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परिचय
सीमाक्षेत्रलाई प्ायजसो िाजधानी 

तथा अनतिाराष्ट्रिय कषे नद्रमा गरिनषे 
िाजनीष्तको ‘वासतष्वक कािोवाि’ का लाष्ग 

महत्वहीन ष्पछष्िएको सथानका रूपमा ष्चत्रण गरिनछ ।

नषेपाल ि श्ीलंकालाई युद्धबाट बाष्हि ष्नकालन तयहाँको सीमाक्षेत्रलषे 
कसिी कषे नद्रीय भूष्मका खषेलन सकछ भननषे खोजीद्ािा हाम्ो अनुसनधानलषे यो 
दृष्टिकोणलाई चुनौती ष्िनछ ।

उिाहिणका लाष्ग, सन ्२०१५ को पष्छलला मष्हनामा सिकािद्ािा प्सताष्वत 
सषं्वधानलाई ष्लएि नषेपालको िष्क्णी सीमाक्षेत्रमा ष्हंसातमक आनिोलन भयो । साथै, 
नषेपाल-भाित सीमामा ६ मष्हनासमम लागषेको नाकाबनिीका कािण इनधन तथा अनय 

सामानको आपूष्तरा ि ष्नकासी अबरुद्ध भयो । उक्त नाकाबनिीलषे वातारालाई ततकाल कुनै 
ष्नट्कररामा पु¥याउन त सकषे न ति युद्धपश्ात ्को िाजनीष्त ि जातीय वा क्षेत्रीय समबनधमा 

यसलषे वयापक प्भाव पा¥यो ।



सीमानतमा युद्धपष्छको सकं्रमणकाल
युद्धपष्छको सकं्रमणकाल भनषेको ठूलो परिवतरानको समय हो जुन बषेला 

नयाँ सषं्वधानका ष्वरयवसतुबािषे घमसाघमसी एवं तकरा ष्वतकरा  चलछ, 
िाजनीष्तक शष्क्तका लाष्ग नयाँ नयाँ सघंररा िषेखापछरान ्ि युद्ध अवष्धका 

गुनासा ि अनयायलाई समबोधन गनुरापनने मागहरू अगाष्ि सारिनछन ्। खषेलका 
पुिाना ष्नयमहरूमा पष्न तयस बषेला उतािचढाव आउँछन ्ि यसलषे ष्वष्वध 
िाजनीष्तक समूह ि क्षेत्रहरूका बीचमा समपकरा  सथाष्पत गनरासकनषे पात्र वा 

ष्वचौष्लयाहरूका लाष्ग भूष्मका खषेलनषे अवसि ष्सजराना गछरा । 
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अककिाइपटु

िीघराकालीन द्नद्को प्मुख कािक प्ायजसो ष्कनािामा पारिएका समुिायका गुनासा वा असनतुष्टि नै हुनछन ्। साथै, 
शष्क्तको बाँिफाँि, पुनससंिचना अथवा मानवअष्धकाि हनन ्का घटनाको समबोधनका लाष्ग अपनाइनुपनने उपायलाई 
ष्लएि युद्धपश्ात ् हुनषे सघंरराहरूमा पष्न ष्तनैका मुद्ाहरू कषे नद्रमा िहनछन ्।

सीमाक्षेत्र िाट्रिको कषे नद्रसगँको समबनधबाट अतयष्धक रूपलषे प्भाष्वत िहषे पष्न यो िषेश बाष्हिका शष्क्तकषे नद्रहरूको 
समबनधबाट समषेत ष्नधारारित हुनछ । नषेपाल ि श्ीलंकाको सनिभरामा नयाँ ष्िलली ि बषेइष्जङको प्ष्तसपधारातमक चासो धषेिै 
मात्रामा प्कट हुनषे गिषेको पाइनछ ।



ष्समाना

िाजयका ष्समानालषे हाम्ो िाष्ट्रिय पष्हचान, हाम्ो हैष्सयत ि नागरिकका रूपमा हाम्ा अष्धकाि ष्नष्श्त ्गरिष्िनछन ्।

ष्समाना हि समबनधका ष्हसाबलषे एक िषेखामात्र होइनन ्। ष्तनलषे ष्विोधाभारपूणरा प्भावहरू पष्न एकैसाथ जनमाउँछन,् 
जसतो ष्क ष्वभाजन ि ष्मलन गिाउनषे एवं सिुक्ाको आधाि ि द्नद्को कािक पष्न ती बष्नष्िनछन ्।

ष्समाना भौष्तक ि सांकषे ष्तक िुवै हुनछन ्। ष्तनलाई सवाथरा ि शष्क्त समबनधद्ािा ष्नष्मरात ससंथा तथा 
ष्नष्श्त ष्सद्धानत ि ष्वचािमा आधारित मानष्सकता िुवै रूपमा बुझन सष्कनछ ।

ष्समानाहरूलषे ष्वश्वलाई ष्वष्भनन िाजयमा ष्वभाजन गछरान ्ि ष्तनलषे ष्भष्त्रया ि 
बाष्हरियाको सपटि िषेखांकन गरिष्िनछन ्।



चौघषेिा

हामी थिीथिीका चौघषेिाष्भत्र कैि भएि बाँचषेका हुनछौ ँ। तीमधयषे 
कुनै कुनै चाष्ह ँअरूभनिा धषेिै महत्वपूणरा ि अथरापूणरा हुनछन ्।

        आधािभूत ष्वशषेरताका रूपमा चौघषेिालषे शतु्रबाट ष्मत्र, 
पििषेशबाट घि, “अरू” बाट “हामी” छुट्याइष्िनछ ।

औपचारिक ष्समानाहरू महत्वपूणरा सामाष्जक तथा सांसककृ ष्तक समूह वा िाजनीष्तक 
प्भावको वकृत्तलाई परिभाष्रत गनने सनिभरामा एक हिसममको अदृशय वा अनौपचारिक 

चौघषेिाहरूसगँ समाष्हत हुनछन ्।

सीमाक्षेत्र, ष्वशषेर गिी जहाँ िाजयको ष्समाना ि सामाष्जक 
चौघषेिाबीच तािातमय हुिैँन, माष्नसहरूलषे आफनो िैष्नक जीवनमा 

भोगषेका अनषेक चौघषेिालाई बुझन ि अनतष्क्ररा या गनरा ‘मानष्सक नकसा’ 
ष्वकास गिषेका हुनछन ्।



सीमाक्षेत्र
सीमाक्षेत्र एकआपसमा अनतसरामबष्नधत आसपासका भू-भागहरू हुन ्
जसलषे साधािणतया िुई वा सोभनिा बढी िाजयका ष्कनािाहरूलाई 

जोि्नषे गिराछन ्। 

सबै सीमाक्षेत्रहरू समान हुिैँनन ्। कुनै सहिका रूपमा ष्वकष्सत 
भएका हुनछन ्भनषे कुनै ग्ामीण क्षेत्र । कुनै आष्थराक रूपलषे 

सीमानतककृ त हुनछन ्त कुनै समपनन ।



सथल ष्समाना (जसतो नष्जकबाट जोष्िएका नषेपाल-भाित 
सीमाक्षेत्र) मा हुनषे वािपािको अनतष्क्ररा या ि सामुष्द्रक सीमाक्षेत्र 

(जसतो श्ीलंकाली िाजयको ष्कनािामा िहषेका तटवतती क्षेत्र) मा हुनषे 
वािपािको अनतष्क्ररा याको प्ककृ ष्त ष्भननाष्भननै हुनछ ।



िलाली

उनीहरू आफनो क्षेत्रका तफरा बाट िाजनीष्तक तथा 
कानूनी प्ष्तष्नष्धतव गनरा सकछन ्।

िलाली तयहाँ हुनछ जहाँ सीमा िषेखालषे समूह-
समूहबीच तथा एक वा अकाराको प्भाव 

क्षेत्रबीचमा टककि वा िूिी पैिा गिषेको हुनछ । 

कषे नद्र ि परिष्ध ि/वा अनतिाराष्ट्रिय ष्समानाको 
आसपास बीचमा मधयसथता गनने भएकालषे 

सीमाक्षेत्रका ष्वचौष्लयाहरू एकैसाथ 
िुई अतयनत ष्भनन सवभाव अंगालन सकनषे 

ष्वशषेरता भएका हुनछन ्। 

कषे नद्रीय िाजय तथा सीमाक्षेत्रका समुिाय 
बीचको समबनधलाई ष्तनलषे कष्हलषे 

सहजीकिण गनने त कष्हलषे टकिावपूणरा 
बनाउनषे िुवै ष्कष्समका भूष्मका खषेलछन ्। 

उनीहरू आफँै वातारामा बसनषे वा वाताराका 
लाष्ग मधयसथता गरिष्िनषे काम गनरा सकछन ्।

उनीहरू मानवीय सहायता जुटाउनषे काममा 
सहजीकिण गनरा सकछन ्।

उनीहरू वयापारिक सञजालष्भत्र ष्वचौष्लयाको 
भूष्मकामा िहन सकछन ्।



ष्वचौष्लयाहरू द्षेध भूष्मका िषेखाउनषे 
गछरान ्। ती आफू चौघषेिा तोि्छन ्ति ष्तनको 
अष्सततव चाष्ह ँष्यनै चौघषेिाको ष्निनतिता ि 
कष्हलषेकाही ँअझ मजबुतीमा ष्नभराि िहनछ । 
ष्तनलाई कषे लषे उतप्षेरित गिाउँछ भननषे तयष्त 
प्सट हुिैँन : ती आफनो क्षेत्रको सिोकािका 
ष्वरयमा काम त गछरान,् ति सगँसगैँ ष्तनको 
आफनै वयष्क्तगत सवाथरा पष्न हुनछ । ती 
समसया उठाउँछन ्ति समाधानतफरा  कमै 
लागछन,् तयसो गनने हो भनषे त ष्वचौष्लयाको 
रूपमा ष्तनको भूष्मका नै गौण हुन पुगछ । 



युद्धपष्छका ष्वचौष्लया
ष्वचौष्लयाहरूको महत्व ष्वशषेरत: युद्धको समयमा बढी हुन सकछ, जुन बषेला ष्वष्भनन समूहहरूबीच प्सट ष्वभाजन िषेखा पछरा ि िषेशका ष्वष्भनन भागहरू बीचको समबनध ि सञचाि 

समपकरा  ष्वचछषेि भएको हुनछ । 

हुन पष्न द्नद्पश्ात ्को अवष्ध भनषेको प्ाय: जष्टल, असतवयसत ि अशाष्नतपूणरा समय हो । तयो बषेला आपसी सद्ाभ खलबष्लएको हुनछ, ि नयाँ नयाँ शष्क्त आजरान तथा आष्थराक 
अवसिको िाबी गनरा हानथाप चष्लिहषेको हुनछ । 

युद्धको समाष्प्तपश्ात ्भनषे नयाँ प्भुतवशाली शष्क्तको आगमनसगैँ ष्वचौष्लयाहरू आफनो प्भाव गुमाउन पुगछन ्।

अझ ष्वद्रोही पक्बाट उिाएका ष्वचौष्लयाहरूका लाष्ग त युद्धपश्ात ्को लषेनिषेन ि समझौता अतयनतै चुनौतीपूणरा हुनछ । सीमाक्षेत्रका कषे ही ष्नष्श्त ष्वचौष्लयाहरू द्नद्पश्ात ्को 
सकं्रमणकालमा कसिी अग्भागमा उिाउँछन ्ि ष्तनलषे आफूलाई नयाँ चुनौती ि अवसिहरूबीच कसिी समायोजन गछरान ्?



श्ीलंकाको पकृष्ठभूष्म

बाष्टकलो ष्जललाको सििमुकाम बाष्टकलो 
करिब ९० हजाि जनसखंया भएको एउटा सहि 
हो । बहुसखंयक ताष्मल िहषेको यो सहिमा 
अलपसखंयक मुष्सलमहरूको पष्न बसोवास छ ।

अककिाइपटु करिब ४० हजाि जनसखंया 
भएको एउटा सानो सहि हो जहाँ मुष्सलम ि 
ताष्मलहरूको ष्मष्श्त बसोवास (ति अतयनत 
ष्वभाष्जत मुद्ा भएको) छ ।

श्ीलंकामा धषेिै जातजाष्त छन ्। बहुसखंयक ष्सनहालीहरू जनसखंयाको ७५% को हािाहािीमा छन ्। 
अलपसखंयक समुिायहरूमधयषे सबभनिा ठूलो जनसखंया श्ीलंकाली ताष्मल (११%) ि मुष्सलम (९%) को छ ।



सन ्१९८३ िषेष्ख २००९ समम श्ीलंकाको सिकािी सशस्त्र सिुक्ा फौज ि ष्लबिषेसन टाइगसरा अफ ताष्मल इलम (एलटीटीई) नामक सशस्त्र ष्वद्रोहीबीच लामो गकृहयुद्ध चलयो । सो 
गकृहयुद्धलषे पूिै िषेशलाई प्भाष्वत पािषे पष्न लिाइ ँमूखयत: िषेशको उत्तिी ि पूवती तटीय क्षेत्रमा कषे ष्नद्रत ष्थयो ।

यी सीमानत क्षेत्रलषे बािमबािको ष्वसथापन, मानवीय सकंट ि नयाँ ष्कष्समको ष्वद्रोही शासन भोगषेका ष्थए । युद्धको अष्धकांश समय िषेशका अनय भागसगँ ती क्षेत्रको समबनध 
ष्वचछषेि ष्थयो । शाष्नत समझौताका अनषेकौ ँप्यास ष्निथराक भए । अनततोगतवा सन ्२००९ मा आएि श्ीलंकाली सिकािलषे गिषेको नकृशंश सैष्नक िमनद्ािा अतयष्धक नागरिकको 

जयान ष्लिैँ युद्ध अनतय भयो ।



युद्धको समाष्प्तसगैँ िाट्रिपष्त िाजापाक् नषेतकृतवको सिकािलषे शष्क्त अझ बढी कषे ष्नद्रककृ त गिदै द्नद् प्भाष्वत क्षेत्रमा 
वयापक सषेना परिचालन ग¥यो । 

अलपसखंयकहरूको गुनासोको समबोधन गनुराको सट्ा सिकािलषे ती क्षेत्रमा नयाँ यातायात पूवाराधाि, जसतै बाटो ि 
बनििगाह, को ष्वकासद्ािा आष्थराक वकृष्द्ध गनने कायरालाई प्ाथष्मकतामा िाखयो ।



एउटा नयाँ गठबनधनको सिकाि शष्क्तमा आयो जसलषे वयापक सवैंधाष्नक सधुाि, युद्धमा भएका अनयायको समबोधन ि अष्घलला 
शासनकालमा भएका भ्रटिाचािष्वरुद्ध कािबाही गनने बाचा ग¥यो । सन ्२०१८ समममा बाचा गरिएमधयषे कुनै कुिामा पष्न प्गष्त नभएपष्छ 
बढ्िो तनाव िषेखाप¥यो  । युद्धपश्ात ्समसयाको नयाँ ढंगलषे वयवसथापन हुनषे समभावना क्ीण हुिैँ गयो ।

जनविी २०१५ को िाट्रिपष्त ष्नवाराचनमा िाजापाक् उनका पूवरासहयोगी मैष्रिपाला ष्सरिसषेनासगँ अप्तयाष्सत 
रूपमा हािषे ि सोही वरराको पष्छललो समयमा भएका ससंिीय ष्नवाराचनमा पष्न उनलषे एकपष्छ अकको हाि बषेहोिषे ।



बष्सल मानवीयक्षेत्रमा काम गनने 
एक ष्वचौष्लया

सोलोमोन बष्सल ष्सलभषेसटि पूवती तटष्सथत बाष्टकलोका हुन ्। यो ष्जलला 
श्ीलंकाली िाजय ि ऐष्तहाष्सक रूपलषे जाफना अष्न पष्छललो समय ष्कष्लनोचचीमा 
कषे ष्नद्रत ताष्मल िाजनीष्त िुवैको िोहोिो उपषेक्ामा पिषेको क्षेत्र हो । यसको अथरा तयहाँ 
बाष्टकलो ि प्ष्तसपधती शष्क्त कषे नद्रहरू कोलमबो तथा उत्तिसगँ मधयसथता गनरासकनषे 
ष्वचौष्लयाहरूको जरुित पिषेको ष्थयो ।

बाष्टकलो युद्ध ि सनुामीद्ािा निाम्िी प्भाष्वत हुनुका साथै युद्धपश्ात ्को अवष्धमा ठूलो 
उथलपुथल भएको क्षेत्र हो । बष्सललषे बिष्लिँो िाजनीष्तक अवसथालाई धयान ष्ििैँ 
ष्बचौष्लयाका रूपमा ष्वष्भनन प्कािका अवतािमा आफूलाई प्सतुत गिषेका छन ्। 

बष्सल पष्हलयैबाट बाष्टकलोष्सथत योङ्ग मयानस ष्क्रष्श्यन एसोष्सएसन (वाइएमसीए) 
माफरा त सामाष्जक कायरामा सलंगन ष्थए । बीचमा कषे ही समय मधयपूवरामा गएि थोिै अवष्ध 
काम गिी युद्धग्सत आफनो िषेश फष्करा एपष्छ मानवीय सहायतासमबनधी कायरामा उनको 
सलंगनता बढ्िै गयो ।

सवाभाष्वक रूपमा यसलषे उनलाई द्नद्ित िुवै पक्को समपकरा मा 
पु¥यायो । सिकाि तथा एलटीटीईका बीचमा मधयसथता गिदै 
युद्ध प्भाष्वत समुिायमा मानवीय सहायताका लाष्ग उनी 
कष्हलषे सिकाि ष्नयष्नत्रत ‘सफाइ गरिएको’ क्षेत्रमा पुगषे त 
कष्हलषे एलटीटीई ष्नयष्नत्रत ‘सफाइ नगरिएको’ क्षेत्रमा 
पुगषे । तयसतो समयमा एक वा अकको पक्को सचूना 
सवंाहकका रूपमा हषेरिनषे हुनालषे मानवीय सहायतामा 
खष्टएका सामानयत: धषेिै कायराकताराहरूमाष्थ िबाब वा 
खतिा हुन्थयो ।

बष्सललषे द्नद्ित पक्हरूसगँ एक ष्कष्समको िुिी 
कायम गिदै ति िाम्ो समबनध बनाउन सकषे समम 
कोष्शश गिषे । उनी मोटिसाइकलमा युद्धिषेखा पाि 
गथने ि सष्जलै ष्चष्नन सष्कयोस ्भनषेि सधै ँसषेतो 
हषेलमषेट लगाउँथषे ।

बष्सल सगंठन गनरा, सञजाल बनाउन ि  
कोलमबो एवं बाष्टकलो िुवैसगँ वातारा गनरा 
माष्हि ष्थए । सन ्२००४ को सनुामीपष्छ 
सहायता ष्वतिण कायराको सयंोजन गनने 

कनसोष्सरायम अफ हु्माष्नटषेरियन एजषेनसी 
(सीएचए) को बाष्टकलो ष्जललाका 

प्ष्तष्नष्ध चुष्नए । 

यो एक महत्वपूणरा भूष्मका ष्थयो; उनी मानवीय अवसथाको सचूनाका लाष्ग प्मुख 
पहिषेिािका साथसाथै मानवीय आष्थराक तथा भौष्तक सहायताको काम गनने एक ष्वचौष्लया 

भए । सहायताको बाढीसगैँ भ्रसटाचािको बढ्िो आिोपलषे ष्ववाष्ित अवसथा पष्न ष्सजराना 
भएको ष्थयो ।



उता आफूलषे भनषेको समूह ि क्षेत्रमा सहायता ष्वतिण गनुरापनने भनिै एलटीटीईलषे पष्न िबाब ष्िइिहषेको ष्थयो, 
ति बष्सलको कोलमबोष्सथत सीएचए मुखयालय ि अनतिाराष्ट्रिय िातकृ समुिायसगँको समबनधका कािण 
उनलाई सवतनत्र रूपलषे ष्नणराय ष्लन कषे ही सहज भयो । 

सन ्२००४ मा एलटीटीईको पूवतीय समूहमा फाटो आयो, तयसको लगतै्त सिकािलषे पूवती 
भषेगमा सैनय आक्रमण सरुु ग¥यो । सन ्२००७ समममा उसलषे समपूणरा ष्जलला आफनो 
ष्नयनत्रणमा लयायो ।

ततपश्ात ्ष्वचौष्लयाका रूपमा बष्सलको भूष्मकामा परिवतरान आयो ि 
उनी गैिसिकािी ससंथा (गैसस), समुिाय ि सषेनाका बीच समनवयकताराका 
रूपमा िषेखा पिषे । मानवीय सहायता उपलबध गिाउनषे होइन ष्क उनी 
अब पुनसथारापना ि पुनससंिचनाका सनिभरामा नागरिक-सषेना समबनधलाई 
सहजीकिण गनरा थालषे ।

खास गिी चुनावको समयमा नयाँ ष्कष्समको ष्वभाजन ि ष्हंसाको 
सवरूप िषेखा पिषे । बष्सलका लाष्ग युद्धपश्ात ्को ष्हंसातमक 
िाजनीष्तबाट एक तहको मानवीय िुिी कायम िाखनु झन ्बढी 
चुनौतीपूणरा िह्ो ि एक वा अकको ताष्मल समूहको पक्मा उष्भन 
उनमाष्थ वयापक 
िबाब 
प¥यो  । 

सन ्२०१७ मा उनी बाष्टकलो अवष्सथत सिकािी नषेतकृतवको एउटा गैसस सञजालको अधयक्मा मनोष्नत 
भए । पुनः एकपटक उनी गैसस/ष्वकासषे क्षेत्रको मुखय सथान ओगट्न आइपुगषे । यसथरा, बाष्टकलोको 

युद्धोति सकं्रमणकालमा आइपिषेको एकपष्छ अकको मानवीय सकंट तथा अष्सथि िाजनीष्तक अवसथाका 
बीच बष्सललषे आफनो अष्सततव िक्ा गनरा तथा मानवीय सहायताका लाष्ग काम गनने ष्वचौष्लयाका 

रूपमा आफनो सानिष्भराकता ष्जष्वत िाखन परिष्सथष्त अनुकूल आफूलाई समायोजन गिाउनसकनषे ठ्याककै 
छषेपािोको जसतो चरित्र प्िशरान गिषे । 

ति सिकािलषे पूवती भषेगमा आफनो उपष्सथष्त मजबुत गिाएसगैँ 
ताष्मल ष्वद्रोही समूह कम सवायत्त हुिैँ गए ि गैससको सहायता 

पष्न सकुिै गयो । यो परिष्सथष्तका कािण ष्वचौष्लयाको 
रूपमा बष्सलको िणनीष्तक महत्व पष्न घट्यो । सीएचएको 

बाष्टकलोष्सथत कायारालय सन ्२०१० मा बनि हुनपुगयो । 
बष्सललषे भाित जानषे तीथरायात्रीका लाष्ग यातायात सषेवा प्िान 

गनरा आफनै कमपनी खोलषे । ति सथानीय िाजनीष्त अथवा 
मानवीय सहायताको क्षेत्रमा नयाँ समभावनाको खोजीलाई पष्न 

जािी नै िाखषे ि एउटा सानो शाष्नत सथापनासमबनधी ससंथा खोलषे ।



हसाना 
लैंष्गक तथा धाष्मराक 
चौघषेिामा िलाली गिदै

हसाना अककिाइपटु नामक पूवती श्ीलंकाको एउटा सानो सहिमा जनमषेकी ष्थइन ्जहाँ ष्मष्श्त ति अतयनत अलग 
अलग मुद्ा बोकषे का ताष्मल-मुष्सलम जनसखंयाको बसोवास ष्थयो । हसाना मधयमवगतीय मुष्सलम परिवािकी सिसय 
हुन ्। उनका बाबुआमा िुवै ष्शक्क ष्थए । उनका बाबु सबैभनिा प्भावशाली मुष्सलम िाजनीष्तक िलका प्थम 
अधयक् ष्थए ।

कोलमबोमा कानूनको अधययन गिषेपष्छ हसानालषे 
ष्ववाह गरिन ्ि बचचा जनमाइन । 

यद्यष्प उनी तयष्त बषेलासमम पुिातनवािी सामाष्जक 
दृष्टिकोण िाष्खथन,् ति जब उनलषे मुष्सलम वैयष्क्तक 
कानून (एमपीएल) ि इसलाममा मष्हलाको 
अष्धकािबािषे अनुसनधान थाष्लन,् उनको सोचाइमा 
परिवतरान आयो । यसलषे मष्हलाको अष्धकाि ि 
नािीवािबािषे उनको आखँा खोलयो ।

श्ीलंकाको कानून अनुसाि १८ वररा भएपष्छ ष्ववाह गनरा पाइनछ ि १६ वरराअष्घ हुनषे ष्ववाहलाई तयहाँको सषं्वधानलषे नै बलातकाि मानषेको छ । 
तथाष्प यी कानूनी प्ावधान एमपीएलमा लागू हुिैँन । कषे ही इसलाष्मक कानूनको दृष्टिकोण अनुसाि एउटी कषे टीलाई कुनै पष्न उमषेिमा ष्ववाह गिी 
पठाउन सष्कनछ । सामानयतया १४ वररा औरत उमषेि हो, ति तयसभनिा पष्न कष्ललै उमषेिमा कषे टीहरूको ष्ववाह भएका उिाहिण छन ्।

इसलाष्मक पूिातनवािी सोचको प्भाव पूवती श्ीलंकामा युद्धकालीन समयमा अझै प्सट रूपमा िषेष्खयो । धषेिै मष्हलाहरूलषे 
बुकारा पष्हरिन थालषे ि साउिी लगानीमा पूवती तटमा मष्सजिहरूको उललषेखय ष्वसताि भयो । वैिषेष्शक िोजगािीका ष्सलष्सलामा 
मधयपूवरातफरा  हुनषे आवतजावत ि चालु गकृहयुद्धलषे गिारा मुष्सलम समुिायष्भत्र पुिातनवािी सामाष्जक पिमपिालषे झनै जिो गाढ्िै 
गयो साथै सिुक्ा ि मष्हला आनिोलनप्ष्तको चासो पष्न बढ्िै गयो ।

सन ्२०१५ मा हसानालषे एउटा अनुसनधानकताराहरूको समूहसगँ काम थाष्लन ्ि तयसै ष्सलष्सलामा एमपीएलबािषेका 
मुद्ामा छलफल गनरा पूवती ि उत्तिी प्ानतहरूको यात्रामा ष्नष्सकन ्। यो एउटा अनुसनधान परियोजनाभनिा वयापक बनन 
पुगयो; बालष्ववाह, ष्हंसा, गिीबी, सामाष्जक बष्हसकिण जसता मुद्ाहरूप्ष्तको प्ष्तबद्धतासगँसगैँ यो एउटा सगंष्ठत 
अष्भयानका रूपमा ष्वकास भयो । 

पूवती क्षेत्रसगँ आफनो समबनधलाई कायमै िाखिै हसानालषे कोलमबोमा बसषेि बालष्ववाहमा कषे ष्नद्रत मुष्सलम 
मष्हलाहरूको मानवअष्धकािका लाष्ग अष्भयान चलाइन ्। ष्वचौष्लयाको रूपमा उनलषे िुई ष्भनन परिवषेशका बीच 
आफूलाई ष्टकाउँिै सक्मतापूवराक अगाष्ि बढ्नु ष्थयो । उनी कोलमबोका मानव अष्धकािकमतीहरूलाई मुष्सलम मष्हला 
तथा पूवती क्षेत्रका समुिायका प्ष्तष्नष्धहरूसगँ समपकरा  गिाउँष्छन ्। तयष्तमात्र होइन, मुष्सलम समुिायष्भतै्र, मष्हला ि पुरुरका 
बीच तथा धाष्मराक पुिातनवािी ि सधुािवािीहरूका बीचमा ष्वद्यमान फाटो कम गनरा पष्न मधयसथताको काम गष्छरान ्।



हसानालषे हषेिषेको एउटा मुद्ा एक बाष्लका सालमासगँ समबष्नधत ष्थयो, जो एक ष्छमषेकीद्ािा यौनष्हंसाको ष्शकाि भएकी 
ष्थइन ्। अरू गाउँलषेहरूलषे सो ष्हंसातमक घटनामा हसतक्षेप गिी पीिक तथा पीष्ित बाष्लकालाई ष्घसािदै सीधै ग्ामीण 

मष्सजि सष्मष्तमा ष्लएि गए । सष्मष्तमा यो फैसला सनुाइयो ष्क ती िुईलषे तयही ष्िन ष्ववाह गनुरा पनने भयो ।

उनी ती पुरुरसगँ बष्सन ्ि बािमबाि 
बलातककृ त भइन ्।

उनी एक मष्हनापष्छ जब गभरावती भइन ्
ती पुरुरलषे सालमालाई उनको माइतीकहाँ 

फकाराइष्िए । 

हसाना सालमाको घि गएि उनलाई भषेष्टन ्
ि एमपीएलष्वरुद्ध हसानालषे चलाएको 

अष्भयानमा सालमाको घटनालाई 
प्माणका रूपमा प्सतुत गरियो ।

हसानाको समूह यसता धषेिै ष्कष्समका घटनाहरू सकंलन गिी मुष्सलम मष्हलाहरूको अवसथाबािषे अनुसनधान गछरा । ष्तनको उद्षेशय 
सिकािी अष्धकािी, नीष्त ष्नमाराता ि श्ीलंकाली मुष्सलम समुिायबीचमा गएि बहस पैिवीद्ािा श्ीलंकाली समाज ि तयहाँको नयाष्यक 
प्णालीमा परिवतरान लयाउनु हो । 

हसाना ि उनको समूहलषे एमपीएललाई एउटा मानवअष्धकािको दृष्टिकोणबाट चुनौती ष्िनछ । तयसैलषे 
यो मुद्ा मुष्सलम समुिायमा मात्र सीष्मत छैन । यसलषे मानवअष्धकािको क्षेत्रमा काम गनने गैसससगँ 
पष्न सहकायरा गनने अवसि ष्सजराना गछरा, सगँसगैँ उनीहरू ‘पष्श्माहरू’ को योजनामा चलछन ्भननषे 
आलोचनालाई पष्न यसलषे जनमाउँछ । 

एमपीएल मुद्ा युद्धपश्ात ्को समयमा सवैंधाष्नक सधुाि, अलपसखंयकहरूको अष्धकाि ि नयायसगँ 
समबष्नधत बहससगँ जोष्िएकोलषे यो बढी िाजनीतीकिण हुन पुगषेको छ । ष्वशषेर गिी 
िाट्रिवािी समूहहरूको बढ्िो मुष्सलमष्विोधी भावनालषे यसलाई ष्ववाष्ित बनाएको छ । 
हसाना ि उनको समूह पुिातनवािी तथा िाट्रिवािीहरूको आक्रमणको ष्नशाना बनषेका छन ्। 

हसाना मुष्सलम धाष्मराक तथा िाजनीष्तक नषेतकृतव, मानवअष्धकाि आयोग, ि कोलमबोष्सथत नागरिक समाजका समूहहरूसगँ हुनषे 
वातारा वा लषेनिषेनमा सीमानतककृ त समुिायका माष्नसको सथान बष्लयो बनाउन चाहष्नछन ्। सिुक्ा सवंषेिनशीलताका कािण उनका 
प्ायजसो गष्तष्वष्धहरू भूष्मगत रूपमै सञचालन हुनछन ्। सीमानतककृ त मुष्सलम मष्हलाहरूको सिोकािका ष्वरयमा काम गनने मष्हला 
प्ष्तष्नष्धका नातालषे उनको अवसथा पष्न कम जोष्खमपूणरा छैन । साथै, ती गष्तष्वष्धलषे उनका 
ष्विोधी पुिातनवािी मुष्सलम नषेतकृतवलाई पष्न उत्तषेष्जत तुलयाउँछ ।

हसानाको यो कथालषे ष्वशषेर गिी युद्धपश्ात ्को अवसथामा चकसं िो लैंष्गक, धाष्मराक ि िाजनीष्तक 
चौघषेिामा मधयसथ गनने मष्हला ष्वचौष्लयाहरूको अवसथा जोष्खमपूणरा िहषेको त्थय उजागि गछरा ।



नषेपालको पकृष्ठभूष्म
तिाई नषेपालको िष्क्णतफरा को भाितीय सीमामा अवष्सथत पूवरािषेष्ख 

पष्श्मसमम फैष्लएको समथि भू-भाग हो । यो नषेपालकै अरू क्षेत्रभनिा 
तुलनातमक रूपलषे भौष्तक पूवाराधािसमपनन तथा कषे ही ष्वकष्सत  ओद्योष्गक 

क्षेत्र िहषेको ि ककृ ष्र उबजनीका लाष्ग उभराि भूष्म हो । यद्यष्प उचचतहको 
असमानता ि सामाष्जक ष्वभषेि िहषेको क्षेत्रका रूपमा पष्न यसलाई 

ष्चष्ननछ । यहाँ िषेशको झणिै आधा जनसखंयाको बसोवास िहषेको छ ।

मधयपहािी क्षेत्र, ष्वशषेर गिी काठमािौ ँउपतयका, इष्तहासिषेष्ख नै प्मुख शष्क्तकषे नद्रको 
रूपमा िहषेको छ । यहाँको उचच जातीय ब्ाह्मण तथा क्त्री समूहलषे ष्निनति रूपलषे यहाँको 
िाजनीष्त, अथरातनत्र ि िाजयको कमराचािीतनत्रमा वचरासव िाखिैआएका छन ्। जबष्क 
मधयपहािका अरू समुिाय जसतो जनजाष्त समूहहरूलषे भनषे ष्वभषेि ि बष्हसकिण समषेत 
भोष्गिहषेका छन ्। 

उत्ति-पष्श्मको उचच ष्हमाली भषेगमा अवष्सथत कणाराली चीनसगँ ष्समाना 
जोष्िएको ि ऐष्तहाष्सक रूपलषे नै सबैभनिा ष्पछष्िएको क्षेत्रमधयषेमा पिराछ । 
भौष्तक पूवाराधािको अभाव हुनु ि िषेशका बाँकी भू-भागसगँ जोष्िन नसकनु यहाँको 
गिीबी ि बष्हसकिणका लाष्ग आंष्शक रूपलषे ष्जममषेवाि छन ्।  

तिाई ि कणाराली िुवैष्तिका जनता काठमािौ ँउपतयकाको शासक समभ्रानतद्ािा 
गरिएको ष्वभषेि ि िाजनीष्तक बष्हसकिणबाट पीष्ित छन ्। साथै, सीमा पािीका 
भाितीय वा ष्तबबती नागरिकसगँ ष्तनको गष्हिो अनतसरामबनधका कािण सधै ँ
शंकाका दृष्टिलषे हषेरिनछन ्। 



सन ्१९९६ मा माआवािीलषे आष्थराक 
तथा िाजनीष्तक ष्वभषेिष्वरुद्ध िाजतनत्रको 

उनमुलन ि जनगणतनत्र सथापनाको 
उद्षेशयसष्हत ‘जनयुद्ध’ को घोरणा ग¥यो । 

भौष्तक तथा सामाष्जक रूपलषे नषेपाल िाजयको सीमानतमा 
िहषेका मष्हला, जनजाष्त, िष्लत तथा मधषेशीको समथरानको 

जगमा नै सो युद्ध थाष्लएको ष्थयो ।

सन ्२००१ मा भएको िाजपरिवािको हतया काणिपष्छ नयाँ िाजा ज्ानषेनद्रलषे िषेशमा सकंटकाल घोरणा गिषे । 
उनको बढ्िो तानाशाहीलषे अनततोगतवा मूलधािका िाजनीष्तक िलहरू ि युद्धित माओवािीलाई सहकायरा गनने 

अवसथामा एक ठाउँमा लयाइष्ियो ि सन ्२००५ को जनआनिोलनका लाष्ग बाटो खोष्लष्ियो । 

सन ्२००६ मा भएको ष्वसतकृत शाष्नत समझौतापश्ात ्िाजतनत्रको 
उनमुलनका साथै िाजयको पुनससंिचना गनरा प्मुख िाजनीष्तक िलहरू 

सहमत हुिैँ प्ष्तबद्धता जनाए ।



शाष्नत समझौतापश्ात ्समानता ि आफनो पष्हचानका लाष्ग 
आवाज उठाइिहषेका तिाईका मधषेशी समूहहरूसगँ नयाँ ष्कष्समको 
द्नद् िषेखा प¥यो । यी नयाँ िाजनीष्तक समूहहरूमधयषे कषे ही चाष्ह ँ
माओवािीलषे युद्धकालमा सथापना ि परिचालन गिषेका कष्तपय 
जातीय ि क्षेत्रीय समूहबाट आएका ष्थए ।

सन ्२०१५ मा जािी नयाँ सषं्वधानलषे मधषेशीका मागहरू समबोधन 
गनरा सकषे न, फलसवरूप तयसलगतै्त भाितीय सीमाक्षेत्रमा आष्थराक 
नाकाबनिीको अवसथा ष्सजराना भयो । सिकािलषे सषं्वधान 
सशंोधनको प्सताव लयाएपष्छ उक्त सकंट मतथि भयो । 



तयही वररा, सतय ष्नरुपण तथा मषेलष्मलाप आयोग (टीआिसी) ि बषेपत्ता 
पारिएका वयष्क्तको छानष्बन आयोग (सीईआईिीपी) गठन गरिए । 

सन ्२०१७ मा नषेपालमा सथानीय ष्नकाय, प्ािषेष्शक ि 
ससंिीय चुनाव समपनन भयो । यसबाट प्िषेश, नगिपाष्लका 
तथा गाउँपाष्लकामा नयाँ नयाँ शष्क्तहरूको उिय भयो ।

यस वयवसथालषे द्नद्पीष्ितहरूलाई आफनो माग प्सतुत गनरा एउटा माधयम उपलबध त गिायो ति नयाय 
समपािनको ठोस उिाहिण भनषे खासै िषेष्खएन ि यससमबनधी कानून सशंोधन गनरा सन ्२०१५ मै सवकोचच 
अिालतलषे ष्िएको आिषेश पालना गनरा सन ्२०१८ समम आइपुगिा पष्न सिकाि असफल िहषेको छ । 



भष्गिाम
समकृष्त ि नयायका लाष्ग 

िलाली गिदै
युद्धका बषेला भाष्गिाम पष्श्म तिाईको भाितीय सीमासगँ जोष्िएको बष्िराया ष्जललामा माओवािीको िाजनीष्तक 
गष्तष्वष्धमा सलंगन ष्थए । यो ष्जललामा युद्ध अवष्धमा धषेिै ठूलो हतयाष्हंसा ि बषेपत्ताका घटना भए । श्ीलंकाको 
बाष्टकलोकै जसतो ‘िोहोिो सीमानत’ को अवसथा झलकाउनषे बष्िराया पष्न िाजयको कषे नद्र काठमािौ ँि युद्धपष्छको 
मधषेशी आनिोलनको कषे नद्रष्बनिु पूवती तिाई िुवैष्तिबाट सीमानतमा पिषेको छ ।

भाष्गिाम माओवािीमा सलंगन भएि काम गिषेका कािण सथानीय समुिायबीच सपुरिष्चत एवं तयही ँष्भजषेका वयष्क्त 
ष्थए । उनका िाजु ि भाउजु पष्न माओवािी ष्थए । 

यो बष्िरायामा युद्धको समयमा भएका धषेिै यसता 
घटनाहरूमधयषे एक ष्थयो । 

सषेनालषे उनीहरूको साथमा प्ष्तबष्नधत 
क्राष्नतकािी गीतहरूको िायिी 

भषेट्ायो । 

ती जोिी पक्राउपष्छ बषेपत्ता पारिए ि 
कष्हलयै िषेखा पिषेनन ्। 

एक ष्िन भाउजूको मामाघिबाट 
फकरा नषे क्रममा उनका िाजु ि भाउजू 

पक्राउ पिषे ।



युद्ध अनतय भएपष्छ, सयुंक्त िाट्रिसघंीय मानवअष्धकाि उचचायुक्तको कायारालय (ओएचसीएचआि) ि िषेिक्रसको अनतिाराष्ट्रिय सष्मष्त (आइसीआिसी) का 
प्ष्तष्नष्धहरूलषे बष्िरायामा भएको मानवअष्धकाि उललंघनका घटनाहरूको छानष्बन गिषे । भाष्गिामलषे ष्तनै ससंथाहरूबाट मानवअष्धकािबािषे थाहा पाए । यसलषे प्तयक् 
रूपमा उनका आफनै भोगाइसगँ सिोकाि िाखि्थयो । तयसपष्छ उनी मानवअष्धकािसमबनधी अष्भयानमा सरिक भए । 

भाष्गिामलषे युद्धका बषेला िाजयको प्हिी/सषेना एवं माओवािीद्ािा गरिएका अपिाध तथा ष्हंसाका त्थय प्माणहरू सकंलन गनरा आफनै समपकरा सतु्र प्योग गिषे साथै एउटा सथाष्पत सामुिाष्यक सञजाल, 
द्नद्पीष्ित सष्मष्त (सीभीसी) सगँ ष्मलषेि काम गिषे । यद्यष्प एक माओवािी कायराकताराका रूपमा उनको पूवरा भूष्मकाका कािण सो पाटतीद्ािा भएका अपिाध एवं िोरका प्माण सकंलन गनने काम 

उनका लाष्ग सवंषेिनशील ष्थयो । सीभीसीलषे युद्धताका भएका बषेपत्ताका घटनाहरू सिकािी ष्नकायमा ितारा गनने काम गछरा । 

सतयत्थय ि नयायका लाष्ग सिकािलाई िबाब ष्िन भाष्गिाम ि सीभीसीलषे काठमािौ ँि बष्िरायामा पीष्ितका मागहरू अष्घ साछरान ्। सन ्२००८ मा पीष्ितहरूको समूहका लाष्ग प्वक्ताको रूपमा आवाज 
उठाइष्िन उनी ष्जललाको सििमुकाम गुलरियाष्सथत एउटा कायारालयमा प्मुखका रूपमा मनोष्नत गरिनछन ्। 

उनका काम द्नद्पीष्ित (जसको प्ाथष्मकतामा सधै ँक्ष्तपूष्तरा ि आष्थराक अष्धकाि पिराछन)्, अनतिाराष्ट्रिय अष्धकािवािीहरू (जसको कायरा कानूनको िायिाष्भत्र िही नयाय समपािन हुनुपछरा भनषेि पैिवी गनने हो) ि 
िाजनीष्तक समभ्रानत (जो क्माको पक्मा तकरा  गछरान)् बीच िषेष्खनषे तनावको वयवसथापन गनुरा हो । उनको अकको काम ष्नतानत वयष्क्तगत छ ष्कनष्क उनी आफनै बषेपत्ता परिवािबािषे सतयको खोजी गनने उतप्षेिणालषे 
तयसमा सहभागी छन ्। 

नयाय ि जवाफिषेष्हताको खोजीको यात्रामा भाष्गिाम वयवहािवािी छन ्। अनतिाराष्ट्रिय स्ोतसाधन ि समबनधहरू तथा ष्विषेशी कमराचािीसगँको उनको वयष्क्तगत समबनधलाई उनी समुिायष्भत्र आफनो हैष्सयत 
उकासन प्योग गछरान ्। तयसक्रममा उनी आफनो गाउँबाट आफूलाई चयन गनरा लगाउँछन,् ि एउटा सनिभरामा, एक अनतिाराष्ट्रिय गैससलाई आफनै क्षेत्रमा कायारालय खोलन प्ोतसाष्हत पष्न गछरान ्। 

भाष्गिामको भूष्मकाको औष्चतय समयक्रमसगैँ घट्न थालछ । सकं्रमणकालीन नयायतफरा  िाष्ट्रियसतिको प्गष्त ष्नकै ससुत भएको छ, अककोतफरा  िाताहरूको सलंगनता ि सहयोग 
सीष्मत हुिैँ गएको छ । प्गष्तको अभावमा सीमानत क्षेत्रमा ष्निाशा बढ्िो छ, तयष्त नै बषेला कषे नद्रमा सष्क्रय अष्धकािवािी समूहहरूलाई भनषे सथाष्पत िलहरूद्ािा िाजनीतीकिण 
गरिँिै लष्गएको छ । यो परिष्सथष्तमा भाष्गिाम भनषे आफना कुनै पष्न क्षेत्रलाई सनतुटि गिाउन नसकषे ि बीचमै अि्कषे का छन ्। पूणरा सवयंसषेवी अवसथाका कािण उनलाई 
ष्जष्वकोपाजरान गनदै कष्ठन छ । 

सन ्२०१६ समम भाष्गिाम कषे नद्रीय तहको द्नद्पीष्ित सष्मष्तको कषे नद्रीय भूष्मकामा िहषेका छन ्ति अकको थिी काम जसतै ष्सकमती वा 
चालक बननषे, अथवा मधयपूवरामा वैिषेष्शक िोजगािीका लाष्ग जानषेबािषेमा पष्न सोचिै छन ्।   

ष्वचौष्लयाका रूपमा उनको आिोहअविोहपूणरा भागय युद्धपश्ात ्का तमाम कथाहरूको एउटा पाटो हो, जहाँ नयाय ि जबाफिषेष्हताका 
लाष्ग सीमाक्षेत्रलषे उठाएका मागहरू सरुुआतमा अग्भागमा िषेखा पछरान,् ति द्नद्पश्ात ्हुनषे सघन शष्क्त 
सघंररामा ष्वसतािै पष्छष्लति धकषे ष्लनछन ्। 



तुला

कषे नद्रमा सीमानतककृ त 
समुिायको प्ष्तष्नष्धतव गिदै

तुला पूवती तिाईको सीमानतककृ त मधषेशी समुिायका एक सिसय हुन ्। उनको गकृहष्जलला—सप्तिी—लामो समय िषेष्खको बौष्द्धक कषे नद्र तथा िाजनीष्तक 
अष्भयानको मूलथलो हो, जहाँ घष्नटि अनतिनेशीय समबनध छ । यो ठाउँ पष्छललो मधषेश आनिोलनको मात्र होइन उष्हलयै चलषेको िाणा शासनष्वरुद्धको 
आनिोलनको पष्न कषे नद्रष्बनिु हो । सानो छँिा तुलाको िाजनीष्तप्ष्त कुनै रुष्च ष्थएन । उनमा िाजनीष्तक जागिण तयष्त बषेला आयो जब उनी थप 
अधययनका लाष्ग सीमाक्षेत्रमा अवष्सथत जनकपुि सहिमा पुगषे ि सन ्१९९० को जनआनिोलनमा सरिक भए । नषेपालका िाजनीष्तक अष्भयनताहरू 
उतप्षेिणाका साथै िाजयको िाजनीष्तक िमनबाट बचँन सीमापािी पुगिथषे ।

तुला इष्नजष्नयरिङ अधययनका लाष्ग तिाईबाट 
काठमािौ ँगए । तयही ँनै उनी खुलषेयाम हुनषे जातीय 
शोरण ि ष्वभषेिको प्तयक्िशती ि भुक्तभोगी बनषे । यही 
क्रममा उनलषे एक ष्िन आफ ्नै बाबुमाष्थ समषेत कुटष्पट 
एवं िुवयरावहाि भएको अष्प्य क्ण िषेखनुप¥यो ।

योगयता पुगषेपष्छ इष्नजष्नयरिङ क्षेत्रमा जाष्गि खोजनषे 
ष्सलष्सलामा आफँैलषे पष्न ष्वभषेिको अनुभव गिषे । 

तयसको प्ष्तष्क्रयासवरूप उनलषे मधषेशी इष्नजष्नयिहरूलषे 
प्ष्तष्नष्धतव गनने आफनै सगंठन खोलनषे प्यास गिषे । जाष्गिका 
अवसिको अभावमा उनमा बढ्िो ष्निाशालषे उनलाई 
मधषेशीमाष्थ हुनषे ष्वभषेिष्वरुद्ध लि्न िाजनीष्ततफरा  िो¥यायो । 

जाष्गि खोष्सनषे ििलषे ष्वभषेिष्वरुद्ध आवाज उठाउन नचाहनषे 
तथा जोष्खम मोलन नखोजनषे िाजधानीमा िहषेका मधषेशी 
साथीहरूमधयषे उनलषे कषे ही सहयोगी भषेटषे । 



तयष्त बषेलासमममा माओवािी सशस्त्र सघंररा सरुु भइसकषे को ष्थयो ति उक्त 
सघंररा आमरूपमा वगतीय मुद्धामा आधारित िहषेकोलषे मधषेशीहरूका खास 

चासोलाई तयसलषे समबोधन गनरा सकिैन भननषे तुलालषे बुझषे । सन ्२००७ मा 
भएको मधषेश आनिोलनबाट प्षेरित भएि तुलालषे काठमािौमँा अनुसनधान 

तथा पैिवीमा कषे ष्नद्रत गैसस नषेपाल मधषेश फाउनिषेसन (नषेमाफ) को 
सथापना गिषे । यसलषे मधषेसीलषे भोगषेका कष्ठनाइहरूबािषे प्काश पानने तथा 

मधषेशसमबनधी मुद्ामा बहस गनने काम गछरा ।  

नषेमाफलषे तिाईका जनतालषे भोगषेका सामाष्जक-आष्थराक एवं िाजनीष्तक 
अवसथाका समबनधमा प्ष्तवषेिनहरू तयाि पाछरा साथै मानवअष्धकाि 
ि द्नद् समाधानका ष्वरयमा कायराशाला ि छलफल आयोजना गछरा । 

तुला मधषेशीका सिोकािलाई ष्मष्ियामाफरा त उजागि गनने एक महत्वपूणरा 
प्ष्तष्नष्ध बनन पुगषे । उनी अझैसमम िलीय िाजनीष्तबाट टाढै बसषेका छन ्ि 

मधषेशी नषेतकृतवको पष्न बािमबाि आलोचना गछरान ्। 
उनलाई अनषेकौ ँअवसिहरूमा मधषेश मुद्ाबािषे सिकािलाई सझुाव ष्िन ि 

सवैंधाष्नक बहसहरूमा भाग ष्लन ष्नमतयाइयो । 
तुला काठमािौमँा बसषे तापष्न सीमानतमा िहषेका 
मधषेशी समुिायको मागका पक्मा ष्निनति वकालत 
गिदै आएकालषे उनी सीमाक्षेत्रको एक ष्वचौष्लयाका 
रूपमा िहषेका छन ्। उनी प्तयक् रूपमा भुइतँहमै 
सलंगन िहषेि अष्भयान सञचालन गनरा मन पिाउँछन ्
ति परिवतरानको सवंाहकका रूपमा 
काठमािौमँा काम गनुरा उनको 
अष्हलषेको प्ाथष्मकता छ जहाँ 
िाजनीष्तक रूपानतिणका 
लाष्ग ष्वष्भनन अि्चनहरूलषे 
जिो गािषेको छ ।

उनको कथालषे वयवहािवाि ि ष्सद्धानतबीच हुनषे सघंररा िषेखाउँछ जुन धषेिै वयष्क्तहरूलषे युद्धपष्छको सकं्रमणका बषेला 
बषेहोिषेका हुनछन ्। उनलाई एकाष्ति मधषेशी जनताको प्ष्तष्नष्धका रूपमा आफनो बैधतापणूरा आवाजलाई कायम िाखनषे 
ष्भत्री इचछा छ । सगँसगैँ अकाराष्ति िाजनीष्तज्लाई पष्न प्भाव पानुरापनने ि आफनो कामलाई ष्निनतिता ष्िन ि मधषेशीको 
सशक्तीकिणका लाष्ग िाताहरूको सहयोग आकष्ररात गनरा पष्न जरुिी छ । यी सबै कुिामा उनलषे सनतुलन ष्मलाउनै पनने 

हुनछ । उनी ‘प्िुष्रत’ िाजनीष्तक सिंक्णको ष्िशामा ताष्ननषे वा आष्थराक सहयोगको लोभमा फसनसकनषे जोष्खममा छन ्। 

तुला वयष्क्तगत रूपमा यो तनावसगँ जुधिै छन ्—तिाईको आफनो गकृहष्जललाको 
प्ष्तष्नष्धतव गनने ष्भत्री इचछासगँ काठमािौकँो आफनो मधयमवगतीय जीवनशैलीको 

तािातमय ष्मलाउन उनी सघंरराित छन ्। 



ष्नट्कररा
नषेपाल ि श्ीलंकामा चलषेको सशस्त्र युद्धको अनतय 
ष्भनन ष्भनन तरिकालषे भयो ति िुवै युद्धपश्ात ्को 
सकं्रमणकाल भनषे असतवयसत ि द्नद्पूणरा िहषे । तयहाँ 
युद्धमा फष्करा नषे समभावना टि्कािो निषेष्खए तापष्न 
द्नद्का ष्भत्री कािणहरू भनषे सषु्लझएका छैनन ्। 
िाजयको सीमाक्षेत्रहरूबाट नयाँ प्ककृ ष्तको ष्ववाि, 
कष्हलषेकाही ँष्हंसातमक, उठ्नषे गिषेका छन ्।

सीमानतमा हुनषे गष्तष्वष्धलषे युद्धपश्ात ्को सकं्रमणकालको चरित्र ष्नधारािण गछरा । कषे नद्र ि परिष्धबीचको 
समबनधमा आएको परिवतरानलषे नषेपाल ि श्ीलंकामा हुनषे सवैंधाष्नक वािष्ववाि, शष्क्त बाँिफाँि, अलपसखंयकको 

अष्धकाि ि आष्थराक प्ष्तफलको ष्वतिणसमबनधी बहसलाई जीवनत बनाएको छ । 
 

ष्वचौष्लयाहरूको जीवनीलषे युद्धिषेष्ख शाष्नतसममको सकं्रमणकालहरूबािषे चुनौतीपूणरा प्ककृ ष्त उजागि गछरान;् 
ती एकैनासलषे सोझो िषेखामा अष्घ बढ्िैनन,् साथै तयसतो समयमा धषेिै ष्वधवंसातमक क्णहरू िषेखा पछरान ्। 

ष्वचौष्लयाहरूलषे परिवतरानका यी क्णमा भूष्मका खषेलनषेमात्र हुन ्ति परिष्सथष्त कष्हलयै ष्तनको वशमा हुिैँन । 
ष्तनलषे तनाव ि ष्विोधाभारहरूको वयवसथापन त गछरान ्ति पूणरा रूपानतिणमा ती ष्नणारायक हुिैँनन—्ष्तनलषे 
त कषे नद्रसगँ मोफसललाई, बाष्हिकासगँ ष्भत्रकालाई ि नयाँसगँ पुिानालाई जोि्छन ्। चालु प्ककृ याबाट ती 

लाभाष्नवत हुनछन ्साथसाथै चालु ‘अष्नष्णरात’ प्ककृ याको सष्क्रयतापूवराक प्वद्धरान गछरान,् जहाँ कषे नद्रीय िाजनीष्तक 
मुद्ाहरू चचारामा त िहनछन ्ति ष्निनति रूपलषे पछाष्ि धकषे ष्लिैँ जानछन ्। 

शाष्नत सथापनामा काम गननेहरूका लाष्ग ‘सीमाक्षेत्र अवधािणा’लषे महत्वपूणरा अथरा िाखछ । युद्धोत्ति 
सकं्रमणकालको द्नद्पूणरा िाजनीष्तसगँ समबष्नधत िीघराकालीन िणनीष्त तजुरामा गनरा; िाष्ट्रियसतिको िाजनीष्तक 
तथा आष्थराक परिवतरानलाई प्भाष्वत पानने क्षेत्रीय ि अनतिाराष्ट्रिय पक्हरूमा कषे ष्नद्रत हुन, सीमाक्षेत्रका 
सिोकािहरूबािषे आवाज उठाउनषे ष्वचौष्लया तथा सथानको पष्हचान गनने ि सहयोग पु¥याउनषे क्मता बढाउन; 
युद्धपश्ात ्का नीष्तहरूको प्भाव समान रूपलषे क्षेत्रीयसतिमा लागू गनने उचचसतिको सवंषेिनशीलता िषेखाउन 
‘सीमाक्षेत्र अवधािणा’लषे सघाउँछ ।



अनुसनधान ष्वष्ध/सषं्हता

यस सष्चत्र ष्नबनधमा हामीलषे सीमाक्षेत्रका ष्वचौष्लया ि तयहाँका 
बाष्सनिाको जीवन ि भोगाइमा प्भाव पानने ष्िनानुष्िनका चुनौती ि 
तनावबािषे प्काश पानरा खोजषेका छौ ँ। 

कष्मकस (हासय ष्चत्रकथा) को यो शैलीलषे ष्वचौष्लयाको जीवनका 
जष्टलता ि उनीहरू वयापक सकं्रमणकालीन अवसथासगँ कसिी जुष्धिहषेका 
छन ्भननषे ष्चत्रण गनरा हामीलाई मद्त गछरा । यो माधयमलषे माष्नसको जीवन 
सोझो िषेखाजसतै हुनछ भननषे मानयता बोकषे को समय ि सथानको सथाष्पत 
ष्सद्धानत तथा ष्समानाहरू सवाभाष्वक हुन ्भननषे सोचाइलाई चुनौती ष्िन 
सघाउँछ । यहाँ प्सतुत ष्वविणहरूलषे अबैध कामका लाष्ग मधयसथता 
गनने अवसिवािी ‘िलाल’ भनषेि ऐष्तहाष्सक रूपलषे शासकहरूद्ािा प्चाि 
गरिएका कािण ती पात्रहरूबािषे बनन गएको आमधािणा ष्चनरा पष्न मद्त 
गछरा । 
 
हामीलषे यहाँ सहभाष्गतामूलक ष्वष्ध अपनाएका छौ,ँ जहाँ उत्तििाताहरूसगँ 
पटकपटक कुिाकानी गरिएको छ ि उतपािन प्ककृ यामा पष्न उनीहरूको 
पिामशरा ष्लइएको छ । हामीलषे उनीहरूका जीवनी लषेखिा उत्तििाता आफँैलषे 
उपलबध गिाएका ष्वविणलाई प्ाथष्मकता ष्िएका छौ,ँ यद्यष्प जीवनी धषेिै 
जनासगँ गरिएको अनतवाराताराका आधािमा पष्न लषेखनषे गरिनछ । 
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्ेन्पा् र श्ी्ं्कामा द्वनद्व्पवि्को सकं्रमण्का्ी्न अवसथा बुझ्न ्यो व्नबनधमा ्कवमकस (हास्य वित््कथा) माध्यम्को प्र्योग गररए्को ि, जसमा हाम्ो 
अ्ुनसनधा्नबाट आए्का ्ेकही सरो्कार र ्कथाहरू प्रसतुत ि्न ्। अविल्ा ्पषृ्ठहरूमा हामी ्ुयद्ध्पवि्को सकं्रमण्का््का जवट् एवं वववादास्पद 
प्र्ृकवतबारे ििा्ण गददै शवति, स्ोतसाध्न तथा ्पवहिा्न्का ्ावग हु्ेन द्वनद्व्े ्कसरी ्न्याँ खा्े बहुआ्यावम्क सिंर्ण्को बाटो समाति भ्ेनर देखाउ्ेन 
प्र्यास ग्ननेिौ ँ। ्यी द्वनद्वहरू शवति्को ्ेकनद्र र राज्य्को ्पररवध बीि्को समबनधसगँ बारमबार जोवड्न आउँि्न ्। हामी ववशेर गरी ‘सीमाके्त््का 
वविौव््याहरू’, जो ‘्ेकनद्र’ र ‘्पररवध’ र/वा अनतरा्णवषरि्य वसमा्ना आस्पासबाट वसवज्णत माग तथा दबाबबीि मध्यसथता ग्नने राज्य्को 
व्क्नारामा रहे्का महत्व्ूपण्ण व्यवतिहरू्को भूवम्कामा ्ेकवनद्रत िौ ँ।

्यो सवित् व्नबनध बे्ा्यत्को आट््णस एणड हु्माव्नवटज ररसि्ण ्काउवनस् (एएिआरसी) ्को आवथ्ण्क सह्योगमा सञिाव्त ‘वसमा्नामा जीव्न्या्प्न: ्ुयद्धोत्तर 
सकं्रमण्का्मा सीमाके्त््का वविौव््या्को भूवम्का बुझ्न सावहवत्य्क हास्य वित््कथा्को प्र्योग’ ्नाम्क अ्नुसनधा्न ्परर्योज्ना्को ए्क भाग्को रू्पमा 
उत्पाद्न गररए्को हो । ्यस्े स्ूक् अफ ओररएनट् एणड अवफ््क्न सटवडज ्(सोआस), बाथववश्वववद्ा््य, ्पोवजवटभ ्ेनगेवटभस,् इनटरन्याश्न् अ्ट्ण (अ् 
्ुय्ेक), सेनटर फर ्पोभटटी ए्नव्वसस ्(श्ी्ं्का), र मावट्ण्न िौतारी (्ेन्पा्) द्वारा स्ुंयति रू्पमा सञिाव्त तथा इ्को्नोवम्क एणड सोस् ररसि्ण ्काउवनस् 
(इएसआरसी) ्को आवथ्ण्क सह्योग रहे्को ‘श्ी्ं्का र ्ेन्पा्मा सीमाके्त्, वविौव््या र शावनत सथा्प्ना’ ्नाम्क दुई वरने अ्कको ्परर्योज्नामा ्योगदा्न ्पु¥्याउँि ।

्यहाँ प्रसतुत ्यी व्यवतिहरू्को भोगाइ्े ्ेन्पा् र श्ी्ं्कामा भए्को द्वनद्व्को समसत ्कथा समेट्ि भन्ेन हाम्ो 
दाबी होइ्न; ्यी द्वनद्वहरू्को अथ्ण र ्यीबारे ज्नता्का भोगाइ जवह्े ्पव्न वववावदत र वभन्नवभन्न हु्ेन गि्ण्न ्। 
हामी राज्य्को व्क्नारामा रहे्का व्यवतिहरू्को जीव्नीमावथ ्ेकवनद्रत िौ ँव्क्नव्क द्वनद्वोत्तर सकं्रमण्का््को 
व्याख्या गदा्ण उ्नीहरू्को दृवटि्कोण्ाई प्रा्य बेवासता ग्नने गररनि । हामी सहमत िौ ँव्क माव्नसहरू आफ्नाबारे 
जे ्कथा बावहर आओस ्भन्ेन िाहनि्न ्त्यस्े सम्ूपण्ण तसवीर वददैँ्न तर ्पव्न हामी्ाई ्ेक आशा ि भ्ेन 
उ्नीहरू्े वदए्का वववरणबाट वत्न्े अ्ुनभव गरे्का त्नाव र वद्वववधाबारे बुझ्न सव्कनि, जस्े द्वनद्वोत्तर 
सकं्रमण्का््ाई व्क्नारामा बस्ेन ती व्यवतिहरू ्कसरी साम्ना गरररहे्का ि्न ्भन्ेन बुझ्न सिाउँि ।
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