
अ�पसं�याक इनर मंगो�लयाम�ये चीनचे अ�याचार  

मंगो�लया हा पूव� व म�य आ�शयातील एक देश आहे. मंगो�लया�या उ�रेला र�शया 
व इतर �त�ह�  दशांना चीन देश आहेत. उलानबातर ह� मंगो�लयाची राजधानी व 
सवा�त मोठे शहर आहे. मंगो�लया हा जगातील सवा�त तुरळक लोकव*ती असलेला 
*वतं, देश आहे. येथील लोकस.ंया घनता केवळ १.७५ 0�त वग� 1कमी इतक2च 
आहे व लोकसं.या ३३-३५ लाखा�या आसपास आहे. 
२० ऑ5टोबर १९४५ रोजी देशात साव�मत घेऊन मंगो�लया 0जास�ाक हे साव�भौम 
*वतं, रा:; <हणून घो>षत कर@यात आले होते. र�शया-चीन संबंध Aबघडत गेले व 
मंगो�लया 0जास�ाकाचे चीनशी असलेले संबंधह� Aबघडू लागले. चीनमधील मंगोल 
लोकांना चीनकडून फार वाईट वागणूक  दल� जाते, अशी तEार मगंो�लया 
0जास�ाकाने केल�.  
चीनचा मंगोल नरसंहार 
मंगो�लयाचा एक भाग इनर मंगो�लया काह� ऐ�तहा�सक कारणामुळे चीनचा भाग 
बनला. आज मगंो�लयन जनता ह� चीनमधल� मु.य जमात हन चायनीज पेGा 
पु:कळच वेगळी आहे .आज चीनची दहा ट5के लोकसं.या ह� अHपसं.यांक आहे 
.मु*ल�म 1कंवा मंगो�लयाचे बुIध धमJय या सगKयात वरती चीनम�ये मोLया 
0माणात अMयाचार होत आहे आNण Mयां�या सं*कृती वरती एक मोठा आघात केला 
जात आहे. 
आंतPरक मंगो�लया (1कंवा इनर मंगो�लया) हा चीन देशा�या उ�र भागातील 
मंगो�लया देशा�या सीमेलगतचा एक *वाय� 0देश आहे,जो चीन म�ये अनेक 
वषा�पुवJ सा�मल झाला होता.इनर मंगो�लयात मंगोलांची लोकसं.या आधी ६० लाख 
इतक2 होती. मा,, Rचनी सरकारने तSबल पाच लाख मंगोलांची अ�तशय �नद�यतेने 
हMया केल�. Mयानंतर एक मलु धोरण अ�तशय �नद�यी प�दतीने राबव@यात 
आले.पPरणामी, आज इनर मंगो�लयातील मगंोलांची लोकसं.या कमी होऊन ती 



केवळ १५ लाखांवर येऊन ठेपल� आहे. आता चीनने उरHया-सुरHयांवर सां*कृ�तक व 
आRथ�क दडपशाह� सुT केल�. 
�बगर हानवंशीय नाग�रकांशी �ुरपणे वागणुक 
Rचनी क<यु�न*ट पG आपHयाच देशातील Aबगर हानवंशीय नागPरकांबाबतह� 
Eुरपणे वागतो. �तबेट Rगळंकृत केHयानंतर Rचनी स�ाधाU यांनी �तथHया बौIध 
धमJयांवर केलेले अMयाचार सगKयांना मा हत आहेत. गेल� ६०-७०वषV चीनन े�तबेट� 
बौIधांची सं*कृती व वारसा न:ट केला आहे. लाखWची क�लह� झाल� .Rचनी 
सरकारने �तबेट� बौIधां�या संपूण� RचनीकरणासाठX लंबी योजना आखल� आहे. चीन 
हेच �शनNझयांग 0ांतातील उघूर मिु*लमांबाबतह� करत आहे. उघूर मुि*लमांना 
यातनागहृात ठेवणे, म�शद� पाडणे, Mयाचा उपयोग शौचालय <हणून करणे, धा�म�क 
0था-परंपरापालनावर बंद� आणणे, उघूर मुल�ंशी हानवंशीय तZणांच े>ववाह लावणे 
�नय�मत होत आहे. उघुरां�या >वनाशासाठX चीन नरसंहार पण करत आहे. �तबेट 
आNण �शनNझयांगम�ये अMयाचर सुT असतानाच, Rचनने असाच [यवहार इनर 
मंगो�लया 0ांतातील मंगोल वंशीयांबाबतह� करत आहे. यासंदभा�त बर�च मा हती 
भारतीय व >वदेशी �मडीया येत आहे \या म�ये मंगोलांवर�ल Rचनी EूरकृMयांची 
मा हती �मळते. 
इनर मंगो�लयाम�ये चीनचे लाखो लोकांवर अ�याचार  
८०�या दशकात Rचनी क<यु�न*ट सरकारने मंगोलां�या सं*कृतीवर आEमण केले 
आNण लाखो शेतकU यांना अमानुष यातना  दHया, Mयांना अRधकारह�न केले. 
*था�नकांना गेHया दोन दशकांपासून शतेीसाठXचा जमीन वापर 0�तबंRधत केला. 
गवताळ 0देशात राहणे ग�ुहा मानले गेले. आपHयाच ज�मनीवर गुरे चारणाU या 
गरुा.यांना कैदेत टाकले. सोबतच Rचनने इनर मंगो�लया�या सीमाभागात राहणाU या 
भट5या >वम5ुतांचे नामो�नशाण �मटवून टाकले. Rचनी सरकारला इनर 
मंगो�लयावर�ल मंगोलां�या 1कंवा Aबगर हानवंशीयां�या सं*कृतीचा 0भाव संपूण�पणे 



संपवायचा आहे. Mयामळेु हानवंशीयांचे आNण Rचनी क<यु�न*ट पGाचे, सरकार तेथे 
0*था>पत होईल. परंतु, ते केवळ नरसंहार, क�ल�तून सा�य होणार नाह� तर 
MयासाठX मंगोलांवर भा>षक, सां*कृ�तक, धा�म�क असे चहुबाजूनंी अ�तEमण केले 
जात आहे. या >वषयावर शेकडो ि[हडीयो यु^युब आणी _टरनेटवर उपल`द आहेत. 
नवी भा#षक नीतीला एकजटु)ने #वरोध  
चीनने मंगोलांची ओळख �मट>व@यासाठX नुकतीच नवी भा>षक नीती अमलात 
आणल�. Mयानुसार इनर मगंो�लयातील शाळांम�ये आता *था�नक भाषेतून न[हे, 
तर मांदाPरन भाषेतून �शGण दे@याचे �निbचत कर@यात आले. मा,,आपHया मगंोल 
सं*कृतीवर Rचनी क<यु�न*ट पGाकडून होणाU या या अं�तम वारा>वरोधात *था�नक 
एकजुट�ने >वरोध करत आहेत. कारण, मंगोलांची पारंपPरक वण�माला असून 
र�शया�या 0भावाने ते �सPर�लक �लपीचा वापर करतात. पण, मांदाPरन लादHयान े
Mयांची भाषा व �लपी दो�ह� न:ट होईल, <हणनूच 0ाथ�मक शाळांतील मुलांपासून 
महा>वIयालयीन तZणांपयcत, कलाकारापासून कामगार, सरकार� अRधकाU यापासून 
पG सद*यांपयcत 0Mयेकाने Rचनी क<य�ुन*ट पGा�या सां*कृ�तक हHHयाला जोरदार 
>वरोध सुT केला आहे. मंगोलां�या मनात Rचनी सरकार>वरोधात इतका राग, Eोध, 
आEोश आहे क2, मनाई कTनह� ते र*Mयावर उतरत असHयाचे  दसते. मा,, चीन 
सरकारने >वरोधात �नदश�ने करणाU यांवर मोLया 0माणावर कारवाई केल� आहे. 
>वरोध करणाU या अनेक �नदश�कांना अटक कर@यात येत असून नंतर ते गायब 
होणे, ह� तर इथल� सामा�य बाब झाल� आहे. गेHया म हनाभरात जवळपास चार ते 
पाच हजार मंगोलांना Rचनी अRधकाU यांनी ताSयात घेतले आNण नतंर Mयांचा प�ा 
कोणालाह� लागला नाह�. दसुर�कडे इनर मंगो�लयातील *था�नक 0शासन व 
रा\यकMयाcनी आपHया काय�कMयाcना आNण सरकार� अRधकाU यांना Rचनी क<यु�न*ट 
पGावर�ल आपल� �न:ठा �सIध कर@यासाठX मंगोलांचा >वरोध मोडून काढ@याचे 
आदेश  दले आहेत. दर<यान, मंगोलांचा >वरोध दडप@यासाठX आता इथे लोकांना 



नोकर�वTन काढून टाकणे, सामािजक योजनांचा लाभ घेणाU यांना �नलंAबत करणे, 
कजा�पासून वंRचत ठेवणे, धनसपं�ी जeत करणे, >वIयाfयाcना पदवी 
0माणप,ापासून वंRचत ठेवण,े असे 0कारह� केले जात आहेत. जेणेकTन 
*था�नकांवर �नयं,ण ठेवता येईल.  
भारत आ,ण मंगो�लया यां-यात संबध 
'पंत�धान नर
� मोद� या�ंया मंगो�लया भेट�नंतर भारत आ�ण मंगो�लया यां�यातील 
न�या मै�ीपवा ला स#ुवात झाल� आहे. दो�ह� देशांम�ये आ�यािMमक संबंध व संरGण 
>वषयावर देखील महgवपूण� चचा� झाल�.   
उजा�, सूचन व 0सारण, हवामानशा*,, पायाभूत सु>वधा आNण सेवा अशा 
वेगवेगKया >वषयां�या करारांवर *वाGUया कर@यात आHया. दो�ह� देशांम�ये 
[यापार आNण स>ुवधांच े आदान0दान हो@यासाठX दो�ह� देशांनी सहमती दश�>वल� 
आहे.   
बौ(ध ध)म हा दो*ह� देशां�या या मै�ीमधला एक अ/यंत मह/वाचा धागा आहे. बौ1द 
धमा चा उगम भारतीय भूमीत झाला. /यानंतर तो जगभर पसरला. मंगो�लयाम1ये 
देखील बौ(ध धमा ला अ/यंत मह6वाचे आ�ण आदराचे 7थान �मळाले आहे. यामुळेच 
भारत आ�ण मंगो�लया या�ंयात सांकृ;तक संबंध देखील जोडले गेले आहे.  
चीन भारता�या शजेार� रा=>ांम1ये नेहमीच ढवळाढवळ करत असतो. चीन�या ज�मनी 
सीमा सु(धा 18 रा=>ानंा लागले@या आहेत.)हणनु  आपण स(ुधा चीन�या सीमेला 
लागले@या रा=>ांची मै�ी कAन जर कधी गरज पडल� तर चीनला /यां�यामाफ त शह 
देऊ शकतो )हणूनच भारताने मंगोल�याशी आपल� म�ैी अजनू जा7त वाढवDयाची 
गरज आहे. 
ईनर मंगो�लया म1ये चीनकडून होणाया  मानव अFधकारभंगानंा भारताने युनायटेड 
नेश*स हुमान राइHस क�मशन म1ये ऊठवणे गरजेचे आहे.ईनर मंगो�लया मFधल 
अ/याचाराची पPरणती 1कतपत मोLया व 0द�घ� संघषा�त होते, हे येणारा काळच 
सांगू शकेल. मा,, जो देश *वतः�या नागPरकांवर इतके अMयाचार करतो, तो 
अ�यदेशीयांबाबत काय काय कT शकेल, याची कHपनाह� करवत नाह�. फ5त ह� 



बाब नेपाळ 1कंवा चीन �या ईतर शजेार� देशांनी समजून iयाव.े चीन�या आहार� 
गेHयास Mयांची व Mया�ंया जनतेचीह� गत याहून �नराळी होणार नाह�.हेच भारताने 
या देशानंा वेळोवेळी समजवणे गरजेचे आहे. 
 


