
भारतावर आरोप करणारा पा�क�तान 'फायनाि�शअल अ�ॅशन टा�क फोस��या'�े 
�ल�टमधे 

पा�क�तानला जोरदार तडाखा  
एलओसी �व�वध �ठकाणी श��संधीचे उ�लंघन करणा�या पा�क�तानला भारतीय 
सै�याने जोरदार तडाखा �दला आहे. भारतीय सै�या�या  !यु#रात आठ पा�क�तानी 
सै$नक ठार झाले असनू !याम&ये पाक�या एसएसजी�या कमांड*चाह, समावेश आहे. 
!याचवेळी भारतीय सै�याचे तीन जवान हुता!मा झाले आहेत ,.या$तल दोन 
महारा/0ाचे आहेत. पाक सै�याने मॉट2र आ4ण रनगाडे �व5&द वापर�या जाणाया2 
6ेपणा��ांचा वापर केला. भारतीय सै�या�या  !यु#राम&ये पाक सै�याचे बंकर, 
इंधन डपेो आ4ण लॉ�च पॅड पूण2पणे उ&व�त कर9यात आले आहेत.  
दहशतवाद� ह��यांमागे पा�क�तान सरकारच  
गे�या वष< फे>ुवार,त पुलवामाम&ये सीआरपीएफवर झालेला आ!मघातक? ह�ला हे 
इAान सरकारच ेआ4ण संपूण2 देशाचे यश अस�याच ेसांगत पा�क�तानचे मं�ी फवाद 
चौधर, यांनी आजवर�या सा�या दहशतवाद, कार�थानांची कबुल, �दल, आहे.  
आजह, जFमू-कािHमरात सुI असले�या दहशतवाद, ह��यांमागे पा�क�तान 



सरकारच अस�याच ेमा�य केले आहे. पुलवामाम&ये आFह, घुसनू मारले’, अशी 
शेखी Jमरवत दहशतवाद, ह��याची जबाबदार, घेतल,. 
नुकतेच म�छLल आ4ण केरन सेMटरम&ये घुसखोर,चे  य!न भारतीय उधळून लावले 
.या म&ये  २४ व�ष2य कPQन आषुतोश यांनी $तन दहशतवाRयांना मारतांना 
आप�या  ाणाचे बJलदान �दले होते.भारतीय ल/कराने ठोशास ठोसा �यायाने चोख 
 !यु#र देत पा�क�तानला सळो क? पळो कIन सोडले आहे.   
पा�क�तानात दहशतवाद� कारवायांना पाठबळ  
दहशतवाRयांचे आSय�थान असले�या पा�क�तान�या �वदेशमंTयांनी  आणी 
पा�क�तान�या ल/कराने भारतीय गुPतचर सं�था 'रॉ' �वरोधात गरळ ओकल,.  एक 
प�कार पVरषद घेऊन भारतच कसा पा�क�तानात दहशतवाद, कारवायांना पाठबळ 
देत आहे आ4ण !याचे आप�यापाशी कसे पुरावे आहेत, !यासबंंधी�या व�गनाह, 
!यांनी १५ नोWहXबरला  के�या.  
 अफगा4ण�तानमधील भारतीय व�कलातीतील भार$तय सै�या�या  गुPतहेर संघटना 
डीआय़ए व ‘रॉ’चे अZधकार, पा�क�तानातील �व�वध दहशतवाद, संघटनांना श��ा�� े
आ4ण  Jश6ण पुरवीत आहेत, !यांचे एक�ीकरण कर,त आहेत ,पा�क�तानम&ये 
एक दहशतवाद, ह�ला कर9यासाठL रॉ कडून एक कोट, 5पये �दले जात आहे. 
भारताकडून पा�क�तानम&ये होत असले�या दहशतवाद, कारवायांचे पुरावे 
आंतररा/0,य समदुायाला दे9यात येणार अस�याच ेपा�क�तानचे पररा/0 मं�ी शाह 
महमूद कुरैशी यांनी Fहटले. 
पा�क�तानी ल/कराच े वMते मेजर जनरल बाबर इि[तखार यांनी आरोप केला क?, 
भारतीय गुPतचर सं�था रॉकडून 'दायश-ए-पा�क�तान' ह, दहशतवाद, संघटना 
बनवल, आहे. भारतातील २० दहशतवाRयांना पा�क�तान-अफगा4ण�तान सीमवर 
दाखल कर9यात आले आहे. !यांना 'दायश'चे कमांडर शेख अ\दलु रह,म उफ2  अ\दलु 
रह,म मुि�लमकडे सोपव9यात आले आहे. पाकWयाPत काHमीरपासून 
अफगा4ण�तान�या सीमेपय]त दहशतवाRयाचंी Jश^बरे चालवणा�या पा�क�तानने 
भारतावर ८७ दहशतवाद, Jश^बरे चालवत अस�याचा आरोप केला आहे. 



अफगा"ण�ता�या ज�मनीचा वापर  
भारताने बलुZच�तानम&ये दहशतवाद पसरव9यासाठL एक गट �थापन केला असून 
याम&ये ७०० दहशतवाRयांचा समावेश आहे. भारतीय गुPतचर सं�था रॉने चीनचा 
मह_वकां6ी  क�प 'चीन-पा�क�तान इकॉनॉJमक कॉVरडोअर' उRधव�त कर9यासाठL 
८० अ\ज 5पये �दले अस�याच े!यांनी साZंगतले. !याJशवाय अफगा4ण�ता�या 
जJमनीचा वापर कIन भारत दहशतवाद फैलावत आहे. येणा�या �दवसांम&ये 
पा�क�तानम&ये दहशतवाद, ह�ले हो9याची भीती कुरैशी यांनी WयMत 
केल,.भारता�या ८७ दहशतवाद, Jश^बरांपैक? ६६ Jश^बरे अफगा4ण�तानम&ये आहेत. 
भारताकडून आ!मघाती ह�ले आ4ण आयईडी �फोटासाठL , मह_वा�या WयिMतं�या 
ह!येसाठL 'रॉ'कडून मोठे ब6ीस �दले जात आहे. 
अंतग�त असतंोष उफाळून आला  
पा�क�तान�या बलुZच�तान, Zगलगीट – बा�ट,�तान, खैबर प`तुन`वा, पाकWयाPत 
काHमीर या सव2  देशांम&ये अंतग2त असतंोष उफाळून आलेला आहे, ह, व�तुि�थती 
आहे. !याला पा�क�तान सै�य आणी सरकारची आजवरची धोरणे आणी कारवायाच 
कारणीभूत आहे. बलुचींवर,ल अनि�वत अ!याचार, Zगलगीट – बा�ट,�तानातील 
हैदोस, पाकWयाPत काHमीरमधील �वातTंया�या मागणीला Zचरडून टाक9याचा  य!न 
हे सगळे पा�क�तान सतत कर,त आला आहे. पVरणामी या दडपशाह,�व5Rध तेथील 
त5णांनी श�� ेहाती घेतल, .या सगaया असतंोषामागे भारतच आहे असा दावा 
पा�क�तानने करणे मुळातच हा�या�पद आहे.  
�वतः भारत धगधगत ठेव9याच े य!न करायचे, शहरा – शहरांतून बॉFब�फोट 
घडवायचे, काHमीर आ4ण पंजाबमधील फु�टरतावाद,  व#ृींना सतत खतपाणी 
घालायचे, न6लवाRयांशी संधान बांधायचे, आ4ण एवढे सगळे कIन भारतान ेहे 
सगळे $नमूट सोसायची अपे6ा बाळगायची.  
आता भारताची संर6णनीती बदलल, आहे. आता भारत $नमूट मार खाणार नाह, हा 
संदेश पा�क�तानला सिज2कल �0ाईक, बालाकोटची कारवाई, या सगaयातनू 
कृतीRवारेह, �प/टपणे पोहोचवला गेला आहे. एवढे असनूह, जर पा�क�तान 



सुधारणार नसेल तर भारतान ेजशाश तसे असे उ#र �दले तर पा�क�तानने  तeार 
का करावी? भारतान ेठोशास ठोसा लगावला असे जर, मानले, तर, पा�क�तानने 
कांगावा का बरे करावा?  
दाऊद इ>ा�हमपासून हाफ?ज सईद आ4ण मसदु अजहरपय]त�या दहशतवाRयांना 
आसरा आ4ण पाठबळ देणारा, भारताम&ये सतत घातपात घडवणारा, भारतान ेसबळ 
पुरावे देऊनह, कारवाई न करणारा पा�क�तानने आता तeार करत आहे.मा� याच 
वेळी मंुबई २६/११ ह��यातील आरोपी आ4ण दहशतवाद, हा�फज सईदला, जमात-
उद-दवा�या  वM!याला, पा�क�तान�या दहशतवाद�वरोधी कोटा2ने दहशतवाRयांना 
आZथ2क मदत के�या करणी ३२ वषा]�या तुIंगवासाची Jश6ा सुनावल, आहे.  
पा�क�तान 'फायनाि�शअल अॅ�शन टा�क फोस�'�े �ल�टमधे 
दरFयान, 'फायनाि�शअल अMॅशन टा�क फोस2' (FATF) या सं�थे�या hे 
Jल�टमधून बाहेर ये9यासाठL धडपड करणा�या पा�क�तानला चांगलाच दणका बसला 
आहे. मागील म�ह�यात पॅVरसम&ये झाले�या 'एफएट,एफ'�या ऑनलाइन 
बैठक?म&ये पा�क�तानला करjया याद,तच ठेव9या�या $नण2यावर JशMकामोत2ब 
कर9यात आले. दहशतवाRयांची आZथ2क मदत पूण2पणे रोख9यात पा�क�तानी 
सरकार अपयशी ठरले आहे, !यामळेु आगामी फे>ुवार, २०२१पय]त पा�क�तानला 
करjया याद,तच राहावे लागणार आहे, असे 'एफएट,एफ'चे अ&य6 माक2 स Pल,यर 
यांनी साZंगतले. 
भारता�या मो�ट वॉ�टेड याद,तील दोन दहशतवाद, मौलाना मसदू अझर आ4ण 
हा�फज सईद यां�यावर कारवाई आ4ण संयMुत रा/0ां�या अZधकृत याद,तील चार 
हजारांहून अZधक दहशतवाद, अचानक गायब होणे याचीह, न*द घे9यात आल,. 
एफएट,एफने �दले�या सहा  मुख जबाबदा�या पूण2 कर9यात पा�क�तान अपयशी 
ठरले आहे. काaया याद,त समावेश न होता करjया याद,त �थान राहणे ह,च बाब 
पा�क�तानसाठL �दलासादायक ठरल,. मा�, आंतररा/0,य पातळीवIन कज2 
Jमळव9यास पा�क�तानला अडचणी येणार आहेत. यामुळे आZथ2क क*डीत 



अडकले�या पा�क�तानची अव�था आणखी वाईट हो9याची शMयता वत2वल, जात 
आहे. 
भारताने काय करावे 
भारत पा�क�तानात दहशतवाद, व असतुं/ट  घटकांना मदत करत आहे याचे  
पुरावे आतंररा/0,य सं�थांपुढे मांड9याची धमक? पा�क�तानने �दल, आहे.2001 ते 
2020 �या काळाम&ये पा�क�तानम&ये 19 हजार 130 दहशतवाद, ह�ले झाले होते 
.याम&ये 23 हजार नागVरक आ4ण 9000 होऊन जा�त सै�य आ4ण पोल,स 
कम2चार, Jमळुन 32000  मारले गेले .यामळेु पा�क�तानचे आZथ2क नुकसान हे 
126 ^बJलयन डॉलर एवढे झालेले आहे अशी आकडेवार, पा�क�तानने �दल, आहे. 
प�हले पा�क�तानचे 85 टMके सै�य हे भारत-पा�क�तान सीमेवरती असायचे .आता  
50 टMके सै�य हे पा�क�तान�या  अंतग2त सुर6े�या वेगवेगaया आWहानांना त*ड 
दे9याकरता वापरले जाते. याJशवाय बरेचशे सै�य हे पा�क�तान आ4ण 
अफगा4ण�तान या सीमेवर  तैनात आहे, कारण पा�क�तानला वाटत ेक? 
अफगा4ण�तानमधनू अनके दहशतवाद, गट पा�क�तान म&ये  वेश करतात . 
मा� पा�क�तानात �हसंाचार भारतीय पुर�कृत गुPतहेर सं�थां�या एजंटसनी केला 
क? पा�क�तान मध�या असंतु/ट नागVरक गटांनी केला, याचे उ#र शोधावे लागेल 
.दसु�या देशांम&ये दहशतवाद वाढवणे हे भारता�या धोरणांम&ये बसत नाह, 
.भारतान ेपा�क�तान मधील असले�या वेगवेगaया गटांना �दलेला  सपोट2, �दलेल, 
मदत ह, नै$तक �वIपातल, आहे आ4ण !यां�यावरती होणा�या अ!याचारांना 
जगा�या समोर आण9याचा भारताचा  य!न असतो.  
अथा2त पा�क�तानला जर असे वाटत असेल क? भारतान ेतेथील युवकांना श�� े
पुरवल, ,  Jश6ण �दले , $तथे दहशतवाद वाढव9याचा  य!न ◌्केला, तर 
!याकरता !यांना आंतररा/0,य समदुायाला हे पुरावा देऊन Jस&द करावे लागेल. 
तोपय]त जगातला कुठलाह, देश पा�क�तानी केले�या ^बनबुडा�या आरोपांवर ल6 
देणार नाह, .मा� जर पा�क�तानने भारतात दहशतवाद वाढवण ेथांबवले नाह, तर 
एफएट,एफ�या काaया याद,त !यांचा समावेश होईल.   



 
 

 


