
पाकिस्तान मध्ये  चीनी व्हायरसचे थमैान आणि भारत 

िोित्याही देशाची मदत नाही 
िोरोनाचे संिट वाढत असताना पाकिस्तानला अद्याप िोित्याही देशान ेआर्थिि 
मदतीचा हात कदला नसल्याची िबलुी िोरोनापढेु हतबल झालेले पंतप्रधान इम्रान 
खान यांनी २७/०४ ला कदली आहे. िोरोनानंतरची णस्थती पाकिस्तानसा प परीषा 
असेल. लॉिडाऊनचा दषु्पररिाम पाकिस्तानवर झाला आहे. मला लॉिडाऊन लाग ू
िरायचा नव्हता, िारि मजूर आणि रोजंदारीवर िमाविार यांना याचा सवािर्धि ाास 
होत आहे. पाकिस्तानमध्ये 75 टक्िे मजरू नोदंिीिृत नाहीत, असे इम्रान खान 
यांनी सांर्गतले. 
खान यांनी पाकिस्तानच्या अथिव्यवस्थेववषयीही र्चंता व्यक्त िेली. िोरोनामळेु 
पाकिस्तानच्या अथिव्यवस्थेला मो ा धक्िा बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय नािेर्नधीन े
आम्हाला िजि फेडण्यासा प िाही प्रमािात कदलासा कदला आहे, असे खान म्हिाले. 
 

‘िासेलम’ने कदलेल्या आिडेवारीनसुार ९ माचि आणि २७ माचिदरम्यान, इमरान खान 
सरिारने दहशतवाद्यांच्या यादीतून १ हजार, ६९ जिांची नाव,े तर २७ माचिपासनू 
आतापयतं ८०० नाव ेहटवली. या यादीतून इतक्या मोठ्या प्रमािावर संशर्यतांची 
नावे हटविे अर्तशय असामान्य घटना असनू यातूनच पाकिस्तानच्या 
दहशतवादववरोधी तथािर्थत प्रयत्ांची र्नणष्ियताच कदसनू येते. 
२०१८च्या प्रारंभी दहशतवाद्यांच्या या यादीत ७ हजार, ६०० जिांची नावे होती. माा, 

त्यात सातत्यान ेघट होऊन ही संख्या ३ हजार, ८०० पेषाही िमी झाली. 
न्ययूॉिि मधील ‘आकटिकफर्शयल इंटेर्लजन्स’शी जोडलेल्या िासेलम या स्टाटिअपने 
पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांच्या यादीतून माचिच्या सरुुवातीला जवळपास १ हजार, 
८०० नावे हटवल्याच सांगतल आहे. 
29 एवप्रलच्या आिडेवारी प्रमािे पाकिस्तान मध्ये िरण्याची िोरोना लागि 
झाल्याची संख्या 15,000आहे आणि मतृ्यमुखुी पडलेल्यांची 330 संख्या आहे. 
अनेि क िािी हा संसगि ‘स्टेज तीन’ला म्हिजे सामाणजि प्रसारापयतं गेला आहे.  
 



पािला र्चनिडुन ‘र्चनी िरोना ववषािू देिगी  
चीनच्या देशांतगित हालचाली हा र्चंतेचा ववषय आहे. िारि, पाकिस्तानचे चीनशी 
मोठ्या प्रमािावर व्यापारी संबंध आहेतच, यार्नर्मत्ताने खूप मो प र्चनी 
लोिसंख्याही पाकिस्तानात स्थार्यि झाली आहे. त्यांच्या चीनमधील प्रवासामळेुही 
िोरोनाचा धोिा आिखीन वाढत आहे.त्यामळेु र्चनी िरोनाने सवािर्धि ास्त 
देशांमध्ये पाकिस्तानचा िमांि लागण्याची शक्यता आहे.  

पाकिस्तानात र्चनी िोरोनाचा प्रसार झाला सौदी अरेवबयातील मक्िेला तसेच 
इरािमधील मशाद आणि िोमसारख्या क िािी तीथियााांना जाऊन परत आलेल्या 
लोिांमळेु. पाकिस्तानमध्ये समुारे ९५९ किमीची सीमा असनू दरवषी एि लाखांहून 
अर्धि पाकिस्तानी तीथियााेसा प इरािला जातात.  
िोरोनाचा प्रिोप पाकिस्तानमध्ये वाढण्याची शक्यता  

पाकिस्तान सरिारच्या अर्धिृत आिडेवारीनसुार फेब्रवुारीनंतर पाकिस्तानात ९ 
लाख, ७५ हजार, ६३४ हून अर्धि नागररिांनी देशात प्रवेश िेला. असंरणषत 
पणिमी सीमा, मरिासन्न अवस्थेत असलेली रुग्िालये आणि मोठ्या प्रमािात 
असलेल्या अर्शणषत लोिसंख्येने िोरोनाच्या महामारीत अर्धिच भर घातली आहे.  

मोठ्या प्रमािात शरिाथींची य-ेजा,  र्शया तीथियााींचा इरािमधील प्रवास, वाढती 
तस्िरी आणि िामाच्या शोधाथि पाकिस्तानात इतर देशांमधनू दाखल होिारे 
नागररि यांसारख्या िारिांमळेु िोरोनाचा प्रिोप पाकिस्तानमध्ये िैिपटीने वाढत 
आहे. 
िोरोना पसरवण्याचा पाकिस्तानिडून िट 

भारतासह संपिूि जग सध्या िोरोना ववषािू संिमि रोखण्यासा प लढत असताना 
पाकिस्तानिडून र्नयंाि रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन िरून गोळीबार िरण्यात येत 
असल्यावरून लष्िरप्रमखु जनरल मनोज मिंुुद नरविे यांनी तीव्र शबदांत र्नंदा 
िेली. जनरल नरविे म्हिाले िी, िोरोना संिमिामळेु जगातील सगळेच देश या 
ववषािूववरोधात लढा देत आहेत. या ि पि प्रसंगात भारत जगातील इतर देशांना 
वदै्यिीय स्वरुपाची मदत िरतो आहे. औषधे, वदै्यिीय साधन ेर्नयाित िरण्यात यते 



आहेत. पि दसुऱ्या बाजूला पाकिस्तानिडून दहशतवाद र्नयाित िरण्याचे िाम 
वेगान ेसरुूच आहे. 
िाश्मीर खोऱ्यातील िेरान भागात पाच एवप्रलला झालेल्या चिमिीत पाच 
दहशतवाद्यांना िं स्नान घालण्यात आल.े पि यावळेी पाच जवान शहीदही झाले 
होते. दहशतवादी घसुखोरी िरून भारतात र्शरण्याच्या प्रयत्ात होते.  

भारतात िोरोना पसरवण्याचा एि आंतरराष्ट्रीय िट उघडिीस आला 
आहे.नेपाळमधील परसा णजल्यातील जग्गनाथपरू गावातील रकहवासी ‘जार्लम 
मणुखया’ यान ेभारतात िोरोना पसरवण्याचा िट आखला आहे. तो नेपाळमधनू 40 
ते 50 िोरोना संिर्मत भारतात पा ववण्याच्या तयारीत आहे. जार्लम मणुखया याचे 
पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयसोबत संबंध आहे. भारतात बनावट नोटा 
आणि अमली पदाथि पोहोचववण्यात त्याचा हात होता. 
अल्पसंख्याि कहंदूं णििनांना रांगेतून बाहेर िाढल्याची घटना  

िराचीमध्ये गररबांना रेशन वाटिार या एिा धमािदाय संस्थेने कहंदूंना रांगेतून बाहेर 
िाढल्याची घटना समोर आली आहे.या पररणस्थतीत साहणजिच देशातील सवि 
नागररिांना, मग ते िु ल्याही धमािचे िा असेना, पिूि मदत र्मळिे अपेणषत. पि, 

र्संध प्रांतातील िराचीत माा सरिारी रेशनच्या दिुानावर कहंद ूआणि णििनांना 
साफ मदत नािारण्यात आली. िा? तर ते पाकिस्तानचे नागररि असले तरी शेवटी 
सरिारच्या लेखी दजाि िायमच दयु्यम. अशा ि पि समयी अल्पसंख्यािांशी 
अशाप्रिारच्या दे्वषपिूि, भेदभावजनि वागििुीबद्दल अमेररिेनेही पािचे िान उपटले 
आहेत. परंत,ु या सवािचा िु लाही पररिाम पाकिस्तानवर होईल, याची शक्यता 
नाहीच. 
त्यामळेु बाहेरील देशािडून आर्थिि मदतीसा प पदर पसरवविार या इमरान खान 
यांची ही मदत िेवळ मसुलमानांसा पच आहे िा, असा प्रश्न आहे. खान यांनी 
िोरोनाशी लढ्याच्या पार्श्िभमूीवर आंतरराष्ट्रीय ववत्त संस्थांिडून पाकिस्तानवरील िजे 
माफ िरण्याची मागिीही िेली आहे. तसेच जागर्ति आरोग्य संघटनेिडेही 
अथिसाहाय्यासा प पाकिस्तान डोळे लावनू आहेच. पि, जर ही मदत पाकिस्तानातील 
सवि जातीधमािच्या नागररिांपयतं पोहोचिारच नसेल, तर ? 



आंतरराष्ट्रीय समदुायाने पाकिस्तानला सढळ हस्ते मदत िरण्यापवूी ही मदत 
अल्पसंख्यािांपयतंही पोहोचेल, याची आधी खातरजमा िरुन मगच ती जाहीर 
िरावी. पाकिस्तानिडून या मदतीच्या प ैअन ्पचैा कहशोब घ्यावा, जेिेिरुन या 
मदतीर्नधीचा वापर हा देश दहशतवादी िारवायांना बळिटी देण्यासा प तर िरत 
नाही ना, याची पषु्टी होईल. 
पाकिस्तान सरिार अल्पसंख्याि धमीय आणि अल्पसंख्याि परं्थयांचे रषि िरू 
शित नाही.अशा घटनांमळेु भारतातील नागररित्व दरुुस्ती िायद्याची किती गरज 
आहे हे समोर यतेे. 

 
 


