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यथाशीघ्र प्रकाशनका लािग  
फेब्रुअरी ११, २०१९ 
सञ्चारका लािग सम्पकर्  : प्राथर्ना गुरुङ, 347-709-3330; prarthana@adhikaar.org 

होनु्डरस र नेपालका टीपीएस् प्राप्त गरकेा ब्यिक्तहरूल े१००,००० मािनसहरूको गैरन्याियक 
िनस्कासन रोक्नका लािग ट्रम्प प्रशासनका िवरूद्ध मुद्दा दायर  

टीपीएस् सुिवधाको कटैाित, जाितवादी सोचबाट अिभप्रेिरत, यसले पिरवारहरूलाइ 
खलबल्याउनेछ 

सान फ्रािन्सस्को- होनु्डरस र नेपालका गरी १००,००० जना सबै टीपीएस ्प्राप्त ब्यिक्तहरूको गैरकानुनी तरीकाले टीपीएस् 
खारजे गनर् लागेको र टीपीएस पाएकाहरूबाट जन्मेका दशैां हजार अमेिरकन बालबािलकाहरूलाइ उनीहरूको पिरवारबाट 
छुट्याउनबाट रोक्नका लािग अस्थायी संरक्षणको हिैसयत (टीपीएस्) पाएका ६ जना वयस्क र उनीहरूबाट जन्मेका २ जना 
अमेिरकन नागिरक बच्चाहरूले अाज संयुक्त रूपमा क्लास एक्सनको मुद्दा दायर गरकेा छन ्। यो मुद्दा क्यािलफोिनर् या 
राज्यको नदर्न िडिस्ट्रक्टमा रहकेो संयुक्त राज्य अमेिरकाको िजल्ला अदालतमा दायर गिरएको छ । यो मुद्दाका पक्षहरूलाइ 
दिक्षणी क्यािलफोिनर् यामा रहकेो एसीएलयू, एिसयन अमेिरकन्स एडभािनं्सग जिस्टस-एिसयन ल ककस, एिसयन अमेिरकन्स 
एडभािनं्सग जिस्टस ्- लस एन्जेलस्, द नेसनल डे लेवोरर अगर्नाइिजंग नेटवकर् , र िसड्ले अिस्टन जस्ता संस्थाहरूल े
प्रितिनिधत्व गरकेा छन् । [फाइिलंग गरकेो उजुरी यहाँ पढ्नुहोस]् 

अकु्टवर २०१८ मा सुडान, िनकारागुवा, हटैी र एल साल्भाडोरलाइ िदएको टीपीएस् सुिवधा हटाइएकोमा अदालतले त्यसलाइ 
रोिकिदयो । जाितगत अाधारमा प्रेिरत भएर टीपीएस ्हटाइएको र सो गदार् प्रशासिनक कायर्िविध ऎन (एडिमिनस्टे्रिटभ 
प्रोिसजर एक्ट) उल्लंघन भएको कुराको सारभूत िकिसमको प्रमाण अदालतले पायो । ियनै मािथका देशका हकमा प्रयोग 
भएका कमजोर कानुनका अाधारमा होनु्डरस र नेपालको टीपीएस ्पिन खारजे गदार् अन्याय हुने भएकोले यस्ता कानुनलाइ 
अाधार मानेर टीपीएस् खारजे गनुर्हँुदैन भनेर यो ''भट्टराइ िवरूद्ध नेल्सन '' भएको मुद्दामा वादीहरूले अारोप लगाएका छन् । 
यसरी टीपीएस् खारजे गनार्ले टीपीएस् पाएकाहरूबाट जिन्मएका अमेिरकन नागिरक बच्चाहरूलाइ अाफ्नो देश वा अाफ्ना 
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बाबुअामा मध्ये एक रोज्नु पनेर् हुन्छ जुन कुरा संिवधान िवपरीत हुन जान्छ भनेर वादीहरूले यो मुद्दमा थप अारोप लगाएका 
छन्। 

अिधकार संस्थाका सदस्य तथा टीपीएस् पाएका नेपाली वादी केशवराज भट्टराइ भन्छन्," म जस्ता टीपीएस् भएका अन्य 
नेपाली समेतका लािग गिरएको यो मुद्दामा सहभागी हुन पाउँदा म ज्यादै गैारव महशुस गरकेो छु । टीपीएस् पाएर मैले भरपदोर् 
काम पाएको छु र  मेरो पिरवारका साथ नया ँजीवन जीउन सक्षम भएको छु । टीपीएस् हट्दाको अवस्थामा धेर ैमािनसको 
जीवन जोिखममा पनर् जाने अिन कडा पिरश्रम गनेर् कामदारहरू र अन्य मािनसहरूलाइ यो देशले हानी पुयार्उन सक्नेछ भन्ने 
कुरा जब मैले देख्छु अिन मलाइ पीडा हुन्छ । यो देशलाइ मद्दत गनर्का लािग म काम गिररहन चाहनु्छ साथसाथ ैिवगतको 
भूकम्पबाट अिहले पिन तंिग्रदै गरकेो नेपालको पुनिनमार्णमा पिन सहयोग गिररहन चाहनु्छ ।" 

अाज दायर गिरएको उजुरीमा के अारोप लगाइएको छ भने िडपाटर्मेन्ट अफ् होमल्याण्ड सेक्युिरटीमा राजनीितक िनयुिक्त 
पाएर काम गिररहकेा ब्यिक्तहरूले अमेरकाका राजदूतहरूले िदएका सुझावहरू र सम्बिन्धत देशको वास्तिवक यथाथर्लाइ 
जानाजान नजरअन्दाज गररे होनु्डरस र नेपालको टीपीएस ्खारजे गर े। उनीहरूले राष्ट्रपित ट्रम्पको "पिहले अमेिरका" भन्ने 
नीितलाइ पिहला अगािड साररे टीपीएस् खारजे हुनै पछर् भन्ने सोचाइ िलए । यो नीितले सेता जाित नभएका (नन-्ह्वाइट्स्) र 
गैर युरोपीयन मूलका अाप्रवासीहरूलाइ िनकाला गनेर् कुरा गछर् । ल्यािटन अमेिरकन र दिक्षण एिसयाका देशहरू र त्यहाँबाट 
अाएका अाप्रवासीहरूका िवरूद्ध राष्ट्रपित ट्रम्पका बारम्बारका जाितबादी भनाइहरूलाइ पिन यो उजुरीमा रािखएको छ । 
राष्ट्रपित ट्रम्पले उनीहरूलाइ सपर्हरू र जनावरहरू भनेको, नेपाल देशको नामलाइ "िनप्पल" भनेको अिन भारतीय 
प्रधानमन्त्रीको बोल्ने शैलीलाइ नक्कल गररे ठट्टा गरकेो जस्ता कुराहरू यो उजुरीमा छन ्। 

पेन्टसर् युिनयन (IUPAT DC21) संस्थाका सदस्य तथा टीपीएस् पाएका होनु्डरसका  वादी डोनाल्डो पोसाडास् सेसेरसे् 
भन्छन्," म यो मुद्दामा मेरी छोरी र मेरा लािग मात्र भनेर सहभागी भएको हनै तर टीपीएस् हटाइँदा असर पनर् सक्ने प्रत्येकका 
लािग भनेर सहभागी भएको हँु । हाम्रा बच्चाहरूलाइ यहाँको जीवन वा उनीहरूले िचनै्द निचनेको ठाउँको जीवन छान्न बाध्य 
पािरने कुरा पक्षपातपूणर् छ । हामी सबै जनालाइ खतरापूणर् अिन अिस्थरतामा पठाउनु अन्यायपूणर् हुन्छ । िवगत दुइ 
दशकदेिख यो देशको युिनयन पेन्टरमा लगातार रहन पाउनुमा म गवर् गछुर् अिन यो सबै कुरा खोिसएको देख्दा मैले राम्रो 
मािन्दनँ ।" 

एनडीएलअोएन (NDLON) का सह-िलगल डाइरके्टर जेिसका वंशलले भन्नुभयो," मानवीय िहसावमा िदइने टीपीएस् 
कायर्क्रमलाइ ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी िहसावले हटाउन खोिजरहकेो छ तर कुरा के छ भने टीपीएस् पाएकाहरू यस्तो 
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गैरकानुनी काम हुन निदनका लािग लिडरहकेा छन् । उनीहरूले यसभन्दा अिघ पिन टीपीएस् पाएका हजाराैं मािनसहरूलाइ 
अस्थायी रूपमै भए पिन िनकाला गनेर् काम रोक्न सफल भए । अाजको उजुरी माफर् त पिन हजाराैं संख्याका मािनसहरलाइ 
संरक्षण गनर् खोजेका छन् ।" 

िविभन्न संस्थाहरूमा रहरे टीपीएसलाइ जोगाउन अदालतदेिख कंग्रेससम्म लिडरहकेा सदस्यहरू अाजको मुद्दाका वादी पक्षहरू 
हुन् । यी संस्थाहरूमा अिधकार, द इन्टरनेशनल युिनयन अफ् पेन्टसर् एन्ड एलाइड टे्रड्स (IUPAT), नेशनल टीपीएस् 
एलाइन्स रहकेा छन् । 

एडभािनं्सग जिस्टस-एिसयन ल ककसका स्टाफ एटनीर् जेनी झावले भिनन्, "टीपीएस् पाएका होनु्डरस र नेपालका 
ब्यिक्तहरू, उनीहरूका पिरवारजनहरू र समुदायलाइ अकल्पनीय हानी पुयार्उनु अगाव ैिदइएको टीपीएस् रोक्ने ट्रम्प 
प्रशासनको योजनालाइ रोक्नै पछर् ।”

एिसयन अमेिरकन्स एडभािनं्सग जिस्टस्-लस एन्जेलसकी वकील िमन्ज ुचोले भिनन्, "टीपीएस् पाएकाहरू समुदायका लािग 
महत्वपूणर् सदस्यहरू हुन् । उनीहरू हजाराै ंअमेिरकन बच्चाहरूका बाबुअामाहरू हुन् । अाफ्नो पिरवार र पिरवारका 
सदस्यहरूलाइ लालनपालन गनर्का लािग काम गनर् सक्षम हुन टीपीएस ्पाउनु ज्यादै महत्वपूणर् कुरा हो । टीपीएस् हटाउने 
ट्रम्प प्रशासनको असंवैधािनक प्रयासका िवरूद्ध कानुनी लडाइ लिडरहकेा समुदायका पक्षमा उिभन पाउँदा हामी गैारवािन्वत 
भएका छैां ।

एसीएलयू (ACLU) अफ सदनर् क्यािलफोिनर् याका िसिनयर काउन्सेल अिहलान अारूलानाथमले भन्नुभयो," ट्रम्प प्रशासनले 
गैरकानुनी िहसाबले टीपीएस् लाइ िछन्नु भन्दा अगािड नै यी साहासी अमेिरकन नागिरक बालबच्चा र उनीहरूका 
बाबुअामालाइ प्रितिनिधत्व गनर् पाउँदा हामीलाइ गवर् लागेको छ । यी बच्चाहरूले कानुनको उिचत प्रिक्रया अपनाउन ुपनेर् 
अिधकारलाइ अाफ्नो सरकारले सम्मान मात्र गरोस् भनेर भनेका छन् । अदालतले कानुनको शासनलाइ कायम राख्नेछ साथ ै
उनीहरूले पाउने यथोिचत संरक्षण प्रदान गनेर्छ ।" 

उजुरीको व्यहोरा यहाँ पढ्नुहोस ्:- 
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