
अशांत पा�क
तान �ुह यु�दा�या �दशेने 
इ�
पे�टर जनरलचे अपहरण  
‘पा�क�तान पीप
स पाट’चे सरकार असले
या �सधं �ांतातील १९ ऑ�टोबरला 
,‘पा�क�तान म�ुल�म ल�ग’चे (नवाझ) नेते आ!ण माजी पंत�धान नवाझ शर�फ 
यांचे जावई कॅ*टन सफदर आवान यांना ना,यमयर�-या अटक कर.यात आल�. 
आवान यां/या अटकेसाठ1 �सधं पो�लसां/या इ3�पे�टर जनरलवर सै3याने दबाव 
आणला . मा5, इ3�पे�टर जनरलने सै3याच ेऐकले नाह�, -यांचे अपहरण कर.यात 
आले आ!ण जबरद�तीने सफदर यां/या अटके/या आदेशावर -यांची �वा8र� 
घे.यात आल�. १८ ऑ�टोबरला कराचीत ‘पीपीपी’ने आयोिजत केले
या रॅल�/या 
;दवशी सफदर यांनी आ!ण म<रयम नवाझ यां/यासह कराचीतील मोह=मद अल� 
िजना यां/या थड@याचा दौरा केला. इथे -यांनी कBथतर�-या घोषणाबाजी केल�. 
दसुयाD ;दवशी -यांना िजना यां/या थड@याचे पाEवFय भगं के
या/या आ!ण काह� 
Hय�तींना ह-येची धमकI दे.या/या आरोपाखाल� हॉटेलमधून अटक कर.यात आल� 
होती.  
�वरोधकांची भू%मका 
पा�क�तान/या Eवरोधी प8ांनी या घटनेचा Eवरोध करतानाच Bचतंाह� Hय�त केल�. 
�सधंमधील सMाधार� ‘पा�क�तान पीप
स पाट’चे नेते Nबलावल भु,टो झरदार� यांनी 
पा�क�तानचे सै3य�मुख जनरल बाजवा आ!ण ‘आयएसआय’�मुख जनरल फैज हमी 
यां/याकड ेया संपूणD �करणा/या चौकशीची मागणी केल� . “सफदर यांना Oया�कारे 
अटक कर.यात आल�, ते PनषेधाहD आहे,” असे Nबलावल =हणाले. Eवरोधकांनी या 
घटनेचा Pनषेध केला. म<रयम नवाझ यां/या ‘पा�क�तान डमेोQे;टक मHूहमRट’/या 
(पीडीएम) काह� ने-यांनी सफदर यां/या अटकेनंतर ह� कारवाई Eवरोधकांत फूट 



पाड.या/या हेतूने कR S सरकार� व सरकार� सं�थांनी के
याचा दावा केला. इमरान 
खान सरकारला �मळणायाD सै3य समथDना/या Eवरोधात Eवरोधी प8ांतील एकतेसाठ1 
‘पीडीएम’ अि�त-वात आल�. ‘पीडीएम’ पा�क�तानातील राजकIय प8ांची आघाडी 
असनू, -याची �थापना स*टRबरमVये केल� गेल�. ‘पीडीएम’चे नेत-ृव इ�लामवाद� 
‘ज�मयत उलेमा-ए-इ�लाम’चे (फजल) नेते मौलाना फजल-उर-रहमान करत आहेत 
आ!ण दो3ह� मुYय Eवरोधी प8 ‘पीएमएल’ (नवाझ) आ!ण ‘पीपीपी’ यात सामील 
आहेत. 
पा�क
तान डमेो(ॅ�टक म*ूहम+ट’ नावाची इमरान खान �व-�द आघाडी  
इमरान खान सरकार उलथून टाक.यासाठ1 सवD Eवरोधी प8ांनी मौलान फजलुर 
रहमान उफD  ‘मौलाना Zडझेल’ याची मदत घे.याचे ठरEवले आहे. ‘अपयशी रा[\’ 
अशी ओळख असले
या पा�क�तान/या राजकारणात मु
ला-मौलवींचे �थान अPतशय 
बळकट आहे. कोणताह� प8 सMेत असला तर�ह� -या/यावर मु
ला वचD�व ठेवतात. 
पा�क�तानची गु*तचर सं�था आयएसआय, पाक ल[कर आ!ण मु
ला-मौलवी या 
तीन खांबावर पा�क�तानचे नेत-ृव उभे असते. -यात सरकारचा चौथा खांब हा 
नेहमीच कमकुवत असतो.पा�क�तानचे सVयाचे सरकार हे कमकुवत आहे, 
-यां/यामुळे देश रसातळाला गेला आहे, -यामळेु आता देशात सMाबदल होणे गरजेचे 
आहे; असे =हणत पाकमधील Eवरोधी प8 एक5 आले आहेत. माजी पंत�धान 
नवाझ शर�फ यांचा मु�ल�म ल�ग- नवाझ, Nबलावल भु,टो यांचा पा�क�तान पीप
स 
पाट , बीएनपीच े�मुख सरदार अYतर मRगल आ!ण अ3य लहानमो^या ११ 
प8ां/या ने-यांची एक बैठक झाल� आणी ‘पा�क�तान डमेोQॅ;टक मHूहमRट’ या 
नावाची एक आघाडी तयार केल� आहे. या आघाडीचे नेत-ृव मौलाना Zडझेलकडे 
सोपEवल� आहे. 



पो%लसांत असंतोष 
शांतता काळात पा�क�तान/या सीमा सुर8ेची जबाबदार� ‘पा�क�तान रRजसD’ या 
Pनमल[कर� बलावर आहे. ते पा�क�तानी ल[कराचे मह_वाचे अंग आहे. यावेळी 
ल[करालादेखील पो�लसां/या जोरदार Eवरोधाचा सामना करावा लागला. कॅ*टन 
सफदर यां/या अटकेनंतर पो�लसांशी केले
या गैरवतDनामुळे �सधंच ेआयजीपी 
मु�ताक मेहर आ!ण दोन अZॅडशनल इ3�पे�टर जनरल तसेच सात पोल�स 
सुप<रटे3डR,स यांनी Eवरोधासाठ1 स,ुट�वर जा.याचा अजD ;दला. �सधं पो�लसांनी १८ 
व १९ऑ�टोबर/या रा5ी झाले
या घटनांनी राOयातील पो�लसांचे मनोबल ख/ची 
के
याचे =हटले. सु,ट�/या अजा`मVये कॅ*टन सफदर यां/याEवरोधात एफआयआर 
दाखल करतेवेळी पो�लसां/या व<र[ठ अBधकाया̀बरोबर गैरHयवहार केला, -यांची 
!ख
ल� उडवल�. यामुळे �सधं पो�लसांतील सवD कमDचाया̀वर मान�सक �हार केला 
गेला व -यांचे मनोबल दबुळे झाले. Eवरोधा/या वाढ-या आवाजामुळे सै3य�मुख 
जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी कराची घटने/या त-काळ चौकशीचे आदेश ;दले. 
कराची कोअर/या कमांडरला प<रि�थती आ!ण तbयांची त-काळ मा;हती घेणे आ!ण 
लवकरात लवकर अहवाल सादर कcन चौकशीचे आदेश ;दले आहेत. मा5, नेम�या 
कोण-या घटनेची चौकशी करणार, याबाबत �प[टपणे सांBगतलेले नाह�. 
या संपूणD घटनाQमामुळे पा�क�तानची सMा नमेकI कोणाकडे आहे, हे पु3हा समोर 
आले. इमरान खान पंत�धानपद� ‘Pनयु�त,झाले Pनवडले नाह�’ ते पा�क�तान 
सै3याचे *यादे आहेत हे Eवरोधकांचे =dणणे आहे.पा�क�तानमधील सरकार, Eवरोधी 
प8 ल[कराEवरोधात एका मयाDदेपयत̀च जाऊ शकतात आ!ण ती मयाDदा ल[कराने 
ठरवल� आहे. आता/या घटनाQमानंतर सै3य �वतःहून पुढे आले व Eवरोधकां/या 
नाgया आवळत आहेत. ‘पीपीपी’ सरकारने �वतःला या संपूणD घटनाQमापासून 
अलग केले आहे. दसुर�कडे म<रयम नवाझ यांनी ‘पा�क�तान मु�ल�म ल�ग’ची बाजू 



मांडताना, या घटनेच ेखापर इमरान खान यां/या माथी फोडले, मा5, 
ल[कराEवरोधात नाह�. हा घटनाQम पा�क�तानी सोशल �मडीयावर Hहायरल झाला 
आहे. या घटनेने पा�क�तानमVये इमरान खान यां/या नेत-ृवातील ‘पीट�आय 
सरकार’ आ!ण स3ैय खेळाला सवा̀समोर आणले. पा�क�तानचे शासन मं5ालय नHहे, 
तर रावळEपडंीतील जनरल हेड�वाटDसDमधून चालवले जात आहे आ!ण या सवD 
कारणांमुळे इथे नागर� सरकार/या तं5�णाल�तील मह_वा/या सं�था अPतशय 
पhधतीने �भाEवत होत आहेत. 
भारतावर प2रणाम 
आजवर पा�क�तानमVये ;हदं,ू शीख, ईसाई या अ
पसंYयकांवर अ3याय होतच होते; 
आता �शया मुसलमानह� पा�क�तानात सुरi8त नाह�त. �शया मुसलमानां/या 
कMल�साठ1 �सपाह-ए-सहाबा या कुYयात दहशतवाद� सघंटने/या नेत-ृवात मो^या 
संYयेने सु3नी कराची/या र�-यावर उतरलेले आहेत. �शया समदुायाचे इमामवाड ेव 
म�शद� आता या सु3नी मुसलमानां/या Pनशा.यावर आहेत. 
Bगलगीट-बाि
ट�तान/या मूळPनवासी असले
या समुदायावर�ल अ-याचारात 
;दवसR;दवस वाढ होत आहे. पा�क�तानी सै3यसमBथDत दहशतवाhयांनी शेकडj/या 
संYयेने मूलPनवासीयां/या ह-या केले
या आहेत.पा�क�तानचे सै3य 
बलुBच�तानमधील जनतेवर अनेक वषा̀पासून अ-याचार कर�त आहे. राजकIय नेते, 
राजकIय कायDकतk, प5कार यां/यासह हजारो लोक बलुBच�तानमधून गायब होत 
आहेत. सुर8ा बलाने जवळजवळ 50 हजारांहून अBधक लोकांना गायब केलेले आहे. 
पा�क�तानातील घटनांचे भारतावर प<रणाम होणे �वाभाEवक आहे. मानवते/या 
l[ट�ने कुठ
याह� ;हसंाचाराचे समथDन केले जाऊ शकत नाह�. �शया EवmVद 
;हसंाचाराला जागPतक राजकारणातील सु3नी-�शया संघषाDचे संदभD आहेत. गे
या 



काह� वषा̀त भारताचे �शया इराण आ!ण सु3नी आखाती अरब देशांशी सबंंध अBधक 
मजबूत झाले अस
याने कोणतेह� धोरण पूणD Eवचारांती अंगीकारायला हवे. 
पा�क�तानी ज=मू-काnमीरमVये सुhधा पा�क�तानी सै3याEवmhध असलेला राग हा 
वाढतच आहे. =हणजेच पा�क�तान/या �-येक �ांतामVये पा�क�तानी सै3याEवmhध 
EवEवध कारणामळेु राग आहे.या सगoयाचा भारतावरती काय प<रणाम होणार? 
50 ट�के पा�क�तानी सै3य आज पा�क�तान/या आत अंतगDत ;हसंाचाराला 
थांबव.याकरता गंुतलेले आहे. यामुळे -यांचे ल8 भारतात दहशतवाद वाढव.या 
पासून कमी होत आहे.-यांना दहशतवादाकरता पुरेसे यवुक �मळत नाह�.  
येणाpया काळामVये चीनला मदत कर.याकरता टु qंट लढाइ सुm कर.याची 
पा�क�तानी सै3याची 8मता नाह�. अथाDतच भारताकरता या घटना चांग
या 
आहेत.जर राज�कय प8ां/या आंदोलनामुळे जर पा�क�तान मVये सै3याच ेमह-व 
कमी झाले तर भारतात दहशतवाद वाrव.याची 8मता न�कIच कमी होइल. 
पुढ/या काह� म;ह3यांमVये अफगा!ण�तानमधून अमे<रकन सै3य परत गे
यानंतर 
Pतथले राOयकतk ता�लबान वर पा�क�तानचा पूणD कं\ोल असेल. -यावेळेला 
पा�क�तान अफगा!ण�तान/या ता�लबा3यांचा कnमीर मVये न�कIच दहशतवाद 
वाढव.याकरता उपयोग करेल. पा�क�तानमVये �कतीह� कठ1ण प<रि�थती आल� 
तर� पा�क�तानी सै3य आपले भारतात दहशतवाद वाढव.याचे काम थांबवणार नाह�, 
-यामळेु आपल� �समा सरु8ा अजून जा�त मजबूत केल� जावी. 
 

 
 


