
 

 

 

समर्थन पत्र: Joe Biden, राष्ट्र पति  

र Kamala Harris, उपराष्ट्र पति 
 

Joe Biden लाई United States को राष्ट्र पति र Kamala Harris लाई उपराष्ट्र पतिका रूपमा 

समर्थन गनथ पाउँदा Voice for Refuge गर्थ महसुस गर्थ  

लामो समयसम्म Delaware का ससनेटर रहेका र Barack Obama राष्ट्र पसि हुँदा उपराष्ट्र पसि रहेका Joe Biden 

सम्भविः हाम्रो जीवनकालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको यो चुनावमा डेमोके्रसटक पाटीका िर्ण बाट उमे्मदवार हन् । 

राष्ट्रपति Trump को पालामा शरणार्ीहरू आक्रमणमा परेका र्न् । मुस्लिम, असिकी, शरर्ार्थी, आप्रवासी र 

शरर् सलनेहरूलाई गररएको रंगभेद र मुस्लिमलाई घृर्ा गने सनयिबाट गररएको सनषेधदेस्लि सलएर शरर्ार्थी प्रवेशमा 

80% कटौिी गने र सीमामा बालबासलकालाई आफ्ना आमाबुबाबाट अलग गने असह्य कायणसम्म गने Trump 

शरर्ार्थीलाई बासहर राखे्न र उनीहरूको असधकार मासे्न कायणमा असनयस्लिि भएर लागेका छन् । यो मानव करुर्ामा 

हने आधारभूि गुर्हरूको असाधारर् उल्लङ्घन हो । शरर्ार्थीको जीवन कस्तो हन्छ भने्न कुरा र असभयोग लागेर देश 

छाडेका मासनसहरूले सुरक्षा प्राप्त गने कुरा महत्त्वपूर्ण नैसिक मुद्धा हन् जसको आधारमा हामीले कस्ता 

उमे्मदवारलाई समर्थणन गने भने्न कुराको सनधाणरर् गनुण पछण  । 

 

Joe Biden का असहलेसम्मका रेकडण, उनका सवश्वदृसष्ट् र चुनावी असभयानका वाचाहरू Trump का भन्दा ठ्याकै 

सवपररि छन् । शरर्ार्थीहरूप्रसि Biden को प्रसिबद्धिा दशकौ ंअसघदेस्लिको हो । उनी अमेररकामा शरर्ार्थी पुनवाणस 

र शरर् प्रर्ालीको स्र्थापना गने शरर्ार्थीसम्बन्धी सवधेयक 1980 का मूल सहप्रायोजक सर्थए ।i Biden ले अमेररकाको 

अन्य व्यस्लिलाई स्वागि गने सवरासिको पुनस्र्थाणपना र पुनसनणमाणर् गने प्रसिज्ञा गरेकाले शरर्ार्थी सुरक्षाका लासग उनले 

गने गरेको वकालि र जोश आजसम्म पसन उनीसुँग रहेको कुरा स्पष्ट् छ,। 

 

Trump ले मुस्लिम, असिकन, शरर्ार्थी, आप्रवासी र शरर्मासर्थ लगाएका सनषेधलाईii रद्द गने सवधानहरू Biden ले 

समर्थणन गछण न् र Biden को प्रशासनले शरर् सलन िोजे्न पररवारको सुरक्षा गने छ ।iii Trump ले शरर्ार्थीहरूको 

प्रवेशमा कटौिी गरेर इसिहासकै कम 18,000 मा झारेका छन् भने Biden ले अमेररकामा शरर्ार्थीको प्रवेश 

125,000 सम्म पुयाणउने लक्ष्य सलएका छन् । यसले ऐसिहाससक मान्यिा र सवश्व इसिहासकै िराब सवस्र्थापन सङ्कटको 

सम्बोधन गछण  ।iv यो प्रसिबद्धिा Obama प्रशासनले अंगीकार गरेको 110,000 प्रवेश भन्दा राम्रो हो र यसले 

वषौंसम्म छुसिएर बसेका पररवारको पुनसमणलन गराउने छ ।v 

 

 

 

 



 

 

मुद्धाहरूका तर्षयमा: Joe Biden भसेस Donald Trump 

मुद्दा Donald Trump Joe Biden 

शरणार्ी पुनर्ाथस उनले शरर्ार्थी प्रवेशमा 80% कटौिी गरेर 18,000 पुयाणए 

जुन इसिहासकै कम हो । उनले शरर्ार्थी पुनवाणस 

कायणक्रम रद्द गरे, पररवारलाई एकाकाणबाट अलग गरेर 

मासनसहरूलाई ििराको बाटोमा छोडे ।vi 

उनले शरर्ार्थी सवधेयक 1980 को सहप्रायोजन गरे जसले 

पुनवाणस कायणक्रम ससजणना गयो । उनी अब उि कायणक्रम 

पुनस्र्थाणपना गने छन् र वासषणक रूपमा 125,000 

शरर्ार्थीहरू स्वागि गने छन् ।vii 

मुस्लिमलाई प्रतिबन्ध, 

अतिकीलाई प्रतिबन्ध, 

शरणार्ीलाई प्रतिबन्ध, 

आप्रर्ासीलाई प्रतिबन्ध, शरण 

तलन प्रतिबन्ध 

उनले यस्ता अनैसिक र उग्रराष्ट्र वादी प्रसिबन्धहरूviii लगाए 

जसले गदाण पररवारहरूको सवछोड भयो र उनले यस्ता 

प्रसिबन्ध कायाणन्वयन गनण रोके्न अदालिका आदेशहरूको 

ठाडो उपेक्षा गरे । 

उनले यस्ता प्रसिबन्धका सवरुद्धमा बोलेका छन् र िी 

प्रसिबन्ध रु्कुवा गने प्रसिवद्धिा गरेका छन् ।ix उनी रंगभेदी 

र उग्रराष्ट्र वादी नीसिहरूले असर गरेका मासनसका कुरा 

सुने्न सत्रहरूको आयोजना गने गछण न् । 

शरण खोतिरहेका पररर्ार िर्ा 

व्यस्लिहरू 

उनी सुरक्षा मागे्न मासनसहरूलाई सर्िाण पठाउुँछन्, 

बालबासलकाहरूलाई आफ्ना आमाबुबाबाट अलग गछण न् र 

शरर् मागे्नहरूलाई दयनीय अवस्र्थामा रोकेर राख्छन् 

जसका कारर् उनीहरूको ज्यान सेमि जाने गरेको छ, x 

बलपूवणक नसबस्लन्दxi र शोसर् गरेको आरोप लागेको छ 

उनी शरर्ार्थीहरूलाई स्वागि गने छन्, पररवारको 

पुनसमणलन गराउने छन्, समुदायमा आधाररि सहरासिको 

सवकल्पमा लगानी गने छन् र अमेररकाको शरर् प्रर्ालीमा 

नैसिकिा र समानिाको पुनस्र्थाणपना गने छन् 

राज्य र स्र्ानीय िहमा शरणार्ी 

पुनर्ाथसमातर् प्रतिबन्ध 

उनले राज्य िर्था स्र्थानीय िहहरूले शरर्ार्थीलाई 

अस्लस्वकार गने पाउने कायणकारी असधकारमा हस्ताक्षर गरे 

(जसलाई भाग्यवस एक अदालिले अस्र्थायी रूपमा 

रोकेको छ)xii 

उनी शरर्ार्थीमासर्थ हने सवभेदलाई अस्लस्वकार गने छन् र 

शरर्ार्थीलाई सहयोग गनण राज्य र स्र्थानीय िह र 

उनीहरूलाई स्वागि गने समुदायहरूसुँग समन्वय गने छन् 

। 

अस्र्ायी सुरक्षात्मक स्लस्र्ति 

(TPS)  

उनले TPS धारी 300,000 भन्दा बढी देशका 

नागररकहरूको सुरक्षा अन्त्य गरे र उनीहरूलाई 

असुरसक्षि अवस्र्थामा र्कण न बाध्य पारे । अदालिले केही 

TPS धारीहरूलाई (सबैलाई होइन) जोगाएको भए पसन, 

Trump ले सनरन्तर TPS मासर्थ आक्रमर् गरररहेका छन् । 

उनले TPS र Deferred Enforced Departure (DED) 

को पुनस्र्थाणपना र सवस्तार गने छन् जसले वािावरर् र 

मानवसनसमणि सङ्कटबाट पीसडि व्यस्लिहरूको रक्षा गने छन् 

र यसले गदाण उनीहरू आफ्नो पररवार र समुदायसुँग बस्न 

पाउने छन् । 

अमेररका आउन चाहने िर्ा 

बाल्यार्स्र्ामा अमेररकामा 

आउने व्यस्लिलाई कारबाहीमा 

तिलाइ गने नीति (Deferred 

Action for Childhood 

Arrivals, DACA) 

DACA प्राप्त गनेहरूलाई संरक्षर् गने अदालिको 

आदेशका वावजुद उनले DACA को अन्त्य गने प्रयास 

गरेका छन् । यसबाट कागजाि नभएका युवालाई सर्िाण 

पठाउने छ । 

उनले DACA को संरक्षर् गने प्रसिबद्धिा गरेका छन् जसले 

गदाण कागजाि नभएका युवाहरू अमेररकामा रहन पाउने 

छन् र यसले उनीहरूको पररवारलाई पसन सुरक्षा प्रदान गने 

छ । 

शरणार्ी, शरण मागे्नहरू र अन्य 

आप्रर्ासीका सम्बन्धमा 

भनाईहरू 

उनले अमानवीय र उग्रराष्ट्र वादी भनाइहरूको प्रयोग 

गछण न्, जसै्त : “हामी यी सबै मासनसहरूलाई हाम्रो 

देशमासर्थ आक्रमर् गनण सदन सकै्दनौ ं। जब कोसह सभत्र 

आउुँछ, हामीले सबना कुनै न्यायसधश र अदालिी मुद्धा 

सबना नै, उनीहरूलाई जहाुँबाट आएका हन् त्यही ंिुरुन्त 

सर्िाण पठाउनु पछण  ।”xiii 

उनी आप्रवासीहरूलाई अमेररकाको शस्लिको रूपमा 

सलन्छन्: “यस सवश्व शरर्ार्थी सदवसका अवसरमा हामी सबै 

एकसार्थ उसभनु पछण  र अझ समावेशी र स्वागि गने 

अमेररकाको सनमाणर् गने प्रसिबद्धिा गनुण पछण  । यसरी हामी 

हाम्रो राष्ट्र को आत्माको पुनस्र्थाणपना गने छौ ुँ ।”xiv 

शे्रणी शरणार्ी तर्रोधी अतिर्ादी शरणार्ीको समर्थन गने 

नेिा 
 



 

 

 

मुद्धाहरूको तर्षयमा: Kamala Harris भसेस Mike Pence 

मुद्दा Mike Pence Kamala Harris 

शरणार्ी पुनर्ाथस धासमणक उत्पीडनबाट भागेकाहरूको पक्ष सलने दावी 

गरे पसन उनी Trump को शरर्ार्थी प्रवेशमा कटौिी 

गने कायणको समर्थणन गछण न् । Trump ले अमेररकामा 

पुनवाणस भएका धासमणक अल्पसंख्यकहरूको 

सङ््खख्यामा असहलेसम्मकै सबभन्दा कम हने गरी 

कटौिी गरेका छन् ।xv 

उनी Trump को शरर्ार्थी प्रवेशमा कटौिी गने कायणको सवरोध 

गसछण न् र उनले अझ बढी शरर्ार्थीको पुनवाणस गने गरी रु्थपै्र 

ससनेटरले हस्ताक्षर गरेको सचठी लेस्लिन् ।xvi उनले ससनेटरका 

रूपमा आफ्नो पसहलो भ्रमर्का रूपमा ससररयन शरर्ार्थीलाई 

भेसटन् ।xvii 

मुस्लिमलाई प्रतिबन्ध, 

अतिकनलाई प्रतिबन्ध, 

शरणार्ीलाई प्रतिबन्ध, 

आप्रर्ासीलाई प्रतिबन्ध, शरण 

तलन प्रतिबन्ध 

यस्ता अनैसिक र उग्रराष्ट्र वादी नीसिहरूको समर्थणन 

गछण न् र गभनणरका रूपमा Indiana मा ससररयन 

शरर्ार्थीहरूमासर्थ प्रसिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका 

सर्थए ।xviii 

उनी यस्ता अनैसिक प्रसिबन्धहरूको सवरोध गसछण न्, सयनलाई रद्द 

गने सवधानहरूको सहप्रायोजन गरेकी सछन् र सयनको अन्त्य गनण 

Biden को सहयोग गने सछन् ।xix 

शरणार्ीका आर्ाि र चासो सुने्न 

र उत्थान गने 

उनी अन्य मुलुकभन्दा राम्रो जीवनको िोजी गने 

मासनसहरूको अपमान गने र उनीहरूको आवाज र 

चासो नसुने्न Trump प्रशासनको शैलीको समर्थणन 

गछण न् । 

उनी California को AG हुँदा र अमेररकी ससनेटमा रहुँदा जसरी 

शरर्ार्थी र शरर् मागे्न व्यस्लिहरूको आवाज र चासो ससक्रय 

रूपमा सुने्न गसर्थणन् त्यसरी नै सुन्न जारी राखे्न सछन् ।xx 

अमेररका आउन चाहने िर्ा 

बाल्यार्स्र्ामा अमेररकामा 

आउने व्यस्लिलाई कारबाहीमा 

तिलाइ गने नीति (Deferred 

Action for Childhood 

Arrivals, DACA) 

उनले Dream Act को सवरुद्धमा मिदान गरेका सर्थए 

र DACA को अन्त्य गनण र कागजाि नभएका 

युवालाई सर्िाण पठाउन Trump प्रशासनसुँग समलेर 

काम गरेका छन् ।xxi 

उनले Dream Act को समर्थणन गसछण न् र DACA को संरक्षर् गनण र 

उनीहरूको पररवारलाई सुरक्षा प्रदान गनण Joe Biden लाई 

सहयोग गने सछन् । 

शे्रणी शरणार्ी तर्रोधी 

अतिर्ादी 

शरणार्ीको समर्थन गने नेिा 

 

उपराष्ट्र पसिका लासग Biden की चुनावी सार्थी Kamala Harris पसन शरर्ार्थीहरूका समर्थणक हन् । Harris India र Jamaica 

का आप्रवासीहरूकी छोरी हन् र उनले California को महान्यायासधविा र एक अमेररकी ससनेटरका रूपमा आफ़ु र आफ्नो 

कायाणलयलाई शरर्ार्थीका लासग उपलब्ध बनाएकी सछन् । Harris शरर्ार्थीको समर्थणनमा सनकासलएका सवरोध कायणक्रम, याणली, 

जागरर् कायणक्रमहरूमा उपस्लस्र्थि हुँदै रु्थपै्र शरर्ार्थी, शरर् मागे्न र अन्य आप्रवासीलाई व्यस्लिगि रूपमा भेटेकी सछन् र 

उनीहरूसुँग रहेर कसरी उनीहरूको वकालि गने भने्न कुरा िोजे्न प्रयास गरेकी सछन् । उनले शरर्ार्थीको सहिमा रहेका पाुँच 

सवधानहरूको सहप्रायोजन गरेकी सछन् र शरर्ार्थीको समर्थणनमा रु्थपै्र सचठी लेिेकी सछन् जसमधे्य उनले शरर्ार्थी पुनणवास 

घटाउने Trump का कदमको सबरोध गदै लेिेको र अरु ससनेटरहरूलाई पसन हस्ताक्षर गनण प्रोत्साहन गरेको सचठी पसन रहेको छ 

।xxii Harris ले शरर् मागे्न बालबासलका र वयस्कहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गने सवधानमा पसन सहभागी भएकी सछन् ।xxiii 

Harris Trump को मुस्लिम, असिकी , शरर्ार्थी, आप्रवासी र शरर्मासर्थ प्रसिबन्ध लगाउने कदमको पसन प्रिर सवरोधी हन् र 

उनले र्थप शरर्ार्थी पुनवाणसको माग गरेकी सछन् र उत्पीडनबाट भागेका मासनसहरूको स्वागि गनुण अमेररकाको ठूलो सजमे्मवारी 

हो भनेकी सछन् ।xxiv 

 

यसको सवपररि Trump का उपराष्ट्र पसि Mike Pence को शरर्ार्थीसम्बन्धी लज्जास्पद रेकडण रहेको छ । गभनणरका रूपमा 

Pence ले Indiana मा ससररयाली शरर्ार्थीको पुनवाणस रोके्न कायणकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । यसले “स्पष्ट् रूपमा रासष्ट्र य 



 

 

मूलका सम्बन्धमा सवभेद गरेको छ” भनेर एक सङ्घीय न्यायधीशले यसबारे रै्सला गरेका सर्थए । xxv Trump / Pence प्रशासनले 

शरर्ार्थी पुनवाणस कायणक्रमलाई ध्वस्त पारेको छ र रंगभेदी र इिामको घृर्ा गने बोली र नीसिहरूमा संलग्न रहेको छ जसले 

शरर्ार्थीमासर्थ नराम्रो असर गरेको छ र हाम्रा शरर्ार्थी, मुस्लिम र आप्रवासी सछमेकी सवरुद्धको घृर्ा अपराध दरलाई बढाएको 

छ । Pence ले आरू् धासमणक उत्पीडनबाट भागेका मासनसहरूको सचन्ता गने व्यस्लिका रूपमा दावी गरे पसन उनले शरर्ार्थी 

प्रवेशमा कटौिी गने कायणको पूर्ण रूपमा समर्थणन गरेका छन् । Trump / Pence प्रशासनमा अमेररकामा पुनवाणस हने धासमणक 

अल्पसंख्यकहरूको सङ््खख्या असहलेसम्मकै कम रहेको छ । उपराष्ट्र पसिको रूपमा Harris Pence शरर्ार्थी सवरोधी कदमको 

शस्लिशाली िण्डनकिाणका रूपमा रहने सछन् । उनी र Biden शरर्ार्थीको पक्षमा रहेका हरेक मिदािाहरूको सहयोग पाउन 

योग्य रहेका छन् । 

 

यी सबै कारर्हरूले गदाण, Vote for Refuge अमेररकाको राष्ट्र पसिका रूपमा Joe Biden लाई र उपराष्ट्र पसिका रूपमा 

Kamala Harris लाई समर्थणन गनण पाउुँदा गवण गदणछ । यस नभेम्बरको राष्ट्र पिीय चुनाव शरर्ार्थी, आप्रावासी र अशे्वि, आसदवासी 

र अन्य रंगका व्यस्लिहरू (BIPOC) ससहि रु्थपै्र सीमान्तकृि समुदायहरूका लासग महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सवस्र्थासपि 

मासनसहरूका बारेमा सचन्ता गने र अमेररकाले स्वदेश िर्था सवदेशमा नैसिक नेिृत्व सलयोस भने्न चाहना राखे्न मिदािाहरूका 

लासग Biden / Harris को सटकट एक स्पष्ट् छनौट हो । शरर्ार्थीको सुरक्षा भनेको नैसिकिा र मान्यिासुँग जोसडएको सवषय हो । 

हामी सबै योग्य मिदािाहरूलाई आफ्नो मि हलाकमार्ण ि वा व्यस्लिगि रूपमा Biden / Harris सटकटमा हाल्न प्रोत्साहन गछछुँ  

। दिाण गनण र सक्दो चाुँडो मिदान अग्रर् नसबसणनुहोस् । मिदानसम्बन्धी स्रोिहरू यहाुँ उपलब्ध छन् । शरर्ार्थीहरूको भसवष्य र 

हाम्रो मुलुकको मूल्य मान्यिा ििरामा छ । 
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