
तालिबान, अमेरिका किािामळेु भािताच्या सिुक्षा आव्ाांनात वाढ  

तालिबान अमेरिका शाांततेचा किाि 

अफगाणिस्तानातीि तालिबान आणि अमेरिका याांच्यात २९ फेब्रवुािीिा दो्ा येथे 
शाांततेचा किाि झािा. सवव प्रलसद्धी माध्यमाांतून या किािाचे स्वागत झाि.े 
अफगाणिस्तान अमेरिका किािाचे आपल्या दृष्टीने काय म्त्त्व आ्े? आपल्यावि 
त्याच ेकोिते परििाम ्ोतीि ककां वा ्ोिाि आ्ेत? ्ा आपल्या दृष्टीन ेसवावलिक 
म्त्त्वाचा ववषय आ्े. अफगाणिस्तानातीि यदु्धािा आता जवळजवळ ४० वष ेझािी 
आ्ेत. १९७८ सािी प्रथम िलशया अफगाणिस्तानात घसुिा.१९९०च्या समुािास 
िलशया अफगाणिस्तानातून बा्ेि पडिा.  २००१च्या अमेरिकेविीि द्शतवादी 
्ल्ल्यानांति अमेरिकेन ेअफगाणिस्तानवि ्ल्िा केिा. त्यानांति अफगाणिस्तानात 
गृ् यदु्ध सरुू झािे. 

शेवटी कट्टिपांथी इस्िामी तालिबानीांनी सत्ता आपल्या ्ातात घतेिी. त्याांनी जगभि 
णज्ाद सरुू केिा. त्याचा एक भाग म््िून अमेरिकेवि २००१िा द्शतवादी ्ल्िा 
केिा. ओसामा बीन िादेन या ्ल्ल्याचा मास्टि माईंड ्ोता. २०१२ सािी 
अमेरिकेन ेत्यािा पाककस्तानात घसुनू ठाि केिे. अशा प्रकािे अफगाणिस्तान ४० 
वष ेसतत क ा्ंसाचािात गुांतिेिा आ्े. िलशयाशी िढण्यासाठी कट्टि णज्ादी 
तालिबानी, पाककस्तानच्या मदतीन ेअमेरिकेनेच तयाि केिे. अमेरिकेच्या दृष्टीने ते 
आता भस्मासिू झािे आ्ेत. या तालिबानीांवि पाककस्तानचा फाि मोठा प्रभाव आ्े. 
ती त्याांची अनलिकृत सेना आिी सवावत मोठे शस्त्र आ्े. त्या सवाांना सिुणक्षत 
ठेवण्याचे काम पाककस्तानने आतापयांत केिे. तालिबानीांना खतम किण्यासाठी 
अमेरिकेन ेप्रचांड मदत केिी. मात्र पाककस्तानने ्ी मदत तालिबानीांना 
वाचववण्यासाठी केिी. 



अफगाणिस्तानातीि सेनालिकायाांना भाितात प्रलशक्षि देण्यात येते. तेथीि 
सिकािशी आपि ेचाांगिे सांबांि आ्ेत. तिी्ी या शाांतता किािात आपि 
नव्तो.अफगाणिस्तानात एकाच वेळी अशिफ घनी आणि अब्दिुा अब्दिुा याांचे 
िाज्य आ्े. अशिफ घनी िाष्ट्रध्यक्ष आ्ेत. अमेरिकेने तालिबानीांशी जो किाि केिा, 
त्यात कैदेतीि तालिबानीांना सोडण्याचा ववषय आ्े. घनी म््ितात की, आम््ी 
एका्ी तालिबानीिा सोडिाि ना्ी. शाांततेचा किाि झाल्यानांति चािच कदवसाांत 
तालिबानीांनी घनी-अब्दिुा सिकािच्या सनै्यदिावि ्ल्िा केिा. याचा अथव असा 
झािा की, शाांततेच्या किािाविीि शाई वाळण्यापवूीच तो किाि मोडिा गेिा. 

अमेरिकेचे समुािे १३ ्जाि सलैनक अफगाणिस्तानात आ्ेत. ते अफगाणिस्तानातून 
पित जातीि. त्यामळेु तेथे तालिबानी काबिुवि कब्जा लमळवतीि. जागलतक 
शाांततेवि जे का्ी परििाम ्ोतीि त्याची लचांता किण्यास जग समथव आ्े. याच े
भाितावि काय परििाम ्ोतीि, आिी त्यािा कसे सामोिे जायचे ्े जास्त 
म्त्वाचे आ्े. 

पाककस्तान बिोबि अफगाणिस्तान ्ा जगभि द्शतवादाची लनयावत कििािा 
कािखानाच आ्े. ्जािो द्शतवादी तेथे तयाि ्ोतात.   

अफगाणिस्तानशी मतै्री आपिे िोिि  

अफगाणिस्तानात णस्थि सिकाि यिेे, णजतके अफगाणिस्तानिा आवश्यक आ्े, 

लततकेच ते भाितािा्ी आवश्यक आ्े. तालिबानशी मतै्री, ्ेच आपिे िोिि असिे 
पाक्जे. 

मौिाना मसदु अज्ि ्ा जैश-ए-मो्म्मद या द्शतवादी सांघटनेचा म््ोिक्या आ्े. 
तो भािताच्या कैदेत ्ोता. त्याची सटुका किण्यासाठी ‘इांकडयन एअि िाईन्स’चे 
ववमान पळववण्यात आिे. प्रवाशाांना बदल्यात तेव्ाच्या सिकािने मसदु अज्ि 



यािा सोडिे. त्याची सांघटना भयानक द्शतवादी सांघटना आ्े. तालिबानीांशी त्याचे 
सांबांि णजव्ाळ्याचे आ्ेत.  

पाककस्तानने आांतििाष्ट्रीय दडपिामळेु ्ाफीज सईदिा अटक केिी. पिांतु, अज्ि 
मसदुिा अटक केिी ना्ी. त्यािा भलूमगत ्ोऊ कदिे. याचे कािि असे की, 
अफगाणिस्तानातीि तालिबानीांशी सांवाद म््िून अज्ि मसदुचा पाककस्तािा 
उपयोग आ्े. अज्ि मसदु भािताचा कट्टि दशु्मन आ्े.  

इस्िामी कट्टिपांथी आिी काश्मीि खोिे  

काश्मीिच ेमखु्य आव्ान इस्िामी कट्टिपांथी आ्े. त्या सवाांच ेिागेदोिे अज्ि 
मसदु आणि तालिबानी याांच्यापयांत पो्ोचिे आ्ेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी 
सशक्त ्ोिाि म््िजे भाितापढेु सिुक्षेचे अनेक प्रश्न लनमावि ्ोिे आ्े. भािताचा 
इलत्ास जि पाक्िा ति भाितावि जी आक्रमिे झािी, ती सवव अफगाणिस्तानच्या 
मागावने गेिी ८०० वष ेझािी आ्ेत. आपल्या िक्षिासाठी देशान ेएकत्र ्ोउन जागे 
िाक्िे पाक्जे पि आपि फ़क्त आपआपसात भाांड्णण्यात गुांतिो आ्ोत. 

अफगाणिस्तानात आपि खूप आलथवक गुांतविूक केिी आ्े. इांग्रजाांचे भाितात िाज्य 
असताना भाित सिुणक्षत िा्ावा म््िून इांग्रजाांनी अफगाणिस्तानात जाऊन तीन यदेु्ध 
केिी आ्ेत. मग भाितान ेकाय केिे पाक्जे?. 

अमेरिकी माघािीनांति अि कायदा आणि इस्िालमक स्टेट यासािख्या द्शतवादी 
गटाांना थाांबवण्याची तालिबानची क्षमता ना्ी. तालिबान िष्किे तयैब्बा आणि जैशे 
म ा्ंमद या द्शतवादी सांघटनाांना मोकळीक देईि. भािताच्या किािामळेु का्ी 
अपेक्षा आ्ेत. प्रथम किािात अफगाि जनतेच्या सवव गटाांच्या अपेक्षाांचा समावेश 
असिा पाक्जे. मात्र, गैि-पश्तून जमातीांच्या गिजाांना म्त्त्व कदिेिे ना्ी. भाितािा 
वाटते की भाितवविोिी गटाांना आश्रय ककां वा अप्रत्यक्ष मदत नसावी. तालिबानचे 



भािताशी सख्य ना्ी आणि पाककस्तान तालिबानी द्शतवादी भाितात 
घसुवेि.म््िजे अमेरिकेच्या माघािीनांति तािीबान उग्रवाद आिी पयावयाने भािता 
वविोिात द्शतवादी कािवाया वाढवेि. 

अफगाणिस्तानमिीि क्तसांबांि सिुणक्षत ठेवा  

मात्र अफगाणिस्तानमध्ये भािताचे लमत्रगट पि आ्ेत. पवूी भाितान ेअ्मद शा् 
मसदू याच्या नॉदवनव अिायन्सिा मदत किण्यासाठी ताणजककस्तानच्या दणक्षिी 
सीमेवि ्वाई तळ आणि रुग्िािय स्थापन केिे ्ोते. ते पनु््ा कायावणन्वत किाव.े  

भािताचे अफगाणिस्तानशी ऐलत्ालसक काळापासनू सांबांि आ्ेत. तालिबान 
िाजवटीचा अपवाद वगळता स्वातांत्र्यानांति्ी ्े सांबांि चाांगिे िाक्िे आ्ेत. ९/११ 
नांति भाितान ेअफगाणिस्तानमध्ये ििि बाांििी, ववद्यतु लनलमवती प्रकल्प, िस्ते ते 
सांसद भवन अशा प्रकल्पाांसाठी समुािे ३ अब्ज डॉििची गुांतविकू केिी आ्े. िाखो 
अफगाि तरुिाांना प्रलशणक्षत केिे असनू दिवषी उच्च लशक्षिासाठी भाितात येिायाव 
्जािो ववद्यार्थयाांना लशष्यवतृ्त्या कदल्या आ्ेत.आपि ेगुप्त्ेि खाते अजुन मजबतु 
किावे व परिणस्थतीवि िक्ष ठेवावे.  

आपि अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पाककस्तानमिीि फुटीितावाद्याांना मदत करू 
शकतो. कडसेंबि 1971 मध्ये बाांगिादेशचा जन्म झाल्यापासनू पाककस्तानिा 
भािताची फाि भीती वाटते. जि भािताने पाककस्तानवि ्ल्िा केिा ति 
पाककस्तानिा माघाि घेण्यासाठी अफगाणिस्तानलशवाय पयावय ना्ी. म््िुन 
अफगाणिस्तानात पाककस्तानशी मतै्री असिेिेच सिकाि सते्तत असिे पाक्जे ्ी 
पाककस्तानची सामरिक लनती आ्े. भािलतयाांनी सनै्याच्या मागे एकवत्रत उभे िा्ुन 
आपिी सांिक्षि वयवस्था मजबतु किावी व सवव प्रकािच्या आव्ाांनाना तोंड देण्यास 
तयाि ि्ावे. 



 

 
 


