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नेपालका माओवादी : िवशुद्धतावादी िक व्यवहारवादी? 

सारसङ्के्षप  र  सुझाउ 

नेपालका माओवादीहरूले आफ्ना रणनीित र कायर्नीित त फेरेका 
छन ्तर उनीहरूको लआय भने बदिलएको छैन। उनीहरूले सन ्
१९९६ मा कम्युिनःट गणतन्ऽ ःथापना गनर् “जनयुद्ध” सुरु 
गरेका िथए र दस वषर्पिछ बहदलीयु  ूजातन्ऽलाई ःवीकार गदैर् 
उनीहरूले “जनयदु्ध” को अन्त्य गरे। उनीहरूको सशस्तर् सङ्घषर्ले 
संसदीय ूणालीलाई तारो बनाएको िथयो, तर उनीहरूले आफ्ना 
शऽु मानेका मलूधारका राजनीितक पाटीर्हरूसँग पिहले अन्तिरम 
व्यवःथािपका र अिहले गठबन्धन सरकारमा सँगसँग ै काम 
गिररहेका छन।् बहलवादीु  राजनीित र समाजूितको उनीहरूको 
ूितबद्धता पूणर्त: ूःट भएको छैन र उनीहरूले भिवंयमा 
अवलम्बन गनेर् बाटो आन्तिरक र बाह्य दवुै पिरिःथितमा भर 
पनेर्छ। उनीहरूले शािन्तपूणर् बहदलीयु  रूपान्तरणलाई ःवीकारेका 
भए पिन बािन्तकारी पिरवर्तनका वैकिल्पक योजनाहरूलाई 
ितखानेर् काम उनीहरूले अझै छाडेका छैनन।्  

माओवादीको रणनीितलाई िवशदु्धतावादी र व्यवहारवादबीचको 
तनावले िनधार्िरत गरेको छ। खासखास ःथािपत िसद्धान्तहरूूित 
उनीहरूले अडान राखे पिन रणनीितक कमजोरीहरू देिखएका 
अवःथामा उनीहरूले बाटो बदल्दै आएका छन।् उनीहरूको 
मौिलक योजनामा भएका तीनओटा ूमुख कमजोरीहरूलाई 
खुट्याएपिछ उनीहरूको नीितमा पिरवतर्न आएको हो। 

1. सैन्य िवजयमा उनीहरूको िवश्वास कुठाउँमा परेको 
िनंकषर्मा उनीहरू पुगे; 

2. ूबल अन्तरार्िष्टर्य िवरोधको सम्भावनालाई गलत ढङ्गले 
बुझेको कुरालाई उनीहरूले ःवीकार गरे; र 

3. बीसौँ शताब्दीमा कम्युिनःट शासनहरू पतन हनेु  
कारणहरूबारे उनीहरू सचेत भए। 

तानाशाही दृिष्टकोण हँदाु हँदैु  पिन माओवादीहरूले पाटीर्िभऽ भने 
छलफलको संःकृितलाई कायम राखे : उनीहरूमाझ ूमुख 
मुद्दाहरूमा व्यापक बहस हन्थ्योु  र गरमागरम छलफल चल्थ्यो। 
सन ्१९९० को दशकको अन्त्यदेिख उनीहरूको अडानमा िबःतारै 
नरमपन देिखन थाल्यो। सन ् १९९० को ूजातािन्ऽक 

आन्दोलनलाई सफल मान्दै (पिहले उनीहरूले यसलाई “धोका” 
भनेका िथए) माओ-शलैीको “नौलो जनवाद” को तात्कािलक 
लआयलाई त्यागेर अिन बहदलीयु  ूजातन्ऽको पक्षमा मूलधारका 
पाटीर्हरूसँग नोभेम्बर २००५ मा िमलेर आफ्नो दृिष्टकोणमा 
पिरवतर्न ल्याए। 

आफ्ना िवदेशी िमऽहरूको बेवाःता गरेर भए पिन माओवादीहरूले 
भारत सरकार र माओवादीको कट्टर िवरोधी भारतीय 
कम्युिनःट पाटीर् (माक्सर्वादी) को मन िजते्न ूयास गरेका 
छन।् नेपालका माओवादीहरूको सशस्तर् िविोहलाई िरभोल्युसनरी 
इन्टरन्यासनल मुभमेन्ट (िरम) र भारतीय माओवादीहरूले 
सहयोग गरेका िथए तर शािन्त ूिबयामा भएको सम्झौताबाट 
उनीहरू पूरै रुष्ट भएका छन।् उनीहरूको िवचारमा नेपाली 
कमरेडहरूले आधारभूत िसद्धान्तहरूलाई लत्याउँदै सशस्तर् 
सङ्घषर्बाट िमलेको व्यावहािरक फाइदालाई पिन िमल्काएका 
छन।् 

नेपालका माओवादीहरूका लािग दसवषेर् जनयुद्धको नाफा-
नोक्सानको बासलात अित नै जिटल छ। उनीहरूको ूभाव 
िवःतारमा देिखएको नाटकीय विृद्ध, सन ्१९९६ मा कल्पनै गनर् 
नसिकएको समथर्नको आधार तथा सैिनक शिक्तको िवःतारदेिख 
उनीहरूका रािष्टर्य राजनीितक मुद्दाहरूको पुनः िनमार्ण (पिहले 
कुरै गनर् नहनेु  गणतन्ऽ र सङ्घीयताको ूवद्धर्न) जःता 
कुरालाई उनीहरूले दीघर्कालीन फाइदाका रूपमा हेरेका छन।् 

तर युद्धले िलएको मोडले गदार् धेरैजसो नेताहरूलाई यो युद्ध 
आफू एक्ललेै माऽै फते्त गनर् सिकंदैन र अिहलेसम्मका 
उपलिब्धहरूलाई बिलयो बनाउँदै अिघ बढ्ने हो भने धेरै लिचलो 
बन्नुपदर्छ भन्ने कुरा बुझ्न कर लाग्यो।  

शािन्त ूिबयाले व्यावहािरक र सैद्धािन्तक पुनिवर्चार गनर् बाध्य 
पारेको छ। घरेलु एवं अन्तरार्िष्टर्य समथर्न र िवरोधको जिटल 
समीकरणमा सन्तुलन राख्दै नेताहरूले धेरै नरमपन्थी छिव 
ूःतुत गनेर् ूयास गरेका छन।् फेिर िविोह गनेर् र “ूितगामी” 
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िवरोधीहरूलाई एक्ल्याउने माओवादीको योजना रहे पिन अिहले 
उनीहरूले अन्य पाटीर्का नेताहरूका साथसाथ ै कमर्चारीतन्ऽसगँ ै
िमलेर काम गनुर्परेको छ। शािन्त ूिबयालाई उनीहरू सैद्धािन्तक 
रूपले पुरानो सत्तालाई ध्वःत पारेर राज्यको पुनसर्ंरचना गनर् 
सक्ने सङ्बमणकालीन अवःथाका रूपमा पिरभािषत गछर्न।् 
“बुजुर्वा ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ” ःवीकार गनुर्लाई उनीहरू सच्चा 
“जनवादी गणतन्ऽ” ूािप्ततफर् को एउटा कदम माऽ मान्दछन।् 
कम्युिनःट लआयअनुरूप नेपाली राजनीितको वाःतिवकतालाई 
झल्काउने नयाँ ःवरूपको “शािन्तपूणर् बािन्त” गनर् सिकन्छ 
भनी माओवादी नेताहरू तकर्  गिररहेका छन।् 

माओवादीलाई कट्टर अितवादी या िसद्धान्तिवहीन अवसरवादीको 
िबल्ला िभराउनु सिजलो छ। तर यःता दवुै खाले िचऽण 
माओवादीको हकमा अपूणर् हनेछ।ु  आम िविोह गनेर् उनीहरूको 
धम्कीले आन्दोलनिभऽका परम्परावादीहरूलाई सन्तुष्ट गराउँछ र 
यस धम्कीलाई बेवाःता गनर् सिकँदैन। तर, नयाँ नीितलाई 
अिघ बढाउन किठन सङ्घषर् गरेका नेताहरू सम्झौताबाट 
बल्लबल्ल िमलेको फाइदालाई िबसर्न चाहँदैनन।् उनीहरूले 
आन्तिरक िवरोधको सामना गनुर्पछर् भन्ने बुझेका छन ् तर 
शािन्त ूिबया अिघ बिढरहेसम्म उनीहरूका केही ूमुख 
लआयहरू पूरा भइरहेसम्म उनीहरू आफ्नो अडानमा िटिकरहने 
िवश्वास गछर्न।् 

त्यसैले, ूिबया अिघ बढ्दै जाँदा उनीहरूको व्यवहार कःतो 
हनेछु  भन्ने कुरा उनीहरूका आन्तिरक िनणर्यका साथसाथ ैअन्य 
राजनीितक नेताहरूको भूिमकामा भर पनेर्छ। मूलधारका 
पाटीर्हरूले संिवधानसभाूितको दरो ूितबद्धता कायम राखेमा 
माओवादीहरूलाई त्यसबाट िपठ्यूँ फकार्उन गा॑ो पनेर्छ। केही 
गरी यो बाटो बन्द भएमा िविोहलाई िनयिन्ऽत राखे्न ूयास 
िवफल भएर द्वन्द्वको पुनराविृत्त हनेछु  जसलाई माओवादीका 
नेताहरूले िनयन्ऽणमा राख्न सक्नेछैनन।् यःतो भएको अवःथामा 
सबैभन्दा ठलोू  नोक्सानी माओवादीहरू आफैँ लाई हनेछु । तर, 
त्यसका साथ ैूजातािन्ऽक पाटीर्हरूले पिन नोक्सानी बेहोनुर्पनेर्छ 
र त्यसभन्दा बढी मार नेपाली जनताले खेप्नुपनेर्छ। 

काठमाडौँ/ॄसेल्स, १८ मे २००७ 
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नेपालका माओवादी : िवशुद्धतावादी िक व्यवहारवादी? 

१. पिरचय 

नेपालका माओवादीहरू आफ्ना तिरकाहरूको पुनमूर्ल्याङ्कन 
गदैर्छन ् र आफ्ना लआयहरूबारे पुनिवर्चार गदैर्छन।्१ उनीहरूको 
सबैभन्दा अथर्पूणर् राजनीितक पिरवतर्न केही शतर्हरूका आधारमा 
बहदलीयु  लोकतन्ऽलाई मान्ने रहेको छ। यसो गरेर उनीहरूले 
सैद्धािन्तक रूपमा िनकै ठाउँ छाडेका छन ् र आफ्नो जनयुद्धको 
केन्िीय रणनीितलाई पिरत्याग गरेका छन।् उनीहरूमा 
बहलवादु तफर् को झुकाउ आउन धेरै वषर् लागेको छ। साध्य र 
साधनका बारेमा माओवादीबीच आन्तिरक िववाद चिल नै रहेको 
भए तापिन नीितगत रूपमा तीनओटा ूमुख मोडहरू देखा पछर्न ्
: 

 “सन ् १९९० को जनआन्दोलनको उपलिब्धलाई रक्षा 
गनेर्” िनणर्य (सन ्१९९९-२००१)।२ उनीहरूले सन ्१९९० 
मा दरबार र ूमुख राजनीितक पाटीर्हरूबीच भएको 
सम्झौतालाई जनताूितको “धोका” भनेका िथए। सन ्
२००१ मा यस रणनीित उपर पिहलो पटक गम्भीर 
पुनिवर्चार भयो। उनीहरूको दोॐो रािष्टर्य सम्मेलनले 
अन्तरार्िष्टर्य कम्युिनःट आन्दोलनका समःयाहरूको 
िवशे्लषण गर् यो र आफ्नै आन्दोलनका चुनौतीहरू 
िवशेषगरी मामीण के्षऽमा माऽै केिन्ित रहेर अिघ 
बढ्दाखेिरका किठनाइहरूलाई देखाउने काम गर् यो।३ 

                                              
१  माओवादीको पषृ्ठभूिमका लािग बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न    �. १०४, 
Nepal’s Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, २७ अक्टोबर २००५ 
हेनुर्होस।् नेपालबारे बाइिसस मुपका िरपोटर्मा बाइिसस मुपका हालसालैका िरपोटर् 
नं. ११५, Nepal: From People Power to Peace?, १० मे २००६, बाइिसस मुप 
एिसया िरपोटर् नं. १२६, Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, १५ 
िडसेम्बर २००६ र बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् नं. १२८, नेपालको संवैधािनक 
ूिबया, २६ फेॄुअरी २००७ पछर्न।् िवगतका ूितवेदनमा जःतै पढ्न सिजलो 
होस ् भनेर यस ूितवेदनमा पिन नेकपा (माओवादी) र “माओवादी” लाई 
एकअकार्को पयार्यका रूपमा ूयोग गिरएको छ। ःपष्ट रूपले भन्नुपदार् नेकपा 
(माओवादी) तीनओटा छुट्टाछुटै तत्त्वहरूलाई िनदेर्िशत गनेर् शिक्त हो। पाटीर्, 
सेना र संयुक्त मोचार्द्वारा माओवादीको व्यापक आन्दोलनको िनमार्ण भएको छ। 
यसबारे थप व्याख्याका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Maoists, 
मािथ उल्लेिखत। 
२  बाबुराम भट्टराई, “ऐितहािसक बैठकको दरगामीू  महत्त्वबारे”, जनादेश, १७ 

अगःत १९९९। 
३ महान ् अमगामी छलाङ : इितहासको अपिरहायर् आवँयकता (नेकपा 
(माओवादी) केन्िीय ूकाशन िवभाग, २००१)। 

 “नौलो जनवाद” को तत्कालीन मागलाई पिरत्याग गनेर् 
िनणर्य (मे २००३)। यसको ठाउँमा उनीहरूले 
समाजवादी ूणालीमा राजनीितक ूितःपधार्लाई 
ःवीकार गनेर् “एक्काइसौँ शताब्दीमा ूजातन्ऽको 
िवकास” भन्ने अवधारणालाई महण गरे।४ आफ्ना 
राजनीितक गुरुहरू माओ र ःटािलनका कमजोरीहरूलाई 
आलोचना गदैर् परम्परागत कम्युिनःट िवचारभन्दा 
पितर्र गएर उनीहरूले यःतो िवचारलाई ठाउँ िदए। 

 “पूणर् ूजातन्ऽका लािग” संसदीय पाटीर्हरूसँग सहकायर् 
गनेर् िनणर्य (नोभेम्बर २००५)। मूलधारका सात पाटीर् 
गठबन्धन५सँगको १२ बुँदे समझदारीमा उनीहरूले 
बहदलीयु  राजनीितलाई ःवीकार गरे र िनवार्िचत 
संिवधानसभाको माध्यमबाट लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको 
िनमार्णलाई आफ्नो तात्कािलक लआय बनाए।६ 
बुजुर्वा/पुँजीवादी गणतन्ऽलाई माओको “नौलो जनवाद” 
को शास्तर्ीय िसद्धान्त पिरलिक्षत भएको सच्चा 
“जनवादी गणतन्ऽ” ूािप्ततफर् को एउटा कदम७ बनाउने 
उनीहरूले ठहर गरे। 

राजालाई आफ्नो शिक्त छाड्न बाध्य पानेर् अिूल २००६ को 
जनआन्दोलनपिछ माओवादीहरूले आफ्नो नरम छिव ूःतुत गनेर् 
ूयास गरेका छन।् अध्यक्ष एवम ् ूमुख नेता ूचण्डले “हामी 
दिक्षणपन्थी कम्युिनःट” भइसक्यौँ भन्दै दातसृंःथाहरूलाई 
आश्वःत पानेर् कामसमेत गरे।८ तर, ूजातािन्ऽक राजनीितमा 
माओवादीको पूणर् रूपान्तरण हनु  बाँकी न ै छ। साथ ै यःतो 
सम्झौतावादी नीितले पूरै पाटीर्को समथर्न पाउन सकेको छैन। 
                                              
४ “Present Situation And Our Historical Task” नेकपा (माओवादी) को मे 
२००३ को केन्िीय सिमितको बैठकद्वारा पािरत दःतावेज http//cpnm.org/ 
new/English/worker/9issue/document.htm 
५ सात पाटीर् गठबन्धनमा समािवष्ट संसदीय पाटीर्हरू : नेपाली काङ्मेस, नेकपा 
(एमाले), नेपाल सद् भावना पाटीर् (आनन्दीदेवी), नेपाली काङ्मेस 
(ूजातािन्ऽक), जनमोचार् (नेपाल), नेपाल मजदरु िकसान पाटीर् र संयुक्त 
वाममोचार्। 
६ हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर् नं. १०६, Nepal’s New Alliance: The 
Mainstream Parties and the Maoist, २८ नोभेम्बर २००५। 
७ यी शब्दावलीका बारेमा थप जानकारीका लािग तल हेनुर्होस।् 
८ ूचण्डले यो िटप्पणी िडसेम्बर २००६ मा िवश्व बैंकको आयोजनामा भएको 
दातसंृःथाहरूको सम्मेलनमा गरेका िथए। “ूचण्डको नयाँ पथ” बुधबार, १० 
जनवरी २००७। ूचण्ड नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष एवम ्माओवादीको सैन्य 
सङ्गठन जनमुिक्त सेनाका सवोर्च्च कमान्डर दवैु  हनु ।् माओवादीहरूले 
“पाटीर्ळहेडक्वाटर्र” भन्दा खासमा ूचण्डलाई नै भनेका भनी बुझ्नुपछर्। 
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उनीहरूले सब ै उदारवादी राजनीितक पाटीर्हरूले ठाउँ नपाउने 
जनवादी गणतन्ऽको अिन्तम लआयलाई कायमै राखेका छन।् 
शिक्त ूयोगलाई ूाथिमकता िदने फौजी नीितलाई पिरवतर्न 
गनेर्ितर पिन उःतो चासो देखाएका छैनन।् िहंसात्मक िविोह 
गनेर् चेतावनी केही हदसम्म धम्की हो, तर शािन्त ूिबया 
भाँिडएको खण्डमा सैद्धािन्तक र व्यावहािरक दवुै दृिष्टले उनीहरू 
अझ परम्परागत बािन्तकारी उपाय अपनाउन तयार देिखन्छन।् 

यस ूितवेदनमा माओवादीको राजनीितक संःकार तथा त्यसको 
िवकासको परीक्षण गिरएको छ। यसो गदार् माओवादीको 
आन्तिरक राजनीित र अन्तरार्िष्टर्य सम्बन्धबारे गिरएको 
अनुसन्धानलाई आधार बनाइएको छ। त्यहीबमोिजम माओवादी 
आन्दोलनको ूकृितका साथसाथै शािन्त ूिबया अिघ बढ्दै जाँदा 
ूःतुत हनेु  पिरदृँयको पिन मूल्याङ्कन गिरएको छ। केही 
अध्येताहरूले माओवादीहरू किहले सुिीने छैनन ्भनेर िनरन्तर 
सचेत गराउँदै आएका छन।् अन्य अध्येताहरूको सोचाइमा सन ्
१९९० को दशकको सुरुितर नेपालको मूलधारको कम्युिनःट पाटीर् 
(एमाले) को रूपान्तरण हँदाकोु  मागर् पछ्याउँदै माओवादीहरू 
पिन संसदीय राजनीितमा िबनाकुनै झैझन्झट रूपान्तिरत 
हनेछनु ।् यी दवुै मतका समथर्कहरूले पत्यािरला ूमाणहरू 
ूःतुत गनर् सक्नेछन।् तर दवैथरीु को भनाइबाट माओवादी 
राजनीितको पयार्प्त र सही व्याख्या हनु  सक्दैन। उनीहरूको 
रणनीित र व्यवहारको बिमक िवकास सधैँ नै आन्तिरक 
छलफल र बाह्य पिरिःथितद्वारा िनधार्रण हनेु  एउटा जिटल 
ूिबयाको रूपमा रिहआएको छ र रहनेछ। यःतो ूिबया कहाँ 
गएर अन्त्य होला त भनी पक्कापक्की अनुमान गनर् गा॑ो छ। 
त्यसको सट्टा यस ूितवेदनमा त्यःतो ूिबयालाई िनधार्रण गनेर् 
कारण र सम्बन्धहरूलाई ूःट्याउने ूयास गिरएको छ। 

२. बदिलएका माओवादीहरू  

क) रणनीितक कमजोरीहरू 

आफ्ना रणनीितमा भएका कमजोरीहरूका कारण माओवादीहरू 
ितनलाई संशोधन गनर् बाध्य भए। ूचण्डले आफ्नो रणनीितक 
धार पिरवतर्न हनाु का पछािड रहेका दईुओटा कारणहरू बताएका 
छन ् : “ूितकूल अन्तरार्िष्टर्य शिक्तसन्तुलन र देशको समम 
आिथर्क, राजनीितक र सामािजक यथाथर्”।९ वाःतवमा ूचण्ड र 
उनका सहकमीर्हरूले तीनओटा महत्त्वपूणर् कुरामा आफ्ना बुझाइ 
गलत भएको िबःतारै महसुस गरे : (क) समममा सैिनक 
िवजय सम्भव हन्छु  भन्ने उनीहरूको िवश्वास गलत िथयो; 
(ख) अन्तरार्िष्टर्य वातावरण (िवशेषगरी सेप्टेम्बर ११ पिछ ) 
बारेको उनीहरूको बुझाइमा पिरवतर्न हनु  अवँयम्भावी िथयो 
तथा भारतसँगको शऽुतापूणर् व्यवहार ूत्युत्पादक िथयो; र (ग) 
कम्युिनःट शासन पतन हनेु  कारणहरूको उनीहरूले िवशे्लषण 
गरेपिछ पिहले रहेका कम्युिनःट ूणालीूितको उनीहरूको 
िवश्वास घट्न गयो। 

सैन्य िवजय हनु  सकेन। सिैनक िवजय स म्भव छैन भन्ने 
िनंकषर् उनीहरूलाई पुनिवर्चारका लािग बाध्य पानेर् मुख्य कारण 
िथयो। उनीहरूले युद्ध अिभयान थालेको पिहलो पाँच वषर्मा 
सशस्तर् शिक्त कमजोर भएको ूहरी बललाई िछटै परािजत गनर् 
सके र सेनालाई पिन त्यित्तकै सिजलो गरी पराःत गनर् सिकन्छ 
भन्ने उनीहरूले ठाने। मामीण के्षऽको ठलोू  भागमा उनीहरूले 
िनयन्ऽण कायम गरे। यद्यिप उनीहरूको रणनीितअनुसार 
उनीहरूले भूभाग िजत्नुभन्दा जनतालाई िनयन्ऽण गनेर् काममा 
जोड िदए। उनीहरूले समानान्तर सरकारको ःथापना गरे, तर 
उनीहरूका कुनै ःथायी र सरुिक्षत आधार इलाका िथएनन।् 
उनीहरूले िजल्ला सदरमुकाम कब्जा गनर् र त्यसमा आफ्नो 
अधीन कायम राख्न पिन सकेनन।्  

यस गितरोधले उनीहरूलाई जनयुद्धको रणनीितबारे पनुिवर्चार 
गनेर्तफर्  पिहलो पटक डोर् यायो। सन ् २००१ मा उनीहरूले 
ूचण्डपथको नयाँ नीित पािरत गरे जसले अिघ बढ्न नसकेको 
गाउँ केिन्ित युद्धमा सहरी िविोहको लेिननवादी मोड थप्यो।१ ० 
तर, काठमाडौँमा माओवादीहरूले किहले पिन व्यापक समथर्नको 
आधार बनाउन सकेनन।् सन्जाल िनमार्ण गनेर् उनीहरूको 
ूयासहरूलाई सरकारले सिजल ै असफल तुल्याइिदयो। त्यसैगरी 
अन्तरार्िष्टर्य समथर्न पाएको शाही नेपाली सेना१ १ उनीहरूले 
सोचेको भन्दा धेरै बिलयो दँमनु  सािबत भयो।१ २ यसरी दोहोरो 
                                              
९ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, The Kathmandu Post, ७ फेॄुअरी २००६। 
१ ० सन ् २००१ मा सम्पन्न नेकपा (माओवादी) को दोॐो रािष्टर्य सम्मेलनमा 
ूचण्डद्वारा ूःतुत नयाँ रणनीित पािरत भएको िथयो। हेनुर्होस ्महान ्अमगामी 
छलाङ, मािथ उल्लेिखत। 
१ १  अिूल २००७ को आन्दोलनपिछ शाही नेपाली सेनाले “शाही” िवशेषण हटायो 
र अिहले यसलाई नेपाली सेना माऽ भिनन्छ। 
१ २ ूचण्डले भने, “जब हामीले पिहलो पटक सामन्ती तत्त्वको शाही सेनामािथ 
आबमण गर् यौँ, काठमाडौँलाई सैन्यशिक्तबाटै कब्जा गनर् सक्छौँ भन्ने हामीलाई 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ ३ 
 

 

लआय िलएको ूचण्डपथको योजना पिन िवफल भयो। उनीहरूले 
िक त ठलोू  जनसमथर्न जटुाउन सक्नुपथ्योर् िक त सैिनक 
शिक्तका िहसाबले उनीहरूको हात मािथ हनुपु थ्योर्। तर ती दवुै 
थोक हनु  नसकेको उनीहरूले बुझे। सन ्२००५ मा साँखु र सन ्
२००६ को सुरुितर थानकोट तथा दिधकोटमा माओवादीद्वारा 
गिरएको आबमणहरूको काठमाडौँ उपत्यकािभऽ केही 
मनोवैज्ञािनक ूभाव त पर् यो तर ती आबमणबाट राजधानीलाई 
सामिरक तवरले गम्भीर धक्का भने पनर् सकेन। 

ूितकूल अन्तरार्िष्टर्य वातावरण। अन्तरार्िष्टर्य शिक्तहरूले आफूलाई 
मन नपराए पिन आफ्नो बढ्दो शिक्तका कारण आफूहरूलाई 
िवरोध नगलार्न ् भन्ने उनीहरूले सोचेका िथए। आफ्नो घरेल ु
ूितष्ठाले गदार् कट्टरपन्थी कम्युिनःट िछमेकीूितको नयाँ 
िदल्लीको ःवाभािवक भय हट्ला भन्ने उनीहरूले ठानेका िथए। 
अन्तरार्िष्टर्य जगत ्ले आफूलाई ःवीकानेर् कुरामा माओवादीहरू 
सुरुदेिख बढी न ैआशावादी भए पिन सेप्टेम्बर ११ पिछ देिखएको 
राजनीितक िहंसाूितको पिरवितर्त धारणाले गदार् त्यो आशा 
समाप्त भयो। सन ् २००१ मा नेपाल सरकारले माओवादीलाई 
आतङ्ककारीको सङ्ज्ञा िदयो। त्यसपिछ अमेिरका र भारतले पिन 
त्यसै गरे।१ ३ 

पिरवितर्त पिरिःथितमा माओवादीले देखाएको व्यवहार 
असुहाउँिदलो माऽ होइन ूत्युत्पादक पिन िथयो। उनीहरूले 
आबामक नीित िलए र शाही नेपाली सेनालाई ूत्यक्ष युद्ध 
मैदानमा ल्याउन वातार् तोडेर उनीहरूमािथ आबमण गरे। यसले 
गदार् सेनालाई अन्तरार्िष्टर्य सैिनक सहयोग पाउन सिजलो भयो। 
िकनभने सेनाले आफूलाई सत्तामािथ हनु  सक्ने आतङ्ककारी 
कब्जा िवरुद्ध उिभने अिन्तम शिक्तका रूपमा ूःतुत गनर् सक्यो। 
भारत, अमेिरका र बेलायतले सैन्य सहयोग िदए। सनै्य 
रणनीित र मानवअिधकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा गुनासाका ठाउँ 
हँदाहँदैु ु  पिन सशस्तर् िविोहबाट राज्यलाई बचाउने आधारभूत 
योजनाको िवरोध कुनै पिन बाह्य शिक्तले गरेन। माओवादीहरूले 
भारतलाई सबैभन्दा ठलोू  बाह्य चुनौतीका रूपमा हेदैर् आएका 
िथए। केन्िमा कब्जा गनेर् िहसाबले सैिनक आबमण गरेमा 
अमेिरकाको समथर्नमा भारतले हःतके्षप गनेर्छ भन्ने डर 
उनीहरूलाई िथयो।१ ४ उनीहरू त्यसो हन्छु  हँदैनु  जाँच्न चाहन्थे। 
तर त्यःतो ूत्यक्ष हःतके्षप नहँदाु  पिन त्यस बेलाको ूितकूल 

                                              
लागेको िथयो। तर पिछ जब भारत, अमेिरका र बेलायत जःता देशहरूले हाॆो 
जनयुद्ध र नेपाली जनताको िविोहका िवरुद्ध शाही सेनालाई सैन्य सहयोग गनर् 
सुरु गरे त्यसले केही समःयाहरू खडा गर् यो। त्यसैले हामीलाई लाग्छ आजको 
िवश्वमा सैिनक उपायबाट माऽै अिघ बढ्न सम्भव छैन।” ूचण्ड, “नयाँ 
नेपालको मागर्िचऽ कोरेको छ” ूत्याबमण, नोभेम्बर २००६। 
१ ३ भारतीय मन्ऽीहरूमा तत्कालीन भारतीय िवदेश मन्ऽी जसवन्त िसंहले सन ्
२००१ देिख माओवादीहरूलाई आतङ्ककारी भन्न सुरु गरेका िथए। अमेिरकी 
सरकारले माओवादीलाई आतङ्ककारी िबयाकलापका कारण एक्जेक्युिटभ अडर्र 
१३, २२४ अन्तगर्त ३१ अक्टोबर २००३ मा सूचीकृत गर् यो। हेनुर्होस ्
www.state.gov/documents/organization/83383.pdf. 
१ ४ बाइिसस मुपले िलएको अन्तवार्तार् नेकपा (माओवादी) केन्िीय सिमित 
सदःय, काठमाडौँ, जनवरी २००७। 

अन्तरार्िष्टर्य वातावरण नै उनीहरूका योजनालाई हतोत्सािहत पानर् 
पयार्प्त िथयो। त्यो कुरा उनीहरूले पत्तो लगाए।  

कम्युिनःट मोडेलका कमजोरीहरू। माओवादीहरू सुरुमा 
कम्युिनःट परम्पराका पाँच जना हःतीहरू – माक्सर्, एङ् गेल्स, 
लेिनन, ःटािलन र माओका कट्टर समथर्क िथए। तर, 
नेपालमा सफल बािन्त गनर् शास्तर्ीय मोडेलमा पिरमाजर्न गनुर्पछर् 
भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका िथए। त्यसैले उनीहरूलाई 
अन्तरार्िष्टर्य कम्युिनःट आन्दोलनका कमजोरीहरू केलाउने आधार 
िमल्यो। सन ्२००१ मा सम्पन्न नेकपा (माओवादी) को दोॐो 
रािष्टर्य सम्मेलनले ःटािलनले गम्भीर गल्तीहरू गरेका िथए भन्ने 
कुरा ःवीकार गनुर् एउटा महत्त्वपूणर् मोड िथयो।१ ५ मे २००३ को 
केन्िीय सिमितको बैठकले१ ६ सोिभयत र पूवीर् युरोपेली 
कम्युिनःट शासनहरू िकन ढले र िकन त्यित सिजलै 
“ूितबािन्त” हनु  गयो भन्नेबारे थप िवशे्लषण गर् यो।  

त्यितन्जेल भूिमगत नै रहेका ूचण्डले शास्तर्ीय मोडेलको 
आलोचनात्मक पुनमूर्ल्याङ्कनबारे सावर्जिनक रूपमै बोलेका िथए 
: “िकन कम्युिनःट आन्दोलनले यित ठलोू  धक्का बेहोनुर्पर् यो? 
िकन रुसी बािन्तलाई ूितबािन्तले उल्टायो? िकन चीन पिन 
त्यही बाटो लाग्यो? केन्िीय सिमितमा धेरै वषर्देिख यी िवषयमा 
िववाद िथयो।”१ ७ “पुँजीवादी षड् यन्ऽ” लाई दोष िदएर माऽ 
पुग्दैन, कम्युिनःट शासन ूणालीिभऽ न ैकमजोरीहरू छन ् र 
केही हदसम्म राजनीितक ूितःपधार्लाई ठाउँ िदएर माऽ ै ती 
कमजोरीहरूलाई हटाउन सिकन्छ भन्ने िनंकषर्मा माओवादीहरू 
पुगे। यसबाट बहुदलीय बहलवादबारेु  नीित पिरमाजर्न गनर् 
उनीहरूलाई बाटो खुल्यो। 

ख) नयाँ लाइनको िवकास  

मूलधारको राजनीितमा ूवेश गनेर् माओवादीको िनणर्य नौलो कुरा 
होइन। सन ्१९९१ को आमिनवार्चनमा तेॐो ठलोू  पाटीर्का रूपमा 
(नौ िसट माऽ ै िजतेको भए पिन) उदाएर उनीहरूले संसदीय 
ूणालीको परीक्षण गरेका िथए।१ ८ सशस्तर् िविोह चलेको 
अविधभिर न ै उनीहरूले मूलधारका पाटीर्, नागिरक समाज र 
िमिडयासगँ थोर-बहतु  सम्बन्ध कायम ै राखेका िथए। उनीहरूले 
खुला राजनीितमा ूवेश गनेर् िवकल्पलाई ध्यानमा राखेर त्यसो 
                                              
१ ५ सम्मेलनले ःटािलनका एकितहाइ िवचार र कायर्हरू गलत िथए भन्ने िनंकषर् 
िनकाल्यो। हेनुर्होस ् नेपाल कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) का ऐितहािसक 
दःतावेजहरू, (नेकपा (माओवादी) मेची-कोसी के्षऽीय ब्युरो २००६), प.ृ १५६। 
१ ६ केन्िीय सिमितको आकार मोटामोटी ३० देिख १०० जनासम्म पुगेको छ। 
नेकपा (माओवादी) को िनणर्य गनेर् ूमुख अङ्ग केन्िीय सिमित नै हो। 
यसभन्दा मािथ पोिलटब्युरो र त्यसमािथ ःथायी सिमित िथयो। यी दवैलाईु  
अक्टोबर २००५ मा िवघटन गिरयो। पाटीर्को पुनगर्ठन हनुअिघु  यी िनकायहरूमा 
रहेका सदःयहरूको नामावलीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s 
Maoists, मािथ उल्लेिखत, एपेिन्डक्स “सी”। 
१ ७ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, The Hindu, सन ् २००६ फेॄुअरी ८, ९ र १० मा 
ूकािशत। www.hindu.com/thehindu/nic/maoist.htm. 
१ ८ सशस्तर् िविोह थाल्नुअिघ माओवादीहरू संयुक्त जनमोचार्को माध्यमबाट 
संसदीय राजनीितमा संलग्न िथए। त्यस पाटीर्को नेततृ्व बाबुराम भट्टराईले 
गरेका िथए। 
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गरेका िथए। तर, रणनीितमा यःतो आमूल पिरवर्तन आउने 
सम्भावनाले नयाँ नीितको समथर्न गनेर् र पुरानै योजनामा 
अिडग रहन रुचाउनेहरूबीच िववाद र तीो फाटो पैदा गर् यो। यस 
िववादमा भूिमका खेल्न सक्ने दईु ठलाू  नेताहरू मोहन वैद्य 
(िकरण) र सी .पी. गजरेुल (गौरव) भारतमा िगरफ्तार भएर 
थुनामा परेकाले उनीहरू त्यस िववादमा मुिछन पाएनन।् बाँकी 
ूमुख नेताहरूमा अध्यक्ष ूचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादरु 
थापा (बादल) पोःटबहादरु बोगटी (िदवाकर) र कृंणबहादरु 
महरा िथए। भट्टराईले नयाँ नीितमा जोड िदएकाले आफ्ना 
सहकमीर्हरूको ूितरोधको सामना गनुर्पर् यो। 

१. पिरवतर्नका लािग भट्टराईको लडाइँ  

अन्तरार्िष्टर्य कम्युिनःट आन्दोलनका कमजोरीहरूलाई 
माओवादीहरूले समयम ै पिहल्याइसकेका भए पिन वैकिल्पक 
नीितको खोजी गनर्मा भने उनीहरूको िहिच्कचाहट िथयो। नेकपा 
(माओवादी) पाटीर्िभऽै चलेको दईु नीितबीचको छलफल र 
बहसबाटै नीित-िनमार्ण गनेर् कुरामा िसद्धान्ततः सहमित भए 
पिन व्यवहारमा नयाँ िवचारका ूणेताहरूले ठलाू  व्यवधानहरूको 
सामना गनुर्पर् यो।  

सन ् २००१ को सुरुमा सरकारसँगको सम्झौतावातार्मा अिघ 
सािरएको संिवधानसभाको ूःताव रणनीितक िववादसँग ैगाँिसएको 
िथयो। संिवधानसभालाई सम्झौताको एउटा आधारका रूपमा 
ःवीकार गदार् समम पाटीर्पंिक्तमा यसको महत्त्वबारे धेरैले बुझेका 
िथएनन।् पाटीर् नेततृ्वमा रहेका धेरैले संिवधानसभालाई 
राजतन्ऽलाई एक्ल्याउन र त्यस सम्बन्धमा उत्पन्न हनेु  
ीुवीकरणलाई नौलो लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको दीघर्कालीन लआयका 
लािग बाटो खोल्ने एउटा जिुक्तका रूपमा माऽै हेरेका िथए। तर, 
भट्टराई र अन्य नेताहरूको१ ९ योजना बेग्लै िथयो जनु सन ्
२००३ को सम्झौताका दौरानमा अवलम्बन गिरएको “एक्काइसौँ 
शताब्दीमा ूजातन्ऽको िवकास” को अवधारणाका रूपमा देखा 
पर् यो।२० भट्टराईले संिवधानसभाको मागलाई “बािन्तको नयाँ 
मोडेल” को बाटो खोल्न सक्ने रणनीितक मोडका रूपमा बुझे।२१ 
संसदीय शिक्तहरूसँगको गठबन्धनबाट भारतीय समथर्न िमल्न 
सक्छ र गणतािन्ऽक आन्दोलनको जनाधार िनमार्ण हनु  सक्छ 
भन्ने िवश्वास भट्टराईको िथयो। संिवधानसभा मूलधारका 
पाटीर्सँगको गठबन्धनको एउटा कडी हनु  सक्छ र माओवादीले 
ूितःपधार्त्मक बहदलीयु  राजनीितलाई ःवीकार गनुर्पछर् भन्ने 
उनको तकर्  िथयो।२२ 

                                              
१ ९ भट्टराई जःतै उनका समथर्कहरू मुख्य रूपले सन ् १९९० को दशकमा 
माओवादीमा ूवेश गनेर् िथए। ितनीहरूमा राम काकीर्, हिरबोल गजुरेल, िहिसला 
यमी र िदनानाथ शमार् िथए (शमार् सन ्२००१ मा माऽै पाटीर्मा लागेका िथए।) 
२० यसै बेलाितर उनीहरूले संिवधानसभाले ल्याउनुपनेर् पिरवर्तनहरूका बारेमा 
िवशेष ूकारका मागहरू राखेका िथए। 
२१  बाबुराम भट्टराई “Royal Regression and the Question of a Democratic 
Republic in Nepal”, Economic and Political Weekly, ९ अिूल २००५। 
२२ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, बाबुराम भट्टराई िनकट नेकपा (माओवादी) 
का नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 

तर भट्टराईको तकर्  परािजत भयो। अगःत २००४ को केन्िीय 
सिमितको बैठकले उनको मान्यता िवपरीत नीित अगँाल्यो। 
राजतन्ऽलाई िहकार्उनुको साटो बैठकले “रणनीितक ूत्याबमण” 

को चरणमा ूवेश गनेर् िनणर्य गर् यो र “सम्भािवत भारतीय 
हःतके्षप” को सामना गनर् (राजासिहत) देशभक्त शिक्तहरूसँग 
समझदारी बनाउने ठहर गर् यो।२३ बैठकले “नेततृ्वको 
केन्िीयकरण” गनेर् िनणर्य िलदैँ ूचण्डलाई माओवादी सेनाको 
सवोर्च्च कमान्डरका साथ ै उनीहरूको छायाँ सरकार “संयुक्त 
बािन्तकारी जनपिरषद्” को ूमुखमा िनयुक्त गर् यो। जनपिरषद्को 
ूमुख त्यितन्जेल भट्टराई िथए। सम्पूणर् आन्दोलनमा अध्यक्ष 
ूचण्डको पकड चाहने केही नेताहरूले ूचण्डपथलाई “ूचण्ड 
िवचारधारा” को रूपमा उचाल्नुपछर् भनी जोड िदए। त्यसको अथर् 
कम्युिनःट दशर्नको के्षऽमा ूचण्डलाई पिन माओकै हाराहारीमा 
रािखनुपछर् भन्ने िथयो।  

भट्टराई केन्िीकृत नेततृ्व र राजालाई भन्दा भारतलाई आखँी 
बनाउने नीितूित सहमत िथएनन।्२४ नोभेम्बर २००४ मा उनले 
लेखेको चारबुँदे पऽमा र पिछ “छलफलका लािग ूश्नहरू” भनी 
पाटीर् केन्िीय कायार्लयलाई बुझाएको १३ बुँदे पऽमा उनले आफ्नो 
असहमित ूःतुत गरे।२५ पाटीर्ले पिछल्लोपटक गरेको िनणर्य, 
दोॐो सम्मेलनको ममर् र मे २००३ को केन्िीय सिमितको 
बैठकले गरेको “माक्सर्वाद लेिननवाद र माओवादको सजृनात्मक 
िवकास गनेर्” आह्वानको िवरुद्धमा गएको उनको तकर्  िथयो।२६ 
जनवरी २००५ मा बसेको पोिलटब्युरोको बैठकले भट्टराईको 
तकर् लाई अःवीकार गर् यो। ूचण्डले “कमरेड लालध्वजको 
(भट्टराईको) पऽ र उहाँका अन्य िबयाकलापहरू” बारे 
आलोचना ूःतुत गरेपिछ उनका सहकमीर्हरूले भट्टराईले पाटीर्को 
अनुशासन उल्लङ्घन गरेको र “दिक्षणपन्थी िवचलन” ूःताव 
गरेको िनंकषर् िनकाले। भट्टराईलाई अिनिश्चतकालका लािग 

                                              
२३ ूचण्ड, ूेस िवज्ञिप्त, १ सेटेम्बर २००४। 
२४ भट्टराईले आरोप लगाए, “पाटीर्, सेना र राज्यमािथ जनताको िनगरानी, 
हःतके्षप र िनयन्ऽण कायम राख्दै सवर्हाराको अिधनायकत्व अभ्यास गनेर् र 
िनरन्तर बािन्तको माध्यमबाट साम्यवादतफर्  बाटो ूशःत गनर्, िवगतका 
समाजवादी मोडेलमा झैँ सेना, पाटीर् र राज्यलाई िमसमास नपानेर् केही उपाय र 
िविधहरूको िवकास गिरएको िथयो। तर, हालैको केन्िीय सिमितको बैठकले ती 
िनणर्यहरूको िवरुद्धमा जाने चेष्टा गरेको छ।” बाबुराम भट्टराई, “Questions for 
discussion”, ३० नोभेम्बर २००६ मा पाटीर् हेडक्वाटर्रमा बुझाइएको पऽ। 
२५ उनको पिहलो पऽ ११ नोभेम्बर २००४ मा पठाइएको िथयो र िवःततृ 
व्याख्यासिहतको लामो पऽ ३० नोभेम्बरमा। उनले गुनासो गरेका िथए : 
“बेलाबखत (पाटीर् नेततृ्वमा) गलत िवचारहरू देखा पछर्न ्र पुँजीवादलाई भन्दा 
सामन्तवादलाई बढी ूगितशील मान्ने गिरन्छ।” ऐ.ऐ.। 
२६ उही पऽ। तर, पाटीर् संःथापन पक्षले सैद्धािन्तक िभन्नताभन्दा पिन 
आफूलाई संयुक्त बािन्तकारी जनपिरषद्को ूमुखबाट हटाइएबाट बाबुराम 
भट्टराईको असहमित बढी उिब्जएको ठान्यो। पोिलटब्युरोमा ूःतुत एउटा 
आन्तिरक दःतावेजमा ूचण्ड त्यित आबामक देिखएनन ् : “भट्टराई संयुक्त 
मोचार्को ूमुख हँदासम्मु  माक्सर्वाद-लेिननवाद-माओवाद र ूचण्डपथ अथवा 
ूचण्ड िवचारको िवकास र एक्काइसौँ शताब्दीको ूजातन्ऽको िवकासूित 
उनलाई कुनै समःया िथएन, तर उनको आफ्नै हैिसयत ूश्नको घेरामा आएपिछ 
सबै कुरामा उनले ूितगमन र आत्मसमपर्ण देखे।” ूचण्ड, “कामरेड 
लालध्वजको पऽ र अन्य िबयाकलापबारे” जनवरी २००५ को नेकपा 
(माओवादी) को पोिलटब्युरो बैठकमा ूःतुत र पािरत दःतावेज। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ ५ 
 

 

पाटीर्पदहरूबाट िनलम्बन गिरयो।२७ भट्टराईले पाटीर्को िनणर्यहरू 
बािन्तकारी कम्युिनःट पाटीर्को ःवीकृत िनयम र मान्यता िवरुद्ध 
गएको भन्दै ूितवाद गनेर् ूयास गरे।२८ तर, नेततृ्वले आफ्नो 
अडान छाडेन, रणनीितमा कुनै पिरवर्तन नहनेु  भयो र कमरेड 
भट्टराईको िवचलनवादी ूकृितूित कुनै सहानुभिुत देखाइएन।  

२. नीितमा उलटफेर 

दोॐो विरयताका नेताको िनंकासनबाट उत्पन्न पिरिःथितलाई 
माओवादीले सम्भवतः सिजल ै सुल्झ्याउन सक्थे : पाटीर् र 
सेनािभऽ भट्टराईको ठलोू  समथर्न आधार िथएन र उनले आफू 
ूमुख नेता हनु  चाहेका पिन िथएनन।् तर उनीहरूको 
आन्दोलनबािहर आएको महत्त्वपणूर् फेरबदलबाट पिरवर्तनका लािग 
भट्टराईले गरेको ूःतावूित सकारात्मक पुनमूर्ल्याङ्कन गनुर्पनेर् 
खण्ड आयो। 

फेॄुअरी २००५ को शाही कदमले दरबारलाई भारत िवरोधी 
गठबन्धनमा िमसाउने योजना भताभुङ्ग भयो। राजाको “कू” 

पिछ त्यसो गनुर् सम्भव हन्थेनु । शाही “कू” ले मूलधारका 
पाटीर्नेताहरूलाई आफ्नो कमजोर िःथितको बोध गरायो र 
गठबन्धनिबना उनीहरूले आफू माओवादी र राजाको हातको 
खेलौना बिनरहेको बुझे। यसले आफ्ना नेताहरूलाई संिवधानसभा 
ःवीकार गरेर माओवादीसँग सीिमत सहकायर् गदैर् शाही 
शासनलाई परािजत गनर् दबाब िदइरहेका नेपाली काङ्मेस र 
एमाले कायर्कताहरू दवैकाु  हातलाई दिबर्लो बनायो। मे २००५ 
सम्ममा ूमुख पाटीर्हरूले त्यो कुरा ःवीकार गिरसकेका िथए र 
माओवादीलाई बढी लिचलो हनु  िनजी तवरले आमह गनर् पिन 
थािलसकेका िथए।  

यःता दबाबबाट माओवादीको नीितले पल्टा खायो। ूचण्डले सात 
पाटीर् गठबन्धन र भारत दवैसगँु  वातार् सुरु गनेर् िनणर्य गरे।२९ 
उनले भट्टराईलाई पुनःथार्िपत गरेर िदल्लीमा भएको पिहलो 
सम्झौतावातार्को िजम्मा िदए। यो नीितगत पिरवर्तन खासमा 
अरू कुनै िवकल्प नहुनाका कारण भएको िथयो। माओवादीहरूले 
आफू एक्लैले शिक्त हत्याउन नसिकने कुरा महसुस गरे र 
उनीहरूलाई राजा ज्ञानेन्िले िदल्लीको िचत्त बुझाएर भारतलाई 
माओवादीमािथ असह्य दबाब िदन उःकाउलान ्भन्ने डर पर् यो। 

पाटीर्हरू तथा भारत सरकारसँगको पटकपटकको वातार्पिछ 
अक्टोबर २००५ मा नेकपा माओवादीले मध्यपिश्चममा उनीहरूको 
                                              
२७ अन्य दईु जना नेताहरूलाई पिन अनुशासनको कारबाही गिरएको िथयो 
ितनमा िहिसला यमी र िदनानाथ शमार् िथए। हाल अन्तिरम सरकारमा मन्ऽी 
रहेकी यमी भट्टराईकी पत्नी हन।ु ्  
२८ भट्टराईको चेतावनी िथयो : “हामीले बुझ्नुपछर् पाटीर्को वैचािरक 
कोशेढङ्गाजःतैु  ऐितहािसक दोॐो रािष्टर्य सम्मेलन र ‘एक्काइसौँ शताब्दीको 
ूजातन्ऽको िवकास’ बाट एक कदम अगािड बढेर ूचण्डपथलाई अझ िवकास 
गछौर्ं अथवा हामी जानेर वा नजानेर ूितगमनको बाटो पछ्याउँदै ऐितहािसक 
भूल गछौर्ँ।” बाबुराम भट्टराई, ३० जनवरी २००५ मा नेकपा (माओवादी) को 
हेडक्वाटर्रमा ूःतुत गिरएको असहमित। 
२९ हेनुर्होस ् बाइिसस मुप एिसया िरपोटर्, Nepal’s New Alliance, मािथ 
उल्लेिखत। 

दरो पकड भएको रुकुमको चुनबाङमा केन्िीय सिमितको बैठक 
गर् यो। त्यस बैठकले “सामन्ती राजतन्ऽको” िवरुद्धमा “पुँजीवादी 
संसदीय शिक्तहरू” सँगको गठबन्धनको माध्यमबाट राजतन्ऽ र 
संसदीय पाटीर्सँगको िऽकोणात्मक गितरोध तोड्ने योजना पािरत 
गर् यो।३० बैठकले बहदलीयु  ूणालीको माध्यमबाट लोकतािन्ऽक 
गणतन्ऽका लािग काम गनेर् नयाँ कायर्बम पािरत गर् यो जनु 
नीितलाई केही मिहनाअिघ माऽै “संशोधनवादी” भनेर भत्सर्ना 
गिरएको िथयो। 

पिरणामःवरूप ूचण्डले भट्टराईको राजनीितक धारलाई ःवीकार 
गरे र भट्टराईले ूचण्डको नेततृ्वको सवोर्च्चता। चुनबाङ बैठकले 
पाटीर्को आन्तिरक िववाद साम्य पारेर भट्टराईलाई पुनःथार्िपत 
माऽै नगरी माओवादीलाई ःपष्टताका साथ नरम बाटो 
अवलम्बनसमेत गरायो। यसले नोभेम्बर २००५ को सात पाटीर् 
गठबन्धनसँगको १२ बुँदे समझदारी तथा अिूल २००६ को 
जनआन्दोलनका लािग पिन बाटो खोल्यो। तर, नयाँ धारका 
आलोचकहरू अझै िथए। 

३. सुरुका समःयाहरू  

पिरवितर्त राजनीितक पिरिःथितबमोिजम पाटीर् नीितमा पिन 
पिरवर्तन हनुपदर्छु  भन्ने ूचण्डको दृिष्टकोणूित माओवादीका 
उच्च तहका सबैजसो नेताहरूको समथर्न रहेको िथयो। तर, 
केहीलाई भने बहदलीयु  ूणाली ःवीकार गरेकामा िचत्त बुझेको 
िथएन र उनीहरूले भट्टराईको पुनःःथापनालाई पिन समथर्न 
गरेनन।् ूचण्डका िनकट मािनएका पोिलटब्यरुो सदःय रवीन्ि 
ौषे्ठ भट्टराईलाई पाटीर्बाट िनंकासन गनेर् पक्षमा िथए।३१ उनले 
असन्तुष्टहरूको मुद्दालाई सावर्जिनक गरे। उनलाई समथर्न गनेर्मा 
मिणध्वज थापा (अनुकूल) पिन िथए, यद्यिप उनका 
असन्तुिष्टका कारण अरू नै िथए।३२  

ौषे्ठ र थापाले १३ माचर् २००६ मा ूचण्ड तथा भट्टराई िवरुद्ध 
िविोह गनर् पाटीर् कायर्कतार्लाई आह्वान गदैर् संयुक्त वक्तव्य 
िनकाले। ूचण्डले उनीहरूलाई “िवश्वासघाती”, “ूितगमनका 
मितयार” र “बािन्तका फोहोर कचेरा” भन्दै पाटीर्बाट िनंकासन 
गनर् बेर मानेनन।्३३ उनीहरूको िविोहले नयाँ नीितलाई माओवादी 
आन्दोलनिभऽ ःथािपत गराउन त्यित सिजलो छैन भन्नेचािहँ 
देखाइिदयो। उनीहरूका मुख्य आलोचना दईुओटा कुरामा िथयो। 
उनीहरूको भनाइमा ूचण्ड र भट्टराईको “सवर्हारा िवरोधी 
कमजोरी” ले पाटीर्िभऽ “नकारात्मक ूविृत्त” बढाएको िथयो३४ र 
सम्पूणर् आन्दोलनलाई न ै “दिक्षणपन्थी िवचलन” मा फँसाउँदै 
                                              
३० ूचण्ड, ूेस िवज्ञिप्त, २८ नोभेम्बर २००५। 
३१  बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, नेकपा (माओवादी) केन्िीय सिमित सदःय, 
काठमाडौं, िडसेम्बर २००६। 
३२ लामो समयसम्म बाबुराम भट्टराईका समथर्क रहेका ‘अनुकूल’ 
माओवादीिभऽको राजनीितबाट िनराश भएका िथए। उनले बाबुराम भट्टराईले 
आफ्नो िनंकासनलाई ःवीकार गरेर नयाँ पाटीर्का साथ आफ्नो िवचारलाई अिघ 
बढाउनु राॆो हनेु  िवचार व्यक्त गरे। 
३३ ूचण्ड, ूेस िवज्ञिप्त, १४ माचर् २००६। 
३४ रवीन्ि ौषे्ठ र मिण थापा, ूेस िवज्ञिप्त, १३ माचर् २००६। 
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लगेको िथयो। बहदलीयु  ूितःपधार्लाई ूितबािन्त रोक्ने 
साधनका रूपमा िलइनुपछर् भन्ने भनाइलाई उनीहरूले अःवीकार 
गरे।३५ 

ौषे्ठ र थापाले िमलेर आफ्नै “नयाँ सांःकृितक बािन्त समूह” को 
ःथापना गरे, तर उनीहरूको िविोही आह्वानको ूभाव माओवादी 
आन्दोलनिभऽ खासै परेन।३६ एक जना मध्यमःतरका धनकुटाका 
पिहलेका वैकिल्पक केन्िीय सदःय तुलसी ओझा (अनवरत) ले 
माऽ उनीहरूको साथ िदए। ओझा यस ै पिन अनुशासनको 
काबार्हीमा पिरसकेका िथए।३७ पाटीर्मा दिक्षणपन्थी िवचलन 
आएको भन्ने ौषे्ठ र थापाको आरोपमा गैरनेपाली माओवादीको 
मुख्य गुनासो ूितिबिम्बत भएको छ, तैपिन उनीहरूको अडानले 
सङ्गिठत अन्तरार्िष्टर्य समथर्न नपाएको भन्ने ूःट देिखन्छ। 
अन्तत्वोगत्वा उनीहरूको िविोहले माओवादीको नयाँ नीित 
देखावटी माऽ िथयो भन्ने धारणालाई कमजोर पानेर् काम गर् यो। 
यसबाट के ूःट भयो भने बहदलीयु  राजनीितूितको उनीहरूको 
ूितबद्धता त्यित बिलयो नभए पिन आन्दोलनको दौरानमा 
पाटीर्नेताहरूबीच यस िवषय उपर गम्भीर बहस चलेको िथयो र 
त्यस िनिम्त उनीहरू आन्तिरक िवरोधको सामना गनर् पिन 
तत्पर िथए। 

ग) बदिलएका एजेन्डा  
माओवादीको मूल योजना जनयुद्धबाट “नौलो जनवाद” ल्याउने 
िथयो। िचिनयाँ कम्युिनःटहरूले ःथापना गरेजःतै सवर्हारा वगर्को 
अिधनायकवाद भएको “नौलो जनवाद” ले समाजवाद ल्याएर 
अन्त्यमा साम्यवादको िनमार्ण गनेर् िथयो।३८ यस िनिम्त 
संसदीय ूणाली र राजतन्ऽ उनीहरूका ूाथिमक िनसानाहरू 
िथए। द्वन्द्व अिघ बढ्दै जाँदाको अवःथा र पिरवितर्त राजनीितक 
पिरिःथितले उनीहरूलाई आफ्नो मूल रणनीितमा पिरमाजर्न गनर् 
कर लाग्यो। उनीहरूले तीनओटा महत्वपूणर् नयाँ नीितहरू 
अवलम्बन गरे – संिवधानसभा, लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ र 
बहदलीयु  व्यवःथा। उनीहरूले नत्यागेको एउटै माऽ कुरा हो 
गणतन्ऽवादी िसद्धान्त।  

संिवधानसभा। माओवादीहरूले सधैं नयाँ संिवधानको माग गदैर् 
आएका िथए। तर, सुरुम ै उनीहरूले संिवधानसभाको भने माग 

                                              
३५ ऐ.ऐ.। 
३६ ौषे्ठ र थापाले उनीहरूको दःतावेज ब्लगमा ूकािशत गरे, 
http://maobadi.wordpress.com. 
३७ अनवरत, ूेस िवज्ञिप्त, २ मे २००६। 
३८ सामन्तवाद र साॆाज्यवादको ध्वंसपिछ नयाँ ूजातािन्ऽक बािन्त पूरा गरी 
तुरुन्तै समाजवादतफर्  जाने र सवर्हाराको अिधनायकवादअन्तगर्त िनरन्तर 
बािन्तको िसद्धान्तमा आधािरत सांःकृितक बािन्तको उपायबाट साम्यवाद 
अथार्त ्सम्पूणर् मानवजाितको सुनौलो भिवंयतफर्  अिघ बढ्ने उनीहरूको लआय 
िथयो। “जनयुद्धको ऐितहािसक थालनीका सैद्धािन्तक आधारहरू”, Some 
Important Documents of Communist Party of Nepal (Maoist) (काठमाडौं, 
२००४)। िवःततृ जानकारीका लािग हेनुर्होस ् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s 
Maoists, मािथ उल्लेिखत। 

गरेका िथएनन।्३९ फेॄुअरी २००१ मा उनीहरूको दोॐो रािष्टर्य 
सम्मेलनले जनताको संिवधान िनमार्ण गनेर् ूिबयाबारे छलफल 
अिघ बढाउने िनणर्य गर् यो, तर संिवधान िवशेष रूपले िनवार्िचत 
ूितिनिधहरूद्वारा लेिखनेछ भन्ने बेहोरा त्यहाँ परेको िथएन।४० 
तर पिन जब उनीहरू तुरुन्तै वातार्मा ूवेश गरे उनीहरूले 
“अन्तिरम सरकार, संिवधानसभाको चुनाव र गणतन्ऽको 
संःथागत िवकास” को माग राखे।४१ उनीहरूले संिवधानसभाको 
ूःतावलाई राजतन्ऽवादी र गणतन्ऽवादीबीचमा फाटो ल्याउने 
साधनका रूपमा हेरेका िथए। सम्झौताको अविधमा जनसमथर्न 
ूाप्त नभएपिछ उनीहरूले गणतन्ऽको मुद्दालाई अःथाई रूपमा 
छोडे, तर संिवधानसभाको िवषयलाई भने कायमै राखे। दरबार र 
मूलधारका पाटीर्लाई संिवधानसभा मान्य नभएको कारणले नै 
सन ्२००१ र २००३ का वातार् असफल भएका िथए।  

फेॄुअरी २००५ को शाही कूले राजनीितक समीकरणलाई 
बदिलिदयो। त्यस घटनाले सन ् १९९० को राजनीितक 
इन्तजामका कमजोरीहरूलाई ूमािणत गिरिदयो र संवैधािनक 
पिरवर्तनको पक्षमा मूलधारका पाटीर्हरूिभऽ तलैदेिख दबाब 
बढायो। माओवादीका लािग संिवधानसभाको ूःताव सशस्तर् 
िविोहबाट मूलधारको राजनीितमा ूवेश गनेर् र राज्यको 
पुनःसंरचना गनेर् दवैकोु  माध्यम िथयो।४२ दवुै पक्षका लािग द्वन्द्व 
अन्त्य गरेर अिघ बढ्ने यही सबैभन्दा आकषर्क िवकल्प बन्यो। 

लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ। अक्टोबर २००५ को चुनबाङ बैठकले 
बहदलीयु  लोकतािन्ऽक गणतन्ऽलाई तत्कालीन लआय बनाउने 
िनणर्य गरेको िथयो। यो शब्दावली नरमपन्थी संसदीय 
गणतन्ऽवादीहरूलाई पिन ःवीकायर् छ, तर त्यस अवधारणाले 
माओवादीको दीघर्कालीन राजनीितमा िवशेष अथर् राख्छ।४३ 
बाबुराम भट्टराई यसलाई सङ्बमणकालीन गणतन्ऽ अथार्त ्
भारतीय शलैीको “संसदीय गणतन्ऽ” भन्दा धेरै ूगितशील तर 
“जनवादी गणतन्ऽ” भन्दा एक कदम अपूरो भनी पिरभािषत 
गछर्न।् उनका अनुसार यो “पुँजीवादी ूजातन्ऽ” को सवोर्च्च 
अवःथा हो, जसमा “औपचािरक ूजातन्ऽ” का सम्पूणर््  
अवयवहरू (बहदलीयु  ूितःपधार्, मतािधकार, आमिनवार्चन, 
कानुनी राज्य, ूेस ःवतन्ऽता आिद) हनाु का साथ ै उत्पीिडत 

                                              
३९ हेनुर्होस, बाइिसस मुप िरपोटर्, Towards a Lasting Peace in Nepal, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ २४-२५ र नेपालको संवैधािनक ूिबया, मािथ उल्लेिखत, प.ृ 
३। 
४० उनीहरूले बहपक्षीयु  वातार्, अन्तिरम सरकार बनाउन सबै पाटीर्को सम्मेलन र 
त्यही सरकारले नयाँ संिवधान बनाउने कुराका लािग आह्वान गरे। नेपाल 
कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) को ऐितहािसक दःतावेजहरू, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ २०६। 
४१  जून २००१ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्ि र उनका पिरवारका सबैजसो 
सदःयहरू मािरएपिछ माओवादीले गणतन्ऽ ःवतः ःथापना भइसकेको र 
त्यसलाई संःथागत गनुर्पनेर् दाबी गरेको िथयो। बाबुराम भट्टराई, Monarchy vs. 
Democracy: The Epic Fight in Nepal (नयाँ िदल्ली, २००५), प.ृ १७। 
४२ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्हरू, माओवादी नेताहरू, काठमाडौं, नोभेम्बर 
२००६। 
४३ एमाले, जनमोचार् र नेमिकपाले लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको िवचारमा सही गरे, 
तर सबै यसलाई एकै ढङ्गले पिरभािषत गदैर्नन।् 
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वगर्, जात, धमर् र मिहलाको राज्य संरचनामा उपयुक्त 
ूितिनिधत्व र सहभािगता हनेछु ।४४ िनवार्चन ूिबयाको 
माध्यमबाट शािन्तपूणर् तवरले जनवादी गणतन्ऽ ःथापनाको 
ूयास गनर् माओवादीहरू यःतो बहदलीयु  ूितःपधार्त्मक 
ूणालीमा भाग िलनेछन।्४५ 

बहदलीयु  ूणाली। केन्िीय सिमितले “एक्काइसौं शताब्दीमा 
ूजातन्ऽको िवकास” गनेर् ूःताव अनुमोदन गरेपिछ सन ्२००३ 
मा माऽै माओवादीले ूितःपधार्त्मक बहदलीयु  राजनीितको 
अवधारणा ःवीकार गरेका िथए। यस ूःतावले सवर्हारा 
अिधनायकवादको परम्परागत एकदलीय धारणालाई ूितःथापना 
गरे पिन यसले “सामन्तवाद िवरोधी” र “साॆाज्यवाद िवरोधी” 
पाटीर्माझ माऽ राजनीितक ूितःपधार्को पिरकल्पना गरेको 
िथयो।४६ मूलधारका ूमुख पाटीर्हरू यस मापदण्डिभऽ पदैर्नन।् 
ूचण्डले नेपाली काङ्मेस र नेपाली काङ्मेस (ूजातािन्ऽक) लाई 
“अित ूितगामी” पाटीर् र एमालेलाई “अित दोहोरो” भूिमका 
भएको “संशोधनवादी” पाटीर् भनी पिरभािषत गरेका छन।्४७ 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽमा अरूका सहभािगतालाई रोक्न सिकँदैन 
भन्ने कुरा माओवादीहरूले बुझेका छन ् तैपिन धेरै सङ्कुिचत 
रूपले पिरभािषत जनवादी गणतन्ऽ लागू गनेर् उम्मेद उनीहरू 
राख्छन।् तर, नेपाली मूलधारका पाटीर्हरूलाई त्यःतो ूःतािवत 
जनवादी गणतन्ऽमा सहभागी हनबाटु  कसरी रोक्न सिकन्छ 
भनेर सोधेमा त्यसको जवाफ िदन केही माओवादीहरू सङ्कोच 
मान्छन।् भट्टराई यित माऽै भन्छन,् “सबै खाले ूजातन्ऽमा 
राजनीितक पाटीर्का रूपमा दतार् गनर् पाउने नपाउने िनयम हन्छु । 
ूजातन्ऽको अथर् सीमारिहत ःवतन्ऽता भन्ने होइन।”४८  

माओवादीले बहदलीयु  ूजातन्ऽ ःवीकार गनुर्मा मुख्य दईुओटा 
कारणहरू छन।् पिहलो, राजनीितक ूितःपधार् ूजातन्ऽको 
पयार्वाची हो भन्ने घरेलु तथा अन्तरार्िष्टर्य मान्यतालाई उल्टाउन 
नसिकने उनीहरूले महसुस गरेन। दोॐो, पिहलेका कम्युिनःट 
शासनहरू राजनीितक ूितःपधार् नभएकै कारण असफल भए 
भन्ने िनंकषर्ले उनीहरूको रणनीितक ःवरूपमा पन्छाउनै 
नसिकने तकर् हरू उत्पन्न गिरिदयो। बािन्तकारी पिरवर्तन 
कमर्चारीतन्ऽको िनिंबयतामा दब्न सक्ने सम्भािवत 
खतराहरूलाई टानर् उनीहरूले यःतो िनणर्य गरे : “सामन्तवाद 
िवरोधी र साॆाज्यवाद िवरोधी ूजातािन्ऽक राज्यको संवैधािनक 
सीमािभऽ रहेर राजनीितक ूितःपधार्लाई सङ्गिठत गदैर् 

                                              
४४ माओवादीको लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको धारणाबारे िवःततृ व्याख्याका लािग 
हेनुर्होस,् बाबुराम भट्टराई, राजतन्ऽ र लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ (काठमाडौं, 
२००६)। 
४५ बाबुराम भट्टराई, “लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको गुदी”, मूल्याङ्कन, जून २००६। 
ूचण्डले माओवादीहरू “शािन्तपूणर् माध्यमबाट जनवादी गणतन्ऽको लआयका 
लािग जानेछन”् पिन भने। The Hindu सँग अन्तवार्तार्, मािथ उल्लेिखत। 
४६ माओवादीका लािग राजावादी पाटीर्हरू “सामन्ती” र अमेिरकामुखी पाटीर्हरू 
“साॆाज्यवादी” हनु ।् 
४७ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, हाॆो जलजला, सेप्टेम्बर २००६। 
४८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, अिूल २००६। 

कम्युिनःट पाटीर्लाई िनरन्तर सवर्हाराकरण र बािन्तकारीकरण 
गदैर् लैजाने पिरिःथितको िनमाणर् गनुर्पछर्।”४९ 

घ) िभऽी र बािहरी सम्बन्धको पुनिनर्मार्ण  

आफ्नै बलबुतामा माऽ ै िजत्न नसक्ने महसुस गरेपिछ 
माओवादीहरूले अन्य शिक्तकेन्िहरू िवशेषगरी भारत र मूलधारका 
पाटीर्हरूिसतको सम्बन्धतफर्  आफ्नो ध्यान िदए। यसमा उनीहरू 
मानिसक रूपमा “संयुक्त मोचार्” को शास्तर्ीय माओवादी 
रणनीितद्वारा िनदेर्िशत िथए : “बािन्त तथा िनमार्णमा िवजय 
पाउन र दँमनकाु  िवरुद्ध साझा लडाइँ लड्नका लािग एकता गनर् 
सिकनेसम्मका सबै शिक्तहरूसँग एकता गनेर्।”५० यसले 
पाटीर्सँगको रणनीितक गठबन्धनका लािग पयार्प्त औिचत्य ूदान 
गर् यो। राष्टर्वादका आधारमा दरबारसँग एकता भएको अवःथामा 
पिन सायद त्यही तकर् लाई अिघ सािरने िथयो।  

अन्य घरेलु र अन्तरार्िष्टर्य शिक्तहरूसँग सम्बन्ध सुधानेर् ूयास 
पिन भूिमगत सङ्घषर् त्याग्ने सोचाइ राखेरै गिरएको िथयो। 
मूलधारका शिक्तहरूसँग संलग्नता बढाउन चाहनेहरूलाई पिन 
भूिमगत अवःथाबाट बािहर आउने ूिबया जिटल र खतरापूणर् 
हनेछु  भन्ने थाहा िथयो। शिक्तशाली िमऽ बनाउनाले रूपान्तरण 
सिजलो हनु  सक्थ्यो र माओवादीहरूलाई खुला राजनीितको 
अिधकतम फाइदा िलन मद्दत पुग्थ्यो। ूमुख घरेलु शिक्तहरूमा 
ूमुख पाटीर् र नागिरक समाजका िविभन्न समूहहरू िथए भने 
दरबार र सेनािसत पिन उनीहरूले गुपचुप सम्पकर्  राखेका िथए। 
माओवादी नेताहरूले ूेसमा नरम खालका अन्तवार्तार्हरू िदएर 
िवश्वसमक्ष आफ्नो नयाँ अनुहार देखाउँदै अन्तरार्िष्टर्य समुदायको 
समथर्न िजत्न धेरै ूयास गरे। 

यःतो ूयासको मुख्य चुरो भारतसँगको सम्बन्ध िथयो जसमा 
आकाश-जिमनको अन्तर आएको िथयो। अगःत २००४ को 
बैठकले “भारतीय िवःतारवाद” को सामना गनेर् िनणर्य िलएको 
िथयो, जसअनुसार सम्भािवत हःतके्षप बेहोनर् देशभिर सुरुङ र 
बङ्कर खन्ने अिभयान चलाइएको िथयो। तर एक वषर् पिन 
निबत्दै उनीहरू नयाँ िदल्लीको निजक पुगेका िथए र भारतीय 
िमऽहरूलाई चिकत तुल्याउँदै (भारतमा) काङ्मेसको नेततृ्वको 
सरकारलाई समथर्न गरेका िथए र लामो समयदेिख माओवादीको 
कडा िवरोधी रहँदै आएको भारतीय कम्युिनःट पाटीर् 

                                              
४९  नेकपा (माओवादी) “पाटीर्ले आफूलाई िनरन्तर बािन्तकारी बनाइराख्न 

नसकेको खण्डमा वैकिल्पक बािन्तकारी पाटीर् वा नेततृ्वको िनमार्ण गनेर् जनताको 
अिधकारलाई संःथागत गरेर माऽै ूितबािन्तलाई ूभावकारी ढङ्गले रोक्न 

सिकन्छ” भन्ने िनंकषर्मा पुग्यो। “इितहासको अनुभव र एक्काइसौं शताब्दीमा 
ूजातन्ऽको िवकासका बारेमा” मे २००३ को नेकपा (माओवादी) को केन्िीय 

सिमितको बैठकले पािरत गरेको दःतावेज, 
http:/cpnm.org/new/English/worker/9issue/ document.htm. 
५० Kwok-Sing Li (tr. Mary Lok), A Glossary of Political Terms of the 
People’s Republic of China (हङकङ, १९९५), प.ृ ४५१ [emphasis 
added]। हेनुर्होस ् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Maoists, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ १०-१२। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ ८ 
 

 

(माक्सर्वादी) िसत पिन उनीहरू चोचोमोचो िमलाउँदै िथए।५१ 
भारतले िभऽिभऽै माओवादीसँग सम्पर्क राखेको िथयो र 
माओवादीहरूको नयाँ व्यवहारूित सकारात्मक हनुमाु  न ैभारतले 
आफ्नो िहत पिन देखेको िथयो। भारतीय नीित-िनमार्ताहरू राजा 
ज्ञानेन्िबाट िनराश हँदैु  गएका िथए र केही सुरक्षा िवशे्लषकहरूले 
नेकपा (माओवादी) मूलधारको राजनीितमा आउनाले के्षऽीय 
िःथरतालाई फाइदा पुग्ने तथा उनीहरूका भारतीय 
समकक्षीहरूलाई पिन त्यसबाट िशक्षा िमल्न सक्ने सुझाउ िदएका 
िथए।५२  

माओवादीको भारतूितको पिरवितर्त नीितबाट उनीहरूलाई केही 
तात्कािलक फाइदा पिन भयो। यसबाट सात पाटीर्हरूको 
गठबन्धनको िनमार्ण सम्भव भयो। (सात पाटीर्का ूमखु 
नेताहरूले नयाँ िदल्लीको अनौपचािरक मध्यःथतालाई ःवीकार 
गिरसकेका िथए)।५३ भारतलाई राजाबाट टाढा पुर् यायो, 
अमेिरकाको कडा िवरोधलाई मत्थर पानेर् काम गर् यो, केही 
हदसम्म अन्तरार्िष्टर्य वैधता ूाप्त भयो अिन भारतीय कारागारमा 
रहेका िकरण र गौरवसिहत १०० जनाभन्दा बढी कायर्कतार्हरूको 
िरहाइ भयो। भारतिसत साझा ःवाथर्का लािग िमल्न सिकन्छ र 
त्यःतो सीिमत सहकायर्ले माओवादी तथा भारतीय नीित-
िनमार्ताहरू दवुैको टाउको दखाइु  बनेको अमेिरकी ूभावलाई 
घटाउनेछ भन्ने उनीहरूको िवश्वास िथयो र सायद त्यो सही 
िथयो। 

                                              
५१  हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s New Alliance, मािथ उल्लेिखत। 
५२ भारतीय सरकारका लािग माओवाद बढ्दो घरेलु खतरा हो। ४ नोभेम्बर २००४ 
मा भारतीय ूधानमन्ऽी मनमोहन िसंहले “जम्मु-कँमीर र उत्तर-पूवर्को 
िविोहभन्दा पिन भारतका लािग धेरै खतरापूणर् भनी व्याख्या गरे।” एउटा 
अध्ययनअनुसार माओवादी िहंसाले कम्तीमा पिन १४ भारतीय राज्यका १६५ 
िजल्ला (भारतको के्षऽफलको एकचौथाइभन्दा बढी भाग) लाई असर पारेको छ। 
हेनुर्होस ् “Maoist Assessment – Year 2006”, www.satp.org/satporgtp/ 
countries/india/maoist/Assessment/index.html. 
५३ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, सात पाटीर् गठबन्धनका नेताहरू, काठमाडौं, 
नोभेम्बर २००६। 

३. कमरेडहरूबाट आलोचना 

माओवादीले आफ्नो अिभयान सुरु गदार् अन्तरार्िष्टर्य िमऽहरूबाट 
उनीहरूले दृढ समथर्न पाएका िथए। िरभोल्युसनरी 
इन्टरनेसनिलःट मुभमेन्ट (िरम) जःता सङ्गठनहरूले नेकपा 
(माओवादी) लाई खाँट्टी माओवादको िवश्वव्यापी ध्वजावाहक 
ठानेका िथए। तर नेपालका माओवादी आफ्नो सुरुको परम्परागत 
रणनीितबाट टािढँदै गएपिछ माओवादीको शािन्तपूणर् रूपान्तरण 
मन नपराउने अन्तरार्िष्टर्य िमऽहरूबाट उनीहरूको आलोचना हनु  
थाल्यो। माओवादीहरूलाई आफ्नो नयाँ लाइनूित िमऽहरूको 
िवश्वास िजत्न अप्ठ्यारो पिररहेको छ तर उनीहरू आशावादी छन।् 
उनीहरूले के िवश्वास गरेका छन ्भने सम्झौतामाफर् त िवजय ूाप्त 
गनेर् िवषयमा उनीहरूले गरेको ूयोगले संसारभरका 
वामपन्थीहरूका लािग नयाँ उदाहरण ूःतुत गनेर्छ।  

भारतका माओवादीहरू नेपाली माओवादीका सबैभन्दा निजकका र 
ूभावशाली िमऽ हनु ,् यद्यिप उनीहरूले नेपाली माओवादीलाई 
व्यावहािरक तवरमा कमै माऽ सघाएका िथए र माओवादी िविोह 
िटकाउन उनीहरूको खासै हात िथएन। शािन्त ूिबयाूित 
उनीहरूको (भारतीय माओवादीहरूको) शङ्कालु धारणाले नेकपा 
(माओवादी) को नेततृ्व आफ्नो मौिलक रणनीितबाट कित टाढा 
गएको छ भन्ने देखाउँछ र यसले त्यःतो अप्ठ्यारोलाई 
ूितिबिम्बत गछर् जसबारे नेपाली माओवादीिभऽबाट आवाज 
आउन थालेको छ। भारतीय माओवादी नेता गणपितले नेपाली 
कमरेडहरूलाई यःतो चेतावनी िदएका छन ्: “या त अिहले कै 
व्यवःथामा समािहत होऊ या सत्ताधारी वगर्सगँ शिक्त साझेदारी 
गनेर् वतर्मान नीित त्यागेर शिक्त हात पानर् पुनः सशस्तर् बािन्तमा 
लाग। बुद्धदशर्नको जःतो मध्यमागर् छैन। बुजुर्वाहरूले आिवंकार 
गरेको खेलको िनयम ितमीहरूले बनाउन सक्दैनौ।”५४ 

बािन्तकारी वामपन्थी वतृ्तमा यःतो तकर् ले िनकै ठलोू  महत्त्व 
राख्दछ िकनभने नेपाली माओवादीहरू सफल हनाकाु  लािग 
उनीहरूले संसदवादी शऽुलाई पराःत गरेर माऽ पुग्दैन आफ्नै 
क्याम्पका आलोचकहरूको समेत मन िजत्न सक्नुपछर्।  

क) अन्तरार्िष्टर्य िमऽशिक्त 

नेपाली माओवादीलाई समथर्न गनेर् दईुओटा अन्तरार्िष्टर्य समूह 
महत्त्वपूणर् छन ्:  

िरभोल्युसनरी इन्टरनेसनिलःट मुभमेन्ट (िरम)। िरम आफूलाई 
माक्सर्वाद-लेिननवाद र माओवादका मागर्िनदेर्शक िसद्धान्तको 
पहरेदार ठान्दछ। माओको मतृ्युपिछ भएको ूितबािन्तबाट 
माओको िवरासतलाई बचाउन चाहने समहूहरूबाट सन ्१९८४ मा 
चीनमा िरमको ःथापना भएको िथयो। लन्डनमा यसको 
आिधकािरक कायार्लय हलाककोु  ठेगानामा माऽ सीिमत छ, तर 

                                              
५४ Tilak Pokharel, “Indian Maoists urge CPN-M to wield arms”, The 
Kathmandu Post, १६ मे २००६। 
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यसले अ वल्डर् टु िवन नामक पिऽका फाट्टफुट्ट िनकाल्ने गछर् 
र िविभन्न देशका माओवादीहरूबीचको सम्बन्धलाई बढाउने काम 
गिररहेको छ। नेकपा (माओवादी) िरमको एक्लो सदःय हो 
जसले बािन्तका कुरालाई गम्भीरतापूवर्क व्यवहारमा उतारेको 
छ।५५ अरू ठाउँका माओवादीहरूका लािग नेपाल जल्दोबल्दो 
उदाहरण बनेको िथयो। उनीहरूले नेपाली माओवादीले गरेका 
समसामियक बािन्तको सफल ूदशर्नको ूशसंा गरेका िथए। 
नेकपा (माओवादी) को पिरवितर्त अवःथालाई पचाउन 
उनीहरूलाई गा॑ो पिररहेको छ। 

माओवादीलाई उनीहरूको जनयुद्धमा लाग्न ूोत्साहन िदने काममा 
िरमले महत्त्वपूणर् भूिमका खेलेको िथयो। सन ् १९९३ (माओको 
शतवािषर्की साल) मा िरमले आफूले “माओत्सेतुङ िवचारधारा” 
होइन “माओवाद” मान्ने घोषणा गरेको िथयो। यस िववादाःपद 
पथलाई नेकपा (एकता केन्ि) ले आफ्नो “माओ ःमािरका” मा 
समथर्न जनाएको िथयो।५६ एकता केन्िको एउटा टबाु  फुटेर 
नेकपा (माओवादी) बन्यो र आफूलाई एकता केन्िबाट अलग 
देखाउन यसले आफ्नो नाम पिछिल्तर “माओवादी” थप्यो।५७ 
(मोहनिवबम िसंहले नेततृ्व गरेको नेकपा (मसाल) पिन िरमको 
सदःय िथयो। तर त्यस पाटीर्ले माओवादी लाइन मान्न 
अःवीकार गदैर् सन ्१९९८ मा िरम छाड्यो।) िरमले “एिन्डजदेिख 
िहमालयसम्म, मुिक्तको एकमाऽ उपाय जनयुद्ध” शीषर्कको 
िवज्ञिप्त िनकालेर नेपालमा थािलएको जनयुद्धको ःवागत गर् यो।५८ 
िरमले नेपाली माओवादीलाई अन्तरार्िष्टर्य छिव ूदान गदैर् अरू 
देशसँग सम्पकर्  बनाइिदएर अन्तरार्िष्टर्य समथर्न जटुाउने काम 
गर् यो।  

ूचण्डका अनुसार जनयुद्धको तयारीको अिन्तम चरणमा 
“लगातार अन्तरार्िष्टर्य संलग्नता” रहेको िथयो। त्यसमा पिहलो र 
सबैभन्दा महत्त्वपूणर् संलग्नता िरमको रह्यो।५९ “वैचािरक र 
राजनीितक िवषयमा महत्त्वपणूर् आदानूदान भयो। िरम 
किमटीबाट हामीले पेरुली कम्युिनःट पाटीर् (पीसीपी) को 
अनुभव, त्यहाँको दईु तहको सङ्घषर्साथ ै टकीर्, इरान र 
                                              
५५ RIM’s members are: Ceylon Communist Party (Maoist), Communist 
Party of Afghanistan, Communist Party of Bangladesh (Marxist-Leninist), 
Communist Party of Nepal (Maoist), Communist Party of Peru, 
Communist Party of Turkey Marxist-Leninist, Marxist-Leninist 
Communist Organisation of Tunisia, Maoist Communist Party [Italy], 
Proletarian Party of Purba Bangla [Bangladesh], Revolutionary 
Communist Group of Colombia, Revolutionary Communist Party [U.S.] 
and Communist Party of Iran (Marxist-Leninist-Maoist). हेनुर्होस ्
www.awtw.org/rim/index.htm. 
५६ “माओ ःमािरका” (नेकपा एकता केन्ि) केन्िीय कायार्लय, िडसेम्बर १९३०। 
िचिनयाँ कम्युिनःट पाटीर्ले पिन माओ िवचारधारा छुट्टै िसद्धान्त नभएको ठानेर 
“माओवाद” भन्ने शब्दावली चलाएको छैन। 
५७ यो िवषय असहमितका बुँदाहरूमध्ये एउटा िथयो जसका कारण सन ्१९९४ मा 
नेकपा (एकता केन्ि) फुटेको िथयो। माओवादीमा नलाग्ने एउटा समूहले अिहले 
पिन “माओवाद” होइन “माओत्सेतुङ िवचारधारा” लाई नै मािनआएको छ। 
५८ िरम किमटी, ूेस िवज्ञिप्त, १ मे १९९६। 
५९ Li Onesto, “Red Flag Flying on Roof of the World” (ूचण्डसँग 
अन्तवार्तार्), Revolutionary Worker, २० फेॄुअरी २०००। 

िफिलिपन्सको अनुभव पायौँ। हामीले बाङ्लादेश र ौीलङ्काको 
अनुभवबाट पिन िसक्यौँ।”६ ०  िरमले “अमेिरकी साॆाज्यवाद” को 
िवरोधमा कम्युिनःट र गैरकम्युिनःट-हरूलाई जटुाउने लआय 
िलएको िवश्व जनूितरोध अिभयानको ःथापना गनेर् कामको पिन 
नेततृ्व गर् यो।६१ यस अिभयानले नेपालमा बढी ध्यान िदयो र 
युरोपका सहरहरूमा ूचार कायर्बमहरू चलायो।६२ नोभेम्बर २००५ 
यता यसले रोल्पामा माओवादीले चलाएको सडक िनमार्ण 
योजनामा काम गनर् िवदेशी ःवयंसेवकका तीनओटा टोली 
पठायो।६३ यस अिभयानको दिक्षण एिसया शाखा पिन छ।६४ 
जसको वतर्मान संयोजक नेकपा (माओवादी) का नेता सुरेश 
आलेमगर हनु ।् 

कोअिडर्नेिटङ किमिट अफ माओइःट पाटीर्ज एन्ड अगर्नाइजेसन्स 
अफ साउथ एिसया (कम्पोसा)। यो किमिट भारत, बाङ्लादेश, 
नेपाल र ौीलङ्काका नौओटा माओवादी सङ्गठनहरूले 
त्यसअिघको उनीहरूको अनौपचािरक सम्बन्धलाई औपचािरकता 
िदँदै जलुाई २००१ मा गठन गरेका हनु ।्६५ यसको ःथापनामा 
नेकपा (माओवादी) को ठलोू  हात छ र यसको नेततृ्वमा 
नेपालका माओवादीले महत्त्वपणूर् भूिमका खेलेका छन।्६६ यस 
के्षऽीय सङ्गठनले भारतका दईओटाु  ठलाू  नक्सलवादी पाटीर् 
सीपीआई-एमएल (पीडब्ल)ु र एमसीसी (आई) लाई िमलाएर 
सेप्टेम्बर २००४ मा भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) 
बनाउनमा मद्दत गर् यो।६७ यस सिम्मलनले सन ् १९७२ मा 
नक्सलवादी नेता चारु मजमुदारको मतृ्युपिछ िवभािजत 
आन्दोलनलाई पुनः एकीकरण गनेर् िदशामा केही हदसम्म काम 
                                              
६० ऐ.ऐ.। 
६१  हेनुर्होस ्www.wprm.org. 
६२ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, WPRM activists, London, Frankfurt and 
Brussels, जनवरी, फेॄुअरी र अक्टोबर २००५। 
६३ “Nepal: building a road into the future. Provisional report of the First 
International Road Building Brigade to the Magarat autonomous republic 
of Nepal”, www.pcr-rcpcanada.org. 
६४ नेपाल, भारत, बाङ्लादेश र ौीलङ्काका ूितिनिधहरूले २-४ अक्टोबर २००२ 
मा दिक्षण एिसयाका कुनै गोप्य ठाउँमा भएको बैठकमा यो संःथा गठन गरेका 
िथए। अन्तवार्तार्, “Com Munir”, convenor of WPRM South Asia, 
www.wprm.org/wprm_sa/ wprm_sa/interview_sa.htm. 
६५ सुधीर शमार्, “Deep Red in the Heartland”, Himal South Asian, जनवरी 
२००२। कम्पोसाका संःथापक सदःयहरू िनम्नबमोिजम िथए : 

Communist Party of India-Marxist Leninist (People’s War) (CPI-
ML(PW), commonly known as the People’s War Group or PWG), Maoist 
Communist Centre of India (MCC-I), Revolutionary Communist Centre of 
India (Maoist), Revolutionary Communist Centre of India (MLM), 
Bangladesher Samyabadi Dal (M-L), Purbo Bangla Sarbahara Party (CC), 
Purbo Bangla Sarbahara Party (MPK), Ceylon Communist Party (Maoist) 
and Communist Party of Nepal (Maoist). 
६६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, RIM sources, लन्डन, जनवरी २००५। 
६७ Nihar Nayak, “Naxalites: A Compact of Fire”, South Asia Intelligence 
Review, १८ अक्टोबर २००४। हेनुर्होस ् “Top Naxals pledge no action 
during truce”, The Hindu, १५ अक्टोबर २००४। सामान्यतया भारतीय 
माओवादीहरूलाई “नक्सलवादी” भन्ने गिरन्छ। सन ् १९६० को दशकको 
अन्त्यितर माओवादी िविोह जिन्मएको यो ठाउँ नेपालको िसमाना 
निजक भारतको पिश्चम बङ्गालमा पदर्छ। नक्सलबारी नामको ठाउँबाट 
यो नाम रािखएको हो। 
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गर् यो, यद्यिप मूलधारको सीपीआई-एमएल (िलबरेसन) 
नक्सलवादीका िविभन्न समूहमध्ये एक हो जसले सीपीआई 
(माओवादी) ले अिख्तयार गरेको सशस्तर् सङ्घषर्को नीितको घोर 
िवरोध गदर्छ।  

कम्पोसाले नेकपा (माओवादी) लाई दिक्षण एिसयामा आफ्नो 
सम्पकर्  िवःतार गनर् र आफू जःतै समूहहरूसँग सहयोगात्मक 
सम्बन्ध ःथापना गनर् मद्दत गर् यो। नेपाली माओवादीले फेॄुअरी 
२००१ मा सम्पन्न रािष्टर्य महािधवेशनबाट “दिक्षण एिसयाका 
लािग नयाँ सोिभयत सङ्घ” को ूःताव पािरत गरेर यसअिघ नै 
के्षऽीय सोचाइ अिघ सारेको िथयो।६८ त्यस महािधवेशनले के्षऽीय 
जनबािन्तमा भारत मुख्य अवरोध भएको भन्दै जनुसुकै िविोह 
सफल हनाकाु  लािग भारतसँग लड्नैपनेर् िनंकषर् िनकालेको 
िथयो। यसबाट अरू दृिष्टले असमान रािष्टर्य समूहहरूबीच द॑ो 
साझा मञ्च बनाउनुपनेर् आवँयकता पुिष्ट भयो। सोहीबमोिजम 
कम्पोसाले आफ्ना दईओटाु  उदे्दँय िनधार्रण गर् यो : “आ-आफ्ना 
देशमा जनताको शिक्त ूाप्त गनर्का लािग सङ्घषर् गनेर्” र 
“अमेिरकी साॆाज्यवाद तथा भारतीय िवःतारवादका िवरुद्ध 
लड्ने।”६९  

ख) वैचािरक मतभेद 

िरम र कम्पोसाका अिधकांश सदःयहरू नेकपा (माओवादी) ले 
आफ्नो रणनीितमा पुनरावलोकन गरेकामा सशिङ्कत छन।् 
केहीले सावर्जिनक रूपम ैआलोचना गरेका छन ्भने केहीले गोप्य 
ढङ्गले आफ्नो आशङ्का व्यक्त गरेका छन।् यस उपरको िववाद 
त्यित शऽुतापूणर् त छैन तर पिन किहलेकाहीँ यसले उमरूप 
िलने भने गरेको छ। धेरै चरणमा भएका बैठकहरूबाट पिन 
मतभेद हट्न सकेको छैन। नेपालका माओवादीले अन्तरार्िष्टर्य 
िमऽहरूको आपित्तलाई रचनात्मक आलोचनाका रूपमा िलएको 
बताएका भए पिन उनीहरूबीच नराॆो शब्दबाण हानाहान भएका 
छन।्  

नेपाली माओवादी र उनीहरूका िवदेशी िमऽहरूका बीचमा 
िसद्धान्तलाई कसरी व्यवहारमा उतानेर् भन्ने िवषयमा मुख्य 
मतभेद रहँदै आएको छ। नेकपा (माओवादी) ले परम्परागत 
रणनीित र कायर्नीितबाट बािन्त सफल नहनेु  िनंकषर् िनकालेको 
छ। ूचण्डले नयाँ मन्ऽ िनकालेका छन ्: “बािन्तलाई पुनराविृत्त 
गनर् सिकँदैन, यसको िवकास माऽ गनर् सिकन्छ।”७० यसबाट 
उनीहरूले माक्सर्वाद, लेिननवाद र माओवादको ःथािपत सूऽ 
त्यागेको कुरा ःपष्ट हन्छु  र वतर्मान नेपालको सन्दभर् सुहाउँदो 
नयाँ अवधारणाको िवकास गनेर् उनीहरूको ूयत्नलाई ूःट्याउँछ। 

                                              
६८ ूचण्ड, महान ्अमगामी छलाङ, मािथ उल्लेिखत, प.ृ २४। 
६९ कम्पोसा, ूेस िवज्ञिप्त, २४ सेप्टेम्बर २००१। दिक्षण एिसयामा सोिभयत 
शैलीको महासङ्घ ःथापना गनेर् नीित िववादाःपद िथयो। भारतको के्षऽीय शिक्त 
बन्ने िवःतारवादी आकाङ्क्षालाई माऽ बल पुर् याउने ूत्युत्पादक नीित भनी अरू 
कम्युिनःटहरूले यस नीितको आलोचना गरेका िथए। एमाले महासिचव 
माधवकुमार नेपालको अन्तवार्तार्, िदशाबोध, अिूल २००१। 
७० “ऐितहािसक सम्भावना र ऐितहािसक चुनौती”, संशे्लषण, अक्टोबर २००६। 

माओवादीका धेरैजसो अन्तरार्िष्टर्य िमऽहरूले यसलाई 
संशोधनवादका रूपमा हेरेका छन ् जो कम्युिनःटहरूले लगाउने 
कठोर आरोप हो।७१ नेकपा (माओवादी) ले आफूसँग सरसल्लाह 
नगरीकन कायर्नीित फेरेको र रणनीित तथा कायर्नीितको 
ॅमात्मक िमौण गरेको गुनासो भारतीय माओवादी नेताहरूको 
छ।७२ तर नेपाली माओवादीहरूका दृिष्टमा िवदेशी कमरेडहरू 
जडसूऽवादी हनु  ् र उनीहरूले नेपालको वाःतिवकता बुझेका 
छैनन।् नेकपा (माओवादी) का एक जना नेताले भनेका छन,् 
“हामी ूितरोधात्मक चरणमा पुिगसकेका छौँ, हाॆा भारतीय 
िमऽहरू अिहले पिन रक्षात्मक चरणम ै छन,् उनीहरूले हाॆा 
चुनौती बुझ्न सक्ने कुरै आएन।”७३ 

नेकपा (माओवादी) ले मे २००३ मा “एक्काइसौँ शताब्दीको 
ूजातन्ऽको िवकास” गनेर् नीित अवलम्बन गरेपिछ िरमसँग 
नीितगत मतभेद सुरु भएको हो।७४ माओवादीको मुख्य 
मतभेदचािहँ िरममा पिहलेदेिख ूभुत्व जमाउँदै आएको अमेिरकी 
बािन्तकारी कम्युिनःट पाटीर्सँग रहेको छ। तर भारतीय 
माओवादी, खासगरी भा.क.पा. (माओवादी) सँगको मतभेद र 
िववाद भने बढी महत्त्वको छ। भौगोिलक सामीप्य र दशकौँ 
पुरानो दोहोरो सम्बन्धले गदार् पिन यो बढी महत्त्वपूणर् हनु  
गएको हो। भारतीय माओवादीहरूले नेपाली माओवादीको अहंकार 
तथा ूचण्डपथको िवकास र यसलाई झन्डैझन्डै मौिलक 
िसद्धान्तका रूपमा गिरएको ूचारूसारलाई लगाम लगाउने काम 
गरेका छन।् भा.क.पा. (माओवादी) का महासिचव गणपितले 
भनेका छन,् “नेपालको जनयुद्धले ूाप्त गरेका केही 
उपलिब्धहरूलाई केही हदसम्म अित सामान्यीकरण गनेर् गिरएको 
हामीले पाएका छौँ। अत्यन्तै िपछिडएको देशको बािन्तका 
िवशेषतालाई संसारभर लागू हन्छु  भन्न ुयःतै सामान्यीकरणमध्ये 
पछर्।”७५  

भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) माऽै त्यःतो एकमाऽ 
ॅात ृ पाटीर् हो जसले नेकपा (माओवादी) को नयाँ लाइनको 
खुला रूपमा लगातार आलोचना गरेको छ। (नेपाली र भारतीय 
माओवादीको सम्बन्धमा जिहले पिन खटपट चल्दै आएको छ। 

                                              
७१  बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
७२ भा.क.पा. (माओवादी) का महासिचव गणपितले नेकपा (माओवादी) का 
एक जना कायर्कतार्सँग यसो भनेका िथए : “तपाईंको पाटीर्ले दृढताका साथ 
कायर्नीित अपनाएको कुरा राॆो हो। तर केही पिरिःथितको बढी सामान्यीकरण 
गरेबाट समःया देिखन्छ। किहलेकाहीँ पिरिःथितको गलत मूल्याङ्कन जःतै, 
भारत, चीन र अमेिरकाबीचको अन्तरिवरोध चिकर् एको छ भन्ने आधारमा 
बनाइएको कायर्नीितको समःया पिन छ।” “दिक्षण एिसया िवश्व बािन्तको केन्ि 
बन्दै गएको छ”, भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) महासिचव 
गणपितिसत नेकपा (माओवादी) का कायर्कतार्ले सन ्२००६ को मध्यितर िलएको 
अन्तवार्तार्। यो बाइिसस मुपलाई इमेलमाफर् त ूाप्त भएको िथयो। 
७३ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
७४ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
७५ “दिक्षण एिसया िवश्व बािन्तको केन्ि बन्दै गएको छ”, मािथ उल्लेिखत। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ ११ 
 

 

उनीहरूबीच धेरै नीितगत मतभेद छन)्।७६ नेपाली माओवादीले 
सरकारसँग बहृत ् शािन्त सम्झौता गरेपिछ भा.क.पा. 
(माओवादी) का ूवक्ता कमरेड आजादले यःतो ूितिबया 
िदएका िथए : “हामी नेकपा (माओवादी) लाई उनीहरूको 
हालको कायर्नीितमा पुनरावलोकन गनर् अिपल गदर्छौँ, जुन 
कायर्नीितले गदार् नेपाली बािन्तको रणनीितक िदशा नै बदिलएको 
छ।”७७ उनले नेपाली माओवादी “सत्ताधारी वगर् र उनीहरूका 
साॆाज्यवादी/िवःतारवादी मािलकको” धरापमा फःन सक्ने 
अथवा “मीस, इन्डोनेिसया, िचले र अरू धेरै देशमा जःतै 
अचानक हनेु  कू र कम्युिनःट आमहत्या” को खतरामा पनर् 
सक्ने चेतावनी िदएका िथए।७८ 

ग) िमऽहरूको आपित्त 

भारतीय माओवादीका आपित्त मूल रूपमा रणनीित र कायर्नीित 
दवुै िवषय उपर छन ् (यद्यिप नेपाली माओवादीले रणनीित र 
कायर्नीित िमसाएको गुनासो भारतीय माओवादीहरूले पिहल्यैदेिख 
गदैर् आएका िथए)। 

१. रणनीितबारे 

बहृत ् शािन्त सम्झौता। नेकपा (माओवादी) ले बहृत ् शािन्त 
सम्झौतामाफर् त युद्धको अन्त्य गरेको घोषणा भारतीय 
माओवादीलाई पचाउन सा॑ै गा॑ो भएको कुरा हो। भा.क.पा. 
(माओवादी) ले यःतो गुनासो गरेको छ : “नेपालको अन्तिरम 
सरकारको िहःसा हनु  माओवादीले गरेको सम्झौताले सत्ताधारी, 

                                              
७६ “सन ्१९९१ को आमिनवार्चनमा भाग िलएर नेपाली माओवादी नेपालको तेॐो 
ठूलो संसदीय दल बनेपिछ भारतीय माओवादीले उनीहरूमा दिक्षणपन्थी िवचलन 
आएको भनी आलोचना गरेका िथए। बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी 
नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। नेपाली माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपिछ 
भारतका केही कमरेडहरूले उनीहरूको ूशंसा गरे भने केहीले नेपाली माओवादीले 
अवःथाको सही मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै िविोह असफल हनेु  चेतावनी िदएका 
िथए। नेकपा (माओवादी) ले दृढताका साथ आफ्नो तकर्  राख्यो र ूचण्डले 
भारतीय माओवादीिसत आन्दोलनको “िभजन” नभएको भनी आलोचना गरे। 
“केही समूहहरू गुिरल्ला के्षऽ, गुिरल्ला के्षऽ, गुिरल्ला के्षऽ भनी रटान माऽ 
लाउँछन।् िवगत २५ वषर्देिख उनीहरू गुिरल्ला के्षऽको रटान लगाइरहेका छन,् तर 
उनीहरूसँग दृिष्टकोण, वाःतिवक दृिष्टकोण नै छैन।” Li Onesto, “Red Flag 
Flying on Roof of the World”, मािथ उल्लेिखत। यसको केही पिछ दवैु  देशका 
ूितिनिधहरूले एकआपसका मतभेदलाई हटाए। “माओवादी पाटीर्हरूबाट 
नेततृ्व गिरएका दवैु  देशका जनता राज्य दमन िवरुद्ध साहिसक ढङ्गले 
लड्दैछन।् उनीहरू वाःतिवक मुिक्त र ःवतन्ऽतातफर्  अिघ बिढरहेका छन,् 
जनताको पूणर् मुिक्तका लािग सच्चा माओवादी बािन्तकारी शिक्तहरूले जनताको 
नेततृ्व गिररहेका छन।्” CPN(M) and CPI-ML(PW), संयुक्त ूेस िवज्ञिप्त, 
१४ जुलाई २०००। नेकपा (माओवादी) ले सन ्२००१ र २००३ मा शािन्तवातार्मा 
बःने इच्छा व्यक्त गरेपिछ नेपाली र भारतीय माओवादीबीच फेिर रडाको सुरु 
भयो। तर फेिर युद्धमा फिकर् एपिछ सेप्टेम्बर २००४ मा भारतका दईुओटा 
कम्युिनःट पाटीर्हरू सीपीआई-एमएल (पीडब्लु) र एमसीसी (आई) लाई 
एकीकृत गराएर भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) गठन गनेर् काममा 
नेपाली माओवादीले मध्यःथताकतार् भई काम गरे। 
७७ Azad (CPI (Maoist) spokesman), ूेस िवज्ञिप्त, १३ नोभेम्बर २००६। 
७८ आजादसँग अन्तवार्तार्, People’s March (unofficial mouthpiece of CPI 
(Maoist)), ६ अगःत २००६, http://peoplesmarch.wordpress.com. 

शोषक वगर् र साॆाज्य-वादीको सेवा गनेर् राज्य संयन्ऽको 
ूितिबयावादी ःवरूपलाई बदल्न सक्दैन।”७९ 

संिवधानसभा। भा.क.पा. (माओवादी) ले संिवधानसभाको 
एजेन्डा कायर्नीितको ूचारबाजीका लािग माऽ उपयुक्त छ, 
गम्भीर कायार्न्वयनका लािग होइन भन्ने ठानेको छ। नेकपा 
(माओवादी) ले सात दलको गठबन्धनसँग १२ बुँदे सम्झौता 
गरेकामा भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) ले सावर्जिनक 
रूपम ै िवरोध गरेको छ।८० भा.क.पा. (माओवादी) ले 
संिवधानसभा र बहदलीयु  व्यवःथालाई ःवीकार गनार्ले नेकपा 
(माओवादी) संसदीय राजनीितितर लोिभन्छ र यो अकोर् एमाले 
हन्छु  भनी चेतावनी िदएको छ। उनीहरूका िवचारमा 
“संिवधानसभामाफर् त नौलो जनवादी बािन्तको शािन्तपूणर् 
रूपान्तरण हनेु  सम्भावनाको आशा गनुर्” गलत हो।८१ ूवक्ता 
आजादले चेतावनी िदएका छन ् : “मािथबाट सानाितना सुधार 
गनर् र विञ्चत केही समुदायका मािनसलाई सन्तुष्ट पानर् 
सिकएला, तर यसबाट जनताका आधारभूत समःया किहल्यै 
समाधान गनर् सिकँदैन िकनभने पुरानो सत्तालाई नयाँ छिव 
ूदान गनेर् जितसुकै ूयास गरे पिन त्यसबाट सामन्तवादलाई 
ध्वःत पानर् र साॆाज्यवादलाई नेपालको माटोबाट धपाउन 
सिकँदैन।”८२  

एक्काइसौँ शताब्दीमा ूजातन्ऽको िवकास। नेकपा (माओवादी) 
ले सवर्हारा वगर्को अिधनायकवाद त्यागेर एक्काइसौँ शताब्दीमा 
ूजातन्ऽको िवकास गनेर् नीित अवलम्बन गरेकामा त्यसले कुनै 
समथर्न पाएन। “नेकपा (माओवादी) ले उठाएको एक्काइसौँ 
शताब्दीको ूजातन्ऽको अवधारणामा नयाँ कुरा के छ र यसमा 
बीसौँ शताब्दीको ूजातन्ऽ (साम्यवाद) मा भन्दा गुणात्मक 
रूपमा के िभन्नता छ?”, आजादले सोधेका िथए।८३ एक्काइसौँ 
शताब्दीमा ूजातन्ऽ िवकास गनेर् नीित राजनीितक ूितःपधार्को 
अवधारणाबारे अःपष्ट छ। यःतो ूितःपधार् शिक्त हत्याइसकेपिछ 
लाग ूहनेु  हो वा बािन्त चलेकै बेला हनेु  हो सो ःपष्ट पािरएको 
छैन भन्ने आपित्त पिन भारतीय माओवादीहरूको छ। नेकपा 
(माओवादी) ले बहदलीयु  राजनीित ःवीकार गरेकामा पिन 
उनीहरूले कडा िवरोध गरेका िथए। भा.क.पा. (माओवादी) 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको नयाँ चरण र राजनीितक ूितःपधार्ले 
धिमल्याएको जनगणतन्ऽ दवैलाईु  समथर्न गदैर्न।  

                                              
७९ आजाद, ूेस िवज्ञिप्त, १३ नोभेम्बर २००६। 
८० ऐ.ऐ.। 
८१  आजादसँग अन्तवार्तार्, People’s March, मािथ उल्लेिखत। 
८२ ऐ.ऐ.। 
८३ ऐ.ऐ.। उनले जवाफ िदएका िथए : “हामीहरू माओवादीले अिघ सारेको नयाँ 
अवधारणा र उनीहरूले दाबी गरेको गुणात्मक छलाङका बारेमा ःपष्ट छैनौँ। 
यसलाई हामीले बहदलीयु  ूजातन्ऽ र राजनीितक ूितःपधार्का रूपमा माऽ 
बुझेका छौँ, जुन तथाकिथत सङ्बमणकालीन बहदलीयु  जनवादी गणतन्ऽका 
नाममा ूितिबयावादी र संशोधनवादी पाटीर्हरूसँग सत्ताका लािग शािन्तपूणर् 
ूितःपधार्बाहेक केही पिन होइन।” 
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२. कायर्नीितबारे 

“जनसत्ता” को खारेजी। भारतीय माओवादीहरूले नेपालको 
“जनसरकार” तथा “जनअदालत” लाई मुख्य उपलिब्धका रूपमा 
िलएका िथए र ितनलाई भङ्ग गनार्ले “अिहलेसम्म ूाप्त भएका 
बािन्तकारी उपलिब्ध सदाका लािग गुम्ने ूिबया” तफर्  लािगने 
डर उनीहरूले मानेका छन।्८४ 

जनसेनालाई िशिवरमा राखे्न कुरा। भारतीय माओवादीहरूले नेपाली 
माओवादीलाई “हितयार थन्क्याउँदा ूितिबयावादीले आबमण 
गरेमा जनता िनरीह बन्ने हनालेु  माओवादी जनसेनाका हितयार 
थन्क्याउन सरकारसँग गरेको सम्झौता भङ्ग गनर्” अनुरोध 
गरेको िथयो।८५ उनीहरूले जनसेना र नेपाली सेना िमलाएर 
रािष्टर्य सेना बनाउने ूःतावको आलोचना गदैर् त्यसलाई “अझ 
बढी खतरनाक” भनेका छन।् “जनसेनालाई सत्ताधारी वगर्को 
ूितिबयावादी सेना (अिहलेसम्म राजाको आज्ञाकारी नोकर) सगँ 
िमसाएका खण्डमा शऽुले ूितिबयावादी सशस्तर् आबमण गरेका 
बेला जनता रक्षािवहीन बन्न पुग्नेछन।्”८६ 

संयुक्त राष्टर्लाई िभत्र्याउने कुरा। भारतीय माओवादीहरूले हितयार 
िनरीक्षण र व्यवःथापनको ूिबयामा संयुक्त राष्टर्को भूिमकाको 
पिन िवरोध गरेका छन।् उनीहरूका भनाइमा संयुक्त राष्टर् 
“साॆाज्यवादी िवशेषगरी अमेिरकी साॆाज्यवादीको हितयार” हो, 
तटःथ सङ्गठन होइन।८७  

भारतीय संःथापनसँगको सम्बन्ध। नेपाली माओवादीहरू भारत 
सरकार त्यहाँको र मूलधारको कम्युिनःट पाटीर् (माक्सर्वादी 
सी.पी.एम.) सँग निजिकन चाहेबाट भारतीय माओवादीहरू 
झन ै िचिढएका छन।्८८ नोभेम्बर २००६ मा आफ्नो पिहलो 
औपचािरक भारत ॅमणका बममा ूचण्डले नयाँ िदल्लीका 
राजनीितक उच्चवगर्लाई आश्वासन िदएका िथए : “भारत अब 
ूितिबयावादी राज्य रहेन।” उनले भनेका िथए : “भारतीय 
माओवादीसँग हाॆो कायर्गत सम्बन्ध छैन,् वैचािरक सम्बन्ध 
माऽ छ।”८९ नेपाली माओवादीको कम्युिनःट पाटीर् (माक्सर्वादी) 
सँगको बढ्दो सम्बन्ध भारतीय माओवादीहरूलाई पचाउन 
सबैभन्दा गा॑ो परेको छ। काङ्मेसले नेततृ्व गरेको सरकारलाई 
समथर्न गनेर् सी.पी.एम.को भारतीय माओवादीसँग लामो 
समयदेिख शऽुतापूणर् सम्बन्ध रहेको छ। अिन भारतीय 
माओवादीहरू सी.पी.एम.लाई ूितिबयावादी पाटीर् मान्छन।्  

नक्सलवादीका लािग मोडेल। सी.पी.एम.ले नेपाली माओवादी 
शािन्तपूण्र् सङ्बमणको उदाहरण भएको बताउँदै भारतीय 
                                              
८४ ऐ.ऐ.। 
८५ आजाद, ूेस िवज्ञिप्त, १३ नोभेम्बर २००६। 
८६ आजादसँग अन्तवार्तार्, People’s March, मािथ उल्लेिखत। 
८७ ऐ.ऐ.। 
८८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, नेपाली माओवादी नेता, काठमाडौँ, 
नोभेम्बर २००६। 
८९ Nilova Roy Chaudhury, “We have no working relation with Indian 
Maoists”, Hindustan Times, १८ नोभेम्बर २००६। 

माओवादीलाई पिन त्यही बाटो अनुसरण गनर् िदएको सुझाउको 
अझ ितखो आलोचना भएको छ।९० नेपाली माओवादीले पिन 
भारतीय माओवादीलाई “आफ्नो बािन्तकारी रणनीितको 
पुनरावलोकन गरेर बहदलीयु  व्यवःथाको अभ्यास गनर्” अनुरोध 
गरेका छन ् र “नेपाली माओवादीको अिहलेको कायर्नीित 
उनीहरूका लािग उदाहरण बन्न सक्ने” दाबी गरेका छन।्९१ 
“तपाईंको बहदलीयु  ूजातन्ऽको लाइन भारतीय माओवादी 
आन्दोलनको हकमा कितसम्म लाग ू होला?” भन्ने ूश्नको 
जवाफमा ूचण्डले भनेका िथए, “यो उनीहरूलाई पिन लागू 
हन्छु  भन्नेमा म िवश्वःत छु ... उनीहरूले यो कुरा बुझ्नुपछर् 
र यही बाटो समात्नुपछर्।”९२ 

३. तनाव वा सम्झौता? 

यी मतभेदले गदार् नेपाल-भारत िसमानाका दवैितरकाु  

माओवादीबीचको सम्बन्ध िचिसएको छ। अरू मतभेद त 
छँदैछन,् भा.क.पा. (माओवादी) लाई ूचण्डले नेकपा 
(माओवादी) को बाटो पछ्याउन गरेको अनुरोधलाई त्यस पाटीर्ले 
“अझ बढी आश्चयर्जनक” ठहर् याएको छ९३ र त्यसूित 
औपचािरक रूपमै िवरोध जनाएको छ।९४ त्यसको एक हप्तापिछ 
नेकपा (माओवादी) ले “सैद्धािन्तक-राजनीितक” र “कूटनीितक” 

अिभव्यिक्तबीचको अन्तर बुझ्न अनुरोध गदैर् िवःततृ छलफलका 
लािग िद्वपक्षीय बैठकको ूःताव गरेको िथयो। तर भा.क.पा. 
(माओवादी) ले अकोर् पऽ पठाएर भारतीय कमरेडहरूका बारेमा 
नेकपा (माओवादी) ले गरेको “नकारात्मक” र “उते्तजनात्मक” 

अिभव्यिक्तूित सावर्जिनक रूपमा आत्मआलोचना गनुर्पनेर् माग 
गर् यो।९५ 

अगःत २००६ मा नेपालमा भएको कम्पोसाको चौथो सम्मेलनमा 
भारतीय र नेपाली माओवादीहरूलाई आफूबीचको मतभेदबारे 
छलफल गनेर् मौका िमल्यो। भारतीय माओवादीहरूले आफ्ना 
ूवक्ता आजादले नेपाली कमरेडहरूसँग सल्लाह नगरीकन िदएको 
सावर्जिनक अन्तवार्तार्हरूमा “केही बढी नै बोलेको” ःवीकार 
गरे।९६ दवैथरीु लाई अप्ठ्यारो पनेर् सावर्जिनक वाक् युद्ध रोक्ने 
ूयासःवरूप दवुै पाटीर्ले संयुक्त ूेस वक्तव्यमाफर् त यःतो 

                                              
९० भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) का ूवक्ता आजादले चेतावनी िदएका 
िथए “सी.पी.एम.का नेता सीताराम यचुरीले नेपाली माओवादीलाई भारतीय 
माओवादीका िवरुद्ध उचाल्न खोजेका छन।् पिश्चम बङ्गालका माओवादीलाई 
िनमर्मतापूवर्क दमन गनेर् सी.पी.एम.ले नेपालका माओवादीलाई ूशंसा गरेर 
पाखण्ड देखाएको छ।” Azad, “Maoists in India, a rejoinder”, Economic and 
Political Weekly, १४ अक्टोबर २००६। 
९१  आजाद, ूेस िवज्ञिप्त, १३ नोभेम्बर २००६। 
९२ The Hindu सँग अन्तवार्तार्, मािथ उल्लेिखत। 
९३ आजाद, ूेस िवज्ञिप्त, १३ नोभेम्बर २००६। 
९४ भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) को अन्तरार्िष्टर्य िवभागले १६ फेॄुअरी 
२००६ मा पठाएको पऽमा यःतो िवरोध जनाइएको छ। बाइिसस मुपसँग 
अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 
९५ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
९६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, कम्पोसाको सम्मेलनमा भाग िलने 
माओवादी नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 
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वचनबद्धता व्यक्त गरेका िथए : “कुनै देशमा अपनाइएका 
कायर्नीित त्यहीँका पाटीर्को माऽ सरोकारको िवषय हो ... हामी 
आपसमा मतभेद रहेका वैचािरक, राजनीितक र रणनीितक 
िवषयमा अन्तरार्िष्टर्य कम्युिनःट आन्दोलनको पूणर् ूजातािन्ऽक 
परम्परालाई कायम राख्दै छलफल िनरन्तर राखे्नछौँ। यःता 
छलफल िद्वपक्षीय र किहलेकाहीँ सावर्जिनक रूपमा पिन 
हनेछनु ।्”९७ 

िद्वपक्षीय बैठकमा भारतीय माओवादीहरूले नेकपा (माओवादी) 
लाई दईुओटा “बािन्तकारी िवकल्प” सोच्न बारम्बार सल्लाह 
िदए। सबैभन्दा उपयुक्तचािहँ उनीहरूले (नेपाली माओवादीहरूले) 
केन्िीय सत्ता कब्जा गनर् जनिविोहलाई घनीभूत पानुर् हनेछु । 
यःतो सम्भव नभएमा उनीहरूले आफ्नो आधारके्षऽहरूलाई सुदृढ 
बनाउँदै िबःतारै िविभन्न इलाकामा कब्जा जमाउँदै काठमाडौँ 
आउनुपछर्।९८ नेकपा (माओवादी) ले दईुओटै िवकल्प अःवीकार 
गर् यो।९९ पिहले संिवधानसभाबाट शािन्तपूणर् पिरवतर्न गनेर् 
िवकल्प अपनाउने र त्यो उपाय असफल भएमा माऽ 
जनआन्दोलनको िवकल्प अपनाउने तकर्  उनीहरूले िदए। शास्तर्ीय 
जनयुद्धको रणनीित त्यागेर तथा सहरमा जलुुस ूदशर्न गनर्मा 
ध्यान िदएर साथै सरकारमा सामेल भएर नेपाली माओवादीले 
उनीहरूका अन्तरार्िष्टर्य कमरेडहरूको दृिष्टकोणलाई ःपष्ट रूपमा 
लत्याइिदएका छन।् उनीहरूबीच तत्कालका लािग झगडा भए 
पिन भारतीय माओवादीहरू नेपाली माओवादीको संशोिधत 
रणनीित असफल भएको र उनीहरू पुरानै लाइनमा फकेर् को हेनर् 
चाहन्छन।् 

                                              
९७ आजाद र सत्य (माओवादी ूितिनिधहरू), ूेस वक्तव्य, ८ अगःत 
२००६। 
९८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माक्सर्वादी) 
िसत वातार् गनेर् माओवादी ूितिनिधहरू, काठमाडौँ, िडसेम्बर २००६। 
९९ ऐ.ऐ.। 

४. जनयुद्धको समािप्त? 

माओवादीहरू अनेक यत्न गरेर आफूलाई सरकारको एउटा िहःसा 
बनाउन सफल भएका छन।् यसबाट उनीहरूका िवरोधीहरूमाझ 
खलबली मिच्चएको छ। माओवादीहरू सात दलको गठबन्धनलाई 
हरेक मोचार्मा हराउँदै शिक्त आजर्न गनेर् अवःथामा पुगेका छन ्
भन्ने उनीहरूको गुनासो रिहआएको छ। तर माओवादी नेताहरूको 
दृिष्टबाट हेदार् भने उनीहरूको िःथित त्यित शानदार देिखँदैन। 
माओवादीहरूले िनकै कुराहरू छाड्नुपरेको छ। सैन्यबलबाट 
आफ्नो हात मािथ पानेर् जनु आशा उनीहरूले राखेका िथए त्यो 
अधुरै रहला िक भन्ने िचन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। 
(आफ्नो उदे्दँय पूरा नहुँदै आफ्नो सैन्यबललाई अःथायी 
िशिवरिभऽ थन्क्याउनुपरेकामा उनीहरूलाई िचन्ता छ)। 
एमालेदेिख नेपाली काङ्मेस, दरबार र भारतलगायत अन्य 
िवदेशी शिक्तहरू वाःतिवक पिरवतर्नलाई रोक्ने काम गिररहेका 
छन ्र उनीहरूलाई सत्तामा पुग्न निदन ूपञ्च गिररहेछन ्भन्ने 
उनीहरूलाई डर छ। त्यसबाहेक, आफ्ना कायर्कतार्हरूलाई खुसी 
राखे्न र आफ्ना िनणर्यहरू सही छन ् भनेर उनीहरूको िचत्त 
बुझाइराखे्न अप्ठेरो काम पिन उनीहरूले गनुर्पिररहेको छ।  

क) बासलात 

१. उपलिब्धहरू 

सन ् १९९६ मा माओवादीहरू एउटा सानो पाटीर्का रूपमा िथए। 
उनीहरूसँग हितयार िथएन। उनीहरूका थोरै माऽ सिबय 
कायर्कतार्हरू िथए र दगुर्म गाउँहरूमा थोरैितनो समथर्नका आधार 
िथयो। दसवषेर् सशस्तर् युद्धले उनीहरूलाई एउटा शिक्तशाली 
राजनीितक शिक्तका रूपमा रूपान्तिरत गिरिदयो। उनीहरू अन्य 
दलहरूको हाराहारीमा उिभन माऽ होइन, नेपालका अरू ठलाू  र 
ःथािपत दलहरूलाई किहलेकाहीँ ओझेलमा पानर्समेत समथर् भए। 
शािन्त ूिबयाको खाकाअन्तगर्त संयुक्त सरकारमा सामेल हँदाहँदैु ु  
पिन उनीहरूले आफ्नो सशस्तर् शिक्तलाई कायमै राखेका छन ् र 
त्यसलाई केही हदसम्म वैधता ूदान गनर् पिन सकेका छन।् 
त्यसका साथ ैसहरी के्षऽमा समथर्न जटुाउने बाटो पिन िवःतार 
गिररहेका छन।् उनीहरूका मौिलक रणनीितअनुरूप उनीहरूले अझै 
जनयुद्धको ूितरोधको दोॐो चरणलाई अिघ बढाइरहेका छन ् र 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽलाई आफ्नो तत्कालीन लआय बनाइरहेका 
छन।् 

जनयुद्धको दस वषर् लामो अिभयानबाट माओवादीहरूले थुूै 
उपलिब्धहरू हािसल गरेका छन ्: 

पुरानो व्यवःथाको अन्त्य। उनीहरूको ूमुख उपलिब्ध भनेको 
सन ् १९९० मा ःथािपत व्यवःथा काम नलाग्ने भइसकेको छ 
भन्ने कुरा सब ै राजनीितक शिक्तहरूलाई मान्न लगाएर नयाँ 
संिवधान र राजनीितक व्यवःथाको खाँचोबारे उनीहरूलाई सहमत 
गराउन सक्न ुहो। अिहलेसम्म यो िवजय कागतमै सीिमत रहेको 
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छ, तर धेरैजसो ठलाू  दलहरूले उल्लेखनीय पिरवतर्नका लािग 
गम्भीर ूितबद्धता जनाएका छन।् 

गणतन्ऽलाई आम जनसमूहको मागका रूपमा ःथािपत गराउन, 
नेपाली जनताको राजनीितक चेतना बढाउन र पिहला बेवाःता 
गिरएका मागहरूूित ध्यानाकषर्ण गराउन उनीहरूको सशस्तर् 
आन्दोलन सफल भएको माओवादीहरू िवश्वास गछर्न।् यस 
“ूगितशील जागरण” लाई सबभन्दा ठलोू  शिक्तका रूपमा उनीहरू 
देख्छन।् यसलाई उनीहरू एउटा ऐितहािसक उपलिब्धका रूपमा 
भन्दा भिवंयमा गिरने जनपिरचालनका िनिम्त एउटा आधारका 
रूपमा हेछर्न।्१ ०० 

राजनीितक र साङ्गठिनक क्षमता। नेकपा (माओवादी) व्यापक 
जनाधार भएको सिबय र जझुारु सङ्गठन हनु  पुगेको छ। 
यसको राष्टर्व्यापी पहँचु , सैन्य आधारबाहेक पिन राजनीितक 
सङ्कल्प, सङ्गठन क्षमता आिदले गदार् यसले सम्भवतः अन्य 
सबै दलहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। यो पाटीर् पिरपक्व र 
कायर्कतार्मा आधािरत युद्ध तथा खुला राजनीित दवैकोु  अनुभव 
पाएको राजनीितक एवम ् सैन्यशिक्तका रूपमा िवकिसत भएको 
छ। आन्तिरक िववाद हँदाहँदैु ु  पिन यसको केन्िीय सिमितले 
एउटा संशयरिहत राजनीितक िवचारधारा अवलम्बन गदर्छ र 
त्यसलाई संरचनायुक्त सन्जालमाफर् त सबैितर फैल्याउँदछ – 

केन्िीय नेततृ्वदेिख के्षऽीय ब्युरो, िजल्ला र इलाका पाटीर् 
सेलसम्मै। एउटा दलका रूपमा यसले वैचािरक ःपष्टता, 
अनुशासन र समपर्ण जःता गणुहरू देखाएको छ। यी यःता 
गुणहरू हनु  ् जसबाट नेकपा (माओवादी) लाई मूलधारको 
राजनीितमा ूितबद्ध खेलाडी भएको अवःथामा ठलोू  सघाउ 
पुग्नेछ।  

सशस्तर् बल। यदु्धको सबभन्दा राॆरी देिखने उपलिब्ध िनम्छरा 
छापामारहरूबाट शिक्तशाली जनमुिक्त सेनामा माओवादीहरूको 
रूपान्तरण िथयो। कागतमा देखाइएको यसको शिक्त (सात 
िडिभजन र बीसभन्दा बढी िॄगेडमा रहेका तीस हजारभन्दा बढी 
सैिनक) अितशयोिक्तपूणर् भए तापिन यसले आफूभन्दा धेरै ठलोू  

राज्यको सेनासगँ लड्न सक्ने आफ्नो क्षमताको ूदशर्न 
गिरसकेको छ। िवःततृ शािन्त सम्झौताको शतर्अन्तगर्त 
माओवादीले जनमुिक्त सेनालाई अःथायी िशिवरहरूमा राखेका 
छन,् तर साङ्गठिनक रूपमा भने ितनीहरू एकबद्ध छन।् संयुक्त 
राष्टर्को सुपरीवेक्षण ूिबयालाई ःवीकारेर ितनीहरूले एक 
िकिसमको वैधता पिन आजर्न गरेका छन।् 

समानान्तर शासन। युद्ध चिकर्ं दै जाँदा माओवादीहरू नेपालका 
धेरैजसो भागका वाःतिवक शासक हनु  पुगे। उनीहरूले भौगोिलक 
इलाकालाई िनयन्ऽण गनेर् लआय िलएका िथएनन ् र त्यःतो 
उनीहरूले गरेनन ्पिन, तथािप देशका धेरैजसो भागमा राज्यको 

                                              
१ ०० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 

अनुपिःथितको मज्जिैसत फाइदा भने उठाए।१ ०१ ःथानीय सरकार 
बेकम्मा भएको वा भागेको अवःथाबाट उत्पन्न शनू्यतामा 
उनीहरूले केन्िदेिख िजल्ला, गाउँ र वडा तहसम्म समानान्तर 
“जनसरकार” को िनमार्ण गरे। उनीहरूको “आधार इलाका” जःतै 
ती सरकारहरू व्यवहारमा भन्दा िसद्धान्तमा बढी िटकेका िथए। 
त्यसैले िवःततृ शािन्त सम्झौताअन्तगर्त ती सरकारहरू िवघटन 
गनुर् उनीहरूका लािग त्यित ठलोू  त्याग िथएन। तर ितनले 
ूितिनिधत्व गरेका ःथानीय ूभाव भन्ने त्यःतो केही चीज 
िथयो जसलाई माओवादीहरू सिजल ै छाड्ने पक्षमा िथएनन।् 
त्यसैले उनीहरूले समानान्तर सरकारको साध्यलाई अन्य 
उपायद्वारा कायमै रािखछाडे। के्षऽीय र जातीय मुिक्त मोचार्, यङ्ग 
कम्युिनःट िलगका कायर्कतार्हरू र उनीहरूले सरकारमा ूवेश 
गरेपिछ खुला राजनीितबाट िमल्ने लाभ ती उपायहरू हनु ।् 

मूलधारको राजनीितमा आउनाले पिन माओवादीहरूलाई फाइदा 
भएको छ। सात दलसगँको सहकायर्ले उनीहरूलाई धपेडीको 
िःथितबाट जोगायो। त्यःतै, सन ् २००६ को अिूल 
आन्दोलनपिछ खुला राजनीितमा आउनाले िवगतका उपलिब्धहरू 
सुदृढ पानर् र आफ्नो पहुँच िवःतार गनर् उनीहरूलाई सिजलो 
भयो। उनीहरूले ूाप्त गरेको नयाँ वैधताबाहेक उनीहरूको पकड 
कमजोर रहेको सहरी के्षऽ र मजदरु सङ्गठनहरूमा केही गनेर् 
झन ्राॆो अवसर पिन उनीहरूलाई िमलेको छ।  

आफ्ना पाँच जना क्यािबनेट मन्ऽी र ७२ जना 
िवधायकहरूका१ ०२ कारणबाट अरू राजनीितक दलहरूसँगसगँै 
राज्यसत्तामा पाइला राखे्न ठाउँ पिन उनीहरूले पाएका छन।् हनु  
त उनीहरूले ठलाू  मन्ऽालयहरूको िजम्मा पाएनन,् तापिन 
उनीहरूले आफ्नो ूभाव िवःतारमा सहायक हनु  सक्ने 
मन्ऽालयहरू छानेर िलएका छन।् सूचना तथा सञ्चारमन्ऽी 
कृंणबहादरु महरा अिहले सरकारका ूवक्ता छन।् आफ्नो पाटीर्मा 
पिन उनको त्यही भूिमका रहेको िथयो। महराले आफू 
अन्तगर्तका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग 
गनर् सक्छन।्१ ०३ ःथानीय िवकासमन्ऽी देव गुरुङ िवकास 
                                              
१ ०१  माओवादीहरूले आफ्ना तीन िकिसमका “आधार इलाका” हरू रहेका घोषणा 
गरेका िथए (ःथायी, अधर्ःथायी र अःथायी)। तर वाःतवमा उनीहरूले किहल्यै 
पिन ःथायी आधार इलाका बनाउन सकेका िथएनन।् शाही सेनाले माओवादीका 
उद् गमःथलमा ूवेश गरेर त्यो कुरा सािबत गरेको िथयो। त्यःतो अवःथामा 
माओवादीहरू सेनासँग निभडी पिछ हट्ने गथेर्। 
१ ०२ ३२९ सदःयीय अन्तिरम व्यवःथािपकामा माओवादीहरूको ७३ िसटले 
उनीहरूलाई एमालेको बराबरी हैिसयत िदलाएको छ। उनीहरूले थप दस जना 
सदःयहरू मनोनयन गनर् पिन पाए। ती दस ःथानमा आफ्ना पाटीर् सदःय 
ल्याउनुको साटो पाटीर्को “ह्वीप” नलाग्ने समथर्कहरूलाई उनीहरूले ल्याए। 
हेनुर्होस,् बाइिसस मुप िरपोटर्, नेपालको संवैधािनक ूिबया, मािथ 
उल्लेिखत। 
१ ०३ राज्यले ःवतन्ऽ सञ्चारमाध्यमलाई िनयमन गनुर्का साथसाथै समाचारपऽ, 
रेिडयो र टेिलिभजन ःटेसन पिन चलाउँछ। महराले माओवादी ूवक्ताका रूपमा 
यस के्षऽमा अनुभव हािसल गरेका छन।् अरू थुू ै माओवादी पऽकार र 
ूचारकहरूको पिन सञ्चार के्षऽमा अनुभव छ। मन्ऽी महराको ूेस सल्लाहकारमा 
बािन्तकारी पऽकार सङ्घका संयोजक र माओवादी मुखपऽ जनादेश का पूवर् 
सम्पादक महेश्वर दाहाल िनयुक्त भएका छन।् माओवादी पक्षधर लेखक ऋिषराज 
बराल नेपाल टेिलिभजनको नयाँ अध्यक्ष बनेका छन।् कायर्भार सम्हाल्नासाथ 
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योजनाहरू लाग ूगनेर् र बजेट छट्याउनेु  गाउँ, सहर र िजल्ला 
तहका िनकायहरूलाई पिरचालन गछर्न।् वनमन्ऽी मातकृा 
यादवको पकडमा एउटा ूमुख सावर्जिनक ॐोत छ र उनी हजारौँ 
सामुदाियक वन उपभोक्ता समूहको महत्त्वपूणर् सन्जाललाई 
िनगरानी गछर्न।् िहिसला यमीको हातमा आवास तथा भौितक 
योजना मन्ऽालय छ भने खड् गबहादरु िवश्वकमार् गैरसरकारी तथा 
अन्तरार्िष्टर्य गैरसरकारी संःथाहरूमा िनगरानी गछर्न।् यी दवुै 
मन्ऽालय ूभाव आजर्नका दृिष्टले िविशष्ट महत्त्वका छन।्१ ०४ 

२. तर बािन्त भने भएन 

यितिविध उपलिब्धहरू भए तापिन माओवादीहरू धेरै कुराहरू 
छाड्न बाध्य पािरएका छन।् शास्तर्ीय साम्यवादी पिरूेआयबाट हेदार् 
माओवादीहरूले सारभूत उपलिब्धहरू हात नपारीकनै मूलधारको 
राजनीितमा हामफालेका छन।्१ ०५ आफ्नै शिक्तको भरमा केन्िीय 
सत्ता कब्जा गछौर्ं भन्ने सुरुको दाबीबाट माओवादीहरू पिछ 
हटेका छन ् र अिूल २००६ को जनआन्दोलनपिछ राजनीितक 
शिक्तहरूमाझ उनीहरूले नेततृ्वदायी ःथान पिन िलन सकेका 
छैनन।् “आठौँ दल” का रूपमा उनीहरू अन्तिरम व्यवःथािपका 
र गैरकम्युिनःट ूधानमन्ऽीले नेततृ्व गरेको सरकारमा धेरै 
घटकमध्ये एउटा घटक माऽ हनु ।् यःतो सम्झौता गनर् आफ्नो 
पाटीर्लाई बाध्य पािरएको कुरा माओवादी नेताहरू ःवीकार 
गछर्न।्१ ०६ 

सवर्दलीय गोलमेच सम्मेलनको अल्पकालीन लआय वा 
गणतन्ऽको दीघर्कालीन लआय हािसल नगरीकनै उनीहरूले यदु्ध 
समाप्त गरे। सरकारमा तुरुन्तै जानुको साटो धेरै मिहना 
अलमलमा खेर फाले र अन्तिरम सरकारमा आफ्नो ूवेशका 
शतर्हरू पूरा गराउन पिन उनीहरूले धेरै मोलमोलाई गनुर्पर् यो। 
त्यसैगरी अन्तिरम संिवधान उनीहरूका ूमुख लआयहरूूित मौन 
छ। यद्यिप यसमा भूिमसुधारको वाचा गिरएको छ, तर पिन 
यसले सङ्घीयता र सेनाको पुनसर्ंरचना जःता माओवादीका उच्च 
ूाथिमकताहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। 

पिहलेपिहले माओवादी नेताहरू उनीहरूको “नयाँ सत्ता” ले “पुरानो 
सत्ता” लाई सम्झौतावातार् गनर् बाध्य पारेको धाक आफ्ना 
अनुयायीहरूसमक्ष लाउँथे। तर उनीहरूले ःथानीय ःतरमा रहेको 
आफ्नो ःवतन्ऽ ूभावलाई जितसुकै कायम राख्न खोजे पिन 
राज्य ःतरमा भएको सहभािगताले उनीहरूको पिहलेको 
ःवतन्ऽतालाई िबःतारै कमजोर तुल्याएको छ। उनीहरूको “जन 
सरकार” र “जन अदालत” हरू अब समाप्त भएका छन।् भद्दा 
भए तापिन तत्काल न्याय िदने जनअदालतहरू धेरै जनामाझ 
िनकै लोकिूय िथए। त्यसको सट्टा “परुानो सत्ता” कै 

                                              
महराले रेिडयो नेपालको लोकिूय समाचारमूलक कायर्बम घटना र िवचार को 
सम्पादक समूहमा माओवादी समथर्कलाई िनयुक्त गरे। 
१ ०४ सरकारमा माओवादीहरूको व्यवहारबारे तल हेनुर्होस।् 
१ ०५ रवीन्ि ौषे्ठ, “माओको टोपी ूचण्डको जुत्ता”, जनआःथा, १० जुन २००६। 
१ ०६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, िडसेम्बर २००६। 

कमर्चारीतन्ऽ, न्यायपािलका र सुरक्षाबललाई िभऽ पसेर सुधार 
गनेर् ूयत्नको औिचत्यलाई माओवादीहरूले िसद्ध गनुर्परेको छ। 

माओवादीहरूले मूलधारका राजनीितक दलहरूसँग नोभेम्बर २००५ 
मा गरेको सम्झौतामा ूितिबिम्बत माओवादीको मलू 
योजनाअनुसार उनीहरूको जनमुिक्त सेना र राज्यको सेनाको 
हैिसयत बराबरी हनुपनेर्ु  र उनीहरूमािथ संयुक्त राष्टर्को सुपरीवेक्षण 
समान रूपमा रहनुपनेर् भन्ने िथयो। तथािप हितयार व्यवःथापन 
ूिबया ूारिम्भक रूपमा उनीहरूकै सेनामा केिन्ित रहने कुरालाई 
उनीहरूले ःवीकार गनुर्पर् यो। पिहलेको शाही नेपाली सेना र 
अिहलेको नेपाली सेनाको धेरैजसो भाग त्यःतो 
सुपरीवेक्षणअन्तगर्त परेन।१ ०७ त्यसैगरी राज्यको सुरक्षा ूदान 
गनेर् नेपाली सेनाको एकािधकार पिन हटेन। माओवादी मन्ऽीहरूले 
समेत सेनाकै अङ्गरक्षकहरू राखेका छन।् यो कुरा उनीहरूको 
बढ्दो आत्मिवश्वासको ःवागतयोग्य सङ्केत हो, त्यसका साथै 
सम्झौताको टेबुलमा माओवादीहरूले देखाएका कमजोरीको 
पिरणाम पिन हो। उनीहरूले आशा गरेअनुरूप सरकारमा 
उनीहरूले ूभुत्वशाली पद पिन पाउन सकेनन।् उनीहरूलाई 
उपूधानमन्ऽीको पद िदने गोप्य सम्झौता सात दलको 
गठबन्धनसँग भएको िथयो। तर आिखरमा उनीहरूले तुलनात्मक 
रूपमा किनष्ठ मन्ऽी पदहरूमै िचत्त बुझाउन पर् यो, ूमुख पदहरू 
भने नेपाली काङ्मेस र एमालेले हात पारे। 

सरकारमा उनीहरूको यःतो िकिसमका सहभािगताका केही फाइदा 
पिन छन।् त्यो हो – केही गरी अन्तिरम ूशासन अलोकिूय 
भएमा यसको असफलताको दोषबाट माओवादी सिजल ै उम्कन 
सक्नेछन।्  

ूचण्डका अनुसार माओवादीको बािन्तले आधा बाटो पार गरेको 
छ। उनीहरूले झन्डै साठी ूितशत लआय हािसल गिरसकेका 
छन।् बाँकी चालीस ूितशत लआय िनकट भिवंयमा हनेु  
संिवधानसभाको िनवार्चनसँग ैपूरा हनेछु ।१ ०८ तथािप, गणतािन्ऽक 
व्यवःथाको ःथापना नभएमा एक दशक लामो िहंसाको साथर्कता 
ूमािणत गनर् माओवादीलाई गा॑ो हनेछु । 

ख) नयाँ मागर्िचऽ(हरू) 
माओवादीहरूका लािग अिहलेको अन्तिरम समय “पुरानो संयन्ऽ” 

लाई नष्ट गरेर संिवधानसभामाफर् त संिवधान िनमार्ण ूिबयाद्वारा 
नयाँ राज्य संरचना बनाउने सङ्बमणको चरण हो।१ ०९ यो सफल 
भएमा उनीहरूले “शािन्तपूणर् बािन्त” लाई आफ्नो नयाँ 
रणनीितको िवजयको रूपमा घोषणा गनेर्छन।्१ १ ० तर यस 
                                              
१ ०७ िवःततृ शािन्त सम्झौताले माओवादीको कुल सेना र हितयार जित छ 
त्यही पिरमाणमा माऽ नेपाली सेनालाई सुपरीवेक्षणमा राखे्न कुरा तोकेको छ। 
१ ०८ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, L’espresso, नोभेम्बर २००६, www.espresso. 
repubblica.it/dettagilo/Prachanda:%20Our%20 
Revolution%20Won/1431107, republished in www.blog.com.np/united-
we-blog/2006/11/10. 
१ ०९ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, L’espresso, मािथ उल्लेिखत। 
१ १ ० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ १६ 
 

 

ूिबयाले बाटो िबराएमा उनीहरू जनिविोहका रूपमा बढी 
परम्परागत “बािन्त” हाँक्ने ूयास गनेर्छन।्१ १ १ एउटा िवकल्प 
पूणर्रूपको िविोहमा फिकर् नु हो, जनु कुरालाई उनीहरूले जाहेर 
गिरहालेका छैनन।् त्यसो त युद्धमा फकर् ने आफ्नो क्षमता 
माओवादीले कायम ै राखेका छन ् र चाहेमा संयुक्त राष्टर्को 
सुपरीवेक्षणमा रहेका हितयार पिन उनीहरू सिजल ै हत्याउन 
सक्छन।् तर उनीहरूले पिहले अनुभव गिरसकेको अनुत्पादक 
सैन्य गितरोधमा फकर् न चाहने नेताहरू धेरै छैनन।् अिधकांश 
नेताहरू सरकारमा पयर जमाउँदै खुला राजनीित र अन्य 
शिक्तसँगको सम्बन्ध सुधारेर रमाउन चाहन्छन।् यससगँ ै सडक 
दबाबको हितयारसमेत ूयोग गनेर्छन।् यःतो सन्तुलनको 
पिरकल्पना सैद्धािन्तक रूपमा पिन गनर् गा॑ो छ, व्यवहारमा 
उतानर् त झनै किठन छ। 

अिूल आन्दोलनले संिवधानसभालाई अिल पिछ राखेर तत्कालै 
लोकतािन्ऽक गणतन्ऽचािहँ ःथािपत गनेर् आशा माओवादीहरूले 
गरेका िथए। तर पुरानो संसदको पुनःःथापनाले त्यस योजनालाई 
रोिकिदयो।१ १ २ यस अथर्मा संिवधानसभामाफर् त लोकतािन्ऽक 
गणतन्ऽ ःथापना गनेर् ूयास आफैँ  नै िवकल्पका रूपमा रहेको 
छ। सम्झौता र िविोहबीचको तनाव न ैसन ्२००६ यता नेकपा 
(माओवादी) का सम्पूणर् नीितगत बहसहरूमा मूल मुद्दा बनेको 
छ। जनआन्दोलनको एक मिहनापिछ केन्िीय सिमितले दईुओटा 
वैकिल्पक कायर्नीितक योजना अनुमोदन गर् यो – शािन्तवातार् वा 
िविोह। उनीहरूले शािन्तवातार्का लािग दस सूऽीय मागर्िचऽ 
बनाए।१ १ ३ त्यसका साथ ै जनिविोहको मोटामोटी योजना पिन 
तयार पारे। त्यसलाई उनीहरूले लेिननको भाषामा “अिूल 
थेिसस” नामकरण गरे।१ १ ४ वातार्सम्बन्धी मागर्िचऽ त ूकािशत 
भयो, थेिससलाई भने गोप्य रािखयो। (यद्यिप त्यो त्यित गोप्य 
भने रहेन)। 

सुरुसुरुमा पिहलो िवकल्पले काम गरेको देिखयो। संिवधानसभाले 
गणतन्ऽका पक्षमा मत िदनेछ भन्ने आत्मिवश्वासका साथ 
माओवादीहरूले िनवार्चन के्षऽहरूमा ध्यान िदन आफ्नो पाटीर् 
सङ्गठनको पुनसर्ंरचना गरे।१ १ ५ मतदानबाट आफू बिलयो शिक्तका 
                                              
१ १ १  ऐ.ऐ.। 
१ १ २ माओवादीहरूले यो “केही अन्तरार्िष्टर्य शिक्त केन्िको “ग्ेान्ड िडजाइन” 
भएको आरोप लगाएका छन।् राजालाई बचाउन संसदको पुनःःथापना गिरएको 
उनीहरूको तकर्  िथयो। ूचण्ड, ूेस वक्तव्य, २५ अिूल २००६। 
१ १ ३ पूणर् िववरणका लािग हेनुर्होस,् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Peace 
Agreement, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ६। 
१ १ ४ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादीका केन्िीय नेताहरू, काठमाडौं, 
नोभेम्बर २००६। “अिूल थेिसस” शीषर्कले माओवादीको महत्त्वाकाङ्क्षालाई 
ूितिबिम्बत गदर्छ : यसले जानाजान लेिननको ूिसद्ध “अिूल थेिसस” लाई 
सम्झाउने काम गरेको छ। लेिननको यो थेिसस अक्टोबर १९१७ को बािन्त 
हनुअिघु  ूकािशत भएको िथयो। (लेिननको लेख “वतर्मान बािन्त सवर्हाराको 
कायर्भार” शीषर्कमा ७ अिूल १९१७ को ूाभ्दा मा ूकािशत भएको िथयो। 
यसलाई www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm. मा हेनर् 
सिकन्छ।) 
१ १ ५ तीनओटा केन्िीय “कमान्डहरू” को सङ्ख्यालाई दोब्बर पािरयो र पन्ीओटा 
के्षऽीय ब्युरोहरू ःथापना गिरए। नयाँ कमान्डहरू हनु  ्: पूवीर् इन्चाजर् रामबहादरु 
थापा “बादल”, मध्य इन्चाजर् बषार्मान पुन “अनन्त”, पिश्चम इन्चाजर् टोपबहादरु 

रूपमा देिखने उनीहरूको िवश्वास छ। मूलधारका राजनीितक 
दलहरूका तुलनामा उनीहरू ताजा अनुहार हनु ,् उनीहरूसगँ 
लोकिूय कायर्सचूी छ र ःथािपत साङ्गठिनक आधार पिन। 
ूचण्डको अनुमानमा उनीहरूले सुःपष्ट बहमतु  हािसल 
गनेर्छन।्१ १ ६ तर, जनू २००६ मा भएको आठबँुदे सम्झौतापिछ 
जब शािन्तवातार्को गित मत्थर भयो तब केन्िीय सिमितको 
अकोर् बैठकले वातार्भन्दा िविोहको तयारीलाई ूाथिमकता िदनुपनेर् 
िनचोड िनकाल्यो। शािन्त ूिबया फेिर अगािड बढेपिछ नेततृ्वले 
फेिर अिघल्लो नीित नै अपनाउने िनधो गर् यो। तर िविोहको 
वैकिल्पक योजना भने जीिवतै छ र त्यसका ूितबद्ध समथर्कहरू 
व्यम हँदैछनु ।् 

शािन्तपूणर् संवैधािनक ूिबयाबाट होस ् वा िविोहबाट, 
माओवादीहरू अझै पिन एउटा नयाँ नेपाली बािन्तकारी मोडेल 
िवकास गनर् ूितबद्ध छन ् र यो रणनीित आफ्नो 
िवचारधाराअनुरूप रहेको पुिष्ट गनर् चाहन्छन।् बीसौँ शताब्दीको 
साम्यवाद पतन भए यता पिहलो साम्यवादी बािन्त सम्पन्न 
गरेको ौये िलने र आफ्नो “नयाँ िवचारधारा” संसारभिर िनयार्त 
गनेर् आशा उनीहरूले राखेका छन।् राजनीितक बहलवादकोु  

सम्मान गनेर् आफ्नो ूितबद्धता र आफ्नो पाटीर्लाई मूलधारको 
लोकतािन्ऽक िवचारअनुरूप ढाल्ने आवँयकताबीचको िभन्नतालाई 
उनीहरूले ःपष्टसँग देखेका छन।् अन्य दलहरूसँग िनकै 
सहयोगात्मक सम्बन्ध िनमार्ण गरे पिन माओवादीहरूले 
उनीहरूको जःतो संरचना बनाउने वा कामको तौरतिरका 
अपनाउनेतफर्  कुनै रुिच देखाएका छैनन।् अन्य पाटीर्को 
कायर्शलैीलाई उनीहरू अझै पिन सामन्ती र बुजुर्वा तौरतिरका 
भनेर भत्सर्ना गछर्न।् आफ्नो रणनीितलाई जितसुकै फेरे पिन 
उनीहरू वैचािरक शदु्धता कायम राख्न चाहन्छन ् र आफ्नो 
राजनीितक संःकारलाई अरूसँग िमसाउन चाहँदैनन।् 

ग) चरणबद्ध बािन्त 

माओवादीहरूको पिहलो उदे्दँय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ हो, जसले 
राज्यको पुनसर्ंरचना गरेर जनवादी गणतन्ऽितर अिघ बढ्ने बाटो 

                                              
रायमाझी, मध्यपिश्चम इन्चाजर् पोष्टबहादरु बोगटी “िदवाकर”, सुदरपिश्चमू  
इन्चाजर् नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” र अन्तरार्िष्टर्य इन्चाजर् चन्िूकाश गजुरेल 
“गौरव”। नयाँ के्षऽीय ब्युरोहरू हनु  ्: मेची इन्चाजर् गोपाल िकराँती, कोसीमा राम 
काकीर्, सगरमाथा र जनकपुरमा हिरबोल गजुरेल, िमिथलामा मातकृा यादव, 
काठमाडौँ उपत्यकामा िहतमान शाक्य, बागमतीमा अिग्न सापकोटा, 
धवलािगिरमा देवेन्ि पौडेल, लुिम्बनीमा पम्फा भूसाल, गण्डकीमा िहतराज पाण्डे, 
राप्तीमा हेमन्तूकाश ओली, भेरी-कणार्लीमा शिक्त बःनेत, सेतीमा लेखराज भट्ट, 
महाकालीमा नारायणूसाद शमार् र भारतमा हिरभक्त कँडेल। 
१ १ ६ ूचण्डको शब्दमा : “जनसङ्ख्याको बहमतलेु  हामीलाई मतदान गनेर्छ 
भन्ने मलाई लाग्छ। पचास ूितशतभन्दा बढीले हाॆो पाटीर्लाई मत िदनेछन।् 
हाॆो अनुमानमा मामीण के्षऽमा असी ूितशतभन्दा बढी जनताले हाॆो समथर्न 
गदर्छन।् सहरी के्षऽ र तराईमा िमिौत िःथित रहेको छ। त्यसैले ती के्षऽमा 
जनताको समथर्न हािसल गनेर् सक्दो ूयास गिररहेका छौँ। जेहोस,् मेरो िवचारमा 
मुलुकको पचास ूितशतभन्दा बढी जनताले हाॆो पाटीर्को समथर्न गनेर्छन।् 
समममा लोकतािन्ऽक, गणतािन्ऽक, आमूल पिरवतर्नकारी तथा वाम शिक्तहरूले 
७५ ूितशतभन्दा बढी मत ूाप्त गनेर्छन।्” ूचण्डसँगको अन्तवार्तार्, L’espresso, 
मािथ उल्लेिखत। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ १७ 
 

 

खोल्छ। गणतन्ऽको ःथापना भएमा उनीहरू राज्यको सेना र 
जनमुिक्त सेनालाई िमलाएर नयाँ रािष्टर्य सेना बनाउने र 
सङ्घीयता लागू गनेर् कामितर केिन्ित हनेछनु ।् (यी उदे्दँयमध्ये 
केहीबाट अन्तिरम संिवधान ूभािवत भएको छ। व्यवहारमा 
राजतन्ऽ िनलिम्बत भएको छ र नेपाललाई एकात्मक राज्यका 
रूपमा पिरभािषत गिरएको छैन।) लोकतािन्ऽक गणतन्ऽको 
संरचनाले उनीहरूलाई आफ्नो शिक्तशाली ःथान सुरिक्षत गनर् 
सहयोग पुर् याउनेछ भन्ने कुरामा माओवादी नेताहरू िवश्वःत 
छन।्१ १ ७ राष्टर्ूमुखको पद आफूले वा आफ्नो सहयोगी दलले 
पाउनेमा उनीहरू िवश्वास गछर्न।् वगर्, जाित, के्षऽ र िलङ्गमा 
आधािरत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गनर् उनीहरू भएभरको शिक्त 
लगाउनेछन।् लामो समयदेिख आफूले ूःताव गदैर् आएको 
िवचारअनुरूप सङ्घीय राज्य ूणाली लाग ू गनर् सक्छन१् १ ८ र 
सुधािरएको रािष्टर्य सेनालाई िक त उनीहरूूित बफादार हनेु  वा 
उनीहरूका लािग चुनौतीका रूपमा नरहने खालको बनाउन 
सक्छन।्१ १ ९ 

माओवादीहरूको िवशे्लषणअनुसार त्यःतो िकिसमको िःथितमा 
उनीहरू बहदलीयु  ूणालीअन्तगर्त ूभावशाली ःथानमा 
रहनेछन।्१ २० त्यसपिछ उनीहरू माओको “नयाँ जनवाद” को 
नेपाली संःकरणका रूपमा जनवादी गणतन्ऽ ःथापना गनेर् ूयत्न 
गनर् सक्छन।् त्यःतो ूयत्न संिवधान संशोधन वा अन्य 
शािन्तपूणर् उपायद्वारा गनेर् उनीहरूको सुर छ, तर यस बममा 
केही िभडन्त हनु  सक्ने उनीहरू आशङ्का गछर्न।्१ २१ त्यस 
ूणालीअन्तगर्त राजनीितक ूितःपधार् अिल सङ्कुिचत हनेछु  

(मािथ हेनुर्होस)्। त्यसपिछ माओवादीहरू “सामन्ती उत्पादन 
ूणाली” लाई आफ्नै िकिसमको “पुँजीवादी उत्पादन ूणाली” 
द्वारा िवःथािपत गनेर् लआय िलनेछन।्१ २२ त्यसअनुरूप ठलाू  

जिमनदारको जिमनलाई भूिमहीन जनतामा बाँिडनेछ र “दलाल 
तथा नोकरशाही पुँजीपित वगर्” को ःवािमत्वमा रहेका 
उद्योगहरूलाई रािष्टर्यकरण गिरनेछ।१ २३ 

                                              
१ १ ७ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्हरू, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
१ १ ८ बादलसँग अन्तवार्तार्, ूत्याबमण, सेप्टेम्बर २००६। माओवादीहरूले ूःताव 
गरेको लोकतािन्ऽक गणतन्ऽमा पिरभािषत गनुर्पनेर् िवषयहरूमध्ये सङ्घीयता 
एउटा िवषय भएको छ। मधेसमा उठेको माओवादी िवरोधी िहंसाले जनजातीय 
िवषयलाई राजनीितक ःवाथर्का िनिम्त उठाउनु ूत्युत्पादक पिन हनु  सक्छ 
भन्नेतफर्  िचन्ता बढाएको छ। तैपिन माओवादी नेताहरूले जातीय आधारमा 
कोरेका सङ्घीय एकाइका योजनाहरू पिरत्याग गरेका छैनन।् साथै, उनीहरू अझै 
पिहचानको राजनीितिभऽको शिक्तशाली के्षऽमा कब्जा र िनयन्ऽण दवैु  गनर् सक्ने 
आशा गछर्न।् 
१ १ ९ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, जनमुिक्त सेनाको िडिभजन कमान्डर, िडसेम्बर 
२००६। 
१ २० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी केन्िीय सिमित सदःय, काठमाडौँ, 
िडसेम्बर २००६। 
१ २१  ूचण्ड, “नयाँ नेपालको रूपरेखा”, नव चेतना, नोभेम्बर २००६। 
१ २२ ऐ.ऐ.। 
१ २३ मािथ उल्लेिखत। “दलाल” शब्द माओको िवशे्लषणमा ूयोग गिरए जःतै 
ूयोग गिरएको र त्यसैलाई अनुसरण गरेर माओवादीका पाठहरूमा यस शब्दले 

“एक्काइसौँ शताब्दीमा ूजातन्ऽको िवकास” योजनाअन्तगर्त पाटीर् 
नेततृ्वको एउटा भाग सरकारमा गएर राज्यको काममा 
“िनयन्ऽण, अनुगमन तथा हःतके्षप” गनेर्छ भने अन्य 
भागहरूले पाटीर् सञ्चालनको िजम्मेवारी वहन गनेर्छन।्१ २४ 
सरकारमा जाने नेततृ्व समूहहरू आविधक रूपमा फेिरइरहनेछन।् 
तर ूचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादरु थापा (बादल) तथा 
मोहन वैद्य (िकरण) लगायतका केन्िीय नेततृ्वपिङ्क्तले भने 
सरकारबाट अलग्ग रही सरकारमा जाने तल्ला तहको नेततृ्वलाई 
िनदेर्शन िदने तथा उसका कामको मूल्याङ्कन गनेर्छ।१ २५ तथािप 
ूचण्डले आवँयकता पर् यो भने आफैँ  वा अरू विरष्ठ 
नेताहरूसमेत पिन सरकारमा जान सक्ने सम्भावनालाई िकटानका 
साथ इन्कार गरेका छैनन।् 

अरू पाटीर्ले झैँ माओवादीहरूले पिन “नयाँ नेपाल” को वाचा 
गरेका छन।् ूचण्डका शब्दमा, “सरकार राॆो भएमा हामी 
दिक्षण एिसयाका धनी देशहरूमध्ये एक हनु  सक्छौँ। त्यसका 
लािग हामीलाई यातायात, उच्च ूिविध, वैज्ञािनक 
पिरयोजनाहरू तथा भौितक पूवार्धारहरूको खाँचो पछर् र चािहन्छ 
अदम्य आत्मिवश्वास। दस वषर्को अविधमा हामी यस देशको 
मुहार फेनेर्छौँ, पुनिनर्मार्ण गरेर देशलाई समदृ्ध तुल्याउँछौँ। बीस 
वषर्मा त हामी ःवीट्जरल्यान्डको बराबरीमा पुग्न सक्नेछौँ।”१ २६ 
माओवादीहरूले आफ्नो िवकास योजनाका ूाथिमकता 
िनम्नानुसार छट्याएकाु  छन ् : क) पूवर्-पिश्चम रेलमागर् तथा 
पहाडी के्षऽ हँदैु  जाने नयाँ पूवर्-पिश्चम राजमागर् िनमार्ण र 
हालका राजमागर्लाई जोड्ने उत्तर-दिक्षण सहायक मागर्हरू बनाएर 
यातायातमा व्यापक सुधार गनेर्; ख) साना जलिवद्युत ्योजना 
तथा “साॆाज्यवाद िवरोधी िवदेशी लगानीमा” ठलाू  खाले 
योजनाको िवकास गरी िवदु्यत ्उत्पादनमा विृद्ध गनेर्; ग) राज्य 
िनयिन्ऽत िनःशलु्क िशक्षाको व्यवःथा गरी ूाइभेट िशक्षाको 
अन्त्य गनेर् तथा िन:शलु्क औषधोपचारको व्यवःथा गनेर्।१ २७ 
माओवादी नेताहरूको के भनाइ छ भने उनीहरू िमिौत 
अथर्व्यवःथामा िवश्वास गछर्न ् र िनिश्चत शतर्हरूमा िवदेशी 
लगानीलाई पिन िनम्त्याउनेछन।्१ २८ 

घ) आमूल बािन्तकारी वाम नेताहरू? 

सैद्धािन्तक मतभेद भए तापिन नेपालका माओवादीहरू 
अन्तरार्िष्टर्य भाइचारा शिक्तहरूबाट आफूलाई अलग राख्न चाहदैनन।् 
बरु उनीहरू ससंारभिरका आमलू पिरवतर्नकारी िवचार भएका 
शिक्तहरूलाई नेततृ्व गनेर् महत्त्वाकाङ्क्षी लआय िलएर अगािड बढन 
                                              
घरेलु दलाल वा रािष्टर्य अथर्तन्ऽलाई अधीनमा राख्न ूोत्सािहत गनेर् वैदेिशक पुँजी 
र सरकारको साझेदार वा वारेस भई काम गनेर्लाई बुझाउँछ। 
१ २४ “एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतन्ऽको इितहास र िवकासका अनुभवहरूबारे”, 
मािथ उल्लेिखत। 
१ २५ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्हरू, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर-
िडसेम्बर २००६। 
१ २६ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, L’espresso, मािथ उल्लेिखत। 
१ २७ ूचण्ड, “नयाँ नेपालको रूपरेखा”, मािथ उल्लेिखत। 
१ २८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्हरू, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
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चाहन्छन।् उनीहरूले सुरुदेिख त्यस लआयलाई ःपष्ट गरेका छन ्
: “नेपाली बािन्त िवश्व सवर्हारा बािन्तको एक अिभन्न अङ्ग 
हो। यसले िवश्व बािन्तलाई नै टेवा पुर् याउनेछ। यस ैसन्दभर्मा 
हाॆो पाटीर् “िरम” लाई अझै अिघ बढाउने िजम्मेवारी महससु 
गदर्छ ... “नयाँ अन्तरार्िष्टर्य” को िनमार्णमा पिन योगदान गनर् 
चाहन्छ।”१ २९ यो उनीहरूले नत्यागेको एउटा लआय हो। माओवादी 
नेताहरू अिहले नेपालबाट “चौथो अन्तरार्िष्टर्य” ःथापना गनेर् कुरा 
गदर्छन।्१ ३० 

बािन्तकारी पाटीर्हरूमािथ आफ्नो वचर्ःव कायम गनेर् अभीष्टका 
लािग उनीहरूका दईओटाु  िवकल्प छन।् पिहलो हो “िरम” को 
नेततृ्व िलनु।१ ३१ उनीहरूको के तकर्  छ भने िरमको नेततृ्व “तेॐो 
िवश्व” बाट हनुु पछर्, धेरै कायर्कतार्, समथर्क र ूभावशाली 
सङ्गठन नभएका तर सशस्तर् सङ्घषर्को नेततृ्व गिररहेकाहरूलाई 
िनदेर्शन गनेर् पिश्चमी बुिद्धजीवीहरूबाट होइन।१ ३२ उनीहरू खासगरी 
अमेिरकी बािन्तकारी कम्युिनःट पाटीर् (आरसीपी) सँग िदक्क 
छन।् आरसीपीले आफ्ना अध्यक्ष बब अभाकेनलाई माओको 
उत्तरािधकारीका रूपमा ूःतुत गनेर् गरेको छ र अभिकनको 
वाःतिवक बािन्तबारे कुनै अनुभव छैन। नेपाली माओवादीहरू 
िरम दिक्षण एिसयामा आधािरत हनुपदर्छु  साथै यसको नेततृ्व 
गनेर् अिधकार ूचण्डले आजर्न गरेका छन ्भनी ठान्छन।्१ ३३ 

यस तकर् बाट पिन िरमका सदःयहरूलाई िजत्न नसकेमा नेकपा 
(माओवादी) ले एउटा नयाँ अन्तरार्िष्टर्य सङ्गठन ःथापना गनर् 
पिन सक्छन ्भन्ने देिखन्छ।१ ३४ यसै लआयबाट अिभूेिरत भएर 
माओवादीले िडसेम्बर २००६ मा “एक्काइसौँ शताब्दीमा 
साॆाज्यवाद तथा सवर्हारावादी बािन्त” िवषयक एउटा पाँचिदने 
अन्तरार्िष्टर्य सेिमनार गर् यो।१ ३५ नेपाली जनयुद्धको दसौँ 
वािषर्कोत्सव मनाउने िसलिसलामा गिरएको यस सेिमनारमा 
चौधओटा माओवादी पाटीर्का झन्डै चालीस जना ूितिनिधको 
सहभािगता िथयो। त्यस दृिष्टले यो सेिमनार सन ्१९८४ मा िरम 
ःथापना भएदेिखको सबभन्दा ठलोू  सेिमनार िथयो।१ ३६ नेपाली 

                                              
१ २९ “जनयुद्धको ऐितहािसक पहलका िनिम्त सैद्धािन्तक ूःतावनाहरू”, मािथ 
उल्लेिखत। 
१ ३० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्हरू, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, जनवरी 
२००७। “पिहलो अन्तरार्िष्टर्य” ले रुसी बािन्तपूवर् कम्युिनःट पाटीर्लाई सङ्गिठत 
गर् यो। दोॐो र तेॐो अन्तरार्िष्टर्यको ःथापना बमशः लेिनन र ःटािलनले गरेका 
िथए। त्यसपिछ यःतो मञ्चको ःथापना अिहलेसम्म भएको छैन। 
१ ३१  बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी अन्तरार्िष्टर्य कमान्ड ॐोत, 
काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। “अन्तरार्िष्टर्य कमान्ड” नेकपा (माओवादी) को 
िवदेश मािमला र अन्तरार्िष्टर्य सम्बन्ध हेनेर् िवभाग हो, तल हेनुर्होस।् 
१ ३२ ऐ.ऐ.। 
१ ३३ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर २००६। 
१ ३४ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी अन्तरार्िष्टर्य कमान्ड ॐोत, 
काठमाडौँ, २००६। 
१ ३५ उक्त सेिमनार नेपालमै तर ठाउँ नखुलाइएको कुनै ठाउँमा सन ् २००६ को 
िडसेम्बर २६ देिख ३० सम्म भएको िथयो। 
१ ३६ सहभागी पाटीर्हरू : अफगािनःतान कम्युिनःट पाटीर्, भुटान कम्युिनःट 
पाटीर् (मालेमा), भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी), भारतीय कम्युिनःट 
पाटीर् (मालेमा), भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माले-नक्सलबाडी), कम्युिनःट 
पाटीर् अफ इरान (मालेमा), नेकपा माओवादी, कम्युिनःट पाटीर् अफ 

तथा भारतीय माओवादीहरूले दईुओटा अवधारणापऽ ूःतुत 
गरेका िथए र नेपाली माओवादीहरूले आफूलाई अन्तरार्िष्टर्य 
कम्युिनःट आन्दोलनको नेताका रूपमा ूःतुत गनेर् कोिसस पिन 
गरेका िथए।१ ३७ 

िडसेम्बर २००६ मा नेपाली माओवादीहरूले सातओटा सदःय 
पाटीर्हरूको सहभािगता रहेको “िरम” को छैटौँ दिक्षण एिसयाली 
के्षऽीय सम्मेलनको पिन आयोजना गरेका िथए।१ ३८ अन्य पाटीर्ले 
नेकपा माओवादीका “बािन्तकारी अनुभव” का बारेमा आफ्ना 
फरक मत ूकट गरे। तथािप आफ्ना सैद्धािन्तक सङ्घषर्लाई 
जारी राख्दै नेपाली माओवादी आन्दोलनलाई सहयोग गनर् दिक्षण 
एिसयामा “नेपाल अिभयान” चलाउन उनीहरू सहमत भए।१ ३९ 
एउटा खिट्कने कुराचािहँ के िथयो भने “िरम” को सदःय 
नभएको हनालेु  भाकपा माओवादीको उक्त सेिमनारमा सहभािगता 
िथएन।१ ४० “कम्पोसा” एउटा के्षऽीय समूह माऽ भए तापिन 
नेपाली माओवादीका लािग िवश्वव्यापी “िरम” भन्दा यसले बढी 
महत्त्व राख्दछ। िकनभने “कम्पोसा” मा भाकपा माओवादी पिन 
सिम्मिलत छ। भाकपा माओवादीलगायत सम्पूणर् दिक्षण 
एिसयाका माओवादी पाटीर्को सहयोग तथा समथर्न पाएमा माऽ 
उनीहरू एउटा ूभावशाली अन्तरार्िष्टर्य सन्जाल िनमार्ण गनर् 
सफल हनेछनु ।् तर यी कुनै पिन किठनाइले माओवादीको 
महत्त्वाकाङ्क्षालाई हल्लाउन सकेका छैनन।् ूचण्डले त केसम्म 
घोषणा गरेका छन ्भने “नेपाल दिक्षण एिसयाको एउटा सानो 
देश भए पिन हाॆो बािन्तले संसारभिर न ैूभाव पानेर्छ भन्ने 
हामी ठान्छौँ।”१ ४१ 

                                              
िफिलिपन्स, माओवादी कम्युिनःट पाटीर्-इटाली, माओवादी कम्युिनःट पाटीर् 
(टकीर् र उत्तरी कुिदर्ःतान), ूोलेटेिरयन पाटीर् अफ इःट बङ्गाल (सीसी) र 
ूोलेटेिरयन पाटीर् अफ इःट बङ्गाल (माओइःट युिनटी मुप)। यसैगरी 
रेभोल्युसनरी कम्युिनःट पाटीर् अफ यु.एस.ए. र वकर् सर् पाटीर् अफ इरान 
पयर्वेक्षकका रूपमा सहभागी िथए। हेनुर्होस ्“एक्काइसौं शताब्दीमा साॆाज्यवाद 
तथा सवर्हारावादी बािन्त िवषयक अन्तरार्िष्टर्य सेिमनारको ूेस िवज्ञिप्त”, ए वल्डर् 
टु िवन न्युज सिभर्स, १९ फेॄुअरी २००७। 
१ ३७ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी अन्तरार्िष्टर्य कमान्ड ॐोत, 
काठमाडौँ, जनवरी २००७। 
१ ३८ सहभागी पाटीर्हरू : नेकपा (माओवादी), भाकपा (मालेमा), भाकपा 
(माले-नक्सलबाडी), अफगािनःतान कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी), भुटान 
कम्युिनःट पाटीर् (मालेमा), बाङ्लादेशेर साम्योवादी दल (माले), पूवीर् 
बङ्गलार सवर्हारा पाटीर् (सीसी)। दीपक सापकोटा, “चौथो इन्टरन्यासनलका 
लािग पहल” मूल्याङ्कन, फेॄुअरी २००७। बाङ्लादेशका दईु माओवादी नेताहरू 
काँकरिभट्टाबाट सीमा पार गरेर गोप्य रूपमा नेपाल िभिऽएका िथए। “ूचण्डको 
सुरक्षाथर् िवशेष दःता” जनआःथा, २७ िडसेम्बर २००६। 
१ ३९ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, िडसेम्बर २००६। 
१ ४० भाकपा (माओवादी) को एउटा संःथापक पाटीर् एमसीसी (आई) िरमको 
सदःय िथयो भने अकोर् घटक भाकपा-माले (पीडब्लु) चािहँ िथएन। भाकपा 
(माओवादी) हाल िरममा पयर्वेक्षक माऽ छ र पूणर् सदःयताका लािग त्यस 
पाटीर्ले िनवेदन िदएको छ। 
१ ४१  ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, L’espresso, मािथ उल्लेिखत। उहाँले अन्यऽ 
बताउनुभएको छ : “यिद नेपालमा हाॆो बािन्त सफल भयो भने यसको सीध ै
ूभाव भारतका एक अरब मािनसमा पनेर्छ। यसले चीनलाई समेत ूभाव पानेर्छ। 
यसरी दईु साढे दईु अरब मािनसलाई समेटनु भनेको पूरै संसारलाई समेटनु हो।” 
ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, िद काठमाण्डु पोष्ट, ७ फेॄुअरी २००६। 
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५. सहयोग, ूितःपधार् र चुनौती  

रणनीितसम्बन्धी माओवादी दःतावेजहरूमा नयाँ पिरिःथितसँग 
सामञ्जःय ल्याउने ूयास गिरएको पाइन्छ, तापिन नेकपा 
(माओवादी) का नेताहरूचािहँ नगरी नहनेु  काम र परःपर 
िवरोधी कायर्नीितबीचको सन्तुलन िमलाउनुपनेर् अप्ठेरो ःथितमा 
फँसेका छन।् उनीहरूको उपल्लो नीित सहयोगात्मक छ : आठ 
पाटीर् सिम्मिलत अन्तिरम सरकारको समम एकतालाई कायम 
राखे्न र वामपन्थी गणतन्ऽवादी शिक्तहरूको शिक्तशाली गठबन्धन 
बनाउने। उनीहरूले आफ्नै आन्दोलनिभऽ अनुशासन तथा एकता 
बनाइराखु्नपरेको छ र आफ्ना घरेलु एवम ् िवदेशी सम्बन्धहरूको 
पुनसर्ंरचनालाई व्यविःथत पिन पानुर्परेको छ। शािन्त ूिबयाले 
थप िभडन्त जन्माउनेछ भन्ने उनीहरूको िनजी तथा बढ्दो 
सावर्जिनक मूल्याङ्कन रहेको छ। त्यःतो िभडन्तलाई झेल्न 
उनीहरू तयारी पिन गिररहेछन।् 

क) ःवीकारयोग्य बन्ने ूयास  

माओवादीहरू तीन के्षऽहरूमा िबःतारै संःथापन पक्षका अङ्ग 

बन्दैछन ्: 

संसदमा। अन्तिरम िवधाियकामा माओवादी सदःयहरूले काइदा-
कानुनअनुसार चल्न िसकेका सङ्केत देखाउँदैछन ् तर सबै 
काइदा-कानुनको पालना गनर् भने तयार भइसकेका देिखन्नन।् 
उनीहरूले िविभन्न छलफलमा रचनात्मक भूिमका िनवार्ह गरेका 
िथए र राज्यको सङ्घात्मक ःवरूप तथा िनवार्चन ूणालीमा 
सुधारका लािग अन्तिरम संिवधान संशोधनको समथर्न गरेका 
िथए।१ ४२ संसदमा माओवादी िवधायकहरूको हािजरी रेकडर् राॆो 
छ र केही िवधायकहरू अन्तदर्लीय सिमितमा पिन मनोिनत 
गिरएका छन।्१ ४३ बैठक ःथिगत गनेर् वा अित नाटकीय ढङ्गले 
िवरोध गरेर सभा चाल ू राख्न निदने जःता संसदीय कौशलहरू 
उनीहरूले िछटै िसके।१ ४४ संसदमा कसरी व्यवहार गनुर्पछर् 
भन्नेबारे तािलमसमेत िलइरहेको उनीहरूले खुलासा गरेका 
छन।्१ ४५ तथािप िवधाियकामा भाग िलन ु र ूजातन्ऽको 
िसद्धान्तलाई अँगाल्न ु एउटै कुरा होइन। एक जना माओवादी 
िवधायक बन्दकु िलएर संसदमा पसेको र उनले िवपक्षीलाई 
धम्क्याएको घटनालाई न्यूनतम संसदीय मापदण्डको उल्लङ्घनका 
                                              
१ ४२ उदाहरणका लािग, अन्तिरम िवधाियका संसदको उद् घाटन सऽमा 
कृंणबहादरु महरा र देव गुरुङले देशमा ूगितशील पिरवतर्न ल्याउन माओवादीले 
िनवार्ह गरेको भूिमकाबारे िवःतारपूवर्क बोले। अन्य माओवादी सांसदहरूले चािहँ 
खानेपानी र जलॐोतसम्बन्धी छलफलमा भाग िलएका िथए। 
१ ४३ उदाहरणका लािग, देवी खड्का र लोकेन्ि िवष्ट ूाकृितक ॐोत सिमितका 
सदःय छन।् 
१ ४४ उदाहरणका लािग, २७ माचर् २००७ मा एकपक्षीय रूपमा िनवार्चन के्षऽ 
िनधार्रण आयोग घोषणा गरेको भनी नारा लगाउँदै सभामुखको रोष्टर्म घेरेर िवरोध 
जनाएका िथए। अिूलको अिन्तम हप्तामा पिन उनीहरूले संिवधानसभाको 
िनवार्चनको ितिथ तुरुन्त घोषण गर भन्दै िवधाियका संसदमा अवरोध गरे। 
१ ४५ बाबुराम भट्टराई तथा अन्य नेताहरूले नेततृ्व गरेको माओवादीको संसदीय 
िवभागले संसदको पिहलो अिधवेशन सुरु हनुअिघु  आफ्ना नविनयुक्त 
िवधायकहरूलाई ूिशक्षण िदएका िथए। 

रूपमा िलन सिकन्छ।१ ४६ ूचण्ड र बाबुराम भट्टराई जःता 
शीषर्ःथ नेताहरू अन्तिरम िवधाियकामा ूवेश गरेका छैनन ् र 
यसबाट केहीलाई संसदीय ूणालीूित उनीहरूको ूितबद्धतामािथ 
ूश्न उठाउने ठाउँ िमलेको छ। 

सरकारमा। माओवादीहरू १ अिूल २००७ का िदन सरकारमा 
पुगे। माओवादी मन्ऽीहरूको व्यवहार पिन अरू पाटीर्का 
मन्ऽीहरूको झैँ रहेको छ। उनीहरूको दैनिन्दन िबयाकलाप अरू 
मन्ऽीहरूको जःतै छ। तैपिन उनीहरू आफ्ना कुरालाई अिघ सानर् 
भने पिछ परेका छैनन।्१ ४७ सङ्कीणर् ूविृत्तको कमर्चारीतन्ऽसँग 
उनीहरूको सम्बन्ध सोझो र ःपष्ट देिखँदैन। उनीहरूले मािथल्ला 
तहका िनजामती कमर्चारीहरूको सरुवा गनर् र ितनको ःथानमा 
राजनीितक िनयुिक्त गनर्का लािग अनुमित मागेका छन।्१ ४८ 
सूचना तथा सञ्चारमन्ऽी महराले आफ्ना समथर्क पऽकारहरूलाई 
सल्लाहकारमा िनयुक्त गनुर्का साथ ै सरकारी ःवािमत्वका 
सञ्चारमाध्यमहरूलाई माओवादी नेताहरूका भनाइहरूलाई ूमुखता 
िदन िनदेर्शन िदएको बताइन्छ।१ ४९ यःता ूविृत्त पूवर्वतीर् 
ूजातािन्ऽक सरकारले ःथापना गरेका परम्पराहरूकै िनरन्तरता 
हो र आफूले िभऽैदेिख नरुचाएका नीितहरूलाई ःवीकानर् बाध्य 
हुनुपदार् पिन माओवादीहरूले व्यवहारवादी ःवरूप देखाएका छन।् 
सत्तामा पुगेपिछ महराले सञ्चारमाध्यममा िवदेशी लगानी िवरोधी 
आफ्नो अडानलाई तुरुन्तैजसो उल्टाइिदए।१ ५० िहिसला यमीले 
खानेपानी आपूितर्का लािग िनजी तथा सावर्जिनक के्षऽको 
साझेदारीको समथर्न गिरन।्१ ५१ माओवादी मन्ऽीहरू 

                                              
१ ४६ संसद सिचवालयमा २६ फेॄुअरी २००७ का िदन बसेको एउटा 
सवर्दलीय बैठकमा लोकेन्ि िवष्टले आफूले पेःतोल बोकेको जानकारी िदँदै 
अन्य िवधायकहरूलाई आफू िवरुद्ध कारबाही गनर् चुनौती िदए। त्यसको 
िवरोध भएपिछ माओवादीका उपनेता देव गुरुङले त्यस घटनाका लािग 
माफी मागे।” Lawmakers express objection to Maoist MP’s statement on 
arms”, nepalnews.com, १ माचर् २००७। 
१ ४७ उदाहरणका लािग, सूचनाको हकका सम्बन्धमा िछटै िवधेयक ूःताव 
ल्याइने घोषणा महराले गरे। वनमन्ऽी मातकृा यादवले वन्य उत्पादनका 
तःकरीमािथ कडा काबार्ही गिरने वचन िदए भने आवास तथा भौितक 
योजना मन्ऽी िहिसला यमीले काठमाडौँको खानेपानी व्यवःथापन 
सरकारले िनजीकरण नगनेर् घोषणा गिरन।् 
१ ४८ “Maoist ministers seek to appoint, transfer officials”, ekantipur.com, 
२६ अिूल २००७। 
१ ४९ महराले आफ्नो सल्लाहकारका रूपमा माओवादी मुखपऽ जनादेश 
पिऽकाका पूवर् सम्पादक महेश्वर दाहाललाई िनयुक्त गरेका छन।् राज्यको 
ःवािमत्वमा रहेको रेिडयो नेपालमा दईुओटा राजनीितक कायर्बम 
सञ्चालन गनर् माओवादीद्वारा सञ्चािलत दईु एफ.एम. ःटेसनका 
संयोजकहरू बमशः सिचन रोका र िवंणुूसाद सापकोटा िनयुक्त गिरएका 
छन।् यी िनयुिक्तहरूले गैरमाओवादी िवचारधारा र ःवतन्ऽ 
अिभव्यिक्तमािथ ठूलो माऽामा रोक लाग्ने हो िक भन्ने िचन्ता मूल 
ूवाहका पऽकारहरूमा छ। द्वन्द्वका समयमा मािरएका पऽकारहरूका 
सवालमा माफी माग्न महरा नमानेबाट पिन ूेस ःवतन्ऽताूित 
माओवादीका व्यवहार कःतो होला भन्ने िचन्ता थिपएको छ। 
१ ५० “No curb on foreign investment in media now”, nepalnews.com, २ 
अिूल २००७। 
१ ५१  “Campaign to promote household water treatment”, nepalnews.com, 
२३ अिूल २००७। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ २० 
 

 

मिन्ऽपिरषद्का अन्य सदःयहरूसँग झगडा गछर्न ् र शीषर्ःथ 
नेताहरूचािहँ असमझदारी हटाउने ूयास गदर्छन।्१ ५२  

अन्तरार्िष्टर्य समुदायसँगको व्यवहारमा। माओवादीहरू केही 
हदसम्म अन्तरार्िष्टर्य मान्यता ूाप्त गनर् सफल भएका छन,् जुन 
मान्यता भूिमगत अवःथामा भएका बेला उनीहरूले किहल्य ै
पाउन सकेका िथएनन।् माओवादी मन्ऽीहरू िनयिमत रूपमा 
िवदेशी राजदतू र दाताहरूलाई भेट्छन ्जसमध्ये धेरैले उनीहरूले 
सह्मालेका मन्ऽालयहरूलाई सहयोग गनेर् काम जारी राखेका छन।् 
िवदेशबाट नेपाल ॅमणमा आएका उच्चपदःथ व्यिक्तहरूसगँ पिन 
उनीहरूको भेट हन्छु ।१ ५३ संयुक्त राष्टर्सँगको उनीहरूको सहकायर्ले 
गदार् अन्य देशका लािग उनीहरूलाई अछतकोू  व्यवहार गनेर् काम 
रोक्न सिजलो भएको छ, यद्यिप अमेिरका अझै पिन उनीहरूलाई 
आतङ्कवादी नै ठान्छ र उनीहरूसँग व्यवहार गनर् चाहँदैन।१ ५४ 
माओवादी नेताद्वय भट्टराई र महरालाई भेट्ने एक बेलायती 
मन्ऽी उनीहरूले बािहरी दिनयाँसँु ग सहकायर् गनेर् तत्परता 
देखाएकामा ूभािवत भएका िथए तर उनले शािन्त ूिबयामा 
उनीहरूको भूिमकालाई स॑नी गदैर् िहंसालाई पिरत्याग गनुर्पनेर् 
कुरा पिन जोिडएर आउने बताएका िथए।१ ५५ मानवअिधकारको 
कायार्न्वयनका लािग दबाब िदइरहेका अन्तरार्िष्टर्य शिक्तहरू उमेर 
नपुगेका सैिनकको पिरचालन रोक्नेदेिख िलएर आन्तिरक रूपमा 
िवःथािपत भएकाहरूको सरुिक्षत घरिफतीर् अिन ूेस 
ःवतन्ऽतादेिख मौिलक अिधकारको ग्यारेन्टी गनेर् िवषयमा 
माओवादीहरूले गरेका ूितबद्धता पूरा नभएको देखेर अचिम्भत 
भएका छन।्१ ५६ 

                                              
१ ५२ उदाहरणका लािग मन्ऽी मण्डलको बैठकमा रक्षा मन्ऽालयको 
कायर्भारसमेत सह्मालेका ूधानमन्ऽी कोइरालाले रूख कटानी तथा 
लोपोन्मुख जनावरहरू मानेर् कायर्मा नेपाली सेना संलग्न भएको कुरा 
सावर्जिनक रूपमा बोलेकामा वनमन्ऽी यादवमािथ आबोश व्यक्त गरे। 
आफ्नो मन्ऽालयअन्तगर्तका सवालहरूमा बोल्न पाउने अिधकार भएको 
मन्ऽी यादवले बताएपिछ केही क्षण ूधानमन्ऽी कोइरालासँग उनको 
भनाभन भएको िथयो र त्यसपछािड माओवादी मन्ऽीहरूले बैठक 
बिहंकार गरेका िथए। यो मािमला माओवादी नेताहरू ूचण्ड र 
भट्टराईले ूधानमन्ऽीसँग भेटेपिछ माऽ सिल्टयो। 
१ ५३ उदाहरणका लािग, बेलायतका लािग अन्तरार्िष्टर्य िवकासमन्ऽी 
Gareth Thomas ले माओवादीका उच्च तहका नेताहरूसँग भेटघाट गरी 
शािन्त ूिबयाूित आफ्नो समथर्न रहेकोमा आश्वःत तुल्याए, तर 
संिवधानसभाको चुनाव हनेु  बममा माओओवादीका तफर् बाट कुनै ूकारको 
भय र ऽास सजृना हुन नहनेु  चेतावनी पिन िदए। 
१ ५४ आतङ्कवादी संःथाहरूको सूचीका लािग हेनुर्होस।् www.treasury.gov/ 
offices/enforcement/ofac/programs/terror/terror.pdf. तराईमा िहंसात्मक 
गितिविधमा संलग्न जनतािन्ऽक तराई मुिक्त मोचार्लाई पिन यस सूचीमा 
रािखएको छ। “U.S. says Maoists still a terrorist organization; JTMM 
added”, nepalnews.com, २ मे २००७। माओवादीहरूले पूणर्रूपमा िहंसा 
त्यागेको खण्डमा माऽ उनीहरूलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउन सिकने 
कुरा अमेिरकी राजदतलेू  बारम्बार भन्दै आएका छन।् राजदतू James F. 
Moriarty, सँग अन्तवार्तार्, िदशािनदेर्श, नेपाल टेिलिभजन, २६ माचर् सन ्
२००७। 
१ ५५ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, Gareth Thomas, अन्तरार्िष्टर्य िवकासका 
लािग संसदीय उपमन्ऽी, लन्डन, मे २००७। 
१ ५६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाडौँ, ॄसेल्स र लन्डन, मे २००७। 

ख) वामहरूको संयुक्त मोचार्? 
माओवादी र मूलधारका वामपन्थी दलहरूका केही नीित समान 
छन ्र उनीहरूबीच कायर्गत एकता हनु  सक्छ, खासगरी नेपाली 
काङ्मेसको एकीकरण भएर ससाना दलहरूको समथर्नमा एक 
शिक्तशाली अनुदार शिक्तको िनमार्ण भएको अवःथामा। तर 
माओवादी र एमालेका बीच अझै सैद्धािन्तक खाडल रहेको छ। 
ती दवुै व्यापक वाममोचार्को नेततृ्व आफ्नो हातमा िलन 
ूयत्नशील छन।् माओवादी तथा काङ्मेस मुख्य िनणर्यकतार् रहेको 
शािन्त ूिबयाको संरचनाको ूयोग गरेर माओवादीले एमालेको 
हैिसयत कमजोर पानर् खोजेको छ। ती दवुै दलबीच कायर्गत 
समझदारी हनेु  वा नहनेु  कुरामा आन्तिरक राजनीितको महत्त्वपणूर् 
भूिमका हनेछु । िकनभने दवुै पाटीर्िभऽ गठबन्धनको पक्ष तथा 
िवपक्षमा रहेका गुटहरू छन।् 

कायर्गत एकताको पक्ष अिल बिलयो देिखन्छ। वामपन्थी दलहरू 
गणतन्ऽको मुद्दामा एक हनु  सक्छन ् (केही दल गणतन्ऽको 
सवालमा अन्य दलभन्दा बढी कट्टर छन ्र उनीहरूबीच कसरी 
गणतन्ऽ हािसल गनेर् भन्नेबारे मतिभन्नता छ)।१ ५७ उनीहरूका 
दृिष्टमा नेपाली काङ्मेसले खुट्टा िघसािररहेको छ र त्यस िवरुद्ध 
िवधाियका तथा सरकारमा उनीहरू बिलयो अडान ूःतुत गनर् 
सक्छन ् अिन िनवार्चन भएको अवःथामा वामहरूको िजते्न 
सम्भावनालाई अझै बढाउन सक्नेछन।् दवुै दलका नेताहरूले पूणर् 
एकता सम्भव नभएको तर संयुक्त मोचार् बन्न सक्ने कुरामा 
जोड िदएका छन।्१ ५८ 

िनजी ःतरमा बाहेक सावर्जिनक रूपम ैपिन िवकल्पहरूबारे चचार् 
हनु  थालेका छन।् नेकपा (माओवादी) ले काठमाडौँमा २२ 
अिूल २००७ (लेिनन जयन्ती तथा मूल नेकपाको ७५ औ ँ

ःथापना िदवस) का िदन वामपन्थी दलका नेताहरूको भेटघाट 
कायर्बमको आयोजना गरेको िथयो। त्यस अवसरमा अिधकांश 
नेताहरूले “संसदमा, सरकारमा र सडकमा कम्युिनःट शिक्तहरूले 
पाएको बहमतलाईु  जोडेर अझ ठोस बनाउने” िवचार व्यक्त गरेका 
िथए।१ ५९ बाबुराम भट्टराईले “ःवगीर्य पुंपलाल, ःवगीर्य मदन 
भयडारी र ूचण्डले ूितपादन गरेका िवचारलाई एकै ठाउँमा 
िमसाऔ”ँ भने।१ ६० ूचण्ड र माधवकुमार नेपालले त्यसको लगत्तै 

                                              
१ ५७ संिवधानसभाको िनवार्चन हनेमाु  शङ्का उत्पन्न हनु  थालेपिछ 
ूचण्डले अन्तिरम िवधाियकाले नै तत्काल गणतन्ऽको घोषणा गरोस ्
भन्ने माग राखे। एमालेले राजतन्ऽबारे जनमतसङ्मह गनुर्पनेर् आफ्नो 
पुरानो माग दोहोर् यायो। माओवादीले एमालेको ूःतावलाई समथर्न गनेर् 
बतायो तर ूधानमन्ऽी कोइराला दवैु  कुराूित सहमत छैनन।् 
१ ५८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी र एमाले नेताहरू, काठमाडौँ, 
अिूल २००७। 
१ ५९ सञ्जय ढकाल, “Red Storm Rising?”, nepalnews.com, २३ अिूल 
२००७। 
१ ६० ऐ .ऐ.। पुंपलाल नेपाल कम्युिनःट पाटीर्का पिहलो नेता हनु ।् सन ्
१९९४ मा सवारी दघर्टनामाु  परी मतृ्यु भएका मदन भण्डारी एमालेका 
तत्कालीन महासिचव िथए, उनैको नेततृ्वमा पाटीर् संसदीय ूजातन्ऽ 
ःवीकानेर् मूल ूवाहको पाटीर्मा रूपान्तिरत भएको िथयो। 
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भेटेका िथए र ूचण्डको भनाइअनुसार उनीहरू वाम गणतािन्ऽक 
मोचार् बनाउन सहमत भए।१ ६१  

िनवार्चनको ितिथ घोषणा भएमा यस ूिबयाले गित पाउनेछ। 
वामहरूबीच िवद्यमान ूितःपधार्बाट िनवार्चनमा उनीहरूलाई िनजी 
रूपमा नोक्सान पुग्ने डर नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) 
दवुैलाई छ। मतदाताको ःथािपत आधार नभएका माओवादीले 
एमाले िवरुद्ध उऽनुको सट्टा िसटको बाँडफाँड गनुर्मा फाइदा 
देख्दछ, खासगरी बढ्ता भोट ल्याउनेले िजते्न ूणाली लाग ूहनेु  
िनवार्चन के्षऽहरूमा माओवादीबाट समानुपाितक मत ूणालीमा 
समथर्न पाएमा एमालेले िसटको त्यःतो बाँडफाँड ःवीकानर् 
सक्छ।१ ६२ 

नेकपा (माओवादी) र एमाले दवुै पाटीर्का नेताहरूले कम्युिनःट 
िवरोधीहरूले िनवार्चन रोक्न चाहेको चेतावनी िदएका छन।् माधव 
नेपालका शब्दमा “संिवधानसभामा कम्युिनःटहरूको बहमतु  

आउने डरले ूितिबयावादीहरूले आगामी संिवधानसभाको 
िनवार्चनलाई िवथोल्ने ूयास गिररहेका छन।्”१ ६३ हनु  पिन 
अिहले पिन िविभन्न कम्युिनःट पाटीर् िमलाएर हेरेमा िवधाियका 
र सरकार दवैमाु  उनीहरूको बहमतु  देिखन्छ। तर आन्तिरक 
मतिभन्नताहरूका कारण यसबाट फाइदा िलन भने सिकरहेका 
छैनन।्१ ६४ माओवादीको दृिष्टकोण हेदार् यःतो हनुु  अनौठो होइन 
: एमाले तथा भा.क.पा. (माक्सर्वादी) सँग उनीहरूको 
सम्बन्ध पिहल्यैदेिख अिनिश्चत र महत्त्वपणूर् दवुै ूकारको 
रिहआएको छ। सम्बन्धबाट फाइदा देखेको बेलामा माओवादी 
सम्बन्धलाई अिघ बढाउँछन ् तर सकेसम्म उनीहरूको जोड 
आमूल पिरवतर्न गराउनुमा रहेको छ जसलाई मूलधारका 
कम्युिनःटहरूले त्यित पचाउन सक्दैनन।् 

                                              
१ ६१  “UML, Maoists discuss left unity; bash PM”, nepalnews.com, २५ 
अिूल २००७। 
१ ६२ संिवधानसभाको िनवार्चन आिंशक रूपमा िनवार्चन के्षऽबाट बढ्ता 
भोट ल्याउनेले िजते्न पुरानो ूणाली र आिंशक रूपमा समानुपाितक 
ूितिनिधत्वको आधारमा हनेछ।ु  बढ्ता भोट ल्याउनेले िजते्न 
ूणालीअन्तगर्तको िनवार्चन के्षऽका लािग सवोर्च्च अदालतका पूवर् 
न्यायाधीश अजुर्नबहादरु िसंहको अध्यक्षतामा गिठत िनवार्चन के्षऽ 
िनधार्रण आयोगले पहाडी तथा िहमाली के्षऽमा १२४ िसट र तराईका 
लािग ११६ िसट ूःताव गरेको छ। हेनुर्होस ् माधव ढङ्गेलु , “िनवार्चन 
के्षऽको तानातान”, नेपाल, २९ अिूल २००७। 
१ ६३ “Reactionaries fear communist majority in CA:MK Nepal”, 
nepalnews.com, २२ अिूल २००७। 
१ ६४ सरकारमा सहभागी आठ पाटीर्हरूमध्ये पाँच पाटीर्हरू कम्युिनःट 
(नेकपा (माओवादी), एमाले, नेपाल मजदरु िकसान पाटीर्, संयुक्त वाम 
मोचार् र जनमोचार् नेपाल) छन।् यसैगरी २२ सदःयीय मिन्ऽमण्डलका १२ 
मन्ऽीहरू कम्युिनःट पाटीर्का ूितिनिधत्व गछर्न।् अन्तिरम िवधाियकाको 
कुल ३२९ िसटमध्ये १८२ िसट कम्युिनःटहरूको छ (एमाले ८३, नेकपा 
(माओवादी) ८३, जनमोचार् ९, नेपाल मजदरु िकसान पाटीर् ४, संयुक्त 
वाममोचार् ३) सभामुख पिन कम्युिनःट हन।ु ्  नेपाली काङ्मेस पुन: 
एकीकरण भए पिन उसको जम्मा १३४ िसट माऽै पुग्दछ। हेनुर्होस,् 
www.parliament.gov.np/ memberhr.htm. 

ग) सङ्बमणकालीन तनाव  

माओवादीहरू आफ्नो आन्दोलनूित सामान्यतया गोलबन्द रहँदै 
आएका छन ् र शािन्त ूिबयालाई अिघ बढाउनलाई पिन बाटो 
बनाउँदैछन।् तर उनीहरूले एकता र शािन्तपूणर् सम्झौताूित 
देखाएका ूितबद्धतामा ढक्कु  भएर बःने अवःथा भने छैन। कुनै 
कारणवश िनवार्चन नभएमा र अन्य उपायद्वारा गणतन्ऽ ःथापना 
नभएमा उनीहरूले िविोही कायर्नीित अपनाउनेछन।् उनीहरूले 
अिहले समातेको बाटो सफल नभएमा उनीहरूिभऽ गम्भीर 
आन्तिरक असन्तुिष्ट बढ्नेछ। मािथ भिनएझैँ उनीहरू आजको 
रणनीितमा िनकै लामो बहसपिछ आइपुगेका हनु ।् यःतो 
अवःथामा कुनै गम्भीर ऽुिट हनु  गएमा “शािन्तपूणर् बािन्त” को 
नीित िवरोधी व्यिक्त तथा समूहहरूले तुरुन्तै त्यसको फाइदा 
िलन खोज्नेछन।्  

अक्टोबर २००५ देिख नेकपा (माओवादी) ले बाबुराम 
भट्टराईको राजनीितक लाइन र ूचण्डको नेततृ्व पछ्याउँदै 
आएको छ। यी दवुै शीषर्ःथ नेताहरू असफल सािबत भएमा 
उनीहरूले अप्ठ्यारा ूश्नहरूको सामना गनुर्पनेर्छ। “संिवधानसभा” 
मा जाने नीितलाई “बािन्तको परीक्षण”१ ६५ भनी पाटीर् 
कायर्कतार्हरूको िचत्त बुझाउन खोिजएको िथयो, तर त्यो नीित 
अिूल २००७ मा बसेको केन्िीय सिमितको बैठकमा आबमणमा 
परेको िथयो। माओवादीको दबदबा रहेको मािनने रोल्पाको 
ूितिनिधत्व गनेर् युवा पुःताका नेता तथा हाल सुदरूपिश्चमको 
कमान सह्मािलरहेका नेऽिवबम चन्द (िवप्लव) ले अिघ सारेको 
शािन्त ूिबयाका आधारहरूलाई नै इन्कार गनेर् नयाँ िवचारले 
बहमतकोु  समथर्न ूाप्त गरेको िथयो।१ ६६ उनको भनाइ िथयो : 

हामीले िनरन्तर तीन मागहरू उठाइरहेका छौँ : 

राज्यको पुनसर्ंरचना, संिवधानसभाको िनवार्चन र 
सङ्घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ ... तर एक िकिसमले 
हाॆो दस वषर् लामो जनयुद्धको आधारभूत अवधारणा 
तथा उपलिब्धलाई हामीले ितलाञ्जली िदएका छौँ र 
कायर्नीितगत उदे्दँयका लािग ितनलाई गौण 
तुल्याइिदएका छौँ। दःखकोु  कुरा हो, अिहले ःपष्ट 
भएको छ अमेिरका र भारतको योजना पछ्याउँदै 
िगिरजाूसाद र दलाल ूविृत्त१ ६७ हाॆा आफ्नै कमजोरी 
तथा बिलदानलाई हितयारका रूपमा ूयोग गरेर 
हामीलाई नै समाप्त पानर्, राज्यको पुनसर्ंरचना, 
संिवधानसभाको िनवार्चन एवम ् सङ्घीय लोकतािन्ऽक 
गणतन्ऽलाई िनरथर्क तुल्याउन खोज्दैछन।्१ ६८ 

                                              
१ ६५ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता र कायर्कतार्, काठमाडौँ, 
२००६। 
१ ६६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, अिूल, २००७। 
१ ६७ दलालको शािब्दक अथर् िबचौिलया अथवा मध्यःथकतार् हो। 
माओवादीहरूले यस शब्दलाई पुँजीपितका भरौटेहरू र िवदेशी ःवाथर्बाट 
अिभूेिरत राजनीितकमीर्हरू दवैु लाई बुझाउने गरी ूयोग गनेर् गछर्न।् 
१ ६८ िवप्लव, “नयाँ कायर्नीितलाई दृढतापूवर्क कायार्न्वयन गरौँ”, जनादेश, 
१७ अिूल, २००७। 
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भट्टराईले भारतलाई तारो बनाउने कुरालाई इन्कार गरे पिन 
पाटीर् िनणर्यलाई ःवीकार गरे। आिधकािरक रूपमा ूचण्डले 
ूःतुत गरेको नयाँ लाइनमा िवप्लवका िवचारहरू परेका िथए र 
विरष्ठ नेता मोहन वैद्यका सुझाउमा आधािरत िथयो। भट्टराई र 
उनीहरूका िवचारबीच धेरै फरक छ, ूचण्डको ूयास 
ितनीहरूबीचको मध्यमागर् अपनाउने रहेको छ। नेकपा 
(माओवादी) मा जिहले पिन गुट र उपगुट रहँदै आएका छन ्
तर भूिमगत समयमा ितनीहरू बािहर देिखएका िथएनन।् केही 
गुटहरू पाटीर्को िनमार्णअिघकै बफादारीमा आधािरत छन,्१ ६९ 
केही वैचािरक अडानका आधारमा बनेका छन।् कितपय 
अवःथामा नेताहरूबीच उत्पन्न व्यिक्तत्वको टकराव र 
ूितःपधार्का कारण पिन ससाना उपगुटहरू बनेका हन्छनु ।्  

तथािप फुट भइहाल्ने वा युद्धमा फकर् ने सम्भावना भने कम छ, 
यद्यिप उनीहरूिभऽका केही पक्षहरू आबामक भाषा ूयोग गनेर् 
गछर्न।् शािन्त ूिबयामािथ सावर्जिनक रूपमा बढ्दै गएको 
शङ्काले गदार् ूचण्डको अवःथा कमजोर रहेको देिखन्छ, तर 
त्यही कुराले अन्य पाटीर्सँग सम्झौतावातार्मा उनको हातलाई अझ 
बिलयो बनाउन पिन सक्छ। शािन्त ूिबयाबारे गितशीलता 
गुमाएमा त्यसबारे कायर्कतार्हरूको िचत्त बुझाउन कित किठन छ 
भनी उनी पत्यािरलो ढङ्गले देखाउन सक्छन।् अझै पिन 
जनसेनाका लडाकाहरूमािथ कमान्डरहरूको िनयन्ऽण छ, तैपिन 
लडाकाहरूका दईुओटा ूमुख असन्तुिष्टहरू देिखएका छन।् पिहलो 
त हो िशिवरहरूको खराब भौितक पूवार्धारका कारण उिब्जएका 
समःया। दोॐो कुरा, नेताहरूले जनसेना र रािष्टर्य सेनाको 
वाःतिवक एकीकरण गराउनुका साथै िचत्तबुझ्दो नितजा ल्याउन 
नसक्लान ्भन्ने केहीकेही लडाकाहरूको शङ्का।१ ७० अनुशासनको 
समःया पिन बढ्दै गएको देिखन्छ। तल्लो ःतरका कायर्कतार्हरू 
पाटीर् िनणर्यहरूको अनादर गदैर् अनिधकृत रूपमा जोरजलुुम गनेर् 
र चन्दा उठाउने काम गिररहेका छन।् मोहन वैद्यले नेततृ्व 
गरेको केन्िीय अनुगमन सिमितले अनुशासन लाग ू गराउन 
पाटीर्लाई तुरुन्त कदम चाल्न िसफािरस गरेको िथयो।१ ७१ 

                                              
१ ६९ नेकपा (माओवादी) बनाउनलाई िमिसएका िविभन्न दलका सदःयहरू 
किहलेकाहीँ िनिश्चत गुटका रूपमा देिखन्छन।् उदाहरणका लािग बाबुराम 
भट्टराई पिहले नेकपा माओवादी “मशाल” मा िथए भने ूचण्ड, वैद्य र 
बादल यसैको ूितद्वन्दी “मसाल” मा िथए। 
१ ७० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, जनमुिक्त सेना ॐोत, काठमाडौँ, अिूल 
२००७। अन्तवार्तार् िदनेहरूले जनमुिक्त सेनालाई िशिवरहरूमा राखेपश्चात ्
जनमुिक्त सेना र पाटीर्का राजनीितक नेततृ्वबीचको सम्बन्ध िचिसएको 
छ। 
१ ७१  वैद्य सिमितले अिूल २००७ मा रािष्टर्य ूिशक्षण कायर्बम सञ्चालन 
गर् यो जसले नेकपा (माओवादी) मा शुद्धीकरण ूिबया आवँयक भएको 
ठहर गर् यो। “यसरी हँदैछु  माओवादी शुद्धीकृत”, पहल, ६ मे, २००७। यःता 
कसरतहरू नौला होइनन,् पाटीर्मा अनुशासन र राजनीितक समन्वय 
ःथापना गनेर् काम सधैँ नै चुनौतीपूणर् रहेको छ जसले नेताहरूका ध्यान 
तान्ने गरेको छ। हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Maoists, मािथ 
उल्लेिखत, पषृ्ठ १२-१४। 

घ) भिवंयमा हनेु  िभडन्तहरू  

संिवधानसभाको बाटो वा िविोहको बाटो जनु समाते पिन 
माओवादी नेताहरू भिवंयमा राजनीितक िभडन्तहरू हनुु  
अवँयम्भावी छ भन्ने ठान्छन।् ितनको दृिष्टमा राजा, सेनाका 
केही अङ्ग र अन्य राजावादी तत्त्वहरूले संिवधानसभाको 
िनवार्चन िबथोल्ने ूयास गनेर्छन ्र शािन्त ूिबया नै रोक्नका 
लािग अझ “कू” सम्म पिन गनेर् ूयास गनेर्छन।् 
(माओवादीहरूले यःतो ूयासलाई व्यापक जनआन्दोलन 
पिरचालन गरेर ूितकार गनेर्छन ्र ःवयम ्शिक्त हत्याउने ूयत्न 
गनेर्छन)् उनीहरू तीो ीुवीकरणलाई राजनीितक ूिबया अिघ 
बढाउने उत्तम साधनका रूपमा हेनेर् गछर्न।् वामपन्थी र अनुदार 
राजनीितक दलहरूका बीच तीो ीुवीकरण बढाउने उनीहरूको 
ूयास सफल भएमा त्यसबाट िभडन्तको सम्भावना बढ्न 
जानेछ। िभडन्त हनु  सक्ने सम्भािवत चार के्षऽ िनम्नबमोिजम 
रहेका छन ्:  

नेपाली काङ्मेस। माओवादी नेततृ्व र नेपाली काङ्मेसको नेततृ्व 
गनेर् ूधानमन्ऽी िगिरजाूसाद कोइरालाबीचको जिटल सम्बन्ध 
शािन्त ूिबयाको केन्िभागमा रहेको छ। एक ःतरमा उनीहरूले 
आपःतमा सफल कायर्गत साझेदारी बनाउन सकेका छन।् नेकपा 
(माओवादी) र नेपाली काङ्मेस शािन्त ूिबया हाँक्ने सारिथका 
रूपमा छन ् र वातार्मा िववाद उत्पन्न भएका बेला अन्य 
पाटीर्लाई समावेश नगरीकन ै िववाद िमलाउने हैिसयत पिन 
राख्दछन।्१ ७२ माओवादीहरूले कोइरालाको चिरऽ र राजनीितक 
व्यवहारको गिहरोिसत अध्ययन गरेका छन।् कोइराला आफ्नो 
पाटीर् तथा सरकारको संरचनामा भन्दा बढी िनजी 
िवश्वासपाऽहरूमा भरोसा गछर्न ्भन्ने बुझेर त्यसबाट फाइदा पिन 
िलएका छन।् ूचण्ड र भट्टराईले कोइराला तथा उनका मुख्य 
सहयोगीहरूको िवश्वास एक हदसम्म िजतेका छन ् र यसबाट 
उनीहरूलाई फाइदै भएको छ।१७३ तर दवुै पक्षलाई उनीहरूको 
सम्बन्ध मूलतः िवपक्षीकै हो भन्ने कुरा पिन थाहा छ। अन्य 
दलका शिक्तलाई घटाउने खेलमा उनीहरू दवैकोु  ःवाथर् िमल्दछ। 
भिवंयमा हनेु  शिक्तको लडाइँमा आफूबाहेक अरू खेलाडी मैदानमा 
नहनु  ्भन्ने दवैथरीु  चाहन्छन।्१ ७४ 

                                              
१ ७२ हेनुर्होस ् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ 
उल्लेिखत। 
१ ७३ कोइरालाका िवश्वािसला पाऽहरूमा िवशेषगरी उनका भितजा शेखर 
कोइराला र वतर्मान गहृमन्ऽी कृंण िसटौलाले सन ् २००५ को वसन्त 
ऋतुमा िदल्लीमा माओवादीसँगको गोप्य वातार्का लािग पहल गरेका 
िथए। नोभेम्बर २००५ को सम्झौतासम्म पुग्न अन्य मूल ूवाहका 
राजनीितक पाटीर्हरूभन्दा वाःतवमा उनीहरूले िवशेष भूिमका खेलेका 
िथए। हेनुर्होस ् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s New Alliacne, मािथ 
उल्लेिखत। 
१ ७४ यसले वामहरूसँगको सम्भािवत गठबन्धनका िनिम्त माओवादी 
कायर्नीितको सङ्केत िदन्छ। यसरी नै यसबाट नेपाली काङ्मेसको 
राजतन्ऽलाई जराबाटै तत्काल हटाई नहाल्ने मनसाय पिन ःपष्ट हन्छ।ु  

आलङ्कािरक राजाको पक्षा िलनाले नेपाली काङ्मेसलाई नरमपन्थी 
राजावादीहरूको समथर्न ूाप्त हुन सक्छ। नेपाली काङ्मेसको रणनीितका 
बारेमा हेनुर्होस ्बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, प.ृ १६-
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यःतो खालको सम्बन्ध अनौठो देिखए तापिन पूरापूर अतािकर् क 
भने छैन। यसमा सहयोग र आबमण दवैकोु  सिम्मौण पाइन्छ। 
एउटालाई अकोर् नभई हुँदैन तर आबमण र ूत्याबमणको बम 
चिलरहन पिन आवँयक छ। ूिबयामा भएको िढलाइका लािग 
उनीहरू एकअकार्लाई दोंयाउने गदर्छन।् केही हदसम्म सारभतू 
िवषयहरूमा आफ्नो हात मािथ पानर् पिन उनीहरू यसो गछर्न।् 
कोइरालाले माओवादीलाई छड्के हान्दै आफूले “आतङ्कवादीहरू” 

लाई मूलधारमा ल्याएको दाबी गदार् ूचण्डले भनेका िथए, 
“पखेर्र हेनुर्पछर्। कसले कसलाई ल्यायो, आगामी िदनले 
देखाउनेछन।्”१ ७५ उनीहरूको मुख्य नीितगत िभन्नता 
राजसंःथाका बारेमा छ। िनवार्चन िढलो भएको अवःथामा 
माओवादीहरू अन्तिरम िवधाियकाबाटै गणतन्ऽको घोषणा गनर् 
चाहन्छन।् कोइरालाले आलङ्कािरक राजतन्ऽको वकालत गदैर् 
आएका छन ्(ज्ञानेन्िलाई आफ्ना नाित हृदयेन्िको हकमा गद्दी 
छाड्ने सल्लाह िदएका छन)्। देश गणतन्ऽितर रोक्नै नसक्ने 
गरी लम्क्यो भने उनी नेपाली काङ्मेसलाई कुनै पिन ूकारको 
पिरवतर्नको अमपिङ्क्तमा राख्न चाहन्छन।्  

अन्य तात्कािलक मुद्दाहरू पिन छन ्जसले सङ्घषर् बढाउन तथा 
तनावलाई तीो पानर् सक्छन।् ितनमा रायमाझी आयोगको 
ूितवेदनको काबार्ही नहनुु ,१ ७६ बेपत्ता भएकाहरूकाबारे अनुसन्धान 
नहनुु ,१ ७७ भूिमसधुारदेिख सेनाको पुनसर्ंरचना गनेर्सम्मका िवःततृ 
शािन्त सम्झौताका मूल िवषयहरूको कायार्न्वयनमा चासो 
नदेखाउनु आिद पछर्न।्१ ७८ अन्तिरम सरकारमा जानेिबित्तकै 
माओवादीहरूले यी िवषयहरू उक्काउन थािलहाले। उनीहरूले 
                                              
१८। पिहलेका राजावादी मन्ऽी तथा रािष्टर्य जनशिक्त पाटीर्का अध्यक्ष 
सूयर्बहादरु थापाले वाम सहकायर्को छाँट देखेर लोकतािन्ऽक शिक्तहरूका 
बीच एकता गठन हनुु पनेर्मा जोड िदँदै भनेका छन ्– “Nepali Congress, 
as the biggest democratic party, should take the lead, and Prime Minister 
Girija Prasad Koirala should take the initiative”. The Himalayan Times, 
२९ अिूल २००७। 
१ ७५ S. Chandrasekharan, “Nepal: CEC urges postponement of CA 
Elections”, saag.org/notes4/note378.html. 
१ ७६ रायमाझी आयोग अिूल २००६ को जनआन्दोलन दबाउन शाही 
सरकारले गरेको ज्यादती उपर छानिबन गनर् बनाइएको िथयो। यसको 
ूितवेदन ूकािशत गिरएको छैन र आयोगले दोषी ठहर् याएका कसैका 
िवरुद्ध पिन काबार्ही भएको छैन। 
१ ७७ बहृत ् शािन्त सम्झौताले राज्य र माओवादी दवुैलाई बेपत्ता 
पािरएकाहरूका सवालमा ६० िदनिभऽ अनुसन्धान गनर्का लािग ूितबद्ध 
तुल्याएको िथयो। तर अिहलेसम्म कुनै पिन पक्षले ूितबद्धता पूरा गरेका 
छैनन।् किरब १३०० मािनसहरूलाई बेपत्ता पानेर्मा राज्य िजम्मेवार 
देिखएको छ। त्यसरी बेपत्ता पािरएकाहरूमध्ये केहीको भने आिधकािरक 
रेकडर् उपलब्ध छ। जःतै, झन्डै चालीस जना माओवादी समथर्कहरूलाई 
गोप्य तवरले िहरासतमा िलएको, यातना िदएको र सन ् २००३ को 
उत्तराधर्मा सेनाले सम्भवतः मारेको हनु  सक्ने ठहर भएको छ। हेनुर्होस ्
“Report of investigation into arbitary detention, torture and 
disappearances at Maharajgunj RNA barracks, Kathmandu, in 2003-
2004”, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCR), 
काठमाडौँ, २००६, http://nepal.ohcr.org/en/index.html. 
१ ७८ उदाहरणका लािग राज्यले अझै सबै माओवादी बन्दीहरूलाई िरहा 
गरेको छैन, राजाको सम्पित्त रािष्टर्यकरण गरेको छैन र बहृत ् शािन्त 
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोिजम रािष्टर्य शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण 
आयोगको पिन गठन गरेको छैन। 

कोइरालालाई संवैधािनक ूिबया िढलो पानर् खोजेको आरोप 
लगाए र अिूल २००७ को केन्िीय सिमितको बैठकबाट उनलाई 
सडक, संसद र सरकार सबै मोचार्बाट िहकार्उने िनणर्य गरे।१ ७९ 
माओवादी िवधायकहरूले िवधाियका संसदको बैठक अवरुद्ध पानर् 
थाले भने माओवादी मन्ऽीहरूले अिूल १८ को मिन्ऽपिरषद्को 
बैठक बिहंकार गरे।१ ८०  

राजतन्ऽबारे केही सहमित भएको खण्डमा काङ्मेससँगको िभडन्त 
या त हँदैहँदैनु ु  या पर सनर् सक्छ। बािहर जित न ै िवरोध गरे 
पिन ूधानमन्ऽीका रूपमा कोइरालालाई समथर्न गनर् पाएकामा 
माओवादीहरू खुसी नै छन।् कोइरालाले उत्तरािधकारको गजमाउरो 
समःया छाडेर जानेछन ्र त्यस िःथितको फाइदा िलने आशामा 
माओवादीहरू छन।् भावी नेपाल तथा राजनीितक संःथाहरूका 
बारेमा दवुै पाटीर्बीच धेरै िभन्न खालका पिरकल्पना भएको 
उनीहरू ःवीकाछर्न।् देशले िलने बाटोबारे उनीहरूका बीचमा लडाइँ 
हनेछु  र यसमा उनीहरूले परःपर िवरोधी शिक्तको नेततृ्व गनेर् 
पक्का छ। 

राजतन्ऽ। दरबारसँग उनीहरूको िवगतमा चोचोमोचो िमलेको भए 
तापिन राजतन्ऽको अन्त्य माओवादीहरूका लािग ूमुख मुद्दा 
रहेको छ। उनीहरूले अिन्तम िनणार्यक सङ्घषर्बाट माऽ ैगणतन्ऽ 
आउन सक्छ भन्ठानेका छन।् नोभेम्बर २००५ को चुनबाङ 
बैठकले “पाटीर् किहल्यै पिन संिवधानसभाबाट राजतन्ऽ सिजलै 
समाप्त हनेछु  र गणतन्ऽ सहज ै आउँछ भन्ने ःवैरकल्पनाको 
िसकार हनुहँदैनु ु ”१ ८१ भन्ने िनंकषर् िनकालेको िथयो। यो िनंकषर् 
बदिलएको छैन। माओवादी नेता बादलका अनुसार उनीहरूले 
दँमनकोु  बािहरी पऽ माऽ भत्काएका छन,् िभऽी पऽ (अथार्त ्
राजतन्ऽ) तोड्न त बाँकी नै छ।१ ८२ 

राजा शान्त छन,् तर िनिंबय भने छैनन।् उनको हैिसयत र 
सुिवधामा कटौती भएपिछ पिन राजा ढीट भएर बिसराखेका 
छन।् सरकारले राजूासाद कमर्चारीलाई िनजामती सेवामा लगेर 
मुख्यमुख्य अिधकृतहरूलाई बखार्ःत गनेर् आदेश िदयो तर 
ज्ञानेन्िले उनीहरूको पदाविध थप गरी बढवासमेतु  गरे।१ ८३ 
अिूल २००६ को आन्दोलन दबाउनमा उनको भूिमकाका 
सम्बन्धमा रायमाझी आयोगले गरेको सोधपुछलाई उनले 
टेरपुच्छर लगाएनन ् अिन १९ फेॄुअरीमा ूजातन्ऽ िदवसको 
अवसर पारी उनले िदएको “सन्देश” मा सन ् २००५ मा सत्ता 
                                              
१ ७९ “खुल्यो मोचार् सङ्घषर्को”, जनादेश, १ मे २००७। 
१ ८० २१ माचर् २००७ मा माओवादीका ३० जना कायर्कतार्हरूको हत्यामा 
संलग्न मधेसी जनअिधकार फोरमलाई सरकारले औपचािरक वातार्मा 
बोलाउनाले माओवादीहरू बेखुसी भए। काठमाडौँ, भक्तपुर र लिलतपुरमा 
१५ अिूल २००७ मा ूहरीले ूधानमन्ऽीको आदेशमा छापा मानार्ले पिन 
थप तनाव िसजर्ना गर् यो। 
१ ८१  हेनुर्होस ् नेपाल कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) को ऐितहािसक 
दःतावेजहरू, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ३१४। 
१ ८२ बादल “जातीय मुिक्त आन्दोलन र वैज्ञािनक कायर्िदशाको ूश्न”, हाॆो 
जलजला, सेप्टेम्बर २००६। 
१ ८३ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, सरकारी अिधकारी, काठमाडौँ, अिूल 
२००७। 



नेपालका माओवादी : िवशदु्धतावादी िक व्यवहारवादी? 
बाइिसस मुप एिसया िरपोटर् न ं. १३२, १८ मे २००७ २४ 
 

 

हत्याउने आफ्नो कदमको औिचत्य पुिष्ट गरे।१ ८४ आफूले शिक्त 
बुझाएको वषर् िदन पुगेकै अवसरमा उनी सेनाको पहरामा मिन्दर 
गए, पुरानो तथा खारेज गिरएको रािष्टर्य धनु बजाएर नेपाली 
सेनाबाट २१ तोपको सलामी िलए। यी कुनै पिन कुराले अन्तिरम 
संिवधानको ममर् र भावनालाई राजाले वाःता गरेको देिखन्न।१ ८५ 
ज्ञानेन्िलाई अझै पिन केही माऽामा साना राजनीितक दलहरूको 
समथर्न छ१८६ र उनका िवदेशी शभुिचन्तकहरू पिन छन।् उनका 
पछािड सेनाको एउटा अङ्ग र दरबारका ३००० सैिनक रक्षकहरू 
छन।्  

नेपाली सेना। उल्लेख्य सुधारको िवपक्षमा रहेको र लोकतािन्ऽक 
िनयन्ऽणका लािग अिनच्छकु  देिखएको नेपाली सेनािसत सङ्घषर् 
बढ्ने सम्भावना छ। दरबारूित सेनाको परम्परागत बफादारीलाई 
सैद्धािन्तक रूपमा चुँडािलएको छ। केही जनेर्लहरूको भनाइमा अब 
फेिर पिन राजाको महत्त्वाकाङ्क्षालाई सकारेर आफ्ना हात पोल्न 
उनीहरूलाई मन छैन।१ ८७ तथािप सेनाले आफ्ना संःथागत ःवाथर् 
रक्षाका लािग “कडा कदम” चाल्नेछन ् र यःतो कदम देशले 
गम्भीर अिःथरताको सामना गनुर्परेको अवःथामा पिन 
उठाउनेछन।्१ ८८ उनीहरू राजनीितक तटःथता र व्यावसाियकताको 
कुरा उठाएर माओवादीका सुधािरएका छापामारहरूलाई सेनामा 
िमलाउने कुराको पिन िवरोध गनेर्छन।् तर िनजी तवरमा उनीहरू 
लडाइँमा नहारेको सेनामािथ उनीहरूलाई नरुच्ने खालका सुधारहरू 
लािदनुहन्नु  भन्ने िवचार व्यक्त गछर्न।् 

सिजलैसगँ गणतन्ऽ ःथापना भएको अवःथामा पिन यी 
ूश्नहरूको समाधान िनकाल्नु किठन हनेछु । माओवादी र 
सेनाबीच रहेको आपसी अिवश्वास बुझ्न सिकने कुरा हो। 
एकअकार्को िनयतबारे शङ्का गनेर् थुूै ठाउँ उनीहरूसँग छन।् 
सेनाको पुनसर्ंरचनामा जोड िदनाले सेनाले िविोह गनर् सक्ने र 
बािन्तकारी वामपन्थीको उदय भएको हेनर् नरुचाउने िवदेशी 
शिक्तले उनीहरूलाई काँध थाप्ने डर माओवादी नेताहरूलाई छ।१ ८९ 
उता दईु सैन्यशिक्तलाई गाभ्ने माओवादीका कुरा सेनािभऽै पसेर 

                                              
१ ८४ हेनुर्होस ् बाइिसस मुप िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement, मािथ 
उल्लेिखत, प.ृ २१। 
१ ८५ १५ जनवरी सन ्२००७ मा अनुमोदन गिरएको अन्तिरम संिवधानले 
राजतन्ऽलाई िनलम्बन गर् यो र ूधानमन्ऽीलाई राज्यूमुखको 
दाियत्वसमेत सुिम्पयो। ूधानमन्ऽी कोइरालाले पिहलोचोिट अिूल २००७ 
मा नयाँ राजदतकोू  ओहोदाको ूमाणपऽ बुझ्ने काम गरे। यसअिघ यो 
काम राजाले गदैर् आएका िथए। “PM Koirala receives credentials of 
Chinese ambassador”, nepalnews.com, १९ अिूल २००७। 
१ ८६ मुठ्ठीभर साना राजावादी पाटीर्हरूले िनवार्चन आयोगमा दल दतार्का 
लािग िनवेदन िदएका छन,् जसमा रािष्टर्य ूजातन्ऽ पाटीर् (नेपाल), नेपाल 
सद् भावना पाटीर्, समाजवादी पाटीर् र जनमुिक्त पाटीर् रहेका छन।् “Four 
pro-monarchy parties registered with EC”, nepalnews.com, २० अिूल 
२००७। 
१ ८७ अन्तिरम संिवधान र संशोिधत सैिनक ऐनले सेनालाई सरकारको 
ूत्यक्ष िनयन्ऽणमा राखेको छ। 
१ ८८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, सुरक्षा तथा राजनीितक ॐोतहरू, 
काठमाडौँ, नोभेम्बर-िडसेम्बर २००६। 
१ ८९ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 

सेनालाई िलने योजनाको पातलो पदार् माऽै भएको र पूणर् 
माओवादी िनयन्ऽण िवरुद्ध लड्न सक्ने सङ्गिठत शिक्तलाई 
िनःतेज पानेर् चाल हनु  सक्ने आशङ्का नेपाली सेनालाई छ। 
यःतो गितरोधको अवःथाको एउटै शािन्तपूणर् बाटो भनेको 
सेनालाई राजनीितक खेल खेल्नबाट टाढै राखु्न अिन कुनै 
राजनीितक समहूको हितयार बन्नबाट रोक्नु हो। त्यसका लािग 
सुरक्षा के्षऽको सुधारको ूिबया थािलनुपछर्। दभुार्ग्यवश, कुनै 
पिन मूलधारका दलहरूले यस िवषयूित चासो राखेको देिखन्न। 
जो कायर छन ्ती सेनाका डरले कुनै कुरा उठाउनै सकै्तनन।् जो 
सुरा छन ् तीचािहँ सेनालाई आफ्नै हितयार बनाउन सिकएला 
भनेर ढक्कु  छन।् 

भारत। नेपालको अित नै ूभावशाली िछमेकी देशलाई हेनेर् 
माओवादीहरूको दृिष्टकोण िवरोधाभासपूणर् छ। िविोहका ूारिम्भक 
वषर्हरूमा भारतले उनीहरूलाई राॆै िहसाबले हेनेर् गथ्योर् र लामो 
समयसम्म भारतलाई माओवादीहरू सुरिक्षत आौयःथलका रूपमा 
हेथेर्। िदल्लीले कडा व्यवहार गनर् थालेपिछ त्यसको बदलामा 
माओवादीहरूले आफ्ना समथर्कहरूमा लुकेर रहेको भारत िवरोधी 
भावनालाई उचाल्न थाले। नोभेम्बर २००५ मा सात दलको 
गठबन्धनसँग भएको सम्झौतामा भारतले खेलेको सहजकतार्को 
भूिमकालाई उनीहरूले ःवीकार गनुर्का पछािड दईु कारण िथए। 
एक त उनीहरूको आवँयकता र दोॐो, संवैधािनक राजतन्ऽूित 
लामो समयदेिख रहँदै आएको भारतको समथर्न हट्ला भन्ने 
उनीहरूको आशा। भारत उनीहरूूित सधैँ न ैसहानुभूितशील रहला 
भन्ने माओवादीले सोचेका िथएनन,् त्यसैले गणतन्ऽ ःथापना 
नभएसम्म भारतलाई नछनेु  र त्यसपिछ भारतिसतको सम्बन्धको 
समीक्षा गनेर् योजना बनाए।१ ९० अिूल २००६ को आन्दोलनपिछ 
एक वषर्सम्म उनीहरूले बडो होिसयारीपूवर्क भारतिसत कूटनैितक 
व्यवहार गरे। भारत िवरोधी फलाको रोक्न र रचनात्मक कायर्मा 
सहभागी हनेु  तत्परता देखाए।१ ९१ 

तर अिहले खटपट देिखँदैछ। सन ्२००७ को केन्िीय सिमितको 
बैठकले भारतले आफ्नो दईुखम्बे नीित नत्यागेको र 
आलङ्कािरक राजतन्ऽलाई राख्न भारत ूयत्नशील रहेको िनंकषर् 
िनकाल्यो। माओवादीले भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरूले आफ्ना 
िवरुद्ध जनतािन्ऽक तराई मुिक्त मोचार् जःता के्षऽीय ःतरका 
सशस्तर् समूहको माध्यमबाट गुप्त युद्ध चलाएको आरोप लगाए।१ ९२ 
यसले माओवादीलाई पछािड फकर् न लगायो : माओवादीहरूले 
फेिर पिन िदल्लीलाई नै रािष्टर्यताका लािग गम्भीर खतरा 
ठहर् याउँदै गणतन्ऽका साथसाथ ै“रािष्टर्यता” लाई पिन ूाथिमकता 
िदने िनणर्य िलए। माओवादी नेताहरू भारतले गणतन्ऽलाई 
                                              
१ ९० बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
१ ९१  नोभेम्बर २००६ मा भारतको पिहलो औपचािरक ॅमणको बममा 
ूचण्डले पूवर् ूधानमन्ऽीहरूसँग भेटी नेपालको लोकतािन्ऽक आन्दोलनमा 
भारतको समथर्नूित धन्यवाद व्यक्त गरे। हेनुर्होस ्“Visit to the South”, 
Spotlight, २४ नोभेम्बर २००६। 
१ ९२ सुधीर शमार्, “माओवादीमा फेिरएको भारत-रणनीित”, कािन्तपुर, २३ 
अिूल २००७। 
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समथर्न गरेमा माऽ भारतिसत न्यानो सम्बन्ध बहाली हनेु  
बताउँछन।्१ ९३ उनीहरू आफ्नो िछमेकीलाई िचिढन िदने िहम्मत 
पिन गनर् सकै्तनन।् त्यसैले “िदल्लीको सहयोगिबना यहाँ कुनै 
सरकार िटक्न नसक्ने” बताउँछन।्१ ९४ उनीहरूबीचको सम्बन्धमा 
अझै तनाव आउनेछ।  

संयुक्त राष्टर्। माओवादीले शािन्त ूिबयामा सयंकु्त राष्टर् (सं.रा.) 
को संलग्नता पिहल्यैदेिख खोज्दै आएका हनु ।् यद्यिप 
माओवादीहरू सं.रा.ूित अिल सशिङ्कत न ै रहेकाले 
(पिश्चमा/साॆाज्यवादी ःवाथर्लाई सघाउने भनेर) उनीहरूले 
सीिमत कामका लािग माऽ सं.रा.को भूिमका खोजेका िथए। 
सं.रा.लाई ल्याउनाले खासगरी जनमुिक्त सेनालाई रूपान्तरण 
गनर् र मान्यताूाप्त खुला राजनीितमा पदापर्ण गनर् मद्दत िमल्छ 
भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका िथए। तर यिद सं.रा.को 
नेततृ्वमा रहेको हितयार व्यवःथापन ूिबयाले माओवादी 
लडाकाहरूलाई दीघर्कालीन रूपमा नयाँ रािष्टर्य सेनामा गाभ्न 
सकेन भने सं.रा. िनम्त्याउने िनणर्यको अझ बढी आलोचना 
हनेछु । अन्य माओवादी नेताले झैँ ूचण्डले पिन महासिचवका 
िवशेष ूितिनिध इयान मािटर्नको सावर्जिनक रूपमा आलोचना 
गनेर् गरेका छन।्१ ९५ हनु  त अन्य दलहरूका धेरै नेताहरू पिन 
सबै कुराको दोष स.ंरा.का थाप्लामा राख्न मन पराउँछन,् तर 
माओवादीहरू त सैन्य ूिबयाको मुख्य काम नै रोक्न चाहन्छन ्
– जःतै लडाकाहरूको ूमाणीकरण गनेर् काम। त्यसो गरेर 
उनीहरू अन्य पक्षहरूलाई िछटो गनर् दबाब िदन चाहन्छन ्र अरू 
पक्षले आफ्ना ूितबद्धता पूरा नगरेका खण्डमा उनीहरू पिन 
आफ्नो ूितबद्धता पूरा गनर् बाध्य छैनन ् भनी अन्तरार्िष्टर्य 
समुदायलाई बुझाउन चाहन्छन।् 

ङ) वैकिल्पक योजना  
माओवादीले शािन्त ूिबया असफल भएमा अन्य खालका 
बािन्तकारी िवकल्पहरू आफूहरूले खुला राखेको चेतावनी 
पिहल्यैदेिख िदँदै आएका छन।् त्यःता चेतावनी आिंशक रूपमा 
आफ्नो बहादरीु  ूदशर्न गनेर् र आिंशक रूपमा सकेसम्म आतु्तरी 
देखाउनलाई िदइएको हनु  सक्छ (जःतै “अक्टोबर बािन्त” गनेर् 
कुरा पत्यािरलो िथएन)। तर यसबाट उनीहरूको वैकिल्पक 
योजना पिन ूकट हन्छु । माओवादी रणनीितका िनमार्ताहरू 
संिवधानसभाको सन्दभर्मा पुनिवर्चार गिररहेछन ् : िनवार्चनमा 
हनेु  िढलाइले दरबारको हात बिलयो पाछर् र यिद संिवधानसभाले 
गणतन्ऽ घोषणा गर् यो न ैभने पिन राजाले लडाइँ नगरी त्यःतो 
िनणर्य ःवीकार गनेर्छैनन ्भन्ने डर उनीहरूलाई छ।१ ९६ 

                                              
१ ९३ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, नोभेम्बर 
२००६। 
१ ९४ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, बाबुराम भट्टराई, अिूल २००७। 
१ ९५ जनमुिक्त सेनाको दोॐो चरणको ूमाणीकरणमा सघाउन 
माओवादीहरूले पूवर्शतर् राखेको भन्ने मािटर्नको भनाइको ूचण्डले 
आलोचना गरे। हेनुर्होस ् “Prachanda criticizes Martin, says no 
preconditions have bee set for verification”, nepalnews.com, ३ मे २००७। 
१ ९६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेताहरू, काठमाडौँ, मे २००६। 

ूचण्डले समयम ैिनवार्चन नभए िविोह गनेर् धम्की पिहलेबाट नै 
िदँदै आएका छन।्१ ९७ िढलाइ हनेु  पक्का भएपिछ माओवादी 
नेताहरूले यसलाई ूधानमन्ऽी कोइरालाको “ठलोू  षड् यन्ऽ” हो 
भनी दोष लगाए।१ ९८ ूचण्डले सात पाटीर् गठबन्धनसगँको 
एकताको अन्त्य भएको घोषणा गरे र अन्तिरम 
व्यवःथािपकाबाट गणतन्ऽको घोषणा गनेर् सहमित भएमा माऽै 
सो एकता फेिर हनु  सक्ने चेतावनी िदए।१ ९९ सन ् २००७ को 
अिूलमा बसेको केन्िीय सिमितको बैठकले पिन व्यापक 
जनआन्दोलन गनेर् योजना पािरत गर् यो जो अकोर् अझ गम्भीर 
मुठभेडको सुरुआत हो भन्ने सङ्केतका रूपमा आयो। पिहलो 
कदमको रूपमा माओवादीहरूले गणतन्ऽको पक्षमा हःताक्षर 
सङ्कलन थालेका छन,् साथसाथै िवरोध कायर्बमलाई उचाइमा 
पुर् याउनका लािग िसंहदरबार घेनेर् योजना पिन उनीहरूको छ।२०० 
यसो गनार्को पिहलो उदे्दँय ूधानमन्ऽी कोइरालालाई सहमितका 
लािग दबाब िदनु हो, तर सो उदे्दँय पूरा नभएमा उनीहरू 
जनआन्दोलन गनेर् योजनाको कायार्न्वयनतफर्  लाग्नेछन।्२०१  

अन्य पाटीर्हरू जःतै माओवादीहरू पिन संिवधानसभाको 
िनवार्चनूित सावर्जिनक रूपमा जित उत्सािहत देिखए पिन 
व्यिक्तगत तवरमा त्यित उत्सािहत िथएनन।् उनीहरूलाई 
संिवधानसभाले कुनै बािन्तकारी पिरवतर्न ल्याउँछ भन्नेमा 
िवश्वास िथएन, न त उनीहरूले चाहे जःतो िनवार्चनमा आफ्ना 
ःथान बनाउन सक्ने कुरामा नै ढक्कु  िथए। चुनावमा भएको 
िढलाइ उनीहरूका लािग पिरवतर्नलाई िततरु  बनाउने र 
पािटर्िभऽको बढ्दै गएको असिजलोपनालाई मत्थर पानेर् एउटा 
सुअवसर हो।  

अकोर् लडाइँ लड्नुपनेर् सम्भावना भएको कारणले नै माओवादीको 
ॅात ृ सङ्गठन यङ्ग कम्युिनःट िलग (वाई.सी.एल.) को 
पुनसर्ंगठन गनुर्परेको हो। िलगको गठन सवरू् थम सन ्१९९० को 
दशकको सुरुमा जनयुद्धको ूारिम्भक तयारी भइरहेको बेला 
भएको िथयो। त्यसपिछ यसलाई गुिरल्ला समहूहरूमा पिरवतर्न 
गिरयो जसबाट पिछ जनमुिक्त सेना जिन्मयो। सन ् २००६ को 
िडसेम्बरमा बसेको माओवादीको केन्िीय सिमितको बैठकद्वारा 
यसलाई पुनःिबयाशील गराइयो।२०२ हनु  त यसका अिधकांश 
सदःयहरू िनशस्तर् युवाहरू हनु ,् तैपिन ितनको नेततृ्व सैन्य 
िशिवरमा नगएका जनमुिक्त सेनाका कमान्डरहरूद्वारा गिरएको छ। 
                                              
१ ९७ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, संशे्लषण, िडसेम्बर २००६। 
१ ९८ िवप्लव, “नयाँ कायर्नीितलाई दृढतापूवर्क कायार्न्वयन गरौँ”, जनादेश, 
१७ अिूल २००७। जून मिहनामा ूःताव गिरएको संिवधानसभाको चुनाव 
गनर् नसिकने आिधकािरक धारणा सरकारले सावर्जिनक गरेको छैन। तर, 
१२ अिूल २००७ मा ूमुख िनवार्चन आयुक्त भोजराज पोखरेलले 
आफूलाई िनवार्चनको तयारीका लािग कम्तीमा ११० िदन चािहने कुरा 
ूधानमन्ऽीलाई पऽमाफर् त जानकारी गराए। यसको मतलब चुनाव सरेर 
बखार् र चाडबाडपिछ नोभेम्बर मिहनामा हनेु  छाँट छ। 
१ ९९ “एकताको नयाँ आधार सोझै गणतन्ऽ”, जनादेश, १७ अिूल २००७। 
२०० “लाखौँ जनताले िसंहदरबार घेनेर्”, पहल, ६ मे २००७। 
२०१  बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, माओवादी नेता, काठमाडौँ, अिूल २००७। 
२०२ यसको बैठक सन ् २००६ िडसेम्बरको १२ देिख २० ता: सम्म 
भक्तपुरमा भएको िथयो। 
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पिहलेका जनमिुक्त सेनाका चौथो िडिभजन कमान्डर रँमी 
(रुकुमका गणेशमान पुन) िलगको २५ सदःयीय केन्िीय 
सिमितका अध्यक्ष छन।्  

केन्िदेिख के्षऽ हँदैु  िजल्ला र गाउँःतरसम्म अधर्भूिमगत 
ूकृितका िलगका सिमितहरू गठन गिरएका छन।् यसका सदःय 
समूहहरू काठमाडौँ र अन्य सहरी के्षऽहरूमा आधािरत छन ्भने 
पिहलेका िमिलिसया सदःयहरू ठलोू  सङ्ख्यामा िलगका 
कायर्कतार्का रूपमा गाउँघरमा कायर्रत छन।् नेपाली काङ्मेसकी 
नेत ृसुजाता कोइराला (ूधानमन्ऽीकी छोरी) ले िलगले आफ्ना 
कायर्कतार्हरूलाई संिवधानसभाको िनवार्चनमा “बुथ कब्जा” गनेर् 
तािलम िदइरहेको आरोप लगाएकी िछन।्२०३ िलग एकाइहरूले 
काठमाडौँमा समानान्तर ूहरी बल जःतै भएर खुला ढङ्गले 
िविभन्न गितिविधहरू सञ्चालन गदैर् आइरहेका छन।्२०४ सन ्
२००७ को अिूल मिहनादेिख राज्य ूहरीले उनीहरूका िवरुद्ध 
काबार्ही सुरु गर् यो तर यसबाट ितनीहरूको शिक्त सीिमत हन्छु  

वा हँदैनु  त्यो ःपष्ट हनु  सकेको छैन।२०५ ियनका केही 
गितिविधहरू जनताको मन िजते्न खालका पिन छन,् जःतै 
उनीहरूले शािफक व्यवःथापनमा सहयोग पुर् याएका छ्न, सहरमा 
सरसफाइ अिभयानको सुरुआत गरेका छन ् र चोरीपैठारी गरेर 
िभत्र्याइएका अवैध सामानहरू समातेर ूहरीलाई बुझाइिदएका 
छन।् तैपिन यसले मूलधारका पाटीर्हरूलाई भने अझ ऽिसत 
बनाउँदैछ। माओवादीहरूले धम्की र सःतो लोकिूयतालाई 
सँगसगँ ैअगािड बढाएकामा उनीहरूलाई िचन्ता छ।  

िहंसात्मक मुठभेडको िःथित आएको खण्डमा िलगलाई 
अमपिङ्क्तको शिक्तका रूपमा पिरचालन गिरनेछ र त्यसका 
पछािड जनमुिक्त सेना रहनेछ।२०६ ूचण्डले भनेका छन,् “यिद 
ूितिबयावादीहरूले सहमितको िवरुद्ध पाइला चाले भने नेपालमा 
अकोर् िविोह हनेछु  र त्यसको नेततृ्व हामीले गनेर्छौँ। त्यसका 
लािग जनमुिक्त सेनालाई िशिवरबाट बािहर आउनुबाहेक कुनै अकोर् 
िवकल्प रहनेछैन र उनीहरू लाखौँलाख जनतासगँै बािन्तमा भाग 
िलनेछन।्”२०७ माओवादीका ूायः सबैजसो लडाका र हितयारहरू, 
संयुक्त राष्टर्को िनगरानीमा िशिवरहरूिभऽ रहेका भए पिन यो 
इन्तजामको वैधता संिवधानसभाको िनवार्चन नभएसम्मका लािग 
माऽै हो भन्ने दृिष्टकोण माओवादी नेताहरूको छ। यिद यो 
ूिबया िवफल भएमा माओवादीहरूले तुरुन्तै जनमुिक्त सेनालाई 
पुनः पिरचालन गरी ितनलाई हातहितयारसिहत िशिवरबाट बािहर 

                                              
२०३

 “Sujata accuses YCL of training on booth capturing”, nepalnews.com, 
१७ अिूल २००७। 
२०४ २२ अिूल २००७ मा सल्लाघारी, भक्तपुरको शाही जिमन िलग 
कायर्कतार्ले कब्जा गरे। 
२०५ १५ अिूल २००७ मा ूहरीले िलगका कायार्लयहरूमा छापा मार् यो। 
त्यसको छ िदनपछािड कपनबाट िलगका सात जना कायर्कतार्हरू 
िगरफ्तार भए। 
२०६ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, िलग ॐोत, काठमाडौँ, जनवरी, २००७। 
२०७ ूचण्डसँग अन्तवार्तार्, संशे्लषण, मािथ उल्लेिखत। 

बोलाउन सक्नेछन।्२०८ िशिवरमा रहेका जनमुिक्त सेनाले 
पटकपटक िशिवरबािहर आएर ूदशर्न गनुर्को तात्पयर् िवपक्षी 
राजनैितक दलहरूलाई माओवादीहरूसँग अन्य िवकल्पहरू पिन 
छन ्र उनीहरू ितनको ूयोग गनर् पिछ हट्दैनन ्भनी ःमरण 
गराउनु हो। 

                                              
२०८ बाइिसस मुपसँग अन्तवार्तार्, जनमुिक्त सेनाका उपकमान्डर, काठमाडौँ, 
िडसेम्बर २००६। 
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६. िनंकषर् 

नेपालका माओवादीहरू वैचािरक शदु्धताबाट हाँिकएका छन,् तर 
पिन आफ्नो व्यवहार पटताु ले गदार् उनीहरू िविोहलाई लामो 
समयसम्म जारी राख्न र शािन्त ूिबयामा ूवेश गनर् समथर् 
भएका छन।् यी परःपर िवरोधी तत्त्वहरूबीचको तनाव नै ितनको 
िवकिसत हुँदै गरेको रणनीित र कायर्नीितको केन्िभागमा रहेको 
छ। शािन्तूितको उनीहरूको ूितबद्धता खोबो नभई बरु त्यो 
शतर्युक्त छ : ूगित (उनीहरूका िनिम्त ूगित भनेको आमूल 
सुधार गनुर् हो) भएमा सम्झौता पक्षधर नरमपन्थी नेताहरूको 
हात बिलयो हनु  सक्छ। यिद ूिबया रोिकयो भने फेिर िभडन्त 
चाहनेहरू ूोत्सािहत हनेछनु  ् र शािन्तको कामना गनेर्हरू भने 
िगनेर्छन।् 

�������� /��������, �� ��, ����
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अनुसूची क 
नेपालको नक्सा 
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अनुसूची ख 
सङ्के्षपीकृत नामहरू 

 

 

भा.क.पा. 
(माओवादी) 

भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) 

सी.पी.एम. भारतीय कम्युिनःट पाटीर् (माक्सर्वादी) 

एमाले नेपाल कम्युिनःट पाटीर् (एकीकृत माक्सर्वादी लेिननवादी) 

नेका नेपाली काङ्मेस 

नेका (ूजातािन्ऽक) नेपाली काङ्मेस (ूजातािन्ऽक) 

नेकपा (माओवादी) नेपाल कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) 

वाई.सी.एल. 
(िलग) 

यङ्ग कम्युिनःट िलग 

िरम िरभोल्युसनरी इन्टरन्यासनल मभुमेन्ट 
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अनुसूची ग 
इन्टरन्यासनल बाइिसस मपुको पिरचय 

 
 

इन्टरन्यासनल बाइिसस मुप (बाइिसस मुप) ःवतन्ऽ, 
गैरनाफामुखी गरैसरकारी संःथा हो। पाँचओटै महादेशमा यसका 
झन्डै १२० कमर्चारीहरू कायर्रत छन ् । यस संःथाले ःथलगत 
अनुसन्धानमा आधािरत िवशे्लषण तथा उच्चःतरमा पैरवी गरेर 
द्वन्द्व रोक्ने र द्वन्द्व समाधान गनेर् ूयास गदर्छ।  

बाइिसस मुपको काम गनेर् मुख्य आधार ःथलगत अनुसन्धान 
हो। आकिःमक रूपले िहंसा भड्कन सक्ने, द्वन्द्व चकर् न सक्ने 
वा द्वन्द्वको पुनराविृत हनु  सक्ने खतरा भएका देशिभऽै अथवा 
यःता देशका निजकका िछमेकी मुलुकहरूमा रहेर बाइिसस 
मुपका राजनीितक िवशे्लषकहरूको समूहले काम गदर्छ। ःथलगत 
अनुसन्धानबाट ूाप्त सूचना र मूल्याङ्कनका आधारमा बाइिसस 
मुपले ूमुख अन्तरार्िष्टर्य िनणर्यकतार्हरूसमक्ष पेस गनर् 
व्यावहािरक सुझाउसिहतको िवशे्लषणात्मक ूितवेदन तयार पाछर् 
। बाइिसस मुपले १२ पषृ्ठको बाइिसस वाच नामको मािसक 
बुलेिटन पिन ूकाशन गछर् । यस बुलेिटनले संसारभिरका द्वन्द्व 
चिलरहेका र द्वन्द्व हनु  सक्ने ठाउँहरूमा के भइरहेछ त्यसबारे 
ताजा जानकारी गराउँछ।  

बाइिसस मुपले तयार पारेको ूितवेदन र सूचना इमेलमाफर् त 
सम्बिन्धत सबलैाई िवतरण गिरन्छ । अिन मुिित रूपमा 
परराष्टर् मन्ऽालयका अिधकारीहरू तथा अन्तरार्िष्टर्य 
सङ्घसंःथाहरूलाई पठाउने गिरन्छ। त्यसबाहेक ती साममी 
बाइिसस मुपको वेबसाइट www. crisisgroup.org मा पिन 
उपलब्ध गराइन्छ। बाइिसस मुपले आफ्ना िवशे्लषणहरूतफर्  ध्यान 
आकषर्ण गराउन र आफ्ना सुझाउहरूूित समथर्न जटुाउन 
सरकार र सरकारलाई ूभाव पानर् सक्ने व्यिक्त, सङ्घसंःथा 
तथा सञ्चार जगत ्सँग िमलेर काम गछर्। 

सञ्चार जगत ्, राजनीित, कूटनीित र व्यापािरक के्षऽका 
ूितिष्ठत व्यिक्तहरू रहेको बाइिसस मुपको बोडर्ले बाइिसस 
मुपको सुझाउ र ूितवेदनलाई संसारभिरकै उच्च तहका 
नीितिनमार्ताहरूसमक्ष पुर् याउन ूत्यक्ष सहयोग गछर्। बाइिसस 
मुपको सहअध्यक्षमा ौी युरोपेली सङ्घका परराष्टर् मािमलाका पूवर् 
आयुक्त िबष्टोफर प्याटन र पूवर् अमेिरकी राजदतु टमस िपकिरङ 
हनुहन्छ।ु ु  सन ्२००० को जनवरीदेिख बाइिसस मुपको अध्यक्ष 
तथा कायर्कारी ूमुखमा अःशेिलयाका पूवर् िवदेशमन्ऽी गारेथ 
एभान्स रहनुभएको छ।  

बाइिसस मुपको अन्तरर्िष्टर्य मुख्यालय ॄसेल्समा छ। आफ्ना 
पैरवीसम्बन्धी कामहरूलाई अिघ बढाउन यसका कायार्लयहरू 
वािसङ्टन डीसी (जहाँ यसको दतार् भएको छ), न्युयोकर् , 
लन्डन र मःकोमा ःथािपत गिरएका छन।् ःथलगत 
अनुसन्धानका लािग यस सःंथाका १४ ओटा कायार्लयहरू 
अम्मान, िवःकेक, बोगोटा, कायरो, डाकार, दसान्वेु , 

इःलामावाद, जकार्ता, काबुल, काठमाडौँ, नैरोबी, िूिःटना, 
सोल र ितबिलसी रहेका छन ्र चारओटा महादेशका ५० भन्दा 
बढी सङ्कटमःत देश र के्षऽमा यसका िवशे्लषकहरू हाल कायर्रत 
छन।् यीमध्ये अिृकामा अङ्गोला, बुरुन्डी, कोट डे आइभर, 
ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ कंगो, इिरिशया, इिथयोिपया, िगनी, 
लाइबेिरया, रुवान्डा, साहेल के्षऽ, िसयरा िलओन, सोमािलया, 
सुडान, युगान्डा र िजम्बाबेमा, तथा एिसयामा अफगािनःतान, 
इन्डोनेिसया, कँमीर, कजाखःतान, कीिगर्िजःथान, म्यानम 
(बमार्), नेपाल, उत्तर कोिरया, पािकःतान, ौीलङ्का, 
तािजिकःतान, तुकेर् मेिनःतान र उज्वेिकःतान तथा युरोपमा 
अल्बेिनया, अरमेिनया, अजरवैजान, बोिःनया हजर्गोिभना, 
जिजर्या, कोसोभो, मोल्दोभा, भाल्डोमा, मन्टेनेमो र सिवर्या 
तथा पिश्चम एिसयामा उत्तर अिृकादेिख इरानसम्मको सम्पूणर् 
के्षऽ अिन ल्यािटन अमेिरकामा कोलिम्बया एिन्डयन के्षऽ र 
हाइटीमा पदर्छन।्  

बाइिसस मुपले सरकार, परोपकारी गुठी र सङ्घसंःथा र 
व्यिक्तगत चन्दादाताहरूबाट आफ्नो कोषमा रकम जटुाँउछ । 
हाल िविभन्न देशका िनम्न सरकारी िनकाय एवं संःथाहरूले 
रकम उपलब्ध गराउँछन:् अःशेिलयाको अन्तरार्िष्टर्य िवकास 
एजेन्सी (एएआईडी), अिःशयाको परराष्टर् मन्ऽालय, 
बेिल्जयमको परराष्टर् मन्ऽालय, क्यानेडेली वैदेिशक व्यापार तथा 
िवदेश मािमला िवभाग, क्यानेडेली अन्तरार्िष्टर्य िवकास एजेन्सी, 
क्यानाडेली अन्तरार्िष्टर्य िवकास अनुसन्धान केन्ि, चेक परराष्टर् 
मन्ऽालय, हल्यान्डको परराष्टर् मन्ऽालय, िफनल्यान्डको परराष्टर् 
मन्ऽालय, ृान्सेली परराष्टर् मन्ऽालय, जमर्न िवदेश िवभाग, 
आयरल्यान्डको वैदेिशक मािमला िवभाग, जापान अन्तरार्िष्टर्य 
सहयोग िनयोग (जाइका) िलक्टेनःटाइनको परराष्टर् मन्ऽालय, 
लक्जेम्बगर्को परराष्टर् मन्ऽालय, न्युिजल्यान्ड अन्तरार्िष्टर्य 
िवकास एजेन्सी, शाही डेिनस परराष्टर् मन्ऽालय, शाही नवेर्ली 
परराष्टर् मन्ऽालय, ःवीडेनको परराष्टर् मन्ऽालय, ःवीस सङ्घीय 
परराष्टर् िवभाग, टकीर्को परराष्टर् मन्ऽालय, संयुक्त अिधराज्यको 
िवदेश तथा कमनवेल्थ िवभाग, बेलायती अन्तरार्िष्टर्य िवकास 
िवभाग र अमेिरकी सहयोग संःथा (युएसएड) छन।्  
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York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation, 
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