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तावना:- 
 आज जगात झाले या व ान आ ण तं ा या गतीमुळे 

संपूण मानव जाती या जीवनात वकास,सहजता,आ थक आ ण भौ तक 

जीवनान े प रपूण बन वले आहे.आज या स यि थती म ये मनु य 

वकासा या मागावर ढ झालेला आहे.एक कडे वकास होत असताना 
मानवी स यत ेपुढे एक अस य लोकांची सं कृती देखील दहशतवादा या 
पाने उदयास येऊन याच े धोके देखील तेवढेच वाढत आहेत.मानवी 

जीवनाला जर आप याला समृ , संप न, शांतीपूण आ ण सुर त 

ठेवायच े असेल तर,आप याला अ या आ हानांचा सामना हा करावाच 

लागणार आहे.जगात जे काह  धोके आज नमाण झाले आहे या धो यान म ये ल कर  आ ण बन ल कर  असे दो ह  

कारच ेधोके आहेत, परंत ुयात सवा धक जे धोके आहेत यात इ ला मक दहशतवाद हा सवात जा त मोठा धोका आहे.  

 दहशत /आतंक या श दाची उ प तीचा जर आपण वचार केला तर तो श द ा स तसेच लेट न भाषेतून 

आलेला आहे. माराठ त याचा अथ होतो घाबरवने यालाच दहशत नमाण करणे असे ह  हटले जात.ेआज जगातील 

अनेक दे यान म ये चांगला दहशतवाद आ ण वाईट दहशतवाद असा भेद केला जाऊ लागला आहे.वा त वक एका 
देशासाठ   जो दहशतवाद चांगला असतो तो दुस या दे या साठ  वाईट असतो हणून चांगला  आ ण वाईट असा या 
बाबत भेद करणे ह  दुदवी बाब आहे.आज दहशत वादाचा जो जगात व तार होत आहे त े पाहता संपूण जग आज 

दहशतवादा या भावा खाल  आलेले आहे. द ण आ शयाचा जर वचार केला तर यात भारत हा दहशतवादाचा सवात 

जा त बळी ठरलेला आहे. 
 
दहशतवादाच े व प :- 
 दहशतवादा ब ल आ ण या या प रभाष े वषयी वेगवेग या वचारवंतानी वेगवेगळे वचार आप या व वध 

कार या या यान मधून मांडले आहेत.बेन.एम. जे क स-यां या वचार नुसार , “दहशतवाद हंसे या उपयोगा 
बबतची धमक  आहे,लोकांच े हंसा मक काय आहे, याचा चार चर क न लोकांम ये दहशत नमाण करणे हा आहे”.  

जी.शो झण बजर :- यां या मतानुसार दहशतवादा अंतगत दहशतवाद हणज ेश तीचा योग भयाला  उ प न करण े

यासाठ  केला जातो आ ण यां या वारा असा उ ेश ा त क न घेतला घेतला जातो क , जो यां या मि तषका म ये 
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असतो. समाज शा  व वकोशात दहशतवादाची या या करताना असे हटले गेले आहे क , दहशतवाद एक अशा 
प तीचा चार आहे क , या वारा काह  संघ टत समूह कंवा दल आप या उ ेशयां या ा तीसाठ  हंसेचा योजनाब  

प तीन े उपयोग करतात. encyclopeadia  टा नका या ंथानुसार दहशतवाद राजनी तक उ ेशा या ा तीसाठ   

सरकार, जनता  कंवा य तीं या व  भय कंवा हंसेचा यवि थत उपयोग हणज ेदहशतवाद होय असे हटले आहे. 

पाल वि क सन यांनी दहशतवादा ब ल  असे हटले आहे क , दहशती या मा यमातून लोकांना ास देणे तसेच यांच े

हणण ेआहे क , दहशतवाद  आप या राजनी तक माग यांना मा य क न  घे यासाठ  यि तगत, समूह, जा त वशेष 

कंवा सरकार वशेष यांना हरवून कंवा मब  पणे यांचा वनाश अथवा  हंसेच ेभय दाखवून यांना त ेमान यास  

भाग पाडले जात.े वर ल सव कार या या याचा अ यास के यावर असे ल ात येते क  दहशतवादाचा एक 

सवसाधारण असा अथ नघतो क  काह  यि तगत कंवा सामू हक गट आप या ,राजनी तक उ ेशा या पूत साठ  

हंसेचा कंवा  भयाचा बेकायदेशीर उपयोग कर याचा य न करतात. 

 वा त वक दहशतवाद हा कोण या तर  वदेशी समूह कंवा संघटन े वारा चालवला जातो. अशा कार या 
दहशतवादास आ ह  वदेशी दहशतवाद कंवा सीमापार ायोिजत दहशतवादाची स ा देतो. दहशतवादाच े नयोजन 

कंवा याची  कायवाह  याच देशांम ये केल  जात ेअशा देशालाच दहशतवाद  देश असे हटले जाते.  दहशतवा यांची 
प त ् हंसक तसेच वनाशकार  वृ तीची अस या कारणामुळे सव कारचा दहशतवाद समाजात शांती यव थेला, 
सामािजक स ावनेला  तसेच गती या मागाम ये बाधा नमाण करत असतो. अ या दहशतवादामुळे मानव जात 

आ ण याच े अि त व कंवा मानवाची स यता या पुढे एक मोठा धोका नमाण झालेला आहे. दहशतवादा या 
अल कडील घडणारय्ा घटना माला पा ह यास असे प ट होत ेक ,  दहशतवा यांचा कोणताह  धम असत नाह , परंत ु

काह  य ती आ ण काह  देश वशेष कार या दहशतवादाला धम वशेष (इ लाम) बरोबर जोड याची भाषा करतात 

परंत ुत े यायो चत नाह . कारण जगातला कोणताह  धम कंवा धम ंथ कोण याह  नद ष य तीची ह या कर यासाठ  

कंवा एखा या य ती समूहाला भयभीत कर यासाठ  कंवा एखा याची संप ती न ट कर याचा अ धकार देत नाह . 

दहशतवादाने लाभ मळवणारे लोक समाजातील नव युवकांम ये यांना मत कंवा यांचा ेन वॉश क न इ लाम 

धमाची क रता यांना शकवल  जात ेदुस या धमाब ल चुक या गो ट  अशा युवकां या डो यात भर या जातात आ ण 

दहशतवादासाठ  े रत केले जात.े 

 द ण आ शयात सन 2007 या आधी अशा रा ांना द ण आ शयाई रा  हणून सामील केले गेल ेहोत.े 

यात भारत, पा क तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, ीलंका, तसेच मालद व यासार या देशांचा समावेश द ण 

आ शयाई देशांम ये केला जात होता. साक संघटनेच ेचौदाव े शखर संमेलन तीन आ ण चार ए ल 2007 म ये नवी 
द ल  येथे घेतले गेले आ ण या संमेलनात अफगा ण थानला साकच ेआठव ेसद य रा  हणून स मा नत केले गेले. 

स यप रि थतीत आ शयातील या आठह  देशांम य े दहशतवादाने आपला उ पाद  मांडलेला आहे. अशा या द ण 

आ शयातील दहशतवादाने पी डत सव रा ांचा आपणास पुढ ल माणे आढावा घेता येईल. 
 
भारत:- 
 तसे पा हले तर भारत हा 1947 म ये जसा वतं  झाला तसाच भारताला दहशतवादाने सत केलेले 

आप याला दसून येते. ख या अथाने भारतातील दहशतवाद हा पा क तान े रत आ ण पा क तान ायोिजतच आहे. 

पा क तानातील  कबाल  आ ण पठाण लोकांनी ज म ूआ ण का मीर म ये ह ले केले पा क तानची ह  हरकत ख या 
अथाने बेकायदा पूण होती. 1980 या दशकात पंजाब म ये ती  व पाचा असंतोष नमाण झाला होता. 
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दहशतवा यांनी सव  दहशत पसरवल , 1990 या दशकात पु हा ज मू-का मीरम ये दहशतवाद  कारवाया वाढ या, 
उ तर भारत, बहार, ओ डसा, आं  देश, केरळ, कनाटक, महारा  या रा यांम ये देखील दहशतवादाने आपले पाय 

पसरव यास सु वात केल . भारताचा उ तर पूवतील भाग याला आपण स त भ गनी देश कंवा सेवन स टर झोन 

हणून ओळखतो यात देखील दहशतवाद आ ण बंडखोर , भाषावाद यासार या सम यांनी हा देश देखील सत 

झाला. एक वसा या शतकात सन 2001 म ये भारतीय संसदेवर दहशतवादाने ह ला केला, सन 2008 म ये मु ंबईतील 

हॉटेल ताज, न रमन पॉ ट इ याद  ठकाणी दहशतवाद  ह ला झाला तर वतमानात 2 जानेवार  2016 रोजी पठाणकोट  

येथे असले या भारतीय वायुसेने या एयर बेस वर दहशतवा यांनी ह ला केला यानंतर पुलवामा येथे जवळजवळ 42 

जवान दहशतवादाला बळी पडलेले आप याला दसून येतात. या सव घटना माला पा हले तर असे ल ात येते क  

आ शयातील दहशतवादाला बळी ठरणारा भारत हा एक मोठा देश आहे आ ण भारताला अशा कार या घटनांचा वारंवार 

सामना करावा लागत आहे. 
 
भारतातील स य दहशतवाद  संघटना:- 
 भारतातील स य दहशतवाद  संघटना ब ल अ यास केला तर असे दसून येते क  भारतात  पा क तान 

सम थत जवळजवळ 50 पे ा अ धक दहशतवाद  संघटना कायरत आहेत या. दहशतवाद  संघटना म ये जैश-मोह मद, 

अल-बदर-मुजा ह ीन, ल कर-ए-तोयबा, जमात-ए-इ लामी,  उमर मुजा हद न, हजबुल मुजा हद न, तहर क ए 

मुजा हद न, हरकत उल अंसार, ज म-ूका मीर लबरेशन ं ट, अल िजहाद, , ता रक - ए- जेहाद, हरकत- ए- जहात  

याबरोबरच ईशा य भारतात देखील वेगवेग या कार या बंडखोर आ ण उ वाद  संघटनांचा उदय झालेला आहे. अशा 
या सव संघटनां या दहशतवाद  कारवायांमुळे भारता या रा य सुर ा पुढे एक न च ह नमाण झालेले आहे. 

दहशतवादाला नपटून काढ यासाठ  भारताने दहशतवादा या संघटनांच ेअनेकदा वेगवेग या पातळींवर चचा क न 

देखील कंवा आप या शेजार  रा ांशी चचा क न देखील या कारवायांवर काह ह  फरक पडताना दसून येत नाह . 
 
भारतातील दहशतवाद  घटना आ ण यात  झालेले मृ यू:- 

वष  नाग रक  सुर ा बल  दहशतवाद   एकूण  

२००१  ८००  ६३८ १८०८ ...  ३२८८  

२००२  ८३९  ४८९  १७१४  ३०२२  

२००३  ६५८  ३३८  १५४६  २५४२  

२००४  ५३४  ३२५  २५१  १८१०  

२००५  ५२१  २१८  १०००  १७३९  

२००६  ३४९  १६८  ५९९  १११६  

२००७  १६४  १२१  ४९२  ७७७  

२००८  ६९  ९०  ३८२  ५४१  

२००९  ५५  ७८  २४२  ३७५  

२०१०  ३६  ६९  २७०  ३७५  

२०११  ३४  ३०  ११९  १८१  

२०१२  १६  १७  ८४  ११७  

२०१३   २०  ६१  १००  १८१  

२०१४  ३२  ५१  ११०  १९३  
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२०१५  २०  ४१  ११३  १७४  

२०१६  ००  ०७  ०६  १३    

 वर ल त याव न असे नदशनास येते क , २०१२  नंतर भारतातील दहशतवाद  घटनांम ये सतत कमी 
होताना दसून येत आहे मोद  सरकार या काळात दहशतवाद  घटनांम ये आ ण होणा या मृ यू ंम ये बरचसा बदल 

कषाने जनवताना दसून येतो. 
 
पा क तान:- 
 पा क तानची न मती 1947 म ये झाल  आ ण ते हापासूनच पा क तान आप या वाईट उ ेशाने े रत होऊन 

या उ ेशा या पूत साठ  पा क तानन ेदहशतवादा सार या गो ट ंम ये आपला सहभाग सु  केला आ ण ते हापासूनच 

यांनी दहशतवादा या मा यमातून ज म ूका मीर मधील लोकांना    भडकाव याचा य न चालवलेला आहे. पा क तान 

या या न मतीपासूनच भारत वरोधी कारवायांम ये ल त  झालेला आहे. सु वातीपासूनच पा क तान भारत वरोधी 
कारवायांम ये ल त  आहे एवढेच नाह , तर भारत वरोधी दहशतवादाचा उपयोग क न भारताची यव था आ ण या 
यव थेम ये यवधान आण याचा य न करत आहे. यासाठ  दहशतवा यांना पैसा, श ा  े आ ण श ण 

यासार या गो ट  पुरवत आहे. पा क तान हे वस न जातो क , जो दुसरया साठ   ख डे खो तो  तो वत: या ख यात 

पडतो. वा त वक वतमानात जर आपण वचार केला तर पा क तान देखील दहशतवादाचा भा वत आहे. 2014 म ये 

पेशावर मधील एका सै नक  कूल वर ह ला केला गेला होता यात जवळजवळ 148 शाळकर   व या यासह 

नाग रकांचा बळी गेला होता, याच माणे  स टबर 2015 म ये एका हवाई तळावर बॉ ब पोट झाला यात सु ा 
पा क तानच े   बरेच नुकसान झाले पा क तानची एकूण राजक य प रि थती, आहे सै नक  प रि थती आहे, कंवा 
मनोवै ा नक प रि थती आहे या प रि थतीमुळे पा क तान दहशतवादा या व  कोण याह  कारची कठोर कारवाई 

क  शकत नाह  हे स य आहे  

पाक तानात दहशतवाद  घटनांम ये झालेले मृ यू  

  वष  नाग रक  सुर ा दल  दहशतवाद    एकूण 
 2003  140  24  25  189 
 2004  435 184   244  863 
 2005  430  81   137  648 
 2006  608  325   538  1471 
 2007 1522  597   1479  3598 
 2008   2155    654  3906  6715 
 2009  2324  991  83 89  11704 
 2010  1765  469  5170  7435 
 2011   2738  865  2800 6303  
 2012  3007  732  2472  6211 
 2013  3001  676  1702 5379 
 2014  1781  533  3182  5496 
 2015  940   339  2403  3682 
 2016  00   00  02  02 

अफगा ण थान:- 
 साम रक ि टकोनातून अफगा ण थान अशा ठकाणी ि थत आहे जे, द ण आ शया साठ च नाह  तर संपूण 

जगातील महाश तींना देखील तो एक आकषणाचा बंद ूआहे. 2012 म ये अफगा ण थान ची लोकसं या जवळ जवळ 

तेहतीस पॉ ट झरो चार कोट  एवढ  होती. अफगा ण तानच े भौगो लक े फळ सहा लाख 52 हजार 250 वग 
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कलोमीटर  तसेच अफगा ण थान हा आप या भ व यासाठ  आ ण आप या वकासासाठ  सतत दहशतवा यांन बरोबर 

लढत आहे. दुस या महायु ानंतर र शयाने अफगा ण थान म ये आपल  ची दाखवल  एवढेच नाह , तर सन 1978 79 

म ये र शयाने अफगा ण तानातील अि थरतेचा फायदा उठवत अफगा ण तानात सश  आ मण केले, एवढेच नाह  

तर र शयाने लादलेले हे यु  सतत दहा वष चालले आ ण अफगा ण थान दहा वषापयत सतत र शया या आ मणा या 
आगीत होरपळत रा हला. अफगा ण तानातील अंतगत अि थरता तसेच धा मक िजहाद  क रता याचा सो वयेत 

संघा या व  उपयोग केलेला होता आप या वैयि तक वाथासाठ  कंवा यि तगत वाथ पूण कर यासाठ  

पा क तानने देखील अमे रकेला पूणपण ेमदत केल  होती. सन 1994 म ये ता लबानचा उदय झाला अफगा ण थान 

साठ  ता लबानची न मती एक दुदवी घटना हणता येईल. 1998 म ये अल कायदा या दहशतवाद  संघटनेच े न मती 
झाल  अमे रका म ये 9/11 दहशतवाद  घटना घड यानंतर ता लबान मुख ओसामा बन लादेन हा अफगा ण तानात 

अस याची अमे रकेला मा हती मळाल . अमे रकेने याला मार यासाठ  तसेच नाईन इले हन चा बदला घे यासाठ  

अफगा ण तानात एक अ नि चत काल न यु ाची सु वात केल  यामुळे अफगा ण तानात आ थक, राजक य, 

सामािजक, बेरोजगार  तसेच इतर दहशतवाद   घटनांनी  त झाला. वतमानात आ शया, सी रया, लेबनान, इराण, 

इराक, अरब रा , युरोपातील देश ,अमे रका, अफगा न तान इ याद  देशांम य(े इ ला मक टेट ऑफ इराक) नावा या 
सवात वाईट दहशतवाद  संघटन व या या हालचाल  मुळे जगातील हे देश पूणपणे त आहेत. आ ण  असमंजस 

पर ि थतीत आहेत. 
 
ीलंका:- 

 द ण आ शयात ीलंका हे हंद  महासागरात ि थत अस याकारणाने ीलंकेची साम रक ि थती ह  इतर 

देशां या तुलनेत थोडी वेगळी असलेले आप याला दसून येत ेतेवढेच नाह  तर ीलंकेची सुर ा सम या देखील या या 
वै व यपूण थानामुळे थोडी कठ ण आहे असे आप याला हणता येईल. ीलंकेच ेभौगो लक े  जवळजवळ पंचवीस 

हजार 332 वग कलोमीटर तसेच ीलंकेची लोकसं या 1202 म लयन एवढे आहे. ीलंका देखील 1948 म ये हणजेच 

भारताला वातं य मळा यानंतर ीलंकेला वातं य मळालेल दसून येत े यानंतर ीलंकेत अंतगत संघषा  ची 
सम या आहे ती सम या गे या अनेक वष पासून  सु  असलेले आप याला दसून येते. संहल  आ ण ता मळ यां या 
मळून ीलंकेची जी एकूण लोकसं या आहे यात संहल ंच े माण 74 ट के तर ता मळ यांच े माण हे 13 ट के 

असलेले  आप याला दसून येत ेसहा ट के काह  इतर धम यांचा या ठकाणी ाब य असलेले दसून येते. सन 1977 

नंतर ीलंकेतील संहल आ ण ता मळ यां यातील गृ ह यु ाने एक व ाळ प धारण केलेले होत े यातूनच ीलंकेत 

वेगवेग या दहशतवाद  गटांची न मती झाल . यात( ता मळ युनायटेड लबरेशन ं ट, ल ेशन टायगर ऑफ ता मळ 

इलम,   पीप स र होलूशनर  ं ट, त मल इलम आम , त मल इलम लबरेशन आम , त मल इलम र हो युशनर  

ऑगनायझेशन, नॅशनल लबरेशन ं ट ऑफ त मल इलम, त मल डफे स ं ट यासार या अनेक दहशतवाद  

संघटनांची ीलंकेत न मती झालेल  आप याला दसत ेया संघटनांनी सवात आधी मानवी बॉ बचा योग करायला 
सु वात केल . ीलंके बरोबरच या संघटनान मुळे   भारताला देखील खूप मोठ  हानी सहन करावी लागलेल  आहे. मे 

2009 एल ट  ट  मुख वेल प ल  भाकरण या या मृ यूनंतर ीलंकेत जव जवळ शांती कायम राह याची आशा केल  

जाऊ लागल  आ ण कालांतराने ती गो ट खर  ठरलेल  दसून येत आहे. भाकर यां या मृ यूनंतर ीलंकेत ख या अथाने 

वां शक संघष जवळ जवळ संप यात जमा झालेला आहे. 
 
नेपाळ:- 
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 नेपाळ हे हमालया या कुशीत ि थरावलेले एक छोटेसे रा  आहे. हे सन 1950 पासून चीनने तबेटवर आपला 
अ धकार ा त के यानंतर भारत आ ण चीन यां याम ये एक बफर टेट हणून आपण याला ओळखतो त े हणज े

नेपाळ आ ण ते हापासून नेपाळ हे बफर टेट हणून आपल  भू मका नभावत आलेले आहे. सन 1950 म ये 

नेपाळम ये गृ ह यु ाची सु वात झाल  होती ते हा नेपाळच ेराजे महाराजा भुवन यांनी आप या प रवारासह भारतात 

आ य घेतला होता. जून 2001 म ये नेपाळ नरेश ाने  याने आपला भाऊ राजा वीर  आ ण या या पूण  प रवाराची  
ह या केल  होती. या या आधी नेपाळम ये माओवा यांन वारे देखील गृ ह यु  ारंभ झाले होत.े 21 नो हबर 2006 रोजी 
माओवा यांनी आपला सश  संघष समा त केला.ते हा सात राजक य प ांनी नेपाळ म ये आपले अंत रम सरकार 

थापन केले यावेळेला नेपाळमधील माओवा यांनी देखील एका शांती करारावर ह ता र केले. यानंतर ए ल 2008 

म ये नेपाळ म ये सं वधान नमाण झाले आ ण न या सं वधानानुसार या ठकाणी नवडणुका घे यात आ या प ह या 
नवडणुक त पु प कमल दहल हे चंड बहु मताने नेपाळ या स तेवर आ ढ झाले आ ण ते माओवा यांच े त नधी होत.े 

सन 2015 म ये नेपाळम ये काह  राजनी तक आ ण जातीवाद  दलांनी आप या यि तगत फाय यासाठ  तेथील 

मुळनेपाल   यांना आप या अ धकरापासून आ ण सेवा पासून वं चत केले होत.े नेपाळम ये मधेशी भारतीय वंशाच ेलोक 

राहतात त े देखील या ठकाणी सतत व ोह,  आगी लावणे, संप पुकारणे यासार या गो ट  नेपाळम ये अधून मधून 

करत असताना दसून येतात. 

 कोण याह  देशाम ये कंवा कोण याह  देशातील सं वधानानुसार या देशात नवास करणा या कोण याह  

एखा या प ाला बेदखल करणे हणज े या देशांम ये एक कारे अराज ता आ ण अि थरता नमाण कर यासारख े

असत े कंवा याच े एक सूचक असत ेआ ण हणूनच नेपाळम ये अशा कारच े स याच े राजकारण आहे क , काह  

व श ट गट काह  व श ट गटांना राजकारणापासून बेदखल कर याचा, एवढेच नाह  तर काह  व श ट गटांवर या 
ठकाणी अ याय अ याचार होताना दसतात आ ण हणून या सग या गो ट  नेपाळला अि थर कर याची एक कार 

आहे. असे वर ल घटना माव न आप याला दसून येत.े 
 
भूतान:- 
 भूतान हे देखील हमालया या कुशीम ये वसलेले एक छोटेसे आ ण वतं  असे रा  आहे याच ेभौगो लक 

े फळ हे अठरा हजार वग मधील एवढे असून तेथील लोकसं या जवळजवळ 2012 म ये सातश ेआठ लाख एवढ  आहे. 

साधारणपण ेभुतानी लोकांचा धम हा बौ  धम असून भूतान चा संपूण इ तहास हा शांतीपूण असलेला दसून येतो. याच े

काह  कारणे देखील आहेत. भुतान म ये सण 2008 म ये काह  दहशतवाद  घटनादेखील आ ण काह  बॉ ब पोट देखील 

घडले तर देखील भूतानम ये शांतता कायम टकून अस याच े दसून येत.े भूतान म ये सन 2004 पासून तर 2016 पयत 

फ त तेरा दहशतवाद  घटना घडले या दसतात. आ ण यात आठ लोक मारले गेले यात काह  दहशतवाद  देखील होत.े 

नेपाळच ेसवसाधारणपणे आप या सव शेजार  रा ांशी चीन वगळता सवाशी सलो याच ेसंबंध असलेले दसून येतात. 

नेपाळ संर णा मक या भारतावर जा त अवलंबून असलेला दसून येतो. भारत देखील आपला शेजारधम हणून 

नेहमीच भुतान या पाठ शी उभा आहे. कुठ याह  कारच ेसंकट असो भारत  भूतानला सतत मदत करत आलेला आहे. 

क ाम ये लोकशाह  आघाडीच ेसरकार आ यानंतर भारताचे पंत धान नर  मोद  यांनी भुतांचा दौरा क न व भुतां या 
पंत धानांनी भारता या दौरा क न संबंधांम ये अजूनच एक वेगळेपण नमाण कर याचा य न केलेला आहे. नर  

मोद  सरकारने भूतानला मो या माणावर आ थक मदत देखील केलेले आहे. एवढेच नाह  तर व वध े ात भूतान चा 
वकास हावा हणून भारतीय त  वेगवेग या े ांम ये या ठकाणी कायरत आहेत. याबरोबरच भारत भूतान ला  
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सुर ा सु ा मो या माणावर पुरवत आलेला आहे. भारताचे इतर कोण याह  शेजार  रा ांपे ा भूतान बरोबर म वाच े

संबंध असलेले  आप याला स यि थतीत दसून येतात. साम रक ट ने देखील भूतांच ेएक वेगळे मह व आहे जर 

भारतासारखा बला य देश भुतान या पाठ मागे उभा रा हला नाह . तर चीन सारखा व तारवाद  देश कधी भूतान वर 

आपले वच व नमाण करेल हे सांगता येणार नाह . हणून  भारताला भूतान बरोबर ची मै ी आ ण भुतान ला  
भारताबरोबर ची मै ी या दो ह  गो ट  एकमेकाला पूरक असले या दसतात आ ण या हणजे वशेषतः सुर ा 
कारणाने देखील या मै ीला अ धक मह व असलेले आप याला दसून येते. 
 
बांगलादेश:- 
 खरे हणज े बांगलादेशाचा उदय या कठ ण प रि थतीतून झाला. तो काळ हणज े बांगलादेश या 
ि टकोनातून भयानक असा काळ होता. बांगलादेशाची न मती  ह  भारतीय इ तहासातील एक मह वपूण घटना होती. 

कदा चत या पूव पा क तान आ ण पि चम पा क तान यां यात झाले या गृ ह यु ात जर भारताने ह त ेप केला नसता 
तर कदा चत पा क तानची ि थती आज कशी रा हल  असती याबाबत सु ा आप याला प टपणे काह  सांगता येणार 

नाह . भारता या खंबीर धोरणाने खंबीर ह त ेपाने बांगलादेशची न मती 16 डसबर 1971 म ये झालेले आप याला 
दसत.े े फळा या ट ने बांगला देशाच े े फळ जवळजवळ एक लाख 44 हजार चौरस कलोमीटर एवढे आहे. 

बांगलादेशात साधारणपणे बांगला भाषा बोलल  जाते. दुदवाने बांगला देश देखील आज आप याला पा क तान या 
पावलावर पाऊल ठेवून चालताना दसून येत आहे. या कारचा मूलत ववाद पा क तानात बनवलेला आहे कंबहु ना 
तशी ि थती आज बांगलादेशात देखील नमाण होताना दसत आहे. हणूनच बांगलादेशात सु ा अ या मूलत ववाद  

(हरकत-उल-िजहाद, अल इ लामी बांगलादेश, जमात- उल- मुजा हद न बांगलादेश, हजबुल - तहर र, जमात ची शाखा 
आय सी एस यासार या अनेक दहशतवाद  संघटनांकडून अधून-मधून बांगलादेशात दहशत वाद  कारवायांना घडवून 

आणल े जाते सन 2013 म ये 379 लोकां या मृ यू या इ लामी क रपंथी यांनी बांगलादेशाम ये घडवून आणलेला 
दसतो. पा क तानातील दहशतवा यांच े श बरे देखील बांगलादेशाम ये चालवले जातात यात श ण घेतलेले 

दहशतवाद  बांगलादेश माग भारतात वेश करतात आ ण भारतात घातपात घडवून आण याचा य न करतात. 

बांगलादेश या जमीनी  चा उपयोग पा क तानी दहशतवाद  भारत वरोधी कारवायांसाठ  अल कडे करताना दसून येत 

आहेत. 27 नो हबर 2015 रोजी मेरट प रसरात  एका दहशतवा याला अटक केल  गेल . यातून ह  गो ट उघड झाल . तो 
दहशतवाद  आय एस आय चा एजंट मोह मद एजाज याने देखील बांगलादेश माग भारतात वेश केला होता. 
 भारता या उ तर पूवतील देशांम ये सु  असलेला व लव, बंडखोर  कंवा तेथील जोक उ वाद   गटांना 
पा क तानकडून श ण, श ा  ेआ ण पैसा पुरवला जातो आ ण यातून भारत वरोधी कारवाया घडवून आण या 
जात आहेत. या सग या गो ट  कंवा घटना बांगलादेश चा उपयोग क न होताना दसतात यामुळे अशा कार या 
घटना घडण े हे भारतासाठ  तर वाईट आहेच पण याच माण ेते बांगलादेशा या ि टकोनातून देखील  वाईट आहे. 

बांगलादेशात आधीच कुपोषणा सार या बेरोजगार  सार या अशा अनेक सम या  आहेत. कुपोषणा या जाग तक 

मवार म य ेबांगलादेश 148 रा ां या सु चत 132 या थानावर आहे. याच माणे  177 देशां या  टाचारा या 
सु चत बांगलादेशाच े 116 वे थान आहे आ ण अशा या गो ट  बांगलादेश या ट ने खूप वाईट आहे .बांगलादेशातील 

दहशतवाद आ ण या दहशद वादात ला बळी पडले या लोकांचा मृ यू आप याला पुढ ल  ताक या या सा यान ेसमजून 

घेता येईल. 
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बांगलादेशात दहशतवाद  घटनान म ये झालेले मृ यू: 
वष नागर कांचा झालेला 

मृ यू 
सुर ा दल झालेला 

मृ यू 
 दहशतवाद यांचा 
झालेला मृ यू 

एकूण मृ यू  

2005 2063  920   3311  6204  
 2006 2803  1725  4504  9032 
 2007 1828   1504  6145  10777 
 2008 3652  2342  14630  20624 
 2009 14196  2278  12703  29637 
 2010 2571  844  6016   9431 
 2011 3173  962  3284  7419 
2012 3270  871  2902  7043 
2013 3536  887  2244  6667 
2014 2217  703  3631  6551 
2015 1130  496  2837  4463 
2016  001  007  0010  18 
Total  41740  13,999  62217  117956 

मालद व:- 
 जो एखादा देश दहशतवादाने पडीत असेल आ ण या देशाचा शासक आप या रा ातील अंतगत सुर ेसाठ  जे 
घटक बाधक असतील यां या बाबत जर कठोर कारवाई करत नसेल कंवा दहशतवा यांना दं डत करत नसेल तर असा 
शासक आप या देशाच ेभ व य पूणपणे अंधारमय करतो. यासाठ  जो घटक आप या क रता सम या नमाण करतो 
कंवा आप या शेजार  रा ांम ये देखील जर एखादा स य गट दहशतवाद  कारणांम ये सहभागी असेल तर अशा 
घटकां वषयी मा हती आप या शेजार  यास दल  पा हजे. 

 महाभारतात असे हटले आहे क , जो शासक आप या रा ातील रा  वघातक त वांना या रा ातून बाहेर 

करत नाह  ह  तर, अशा त व या रा ा या शासक आलाच न ट करतात.  

 चाण य नीती असे हणत ेक , एखादा ट कंवा पापी य तीला मार याने अनेक लोकांचे क याण होत असेल 

तसे लवकर केले पा हज.े एखादा आततायी आप यालाच मार यासाठ  येत असेल तर अशा य तीला मार यासाठ  

कुठ याह  कारचा वचार न करता याला लवकरात लवकर मारले पा हज ेअसे चाण यांनी हटलेले आहे. 

 आज आपण भारता या रा य सुर े या संदभात वचार केला तर भारताला अंतगत तसेच पा हज ेअसे अनेक 

कारच ेधोके आज नमाण झालेले आहेत. असे हे दोघे नवार यासाठ  रा ातील येक घटकाची नै तक जबाबदार  

आहे. केवळ सरकार आ ण सरकारवर अवलंबून राहू न येक गो ट साठ  आपण सरकारला जबाबदार धरणे हे यो य 

ठरणार नाह . कारण सरकार येक य तीला य ती या सुर ा कधी पुरव ूशकत नाह . आ ण हणून येक य तीने 

सतक होऊन या घटकांमाफत आप या देश वरोधी गो ट  घडत असतील, तर अशा बाबतची मा हती जर आप याला 
असेल तर याबाबत यो य वेळी यो य यं णेकड ेपोहोचवणे हे येकाचे काम आहे. ब याच छो या छो या यि तगत 

वाथासाठ  लोक आप याच रा ातील अनेक कारच ेगु पत ेह  श ूला वकतात आ ण या यातून आप या देशाच े

नुकसान क न घेतात देशाच े नुकसान पयायाने आपले यि तगत नुकसान असत.े हणून अशा या गो ट ंपासून 

येकाने सावध होऊन वेळीच या गो ट ंवर आळा घाल यासाठ  य न केला पा हज ेतरच आप या देशाची अंतगत 

सुर ा ह  आप याला राहता येऊ शकेल. 
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