
का�मीरात वाढता ’ई-िजहाद’ संपव�याकरता उपाय योजना 
 
अनेक वष� गु�तहेर सं
था आप�याला असे सांगत आहेत क� का�मीरात १५०-२०० 
दहशतवाद� आहेत. दरसाल सुर�ादले १५०-२०० दहशतवाद� ठारह� करतच आहेत. 
पुढ�या वष  पु!हा तेवढेच भरती केले जात आहेत.आणी पा"क
तानमधून अनके  
परक�य दहशतवाद� आणले जात आहेत &यामळेु दहशतवा(यांची सं*या ह� कमी 
होत नाह�.  
आपण दहशतवाद� ठार करत आहोत, दहशतवाद नाह�. 
 
फु,टरतावाद आ.ण दहशतवादाची सुपीक जमीन असले�या द1�ण का�मीरभर 
आपण 3वास केला तर आप�याला असे 4�य ,दसून येते क�, त5ण काि�मर� 
आपापले 
माट7 मोबाईल पाहत पाहतच माना झुकवून चालत असतात. जगभरातील 
त5णांहून ते काह� 8नराळे आहेत काय? खरे तर नाह�. मा9 जो मजकूर ते वाचत 
असतात तो 8नराळाच असतो. शु(ध भेसळ:वर,हत उ<वादाचे "कंवा देश=ोहाचे :वष. 
खो� यात गतीने उ�वा�दकरण स�ु  
का�मीर खो@ याच ेभयंकर गतीने उ<वा,दकरण (रॅCडकलायझेशन) सु5 आहे. एकGया 
अनंतनागमHयेच पाचशे मदरसा आहेत.&या अ8नयंI9त आहेत आ.ण संवेदन�म 
त5णांना काय Jशकवायच ेआ.ण काय नाह� Kयाचे &यांना पूण7 
वातLंय असते. 
का�मीर खो@ यात अशा हजारो मदरसा :वखुरले�या आहेत. धाJम7क Jश�ण देणा@ या 
अशा मदरशांत, Jश�क काि�मर� नसतात. ते देवबांधचे असतात आ.ण ते जमाते-



इ
लामीचेच आधीन असतात. Kया मदरशातं, अनके वषाNपासनूOया मुलांना िजहादचे 
माहा&Pय सांQगतले जाते. 
का�मीरातील 
माट7 मोबाईलांतून धRकादायक मजकूर असतो. &यावर 8नयं9ण 
आणSयासाठT आप�यापाशी Uयूहरचना नाह�.जर आपण Pहटले क� आहे, तर आपण 
खोटे बोलत आहोत कारण ती जJमनी वरती अिजबात ,दसत नाह�. वॉटसप गट 
केवळ दगडफेक करणा@ यानंाच संघ,टत करSयासाठTच उपयोगात आणले जात 
नसतात तर, ते सुर�ा दलांOया हालचाल�बाबत दहशतवा(यांना सावध 
करSयासाठTह� वापरले जात आहेत. आजबूाजलूा त5ण पु5ष बोलत असतातच. जर 
&यांनी एखादा लYकर� ज&था JशIबरांOया दारातून बाहेर पडतांना पा,हला तर, ती 
सूचना ता&काळ 3�े:पत केल� जाते. वाहनांची सं*या, हालचाल�ची ,दशा आ.ण 
सै8नकांची अदमासे सं*याह� कळवल� जाते. 
इंटर-सि�ह�सेस-पि!लक-#रलेश$सचा ई-िजहाद 
दषु 3चार करSयाकरता खोट� G:वटर हँड�स आ.ण फेसबूक पेजेस हजारांनी 8नJम7ल� 
जातात. &यांना पा"क
तानOया आय.एस.आय.चा पा,ठंबा असतो. \लॉ^ज, UKलॉ^ज, 
संगीत, चलQच9े आ.ण सा,ह&य. हा एक संपूण7 दषु 3चार उ(योगच 8नमा7ण झालेला 
आहे. जो का�मीर�ंOया मनात :वष पेरSयाचे काम करत आहे. मो_या 3माणावर तो 
सु5 आहे. उOच दजा7Oया Uयावसा8यक मजकूराने तो चालवला जात आहे. 
पा"क
तानी लYकर� दलांची एक शाखा असलेल� इंटर-सिUह7सेस-पि\लक-`रलेश!स 
(आय.एस.पी.आर.) सं
था ई-िजहादची आईच आहे. &यांनी 8नमा7ण केलेले :वषार� 
सा,ह&य त5ण का�मीर�ंOया 
माट7 फोनांतून &यांचेपाशी पोहोचत आहे. आप�या 
देखतादेखत मो_या 3माणावर बु(धीaंश केला जात आहे. 



माझी जेUहा जPमू-का�मीरमHये 8नयुRती होती तेUहा, परक�य 
दहशतवा(यांसोबतOया लढाया सव7सामा!य हो&या. अफगाण, सूदानी आ.ण 
पा"क
तानी 
वगा7Oया शोधात भारतात येत असत. ते का�मीर� ि
9यांवर बला&कार 
क5न मोकाट "फरत असत. &यांना &याब(दल कोणतीह� Jश�ा न होSयाची खा9ी 
असे. घूसखोर�:वरोधी जाळे पस5न, रRत सांडुन भारतीय लYकराने Kयास 38तसाद 
,दला. यथावकाश परक�य दहशतवा(यांचा हा पूर ओसरला. 
दहशतवा&यांची सतत धार स�ुच राह�ल 
पा"क
तान आता भारतात दहशतवाद� तयार करत आहे.  िजहादOया नावाखाल� 
का�मीर� त5णांच ेउ<वा,दकरण करत आहे. हे त5ण मग दहशतवाद� संघटनांना 
जाऊन Jमळतात. &यांना &याऐवजी दसुरा :वचार सुचू नये Pहणनू, श
9ा
9ांसोबत 
&यांचे फोटो काढून घेतले जातात आ.ण ते सामािजक माHयमांवर 3सा`रतह� केले 
जातात. एकदा का सरु�ा दलांना हे फोटो Jमळाले क�, ते लोक ओळखले जात. 
सुर�ा दलांकडून मारले जात. तसे झाले क�, &यांOया भUय अं&यया9ा काढ�या 
जात. व
तुतः Kया अं&यया9ा दहशतवाद� भरती करSयाचे मेळावेच असत. 
दहशतवादास बळी पडले�यांकडचे अशा `रतीने दहशतवाद सुपूत7 केला जातो. 
हे सु8नि�चत केले जाते क�, का�मीरात 
था8नकर�&या पोस�या गेले�या आ.ण 

था8नकात Jमळून Jमसळून राहू शकणा@ या दहशतवा(यांची सतत धार सु5च 
राह�ल. पा"क
तानला Kयामुळे नामा8नराळे राहता येSयाचीह� सोय झाल�. 
का�मीरातील ’
वतं9ता आंदोलन’ हे 
था8नक अस�याचा दावाह� ते &यामळेु क5 
शकतात. 
मा�हतीच ेयु&ध एक मह(वाच ेअ*+  



मा,हतीचे यु(ध हे यु(धातील एक मह&वाचे अ
9 Pहणनू आपण मा!य केले 
पा,हजे. तसे ते आहेच. मा,हतीचे यु(ध हा एक अध7वट 8नधा7राने ,दलेला धRका 
असतो. आप�याला हे ल�ात येतांना ,दसत नाह� क�, श9 ूहा मनात असतो, 
जJमनीवर नाह�. दहशतवाद� ठार क5न सम
या सुटत नाह�. 
था8नकांशी मै9ी 
के�यानेह� सम
या सटुत नाह�. 
आपण का�मीरात सामना करत असले�या बहुसं*य सम
यांचे मूळ सामािजक 
माHयम(Social media ) आहे. पूव च आपण &याचा 38तकार केलेला असायला 
हवा होता. तो आपण केला नाह�. इथे, :व:वध अQधकारांत तो क5 चाहणा@ यांकरता, 
तो कसा करावा Kयाचे माग7दश7न करSयाचा मी 3य&न करत आहे.  
Kयाकरता सवा7त वरOया 
तरात, ,द�ल�त संपूण7पणे सुर1�त अशा एका इमारतीची 
8नकडीची आव�यकता आहे, जी लYकर� अQधका@ याकंरवी काय7रत केल� जावी. 
आपण 8तला मा,हती यु(धाचे मु*यालय Pहणू या. Kया मु*यालयाचे सवdOच 
Uयव
थापन अ&यंत सुटसु,टत असावे. उव7̀ रत हजारो नाग`रकांची चम,ू २५ 
वषाNखाल�ल युवकांची असेल. आप�याला मजकूर लेखक हवे आहेत. चलQच9म=ुक 
(िUहCडओ<ाफस7) हवे आहेत. :वशेष 3भाव तf हवे आहेत. चलQच9 संपादक हवे 
आहेत. संगणक�य 3णाल�भजंक (हॅकस7) हवे आहेत. सामािजक माHयमतf हव े
आहेत. संशोधक शा
9f हवे आहेत. इ
लाJमक तgववेhे हव ेआहेत. गीतकार हवे 
आहेत. एकाच छताखाल� हे सारे हवे आहेत.  
*था-नक व सामािजक मा.यमांच े’�यव*थापन ज0र� 
&या इमारतीत, एक jाUयालेखनक� (रेकॉCडNग 
टुCडओ), सेवा संगणक क� (सUह7र 
5Pस), मा,हती तं9fानाकरता आव�यक ती उपकरणे (हाड7वेअर), संगणक 3णाल� 
(सॉkटवेअर), उOचगती आंतरजाल आ.ण मजकूर 8नJम7ती आ.ण सामािजक 



माHयमांशी संबंQधत सव7 उप
कर असायला हवे आहेत. आप�याला आप�याकरता 
काम करणारे काि�मर� मिु
लम 
9ी-पु5ष हव ेआहेत. हो. भारताची कथा सांगSयास 
का�मीरात हजारो लोक तयार आहेत. आपण &यांना हाताशी धरले पा,हज.े 
Kया सव7 Uयावसा8यकांना उhम वेतन ,दले पा,हज ेआ.ण &यांOयाकडून गोपनीयतेचे 
करार करवून घेतले पा,हजेत. हजारो G:वटर हँड�स, फेसबूक 3ोफाई�स, इ!
टा<ाम 
खाती, \लॉ^ज, UKलॉ^ज, संकेत
थळे आ.ण वॉटसप <ु�स तयार करायला हवे 
आहेत. भारताOया प�कर मजकूर8नJम7तीचे एक वादळच तयार करावे लागणार 
आहे. 
बहु:वध 
तरांवर काम करावे लागणार आहे. मजकूर 8नJम7तीपासून तर अप3चाराचा 
:वरोध करSयापयNत, आपला प� लोकांपयNत पोहोच:वSयापयNत आ.ण काि�मरातील 

था8नक माHयमांचे ’Uयव
थापन’ करSयापयNत, ताबडतोब तीन आUहानांचा सामना 
करावा लागणार आहे. 
आ2मक 3सार ह�च काळाची गरज  
राYm�य रायफ�सOया 
तरापयNत मा,हतीयु(ध केले जावे. सेRटर कमांडस7नी Kयाचे 
महgव ओळखून आपाप�या Uयावसा8यकांची (Kयांत नागर�कह� समा:वYट आहेत) 
चमू तयार करावी, जी ’िUहRटर फोस7’ आ.ण ’"कलो फोस7’ दलांOया मा,हतीयु(धात 
सहभागी होईल. पुढे ती, १५.कॉ�स7, नॉद7न कमांड आ.ण ए.डी.जी.पी.आय(सै8न क� 
मु*यालया ,द�ल�) KयांOया मा,हतीयु(ध पथकांतह� सहभागी होईल. Kयात 
आर.आर.बटाJलयन 
तरावर एक हुशार मा,हतीयु(ध अQधकार� 8नयुRत करणे 
आव�यक आहे. तो मा,हतीयु(धाचे मजकूर कदाQचत थेटपणे 8नमा7ण करणार नाह�, 
पण बUहंशी मा,हती &याचेमाफ7 तच सामा !य नाग`रकांकड ेपार होईल. मा,हतीयु(ध 
वरपासून खालपयNत आ.ण खालपासनू तर वरपयNत असे दो!ह�ह� ,दशांनी पसरत 



जावे. साधा वरपासून खालपयNत मा,हती3वाहाचा ओघ घातक ठ5 शकतो. कारण 
सामािजक माHयमांOया वापराचा :वषय येतो तेUहा, मा,हती आ.ण मजकूरह� बहुधा 
तळापासूनच 8नमा7ण केला जावा कारण ते सामा!य नाग`रकांOया सवा7त जवळ 
असतात. 
माHयमे आ.ण सामािजक माHयमांतील 3चंड मो_या 3माणातील आnमक 3सार 
ह�च काळाची गरज आहे. 
 
 


