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मलाई यहाँ सरु िक्षत हु छु भ ने लागेको िथयो। तर अिहले
मलाई लाग्दै छ, हाम्रा बारे मा के गन भ ने कुरा नेपाललाई
चीनले बताउँ छ।
- ित बती शरणाथीर् दोज िछिरङ, काठमाड , माचर् २०१३
ित बतीह को दशक यताको सबभ दा ठूलो र

यापक आ दोलन, २००८

को ित बत िबद्रोह पिछ चीन सरकारले चीनका ित बती क्षेत्रह का आ नो
िनय त्रणलाई

प ट पमा किसलो पारे को छ। उसले चीनिसत लामो

िसमाना जोिडएको र उ लेख्य आकारको ित बती समुदाय रहे को नेपाललाई
पिन ित बतीह को आधारभत
ू अिधकारमा कटौती गन काममा चीनको
साझेदार हुन दवाव िदएको छ।
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२००८ यता नेपालले चीनिसत कैयन सुरक्षा र "सूचना-आदानप्रदान"
स झौताह मा ह ताक्षर गरे को छ जसमा सीमा सुरक्षा प्रव ध सहयोग,
ित बतीह को प्रदशर्नमा आंिशक प्रितब ध, ित बती समुदाय, यसका नेता
तथा वा तिवक वा शङ्का गिरएका आ दोलनकारीह को िवशेष िनगरानी
तथा दलाई लामाको ज मिदन, अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार िदवस
(िडसे बर १०) तथा उ च पद थ िचिनयाँ अिधकारीह को भ्रमण ज ता
राजनीितक िहसाबले संवेदनशील अवसरमा ित बतीह को बाहु य रहे का

क्षेत्रह मा भयो पादक सङ्ख्यामा सश त्र प्रहरीको उपि थित गराउने ज ता
कुरा पदर् छन ्।
यसका पिरणामह

समग्र ित बती समुदायमा अनुभव भइरहे को छ। अंशतः

यही दवावका कारण ित बतीह ले प्रहरी बलको अ यिधक प्रयोग, िनवारक
नजरब द, यातना, िहरासतमा रहे का बेला हुने द ु यर्वहार, बलपूवक
र्
िनगरानी, तथा अ प ट र

यापक अथर् लाग्ने सुरक्षा स ब धी कसूरका

पिरभाषाह को सामना गनुर् पिररहे को छ।
चोदाक नामग्याल नामक करीब २५ वषर् आसपासका एकजना पव
ू र् िभक्षु
जनवरी २००९ मा शरणाथीर्का

पमा नेपाल आइपुगे। आ दो (काज

िप्रफेक्चर, िसचआ
प्रा त) को तोङ्कोर गु बाका पव
ु
ू र् सद य रहे का उनले
२००८ अिप्रलमा भएको एउटा भीड त पिछ कैयन मिहना लुकेर िबताए।
उक्त भीड तमा सुरक्षा बलले ित बती प्रदशर्नकारीह को एउटा भीडमा गोली
बषार्उँदा करीब एक दजर्न मािनस मािरएका िथए। उक्त प्रदशर्नका कैयन ्
सहभागी र िभक्षुह

पक्राउ पन डरले पहाडितर भागे र मिहन स म कठीन

अव थामा जीवनयापन गरे ।

चीनको छायामा

यो पलायन फोटो छािपएका पो टर टाँस गरे र
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खोजी गिरएका फरार
प्रशासनको
य ता

यिक्तह लाई िगर तार गन

थानीय िचिनयाँ

यापक र िनर तरको अिभयानबाट जोिगने प्रयास िथयो।

यिक्तका आफ तह लाई समेत िनगरानी गिरएको िथयो र

उनीह का बारे मा जानकारी िदने दवाव िदइएको िथयो।
चोदाक र उनका एक साथीले ित बत छा ने िनणर्य गरे । उनीह

सु मा

ट्रकका पछािड चढे र र पिछ रातीराती पैदल िहँडरे नेपालको िसमानाितर
लागे। जनवरी २००९ मा चीनको ड्राम निजकै एकजना ित बती
पथप्रदशर्कले उनीह लाई राती िसमाना कटाइिदयो।

यहाँबाट उनीह

मोटरसाइकल चढे र र पैदल िहँडरे बाटामा पन पुिलस चेक वाइ टह लाई
छ दै काठमाड गए। ती दई
ु जनाले कैयन ् सातास म काठमाड उप यकाको
एउटा ित बती गु बामा शरण िलए, र

यहाँबाट िनि कनु परे पिछ

काठमाड को एउटा ित बती क्षेत्रमा लुकेर ब न थाले।
मलाई पक्राउ पिरएला र चीनमा िफतार् पठाइएला भ ने
असा य डर लागेको छ। िचिनयाँह ले मेरो फोटोको (वा टे ड)
पो टर बनाएर काजमा टाँसेका छन ् र उनीह
अपराधी ह भ छन ्। उनीह

कसैले पिन

सधभिर हामी

यो गोलीका डका

बारे मा साँचो कुरा नगरोस ् भ ने चाह छन ्, यसैले उनीह
हामीलाई िगर तार गन जे बहाना बनाउन पिन तयार हु छन ्।

म यहाँ (नेपाल) आइपुगे पिछ आफू ित बतबाट भाग्न सफल

भएकोमा एकदमै खस
ु ी भएको िथएँ। मैले आफू सरु िक्षत हु छु

र दलाई लामाका लािग प्राथर्ना गनर्सक्छु भ ने लागेको िथयो।
तर मलाई अिहले ित बतीह का लािग नेपाल सुरिक्षत छै न
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ज तो लाग्न थालेको छ। प्रहरीह
सुराकीह

िनगरानी गिररहे का छन ् र

पिन धेरै छन ्। गु बाह मा पिन सुराकीह

भएकाले

नै हामीले आफूलाई पिहले बास िदने गु बा छा नु परे को हो।
यहाँ ित बतीह

सध डरसरी बसेका छन ्। मिसत कागजपत्र

नाममा एकटुक्रा कागजस म छै न र मलाई नेपाली बो न
आउँ दै न। म पक्राउ पिरहाल भने के होला भ ने डर
लािगरह छ। कितस म भने, यहाँ (बौद्धनाथ) को एउटा
गु बामा म एकपटक दलाई लामाका लािग भएको एउटा
कायर्क्रममा सिरक िथएँ, हातहितयार सिहतका प्रहरी गु बाको
हातामा नै प्रवेश गरे र को त वीर भएको

यानर

याते।

मलाई (ित बतीह का सावर्जिनक) कायर्क्रमह मा जान डर
लाग्छ तर हाम्रा दाजभ
ु ाइ िददी बिहनीह

ित बतमा छन ् र

कैयनले आ मदाह गिरसकेका छन ् भने हामी कसरी चप
ू चाप
ब न सक्छ र? शाि तपूणर् प्राथर्नामा सामेल भएका कारण
मात्र पिन प्रहरीले प्र येक पटक केही

यिक्तह लाई पक्राउ

गिररहे को छ। प्रहरीले फोटो िख छ र मलाई थाहा छ,

यो

चीनका लािग हो। यहाँ (बौद्धनाथमा) िहजोआज जताततै
क्यामेराह

छन ्। ती त वीरह को प्रयोग केका लािग हु छ

भ ने बारे मा हामीलाई के थाहा हु छ र?

क्यामेराह

छन ् र मलाई बौद्धनाथ पिन

हासामा जताततै

यही िदशाितर

अग्रसर भइरहे को अनभ
ु व हु छ। िचिनयाँ प्रहरी

हासामा बसेर

हामी यसरी बोलेको हे िररहे का छन ् भ ने हामी सबैलाई थाहा
छ।

चीनको छायामा
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काठमाड को एउटा टोलमा ज मेका २४ वषीर्य ित बती यव
ु क दोज लु डुपले
युमन राइ स वाचलाई बताए अनुसार ित बती सावर्जिनक कायर्क्रममा
सहभागी भएका कारण २००८ र २००९ का बीचमा उनी धेरै पटक
िगर तार भएका छन ्।

यसबेलादे िख नै नेपाली प्रहरीले उनलाई िनर तर

िनगरानी गिररहे को छ र प्रायः कुनै उ च तरीय िचिनयाँ प्रितिनिधको
भ्रमण अिघ र कुनै ित बती सावर्जिनक कायर्क्रम अगािड उनलाई
िहरासतमा िलइ छ।
अिघ लो पटक कुनै िचिनयाँ प्रितिनिधको भ्रमणको अिघ लो
िदन म िगर तार भएँ। मैले केही गरे को िथइँन र पिन प्रहरी
मेरा घरमा आयो र मलाई िगर तार गर्यो। प्रहरी चौकीमा
मलाई लगपर्िछ एउटा प्रहरीले भ यो, "एई, तँ नै सम याको
जरो होस ् र तँलाई हामी चीन पठाउँ दै छ । थाहा छ? तँलाई
चीन िफतार् पठाउन हामीलाई सम या छै न र

यसको सुइँको

कसैले पिन पाउँ दै न।" म यहीँ ज मेको हुँ र पिन मिसत कुनै
कागजपत्र छै न। ध न म राम्रोिसत नेपाली बो न सक्छु।
उनीह

ित बतीह

लोप होऊन ् भ ने चाह छन ्। तर के

हामीले प्रितकार नगन हो भने चािहँ सबै सम या समाधान
हु छन ् त? हामी ित बतीह ले आ ना कुरा भ न पाएन भने
चािहँ हामी मािसन बेर लाग्दै न।

लामो समयदे िख ित बतीह ले चीनबाट उि कन, अ थायी बसोबास गनर् र
छोराछोरीलाई दे श बािहर पठाउनका लािग पिहलो ग त यका
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नेपाललाई रो ने भएकाले चीनले नेपाललाई तारो बनाएको छ। िहमालयको
बाटो हुँदै नेपाल प ने लामो र प्रायः जोिखमपूणर् पैदल बाटो उ तर

भारतमा रहे को धमर्शाला पुग्ने सबभ दा सोझो बाटो हो। धमर्शालामा दलाई
लामा, िनवार्सनमा रहे को ित बती सरकार र ८०,००० ित बतीह को बसोबास

छ।
१९५९ मा दलाई लामा भागेर भारत गएपिछ नेपाल आएका प्रारि भक
समूहका ित बती शरणाथीर्ह का नातागोता र स तान, र

यस पिछ

यदाकदा आउने शरणाथीर् तथा आप्रवासी तथा भारतबाट आउनेह

समेत

गरे र नेपालमा १५००० दे िख २० हजारस मको सङ्ख्यामा ित बतीह

रहे का

छन ्।
१९५९ दे िख १९८९ का बीचमा िसमाना पार गरे र आउने ित बतीह लाई
नेपाल सरकारले शरणाथीर् मा यता िदएर दतार् गन गरे को िथयो। १९८९ मा
चीनिसत कूटनीितक सहमित भएपिछ नेपालका राजाले ित बती
शरणाथीर्ह लाई नेपालमा

थायी बसोबास गन अनुमित रोक्का गिरिदए।

तर शरणाथीर्ह का लािग रा ट्रसंघीय उ चायोग (यूएनएचसीआर) िसतको
अनौपचािरक र अिलिखत स झौताका आधारमा नेपालले ित बतबाट भारत
जाने शरणाथीर्ह लाई "सुरिक्षत मागर्" को अनुमित भने िदई नै रहे को छ।
२००८ को ित बत िबद्रोहका बेला र

यसपिछका कैयन ् मिहनास म

काठमाड ित बत समथर्क राजनीितको के द्र िव द ु र यो, जहाँ दै िनक
सडक प्रदशर्न, भेला र राजनीितक घटनाह
मात्र खल
ु ा र सावर्जिनक

चीनको छायामा

हु थे। चीनको - केही मात्रामा

पमा आएको- तीब्र कूटनीितक दवावका कारण
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नेपाल सरकारले ित बतीह का प्रदशनर्ह मा रोक लगायो, प्रायः प्रहरी र
प्रदशर्नकारीह

बीच िभड त हु

यो र सावर्जिनक कायर्क्रमको योजना

गरे को शङ्का गिरएका ित बतीह लाई प्रहरीले िगर तार ग य । ित बतबाट
टाढा रािखएका अ तरार्ि ट्रय स चार मा यमह ले यी िभड तह लाई मह व
िदएर सामग्री तयार गरे । २००८ मा नेपालमा गिरएको ित बती राजनीितक
गितिविधमािथको दमन

यस वषर्को अग टमा “Appeasing China:

Restricting the Rights of Tibetans in Nepal” (चीनलाई खस
ु ी पानर्का
लािग नेपालमा ित बतीह को अिधकारको कटौती) शीषर्क

युमन राइ स

वाचको प्रितवेदनको िवषय ब यो।
यो प्रितवेदनले नेपालि थत ित बतीह को पाँच वषर् पिछको अव थाको
िव लेषण गरे को छ। २००८ यता नेपालमा र नेपाल-चीन सीमामा
ित बतीह का अिधकारप्रित धेरै कडाइ गनर् थािलएको छ। नेपालले
ित बतीह का लािग केही आधारभूत संरक्षणको
उनीह को भेला हुने र िवचार

यव था गरे पिन

यक्त गन अिधकारलाई कटौती गिरएको

छ। प्रदशनर्कारी वा िवरोध कायर्क्रमको योजना बनाएको भ ने लागेमा

ित बतीह लाई जथाभावी िगर तारी गनर् थािलएको छ । सरकारले
ित बतीह लाई

कूल भनार् गनर्, रोजगारी खो न, ब द यापार गनर् वा

अ य कामका लािग चािहने कागजपत्र प्रा त गनर्मा पिन जटीलता
थिपिदएको छ।
राजनीितक दमन खु लमखु ला भएको छ। माचर् २००९ मा एउटा िचिनयाँ
पित्रकािसतको अतर्वार्तार्मा ( यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद पिहलो पटक यही
प्रितवेदनमा प्र तुत गिरएको छ। हे नह
ुर् ोस ् अंग्रेजी सं करणको पिरिश ट २
), नेपालका नायव प्रहरी महािनरीक्षक भरत बहादरु जीसीले नेपालले
9
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ित बती राजनीितक भाषणलाई कडा पमा दमन गन कुरा बताएका िथए।
उनले बताए अनुसार

यसो गन आदे श उ चतम तहबाट आएको िथयो।

"नेपालका प्रधानम त्री पु पकमल दाहाल तथा उपप्रधानम त्री र
गह
ृ म त्री बामदे व गौतमले नेपालमा हुने "ित बती

वत त्रता"

का सबै गितिविधलाई िनिम या न पान आदे श िदए।

प्रधानम त्री पु पकमल दाहालले नेपाल र चीनका बीचमा
बिलयो मैत्री स ब ध भएका कारण नेपाल सरकारले यहाँको
भूिममा "ित बती

वत त्रता" का कुनै पिन गितिविध गन छूट

िदने छै न भने। उपप्रधानम त्री तथा गह
ृ म त्री बामदे व गौतमले
मलाई

यिक्तगत पमा नै फोन गरे र कुनै पिन मू यमा, कुनै

िहि कचाहट र दया नराखी "ित बती

वत त्रता" का

गितिविधह लाई दमन गन आदे श िदनु भयो।"
सोही अ तवार्तार्मा भरत बहादरु जीसीले नेपालको ती ण पमा बढे को
ित बतीह को िनगरानीका बारे मा गवर् गरे र २००८ को ित बत िवद्रोह पिछ
'ित बती

वत त्रता' लाई दमन गनुर् नै मेरो प्रमुख काम हो" भ ने

प ट

पारे ।
नेपालमा िचिनयाँ दवाव
नेपालका ित बतीह लाई आ ना अिधकारका मागबाट पिछ हटाउन र
उनीह का राजनीितक गितिविधह लाई दबाउनका लािग चीनले नेपाललाई
दवाव िदनु आ चयर्को कुरा होइन। बेइिजङले जिहले पिन चीनमा रहे का
ित बती समुदाय जाग्ने अस तुि टका जगाउनमा च ध दलाई लामा र
चीनको छायामा
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िनवार्सनमा वा िवदे शमा रहे का ित बती िहतका पक्षधरह को मूल भूिमका
रहे को दावी गद आएको छ। उसले चीनका ित बतीह मा हे नर् चाहने
क युिन ट पाटीर् र रा यप्रितको अिवभा य िन ठामा नकारा मक प्रभाव
पारे को पिन ठा दै आएको छ। ियनै कारणह ले गदार् २००८ को आ दोलन
यता बेइिजङले िवदे शी र सीमा वारपारका प्रभावह लाई सीिमत गन नीित
अपनाउँ दै आएको छ।
यी नीितह मा ित बतीह लाई आ नो क्षेत्रबाट भाग्नबाट रोक्नका लािग
ित बतका अ तरार्ि ट्रय िसमानाह लाई सैिनक उपि थितका साथ ब द गनुर्
पिन छ। २००८ को आ दोलन अिघ प्रितवषर् सरदर २,२०० का दरले
िसमाना िछचोली रहे का ित बतीह को सङ्ख्या २००९ र २०१२ का बीचमा
एक हजारभ दा कम र २०१३ मा १७१ र यो। उपल ध प्रमाणह का
अनुसार नेपालबाट अिनयिमत ढङ्गले िसमाना नाघ्न खोजेको अिभयोगमा
िचिनयाँ अिधकारीह

वारा पक्राउ गिरएका ित बतीह लाई चीनमा

कारागारमा थु नु र यातना िदनु

वाभािवक भएको छ।

िचिनयाँ अिधकारीह ले धेरै ित बतीह को पासपोटर् जफत गरे को छ र
अ तरार्ि ट्रय भ्रमणको पूवश
र् तर्का

पमा सबै ित बतीले यात्रा अिघ र पिछ

प्रहरीलाई यात्रा िववरण बुझाउनु पन

यव था छ। उनीह ले पिरवारका

सद य िवदे शमा रहे का सबै ित बतीको िववरण-खाता राखेका छन ्।
िहजोआज ित बत िभत्र रहे का ित बतीह ले मुलुकिभत्रै यात्रा गन यात्रा
अनुमितपत्र हािसल गनर् अिघ पिन िनकै कडा जाँचबुझको सामना गनुर्
पछर् । हालका वषर्ह मा ित बतीह लाई चीनको ित बत नीितप्रित
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आलोचना मक सूचनाह

हािसल, िवतरण वा उपयोग मात्र गरे बापत पिन

पक्राउ र कैद सजाय हुने गरे को छ।
िचिनयाँ सरकारले दरू स चार, इ टरनेट गितिविध र एसएमएसको ब दो
मात्रामा िनरीक्षण र से सर गरे को तथा िवदे शबाट ित बती भाषामा हुने
प्रशारणमा

यवधान पय
ु ार् एर तथा सेटेलाइट िडसह

सीिमत बनाएका ठोस प्रमाणह
रहे का ित बतीह लाई ित बत

जफत गरे र अ य न

उपल ध छन ्। छरिछमेकका मुलुकह मा
वशािसत

वाय त क्षेत्र (टीएआर्) तथा

उ लेख्य ित बती जनसङ्ख्या भएका छरिछमेकका प्रा तह मा सहयोग,
अिभलेख वा िवरोध कायर्क्रमलाई सहयोग गनर्बाट रोक्नका लािग पिन
िचिनयाँ अिधकारीह ले प्रय न जारी राखेका छन ्। तल िववरण िदइएज तै
चीनले अनुमित िबना दे श छा न खो ने ित बतीह लाई िनयिमत पले
जेलमा राख्ने, यातना िदने वा द ु यर्वहार गन गरे को छ।
िचिनयाँ सरकारका आिधकािरक प्रितवेदन र नेपाली अिधकारीह का अनुभव
अनुसार, चीनको मुख्य नीित अनु प नै चीनिभत्र दलाई लामा र
िनवार्सनमा रहे को ित बती समुदायको चीनिभत्र प्रभावलाई दवाउन तथा
अ तरार्ि ट्रय दवावको सामना गनर् वा समा त पानर् बेइिजङले नेपालिसत
स बि धत तीनवटा प्राथिमक उ े यह

राखेको छः

1. शरण खो न वा आप्रवासनका लािग गो य पमा िसमाना पार गनर्
खो ने तथा पिरवारबाट भारतमा रहे का ित बती

कूलह मा

बालबािलका पठाउने क्रमलाई रोक्ने िचिनयाँ प्रय नमा नेपालको
प्रभावकारी सहकायर् सुिनि चत गन;
चीनको छायामा
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2. नेपालमा हुने ित बत समथर्क सबै राजनीितक सङ्गठन लगायत
दलाई लामा र िनवार्सनमा रहे को सरकारका समथर्नमा हुने सबै
प्रदशर्न र गितिविधमा प्रभावकारी प्रितव ध लगाउने;

3. नेपालका गु तचर तथा सुरक्षा िनकायह लाई नेपालमा रहे को ित बती
समुदायमा प्रवेश गरे र र ितनको अनुगमन गरे र

यसको अ याविधक

प्रितवेदन चीनलाई उपल ध गराउनमा संलग्न गराउने।
बेइिजङलाई आ नो सोचाइ अनुसार सुरक्षा क्षेत्रलाई उ लेखनीय पमा
िव तार गन क्षमता र

ोत नेपालिसत छै न भ ने कुरा सु मै थाहा भएको

र् बिसरहे को र मुलुकको पयर्टन तथा
बुिझ छ। दशक दे िख शाि तपूवक
िनयार्त अथर्त त्रमा मह वपूणर् योगदान गिररहे को र संयुक्त रा ट्रसंघ तथा
कैयन ् युरोपेली मुलुकका नेपालि थत प्रितिनिधह ले िनर तर पमा
हकिहतको चासो राखेको समुदायका गितिविधह लाई खु

याउनमा

नेपालको बिलयो राि ट्रय अिभ िच छै न भ ने पिन उसले बुझक
े ो िथयो।
चीनले २००८ पिछ नेपालिसतको आिथर्क र कूटनीितक स ब धमा गरे को
िव तारको पिरणाम व प २०१२ जनवरीमा ता कालीन प्रधानम त्री वेन
िजआबाओ औपचािरक भ्रमणमा नेपाल आए र चीन नेपालमा सबभ दा धेरै
प्र यक्ष वैदिशक लगानी गन दे शह

म येको एक भयो। यो िव तार

नेपाललाई आ ना राि ट्रय अिभ िचह

पुनरावलोकन गराउने उद्धे यले

गिरएको िथयो । यो रणनीित आंिशक

पले भए पिन सफल भएको

दे िखयो।
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िचिनयाँ अिधकारीह ले केही ित बतीह लाई चीन फिकर्नबाट अनौपचािरक
पमा रोक लगाएको दे िख छ। २०१३ यता २० जना भ दा बढी चीन
फिकर्न चाहने वैध िचिनयाँ कागजपत्र भएका ित बती नागिरकह लाई
चीनमा पुनः प्रवेशको अनुमित निदएर िचिनयाँ अिधकारीह ले नेपाली
भूभागमा नै ब न बा य बनाएका छन ्।

यसको कारण

प ट छै न तर

चीनले ित बतीह लाई गो य पमा धमर्शाला जानबाट हतो सािहत गन
प्रयासमा

यसो गिरएको ज तो बिु झ छ।

यताका केही वषर्ह मा नेपालमा ित बती मु ाह लाई िलएर िचिनयाँ
अिधकारीह

अझ आक्रामक भएका छन ्। २००८ मा नेपालमा दलाई लामा

र िनवार्सनमा रहे को ित बती सरकारका मुख्य प्रितिनिध कायार्लय ित बती
क याण कायार्लयको दतार्का िवषयमा िचिनयाँ राजदत
ू ावासले सव च
अदालतको िनणर्यलाई समेत प्रभािवत गन प्रयास गरे को िथयो।
सफल भयो तर

यो प्रयास

यही ठाउँ मा अनौपचािरक कायार्लय भने स चालनमा नै

रहे को छ।
नेपाल र चीन बीच "एक अकार्का िव द्ध गितिविध गनर् आ नो भभ
ू ाग
प्रयोग हुन निदने" लामो समयदे िखको र कूटनीितक वक्त यह मा

दोहोिरइरहने स झौता छ। "एक चीन नीित" तथा तथा "चीन िव द्ध
गितिविध गनर् आ नो भूभाग प्रयोग हुन निदने" प्रितको प्रितबद्धता नेपाल
र चीन बीचका प्र येक बैठकह मा दोहोिर छन ्। य यिप नेपालिसतको

चीनको अपेक्षा बढे को छ। अिहले नेपाल "कुनै पिन शिक्तलाई आ नो
भूभागमा 'चीन िवरोधी' गितिविध गनर् निदने" तथा "चीन िवरोधी
गितिविधलाई समा त पान" प्रितवद्धता

चीनको छायामा

यक्त गछर् ।
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२००९ यता चीनको िवदे श नीितले ब दो

पमा उसको "के द्रीय अिभ िच"

प्रितको स मानको अपेक्षा गरे को छ। यो अ प ट भए पिन यसले ताइवान,
ित बत र िसन याङ भ न खोजेको बिु झएको छ। जनवरी २०१२ मा
चीनका प्रधानम त्री वेन िजआबाओको औपचािरक भ्रमणका क्रममा एकीकृत
नेपाल क यिु न ट पाटीर् (माओवादी) का नेता नेपालका प्रधानम त्री बाबरु ाम
भट्टराईले भनेः
नेपाल चीनको के द्रीय अिभ िचलाई िविश ट मह व िद छ,
एक चीन नीितलाई

ढतापूवक
र् समथर्न गछर् र ताइवान र

ित बतलाई चीनका अिवभा य अङ्ग मा छ। नेपाल सरकारले
आ नो भूभागमा किह यै पिन चीन िव द्ध गितिविध हुन िदने

छै न।

धेरैजसो चीनको दवाव बािहर दे िखँदैन।

यम
ू न राइ स वाचिसतको

अ तवार्तार्का क्रममा नेपाल सरकारका एकजना पूवर् मुख्य सिचवले भने
अनस
ु ार, तर नेपाल ती मागह

नकानर् सक्ने अव थामा छै न।

चीनको दवाव चक हु छ र प्रायः नदे िखने हु छ। य ता
दवावह

बािहर दे िखँदैनन ् तर िहजोआज

य तो भइ रहे को

छ। केही वषर् यता एउटा त लो तहको िचिनयाँले नेपालितरका
उ च तहमा पहुँच बनाएको मैले दे खेको छु। यो िब कुलै

असमान हो। यो दवावको सामना गन हामीिसत कुनै क्षमता
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छै न। यस िवषयमा बो ने एकमात्र अ तरार्ि ट्रय शिक्त
अमेिरका मात्र हो।
भद्र सहमित
नेपाल र शरणाथीर्ह का लािग रा ट्रसंघीय उ चायोग (यूएनएचसीआर) बीच
ित बतबाट भारत जाने शरणाथीर्ह लाई "सुरिक्षत मागर्" को प्र याभूित िदने
जे टल या स एग्रीमेट भएको िथयो। सहमितका अनुसार नेपाली
िनकायह बाट िगर तार गिरएका ित बती शरणाथीर्ह

धमर्शाला जाने

यात्राको तयारीका लािग यूएनएचसीआरलाई ह ता तरण गिर छ। चीन भने
ित बतबाट भागेका ित बतीह लाई "शरणाथीर्" का

पमा वगीर्करण गनर् नै

अ वीकार गछर् ।
हामीले यो अनुस धान सु

गदार् धेरै जना शरणाथीर् िवशेषज्ञ र

िव लेषकह ले नेपालमा रहे का सबै ित बतीह का लािग

यो जे टल या स

एग्रीमेटले काम गिररहे को ज तो आफूलाई लागेको बताए। नेपालको िभत्री
भागमा पक्राउ परे का ित बतीह का हकमा उक्त सहमितले काम गरे
तापिन िसमानाका छे उछाउमा पक्राउ परे काह का लािग भने कम र
मनलाग्दी िहसाबले मात्र काम गरे को छ।
हाम्रो अनुस धानले दे खाए अनुसार सीमा प्रहरीले िसमानामा रोिकएका वा
मानव बसोबास भएको क्षेत्रमा पग्ु नु अिघ रोिकएका ित बतीह लाई बलपव
र्
ू क
चीन फकार्उँछन ्। नेपालको गह
र् मर्चारीले
ृ म त्रालयका एकजना विर ठ पूवक
यम
ु ार िसमानाका आसपास भेिट्टएका
ु न राइ स वाचलाई बताए अनस
ित बतीह

थानीय सीमा प्रहरीको तजबीजमा "वैध शरणाथीर्" नठहिरएका

ख डमा या त रोिक छ वा फकार्इ छ, य यिप
चीनको छायामा
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य तो तजबीजका लािग

कुनै औपचािरक प्रकृया भने छै न। अ यागमन िवभागका एकजना विर ठ
अिधकारीले

युमन राइ स वाचलाई बताए अनुसार उनले सीमा क्षेत्रमा

काम गदार् पिन

यसरी ित बतीह

फकार्इएका िथए।

युमन राइ स वाचले

अतर्वार्तार् गरे का कोदारीबाट गु त ढङ्गले िसमाना काटे र आएका
ित बतीह का अनुसार नेपाली प्रहरीबाट पक्राउ नखाई सुरिक्षत ढङ्गले
काठमाड पुग्नु पछर् नत्र उनीह लाई चीन नै फकार्इ छ।
युमन राइ स वाच यी दावीह लाई पुि ट वा ख डन गनर् सक्दै न

यसैले

हामी यी कुरा स य हुन ् र यसमा थप छानवीन हुनुपछर् भ ने िव वास

गछ , िकनभने कुनै पिन

यिक्तलाई फकार्एर चीन पुर्याइए पिछ यातना

िदइनु र द ु यर्वहार गिरनु हु न। नेपालले यूएनएचसीआरका कमर्चारीह लाई
िसमानामा गएर पिरि थितको प्र यक्ष िनगरानी गनर्मा रोक लगाएको छ।
२०१३ मा यूएनएचसीआरमा दतार् हुने ित बतबाट आउने शरणाथीर्ह को

सङख्यामा अपूवर् कमी आएर १७१ जनामा झर्यो। १९९१ र २००८ का बीच
यो सङ्ख्या वािषर्क सरदर २२०० भ दा बढी िथयो।
यिक्त िवशेष र ब द यापारमा प्रहरी र प्रशासनको ब दो िनय त्रणले
ित बतीह

खद्र
ु ा भ्र टाचार र जथाभावी गिरने द ड जिरवानाबाट पीिडत

छन ्। नेपाल सरकारले ित बतीह लाई चीनिसतको स ब धमा

यवधानका

ि टले हे नर् थालेका कारण उनीह को िशक्षा, बसोबास, यातायात, रोजगारी
तथा िनजी र सरकारी सेवा (चालक अनुमित प्रमाणपत्रको नवीकरण,
याङ्क सेवा तथा अनेक िकिसमका दतार् स ब धी प्रशासिनक सेवा) आिद
अझ जटील भएका छन ्। ित बतीह का अनस
ु ार

17
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मा यमह ले गरे को नकारा मक िचत्रणका कारण यो

ि टकोण नेपालीह

बीच पिन ब दो मात्रामा फैिलइरहे को छ।
य यिप य ता िवषयव तह
ु

नयाँ होइनन ् तर २००८ अिघ ितनीह

थानीय अिधकारी, खासगरी पचह तरै िज लाका प्रमुख सरकारी अिधकृत
प्रमख
ु िज ला अिधकारीले लिचलो ढङ्गले समाधान गदर् थे। यस
प्रितवेदनका लािग अ तवार्तार् गिरएका ित बतीह ले हामीलाई बताए अनुसार
िहजोआज य ता सरकारी अिधकृतह

पिहलेका तुलनामा ित बती

समुदायका नेताह का अनुरोधमा िवचार गनर् धेरै कम इ छुक दे िख छन ्।
२००८ यता बढे को ित बती शरणाथीर्ह प्रितको आ नो कठोर नीितको
औिच य

प ट पानर् नेपाली अिधकारीह ले "भू-राजनीितक संवेदनशीलता"

तथा "एक चीन नीित" प्रितको नेपाली प्रितबद्धता तथा "नेपाली भूिमलाई
चीन िवरोधी गितिविधका लािग प्रयोग" हुन निदने आ नो कतर् यको कुरा
गन गरे का छन ्।

यी नीितह को कुनै कानन
ू ी आधार छै न। नेपालको कानूनमा "चीन िवरोधी
गितिविध" को अथर् र मह व छै न। ित बती राजनीितक वक्त यह प्रित
िवशेष पले लिक्षत कुनै पिन नीित वा अ यासह

प टतः भेदभावयुक्त

छन ् र ितनले अ तरार्ि ट्रय कानन
ू को उ लङ्घन गरे का छन ्। नेपालले सबै
गैरनागिरकह को शाि तपूणर् िवरोधलाई प्रितव ध लगाउँ दा

थािपत

अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार कानन
ू को उ लङ्घन हु छ। नेपाल स पूणर्
बािस दाको वाक्

वत त्रता र भेला हुने अिधकारको प्र याभूित गनर् बा य

छ। कुनै पिन ब दे ज आ तिरक कानूनमा लेिखएको हुनप
ु छर् र
चीनको छायामा
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यसले

राजनीितक अिभ यिक्तलाई अव द्ध गनर् पाँउदै न । कुनै िवशेष
गितिविधलाई "चीन िवरोधी" मा ने िक नमा ने भ ने बारे मा चीनको
ि टकोणको अपनाउनु भनेको चीनको कुनै पिन आलोचना तथा ित बती
पिहचानको प्रवधर्नलाई दमन गिरनुपछर् भ ने कुरा

वीकार गनुर् बराबर हो।

नेपालमा रहे का ित बती समुदायप्रितको ब दो िनगरानी र िनरीक्षणले
उनीह प्रितको भेदभावलाई बढाएको छ र उनीह
भए पिन वा नभए पिन प्रहरी र फौजदारी

राजनीितक

याय प्रणालीबाट द ु यर्वहार हुन

सक्ने असहाय अव थामा पर्ु याएको छ। एउटा अग्रणी
अिधकारवादी गैससका सद यले
"ित बतीह प्रितको

थानीय मानव

युमन राइ स वाचलाई बताए,

यवहारले नेपालको समग्र

छ... यसले केही िनि चत तहका

पले सिक्रय

यिक्तह

याय प्रणालीमा िखया पारे को
यायको संरक्षणबाट वि चत

भएको स दे श िदएको छ। अिहले वि चत हुनेह

ित बती हुन ् तर भोिल

को? यायले कुनै अवपाद नराखी सबैलाई एकै िकिसमको

यवहार गनुर्

पदर् छ।"
ित बत स ब धी िवषयव तम
ु ा चीनको राजनीितक संवेदनशीलतालाई
यानमा राख्ने सरकारको प्राथिमकताको प्रभाव नेपालको नागिरक समाज र
स चारमा यमह मा पिन पिररहे को छ। एउटा अग्रणी
अिधकारवादी गैससका कायर्कारी पदमा रहे का

थानीय मानव

यिक्तले

वाचलाई बताए अनुसार ित बती िवषयमा काम गनुर् "अ

युमन राइ स
मूलधारका

िवषयका तुलनामा अ य त संवेदनशील र जोिखमयुक्त काम हो।" एउटा
पित्रकाका स पादकले

वीकार गरे झ, मुख्य पत्रपित्रकामा से फ से सरशीप

भ नाले ित बत र चीनको मानव अिधकार िरकडर् ज ता "िववादा पद"
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िवषयलाई पाखा लगाउनु हो। ित बती समुदायको मानव अिधकारको
ि थितको िनर तर िनगरानी गिररहे का मानव अिधकार सङ्गठन, नेपाल
( यूरोन) ज ता सं थाह

िनर तर दवावमा हु छन ् र उनीह लाई दे शप्रित

बेइमानी गरे को आरोप लगाइ छ।

धेरै ित बतीह का लािग नेपाल एउटा सरु िक्षत ठाँउ हो। ित बतमा
राजनीितक सङ्कट गिहिरँदै जाँदा नेपाल सरकारको ितनलाई संरक्षण गन
नीित र अ यासह
अिभ यिक्त र अ

अझ जटील हुँदै जा छन ् र ित बतीह को

वत त्र

अिधकारह को हनन गनर्मा िचिनयाँ सरकार

िछमेकीह लाई दवाव िदनमा कित प्रभावकारी छ भ ने कुराको सङ्केत
दे िख छ। यस प्रितवेदनका पिरणामले दे खाए अनुसार चीनको प्रभाव एकदमै
ब दै गएको छ र पिरणाम व प ित बतीह

चीनको छायामा
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अझ असुरिक्षत भएका छन ्।

मुख्य सुझावह
नेपाल सरकारका लािग
- िसमानामा रोिकएका वा नेपालमा थुनामा रािखएका लगायतका
ित बतीह लाई उनीह को शरण खो ने अिधकार सुरिक्षत हुने

अव थामा बाहे क जबरज ती चीन फकार्उने काम अिवल ब ब द
गन।

- पीिडतलाई पीडकको पँहुचमा पुयार्उन नपाउने अ तरार्ि ट्रय कानूनह को
कडाइका साथ पालना गन

- योग्यता पुगेका सबै ित बतीह लाई शरणाथीर्को पिहचान प्रमाणपत्र
(आरसी) तु

त उपल ध गराउने।

- आव यकता अनुसार १९८९ पिछ भागेर नेपाल आएका तर शरणका
लािग भारत जान नसक्ने वा नचाहने ित बतीह लाई शरणाथीर्को
पिहचान प्रमाणपत्र उपल ध गराउने।
- नवीकरणका प्रावधानह लाई सरल बनाई योग्यता पुगेका ित बती
तथा ितनका आि त (पितप नी वा बालब चा) का लािग शरणाथीर्को
पिहचान प्रमाणपत्र जारी गराउने।
- नेपालमा ब ने ित बती लगायत, जन
ु सुकै कानूनी है िसयत भएका
सबै

यिक्तको अिभ यिक्त तथा भेला हुने

वत त्रताको संरक्षण गन

र ित बतीह का शाि तपूणर् प्रदशर्नह लाई दमन गन काम अ य
गन।
- ित बती बािस दाह को स पि त, काम,

यापार

यवसाय, सं थापना

आिदमा लगाइएको िनय त्रण हटाई उनीह लाई

वत त्रतापव
र् यात्रा
ू क

गन अिधकार प्रदान गन।
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चीन सरकारका लािग
- उपयुक्त कागजपत्र िबना िसमाना पार गन वा िसमाना पार गन
प्रयास गरे कोमा पक्राउ परे का ित बतीह लाई यातना िदने तथा अ य
द ु यर्वहार गन काम तु

त ब द गन

- दे श छा न चाहने ित बती तथा िवदे शी नागिरकह लाई कागजपत्र
उपल ध गराई उनीह मािथका िनय त्रणह

समा त पान

- िचिनयाँ नागिरक रहे का सबै ित बतीह लाई पन
ु प्रवेश गनर्

वीकृित

िदने
नेपाल सरकार तथा नीित िनमार्ण र कायार् वयनमा संलग्न सरकारी
कमर्चारीलाई अ तरार्ि ट्रय मानव अिधकार तथा शरणाथीर् स ब धी
अिधकारको बिखर्लाफ हुनेगरी दवाव िदन ब द गन।

चीनको छायामा
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