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तावना:-  
दहशतवादा या वरोधात लढाई करताना आप या डो यात कंत-ु

परंत ुसारखे श द असायला नकोत, यामुळे दहशतवादा या व  ची लढाई 

ह   कमकुवत होईल. दहशतवा ां या  या खूनी खेळाला सहज घेणे ह एक 

यो य गो  होणार नाह . असेच जर आपण केल ं तर ते आज नाह  तर 
येणा या पढ साठ  सु ा अनेक  िनमाण करणार  ती एक गो  ठरेल. 

अशा या दहशतवादाला सामा जक, आिथक,नैितक,वैचा रक, राजनीितक 

अशा कोण याह  आधारावर यो य ठरवणे कंवा  तसा य  करणे ह  एक सग यात वाईट गो  आहे. 

       लोकशाह वाद   देशांम ये जनते या वचारांना आकार दे यात मी डयाचा फार मोठा सहभाग असतो. अनेक 

वषापासून दहशतवादा या बळ  पडणा या भारतासार या देशात तर ह  भूिमका फारच मह वाची ठरते. दहशतवादा 
सार या घटनांवर यावेळेस रपो टग केली जाते. तर यावेळेला जा तीत जा त सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. 

परंत ुमाग या काह  वषापासून अशा काह  गो ी समोर आ या आहेत क  याम ये मी डयाचा एक वग दहशतवा ां या 
बाजूने यांचे सरळ सरळ समथन करतांना दसून येत आहे. एक कडे  दहशतवा ां या बाजूने  सहानुभूती ा  कर याचा  
अनेक लोक य  करताना दसतात. यामुळे दुसर कडे  असेह  दसून येते क  बरेच लोक जे आपले सुर ा बल रा ं दवस 

देशा या सेवेसाठ  त पर असतात अनेक संकटांचा सामना करत असतात अशा रा ासाठ  रा ं दवस आपली आहुती 
देणा या या देशा या शूरवीरांन ब ल सु ा ब याचदा शंका िनमाण करताना दसतात. यामुळे अशा या देशा या सुर ा 
दलांचे  िन तच मनोधैयावर प रणाम होताना दसतो. हणून अशा गो ी रा ीय सुर े या ीकोनातून देशात घडू 

नयेत,परंत ुदुदवाने आप या देशात घडताना दसतात. 

        सदर या संशोधन प ात अशाच काह  गो ी  आहेत  क , यांची चौकशी  कर याचा  आ ह  य  केलेला आहे. 

यात 1993 म ये मुंबईत झालेला बॉ ब ला ट असो व या संबंिधत  याकूब मेमन ची  झालेली फाशी असो, दुसरा मु ा 
असा आहे क , 2008 म ये द लीतील बाटला  हाऊस ए काउंटर  म ये आलेला हा एक मु ा आहे, वष 2004 म ये 

ल कर-ए-तोयबा या  सं द ध दहशतवाद  इशरत जहा आ ण ित या तीन साथीदारांचा आमदाबाद म ये जो ए काउंटर 
झाला याबाबत या संशोधन प ाम ये वचार कर याचा य  केलेला आहे. 
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१) याकूब मेमन याची फाशी( 2015) 
       2015 म ये मुंबई बॉ ब पोट  घडवून आणले होते या बॉ ब फोटा या मा यमातून जवळ जवळ 257 लोकांची 
ह या कर यात आली, आ ण यात याचा चा मु य सू धार याकूब मेमन याला िश ा दे यासाठ  भारतीय 

याय यव थेला जवळ जवळ बावीस वष लागले. एव या लांब कालावधीपयत यायाची  वाट पाहणे हणजे पड त 

लोकांवर अ याय कर यासारखे आहे. परंतु शेवट  अनेक वाद ववादा नंतर या घटनेत  पी डतांना उिशरा का होईना याय 

िमळाला.  या केस म ये सवात मह वपूण आ ण अचं बत करणार  गो  ह  आहे क , या गु हेगार  पा भूमी असले या 
याकूब मेमन ला वाचव यासाठ  भारतातील मी डयाने खूप मोठ  मोह म चालवली  ह  फार मोठ  दुदवाची गो  आहे. 

शेवट  30 ए ल 2015 रोजी महारा  सरकारने याकूब मेमन ला फाशी दे याबाबतची आिधसुचना काढली आ ण 30 जुल ै

2015 रोजी याला फाशी दली गेली जसजसे हे फाशीचे  दवस याचे जवळ येत होते तशी तशी याला वाचणा यांची 
सं या वाढत होती आ ण यासाठ  वेगवेग या कारचे तक कुतक लोकांकडून दले जाऊ लागले होते. या केस म ये 

मी डया या काह  वा ह यांनी  सु ा खूप मह वपूण भूिमका िनभावलेली आप याला दसून येते. 
 
१)” द हंद”ू नावा या वृ प ातून 24 जुल ै 2015 रोजी रंगराजन यांचा एक लेख कािशत केलागेला  होता. याचे शीषक 

होते,justice or Avenjence याला मराठ त ( यायाचा ितशोध)  असे हटले जाते. या लेख म ये रंगराजन यांनी अनेक 

तक देऊन असे िस  कर याचा य  केला होता क , याकूब मेमन बरोबर कोटाने याय केला नाह . एवढेच नाह  तर 
याचा बदला घेतला जात आहे, असे भासव याचा य  केला गेला. याने असाह  दावा केला क  या खूप मो या  केस 

म ये अनेक घटना मक गो ींचे पालन केले गेले नाह . याला िनरपराध िस   कर याचा एक के वलवाणा य  या 
लेखकाकडून केला गेलेला आप याला दसून येतो. 
 
२) दुसर  घटना अशी क  26 जुल ै 2015 रोजी” द टाइ स ऑफ इं डया” या वतमानप ात माजी   “रॉ ”अिधकार  यांनी 
िल हले या एका लेखाचा या ठकाणी आधार घेतला गेला आ ण याकूब मेमन ला फाशी देऊ नये याबाबत एक बातमी 
छापली गेली. या बातमीचे शीषक असे होते क,ते हणज े(आ ह  याकूब तूला असे वचन दले आहे क,आ ह  तुला फाशी 
होऊ देणार नाह त.) मह वपूण गो  ह  आहे क , बी रमन यांनी जवंत असेपयत हा लेख कधीह  िल हलेला न हता 
यामुळे या लेखा बाबत ची सं द धता आहे, कंवा हा लेख पूणपणे बनावट अस याचे दसून येते. हणजे सांगायचे 
ता पय असे  क याकुब  मेमन सार या देश ो ाला वाचव यासाठ  अनेक लोक मो या लोकांचे को टंग देतात आ ण 

अशा नराधमांना वाचव याचा य  करतात ,ह  भारतीय सुर े या कोनातून फार मोठ  िचंतेची गो  आहे आहे. 
 
३) 26 जुल ै2015 रोजी”द टाइ स ऑफ इं डया” म ये एक बातमी छापली गेली आ ण या बातमीचे शीषक असे होते क , 

We are part of one family India वा त वक 26 नो हबर 2013 रोजी IGNOU माफत एक कै ां या बाबत िनबंध 

पधचे आयोजन केले गेले होते या कै ांम ये याकुब मेमन ने देखील एक िनबंध िल हला होता आ ण या िनबंधातील 

मथळा जसा या तसा या लेखाम ये छाप यात आला होता. हा लेख वाचताना लोकांना असे वाटत होते क  याकूब मेमन 

हा एक खरा  आ ण धमिनरपे  भारतीय होता. भारतीय घटना आ ण कायदे यां याबाबत याची अतूट अशी ा  होती 
यासार या गो ींचा उ लेख या लेखांम ये केला गेला होता आ ण हा लेख सु ीम कोटा माफत याकूब मेमन ला फाशीची 
िश ा सुनावले या गे यानंतर िल ह यात आला होता. यात एक गो  प  दसून येते क ,हे सगळं शढयं  या ुप या 
लोकांकडूनच पूविनयो जत पणे घडवून आणले गेले होते. 
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४) या ठकाणी एक चौथी गो  सांग यासारखी आहे आ ण ती अशी Hollywood मधील एका मोठया  कलाकर  सलमान 

खान याने याकूब मेमन या बाजूने वटर वर याकूब मेमन कसा चांगला य  आहे, या बाबत याने वट केले 

होते.सलमान खानने िल हले होते क , एक िनरपराध य ची ह या ह  मानवतेची ह या आहे.  वाघाला आणून याला 
फासावर लावा नुसतं दाखव यासाठ  या या भावाला फाशी देऊ नका हे िल हताना सलमान खानला हेह  मा हती होते 

क , आपण सेिल ट  आहोत आ ण आप या बोल या या लोकांवर प रणाम होतो. परंतु या वेळेस सव  सलमान खान 

वर ट का होऊ लागली, यावेळेस याने मा  आपले हे सगळे वट डिलट केले आ ण माफ  देखील  मािगतली. 
 
५) याच काळात वेगवेग या कार या युज चॅनल वरती याकूब मेमन या फासी संबंधात वेगवेग या कारचे काय म 

दाखवले जात होते. या ट ह वर ल दाखव या जाणा या सव चचा म ये जा तीत जा त मु लम ितिनधी सामील 

असलेले आप याला दसतात. आ ण यात या यात ते हैदराबाद आ ण मुंबई या शहरांशी  संबंिधत असलेले दसले 

आ ण ते वारंवार हे सांग याची धडपड करत होते क  याकूब मेमन या फाशी या मा यमाने एका धािमक वशेष 

समुदायाला संपव याचा य  केला जात आहे. दैिनक जागरण या 27 जुल ै 2015 या लेखा म ये व न दास गु ा 
यांनी असे िल हले होते क  सांग याची गो  नाह  क  राजक य वाथासाठ  मु ाम आधारह न आरोप लावून भारता या 
याय यव थेला कलं कत कर याचा य  केला गेलेला आहे. आ ण यात  भारतीय िमड याचा सु ा मोठा सहभाग आहे 

असे भासव याचा य  केला गेला. 
 
६) ३० जुल ै या “द हंद”ू या वतमानप ात याकूब मेमन या फाशीला वरोध करणा या प म बंगालचे माजी रा यपाल 

गोपालकृ ण गांधी यांनी रा पतींना एक प  िल हले आ ण या प ाम ये यांनी असे हटले होते क ,मेमन ला फाशी 
माफ दे याबाबत अपील केल ेहोते. या प ात गोपाल कृ ण गांधी यांनी याकूब मेमन या समथनाथ वेगवेगळे तक तूत 

केले होते. द हंद ूया वतमानप ात याकूब मेमन या फाशी ला अनुस न एक ऑनलाईन डबेट देखील आयो जत केला 
गेलेला होता. याचे शीषक होते “मानवता या ितशोध” या शीषकाखाली लोकांनी याकूब मेमन या फाशी या वरोधात  

वचारांना जा त मह व दले गेलेले दसून येते. 
 
७) “द हंद”ू या वतमानप ाने 30 जुल ै रोजी एक लेख छापला आ ण या लेखाचे शीषक होते  क ,”मानवीय आ ण 

ववेकपूण” या शीषकाखाली संपादक य लेख िल हला गेला या लेखात याकूब मेमन या फाशी या वरोधात अनेक 

कारचे तक तुत केले गेले याच माणे या लेखांम ये अफजल गु  याला द या गेले या फाशी यासंदभात एक ह या 
अशी उपाधी दली गेली.. 
 
८) याकूब मेमन या देश ो ाला फाशी दे या या आधीच अनेक ट ह  चॅन स वरती वेगवेग या कार या चचा घडवून 

आण या गे या 30 जुल ै2015 रोजी या दवशी याला दफन केले गेल े याच दवशी िमसाईल मॅन या नावाने िस  

असलेले भारताचे पूव रा पती ए.पी..जे.अ दुल कलाम यांचादेखील अंितम सं कार केला जात होता कलामां या 
संदभातील अनेक बात या काह वेळ दाखव या गे या परंत ु आप या नकारा मक भूिमकेत असले या भारतीय 

िम डयाने जा तीत जा त बात या कलामां या दाखव याऐवजी याकूब मेमन या बाबतीतच दाखव याला  ध यता 
मानलेली आप याला दसते. 
 
९) 31 जुल ै रोजी वेगवेग या राजक य प ांनी आ ण या प ां या भावशाली ने यांनी आपले वरोध आपले याकूब 

मेमन या वरोधातील जे व य होते ते व य दाखव यातच सारमा यमनी आपली ध यता मानली या 
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काय मांम ये दोन प ाचे काह  नेते जा त चचत रा हले यात याकुब या या फाशी या संदभाम ये सरकाराने आ ण 

यायालयाने घाई केली असे दाखव याचा य  केला. 
 
१०)पाच ऑग ट 2015 रोजी “द हंद”ू या वतमानप ाने आप या संपादक य पेजवर सु ीम कोटाचे वक ल संजय हेगडे 

यांचा एक लेख कािशत केला गेला होता. याचे शीषक असे होते क , Lethal lottery or just या लेखात हेगडे यांनी 
याकूब मेमन या फाशी बाबत अ य पणे अनेक  िनमाण केले होते. 
 
११) नेहमीच े कंग यूज या शोधात असले या इले ॉिनक  मी डयाने आप या पूण ह  ओलांड या हो या जे हा 
याकूब या फाशी संबंधात  दाऊद यां या एका साथीदाराने तो हणज ेछोटा शक ल याने याकूब मेमन या बाबतीत जे 

हटले होते या गो ीला सव  कषाने दाखवले गेले अथात एक पळून गेलेला देश ोह  कैद  दुस या देश ो ा ब ल दुसरं 
काय बोल ूशकेल परंत ुभारतीय मी डया इतका वकल होऊन गेलेला आहे क , तो आपला ट आरपी वाढव यासाठ  

कोण याह  तराला जाऊ लागलेला आहे आ ण ह  चांग या लोकशाह  यव थेसाठ  एक धो याची घंटा आहे असे हटले 

तर  वावगे ठरणार नाह .  
 
12)याकूब मेमन या फाशी संदभात इले ॉिनक मी डयाने या काह  बात या पसरव या या अितशय गैर जबाबदार 
अशा व पा या हो या आ ण हणून भारता या मा हती आ ण सारण मं ालयाने या बात यांची दखल घेतली आ ण 

या नुसार मं ालयाने एबीपी यूज एनड ट ह  आ ण आज तक या सव चॅन सना नो टसा जार  के या परंतु नंतर या 
मी डया या ए डटर गटाने  या गो ीवर आपली हरकत न दवली आ ण यानंतर सरकारने मा  या नो टसा वापस 

घेतले या दसतात. 
 
 13) अशा प तीने आपण पा हल ंअसेल योग या या अनेक गो ींचा सार केला गेला यातून लोकांम ये हा संदेश 

गेला पा हजे क , याकूब मेमन याची फाशी देऊन सरकारने या या वर अ याय केलेला आहे. यायचा गळा घोटला 
गेलेला आहे. तसेच तो मुसलमान अस यामुळे याकूब ला फाशी दली जात आहे. अशा कार या बात या याच माणे 

तो िनरपराध आहे. एवढेच नाह  तर सुर ा एज सी ने देखील याकूब मेमन बरोबर धोका केलेला आहे. वगैरे वगैरे अशा 
अनेक कार या बात या इले ॉिनक मी डया या मा यमातून सव  पसरव यात आ या यात कोणालाह  शंका नाह  

क , या सग या गो ी एका िनयो जत प तीने लाव या गे या या सव गो ींचा मु य उ ेश हा होता क ,जनते या मनात 

याकूब मेमन या संदभात सहानुभूती िनमाण करणे शेवट  या गो ीतून महारा ातील एका पाट या य चा उपा य  

ने याकूब मेमन या बायकोला आप या पाट चा रा यसभा उमेदवार बनवून ितला रा यसभेम ये पाठव यासाठ  य  

केला गेला. नंतर या पाट  वर खूप मोठ  ट का झाली आ ण नंतर पाट ने या उपा य  वर कारवाई क न याला पाट तून 

काढून टाक यात आले परंत ुया ठकाणी  हा िनमाण होतो क , अशा कार या गो ी लोकां या मनाम ये कसे काय 

येतात, ह या ठकाणी वचार कर यासारखी गो  आहे.शेवट  अशा कार या गो ी करणे हणजेच मी डयाकडून जे 

अिभयान याकूब मेमन या बाजूने चालवले गेले या गो ीचा प रणाम असलेला आप याला दसून येतो काह  लोक 

दहशतवाद  लोकांना नायक ठरव या या ह यासापोट  अशा कार या गो ी करतात याच कारे सुर ा एज सी तसेच 

भारता या  यायपािलकेवर सु ा काह  लोक िच ह िनमाण करताना आप याला दसतात परंत ुखरे पा हले तर 
सुर ा एज सी ने आ ण भारता या यं णेने या गो ीला पूणपण े आप या जबाबदार ने या गो ीचा शेवट केलेला 
आप याला दसून येतो. 
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माच 2013 आ ण जुल ै2015 या काळात चाललेली कायदेशीर कारवाई:-  
         ह  गो  भारता या उ च यायालया या व सनीयते वर आ ण संवेदनशीलतेवर व ास कर यासाठ  पुरेशा 
आहेत क , 21 माच 2013 रोजी जे हा भारता या सव च यायालयाने याकूब मेमन याला  फाशी दे या या बाबतीत 

आपला िनणय कायम ठेवला, या गो ीला समोर ठेवून 30 जुल ै2015 या सकाळ पयत याकूब या यािचकाक याचा ने 

सु ीम कोटा या एकूण 14 यायाधीशांनी  वचार केला. या 14 यायािधशां या  म ये तीन मु य यायाधीश ज ट स 

सदािशवम, ज ट स लोढा, ज ट स द  ूबी सामील होते.या आधी भारता या संसद य  परंपरेम ये असे कधीह  झाले नाह  

क , क  एखा ा फाशी या संदभात या केस या बाबतीत सव च यायालयाचे इत या यायाधीशांनी सु ीम कोटात 

सुनवाई केली असेल. 

        1993 म ये मुंबईत झाले या बॉ ब फोटा या बाबतीत या वशेष टाडा कोटाने याकूब अ दुल र जाक मेमन 

याला 27 जुल ै 2007 रोजी दोषी ठरवले आ ण फाशीची िश ा कायम केली. यानंतर या िनणयाला याकूब मेमन याने 

सु ीम कोटात आ हान दले. ब याच काळापयत चालले या सुनावणी  नंतर 21 माच 2013 रोजी सव च यायालयाने 

याकूब मेमन यांला फाशीची  िश ा ह  कायम ठेवली. सु ीम कोट ने हे मा य केले क , याकुब केवळ 1993 म ये मुंबईत 

बॉ ब पोटात  सािमल होता एवढेच नाह ,तर याने या बॉ ब फोटांना घडवून आण यासाठ  टायगर मेमन आ ण 

दाऊद इ ा हम यांची स य मदत केलेली दसून आले. यायाधीशांनी या पोटा यामागे मा टर मा ड आ ण ाय हंग 

फोस याला आपण हणतो याने हे प  होते क , याकूब मेमन याने 1993 मुंबईमधील बॉ ब पोटात बळ  गेले या 
257 िनरपराध लोकांची याने ह या केली या यासाठ  तो दोषी होता आ ण या कटात जे मु य कट रचणारे होते, 

यातला हा एक मु य आरोपी होता. यानंतर यातून वतःला वाचव यासाठ  या या िम प रवाराने या याब ल 

यांना यांना आ था होती या सव लोकांनी सव कार या कायदेशीर वक पंचा उपयोग क न घेतला आ ण 

यानुसार याला वाचव याचा आटोकाट य  केला. याकूब मेमन ला फाशी िमळा यानंतर याने या दोन यािचका 
र  ू पट शन पुन वचार यािचका कोटात दाखल के या हो या या दोनह  यािचका कोटाने 30 जुल ै 2013 रोजी र   

के यात 

.  6 ऑग ट 2013 रोजी याकूब मेमन चा  भाऊ सुलेमान याने रा पती कडे दये साठ  अज दला होता या अजाला 
रा पती णव मुखज  यांनी अकरा ए ल 2014 रोजी र  केला होता. 

याकूब मेमन याने सव च यायालयात एक यािचका दाखल केली होती याची कंमत आहे याची मृ युदंडाची 
िश ा होती या िश े या संदभातील पुन वचार यािचका र  ू पट शन यावर खु या यायालयात याने सुनवाई ची 
मागणी केली होती परंतु एक जून 2014 रोजी सु ीम कोटाने व या कोटातील दोन यायाधीशांनी या या फाशी या 
संदभात जे यां वयन वर ता पुर या व पात थिगती  आणली होती यानंतर सं वधान पीठात या यािचकेवर 
डसबर 2014 म ये सुनावणी होणार होती तोपयत बंद  आणली होती. 

याकूब मेमन या फाशी संदभात याने दाखल केले या पुन वचार यािचका वर 24 माच 2015 रोजी खु या 
यायालयात सुनावणी सु  केली गेली. सुनवाई नंतर 9 ए ल 2005 सु ीम कोटाने पुन वचार यािचका र    केली. 

या सव ये या शेवट  महारा  सरकारने 30 ए ल 2015 रोजी एक अिधसूचना काढली आ ण या 
अिधसूचनेनुसार याकूब मेमन ला फाशी दे यासाठ  30 जुलै 2015 ह  तार ख िन त केली गेली. 

22 मे 2015 रोजी याकूब मेमन याने सव च यायालयात युरे टंग यािचका दाखल क न वतःला िनरपराध 

िस  कर यासाठ  य  केला परंत ुसव च यायालयाने ती यािचका देखील र  ठरवली. 
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यानंतर याकूब मेमन याने महारा ाचे रा यपाल यां याकडे पु हा दयेची यािचका दाखल केली याच माणे 

सव च यायालयात रट यािचका दाखल क न फाशी या काया वयनला थांबव याची मागणी केली गेली.. यात खूपच 

याचा व कलांनी असा दावा केला क , महारा  सरकार कडून जार  केले गेले या आधी सूचनेला यांनी अवैध ठरव याचा 
य  केला यांचे हणण ेअसे होते क ,याकूब मेमन चे कायदेशीर अिधकार आ ण वक प पूण हो या या आधीच या 
कारचा िनणय महारा  सरकारने घेतला असे यांचे हणणे होते. 

या सव हालचालीं या शेवट  भारता या सव च यायालयाने 29 आ ण 30 जुल ै2015 या रा ी एक अभूतपूव 

असा िनणय घेतला रा ी दोन वाजून 30 िमिनटांनी यायाधीशां या बच ने याकूब मेमन कडून दाखल के या गेले या 
अनेक यािचकांवर यांनी सुनवाई सु  केली. संपूण रा भर यायालयाची कायवाह  सु  रा हले शेवट  सव कायदेशीर 
डावपेच हे बेकार ठरले आ ण सु ीम कोटाने याकूब मेमन या फाशीला थिगती दे या या बाबतीत पूणपणे नकार दला 
यानुसार 30 जुल ै2015 रोजी सकाळ  6 वाजून 30 िमिनटांनी याकूब मेमन ला या या  गु ांची सजा हणून याला 
फासावर लटकवले गेले. 

याकूब मेमन या संदभातील या सव येकडे पाहता असे प  होते क , दहशतवाद  कृ यांम ये िल  असून 

देखील व या संदभात दोषी िस  झा यावर देखील याकूब मेमन ला सव कार या कायदेशीर सवलती  पुरव या गे या 
अशा कार या कायदेशीर सवलती कदािचत जगातील कोण याह  देशाम ये गु हेगाराला िमळत नसतील एव या 
सवलती याकूब मेमन ला भारतात उपल ध क न द या गे या बावीस वषापे ा जा त काळ चालले या कायदेशीर 
लढाईनंतर याकूब मेमन यांना फासावर लटकवले गेले यानंतर देखील आप या देशात या या फाशीवर वाद- ववाद 

होऊन सुर ा एज सीनवर  शंका घेणे, यां या वर  िनमाण करणे, आ ण िमड याचा ोपोगंडां अिभयान चा ह सा 
बनणे या गो ी वचार कर यास भाग पडतात. 

 
2) बाटला हाऊस ए काऊंटर खटला (2008) 

द लीतील भरव तीत  असले या बाटला हाऊस तेथे ह  दहशतवाद  घटना घडवून आणली गेली. यानंतर 
दहशतवादा या वरोधात सुर ा बाळांची जी मोह म सु  होती या मो हमेला  कमकुवत कर यासाठ  भारता 
ला जरवाणी  मोह म हाती घेतली गेली. हे भारतीय इितहासातील एक मोठे  ला जरवाणे असे उदाहरण आहे. देशाची 
राजधानी म ये अशा कारचं ए काऊंटर रा ी या अंधारात कोण याह  कार या भरव तीतच नाह , परंत ु या ठकाणी 
चंड अशी लोकसं या आहे याला आपण द लीतील जािमया नगर आ ण याच जािमया  नगर मधील एक अपामट  

म ये दवसा घडून आणलेले हे एक  दहशतवाद  कृ य होते. या दहशतवाद  कृ यात दहशतवा ांनी द ली पोलीस 

दलातील एक जांबाज इन पे टर गो यांचा वषाव क न याचा जीव घेतला. यानंतर देखील शू  आ ण वाथ  

वृ ी या राजनीितक लोकांनी याच माण ेआपला ट आरपीचा  तवा गरम कर या या मागे लागले या मी डयाने 

देखील या ए काऊंटर ला खोटे ए काऊंटर ठरव याचा पूणपणे य  केला. या ठकाणी वतःचा जीव धो यात घालून 

दहशतवा ां व  कारवाईत सहभागी असले या ट म मधील एका इ पे टर वर दुस यांची ह या कर यासारखा एक 

खोटा आरोप लावला गेला वा त वक 13 डसबर 2008 रोजी द लीम ये एकूण पाच िसर यल ला ट झाले यात 

जवळजवळ तीस िनरपराध लोक मारले गेले. याच माण े 100 पे ा जा त लोक या कृ यांम ये घायाळ झालेत.सव  

बॉ ब फोटा नंतर मी डयाने नंतर सुर ा एज सी तसेच गु चर एज सी आ ण सुर ा बल यां या नाकतपणा बाबत ढोल 

वाजवायला सु वात केली. याच काळात 19  स टबर 2008 रोजी द ली पोिलसां या पेशल सेल ला सूचना िमळाली  क , 

नुक याच झाले या बॉ ब फोटात जे दहशतवाद  होते ते दहशतवाद  एका लॅटम ये लपलेले आहेत, अ या इनपुट या 
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आधारावर ता काळ ऍ शन घेत पेशल सेल या इ पे टर आ ण ए काऊंटर पेशािल ट मोहनचंद शमा यांनी आपले 

सहा सोबती सोबत घेऊन बाटला हाउस मधील या लॅटवर छापा मारला. क  या ठकाणी दहशतवाद  लपलेले होते, 

या वेळेला सकाळचे जवळजवळ साडेदहा वाजले होते दहशतवाद  या ब ड ंग या दुस या मज यावर लप याची 
सूचना होती. पोिलसां या छा याची चाहूल दहशतवा ांना लागली. यानी ता काळ दहशद माजव यासाठ  आ ण आ ण 

लोकांम ये भय िनमाण कर यासाठ  त काळ फाय रंग सु  कर केली. गोड  लाग या कारणाने या ट मचे नेतृ व करणारे 
इ पे टर मोहन चंद शमा हेड कॉ टेबल बलवंत िसंह आ ण हे ितघेह  या कारवाईम ये जखमी झाले पोिलसांबरोबर 
झाले या कारवाईत इं डयन मुजा हद न चा दहशतवाद  आितफ अमीन आ ण मोह मद सा जद या ठकाणी मारले गेले 

तर शहजाद अहमद आ ण खान हे ितथून िनसटून जा यात यश वी ठरले यानंतर अलावा मोह मद सईद आ ण 

जीशान यांना कैद केले गेले नंतर शहजाद अहमद याला 1 फे ुवार  2010 रोजी पोिलसांनी उ र देशातील आजमगड 

ज ात कैद केले. 
 

द लीतील बाटला हाऊस ए काऊंटर संदभातील ववाद:- 
द लीतील जािमया नगर या ठकाणी 19 स टबर 2008 रोजी झाले या ए काऊंटर नंतर या प रसरातील 

दहशतवा ांचे समथक येथील कारवाईला फज  कारवाई सांगत या कहाणीला चा रत कर याचा य  करत होते. 

यासंदभात असे आरोप लावले गेले क , या कारवाईत  िनरपराध त णांची ह या केली गेली. याच माण ेपोिलसांमधील 

आपसातील भांडणामुळे इ पे टर मोहनचंद शमा यांची देखील यां याच सहका यांनी ह या केली. असे सा रत 

कर याचा य  केला एवढेच नाह  तर ए काऊंटर या नंतर दहशतवा ाना मदत करणा या लोकांना कैद करणे सु  केले 

तर तेथील थानीय ने यांनी आ ण काह  सरकार  संघटनांनी या गो ीचा वरोध देखील केला. 20 स टबर 2008 आ ण 

नंतर 24 ऑ टोबर 2008 रोजी द लीतील जािमया िमिलया व ापीठातील िश क आ ण व ाथ  यांचा एक गट 

ए काऊंटर झाले या या केस बाबत उ च तर य चौकशी करावी अशी मागणी घेऊन द लीतील र यावर उतरले वाथ  

ने यांनी आ ण ववाद शोधणा या काह  प कारांनी या केसला लवकरच रा ीय तरावर ने याचा य  केला. काह  

वतमानप ांनी जािमया नगर ए काऊंटर केसला वाढवून वाढवून सांग याचा य  केला. काह  यूज चॅनल या लोकांनी 
देखील अध आ ण अपु या त यांसह वेगवेग या चचा घडवून आण या दोन मु य राजनीितक प ांनी या ए काऊंटर ला 
संसदेत मांडले आ ण ए काऊंटर ची उ च तर य चौकशी कर याची मागणी केली. 

‘नाऊ फोर हामनी अंड डेमो सी’ नावा या गैर सरकार  संघटनेने द ली हायकोटात या घटनेची उ च तर य 

चौकशी कर यासाठ   एक यािचका दाखल केली. परंत ु 21 मे रोजी द ली हायकोटाने रा ीय मानवािधकार आयोगाला 
दोन म ह यांम ये पूण घटनेची चौकशी क न रपोट दे याचे सांिगतले. 
  
बाटला हाऊस  ए काऊंटर शी जोडले या काह  मह वपूण  बाबी:- 
1) 22 जुल2ै009 रोजी रा ीय मानवािधकार आयोगाने आप या 30 पानां या रपोट द ली हायकोटा या सम   सादर 
केले. या रपोट म ये ए काऊंटर चा दावा खरा आहे असे सांगून द ली पोिलसांना लीनिचट दली गेली. मानव 

अिधकार आयोग ने इं पे टर मोहनचंद शमा यांचा झाले या मृ य ूसंदभात जी एक बनावट टोर  बनवली गेली होती 
या टोर  ला पूणपण ेनाकार यात आले. 

2)ऑग ट 2009 म ये द ली हायकोटाने मानवािधकार आयोगा या चौकशी अहवालाला वीकार क न याच बरोबर 
द ली ए काऊंटर ची याियक चौकशी कर याबाबत या व वध यािचका दाखल कर यात आले या हो या या सव 

यािचका बरखा त के या गे या. 
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3) बाटला हाऊस ए काऊंटर ला दोन वष पूण झा यानंतर 19 स टबर 2010 रोजी द लीतील जामा म जद प रसरात 

मोटर सायकलवर वार झाले या दहशतवा ांनी वदेशी  पयटकांनी भरले या एका बसवर फाय रंग केली यात दोन 

ताईवाणी पयटक घायाळ झाले पोलीस चौकशीनंतर एका कारम ये ठेवलेला कुकर बॉ ब देखील पोिलसांना या वेळ  

िमळून आला या कुकर बॉ ब म ये टाइम सेट केला गेलेला होता आ ण तो वेळ जो वेळ बाटला हाऊस ए काऊंटरवर 
ह ला कर याचा  चा वेळ होता तोच वेळ सेट कर यात आलेला होता. 
4) द लीतील टु र ट बसवर या दवशी ह ला कर यात आला याच दवशी टश ॉडका टंग कॉप रेशन हणजेच 

बीबीसी आ ण मुंबई या ठकाणी  पाठव या गेले या ईमेलम ये असा दावा केला गेला क , हा ह ला बाटला हाऊस 

ए काऊंटर चा बदला घे यासाठ  केला गेला. अस े ा ईमेल म ये सांिगतले गेले एवढेच नाह  तर द लीतील जे 

दहशतवाद  यात आितफ अमीन आ ण मोह मद सा जद यांना शह द हटले गेले होते  हे दो ह  द ली पोिलसांन 

बरोबर झाले या चकमक त मारले गेले. 

5)25 जुल ै2013 रोजी द लीतील साकेत सेशन कोटाने बाटला हाऊस ए काऊंटर नंतर फरार झाले या आ ण नंतर उ र 
देशातील आजमगड येथे पकड या गेले या शहजाद अहमद याला इ पे टर मोहनचंद शमा यां या व हेड कॉ टेबल 

बलवंत िसंह आ ण राजवीर िसंह यां या ह ये या बाबतीत दोषी ठरवले गेले या ठकाणी मह वपूण गो  ह  आहे क  

पोिलसां या ट मवर जो ह ला केला तो ह ला आितफ अमीन मोह मद सा जद आ ण शहजाद अहमद याच माणे 

आलीच खान या सवानी िमळून केला होता. 
6) पोलीस तपासात असे समोर आले क  बाटला हाऊस ए काऊंटर म ये मारला गेलेला आितफ आमीन हा इं डयन 

मुजा हद न या संघटनेसाठ  बॉ ब बनवणा या म ये सवात मह वपूण य  होता द लीत 2008 म ये जे िसर यल 

बॉ ब पोट झाले या याआधी आमदाबाद जयपूर सुरत आ ण फैजाबाद या ठकाणी झाले या बॉ ब फोटांम ये देखील 

याची मह वपूण भूिमका होती. 
7) उ र देशातील वाराणसी येथे सन 2010 म ये ब  पोट झा यानंतर मुंबई पोिलसांनी असा खुलासा केला क  

पा क तानातील इं डयन मुजा हद न या दहशतवाद  गटाचा दहशतवाद   इ बाल भटकल आ ण रयाज भटकळ यांनी 
वाराणसी म ये बॉ ब फोटांची योजना बनवली होती. या योजनेला य ात आण यासाठ  डॉ टर शहनवाज याने 

बाटला हाऊस ए काऊंटर नंतर कैद केले गेले या मोह मद सईद याचा तो भाऊ अस याचे िस  झाले पोिलसां या 
हण यानुसार बाटला हाऊस ए काऊंटर नंतर डॉ टर शहनवाज आप या सहकार  खालील अब ूरािशद आ ण साजीत 

यां याबरोबर नेपाळम ये पळून गेला या चारह  लोकांनी तेथे नेपाळ  पासपोट देखील बनवून घेतला होता. 
8) 2013 म ये इं डयन मुजा हद नचा एक दहशतवाद  यािसन भटकल भारत नेपाळ बॉडरवर  याला कैद केले गेले 

सुर ा एज सी या चौकशीत असा खुलासा झाला क, बाटला हाऊस म ये जे ए काऊंटर झाले या ए काऊंटर या 
काह काळ  आधी पयत यासीन देखील या ठकाणी हजर होता. 

कोटा या आदेश मानव अिधकार आयोगा या चौकशी आ ण इतर सव पुरावे समोर ठेव यानंतर हे पूणपणे प  

झाले क  बाटला हाउस म ये इं डयन मुजा हद न या दहशतवा ांची पोिलसांबरोबर चकमक झाली होती अशा या 
दहशतवा ांचा सफाया क न द ली पोिलसां या पेशल सेलने केवळ राजधानी नाह  तर पूण देशा या सुर  ेसाठ  

आपले बिलदान दले होते. जनते या मनात असलेला धाक कमी कर यासाठ  यांनी वतः या ाणाची आहुती दली 
होती क  आज पयत दहशतवाद  कुठेह  ह ला क न पसार होतात ते सापडत नाह त अशा कारची एक धारणा लोकां या 
मनाम ये िनमाण झालेली होती ती धारणा या बाटला हाऊस मधील कारवाईनंतर पोिलसांनी फोल  ठरवलेली दसून येते. 
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3) इशरत जहा ए काऊंटर केस (2004):- 
मंुबई जवळ ल ठाण े ज ातील र हवासी असलेली इशरत जहा ए काऊंटर खटला अनेक दवस मी डयाम ये, 

वतमानप ांम ये वेगवेग या गो ींनी गाजत रा हला 15 जून 2004 रोजी गुजरात पोिलसांनी व यां या एक पेशल 

ट मने त कालीन ड आयजी बंजारा यां या नेतृ वात जावेद गुलाम, शेख अमजद अली राणा, जीशान जोहर आ ण इशरत 

जहा यांना आमदाबाद म ये एका चकमक त ठार मार याचा दावा केला. गुजरात पोिलसां या हण यानुसार दहशतवाद  

संघटन ल कर-ए-तोयबा ने या चारह  लोकांना गुजरातचे त कालीन मु यमं ी नर  मोद  आ ण बीजेपी नेता लाल कृ ण 

आडवाणी यां या ह या  घडवून आण यासाठ  पाठवलेले होते. यात जावेद गुलाब शेख हा मूळचा केरळचा रहाणारा होता. 
नंतर तो महारा ात िश ट झाला. तर अमजत आली राणा आ ण जीशान जोहर हे पा क तानी नाग रक अस याचे 

सांिगतले गेले परंत ुलवकरच गुजरात पोिलसां या या दा यावर  िच ह लावले गेले आ ण या ए काऊंटर ला देखील 

फज  ए काउंटर अस याचे मी डयाम ये चालवले गेले इशरत जहा इला पोिलसां या आततायीपणा ची िशकार झा याचे 

तसेच ती  िनरपराध मु लम युती होती,आ ण या  प तीने तसा सार केला. गेला या कारे आपण वर ल काह  खटले 

पा हले. १९९३ मधील मुंबईतील बॉ ब फोट असो कंवा द लीतील बाटला हाऊस ए काऊंटर असो या ठकाणी अशा 
काह  लोकांनी वा त वकता बाजूला सा न याचा चार वारंवार क न ते लोकां या मनावर ठस व याचा य  केला 
काह से तसेच या या संदभाम ये सु ा घडलेल ्आप याला दसते. यातून देशातील काह  लोकांनी दहशतवादाची बाज ू

घेऊन यांची सहानुभूती िमळव याचा य  केला. यावेळेस इशरत जहा चा अंितम सं कार कर यात आला यावेळेला 
दहा हजार लोकांची गद  या ठकाणी उप थत होती. याव न असे िस  होते क  देशातील अनेक लोक या दहशतवा ांना 
हुता मा कंवा िनरपराध अस याचे माणप  सतत वाटतंना दसतात. इशरत जहा या संदभात मी डयाम ये आ ण 

ित या नातेवाईकांकडून अनेक वष  बेकसूर अस याची चचा अनेक वष सु  रा हली. 15 जून 2004 रोजी झालेले हे 

ए काऊंटर होते होते कती खरे होते या पासून बाजूला होऊन तट थपणे काह  गो ीवर ल  दे याची गरज आहे. 
 
1) जून 2004 म ये लाहोरम ये छाप या गेले या दहशतवाद  संघटना ल कर-ए-तोयबा या मुख प ात याला आपण 

‘गजवा टाइ स’ हणून ओळखतो या वतमानप ाने आहमदाबाद म ये झालेले ए काऊंटर नंतर हा दावा केला क  इशरत 

जहाचे तार ल कर बरोबर जुळलेले होते आ ण ए काऊंटर या वेळ  ती आप या पतीबरोबर  होती. गजवा टाइ स  ची 
वेबसाईटने िल हल ेक  इशरत जहा ल कराची म हला होती याच माणे ितचे शव दुस या मुजा हद न जवळ ठेवले गेले 

होते. नंतर यासंदभात पा क तानची फ जती होतांना दस यावर कार या पॉिल टकल वंग जमात-उद-डावाने गजवा 
Times म ये  छापलेली बातमी जणिल तक िम टेक अस याचे सांगून यांनी खेद य  केला. 
2) जून 2013 म ये भारतातील एक ित त मॅगझीन याने दावा केला क , इंटेिलज स युरो आयबी त कालीन मुख 

आिसफ इ ा हम, पंत धान  कायालय आ ण गृह मं ी यांना हे सांिगतले क , आयबी या जवळ या गो ीचे पूण पुरावे 

आहेत क  इशरत जहा ल कर-ए-तोयबा साठ  काम करत होती. आ ण मोद  व अडवाणी यांना मार यासाठ  ल कर कडून 

बनव या गेले या फदाइन गटाची  ती सद य होती. इ ा हमने असेह  सांिगतले क , अमे रक  गु चर एज सी यफ बी 
आय या चौकशीत मे 26/11 मुंबई तील ह याचे सा जश करते यातील एक डे हड कोलमन हेडली यांनी सांिगतले 

क ,इशरत एक म हला आ मघाती ह ला करणार  होती. ितला भारतात एक मो या िमशन साठ  पाठव यात आलेले 

होते. फे ुवार  2016 रोजी हेडली याने मुंबई या यायालयाला जी सा ी दली या सा ीत इशरत जहा ह  ल कराची 
सद य अस याची पु ी केली. 
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3) इशरत जहा या कुटंुबाकडून अशी मा हती िमळाली क  ती जावेद गुलाम शेख या या साठ  काम करत होती. जावेद 

गुलाम बरोबर ती नेहमी शहरात इकडेितकडे जात होती. इशरत जहा चे  जावेद गुलाम यां याबरोबर जाणे ित या आईला 
पसंत देखील न हते यामुळे 11 जून 2004 रोजी जे हा ती घरातून बाहेर पडली या बाबतीत ित या आईने काह ह  

सांिगतले नाह  नंतर नािशक हुन ितने आप या आईला केवळ एवढेच सांिगतले क  जावेद बरोबर आहे. या ठकाणी एक 

गो  ल ात येते क  इशरत जहा कडे अशा अनेक गो ी असतील क , या गो ी ितने आप या घर  कंवा प रवाराला 
सांिगतले या नसतील. 

4) इशरत जहा ह  नेहमीच जावेद गुलाम शेख नावा या य  बरोबर वेगवेग या शहरां या दौरय्ावर जात होती. 
ित या व  फेक कर सी म ये ितचा सहभाग अस याचे देखील ित यावर आरोप झाले होते. या यित र  ित यावर 
इतर चार अपरािधक खटले सु  होते. चौकशी एज सी जवळ या गो ीचे देखील पुरावे होते क , जावेद ल कर-ए-त यबा 
चा दहशतवाद  मुज मल भट या याबरोबर सतत संपकात होता. पा क तान मधील ‘गजवा टाइ स’ ारा द या 
गेले या मा हतीला दुल त क न असाह   िनमाण होतो क , इशरत जहा अशा य बरोबर का फरत होती. असे 

कोणते मह वपूण काम होते क  या कामांना पूण कर यासाठ  इशरत जहा घर वा यांचा वरोधात जाऊन देखील जावेद 

बरोबर एक दुस या शहरांम ये जात होती? 

5) इ त जहान ए काऊंटर म ये मारला गेलेला अमजद अली राणा उफ अकबर उफ सलीम हा पा क तानी नाग रक 

होता. चौकशी करणारय्ा एज सी नुसार तो आहमदाबाद म ये दहशतवाद  ह ला कर यासाठ च गुजरात म ये आलेला 
होता. असे सांिगतले जाते क , अमजद अली जावेद याला तो ओमान या देशात अनेक वेळा भेटलेला देखील होता. 
याचबरोबर जावेद आ ण इशरत  इ ा हमपुर म ये देखील याला एकदा भेटली होती. चौथा दहशतवाद   जीशान जोहर 
याला जावेद आ ण इशरत यांची भेट देखील अमजद अली यांनी घडवून आणली होती. 
6) या केस म ये मारला गेलेला चौथा सं द ध जीशान जोहर उफ अ दुल राणा या याजवळ पा क तानी ओळखप  

िमळाले या या आधारावर गुजरात पोिलसांनी असा दावा केला क , तो पा क तानी नाग रक होता. परंत ुसु वातीला 
मे ोपॉिलटन मॅ ज ेट  एस.पी. तमांग यांनी जो रपोट सादर केला होता या रपोटम ये हे दो ह  भारतीय अस याचे 

हटले होते. परंतु तमांग यां या तकावर यांनी कुठ याह  कारचे पुरावे सादर केलेले न हते. 

       वर ल कारची  सव प र थती पाहता आप याला असे ल ात येते क  भारताम ये दोन गट िनमाण झालेले 

आहेत एक गट रा वाद  लोकांचा आहे. तर दुसरा गट हा अँट  नॅशनल आहे अँट  नॅशनल गट यात अनेक मूलत ववाद  

आहेत. काह  मो या प ांचे लोक याच बरोबर काह  वदेशी वचारधारेवर  ेम करणारे लोकांचा यात समावेश असलेला 
आप याला दसतो. देशात घडत असले या अनेक घटनांव न दसून येत आहे भारताने अनेक वषा या मह म अशा 
संघषानंतर 1947 ला वातं य िमळ वले आहे. परंत ु आज देशाम ये अनेक राजक य प ांचे नेते अनेक उ च 

व ा वभू षत अनेक जाितधमातील काह  मूठभर लोक हे एवढे स ांध आ ण मदांध झालेले आहेत क  यांना आप या 
खुच साठ  आप या वैभव नावासाठ  ते या देशाचे हवा हण, करतात या देशाचे अ न खातात, या देशात पैसा 
कमवतात सुख-सु वधा उपभोगतात अशा या देशा व  असे लोक देश वरोधक काम करताना दसतात. गे या काह  

वषाम ये आपला चीनबरोबरचा  संघष असो पा क तान बरोबरचा संघष असो कंवा आप या इतर शेजार  रा ांबरोबर चा 
संघष असो येक संघष वेळ  या लोकांनी आप या श ूला कसा जा त फायदा होईल, यांना आपली बाज ूआंतररा ीय 

यासपीठावर मांड यासाठ  कसा फायदा होईल यासाठ  असे लोकं  आपली बरड  ओकताना दसतात. 2019 म ये भारत 

सरकारने का मीर या संदभात घेतलेला िनणय असो 2020 मधील गलवान खोरय्ातील भारत चीन चा संघष असो कंवा 
पठाणकोट एयर बेस वर ल ह ला असो कंवा भारताने दोन वेळा पा क तानात केलेले स जकल ाइक असो कंवा 
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यानमार म ये केलेले स जकल ाइक असो या भारतीय सेना कंवा भारतीय सरकारने या सग या ां या संदभात 

जी एक कठोर भूिमका सतत घेतलेले आहे. अनेक भारतीय लोक या या वरोधात काम करताना दसतात अ या या 
चुक या लोकांमुळे देश वरोधी लोकांमुळे आज भारताम ये सतत कोण या ना कोण या कारणाने अ थरता दसत 

आहे. कसान आंदोलन असो covid-19 असो बंगाल मधील िनवडणुका आसाम मधील  एन आर सी  असो एखा ा देशाशी 
झालेला आपला संर ण करार असो कंवा संर ण संबंधी खरेद  असो या सव बाबतीत भारतातील एक असा देश वरोधी 
गट आहे क , तो सतत येक गो ीवर सरकार या वरोधात उभा राहून सरकारलाच  सतत  दोष देत असतो. आ ण 

सतत लोकांम ये एक माची थती िनमाण कर याचा या लोकांचा य  असतो. 
      अशा या लोकांमुळे रा ातील लोकांम ये आपापसात छो या-मो या कारणाने वैमन य िनमाण होते अ रशः 
द लीतीळ  ाइन बाग कंवा द ली बॉडर वर ल शेतकर  आंदोलन असो या सव गो ींम ये लोकांना िमत आ ण 

स यापासून वेगळे कर याचा य  चाललेला आहे. या सव गो ी जर सतत अशा चालत रा ह या तर देशापुढे अंतगत 

आ ण ब हगत अशा दो ह  सुर ा सम या एकाच वेळेला िनमाण होतील आ ण या दो ह  आघा यांवर भारत सरकारला 
भारतीय ल कराला लढणे अश य होईल. भारतीय लोकशाह चे जे चार मुख आधार तंभ आहेत या  आधार तंभला 
देखील सतत कमकुवत कर याचा के वलवाणा य  आज भारतात सतत सु  आहे. हे कर यामागे अंितम उ ेश फ  

स ा ा ी एवढाच मा  आहे. स ेसाठ  लोकांची, राजक य प ातील लोकांची आ ण राजक य प ांची सतत िन ा 
बदलताना दसत आहे. आज स ेसाठ  कोणताह  प  कोण याह  दुस या प ाचे हात  हात घालून स ेत भागीदार बनून 

आपले हत सा य कर या या य ात लागलेला आहे. हे अशा कारचे प  अशा कारचे लोक हे रा  वादापासून कोसो 
दूर आहेत. अशा लोकां या हातात देशाची स ा जर असली तर आप याला ा  केलेलं आपल ंवैभव हे के हा आप या 
हातून  िनघेल हे सांगता  येणार नाह . 

आज लोकशाह चा जो चतुथ तंभ आपण हणतो  तो हणजे मी डया  मी डयाने जर ठरवले तर तो देशासाठ  

कुठलंह  चांगल ंक  शकतो तेवढ  मता आज या िम डयाम ये िन तच आहे. परंत ुदुद वाने आजचा मे डया देखील 

वकाऊ झाला आहे, पेड यूज पसरवणारा असेल, ट आरपी वाढावा यासाठ च बात या सा रत करणारा असेल, तर मा  

देशासाठ  कैवार  सापडणे कठ ण होईल. हणून लोकशाह या चारह  तंभांची मह वपूण जबाबदार  आहे. याच बरोबर 
देशातील नाग रकांनी सु ा देशा या हतासाठ  देश ोह  लोकां या नाद  न लागता चांगले वाईट या गो ी आप या 
ववेका या कसोट वर घासून शेवट  यातून जे स य असेल ते याचा वीकार केला पा हजे आ ण स या या बाजूने 

देशासाठ  उभे रा हले पा हजे. जर आपण आपसातच व वध कारणांनी भांडत रा हलो मी डयाने ट आरपी साठ  सारण 

तं ाचा वापर कर त रा हला तर मा  आप या पूवजांनी आप यासाठ  जे एक  चांगले िच  रंगवले होते तसे घडणार नाह . 

पयायाने यां या बिलदानाला याय िमळणार नाह . हणून शेवट  असे हणता येईल क , भारत हा व वधतेने नटलेला 
देश आहे. या देशातील व वध ते म येच आपली खर  श  देखील आहे. परंतु आप या शु लक वाथासाठ  आज लोकं  

वेगवेगळे माग  अनुसरता नाअसताना दसतात. आ ण ह  खर  िचंतेची बाब आहे अशाने आप याला  आपली रा ीय 

सुर ा  राखणे रा ीय संर ण करणे िन तच अवघड होईल हणून देशातील सव राजक य प ांनी मी डयाने सामा य 

जनतेने आप आपसा म ये वैरभाव िनमाण होणार नाह , आप या देशातील दुह चा फायदा आपले श ,ू आपले शेजार  

उचलणार नाह त याची काळजी आपण सवानी घेणे ह  काळाची गरज आहे अ यथा आपले पारतं य फार दूर आहे असे 

हणता येणार नाह .  
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