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मधेस आन्थोलनको १२ वर्ष : यसरी
साँघुर रयो मधेस मु� ा
एसके यादव

मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष ववतेको छ। २०६३ माघ ५ गते
ससरहाको लाहानमा ववद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन

माओवादीले चलाएको गोली लागेर मत्ृ यु भएपछछ सरु
ु भएको

आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनका रूपमा मान्ने गररएको छ।

यद्यपी मधेसी समद
ु ायमाथर्थ भइरहे को शोर्ण, दमन, अन्याय

र भेदभावववरुद्ध राणा शासनदे खि नै आवाज उठ्दै आएको
थर्थयो।

राणाववरुद्धको आन्दोलन
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मधेसमा दे खिएको

ववभेदववरुद्धको

आन्दोलन

२०६३

पछछ

चर्कषयो। राणाकालमा मधेसी समद
ु ायका लाथग आवाज उठाउने

प्रर्थम व्यक्तत नरे न्रमखण आदद थर्थए। उनी त्यसबेलाको राणा
सरकारको नागररक सेवामा कायषरत उच्च पदस्र्थ अथधकारी

थर्थए। उनले सन ् १९४८ सालमा राणा प्रधानमन्री पद्मशमशेरलाई

संवध
ै ाछनक सध
ु ारका लाथग सलखित सझ
ु ाव ददएका थर्थए, जसमा

उनले मधेसी जनतामाथर्थ भइरहे को भेदभावलाई अन्त्य गनष
सझ
ु ाएका थर्थए।

त्यछतबेला नै वीरगञ्ज तर्था भैरहवाका राजा लाल आयष,
रघन
ु ार्थप्रसाद गप्ु ता एवम ् उदय राजलाल प्रभत
ृ ीले समाज

सध
ु ारका लाथग मधेसीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको

ववरुद्धमा आवाज उठाएका थर्थए। त्यसअछघ सन ् १९३५ मा

जनकपरु को पापमोचनीमा पक्डित रामाकान्त झाको नेतत्ृ वमा

मधेसका २२ यव
ु ाले आआफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन
अन्त्यका लाथग शपर्थ सलएका थर्थए। पछछ पक्डित झाले
राणाशासन ववरोधी आन्दोलन तर्था शपर्थलाई बीपी कोइरालाको

समक्ष लगेर बबसाए र कााँग्रेस पार्टीको सदस्यता सलएर महोत्तरी

क्जल्लाको अध्यक्ष भए।

कााँग्रेसको प्रर्थम महाथधवेशनबार्ट सशस्र आन्दोलनको घोर्णा

गदाष त्यसमा पछन मधेसीको सर्िय भसू मका थर्थयो। त्यसैगरी,

कम्यछु नस्र्ट पार्टीको नेतत्ृ वमा रौतहर्टबार्ट सरु
ु भएको र्कसान

df3 % M alnbfgL lbj; – 5

आन्दोलन पछन मधेस राजनीछतका महत्त्वपण
ू ष आन्दोलन

माछनन्छ।

राणा शासन अन्त्य भयो तर मधेसमा यछतका सङ्घर्ष हुाँदा

पछन मधेसीले न्याय पाएनन ्। त्यसपछछ पछन मधेसी जनता
आफ्नो सङ्घर्षलाई कायम नै रािे।
राजा महे न्रववरुद्ध आन्दोलन

सन ् १९६० मा राजा महे न्रले कााँग्रेस नेतत्ृ वको सरकार ववघर्टन

गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा सलएपछछ सप्तरी, महोत्तरी,

सलाषही, रौतहर्ट, बारा, पसाष क्जल्लालगायतबार्ट छनरङ्कुशताववरुद्ध

आन्दोलन सरु
ु भयो।

त्यसबेला सि
ु दे व ससंह, सरोज कोइराला, रामेश्वरप्रसाद ससंह,

तेजबहादरु

अमात्य

एवम ् भागवतप्रसाद

पछछ शाही

सेनाबार्टै

सि
ु दे वको

आन्दोलनको नेतत्ृ व गरे का थर्थए।

हत्या

यादवले

भयो।

त्यो

ववश्वनार्थ

अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइयो भने राजा महे न्रमाथर्थ

बम हान्ने दग
ु ाषनन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फााँसी

ददइयो।
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वीरगञ्ज बम काण्डपछि पनन थुप्रै मधेसी क्रान्तिकारीहरू समानिए।
ज�कैदको सजाय पाएर जेलबाट ररहा भए पनन राज्यले नवभभन्न बहानामा
उनीहरूलाई हत्मा गयो। पञ्चायिको नवरोधमा मधेसीहरू सडकमा आएपछि
राजा महेन्द्रले मधेसीमाभथ दमन गनष थालेका भथए। नवभभन्न अभधकारबाट
वभञ्चि गनष थालेका भथए। नागररकिा ऐन, २०२० लागू गरी नागररकिाबाट
मधेसीलाई वभञ्चि गने र्ड्यन्त्य गरे । सो ऐन मधेसमुक्ति मोर्चाका नेिा
सत्मदेवमणी त्रिपाठी लगायिकाले रूपन्थेही, बाँके, बर्दषया जजल्लामा
जलाउने काम गरे । पछि उनीहरूलाई पनन राज्यले हत्मा गरायो।
तराई कााँग्रेसको स्थापना
सन् १९५१ मा िराई िु ट्टै स्वशाजसि प्रदेशको स्तापना, र्हन्थी भार्ालाई रात्ररिय

भार्ा बनाउनुपने र नागररक सेवामा मधेसीहरूको उछर्चि प्रनिननभधत्वका साथै
सेनामा पृथक् िराई रे जजमेन्ट खडा गनुपष ने मागसर्हि बलदेव दास यादव र
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कुलानन्थ झाले नेपाल िराई काँग्रेस स्तापना गरे । थोरै समयमा सो पाटी
मधेसको शक्तिको रूपमा स्तात्रपि भयो। सो पाटीलाई राज्यले पनन एउटा

शक्तिको रूपमा हेनष थाल्यो । पाटीका नेिाहरूले आमननवार्चनभन्था पर्हलो
संनवधानसभा हुनपु ने माग उठाएका भथए। िर, सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले
शाही घोर्णाद्वारा आमर्चुनावको घोर्णा गरे । त्मसपश्चाि् सो पाटीका
नेिाहरूले संनवधानसभाको माग िाडेर राजाले घोर्णा गरे को आमर्चुनावलाई
स्वागि गरे ।
नेपाल िराई काँग्रेसले २१ वटा ननवार्चन क्षेिमा आफ्नो उ�ेदवारी र्दएको
भथयो। िर एउटा पनन जसट जजिेन। त्मनिबेला बलदेव दास, कुलानन्थ झा र
बेदानन्थ झालगायिका नेिाहरू जनिाको माझमा घुलनमल हुन सकेका
भथएनन्।

नेपाल िराई काँग्रेस पाटीका अध्यक्ष बेदानन्थ झा आफ्नो पाटीलाई
राजासमक्ष सुम्परे ित्कालीन सरकारमा सहभागी भए। अकोिर्ष सो पाटीका
ित्कालीन महासछर्चव रामजनम निवारीले सो पाटीलाई काँग्रेसमा नवलय
गराए। बेदानन्थ समूह राजासँग नमले भने रामजनम निवारी समूह काँगेससँग।
त्मसपछि क्रान्तिकारी मधेसी नेिाले भूनमगि आन्थोलन गनष रघुनाथ रायको
अध्यक्षिामा िराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे ।
यो मोर्चा गठन भएपछि ित्कालीन शासकलाई टाउको दुखाइ भयो। त्मसपछि
सो मोर्चाका थुप्रै नेिाहरूको हत्मा भयो। त्मो सङ्गठन उछर्चि प्रजशक्षण,
सैन्मज्ञान िथा सै�ान्तिक धरािल कमजोर भएका कारणले धेरै र्दनस�
त्रटक्न सकेन। त्मसपछि मधेसको अभधकारका लाक्तग रघुनाथ ठाकुर मैदानमा
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उिे। उनले त्मसबेला मधेसको आन्थोलनलाई नेपालमा माि होइन, भारिमा
पनन स्तात्रपि गरे का भथए। िर उनको आन्थोलनले पनन मधेसमा कुनै पररविषन
ल्याउन सकेन र उनको पनन हत्मा भयो।
कााँग्रेसमा ववरोह
काँग्रेस पाटीमा सङ्घर्ष गरररहेका गजेन्द्रनारायण जसंह, रामजनम निवारी,
भद्रकाली नमश्र, श्मामलाल नमश्र, केदार यादव, गङ्गाधर झा, नवश्वनाथ
साहलगायिले त्महाँबाट नवद्रोह गरी नेपाल स�ावना पररर्द् गठन गरे । हकष
गुरुङको प्रनिवेदन (२०४०) ले मधेसीलाई अपमान गरे को नवर्यलाई जलएर
यी नेिाहरूले सो पररर्द् गठन गरे का भथए। उनीहरुले गुरुङ प्रनिवेदनको
नवरोध गनुक
ष ा साथै नागररकिाको समस्मालाई पनन जोडिोडले उठाएका
भथए, जुन कुरा ित्कालीन सरकारलाई पर्चेको भथएन। रामजनम
निवारीलगायि अन्म नेिाहरूलाई जेल हाजलयो।
२०४३ सालको आमर्चुनावमा सप्तरीबाट र्चुनाव जजिेर गजेन्द्रनारायण जसंह
रात्ररिय पञ्चायिका सदस्म भए। त्मसबेला क्रान्तिकारी मधेसी िथा

बुद्धद्दजीवीहरूले मधेसलाई धोकाको संज्ञा र्दएका भथए। मधेसको पक्ष जलएर
राजिन्त्यलाई समथषन गरे को कदम गजेन्द्रनारायणको भथयो।
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२०४६ सालका आन्थोलन सर्ल भएपछि पररर्द्का नेिाहरूको एक
बैठकले नेपाल स�ावना पररर्द्लाई नेपाल स�ावना पाटीमा बदले।
भननन्छ, त्मसबेला उद्भोगपनि श�रलाल केत्रडयाको पनन नेपाल स�ावना
पाटी गठन गनषमा मुख्य भूनमका भथयो।
२०४७ साल असार १५ गिे भएको पर्हलो महाभधवेशनबाट गजेन्द्रनारायण
जसंहलाई पाटी अध्यक्ष बनाइयो। नागररकिाको समस्मा समाधान, र्हन्थी
भार्ाको मान्मिा, ननजामिी िथा सेनामा मधेसीलाई आरक्षण, सङ्घीय राज्य
प्रणालीको स्तापनालगायिका माग राखी सो पाटी अगात्रड बढ्यो।
स्तापनाकालदेखख यस पाटीका नेिाहरू सत्ताभोगी देखखए। सुरुदेखख सत्ताका
लाक्तग पाटी नवभाजनको खेल सुरु भएको भथयो।
ववभाजनको शङ्
ृ खला
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२०५० सालमा मध्यावभध र्चुनावपछि बनेको सरकारमा जानका लाक्तग सो
पाटी नवभाजन गरी रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षिामा रात्ररिय समाजवादी
जनिा दल गठन भयो।

गजेन्द्रनारायण जसंह िथा रामजनम निवारीको मृत्मप
ु छि सो पाटी प्रत्मक्ष
रूपमा राजाको पक्षमा गयो, जसको नेित्व
ृ बद्री मण्डलले गरे का भथए।
ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरे पछि नेपाल स�ावना पाटीका अध्यक्ष बद्री मण्डल
राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारमा वन मन्त्यी, गृहमन्त्यी िथा
उपप्रधानमन्त्यी पनन भए।
मधेसी जनअभधकार र्ोरम नेपालको नेित्व
ृ मा मधेस आन्थोलन र्चजलरहेकै
बेला मधेसी जनिाको ९० प्रनिशि माग पूरा भएको भन्थै राजेन्द्र महिो
ित्कालीन सरकारमा वाद्धणज्य िथा आपूनिि मन्त्यी भएका भथए। दोस्रो
जनआन्थोलन सर्ल भएपछि बद्री मण्डलले पाटीको जज�ेवारी ल�णलाल
कणषलाई र्दएर राजनीनिबाट अलग भए। राजिन्त्यलाई समथषन गरे को
पाटीको नेित्व
ृ गदै ल�णलाल कणषले पछि राजेन्द्र महिो अध्यक्ष रहेको
स�ावना पाटीसँग एकीकरण गरे ।
िर, त्मो पाटी पनन धेरै र्दनस� एकीकृि रहन सकेन। वीरगञ्ज
महाभधवेशनबाट नेपाल स�ावना पाटीबाट अलग भएर राजेन्द्र महिो
स�ावना पाटी गठन गरे । उिा नेपाल स�ावना पाटी (आनन्थीदेवी) मा पञ्जा
िापका लाक्तग खुशीलाल मण्डल, सररिा क्तगरी र श्मामसुन्थर गुप्ताबीर्च कानुनी
लडाइँ जारी भथयो भने यिा स�ावना पाटी पनन िीन टु क्रा भयो। एक टु क्रा
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जलएर अननल झा अलग भए भने अको टु क्रा जलएर रामनरे श राय यादव। बाँकी
एक टु क्रा जलएर राजेन्द्र महिो बसेका भथए।
अन्तररम संववधानववरुद्ध आन्दोलन
दोस्रो जनआन्थोलनको सर्लिाबाट नेपालमा लामो द्वन्द्व र शाही शासनबाट
मुि भएका नेपाली जनिाहरू स्वाभानवक रूपमा आआफ्ना मागहरू
रारि समक्ष राख्नु स्वाभानवक हो। त्मही क्रममा अिररम सरकारले अिररम
संनवधान ननमाण गने क्रममा छर्चत्त नबु�दा नेपाल स�ावना पाटीले त्मसको

नवरुद्दमा २०६३ साल पुस ६ गिे मधेस बन्थको घोर्णा गयो। बन्थ सर्ल
भएपनन बन्थकिा र बन्थ नवरोधीबीर्च नेपालगञ्जमा झडप भयो। सो झडपमा
थुप्रै धनजन क्षनि भएको भथयो।
त्मसबेला वाद्धणज्य िथा आपूनिि मन्त्यी भथए, हृदयेश त्रिपाठी। नेपालगञ्जमा
आन्थोलन र्चत्रकियो िर सरकार िाडेर त्मसको नेित्व
ृ स�ावना पाटीले जलन
उछर्चि ठानेन। आन्थोलनको समथषन गने वा नवरोध गने मु�ामा पाटीभभि दुई
गुट देखखए। मधेस आन्थोलनको सुरुवाि भइसकेको भथयो िर स�ावना
पाटीले सत्ताको लोभमा त्मसलाई ‘अनर’ जलन मानेन।् नेपालगञ्ज घटना

भएलगिै उपेन्द्र यादव नेित्व
ृ को मधेसी जनअभधकार र्ोरम नेपाल

(त्मनिबेलदा पाटीको रूपमा दिा भएको भथएन) ले नेपालगञ्जमा एक भव्य
कायषक्रमको आयोजना गरी मधेसी जनिाको पक्षमा वकालि गरे को भथयो।
संववधान जलायो
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र्ोरम नेपालले नेपालगञ्ज घटनामा लागेको आगोमा क्तघउ थप्ने काम गयो।
सङ्घीयिा, गणिन्त्य, समावेशी लोकिन्त्य र रात्ररिय पर्हर्चान नबना नै नेपालको

अिररम संनवधान घोर्णा हुने र्ड्यन्त्यलाई बुझरे नै र्ोरम नेपाल

आन्थोलनको ियारीमा जुट्यो। २०६३ साल माघ १ गिे अिररम संनवधान
घोर्णा भयो िर त्मसमा सङ्घीयिा, गणिन्त्य, समावेशी लोकिन्त्य,
आ�ननण�यको अभधकार र स्वशासन एवम् प्रादेजशक स्वायत्तिाको कुरा
समावेश भथएन। उि संनवधान घोर्णा भएको भोजलपल्टै अथाि् माघ २ गिे

र्ोरम नेपालको नेित्व
ृ मा माइिीघर मण्डलामा गएर अिररम संनवधान
जलाउने काम भयो।

पहहलो मधेस आन्दोलन
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अिररम संनवधान जारी हुनअ
ु क्तघ नै मधेससँग धोका हुन्छ भनेर र्ोरम

नेपाललगायिका मधेससँग स�न्त�ि सङ्घ सं�ाले अनुमान गररसकेका

भथए। काँग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेससँग बेइमानी गिष न् र त्मसको
मनियार अवसरवादी मधेसी नेिाहरू पनन बन्छन्। त्मसको नवरोधस्वरूप

पर्हलादेखख नै नेिाहरू ियारीमा लागेका भथए। आन्थोलन ियारीका लाक्तग
ठाउँ –ठाउँ मा प्रजशक्षण िथा गोष्ठीहरू हुन थाल्यो। र्ोरम नेपालका युवा

र्ोरम, नवद्भाथी फ्रन्ट, मर्हला र्ोरमलगायिका भ्रािृ सङ्गठनहरू सत्रक्रय
भएर लागे। जिाििै र्ोरम नेपालको पर्चा, पम्पलेटहरू देखखन थाल्यो।
पर्हर्चानसर्हिको सङ्घीयिा, प्रादेजशक स्वायत्तिा र आ�ननणषयको

अभधकारसर्हिको सङ्घीय लोकिान्तन्त्यक संनवधान नआए माघ २ गिे
माइिीघर मण्डलामा अिररम संनवधान जलाउने घोर्णा र्ोरम नेपालले
२०६३ पुस मर्हनामा नै गररसकेको भथयो। माघ १ गिे अिररम संनवधान
घोर्णा भयो। त्मसमा सङ्घीयिा र स्वायत्तिा कहीँ किै उल्लेख भथएन।
त्मसको भोजलपल्टै र्ोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेित्व
ृ मा
माइिीघर मण्डलामा अिररम संनवधान जलाइयो। सो कायषक्रममा र्ोरम
नेपालका कायषकिासँगै अन्म पाटी िथा सङ्गठनका कायषकिाहरूको पनन
सहभाक्तगिा देखखएको भथयो।
अिररम संनवधान जलाएपछि उपेन्द्र यादवलगायि २८ जनालाई प्रहरीले
क्तगरफ्तार गयो। अिररम संनवधान जलाएको कसुरमा मुलक
ु ी ऐन अदालिी
बन्थोब� १२१ अनुसार थुनव
ु ा पुजी र्दइयो। मधेसी भएका कारणले त्महाँ पनन
उनीहरूमाभथ दमन भयो। सरकार�ारा उनीहरूमाभथ सावषजननक मु�ा र्चलाउने
ियारी हुन थाल्यो। अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीले क्तगरफ्तार गरे को भन्थै र्ोरम
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नेपालले मधेसका जजल्लाहरूमा आन्थोलनका कायषक्रमहरू िय गयो।
अध्यक्ष यादवलगायि अन्म नेिाहरूको ररहाइको माग गदै र्ोरम नेपालले
माघ ३ गिेदेखख ५ गिेस� मधेस बन्थको आह्वान गरे को भथयो।
यिा राजधानीमा संनवधान जलाउँ दा क्तगरफ्तार भएकाहरूलाई ररहा गनष
नवभभन्न सङ्घ–सङ्गठनले जोडदार रूपमा माग गनष थाले। ित्कालीन
प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपि बुझाइए पनन कुनै सुनव
ु ाइ
भएन। मधेस पूरै ठप्प भयो। माघ ५ गिे र्ोरमका कायषकिाले माओवादी
र्चढेको गाडीलाई लहानमा रोक्दा प्रदशषनकारीमाभथ गोली र्चलाउँ दा र्ोरम
नेपाल नवद्भाथी फ्रन्टका कायषकिा रमेश महिोलाई गोली लाग्यो र उनको मृत्मु
भयो।

महिो हत्माको नवरोधमा जनिामा झन् आक्रोश उत्पन्न भयो। माओवादी
र्चढेको गाडी िोडर्ोड गनुक
ष ा साथै आगजनी समेि भयो। हेदा हेदै पूरै मधेसमा
आगो बल्न थाल्यो।
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महिोको हत्मा नवरोधमा राजधानीमा पनन शोकसभाहरू भएको भथयो।
काठमाडौँलगायि मधेसमा ननस्केका यालीमाभथ प्रहरीको दमन बढ्दै गयो।
त्मो दमनका कारण आन्थोलन र्चकंदै गयो। आन्थोलन र्चत्रकिंदै गएपछि माघ ९
गिे ित्कालीन प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालाले र्ोरम नेपाललाई
वािाका लाक्तग आह्वान गरे । िर, र्ोरम नेपालले वािामा बस्न अस्वीकार
गयो। कारण भथयो, ित्कालीन गृहमन्त्यी कृष्णप्रसाद जसटौलाको राजीनामा।
प्रधानमन्रीको

सम्बोधन

गृहमन्त्यी जसटौलाले राजीनामा नर्दएस� वािामा नबस्ने अडानले आन्थोलन

झन् सशि बन्मो। प्रहरी दमन पनन बढ्दै गयो। जसरहामा सुरुकै र्दन कफ्र्यू
लगाइयो भने अन्म जज�ामा पनन नब�ारै कफ्र्यू लाग्न थाल्यो।
माघ १४ गिे नेकपा माओवादीसर्हि सािदलले एक कायषक्रम गरी मधेस
आन्थोलन प्रनिगमनको हािमा गइरहेको आरोप लगाउँ दै मधेसको
समस्मालाई जलएर आन्थोलन गने र्चेिावनी र्दए। साथै मधेसी सांसदहरूले
संनवधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालालाई
सोही र्दन ज्ञापनपि पनन बुझाए। त्मनिबेलास� दजषनौँ मधेसी युवाहरू प्रहरी
गोलीको जशकार भइसकेका भथए। त्मसबेला ित्कालीन नेपाल स�ावना
पाटीका नेिा हृदयेश त्रिपाठी र क��ेस ित्कालीन नेिा मह� ठाकुर
ित्कालीन सरकारका सहभागी नै भथए।
त्मनिबेला सरकारमा सहभागी भएका मह� ठाकुरले मधेस आन्थोलनलाई
पानीको र्ोका भनेर त्रटप्पणी गरे का भथए। र्चारै निरबाट यी दुई नेिाको नवरोध
हुन थालेपछि माघ १५ गिे त्रिपाठीले मन्त्यीपदबाट राजीनामा र्दएका भथए।
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मधेस आन्थोलनले र्चको रूप जलएपछि माघ १६ गिे भारिले पनन आफ्नो
सीमा सुरक्षालाई कडा पाने ननदेशन र्दयो। माघ १७ गिे ित्कालीन प्रधानमन्त्यी
कोइरालाले देशवासीको नाममा स�ोधन गनष बाध्य भए।

photo : getty image
जनसङ्ख्याको आधारमा ननवार्चन क्षेि थत्रपने, नयाँ संनवधानमा सबै जाि,
जानि, वगष र क्षेिका जनिाको प्रनिननभधत्व हुने भन्थै बन्थका कायषक्रम त्रर्िा

जलन र्ोरम नेपाललाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्यीको स�ोधनले मधेसको माग
पूरा नभएको भन्थै आन्थोलन जारी राख्न र्ोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र
यादवले कायषकिालाई ननदेशन र्दएका भथए।
वातााका लागि आह्वान
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आन्थोलन र्चत्रकिंदै गएपछि प्रहरीको दमन पनन बढ्यो। त्मसक्रममा पनन थुप्रै
मधेसी युवाले सहादि र्दइसकेका भथए। माघ २३ गिे ित्कालीन सरकारले
र्ोरम नेपाललाई पिमार्षि वािामा आउन आग्रह गयो। आन्थोलनको क्रममा
आठ दलको बैठक पटक पटक बस्मो िर ननष्कर्षमा पुग्न सकेन। माघ २४ गिे
प्रधानमन्त्यी कोइरालाले देशबासीको नाममा अको स�ोधन गरे पछि माघ २५
गिे र्ोरम नेपालले १० र्दनका लाक्तग आन्थोलन स्तक्तगि गरे को घोर्णा गयो।
त्मनिबेलास� मधेसमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको भथयो। १० र्दनभभि
राज्यले आन्थोलनप्रनि कुनै बा�ा नगरे पछि र्ोरम नेपालले पुनः
आमहड्िालको घोर्णा गयो।
र्ोरम नेपालसँग वािाका लाक्तग मह� ठाकुरको संयोजकत्वमा िीन
सदस्मीय सरकारी वािा सनमनि गठन भयो। ठाकुरलाई वािा सनमनिका
संयोजक बनाए पनन ननणषय गने अभधकार र्दएका भथएनन्। त्मही कारणले
र्ोरम नेपालले अभधकारनवहीन सनमनिका संयोजक ठाकुरसँग वािा नगने
भनेको भथयो। त्मसलगत्तै काँग्रेस नेिा रामर्चन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा
अभधकार सम्पन्न वािा सनमनि गठन भयो। जेठ १८ गिेदेखख नवभभन्न ६ र्चरणमा
वािा भयो र अ�मा २०६४ भदौ १३ गिे सरकार र र्ोरम नेपालबीर्च २२ बुदँ े
सम्झौिा भयो।
आन्थोलनमा सहादि प्राप्त गरे कालाई सर्हद घोर्णा गने, घाइिेलाई उपर्चार
खर्चष ब्यहोने, र्ोरम नेपालका कायषकिामाभथ लगाइएको झूठा मु�ा खारे ज
गने, राज्यको हरे क ननकायमा समानुपानिक प्रनिननभधत्व गराउने, राज्य
पुनस�रर्चनास��ी आयोग गठन गने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको ननमाण
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गनेलगायिका बुदँ ामा सहमनि भयो। त्मो सहमनिसँगै र्ोरम नेपालका
अध्यक्ष यादवले संनवधानसभाको र्चुनावमा भाग जलने प्रनिबद्दिा जाहेर गरे का
भथए।
यिा २२ बुदँ े सम्झौिा मधेसीका लाक्तग धोका हो भन्थै रामकुमार शमा,
भाग्यनाथ गुप्ता, जजिेन्द्र सोनल, त्रकशोर नवश्वासले सम्झौिाको नवरोध गने
ननहुँमा मधेसी नवरोधी शक्तिको इशारामा र्ोरम नेपालबाट अलग भए। मधेसी
जनअभधकार र्ोरम (मधेस) गठन गरी उनीहरूले पनन आन्थोलन सुरु गरे का
भथए।

मधेसी मोर्ाा िठन र दोस्रो मधेस आन्दोलन
२२ बुदँ े मागको स�ोधन नभएपछि र्ोरम नेपाल पुनः आन्थोलन गने ियारीमा
लाग्यो। दो�ो मधेस आन्थोलनको ियारी�रूप स�ावना पाट� र र्ोरम
नेपालबीर्च लोकिान्तन्त्यक मधेसी मोर्चा गठन भयो। पछि काँग्रेसबाट नवद्रोह
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गरी ननस्केका मह� ठाकुरको नेित्व
ृ मा िराई मधेस लोकिान्तन्त्यक पाटी गठन
भएको भथयो। िमलोपालाई पनन सो मोर्चामा सहभागी गराउँ दै मोर्चाको नाम
संयि
ु लोकिान्तन्त्यक मधेसी मोर्चा राख्यो। सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५
र्ागुनको पर्हलो सािाबाट पुनः आन्थोलन सुरु भयो। आन्थोलनले ित्कालै
गनि जलयो। पर्हलो मधेस आन्थोलन स्ताक्तगि भए पनन र्ोरम नेपालले
मधेसका जजल्लामा कुनै न कुनै रूपमा त्मसलाई जीनविै राखेको भथयो। दोस्रो
र्चरणको मधेस आन्थोलनमाभथ पनन सरकारले र्चरम दमन गयो। सो क्रममा
१० जनाले सहादि प्राप्त गरे का भथए।
८ बाँदे सम्झौता
त्मसपछि बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीर्चमा २०६५ र्ागुन १६ गिे वािा
भयो। ित्कालीन प्रधानमन्त्यी क्तगररजाप्रसाद कोइरालासँग सहमनि गरी प्रर्चण्ड
र माधवकुमार नेपालको उपस्थस्तनिमा आठ बुदँ े सम्झौिा भएको भथयो। सो
वािापछि आन्थोलनका सबै कायषक्रमहरू त्रर्िा जलई संनवधानसभाको
र्चुनावमा भाग जलने सहमनि भयो। सहमनिअनुसार िीनै मधेसवादी दल

संनवधानसभामा भाग जलए। ननवार्चनको बेला फोरम

नेपालमा

ववजयकुमार गच्छदार, शरतससंह भडिारीलगायत र्थप्र
ु ै नेताहरूले

प्रवेश गरे का थर्थए।
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सरकार ननमााणको खेलमा
संनवधानसभामा भाग जलएपछि र्ोरम नेपाल र्चौथो शक्तिको रूपमा
संनवधानसभामा ५२ जसट हाि परे को भथयो भने िमलोपा पाँर्चौँ शक्तिको
रूपमा २० जसट हाि परे को भथयो। राजेन्द्र महिो नेित्व
ृ को स�ावना पाटी १०
शक्तिको रूपमा ९ जसट हाि पारे को भथयो। ित्कालीन माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रर्चण्ड’को नेिृ
ृ ृत्वमा गठन भएको सरकारमा िीनटै दल
सहभागी भएको भथयो। सरकार नौ मर्हनास� मा� र्च�ो। रुकमाङ्गि
कटु वाल घटना हुँदा प्रर्चण्डले प्रधानमन्त्यी पदबाट राजजनामा र्दएपछि सरकार
ढलेको भथयो।

त्मसपछि माधव नेपालको नेित्व
ृ मा सरकार गठन हुँदा र्ोरम नेपाल नवभाजन

भएको भथयो। नवजयकुमार गच्चदार र्ोरम नेपाललाई नवभाजन गरे र
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माधवकुमार नेपाल नेित्व
ृ को 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 मधेस लोकिान्तन्त्यक पाटी, नेपाल गठन
गरे का भथए। माधवकुमार नेपाल नेित्व
ृ को सरकार पनन धेरै र्दनस� र्चलेन।
एमालेकै झलनाथ खनालको नेित्व
ृ मा अको सरकार गठन भयो। त्मसमा
र्ोरम नेपालबाहेक अरू कुनै दल सहभागी भएनन्। झलनाथ खनालको
सरकार पनन लामो समय र्चल्न सकेन। डा. बाबुराम भट्टराईको नेित्व
ृ मा
सरकार गठन भयो। भट्टराईको नेित्व
े ल
े ास� र्ोरम
ृ मा सरकार गठन हुनब
नेपाल र स�ावना पाटी िीन टु क्रा भइसकेको भथयो।

भट्टराई नेित्व
ृ को सरकारमा र्ोरम नेपालबाहेक मधेसका सबै दल सहभागी
भएका भथए। सरकारमा यनिको सङ्ख्यामा मधेसी मन्त्यीहरू सहभागी भएको
इनिहासको पर्हलो पटक भथयो। प्रधानमन्त्यी र अथष मन्त्यालयबाहेक अन्म सबै
मुख्य मन्त्यालयमा मधेसी दलको कब्जा भथयो। सरकारमा सहभागी भएपछि
पनन उनीहरूले संनवधान ननमाणमा मधेसको अभधकार समावेश गराउन दबाब
र्दइरहेका भथए। सरकारमाभथ दबाब बनाउनका लाक्तग सानानिना दबाबमूलक
कायषक्रमहरू गरर नै रहेका भथए।
संनवधान ननमाण नहुँदै संनवधानसभा नवघटन भयो। सवो� अदालिका
प्रधानन्मायधीश खखलराज रे ग्मीको नेित्व
ृ मा सरकार गठन भयो। गणिन्त्य

स्तापना भएपछि त्मो नै पर्हलो नदषलीय सरकार भथयो। ननदषलीय सरकार भए

df3 % M alnbfgL lbj; – 22

पनन दलले त्महाँ पनन मन्त्यालय भागबण्डा गरे को भथयो। त्मसमा मधेसवादी
दलले पनन मन्त्यालयको भाग पाएको भथयो।

दोस्रो

संववधानसभाको

र्नाव

२०७० मा दोस्रो संनवधानसभा हुँदा नवभभन्न टु क्रामा नवभाजजि मधेसवादी

दलहरूले भाग जलएका भथए। त्मसमध्ये आठवटा दल माि संनवधानसभामा
सहभागी हुन पाए। प्रत्मक्षमा पाँर्चवटा दल र्चुनाव जजिे भने समानुपानिकबाट

िीनवटा दल आए। आठवटा मधेसी दलले ज�ा ४९ जसट माि ल्याएको
भथयो।

यद्भत्रप, पाटी नवभाजन गरे र र्चुनाव लडे पनन नवजयकुमार गच्चदारको
ित्कालीन पाटी मधेसी जनअभधकार र्ोरम नेपाल (लोकिान्तन्त्यक) ले १४
जसट ल्याएको भथयो भने िमलोपाले ११, र्ोरम नेपालले १०, स�ावना
पाटीले ६, िराई मधेस स�ावना पाटीले ३, रात्ररिय मधेस समाजवादी पाटीले
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३ र र्ोरम गणिान्तन्त्यक र स�घीय स�ावना पाटीले एक–एकवटा जसट
ल्याएका भथए।
यसरी जसट आएपछि बल्ल मधेसवादी दलको र्चेि खुल्यो। टु क्रा टु क्रा भएर
र्चुनावमा भाग जलएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणले जनिाले
पत्माएन भनी मधेसवादी दलले ननष्कर्ष ननकालेका भथए। त्मसपछि उनीहरू
सरकारमा जान हत्रककए।
२०७० पछि पनन पटक पटक सरकार ननमाण भयो िर गच्चदारको
पाटीबाहेक अरू कुनै मधेसी दल सरकारमा सहभागी भएन। उनीहरू
आन्थोलनमा केन्द्रन्द्रि भए। र्चुनाव हारे का माओवादी र मधेसवादी दल एक
ठाउँ मा आएर साना साना दल नमलाएर ३३ दलीय गठबिन बनायो। सोही
गठनबिनको आधारमा आन्थोलनको सुरुवाि गयो।
िर यनि भइसक्दा पनन मधेसवादी दलमा एकअकासँग स�ि रा�ो भथएन।
प्रर्चण्डले नेित्व
ृ गरे को गठबिनमा मधेसी नेिाहरू सहभागी भए पनन आफ्नो
िु ट्टै मोर्चा बनाउन उनीहरू ियार भएनन्। अझै पनन एकअकालाई स्वीकार
गने अवस्तामा भथएन।
पछि भारिीय प्रधानमन्त्यी नरे न्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा भयो।
मधेसवादी दलले हिार हिारमा मधेसी मोर्चालाई ब्युि
ँ ाएका भथए। त्मसमा
पनन सबै दल सहभागी भथएनन्। उपेन्द्र यादव, मह� ठाकुर, महेन्द्र राय यादव
र राजेन्द्र महिोको एउटा मोर्चा भथयो भने अननल झा, राजत्रकशोर यादव,
शरिजसंह भण्डारी, नवजयकुमार गच्चदार मोर्चा बार्हर भथए। उनीहरूले पनन
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मोर्चा बनाउने प्रयास नगरे को होइन िर कर्हले बनेनन्। पछि गच्चदार पनन
उपेन्द्र यादवहरूको मोर्चामा सहभागी भए।
संनवधान ननमाणको प्रत्रक्रया सुरु भइसकेको भथयो। मधेसवादी दलले
सरकारमाभथ दबाब बढाइ रहेको भथयो। नवभभन्न खालको साङ्के निक
आन्थोलनहरू गरररहेका भथए। कर्हले गठबिनबाट ि कर्हले मधेसी
मोर्चाको िर्षबाट आन्थोलनहरू भइरहेको भथयो िर उनीहरूसँग सरकारले
वािा माि गरररहेको भथयो। वािा कर्हले टु ङ्गो लागेन।

२०७२ जेठ २५ गिे देशको राजनीनिमा ‘टननिङ प्वाइन्ट’ आयो। गच्चदारको
पाटी र प्रमुख िीन राजनीनिक दल गरी र्चार दलबीर्च १६ बुदँ े सम्झौिा भयो।
त्मही सम्झौिाले संनवधान ननमाणलाई सुननजश्चि गयो।
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मधेसी मोर्चामा रहेका गच्चदार प्रमुख िीन दलसँग नमलेर संनवधान ननमाणका
लाक्तग पहल गन� सहमनिप�मा ह�ाक्षर गरे पछि अ� मधेसवादी दल
आक्रोजशि भए र आन्थोलनलाई र्चकाउने ननष्कर्ष ननकाले। र्चार दलको
सम्झौिापछि संनवधान ननमाणको कायषले रफ्तार जलयो।
गच्चदारबाहेक सबै मधेसी दल नमलेर आन्थोलनको कायषक्रम घोर्णा भयो।
सबै मधेसवादी दल र केही जनजानिहरूको दललाई नमलाएर लोकिान्तन्त्यक
गठबिन बनाएको भथयो। मधेसी मोर्चा पनन भथयो िर त्मसमा अरू सबै दल
अटाएका भथएनन्।
मधेस आन्थोलन यसरी र्चिक�यो िक नाकाबन्थीस�को अव�ा आयो।
मधेसवादी दलहरू नेपाल भारिको सीमामा गएर धना बसेपछि भारिबाट
मालसामानमा आउन सकेन। िर भारिले नै नाकाबन्थी लगाएको सरकार र
आमजनिाको बुझाइ रहेको ि। टीकापुर घटनालगायि बेथरी, भरदह ज�ा
घटना त्मसैबल
े ा भएको भथयो।
लगािार ६ म�हनास� त्मो आन्थोलन र्च�ो। ५० जना भन्था बढीले सहादि
प्राप्त गरे । थुप्रै जनधनको क्षनि भयो। िर सरकारले कुनै सुनव
ु ाइ गरे न।
२०७२ असोज ३ गिे काठमाडौँको बानेश्वरमा संनवधान जारी भइरहँदा
मधेसमा आन्थोलनमा मान्छे मरररहेको भथयो। पहाडमा दीपावली मनाइयो भने
मधेसमा ब्ल्याक आउट भयो।
संशोधनको माि
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संनवधान जारी भइसकेपछि मधेसवादी दलले त्मसलाई संशोधनको माग गदै
आन्थोलन जारी राख्यो। सुशील कोइराला, त्मसपछि केपी शमा ओली, प्रर्चण्ड
अनन शेरबहादुर देउवाको नेित्व
ृ मा बनेको सरकारले संनवधान संशोधनको
आश्वासन माि र्दयो। प्रर्चण्ड नेित्व
ृ को सरकारले ि संनवधान संशोधनको
ड� ार् बनाएर संसदमा प्र�ाव पनन गरे को भथयो िर बहुमि नपुगक
े ा कारण

त्मो अस्वीकृि भएको भथयो। िैपनन मधेसवादी दलले संनवधान संशोधनको
मागलाई ननरिरिा र्दँदै प्रनिननभधसभा र प्रदेशसभाको र्चुनावमा भाग जलयो।
मधेसी दल र्नावमा

र्ोरम नेपाल र राजपा नेपाल संनवधानको नवरोध गदागदै र्चुनावमा भाग जलए।
र्ोरम नेपालले पर्हलो र्चरणदेखख नै र्चुनावमा भाग जलएको भथयो भने राजपा
नेपाल प्रनिननभधसभा, प्रदेशसभा र स्तानीय र्चुनावको अन्तिम र्चरणको
र्चुनावमा माि भाग जलयो। र्ोरम नेपाल सािवटै प्रदेशको र्चुनावमा भाग
जलएपछि दुई प्रदेशमा माि सर्लिा हाि पानष सक्यो। राजपा नेपालले दुई
न�रमा

माि

र्चुनावमा

भाग

जलएको

भथयो।

संनवधान संशोधन नगरे को भन्थै राजपा नेपाल र्चुनावको बर्हष्कारमा भथयो।
संनवधान संशोधन नभएस� र्चुनावमा भाग नजलने ननणषय नै गरे को भथयो।
त्मसको दबाबमा ित्कालीन शेरबहादुर देउवा नेित्व
ृ को सरकारले संनवधान
संशोधनको प्र�ाव संसदमा लगेको भथयो िर त्महाँ बहुमि नपुगक
े ो कारण
संशोधन प्र�ाव पाररि हुन सकेन।

राजपा नेपालको शिष नै भथयो त्रक 'संशोधन प्र�ाव पाररि होस् या नहोस्
ष '् । संशोधन प्र�ाव पास नभएपछि राजपा नेपाल
संसदमा प्र�ुि गनुस
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र्चुनावमा भाग जलयो। दुई न�र प्रदेशको र्चुनावमा भाग जल िँदा र्ोरम
नेपालसँग गठबिन बनाएको भथयो। प्रदेशमा र्ोरम नेपालले २९ जसट ल्यायो
भने राजपा नेपालले २५ जसट माि ल्यायो। बढी जसट ल्याएको कारणले र्ोरम
नेपाल प्रदेश २ मा आफ्नो नेित्व
ृ मा सरकार गठन गरे को ि। त्मसमा राजपा
नेपालले पनन सयोग गरे को ि।
यिा प्रनिननभधसभामा राजपा नेपालले १७ जसट प्राप्त गरे को ि भने र्ोरम
नेपालले १६ जसट प्राप्त गरे को ि। केन्द्रमा र्ोरम नेपाल राजपा नेपालभन्था
एक जसटले पिात्रड ि। िर सरकारमा र्ोरम नेपाल नै सहभागी भएको ि।
राजपा नेपालले संनवधान संशोधन नभएस� सरकारमा सहभागी नहुने कुरा

भननसकेको ि।

र्ोरम नेपाले उपप्रधानमन्त्यीसर्हि दुईटा मन्त्यालय र एउटा राज्यमन्त्यी पाएको
ि भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्यीसर्हि िीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि भने
राजपा नेपालले िीन मन्त्यी र िीन राज्यमन्त्यी पाएको ि।
राजपा नेपालको मागमध्ये सरकारले हालै रे शम र्चौधरीको शपथग्रहण
गराएको ि। िर र्चौधरीलाई िाडेको िै न। कैलालीबाट प्रनिननभधसभा र्चुनाव
जजिेका र्चौधरीलाई टीकापुरको घटनामा मुख्य दोर्ीको आरोपमा उनलाई
थुनामा राखेको ि। राजपा नेपालले उनको ररहाइको माग गरररहेको ि।
माघ ५, २०७५
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१६ वर्षको कजललो उमेरमा यसरी भएको
भथयो रमेश महिोको शहादि

जनकपुरधाम–प्रथम मधेश आन्थोलनको उद्गमस्तल
लहान भथयो, जहाँ १६ वर्े कजलला युवा रमेश
महिोले ०६३ साल माघ ५ गिेका र्दन शहादि प्राप्त
गरे का भथए।
र्करण कुमार कणष

१० वर्े जनयुद्द िथा ५ दलहरुसँग नमलेर गररएको
जनआन्थोलन पश्चाि ित्कालीन नेकपा माओवादीले

संघीयिा छा�दै अंगीकार गरे को लोकिा��क गणि�ा�क व्यवस्ताप्रनि
असिुत्रर जनाउदैँ ित्काजलन मधेशी जनअभधकार र्ोरमको नेित्व
ृ मा प्रथम
आन्थोलनको शुरुवाि भएको भथयो। त्मो आन्थोलनको उद्गम स्तल जसरहको
लहान बनेको भथयो। सोही जसलजसलामा महिोले शहादि प्राप्त गरे का भथए।
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मधेश केन्द्रन्द्रि दलले ऐनिहाजसक मधेश आन्थोलनको पर्हलो शहीद रमेश
महिोलाई मान्थै आएका िन्। हाल सत्तारुढ संघीय समाजवादी र्ोरम नेपाल
र रात्ररिय जनिा पाटी नेपालले नवगि १२ वर्षदेखख१६ वर्ीय रमेश महिोको
मृत्मु भएको र्दन माघ ५ लाई बजलदानी र्दवसको रुपमा मनाउँ दै आएका िन्।

यसरी भएको गथयो महतोको शहादत
माओवादी आन्थोलन र जनआन्थोलनले संघीय एजेण्डालाई माओवादील
िाडेको भन्थै माओवादी पृष्ठभनम बोकेका विषमान संघीय सरकारका
उपप्रधानमन्त्यी िथा स्वास्थ्य मन्त्यी समेि रहेका र्ोरम नेपालका अध्यक्ष
उपेन्द्र यादवको अगुवाई २०६३ मा प्रथम मधेश आन्थोलन भएको भथयो।
आन्थोलन र्चकंदै जाँदा महिो पनन त्मसमा भाग जलन पुगक
े ा भथए। त्मसैबीर्च,
लहान हुदैँ पजश्चम िर्ष गईरहेको ित्काजलन माओवादीका नेिा राम काकी र

मािृकाप्रसाद यादवसर्हिका गाडीहरुलाई आन्थोलनकारीहरुले िे के।
मधेश बन्थको क्रममा अवज्ञा गरी गाडी गुडाएको भन्थै मधेशी
आन्थोलनकारीहरुकोृे समुहले गाडी र्चल्न नर्दएपछि नववाद सृजना भएको
भथयो। आक्रोजशि आन्थोलनकारीहरुका समूहमा महिो अग्र भागमा पुग,े जहाँ

माओवादी नेिा िथा आन्थोलनकारीहरु बीर्च नववाद हँृुदै भथयो। अर्चानक
भीडलाई नििरनबिर पारे र बाटो खुलाउन प्रहरीले गोली र्ायर गरे । त्मो गोली
सोझैरमेश महिोको िािीमा गोली लाग्यो। उनको ित्कालै घटनास्तलमै मृत्मु
भयो।
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महिोको मृत्मपु छि अवस्ता िनावग्र� बन्मो। मधेशी आन्थोलनकारीले
महिोको शव घटनास्तलबाट उठाउन र्दएनन्। बेलक
ु ीपख मािृका प्रसाद
यादवले शवलाई उठाएर पररवारजनलाई ह�ािरण गनष खोजेको आरोप
लगाउँ दै आन्थोलनकारीहरु उग्र भए। िर पछि मधेशी आन्थोलनकारी,
मािृकाप्रसाद यादव र मृिकका पररवारजनबीर्चको सहमनिमा उनको शव
पररवारजनले बुझक
े ा भथए र र्हन्थु धमष अनुसार महिोको शवको दाह संस्कार
गररएको भथयो।
महिोको शहादिले आन्थोलनको आगोमा क्तघउ थप्यो। र्लिः मधेशको २२
वटै जजल्लामा आन्थोलन र्चत्रकियो। अििः मुलक
ु मा संघीय लोकिान्तन्त्यक
गणिन्त्य स्तापना भयो। त्मसैले मधेश केन्द्रन्द्रि दलहरुले महिोले शहादि
प्राप्त गरे को माघ ५ को र्दनलाई ननकै महत्त्वका साथ जलने गरे को देखखन्छ।
रमेश महतोको जीवन
जसरहा नवराजपुर गाँउपाजलका वडा न�र ३ स्थस्ति मझौरा ननवासी हुन,् १६

वर्ीय स्व. रमेश महिो। गाउमै रहेको आधारभुि जनिा माध्यनमक नवद्भालय,
जगिपुरबाट कक्षा ८ स� अध्ययन गरीथपअध्ययन गनष लहान पुग।े त्महाँको
मनोकामना ईंस्थिस बोत्रडिंग स्कुलमा अध्ययनरि महिोले ९ कक्षा उत्तीणष गरर
१० कक्षामा नामाकांन गराएर एसएलसीको ियारीमा भथए। िर माभथ
उल्लल्लखि घटनामा प्रहरीले र्चलाएको गोली लागेर रमेश महिोले शहादि
प्राप्त गरे ।
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इन्न्जननयर बनाउने दाजको सपना र्कनार्र
रमेशको दाजु बालकृष्ण जसंहले भाइ रमेशलाई इन्जिननयर बनाउने सपना
साँर्चेका भथए। १२ औ ँ रमेश महिो �ृनि र्दवसलाई सत्रम्झदैँ उनी भावुक हुदैँ
भने–हामी ि खासै पढाई प्रनि रुछर्च राख्न सकेनौं। िर पढ्नु पिष भनेर बुझ्न
लागेका हामीले भाइलाई इन्जिननर बनाउने सपना साँर्चेर अध्ययनका लाक्तग
लहान

पठाएका

भथयौं।

िर

दैवको

जलला

मैले

िर उनी दैवको जशकार भयो।रमेशले शहादि प्राप्त गरे को क्षण उनका दाजु
र्चार्हिँ भारिको हररयाणामा काम गदै भथए। उि घटनापछि उनी गाउँ मै िन्।
र्ोरम र नेिाको आश्वासन आश्वासन
रमेश

नबिेपछि

घरमा

अमेररकालगायि

टाढाटाढाका

पिकार,

मानवअभधकारकमी, नेिा म�ीहरु आएर थुपरै् आश्वासन र्दएको शहीद
रमेशको ७४ वत्रर्िय बुबा रनव महिो बिाउँ िन्। उनी भन्छन्–नेिाहरुले काम
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र्दनेदेखख अरु थुप्रै आश्वासन र्दए। िर रोजगारी र्दने नाममा नवभभन्न ठाममा
जाक्तगर पनन र्दए। िर िी जाक्तगरहरु उनको सीपअनुसारका भथएनन्। उनले
ननरिरिा र्दन सकेनन्।र्लिः मधेश आन्थोलनका प्रथम शहीद रमेशको
पररवारको जीवन समस्मा�� बनेको ि। त्मसमाभथ थपरमेशको यादले
आर्ूलाई ननक्कै सिाउने गरे को कुरा रनव महिो बिाउिन्।
उनी भन्छन्– “मधेश आन्थोलन त्रकन भयो, त्मो देखख मलाई मिलब िै न। मेरो
िोरा रहेन। नवभभन्न नेिाले र्दएको आश्वासनले पनन काम लागेनन्। गाउँ मा
पनन खासै नवकास र पररविषनले गनि जलएको देखखएन। बरु समस्माहरु थप
बल्त्रँ ृझदै गयो। हाम्रा लाक्तग जीवनयापन जत्रटल हुदैँ गयो। मेरा िोराको नाम
भजाएरअरुले लाखौँ र करोडौँ रुपैया अर्हलेस� लुत्रटरहेको देख्दा मन खखन्न

र उदास हुन्छ।”
त्मसो ि रमेश बुबालाई एकजना भला�ीले जाक्तगरको साटो रमेशको नाममा
प्रनिष्ठान दिा गराउन सल्लाह र्दएका भथए। त्मसअनुसार उनी प्रनिष्ठान दिा
गराउन कागजािहरु ियार पारीजजल्ला प्रशासन कायालय जसरहा जादाँ
प्रमुख जजल्ला अभधकारीले दिा गनै मानेनन्। त्मसो गनुक
ष ो खास कारण र्चार्हिँ
रमेशको पररवारलाई जानकारी नै नर्दइकन, उनीहरुको सहमनिनबना नै अरु
कसैले रमेश महिोको नाममा पर्हला नै प्रनिष्ठान दिा गररसकेको भथयो। त्मो
कुरा जसत्रडयोले बिाउँ दाको क्षण सम्झेर खखन्निा पोख्दै उनी भन्छन्, “मलाई
मनमा र्चस्स नबझ्यो।”
रमेश महिो �ृनि प्रनिष्ठान भनी संक्तघय समाजवादी र्ोरम नेपालका केन्द्रन्द्रय
सदस्म राजलाल यादवले दिा गराइसकेका भथए। त्मही कारण शहीद
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महिोको त्रपिाको संस्ता दिा गनष जसत्रडयोले

मानेका भथएन।

यिा रमेशका दाजु बालकृष्ण जसंहलाई गि वर्ष राजपा नेपालका अध्यक्ष
मण्डलका सदस्म िथा पूवष सूर्चना िथा संर्चार मन्त्यी राजत्रकशोर यादवले
बजलदानी र्दवसकै अवसरमा रोजगार र्दने भनी घोर्णा गयो। िर त्मो
घोर्णामै सीनमि भयो, कायान्वयन भएन। त्मस घटनाले उल्टै दाजु जसंहलाई
हैरानी थत्रपएको ि। उनी भन्छन्, “त्मो घोर्णा भएको केही र्दनपछि गाउँ घर,
लहानस�का मान्छे ले निमीलाई नेिाजीले केमा जाक्तगर लगाईर्दयो भनी
सोधेर हैरान पानष थालेका िन्।”िर यथाथष कुरा र्चार्हिँ के ि भने, उनलाई
मञ्चमा भार्ण गरे र ‘जाक्तगर लगाइर्दने’ नेिा राजत्रकशोर यादवले अर्हलेस�
पनन र्ोन गरे का िै नन्। उनी अर्हले पनन ननकै दुख प्रकट गदै
भन्छन्,“नर्चार्हिँदो आश्वासन र्दएर पीत्रडिलाई नै त्रपडा र्दने िररका र्चार्हिँ
नेिाले नै जान्थो रहेि...।”
बालकृष्ण ससंहको जागिरको कथा
ि�ाजलन स�ावना पाट�बाट राजेन्द्र महिो आपूनिि मन्त्यी िँ दा जाक्तगरका
लाक्तग बालकृष्ण काठमाण्डौँमा नेिा कहाँ धाईरह�े। त्मनिबेला मन्त्यी राजेन्द्र
महिोले उनलाई नवराटनगर स्थस्ति नेपाल आयल ननगममा करारमा जाक्तगर
लगाई पनन र्दए। िर करारको म्बाद सत्रकएपछि उनी त्महाँबाट ननत्रकाजलए।
पछि राजेन्द्र महिोले नै काठमाण्डौँ र ईटहरी स्थस्ति नेपाल 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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०६५ सालनिर जसरहाको जगिपुर स्थस्ति रहेको रमेश महिो �ृनि जनिा
माध्यनमक नवद्भालयर्ुलबरीया नवराजपुरमा लेखा पदमा ५ हजार रुपैया
िलब पाउने गरीमधेशवादी दलकै नेिाले जाक्तगर लगाइर्दए। त्महाँ ३ वर्ष स�
काम गदा उनले कर्हल्यै समयमा िलब पाएनन्। जाक्तगरको पनन ग्यारे ण्टी
नहुँदा उनी िलब नखाइकनै जाक्तगरबाट मुि भए। अर्हलेस� पनन उनले

त्महाँबाट िलब पाउनसकेका िै नन्।

अर्हले उनी बुवासंगै खेिीपािीमा काम गदै आइरहेका िन्। जाक्तगरको लाक्तग
अर्हले पनन भौिाररन्छन्। िर नेिाको बोलीमा उनी अर्चेल नवश्वास गनष
िात्रडसकेका िन्। उनी आश्चयषनमछश्रि दुःखको स्वरमा भन्छन्– “नेिाले
लोकसेवाको ियारी गर भनेर भन्छन्। िर ३५ वर्ष उमेर कत्रटसकेका
माननसलाई लोकसेवा ियार गर भनेर नेिाजीहरुले कसरी भन्न सकेका
होलान् ?”
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शहीद पररवारजनको आगथाक अवस्था
शहीद रमेश महिो घरमा सबभन्था कान्छो। उनीभन्था जेठो बालकृष्ण जसंह र
मार्हलो रामशोभभि महिो िन्। यी दुवै भाइको नववाह भइसकेको ि। उनको
घरमा आमा रानो देवी, बुवा रनव महिो र दुई भाइका श्रीमिी र िोरा िोरी गरी
ज�ा ९ जनाको पररवार ि।जग्गाको नाममा कररब १५ कठ्ठा जग्गा ि।
रमेशको बुवा र आमा र दाजु जसंह खेिीपािीमै व्य� रहन्छन्। मार्हलो
रामशोभभि महिो भने पुनः अध्ययन गनष थालेका िन्।
घरमा रहेका बालब�ा नजजकैकोृे नवद्भालयमा पढ्ने गरे का िन्। शहीद
पररवारको नाममा त्मनिबेला नवद्भालय र नेिाले ननःशुल्करुपमा पढाइ र्दने
भनेपनन अर्हले आएर शहीद भएको प्रमाणपि माग्न थालेपछि समस्मा भयो र
सःशुल्क रुपमा अध्ययन गराई रहेको बालकृष्ण जसंह बिाउिन्। उनी
अर्चेलशहीदको प्रमाण पि कहाँ बन्छ भन्थै सबैसग
ं हारगुहार गनष थालेका
िन्।
उनको घरमा एक भैसी र दुई वटा गोरु िन्।
रमेशको आमा रानो दे वीको अवस्था
िोरा रमेशको यादले आमा रानो देवी पीत्रडि िन्। घररघरर उनी िोराको
शोकमामुछिि ि हुन्जन्छन्। हरे क वर्षको माघ ५ गिेको र्दन उनलाई पीडा र
करको र्दन बनेर आउँ ि, िोराको िस्वस्वरलाई ननयाल्दै रोएर नबिाउछिन्।

िोरा अनाहकमा माररन पुग्दा उनी पीत्रडि बनेकी छिन्।उनी भन्जन्छन्– म
मरे पछि मािै माघ ५ गिे मिष न् होला ज�ो ि।
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उनलाई अर्चेल नवभभन्न रोगले च्यापेको ि।

रमेशको बुवाआफ� पनन �डप्रेसरबाट �� िन्।
शहीद पररवारजनको खुस ीका क्षण
जेपी गुप्ता सूर्चना िथा संर्चारमन्त्यी भएको बेलारमेश महिो र गजेन्द्र नारायण जसंहको
नाममा हु लाकी त्रटकट ननक्लेको क्षण पररवारजनका लाक्तग ननकै खुसीयालीको र्दन भथयो।
हु लाकी त्रटकटमा भाई रमेशलाई देख्दा देशले शहीदप्रनिको स�ान सा��क� गदो रहेि
भन्ने अनुभनू ि बालकृष्ण जसंहलाई भयो। उनी भन्छन्, “भाइको शहादिपछि पहजलो पटक
त्मनिबेला आमा र बुवा पनन औभध खुसी हु नभ
ु एको भथयो।”
शहीद पररवारलाई जानकारी िै न
प्रत्मेक वर्षको माघ ५ गिे मधेशवादी दलहरुले जसरहाको लहानमा भव्य कायषक्रम गदै
आएका िन्। अक्तघल्ला वर्षमा िनेिाहरु गाडी जलएर घर आएर स–स�ानका साथ म�मा
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लग्थे। िर यसपाजल अर्हलेस� जानकार� गराएको िै न। बरु यसपाली प्रदेश २
सरकारले सरकार��रमै लहान ��ि नवद्भालयमा कायषक्रम गदै ि।
त्म�ै दुई वर्षपव
ू ष देखख शहीद रमेश महिो �ृनि माध्यनमक नवद्भालयको प्रांगणमा रहेको
�ारकमै माघ ४ गिे भव्य कायषक्रम गथ्र्यो। िर हाल भने त्मो कायषक्रम गनष िाडेको ि।
त्मसले आहि महािोका पररवारजनले नेिाको ननयिमाभथ नै आशंका गरे का िन्।
शहीद रमेश महिोको नाममा
शहीद रमेशको नाममा अर्हले गाउमा नवराजपुर गाउपाजलकामा एउटा नवद्भालय ि भने
झुलंग
ु े पुल ननमाण गररएको ि। शहीदको �ृनिमा एक प्रनिष्ठान रहेपनन शहीद पररवार भने
त्मसप्रनि खुसी िै नन्। कारण कुनै एक नेिाले नाम भजाएर खाने गरे को शहीद पररवारको
आरोप ि।

जसरहाको लहानमा रहेको शहीद रमेश महिोको पाकषमा नेिाको आभथिक सहयोग नबना नै
शहीद पररवारजनले आर्ै पाकष बनाएका िन्।
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शहीद रमेश महिो प्रथम मधेश आन्थोलनको शहीद भएपनन उनका घरपररवारजन भने
राजनीनिकबाट ननकै टाढा िन्। गाउँ घरमा हु ने गरे को नवकासको कामहरुले उनीहरुमा
खासै खुसी जगाउन सकेको िै न। नेिाहरुको पूरा हु न नसकेका आश्वासनहरुका कारण
उनीहरुप्रनिक शहीद पररवारजनको गुनासो ि, िर पनन नेिाहरुमाभथको उनीहरुको आशा
र भरोसा टु त्रटसकेको भने िै न।
२०६३ सालमा सुरु भएको प्रथम मधेस आन्थोलनका क्रममा जसरहाका रमेश महिो, प्रमोद
सदाय, बेर्चन यादव, नवजय कुमार सहनी, मोह�द अननस लगायि देशभरका ५४ जनाले
मधेस मुक्तिका लाक्तग भन्थै बजलदानी र्दएका भथए। प्रथम मधेस आन्थोलनबाट उठान
भएको मु�ा पूणरु
� पेणप्रा� नभएप�ि २०७२ मा भएको दोस्रो मधेस आन्थोलनमा ५६
जनाले ज्यान गुमाए भने िेस्रो २०७३÷२०७४ मा ७ जना सर्हि अर्हलेस� १ सय १७
जनाले मधेसमा बजलदानी र्दइसकेका िन्।

माघ ५, २०७५
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मधेस आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमेश
महिोको पररवार नबर्चल्लीमा

जसरहा– २०६३ को पर्हलो मधेश आन्थालेनले धेरै मधेसी नेिा ज�ायो। सोही
आन्थोलनले कनिलाई स�ाको मा�थल्लो िहस� पुयायो। िर मधेस
आन्थोलनका प्रथम सर्हद रमेश कुमार महिोका पररवारले झेल्दै आएको दुःख
१२ बर्षदेखख ज�ाको ज�ै ि।
पर्हलो मधेस आन्थोलन र मधेसको पर्हलो सर्हद रमेश महिो पयायबार्ची
ज�ै भएपनन उनको पररवारले िोराले पालेको सपनाको अनुभनू ि गनष

सकेका िै न।

वर्ेनी माघ ५ गिे ज�ै यो बर्षपनन पनन जसरहाको लहानस्थस्ति सर्हद र्चोकको
शाजलक िामझामका साथ जसङ्गारपेटार भएको ि। िर, लाहानदेखख कररव
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१५ त्रकलोनमटर दजक्षण रहेको उनको गाउँ नवराजपुर–३, मझौरामा सर्हद

रमेशका बुबा ७३ वर्ीय रवी महिोलाई कुनै जानकारी िै न।

शुक्रबार अपरान्ह सर्हद महिोको घर पुग्दा उनका बुवा रनव महिो घर
नजजकैको खेिबारीमा घुनमरहेका भेत्रटए।
पर्हलो वर्षहरुमा नेिाहरुले कायषक्रमबारे खवर पठाउने, जलनलाई गाडी
पठाउने गरे पनन दुईिीन वर्षदेखख कायषक्रमबारे आर्ूलाई कुनै जानकारी नै

गराउन िाडेको सर्हद त्रपिा रनवले गुनासो गरे ।

‘हामीलाई नेिाहरुले खोजेनन् भन्ने कुनै गुनासो िै न, हामी उनलाई (सर्हद
महिो) प्रत्मेक पल सत्रम्झरहन्छौँ, उनले गरे को बजलदानीप्रनि आजपनन मलाई
उभत्तकै गवष ि’ बुवा महिोले रािोपाटीसँग भने।

‘मधेसमा संघको सीमा�नको मु�ामा प�च मर्हनाभन्था लामो आन्थालेन भयो।
आन्थोलनको ममषअनुसार नै देश अर्हले संक्तघयिामा ि। संघीयिाको स्वाद
ननजश्चि नेिाहरुले माि जलइरहेका िन्’ सर्हद त्रपिा रनवले दुःखेसो पोखे।

उनले भने, ‘सर्हदले संघीयिा देशको लाक्तग खोजेका भथए िर आज संघीयिा

ननजश्चि नेिाहरुले उपभोग गरररहेका िन्। हामीज�ा ननमुखा जनिा अझैपनन

मकामै िौं।’ उनले मधेसावादी सदले उठाएका मु�ा सर्ह भएपनन उनीहरुले
सर्हद पररवार, घाइिेका पररवार र जनिालाई नवश्वासमा जलन नसकेको

गुनासो पनन गरे ।
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सर्हद र्दवसमा आभधकारीक सूर्चना नआएस� नजाने उनले सुनाए। ‘म
घरमै रमेशको र्ोटोमा र्ूलमाला र्चढाउँ िु । पाटीले आभधकारीक सूर्चना
नपठाएस� जा�ँ।’

संघीयिा, लोकिन्त्य र जनअभधकारका लाक्तग सर्हदले बजलदान गरे का
भएपनन यनिका वर्ष नबत्दा पनन मधेसमा स्थस्तरिा नदेखखएकोप्रनि सर्हद
पररवार छर्चन्तिि ि।
मधेशी दलका नेिाहरुले आन्थोलनमा सर्हद हुनहे रुका पररवारलाई ५० लाख

नगद, जाक्तगर र जशक्षाको प्रवि गने भनाई सुनक
े ी सर्हदकी आमा भगविीले
भननन्, ‘ित्कालीन मधेसी जनअभधकार र्ोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र

यादवले घरमै आएर र्दएको बर्चन ि पूरा भएन्। अब के होला ? सर्हदका
बुवा रनवले भने, ‘मधेसी जनिाको अभधकार स्तात्रपि गनष एउटा िोराले
सहादि प्रा� गरे पनन हामीज�ा धेरै िोराले िपाईंृँलाई सहारा र्दन्छौं

भनेका भथए, त्मसपछि कोही आएका िै नन्।’

हरे क वर्ष माघ ५ गिे आयोजना हुने बजलदानी र्दवसमा लहान पुगरे िोरा
(रमेश) को प्रनिमामा माल्यापषण गरी आँसक
ु ो भारी नबसाएर मन हल्का पाने
गरे को रनवले सुनाए। मधेस आन्थोलनपछि उदाएका दल पदका लाक्तग
नवभाजजि भएको सुनाउँ दै उनले भने, ‘मधेसी नेिाहरू आर्ैं लडाइँ गरे र
र्ुटेको देख्दा मन दुख्ि।’
र्ुट र नवभाजनले कसैको र्हि नगने जनाउँ दै रनवले सबै नमलेमाि देश बजलयो
हुने बिाए।
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‘सबै नमले देश बजलयो हुन्छ, मधेसी जनिा अभधकार सम्पन्न हुन्छन्’, उनले

भने, ‘भभनभभनाउज (अलग भएर) देश र्चल्दैन।’

मधेस आन्थोलन र िोरा रमेशका नवर्यमा कुरा गदै गदा आमा रानो िोरो
सम्झेर भकानन िँदै भननन् ‘अब हामी नेिाहरुको पछि लागेर किै जाँदैनौं,
िोराले देशको ननन्ति साहदि प्राप्त गरे , हामी उनलाई घरमै रहेको प्रनिमामा
माल्यापषणगरी सम्झन्छौं, र उनको मनोकामना पुराहोस् भन्ने कामना गिौं।’
‘नेिाहरुले र्दनभरी घुमाएर माला र दोसल्ला ओढाएर पठाउँ िन्, सर्हदकी
आमा रानोले भननन्, ‘नेिाहरुले हामीलाई र्दएको भनेकै दोसल्लामा र माला
हो, त्मसवाहेक केही पाएकै िै नौं।’
उनलाई िोराको प्रनिमा सधैं सुरजक्षि रहोस् भन्ने र्चाहाना ि । ‘यहाँ

पररविषनसँगै प्रनिमा भत्काउने र्चलन ि, त्म�ो नहोस्। हामीलाई िोरो
सम्झने

र

जीवन

जजउने

माध्यम

त्मही

हो।’

खोलो ियो लौरो नवस्र्यो, यो लोकोिी हो। िर यो गाउं खाने कथा भएको भए
यसको सत्रटक उत्तर हु�ो ‘सर्हद’।
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एकानिर �ाय र समानिा खो�े मधेशीहरुको उ� आक�क्षामा
राजनेिाहरुले गरे को राजनैनिक वेइमानी िथा कुठाराघाि। अकोनिर सर्हद
र आन्थोलनमा घाइिे भएकाहरुको दुदषशा र पररवारहरुको नव�ली।
अभधकारकमी दुगा महिो भन्छन् ‘�रो मापन गने थमानमटर ज�ो जनिामा
िाएको नविृष्णा र ननराशा मापन गने कुनै सरल य� िै न नि
सोझासाझाहरुले पनन भ�े �थ� नागररकहरु वजलदानी भावनाले ओिप्रोि

हुँदा रहेिन्। ’

उनीहरुले सर्हद पररवारले स्वास्थ्य उपर्चार, जशक्षा ज�ा क्षेिमा पनन सुनवधा

नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले अर्हलेस� सर्हद पररवार हो भ�े
राज्यबाट कुनै प्रमाणसमेि पाउन सकेका िै नौं।’
माघ ५, २०७५
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‘जसले सर्हदको घर बनाउँ िु भने उनैल े
डोजर लगाएर भत्काए’

रञ्जनकमार मेहता

अर्हले आएर मेरो भाइले मधेशका लाक्तग बेकारमा ज्यान र्दएि ज�ो ला�ि।
त्मो र्दन र आजको र्दन सि�झदा आ�नो टाउको आफ� बजार� ज�ो ला�ि।
जसका लाक्तग मेरो भाइ सिन मेहिाले ज्यान र्दए, आज उनीहरुले नै

हामीलाई घरबार नवर्हन बनाएका िन्। घर भत्काएर सडकमा ल्याइर्दएका
िन्।
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२६ वर्षको उमेरमा भाइ सिन मेहिाले मधेशको अभधकारका लाक्तग ज्यान
र्दएका भथए। मधेशको पर्हर्चानका लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। मधेशी मुक्तिका
लाक्तग ज्यान र्दएका भथए। कसैलाई राजा बनाउनका लाक्तग ज्यान र्दएका
भथएनन्।

मेरा भाइ ज�ा सयौंले ज्यान र्दएपछि आज नेिाहरु म�ी बन्न पाएका िन्।

सांसद बन्न पाएका िन्। मुख्यम�ी बन्न पाएका िन्। मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष
बन्न पाएका िन्। र, आज निनै नेिाहरुले सर्हदको घर डोजरले लगाएर

भत्काइ रहनु भएको ि। यो जनि नबड�ना अरु के हुनसक्ि, सर्हदका

लाक्तग। मेरो घरको िे उबाट सडक गएको ि। त्मो सडक बनाउँ दा वडा अध्यक्ष
श�ु यादवले जो राजपा नेपालबाट जजत्नु भएको ि। उहाँले मेरो घर भत्काएर
सडक बनाउनुभयो। मैले भत्काउन नर्दएपछि उहाँले डोजर मगाएर
भत्काउनुभयो।
मेरो रजजररी जनमन भथयो। सडकमा नै जाने खालको अवस्ता भथएन िर मलाई

थाह िै न, वडा अध्यक्ष श�ु यादवको मसँग के दु�नी भथयो, जो मैले जनि
नवलौना गदा पनन उहाँले मान्नुभएन र घर भत्काइ र्दनुभयो।
मेरो घरका अन्म सदस्महरुले पनन धेरै नबलौना गरे । खुट्टा समाउँ दा पनन वडा
अध्यक्ष श�ु यादवलाई अजलकनि पनन दया जागेन।
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मैले उहाँलाई भनेका भथएँ , 'मलाई एक हप्ताको समय र्दनुस।् आफ्नो बासको
व्यवस्ता गरे पछि मेरो घर भत्काउनु होला।' िर उहाँले मान्नुभएन। पुरै
िानाशाही शैलीमा डोजर लगाएर भत्काई र्दनुभयो।
घर भत्काएपछि हाम्रो पुरै पररवार घरनवहीन भयो।
ित्कालका लाक्तग छिमेकी कमलेश साहको घरमा शरण जलयौं। छिमेकी कुन
बेला काम लाग्ि भने कुरा मैले त्मही र्दन महसुस गरेँ ।

असल छिमेकीको दाक्तयत्व उहाँले पुरा गनुभ
ष यो। हाम्रो आठजनाको पररवार ि।
हामी सबैजना उहाँको घरमा शरण जलयौं।
मैले वडा अध्यक्ष श�ु यादवलाई भेटरे नै घर बनाउनका लाक्तग सहयोग माग

गरे को भथएँ । मलाई २५ हजार सहयोग गनुहष ोस् म घर बनाउँ िु भन्था उहाँले
सहयोग ि के मेरो कुरा पनन राम्रोसँग सुन्न मान्नु भएन।
उहाँ पर्हले पनन एमालेमा हुनहु ु �ो। र्चुनावको केही र्दन पर्हले माि राजपा
नेपालमा प्रवेश गरे र वडा अध्यक्षको त्रटकट जलएर जजत्नु भएको हो।
उहाँ मधेशवादी दलमा आएपनन अझै उहाँमा एमालेको 'ब्लड' बाँकी नै ि ज�ा
लाग्ि मलाई।
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मैले वडा अध्यक्षलाई माि होइन, त्महाँ भए भरका सबै नेिा गुहारेँ । कनिलाई

र्ोन गरे । कनिसँग प्रत्मक्ष भेटरे नै सहयोगका लाक्तग अनुनय गरेँ िर कोही
पनन सहयोग गनष ियार भएनन्।

मैले हाम्रै क्षेिबाट जजत्नु भएका प्रदेश सांसद मननर् सुमनलाई पनन र्ोन गरे र
घर बनाउन सहयोग मागेको भथएँ िर उहाँले पनन 'हुन्छ-हुन्छ' भन्नुभयो िर
अर्हलेस� एक रुत्रपयाँ पनन सहयोग गनुभ
ष एको िै न।

र्चुनावको समयमा उपेन्द्र यादव भोट माग्नका लाक्तग मेरो घरमा आउनु भएको
भथयो।
सर्हद पररवारको घर हो भन्ने थाहा पाएपछि एकछिन त्महाँ बस्नु पनन भयो।
र, मेरो घरको अवस्ता देखरे उहाँले नयाँ घर बनाई र्दने आश्वासन पनन
र्दनुभएको भथयो।
िर उहाँकै सरकारले मेरो घर भत्काई र्दयो। मेरो घर भत्काएको कुरा पक्कै
पनन उहाँलाई थाह भएको होला त्रकनभने उहाँ यही क्षेिबाट र्चुनाव लड्नुभएको
भथयो।
उहाँले घर बनाई र्दने आश्वासन र्दनु भएको भथयो िर घर बनाउनु कहाँ हो कहाँ
अर्हलेस� उहाँ र्क�र भे�नका लाक्तग पनन आउनुभएको िै न।
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मेरो घर भत्काएपछि उहाँका पाटीका नेिाहरुलाई पनन मैले सम्पकष गरे को
भथएँ िर उहाँहरुले पनन कुनै वा�ा गनुभ
ष एन। मैले उपेन्द्र यादवलाई पनन
सम्पकष गने प्रयास गरे को भथए िर जनि गदा पनन सम्पकष भएन।
किैबाट सहयोग नपाएपछि दुई कठ्ठा जनमन जनज्योिी सहकारीमा राखेर दुई
लाख १० हजार रुत्रपयाँ ऋण जलएँ । त्मही ऋणबाट मैले आफ्नो घर बनाई
रहेको िु । घर अझै ियार भएको िै न।

घरका केही सदस्महरु अझै पनन अकाको घरमा शरण जलएर बजसरहेका िन्।
खेिीयोग्य र्चारकठ्ठा जनमन माि ि। त्मसबाट िीन र्चार मर्हनाका लाक्तग पनन
खान पुग्दैन।

एउटा पान पसल ि, त्मसले नै घरपररवार र्चलेको ि। म र बुवा पसलमा हुन्छु।
हामीले सारा कमाई सिनको पढाईमा लगाएका भथयौं। भाइ रिनलाई
त्रड�ीस� पढायौं। ऊ जनकपुरको एउटा स्कुलमा पढाउँ थ्यो।
हाम्रो घरपररवारका लाक्तग आशाका केन्द्र सिननै भथयो। िर मधेशका लाक्तग
आफ्नो ज्यान र्दएर हामीलाई बेघर बनाएर गयो। िर, उसको नामबाट
राजनीनि गरे का, सांसद र मन्त्यी भएकाहरुले एकपटक पनन खोजनवन नगदा
ननयास्रो लाग्ि।
मेरो भाइले त्रकन यो मधेशका लाक्तग सहादि र्दयो, त्मो सोर्चेर अर्हले त्रपडा
हुन्छ। उनले जेका लाक्तग सहादि र्दयो, त्मो अझै प्राप्त भएको िै न।
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नेिाहरु आ-आफ्ना नािा गोिालाई काखी च्यापेर र्हिँड्नु भएको ि। प्रदेश
सरकार गठन हुने नवभत्तकै प्रत्मेक सर्हद पररवारबाट एकएक जनालाई

रोजगार र्दने ननणषय गरे को भथयो िर सरकार गठन भएको पनन यनिका मर्हना

भन्था बढी भइसक्यो, त्मो ननणषय किा हरायो थाहा िै न। हामी सर्हद
पररवारका सदस्महरु आशा जलएर बसेका भथयौं यो प्रदेश सरकारले हामीलाई
बोलाएर जाक्तगर र्दन्छ। िर अब आशा मनष थालेको ि।
मेरो भाइको ननधन भएपछि केही र्दनस� नेिाहरु र्दनर्दनै घरमा
आउनुहु�ो। सोधखोज गनुहष ु �ो। नवभभन्न आश्वासन र्दनुहु�ो। िर अर्हले
मेरो घरको बाटो समेि र्हड्न िात्रडसक्नु भएको ि। त्मनिबेला आएर र्दएको
आश्वासन बारे सम्झदा िी नेिाहरु माभथ दाया जागेर आउँ ि।
कसरी मधेशी जनिाको लाशसँग खेलबाड गरररहनुभएको ि बल्ल थाहा
पाएँ । मधेशी जनिालाई आन्थोलन गनष उक्साएर, मान्छे मानष लगाएर मधेशी

नेिाहरु राजनीनि गरररहेका िन्। यर्द मधेश आन्थोलन नभएको भए, सर्हद
नभएको भए यी नेिाहरु मध्ये कोही जजत्ने भथएनन्।

मधेश आन्थोलनमा सर्हद भएकाहरुको लाश देखाएर नेिाहरु भोट
माग्नभ
ु एको भथयो। गोली लागेर रगिबाट लिपि भएकाहरुको भभत्रडयो

गाउँ गाउँ गएर जनिालाई देखाएर भोट मागेर जजत्नु भएको हो िर आज िी
रगिबाट लिपनिएका पररवारको हालि के ि, त्मसको बारे मा सोधखोज गने

र्ुसषद कसैलाई िै न।
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आज एक र्दन िी नेिाहरुले मधेशका सर्हदहरुलाई सत्रम्झने नाटक गनुहष ु न्छ
र र्ेरर बजसिनहु ु न्छ।

मधेशको बजलदानी र्दवसको र्दन पनन कुनै सर्हदको घरमा गएर वा कुनै
घाइिे अशिको घरमा गएर उसको बारे मा सोधखोज गिष न् ज�ो मलाई

लाग्दैन। कुनै ठाउँ मा भेला भएर ठू ला-ठू ला भार्ण गनष मै सीनमि हुने हो।

(सप्तरीको मलेठ घटनामा ०७३ भदौ २३ गिे सर्हद बनेका सिन मेहिाका

दाजु रिनसँग रािोपाटीका लाक्तग एसके यादवले गरे को कुराकानीमा
आधाररि)

माघ ५, २०७५
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‘अर्हले

पनन

मधेश ी

जनिामाभथ

पञ्चायिकालभन्था बढी नवभेद ि’
उपेन्द्र यादव

श्री ५ को ठाउँ मा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का ठाउँ मा र्ेरर श्री ५ आए। पाि र्ेररए,
प्रवृभ त्त र्े ररएन।
000
मधेश ी िथा आर्दवासी जनजानिले धेरै माग गरे का होइनन्, राज्यमा समानिा

खोजेका हुन।् समान अभधकार र अवसरमा पनन समानिा हु नपु यो। अभधकारमा समान

िन्, िर अवसरमा िै न। जबस� अवसरमा समानिा हुँ दैन िबस� संघ र्ष र्चजलरहन्छ।

000
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१२ वर्षअक्तघ मधेशमा पर्हलो आन्थोलन भएको भथयो, जसको अगुवाई
ित्काजलन मधेशी जनअभधकार र्ोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरे का
भथए। आज त्मही र्दनको �रण गद� मधेशमा बजलदानी र्दवस मनाइरहेको
ि।
जुन मागहरु जलएर १२ वर्षअक्तघ आन्थोलन भएको भथयो, िी मागहरु अझै पूरा

भएका िै नन्। १२ वर्षको अवभधमा मधेशमा िीनपटक आन्थोलन भइसकेको

ि। आन्थोलनकै बीर्चमा देशले नयाँ संनवधान पाएको ि। मधेशी दलहरुले
संनवधान संशोधनको माग उठाइरहेका िन्। प्र�ुि ि, मधेश आन्थोलनको

उपलन्ति र र्चुनौनिका बारे मा संघीय समाजवादी र्ोरम नेपालका
अध्यक्षसमेि रहेका उपप्रधानमन्त्यी एवं स्वास्थ्य जनसँख्या मन्त्यी उपेन्द्र
यादवसँग रािोपाटीका लाक्तग एसके यादवले गरे को कुराकानीः
मधेश आन्थोलनको १२ वर्ष भयो, यो अवभधलाई िपाईंले कसरी सम्झनु
हुन्छ ?
–१२ वर्षको अवभधलाई सम्झनुभन्था पर्हले १२ भन्था अक्तघको कुरा �रण
गनुपष िष । १२ वर्ष अगात्रड नेपालमा 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 सत्ताले मधेशी, आर्दवासी जनजानि,
दनिल, मुस्लिम, थारु लगायिका उत्पीत्रडि समुदायको पर्हर्चान र उनीहरुको

अ���, इनिहास र योगदानलाई कर्हले कदर गरे न। एउटै देशका नागररक
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भएपनन एउटा समुदायलाई नवशेर्ाभधकार प्राप्त हुने िर त्मही देशको मधेशी
आर्दवासी जनजानि उपेजक्षि गने राजनीनिक प्रणाली भथयो। प्रशासन
संयन्त्यमा, सुरक्षा ननकायमा एउटै जािीले प्रभुत्व जमाएर बसेका भथए।
एकखालको जािीय िानशाहको ज�ो व्यवस्ता भथयो।
मधेशको जननवद्रोह त्मही व्यवस्तानवरुद्द केन्द्रीि भथयो। नेपालमा जुन
नवनवधिा ि, त्मसमा सबैले सामनिाका आधारमा आफ्नोस्वभभमानको रक्षा
गदै, आफ्नो मानवीय मूल्य मान्मिाको रक्षा, राज्यसत्तामा सहभाक्तगिा,
र्हस्सेदारीका लाक्तग आन्थोलन भथयो। अििः हजारौँ वर्षदेखख जरा गाडेर

बसेको शासन प्रणालीको जरो उखेल्ने काम गयो मधेश आन्थोलनले। त्मही
आन्थोलनको पररणाम हो नेपालमा संघीयिा, लोकिन्त्य, धमषननरपेक्ष,
गणिन्त्य, रात्ररिय पर्हर्चान र समावेशीिा, नागररक स्विन्त्यिाज�ा
लोकिान्तन्त्यक मूल्य मान्मिा स्तात्रपि भएको ि।
नेपालको इनिहासमा आजभन्था पर्हला जनि पनन पररविषनहरु भए, केबल
सत्ताको पररविषन माि भयो। श्री ५ को ठाउँ मा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का
ठाउँ मा र्ेरर श्री ५ आए। पाि र्ेररए, प्रवृभत्त र्ेररएन। यो मधेश जननवद्रोहले

त्मसमा पररविषन ल्यायो। िथापी अझै सबै कुरा पुरा भयो भन्ने अवस्ता िै न।
पुरानो सामिवादी सोर्च र छर्चिन अझै समाप्त भएको िै न। संघीयिा

स्तात्रपि गनष सर्ल भएका िौँ। त्मसको मूल आधारभूि कुराहरु अझै

स्तात्रपि भएका िै नन्।
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के

हुन्

िी

आधारभूि

कु राहरु

?

–राज्यको पुनःसंरर्चना पर्हर्चान र समाथ्र्यको आधारमा गनुपष थ्र्यो। िर त्म�ो
गररएन। नेपाल भनेको बहुरात्ररिय मुलक
ु हो। धरै वटा रारि नमलेर बनेको मुलक
ु

हो। निनीहरुको आ–आफ्नै साँस्कृनिक पर्हर्चानहरु िन्। जसलाई राज्यले
अर्हले स्वीकार गनष सत्रकरहेको िै न। िर, संनवधानले त्मसलाई पर्हर्चान
गरररहेको िै न।

अको कुरा प्रदेशहरु बने िर िी अभधकारनवहीन बनाइयो। संघीय प्रणालीलाई

गलि ढं गबाट प्रयोग गररयो। प्रदेशहरुको आफ्नो इकाई नै िै न। जबस�

गाउँ पाजलका, प्रदेशको आफ्नो इकाई हुँदैन िबस� यसले केही गनै सक्दैन।
प्रदेश अभधकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनपु दषि। संघीयिाको मुलआधार नै त्मही
हो।
प्रदेशहरुलाई आभथिक र राजनीनिक रुपले सम्पन्न बनाउन उनीहरुको मािहि
स्तानीय ननकायहरु आउनुपदषि। गलि संनवधान बनाएर मुलक
ु माभथ

लार्दएको ि। मधेश आन्थोलन नभइर्दएको भए, यभत्तको उपलिी पनन हुने
भथएन। त्रकनभने त्मनिबेला संनवधान बनाउनेहरुले एका�क प्रणालीको
संनवधान बनाउन खोजेको भथए। आठ नौ मर्हनाको आन्थोलनल त्मो असर्ल
भयोृे। उनीहरु संघीय गणिन्त्य लेख्न बाध्य भए, नि त्मो पनन ले�दै�।े
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समानुपानिक समावेशीिा आयो
िर त्मसको न्मायोछर्चि प्रयोग गनष
पाइरहेको िै न। अझै उत्पीत्रडि
िथा नवपन्न वगषको उपस्थस्तनि कम
ि।

राजनीनिक

क्षेिमा

प्रनिननभधत्वको संख्या अवश्म
पनन बढेको ि िर देशको

प्रशासननक क्षेि, सुरक्षा ननकाय आर्दमा स्थस्तनि र्ेररएको िै न। राज्यबाट
मधेशी जनिामाभथ अझै पनन औपननवेजशक व्यवहार भइरहेको ि। मधेशीलाई
अझै पनन समान�रमा �ीकार गररएको िै न। मधेशीलाई नवदेशीको

आँखाले हेने सोर्चमा अझै पररविषन आइसकेको िै न। मधेशीहरु दास हुन,्
हामी माजलक हौँ भन्ने भावनाबाट अझै मुि भएको िै न। त्मसको नवरुद्द लड्न

अझै बाँकी नै ि।
प्राकृनिक साधन स्रोिले सम्पन्न मुलक
ु नवश्वकै दररद्र मुलक
ु हरु मध्ये पदषि।
अर्हले नेपाल भ्ररार्चार, कनमशनिन्त्य, लुटिन्त्यको राज्य बनेको ि।
न्मायपाजलका एकदमै कमजोर बनेको ि। त्मसले गदा लोकिन्त्य र
गणिन्त्यमाभथ र्चारै निरबाट प्रहार भइरहेको ि। त्मसलाई जोगाउँ दै संघर्ष गदै
अगात्रड बढ्नुपिष ।

पूण ष रुपमा अभधकार सम्पन्न बन्नका लाक्तग कर्हलेस � यसरी संघ र्ष
गरररहनुहुन्छ

?

–पर्हलो कुरा ि पूणष भने शब्द नै अपूणष हुन्छ। यो कर्हले टु र्ङ्गने कुरा होइन।
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यो गनिशील कुरा हो। हामीले आजको आवश्मकिा अनुसार जनि प्राप्त गरे का
िौँ त्मसलाई रक्षा गने हो। बाँकीको प्रान्द्रप्तका लाक्तग संघर्ष गदै जाने हो।
मुलक
ु कलाई जुन शासकवगषले दररद्र र कङ्गाल बनाएको ि, जनिालाई
खाडीमुलक
ु को िािो भट्टीमा काम गनष जान बाध्य पारे को ि, त्मसबाट मुक्ति

र्दलाउनका लाक्तग पनन आभथिक समृद्धद्द र नवकासका लाक्तग काम गनैपिष ।

अबको संघर्ष भनेको अभधकार प्रान्द्रप्तको संघर्ष र आभथिक रुपमा सम्पन्न हुनका

लाक्तग संघर्ष हो। दुवल
ै ाई सँगसँगै अगात्रड बढाउनुपिष ।

मधेशी िथा आर्दवासी जनजानिले धेरै माग गरे का होइनन्, राज्यमा समानिा

खोजेका हुन।् समान अभधकार र अवसरमा पनन समानिा हुनपु यो।

अभधकारमा समान िन्, िर अवसरमा िै न। जबस� अवसरमा समानिा
हुँदैन िबस� संघर्ष र्चजलरहन्छ। यो जनि वर्षस� र्च�न स�ि।
देश मा संघ ीयिा र गणिन्त्य आयो िर मधेश ीले अझै समावेश ी
समानुपानिक ढंग बाट अवसर पाएका िै नन् भन्नुभ यो, अब यो प्रान्द्र प्तका
लाक्तग आगामी कदम क�ो हुनि
े ?

–देशमा संघीय गणिन्त्य ि आयो िर अपाङ्ग भएर आयो। त्मसलाई उपर्चार
गरे र ठीक पाने दाक्तयत्व हाम्रो हो। त्मसको उपर्चार संघर्षबाट माि स�व ि।
आन्थोलन भयो, त्मसबाट केही प्रान्द्रप्त पनन भयो िर त्मो नै पयाप्त होइन,
यसका लाक्तग अझै संघर्ष गनुपष िष । यो शुरुवाि माि हो, यो सम्पूणि
ष ा होइन।
यो गिव्य होइन, यो यािा माि हो। यो यािा कहाँ गएर टु क्तगनं े हो, त्मो

कसैलाई थाहा िै न। यो राज्यको व्यवहार र बुद्धद्दमा भर पिष ।
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संन वधानमा समानुपानिक समावेश ी कु रा उल्लेख गररयो िर मधेश मा
त्मसको कायान्वयन नभएको गुनासाहरु आइरहेका िन,् यसको

कायान्वयन कर्हलेदेख ख हुन्छ ि ?

–मधेशबाट आएका गुनासाहरु जायज िन्। कहीँ पनन समावेशीिा देखखएको

िै न। शासन, प्रशासन, सेना, प्रहरी, न्मायलय, संस्तान, कुटनीनिक ननयोग,
नमत्रडया हाउस कहीँ पनन समावेशी र्चररिको संरर्चना िै न। एउटै समुदाय,
एउटै वगषका हालीमुहाली ि। अर्हले मधेशको अवस्ता पञ्चायिकाल भन्था
पनन बत्तर (खराब) भएको ि। पञ्चायिकालभन्था मधेशीहरु अर्हले बढी
हेत्रपएका िन्। अवसरको कुरा गने हो भने मधेशीलाई पञ्चायिकाल भन्था पनन

पिाडी धकेजलको ि। मधेशीलाई ११–१२ प्रनिशिमा जसनमि पाररएको ि।
के आज मधेशीहरुको मािृभार्ामा पढाई हुन्छ ि ? आज पनन मधेशीलाई उ�

अदलािमा जलइन्छ ि ? जलइँदैन। आज पनन राजनीनिक ननयुक्तिमा

मधेशीलाई देखखन्छ ि ? देखख िँदैन। भनेपछि अझै लडाई बाँकी ि भने कुरा प्रर
ि।

त्मसो भए के मधेश ी जनिाले गरे को त्म�ोो बजलदानी खेर जाने भयो ि?
–बजलदानी खेर जाँदैन। यर्द मधेशी जनिा आन्थोलन नगरे को भए सबै जनिा
देशमा पञ्चायिी बुटले त्रपजसरह�े। िुटीपूणष भएपनन मुलक
ु संघीयिामा प्रवेश

गररसकेको ि। यो सानो उपलिी होइन। अब बाँकीका लाक्तग धेरै लामो यािा
िय गनष बाँकी ि।
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मधेश आन्थोलनपछि मधेश ी दलहरु सत्तामा पुग ,े थुप्रै मधेश ी नेिाहरु
मन्त्यी भए।। िर मधेश अझै त्रकन पिात्रड ?
–प्रणाली नै गलि ल्याएपछि जहाँ जो सहभागी भएपनन केही हुनि
े ै न। राज्य
संर्चालनको जुन प्रणाली ि त्मो नै एका�क र न�वादी ि। सबै संवध
ै ाननक
िुटी नै हुन।् त्मसैले हामी संनवधान संशोधन हुनपु िष भनन कुरा उठाइरहेका

िौं। संनवधान संशोधन नगरे स� जो जहाँ सहभागी भएपनन त्मसले केही गनष
सत्रकिँदैन। मधेशी जनिामाभथ नरसंहार गरे र लार्दएको संनवधान हो नन यो।
यो य�ो संनवधान य�ो संनवधान हो जुन संनवधानसभामा पनन िलर्ल
भएन। संनवधानमाभथ राखखएका संशोधनबारे पनन कुनै सुनव
ु ाई भएन।
प्रदेश २ मा हाम्रो दलले सरकारको नेित्व
ृ गरररहेको ि। िर प्रदेशका सरकार
अभधकारनवहीन ि। संघीय गणिन्त्यको भावना नवपररि मन्त्यीभन्था जसत्रडयो
बजलयो बनाइँदैि। यो र्हजोको पञ्चायिकाजलन अवर्ेश नै हो।

पञ्चायिकालमा जसरी अञ्चालाभधश ननयुि गररन्थ्यो, अर्हले त्मसरी नै
जसत्रडयोलाई

शक्तिशाली

बनाइँदैि।

त्मनिबेलाका

राजाहरु

अञ्चलाभधशमार्षि शासन गथे। पञ्चहरुबाट स्तानीय जनिा थकषमान हु�।े

त्मो प्रणाली अर्हलेको नेपाललाई सुट गदैन।

जन प्रणालीलाई तपाईंले दोष दे खाउनभयो त्यो सधार िनाका

लागि मधेशको शन्तत नपिेको हो ?
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–यो मधेशको कुरा मार होइन, सम्पण
ू ष दे शको कुरा हो।समाक्जक

न्याय र समानतातफष अगाडि बढ्ने र लोकतन्रलाई कसरी

बसलयो बनाउने त्यो सबैको कतषव्य हो। एउर्टा फुलवारीमा धेरै

प्रकारका फुलका बोर्टहरु हुन्छन ् तर त्यसमध्ये एउर्टा वा
दईु र्टलाई मार स्याहार र मलजल गयो र बााँकीलाई वास्ता

गररएन भने त्यो फुलबारी राम्रो दे खिाँदैन। त्यसैले फुलबारीलाई
रं गीचंगी बनाउनका लाथग सबैबोर्टलाई समान ढं गले मलजल

गनप
ुष छष । राज्यले पछन त्यस्तै गनप
ुष छष । राज्यले कसैलाई कााँिा
कसैलाई पािा गरे र हुाँदैन।

र्ोरम नेपाल र राजपा नेपालको मुख्य माग भनेको संन वधान संश ोधन
रहेको ि। िपाईं सरकारमा पनन हुनहु ुन्छ, त्मो संन वधान संश ोधन कर्हले
हुन्छ ?
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–राजपा नेपालले के गिष त्मो मलाई थाह िै न। िर, र्ोरम नेपालले संनवधान
संशोधनका लाक्तग सरकार र सरकारबार्हर दबाब र्दइरहेको ि। र, र्चाँडै नै
संनवधान संशोधन हुन्छ।

संनवधान संशोधन गने भनी हामीसँग सम्झदारी भएको ि। प्रधानमन्त्यी केपी
शमा ओली स्वयंले संनवधान संशोधन गने भनन भननरहनु भएको ि। संनवधान
संशोधनको माध्यमबाट यी राजनीनिक सवालहरुलाई हल गनुपष दषि।
आभथिक भ्ररार्चार, लुटिन्त्य र कनमशनिन्त्यलाई अ� गरे र मुलक
ु को आभथिक
नवकासलाई अगात्रड बढाउनुपिष । संनवधान संशोधन गराएर देशमा वा�वमा
संघीय समाजवादी लोकिन्त्यको स्तापना गने हाम्रो लक्ष्म रहेको ि।
दुई निहाईको शक्तिशाली सरकार ि िैपनन संन वधान संश ोधन गने प्रकृया
अगात्रड बढेको िै न त्रकन ?
–संनवधान संशोधन नभइरहेको कारण जनिामा आशंकाहरु उत्पन्न हुन
थालेको ि। िर म जनिालाई आग्रह गनष र्चाहन्छु त्रक हिार गनुहष ु ँदैन,
आभत्तनुहुँदैन। त्रढलो र्चाँडो संनवधान संशोधन हुन्छ। संनवधान संशोधन
नगररकन यो मुलक
ु लाई अगात्रड बढाउन सत्रकिँदैन। त्मो कुरा स्वयम् संनवधान

ननमाण गनेहरुले स्वीकार गरे कै कुरा हो। आफ्नै कारणले पनन संनवधान

संशोधन गनुपष नेि। संनवधान संशोधनका लाक्तग सहज होस् भनेर नै हामीले
दुई निहाई पुयाएका हौँ।
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विषमान सरकारको उपप्रधानम�ी हुनहु ुन्छ। सरकारले आभथिक
समृद्ध द्दका लाक्तग जनिालाई ठू ला–ठू ला सपना देख ाएको ि। सरकारले
सोर्चेको ज�ो समृद्ध द्द होला ि ?
नेपालमा दुईटा कुरा ि, एउटा आभथिक समस्मा र अको राजनीनिक
समस्माको समाधान। राजनीनिक समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक
समृद्धद्दको लक्ष्म प्राप्त गनष सत्रकन्छ। राजनीनिक समस्मामा मधेशीको सवाल
ि। आर्दवासी जनजानिको सवाल ि, भात्रर्क लगायिका थुप्रै सवालहरु
िन्, जसलाई राजनीनिक रुपमा समाधान गनष आवश्मक ि। राजनीनिक

समस्मा समाधान भएपछि माि आभथिक समस्मा समाधान गनेनिर लाग्नप
ु िष ।

सरकारको नेिृत्व गरे का दलले ि राजनीनिक समस्मा समाधान
भइसक्यो, अब आभथिक समृद्ध द्दिर्ष लाग्न पु िष भनन रहेको ि ि ?

–पर्हलो कुरा ि देशमा राजनीनिक समस्मा समाधान नै भएको िै न। मधेशी,
आर्दवासी जनजानि, दजलिहरु आर्ूलाई अपहेजलि र अपमाननि नै महसुस
गरररहेका िन् भने राजनीनिक समस्मा कसरी समाधान भयो। संघीयिाको
समस्मा अझै समाधान भएको िै न। हामी राजनीनिक समस्मा हल गरे र

आभथिक समृद्धद्दिर्ष लाग्नपु िष । राजनीनिक समस्मा समाधान नगरी आभथिक
समृद्धद्दिर्ष गयो भने नेपाल ज�ो देशमा गाह्रो ि। दुई निहाईभन्था ठू लो
जनसंख्या रहेको समुदायलाई राज्यको मुलधारबाट बन्तिि गयो भने त्महाँ

नवकास नै स�व हुँदैन। राजनीनिक समाधानका लाक्तग अर्हलेको संनवधान

संशोधन गरे र जाने, आभथिक समृद्धद्दका लाक्तग सबैको साझा साझेदारी बढाउनु
आवश्मक ि।
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अ�मम, मधेश मा सहादि र्दएका पररवार िथा घाइिेका लाक्तग िपाईंको
के

सन्थेश

ि

?

–जेका लाक्तग मधेशका युवाहरुले सहादि र्दए, सर्हदको बजलदानी र

घाइिेको योगादन खेर जाने िै न भनेर नवश्वास र्दलाउन र्चाहन्छु। उनीहरुको
योगदानलाई कदापी नबसषन सत्रकिँदैन।
माघ ५, २०७५

df3 % M alnbfgL lbj; – 63

