
पा�क�तानातील प
तून �वाय�ता चळवळ:  
नै�तक,आ�थ�क मदत दे�याची गरज 

पा�क�तान काि	मरम�ये दहशतावादाला �ो�साहन देऊन भारताला ��त करत आहे. मा� 
खु�द पा�क�तानातह� अनेक �वात�ंय चळवळी सु� आहेत. याम�ये बलु च�तानम�ये, 
िजयो "सधं ह� "सधं �ांतातील, �वतं�ता चळवळ सु� आहे. पा�क�तानातील प	तून 
समाजाने पु&हा एकदा आंदोलन सु� केलेय. आंदोलनाचा हा वणवा आटो)यात 
आण+यासाठ- पा�क�तानी ल.कर हर त/हेने �य�न करतेय. पा�क�तानी ल.कराच े�व)ते 
आ"सफ गफूर यांनी असा आरोप केलाय क1, ‘‘प	तून तेहफूज मू2हम3ट (पीट�एम) या 
संघटनेला भारत आ5ण अफगा5ण�तान8या गु9तचर सं�थाकंडून मदत "मळते आहे. 
�यामळेु प	तुनी जनतेने या आंदोलनाची दखल घेऊ नये.’’   
खैबर पखतु&वा या भागात िजथून पा�क�तानचे पंत�धान इ>ान खान ?नवडून आले �या 
भागातह� �वतं�ता चळवळ जोर धरत आहे. या Aवषयी गेCया आठवDयात पा�क�तानी 
सै&या8या �व)�याने मा�यमांसमोर मांडणी केल� क1 पा�क�तानम�ये अनके देशGोह� 
Hहसंाचार वाढव+याचा �य�नात आहेत. Hहसंाचाराला �ो�साहन देणायाJना 
अफगा5ण�तानातून नॅशनल Kडरे)टोरेट ऑफ "स)युLरट� गु9तहेर सं�था आणी भारता8या 
गु�पचर सं�था रॉ ची मदत "मळते आहे. परंतू �यांचे हे Mहणणे अथाNतच चुक1च ेहोते. 
पीट�एम यांनी �यां8या संकेत�थळावर �प.टपणे "लHहले आहे क1 �यांना मदत जे प	तुनी 
अमेLरकेत राहातात �यां8याकडून "मळते. �यांना भारत �कंवा अफगा5ण�तान 
यां8याकडून मदत "मळत नाह�. �यांची चळवळ �वायतOा "मळावी Mहणनू आहे. �यांना 
पा�क�तानपासून वेगळे 2हायचे नाह�.  
पा�क�तान अ�दवासी जनतेवर इ�लामी सं�कृती, उदू� भाषा लादल!  
पा�क�तानातील प	तून समाजाने पु&हा एकदा आंदोलन सु� केले आहे. 
पा�क�तानातील रा.PAवरोधी भावनेला खतपाणी "मळ+यास भारत व अफगा5ण�तान 
जबाबदार आहे, असेच पा�क�तान वाटते. प	तुनी जनतेचा �	न हा पा�क�ताननेच 
?नमाNण केला आहे. एक रा.P Mहणून पा�क�तान तेथील जनतेवर इ�लामी सं�कृती 
आ5ण उदूN भाषा लादल� जाते. �या देशातील AवAवध समूहांची �वतं� ओळख, 
�ादे"शकता आ5ण भाषेची पा�क�तानने कधीह� �फक1र केल� नाह�. 



राजक1य ह)क "मळव+यासाठ- वा भाAषक ओळख जप+याचा आTह हा ?तथे 
रा.PAवरोधी आ5ण Mहणूनच वादT�त समजला जातो. मा� प	तून चळवळ आजवर 
कुठCयाह� Aवदेशी श)तीं8या आ थNक व अ&य पाHठंUया"शवाय यश�वी झाल� आहे. 
पा�क�तान8या AवAवध भागांत मोWया संXयेने ?नघत असलेले मोचZ प	तूनबहूल 
आHदवासी भागात जबरद�तीने उभार+यात आलेले चेकपो�ट काढून टाका, तेथील 
ज"मनीत जागोजाग पेर+यात आलेले भू-सु[ंग ?नकामी करा, बेपOा प	तुनी 
कायNक�याJचा शोधा व �यांची सुटका करा, पा�क�तानी ल.कराने गेCया अनेक 
वषाJपासून केलेCया अटका व दमनस�ाची &यायालयीन चौकशी करा, अशा माग+या 
करत आहेत. ‘पीट�एम’8या या माग+या &या\य व �प.ट आहेत. मा�, पा�क�तान 
सरकारने �या देशGोह� ठरवCया आहेत. प	तून आHदवासी �ांतात बरंच काह� कर+याची 
गरज आहे हे पा�क�तानचे पंत�धान इ>ान खान व पाक ल.कराने मा&य केले आहे.  
संपूण� प
तून #ांत व देशभरात मोच% आ&ण �नदश�ने  
२०१८ मधCया जानेवार�म�ये कराची येथे प	तुन8या कायNक�याJची ह�या झाल� आ5ण 
आंदोलन पेटले. पा�क�तानी ल.कराने नक1बुCलाह मेहसूद याची ह�या केल�. मेहसूद 
राहत असलेCया द]^ण व5झर��तानात मोचZ आ5ण ?नदशNने सु� झाल�. हे लोण काह� 
Hदवसांतच संपूणN प	तून �ांत व नंतर देशभरात पसरले. पेशावर, लाहोर, कराची, 
)वे_टा, �वात, डेरा इ�माइल, ब&नू आ5ण राजधानी इ�लामाबादेत मोठमोWया सभा 
झाCया. पाक सरकार व ल.कर� दडपशाह� खाल� AपसCया गेलेCया बलुच आ5ण हाजरा 
या अCपसंXय समाजाचे लोकह� पीट�एम8या आंदोलनात सहभागी झाले. 
अफगा5ण�तान व पा�क�तान8या सीमेलगत पसरलेCया प	तून �ांतातील प	तुनींची 
�वतं� प	तुनी�तानची मागणी जुनी आहे. पीट�एम8या आंदोलना8या यशामुळं 
पाकम�ये फुHटरतावाद� चळवळ जोर धरेल, अशी भीती पा�क�तान सरकारला आहे. 
तसे झाCयास ईतर �ांतह� आपCया माग+यासाठ- लढ+याची श)यता आहे. 
पीट�एमचे आंदोलन आजवर नेहमीच अHहसंक राHहले आहे. देशात अराजक माजवणे 
वा देशाची फाळणी करणं हे या आंदोलनाचं �येय नाह�. पीट�एम लोकशाह�8या 
चौकट�त राहून आपCया घटना�मक ह)कांची मागणी करत आहे. प	तून चळवळीचे 
सवa8च नेते मंजूर प	तीन हे लोकशाह� मूCयांवर Aव	वास ठेवणारे नेते आहेत. प	तुनी 



जनते8या सम�यांवर राbयघटने8या चौकट�तच उपाय शोधायला हवा, असं �यांचं ठाम 
मत आहे. मा�, पा�क�तानी ल.करावर ते जाह�र ट�का करताना Hदसतात. प	तुनींची 
ह� चळवळ श)य �या मागाNने  चरडून टाक+याचा �य�न भAव.यातह� पाक 
ल.कराकडून होणार आहे. &या\य माग+यांसाठ- ?नदशNनं करणा/या नागLरकांना 
सरळसरळ रा.PAवरोधी ठरव+यापयJत ल.कराची मजल गेल� आहे. पण �यापुढं जाऊन 
ल.कराकडून पीट�एमला दहशतवाद� ठरवले जा+याची श)यता आहे. 
पा�क�तानमधून काह! #ांत वेगळे होऊ शकतात का? 
पा�क�तानमधील इतर राbयातील कुठल�ह� कुठल�ह� राजक1य सं�था �वायतOा मागते, 
आम8यावर अ&याय क� नका, आ थNक �गती झाल� पाHहज ेअसे Mहणते ते2हा 
�यां8यावर मोWया �माणात अ�याचार केला जातो. पा�क�तान ?तथCया पंजाब �ांतावर 
सवाNत जा�त पैसा खचN करतो आ5ण उवNLरत बलु च�तान, खैबर पXतुनवा यां8यावरती 
आ थNकc._या अ&याय केला जातो. अशा �कारचा आ थNक अ&याय 1971 सालाम�ये 
शेख मजबुुर रहमान यांचा प^ अवामी ल�ग आ5ण �यावेळ8या पूवN पा�क�तानवर केला 
गेला होता. bयामुळे पूवN पा�क�तानचे �पांतर 1971 8या लढाईनंतर बांdलादेशात झाले.  
अशाच �कारे पा�क�तानमधून काह� �ातं वेगळे होऊ शकतात का? 
बलु च�तान चळवळ जोरात सु� आहे. ?तथे Hहसंाचारह� मोWया �माणावर सु� आहे. 
खैबर पXतुनवा चळवळीला अफगा5ण�तानातून बयाNपैक1 मदत "मळते आहे.  िजओ 
"सधं eया चळवळीत आंदोलने सु� आहेत पण Hहसंाचार होत नाह�. अशा पLरि�थतीत 
भारताची भू"मका काय असावी. भारताच ेयाबाबतीतील धोरण �व8छ आ5ण �प.ट असले 
पाHहजे. जोपयJत पा�क�तान काि	मरमधील दहशतवादाला AवAवध �कारे मदत क�न 
खतपाणी घालतो तशाच प�धतीने पा�क�तानातील बलु च�तान आ5ण खैबर प	तुनवा 
ये थल  सं�थांना मान"सक ,आ थNक मदत का क� नये. या लोकांवर पा�क�तानी सै&य 
अ�याचार करते आहे. पा�क�तानी सै&याचे अ�याचार आपण आंतररा.P�य पातळीवर का 
पोहोचवत नाह�? आंतररा.P�य पातळीवर अमेLरका आ5ण युरोपचे �बोधन क�न या 
चळवळीला महgव का �ा9त क�न देत नाह�?.  
नै�तक पा�ठंबा देऊन या चळवळींना #ो,साहन  
जर पा�क�तान ख"ल�तानी दहशतवा�यांना खा"ल�तान 2020 अशी ?नवडणूक 



घे+यासाठ- पैसा पुरवत असतो तर आपणह� �वतं� चळवळींना अमेLरका, युरोप म�ये 
मदत पुरवून यांचे महgव का वाढवत नाह�. Mहणजे जी कारवाई पा�क�तान आज 
काि	मरम�ये करतो आहे �कंवा भारता8या इतर भागात करतो आहे तशाच �कारची 
कारवाई जशास तसे उOर देऊन आपण बलु च�तान, खैबर पXतुनवा आ5ण "सधं म�ये 
का करत नाह�. पा�क�तानी सै&य आ5ण ग9ुतहेर सं�था आयएसआय यांना कळाले 
पाHहजे क1 bया कारवायांना ते काि	मरम�ये �ो�साहन देतात तशाच �कार8या कारवाया 
भारत पा�क�तानात क� शकतो. पा�क�तान ल.कर आ5ण आयएसआय यांना �कंमत 
चुकवावी लागत नाह� तोपयJत भारताम�ये पा�क�तान पुर�कृत दहशतवाद थांबणे कठ-ण 
आहे. पा�क�तानमधील AवAवध �वतं�ता चळवळींना आपण मदत करायला हवी. ह� मदत 
आ थNक आ5ण नै?तक �व�पाची आ5ण मानव अ धकार जपणार� असेल. सश�� मदत 
न करता, दहशतवाद� कृ�याला पाHठंबा नसेल पण नै?तक पाHठंबा देऊन या चळवळींना 
�ो�साहन देऊ शकतो. जेणेक�न पा�क�तानला काि	मरमधील कारवाया थांबवून 
भारताशी वाटाघाट� कर+यात भाग पाडू शकतो. आशा क[या क1 नवीन सरकार या सवN 
बाबींवर गंभीर Aवचार क�न पा�क�तानAवरोधात अ धक आhमक धोरण अवलंबेल.  
 


