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मधसे आन्थोलनको १२ वर्ष : यसरी 
साँघरुरयो मधसे म�ुा 
एसके यादव 

 

मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष ववतकेो छ। २०६३ माघ ५ गते 
ससरहाको लाहानमा ववद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन 
माओवादीले चलाएको गोली लागेर मतृ्य ुभएपछछ सरुु भएको 
आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनका रूपमा मान्ने गररएको छ।  

यद्यपी मधेसी समदुायमाथर्थ भइरहेको शोर्ण, दमन, अन्याय 
र भेदभावववरुद्ध राणा शासनदेखि न ैआवाज उठ्दै आएको 
थर्थयो।  

राणाववरुद्धको आन्दोलन 
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मधसे आन्थोलनको १२ वर्ष : यसरी 
साँघरुरयो मधसे म�ुा 
एसके यादव 

 

मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष ववतकेो छ। २०६३ माघ ५ गत े
ससरहाको लाहानमा ववद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन 
माओवादीले चलाएको गोली लागेर मतृ्य ुभएपछछ सरुु भएको 
आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनका रूपमा मान्ने गररएको छ।  

यद्यपी मधेसी समदुायमाथर्थ भइरहेको शोर्ण, दमन, अन्याय 
र भेदभावववरुद्ध राणा शासनदेखि न ैआवाज उठ्दै आएको 
थर्थयो।  

राणाववरुद्धको आन्दोलन 

मधेसमा देखिएको ववभेदववरुद्धको आन्दोलन २०६३ पछछ 
चर्कष यो। राणाकालमा मधेसी समदुायका लाथग आवाज उठाउने 
प्रर्थम व्यक्तत नरेन्रमखण  आदद थर्थए। उनी त्यसबेलाको राणा 
सरकारको नागररक सेवामा कायषरत उच्च पदस्र्थ अथधकारी 
थर्थए। उनले सन ्१९४८ सालमा राणा प्रधानमन्री पद्मशमशरेलाई 
संवधैाछनक सधुारका लाथग सलखित सझुाव ददएका थर्थए, जसमा 
उनले मधेसी जनतामाथर्थ भइरहेको भेदभावलाई अन्त्य गनष 
सझुाएका थर्थए।  

त्यछतबेला न ै वीरगञ्ज तर्था भरैहवाका राजा लाल आयष, 
रघनुार्थप्रसाद गुप्ता एवम ् उदय राजलाल प्रभतृीले समाज 
सधुारका लाथग मधेसीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको 
ववरुद्धमा आवाज उठाएका थर्थए। त्यसअछघ सन ् १९३५ मा 
जनकपरुको पापमोचनीमा पक्डित रामाकान्त झाको नेततृ्वमा 
मधेसका २२ यवुाले आआफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन 
अन्त्यका लाथग शपर्थ सलएका थर्थए। पछछ पक्डित झाले 
राणाशासन ववरोधी आन्दोलन तर्था शपर्थलाई बीपी कोइरालाको 
समक्ष लगेर बबसाए र कााँगे्रस पार्टीको सदस्यता सलएर महोत्तरी 
क्जल्लाको अध्यक्ष भए।  

कााँगे्रसको प्रर्थम महाथधवेशनबार्ट सशस्र आन्दोलनको घोर्णा 
गदाष त्यसमा पछन मधेसीको सर्िय भसूमका थर्थयो। त्यसगैरी, 
कम्यछुनस्र्ट पार्टीको नेततृ्वमा रौतहर्टबार्ट सरुु भएको र्कसान 
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आन्दोलन पछन मधेस राजनीछतका महत्त्वपणूष आन्दोलन 
माछनन्छ।  

राणा शासन अन्त्य भयो तर मधेसमा यछतका सङ्घर्ष हुाँदा 
पछन मधेसीले न्याय पाएनन।् त्यसपछछ पछन मधेसी जनता 
आफ्नो सङ्घर्षलाई कायम न ैरािे।  

राजा महेन्रववरुद्ध आन्दोलन 

सन ्१९६० मा राजा महेन्रले कााँगे्रस नेततृ्वको सरकार ववघर्टन 
गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा सलएपछछ सप्तरी, महोत्तरी, 
सलाषही, रौतहर्ट, बारा, पसाष क्जल्लालगायतबार्ट छनरङ्कुशताववरुद्ध 
आन्दोलन सरुु भयो। 

त्यसबेला सिुदेव ससहं, सरोज कोइराला, रामेश्वरप्रसाद ससहं, 

तेजबहादरु अमात्य एवम ् भागवतप्रसाद यादवले त्यो 
आन्दोलनको नेततृ्व गरेका थर्थए।  

पछछ शाही सेनाबारै्ट सिुदेवको हत्या भयो। ववश्वनार्थ 
अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइयो भने राजा महेन्रमाथर्थ 
बम हान्ने दगुाषनन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फााँसी 
ददइयो। 
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त्यसबेला सिुदेव ससहं, सरोज कोइराला, रामेश्वरप्रसाद ससहं, 

तेजबहादरु अमात्य एवम ् भागवतप्रसाद यादवले त्यो 
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वीरगञ्ज बम काण्डपछि पनन थपु्र ै मधसेी क्रान्तिकारीहरू समानिए। 
ज�कैदको सजाय पाएर जलेबाट ररहा भए पनन राज्यल े नवभभन्न बहानामा 
उनीहरूलाई हत्मा गयो। पञ्चायिको नवरोधमा मधसेीहरू सडकमा आएपछि 
राजा महेन्द्रल े मधसेीमाभथ दमन गनष थालकेा भथए। नवभभन्न अभधकारबाट 
वभञ्चि गनष थालकेा भथए। नागररकिा ऐन, २०२० लाग ूगरी नागररकिाबाट 
मधसेीलाई वभञ्चि गन े र्ड्यन्त्य गरे। सो ऐन मधसेमकु्ति मोर्चाका निेा 
सत्मदेवमणी त्रिपाठी लगायिकाले रूपने्थही, बाँके, बर्दषया जजल्लामा 
जलाउन ेकाम गरे। पछि उनीहरूलाई पनन राज्यल ेहत्मा गरायो। 

तराई कााँगे्रसको स्थापना 

सन ्१९५१ मा िराई िुटै्ट स्वशाजसि प्रदेशको स्तापना, र्हन्थी भार्ालाई रात्ररिय 

भार्ा बनाउनपुन ेर नागररक सवेामा मधसेीहरूको उछर्चि प्रनिननभधत्वका साथ ै

सनेामा पथृक् िराई रेजजमने्ट खडा गनुषपन ेमागसर्हि बलदेव दास यादव र 
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कुलानन्थ झाल े नपेाल िराई काँग्रसे स्तापना गरे। थोरै समयमा सो पाटी 
मधसेको शक्तिको रूपमा स्तात्रपि भयो। सो पाटीलाई राज्यल े पनन एउटा 
शक्तिको रूपमा हेनष थाल्यो । पाटीका निेाहरूल ेआमननवार्चनभन्था पर्हलो 
संनवधानसभा हुनपुन ेमाग उठाएका भथए। िर, सन ्१९५८ मा राजा महेन्द्रल े

शाही घोर्णाद्वारा आमर्चनुावको घोर्णा गरे। त्मसपश्चाि ् सो पाटीका 
निेाहरूल ेसंनवधानसभाको माग िाडरे राजाल ेघोर्णा गरेको आमर्चनुावलाई 
स्वागि गरे।  

नपेाल िराई काँग्रसेल े२१ वटा ननवार्चन क्षिेमा आफ्नो उ�देवारी र्दएको 
भथयो। िर एउटा पनन जसट जजिने। त्मनिबलेा बलदेव दास, कुलानन्थ झा र 
बदेानन्थ झालगायिका निेाहरू जनिाको माझमा घलुनमल हुन सकेका 
भथएनन।्  

नपेाल िराई काँग्रसे पाटीका अध्यक्ष बदेानन्थ झा आफ्नो पाटीलाई 
राजासमक्ष समु्परे ित्कालीन सरकारमा सहभागी भए। अकोिर्ष  सो पाटीका 
ित्कालीन महासछर्चव रामजनम निवारील े सो पाटीलाई काँग्रसेमा नवलय 
गराए। बदेानन्थ समहू राजासगँ नमल ेभन ेरामजनम निवारी समहू काँगसेसगँ। 
त्मसपछि क्रान्तिकारी मधसेी निेाल ेभनूमगि आन्थोलन गनष रघनुाथ रायको 
अध्यक्षिामा िराई मकु्ति मोर्चा गठन गरे। 

यो मोर्चा गठन भएपछि ित्कालीन शासकलाई टाउको दखुाइ भयो। त्मसपछि 
सो मोर्चाका थपु्र ै निेाहरूको हत्मा भयो। त्मो सङ्गठन उछर्चि प्रजशक्षण, 

सनै्मज्ञान िथा स�ैान्तिक धरािल कमजोर भएका कारणल ेधरैे र्दनस� 
त्रटक्न सकेन। त्मसपछि मधसेको अभधकारका लाक्तग रघनुाथ ठाकुर मदैानमा 
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भथयो। िर एउटा पनन जसट जजिने। त्मनिबलेा बलदेव दास, कुलानन्थ झा र 
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उि।े उनल ेत्मसबलेा मधसेको आन्थोलनलाई नपेालमा माि होइन, भारिमा 
पनन स्तात्रपि गरेका भथए। िर उनको आन्थोलनल ेपनन मधसेमा कुन ैपररविषन 
ल्याउन सकेन र उनको पनन हत्मा भयो।  

कााँगे्रसमा ववरोह 

काँग्रसे पाटीमा सङ्घर्ष गरररहेका गजने्द्रनारायण जसहं, रामजनम निवारी, 
भद्रकाली नमश्र, श्मामलाल नमश्र, केदार यादव, गङ्गाधर झा, नवश्वनाथ 
साहलगायिल ेत्महाँबाट नवद्रोह गरी नपेाल स�ावना पररर्द् गठन गरे। हकष  
गरुुङको प्रनिवदेन (२०४०) ल ेमधसेीलाई अपमान गरेको नवर्यलाई जलएर 
यी निेाहरूल ेसो पररर्द् गठन गरेका भथए। उनीहरुल ेगरुुङ प्रनिवदेनको 
नवरोध गनुषका साथ ै नागररकिाको समस्मालाई पनन जोडिोडल े उठाएका 
भथए, जनु कुरा ित्कालीन सरकारलाई पर्चकेो भथएन। रामजनम 
निवारीलगायि अन्म निेाहरूलाई जले हाजलयो। 

२०४३ सालको आमर्चनुावमा सप्तरीबाट र्चनुाव जजिरे गजने्द्रनारायण जसहं 
रात्ररिय पञ्चायिका सदस्म भए। त्मसबलेा क्रान्तिकारी मधसेी िथा 
बदु्धद्दजीवीहरूल ेमधसेलाई धोकाको संज्ञा र्दएका भथए। मधसेको पक्ष जलएर 
राजिन्त्यलाई समथषन गरेको कदम गजने्द्रनारायणको भथयो।  
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२०४६ सालका आन्थोलन सर्ल भएपछि पररर्द्का निेाहरूको एक 
बठैकल े नपेाल स�ावना पररर्द्लाई नपेाल स�ावना पाटीमा बदले। 
भननन्छ, त्मसबलेा उद्भोगपनि श�रलाल केत्रडयाको पनन नपेाल स�ावना 
पाटी गठन गनषमा मखु्य भनूमका भथयो। 

२०४७ साल असार १५ गि ेभएको पर्हलो महाभधवशेनबाट गजने्द्रनारायण 
जसहंलाई पाटी अध्यक्ष बनाइयो। नागररकिाको समस्मा समाधान, र्हन्थी 
भार्ाको मान्मिा, ननजामिी िथा सनेामा मधसेीलाई आरक्षण, सङ्घीय राज्य 
प्रणालीको स्तापनालगायिका माग राखी सो पाटी अगात्रड बढ्यो। 
स्तापनाकालदेखख यस पाटीका निेाहरू सत्ताभोगी देखखए। सरुुदेखख सत्ताका 
लाक्तग पाटी नवभाजनको खले सरुु भएको भथयो।   

ववभाजनको शङृ्खला 
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२०४६ सालका आन्थोलन सर्ल भएपछि पररर्द्का निेाहरूको एक 
बठैकल े नपेाल स�ावना पररर्द्लाई नपेाल स�ावना पाटीमा बदले। 
भननन्छ, त्मसबलेा उद्भोगपनि श�रलाल केत्रडयाको पनन नपेाल स�ावना 
पाटी गठन गनषमा मखु्य भनूमका भथयो। 

२०४७ साल असार १५ गि ेभएको पर्हलो महाभधवशेनबाट गजने्द्रनारायण 
जसहंलाई पाटी अध्यक्ष बनाइयो। नागररकिाको समस्मा समाधान, र्हन्थी 
भार्ाको मान्मिा, ननजामिी िथा सनेामा मधसेीलाई आरक्षण, सङ्घीय राज्य 
प्रणालीको स्तापनालगायिका माग राखी सो पाटी अगात्रड बढ्यो। 
स्तापनाकालदेखख यस पाटीका निेाहरू सत्ताभोगी देखखए। सरुुदेखख सत्ताका 
लाक्तग पाटी नवभाजनको खले सरुु भएको भथयो।   

ववभाजनको शङृ्खला 

२०५० सालमा मध्यावभध र्चनुावपछि बनकेो सरकारमा जानका लाक्तग सो 
पाटी नवभाजन गरी रामशे्वर राय यादवको अध्यक्षिामा रात्ररिय समाजवादी 
जनिा दल गठन भयो। 

गजने्द्रनारायण जसहं िथा रामजनम निवारीको मतृ्मपुछि सो पाटी प्रत्मक्ष 
रूपमा राजाको पक्षमा गयो, जसको निेतृ्व बद्री मण्डलल ेगरेका भथए।  

ज्ञानने्द्र शाहल े ‘कू’ गरेपछि नपेाल स�ावना पाटीका अध्यक्ष बद्री मण्डल 
राजा ज्ञानने्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारमा वन मन्त्यी, गहृमन्त्यी िथा 
उपप्रधानमन्त्यी पनन भए।  

मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेालको निेतृ्वमा मधसे आन्थोलन र्चजलरहेकै 
बलेा मधसेी जनिाको ९० प्रनिशि माग परूा भएको भनै्थ राजने्द्र महिो 
ित्कालीन सरकारमा वाद्धणज्य िथा आपनूिि मन्त्यी भएका भथए। दोस्रो 
जनआन्थोलन सर्ल भएपछि बद्री मण्डलल ेपाटीको जज�वेारी ल�णलाल 
कणषलाई र्दएर राजनीनिबाट अलग भए। राजिन्त्यलाई समथषन गरेको 
पाटीको निेतृ्व गदै ल�णलाल कणषल े पछि राजने्द्र महिो अध्यक्ष रहेको 
स�ावना पाटीसगँ एकीकरण गरे।  

िर, त्मो पाटी पनन धरैे र्दनस� एकीकृि रहन सकेन। वीरगञ्ज 
महाभधवशेनबाट नपेाल स�ावना पाटीबाट अलग भएर राजने्द्र महिो 
स�ावना पाटी गठन गरे। उिा नपेाल स�ावना पाटी (आनन्थीदेवी) मा पञ्जा 
िापका लाक्तग खशुीलाल मण्डल, सररिा क्तगरी र श्मामसनु्थर गपु्ताबीर्च काननुी 
लडाइँ जारी भथयो भन ेयिा स�ावना पाटी पनन िीन टुक्रा भयो। एक टुक्रा 
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जलएर अननल झा अलग भए भन ेअको टुक्रा जलएर रामनरेश राय यादव। बाँकी 
एक टुक्रा जलएर राजने्द्र महिो बसकेा भथए।  

अन्तररम संववधानववरुद्ध आन्दोलन 

दोस्रो जनआन्थोलनको सर्लिाबाट नपेालमा लामो द्वन्द्व र शाही शासनबाट 
मिु भएका नपेाली जनिाहरू स्वाभानवक रूपमा आआफ्ना मागहरू 
रारिसमक्ष राख्न ु स्वाभानवक हो। त्मही क्रममा अिररम सरकारल े अिररम 
संनवधान ननमाण गन ेक्रममा छर्चत्त नब�ुदा नपेाल स�ावना पाटील ेत्मसको 
नवरुद्दमा २०६३ साल पसु ६ गि ेमधसे बन्थको घोर्णा गयो। बन्थ सर्ल 
भएपनन बन्थकिा र बन्थ नवरोधीबीर्च नपेालगञ्जमा झडप भयो। सो झडपमा 
थपु्र ैधनजन क्षनि भएको भथयो।  

त्मसबलेा वाद्धणज्य िथा आपनूिि मन्त्यी भथए, हृदयशे त्रिपाठी। नपेालगञ्जमा 
आन्थोलन र्चत्रकि यो िर सरकार िाडरे त्मसको निेतृ्व स�ावना पाटील ेजलन 
उछर्चि ठानने। आन्थोलनको समथषन गन ेवा नवरोध गन ेम�ुामा पाटीभभि दईु 
गटु देखखए। मधसे आन्थोलनको सरुुवाि भइसकेको भथयो िर स�ावना 
पाटील े सत्ताको लोभमा त्मसलाई ‘अनर’ जलन मानने।् नपेालगञ्ज घटना 
भएलगि ै उपने्द्र यादव निेतृ्वको मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेाल 
(त्मनिबलेदा पाटीको रूपमा दिा भएको भथएन) ल ेनपेालगञ्जमा एक भव्य 
कायषक्रमको आयोजना गरी मधसेी जनिाको पक्षमा वकालि गरेको भथयो।  

संववधान जलायो 
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जलएर अननल झा अलग भए भन ेअको टुक्रा जलएर रामनरेश राय यादव। बाँकी 
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दोस्रो जनआन्थोलनको सर्लिाबाट नपेालमा लामो द्वन्द्व र शाही शासनबाट 
मिु भएका नपेाली जनिाहरू स्वाभानवक रूपमा आआफ्ना मागहरू 
रारिसमक्ष राख्न ु स्वाभानवक हो। त्मही क्रममा अिररम सरकारल े अिररम 
संनवधान ननमाण गन ेक्रममा छर्चत्त नब�ुदा नपेाल स�ावना पाटील ेत्मसको 
नवरुद्दमा २०६३ साल पसु ६ गि ेमधसे बन्थको घोर्णा गयो। बन्थ सर्ल 
भएपनन बन्थकिा र बन्थ नवरोधीबीर्च नपेालगञ्जमा झडप भयो। सो झडपमा 
थपु्र ैधनजन क्षनि भएको भथयो।  

त्मसबलेा वाद्धणज्य िथा आपनूिि मन्त्यी भथए, हृदयशे त्रिपाठी। नपेालगञ्जमा 
आन्थोलन र्चत्रकि यो िर सरकार िाडरे त्मसको निेतृ्व स�ावना पाटील ेजलन 
उछर्चि ठानने। आन्थोलनको समथषन गन ेवा नवरोध गन ेम�ुामा पाटीभभि दईु 
गटु देखखए। मधसे आन्थोलनको सरुुवाि भइसकेको भथयो िर स�ावना 
पाटील े सत्ताको लोभमा त्मसलाई ‘अनर’ जलन मानने।् नपेालगञ्ज घटना 
भएलगि ै उपने्द्र यादव निेतृ्वको मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेाल 
(त्मनिबलेदा पाटीको रूपमा दिा भएको भथएन) ल ेनपेालगञ्जमा एक भव्य 
कायषक्रमको आयोजना गरी मधसेी जनिाको पक्षमा वकालि गरेको भथयो।  

संववधान जलायो 

र्ोरम नपेालल े नपेालगञ्ज घटनामा लागकेो आगोमा क्तघउ थप्न े काम गयो। 
सङ्घीयिा, गणिन्त्य, समावशेी लोकिन्त्य र रात्ररिय पर्हर्चान नबना न ैनपेालको 
अिररम सनंवधान घोर्णा हुन े र्ड्यन्त्यलाई बझुरे न ै र्ोरम नपेाल 
आन्थोलनको ियारीमा जटु्यो। २०६३ साल माघ १ गि ेअिररम संनवधान 
घोर्णा भयो िर त्मसमा सङ्घीयिा, गणिन्त्य, समावशेी लोकिन्त्य, 

आ�ननण�यको अभधकार र स्वशासन एवम ् प्रादेजशक स्वायत्तिाको कुरा 
समावशे भथएन। उि सनंवधान घोर्णा भएको भोजलपल्ट ैअथाि ्माघ २ गि े
र्ोरम नपेालको निेतृ्वमा माइिीघर मण्डलामा गएर अिररम सनंवधान 
जलाउन ेकाम भयो।  

 

पहहलो मधेस आन्दोलन 
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अिररम संनवधान जारी हुनअुक्तघ न ै मधसेसगँ धोका हुन्छ भनरे र्ोरम 
नपेाललगायिका मधसेसगँ स�न्त�ि सङ्घ सं�ाल ेअनमुान गररसकेका 
भथए। काँग्रसे, एमाल े र माओवादील े मधसेसगँ बइेमानी गिषन ् र त्मसको 
मनियार अवसरवादी मधसेी निेाहरू पनन बन्छन।् त्मसको नवरोधस्वरूप 
पर्हलादेखख न ैनिेाहरू ियारीमा लागकेा भथए। आन्थोलन ियारीका लाक्तग 
ठाउँ–ठाउँमा प्रजशक्षण िथा गोष्ठीहरू हुन थाल्यो। र्ोरम नपेालका यवुा 
र्ोरम, नवद्भाथी फ्रन्ट, मर्हला र्ोरमलगायिका भ्राि ृ सङ्गठनहरू सत्रक्रय 
भएर लाग।े जिािि ै र्ोरम नपेालको पर्चा, पम्पलटेहरू देखखन थाल्यो। 
पर्हर्चानसर्हिको सङ्घीयिा, प्रादेजशक स्वायत्तिा र आ�ननणषयको 
अभधकारसर्हिको सङ्घीय लोकिान्तन्त्यक संनवधान नआए माघ २ गि े
माइिीघर मण्डलामा अिररम सनंवधान जलाउन े घोर्णा र्ोरम नपेालल े
२०६३ पसु मर्हनामा न ै गररसकेको भथयो। माघ १ गि े अिररम संनवधान 
घोर्णा भयो। त्मसमा सङ्घीयिा र स्वायत्तिा कहीँ कि ै उल्लखे भथएन। 
त्मसको भोजलपल्ट ै र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र यादवको निेतृ्वमा 
माइिीघर मण्डलामा अिररम संनवधान जलाइयो। सो कायषक्रममा र्ोरम 
नपेालका कायषकिासगँ ै अन्म पाटी िथा सङ्गठनका कायषकिाहरूको पनन 
सहभाक्तगिा देखखएको भथयो।  

अिररम संनवधान जलाएपछि उपने्द्र यादवलगायि २८ जनालाई प्रहरील े
क्तगरफ्तार गयो। अिररम संनवधान जलाएको कसरुमा मलुकुी ऐन अदालिी 
बन्थोब� १२१ अनसुार थनुवुा पजुी र्दइयो। मधसेी भएका कारणल ेत्महाँ पनन 
उनीहरूमाभथ दमन भयो। सरकार�ारा उनीहरूमाभथ सावषजननक म�ुा र्चलाउन े
ियारी हुन थाल्यो। अध्यक्ष यादवलाई प्रहरील ेक्तगरफ्तार गरेको भनै्थ र्ोरम 
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अिररम संनवधान जारी हुनअुक्तघ न ै मधसेसगँ धोका हुन्छ भनरे र्ोरम 
नपेाललगायिका मधसेसगँ स�न्त�ि सङ्घ सं�ाल ेअनमुान गररसकेका 
भथए। काँग्रसे, एमाल े र माओवादील े मधसेसगँ बइेमानी गिषन ् र त्मसको 
मनियार अवसरवादी मधसेी निेाहरू पनन बन्छन।् त्मसको नवरोधस्वरूप 
पर्हलादेखख न ैनिेाहरू ियारीमा लागकेा भथए। आन्थोलन ियारीका लाक्तग 
ठाउँ–ठाउँमा प्रजशक्षण िथा गोष्ठीहरू हुन थाल्यो। र्ोरम नपेालका यवुा 
र्ोरम, नवद्भाथी फ्रन्ट, मर्हला र्ोरमलगायिका भ्राि ृ सङ्गठनहरू सत्रक्रय 
भएर लाग।े जिािि ै र्ोरम नपेालको पर्चा, पम्पलटेहरू देखखन थाल्यो। 
पर्हर्चानसर्हिको सङ्घीयिा, प्रादेजशक स्वायत्तिा र आ�ननणषयको 
अभधकारसर्हिको सङ्घीय लोकिान्तन्त्यक संनवधान नआए माघ २ गि े
माइिीघर मण्डलामा अिररम सनंवधान जलाउन े घोर्णा र्ोरम नपेालल े
२०६३ पसु मर्हनामा न ै गररसकेको भथयो। माघ १ गि े अिररम संनवधान 
घोर्णा भयो। त्मसमा सङ्घीयिा र स्वायत्तिा कहीँ कि ै उल्लखे भथएन। 
त्मसको भोजलपल्ट ै र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र यादवको निेतृ्वमा 
माइिीघर मण्डलामा अिररम संनवधान जलाइयो। सो कायषक्रममा र्ोरम 
नपेालका कायषकिासगँ ै अन्म पाटी िथा सङ्गठनका कायषकिाहरूको पनन 
सहभाक्तगिा देखखएको भथयो।  

अिररम संनवधान जलाएपछि उपने्द्र यादवलगायि २८ जनालाई प्रहरील े
क्तगरफ्तार गयो। अिररम संनवधान जलाएको कसरुमा मलुकुी ऐन अदालिी 
बन्थोब� १२१ अनसुार थनुवुा पजुी र्दइयो। मधसेी भएका कारणल ेत्महाँ पनन 
उनीहरूमाभथ दमन भयो। सरकार�ारा उनीहरूमाभथ सावषजननक म�ुा र्चलाउन े
ियारी हुन थाल्यो। अध्यक्ष यादवलाई प्रहरील ेक्तगरफ्तार गरेको भनै्थ र्ोरम 

नपेालल े मधसेका जजल्लाहरूमा आन्थोलनका कायषक्रमहरू िय गयो। 
अध्यक्ष यादवलगायि अन्म निेाहरूको ररहाइको माग गदै र्ोरम नपेालल े
माघ ३ गिदेेखख ५ गिसे� मधसे बन्थको आह्वान गरेको भथयो। 

यिा राजधानीमा संनवधान जलाउँदा क्तगरफ्तार भएकाहरूलाई ररहा गनष 
नवभभन्न सङ्घ–सङ्गठनल े जोडदार रूपमा माग गनष थाल।े ित्कालीन 
प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपि बझुाइए पनन कुन ैसनुवुाइ 
भएन। मधसे परैू ठप्प भयो। माघ ५ गि ेर्ोरमका कायषकिाल ेमाओवादी 
र्चढेको गाडीलाई लहानमा रोक्दा प्रदशषनकारीमाभथ गोली र्चलाउँदा र्ोरम 
नपेाल नवद्भाथी फ्रन्टका कायषकिा रमशे महिोलाई गोली लाग्यो र उनको मतृ्म ु
भयो।  

 

महिो हत्माको नवरोधमा जनिामा झन ् आक्रोश उत्पन्न भयो। माओवादी 
र्चढेको गाडी िोडर्ोड गनुषका साथ ैआगजनी समिे भयो। हेदा हेदै परैू मधसेमा 
आगो बल्न थाल्यो।  



df3 % M alnbfgL lbj; – 16

महिोको हत्मा नवरोधमा राजधानीमा पनन शोकसभाहरू भएको भथयो। 
काठमाडौँलगायि मधसेमा ननसे्कका यालीमाभथ प्रहरीको दमन बढ्दै गयो। 
त्मो दमनका कारण आन्थोलन र्चकंदै गयो। आन्थोलन र्चत्रकिं दै गएपछि माघ ९ 
गि े ित्कालीन प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालाल े र्ोरम नपेाललाई 
वािाका लाक्तग आह्वान गरे। िर, र्ोरम नपेालल े वािामा बस्न अस्वीकार 
गयो। कारण भथयो, ित्कालीन गहृमन्त्यी कृष्णप्रसाद जसटौलाको राजीनामा।  

प्रधानमन्रीको सम्बोधन 
गहृमन्त्यी जसटौलाल ेराजीनामा नर्दएस� वािामा नबस्न ेअडानल ेआन्थोलन 

झन ्सशि बन्मो। प्रहरी दमन पनन बढ्दै गयो। जसरहामा सरुुकै र्दन कफ््रय ू

लगाइयो भन ेअन्म जज�ामा पनन नब�ारै कफ््रय ूलाग्न थाल्यो।  

माघ १४ गि े नकेपा माओवादीसर्हि सािदलल ेएक कायषक्रम गरी मधसे 
आन्थोलन प्रनिगमनको हािमा गइरहेको आरोप लगाउँदै मधसेको 
समस्मालाई जलएर आन्थोलन गन ेर्चिेावनी र्दए। साथ ैमधसेी सांसदहरूल े
संनवधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालालाई 
सोही र्दन ज्ञापनपि पनन बझुाए। त्मनिबलेास� दजषनौँ मधसेी यवुाहरू प्रहरी 
गोलीको जशकार भइसकेका भथए। त्मसबलेा ित्कालीन नपेाल स�ावना 
पाटीका निेा हृदयशे त्रिपाठी र क��से ित्कालीन निेा मह� ठाकुर 
ित्कालीन सरकारका सहभागी न ैभथए।  

त्मनिबलेा सरकारमा सहभागी भएका मह� ठाकुरल ेमधसे आन्थोलनलाई 
पानीको र्ोका भनरे त्रटप्पणी गरेका भथए। र्चारैनिरबाट यी दईु निेाको नवरोध 
हुन थालपेछि माघ १५ गि े त्रिपाठील ेमन्त्यीपदबाट राजीनामा र्दएका भथए। 
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झन ्सशि बन्मो। प्रहरी दमन पनन बढ्दै गयो। जसरहामा सरुुकै र्दन कफ््रय ू

लगाइयो भन ेअन्म जज�ामा पनन नब�ारै कफ््रय ूलाग्न थाल्यो।  

माघ १४ गि े नकेपा माओवादीसर्हि सािदलल ेएक कायषक्रम गरी मधसे 
आन्थोलन प्रनिगमनको हािमा गइरहेको आरोप लगाउँदै मधसेको 
समस्मालाई जलएर आन्थोलन गन ेर्चिेावनी र्दए। साथ ैमधसेी सांसदहरूल े
संनवधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालालाई 
सोही र्दन ज्ञापनपि पनन बझुाए। त्मनिबलेास� दजषनौँ मधसेी यवुाहरू प्रहरी 
गोलीको जशकार भइसकेका भथए। त्मसबलेा ित्कालीन नपेाल स�ावना 
पाटीका निेा हृदयशे त्रिपाठी र क��से ित्कालीन निेा मह� ठाकुर 
ित्कालीन सरकारका सहभागी न ैभथए।  

त्मनिबलेा सरकारमा सहभागी भएका मह� ठाकुरल ेमधसे आन्थोलनलाई 
पानीको र्ोका भनरे त्रटप्पणी गरेका भथए। र्चारैनिरबाट यी दईु निेाको नवरोध 
हुन थालपेछि माघ १५ गि े त्रिपाठील ेमन्त्यीपदबाट राजीनामा र्दएका भथए। 

मधसे आन्थोलनल े र्चको रूप जलएपछि माघ १६ गि े भारिल े पनन आफ्नो 
सीमा सरुक्षालाई कडा पान ेननदेशन र्दयो। माघ १७ गि ेित्कालीन प्रधानमन्त्यी 
कोइरालाल ेदेशवासीको नाममा स�ोधन गनष बाध्य भए।  

 

photo : getty image 

जनसङ्ख्याको आधारमा ननवार्चन क्षिे थत्रपन,े नयाँ संनवधानमा सब ैजाि, 

जानि, वगष र क्षिेका जनिाको प्रनिननभधत्व हुन ेभनै्थ बन्थका कायषक्रम त्रर्िा 
जलन र्ोरम नपेाललाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्यीको स�ोधनल ेमधसेको माग 
परूा नभएको भनै्थ आन्थोलन जारी राख्न र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र 
यादवल ेकायषकिालाई ननदेशन र्दएका भथए।  

वातााका लागि आह्वान 
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आन्थोलन र्चत्रकिं दै गएपछि प्रहरीको दमन पनन बढ्यो। त्मसक्रममा पनन थपु्र ै
मधसेी यवुाल ेसहादि र्दइसकेका भथए। माघ २३ गि ेित्कालीन सरकारल े
र्ोरम नपेाललाई पिमार्ष ि वािामा आउन आग्रह गयो। आन्थोलनको क्रममा 
आठ दलको बठैक पटक पटक बस्मो िर ननष्कर्षमा पगु्न सकेन। माघ २४ गि े
प्रधानमन्त्यी कोइरालाल ेदेशबासीको नाममा अको स�ोधन गरेपछि माघ २५ 
गि ेर्ोरम नपेालल े१० र्दनका लाक्तग आन्थोलन स्तक्तगि गरेको घोर्णा गयो। 
त्मनिबलेास� मधसेमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको भथयो। १० र्दनभभि 
राज्यल े आन्थोलनप्रनि कुन ै बा�ा नगरेपछि र्ोरम नपेालल े पनुः 
आमहड्िालको घोर्णा गयो।  

र्ोरम नपेालसगँ वािाका लाक्तग मह� ठाकुरको संयोजकत्वमा िीन 
सदस्मीय सरकारी वािा सनमनि गठन भयो। ठाकुरलाई वािा सनमनिका 
संयोजक बनाए पनन ननणषय गन ेअभधकार र्दएका भथएनन।् त्मही कारणल े
र्ोरम नपेालल ेअभधकारनवहीन सनमनिका संयोजक ठाकुरसगँ वािा नगन े
भनकेो भथयो। त्मसलगत्त ै काँग्रसे निेा रामर्चन्द्र पौडलेको संयोजकत्वमा 
अभधकार सम्पन्न वािा सनमनि गठन भयो। जठे १८ गिदेेखख नवभभन्न ६ र्चरणमा 
वािा भयो र अ�मा २०६४ भदौ १३ गि ेसरकार र र्ोरम नपेालबीर्च २२ बुदेँ 
सम्झौिा भयो।  

आन्थोलनमा सहादि प्राप्त गरेकालाई सर्हद घोर्णा गन,े घाइिलेाई उपर्चार 
खर्चष ब्यहोन,े र्ोरम नपेालका कायषकिामाभथ लगाइएको झठूा म�ुा खारेज 
गन,े राज्यको हरेक ननकायमा समानपुानिक प्रनिननभधत्व गराउन,े राज्य 
पनुस�रर्चनास��ी आयोग गठन गन,े स्वायत्त मधसे प्रदेशको ननमाण 



df3 % M alnbfgL lbj; – 19

आन्थोलन र्चत्रकिं दै गएपछि प्रहरीको दमन पनन बढ्यो। त्मसक्रममा पनन थपु्र ै
मधसेी यवुाल ेसहादि र्दइसकेका भथए। माघ २३ गि ेित्कालीन सरकारल े
र्ोरम नपेाललाई पिमार्ष ि वािामा आउन आग्रह गयो। आन्थोलनको क्रममा 
आठ दलको बठैक पटक पटक बस्मो िर ननष्कर्षमा पगु्न सकेन। माघ २४ गि े
प्रधानमन्त्यी कोइरालाल ेदेशबासीको नाममा अको स�ोधन गरेपछि माघ २५ 
गि ेर्ोरम नपेालल े१० र्दनका लाक्तग आन्थोलन स्तक्तगि गरेको घोर्णा गयो। 
त्मनिबलेास� मधसेमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको भथयो। १० र्दनभभि 
राज्यल े आन्थोलनप्रनि कुन ै बा�ा नगरेपछि र्ोरम नपेालल े पनुः 
आमहड्िालको घोर्णा गयो।  

र्ोरम नपेालसगँ वािाका लाक्तग मह� ठाकुरको संयोजकत्वमा िीन 
सदस्मीय सरकारी वािा सनमनि गठन भयो। ठाकुरलाई वािा सनमनिका 
संयोजक बनाए पनन ननणषय गन ेअभधकार र्दएका भथएनन।् त्मही कारणल े
र्ोरम नपेालल ेअभधकारनवहीन सनमनिका संयोजक ठाकुरसगँ वािा नगन े
भनकेो भथयो। त्मसलगत्त ै काँग्रसे निेा रामर्चन्द्र पौडलेको संयोजकत्वमा 
अभधकार सम्पन्न वािा सनमनि गठन भयो। जठे १८ गिदेेखख नवभभन्न ६ र्चरणमा 
वािा भयो र अ�मा २०६४ भदौ १३ गि ेसरकार र र्ोरम नपेालबीर्च २२ बुदेँ 
सम्झौिा भयो।  

आन्थोलनमा सहादि प्राप्त गरेकालाई सर्हद घोर्णा गन,े घाइिलेाई उपर्चार 
खर्चष ब्यहोन,े र्ोरम नपेालका कायषकिामाभथ लगाइएको झठूा म�ुा खारेज 
गन,े राज्यको हरेक ननकायमा समानपुानिक प्रनिननभधत्व गराउन,े राज्य 
पनुस�रर्चनास��ी आयोग गठन गन,े स्वायत्त मधसे प्रदेशको ननमाण 

गनलेगायिका बुदँामा सहमनि भयो। त्मो सहमनिसगँ ै र्ोरम नपेालका 
अध्यक्ष यादवल ेसनंवधानसभाको र्चनुावमा भाग जलन ेप्रनिबद्दिा जाहेर गरेका 
भथए।  

यिा २२ बुदेँ सम्झौिा मधसेीका लाक्तग धोका हो भनै्थ रामकुमार शमा, 
भाग्यनाथ गपु्ता, जजिने्द्र सोनल, त्रकशोर नवश्वासल ेसम्झौिाको नवरोध गन े
ननहँुमा मधसेी नवरोधी शक्तिको इशारामा र्ोरम नपेालबाट अलग भए। मधसेी 
जनअभधकार र्ोरम (मधसे) गठन गरी उनीहरूल ेपनन आन्थोलन सरुु गरेका 
भथए।  

 

मधेसी मोर्ाा िठन र दोस्रो मधेस आन्दोलन 

२२ बुदेँ मागको स�ोधन नभएपछि र्ोरम नपेाल पनुः आन्थोलन गन ेियारीमा 
लाग्यो। दो�ो मधसे आन्थोलनको ियारी�रूप स�ावना पाट� र र्ोरम 
नपेालबीर्च लोकिान्तन्त्यक मधसेी मोर्चा गठन भयो। पछि काँग्रसेबाट नवद्रोह 
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गरी ननसे्कका मह� ठाकुरको निेतृ्वमा िराई मधसे लोकिान्तन्त्यक पाटी गठन 
भएको भथयो। िमलोपालाई पनन सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम 
संयिु लोकिान्तन्त्यक मधसेी मोर्चा राख्यो। सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ 
र्ागनुको पर्हलो सािाबाट पनुः आन्थोलन सरुु भयो। आन्थोलनल ेित्काल ै
गनि जलयो। पर्हलो मधसे आन्थोलन स्ताक्तगि भए पनन र्ोरम नपेालल े
मधसेका जजल्लामा कुन ैन कुन ैरूपमा त्मसलाई जीनवि ैराखकेो भथयो। दोस्रो 
र्चरणको मधसे आन्थोलनमाभथ पनन सरकारल ेर्चरम दमन गयो। सो क्रममा 
१० जनाल ेसहादि प्राप्त गरेका भथए। 

८ ब ाँदे सम्झौता 

त्मसपछि बालवुाटारमा मोर्चा र सरकारबीर्चमा २०६५ र्ागनु १६ गि ेवािा 
भयो। ित्कालीन प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालासगँ सहमनि गरी प्रर्चण्ड 
र माधवकुमार नपेालको उपस्थस्तनिमा आठ बुदेँ सम्झौिा भएको भथयो। सो 
वािापछि आन्थोलनका सब ै कायषक्रमहरू त्रर्िा जलई संनवधानसभाको 
र्चनुावमा भाग जलन े सहमनि भयो। सहमनिअनसुार िीन ै मधसेवादी दल 
संनवधानसभामा भाग जलए। ननवार्चनको बलेा फोरम नेपालमा 
ववजयकुमार गच्छदार, शरतससहं भडिारीलगायत र्थपु्र ैनेताहरूले 
प्रवेश गरेका थर्थए।  
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गरी ननसे्कका मह� ठाकुरको निेतृ्वमा िराई मधसे लोकिान्तन्त्यक पाटी गठन 
भएको भथयो। िमलोपालाई पनन सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम 
संयिु लोकिान्तन्त्यक मधसेी मोर्चा राख्यो। सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ 
र्ागनुको पर्हलो सािाबाट पनुः आन्थोलन सरुु भयो। आन्थोलनल ेित्काल ै
गनि जलयो। पर्हलो मधसे आन्थोलन स्ताक्तगि भए पनन र्ोरम नपेालल े
मधसेका जजल्लामा कुन ैन कुन ैरूपमा त्मसलाई जीनवि ैराखकेो भथयो। दोस्रो 
र्चरणको मधसे आन्थोलनमाभथ पनन सरकारल ेर्चरम दमन गयो। सो क्रममा 
१० जनाल ेसहादि प्राप्त गरेका भथए। 

८ ब ाँदे सम्झौता 

त्मसपछि बालवुाटारमा मोर्चा र सरकारबीर्चमा २०६५ र्ागनु १६ गि ेवािा 
भयो। ित्कालीन प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालासगँ सहमनि गरी प्रर्चण्ड 
र माधवकुमार नपेालको उपस्थस्तनिमा आठ बुदेँ सम्झौिा भएको भथयो। सो 
वािापछि आन्थोलनका सब ै कायषक्रमहरू त्रर्िा जलई संनवधानसभाको 
र्चनुावमा भाग जलन े सहमनि भयो। सहमनिअनसुार िीन ै मधसेवादी दल 
संनवधानसभामा भाग जलए। ननवार्चनको बलेा फोरम नेपालमा 
ववजयकुमार गच्छदार, शरतससहं भडिारीलगायत र्थपु्र ैनेताहरूले 
प्रवेश गरेका थर्थए।  

 

सरकार ननमााणको खेलमा 

संनवधानसभामा भाग जलएपछि र्ोरम नपेाल र्चौथो शक्तिको रूपमा 
संनवधानसभामा ५२ जसट हाि परेको भथयो भन े िमलोपा पाँर्चौँ शक्तिको 
रूपमा २० जसट हाि परेको भथयो। राजने्द्र महिो निेतृ्वको स�ावना पाटी १० 
शक्तिको रूपमा ९ जसट हाि पारेको भथयो। ित्कालीन माओवादी अध्यक्ष 
पषु्पकमल दाहाल ‘प्रर्चण्ड’को निेृृ ृत्वमा गठन भएको सरकारमा िीनट ैदल 
सहभागी भएको भथयो। सरकार नौ मर्हनास� मा� र्च�ो। रुकमाङ्गि 
कटुवाल घटना हँुदा प्रर्चण्डल ेप्रधानमन्त्यी पदबाट राजजनामा र्दएपछि सरकार 
ढलकेो भथयो।  

त्मसपछि माधव नपेालको निेतृ्वमा सरकार गठन हँुदा र्ोरम नपेाल नवभाजन 
भएको भथयो। नवजयकुमार गच्चदार र्ोरम नपेाललाई नवभाजन गरेर 
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माधवकुमार नपेाल निेतृ्वको सरकारमा सहभागी भएको भथयो। सो 
सरकारमा ित्कालीन िमलोपा र स�ावना पाटी पनन सहभागी भएको भथयो।  

सो सरकारमा सहभागी भएपछि िमलोपा नवभाजन भएको भथयो। महेन्द्रराय 
यादव िमलोपाबाट अलग भई िराई मधसे लोकिान्तन्त्यक पाटी, नपेाल गठन 
गरेका भथए। माधवकुमार नपेाल निेतृ्वको सरकार पनन धरैे र्दनस� र्चलने। 
एमालकैे झलनाथ खनालको निेतृ्वमा अको सरकार गठन भयो। त्मसमा 
र्ोरम नपेालबाहेक अरू कुन ै दल सहभागी भएनन।् झलनाथ खनालको 
सरकार पनन लामो समय र्चल्न सकेन। डा. बाबरुाम भट्टराईको निेतृ्वमा 
सरकार गठन भयो। भट्टराईको निेतृ्वमा सरकार गठन हुनबेलेास� र्ोरम 
नपेाल र स�ावना पाटी िीन टुक्रा भइसकेको भथयो।  

भट्टराई निेतृ्वको सरकारमा र्ोरम नपेालबाहेक मधसेका सब ैदल सहभागी 
भएका भथए। सरकारमा यनिको सङ्ख्यामा मधसेी मन्त्यीहरू सहभागी भएको 
इनिहासको पर्हलो पटक भथयो। प्रधानमन्त्यी र अथष मन्त्यालयबाहेक अन्म सब ै
मखु्य मन्त्यालयमा मधसेी दलको कब्जा भथयो। सरकारमा सहभागी भएपछि 
पनन उनीहरूल ेसंनवधान ननमाणमा मधसेको अभधकार समावशे गराउन दबाब 
र्दइरहेका भथए। सरकारमाभथ दबाब बनाउनका लाक्तग सानानिना दबाबमलूक 
कायषक्रमहरू गरर न ैरहेका भथए। 

संनवधान ननमाण नहँुदै सनंवधानसभा नवघटन भयो। सवो� अदालिका 
प्रधानन्मायधीश खखलराज रेग्मीको निेतृ्वमा सरकार गठन भयो। गणिन्त्य 
स्तापना भएपछि त्मो न ैपर्हलो नदषलीय सरकार भथयो। ननदषलीय सरकार भए 
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माधवकुमार नपेाल निेतृ्वको सरकारमा सहभागी भएको भथयो। सो 
सरकारमा ित्कालीन िमलोपा र स�ावना पाटी पनन सहभागी भएको भथयो।  

सो सरकारमा सहभागी भएपछि िमलोपा नवभाजन भएको भथयो। महेन्द्रराय 
यादव िमलोपाबाट अलग भई िराई मधसे लोकिान्तन्त्यक पाटी, नपेाल गठन 
गरेका भथए। माधवकुमार नपेाल निेतृ्वको सरकार पनन धरैे र्दनस� र्चलने। 
एमालकैे झलनाथ खनालको निेतृ्वमा अको सरकार गठन भयो। त्मसमा 
र्ोरम नपेालबाहेक अरू कुन ै दल सहभागी भएनन।् झलनाथ खनालको 
सरकार पनन लामो समय र्चल्न सकेन। डा. बाबरुाम भट्टराईको निेतृ्वमा 
सरकार गठन भयो। भट्टराईको निेतृ्वमा सरकार गठन हुनबेलेास� र्ोरम 
नपेाल र स�ावना पाटी िीन टुक्रा भइसकेको भथयो।  

भट्टराई निेतृ्वको सरकारमा र्ोरम नपेालबाहेक मधसेका सब ैदल सहभागी 
भएका भथए। सरकारमा यनिको सङ्ख्यामा मधसेी मन्त्यीहरू सहभागी भएको 
इनिहासको पर्हलो पटक भथयो। प्रधानमन्त्यी र अथष मन्त्यालयबाहेक अन्म सब ै
मखु्य मन्त्यालयमा मधसेी दलको कब्जा भथयो। सरकारमा सहभागी भएपछि 
पनन उनीहरूल ेसंनवधान ननमाणमा मधसेको अभधकार समावशे गराउन दबाब 
र्दइरहेका भथए। सरकारमाभथ दबाब बनाउनका लाक्तग सानानिना दबाबमलूक 
कायषक्रमहरू गरर न ैरहेका भथए। 

संनवधान ननमाण नहँुदै सनंवधानसभा नवघटन भयो। सवो� अदालिका 
प्रधानन्मायधीश खखलराज रेग्मीको निेतृ्वमा सरकार गठन भयो। गणिन्त्य 
स्तापना भएपछि त्मो न ैपर्हलो नदषलीय सरकार भथयो। ननदषलीय सरकार भए 

पनन दलल ेत्महाँ पनन मन्त्यालय भागबण्डा गरेको भथयो। त्मसमा मधसेवादी 
दलल ेपनन मन्त्यालयको भाग पाएको भथयो। 

 

दोस्रो संववधानसभाको र् नाव 
२०७० मा दोस्रो सनंवधानसभा हँुदा नवभभन्न टुक्रामा नवभाजजि मधसेवादी 
दलहरूल ेभाग जलएका भथए। त्मसमध्य ेआठवटा दल माि संनवधानसभामा 
सहभागी हुन पाए। प्रत्मक्षमा पाँर्चवटा दल र्चनुाव जजि ेभन ेसमानपुानिकबाट 
िीनवटा दल आए। आठवटा मधसेी दलल े ज�ा ४९ जसट माि ल्याएको 
भथयो। 

यद्भत्रप, पाटी नवभाजन गरेर र्चनुाव लड े पनन नवजयकुमार गच्चदारको 
ित्कालीन पाटी मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेाल (लोकिान्तन्त्यक) ल े १४ 
जसट ल्याएको भथयो भन े िमलोपाल े ११, र्ोरम नपेालल े १०, स�ावना 
पाटील े६, िराई मधसे स�ावना पाटील े३, रात्ररिय मधसे समाजवादी पाटील े
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३ र र्ोरम गणिान्तन्त्यक र स�घीय स�ावना पाटील े एक–एकवटा जसट 
ल्याएका भथए। 

यसरी जसट आएपछि बल्ल मधसेवादी दलको र्चिे खलु्यो। टुक्रा टुक्रा भएर 
र्चनुावमा भाग जलएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणल े जनिाल े
पत्माएन भनी मधसेवादी दलले ननष्कर्ष ननकालकेा भथए। त्मसपछि उनीहरू 
सरकारमा जान हत्रककए।  

२०७० पछि पनन पटक पटक सरकार ननमाण भयो िर गच्चदारको 
पाटीबाहेक अरू कुन ै मधसेी दल सरकारमा सहभागी भएन। उनीहरू 
आन्थोलनमा केन्द्रन्द्रि भए। र्चनुाव हारेका माओवादी र मधसेवादी दल एक 
ठाउँमा आएर साना साना दल नमलाएर ३३ दलीय गठबिन बनायो। सोही 
गठनबिनको आधारमा आन्थोलनको सरुुवाि गयो। 

िर यनि भइसक्दा पनन मधसेवादी दलमा एकअकासगँ स�ि रा�ो भथएन। 

प्रर्चण्डल ेनिेतृ्व गरेको गठबिनमा मधसेी निेाहरू सहभागी भए पनन आफ्नो 
िुटै्ट मोर्चा बनाउन उनीहरू ियार भएनन।् अझ ैपनन एकअकालाई स्वीकार 
गन ेअवस्तामा भथएन।  

पछि भारिीय प्रधानमन्त्यी नरेन्द्र मोदी नपेाल भ्रमणमा आउन े कुरा भयो। 
मधसेवादी दलल ेहिार हिारमा मधसेी मोर्चालाई ब्युिँाएका भथए। त्मसमा 
पनन सब ैदल सहभागी भथएनन।् उपने्द्र यादव, मह� ठाकुर, महेन्द्र राय यादव 
र राजने्द्र महिोको एउटा मोर्चा भथयो भन े अननल झा, राजत्रकशोर यादव, 

शरिजसहं भण्डारी, नवजयकुमार गच्चदार मोर्चा बार्हर भथए। उनीहरूल ेपनन 
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३ र र्ोरम गणिान्तन्त्यक र स�घीय स�ावना पाटील े एक–एकवटा जसट 
ल्याएका भथए। 

यसरी जसट आएपछि बल्ल मधसेवादी दलको र्चिे खलु्यो। टुक्रा टुक्रा भएर 
र्चनुावमा भाग जलएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणल े जनिाल े
पत्माएन भनी मधसेवादी दलल ेननष्कर्ष ननकालकेा भथए। त्मसपछि उनीहरू 
सरकारमा जान हत्रककए।  

२०७० पछि पनन पटक पटक सरकार ननमाण भयो िर गच्चदारको 
पाटीबाहेक अरू कुन ै मधसेी दल सरकारमा सहभागी भएन। उनीहरू 
आन्थोलनमा केन्द्रन्द्रि भए। र्चनुाव हारेका माओवादी र मधसेवादी दल एक 
ठाउँमा आएर साना साना दल नमलाएर ३३ दलीय गठबिन बनायो। सोही 
गठनबिनको आधारमा आन्थोलनको सरुुवाि गयो। 

िर यनि भइसक्दा पनन मधसेवादी दलमा एकअकासगँ स�ि रा�ो भथएन। 

प्रर्चण्डल ेनिेतृ्व गरेको गठबिनमा मधसेी निेाहरू सहभागी भए पनन आफ्नो 
िुटै्ट मोर्चा बनाउन उनीहरू ियार भएनन।् अझ ैपनन एकअकालाई स्वीकार 
गन ेअवस्तामा भथएन।  

पछि भारिीय प्रधानमन्त्यी नरेन्द्र मोदी नपेाल भ्रमणमा आउन े कुरा भयो। 
मधसेवादी दलल ेहिार हिारमा मधसेी मोर्चालाई ब्युिँाएका भथए। त्मसमा 
पनन सब ैदल सहभागी भथएनन।् उपने्द्र यादव, मह� ठाकुर, महेन्द्र राय यादव 
र राजने्द्र महिोको एउटा मोर्चा भथयो भन े अननल झा, राजत्रकशोर यादव, 

शरिजसहं भण्डारी, नवजयकुमार गच्चदार मोर्चा बार्हर भथए। उनीहरूल ेपनन 

मोर्चा बनाउन ेप्रयास नगरेको होइन िर कर्हल ेबननेन।् पछि गच्चदार पनन 
उपने्द्र यादवहरूको मोर्चामा सहभागी भए।    

संनवधान ननमाणको प्रत्रक्रया सरुु भइसकेको भथयो। मधसेवादी दलल े
सरकारमाभथ दबाब बढाइ रहेको भथयो। नवभभन्न खालको साङे्कनिक 
आन्थोलनहरू गरररहेका भथए। कर्हल े गठबिनबाट ि कर्हल े मधसेी 
मोर्चाको िर्ष बाट आन्थोलनहरू भइरहेको भथयो िर उनीहरूसगँ सरकारल े
वािा माि गरररहेको भथयो। वािा कर्हल ेटुङ्गो लागने। 

 

२०७२ जठे २५ गि ेदेशको राजनीनिमा ‘टननिङ प्वाइन्ट’ आयो। गच्चदारको 
पाटी र प्रमखु िीन राजनीनिक दल गरी र्चार दलबीर्च १६ बुदेँ सम्झौिा भयो। 
त्मही सम्झौिाल ेसंनवधान ननमाणलाई सनुनजश्चि गयो।  
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मधसेी मोर्चामा रहेका गच्चदार प्रमखु िीन दलसगँ नमलरे संनवधान ननमाणका 
लाक्तग पहल गन� सहमनिप�मा ह�ाक्षर गरेपछि अ� मधसेवादी दल 
आक्रोजशि भए र आन्थोलनलाई र्चकाउन े ननष्कर्ष ननकाल।े र्चार दलको 
सम्झौिापछि सनंवधान ननमाणको कायषल ेरफ्तार जलयो। 

गच्चदारबाहेक सब ैमधसेी दल नमलरे आन्थोलनको कायषक्रम घोर्णा भयो। 
सब ैमधसेवादी दल र केही जनजानिहरूको दललाई नमलाएर लोकिान्तन्त्यक 
गठबिन बनाएको भथयो। मधसेी मोर्चा पनन भथयो िर त्मसमा अरू सब ैदल 
अटाएका भथएनन।्  

मधसे आन्थोलन यसरी र्चिक� यो िक नाकाबन्थीस�को अव�ा आयो। 
मधसेवादी दलहरू नपेाल भारिको सीमामा गएर धना बसपेछि भारिबाट 
मालसामानमा आउन सकेन। िर भारिल ेन ैनाकाबन्थी लगाएको सरकार र 
आमजनिाको बझुाइ रहेको ि। टीकापरु घटनालगायि बथेरी, भरदह ज�ा 
घटना त्मसबैलेा भएको भथयो। 

लगािार ६ म�हनास� त्मो आन्थोलन र्च�ो। ५० जना भन्था बढील ेसहादि 
प्राप्त गरे। थपु्र ै जनधनको क्षनि भयो। िर सरकारल े कुन ै सनुवुाइ गरेन। 
२०७२ असोज ३ गि े काठमाडौँको बानशे्वरमा संनवधान जारी भइरहँदा 
मधसेमा आन्थोलनमा माने्छ मरररहेको भथयो। पहाडमा दीपावली मनाइयो भन े
मधसेमा ब्ल्याक आउट भयो।  

संशोधनको माि 
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मधसेी मोर्चामा रहेका गच्चदार प्रमखु िीन दलसगँ नमलरे संनवधान ननमाणका 
लाक्तग पहल गन� सहमनिप�मा ह�ाक्षर गरेपछि अ� मधसेवादी दल 
आक्रोजशि भए र आन्थोलनलाई र्चकाउन े ननष्कर्ष ननकाल।े र्चार दलको 
सम्झौिापछि सनंवधान ननमाणको कायषल ेरफ्तार जलयो। 

गच्चदारबाहेक सब ैमधसेी दल नमलरे आन्थोलनको कायषक्रम घोर्णा भयो। 
सब ैमधसेवादी दल र केही जनजानिहरूको दललाई नमलाएर लोकिान्तन्त्यक 
गठबिन बनाएको भथयो। मधसेी मोर्चा पनन भथयो िर त्मसमा अरू सब ैदल 
अटाएका भथएनन।्  

मधसे आन्थोलन यसरी र्चिक� यो िक नाकाबन्थीस�को अव�ा आयो। 
मधसेवादी दलहरू नपेाल भारिको सीमामा गएर धना बसपेछि भारिबाट 
मालसामानमा आउन सकेन। िर भारिल ेन ैनाकाबन्थी लगाएको सरकार र 
आमजनिाको बझुाइ रहेको ि। टीकापरु घटनालगायि बथेरी, भरदह ज�ा 
घटना त्मसबैलेा भएको भथयो। 

लगािार ६ म�हनास� त्मो आन्थोलन र्च�ो। ५० जना भन्था बढील ेसहादि 
प्राप्त गरे। थपु्र ै जनधनको क्षनि भयो। िर सरकारल े कुन ै सनुवुाइ गरेन। 
२०७२ असोज ३ गि े काठमाडौँको बानशे्वरमा संनवधान जारी भइरहँदा 
मधसेमा आन्थोलनमा माने्छ मरररहेको भथयो। पहाडमा दीपावली मनाइयो भन े
मधसेमा ब्ल्याक आउट भयो।  

संशोधनको माि 

संनवधान जारी भइसकेपछि मधसेवादी दलल ेत्मसलाई संशोधनको माग गदै 
आन्थोलन जारी राख्यो। सशुील कोइराला, त्मसपछि केपी शमा ओली, प्रर्चण्ड 
अनन शरेबहादरु देउवाको निेतृ्वमा बनकेो सरकारल े संनवधान संशोधनको 
आश्वासन माि र्दयो। प्रर्चण्ड निेतृ्वको सरकारल े ि संनवधान संशोधनको 
ड� ार् बनाएर ससंदमा प्र�ाव पनन गरेको भथयो िर बहुमि नपगुकेा कारण 
त्मो अस्वीकृि भएको भथयो। िपैनन मधसेवादी दलल ेसंनवधान संशोधनको 
मागलाई ननरिरिा र्ददैँ प्रनिननभधसभा र प्रदेशसभाको र्चनुावमा भाग जलयो।  

मधेसी दल र् नावमा 

र्ोरम नपेाल र राजपा नपेाल संनवधानको नवरोध गदागदै र्चनुावमा भाग जलए। 
र्ोरम नपेालल ेपर्हलो र्चरणदेखख न ैर्चनुावमा भाग जलएको भथयो भन ेराजपा 
नपेाल प्रनिननभधसभा, प्रदेशसभा र स्तानीय र्चनुावको अन्तिम र्चरणको 
र्चनुावमा माि भाग जलयो। र्ोरम नपेाल सािवट ै प्रदेशको र्चनुावमा भाग 
जलएपछि दईु प्रदेशमा माि सर्लिा हाि पानष सक्यो। राजपा नपेालल ेदईु 
न�रमा माि र्चनुावमा भाग जलएको भथयो। 

संनवधान संशोधन नगरेको भनै्थ राजपा नपेाल र्चनुावको बर्हष्कारमा भथयो। 
संनवधान संशोधन नभएस� र्चनुावमा भाग नजलन े ननणषय न ैगरेको भथयो। 
त्मसको दबाबमा ित्कालीन शरेबहादरु देउवा निेतृ्वको सरकारल ेसंनवधान 
संशोधनको प्र�ाव संसदमा लगकेो भथयो िर त्महाँ बहुमि नपगुकेो कारण 

संशोधन प्र�ाव पाररि हुन सकेन।  

राजपा नपेालको शिष न ै भथयो त्रक 'संशोधन प्र�ाव पाररि होस ्या नहोस ्
संसदमा प्र�िु गनुषस'्। संशोधन प्र�ाव पास नभएपछि राजपा नपेाल 
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र्चनुावमा भाग जलयो। दईु न�र प्रदेशको र्चनुावमा भाग जल िँदा र्ोरम 
नपेालसगँ गठबिन बनाएको भथयो। प्रदेशमा र्ोरम नपेालल े२९ जसट ल्यायो 
भन ेराजपा नपेालल े२५ जसट माि ल्यायो। बढी जसट ल्याएको कारणल ेर्ोरम 
नपेाल प्रदेश २ मा आफ्नो निेतृ्वमा सरकार गठन गरेको ि। त्मसमा राजपा 
नपेालल ेपनन सयोग गरेको ि।  

यिा प्रनिननभधसभामा राजपा नपेालल े१७ जसट प्राप्त गरेको ि भन ेर्ोरम 
नपेालल े१६ जसट प्राप्त गरेको ि। केन्द्रमा र्ोरम नपेाल राजपा नपेालभन्था 
एक जसटल ेपिात्रड ि। िर सरकारमा र्ोरम नपेाल न ैसहभागी भएको ि। 
राजपा नपेालल ेसंनवधान संशोधन नभएस� सरकारमा सहभागी नहुन ेकुरा 
भननसकेको ि।  

र्ोरम नपेाल ेउपप्रधानमन्त्यीसर्हि दईुटा मन्त्यालय र एउटा राज्यमन्त्यी पाएको 
ि भन ेप्रदेशमा मखु्यमन्त्यीसर्हि िीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि भन े

राजपा नपेालल ेिीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि।  

राजपा नपेालको मागमध्य े सरकारल े हाल ै रेशम र्चौधरीको शपथग्रहण 
गराएको ि। िर र्चौधरीलाई िाडकेो िैन। कैलालीबाट प्रनिननभधसभा र्चनुाव 
जजिकेा र्चौधरीलाई टीकापरुको घटनामा मखु्य दोर्ीको आरोपमा उनलाई 
थनुामा राखकेो ि। राजपा नपेालल ेउनको ररहाइको माग गरररहेको ि।   

माघ ५, २०७५ 
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र्चनुावमा भाग जलयो। दईु न�र प्रदेशको र्चनुावमा भाग जल िँदा र्ोरम 
नपेालसगँ गठबिन बनाएको भथयो। प्रदेशमा र्ोरम नपेालल े२९ जसट ल्यायो 
भन ेराजपा नपेालल े२५ जसट माि ल्यायो। बढी जसट ल्याएको कारणल ेर्ोरम 
नपेाल प्रदेश २ मा आफ्नो निेतृ्वमा सरकार गठन गरेको ि। त्मसमा राजपा 
नपेालल ेपनन सयोग गरेको ि।  

यिा प्रनिननभधसभामा राजपा नपेालल े१७ जसट प्राप्त गरेको ि भन ेर्ोरम 
नपेालल े१६ जसट प्राप्त गरेको ि। केन्द्रमा र्ोरम नपेाल राजपा नपेालभन्था 
एक जसटल ेपिात्रड ि। िर सरकारमा र्ोरम नपेाल न ैसहभागी भएको ि। 
राजपा नपेालल ेसंनवधान संशोधन नभएस� सरकारमा सहभागी नहुन ेकुरा 
भननसकेको ि।  

र्ोरम नपेाल ेउपप्रधानमन्त्यीसर्हि दईुटा मन्त्यालय र एउटा राज्यमन्त्यी पाएको 
ि भन ेप्रदेशमा मखु्यमन्त्यीसर्हि िीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि भन े

राजपा नपेालल ेिीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि।  

राजपा नपेालको मागमध्य े सरकारल े हाल ै रेशम र्चौधरीको शपथग्रहण 
गराएको ि। िर र्चौधरीलाई िाडकेो िैन। कैलालीबाट प्रनिननभधसभा र्चनुाव 
जजिकेा र्चौधरीलाई टीकापरुको घटनामा मखु्य दोर्ीको आरोपमा उनलाई 
थनुामा राखकेो ि। राजपा नपेालल ेउनको ररहाइको माग गरररहेको ि।   

माघ ५, २०७५ 

१६ वर्षको कजललो उमरेमा यसरी भएको 
भथयो रमशे महिोको शहादि 

 

जनकपरुधाम–प्रथम मधशे आन्थोलनको उद्गमस्तल 
लहान भथयो, जहाँ १६ वर् े कजलला यवुा रमशे 

महिोल े०६३ साल माघ ५ गिकेा र्दन शहादि प्राप्त 
गरेका भथए। 

 १० वर् ेजनयदु्द िथा ५ दलहरुसगँ नमलरे गररएको 
जनआन्थोलन पश्चाि ित्कालीन नकेपा माओवादील े

संघीयिा छा�दै अंगीकार गरेको लोकिा��क गणि�ा�क व्यवस्ताप्रनि 
असितु्रर जनाउदैँ ित्काजलन मधशेी जनअभधकार र्ोरमको निेतृ्वमा प्रथम 
आन्थोलनको शरुुवाि भएको भथयो। त्मो आन्थोलनको उद्गम स्तल जसरहको 
लहान बनकेो भथयो। सोही जसलजसलामा महिोल ेशहादि प्राप्त गरेका भथए। 

र्करण कुमार कणष 
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मधशे केन्द्रन्द्रि दलल े ऐनिहाजसक मधशे आन्थोलनको पर्हलो शहीद रमशे 
महिोलाई मान्थै आएका िन।् हाल सत्तारुढ संघीय समाजवादी र्ोरम नपेाल 
र रात्ररिय जनिा पाटी नपेालल ेनवगि १२ वर्षदेखख१६ वर्ीय रमशे महिोको 
मतृ्म ुभएको र्दन माघ ५ लाई बजलदानी र्दवसको रुपमा मनाउँदै आएका िन।् 

यसरी भएको गथयो महतोको शहादत 

माओवादी आन्थोलन र जनआन्थोलनल े संघीय एजणे्डालाई माओवादील 
िाडकेो भनै्थ माओवादी पषृ्ठभनम बोकेका विषमान संघीय सरकारका 
उपप्रधानमन्त्यी िथा स्वास्थ्य मन्त्यी समिे रहेका र्ोरम नपेालका अध्यक्ष 
उपने्द्र यादवको अगवुाई २०६३ मा प्रथम मधशे आन्थोलन भएको भथयो। 

आन्थोलन र्चकंदै जाँदा महिो पनन त्मसमा भाग जलन पगुकेा भथए। त्मसबैीर्च, 

लहान हुदैँ पजश्चम िर्ष  गईरहेको ित्काजलन माओवादीका निेा राम काकी र 
मािकृाप्रसाद यादवसर्हिका गाडीहरुलाई आन्थोलनकारीहरुल े िेके। 
मधशे बन्थको क्रममा अवज्ञा गरी गाडी गडुाएको भनै्थ मधशेी 
आन्थोलनकारीहरुकोृ ेसमहुल ेगाडी र्चल्न नर्दएपछि नववाद सजृना भएको 
भथयो। आक्रोजशि आन्थोलनकारीहरुका समहूमा महिो अग्र भागमा पगु,े जहाँ 
माओवादी निेा िथा आन्थोलनकारीहरु बीर्च नववाद हँृुदै भथयो। अर्चानक 

भीडलाई नििरनबिर पारेर बाटो खलुाउन प्रहरील ेगोली र्ायर गरे। त्मो गोली 
सोझरैमशे महिोको िािीमा गोली लाग्यो। उनको ित्काल ैघटनास्तलम ैमतृ्म ु
भयो।  
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मधशे केन्द्रन्द्रि दलल े ऐनिहाजसक मधशे आन्थोलनको पर्हलो शहीद रमशे 
महिोलाई मान्थै आएका िन।् हाल सत्तारुढ संघीय समाजवादी र्ोरम नपेाल 
र रात्ररिय जनिा पाटी नपेालल ेनवगि १२ वर्षदेखख१६ वर्ीय रमशे महिोको 
मतृ्म ुभएको र्दन माघ ५ लाई बजलदानी र्दवसको रुपमा मनाउँदै आएका िन।् 

यसरी भएको गथयो महतोको शहादत 

माओवादी आन्थोलन र जनआन्थोलनल े संघीय एजणे्डालाई माओवादील 
िाडकेो भनै्थ माओवादी पषृ्ठभनम बोकेका विषमान संघीय सरकारका 
उपप्रधानमन्त्यी िथा स्वास्थ्य मन्त्यी समिे रहेका र्ोरम नपेालका अध्यक्ष 
उपने्द्र यादवको अगवुाई २०६३ मा प्रथम मधशे आन्थोलन भएको भथयो। 

आन्थोलन र्चकंदै जाँदा महिो पनन त्मसमा भाग जलन पगुकेा भथए। त्मसबैीर्च, 

लहान हुदैँ पजश्चम िर्ष  गईरहेको ित्काजलन माओवादीका निेा राम काकी र 
मािकृाप्रसाद यादवसर्हिका गाडीहरुलाई आन्थोलनकारीहरुल े िेके। 
मधशे बन्थको क्रममा अवज्ञा गरी गाडी गडुाएको भनै्थ मधशेी 
आन्थोलनकारीहरुकोृ ेसमहुल ेगाडी र्चल्न नर्दएपछि नववाद सजृना भएको 
भथयो। आक्रोजशि आन्थोलनकारीहरुका समहूमा महिो अग्र भागमा पगु,े जहाँ 
माओवादी निेा िथा आन्थोलनकारीहरु बीर्च नववाद हँृुदै भथयो। अर्चानक 

भीडलाई नििरनबिर पारेर बाटो खलुाउन प्रहरील ेगोली र्ायर गरे। त्मो गोली 
सोझरैमशे महिोको िािीमा गोली लाग्यो। उनको ित्काल ैघटनास्तलम ैमतृ्म ु
भयो।  

महिोको मतृ्मपुछि अवस्ता िनावग्र� बन्मो। मधशेी आन्थोलनकारील े
महिोको शव घटनास्तलबाट उठाउन र्दएनन।् बलेकुीपख मािकृा प्रसाद 
यादवल े शवलाई उठाएर पररवारजनलाई ह�ािरण गनष खोजकेो आरोप 
लगाउँदै आन्थोलनकारीहरु उग्र भए। िर पछि मधशेी आन्थोलनकारी, 
मािकृाप्रसाद यादव र मिृकका पररवारजनबीर्चको सहमनिमा उनको शव 
पररवारजनल ेबझुकेा भथए र र्हन्थ ुधमष अनसुार महिोको शवको दाह ससं्कार 
गररएको भथयो। 

महिोको शहादिल ेआन्थोलनको आगोमा क्तघउ थप्यो। र्लिः मधशेको २२ 
वट ै जजल्लामा आन्थोलन र्चत्रकि यो। अििः मलुकुमा संघीय लोकिान्तन्त्यक 
गणिन्त्य स्तापना भयो। त्मसलै े मधशे केन्द्रन्द्रि दलहरुल े महिोल े शहादि 
प्राप्त गरेको माघ ५ को र्दनलाई ननकै महत्त्वका साथ जलन ेगरेको देखखन्छ। 

रमेश महतोको जीवन 

जसरहा नवराजपरु गाँउपाजलका वडा न�र ३ स्थस्ति मझौरा ननवासी हुन,् १६ 

वर्ीय स्व. रमशे महिो। गाउम ैरहेको आधारभिु जनिा माध्यनमक नवद्भालय, 

जगिपरुबाट कक्षा ८ स� अध्ययन गरीथपअध्ययन गनष लहान पगु।े त्महाँको 
मनोकामना ईंस्थिस बोत्रडिंग सु्कलमा अध्ययनरि महिोल े९ कक्षा उत्तीणष गरर 

१० कक्षामा नामाकांन गराएर एसएलसीको ियारीमा भथए। िर माभथ 
उल्लल्लखि घटनामा प्रहरील े र्चलाएको गोली लागरे रमशे महिोल े शहादि 
प्राप्त गरे। 
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इन्न्जननयर बनाउने दाज को सपना र्कनार् र 

रमशेको दाज ु बालकृष्ण जसहंल े भाइ रमशेलाई इन्जिननयर बनाउन े सपना 
साँर्चकेा भथए। १२ औ ँरमशे महिो �नृि र्दवसलाई सत्रम्झदैँ उनी भावकु हुदैँ 
भन–ेहामी ि खास ैपढाई प्रनि रुछर्च राख्न सकेनौं। िर पढ्न ुपिष भनरे बझु्न 
लागकेा हामील ेभाइलाई इन्जिननर बनाउन ेसपना साँर्चरे अध्ययनका लाक्तग 
लहान पठाएका भथयौं।  िर दैवको जलला मलैे  
िर उनी दैवको जशकार भयो।रमशेल ेशहादि प्राप्त गरेको क्षण उनका दाज ु
र्चार्ह िँ भारिको हररयाणामा काम गदै भथए। उि घटनापछि उनी गाउँम ैिन।् 

र्ोरम र निेाको आश्वासन आश्वासन  

रमशे नबिपेछि घरमा अमरेरकालगायि टाढाटाढाका  पिकार, 

मानवअभधकारकमी, निेा म�ीहरु आएर थपुैर् आश्वासन र्दएको शहीद 
रमशेको ७४ वत्रर्िय बबुा रनव महिो बिाउँिन।् उनी भन्छन–्निेाहरुल ेकाम 
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इन्न्जननयर बनाउने दाज को सपना र्कनार् र 

रमशेको दाज ु बालकृष्ण जसहंल े भाइ रमशेलाई इन्जिननयर बनाउन े सपना 
साँर्चकेा भथए। १२ औ ँरमशे महिो �नृि र्दवसलाई सत्रम्झदैँ उनी भावकु हुदैँ 
भन–ेहामी ि खास ैपढाई प्रनि रुछर्च राख्न सकेनौं। िर पढ्न ुपिष भनरे बझु्न 
लागकेा हामील ेभाइलाई इन्जिननर बनाउन ेसपना साँर्चरे अध्ययनका लाक्तग 
लहान पठाएका भथयौं।  िर दैवको जलला मलैे  
िर उनी दैवको जशकार भयो।रमशेल ेशहादि प्राप्त गरेको क्षण उनका दाज ु
र्चार्ह िँ भारिको हररयाणामा काम गदै भथए। उि घटनापछि उनी गाउँम ैिन।् 

र्ोरम र निेाको आश्वासन आश्वासन  

रमशे नबिपेछि घरमा अमरेरकालगायि टाढाटाढाका  पिकार, 

मानवअभधकारकमी, निेा म�ीहरु आएर थपुैर् आश्वासन र्दएको शहीद 
रमशेको ७४ वत्रर्िय बबुा रनव महिो बिाउँिन।् उनी भन्छन–्निेाहरुल ेकाम 

र्दनदेेखख अरु थपु्र ैआश्वासन र्दए। िर रोजगारी र्दन ेनाममा नवभभन्न ठाममा 
जाक्तगर पनन र्दए। िर िी जाक्तगरहरु उनको सीपअनसुारका भथएनन।् उनल े
ननरिरिा र्दन सकेनन।्र्लिः मधशे आन्थोलनका प्रथम शहीद रमशेको 
पररवारको जीवन समस्मा�� बनकेो ि। त्मसमाभथ थपरमशेको यादल े
आरू्लाई ननकै्क सिाउन ेगरेको कुरा रनव महिो बिाउिन।् 

उनी भन्छन–् “मधशे आन्थोलन त्रकन भयो, त्मो देखख मलाई मिलब िैन। मरेो 
िोरा रहेन। नवभभन्न निेाल े र्दएको आश्वासनल ेपनन काम लागनेन।् गाउँमा 
पनन खास ैनवकास र पररविषनल ेगनि जलएको देखखएन। बरु समस्माहरु थप 
बल्तँ्रृझदै गयो। हाम्रा लाक्तग जीवनयापन जत्रटल हुदैँ गयो। मरेा िोराको नाम 
भजाएरअरुल ेलाखौँ र करोडौँ रुपयैा अर्हलसे� लतु्रटरहेको देख्दा मन खखन्न 
र उदास हुन्छ।” 

त्मसो ि रमशे बबुालाई एकजना भला�ील ेजाक्तगरको साटो रमशेको नाममा 
प्रनिष्ठान दिा गराउन सल्लाह र्दएका भथए। त्मसअनसुार उनी प्रनिष्ठान दिा 
गराउन कागजािहरु ियार पारीजजल्ला प्रशासन कायालय जसरहा जादाँ 
प्रमखु जजल्ला अभधकारील ेदिा गन ैमाननेन।् त्मसो गनुषको खास कारण र्चार्ह िँ 
रमशेको पररवारलाई जानकारी न ैनर्दइकन, उनीहरुको सहमनिनबना न ैअरु 
कसलै ेरमशे महिोको नाममा पर्हला न ैप्रनिष्ठान दिा गररसकेको भथयो। त्मो 
कुरा जसत्रडयोल ेबिाउँदाको क्षण सम्झरे खखन्निा पोख्दै उनी भन्छन,् “मलाई 
मनमा र्चस्स नबझ्यो।” 

रमशे महिो �नृि प्रनिष्ठान भनी संक्तघय समाजवादी र्ोरम नपेालका केन्द्रन्द्रय 
सदस्म राजलाल यादवल े दिा गराइसकेका भथए। त्मही कारण शहीद 
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महिोको त्रपिाको ससं्ता दिा गनष जसत्रडयोले मानकेा भथएन। 

यिा रमशेका दाज ु बालकृष्ण जसहंलाई गि वर्ष राजपा नपेालका अध्यक्ष 
मण्डलका सदस्म िथा पवूष सरू्चना िथा संर्चार मन्त्यी राजत्रकशोर यादवल े
बजलदानी र्दवसकै अवसरमा रोजगार र्दन े भनी घोर्णा गयो। िर त्मो 
घोर्णाम ैसीनमि भयो, कायान्वयन भएन। त्मस घटनाल ेउल्ट ैदाज ुजसहंलाई 

हैरानी थत्रपएको ि। उनी भन्छन,् “त्मो घोर्णा भएको केही र्दनपछि गाउँघर, 

लहानस�का माने्छल े निमीलाई निेाजील े केमा जाक्तगर लगाईर्दयो भनी 
सोधरे हैरान पानष थालकेा िन।्”िर यथाथष कुरा र्चार्ह िँ के ि भन,े उनलाई 
मञ्चमा भार्ण गरेर ‘जाक्तगर लगाइर्दन’े निेा राजत्रकशोर यादवल ेअर्हलसे� 
पनन र्ोन गरेका िैनन।् उनी अर्हल े पनन ननकै दखु प्रकट गदै 
भन्छन,्“नर्चार्ह िँदो आश्वासन र्दएर पीत्रडिलाई न ै त्रपडा र्दन े िररका र्चार्ह िँ 
निेाल ेन ैजान्थो रहेि...।” 

बालकृष्ण ससहंको जागिरको कथा 

ि�ाजलन स�ावना पाट�बाट राजने्द्र महिो आपनूिि मन्त्यी िँदा जाक्तगरका 
लाक्तग बालकृष्ण काठमाण्डौँमा निेा कहाँ धाईरह�।े त्मनिबलेा मन्त्यी राजने्द्र 
महिोल ेउनलाई नवराटनगर स्थस्ति नपेाल आयल ननगममा करारमा जाक्तगर 
लगाई पनन र्दए। िर करारको म्बाद सत्रकएपछि उनी त्महाँबाट ननत्रकाजलए।  

पछि राजने्द्र महिोल ेन ैकाठमाण्डौँ र ईटहरी स्थस्ति नपेाल बायोग्यास िथा 
उजा प्रवद्र्धन नामक संस्तामा उनलाई जाक्तगर लगाइर्दए। िर सो जाक्तगर पनन 
३ मर्हनाको िोटो म्बादवाला भथयो, र्लिः त्महाँबाट पनन उनी हटाइए।  
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महिोको त्रपिाको ससं्ता दिा गनष जसत्रडयोले मानकेा भथएन। 

यिा रमशेका दाज ु बालकृष्ण जसहंलाई गि वर्ष राजपा नपेालका अध्यक्ष 
मण्डलका सदस्म िथा पवूष सरू्चना िथा संर्चार मन्त्यी राजत्रकशोर यादवल े
बजलदानी र्दवसकै अवसरमा रोजगार र्दन े भनी घोर्णा गयो। िर त्मो 
घोर्णाम ैसीनमि भयो, कायान्वयन भएन। त्मस घटनाल ेउल्ट ैदाज ुजसहंलाई 

हैरानी थत्रपएको ि। उनी भन्छन,् “त्मो घोर्णा भएको केही र्दनपछि गाउँघर, 

लहानस�का माने्छल े निमीलाई निेाजील े केमा जाक्तगर लगाईर्दयो भनी 
सोधरे हैरान पानष थालकेा िन।्”िर यथाथष कुरा र्चार्ह िँ के ि भन,े उनलाई 
मञ्चमा भार्ण गरेर ‘जाक्तगर लगाइर्दन’े निेा राजत्रकशोर यादवल ेअर्हलसे� 
पनन र्ोन गरेका िैनन।् उनी अर्हल े पनन ननकै दखु प्रकट गदै 
भन्छन,्“नर्चार्ह िँदो आश्वासन र्दएर पीत्रडिलाई न ै त्रपडा र्दन े िररका र्चार्ह िँ 
निेाल ेन ैजान्थो रहेि...।” 

बालकृष्ण ससहंको जागिरको कथा 

ि�ाजलन स�ावना पाट�बाट राजने्द्र महिो आपनूिि मन्त्यी िँदा जाक्तगरका 
लाक्तग बालकृष्ण काठमाण्डौँमा निेा कहाँ धाईरह�।े त्मनिबलेा मन्त्यी राजने्द्र 
महिोल ेउनलाई नवराटनगर स्थस्ति नपेाल आयल ननगममा करारमा जाक्तगर 
लगाई पनन र्दए। िर करारको म्बाद सत्रकएपछि उनी त्महाँबाट ननत्रकाजलए।  

पछि राजने्द्र महिोल ेन ैकाठमाण्डौँ र ईटहरी स्थस्ति नपेाल बायोग्यास िथा 
उजा प्रवद्र्धन नामक संस्तामा उनलाई जाक्तगर लगाइर्दए। िर सो जाक्तगर पनन 
३ मर्हनाको िोटो म्बादवाला भथयो, र्लिः त्महाँबाट पनन उनी हटाइए।  

 

०६५ सालनिर जसरहाको जगिपरु स्थस्ति रहेको रमशे महिो �नृि जनिा 
माध्यनमक नवद्भालयरु्लबरीया नवराजपरुमा लखेा पदमा ५ हजार रुपयैा 
िलब पाउन ेगरीमधशेवादी दलकै निेाल ेजाक्तगर लगाइर्दए। त्महाँ ३ वर्ष स� 
काम गदा उनल ेकर्हल्य ैसमयमा िलब पाएनन।् जाक्तगरको पनन ग्यारेण्टी 
नहँुदा उनी िलब नखाइकन ै जाक्तगरबाट मिु भए। अर्हलसे� पनन उनल े
त्महाँबाट िलब पाउनसकेका िैनन।्  

अर्हल ेउनी बवुासंग ैखिेीपािीमा काम गदै आइरहेका िन।् जाक्तगरको लाक्तग 
अर्हल े पनन भौिाररन्छन।् िर निेाको बोलीमा उनी अर्चले नवश्वास गनष 
िात्रडसकेका िन।् उनी आश्चयषनमछश्रि दःुखको स्वरमा भन्छन–् “निेाल े
लोकसवेाको ियारी गर भनरे भन्छन।् िर ३५ वर्ष उमरे कत्रटसकेका 
माननसलाई लोकसवेा ियार गर भनरे निेाजीहरुल े कसरी भन्न सकेका 
होलान ्?” 
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शहीद पररवारजनको आगथाक अवस्था 

शहीद रमशे महिो घरमा सबभन्था कान्छो। उनीभन्था जठेो बालकृष्ण जसहं र 

मार्हलो रामशोभभि महिो िन।् यी दवु ैभाइको नववाह भइसकेको ि। उनको 
घरमा आमा रानो देवी, बवुा रनव महिो र दईु भाइका श्रीमिी र िोरा िोरी गरी 
ज�ा ९ जनाको पररवार ि।जग्गाको नाममा कररब १५ कठ्ठा जग्गा ि। 
रमशेको बवुा र आमा र दाज ु जसहं खिेीपािीम ै व्य� रहन्छन।् मार्हलो 
रामशोभभि महिो भन ेपनुः अध्ययन गनष थालकेा िन।् 

घरमा रहेका बालब�ा नजजकैकोृे नवद्भालयमा पढ्न े गरेका िन।् शहीद 
पररवारको नाममा त्मनिबलेा नवद्भालय र निेाल े ननःशलु्करुपमा पढाइ र्दन े
भनपेनन अर्हल ेआएर शहीद भएको प्रमाणपि माग्न थालपेछि समस्मा भयो र 
सःशलु्क रुपमा अध्ययन गराई रहेको बालकृष्ण जसहं बिाउिन।् उनी 
अर्चलेशहीदको प्रमाण पि कहाँ बन्छ भनै्थ सबसैगं हारगहुार गनष थालकेा 
िन।् 

उनको घरमा एक भसैी र दईु वटा गोरु िन।् 

रमेशको आमा रानो देवीको अवस्था 

िोरा रमशेको यादल े आमा रानो देवी पीत्रडि िन।् घररघरर उनी िोराको 
शोकमामछुििि हुन्जन्छन।् हरेक वर्षको माघ ५ गिकेो र्दन उनलाई पीडा र 
करको र्दन बनरे आउँि, िोराको िस्वस्वरलाई ननयालै्द रोएर नबिाउछिन।् 
िोरा अनाहकमा माररन पगु्दा उनी पीत्रडि बनकेी छिन।्उनी भन्जन्छन–् म 
मरेपछि माि ैमाघ ५ गि ेमिषन ्होला ज�ो ि। 
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शहीद पररवारजनको आगथाक अवस्था 

शहीद रमशे महिो घरमा सबभन्था कान्छो। उनीभन्था जठेो बालकृष्ण जसहं र 

मार्हलो रामशोभभि महिो िन।् यी दवु ैभाइको नववाह भइसकेको ि। उनको 
घरमा आमा रानो देवी, बवुा रनव महिो र दईु भाइका श्रीमिी र िोरा िोरी गरी 
ज�ा ९ जनाको पररवार ि।जग्गाको नाममा कररब १५ कठ्ठा जग्गा ि। 
रमशेको बवुा र आमा र दाज ु जसहं खिेीपािीम ै व्य� रहन्छन।् मार्हलो 
रामशोभभि महिो भन ेपनुः अध्ययन गनष थालकेा िन।् 

घरमा रहेका बालब�ा नजजकैकोृे नवद्भालयमा पढ्न े गरेका िन।् शहीद 
पररवारको नाममा त्मनिबलेा नवद्भालय र निेाल े ननःशलु्करुपमा पढाइ र्दन े
भनपेनन अर्हल ेआएर शहीद भएको प्रमाणपि माग्न थालपेछि समस्मा भयो र 
सःशलु्क रुपमा अध्ययन गराई रहेको बालकृष्ण जसहं बिाउिन।् उनी 
अर्चलेशहीदको प्रमाण पि कहाँ बन्छ भनै्थ सबसैगं हारगहुार गनष थालकेा 
िन।् 

उनको घरमा एक भसैी र दईु वटा गोरु िन।् 

रमेशको आमा रानो देवीको अवस्था 

िोरा रमशेको यादल े आमा रानो देवी पीत्रडि िन।् घररघरर उनी िोराको 
शोकमामछुििि हुन्जन्छन।् हरेक वर्षको माघ ५ गिकेो र्दन उनलाई पीडा र 
करको र्दन बनरे आउँि, िोराको िस्वस्वरलाई ननयालै्द रोएर नबिाउछिन।् 
िोरा अनाहकमा माररन पगु्दा उनी पीत्रडि बनकेी छिन।्उनी भन्जन्छन–् म 
मरेपछि माि ैमाघ ५ गि ेमिषन ्होला ज�ो ि। 

उनलाई अर्चले नवभभन्न रोगल ेच्यापकेो ि।  

 
 
रमशेको बवुाआफ�  पनन �डप्रसेरबाट �� िन।् 

शहीद पररवारजनको खसुीका क्षण 

जपेी गपु्ता सरू्चना िथा संर्चारमन्त्यी भएको बलेारमशे महिो र गजने्द्र नारायण जसहंको 
नाममा हुलाकी त्रटकट ननक्लकेो क्षण पररवारजनका लाक्तग ननकै खसुीयालीको र्दन भथयो। 
हुलाकी त्रटकटमा भाई रमशेलाई देख्दा देशल ेशहीदप्रनिको स�ान सा��क�  गदो रहेि 
भन्न ेअनभुनूि बालकृष्ण जसहंलाई भयो। उनी भन्छन,् “भाइको शहादिपछि पहजलो पटक 
त्मनिबलेा आमा र बवुा पनन औभध खसुी हुनभुएको भथयो।” 

शहीद पररवारलाई जानकारी िैन 

प्रत्मके वर्षको माघ ५ गि ेमधेशवादी दलहरुल े जसरहाको लहानमा भव्य कायषक्रम गदै 
आएका िन।् अक्तघल्ला वर्षमा िनिेाहरु गाडी जलएर घर आएर स–स�ानका साथ म�मा 
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लग्थ।े िर यसपाजल अर्हलसे� जानकार� गराएको िैन। बरु यसपाली  प्रदेश २ 
सरकारल ेसरकार��रम ैलहान ��ि नवद्भालयमा  कायषक्रम गदै ि।  

त्म� ैदईु वर्षपवूष देखख शहीद रमशे महिो �नृि माध्यनमक नवद्भालयको प्रांगणमा रहेको 
�ारकम ैमाघ ४ गि ेभव्य कायषक्रम गथ्र्यो। िर हाल भन ेत्मो कायषक्रम गनष िाडेको ि। 
त्मसल ेआहि महािोका पररवारजनल ेनिेाको ननयिमाभथ न ैआशंका गरेका िन।् 

शहीद रमशे महिोको नाममा 

शहीद रमशेको नाममा अर्हल ेगाउमा नवराजपरु गाउपाजलकामा एउटा नवद्भालय ि भन े

झलुुंग ेपलु ननमाण गररएको ि। शहीदको �नृिमा एक प्रनिष्ठान रहेपनन शहीद पररवार भन े
त्मसप्रनि खसुी िैनन।् कारण कुन ैएक निेाल ेनाम भजाएर खाने गरेको शहीद पररवारको 
आरोप ि। 

 

जसरहाको लहानमा रहेको शहीद रमशे महिोको पाकष मा निेाको आभथिक सहयोग नबना न ै
शहीद पररवारजनल ेआरै् पाकष  बनाएका िन।्  
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लग्थ।े िर यसपाजल अर्हलसे� जानकार� गराएको िैन। बरु यसपाली  प्रदेश २ 
सरकारल ेसरकार��रम ैलहान ��ि नवद्भालयमा  कायषक्रम गदै ि।  

त्म� ैदईु वर्षपवूष देखख शहीद रमशे महिो �नृि माध्यनमक नवद्भालयको प्रांगणमा रहेको 
�ारकम ैमाघ ४ गि ेभव्य कायषक्रम गथ्र्यो। िर हाल भन ेत्मो कायषक्रम गनष िाडेको ि। 
त्मसल ेआहि महािोका पररवारजनल ेनिेाको ननयिमाभथ न ैआशंका गरेका िन।् 

शहीद रमशे महिोको नाममा 

शहीद रमशेको नाममा अर्हल ेगाउमा नवराजपरु गाउपाजलकामा एउटा नवद्भालय ि भन े

झलुुंग ेपलु ननमाण गररएको ि। शहीदको �नृिमा एक प्रनिष्ठान रहेपनन शहीद पररवार भन े
त्मसप्रनि खसुी िैनन।् कारण कुन ैएक निेाल ेनाम भजाएर खाने गरेको शहीद पररवारको 
आरोप ि। 

 

जसरहाको लहानमा रहेको शहीद रमशे महिोको पाकष मा निेाको आभथिक सहयोग नबना न ै
शहीद पररवारजनल ेआरै् पाकष  बनाएका िन।्  

शहीद रमशे महिो प्रथम मधशे आन्थोलनको शहीद भएपनन उनका घरपररवारजन भने 
राजनीनिकबाट ननकै टाढा िन।् गाउँ घरमा हुन ेगरेको नवकासको कामहरुल ेउनीहरुमा 
खास ैखसुी जगाउन सकेको िैन।  निेाहरुको परूा हुन नसकेका आश्वासनहरुका कारण 
उनीहरुप्रनिक शहीद पररवारजनको गनुासो ि, िर पनन निेाहरुमाभथको उनीहरुको आशा 
र भरोसा टुत्रटसकेको भन ेिैन।  

२०६३ सालमा सरुु भएको प्रथम मधसे आन्थोलनका क्रममा जसरहाका रमशे महिो, प्रमोद 

सदाय, बरे्चन यादव, नवजय कुमार सहनी, मोह�द अननस लगायि देशभरका ५४ जनाले 
मधसे मकु्तिका लाक्तग भनै्थ बजलदानी र्दएका भथए। प्रथम मधसे आन्थोलनबाट उठान 

भएको म�ुा पणू�रुपणेप्रा� नभएप�ि २०७२ मा भएको दोस्रो मधसे आन्थोलनमा ५६ 
जनाल ेज्यान गमुाए भन ेिसे्रो २०७३÷२०७४ मा ७ जना सर्हि अर्हलसे� १ सय १७ 
जनाल ेमधसेमा बजलदानी र्दइसकेका िन।्  

माघ ५, २०७५ 
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मधसे आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमशे 
महिोको पररवार नबर्चल्लीमा 

 

जसरहा– २०६३ को पर्हलो मधशे आन्थालनेल ेधरैे मधसेी निेा ज�ायो। सोही 
आन्थोलनल े कनिलाई स�ाको मा�थल्लो िहस� पयुायो। िर मधसे 
आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमशे कुमार महिोका पररवारल ेझलैे्द आएको दःुख 
१२ बर्षदेखख ज�ाको ज� ैि। 

पर्हलो मधसे आन्थोलन र  मधसेको पर्हलो सर्हद रमशे महिो पयायबार्ची 
ज� ै भएपनन उनको पररवारल े िोराल े पालकेो सपनाको अनभुनूि गनष 
सकेका िैन। 

वर्नेी माघ ५ गि ेज� ैयो बर्षपनन पनन जसरहाको लहानस्थस्ति सर्हद र्चोकको 
शाजलक िामझामका साथ जसङ्गारपटेार भएको ि। िर, लाहानदेखख कररव 
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मधसे आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमशे 
महिोको पररवार नबर्चल्लीमा 

 

जसरहा– २०६३ को पर्हलो मधशे आन्थालनेल ेधरैे मधसेी निेा ज�ायो। सोही 
आन्थोलनल े कनिलाई स�ाको मा�थल्लो िहस� पयुायो। िर मधसे 
आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमशे कुमार महिोका पररवारल ेझलैे्द आएको दःुख 
१२ बर्षदेखख ज�ाको ज� ैि। 

पर्हलो मधसे आन्थोलन र  मधसेको पर्हलो सर्हद रमशे महिो पयायबार्ची 
ज� ै भएपनन उनको पररवारल े िोराल े पालकेो सपनाको अनभुनूि गनष 
सकेका िैन। 

वर्नेी माघ ५ गि ेज� ैयो बर्षपनन पनन जसरहाको लहानस्थस्ति सर्हद र्चोकको 
शाजलक िामझामका साथ जसङ्गारपटेार भएको ि। िर, लाहानदेखख कररव 

१५ त्रकलोनमटर दजक्षण रहेको उनको गाउँ नवराजपरु–३, मझौरामा सर्हद 
रमशेका बबुा ७३ वर्ीय रवी महिोलाई कुन ैजानकारी िैन।  

शकु्रबार अपरान्ह सर्हद महिोको घर पगु्दा उनका बवुा रनव महिो  घर 
नजजकैको खिेबारीमा घनुमरहेका भते्रटए। 

पर्हलो वर्षहरुमा निेाहरुल े कायषक्रमबारे खवर पठाउने, जलनलाई गाडी 
पठाउन ेगरेपनन दईुिीन वर्षदेखख कायषक्रमबारे आरू्लाई कुन ैजानकारी न ै
गराउन िाडकेो सर्हद त्रपिा रनवल ेगनुासो गरे। 

‘हामीलाई निेाहरुल ेखोजनेन ्भन्न ेकुन ैगनुासो िैन, हामी उनलाई (सर्हद 
महिो)  प्रत्मके पल सत्रम्झरहन्छौँ, उनल ेगरेको बजलदानीप्रनि आजपनन मलाई 
उभत्तकै गवष ि’ बवुा महिोल ेरािोपाटीसगँ भन।े 

‘मधसेमा संघको सीमा�नको म�ुामा प�च मर्हनाभन्था लामो आन्थालने भयो। 
आन्थोलनको ममषअनसुार न ै देश अर्हल ेसंक्तघयिामा ि। सघंीयिाको स्वाद 
ननजश्चि निेाहरुल े माि जलइरहेका िन’् सर्हद त्रपिा रनवल े दःुखसेो पोख।े 
उनल ेभन,े ‘सर्हदल ेसघंीयिा देशको लाक्तग खोजकेा भथए िर आज संघीयिा 
ननजश्चि निेाहरुल ेउपभोग गरररहेका िन।् हामीज�ा ननमखुा जनिा अझपैनन 
मकाम ैिौं।’ उनल ेमधसेावादी सदल ेउठाएका म�ुा सर्ह भएपनन उनीहरुल े
सर्हद पररवार, घाइिकेा पररवार र जनिालाई नवश्वासमा जलन नसकेको 
गनुासो पनन गरे। 
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सर्हद र्दवसमा आभधकारीक सरू्चना नआएस� नजान े उनल े सनुाए। ‘म 
घरम ै रमशेको र्ोटोमा रू्लमाला र्चढाउँिु। पाटील े आभधकारीक सरू्चना 
नपठाएस� जा�।ँ’ 

संघीयिा, लोकिन्त्य र जनअभधकारका लाक्तग सर्हदल े बजलदान गरेका 
भएपनन यनिका वर्ष नबत्दा पनन मधसेमा स्थस्तरिा नदेखखएकोप्रनि सर्हद 
पररवार छर्चन्तिि ि। 

मधशेी दलका निेाहरुल ेआन्थोलनमा सर्हद हुनहेरुका पररवारलाई ५० लाख 
नगद, जाक्तगर र जशक्षाको प्रवि गन ेभनाई सनुकेी सर्हदकी आमा भगविील े
भननन,् ‘ित्कालीन मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र 
यादवल ेघरम ैआएर र्दएको बर्चन ि परूा भएन।् अब के होला ? सर्हदका 
बवुा रनवल े भन,े ‘मधसेी जनिाको अभधकार स्तात्रपि गनष एउटा िोराल े
सहादि प्रा� गरेपनन हामीज�ा धरैे िोराले िपाईंृँलाई सहारा र्दन्छौं 
भनकेा भथए, त्मसपछि कोही आएका िैनन।्’ 

हरेक वर्ष माघ ५ गि ेआयोजना हुन ेबजलदानी र्दवसमा लहान पगुरे िोरा 
(रमशे) को प्रनिमामा माल्यापषण गरी आसँकुो भारी नबसाएर मन हल्का पान े
गरेको रनवल े सनुाए। मधसे आन्थोलनपछि उदाएका दल पदका लाक्तग 
नवभाजजि भएको सनुाउँदै उनले भन,े ‘मधसेी निेाहरू आर्ैं  लडाइँ गरेर 
रु्टकेो देख्दा मन दखु्ि।’ 

रु्ट र नवभाजनल ेकसकैो र्हि नगन ेजनाउँदै रनवल ेसब ैनमलमेाि देश बजलयो 
हुन ेबिाए। 
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सर्हद र्दवसमा आभधकारीक सरू्चना नआएस� नजान े उनल े सनुाए। ‘म 
घरम ै रमशेको र्ोटोमा रू्लमाला र्चढाउँिु। पाटील े आभधकारीक सरू्चना 
नपठाएस� जा�।ँ’ 

संघीयिा, लोकिन्त्य र जनअभधकारका लाक्तग सर्हदल े बजलदान गरेका 
भएपनन यनिका वर्ष नबत्दा पनन मधसेमा स्थस्तरिा नदेखखएकोप्रनि सर्हद 
पररवार छर्चन्तिि ि। 

मधशेी दलका निेाहरुल ेआन्थोलनमा सर्हद हुनहेरुका पररवारलाई ५० लाख 
नगद, जाक्तगर र जशक्षाको प्रवि गन ेभनाई सनुकेी सर्हदकी आमा भगविील े
भननन,् ‘ित्कालीन मधसेी जनअभधकार र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र 
यादवल ेघरम ैआएर र्दएको बर्चन ि परूा भएन।् अब के होला ? सर्हदका 
बवुा रनवल े भन,े ‘मधसेी जनिाको अभधकार स्तात्रपि गनष एउटा िोराल े
सहादि प्रा� गरेपनन हामीज�ा धरैे िोराले िपाईंृँलाई सहारा र्दन्छौं 
भनकेा भथए, त्मसपछि कोही आएका िैनन।्’ 

हरेक वर्ष माघ ५ गि ेआयोजना हुन ेबजलदानी र्दवसमा लहान पगुरे िोरा 
(रमशे) को प्रनिमामा माल्यापषण गरी आसँकुो भारी नबसाएर मन हल्का पान े
गरेको रनवल े सनुाए। मधसे आन्थोलनपछि उदाएका दल पदका लाक्तग 
नवभाजजि भएको सनुाउँदै उनले भन,े ‘मधसेी निेाहरू आर्ैं  लडाइँ गरेर 
रु्टकेो देख्दा मन दखु्ि।’ 

रु्ट र नवभाजनल ेकसकैो र्हि नगन ेजनाउँदै रनवल ेसब ैनमलमेाि देश बजलयो 
हुन ेबिाए। 

 ‘सब ैनमल ेदेश बजलयो हुन्छ, मधसेी जनिा अभधकार सम्पन्न हुन्छन’्, उनल े
भन,े ‘भभनभभनाउज (अलग भएर) देश र्चलै्दन।’ 

मधसे आन्थोलन र िोरा रमशेका नवर्यमा कुरा गदै गदा आमा रानो िोरो 
सम्झरे भकानन िँदै भननन ् ‘अब हामी निेाहरुको पछि लागरे कि ै जाँदैनौं, 
िोराल ेदेशको ननन्ति साहदि प्राप्त गरे, हामी उनलाई घरम ैरहेको प्रनिमामा 
माल्यापषणगरी सम्झन्छौं, र उनको मनोकामना परुाहोस ्भन्न ेकामना गिौं।’ 

‘निेाहरुल ेर्दनभरी घमुाएर माला र दोसल्ला ओढाएर पठाउँिन,् सर्हदकी 
आमा रानोल ेभननन,् ‘निेाहरुल ेहामीलाई र्दएको भनकैे दोसल्लामा र माला 
हो, त्मसवाहेक केही पाएकै िैनौं।’ 

उनलाई िोराको प्रनिमा सधैं सरुजक्षि रहोस ् भन्न े र्चाहाना ि । ‘यहाँ 
पररविषनसगँ ै प्रनिमा भत्काउन े र्चलन ि, त्म�ो नहोस।् हामीलाई िोरो 
सम्झन े र जीवन जजउन े माध्यम त्मही हो।’ 
खोलो ियो लौरो नवस्र्यो, यो लोकोिी हो। िर यो गाउं खान ेकथा भएको भए 
यसको सत्रटक उत्तर हु�ो ‘सर्हद’।  
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एकानिर �ाय र समानिा खो� े मधशेीहरुको उ� आक�क्षामा 
राजनिेाहरुल ेगरेको राजननैिक वइेमानी िथा कुठाराघाि। अकोनिर सर्हद 
र आन्थोलनमा घाइि ेभएकाहरुको ददुषशा र पररवारहरुको नव�ली।  

अभधकारकमी दगुा महिो भन्छन ्‘�रो मापन गन ेथमानमटर ज�ो जनिामा 
िाएको नविषृ्णा र ननराशा मापन गन े कुन ै सरल य� िैन नि 
सोझासाझाहरुल ेपनन भ� े�थ� नागररकहरु वजलदानी भावनाल ेओिप्रोि 
हँुदा रहेिन।् ’  

उनीहरुल ेसर्हद पररवारल ेस्वास्थ्य उपर्चार, जशक्षा ज�ा क्षिेमा पनन सनुवधा 
नपाएको गनुासो गरे। उनल ेभन,े ‘हामील ेअर्हलसे� सर्हद पररवार हो भ� े
राज्यबाट कुन ैप्रमाणसमिे पाउन सकेका िैनौं।’ 

माघ ५, २०७५ 
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एकानिर �ाय र समानिा खो� े मधशेीहरुको उ� आक�क्षामा 
राजनिेाहरुल ेगरेको राजननैिक वइेमानी िथा कुठाराघाि। अकोनिर सर्हद 
र आन्थोलनमा घाइि ेभएकाहरुको ददुषशा र पररवारहरुको नव�ली।  

अभधकारकमी दगुा महिो भन्छन ्‘�रो मापन गन ेथमानमटर ज�ो जनिामा 
िाएको नविषृ्णा र ननराशा मापन गन े कुन ै सरल य� िैन नि 
सोझासाझाहरुल ेपनन भ� े�थ� नागररकहरु वजलदानी भावनाल ेओिप्रोि 
हँुदा रहेिन।् ’  

उनीहरुल ेसर्हद पररवारल ेस्वास्थ्य उपर्चार, जशक्षा ज�ा क्षिेमा पनन सनुवधा 
नपाएको गनुासो गरे। उनल ेभन,े ‘हामील ेअर्हलसे� सर्हद पररवार हो भ� े
राज्यबाट कुन ैप्रमाणसमिे पाउन सकेका िैनौं।’ 

माघ ५, २०७५ 

‘जसल  े सर्हदको घर बनाउँिु भन े उनलै  े
डोजर लगाएर भत्काए’ 

 

रञ्जनक मार मेहता 

अर्हल ेआएर मरेो भाइल ेमधशेका लाक्तग बकेारमा ज्यान र्दएि ज�ो ला�ि। 
त्मो र्दन र आजको र्दन सि�झदा आ�नो टाउको आफ�  बजार� ज�ो ला�ि। 
जसका लाक्तग मरेो भाइ सिन महेिाल े ज्यान र्दए, आज उनीहरुल े न ै
हामीलाई घरबार नवर्हन बनाएका िन।् घर भत्काएर सडकमा ल्याइर्दएका 
िन।्  
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२६ वर्षको उमरेमा भाइ सिन महेिाल ेमधशेको अभधकारका लाक्तग ज्यान 
र्दएका भथए। मधशेको पर्हर्चानका लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। मधशेी मकु्तिका 
लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। कसलैाई राजा बनाउनका लाक्तग ज्यान र्दएका 
भथएनन।् 

मरेा भाइ ज�ा सयौंल ेज्यान र्दएपछि आज निेाहरु म�ी बन्न पाएका िन।् 
सांसद बन्न पाएका िन।् मखु्यम�ी बन्न पाएका िन।् मयेर, उपमयेर, अध्यक्ष 

बन्न पाएका िन।् र, आज निन ै निेाहरुल े सर्हदको घर डोजरल े लगाएर 
भत्काइ रहन ु भएको ि। यो जनि नबड�ना अरु के हुनसक्ि, सर्हदका 
लाक्तग। मरेो घरको िेउबाट सडक गएको ि। त्मो सडक बनाउँदा वडा अध्यक्ष 
श� ुयादवल ेजो राजपा नपेालबाट जजत्न ुभएको ि। उहाँल ेमरेो घर भत्काएर 
सडक बनाउनभुयो। मलै े भत्काउन नर्दएपछि उहाँल े डोजर मगाएर 
भत्काउनभुयो। 

मरेो रजजररी जनमन भथयो। सडकमा न ैजान ेखालको अवस्ता भथएन िर मलाई 
थाह िैन, वडा अध्यक्ष श� ुयादवको मसगँ के द�ुनी भथयो, जो मलै ेजनि 
नवलौना गदा पनन उहाँल ेमान्नभुएन र घर भत्काइ र्दनभुयो।  

मरेो घरका अन्म सदस्महरुल ेपनन धरैे नबलौना गरे। खटु्टा समाउँदा पनन वडा 
अध्यक्ष श� ुयादवलाई अजलकनि पनन दया जागने। 
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२६ वर्षको उमरेमा भाइ सिन महेिाल ेमधशेको अभधकारका लाक्तग ज्यान 
र्दएका भथए। मधशेको पर्हर्चानका लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। मधशेी मकु्तिका 
लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। कसलैाई राजा बनाउनका लाक्तग ज्यान र्दएका 
भथएनन।् 

मरेा भाइ ज�ा सयौंल ेज्यान र्दएपछि आज निेाहरु म�ी बन्न पाएका िन।् 
सांसद बन्न पाएका िन।् मखु्यम�ी बन्न पाएका िन।् मयेर, उपमयेर, अध्यक्ष 

बन्न पाएका िन।् र, आज निन ै निेाहरुल े सर्हदको घर डोजरल े लगाएर 
भत्काइ रहन ु भएको ि। यो जनि नबड�ना अरु के हुनसक्ि, सर्हदका 
लाक्तग। मरेो घरको िेउबाट सडक गएको ि। त्मो सडक बनाउँदा वडा अध्यक्ष 
श� ुयादवल ेजो राजपा नपेालबाट जजत्न ुभएको ि। उहाँल ेमरेो घर भत्काएर 
सडक बनाउनभुयो। मलै े भत्काउन नर्दएपछि उहाँल े डोजर मगाएर 
भत्काउनभुयो। 

मरेो रजजररी जनमन भथयो। सडकमा न ैजान ेखालको अवस्ता भथएन िर मलाई 
थाह िैन, वडा अध्यक्ष श� ुयादवको मसगँ के द�ुनी भथयो, जो मलै ेजनि 
नवलौना गदा पनन उहाँल ेमान्नभुएन र घर भत्काइ र्दनभुयो।  

मरेो घरका अन्म सदस्महरुल ेपनन धरैे नबलौना गरे। खटु्टा समाउँदा पनन वडा 
अध्यक्ष श� ुयादवलाई अजलकनि पनन दया जागने। 

मलै ेउहाँलाई भनकेा भथएँ, 'मलाई एक हप्ताको समय र्दनसु।् आफ्नो बासको 
व्यवस्ता गरेपछि मरेो घर भत्काउन ु होला।' िर उहाँल े मान्नभुएन। परैु 
िानाशाही शलैीमा डोजर लगाएर भत्काई र्दनभुयो।  

घर भत्काएपछि हाम्रो परैु पररवार घरनवहीन भयो।  

ित्कालका लाक्तग छिमकेी कमलशे साहको घरमा शरण जलयौं। छिमकेी कुन 
बलेा काम लाग्ि भन ेकुरा मलै ेत्मही र्दन महससु गरेँ।  

असल छिमकेीको दाक्तयत्व उहाँल ेपरुा गनुषभयो। हाम्रो आठजनाको पररवार ि। 
हामी सबजैना उहाँको घरमा शरण जलयौं। 

मलै ेवडा अध्यक्ष श� ुयादवलाई भटेरे न ैघर बनाउनका लाक्तग सहयोग माग 
गरेको भथएँ। मलाई २५ हजार सहयोग गनुषहोस ्म घर बनाउँिु भन्था उहाँल े
सहयोग ि के मरेो कुरा पनन राम्रोसगँ सनु्न मान्न ुभएन। 

उहाँ पर्हल ेपनन एमालमेा हुनहुु�ो। र्चनुावको केही र्दन पर्हल ेमाि राजपा 
नपेालमा प्रवशे गरेर वडा अध्यक्षको त्रटकट जलएर जजत्न ुभएको हो। 

उहाँ मधशेवादी दलमा आएपनन अझ ैउहाँमा एमालकेो 'ब्लड' बाँकी न ैि ज�ा 
लाग्ि मलाई।  
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मलै ेवडा अध्यक्षलाई माि होइन, त्महाँ भए भरका सब ैनिेा गहुारेँ। कनिलाई 
र्ोन गरे। कनिसगँ प्रत्मक्ष भटेरे न ैसहयोगका लाक्तग अननुय गरेँ िर कोही 
पनन सहयोग गनष ियार भएनन।् 

मलै ेहाम्र ैक्षिेबाट जजत्न ुभएका प्रदेश सांसद मननर् समुनलाई पनन र्ोन गरेर 
घर बनाउन सहयोग मागकेो भथएँ िर उहाँल े पनन 'हुन्छ-हुन्छ' भन्नभुयो िर 

अर्हलसे� एक रुत्रपयाँ पनन सहयोग गनुषभएको िैन।  

र्चनुावको समयमा उपने्द्र यादव भोट माग्नका लाक्तग मरेो घरमा आउन ुभएको 
भथयो।  

सर्हद पररवारको घर हो भन्न ेथाहा पाएपछि एकछिन त्महाँ बस्न ुपनन भयो। 
र, मरेो घरको अवस्ता देखरे उहाँल े नयाँ घर बनाई र्दन े आश्वासन पनन 
र्दनभुएको भथयो। 

िर उहाँकै सरकारल ेमरेो घर भत्काई र्दयो।  मरेो घर भत्काएको कुरा पकै्क 
पनन उहाँलाई थाह भएको होला त्रकनभन ेउहाँ यही क्षिेबाट र्चनुाव लड्नभुएको 
भथयो।  

उहाँल ेघर बनाई र्दन ेआश्वासन र्दन ुभएको भथयो िर घर बनाउन ुकहाँ हो कहाँ 
अर्हलसे� उहाँ र्क� र भ�ेनका लाक्तग पनन आउनभुएको िैन। 
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मलै ेवडा अध्यक्षलाई माि होइन, त्महाँ भए भरका सब ैनिेा गहुारेँ। कनिलाई 
र्ोन गरे। कनिसगँ प्रत्मक्ष भटेरे न ैसहयोगका लाक्तग अननुय गरेँ िर कोही 
पनन सहयोग गनष ियार भएनन।् 

मलै ेहाम्र ैक्षिेबाट जजत्न ुभएका प्रदेश सांसद मननर् समुनलाई पनन र्ोन गरेर 
घर बनाउन सहयोग मागकेो भथएँ िर उहाँल े पनन 'हुन्छ-हुन्छ' भन्नभुयो िर 

अर्हलसे� एक रुत्रपयाँ पनन सहयोग गनुषभएको िैन।  

र्चनुावको समयमा उपने्द्र यादव भोट माग्नका लाक्तग मरेो घरमा आउन ुभएको 
भथयो।  

सर्हद पररवारको घर हो भन्न ेथाहा पाएपछि एकछिन त्महाँ बस्न ुपनन भयो। 
र, मरेो घरको अवस्ता देखरे उहाँल े नयाँ घर बनाई र्दन े आश्वासन पनन 
र्दनभुएको भथयो। 

िर उहाँकै सरकारल ेमरेो घर भत्काई र्दयो।  मरेो घर भत्काएको कुरा पकै्क 
पनन उहाँलाई थाह भएको होला त्रकनभन ेउहाँ यही क्षिेबाट र्चनुाव लड्नभुएको 
भथयो।  

उहाँल ेघर बनाई र्दन ेआश्वासन र्दन ुभएको भथयो िर घर बनाउन ुकहाँ हो कहाँ 
अर्हलसे� उहाँ र्क� र भ�ेनका लाक्तग पनन आउनभुएको िैन। 

मरेो घर भत्काएपछि उहाँका पाटीका निेाहरुलाई पनन मलै ेसम्पकष  गरेको 
भथएँ िर उहाँहरुल े पनन कुन ै वा�ा गनुषभएन। मलै े उपने्द्र यादवलाई पनन 
सम्पकष  गन ेप्रयास गरेको भथए िर जनि गदा पनन सम्पकष  भएन।  

किबैाट सहयोग नपाएपछि दईु कठ्ठा जनमन जनज्योिी सहकारीमा राखरे दईु 
लाख १० हजार रुत्रपयाँ ऋण जलएँ। त्मही ऋणबाट मलै ेआफ्नो घर बनाई 
रहेको िु। घर अझ ैियार भएको िैन। 

घरका केही सदस्महरु अझ ैपनन अकाको घरमा शरण जलएर बजसरहेका िन।् 

खिेीयोग्य र्चारकठ्ठा जनमन माि ि। त्मसबाट िीन र्चार मर्हनाका लाक्तग पनन 
खान पगैु्दन। 

एउटा पान पसल ि, त्मसल ेन ैघरपररवार र्चलकेो ि। म र बवुा पसलमा हुनु्छ। 

हामील े सारा कमाई सिनको पढाईमा लगाएका भथयौं। भाइ रिनलाई 
त्रड�ीस� पढायौं। ऊ जनकपरुको एउटा सु्कलमा पढाउँथ्यो। 

हाम्रो घरपररवारका लाक्तग आशाका केन्द्र सिनन ैभथयो। िर मधशेका लाक्तग 
आफ्नो ज्यान र्दएर हामीलाई बघेर बनाएर गयो। िर, उसको नामबाट 
राजनीनि गरेका, सांसद र मन्त्यी भएकाहरुल ेएकपटक पनन खोजनवन नगदा 
ननयास्रो लाग्ि। 

मरेो भाइल ेत्रकन यो मधशेका लाक्तग सहादि र्दयो, त्मो सोर्चरे अर्हल ेत्रपडा 
हुन्छ। उनल ेजकेा लाक्तग सहादि र्दयो, त्मो अझ ैप्राप्त भएको िैन।  
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निेाहरु आ-आफ्ना नािा गोिालाई काखी च्यापरे र्ह िँड्न ुभएको ि। प्रदेश 
सरकार गठन हुन े नवभत्तकै प्रत्मके सर्हद पररवारबाट एकएक जनालाई 
रोजगार र्दन ेननणषय गरेको भथयो िर सरकार गठन भएको पनन यनिका मर्हना 
भन्था बढी भइसक्यो, त्मो ननणषय किा हरायो थाहा िैन। हामी सर्हद 
पररवारका सदस्महरु आशा जलएर बसकेा भथयौं यो प्रदेश सरकारल ेहामीलाई 
बोलाएर जाक्तगर र्दन्छ। िर अब आशा मनष थालकेो ि।  

मरेो भाइको ननधन भएपछि केही र्दनस� निेाहरु र्दनर्दन ै घरमा 
आउनहुु�ो। सोधखोज गनुषहु�ो। नवभभन्न आश्वासन र्दनहुु�ो। िर अर्हल े
मरेो घरको बाटो समिे र्हड्न िात्रडसक्न ुभएको ि। त्मनिबलेा आएर र्दएको 
आश्वासन बारे सम्झदा िी निेाहरु माभथ दाया जागरे आउँि।  

कसरी मधशेी जनिाको लाशसगँ खलेबाड गरररहनभुएको ि बल्ल थाहा 
पाएँ। मधशेी जनिालाई आन्थोलन गनष उक्साएर, माने्छ मानष लगाएर मधशेी 
निेाहरु राजनीनि गरररहेका िन।् यर्द मधशे आन्थोलन नभएको भए, सर्हद 
नभएको भए यी निेाहरु मध्य ेकोही जजत्न ेभथएनन।्  

मधशे आन्थोलनमा सर्हद भएकाहरुको लाश देखाएर निेाहरु भोट 
माग्नभुएको भथयो। गोली लागरे रगिबाट लिपि भएकाहरुको भभत्रडयो 
गाउँगाउँ गएर जनिालाई देखाएर भोट मागरे जजत्न ुभएको हो िर आज िी 
रगिबाट लिपनिएका पररवारको हालि के ि, त्मसको बारेमा सोधखोज गन े
रु्सषद कसलैाई िैन। 
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निेाहरु आ-आफ्ना नािा गोिालाई काखी च्यापरे र्ह िँड्न ुभएको ि। प्रदेश 
सरकार गठन हुन े नवभत्तकै प्रत्मके सर्हद पररवारबाट एकएक जनालाई 
रोजगार र्दन ेननणषय गरेको भथयो िर सरकार गठन भएको पनन यनिका मर्हना 
भन्था बढी भइसक्यो, त्मो ननणषय किा हरायो थाहा िैन। हामी सर्हद 
पररवारका सदस्महरु आशा जलएर बसकेा भथयौं यो प्रदेश सरकारल ेहामीलाई 
बोलाएर जाक्तगर र्दन्छ। िर अब आशा मनष थालकेो ि।  

मरेो भाइको ननधन भएपछि केही र्दनस� निेाहरु र्दनर्दन ै घरमा 
आउनहुु�ो। सोधखोज गनुषहु�ो। नवभभन्न आश्वासन र्दनहुु�ो। िर अर्हल े
मरेो घरको बाटो समिे र्हड्न िात्रडसक्न ुभएको ि। त्मनिबलेा आएर र्दएको 
आश्वासन बारे सम्झदा िी निेाहरु माभथ दाया जागरे आउँि।  

कसरी मधशेी जनिाको लाशसगँ खलेबाड गरररहनभुएको ि बल्ल थाहा 
पाएँ। मधशेी जनिालाई आन्थोलन गनष उक्साएर, माने्छ मानष लगाएर मधशेी 
निेाहरु राजनीनि गरररहेका िन।् यर्द मधशे आन्थोलन नभएको भए, सर्हद 
नभएको भए यी निेाहरु मध्य ेकोही जजत्न ेभथएनन।्  

मधशे आन्थोलनमा सर्हद भएकाहरुको लाश देखाएर निेाहरु भोट 
माग्नभुएको भथयो। गोली लागरे रगिबाट लिपि भएकाहरुको भभत्रडयो 
गाउँगाउँ गएर जनिालाई देखाएर भोट मागरे जजत्न ुभएको हो िर आज िी 
रगिबाट लिपनिएका पररवारको हालि के ि, त्मसको बारेमा सोधखोज गन े
रु्सषद कसलैाई िैन। 

आज एक र्दन िी निेाहरुल ेमधशेका सर्हदहरुलाई सत्रम्झन ेनाटक गनुषहुन्छ 
र रे्रर बजसिनहुुन्छ।  

मधशेको बजलदानी र्दवसको र्दन पनन कुन ै सर्हदको घरमा गएर वा कुन ै
घाइि ेअशिको घरमा गएर उसको बारेमा सोधखोज गिषन ्ज�ो मलाई 
लागै्दन। कुन ैठाउँमा भलेा भएर ठूला-ठूला भार्ण गनष म ैसीनमि हुन ेहो।  

(सप्तरीको मलठे घटनामा ०७३ भदौ २३ गि ेसर्हद बनकेा सिन महेिाका 
दाज ु रिनसगँ रािोपाटीका लाक्तग एसके यादवल े गरेको कुराकानीमा 
आधाररि) 

माघ ५, २०७५ 
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‘अर्हल  े पनन मधशेी जनिामाभथ 
पञ्चायिकालभन्था बढी नवभेद ि’ 
उपने्द्र यादव 

 
श्री ५ को ठाउँमा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का ठाउँमा रे्रर श्री ५ आए। पाि रे्ररए, 
प्रवृभत्त रे्ररएन। 
000 
मधशेी िथा आर्दवासी जनजानिल  े धरैे माग गरेका होइनन्, राज्यमा समानिा 
खोजकेा हुन।् समान अभधकार र अवसरमा पनन समानिा हुनपुयो। अभधकारमा समान 
िन्, िर अवसरमा िैन। जबस� अवसरमा समानिा हँुदैन िबस� संघर्ष र्चजलरहन्छ। 
000 
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‘अर्हल  े पनन मधशेी जनिामाभथ 
पञ्चायिकालभन्था बढी नवभेद ि’ 
उपने्द्र यादव 

 
श्री ५ को ठाउँमा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का ठाउँमा रे्रर श्री ५ आए। पाि रे्ररए, 
प्रवृभत्त रे्ररएन। 
000 
मधशेी िथा आर्दवासी जनजानिल  े धरैे माग गरेका होइनन्, राज्यमा समानिा 
खोजकेा हुन।् समान अभधकार र अवसरमा पनन समानिा हुनपुयो। अभधकारमा समान 
िन्, िर अवसरमा िैन। जबस� अवसरमा समानिा हँुदैन िबस� संघर्ष र्चजलरहन्छ। 
000 

 

 

१२ वर्षअक्तघ मधशेमा पर्हलो आन्थोलन भएको भथयो, जसको अगवुाई 
ित्काजलन मधशेी जनअभधकार र्ोरम नपेालका अध्यक्ष उपने्द्र यादवल ेगरेका 
भथए। आज त्मही र्दनको �रण गद� मधशेमा बजलदानी र्दवस मनाइरहेको 
ि।  

जनु मागहरु जलएर १२ वर्षअक्तघ आन्थोलन भएको भथयो, िी मागहरु अझ ैपरूा 
भएका िैनन।् १२ वर्षको अवभधमा मधशेमा िीनपटक आन्थोलन भइसकेको 
ि। आन्थोलनकै बीर्चमा देशल ेनयाँ सनंवधान पाएको ि। मधशेी दलहरुल े
संनवधान संशोधनको माग उठाइरहेका िन।् प्र�िु ि, मधशे आन्थोलनको 
उपलन्ति र र्चनुौनिका बारेमा संघीय समाजवादी र्ोरम नपेालका 
अध्यक्षसमिे रहेका उपप्रधानमन्त्यी एवं स्वास्थ्य जनसखँ्या मन्त्यी उपने्द्र 
यादवसगँ रािोपाटीका लाक्तग एसके यादवल ेगरेको कुराकानीः  

मधशे आन्थोलनको १२ वर्ष भयो, यो अवभधलाई िपाईंल ेकसरी सम्झन ु
हुन्छ ? 

–१२ वर्षको अवभधलाई सम्झनभुन्था पर्हल े १२ भन्था अक्तघको कुरा �रण 
गनुषपिष। १२ वर्ष अगात्रड नपेालमा राजिन्त्या�क प्रणाली र एका�क शासन 
भथयो। नश्लवादी छर्चिन भएको एकल जािीय राज्यसत्ता भथयो। त्मो सत्ता उ� 
जािी र उ� वगषको हािमा भथयो। त्मो सत्ताल ेमधशेी, आर्दवासी जनजानि, 

दनिल, मसु्लिम, थारु लगायिका उत्पीत्रडि समदुायको पर्हर्चान र उनीहरुको 
अ���, इनिहास र योगदानलाई कर्हल ेकदर गरेन। एउट ैदेशका नागररक 
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भएपनन एउटा समदुायलाई नवशरे्ाभधकार प्राप्त हुन ेिर त्मही देशको मधशेी 
आर्दवासी जनजानि उपजेक्षि गन े राजनीनिक प्रणाली भथयो। प्रशासन 
संयन्त्यमा, सरुक्षा ननकायमा एउट ै जािील े प्रभतु्व जमाएर बसकेा भथए। 
एकखालको जािीय िानशाहको ज�ो व्यवस्ता भथयो।  

मधशेको जननवद्रोह त्मही व्यवस्तानवरुद्द केन्द्रीि भथयो। नपेालमा जनु 
नवनवधिा ि, त्मसमा सबलै ेसामनिाका आधारमा आफ्नोस्वभभमानको रक्षा 
गदै, आफ्नो मानवीय मलू्य मान्मिाको रक्षा, राज्यसत्तामा सहभाक्तगिा, 
र्हस्सदेारीका लाक्तग आन्थोलन भथयो। अििः हजारौँ वर्षदेखख जरा गाडरे 
बसकेो शासन प्रणालीको जरो उखले्न ेकाम गयो मधशे आन्थोलनल।े त्मही 
आन्थोलनको पररणाम हो नपेालमा सघंीयिा, लोकिन्त्य, धमषननरपके्ष, 

गणिन्त्य, रात्ररिय पर्हर्चान र समावशेीिा, नागररक स्विन्त्यिाज�ा 
लोकिान्तन्त्यक मलू्य मान्मिा स्तात्रपि भएको ि। 

नपेालको इनिहासमा आजभन्था पर्हला जनि पनन पररविषनहरु भए, केबल 
सत्ताको पररविषन माि भयो। श्री ५ को ठाउँमा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का 
ठाउँमा रे्रर श्री ५ आए। पाि रे्ररए, प्रवभृत्त रे्ररएन। यो मधशे जननवद्रोहल े
त्मसमा पररविषन ल्यायो। िथापी अझ ैसब ैकुरा परुा भयो भन्न ेअवस्ता िैन। 
परुानो सामिवादी सोर्च र छर्चिन अझ ै समाप्त भएको िैन। सघंीयिा 
स्तात्रपि गनष सर्ल भएका िौँ। त्मसको मलू आधारभिू कुराहरु अझ ै
स्तात्रपि भएका िैनन।्  
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भएपनन एउटा समदुायलाई नवशरे्ाभधकार प्राप्त हुन ेिर त्मही देशको मधशेी 
आर्दवासी जनजानि उपजेक्षि गन े राजनीनिक प्रणाली भथयो। प्रशासन 
संयन्त्यमा, सरुक्षा ननकायमा एउट ै जािील े प्रभतु्व जमाएर बसकेा भथए। 
एकखालको जािीय िानशाहको ज�ो व्यवस्ता भथयो।  

मधशेको जननवद्रोह त्मही व्यवस्तानवरुद्द केन्द्रीि भथयो। नपेालमा जनु 
नवनवधिा ि, त्मसमा सबलै ेसामनिाका आधारमा आफ्नोस्वभभमानको रक्षा 
गदै, आफ्नो मानवीय मलू्य मान्मिाको रक्षा, राज्यसत्तामा सहभाक्तगिा, 
र्हस्सदेारीका लाक्तग आन्थोलन भथयो। अििः हजारौँ वर्षदेखख जरा गाडरे 
बसकेो शासन प्रणालीको जरो उखले्न ेकाम गयो मधशे आन्थोलनल।े त्मही 
आन्थोलनको पररणाम हो नपेालमा सघंीयिा, लोकिन्त्य, धमषननरपके्ष, 

गणिन्त्य, रात्ररिय पर्हर्चान र समावशेीिा, नागररक स्विन्त्यिाज�ा 
लोकिान्तन्त्यक मलू्य मान्मिा स्तात्रपि भएको ि। 

नपेालको इनिहासमा आजभन्था पर्हला जनि पनन पररविषनहरु भए, केबल 
सत्ताको पररविषन माि भयो। श्री ५ को ठाउँमा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का 
ठाउँमा रे्रर श्री ५ आए। पाि रे्ररए, प्रवभृत्त रे्ररएन। यो मधशे जननवद्रोहल े
त्मसमा पररविषन ल्यायो। िथापी अझ ैसब ैकुरा परुा भयो भन्न ेअवस्ता िैन। 
परुानो सामिवादी सोर्च र छर्चिन अझ ै समाप्त भएको िैन। सघंीयिा 
स्तात्रपि गनष सर्ल भएका िौँ। त्मसको मलू आधारभिू कुराहरु अझ ै
स्तात्रपि भएका िैनन।्  

के हुन ् िी आधारभिू कुराहरु ? 

–राज्यको पनुःसरंर्चना पर्हर्चान र समाथ्रय्को आधारमा गनुषपथ्र्यो। िर त्म�ो 
गररएन। नपेाल भनकेो बहुरात्ररिय मलुकु हो। धरैवटा रारि  नमलरे बनकेो मलुकु 
हो। निनीहरुको आ–आफ्न ैसाँसृ्कनिक पर्हर्चानहरु िन।् जसलाई राज्यल े
अर्हल े स्वीकार गनष सत्रकरहेको िैन। िर, सनंवधानल े त्मसलाई पर्हर्चान 

गरररहेको िैन।  

अको कुरा प्रदेशहरु बन ेिर िी अभधकारनवहीन बनाइयो। सघंीय प्रणालीलाई 
गलि ढंगबाट प्रयोग गररयो। प्रदेशहरुको आफ्नो इकाई न ैिैन। जबस� 
गाउँपाजलका, प्रदेशको आफ्नो इकाई हँुदैन िबस� यसल ेकेही गन ैसकै्दन। 
प्रदेश अभधकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनपुदषि। सघंीयिाको मलुआधार न ैत्मही 
हो।  

प्रदेशहरुलाई आभथिक र राजनीनिक रुपल ेसम्पन्न बनाउन उनीहरुको मािहि 
स्तानीय ननकायहरु आउनपुदषि। गलि संनवधान बनाएर मलुकुमाभथ 
लार्दएको ि। मधशे आन्थोलन नभइर्दएको भए, यभत्तको उपलिी पनन हुन े
भथएन। त्रकनभन े त्मनिबलेा संनवधान बनाउनहेरुल े एका�क प्रणालीको 
संनवधान बनाउन खोजकेो भथए। आठ नौ मर्हनाको आन्थोलनल त्मो असर्ल 
भयोृे। उनीहरु सघंीय गणिन्त्य लखे्न बाध्य भए, नि त्मो पनन ल�ेदै�।े  
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समानपुानिक समावशेीिा आयो 
िर त्मसको न्मायोछर्चि प्रयोग गनष 
पाइरहेको िैन। अझ ै उत्पीत्रडि 
िथा नवपन्न वगषको उपस्थस्तनि कम 
ि। राजनीनिक क्षिेमा 
प्रनिननभधत्वको संख्या अवश्म 
पनन बढेको ि िर देशको 

प्रशासननक क्षिे, सरुक्षा ननकाय आर्दमा स्थस्तनि रे्ररएको िैन। राज्यबाट 
मधशेी जनिामाभथ अझ ैपनन औपननवजेशक व्यवहार भइरहेको ि। मधशेीलाई 
अझ ै पनन समान�रमा �ीकार गररएको िैन। मधशेीलाई नवदेशीको 
आँखाल ेहेन ेसोर्चमा अझ ैपररविषन आइसकेको िैन। मधशेीहरु दास हुन,् 

हामी माजलक हौँ भन्न ेभावनाबाट अझ ैमिु भएको िैन। त्मसको नवरुद्द लड्न 
अझ ैबाँकी न ैि।  

प्राकृनिक साधन स्रोिल ेसम्पन्न मलुकु नवश्वकै दररद्र मलुकुहरु मध्य ेपदषि। 
अर्हल े नपेाल भ्ररार्चार, कनमशनिन्त्य, लटुिन्त्यको राज्य बनकेो ि। 
न्मायपाजलका एकदम ै कमजोर बनकेो ि। त्मसल े गदा लोकिन्त्य र 
गणिन्त्यमाभथ र्चारैनिरबाट प्रहार भइरहेको ि। त्मसलाई जोगाउँदै सघंर्ष गदै 
अगात्रड बढ्नपुिष।  

पणू ष रुपमा अभधकार सम्पन्न बन्नका लाक्तग कर्हलसे� यसरी सघंर्ष 
गरररहनहुुन्छ ? 

–पर्हलो कुरा ि पणूष भन ेशब्द नै अपणूष हुन्छ। यो कर्हल ेटुर्ङ्गन ेकुरा होइन। 
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समानपुानिक समावशेीिा आयो 
िर त्मसको न्मायोछर्चि प्रयोग गनष 
पाइरहेको िैन। अझ ै उत्पीत्रडि 
िथा नवपन्न वगषको उपस्थस्तनि कम 
ि। राजनीनिक क्षिेमा 
प्रनिननभधत्वको संख्या अवश्म 
पनन बढेको ि िर देशको 

प्रशासननक क्षिे, सरुक्षा ननकाय आर्दमा स्थस्तनि रे्ररएको िैन। राज्यबाट 
मधशेी जनिामाभथ अझ ैपनन औपननवजेशक व्यवहार भइरहेको ि। मधशेीलाई 
अझ ै पनन समान�रमा �ीकार गररएको िैन। मधशेीलाई नवदेशीको 
आँखाल ेहेन ेसोर्चमा अझ ैपररविषन आइसकेको िैन। मधशेीहरु दास हुन,् 

हामी माजलक हौँ भन्न ेभावनाबाट अझ ैमिु भएको िैन। त्मसको नवरुद्द लड्न 
अझ ैबाँकी न ैि।  

प्राकृनिक साधन स्रोिल ेसम्पन्न मलुकु नवश्वकै दररद्र मलुकुहरु मध्य ेपदषि। 
अर्हल े नपेाल भ्ररार्चार, कनमशनिन्त्य, लटुिन्त्यको राज्य बनकेो ि। 
न्मायपाजलका एकदम ै कमजोर बनकेो ि। त्मसल े गदा लोकिन्त्य र 
गणिन्त्यमाभथ र्चारैनिरबाट प्रहार भइरहेको ि। त्मसलाई जोगाउँदै सघंर्ष गदै 
अगात्रड बढ्नपुिष।  

पणू ष रुपमा अभधकार सम्पन्न बन्नका लाक्तग कर्हलसे� यसरी सघंर्ष 
गरररहनहुुन्छ ? 

–पर्हलो कुरा ि पणूष भन ेशब्द नै अपणूष हुन्छ। यो कर्हल ेटुर्ङ्गन ेकुरा होइन। 

यो गनिशील कुरा हो। हामील ेआजको आवश्मकिा अनसुार जनि प्राप्त गरेका 
िौँ त्मसलाई रक्षा गन े हो। बाँकीको प्रान्द्रप्तका लाक्तग संघर्ष गदै जान े हो। 
मलुकुकलाई जनु शासकवगषल े दररद्र र कङ्गाल बनाएको ि, जनिालाई 

खाडीमलुकुको िािो भट्टीमा काम गनष जान बाध्य पारेको ि, त्मसबाट मकु्ति 

र्दलाउनका लाक्तग पनन आभथिक समदृ्धद्द र नवकासका लाक्तग काम गनपैिष। 
अबको संघर्ष भनकेो अभधकार प्रान्द्रप्तको सघंर्ष र आभथिक रुपमा सम्पन्न हुनका 
लाक्तग सघंर्ष हो। दवुलैाई सगँसगँ ैअगात्रड बढाउनपुिष।  

मधशेी िथा आर्दवासी जनजानिल ेधरैे माग गरेका होइनन,् राज्यमा समानिा 
खोजकेा हुन।् समान अभधकार र अवसरमा पनन समानिा हुनपुयो। 
अभधकारमा समान िन,् िर अवसरमा िैन। जबस� अवसरमा समानिा 
हँुदैन िबस� सघंर्ष र्चजलरहन्छ। यो जनि वर्षस� र्च�न स�ि।  

देशमा सघंीयिा र गणिन्त्य आयो िर मधशेील े अझै समावशेी 
समानपुानिक ढंगबाट अवसर पाएका िैनन ्भन्नभुयो, अब यो प्रान्द्रप्तका 
लाक्तग आगामी कदम क�ो हुनिे ? 

–देशमा सघंीय गणिन्त्य ि आयो िर अपाङ्ग भएर आयो। त्मसलाई उपर्चार 
गरेर ठीक पान ेदाक्तयत्व हाम्रो हो। त्मसको उपर्चार सघंर्षबाट माि स�व ि। 
आन्थोलन भयो, त्मसबाट केही प्रान्द्रप्त पनन भयो िर त्मो न ै पयाप्त होइन, 

यसका लाक्तग अझ ैसंघर्ष गनुषपिष।  यो शरुुवाि माि हो, यो सम्पणूषिा होइन। 
यो गिव्य होइन, यो यािा माि हो। यो यािा कहाँ गएर टुक्तगनं े हो, त्मो 
कसलैाई थाहा िैन। यो राज्यको व्यवहार र बदु्धद्दमा भर पिष।  
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सनंवधानमा समानपुानिक समावशेी कुरा उल्लखे गररयो िर मधशेमा 
त्मसको कायान्वयन नभएको गनुासाहरु आइरहेका िन,् यसको 
कायान्वयन कर्हलदेेखख हुन्छ ि ? 

–मधशेबाट आएका गनुासाहरु जायज िन।् कहीँ पनन समावशेीिा देखखएको 
िैन। शासन, प्रशासन, सनेा, प्रहरी, न्मायलय, संस्तान, कुटनीनिक ननयोग, 

नमत्रडया हाउस कहीँ पनन समावशेी र्चररिको संरर्चना िैन। एउट ै समदुाय, 

एउट ैवगषका हालीमहुाली ि। अर्हल ेमधशेको अवस्ता पञ्चायिकाल भन्था 
पनन बत्तर (खराब) भएको ि। पञ्चायिकालभन्था मधशेीहरु अर्हल े बढी 
हेत्रपएका िन।् अवसरको कुरा गन ेहो भन ेमधशेीलाई पञ्चायिकाल भन्था पनन 
पिाडी धकेजलको ि। मधशेीलाई ११–१२ प्रनिशिमा जसनमि पाररएको ि। 
के आज मधशेीहरुको मािभृार्ामा पढाई हुन्छ ि ? आज पनन मधशेीलाई उ� 
अदलािमा जलइन्छ ि ? जलइँदैन। आज पनन राजनीनिक ननयकु्तिमा 
मधशेीलाई देखखन्छ ि ? देखख िँदैन। भनपेछि अझ ैलडाई बाँकी ि भन ेकुरा प्रर 
ि। 

त्मसो भए के मधशेी जनिाल  ेगरेको त्म�ो बजलदानी खेर जान ेभयो ि ? 

–बजलदानी खरे जाँदैन। यर्द मधशेी जनिा आन्थोलन नगरेको भए सब ैजनिा 
देशमा पञ्चायिी बटुल ेत्रपजसरह�।े िटुीपणूष भएपनन मलुकु संघीयिामा प्रवशे 

गररसकेको ि। यो सानो उपलिी होइन। अब बाँकीका लाक्तग धरैे लामो यािा 
िय गनष बाँकी ि।  
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सनंवधानमा समानपुानिक समावशेी कुरा उल्लखे गररयो िर मधशेमा 
त्मसको कायान्वयन नभएको गनुासाहरु आइरहेका िन,् यसको 
कायान्वयन कर्हलदेेखख हुन्छ ि ? 

–मधशेबाट आएका गनुासाहरु जायज िन।् कहीँ पनन समावशेीिा देखखएको 
िैन। शासन, प्रशासन, सनेा, प्रहरी, न्मायलय, संस्तान, कुटनीनिक ननयोग, 

नमत्रडया हाउस कहीँ पनन समावशेी र्चररिको संरर्चना िैन। एउट ै समदुाय, 

एउट ैवगषका हालीमहुाली ि। अर्हल ेमधशेको अवस्ता पञ्चायिकाल भन्था 
पनन बत्तर (खराब) भएको ि। पञ्चायिकालभन्था मधशेीहरु अर्हल े बढी 
हेत्रपएका िन।् अवसरको कुरा गन ेहो भन ेमधशेीलाई पञ्चायिकाल भन्था पनन 
पिाडी धकेजलको ि। मधशेीलाई ११–१२ प्रनिशिमा जसनमि पाररएको ि। 
के आज मधशेीहरुको मािभृार्ामा पढाई हुन्छ ि ? आज पनन मधशेीलाई उ� 
अदलािमा जलइन्छ ि ? जलइँदैन। आज पनन राजनीनिक ननयकु्तिमा 
मधशेीलाई देखखन्छ ि ? देखख िँदैन। भनपेछि अझ ैलडाई बाँकी ि भन ेकुरा प्रर 
ि। 

त्मसो भए के मधशेी जनिाल  ेगरेको त्म�ो बजलदानी खेर जान ेभयो ि ? 

–बजलदानी खरे जाँदैन। यर्द मधशेी जनिा आन्थोलन नगरेको भए सब ैजनिा 
देशमा पञ्चायिी बटुल ेत्रपजसरह�।े िटुीपणूष भएपनन मलुकु संघीयिामा प्रवशे 

गररसकेको ि। यो सानो उपलिी होइन। अब बाँकीका लाक्तग धरैे लामो यािा 
िय गनष बाँकी ि।  

मधशे आन्थोलनपछि मधशेी दलहरु सत्तामा पगु ,े थपु्र ै मधशेी निेाहरु 
मन्त्यी भए।। िर मधशे अझ  ैत्रकन पिात्रड ? 

–प्रणाली न ैगलि ल्याएपछि जहाँ जो सहभागी भएपनन केही हुनिैेन। राज्य 
संर्चालनको जनु प्रणाली ि त्मो न ैएका�क र न�वादी ि। सब ैसंवधैाननक 
िटुी न ै हुन।् त्मसलै ेहामी संनवधान संशोधन हुनपुिष भनन कुरा उठाइरहेका 
िौं। सनंवधान संशोधन नगरेस� जो जहाँ सहभागी भएपनन त्मसल ेकेही गनष 
सत्रकिँ दैन। मधशेी जनिामाभथ नरसंहार गरेर लार्दएको संनवधान हो नन यो। 
यो य�ो संनवधान य�ो संनवधान हो जनु संनवधानसभामा पनन िलर्ल 
भएन। संनवधानमाभथ राखखएका संशोधनबारे पनन कुन ैसनुवुाई भएन।  

प्रदेश २ मा हाम्रो दलल ेसरकारको निेतृ्व गरररहेको ि। िर  प्रदेशका सरकार 

अभधकारनवहीन ि। संघीय गणिन्त्यको भावना नवपररि मन्त्यीभन्था जसत्रडयो 
बजलयो बनाइँदैि। यो र्हजोको पञ्चायिकाजलन अवर्शे न ै हो। 
पञ्चायिकालमा जसरी अञ्चालाभधश ननयिु गररन्थ्यो, अर्हल े त्मसरी न ै
जसत्रडयोलाई शक्तिशाली बनाइँदैि। त्मनिबलेाका राजाहरु 
अञ्चलाभधशमार्ष ि शासन गथ।े पञ्चहरुबाट स्तानीय जनिा थकष मान हु�।े 
त्मो प्रणाली अर्हलकेो नपेाललाई सटु गदैन। 

ज न प्रणालीलाई तपाईंले दोष देखाउन भयो त्यो स धार िनाका 
लागि मधेशको शन्तत नप िेको हो ? 
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–यो मधेशको कुरा मार होइन, सम्पणूष देशको कुरा हो।समाक्जक 
न्याय र समानतातफष  अगाडि बढ्न े र लोकतन्रलाई कसरी 
बसलयो बनाउने त्यो सबकैो कतषव्य हो। एउर्टा फुलवारीमा धेरै 
प्रकारका फुलका बोर्टहरु हुन्छन ् तर त्यसमध्ये एउर्टा वा 
दईुर्टलाई मार स्याहार र मलजल गयो र बााँकीलाई वास्ता 
गररएन भने त्यो फुलबारी राम्रो देखिाँदैन। त्यसलेै फुलबारीलाई 
रंगीचंगी बनाउनका लाथग सबबैोर्टलाई समान ढंगले मलजल 
गनुषपछष। राज्यले पछन त्यस्तै गनुषपछष। राज्यले कसलैाई कााँिा 
कसलैाई पािा गरेर हुाँदैन। 

 

र्ोरम नपेाल र राजपा नपेालको मखु्यमाग भनकेो सनंवधान सशंोधन 
रहेको ि। िपाईं सरकारमा पनन हुनहुुन्छ, त्मो सनंवधान सशंोधन कर्हल  े
हुन्छ ? 
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–यो मधेशको कुरा मार होइन, सम्पणूष देशको कुरा हो।समाक्जक 
न्याय र समानतातफष  अगाडि बढ्न े र लोकतन्रलाई कसरी 
बसलयो बनाउने त्यो सबकैो कतषव्य हो। एउर्टा फुलवारीमा धेरै 
प्रकारका फुलका बोर्टहरु हुन्छन ् तर त्यसमध्ये एउर्टा वा 
दईुर्टलाई मार स्याहार र मलजल गयो र बााँकीलाई वास्ता 
गररएन भने त्यो फुलबारी राम्रो देखिाँदैन। त्यसलेै फुलबारीलाई 
रंगीचंगी बनाउनका लाथग सबबैोर्टलाई समान ढंगले मलजल 
गनुषपछष। राज्यले पछन त्यस्तै गनुषपछष। राज्यले कसलैाई कााँिा 
कसलैाई पािा गरेर हुाँदैन। 

 

र्ोरम नपेाल र राजपा नपेालको मखु्यमाग भनकेो सनंवधान सशंोधन 
रहेको ि। िपाईं सरकारमा पनन हुनहुुन्छ, त्मो सनंवधान सशंोधन कर्हल  े
हुन्छ ? 

–राजपा नपेालल ेके गिष त्मो मलाई थाह िैन। िर, र्ोरम नपेालल ेसंनवधान 
संशोधनका लाक्तग सरकार र सरकारबार्हर दबाब र्दइरहेको ि। र, र्चाँड ैन ै
संनवधान संशोधन हुन्छ।  

संनवधान संशोधन गन ेभनी हामीसगँ सम्झदारी भएको ि। प्रधानमन्त्यी केपी 
शमा ओली स्वयंल े संनवधान संशोधन गन ेभनन भननरहन ुभएको ि। सनंवधान 
संशोधनको माध्यमबाट यी राजनीनिक सवालहरुलाई हल गनुषपदषि। 
आभथिक भ्ररार्चार, लटुिन्त्य र कनमशनिन्त्यलाई अ� गरेर मलुकुको आभथिक 
नवकासलाई अगात्रड बढाउनपुिष। संनवधान संशोधन गराएर देशमा वा�वमा 
संघीय समाजवादी लोकिन्त्यको स्तापना गन ेहाम्रो लक्ष्म रहेको ि।  

दईु निहाईको शक्तिशाली सरकार ि िैपनन सनंवधान सशंोधन गन ेप्रकृया 
अगात्रड बढेको िैन त्रकन ? 

–संनवधान संशोधन नभइरहेको कारण जनिामा आशंकाहरु उत्पन्न हुन 
थालकेो ि। िर म जनिालाई आग्रह गनष र्चाहनु्छ त्रक हिार गनुषहँुदैन, 

आभत्तनहँुुदैन। त्रढलो र्चाँडो संनवधान संशोधन हुन्छ। संनवधान संशोधन 
नगररकन यो मलुकुलाई अगात्रड बढाउन सत्रकिँ दैन। त्मो कुरा स्वयम ्संनवधान 
ननमाण गनहेरुल े स्वीकार गरेकै कुरा हो। आफ्न ै कारणल े पनन संनवधान 
संशोधन गनुषपनिे। संनवधान संशोधनका लाक्तग सहज होस ्भनरे न ैहामील े
दईु निहाई पयुाएका हौँ।  



df3 % M alnbfgL lbj; – 62

विषमान सरकारको उपप्रधानम�ी हुनहुुन्छ। सरकारल  े आभथिक 
समृद्धद्दका लाक्तग जनिालाई ठूला–ठूला सपना देखाएको ि। सरकारल े
सोर्चकेो ज�ो समृद्धद्द होला ि ? 

नपेालमा दईुटा कुरा ि, एउटा आभथिक समस्मा र अको राजनीनिक 
समस्माको समाधान। राजनीनिक समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक 
समदृ्धद्दको लक्ष्म प्राप्त गनष सत्रकन्छ। राजनीनिक समस्मामा मधशेीको सवाल 
ि। आर्दवासी जनजानिको सवाल ि, भात्रर्क लगायिका थपु्र ैसवालहरु 
िन,् जसलाई राजनीनिक रुपमा समाधान गनष आवश्मक ि। राजनीनिक 
समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक समस्मा समाधान गननेिर लाग्नपुिष।  

सरकारको निेृत्व गरेका दलल  े ि राजनीनिक समस्मा समाधान 
भइसक्यो, अब आभथिक समृद्धद्दिर्ष  लाग्नपुिष भनन रहेको ि ि ? 

–पर्हलो कुरा ि देशमा राजनीनिक समस्मा समाधान न ैभएको िैन। मधशेी, 
आर्दवासी जनजानि, दजलिहरु आरू्लाई अपहेजलि र अपमाननि न ैमहससु 
गरररहेका िन ्भन ेराजनीनिक समस्मा कसरी समाधान भयो। सघंीयिाको 
समस्मा अझ ै समाधान भएको िैन। हामी राजनीनिक समस्मा हल गरेर 
आभथिक समदृ्धद्दिर्ष  लाग्नपुिष। राजनीनिक समस्मा समाधान नगरी आभथिक 
समदृ्धद्दिर्ष  गयो भन े नपेाल ज�ो देशमा गाह्रो ि। दईु निहाईभन्था ठूलो 
जनसंख्या रहेको समदुायलाई राज्यको मलुधारबाट बन्तिि गयो भन ेत्महाँ 
नवकास न ैस�व हँुदैन। राजनीनिक समाधानका लाक्तग अर्हलकेो संनवधान 
संशोधन गरेर जान,े आभथिक समदृ्धद्दका लाक्तग सबकैो साझा साझदेारी बढाउन ु
आवश्मक ि।  
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विषमान सरकारको उपप्रधानम�ी हुनहुुन्छ। सरकारल  े आभथिक 
समृद्धद्दका लाक्तग जनिालाई ठूला–ठूला सपना देखाएको ि। सरकारल े
सोर्चकेो ज�ो समृद्धद्द होला ि ? 

नपेालमा दईुटा कुरा ि, एउटा आभथिक समस्मा र अको राजनीनिक 
समस्माको समाधान। राजनीनिक समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक 
समदृ्धद्दको लक्ष्म प्राप्त गनष सत्रकन्छ। राजनीनिक समस्मामा मधशेीको सवाल 
ि। आर्दवासी जनजानिको सवाल ि, भात्रर्क लगायिका थपु्र ैसवालहरु 
िन,् जसलाई राजनीनिक रुपमा समाधान गनष आवश्मक ि। राजनीनिक 
समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक समस्मा समाधान गननेिर लाग्नपुिष।  

सरकारको निेृत्व गरेका दलल  े ि राजनीनिक समस्मा समाधान 
भइसक्यो, अब आभथिक समृद्धद्दिर्ष  लाग्नपुिष भनन रहेको ि ि ? 

–पर्हलो कुरा ि देशमा राजनीनिक समस्मा समाधान न ैभएको िैन। मधशेी, 
आर्दवासी जनजानि, दजलिहरु आरू्लाई अपहेजलि र अपमाननि न ैमहससु 
गरररहेका िन ्भन ेराजनीनिक समस्मा कसरी समाधान भयो। सघंीयिाको 
समस्मा अझ ै समाधान भएको िैन। हामी राजनीनिक समस्मा हल गरेर 
आभथिक समदृ्धद्दिर्ष  लाग्नपुिष। राजनीनिक समस्मा समाधान नगरी आभथिक 
समदृ्धद्दिर्ष  गयो भन े नपेाल ज�ो देशमा गाह्रो ि। दईु निहाईभन्था ठूलो 
जनसंख्या रहेको समदुायलाई राज्यको मलुधारबाट बन्तिि गयो भन ेत्महाँ 
नवकास न ैस�व हँुदैन। राजनीनिक समाधानका लाक्तग अर्हलकेो संनवधान 
संशोधन गरेर जान,े आभथिक समदृ्धद्दका लाक्तग सबकैो साझा साझदेारी बढाउन ु
आवश्मक ि।  

अ�मम, मधशेमम सहमदि र्दएकम पररवमर िथम घमइिेकम लमक्तग िपमईंको 
के सने्थश ि ? 

–जकेम लमक्तग मधशेकम यवुमहरुल े सहमदि र्दए, सर्हदको बजलदमनी र 
घमइिकेो योगमदन खरे जमन ेिैन भनरे नवश्वमस र्दलमउन र्चमहनु्छ। उनीहरुको 
योगदमनलमई कदमपी नबसषन सत्रकिँ दैन। 

माघ ५, २०७५ 


