या सीमेवर 
समुारे दोन लाख स�ैनक पहारा देत आहेत. पण कार�गल येथे 
का=मीरपे5ा दMुपट लांब असलेEया सीमेवर केवळ तीन ते चार हजार 
स�ैनक होते. पा/क�तानी स;ैयाने भारतीय स;ैय पहारा देत नसलेEया 
कार�गल$या ड]गरांवरती आपले स�ैनक घसुवनू वच��व 	�था"पत केले. 
पा/क�तानी स;ैय आपEया Kसमे$या आत घसुले आहे हे कळायला समुारे 
तीन म:हने लागले. 
२६ जुल ै‘कार1गल *वजय 'दवस
भारतीय स;ैयाला ह� गोDट समजEयानंतर भारतीय हPद�तून पा/क�तानी 
स;ैयाला हुसकावनू लाव,यासाठq भारतीय स;ैयाने ‘ऑपरेशन "वजय ह� 
मो:हम राब"वल�. स6ुवातीला हे आमच ेस�ैनक नसनू दहशतवाद� 
असEयाचा कांगावा पा/क�तानने केला, मा� हे खरे नJहते. पा/क�तानी 
स;ैया$या नॉद�न लाईट इ;फंटjढ�$या ११हून अ�धक बटाKलय;स (एका 
बटाKलयनम?ये ७५० ते १००० स�ैनक असतात) यांनी कार�गल$या 
वेगवेग~या भागांम?ये घसुखोर� केल� होती. &यांना हुसकावनू लाव,यासाठq 
भारतीय स;ैयाने १० ते १५ हजार स�ैनकां$या दोन तुकjया यPुधभमूीवर 
उतरवEया हो&या. २६ जुल ैरोजी शवैट$या पा/क�तानी स�ैनकाला 
मार,यात आEयाने हा :दवस ‘कार�गल "वजय :दवस 'हणून साजरा केला 
जातो. 
५४३ अ1धकार� आ)ण जवान य2ुधात शह�द 
जगातील सवाeत उंच पव�तरांगांम?ये कार�गलच ेयPुध झाले होते. याआधी 
इतLया उंचीवर कोणतेह� यPुध झालेले नाह�. या यPुधात पा/क�तानच े
साडचेार हजाराहून अ�धक स�ैनक मारले गेले तर भारताच े५४३ अ�धकार� 
आ�ण जवान या यPुधात शह�द झाले. १३००हून अ�धक भारतीय 
स�ैनक/अ�धकार� यात गंभीर जखमी झाले होते. या यPुधात सरुवातीला 
ले�टनंट सौरभ काKलया यांना पा/क�तानी स;ैयाने कुठपयeत घसुखोर� 
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केल� आहे हे शोधनू काढ,याची कामगीर� सोप"व,यात आल�. आपEया 
तुकडीबरोबर ग�तीसाठq गेले असता पा/क�तानी स;ैयाने &यां$यावर 
जोरदार हEला केला. यात ले�टनंट सौरभ काKलया यां$यासह काह� 
भारतीय जवान पकडले गेले. &यानंतर &यांना अ�तशय hूरपणे मार,यात 
आले. ले�टनंट काKलया यांच ेवडील आजह� &यां$या मारेकया�ना कठोर 
Kश5ा Kमळावी यासाठq 	य&न करत आहेत.
कार�गल यPुधातला दसुरे :हरो कॅMटन "वhम ब�ा हे होते. Kसहंाइतका शरु 
असEयाने ब�ा यांना &यांच ेस�ैनक शरेशहा 'हणत असत. कार�गल 
यPुधा$या केवळ द�ड वषx आधी भारतीय स;ैयात साKमल झालेEया कॅMटन 
"वhम ब�ा यांनी एक ऐ�तहाKसक काम�गर� केल�. कार�गलच ेप:हले 
Kशखर िजंकEयानंतर 	KसPधी मा?यमांनी &यांना पढेु काय असे "वचारले 
असता, ‘जेवढा 	देश िजंकला तेवढा परेुसा नाह�, ‘ये :दल माँगे 
मोअर‘ अशी 	�तh1या कॅMटन ब�ा यांनी :दल�. &यां$यामळेुच ‘ये :दल 
माँगे मोअर हे वाLय 	KसPध झाले. &यानंतर पॉइंट ५१४०$या वरती 
असलेEया पा/क�तानी स;ैयावर चालनू जा,याची काम�गर� कॅMटन ब�ा 
यां$याकड ेसोप"व,यात आल�. &यांनी पॉइंट ५१४० िजंकला, मा� &यात ते 
श:हद झाले. य?ुदाआधी, मी ‘भारता$या ?वजाम?ये लपेटूनच परत येईल 
असे कॅMटन ब�ा 'हणाले होते. ते खरे ठरले. या यPुधातले सग~यात 
प:हले ‘परमवीर चh कॅMटन ब�ा यांना 	दान कर,यात आले. 
य2ुधभमूीला भेट 2या 
&यानंतर ले�टनंट "वजयंत थापर यांना ‘�ी "पपंEस या Kशखरावर 
पाठ"व,यात आले. यात &यां$या दोन राजपतुाना रायफEसच ेकंपनी 
कमांडर मेजर आचाय� श:हद झाले. २२ वषाeच े"वजयंत काह� 
म:ह;यांपवु[च स;ैयात अ�धकार� झाले होते. "वजयन यांनी ‘�ी "पपंEस 
या १७ हजार फुट उंचीवर असलेEया Kशखरावर भारताचा झQडा फडकवला; 
पा/क�तानच े१५० स�ैनक असलेEया या Kशखरावर चढ,यासाठq थापर 

24



यांनी तानाजी मालसुरे यां$या	माणेच सवाeत अवघड कjयाची �नवड केल� 
होती. "वजयन यां$या शौया�बPदल &यांना "वरचh 	दान कर,यात आले. 
मा� &यात &यांना "वरगती 	ाMत झाल�.  "वजयन यांनी मो:हमेवर 
जा,याआधी आपEया कुटंुtबयांसाठq एक प� Kलहले होते. मी परत आलो 
नाह� तरच हे प� मा�या कुटंुtबयांना पाठवावे असे &यांनी सां�गतले होते. 
या प�ात &यांनी आपले वडील �नवmृ कन�ल िJह. एन. थापर यांना यPुध 
संपEयानंतर आ'ह� /कती कठqण पCरि�थतीम?ये लढलो हे पाह,यासाठq 
या यPुधभमूीला भेट Pया असे 'हटले होते. ७८ वषx वयाच े�नवmृ कन�ल 
िJह. एन. थापर हे दरवष[ २६ जुल ैरोजी कार�गल येथील १८ हजार 
फुटांवर$या "वरभमूीवर जाऊन स�ैनकांना 9Pधांजल� अप�ण करत आहेत.
ते प� अजरामर झाले आहे. 
परम*वर कॅ9टन मनोज पांड,े TेनेLडयर योग:U�सगं यादव, �शपाई संजय 
कुमार यांची *वरगाथा  
कॅMटन मनोज पांड ेयांनी ‘खालबुर नावा$या Kशखरावर हEला क6न ते 
Kशखर पा/क�तानकडून परत Kमळवले. &यात कॅMटन मनोज पांड ेयांना 
"वरगती 	ाMत झाले. &यावेळी आपEया तुकडीतील स;ैयाला उPदेशनू 
शवेटच ेदोन शwद काढले होते. ते शwद ‘ना छोडन ूअसे होते. नेपाळी 
भाषतेील या शwदांचा अथ� ‘द=ुमनांना सोडू नका असा होता. २४ वषाe$या 
मनोज पांड ेयांना मरणोपरांत ‘परमवीर चh 	दान कर,यात आले. या 
यPुधात gेनेGडयर योगQ>Kसगं यादव यांनी आपEया Mलाटूनबरोबर ‘टायगर 
:हलवर हEला केला होता. &यांनी ‘टायगर :हलवरती भारताचा �तरंगा 
फडकवला. यात ते गंभीर जखमी झाले होते. &यांना ‘परमवीर चh 	दान 
कर,यात आले. १३ जॅक Cरफ$या Kसपाह� संजय कुमार यांना ‘पॉ�ट 
४८७७वर जा,याचा आदेश Kमळाला. संजयकुमार यांनी पा/क�तानी 
स;ैयावरती जोरदार हEला क6न तीन जवानांना यमसदनी धाडले. यात ते 
गंभीर जखमी झाले होते. &यांना परमवीर चh 	दान कर,यात आले आहे. 
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या यPुधात अनेक अ�धकार� आ�ण जवान गंभीर जखमी झाले होते. 
&यात मेजर डी. पी. Kसगं यांना गंभीर जखमी झाEयानंतर आपला एक 
पाय गमवावा लागला होता. तर�ह� &यांनी हार मानल� नाह�. ते आजह� 
कृt�म पाय लावनू धाव,या$या शय�तीत भाग घेत असतात. ते भारताच े
अgणी ‘wलेड रनर 'हणून ओळखले जातात. गंभीर जखमी झाEयानंतर 
अवयव गमावलेले अनेक जवान आहेत. तर�ह� आपEया अपंग&वावर मात 
करत ते जीवन जगत आहेत.
तVण अ1धकार� आ)ण शरु जवानांच ेय2ुध 
कार�गल यPुध हे त6ण अ�धकार� आ�ण &यां$या हाताखाल� असलेEया 
शरु जवानांच ेयPुध होते. हा भाग 	चंड ड]गराळ असEयाने या भागात 
तं��ान अ�ण 5ेपणा��ांचा फारसा उपयोग होत नJहता. हे यPुध 
पायदळाच ेयPुध होते. पा/क�तानी स;ैयावर 	&य5 हEला क6न &यांना 
मारावे लागत होते. या यPुधात श:हद झालेले जवान आ�ण अ�धकार� २० 
ते २६ या वयोगटातील होते. आपले ३६ अ�धकार�, ५७६ स�ैनक आ�ण 
हवाई दलाच ेपाच जवान श:हद झाले. श:हद झालेEया अ�धकाया�ची रँक 
ले�टनंट, मेजर, कॅMटन, ले�टनंट कन�ल अशी होती. पा/क�तानकडून 
होणार� घसुखोर� रोख,यासाठq भारता$या अनेक बPुधीमान अ�धकार�, 
स�ैनकांनी आपले 	ाण अप�ण केले. 
या यPुधात चार परमवीर चh, चार महावीर चh, २९ वीर चh आ�ण ५२ 
सेना मेjल 	दान कर,यात आले होते. या यPुधात १८ gेनेGडयस�, २ 
राजपतुाना रायफEस, १३ ज'म ुआ�ण का=मीर रायफEस, १८ गढवाल 
रायफEस आ�ण ८ Kसख रेजीमQट या स;ैय तुकjयांनी "वशषे पराhम 
गाजवला. मोठा पराhम गाजवEयाने या तुकjयांचा ‘य�ुनट सायटेशनने 
गौर"व,यात आले. 
पा�क	तानने घसुखोर� का केल�?
पा/क�तानने भारता$या हPद�त घसुखोर� कर,याला दोन कारणे होती. 
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पा/क�तानला Kसया�चन सीमेवर असलेEया भारतीय स;ैयाची रसद 
तोड,याकर�ता कार�गल-9ीनगर या मागा�वर कwजा करायचा होता. दसुरे 
'हणजे, स;ैयाने ज'म ुकाि=मरम?ये चांगले काम केEयामळेु तेथील 
दहशतवाPयांच ेकंबरड ेमोडले होते. &यामळेु या दहशतवादाला प;ुहा 
पनुरिजवीत कर,यासाठq पा/क�तानी स;ैयाने याआधी दलु�O5त असलेEया 
भागाकड ेभारतीय स;ैयाच ेल5 एकवट,यास भाग पाडले. कार�गल$या 
यPुधानंतर या भागात तीन ते चार हजार स;ैय असणाया� या भागात दोन 
तुकjया 'हणजेच १५ ते २० हजार स;ैयाची नेमणूक कर,यात आल� 
आहे. &यामळेु तेवढेच स�ैनक का=मीर खोया�तून कमी झालेले आहे. 
&यामळेु यानंतर$या काळात का=मीरमधला दहशतवाद मो^या 	माणावर 
वाढला होता. आता प;ुहा या दहशतवादावर �नयं�ण Kमळवले आहे.
कार�गल$या यPुधानंतर भारतीय स;ैयाने >ास भागात एक यPुध�मारक 
बांधलेले आहे. कार�गलला भेट देणारे अनेक पय�टक या यPुध�मारकाला 
भेट देत असतात. �तथे गेEयानंतर कार�गलच ेयPुध झालेल� अनेक Kशखरे 
तेथनू :दसतात. &यामळेु या भागात लढणे /कती अवघड असते याची 
	�चती आपEयाला येते. कार�गल यPुधावरती ‘एलओसी कार�गल, 
‘�वण�गाथा,Kमशन फ़mे‘ असे अनेक �च�पट �नघाले, &यांना चांगला 
	�तसाद Kमळाला होता. 
गरज शरू सNैनक आ)ण देश+ेमी नागCरकांचीह� 
या यPुधात आपले रLत सांडून आपEया त+ण अ�धकार� आ�ण स�ैनकांनी 
पा/क�तानी स;ैयाला "पटाळून लावत आपEया मायभमूीच ेर5ण केले. 
लढाईत श�� आ�ण स�ैनक हे दोन घटक महSवाच ेअसतात. मा� 
कोणतेह� श�� चाल"व,याकर�ता असणारा स�ैनक सवाeत जा�त महSवाचा 
असतो आ�ण स�ैनक सदैव सतक�  असतील तर देश सरुO5त राहतो. 
'हणूनच भारतीय नागCरकांनी आ�ण सरकाने आपEया स�ैनकांची काळजी 
घेतल� पा:हजे. आपEयाला धोका �नमा�ण झाEयावरच देव आ�ण स�ैनक 
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यांची नेहमीच आठवण येते. मा� आलेले संकट संपEयावर आपण या 
दोघांनाह� "वसरतो. जे राDv आपEया स�ैनकांना "वसरते ते राDv कधीह� 
सरुO5त राहू शकत नाह� आ�ण महासmाह� बन ूशकत नाह�. आज$या 
घडीला देशा$या सरुO5ततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठq 
मो^या	माणावर स;ैयाबरोबरच देश	ेमी नागCरकांचीह� भारताला गरज 
आहे. २६ जुल ै‘कार�गल "वजय :दवसा$या �नKमmाने देशाकरता 	ाणाप�ण 
करणाया�, भारतीय सश�� दलांतील शरू अ�धकार� आ�ण स�ैनकांना, 
देशवासीयांची आदरांजल�. शरूांतील शरू लोकां$या आकाशगंगेत &यां$या 
आ&'यांना शांती लाभो.
२६ जुल ै२०१५कार1गलची पनुराव5ृी होईल का?
ये&या २६ जुल ैरोजी कारगील यPुधाला १६ वषx पणू� होत आहेत. या 
यPुधापासनू आपण काय Kशकलो याबाबत "वचार कर,याची गरज आहे.  
/कंबहुना कार�गलसारखी पCरि�थती भ"वDयात उPभवल� तर &यासाठq 
आपण स5म आहोत क1 नाह� हेह� पाहणे गरजेच ेआहे. भारता$या 
उmरेकडील सीमेबरोबरच सम>ु� सीमा,अंदमान-�नकोबार, ल5Pवीप बटेांच े
र5ण, भारत-चीन सीमा, ईशा;य भारतता�तल बंडखोर�, बांगलादेशी 
घसुखोर�, माओवाद/न5लवाद, दहशतवाद अशी अनेक आJहाने आज 
भारतासमोर आहेत. लDकर आ�ण गुMतचर यं�णांची ताकद वाढवनू आपण 
या संकटांचा सामना क6 शकतो. मा� &यासाठq 	चंड राजक1य 
इ$छाशLती आ�ण �नधीची गरज आहे.
२६ जुल ैरोजी कारगील$या यPुधाला १६ वर्�ष ेपणू� होत आहेत. 
या�नKमmाने कारगील यPुधातून आपण काय Kशकलो हे समजून घेणे 
महSवाच ेआहे. कारगीलसारखे यPुध भारतासमोर प;ुहा येऊ शकते का 
यावरह� चचा� होणे गरजेच ेआहे. कारगील$या यPुधानंतर स�ुम,यम 
यां$या अ?य5तेखाल� ‘कारगील CरJ`य ूकमीट�ची‘ �थापना कर,यात 
आल� होती. कारगील यPुधादर'यान आपEया काय चकुा झाEया आ�ण 
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यापढेु कोणती काळजी घेणे गरजेच ेआहे हे तपास,याच ेकाम या 
सKमतीच ेहोते. या सKमती$या अहवालात अनेक सधुारणा सचु"वEया 
हो&या. लवकरात लवकर स;ैयाच ेआध�ुनक1करण करणे, सीमेवरती 
र�&यांच ेजाळे �नमा�ण करणे, स;ैयामधील CरLत जागा भर,यास या 
सKमतीने सां�गतले होते. मा� १६ वष� उलटूनह� या सKमती$या सचुनांवर 
परेुशी काय�वाह� कर,यात आल� नJहती. मा� गेEया वष�भरात स;ैया$या 
आध�ुनक1करणाला गती Kमळालेल� आहे. स;ैयदलाच ेबजेट दरवष[ २५ 
टLLयांनी वाढ"वले तर�ह� स;ैयदलाच ेआध�ुनक1करण कर,यास दहा ते 
पंधरा वष� लागू शकतात. स?याच ेसरकार या आध�ुनक1करणासाठq 	य&न 
करेल आ�ण सीमेवर र�ते बांध,यासाठq ठोस पावले उचलेल अशी अपे5ा 
आहे.
प�ुहा कारगीलसारखे य2ुध होणार का?
Zया लेह लडाख भागात कारगीलच ेयPुध झाले &या भागात आपले स;ैय 
फार कमी होते. या भागात भारतीय लDकराने स;ैयाची संWया आ�ण 
पेटjढोKलगं वाढ"वEयामळेु या भागात प;ुहा कारगील यPुधासारखी 
पCरि�थती �नमा�ण होणे जवळपास अशLय आहे. तो भाग आता सरुO5त 
झाला आहे. मा� लडाख$या भारत-चीन सीमेवर अPयापी स;ैयाची संWया 
फारच कमी आहे. &या भागात कारगीलसारखी पCरि�थती उPभव ूशकते. 
&यामळेु हे होऊ नये यासाठq १७ माऊंटन �vाईक कोर नावाची एक नवी 
लDकर� तुकडी तयार करावी असे सचुवले होते. आज$या घडीला पसेै 
Kमळाले तर� आगामी तीन ते चार वषाeत ह� तुकडी तयार होऊ शकते.
Nनम�नWुय बेटांवर दहशतवाद� तळ +	था*पत हो/याचा धोका
भारताकड ेअंदमान आ�ण �नकोबार तसेच ल5P"वप, Kमनीकोय हे दोन 
P"वपसमहु आहेत. अंदमान आ�ण �नकोबार$या ६५० बेटांपकै1 केवळ २८ 
बेटांवरच मनDुय व�ती आहे. उव�Cरत बेटांवर मनDुयव�ती नसEयामळेु 
तसेच &या भागात स;ैय नसEयामळेु सम>ु� लटेुरे /कंवा दहशतवाद� तेथे 
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आपले तळ बनव ूशकतात अशी भीती आहे. &यामळेु या बेटांवरती 
को�टगाड�, नौदल, तसेच हवाई दला$या मा?यमातून पेvोKलगं 
वाढ"व,याची गरज आहे. अशी बेटे श�नेु ताwयात घेतEयास ती बेटे परत 
Kमळ"व,याची ताकद आपEया स;ैयात असणे गरजेच ेआहे. अंदमान 
आ�ण �नकोबारम?ये स;ैया$या दोन बटाKलय;स तैनात कर,यात 
आलेEया आहेत. 	&येक बेटावर स;ैय ठेवायच ेअसEयास मो^या 
	माणावर स�ैनकांची तसेच पशैांची आव=यकता भासणार आहे. &यामळेु 
स?यातर� या भागात टेहाळणीचा पया�यच लDकराने �वीकारला आहे. या 
भागात कोणीह� आhमण कर,याचा 	य&न केEयास तो हाणून पाड,याची 
5मता भारतीय स;ैयाम?ये आहे.
अरबी सम>ुातील ल5P"वप समहुावरह� अशीच पCरि�थती आहे. 
सोमाKलयन चाच,े पा/क�तान आ�ण माल:दव या भागातील दहशतवाद� 
या भागातून जात असEयाची शLयता गुMतहेर खा&याने कायमच वत�वल� 
आहे. &यामळेु या P"वपसमहुावरतीह� ल5 ठेव,याची गरज आहे. मा� ह� 
बेटे आंदमान-�नकोबर P"वपसमहुा$या तुलनेत ल5P"वप बेटे भारतीय 
सीमेपे5ा जवळ असEयाने गरज पडEयास दहशतवाPयांना 
हुसकाव,यासाठq आपEया स;ैयाला लागणाया� बोट� आ�ण "वमाने तयार 
आहेत. &यामळेु या बेटा$या सरु5ेची जा�त काळजी कर,याची गरज 
नाह�.
भारता$या सम>ु� सीमा आजह� असOु5त आहेत. २६/११$या हEEयानंतर 
को�टगाड�, नौदल, पोल�सांकड ेअसलेEया बोट�, रडारांची संWया वाढलेल� 
असल� तर�ह� अजूनह� /कनारपcट�व6न अ�तरेLयांची घसुखोर�, श��,े 
बनावट नोटा, अंमल� पदाथाeची त�कर� स6ुच आहे. &यामळेु सागर� सरु5ा 
अजून स5म कर,याची गरज आहे.
य2ुधाच े	वVप बदलत आहे
आगामी काळात कारगीलसारखी यPुधे कमी होतील आ�ण यPुधाच े�व6प 
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बदल,याची शLयता आहे. &यामळेु केवळ कारगीलसारWया यPुधासाठqच 
तयार राहणे शहाणपणाच ेठरणार नाह�. आपEया श�ुंनी कोण&याह� 
	कारच ेयPुध लादले तर &या यPुधाला चोख 	&यmुर देता आले पा:हजे. 
स?या पाक1�तानने भारता$या अंतग�त सरु5ेची पCरि�थती गंभीर क6न 
ठेवलेल� आहे. का=मीरम?ये रोजच फडकणारे इKसस आ�ण पा/क�तानी 
झQड ेपाहता का=मीरम?ये छुपे यPुध पकुार,यात आले आहे क1 काय असा 
	=न �नमा�ण होतो. याKशवाय ईशा;य भारतातील काह� बंडखोरांनी नकुतेच 
आपEया काह� जवानांना ठार मारले होते. &याला 	&यmूर 'हणून आपEया 
स�ैनकांनी 'यानमार$या सीमेत घसुनू बंडखोरांना यमसदनी पाठ"वले होते. 
ईशा;य भारतात दहशतवाद� कारवाया करणाया� अ�तरेLयांच ेटjढे�्नग 
कॅ'प मWुय&वेक6न 'यानमारम?ये आहेत. चीन आ�ण बांoलादेशम?येह� 
या दहशतवाPयांच ेकॅ'प आहेत. अशा दहशतवाPयांची घसुखोर� 
थांब"व,यासाठq 	य&न केले पा:हजे. एखादा दहशतवाद� आत आलाच तर, 
दहशतवाद"वरोधी कारवाई क6न &याला संपवले पा:हजे. 
माओवाद देश पोखरतोय
म?य भारताम?ये मो^या 	माणावर माओवाद पसरलेला आहे. या 
माओवाPयांना चीन आ�ण पा/क�तानकडून मो^या 	माणावर आ�थ�क 
आ�ण श��ांची मदत केल� जाते. स?यातर� माओवाPयांसोबत लढ,यात 
आपण कमी पडत आहोत. भारता$या काह� भागांम?ये होणारे हEले 
थांब"वणे हे देशासमोरच ेमोठे आJहान आहे. अशा दहशतवाद� कारवाया 
करणाया�ना गुMतहेर खा&यामाफ� त शोधनू काढ,याची गरज आहे. &यासाठq 
आपले गुMतहेर खाते अजून स5म कर,याची गरज आहे. 
भारत-पा/क�तान सीमेकड ेसवाeचचे ल5 असते. मा� भारत-चीन, भारत-
नेपाळ, भारत-'यानमार, भारत-बांगलादेश, भारत-9ीलंका येथनूह� 
दहशतवाPयांची घसुखोर� कायमच स6ु असत.े या सव� सीमा सरुO5त 
कर,याची गरज आहे. कारगीलसारखी लढाई हो,याची शLयता केवळ 
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लPदाख$या काह� भागातच आहे. याKशवाय अंदमान-�नकोबार, ल5P"वप 
बेटांवर अशा 	कारची घसुखोर� होऊ शकते. &यामळेुच आपण आपले 
टेहाळणी सामzयाबरोबरच श�लुा नमोहरम कर,याचहे� सामzय 
आपEयाकड ेअसायला हव.े चीन, पा/क�तानसह भारता$या इतर श�ुंनी 
भारता$या अंतग�त सरु5ेची अनेक आJहाने आपEयासमोर आहेत. यासाठq 
आपEयाला आपEया सीमा अजून सरुO5त कराJया लागणार आहेत. 
अथा�तच गेEया काह� वषाeम?ये आपEया सीमा काह� 	माणात सरुO5त 
झालेEया असEया तर� अजूनह� &या पणू�पणे सरुO5त झालेEया नाह�त.
भारतासमोर�ल सरु5ेची आJहाने बहुआयामी आहेत. वेगवेग~या 	कार$या 
यPुधांना सामोरे जा,यासाठq लDकराची ताकद वाढ"व,याची गरज आहे. 
कारगील :दवसा$या �नKमmाने आपले सरकार या सग~या सरु5े$या 
पलैूंवरती "वचार करेल अशी अपे5ा आहे. 
श	-ापे>ा श	- चालवणारा सNैनक जा	त महXवाचा
>ास गावाम?ये आता एक �मारक बांधलेले असनू तेथे अनेक पय�टक 
भेट�साठq जातात. �तथे गेEयानंतर Kशखरे :दसतात आ�ण लढाई /कती 
अवघड होती याचा बघणायाeला अंदाज येतो. नकळतपणे कार�गल 
यPुधाम?ये लढलेEया स�ैनकांपढेु आ�ण वीरगती KमळालेEया श:हदांपढेु 
आपण नतम�तक होतो. कार�गल$या  यPुधावर काह� �च�पट देखील 
�नघाले आ�ण ते गाजले देखील. त+णांनी कार�गल यPुधाम?ये पराhम 
गाजवला आ�ण &याचा आपEयाला अKभमान देखील आहे पण आपEयाकड े
या पराhमाला /कंवा स�ैनकां$या या बKलदानाला पा:हजे तसे महSव :दले 
जात नाह�. आपण केवळ स�ैनकांना वीरगती Kमळाल� एवढाच उEलेख 
करतो. बहुतेकवेळा &या स�ैनकांच ेनावदेखील आपEयाला ठाऊक नसत.े या 
श:हदांच े�मरण ठेवनू आपण &यां$यामळेु आज सरुO5त आहोत ह� 
भावना कायम मनात जपल� पा:हजे. /कतीह� मोठे तं��ान आले तर� 
यPुध जे िजंकले जाते ते स�ैनक िजंकतात.कुठलाह� देश /कती सरुO5त 

32



आहे हे &या$याकड े/कती श��साठा आहे याव6न ठरत नसते तर 
&यां$याकड ेअसणाया� स�ैनकांव6न ठरत असत.े एका 'हणी नसुार ‘देव 
आ�ण स�ैनकांवर आपण सव�च 	ेम करतो. पण जेJहा आपEयाला /कंवा 
देशाला धोका �नमा�ण झाले तेJहाच &यांची आठवण येते. ते संकट जाते 
तेJहा आपण &यांना "वसरतो. जे राDv आपEया स�ैनकांना "वसरते ते 
राDv कधीह� मोठे होऊ शकत नाह�. आज$या घडीला देशा$या 
सरुO5ततेला बहुआयामी धोके आहेत. &यासाठq स5म स;ैयबल गरजेच े
आहे. इतकेच नाह� तर देशातील 	&येक नागCरकाने देश	ेम जागतृ ठेवनू 
आपले कत�Jय पार पाडले तर या बहुआयामी धोLयांना आपण परतवनू 
लाव ूशकतो. 
२३ ऑग	ट २०१५न संपणाया� *ववरात पा�क	तान
आपEयाकड े‘पेराल ते उगवते�क अशी एक 'हण आहे. ह� 'हण तंतोतंत 
लागू पडणारे जगातील एक 	मखु राDv 'हणजे पा/क�तान. आजवर 
भारता"व+Pध आ�ण जगा"व+Pध$या दहशतवादाला खतपाणी घालणाया� 
पा/क�तानची अव�था आज दयनीय झाल� आहे. तेथे अंतग�त 
दहशतवादाने थमैान घातले असनू पंजाब या पा/क�तानच े�दय समजEया 
जाणाया� 	ांतात नकु&याच झालेEया आ&मघाती हEEयाम?ये तेथील 
गहृमंIयांचा म&ृय ूझाला आहे. वा�त"वक, पेशावरमधील हEEयानंतर धडा 
घेऊन पा/क�तानने दहशतवादाच ेसमळू उ$चाटन कर,यासाठq 	य&न 
करणे गरजेच ेहोते; मा� तेथील सरकार केवळ &यां$या"व+Pध कारवाया 
करणाया� दहशतवाPयां"व+Pध मोह�म राबवते आहे. &याचवेळी 
अफगा�ण�तानात :हसंाचार करणाया� आ�ण भारता"व+Pध कारवाया 
करणाया� गटांना मदत केल� जात आहे. अशाने हे दDुटचh कधीह� 
संपणारे नाह�. याची पCरणती महाभीषण असेल हे नLक1 !
पा�क	तानम�ये दहशतवाद वाढत आहे 
पा/क�तानातील पंजाब 	ांताच ेगहृमं�ी शजुा खानजादा हे १५ ऑग�ट 
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रोजी झालेEया दहशतवाद� हEEयाम?ये ठार झाले. &यां$यावर दोन 
आ&मघातक1  दहशतवाPयांनी हEला केला. याम?ये संर5ण दलाच ेइतर 
१३ स�ैनकह� मरण पावले आहेत. तसेच अ;य १७ जण जखमी झाले 
आहेत. पा/क�तानातील सवाeत मोठq दहशतवाद� संघटना तेहCरक ए 
ताKलबान पा/क�तानने या हEEयाची जबाबदार� �वीकारल� आहे. गहृमं�ी 
खानजादा हे पा/क�तानी स;ैयामधनू कन�ल या पदाव6न �नवmृ झाले 
होते. आपEया गावाम?ये जनता दरबाराम?ये बोलत असतानाच  
आ&मघातक1 हEलेखोरोने &यां$यावर हEला केला. २०१४ म?येच खानजादा 
यांनी पंजाब 	ांताच ेगहृमं�ी पद �वीकारलेले होते. &यानंतर पंजाबम?ये 
वाढणारा दहशतवाद �नपटून टाक,यासाठq &यांनी पDुकळ 	य&न केलेले 
होते. माग$याच म:ह;याम?ये पा/क�तानम?ये अल ्कायPयाचा 	मखु 
मारला गेEयाची घोषणा केल� होती. &यामळेु &यांना अनेक दहशतवाद� 
संघटनांकडून धमLया Kमळत हो&या. 
गेEया दहा वषाeपासनू पा/क�तानम?ये दहशतवाद मो^या 	माणात वाढत 
आहे. याच ेमWुय कारण पा/क�तान दहशतवाPयांना आपले एक सामCरक 
श�� समजतो. भारता"व+Pध काि=मरम?ये गेEया अनेक वषाeपासनू या 
दहशतवाPयांचा वापर पा/क�तानकडून केला जात आहे. पण &यामळेु 
दहशतवादा$या भ�मासरुाने थमैान घातले असनू तेथे दहशतवाPयांची 
संWयाह� मो^या 	माणात वाढत आहे.
पा�क	तानम�ये  तीन +कार4या दहशतवाद� संघटना 
पा/क�तानम?ये अनेक 	कार$या दहशतवाद� संघटना असनू &यांची 
"वभागणी 	ामWुयाने तीन 	कारात करता येते. यापकै1 लDकरे तैUयबा, 
:हजबलु मजुा:हPद�न, जैश ए मोह'मद यांसारWया अ�तरेक1 संघटना या 
	ामWुयाने भारता"वरोधी कारवाया करत असतात; तर इतर काह� संघटना 
या 	ामWुयाने पा/क�तानी सरकार आ�ण पा/क�तानी स;ैया"व+Pध 
&यां$याच देशात कारवाया करत असतात. याम?ये 	ामWुयाने उEलेख 
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करावा लागतो तो तेहCरक ए ताKलबान आ�ण पा/क�तान या संघटनेचा. 
याखेर�ज �तसया� 	कार$या संघटना या पा/क�तानम?ये गेEया काह� 
वषाeपासनू जोर धरत असलेEया �वतं�ता चळवळींम?ये सहभागी होताना 
:दसतात. आज बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[ ह� संघटना वेग~या 
बल�ुच�तानसाठq 	य&न करत आहे. याKशवाय Kसधं 	ांताम?येह� �वतं�ता 
चळवळ मो^या 	माणावर स6ु आहे. याखेर�ज अनेक दहशतवाद� संघटना 
पा/क�तानातील �k=चन, Kशख, :हदं ूआ�ण मिु�लमांमधील काह� जमाती 
अशा अEपसंWयांकां"व+Pध कारवाया करत आहेत. अशा संघटनांची 
संWयाह� मोठq आहे. याKशवाय जगभरात दहशतवाद माजवणाया� काह� 
अ�तरेक1 संघटनांच ेमळूह� पा/क�तानात आहे. याम?ये ताKलबान$या 
वेगवेग~या संघटनांचा समावेश होतो. याम?ये अल ्कायदाचा उEलेख 
करावा लागेल. ह� संघटना जाग�तक दहशतवाद� संघटना असनू 
अफगा�ण�तानाम?ये स?या या संघटनेने 	चंड धमुाकूळ घातलेला आहे. 
अEकायदासारखे हे दहशतवाद� गट पा/क�तानातील व�झCर�तान, फताह 
या भागातून अफगा�ण�तानम?ये हEले करतात.

याम?ये पा/क�तान$या <Dट�ने चांगले दहशतवाद� गट (गुड टेरोCरझम) 
अशी Zयांची JयाWया केल� जाते &याम?ये फLत भारता"व+Pध कारवाया 
करणाया� अ�तरेक1 संघटनांचा समावेश आहे. इतर संघटनांकड ेपा/क�तान 
सरकार वाईट दहशतवाद� गट (बॅड टेरोCरझम) या <Dट�ने पाहत.े  या 
अ�तरेक1 संघटनां$या सतत$या :हसंक कारवायांमळेु पा/क�तान पणू�पणे 
पोख6न गेला आहे. गेEया काह� वषाeपासनू वाढलेEया :हसंाचाराच ेआकड े
हे भीषण आहेत. २००३ पासनू १० ऑग�ट २०१५ पयeत पा/क�तानम?ये 
२० हजार ५३२ सामा;य नागCरक, ६२२९ स�ैनक आ�ण पोKलस, ३१६६८ 
वेगवेग~या गटांच ेदहशतवाद� मारले गेलेले आहेत. 'हणजेच 
पा/क�तानमधील :हसंाचार हा भारता$या तुलनेने दहापट�ंनी जा�त आहे. 
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पा/क�तानातील सव�च 	ांतात दहशतवाद पसरलेला आहे. पण सवा��धक 
दहशतवाद� हे अफगा�ण�तानजवळ$या फताह (फेडरल� अॅडKम�न�टड� 
vायबल एCरया) आ�ण उmर व�झCर�तानम?ये आहेत. याच भागाम?ये 
पा/क�तानी स;ैया"व+Pध कारवाया करणाया� तेहCरक ए ताKलबान 
पा/क�तान या संघटनेचहे� मोठे जाळे आहे. 
अ?पंYयांकां*वO2ध २२२हून अ1धक दहशतवाद� ह?ले 
गेEया काह� वषाeपासनू पा/क�तानी स;ैय या संघटने"व+Pध 
दहशतवाद"वरोधी मो:हम राबव,याचा 	य&न करत आहे; मा� याम?ये 
&यांना फारसे यश Kमळालेले नाह�. पा/क�तानात घडणाया� :हसंाचाराचा 
गेEया एक वषा�चा अ�यास केला तर असे :दसते क1 मरणाया�म?ये 
Kशयांची संWया ल5णीय आहे. अनेक स;ुनी दहशतवाद� संघटना 
Kशयापं�थयांना मार,याचा 	य&न करत आहेत. संयLुत राDvसंघा$या 
कKमशन ऑन इंटरनॅशनल CरKलज;स �1डम$या अहवालानसुार २०१४ या 
एका वषा�म?ये अEपंWयांकां"व+Pध २२२हून अ�धक दहशतवाद� हEले झाले 
आहेत. याम?ये ४३० अEपसंWयांक मारले गेले असनू &यात Kशया, 
अहम:दया, Kशख, :हदं,ू �k=चन यांचा समावेश आहे.  तेहCरक ए 
ताKलबान पा/क�तान ह� संघटना स?या वेगवेग~या 	कारच ेदहशतवाद� 
हEले करत आहे. याम?ये ससुाईड बॉि'बंग 'हणजेच आ&मघाती हEले 
क6न पा/क�तानी स�ैनकांना आ�ण महSवा$या ने&यांना मार,याचा 	य&न 
करत आहे. २०१४ ते २०१५ या काळात या संघटनेने असे अनेक हEले 
केलेले आहेत. याम?ये सवाeत भीषण हEला हा पेशावरमधील पा/क�तानी 
स;ैया$या शाळेवर केला गेला. या हEEयात १३५ शाळकर� मलेु मारल� 
गेल�. यानंतर पा/क�तान सरकारने या संघटने"व+Pध स6ु असलेल� 
यPुधमोह�म अ�धक ती� केल�. या मो:हमेला ‘झब� ए अZब असे नाव 
आहे. पा/क�तानी स;ैयाने  या मो:हमेअंतग�त एका वषा�म?ये २००० हून 
अ�धक दहशतवाPयांना ठार मार,याम?ये यश Kमळवले आहे, असे 
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सांग,यात येते. याम?ये पा/क�तानी लDकराच े२०० स�ैनक मारले गेले 
असनू अनेक जण जखमी झालेले आहेत. तथा"प, पा/क�तानी लDकराने 
मारलेEया या दहशतवाPयां$या आकडवेार�ला तेथील मा?यमांकडून दजुोरा 
Kमळताना :दसत नाह�. याच ेकारण Zया भागात ह� मोह�म स6ु आहे तेथे 
मा?यमांना मZजाव कर,यात आला आहे. &यामळेु मारEया गेलेEया 
दहशतवाPयां$या आकडवेार�वर "व=वास ठेवता येत नाह�. आ&मघाती 
हEEयांबरोबरच तेहCरक ए ताKलबान पा/क�तान ह� संघटना मो^या 
	माणावर बॉ'ब�फोट आ�ण गोळीबारह� करत आहे. या संघटनेने 
पा/क�तान$या ना"वक तळांवर आ�ण "वमानतळांवरह� हEले केलेले 
आहेत. 
पा�क	तानम�ये शZाZे आ)ण दाVगोळा हा मो[या +माणावर उपल]ध
महSवाचा मPुदा 'हणजे, आज पा/क�तानम?ये श|ा|े आ�ण दा6गोळा 
हा मो^या 	माणावर उपलwध आहे. असे मानले जाते क1, 
पा/क�तानमधील 	&येक नागCरकासाठq दोन एके-४७ रायफEस उपलwध 
होऊ शकतील, इतक1 ह� श|ां|ांची संWया मोठq आहे. यामळेु कोण&याह� 
दहशतवाद� संघटनांना ह&यारांची, दा+गो~याची वा बॉ'ब�फोट 
घडव,यासाठq आव=यक सामgीची कधीह� कमी पडत नाह�. 
या दहशतवादाने संपणू� पा/क�तानला "वळखा घातला असला तर� 
अफगा�ण�तान$या सीमेलगत$या फटाह या भागात तो सवा��धक 	माणात 
आहे. २०१४ $या आकjयांनसुार या भागात २८०० हून अ�धक नागCरक 
मारले गेले आहेत. Kसधं 	ांतात ११८०, बल�ुच�तानम?ये ६४३, पाकJयाMत 
का=मीरम?ये ६१७ आ�ण पंजाब 	ांताम?ये १८० नागCरक मारले गेले 
आहेत. 'हणजेच :हसंाचारा$या <Dट�ने "वचार करायचा झाला तर पंजाब 
	ांतात तो सवाeत कमी आहे असे ल5ात येते. पंजाबला पा/क�तानच े
�दय मानले जात.े याच ेकारण पा/क�तानच ेबहुतेक राजक1य नेतSृव, 
स�ैनक आ�ण आ�थ�क शLती ह� या 	ांतातून येत असते. आता मा� 
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तहCरक ए ताKलबान पा/क�तान या संघटनेने पंजाब 	ांताम?येह� 	वेश 
केलेला आहे आ�ण तेथील :हसंाचारह� वाढताना :दसत आहे. "वशषे 
'हणजे पंजाब 	ांताच ेमWुयमं�ी शाहबाज हे पा/क�तानच ेपंत	धान 
नवाझ शर�फ यांच ेसWखे भाऊ आहेत. लDकरे तैUयबा, जमात उल दवा 
यांसारWया अ�तरेक1 संघटनांना सरकारकडून मदत Kमळवनू दे,या$या 
कामी शाहबाज हे अgेसर आहेत. 
अNतरेक^ संघटनां*वरोधात झब� ए अAब ह� य2ुधमोह�म 
एकूणच, पा/क�तानम?ये अ�तशय "व�च� पCरि�थती �नमा�ण झालेल� 
आहे. पा/क�तानमधील दहशतवाPयांची तीन भागाम?ये "वभागणी 
कर,यात आल� आहे. याम?ये भारता"व+Pध कारवाया करणाया� अ�तरेक1 
संघटनांना पा/क�तान सरकारकडून मदत केल� जाते. दसुर�कड ेपा/क�तान 
सरकार आ�ण स;ैया"व+Pध कारवाया करणाया� अ�तरेक1 संघटनां"वरोधात 
लDकराने झब� ए अZब ह� यPुधमोह�म स6ु केलेल� आहे. �तसर�कड ेअल ्
कायदा आ�ण अफगा�ण�तानम?ये काम करणाया� दहशतवाPयांना 
पा/क�तान मदत करत आहे. 'हणजेच पा/क�तान$या <Dट�ने काह� 
दहशतवाद� गट हे चांगले आहेत, तर काह� वाईट. पा/क�तानातील 
सामा;य जनता आ�ण काह� राजक1य नेते हे या सतत$या दहशतवादाला 
कंटाळलेले आहेत. या सवाeकडून दहशतवादाला कडाडून "वरोध होत असनू 
दहशतवादाची ह� "वषवEल� पा/क�तानमधनू कायमची उखडून टाक,याची 
मागणी सरकारकड ेप;ुहा प;ुहा केल� जात आहे. नवाझ शर�फ यांनीह� 
आ'ह� पा/क�तानातून दहशतवादाच ेउ$चाटन क6 अशा 	कार$या घोषणा 
अनेकदा केEया आहेत. पण केवळ घोषणाबाजीच होत आहे. 	&य5ात 
अंमलबजावणीसाठq पा/क�तानच ेस;ैय &यासाठq तयार आहे असे :दसत 
नाह�. 

भारताम?ये आपण दहशतवाद"वरोधी अKभयान राबवतो &यावेळी आपले 
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फLत स;ैय हातातील श|ां$या साहाUयाने या अKभयानात सहभागी 
होतात. पा/क�तानात मा� अशा 	कार$या अKभयानाम?ये हवाई दल, 
आ:ट�लर�$या मो^या तोफा, हेKलकॉMटस�, रणगाड ेआद�ंचाह� वापर मो^या 
	माणावर होत आहे. मा� &यामळेु 	&य5ात खरे दहशतवाद� मारले 
जा,याऐवजी सव�सामा;य नागCरकांचाच हकनाक बळी जात आहे. याचा 
पCरणाम उलटा होताना :दसत आहे. अशा हEEयांम?ये १० सामा;य 
नागCरक मारले गेEयामळेु &यातून  १०० नवीन यवुक दहशतवाद� बननू 
पा/क�तानी स;ैया"व+Pध कारवाई कर,यासाठq तयार होताहेत. यामळेु 
पा/क�तानमधला हा दहशतवाद कधीह� न संपणारा दहशतवाद आहे. 
इतका :हसंाचार होत असनूह� पा/क�तान सरकारला ह� गोDट ल5ात येत 
नाह�, हे अनकालनीय आहे. वा�त"वक, संपणू� पा/क�तानी सरकारने पणू� 
देशभरात दहशतवाद"वरोधी मोह�म राबवणे गरजेच ेआहे. पण तसे होत 
नाह�. याच ेमWुय कारण 'हणजे पा/क�तान सरकार, स;ैय आ�ण 
आयएसआय यांना ते नको आहे. अफगा�ण�तानमधनू अमेCरकन स;ैय 
परत गेEयानंतर अ�याहून जा�त अफगा�ण�तानवर आपला ताबा 
राह,या$या <Dट�ने &यांना या दहशतवाPयांची गरज आहे. वा�त"वक, 
अफगा�ण�तानम?ये काय होईल? तेथे पा/क�तानच े�नयं�ण राह�ल का?
ते�थल दहशतवाद, :हसंाचार थांबेल का? हे येणारा काळच सांगेल. पण 
स?याची पCरि�थती पाहता अफगा�ण�तानमधील :हसंाचार हा वाढ,याची 
शLयता अ�धक आहे. या "वषार� खेळाम?ये पा/क�तानच ेआ�ण &यांना 
मदत करणाया� चीनच ेहात भाजणार आहेत हे नLक1.  पण तर�ह� 
पा/क�तान यापासनू काह�ह� Kशकायला तयार नाह�. 
दसुर� एक महSवाची घटना अशी क1 इKसस ह� दहशतवाद� संघटना आता 
पा/क�तानम?ये 	वेश कर,याचा 	य&न करत आहे. &यांनी 
पा/क�तानमधील इKसस$या गटाकCरता एका पा/क�तानी नागCरकाची 
	मखुपद� �नयLुती केल� आहे. अमेCरकन गुMतहेर खा&या$या 
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मा:हती	माणे इKससला पा/क�तानमधनू मो^या संWयेने यवुक Kमळत 
आहेत. ह� अ�तशय �चतंेची बाब असनू ये&या काळात पा/क�तानातील हा 
दहशतवाद अ�तउg 6प धारण करणार असे :दसते आहे. या सवाeमळेु 
पा/क�तान हे न संपणाया� "ववराम?ये अडकलेले आहे आ�ण यातून बाहेर 
पड,याची शLयता :दसत नाह�. 
भारतावर काय पCरणाम होणार?
गेEया काह� म:ह;यांपासनू पा/क�तानने भारता$या सीमेवर गोळीबाराच े
	माण वाढवलेले आहे. आता रायफल आ�ण लाईफ मKशन यां$या 
फायCरगंबरोबरच पा/क�तानी स;ैय मॉट�रनेसPुधा फायर करत आहे.  
अथा�त भारतीय स;ैय याला चोख 	&यmुर देत आहे. पण सीमेवर वाढलेला 
हा :हसंाचार ह� qचतेची बाब आहे. आजवरचा इ�तहास पाहता 
पा/क�तान$या अंतगeत सम�या गंभीर होतात, &यावेळी तेथील जनतेच े
ल5 बाहेर वळव,यासाठq पा/क�तानकडून भारताचा आ�ण काि=मरचा 
वापर केला जातो. आताह� तेच होताना :दसत आहे. पा/क�तानातील 
स?याची ि�थती आ�ण भ"वDयातील �च� पाहता सीमेवर�ल गोळीबारा$या 
घटना आगामी काळात वाढ,याची ल5णे आहेत. या पाyवभमूीवर आपण 
अ�तशय सजग राहणे गरजेच ेआहे. 
६ स9ट:बर २०१५ भारत-पाक य2ुधाची प�नाशी
चीन"वरोधात १९६२$या यPुधात मोठq हार प&करावी लागEयानंतर 
भारतीय स;ैयाच ेमनोधयै� खचलेले होते. याच काळात १९६५$या प:हEयाच 
म:ह;यात पा/क�तानी स;ैयाने मो^या 	माणावर घसुखोर� क6न 
भारता"वरोधात अघो"षत  यPुध पकुारले. जुनाट श��साठा असलेEया 
भारतीय स;ैयाचा आपEयापढेु �नभाव लागणार नाह�, असा "वचार क6न 
पा/क�तानने अ&याध�ुनक पॅटन�क रणगाड ेआ�ण सेबर जेट "वमान 
आ�ण आध�ुनक ह&यारांसह भारतीय लDकरावर हEला केला. मा� भारतीय 
स;ैयाने आपEया य?ुद�नती, आ�ण शौया�$या बळावर पा/क�तानचा हEला 
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केवळ परतवनूच लावला नाह�, तर पा/क�तान$या लाहोर आ�ण 
Kसयालकोट या महSवा$या शहरांपयeत मजल मारल�. यामळेु घाब6न 
गेलेEया पा/क�तानने पंजाब$या खेमकरण भागात रणगाjयांनी हEला 
केला. मा� भारतीय स;ैया$या यPुध डावपेचामळेु &यांना आपEया शकेडो 
रणगाjयांवर पाणी सोडावे लागले. १९६२$या यPुधात हार प&करावी 
लागEयानंतर १९६५$या यPुधात मोठा "वजय Kमळ"वEयाने भारतीय 
लDकराने आपल� इZजत परत Kमळवल�. या यPुधानंतर खया� अथा�ने 
भारतीय लDकरा$या आध�ुनक1करणाने वेग पकडला. याचा पCरणाम 
'हणून भारतीय लDकराने १९७१$या यPुधात �नणा�यक "वजय Kमळवला.
आQहाला स�ैयाची अिजबात गरज नाह� पंडीत जवाहरलाल नेहO 
�वतं� भारताच ेप:हले पंत	धान पंडीत जवाहरलाल नेह+ हे  शांतता"	य 
असEयाने &यांनी स;ैया$या आध�ुनक1करणाकड ेपणू� दलु�5 केले होते. 
१९६१ म?ये त&काल�न लDकर	मखु जनरल �थमUैया यांनी ‘भारता$या 
सरु5ेसमोरची आJहाने�क असा 	बंध पंडीत नेह6 यां$यासमोर ठेव,याचा 
	य&न केला होता. तेJहा नेह6 यांना &याचा राग आला. ‘‘आ'ह� 
शांततावाद� आहोत, आम$यावरती कोणताह� देश हEला करणार नाह�. 
आ'हाला स;ैयाची गरज नाह�. भारता$या र5णासाठq भारतीय पोल�स 
स5म आहेत. यPुध होणे शLय नाह�. यPुध झाले तर� मी एकटा 
म&ुसPदे�गर� क6न हे यPुध थांबव ूशकतो, आ'हाला स;ैयाची अिजबात 
गरज नाह�, असे नेह6 &यावेळी 'हणाले होते. 
नेह6ं$या या शांतता"	य धोरणाचा पCरणाम 'हणजे १९६५ म?ये झालेEया 
भारत-पा/क�तान यPुधा$या वेळी भारताकड ेभारताकड ेजुनाट "वमाने 
होती. &यातुलनेत पा/क�तानकड ेसेबर जेटसारखी अ&याध�ुनक "वमाने 
होती. भारताकड ेदसुया� महायPुधात वापर,यात आलेले शरेमन आ�ण 
सQ$यरु�यन हे रणगाड ेहोते; तर पा/क�तानकड ेअ&याध�ुनक ‘पॅटन रणगाड े
होते. अमेCरके$या नेत&ृवाखाल�ल ‘सQटो या संघटनेचा सद�य असEयामळेु 
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पा/क�तानला अमेCरकेकडून अ&याध�ुनक श�� ेKमळाल� होती. 
१९६४ म?ये नेह6ंच े�नधन झाले. &यानंतर पंत	धान बनलेEया लालबहादरू 
शा��ी यांना आंतरराDv�य पातळीवर फारसे महSव :दले जात नJहते. 
&यांचा 	शासक1य अनभुवह�  कमी होता.  पा/क�तानच े /फEड माश�ल 
आयबु खान लालबहादरू शा��ींना भेटले, &यावेळी शा��ी हे आम$या 
"वरोधात काय लढणार असे &यांना वाटले होते. आयबू खान यांनी आपले 
Kश5ण यनुायटेड /कंoडम$या सँडह�ट Kमल�टर� अॅकॅडमीम?ये पणू� केले 
होते. आंतरराDv�य �तरावर t�टनच ेपंत	धान, अमेCरकेच ेराDvपती 
यां$याशी &यांच ेचांगले संबंध होते. &या तुलनेत भारता$या नेत&ृवाच े
जाग�तक महासmांसोबतच ेसंबंध अ�तशय कमकुवत होते. या सग~या 
पCरि�थतीमळेु भारताशी यPुध क6न का=मीरला भारतापासनू वेगळे 
कर,याची योoय वेळ असEयाचा "वचार जनरल आयबु खान यांनी केला 
होता. आयबु खान हे पा/क�तानच ेराDvा?य5 आ�ण पा/क�तानी स;ैयाच े
	मखु होते. 
१९६२च ेयPुध हरEयानंतर भारता$या लDकर	मखुांना काढून टाक,यात 
आले होते. तसेच �न'मे भारतीय लDकर चीन$या सीमेवर पाठ"व,यात 
आले होते. यामळेु का=मीर आ�ण पंजाब$या पा/क�तानी सीमेवर�ल स;ैय 
कमी झाले होते. क$छ$या वाळवंटात भारतीय स;ैयाची संWया अ&यEप 
होती. जनरल चौधर� यांना सेना	मखु बन"व,यात आले होते. भारताच े
वे�टन� कमांडच े	मखु ले�टनंट जनरल हरब5Kसगं हे एक अनभुवी 
सेनापती होते. १९६५$या यPुधातील सवाeत महSवाचा पलै ूहा &यावेळच े
भारताच ेनेत&ृव आ�ण &यावेळची भारताची पCरि�थती हा होता. याचाच 
फायदा घेऊन पा/क�तानने हEले केले. 
 ‘ऑपरेशन डझेट� होक‘ ऑपरेशन क4छ4या रणात 
सन १९६५$या यPुधाला ५० वषx पणू� होत आहेत. या यPुधाचा अवधी खूप 
मोठा होता. हे यPुध जानेवार� १९६५ ते सMटQबर १९६५ यादर'यान चार 

42



वेगवेग~या काळात लढले गेले. या यPुधाची स+ुवात जानेवार� १९६५ 
म?येच झाल� होती. जानेवार� म:ह;यात पा/क�तानने भारता"वरोधात 
‘ऑपरेशन डझेट� होक नावाच ेऑपरेशन क$छ$या रणात स6ु केले होते. 
सवाeत प:हल� लढाई ह� जानेवार�$या म:ह;याम?ये क$छ$या वाळवंटात 
स6ु झाल�. हा भाग वाळवंट� आहे. तसेच काह� भागात सम>ुाच ेपाणी 
आतपयeत येत असEयाने �तथे रणगाड ेपाठ"वणे शLय नJहते. &यामळेु 
&या भागातEया सव� लढाया पायदळा$या स�ैनकांनी लढEया. 
पा/क�तान$या १५ ते २० हजार स;ैयाने भारतीय चौLयांवर तीन हEले 
केले. ते हEले परतवनू लाव,यात भारतीय स;ैयाला यश Kमळाले. यानंतर 
या यPुधात आपEयाला यश Kमळणार नाह� हे ल5ात आEयावर  
पा/क�तानने आंतरराDv�य �तरावर मदत घेऊन हे यPुध ३० जूनला 
थांब"व,यात आले. मा� या काळात यPुध 'हणून घो"षत झाले नJहते.
 काaमीरम�ये ऑपरेशन िजbा?टर 
ए"	ल म:ह;यात पा/क�तानने का=मीरम?ये दसुर� आघाडी उघडल�. याला 
ऑपरेशन िज�ाEटर असे 'हण,यात आले. अघो"षत यPुधा$या पढुचा 
भाग ए"	ल ते जुल ैअशा चार म:ह;यात ज'म ूआ�ण का=मीरम?ये 
जनरल अWतर हुसेन यांनी ३० हजार पा/क�तानी स;ैयाबरोबर 
टोळीवाEयां$या +पात का=मीरम?ये घसुखोर� केल�. काि=मर$या 
वेगवेग~या भागातील भारतीय स;ैयावर हEले करणे स6ु केले. काि=मर� 
जनता भारता"वरोधात उभी रा:हEयाच ेदाखवनू काि=मर� जनतेला मदत 
कर,यासाठq पा/क�तानी स;ैय यPुध क6न का=मीरम?ये 	वेश कर,याचा 
	य&न करणार होते. &यांनी का=मीरमधEया परु�, पुंच, अखनरु अशा 
महSवा$या गावांम?ये स;ैय घसु"वले. हे स;ैय सा?या कपjयांम?ये 
असEयाने ते का=मीरचचे र:हवासी आहेत असे दाख"व,यात आले. &यांनी 
भारतीय स�ैनकां$या वेगवेग~या तुकjयांवर हEले कर,यास स+ुवात केल�.
&यावेळच ेका=मीरच ेमWुयमं�ी शखे अwदEुला यांनीह� आपEया देश>ोह� 
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कारवायांना मोठा वेग :दला होता. १९६४ म?ये शखे अwदEुला यांनी अनेक 
वेगवेग~या देशांचा दौरा क6न का=मीरला भारतापासनू वेगळे केले पा:हजे 
हे सांग,याचा 	य&न केला. भारतात परतEयानंतर शखे अwदEुला यांना 
लागल�च तु+ंगात डांब,यात आले होते. यामळेु का=मीरम?ये :हसंाचार स+ु 
झाला होता. ह�च संधी साधनू पा/क�तानने आपले ३० हजार स;ैय 
का=मीरम?ये पाठ"वले. का=मीर� जनता भारता"वरोधात उठाव करत 
असEयाच ेदाख"व,याचा 	य&न पा/क�तानकडून कर,यात आला. तीन ते 
साडतेीन म:हने चाललेEया या अघो"षत यPुधात भारतीय स;ैयाने केलेEया 
उ&कृDट काम�गर�मळेु अनेक पा/क�तानी स�ैनकांना पकड,यात यश आले. 
काि=मर� जनेतेनेह� भारतीय स;ैयाला मदत केल�. &यानंतर उरलेEया 
पा/क�तानी स;ैयाने पळ काढला. 
मेजर रणजीत�सगं दयाल यांना महावीरचc +दान 
पाकJयाMत का=मीर$या हाजी"पर �खडं या भाागातून पा/क�तानी स;ैय 
घसुखोर� करत असEयामळेु भारतीय कमांड]ना ह� �खडं आपEया ताwयात 
घे,याच ेआदेश दे,यात आले. &यामळेु मेजर रणजीतKसगं दयाल यां$या 
नेत&ृवाखाल� भारतीय कमांड]नी या अ�तशय खोलवर असलेEया �खडंीवर 
हEला क6न �तथे कwजा केला. यामळेु पा/क�तानी घसुखोरांना Kमळणार� 
मदत थांब"व,याम?ये भारताला यश Kमळाले. यानंतर ज'म ूका=मीरम?ये 
घसुखोर� केलेEया पा/क�तानी स;ैयाने तेथनू पळ काढला. हाजीपीर �खडं 
ताwयात घे,याच ेभारतीय कमांड]च ेशौय� पाहून मेजर रणजीतKसगं दयाल 
यांना महावीरचh 	दान कर,यात आले. यामळेु का=मीरमधील घसुखोर� 
थांब"व,यात आपEयाला यश Kमळाले.
यानंतर सMटQबर म:ह;यात खया� यPधाला स+ुवात झाल�. या यPुधात 
पा/क�तानने सवा�त आधी ज'म$ूया छांब या गावात भारतीयांवर हEले 
केले. या सीमेच ेर5ण कठqण असEयाच ेल5ात आEयानंतर भारतीय 
लDकराने पंजाब$या सीमेवर लDकराची दसुर� आघाडी उघड,याचा �नण�य 
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घेतला. भारतीय स;ैयाने �वातंIयानंतर प:हEयांदा आंतरराDv�य सीमा 
ओलांडून लाहोर$या :दशनेे कूच केले. प:हला हEला लाहोरवर, तर दसुरा 
हEला Kसयालकोट भागात कर,यात आला. &यानंतर भारतीय स;ैयाला 
लाहोरवर हEला कर,यापासनू रोख,यासाठq पा/क�तानी स;ैयाने 
पंजाबमधEया खेमकरण आ�ण असल उmर या गावांम?ये हEला केला. 
येथे रणगाjयांची मोठq लढाई झाल�. 
‘ऑपरेशन Tँड	लॅम 
या यPुधाम?ये छांब भागात झालेEया लढाईच ेनाव ‘ऑपरेशन gँड�लॅम हे 
होते. का=मीरम?ये अपारंपार�क यPुध करणे शLय नसEयाच ेल5ात 
आEयानंतर पा/क�तानी स;ैयाने ज'ममूधील छांब या भागातील भारतीय 
स;ैयावर हEला केला. &यानंतर २ सMटQबर १९६५ला भारत-पा/क�तानच े
पारंपCरक यPुध स6ु झाले. ६ सMटQबरपयeत पा/क�तान स;ैयाने छांबवर 
"वजय Kमळवनू अखनरू$या :दशनेे आगेकूच केल�. अखनरू गावावर &यांना 
"वजय Kमळवता असता तर ज'म-ूअखनरू-पुंच हा र�ता कापला गेला 
असता. यामळेु पुंच राजौर�सारखे िजEहे पा/क�तानला भारतापासनू वेगळे 
करता आले असते. यामळेु पा/क�तानी स;ैयाच ेआhमण थांब"व,याकरता 
भारतीय लDकराने हवाई दलाचा वापर करावा असा 	�ताव :दला. लढाई 
गंभीर वळणावर आEयानंतर त&काल�न संर5णमं�ी यशवंतराव चJहाण 
यां$याकड ेहा 	�ताव दे,यात आला. यावर �नण�य घे,यात वेळ लागला 
असता तर अखनरू र�ता कापला गेला असता. मा�, चJहाण यांनी केवळ 
पाच Kम�नटांत �नण�य घेऊन भारतीय स;ैयाची मदत कर,याच ेआदेश 
दे,यात आले. यामळेु छांबम?ये झालेला पा/क�तानी हEला थांब"व,यात 
भारतीय स;ैयाला यश Kमळाले. यशवंतराव चJहाण यांनी :दलेले 
यPुधनेत&ृव वाखाण,याजोगे आहे.
दसुया� महाय2ुधानंतरच ेरणगाeयांमधले सवाFत मोठे य2ुध 
छांबमधला हEला थांब"व,यात यश Kमळाले असले, तर� अखनरू र�&याला 
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मोठा धोका असEयाने जनरल हरब5 Kसगं यांनी आपEयाला 
पा/क�तानची या भागातील ताकद कमी कर,यासाठq पंजाबम?ये नवीन 
आघाडी उभार,याची गरज असEयाच ेपंत	धानांना सां�गतले. पंजाब 
सीमेव6न भारतीय स;ैयाकडून लाहोर आ�ण Kसयालकोटवर हEला 
कर,याच े�नयोजन कर,यात आले होते. यासाठq आंतरराDv�य सीमा 
ओलांड,याची गरज होती. हे यPुध वाढू नये यासाठq भारताने 
आंतरराDv�य सीमा ओलांडू नये 'हणून संपणू� जगाने भारतावर दबाव 
आणला होता. परंतु भारतीय पंत	धानांनी जगाचा दबाव झगुा6न लावत 
पंजाबम?ये दसुर� आघाडी उघड,यासाठq परवानगी :दल�. यामळेु 
�वांतIयानंतर भारतीय स;ैयाने आंतरराDv�य सीमा ओलांडून लाहोर$या 
:दशनेे कूच केले. भारतीय स;ैयाला वेळीच थांब"वले नाह�, तर 
लाहोरसारखे दसुरे सवाeत महSवाच ेशहर भारता$या ताwयात जाऊ शकते हे 
/फEडमाश�ल आयबु खान यांना कळून चकुले होते. &यामळेु &यांनी &या 
भागात मो^या संWयेने रणगाjयांचा वापर केला. Kसयालकोट भागाम?ये 
भारतीय आ�ण पा/क�तानी रणगाjयांम?ये दसुया� महायPुधानंतरच े
रणगाjयांमधले सवाeत मोठे यPुध झाले. 
इचोगील कालवा ओलांडून लाहोरपयeत पोहोच,याची काम�गर� ३ जाट या 
बटाKलयनने केल�. &यांनी पा/क�तानी स;ैयाला मात देऊन इचोगील 
कालJयाची लढाई िजंकल�. यामळेु लाहोर शहरालाच मोठा धोका �नमा�ण 
झाला होता. याकCरता ३ जाट बटाKलयनच ेकमांडींग ऑ/फसर ले�टनंट 
कन�ल हाईड यांना महावीर चh 	दान कर,यात आले. इचोगील 
कालJयाची लढाई ह� १९६५$या यPुधातील एक महSवाची लढाई होती. 
याच भागात प,ुयाच ेसपु�ु ले�टनंट कन�ल ए. एस. वPैय(नंतर स;ैय 
	मखु) यां$या रेिजमQटनेह� मोठा पराhम गाजवला. &यांना महावीर चh 
	दान क6न गौर"व,यात आले. याच भागात प,ुयाच ेदसुरे सपु�ु ले�टनंट 
कन�ल ए. tब तारापोर यां$या रेजीमQटनेह� मोठा पराhम गाजवला.&यानंा 
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परमवीर चh 	दान क6न गौर"व,यात आले. Kसयालकोट आ�ण लाहोर 
भागात केलेEया काम�गर�मळेु मेजर जनरल राजQदरKसगं �पॅरो यांना 
महावीर चh 	दान कर,यात आले. 
अ]दलु हमीदनी पा�क	तानच ेपाच रणगाड ेउ2धव	त केले
भारतीय स;ैयाला लाहोर आ�ण Kसयालकोट भागात रोखू शकत नाह� हे 
समजEयानंतर पा/क�तानने �तसर� आघाडी उघड,याचा �नण�य घेतला. 
&यांनी भारता$या खेमकरण भागात रणगाjयां$या मदतीने 	वेश केला.
लाहोर आ�ण Kसयालकोट भागात पढेु जाणाया� भारतीय स;ैयाला परत 
भारतात ये,यास 	वmृ करणे हे या हEEयाच ेउPद�Dट होते. खेमकरण येथे 
भारतीय स;ैयाने पा/क�तान$या रणगाjयांना भारता$या सीमेत येऊ :दले. 
यानंतर खेमकरण भागात कालJयांच ेपाणी सोडून �चखल �नमा�ण 
कर,यात आला. &यामळेु हे रणगाड ेया भागातील शतेांम?ये अडकले. 
&यां$यावरती हEला क6न मो^या संWयेने हे ‘पॅटन�क रणगाड ेनDट 
कर,यात आले. याच भागात ४ gेनेडीयर$या सी. Lय.ू एम. एच. अwदलु 
हमीद यांनी एकcयाने पा/क�तानच ेपाच रणगाड ेआरसीएल गन$या 
मदतीने उPधव�त केले. या काम�गर�साठq &यांना मरणोmर परमवीर चh 
	दान कर,यात आले. असलउतर आ�ण खेमकरण भागात झालेEया 
लढाईला पा/क�तान$या ‘पॅटन�क रणगाjयांची �मशानभमूी समजले जाते. 
केवळ धयै� आ�ण शौया�$या बळावर जुनाट ह&यारे वाप6नह� भारतीय 
स;ैयाने पा/क�तानचा �नणा�यक पराभव केला. कोण&याह� लढाईम?ये 
श�� आ�ण श�� चाल"वणारा माणूस सग~यात महSवाचा असतो. 
भारताकड ेश�� जुनाट असल� तर� ती चालवणारे स�ैनक शरू होते. 
&यामळेुच अ&याध�ुनक श�� ेअसनूह� या लढाईत पा/क�तानचा पराभव 
झाला होता.
य2ुधात भारतीय नौदलाचा उपयोग झाला न=हता
तीन आठवड ेहे यPुध स6ु रा:हEयानंतर सग~या जगाने भारत आ�ण 
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पा/क�तानवर दबाव आणून हे यPुध थांब"व,याची मागणी केल�. &यानंतर 
हे यPुध थांब"व,यात आले. अजून काह� :दवस हे यPुध स+ु रा:हले 
असते, तर लाहोर शहरला मोठा धोका �नमा�ण झाला असता. 
या २२ :दवसां$या यPुधात भारतीय नौदलाचा उपयोग झाला नJहता.
पा/क�तानी नौदलाने भारता$या Pवारका भागात तोफांचा हEला केला 
होता. &यावेळचा पवू� पा/क�तान आ�ण स?या$या बांगलादेशम?येह� लढाई 
झाल� नJहती.
यPुध संप,या$या वेळी भारतीय स�ैनकांनी पा/क�तान$या पंजाब 	ांतातील 
मो^या जमीनीवर कwजा केला होता. &यामानाने पा/क�तानने क$छ$या 
वाळवंटातील अ�तशय थोjया जमीनीवरती कwजा केला होता. भारतीय 
स;ैयाने आपEया नकुसानीपे5ा पा/क�तान$या रणगाjयांच ेमोठे नकुसान 
केले होते. हवाई लढाईतह� पा/क�तान$या सेबरजेटचह� मोठे नकुसान 
झाले होते. या यPुधात भारताने पा/क�तानचा १,९२०; तर पा/क�तानने 
भारताचा ५५० चौरस /कलोमीटर 	देश िजंकला, भारताची जी"वतहानी 
२,८६२ आ�ण पा/क�तानची ५,८०० एवढ� मानल� जात.े भारताच े९७ 
रणगाड,े तर पा/क�तानकड ेअमेCरकेच ेअ�धक दजxदार ‘पॅटन�क रणगाड े
असनूह�, &यांच े४५० रणगाड ेनDट झाले. या यPुधाच ेपारड ेउmराधा�त 
भारता$या बाजूनेच झकुले होते, ह� व�तुि�थती आहे. 
ताaकंदला भारताची हार
 १९६२च ेयPुध थांब"व,यात आEयानंतर अमेCरके$या मदतीने ता=कंद येथे 
वाटाघाट� होऊन ता=कंद करार कर,यात आला. आंतरराDv�य दबावामळेु 
भारताने िजंकलेल� हाजीपीर �खडं पा/क�तानला परत Pयावी लागल�. ह� 
भारताची मोठq चकू होती. लाल बहादरू शा��ी यांनी यPुधाम?ये अ�तशय 
चांगले नेत&ृव :दले होते, पण वाटाघाट�म?ये &यांना अपयश आले. याचा 
�ास झाEयामळेु &यांचा ता=कंद येथे संशया�पद म&ृय ूझाला. १९६२$या 
यPुधानंतर यशवंतराव चJहाणांना संर5णमं�ी बन"व,यात आले होते. 
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तेJहापासनू &यांनी संर5ण "वभागाला चांगले नेत&ृव :दले. यां$या 
नेत&ृवाखाल� भारतीय लDकराच ेआध�ुनक1करण स+ु कर,यात आले. याचा 
पCरणाम 'हणून भारतीय स;ैयाने १९७१च ेय?ुद �नणा�यक पPधतीने 
िजंकले. यशवंतराव चJहाण यांनी स;ैय आ�ण संर5णमं�ालयाला :दलेEया 
चांगEया नेत&ृवामळेुच १९६५ आ�ण १९७१$या यPुधात भारताला यश 
Kमळाले. १९६२ साल� झालेEया पराभवामळेु मानहानी सहन कराJया 
लागलेEया भारतीय स;ैया$या <Dट�ने १९६५ सालच ेयPुध महSवाच ेयPुध 
आहे. या यPुधात KमळालेEया "वजयामळेु भारतीय स;ैयाने आपEयावर�ल 
डाग पसुनू काढला. &यामळेु या यPुधात धारातीथ[ पडलेEया अ�धकार� 
आ�ण जवानांना भारतीय जनतेने सॅEयटू केला पा:हजे. १९६५$या 
यPुधा$या प;नाशी�नKमm वीरांच े�मरण करणे ज+र� आहे.
११ ऑ;टोबर पा�क	तानच ेशपेटू वाकडचे
भारत आ�ण पा/क�तानच ेसंबंध गेEया ६६ वषाeत वेगवेग~या कारणांमळेु 
चांगले होऊ शकलेले नाह�त. याच ेमWुय कारण 'हणजे पा/क�तानला 
का=मीर हवा आहे जो आपण देऊ शकत नाह�. भारताला दहशतवाद नको 
आहे आ�ण जो पा/क�तान कधीह� थांबवणार नाह�. भारताने पा/क�तानशी 
संबंध सधुार,यावर�ल ल5 काढून ते इतर देशांशी संबंध सधुार,यासाठq 
	य&न करावेत Zयायोगे आपEया देशाची 	गती होईल.
संयLुत राDvा$या महासभेम?ये पा/क�तानच ेपंत	धान नवाझ शर�फ यांनी 
भारतालाच आरोपी$या "पजंया�त उभे कर,याचा 	य&न केला. 
पा/क�तान$या <Dट�ने क=मीर हा एकमेव मPुदा आहे. ते नेहमी जगाला 
सांगायचा 	य&न करतात क1 जर या मPुयावर तोडगा �नघाला नाह� तर 
भारत आ�ण पा/क�तान हे दो;ह� देश अणुश��धार� राDv असEयामळेु 
यां$यातील यPुध हे जगाकCरता महाभयंकर होऊ शकते. यामळेु जेJहा 
जेJहा शLय असते तेJहा तेJहा पा/क�तान का=मीर आ�ण भारत-पाक 
संबंध जगा$या पटावर घेऊन जा,याचा 	य&न करतो. 
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भारताने पा�क	तानला महXव 'दले नाह�
संयLुत राDvा$या महासभेआधी पंत	धान नरQ> मोद� अमेCरकेम?ये चार 
:दवस होते. &यांचा अमेCरका भेट�म?ये मWुय उPदेश होता तो 
अमेCरकेतील कारखानदारांनी भारतात गुंतवणूक करावी. तसेच अमेCरकेकड े
	गत तं��ान भारताला Kमळावे, Zयामळेु भारताची आ�थ�क आ�ण तांt�क 
	गती जा�त वेगाने होईल. Kशवाय &यांनी KसKलकॉन Jहॅल�म?ये जाऊन 
भारताला जगा$या Gडजीटल नकाशावरती ने,याचा 	य&न केला. मा�, हे 
सगळे होत असताना भारतामधील अनेक पा/क�तान 	ेमी तZ�ांची इ$छा 
होती क1 अमेCरकेम?ये मोद�ंनी नवाझ शर�फ यांना भेटावे, पण तसे काह� 
घडले नाह�. भारताने पा/क�तानकड ेसंपणू�पणे दलु�5 केले. केवळ Zया 
वेळेला पा/क�तानाने संयLुत राDvा$या महासभेत का=मीरचा मPुदा 
मांडला, &याचवेळेला 	&यmुर 'हणून भारताने &याला उmर :दले. ल5ात 
�यायला हवे हे उmर पंत	धान नरQ> मोद� यांनी :दले नाह�, &या ऐवजी 
परराDvमं�ी सषुमा �वराज यांना उmर दे,याच ेकाम :दले. याव6न �पDट 
होते क1 भारताला या जुनाट "वषयाला फारसे महSव Pयायच ेनJहते.
दहशतवाद� एक सामCरक श	- 
भारताम?ये अनेक तZ�ांची आ�ण अनेक राजक1य प5ांची अशी समजूत 
आहे क1 पा/क�तानशी बोलणी केल� तर भारत आ�ण पा/क�तानम?ये 
कायमची शांतता 	�था"पत होऊ शकते. अथा�तच हे स&यापासनू फारच 
दरू आहे. कारण पा/क�तानम?ये भारत-पा/क�तान संबंध कसे असावेत हे 
पा/क�तानच ेपंत	धान ठरवत नाह�त. हे पा/क�तानची गुMतहेर संघटना 
आयएसआय आ�ण पा/क�तानी लDकर ठरवत.े &यामळेु जर� नवाझ शर�फ 
यांनी शांततेकड ेजाणारा चार स�ूी काय�hम :दला तर� यातून काह� फारसे 
�नDप;न होणार नाह�. कारण नवाझ शर�फ यां$या ऐवजी जनरल राह�ल 
शर�फ हे खरोखर पा/क�तानच ेराZयकतx आहेत. पा/क�तानची एक 
चकु1ची समजूत झालेल� आहे क1, जर भारता"व+Pधचा दहशतवाद 
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वाढवला क1 &यामळेु भारताला वाटाघाट� कर,याKशवाय काह�ह� पया�य 
राहणार नाह�. 'हणूनच ते दहशतवादाचा वापर एक सामCरक श�� 
'हणून करत असतात.
सPय पCरि�थतीत भारतीय गुMतहेर संघटनां$या अंदाजा	माणे 
पा/क�तानम?य ४० ते ४५ दहशतवाद� 	Kश5ण कQ >े असावीत. याम?ये 
अडीच ते साडतेीन हजार दहशतवाद�  	Kश5ण घेत असतात. २५० ते 
३०० दहशतवाद� कुठEयाह� 5णी का=मीरम?ये घसुखोर� कर,याकCरता 
तयार आहेत. पा/क�तान गेEया काह� म:ह;यापासनू का=मीरम?ये 
:हसंाचाराच े	माण वाढवत आहे. पा/क�तानकडून एलओसीवर फायCरगंच े
	माण पDुकळ वाढलेले आहे. हुCरयत कॉ;फर;स या संघटनेला का=मीरला 
भारतापासनू वेगळे करायच ेआहे आ�ण &यासाठq &यांना पा/क�तानची 
मदत कायम स6ु असत.े यामळेु पा/क�तानशी शांतता वाता� कशा 
कराय$या हा एक मोठा 	=न आहे. पा/क�तान दहशतवाPयांना मदत 
करतो याKशवाय अनेक छुपे सेल पा/क�तानने भारतात तयार केलेले 
आहेत. ते दाऊद इ�ा:हमच,े लDकर-ए-तUयबाच े/कंवा इंGडयम मजुा:हद�न 
यांच ेआहेत. यांचा भारता$या अनेक �च�पट �नमा�ते, अनेक राजक1य 
ने&यांवर मोठा 	भाव आहे.
पा�क	तानच ेभारतात छुपे से?स 
पा/क�तानने भारता$या आत आपEया मदतकIयांच ेजाळे मो^या 
	माणावर पसरवलेले आहे. &यामळेु भारताम?ये कधी गडबड करायची 
असेल तर &यासाठq &यांच ेछुपे सेEस हे अनेक शहरांम?ये तयार आहेत. 
एक उदाहरण 'हणजे याकूब मेमन$या फाशी$या वेळी १७ जा:हरात 
सं�थांना याकूब मेमनची फाशी कशी बेकायदा होती या$या 	KसPधीच े
काम दे,यात आले होते. याKशवाय अनेक सं�था पा/क�तानला 
भारताम?ये मदत करत आहे.  भारतातील पा/क�तानी 	ेमी तZ�ांना 
"वकत घेतले जाते. अनेक 	कारच ेसेKमनार (भारत-पाक संबंध तसेच 
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का=मीर$या मPुयावरती) यरुोप, अमेCरकेत आयोिजत केले जातात आ�ण 
याकCरता भारतातील अनेक पा/क�तानी 	ेमी तZ�ांना बोलावले जाते. 
अमेCरकेचा फुकट  	वास करणे, �तथे तीन-चार :दवस राहणे आ�ण नंतर 
एखाPया पCरसंवादाम?ये दोन :दवस भाग घेणे आ�ण वर शकेडो डॉलस�ची 
कमाई होत असेल तर &याकCरता भारतामधले अनेक तZ� तयार आहेत 
क1, जे पा/क�तान$या बाजूने बोल,यास तयार असतात.
यामळेु भारताला आपEया देशांतगeत तयार झालेEया छुMया दहशतवाद� 
सं�था, पा/क�तानी 	ेमी तZ� आ�ण सं�थांच ेजे जाळे आहे ते उPधव�त 
करावे लागेल. Kशवाय गुMतहेर खा&याची मा:हती घेऊन शकेडो छुपे सेEस 
भारता$या मो^या शहरांम?ये पसरलेले आहेत &यांनासPुधा नDट करावे 
लागेल. वत�मान प�ात आलेEया बातमी 	माणे २०१४ म?ये १३ छुपे सेल 
भारता$या गुMतहेर खा&याने उ?व�त केलेले आहेत. 
पा�क	तानने दहशतवाद सोडून 2यावा
भारत-पा/क�तान संबंधावर�ल नवाझ शर�फ यां$या भाषणाला परराDvमं�ी 
सषुमा �वराज यांनी सडतेोड उmर :दले. शर�फ यांनी का=मीर 	=न 
सोडव,याकCरता जो चार स�ूी 	�ताव पढेु ठेवला होता, तो पणू�पणे 
फेटाळून लावत सषुमा �वराज यांनी सां�गतले क1, जर देशाम?ये शांतता 
हवी असेल तर फLत एक स�ूाचीच गरज आहे आ�ण ते 'हणजे, 
पा/क�तानने दहशतवाद सोडून Pयावा, तरच आपण पढेु काह� बोल ू
शकतो. तसेच मुंबईवर हEला करणारे हा/फज सईद, झ/कउर लLवी 
यां$यावरसPुधा कारवाई होणे गरजेच ेआहे. यामळेु भारत आ�ण 
पा/क�तानम?ये आता पढुची चचा� केJहा होईल हे सांगता येणे कठqण 
आहे. कारण पा/क�तानला दहशतवादाच ेआपले श�� 'यान करावेसे 
वाटत नाह�. अजूनह� पा/क�तानची अशीच समजूत आहे क1 आपण 
भारता$या बरोबर�च ेआहोत आ�ण भारताला दम देऊन आपEयाशी 
वाटाघाट�ंसाठq भाग पाडू शकतो. 
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पा/क�तानवर आंतरराDv�य दबाव आण,यासाठq आपEयाला अमेCरकेचा 
वापर करता येणे शLय आहे. तसेच प/क�तानवर आ�थ�क �नबeध लावणे 
यावरसPुधा आपण आपले ल�य कQ >�त करणे गरजेच ेआहे. 
	सारमा?यमांनी देखील पा/क�तानकडून पाकJयMत का=मीरमधील 
नागCरकांवर कसा अ&याचार केला जाते हे जगासमोर आणणे गरजेच े
आहे. कारण पाकJयाMत का=मीरमधील नागCरकांना पा/क�तानम?ये 
जा,याऐवजी भारतात येणे जा�त आवडले अशा घोषणा /क&येकदा झाEया 
आहेत. 
भारत-पा�क	तान संबंध हा एक श�ूयाचा पाढा 
भारत आ�ण पा/क�तानच ेसंबंध गेEया ६६ वषाeत वेगवेग~या कारणांमळेु 
चांगले होऊ शकलेले नाह�त. याच ेमWुय कारण 'हणजे पा/क�तानला 
का=मीर हवा आहे जो आपण देऊ शकत नाह�. भारताला दहशतवाद नको 
आहे आ�ण जो पा/क�तान कधीह� थांबवणार नाह�. 'हणून 	=न असा 
आहे क1 आपण या "वषयी पढेु काय कराव?े पंत	धान राजीव गांधी 
चीनम?ये गेले असता &यांनी चीनच ेपंत	धान डQग जीओ "पगं यांना 
"वचारले क1 भारत-पाक संबंध केJहा सधुारतील आ�ण सीमा"ववाद केJहा 
सोडवला जाईल. डQग जीओ "पगं यांनी उmर :दले होते क1 हा 	=न गहन 
आहे आ�ण हा 	=न आपण पढु$या "पढ�करता सोडून देऊ. 'हणूनच 
आपण चीनबरोबर फLत आ�थ�क संबंध सधुार,यावर भर देत आहोत. 
&याच	माणे भारत आ�ण पा/क�तान हा 	=नसPुधा आपण आता पढु$या 
"पढ�साठq सोडून Pयायला हवा आ�ण &या ऐवजी आपण आपले ल5 हे 
इतर देशांशी संबंध चांगले क6न आपल� आ�थ�क 	गती कशी होईल 
याकड ेPयायला हवे. कारण भारत-पा/क�तान संबंध हा एक श;ूयाचा पाढा 
आहे आ�ण या संबंधांच ेनवे पव� स6ु  होईल असा आशावाद बाळग,यात 
फारसा अथ� नाह�. परंतु अजूनह� आपEया देशात काह� भाबड ेलोक आहेत 
Zयांना वाटते क1 पा/क�तानची "वचारसरणी बदलणे शLय आहे. Zयावेळी 
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पा/क�तान भारताम?ये खेळत असलेले छुपे यPुध थांबवेल &यावेळीच हे 
संबंध सधुारतील. &यामळेु भारताने पा/क�तानशी संबंध सधुार,यावर�ल 
ल5 काढून ते इतर देशांशी संबंध सधुार,यासाठq 	य&न करावेत Zयायोगे 
आपEया देशाची 	गती होईल.
१८ ऑ;टोबर बल1ुच	तानचा 	वातं<यलढा आ)ण भारत
दहशतवादाच ेकQ >, फॅLटर� अशी ओळख असलेला पा/क�तान नेहमीच 
अशांत रा:हला आहे. पा/क�तानम?येच ताKलबान, लDकर आ�ण 
राZयकIयां$या वच��ववादाचा बळी नेहमीचा सामा;य माणूस ठरला आहे. 
भारतापासनू �वतं� झाEयापासनू पा/क�तानम?ये रोजच कोणता ना 
कोणता हEला होत असतो. पा/क�तानम?ये असे 'हटले जाते, क1 
एखाPया :दवशी बॉ'ब हEला झाला नाह�, तर &याची बातमी होते. 
दहशतवादाला नेहमीच पाठqशी घालनू &याच ेपालनपोषण करणाया� 
पा/क�तानलाच आज दहशतवादाचा सवा��धक फटका बसत आहे. या 
अंतग�त अशांततेचा पCरणाम देशा$या अथ�Jयव�था आ�ण एकूणच 
"वकासावर होत असतो. मा�, पा/क�तानच ेराजकारणी केवळ आपEया 
खु�या उब"व,यातच ध;यता मानत आहेत. बल�ुच�तान हा 	ांत 
पा/क�तानसाठq सामCरक<Dcया खूपच महSवाचा आहे. मा� या भागात 
आता �वातंIयल�याची :ठणगी पडलेल� आहे. यामागे पा/क�तान 
सरकार"वरोधातील असंतोष :दसनू येत आहे. पा/क�तानी स;ैय मो^या 
	माणावर मारले जात आहे. बलचुी लोकांच ेभारताशी कायमच चांगले 
संबंध रा:हलेले आहेत. &यामळेु भारताने &यां$या �वातंIयल�यात मदत 
करायला हवी.
स?या पा/क�तानमधील :हसंाचार वाढतच चालला आहे. गेEया काह� 
वषाeची :हसंाचाराची आकडवेार� ब�घतल� तर आपEयाला असे :दसते क1, 
पा/क�तानम?ये दरवष[ अंतग�त दहशतवादामळेु मरणाया� नागCरकांची 
संWया ह� सहा ते सात हजाराम?ये असते आ�ण या$या चौपट नागCरक 
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गंभीरCर&या जखमी होतात. 	&येक वष[ पा/क�तानम?ये शकेडो 
बॉ'ब�फोट होतात. तेलवा:ह;यांवर  हEला केला जातो. याखेर�ज दरवष[ 
समुारे ३५० ते ४०० आ&मघातक1 हEले हे केले जातात. 
NनQQयाहून जा	त पा�क	तानचा भाग पा�क	तान4या हाताबाहेर
भौगोKलक<Dcया पा/क�तानच ेसहा मोठे भाग पडतात ते आहेत 
बल�ुच�तान, फाटा, केपी, पाकJयाMत का=मीर, पंजाब आ�ण Kसधं. 
याम?ये सवाeत जा�त :हसंाचाराच े	कार हे फाटा 'हणजे फेडरल� 
अ्ॅडKम�टjढेटेड टjढायबल एCरयाम?ये होतात. या भागात तेहCरक-ए-
ताKलबान पा/क�तान या दहशतवाद� संघटनेच ेवच��व आहे. Kसधं 
	ांताम?ये 	&येक वष[ १००० ते १५०० नागCरक मारले जातात. 
:हसंाचाराबाबत �तसया� �थानावर असणाया� बल�ुच�तान 	ांतात दरवष[ 
७५० ते हजार नागCरक मारले जातात. हा :हसंाचार कमी हो,याची काह�ह� 
ल5णे :दसत नाह�त. यामळेु पा/क�तान हा देश वेगाने कोसळ,या$या 
मागा�कड ेजात असावा, असे 'हणणे भाग पडते. अंतग�त :हसंाचाराच े
वाढते 	माण पा:हले तर पा/क�तान हे �वतःशीच यPुध करत असलेले 
राDv आहे असे 'हणावे लागेल. गेEया अनेक वषाeपासनू पा/क�तानी 
सरकार आ�ण लDकराने केलेले कुठलेह� उपाय यश�वी झालेले नाह�त. 
पा/क�तान$या बहुतांश भागावा6न पा/क�तानी सरकारच ेशासन हे ना:हसे 
/कंवा "वरळ होत गेलेले आहे. वेगवेग~या 	ांताम?ये वेगवेग~या 
कारणांसाठq लढणारे अ�तरेक1 गट हे :हसंक कारवायांम?ये गुंतलेले आहेत.
अशाच 	कारचा :हसंाचार आता पाकJयाMत का=मीर आ�ण पंजाब 
	ांतामधे पण वाढत चालला आहे. काह� :दवसांपवू[ एका वmृवा:हनीने 
दाखवलेEया एका बातमीमळेु पाकJयाMत का=मीरम?ये अंतग�त :हसंाचार 
/कती मो^या 	माणावर वाढतो आहे हे �पDटपणे समोर आले होते. एका 
अंदाजाव6न �न''याहून जा�त पा/क�तानचा भाग हा पा/क�तानी 
सरकार$या हाताखाल� नाह�.
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बल1ुच	तान सामCरकhWiया महXवाचा +ांत 
बल�ुच�तान हा भौगोKलक<Dcया सवाeत मोठा 	ांत समजला जातो. हा 
	ांत नसै�ग�क साधनसामgी आ�ण सामCरक<Dcया अ&यंत महSवाचा आहे. 
पण इथे शांतता हे  मगृजळच ठरलेले आहे. २०१५ $या आकडवेार�नसुार 
१८६ सामा;य नागCरक, ७६ पा/क�तानी स�ैनक, २३३ अ�तरेक1 असे 
एकूण ४९५ जण बल�ुच�तानम?ये मारले गेलेले आहेत. बल�ुच�तानच ेदोन 
मोठे भाग करता येतील. एक उmर बल�ुच�तान आ�ण दसुरा दO5ण 
बल�ुच�तान. उmर बल�ुच�तान फाटा या 	ांताला लागून आहे. �तथे 
अ�तरेक1 	कारचा :हसंाचार वाढतो आहे. मा�, इतर भागाम?ये 
बल�ुच�तानचा �वातंIयलढा स6ु आहे. या �वातंIयल�याच ेमWुय बगुती 
यांना जनरल मशुर�फ यां$या काळात स;ैयाने मारले होते. याKशवाय 
अलं◌ीकडचे बगुती यां$या नातवाची आ�ण &यां$या प&नीची कराचीत 
उघडपणे ह&या कर,यात आल�. 
पा/क�तानी शासन आ�ण �वातंIय ल�याकरता 	य&न करणार� 
बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[ यां$यात यPुध स6ु आहे. बलु�च�तान 
Kलबरेशन आम[ ह� बॉ'ब /कंवा रॉकेट$या साहाUयाने गॅस लाईन व ऑईल 
लाईनवर हEले कर�त आहे. याKशवाय रेEवेलाईन उडवनू देणे, वीज 
वा:ह;या तोडणे, लDकराच ेमहSवाच ेपलू उडवणे आ�ण लDकर� 
कॅ;टॉनमQटवर हEले करणे हे स6ुच आहे. 	&येक वष[ बल�ुच�तानम?येच 
१५० ते २०० बॉ'ब �फोट, २५० ते ३०० रॉकेट हEले, १५० ते २०० 
भसू6ंुगांच े�फोट आ�ण ५० ते ७५ वेळा हँड gेनेड$या साहाUयाने हEले 
झाEयाची न]द Kमळत आहे. बल�ुच�तानची राजधानी Lवेटा आ�ण इतर 
२६ िजE`यांम?ये  :हसंाचाराची न]द होत आहे. गुMतहेर खा&या$या 
मा:हतीव6न पाच वेगवेगळे फुट�रतावाद� गट बल�ुच�तानला �वतं� 
कर,यासाठq लढा देत आहेत. बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[, बल�ुच�तान 
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Cरपिwलकन आम[, बल�ुच�तान "पपल Kलबरेशन �ंट, पॉMयलेुशन �ंट 
फॉर आ�ड रेिज�टंट आ�ण बल�ुच�तान Kलबरेशन �ंट असे हे पाच गट 
आहेत. 
दहा हजार दहशतवाद� *वO2ध ७५ हजार पा�क	तानी स�ैय  
पा/क�तानी लDकरा	माणे दहा ते बारा हजार दहशतवाद� (�वतं�सेनानी?) 
कारवायांम?ये स/hय असावेत. यांना पा/क�तानी श�ूंकडून श��ा�� े
आ�ण पशैांची मदत Kमळते, असे पा/क�तानच े'हणणे आहे. भारतसPुधा 
या अ�तरेक1 गटांना मदत करत असावा असा आरोप पा/क�तानी 
वmृप�ांतून होतो आहे. स?या हे पाचह� गट वेगवेगळे असEयामळेु &यांची 
लढ,याची ताकद जा�त नाह�. बल�ुच�तानमधील :हसंाचार हा �वतं� 
बल�ुच�तान /कंवा राDvवादा$या भावनेने 	ेर�त आहे. �तथे 
�वातंIयल�याला मोठा पा:ठंबा आहे. पा/क�तानच े८५ टLके लDकर हे 
भारता$या सीमेवर तैनात असायच.े मा�, आता फLत ५० टLके लDकर हे 
भारतीय सीमेवरती आहे आ�ण इतर ५० टLके हे पा/क�तानातील अंतग�त 
अँट� टेर�Cर�ट ऑपरेश;स कर,यात गुंतलेले आहे. याम?ये 
बल�ुच�तानम?येच ७५ हजार ते एक लाख स�ैनक अॅक;ट� टेर�Cर�ट 
ऑपरेशनम?ये करत असावे असे मानले जाते.
पा/क�तानी स;ैयावर हEले होत आहेत आ�ण पा/क�तानी स;ैय हे 
बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[ला दाब,याकCरता 	य&न करत आहेत. 
पा/क�तानी स;ैय बल�ुच�तानमधील या गटांच ेसमथ�क असणाया� 
नागCरकांना मार,याच ेकाम करत आहे. एका मा:हती	माणे 	&येक वष[ 
बल�ुच�तान �वातंIय ल�यासाठq लढणारे १५० ते २०० नागCरक गायब 
होतात. &यांचा कधीह� शोध लागत नाह�. &याKशवाय Zया भागातून हEला 
होतो &या भागावर Kश5ा 'हणून पा/क�तानी स;ैय तेथील नागCरकांवर 
अ&याचार करते. पण &याचा उलट पCरणाम होऊन &या भागातून दMुपट-
�तMपट दहशतवाद� तयार होत असतात. बल�ुच�तानम?ये अEपसंWयांक 

57



'हणजे थोjया 	माणात :हदं,ू �k=चन आ�ण १५-२० टLके Kशया 
मसुलमान आहेत. या Kशया पंथीय मसुलमानांवर होणाया� हEEयांच े	माण 
वाढते असEयाच ेसां�गतले जाते. यामळेु अनेक Kशया मसुलमानांनी 
बल�ुच�तानातून पा/क�तान$या इतर भागात पलायन केलेले आहे. याला 
	&यmुर 'हणून बल�ुच�तानमधील गट पा/क�तानी स;ैयावर हEला 
करतात. या उmर-	&यmुरा$या खेळात :हसंाचार मा� वाढतच चाललेला 
आहे.
बल1ुच	तानमधील 	वातं- चळवळीला मदत 
बल�ुच�तानम?ये �वातं� चळवळ स6ु आहे. पा/क�तानी स;ैय आ�ण 
गुMतहेर सं�था पा/क�तान$या बल�ुच�तानमधील लोकांवर अ&याचार 
कर�त आहेत. आजपयeत हजारो बल�ुच�तानच ेनागCरक जे �वातंIय 
ल�यात साKमल होते ते अचानक गायब झाले आहेत आ�ण &यांचा 
काह�ह� पmा लागलेला नाह�. बल�ुच�तानच ेएक मोठे नेते बगुती यांना 
Zयावेळी मशुरफ 	ेKसडQट होते &यावेळी मार,यात आले. आताच बगु�तचंा 
नातू आ�ण &या$या प&नीला कराचीमधील एका हEEयात मार,यात आले. 
थोडLयात पा/क�तान 	चंड बळाचा वापर क6न बल�ुच�तानातील 
�वातंIयता चळवळ दडप,याचा 	य&न करत आहे. आपण &यांना आ�थ�क 
आ�ण न�ैतक पाठबळ देणे गरजेच ेआहे. इराणमधील बलचुी हे 
पा/क�तानातील बल�ुच�तानला मदत कर,याची इ$छा ठेवनू आहेत. 
आपण इराण$या मदतीने बल�ुच�तानचा 	=न आंतरराDv�य Jयास"पठावर 
घेऊन जा,यास बल�ुच�तानला मदत क6 शकतो. 
पा/क�तानला हे समजवणे गरजेच ेआहे क1, तु'ह� आम$या "व+Pध 
का=मीरम?ये जर छुपे यPुध खेळत असाल तर अशाच 	कारच ेछुपे यPुध 
आ'ह� सPुधा बल�ुच�तानम?ये खेळू शकतो. जोपयeत छुMया यPुधाची 
/कंमत पा/क�तानी स;ैय आ�ण आयएसआय या सं�थेला भोगावी लागत 
नाह� तोपयeत ते भारत "वरोधी धोरण हे चालचू ठेवतील.  पा/क�तानम?ये 
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दहशतवाद� संघटनांच ेमहSव फार वाढलेले आहे. तZ�ां$या मते 
पा/क�तानी लDकर आ�ण आयएसआय यां$या खालोखाल दहशतवाद� 
गटां$या मताला महSव :दले जाते. पा/क�तानच ेराजक1य नेते हे &यानंतर 
असतात. नवाझ शर�फांना /कती वाटले तर� ते भारत-पाक संबंधांवर काह� 
क6 शकत नाह�त. &यामळेु प:हले पा/क�तानी स;ैयाला वटणीवर 
आण,याची गरज आहे. एका वाट चकुलेEया पा/क�तानी मलु�ला एक 
भारतीय त+ण पा/क�तानम?ये �त$या आई वडीलांकड ेपोहचवायचा 	य&न 
करतो हे ‘बजरंगी भाईजान या �च�पटाम?ये चांगEया पPधतीने 
दाखव,यात आले आहे. पण पा/क�तानने हा Kसनेमा �तथे 	दKश�त 
कर,यावर बंद� घातलेल� आहे. 
बल1ुच	तानी जनतेला पा'ठंबा जाह�र करा 
पा/क�तानातील दसुया� hमांकाच ेमहSवाच ेबंदर असलेले oवाडार हे बंदर 
बल�ुच�तानम?ये आहे.  हे बंदर पा/क�तानने पणू�पणे चीन$या ताwयात 
सोपवलेले आहे. इथनूच चीन$या Kशन �झयांग 	ांताला जोडणारा 
काराकोरम हायवे तयार कर,यात आलेला आहे. काराकोरम हायवे चीन$या 
<Dट�ने फारच महSवाचा आहे. यामळेुच &यांना बल�ुच�तानमधील गोडार 
बंदरातून Kशन �झयांगला लागणारे महSवाच ेसामान पाठवता येते. 
सदैुवाने, हा र�ता बफ�  पडEयामळेु सहा म:हने काम करत नाह�. 
&याKशवाय या र�&यावर होणाया� चीनी वाहनांवरती �वतं� बल�ुच�तान 
गटांनी हEले केलेले आहेत. यामळेु आपEया �वतःच ेर5ण कर,याकCरता 
चीनने दहा ते पंधरा हजार स�ैनक बल�ुच�तान आ�ण काराकोरम हायवे 
जवळ आणलेले आहेत. &यामळेु चीनला या भागातून काढलेEया र�&याची 
मोठq /कंमत चकुवावी लागत आहे. 
भारताने काय करावे?
अशा पCरि�थतीम?ये भारताने काय करायला हवे हा 	=न आहे. 
पा/क�तान भारता$या का=मीरम?ये छुपे यPुध क6 शकतो, तर आपण 
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बल�ुच�तान$या �वातंIयल�याला का मदत क6 शकत नाह�? 
बल�ुच�तान$या �वातंIय ल�याला मदत क6न बल�ुच�तान हे �वतं� 
राDv बन,यासाठq आपण मदत करायला हवी. &यामळेु पा/क�तानची 
ताकद अ�याहून कमी होऊ शकते. बल�ुच�तानच ेनागCरक उ&कृDट 
लढवUये आहेत आ�ण &यांना पा/क�तान सरकार आ�ण स;ैय 
यां$याबPदल मोठा राग आहे. 'हणून आपण &यांना न�ैतक मदत :दल� 
आ�ण &यांचा 	=न यनुो /कंवा आंतरराDv�य पातळीवर नेला, तर &यांना 
नLक1च मदत होईल. अनेक बलचुी नागCरक इराणम?ये �था�यक झालेले 
आहेत. यामळेु आपण इराणची मदत घेऊन बल�ुच�तान ल�याला नLक1च 
मदत क6 शकतो. बलचुी जनतेच ेभारतावरती 	ेम आहे. Zयावेळी 
भारताचा �वातंIय लढा स6ु होता तेJहा बल�ुच�तानी लोकांशी आपले 
चांगले संबंध होते. पंडीत जवाहरलाल नेह6ंपासनू इं:दरा गांधींपयeत$या 
ने&यांना बल�ुच�तानी जनते$या मनात मानाच े�थान होते. 'हणून 
बल�ुच�तानी �वातंIय ल�याला आ�ण Kसधं 	ांता$या ल�याला आपण 
मदत क6न पा/क�तानला इशारा देऊ शकतो क1, आ'ह� सPुधा 
बल�ुच�तानला मदत क6 शकतो. &यासाठq भारताने बल�ुच�तानी जनतेला 
आपला पा:ठंबा �पDटपणे जाह�र करायला हवा.
१ नो=ह:बर पा�क	तानची वाढती अ/व	->मता आ)ण भारत
आजवर$या यPुधांम?ये मोठा पराभव प&क6नह� पा/क�तानची खुमखुमी 
अजूनह� कमी झालेल� नाह�. रोजच श��संधीच ेउEलंघन करणे, 
अणूबॉ'बचा वापर कर,याची धमक1 दे,याच े	कार पा/क�तानकडून 
सात&याने स6ु आहेत. &यामळेु भारताला अमेCरका आ�ण इतर देशांची 
मदत घेऊन पा/क�तानम?ये तयार होत असलेEया आणूबॉ'ब आ�ण 
5ेपणा�� काय�hमावर नजर ठेवावी लागेल. एक स�ु देश 'हणून 
भारताने आपल� पारंपCरक यPुध करायची तयार� ठेवायलाच हवी आ�ण 
&याचबरोबर आपल� 5ेपणा�� ेआ�ण अणूबॉ'ब यांच ेआध�ुनक1करण करत 
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राहाणे गरजेच ेआहे. पा/क�तान तयार करत असलेEया नवीन 
अणूबॉ'बला आपले 	�तउmर काय असेल याचीह� तयार� क6न ठेवल� 
पा:हजे. कारण पा/क�तान हा धोकादायक देश आहे
ये&या दहा वषाeत पा/क�तानकड ेकमीत कमी २५० अ,व�� ेतयार 
असतील, यामळेु पा/क�तान हा अ,व�� ेबाळगणारा जगातील पाचJया 
hमांकाचा देश बनेल, अशी मा:हती अमेCरके$या अ,व�� शा��� 
संघटनेने :दलेल� आहे. ‘पा/क�तानची अ,व�� 5मता २०१५�क या 
नावाचा एक "वशषे अहवाल अमेCरकेतील अ,व�� शा���ांनी तयार केला 
आहे. हा अहवाल पा/क�तानच ेपंत	धान नवाझ शर�फ अमेCरके$या 
दौया�वर असताना 	KसPध कर,यात आला. या अहवाला	माणे 
पा/क�तानकड ेस?या ११० ते १३० अ,व�� ेअसावीत आ�ण २०११ पे5ा 
या संWयेत खूप जा�त वाढ झालेल� आहे.
१० ते १५ नवीन अणूभiiया उभार/यास चीनी मदत 
स?या पा/क�तानकड ेअसलेEया चार अणूभccयांमधनू यरेु�नयमचा वापर 
क+न Mलटुो�नयम हे बाय	ॉडLट �नमा�ण केले जाते. अणूबॉ'ब 
बनव,याकCरता Mलटुो�नयमची गरज असते. एक अणूभcट� एका वषाeत 
जेवढे Mलटुो�नयमच ेउ&पादन करते &यात दोन ते तीन अणूबॉ'ब बन ू
शकतात. 'हणजे पा/क�तानकड े	&येक वष[ आठ ते बारा नवीन 
अणूबॉ'ब बनव,याची ताकद आहे. तसेच काह� म:ह;यांपवू[ चीनच े
पंत	धान जेJहा पा/क�तान दौया�वर गेले होते, तेJहा &यांनी पा/क�तानला 
वीज �नKम�तीसाठq अजून १० ते १५ नवीन अणूभccया उभार,यास चीन 
मदत करेल असे आ=वासन :दले होते. यामळेु येणाया� काह� वषाeत 
अणूबॉ'ब �नKम�तीसाठq लागणारा Mलटुो�नयमचा साठा पा/क�तानम?ये 
खुपच वाढ,याची शLयता आहे. 
अ,व�� वाहून ने,यासाठqह� तीन 	कार$या वाहनांचा वापर केला जातो. 
एक तर "वमानाने अणूबॉ'ब नेऊन श� ूराDvावर टाकणे. यासाठq ‘एफ 
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१६�क व इतर अ&याध�ुनक "वमानांची गरज आहे आ�ण अशा 	कारची 
"वमाने पा/क�तानम?ये तयार आहेत. यातील ‘एफ १६�क हे अ&याध�ुनक 
"वमान अमेCरकेनेच पा/क�तानला परुवलेले आहे. अणूबॉ'ब वाहून 
ने,यासाठq वेगवेग~या 5ेपणा��ांचा वापर करता येतो. &याम?ये ‘शाह�न 
१�क आ�ण ‘शाह�न ३�क या दोन 5ेपणा��ांची �नKम�ती पा/क�तानम?ये 
जोरात स6ु आहे आ�ण �तसरा 	कार 'हणजे पाणबडूीतून डागता येणार� 
5ेपणा��.े ह� 5ेपणा�� ेमा� पा/क�तानकड ेअजून उपलwध नाह�त आ�ण 
अशा 	कारची 5ेपणा�� तयार कर,यासाठq पा/क�तानला अजून पDुकळ 
वेळ लागू शकतो. 
>ेपणा	- बनव/यास उ5र कोCरयाची मदत
भारताशी बरोबर� कर,या$या उPदेशाने पा/क�तान पछाडलेला आहे. 
&याकCरता तो देश कुठEयाह� थराला जाऊ शकतो. आपEयाला 
पा/क�तानच ेमाजी पंत	धान झिुEफकार अल� भcुटो यांच ेएक वाLय 
ऐ/कवात असेल, ते 'हणाले होते, ‘आ'ह� उपाशी राहू, पण अणूबॉ'ब मा� 
नLक1 बनव.ू�क Zयावेळी भcुटो यांनी अणूकाय�hमाला स+ुवात केल� 
&यावेळी इतर अरब आ�ण मिु�लम देशांनी &यांना मदत केल� होती. डॉ 
ए. Lय.ू खान यांना पा/क�तान$या अणूबॉ'बच ेजनक मानले जात.े 
&यांनी अणूबॉ'बसाठq लागणारे तं��ान अनेक यरुो"पयन देशांमधनू चोर� 
क6न आणले होते. महSवाचा मPुदा असा आहे क1, डॉ. ए. Lय.ू खान 
Zयांना हा अणूबॉ'ब बनव,याच े9ेय जाते ते �वतः अणूशा��� नJहत,े 
तर ते एक मेटरलॉिज�ट (धातू "व�ानशा���) होते. आपण कEपना क6 
शकतो क1, एका मेटरलॉिज�टने वेगवेग~या :ठकाणांहून चो6न आणलेEया 
Gडझाई;स व क$$या मालापासनू अणूबॉ'ब कसा बनवला असेल. अथा�तच 
सग~याच गोDट� चोरता येत नाह�त. या 	कEपासाठq Zया गोDट� 
पा/क�तानला कमी पडत हो&या, &यासाठq उmर कोCरया आ�ण चीनने 
&यांना मदत केल�. पा/क�तानात असणार� बहुतांश 5ेपणा�� ह� उmर 
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कोCरयाम?ये �नमा�ण झालेल� आहेत. &यामळेु 5ेपणा�� "व�ानात 
पा/क�तान खूप पढेु गेलेला आहे. 
चीनशी सामना कर/यासाठj अमेCरकेला भारताची गरज 
भारत आ�ण अमेCरका यां$याम?ये काह� म:ह;यांपवू[ अणूकरार झाला 
होता. या करारामळेु आता भारताला इतर राDvांकडून शांततेसाठq 
अणूशLती �नमा�ण कर,याकCरता मदत आ�ण तं��ान Kमळणे  सोपे 
झालेले आहे. गेEया वष[ पंत	धान मोद� यां$या अमेCरका दौया�त हा करार 
झाला होता आ�ण यामळेु मागील एका वषाeत आपEयाला पDुकळ फायदा 
झालेला आहे. अणूशLती �नमा�ण कर,यासाठq लागणारे यरेु�नयम भारतात 
Kमळत नाह�, ते आता आपEयाला ऑ�टjढेKलया, कझा/क�थान 
यां$याकडून Kमळणे स6ु झालेले आहे. याKशवाय अमेCरका, रKशया यांनी 
आपEयाला अणूशLती �नमा�ण कर,याकरता लागणाया� अणूभccयांच े
(;यिूLलअर CरअॅLटर) अ&याध�ुनक तं��ान परुव,याच ेमा;य केले आहे. 
जसा आणू करार भारत आ�ण अमेCरकेम?ये झाला होता तशाच 	कारचा 
अणूकरार आम$याशीपण केला जावा अशी नवाझ शर�फ यांची आmाच 
झालेEया भेट�मधील एक मागणी होती. अमेCरकेने या करारावर सह� 
करावी यासाठq पा/क�तानने &यां$यावर दबाव आण,याचाह� 	य&न केला. 
पण भारता$या 	य&नामळेु पा/क�तानला यात यश Kमळाले नाह�. 
अमेCरकेने भारताशी अणूकरार केला, &याला अनेक कारणे होती. चीन$या 
वाढ&या वच��वाशी सामना कर,यासाठq अमेCरकेला भारताची गरज आहे. 
भारतालासPुधा चीनला शह दे,यासाठq अमेCरकेसारWया तं��ानाची 
महाशLतीची नLक1च गरज आहे. आज अमेCरकेमधEया वेगवेग~या 
5े�ात काय�रत असलेले ‘नॉन रेKसड;स इंGडयन�क 'हणजे अमेCरकेत 
राहणारे भारतीय यांचा दबावगट फार 	भावी असEयामळेु आपEयाला हा 
अणूकरार पणू� हो,याकCरता मदत Kमळाल� होती. भारतावर तं��ानाचा 
ब:हDकार चाल ूठेवला असता, तर अमेCरकन उ&पादनांना भारताची मोठq 
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बाजारपेठ बंद झाल� असती आ�ण अमेCरकेला अशा 	कारची एक मोठq 
बाजारपेठह� गरजेची होती. याचबरोबर अ,व�� 	सार बंद�म?ये भारताचा 
रेकॉड� अ�तशय उ&कृDट आहे. भारताकड ेअसणारे अणूशLती �नKम�ती, 
अणूबॉ'ब �नKम�तेच ेतं��ान भारताने कुठEयाह� देशाला :दलेले नाह�. 
यामळेु भारत हा एक चांगला Kम� मानला जातो आ�ण यामळेुच 
अमेCरकेने भारताशी हा अणूकरार केला. 
पा/क�तानला अणूबॉ'ब सहजतेने वापरता येणे शLय नाह�
&यामानाने पा/क�तान हा बेभरव=याचा आ�ण धोकादायक देश आहे. 
याKशवाय सवाeत महSवाचा मPुदा असा, क1 पा/क�तानम?ये 
दहशतवाPयांच े	�थ आज खूप वाढलेले आहे. &यामळेु जगाला अशी भीती 
वाटते, क1 पा/क�तानकड ेअसणारे अणूबॉ'ब दहशतवाPयां$या हाताम?ये 
पडले, तर जगा$या शांततेला मोठा धोका �नमा�ण होऊ शकतो. जर� 
पा/क�तानकड ेअणूबॉ'ब असले तर� &याबरोबर सव� जग &यां$यावर ल5 
ठेवनू आहे. &यामळेुच पा/क�तानकड ेअसणारे अणूबॉ'ब &यांना इतLया 
सहजतेने वापरता येणे शLय नाह�. 
अणूबॉ'बला एक राजक1य श�� 'हटले जात.े अणूबॉ'बचा वापर 
१९४४$या दसुया� महायPुधात फLत दोन वेळा झाला होता आ�ण &यानंतर 
&याचा वापर पढेु कधीह� झाला नाह�.&यामळेु अणूबॉ'ब हे लढाईत 
वापर,याच ेश�� नसनू स?या ते एक धमक1 दे,याच ेश�� बनले आहे. 
पण पा/क�तान$या अणूकाय�hमांम?ये गेEया काह� वषाeपासनू एक नवीन 
बदल होत आहे. तो 'हणजे पा/क�तान आता ‘टॅLट�कल ;यिुLलअर वेपन 
'हणजे छोटे अणूबॉ'ब तयार करत आहे. मो^या अणूबॉ'बचा वापर हा 
मो^या शहरांवर /कंवा एखाPया मो^या ल�यावर मारा कर,यासाठq केला 
जातो. पण Zयावेळेस भारत-पाक स;ैयात समोरासमोरची लढाई स6ु होईल 
तेJहा मोठे अणूबॉ'ब वापरले जाऊ शकत नाह�त. 'हणून आता 
पा/क�तान छोटे अणूबॉ'ब Zयाला इंgजीत ‘टॅिLटकल ;यिुLलअर 
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वेपन‘ 'हटले जाते हे तयार केलेले आहेत. या अणूबॉ'बला पा/क�तानने 
‘नासेर ह&फ ९�क अशी नावे :दलेल� आहेत. ‘नासेर�क हा छोटा 
अणूबॉ'ब, ‘ह&फ ९�क या 5ेपणा��ा$या मदतीने ५० ते ६० /कलोमीटर 
इतका लांब फेकला जाऊ शकतो. 
पा�क	तानवर ह?ला केला, तर छोiया अणूबॉQबचा वापर
पा/क�तानच ेअसेह� 'हणणे आहे, क1 भारताने एक नवीन 	कारची 
यPुधनीती तयार केलेल� आहे. &याला इंgजीत ‘कोEड �टाट� डॉLटर�न�क 
असे 'हटले जाते. ‘कोEड �टाट� डॉLटर�न�क 'हणजे, जर भारतावर 
कोणताह� मोठा दहशतवाद� हEला झाला, तर भारत आपEया सीमेवर 
असलेEया स;ैया�नशी लगेच पा/क�तानवर हEला करेल. प:हले लढ,याची 
पPधत वेगळी होती. संपणू� स;ैय शांतताकाळात देशाम?ये अनेक :ठकाणी 
पसरलेले असते, ते जोपयeत एक� होऊन सीमेवर पोहोचत नाह�. तो पयeत 
लढाईला स6ुवात होत नाह�. ‘ऑपरेशन पराhम�कम?ये बरोबर हेच झाले. 
आपEया स;ैयाची Kसमेवर जमवाजमव कर,याकरता आपEयाला सात ते 
दहा :दवसांचा अवधी लागू शकतो, 'हणून लढाई स6ु करायला इतका 
वेळ लागतो. पण आता ‘कोEड �टाट� डॉLटर�न�क या रण�नतीमळेु जे ५० 
टLके स;ैय सीमेवर आहे &याचा वापर क6न लढाईला लगेच स6वात 
केल� जाईल. 
'हणजे गरज पडल� तर आपण पारंपCरक पPधतीचा हEला पा/क�तानवर 
लगेच एक ते दोन :दवसातच क6 शकतो. पवू[ याच हEEयाला सात ते 
दहा :दवस लागत असत. अशा 	कारचा अचानक होणारा हEला क+न 
भारतीय स;ैय पा/क�तानात घसुले, तर &यां$या "व+Pध ‘टॅिLटकल 
;यिुLलअर वेपन�कचा वापर केला जाईल. पा/क�तान$या या सव� 
अणूबॉ'बचा मWुय उPदेश आहे, तो 'हणजे सग~या जगाला घाबरवनू 
सोडणे. Zयामळेु सव� जग भारतावर का=मीर 	=नाव6न पा/क�तानशी 
बोलणी चाल ूठेव,यासाठq दबाव आणतील. &याचबरोबर जर भारताने 
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झालेEया दहशतवाद� हEEया$या 	&यmूरादाखल पा/क�तानवर हEला केला, 
तर &या$या"व+Pध छोcया अणूबॉ'बचा वापर करता येइल. ‘सेकंड �टाईक 
केपेtबKलट��क आहे. यामधनू पा/क�तान भारताला सांगू इि$छतो क1, 
भले आ'ह� तुम$यावर /कतीह� दहशतवाद� हEले क6, पण तु'ह� 
आम$यावर हEला करायचा नाह�. तसा तु'ह� 	य&न केलात तर आ'ह� 
तुम$या"व+Pध छोcया अणूबॉ'बचा वापर क6, यामळेु सगळे जग घाब6न 
भारत आ�ण पा/क�तानच ेयPुध थांबव,यासाठq 	य&न करतील. काह� 
तZ�ांना असे वाटू लागले, क1 आता पारंपCरक पPधतीने यPुध करता 
येणे शLय नाह�. पण बरोबर आहे का? आपण पा/क�तानला सां�गतले 
पा:हजे, क1 फLत दहशतवाद� हEले /कंवा अणूयPुध हे दोनच यPुधाच े
पया�य नसनू पारंपCरक यPुध हा सPुधा 	&यmुर 'हणून एक पया�य आहे 
आ�ण गरज पडल�, तर भारत पारंपCरक यPुधाचा देखील वापर क6 
शकतो. ‘
अणूबॉ'बबाबत भारताची �नती आहे, ‘नो फ�ट यजू�क 'हणजे, आ'ह� 
�वतःहून कुठEयाह� श�वूर अणूबॉ'बने हEला करणार नाह�, पण जर 
आम$यावर श�नेु अणूबॉ'बने हEला केला तर नLक1च आ'ह� &या 
देशावर अणूबॉ'बने हEला क6 शकतो. आपEया देशाकड ेस?या ‘सेकंड 
�टाईक केपेtबKलट��क आहे. 'हणजेच श�नेू आपEयावर टाकलेEया 
अणूबॉ'बमळेु होणारे नकुसान सहन क6न आपण &या श�वूर अणूबॉ'बने 
मो^या 	माणावर हEला क6 शकतो.
भारतह� पा�क	तानात छुपे य2ुध खेळू शकतो  
मोद� सरकार आEयापासनू अजून एक नवीन 	कारच ेयPुध स6ु झालेले 
आहे, असे पा/क�तानी वmृप� आ�ण तेथील ने&यांच े'हणणे आहे. 
ZयापPधतीने पा/क�तान भारतात का=मीरमधील दहशतवाद, 
न5लवाPयांना मदत, इतर दहशतवाद� कारवाया कर,याया�ना मदत देत 
आहे, &याच	माणे आता भारतानेह� पा/क�तानात छुपे यPुध स6ु केले 
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आहे. याचा परुावा 'हणून &यानी एमLयएूम या कराचीतील महुाजीर 
पाट�च ेनेते अEताफ हुसेन यां$या बीबीसीला :दलेEया मलुाखतीचा दाखला 
:दलेला आहे. अEताफ हुसने यांनी यात 'हटले होते क1, भारत आ'हाला 
मदत करत आहे, पण दसुया�च :दवशी &यांनी &यांच ेहे 'हणणे मागे 
घेतले. याKशवाय पा/क�तानच ेअसे 'हणणे आहे क1 स?या 
बल�ुच�तानम?ये चाल ूअसलेEया �वातं� ल�याम?ये भाग घेणाया� 
बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[ला भारत मदत करतो आहे. &याच	माणे 
अफगाणी�तानाची मदत घेऊन पा/क�तानातील अशांत अशा 
वजCर�थानात भारत आपले नाक खूपसतो आहे. ते खरे आहे क1 खोटे 
आहे हे येणाराच काळच दाखवनू देईल. पण अशा तhार� गेEया सहा-सात 
म:ह;यांपासनू पा/क�तानी वmृप�ांमधनू 	KसPध होत आहेत. 
याव6न असे वाटते क1 Zया 	कारे पा/क�तान आपEया देशात छुपे यPुध 
खेळतो आहे, &याच	कारच ेछुपे यPुध भारतह� पा/क�तानात खेळत 
असावा. गेEया म:ह;याम?येच पा/क�तान ऑLयपुाईड क=मीरम?ये 
�नदश�ने झाल�. हे �नदश�न करणाया�च े'हणणे होते क1 आ'हाला भारतात 
परत जायच ेआहे. तसेच काह� �नदश�नकIयांनी भारताचा झQडाह� �तथे 
फडकवला. याव6न असे वाटते क1 स?या आपण जशासतसे उmर देत 
आहोत. अशा 	कारच ेअपारंपCरक यPुध खूप वेळ चालते आ�ण यात 
"वजय Kमळवणेह� खूप कठqण असत.े 
भारताशी बरोबर� कर,या$या उPदेशाने पा/क�तान इतका पछाडलेला आहे 
क1 &यासाठq तो कोण&याह� थराला जाऊ शकतो. भारताला अमेCरका 
आ�ण इतर देशांची मदत घेऊन पा/क�तानम?ये तयार होत असलेEया 
आणूबॉ'ब आ�ण 5ेपणा�� काय�hमावर नजर ठेवावी लागेल. एक स�ु 
देश 'हणून भारताने आपल� पारंपCरक यPुध करायची तयार� ठेवायलाच 
हवी आ�ण &याचबरोबर आपल� 5ेपणा�� ेआ�ण अणूबॉ'ब यांच े
आध�ुनक1करण करत राहाणे गरजेच ेआहे. पा/क�तान तयार करत 
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असलेEया नवीन अणूबॉ'बला आपले 	�तउmर काय असेल याचीह� तयार� 
क6न ठेवल� पा:हजे. कारण पा/क�तान हा धोकादायक देश आहे आ�ण 
पा/क�तानबरोबर शांतता अनेक वषx 	�था"पत होऊ शकत नाह�. 'हणून 
आपण सग~या सरु5ा&मक उपाययोजना क6न ठेवणे आव=यक आहे. 
Zयामळेु पा/क�तानने कधीह� हEला केEयास &याला 	�तउmर दे,यास 
आपण तयार अस.ू 
पाकJयाMत का=मीर, �गल�गट, बािEट�तान भारताचा अ"वभाZय भाग 
PAK OCCUPIED KASHMIR, GILGIT AND BALTISTAN -
AN INTEGRAL PART OF INDIA
August HYPERLINK 
"http://www.marathisrushti.com/articles/2016/08/"28
HYPERLINK "http://www.marathisrushti.com/articles/2016/08/", 
HYPERLINK 
"http://www.marathisrushti.com/articles/2016/08/"2016

राZयसभेत का=मीरमधील चचxला उmर देताना, &यानंतर लगेच 
�वातंIय:दनी लाल /कEEयाव6न पंत	धान नरQ> मोद� यांनी बलचुी�थान, 
�गल�गट आ�ण बािEट�तान या 	ांतांम?ये पा/क�तानने करत असलेEया 
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अ&याचारा"वषयी भाDय केले. ते 'हणाले क1, पाकJयाMत का=मीर 
Zयाम?ये �गल�गट आ�ण बािEट�तान सामील आहे, हा भारताचा 
अ"वभाZय भाग आहे आ�ण आ'ह� तो नLक1च यापढेु Kमळवणारच. 
याKशवाय &यांनी बल�ुच�तानम?ये स6ु असलेEया �वातंIय ल�याचाह� 
उEलेख केला. या �वातंIयल�याला भारताकडून नLक1च मदत Kमळेल. 
पा/क�तान "व6Pध लढणाया� बल�ुच�तान Kलबरेशन आम[ आ�ण �तथEया 
अनेक ने&यांनी पंत	धान नरQ> मोद� यां$या वLतJया"वषयी अKभनंदन 
केले.
१९४७ म?ये भारत आ�ण पा/क�तान यांच े"वभाजन झाले. काि=मरचा 
काह� भाग पा/क�तानकड ेगेला. &याला पा/क�तान JयाMत काि=मर 'हटले 
जाते. &याम?ये दोन मोठे भाग असलेEया �गल�गट आ�ण बािEट�तान 
यांचा मा� का=मीरचचxत कुठेह� फारसा उEलेख आता पयeत झालेला नाह�. 
आपण Zयावेळेस �गल�गट, बािEट�तान आ�ण पाकJयाMत काि=मर यांची 
तुलना करतो &यावेळेस काह� महSवाच ेमPुदे ल5ात घेणे आव=यक आहे.
1गल1गट आ)ण बाि?ट	तानच ेसामCरक महXव
पा/क�तानJयाMत काि=मरची लोकसंWया ४३ ते ४५ लाखांपयeत आहे; तर 
�गल�गट आ�ण बािEट�तानची लोकसंWया १८ ते २० लाखापयeत आहे. 
�तथे 	ामWुयाने Kशया मिु�लमांची व�ती आहे. गेEया अनेक वषाeपासनू 
स;ुनी मसुलमानांना पाठवनू, तेथील लोकसंWयेच े�व+प बदल,याचा 
पा/क�तानचा 	य&न स6ु आहे. �गल�गट आ�ण बािEट�तान$या उmरेला 
अफगा�ण�तान आ�ण चीन तर दO5णेला भारताच ेज'म ूआ�ण काि=मर 
राZय आहे. अLसाई चीन हा काि=मरचा भाग चीन$या ताwयात आहे. 
याम?ये भारताच ेKसयाचीन oलेKशयर आहे. याव6नच 
आपEयाला Kसयाचीन oलेKशयरच ेसामCरक महSव ल5ात येते. �गल�गट 
आ�ण बािEट�तान यांची उंची सम>ुसपाट�पासनू तीन ते २५ हजार 
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फुटापयeत आहे. �तथले वातावरण हे अ�तशय थंड, बफा�ळ आहे. 
पा/क�तान हे स;ुनीबहुल राDv असEयामळेु या Kशया मिु�लमांशी &यांच े
कधीच फारसे जमले नाह�. पा/क�तानांने केलेEया कटकार�थानामळेु 
�गल�गट आ�ण बािEट�तानला इ$छे"व+Pध भारतापासनू वेगळे Jहावे 
लागले. पा/क�तानाने १९४७ नंतर �गल�गट आ�ण बािEट�तान यांच े
वेगवेगळे भाग क6न &यांना नॉद�न एCरया असे नाव :दले. आज 
�गल�गट आ�ण बािEट�तानची १०६ /कलोमीटरची सीमा अफगा�ण�तानशी 
जोडल� आहे. 'हणूनच �गल�गट आ�ण बािEट�तानच ेसामCरक महSव 
	चंड आहे.
बाि?ट	तानची जनता नाराज आहे 
या दोन भागांमळेु पा/क�तान चीनशी जोडले जाते. चीनने बांधलेला आ�ण 
चीनसाठq सामCरक<Dcया अ�तशय महSवाचा काराकोरम हायवे हा 
�गल�गट आ�ण बािEट�तानमधनू व खुंZयरुाम �खडंीतून चीन$या 
KसनKसयाँग या 	ांताम?ये 	वेश करतो. हा महामाग� पा/क�तान$या 
बल�ुच�तान 	ांतातील oवाडार बंदरापासनू स6ु होतो. चीन पढु$या काह� 
वषाeम?ये ४५ दशल5 डॉलस� खच� क6न या महामागा�च े+ंद�करण करणार 
आहे. &याच ेकाम स?या स6ु आहे. &यामळेु चीनला &यां$या KशनKशयाँग 
परग,याला oवादर बंदराPवारे अरबी सम>ुातून सामgुी परुवठा करता 
येणार आहे. पा/क�तानसाठqह� हा महामाग� अ�थ�क <Dcया महSवाचा 
आहे. मा� बािEट�तानची जनता या"वषयी कमाल�ची नाराज आहे. कारण 
या महामागा�$या र5णासाठq तेथे हजारो �चनी स�ैनक तैनात कर,यात 
आले आहेत.
पंत	धान नरQ> मोद� यांनी सां�गतले क1 लडाख,ज'म ूउधमपरु, आ�ण 
काि=मर खोया�नंतर ,पाकJयाMत काि=मर हा आम$या काि=मरचा चौथा 
भाग आहे.भारता$या इ�तहासाम?ये प:हEयांदा भारतीय पंत	धांनी 
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�गल�गट आ�ण बािEट�तान या भागाम?ये होणाया� मानवा�धकारां$या 
उEलंघनाचा 	य&न केला.
या भागाला पाकJयाMत काि=मरम?ये असलेEया "वधानसभेम?ये �थान 
नाह�. लोकशाह� पPधतीने �नवडलेल� कुठलेह� नेत&ृव ना पाकJयाMत 
काि=मर "वधानसभेम?ये आहे /कंवा पा/क�तान$या संसदेम?ये आहे. 
यामळेु या भागाला कQ ;>शाKसत 	देश मानले असनूह� &यांना फारसे 
मानवी हLक :दले जात नाह�त.
अल�कडचे पाकJयाMत काि=मरम?ये �नवडणुका झाEया. इ�तहासाम?ये 
प:हEयांदा स?याच ेपा/क�तानाच ेपंत	धान नवाझ शर�फ यां$या प5ाला 
तेथे "वजय Kमळवता आला. मा� पाकJयाMत काि=मरम?ये असलेEया 
जनते$या 'हण,यानसुार ह� �नवडणूक खोट� होती.पाकJयाMत 
काि=मरमधील जनताह� पा/क�तान सरकार आ�ण पा/क�तानी 
स;ैया"वषयी नाराज आहे.
भारतीय कािaमरम�ये राहणार� जनता नशीबवान 
भारतीय काि=मरम?ये राहणार� जनता ह� अ�तशय नशीबवान 'हणावी 
लागेल. कारण तेथील सरकार &यांनी �वत: �नवडलेले आहे. &यांची 
आ�थ�क 	गती पाकJयाMत काि=मर, �गल�गट आ�ण 
बािEट�तान यां$यापे5ा /कतीतर� अ�धक आहे. भारतातील का=मीरमधील 
जनतेला भारतीय लोकशाह�म?ये Kमळणारे सव� हLक 	दान कर,यात 
आलेले आहेत. �गल�गट आ�ण बािEट�तान$या जनतेला 
कायPयानसुार पा/क�तानम?ये इतर� राह,याचा अ�धकार नाह�. २००९ 
म?ये पा/क�तानी सरकारने �गल�गट आ�ण बािEट�तान हा एक �वायm 
भाग 'हणून घो"षत केलेले आहे. �तथले लोक हे पा/क�तान 
सरकार"व+Pध नेहमी चळवळी करत असतात. &यांचा �ास कमी 

71



कर,या$या उPदेशानेच गेEया अनेक वषा�पासनू पा/क�तान सरकार आ�ण 
स;ैयाकडून &यां$या देशात राहणाया� इतर स;ुनी मिु�लमांना �तथे पाठवल 
जात आहे. या भागाम?ये अनेक 	कारची KमनरEस Kमळ,याची शLयता 
आहे. मा� याचा फायदा इथEया जनतेला जराह� होताना :दसत नाह�. 
'हणून �तथEया जनतेने आतापयeत अनेक वेळा पा/क�तानी 
सरकार"व+Pध चळवळी केलेEया आहेत. पण पा/क�तानी सरकारने &या 
दाबनू टाक,याचा 	य&न केला.
जनरल िजया उल हक पा/क�तानाच े	मखु असताना &यांनी स;ुनी 
वहाबीजम येथे आण,याचा 	य&न केला. &यामळेु १९९८ म?ये ८ लाख ८३ 
हजारा$या आसपास असणार� लोकसंWया वाढवनू १४ लाखां$या पढेु नेल�. 
२०११ $या पा/क�तानी लोकसंWया$या आकjयांनसुार तेथे स;ुनी 
मिु�लमांची लोकसंWया ४९ टLLयांनी वाढल� आहे. अथा�तच ह� वाढलेल� 
लोकसंWया �गल�गट आ�ण बािEट�तान$या बाहे6न आलेल� होती.'हणूनच 
ते�थल जनता पा/क�तानकडून &यां$यावर होणाया� जनआhमणा"व+Pध 
आहे.
�गल�गट आ�ण बािEट�तानमधनू जाणाया� काराकोरम र�&यामळेु 
पा/क�तानाला मो^या 	माणात आ�थ�क फ़ायदा होतो. मा� हा भाग 
आ�थ�क <Dcया खूपच मागे पडलेला असनू, अनेक वषाeपासनू ते 
आपEयाला लोकशाह�च ेहLक Kमळावे 'हणून लढाई करत आहेत.१९९९ 
म?ये नोथ�न इCरया लेिज�ले:टJह कौि;सल स6ु कर,यात आल�. मा� 
अनेक कायदे आ�ण करार क6नह� &यांना लोकशाह�च ेअ�धकार 
आजतागायत Kमळाले नाह�त. आता जगाला हे दाखवनू :दले पा:हजे क1 
भारतातील काि=मर$या शंभर पट�ने जा�त मानवा�धकाराचा भंग 
पाकJयाMत काि=मर �गल�गट आ�ण बल�ुच�तानम?ये होत आहे.
एवढेच नJहे तर १९९९ म?ये पा/क�तान$या स	ुीम कोटा�नेह� याबाबत 
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पा/क�तान सरकारला खडबेोल सनुावले होते आ�ण &यांना &यांच ेमानवी 
हLक :दले जावेत असे आदेशह� :दले होते. मा� पा/क�तानने या 
�नण�यावर काह�ह� केले नाह�. या भागाम?ये पा/क�तान"वरोधात 
चाललेEया चळवळी मोडून काढ,यासाठq �तथEया जनतेच ेधमा�$या आ�ण 
टोळी$या नावावर "वभाजन कर,यात आले आहे. �तथEया काह� लोकांना 
पा/क�तानने आपEया बाजूला घेतले आहे. &याम ुळे येथEया 
�वातंIय चळवळीम?ये मठूभर लोकच आहेत, असे दाखव,याचा 
पा/क�तानचा 	य&न आहे.
पाक=या9त कािaमर 1गल1गट आ)ण बल1ुच	तानम�ये मानवा1धकाराचा 
भंग
आतापयeत भारत सरकारने &यांना &यां$या नशीबावर सोडून :दलेले होते. 
पण आता पंत	धान नरQ> मोद� यांनी या भागाला महSव Pयायला 
स6ुवात केल� आहे. �तथे होणाया� मानवा�धकाराचा भंगा$या "व6Pध 
आंतरराDv�य पातळीवर &यांचा आवाज उठवायला स6ुवात केल� आहे. ह� 
चांगल� स6ुवात आहे.
आज पा/क�तान अशा भागांम?ये दहशतवाद"वरोधी मो:हमे$या नावाखाल� 
रनगाड,े हेKलकॉMटस� आ�ण "वमाने यांचा वापर करत आहे. अशा 	कारची 
कुठलेह� कारवाई भारतीय स�ैनक काि=मरम?ये करत नाह�त. गेEया काह� 
आठवjयापासनू पा/क�ताने भारतीय काि=मरला जाग�तक पातळीवर 
उठव,याचा 	य&न स6ु केलेला आहे. &याला 	&यmुर दे,याकCरता आपणह� 
�गल�गट आ�ण बािEट�तान पाक JयाMत काि=मर आ�ण 
बल�ुच�तामधला मानव�धकाराच ेहोणारे हLकभंग हे जगासमोर मांडले 
पा:हजेत. एवढेच नJहे तर िजथे िजथे पा/क�तानम?ये �वातंIय चळवळी 
स+ु आहेत &यांना आपण आ�थ�क, साK�क, संर5ण मदत क6न &यांच े
हLक िजंक,याकCरता मदत करायला पा:हजे.
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