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इ�तहासतः हजार� वष�दे�ख  ल�बुवान र ख�बुवान छु"ाछु"ै रा$को %पमा रहेका &थए ।  ल�बूह* 

 ल�बुवानमा र ख�बहू* ख�बवुानमा बसोवास गद�थे । य-.प, �यनले सध0 एकले अका�को रा.$य 

अि3मतालाई स�मान गद�थे । यह5 कारण क7ह8यै  ल�बुवान र ख�बवुानबीच सीमा .ववाद भएन । 

;क<त,ु सन ्१९९३ मा ख�बुवान रा.$य मोचा� -खरामो) का अAयB गोपाल ख�बलेू आठEे 

(आठपहर5या), मेवाहाङ, या�फू, याGखा(देवान), लोहो%ङ आ7द जा�त प�न ख�बू हुन ्र उनीह*ले 

बसोबास गरेका  ल�बुवानको तमोर नद5स�मको भू-भाग ख�बवुान भू म हो भनी दावी गरेर  ल�बुवान 

र ख�बवुानबीच सीमा .ववाद चका�उन खोजेका &थए । अ.पत,ु या�फू, लोहो%ङ, याGखा, आठE ेर 

मेवाहाङलाई ख�बू जा�तनाम र ख�बवुान भू म 3वीकाय� भएन ।  जसले गदा� �तनताका  ल�बुवान र 

ख�बवुानबीच सीमा .ववाद च;क� न पाएन । 

जब गोपाल ख�बलेू नेपालका शासकह*Iारा  ल�बू, ख�बू, याGखा, लोहो%ङ, मेवाहाङ, आठEे, र 

या�फूलाई समJमा ;कराती समदुाय भनी स�बोधन गKरएको ऐ�तहासक तMय फेला पारे तब उनी 

रातारात गोपाल ख�बबूाट गोपाल ;कराती भए । र, उनले उ8ले�खत जा�तह*को �नि�त ख�बू 

जा�तनाम र ख�बवुान भू म 3वीकाय� नभए ताप�न �तनलाई ;करात जा�तनाम र ;करात भू म त 

3वीकाय� होला भ<न े7दलासामा  सOगो  ल�बुवानलाई ;करात भू म दावी गन� थाले । अ<ततः गोपाल 

;कराती  सOगो  ल�बुवानलाई नै ;करात भू म बनाइ छाPने अठोटका साथ नेपाल क�यु�नQ पाटR 

माओवाद5मा Eवेश गरे । 

यसर5 गोपाल ;करातीले ख�बुवान भू मको मुTालाई छाड ेताप�न भू म सा�पाङलगायतल ेउV मुTालाई 

छाडनेन ्। अ.पत,ु ;कराती र सा�पाङको  ल�बुवानलाई हेनW X.Qकोणमा तािYवक पाथ�Gय दे�खएन । 

;कन;क, भू म सा�पाङले गोपाल ;करातीभ<दा दइु कदम अगाZड बढेर  ल�बुवानको चारकोशे उ\र र 

सेउतीखोला पि]मको सुनसर5 िज8लालाई समेत ख�बवुान भू म हो भनी दावी गनु�का साथै  ल�बुवान 

र ख�बवुानबीच सीमा .ववाद चका�एका छन ्। ‘…..आधु�नक ख�बवुानका ला&ग हालको तामाकोशी 

पवू�का दोलखा, रामेछाप, कमला पवू�को  स<धुल5, चारकोशे उ\रको उदयपुर, चारकोशे उ\र र सेउती 

पि]मको सुनसर5, लेउती खोला पि]मको धनकुटाको भूभाग र सOखवुासभा, सोलुख�ुबू, 

ओखलढुOगा, उदयपुर, खोटाङ र भोजपुर िज8लाको स�पूण� भू म हुनेछ ।’1 



यस स<दभ�मा  ल�बुवान र ख�बवुानको सीमास�ब<धी इमान सहं च�ेजङ र खसेु<_ रा�ईको 

 लखतलाई उ`ृत गदा� असा<द भ�क नहोला । च�ेजङको  लखतमा उ8लेख छ- ‘……Eाचीनकालमा यो 

एउटै देश &थयो तर प�नर ्इशा म सहको मYृयु भएको ६ सयवष�प�छ �यनीह*को आपसमा झै-झगडा 

भएप�छ यो देश दइु भागमा .वभV भयो । एउटा भागलाई  ल�बुवान र अकd भागलाई ख�बवुान भन े। 

दधूकोशी नद5को पवू� र 7टQा नद5को पि]म भूभागलाई  ल�बुवान तथा काठमाड� उपYयकादे�ख पवू� र 

दधूकोशी नद5 पि]मको भूभाग ख�बुवान कहलायो ।’2 अ�न राइको  लखतमा उ8लेख छ 

‘…..राइह*को समहूलाई माe ;करात भ�न<छ भने आज राइह* अ�न  ल�बूह*लाई एकसाथ ;करात 

भ<न ेगKर<छ । राइह*को ;कपट नेपालको सुनकोशी नद5 र  लखू नद5बीचको भूभाग जसलाई माझ 

;करात वा ख�बवुान भ�न<छ Yयसलाई भ�नएको छ । Yय3तै  ल�बूह*को ;कपट अ%णनद5दे�ख  लएर 

नेपालको पवूय सीमानास�मलाई मा�नएको छ जसलाई प8लो ;करात वा  ल�बुवान प�न भ�न<छ ।3 

उपयु�V दइु  लखतबाट भू म सा�पाङको ख�बवुानको पवू सीमा सेउती खोला हो भ<न ेदावी 3वतः 

खारेज हु<छ । 

नेपालका राजा पMृवी नारायण शाह एक fूर शासक &थए । Yयसैले, उनले ख�बवुानमा&थ .वजय Eाg 

गनW .व.\कै Yयहाँ नर संहारको ताiडव मjचाए । यस स�ब<धमा बी. एच. हडसनको हवाला 7दँदै डा. 

रमेश ढुOगेल लेkदछन,्- ‘हडसनको संकलनमा Eाg सामJी अनुसार गोखा� पBमा नआउने वा 

आYमसमप�ण नगनW ख�बू ;करातीका प%ुष ज�त स�पूण� र �तनका कम उमेरका 7ठटा र बालक 

स<तानलाई समेत गाखा�ल5ले माKर7दएका &थए । य�तस�म ;क, प%ुष स<तान ज<माउन ेआशOकामा 

आइमाईको गभ�समेत तुहाइ7दएको र  शशहु*लाई ओखलमा हालेर ;क&चएको भ<न ेचचा�समेत lोतमा 

परेको छ ।’4 

यसर5 पMृवीनारायण शाहले mबिजत ख�बवुानमा fूरतापवू�क नरसंहार गन� थालेप�छ ख�बूह*मा 

भागाभाग भएको &थयो । पर<तु, ख�बवुान पि]मका  अ&धकांश भूभाग पMृवी नारायण शाहको 

कnजामा पKरसकेकोले ख�बहू* ख�बवुान पि]म�तर भाoन ेEpै उqदैनMयो । Yयसैले, उनीह* 

ख�बवुान पवू�को  ल�बुवान�तरै भागे । यस स�ब<धमा लामो समयदे�ख पMृवीनारायण शाहको 

कोपभाजनबाट बjन ख�बुवानबाट भागेर  ल�बुवानमा आएका ख�बूह*मा&थ अनुस<धान गदr 

आएका सेसेमी से ना8बो भ<दछन,्- अझै  ल�बू बढुापाकाह*को ;क�वद<तीको %पमा र7हरहेको छ-  

‘अ हो ! ख�बू दाजुभाइह*, 7दद5 ब7हनीह* .वजोग भएर क मलाले आsनो फुल बोकेर बसाइँ सरेझt 

खोकु �छ<ताङ- meवेणीघाट हुदै तातँी-ताँती लागेर चुलाचुल5को डाँड-ैडाँडा इलाम-दािज� लङ-भोटाङ पगेु 

।’ अझै कुन ैकुन ैठाउँको  ल�बू बढुाबुढ5ह* भ<छन ्‘आ�मा�मै ! ख�बूह* त आsनो बालबjचा कु�लो 

कुटाउरो बोकेर .वजोग-.वजोग भएर  सOसेबा ‘बगाल ेबाँदर’ जसर5  ल�बुवानको चुलाचुल5 पहाडको 

बाटो गरेर इलाम- दािज� लङ पुगे ।’5 

केह5 दशकअ�घस�म भारतको अiडमन र �नकोबारझt  ल�बुवानको तरा�ई प�न औलो रोगको Eकोपका 

कारण मा�नसह*को �नि�त बसोबासयोoय &थएन । सन ्५० र ६० को दशकमा औलंो रोग उ<मूलन 



गKरयो । र,  ल�बुवानको तराइलाई मा�नसह*को �नि�त बसोबासयोoय बनाइयो । Yयसैfममा, सन ्

१९५३ मा धरानमा .y7टश सरकारलाई .y7टश Kरfु7टङ Zडपो राz ेअनुम�त 7दइयो । तYप]ात, 

अ&धकांश .y7टश सेनाबाट सेवा�नव\ृ भएका ख�बवुानका ख�बूह*  ल�बुवानको तराइमा बसोबास 

गन� थाले । सन ्१९६४ मा झापा-क|चनपरु-नवलपरासी पनुवा�स क�पनीIारा तराइमा पनुवा�स गराउन े

fममा  ल�बुवानको तराइमा हजार� ख�बवुानका ख�बहू*को पनुवा�स गराइयो । 

यसर5 तीनपटक गरेर ठूलो सOkयामा ख�बवुानका ख�बहू*  ल�बुवानमा बसाइँ सरेका दे�ख<छन ्। 

यसमा प7हलो पटक बसाइँ सरेका ख�बकूा स<ताह*ले  ल�बुवानको रा.$य अि3मतालाई स�मान 

गनु�का साथै आफूह*लाई  ल�बुवानवासी कहलाएका छन ्। अ.पतु, दोlो र तेlोपटक बसाइँ सरेका 

ख�बकूा स<तानह*चा7हँ  ल�बुवानको रा.$य अि3मतालाई स�मान गन� र आफूह*लाई 

 ल�बुवानवासी कहलाउन 7हिjकचाएका छन ्। जसको E�त�न&धYव भू म सा�पाङ Eभ.ृ\ ख�बू 

युवाह*ले गद�छन ्। �तनको आJह छ- जहा ँजहा ँख�बूह* बसोबास गद�छन,् Yयहाँ Yयहाँ ख�बवुान 

भू म हो । 

यस स<द�भ�मा गोपाल ;करातीले  सOगो  ल�बुवानलाई ;करात भू म बनाउन असफल रहे ताप�न उनी 

सOखवुासभा िज8लालाई चा7हँ ;करात भू म बनाउन आsनो पाटR नेपाल क�यु�नQ पाटR 

माओवाद5लाई सहमत गराउन सफल भएका छन ्। र, हालै गोपाल ;करातीले  ल�बुवानको संखवुासभा 

िज8लास7हत ;करात गणरा}य घोषणा गरेर  ल�बुवान भू मलाई अ�तfमण गरेका छन ्। पर<त,ु 

उनले ;कराती समदुाय मानकेा  ल�बू, ख�बू, लोहो%ङ, या�फू, आठEे, याGखा र मेवाहाङले ;करात 

गणरा}यलाई 3वागत गरेनन ्। यसबाट सOखवुासभा िज8लाका रैथानेह*% उV िज8लालाई ;करात 

भू म होइन,  ल�बुवान भू म नै मा<दछन ्भ<ने प.ुQ हु<छ । 

अ<Yयमा, जसर5 सय�वष�दे�ख नेपालको  ल�बुवानका  ल�बू र ख�बू दाजुभाइको %पमा बाँचकेा छन ्

Yयसर5 नै भारतको म�णपरुका कुक~ र नागा प�न नङ-मासु भएर बसेका &थए । ;क<त,ु १९९३ मा 

नेशनल सोस लQ काउि<सल अफ् नागा8याiड (मुइवाह समहू) समथ�क नागाह*ले म�णपरु रा}यको 

तामेङलङ, सेनाप�त, उखलु र च<दैल िज8ला नागा8याiड रा}यको भू म हो भनी दावी गरेर म�णपरु र 

नागा8याiडबीच सीमा .ववाद चका�ए । साथै, �तनले उपयु�V िज8लाका रैथान ेकुक~ह*लाई प�न उjछेद 

गरे । पKरणामतः म�णपुरका कुक~ र नागाबीच जातीय दOगा भP;कयो । उV दOगामा सय� मा�नस 

माKरएका &थए भने हजार� मा�नस .व3था.पत भएका &थए । यस स<दभ�मा भू म सा�पाङले चारकोश े

उ\र र सेउती खोला पि]मको सुनसर5 िज8लालाई ख�बवुान भू म दावी गन�  र गोपाल ;करातीले 

तथाक&थत ;करात गणरा}यको नाममा सOखवुासभा िज8लालाई अ�तfमण गन� नछाड ेर �तनले 

उपयु�V िज8लाबाट  ल�बूह*लाई उjछेद गरे म�णपरु र नागा8याiडबीच सीमा .ववाद च;क� एझt 

 ल�बुवान र ख�बवुानबीच प�न सीमा .ववाद च;क� ने र म�णपरुमा नङ-मास ुभएर बसेका कुक~ र 

नागाबीच जातीय दOगा भP;कए झt  ल�बुवानमा दाजभुाइको %पमा बाँचकेा  ल�बू र ख�बबूीच प�न 

जातीय दOगा भP;कने Eायः �नि]त छ । 
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