
भारता�या मु
स�दे�गर�मुळे नेपाळ पु�हा भारता�या बाजूने  
चीनी दबावामुळे --- 
भारताने �लपलेुखमधून जाणा� या कैलास-मानससरोवर �लकं रोडचे 
उ�घाटन केले आ ण नेपाळने "यावर त"काळ आ#ेप घेतला. 
नेपाळने भारतासाठ% साम&रक'()या मह+वा,या कालापानी, 
�लपलेुख आ ण �लि/पयाधुरा या संपूण0 ३५ वग02कमी,या 3देशावर 
आपला ह6क सां7गतला.  
नेपाळ सरकारने वाद89त नकाशा शालेय अ;यास<मात 
समा=व(ट केला. "यासोबत नवीन नकाशा देशा,या एक आ ण 
दोन @पयां,या नाAयांवर 7चBहां2कत करAयाचा Cनण0य घेतला. 
�ल=ंपयाधुरा, �लपलेुख आ ण कालापानी भागात भारताने ५४२ 
चौरस 2कलोमीटर #ेEावर कFजा केला आहे आ ण हा नेपाळचा 
एक भाग आहे, असा या पु9तकाचा दावा आहे. आजपयGत 
अ"युHम सां9कृCतक, सामािजक, आ7थ0क संबधं असलेKया 
नेपाळने भारताशी सीमेव@न वादाला का सु@वात केलL?. "यामागे 
दोन कारणे आहेत, एक पंत3धानपद MटकवAयासाठ% आ ण दसुरे 
चीनी दबावामुळे. 
नेपाळचे पतं3धान के. पी. शमा0 ओलL यांनी अजुन एक वाद89त 
व6तOय केले. ते /हणतात, “Pीरामाची जBमभूमी नेपाळ असून, 
Pीरामाचा जBम नेपाळमधील ठोरL या Mठकाणी झाला होता. राजा 



दशरथसु�धा नेपाळचा होता. "याने नेपाळमधील रLदL या गावी 
पुEकामे(ठ% यR केला होता. वािKमकSहL नेपाळचेच.  
नेपाळ आ ण भारतातील तणावपणू0 संबंधांनंतर नेपाळ,या 
सरकारने भारतीय Bयूज चॅनलवर बदंL घातलL. भारतीय Bयूज 
चॅनलवUन नेपाळ सरकार आ ण पंत3धानांची बदनामी करत 
असKयाचा नेपाळ सरकारने आरोप केला होता. 
नेपाळ�या �ई आणी अ�य ११  ठकाणी घुसखोर�  
नेपाळ,या @ई गावावर गेKया तीन वषाGपासून चीनने अवैध 
कFजा केKयाचे नुकतेच उघड झाले. माE, कालापानी, �लपुलेख 
आ ण �लि/पयाधुराचा मु�दा उपि9थत करत भारत=वरोधी Cनण0य 
घेणा� या के. पी. शमा0 ओलL सरकारने चीन,या घसुखोरL=वरोधात 
शFदहL उ,चारला नाहL. भारता=वरोधात सात"याने बडबडणा� या 
नेपाळी क/युCन9ट प#ानेहL चीन,या अवधै जमीन बळकावणीचा 
=वरोध करAयाऐवजी मौनZत धारले. नेपाळ मा[यमात 3सा&रत 
झालेKया वHृांनुसार चीनने अBय ११ MठकाणीहL घुसखोरL केलL 
आहे. 
नेपाळ,या कृषी मंEालया,या एका अहवालाम[ये नेपाळ-चीन 
सीमेवरLल सातपे#ा जा9त िजK\यांम[ये चीनने आपला ह6क 
39था=पत केला आहे. नेपाळमधील डोलखा, गोरखा, धारचुला, 
हुमला, �सधंुपालचौक, संखुआसभा आ ण रसुआ या सात 



िजK\यांम[ये आतापयGत चीनने आपला ह6क सां7गतला आहे. या 
भागातील अनेक गावे जी पूव] नेपाळम[ये होती, ती आता 
चीनम[ये गेलL आहेत. या भागाम[ये चीनने र9तेबांधणीसह 
अBय बांधकामे मो^या 3माणावर सुU केलL आहेत. चीनने 
ताFयात घेतलेला भूभाग तातडीने परत �मळ=वAयात यावा, असा 
ठराव नेपाळ,या संसदेत गतवष] =वरोधी प#ाने मांडला होता. 
माE, "याकड ेदलु0# करAयात आले. उलट नेपाळचा 
भारतासोबतच सीमावाद आहे, असा दावा नेपाळ,या 
पररा(_मं`यांनी केला होता. 
नेपाळी क&यु'न(ट पाट* ह� चीनची गुलाम 
चीन,या क,छपी लागून भारताला आOहान देणारे नेपाळचे 
पंत3धान के. पी. शमा0 ओलL हे चीन,या एजंटची भू�मका पार 
पाडत होते. नेपाळी क/युCन9ट पाटb हL चायनीज क/युCन9ट 
पाटbची पूण0पणे गुलाम आहे. "यामुळे चीन सांगेल तीच पवू0Mदशा 
असे स[याचे नेपाळचे धोरण झाले आहे. �लपलेुख-कालापानी 
3करणहL चीन,या सांगAयावUनच ओलL यांनी केले होते. 
"या�वारे भारत =व9तारवादL असून हळूहळू नेपाळची भूमी 
7गळंकृत करLत आहे, असा देखावा चीनला उभा करायचा होता. 
गेKया काहL मMहBयांपासुन नेपाळ,या 7चनी चालLने भारत-नेपाळ 
संबंधांम[ये 3चंड तणाव आला. आ7थ0क'()या स#म नसलेKया 



नेपाळ मधे चीनने अनेक मो^या ने"यांना c(ट 
केले.काठमांडूम[ये उ,च9तरLय अ7धका� यांना चीन आपKया 
इशा� यावर नाचवतो. 7चनी दतुावासाने नेपाळी क/युCन9ट पाटbचे 
सद9य आ ण पंत3धान ओलLंचे =वदेशनीतींचे सKलागार 
असलेKयाला नेपाळ-भारत संबधंावर संशोधन अहवाल 
�लMहAयासाठ% १५ लाख नेपाळी @पयाचे कंEाट Mदले होते. 
नेपाळ,या राजकSय अनागeदL,या प&रि9थतीवर ‘fलोबल वॉच 
अ ॅना�ल�सस’ने नुकताच एक स=व9तर अहवाल 3�स�ध केला. या 
अहवालातील CनरL#णे आ ण Cन(कष0 दाखवतात कS नेपाळ दसुरा 
Cतबेट होAया,या मागा0वर आहे.या अहवालाचे लेखक रॉलhड 
जॅ6वॉड0 यां,या मत,े आ7थ0क'()या स#म नसलेKया देशांना 
हे@न चीन "या देशातील मो^या ने"यांना c(ट करतो. एकाएकS 
आपलL =वदेशीनीती बदलणा� या नेपाळची वाटचालहL "याच Mदशेने 
सु@ आहे. "यामुळे जॅ6वॉड0 यां,या मत,े असे 2क"येक अ7धकारL, 
नेते, नेपाळी क/युCन9ट पाटbतील सद9यांना चीनने =व=वध 
आ�मष ेदाखवनू आपKया  खशात घातले आहे. नेपाळी 
क/यु◌ुCन9ट पाटb आ ण पया0यी नेपाळची सूEेहL हळूहळू चीन,या 
हातात जात आहेत.नेपाळ सारjया छो)या देशास चीन कज0Uपी 
मदत करतो. "या कजा0,या बदKयात चीन नेपाळम[ये आपले 
हातपाय पसरतो.  



नेपाळम-ये जनरल नरवणे यांचे शानदार (वागत 
पण, गेKया काहL Mदवसांपासून नेपाळची आ<मकता नरम पडलL 
असून "याने नवा नकाशा गुंडाळून पुBहा जुनाच नकाशा कायम 
ठेवAयाची भू�मका घेतलL. /हणजेच नेपाळला भारताबरोबरLल 
वाद वाढवAयात रस उरला नसKयाचे व संबधं सधुारणे मह+वाचे 
वाटत असKयाचे Mदसते. तसेच नेपाळने याचदर/यान भारतीय 
ल(कर3मुख जनरल मनोज नरवणे यांनाहL आमंlEत केले. 
त"पवू] गेKयाच मMहBयात &रसच0 अ ॅना�लसीस =वगं- ‘रॉ’,या 
3मुखांसह नऊ जणां,या �श(टमंडळाने नेपाळचा दौरा केला होता. 
रॉ 3मुखांनी यावेळी नेपाळ,या पंत3धानांसह व&र(ठ नेते आ ण 
अ7धका�यांशी चचा0 केलL व ल(कर3मुखां,या दौ�याची प(ृठभूमी 
तयार केलL. रॉ 3मुख व �श(टमंडळा,या दौ�यानंतरच नेपाळी 
राजकारणात एक मह+वाची घटना घडलL. पंत3धान के. पी. शमा0 
ओलL यांनी कडवे भारत=वरोधी उपपंत3धान ईnवर पोखरेल 
यां,याकडून संर#ण =वभागाचा कारभार काढून आपKया हाती 
घेतला. ईnवर पोखरेल जनरल नरवणे यां,या नेपाळ दौ�याचाहL 
जोरदार =वरोध करत होते. /हणनूच "यां,या हातनू संर#ण 
खा"याचा कारभार काढून घेAया,या ओलL यां,या Cनण0याकड े
भारताशी संबधं सुधारAया,या वाटचालLतील एक सकारा"मक 
संकेत /हणून पाMहले गेले. आता तर नेपाळम[ये मनोज नरवणे 
यांचे शानदार 9वागतहL केले गेले व "यांना मानद सेना[य#ा,या 



पदवीने पुर9कृतहL केले गेले. याव@नच नेपाळ योfय मागा0वर 
असKयाचे Mदसत.े"यानंतरच नेपाळ,या भारताब�दल,या भू�मकेत 
सौ/यता येत गेलL आ ण आज नेपाळ भारताशी पुBहा एकदा 
संबंध 'ढ करAया,या प&रि9थतीत आला.  
नेपाळ प�ुहा भारता�या बाजूने  
दर/यान, ओलL यांची भारताब�दल बदललेलL भू�मका, नरवणे 
यांचा दौरा वगैरे पाहता माओवादL नेता पु(कमल दहल 3चंड हे 
नाराज असून सात"याने टLका करत आहेत. दर/यान, चीनी 
सैBयाने याच काळात नेपाळची जमीन हडपलL व नेपाळला मोठा 
झटका बसला. आता नेपाळ भारताशी संबंध सुधा@न मदत 
मागAया,या मनःि9थतीत आला आहे. भारता=वरोधात जाAयाने 
आ7थ0कसह अBय =व=वध #ेEात देशाचे नुकसान होईल, याची 
ओलL यांना जाणीव झालL. भारताकडूनहL संबंध सरुळीत 
करAयाचे 3य"न सु@ असून चीन माE यात मागे पडला आहे.  
नेपाळला भारता,या साहाpयाने महाकालL नदLवरLल पंचेnवर 
मKटLपप0ज 3कKपाची पुBहा एकदा सु@वात करायची असून 
"याबाबत बहुतेक अडीअडचणींवरLल तोडगा काढला आहे. 
"याआधी भारताने नेपाळम[ये दोन जल=व�युत 3कKपांची कामेहL 
पूण0 केलेलL आहेत. 7चनी कजा0त अडकAयापे#ा भारताची मदत 
उपयु6त ठरलL आहे.  



माE 3चंड यांची भारत=वरोधी भू�मका पाहता चीनने आपला हात 
ओलL यां,या डो6याव@न काढून 3चंड यां,या डो6यावर ठेवला 
आहे. "यामुळे आगामी काहL Mदवसातं नेपाळ,या सHाधारL 
क/युCन9ट प#ात व नेपाळी राजकारणातहL वेगवान घडामोडी 
होताना पाहायला �मळतील.पण या #णी नेपाळ न6कSच 
भारता,या बाजुला आला आहे .यामुळे नेपाळ7धल भारत =वरोधी 
कारवाया कमी होतील. 
मागील आठ मMहBयांCतल चीनचे डाव आता उलटले असून नेपाळ 
पुBहा भारता,या बाजूने येAयासाठ% तयार आहे. हा भारता,या 
मु"स�दे7गरLचा 3भाव आहे. नेपाळलाहL चीनपे#ा भारताची गरज 
अ7धक आहे. 


