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नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
भूिमउपरको ःवािमत्वको कःतो अवःथा छ भ ेबारे आजसम्म कुनै

1. िसं हावलोकन

वःतुिन

नेपाल लागछोड शािन्त ूिबयाको एउटा यःतो चरणमा ूवेश गिररहे को
छ जसमा दे शले किथत “तािकर्क िनंकषर्” फेला पान छाँट दे खा परे को

छ। त्यो तािकर्क िनंकषर् भनेको माओवादी लडाकूह को पुन:ःथापना र
समायोजन गनुर् तथा नयाँ सं िवधान तयार पानुर् हो। सं सदमा सबभन्दा

ठू लो पाटीर् रहे को माओवादी पाटीर् एमाले ारा नेतत्ृ व गिरएको गठबन्धनमा
बःन राजी भएर सरकारमा फेिर फकको छ। दोॐो ठू लो पाटीर् नेकालाई
सरकारमा ल्याउने ूयास िनंकषर्हीन भए पिन त्यो चिलरहे को छ।
सं वैधािनक

िवषयह मा

समायोजनबारे छलफलह

सहमितमा

पुग्ने

काम

भइरहे को

छ

र

पिन भइरहे का छन्। कुनै पिन पाटीर् गम्भीर

मुठभेड गराउने पक्षमा छै नन् सं िवधानसभामा चिलरहे को सं िवधान

लेखनको ूिबयालाई धराशायी पारे को दोष िलन कुनै पाटीर् चाहँदैनन्।

तर यस ूिबयाको सफलता सं िवधानसभा िवघटन गन धम्की िदइरहे का

ूितपक्षी पाटीर्ह मा त्यि कै भर पदर्छ जितको सरकारले उनीह िसत
गन व्यवहारमा र त्यसरी नै सरकारमा रहे का पाटीर्ह ले आफ्नै घरझगडा

कसरी

िमलाउँ छन्

आफ्ना सेनालाई भ

भ ेमा

पदर्छ।

यसमा

माओवादीह ले

पिन

गन िदशामा पिन िनकै ठू लो कदम उठाउनु त्यि कै

ज री छ।
हातहितयार र सेना सम्बन्धमा भएका सम्झौताह

मूलत: राजनीितक

ु
ूकृितका िथए भ े कुरा जनवरी २०११ मा नेपालिःथत सं यक्त

रा स ीय िमसन (अनिमन) फकर गएकाले ूःट भएको छ। त्यसै गरी
शािन्त ूिबयाको लचकता र माओवादीह को तत्परता पिन यसबाट

ूिःटएको छ। यस कुराका साथसाथै शािन्त ूिबयाले अिहले िलएको
ताजा गित उत्साहूद छ। तर ूमुख च ुनौतीह

समायोजन वा स ीयताबारे पाटीर्ह

यथावत् छन्।

िछटै सहमितमा आउन नसके २८ मे

२०११ मा म्याद सिकन लागेको सं िवधानसभाको म्याद छोटो समयका
लािग भए पिन थप्न आवँयक हुनेछ। तर मधेसी पाटीर्ह

र नेका तथा

एमालेिभऽका केही वगर् म्याद थप्न नहुने कुरा गदछन्। यस तकर्का

पछािड राजनीितक सौदाबाजी गन र सहमितमा िवलम्ब गरे र सं िवधानसभा
प ु भएको दसार्उने मनसाय दे िखन्छ। सरकारमा रहे का सबै पाटीर्ह

गुटबन्दीको तानातानमा अिल्झएका छन्। उनीह को आन्तिरक कलह र

पाटीर् फुट्नसमेत सक्ने सम्भावनाले पिरिःथितलाई केही जिटल तुल्याएको
छ। दौड पूरा गन हतारोमा सबै पाटीर्ह ले ूिबया “सम्प ” गरे को

िविध माऽै पुर्याउने छाँट छ। स ाका लािग २१ मिहना लामो लुछाचडुँ ी

चल्यो। ूधानमन्ऽी च ु का लािग सो॑-सो॑ पटकसम्म त िनंफल च ुनाव

भयो। त्यसभन्दा अिघल्लो वषर्मा पिन खासै केही ूगित हुन सकेन,
जसका कारण बृहत् शािन्त सम्झौता कागतको खोःटा भएका छन्।

सवक्षण भएकै छै न र भूिम सुधारसम्बन्धी कुनै पिन नीितह

पूणत
र् : लागू गिरएका छै नन्। बेप ा भएकाबारे सत्य िन पण तथा
मेलिमलाप आयोग अझै गठन गिरएका छै नन्। बृहत् शािन्त सम्झौतामा
उल्लेिखत नेपाली सेनाको “ूजातािन्ऽकरण” अिहलेसम्म तजिबजको िवषय
बनेको छ र सेनालाई घेरेर बसेका कमर्चारीतन्ऽलाई िचिरच्या

पारे र

राख्ने काममा माऽ सीिमत रहे को छ, सै न्य स ठनलाई जवाफदे ही र सानो

आकारको बनाउने कुरामा ध्यानै िदइएको छै न। यःता दीघर्कालीन

आयोजनाह लाई थाँती राक्नु सिजलो छ। तर त्यसो गनार्ले नयाँ ब े

सं िवधानको कायार्न्वयन तथा बृहत् शािन्त सम्झौतामा पिरकल्पना गिरएका
गम्भीर राजनीितक सुधारका िवषय ओझेलमा पनर् जानेछन् र शािन्तलाई

िटकाउ बनाइराख्ने कुरामा पिन त्यसको छाया पनछ। राज्य पुनसर्ंरचना
आवँयक र टानर् नसिकने िवषय भएकोमा मोटामोटी

पमा सहमित

भइसकेको भए तापिन सावर्जिनक तवरमा यो माओवादीह ले अिघ

सारे का स ीयताको िववादाःपद पिरभाषाउपर वादिववाद गन िवषय ब
पुगेको छ, नेपालीह

कसरी त्यसलाई ूा

यसबाट कःतो खालको पिरवतर्न चाहन्छन् र
गनर् सिकन्छ भ े होइन।

समायोजन र नयाँ सं िवधान जःता तत्कालै गिरहाल्नुपन कायर्ह को ूभाव
उपयुक्त
र्
िवषयह को दीघर्कालीन समाधानमा पनर् जानेछ। अिहले
सरकारिसत दुईितहाइ बहुमत छ जसका आधारमा नयाँ सं िवधान पािरत
गनर् सिकन्छ वा सं िवधानसभाको म्याद थप्न सिकन्छ। तर भारतको
धापमा नेकािभऽका एउटा पक्षको र मधेसी पाटीर्ह को ूितरोधका कारण
अिन्तम क्षणमा हतपतको िनणर्य हुन सक्नेछ जसले गदार् स ा
साझेदारीलाई िटकाउन मूलभूत िवषयह

सम्झौतामा टु ि न सक्नेछन्।

त्यसबाहे क कुनै पिन ठू ला पाटीर्ले सही नगरे को सं िवधान आएमा वा
सं िवधान ल्याउने कामलाई पर सान योजना आएमा त्यसको िवरोध
सु बाटै हुन थाल्नेछ। राज्यको

पान्तरण गन िजम्मेवारीलाई ितला िल

िदइएको छै न भनेर जनता र खिण्डत राजनीितक व्यवःथालाई आ ःत
पानर्का लािग र २८ मेको ितिथ निजिकंदै जाँदा ःथानीय तवरमा उठ्न

सक्ने िहं साको ूितकार गनार्का लािग केही काम गरे रै दे खाउनुपन हुन्छ।

त्यसका लािग स ीयताको िवषयलाई िकनारा लगाउन फेिर म्याद थप्न
नसिकने गरी सं िवधानसभाको म्याद छोटो अविधका लािग बढाउन

सिकन्छ र आंिशक भए पिन सं िवधानको मःयौदालाई सावर्जिनक
गिरनुपछर्।
यस िवषयमा िलइने िनणर्यह लाई यथाथर्मा सहमितपूणर् बनाउन र
त्यसको सफलताको राजनीितक लाभ समान
नेका र मधेसी पाटीर्ह

पमा ूा

गनार्का लािग

सरकारमा जानुपछर्। त्यसो नहुँदासम्म एमाले -

माओवादी गठबन्धनले ती पाटीर्ह िसत समय खेर नफाली छलफल
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गिररहनुपछर्। माओवादीह ले अ लाई िव ास िदलाउन जनमुिक्त सेनाको

मूल्य काठमाड का उसका सहयोगीह ले च ुकाउनुपन हुन्छ। बाँकी

िवघटन गनतफर् पत्यािरलो कदम चाल्नुपछर्। नेकाले पिन माओवादीले

अन्तरार्ि य समुदायले भने शािन्त ूिबयाका दीघर्कालीन ूितब ताह लाई

राज्य कब्जा गछर्न ् र ूजातन्ऽको रक्षा गनुप
र् छर् भ े एकोहोरो रटानभन्दा

पूरा गराउन परामशर्का साथै िनरन्तर र पारदशीर् सहयोग िदन सक्छन्।

पितर्र गएर िमलनिबन्दु फेला पानर् सकारात्मक योगदान गनर् सक्नुपछर्।
माओवादीह

पान्तरणको दौरबाट गुिळरहे छन्। उनीह का नेताह बीच

पमा चिलरहे को िवभाजनकारी दोहोरीबाट पिन यो कुरा ूःट

सावर्जिनक

हुन्छ। एकाितर उनीह ले ूजातािन्ऽक अभ्यासको सीमालाई हदै सम्म
बढाएर लैजाने बािन्तकारी पाटीर्का

पमा आफूलाई ूःतुत गनुप
र् रे को छ

भने अकार्ितर फैिलँदै गएको िव ीय ःवाथर् र सं रक्षणवादको कारोबार पिन

चलाइरहनु परे को छ। सरकारमा रहँदारहँदै “ःवयं सेवी”ह को नौलो

दःता गठन गनु,र् पाटीर्का िविभ

स ठनह ले जबजर्ःती चन्दा असुल्ने

काम जारी राख्नु, केही िजल्लाह मा अ लाई पेलेर एकलौटी िनणर्य िलने

र थकार्उने काम गनुर् अिन बारम्बार “िविोह” गन चेतावनी िदइरहनु, यी
यःता कायर् हुन ् जसका कारण माओवादीलाई साझेदारका

पमा िव ास

2. चािलएका केही कदम
शािन्त ूिबया (त्यसमा पिन िवशेषत: सं िवधान लेखन तथा समायोजन) र
स ाको भागबण्डा तथा पाटीर्ह को आन्तिरक कलह एवं नेपाली
राजनीितमािथ नयाँ िदल्लीको अनेकन् ूकारका ूभावबीचको मोटामोटी

सम्बन्ध-सूऽ नयाँ ूधानमन्ऽीको च ुनावको सन्दभर्मा उत्प
अविधमा ूःट भएको िथयो।

१

गितरोधको

मे २०१० मा मध्यरातमा गिरएको

सं िवधानसभाको म्याद थप्ने िनणर्य होस् या सेप्टे म्बर २०१० मा
अनिमनलाई धपाउने ूप

होस् या सो॑ पटकको िनरथर्क मतदानपिछ

गनर् गा॑ो हुन्छ। हितयारको बलमा राज्य शिक्त कब्जा गन नीित आफूले

आिखर फेॄुअरी २०११ मा एमाले-माओवादी सरकारको गठन होस् यी

बेला माओवादीह का लािग अिहले नै हो।

वतर्मान सरकारले आंिशक सं िवधानलाई एक पक्षीय

छािडसकेको ःवीकार गन र आफ्नो नेतत्ृ विभऽको बेमेललाई सुल्झाउने

नेका र एमालेले सन् २००८ को सं िवधानसभा िनवार्चनपिछ आफ्ना
स ठनको पुनिनर्मार्ण र गुमेको राजनीितक साखलाई पुन: ूा

गनर् खासै

ूयास गरे का छै नन्। ती दुवै पाटीर्ले शािन्त ूिबयाका तात्कािलक र

मध्यवतीर् लआयह

पाउन सकारात्मक योगदान गनर् सकेमा उनीह कै

राजनीितक आधार बिलया हुनेछन्। नऽ कमजोर सा ठिनक अवःथा,

आन्तिरक कलह, शािन्त ूिबयाले ल्याउने सुधारबारे को धुकच ुक र

आफ्ना पाटीर्का नीितह लाई ूःटतासाथ राख्न नसकेका कारणबाट

उनीह

२
सबै घटनाबम र वातावरणमा ती सम्बन्ध-सूऽले काम गरे का छन्।

पमा पािरत गनर्

चाहे मा त्यसका लािग आवँयक दुईितहाइ बहुमत ल्याउन सक्छ, तर
अनेक िवषयह मा सहमित खोज्ने बममा सरकारको नेतत्ृ व फेिर धरापमा
पनर् सक्छ। जे भने पिन अिहले आएर शािन्त ूिबया भनेको समायोजन

गन तथा त्यस िनिम्त जनमुिक्त सेना िवघटन गन र नयाँ सं िवधान

सकेसम्म चाँडो घोषणा गन कुरामा सीिमत हुन पुगेको छ। सं ःथागत
तथा सामािजक सुधार गन र दण्डहीनताको िवषयलाई सम्बोधन गन
जःता अन्य ूितब ताह

यसै सेलाएर गएका छन्।

अझ पितर्र घचेिटँ दै जानेछन्।

िवगत दुई वषर्मा धेरैजसो मधेसी पाटीर्ह ले राि य राजनीितमा दे खाएका
सहभािगता भनेको मूलत: िभ -िभ

छ र उनीह

गठबन्धनमा सङ्ख्या पुर्याउनु रहे को

्
अझै सहयोगका लािग िदल्लीको मुख ताक्ने गछर्न।

राजनीितक गठबन्धन िनिम्त उनीह

ारा ूदिशर्त अवसरवादी व्यवहारले

गदार् उनीह का राजनीितक एजेन्डाको अवमूल्यन हुन पुगेको छ। तर

उनीह ले केही बल पाउने हो भने सरकारलाई आ

ु आ

ु पानर् सक्ने

क्षमता उनीह मा अझै बाँकी छ र आफूले खोजेका कुरा पूरा गराउन
सक्ने िनणर्यकारी भूिमका खेल्न सक्छन् ।

िदल्लीले नेतत्ृ वकारी भूिमका िलन पुगेको छ। नयाँ बनेको गठबन्धनले

माओवादीह लाई अलग्याउने नीित निलने ूःट पािरसकेकोले अब

भारतले त्यही नीित कायम राख्ने िक नराख्ने सोच्नुपन भएको छ। साथै

सं िवधानसभा िवघटन गन उसको जुन ूाथिमक चाहना हो त्यसलाई पूरा
हुन सक्ने पिरणामह लाई झेल्न सिकने नसिकने पिन उसले

िवचार गनुप
र् छर्। माओवादीह िसत फेिर व्यवहार चलाउन अिहलेसम्म
माओवादीका सम्बन्धमा भारतीय सं ःथापनाका िविभ

यी सवालह बारे बाइिसस म ुपका पिहलेका िरपोटर्ह

हे नह
र्ु ोस्: िबःतृत शािन्त

सम्झौता र शािन्त ूिबयाका सम्बन्धमा बाइिसस म ुपको एिसया िरपोटर् नं. १२६,

Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, १५ िडसेम्बर २००६; नं. १५५,

नेपालको च ुनावः शािन्तपूणर् बािन्त?, ३ जुलाई २००८; नं. १६३, नेपालको

धरमराउँ दो शािन्त ूिबया, १९ फेॄुअरी २००९; नं. १८४, नेपालः शािन्त र

न्याय, १४ जनवरी २०१०; नं. १९९, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता,

१३ जनवरी २०११; र बाइिसस म ुपको एिसया िॄिफङ नं. ६८, नेपालको नाजुक

शािन्त ूिबया, २८ सेप्टे म्बर २००७; नं. ७२, नेपालः ःथिगत शािन्त, १७

अनिमनको बिहगर्मनपिछ नेपालिसतको अन्तरार्ि य सम्बन्धको हकमा नयाँ

गदार् उत्प

१

िनकायह ले कःदै

आएका मोचार्बाट आफूलाई िनकाल्नुपछर्। यसो गदार् उनीह ले आफ्नो

बाटो फेनुप
र् न हुन्छ। नेपाली राजनीितका खेलाडीह लाई माओवादी

िवरोधी चरम नीित अँगाल्न उक्ःयाएर अब बाटो फेदार् त्यसको राजनीितक

िडसे म्बर २००७; नेपालको राजनीिनक ूिबयाको लचकता र समाज

पान्तरणमा

ितनले कसरी काम गदर्छन् भ े सम्बन्धमा, एिसया िरपोटर् नं. १९४, नेपालको

राजनीितक सं ःकार, २९ सेप्टे म्बर २०१०; पिरवितर्त शािन्त ूिबयाको सन्दभर् र

बदिलँदो अन्तरार्ि य ूभावका सम्बन्धमा, एिसया िरपोटर्ह

माओवादीह

नं. १३२, नेपालका

िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, १८ मे २००७; नं. १३६, िहं साको

तापमा तराई, ९ जुलाई २००७; नं. १५६, नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, ३

जुलाई २००८; नं. १७३, नेपालको भिवंय कसको हातमा, १३ अगःट २००९।
सन् २००७ दे िख यताका सबै िरपोटर् र िॄिफङह को नेपाली अनुवाद

www.crisisgroup.org/nepali मा उपलब्ध छन्।
२

शािन्त सम्झौता र अन्तिरम सं िवधानको ूावधानबमोिजम अिूल २००८ मा

सं िवधानसभाको च ुनाव सम्प
सं िवधान

बनाएर

घोषणा

भयो जसले २८ मे २०१० को म्यादिभऽ नयाँ
गनुप
र् न

िथयो।

तर

त्यो

सं िवधाननसभाको समय एक वषर्का लािग थप गिरयो।

म्याद

सिकने

रात

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया

बाइिसस म ुप एिसया िॄिफङ नं. 120, 7 अिूल 2011

3

ु ा पछािड
एनेकपा (माओवादी) सं िवधानसभाको म्याद थप्न राजी हुनक

सायद गनर् सकेनन्। जनमुिक्त सेनालाई सरकारको िजम्मा लगाउने कुरा

२०१० मा पदबाट राजीनामा गरे का िथए। तर त्यसपछािडका सात

जःताको तःतै छ त त्यसले सन् २००९ मा गठन गिरएको माओवादी

एउटा लेनदे न िथयो जसअन्तगर्त ूधानमन्ऽी माधवकुमार नेपालले जून
मिहनामा नयाँ ूधानमन्ऽी छा

सं सदमा सो॑ पटक िनंफल च ुनाव

भयो। ितनमध्ये एघार पटकको च ुनावमा नेकाका एक्ला उम्मेदवार खडा

भएका िथए। त्यसपिछ भएका िनवार्चनमा त आवँयक गणपुरक
३

सङ्ख्यासमेत पुगेन।

कसलाई ूधानमन्ऽीको उम्मेदवार बनाउने र

कसिसत गठबन्धनमा जाने भ े िवषयमा पाटीर्ह िभऽ िनकै ठू लो रडाको

मिच्चयो। समायोजनबारे कुनै ूगित हुन सकेन, य िप तीन ठू ला

पाटीर्ह

(एनेकपा (माओवादी), नेका र एमाले) समायोजन, स ा

साझेदारी र सं िवधानबारे को “प्याकेज डील” सम्बन्धमा आआफ्ना अडान

दोहोर्याउनलाई बेलाबखत भेट्ने गथ। उता अनिमनको हुमत
र् िलने काम

पिन जोडिसत चिलर ो र नेपाली सेनालाई लगाम लगाउन सक्ने सामथ्यर्
भएको हातहितयार र सेनासम्बन्धी सम्झौता पिन सेलाएर ठन्डा भयो।

४

वाःतवमा सा ेितक िथयो। जनमुिक्त सेनाको नेतत्ृ वकारी तह अझै
लडाकूह को
६

सिमितलाई

सुपरीवेक्षण,

समायोजन

र

पुन:ःथापनबारे को

िवशेष

जानकारी गराउने काम अझसम्म गरे को छै न। अिन

अनिमनको ूितःथापन गनर् तानतुन गरे र बनाइएको राि य अनुगमन
सं यन्ऽको वाःतिवकभन्दा अवधारणात्मक मह व माऽ छ।

७

तर पिन

माओवादी िशिवरह मा उत्पात मिच्चने कुनै डर हाललाई छै न र नेपाली

सेनाले पिन आफूमािथ लगाइएको ूितबन्धह लाई च ुनौती िदने कुनै काम
गिरहालेको छै न।

ूधानमन्ऽी खनालले आफ्नै पाटीर्को, नेकाको र एनेकपा (माओवादी)
िभऽकै असन्तु ह को आलोचना झेल्दै आफ्नो कायर्कालको सु आत

गरे । उनले एमालेलाई अिहलेको व्यवःथा ःवीकान बनाए, उपेन्ि

अनिमनको जनवरी २०११ मा भएको बिहगर्मनप ात् शािन्त ूिबयामा
केही हलचल आएको दे िखयो। खासगरी माओवादी जनमुिक्त सेनालाई

भएर

िनवार्चनसम्बन्धी सं सदीय िनयमावली सं शोधन गन सहमितलाई त्यस

िनमार्ण गन, माओवादीलाई गृह मन्ऽालय िदने तथा एमाले र एनेकपा (माओवादी)

सरकारमा हःतान्तरण गन र त्यसका साथसाथै नयाँ सरकार च ु लाई
हलचलका

पमा हे न र् सिकन्छ। तर “माओवादीलाई रक्षाकवच” ूदान

गन अनिमन नभएमा शािन्त ूिबयाले गित िलन्छ भ े मान्यता राख्ने
अनिमनका आलोचकह ले एमाले र एनेकपा (माओवादी) बीच िमलेमतो
भएर माओवादी अध्यक्ष ूचण्डले ूधानमन्ऽीको उम्मेदवारी छाड्नेछन् र
एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समथर्न गनछन्५ भ े अनुमान

ी ुवीकरणतफर्

लागेको

ऽास

दे खाउन

थाल्यो।

जनमुिक्त

से नाका

लडाकूह लाई राज्यका अन्य सुरक्षा बलिसत िमलाएर एउटा नयाँ सुरक्षा िनकाय

बीच पालै पालो ूधानमन्ऽी ब े व्यवःथा भएका त्यस सम्झौताका िवरोधीह को
चासो

र

सरोकार

बुझ्न

सिकने

खालका

िथए।

त्यो

सहमित

अन्य

सम्झौतावातार्ह को सु आती िबन्दु िथयो। त्यो गोप्य रिहरहने वा त्यसलाई आम

पमा ःवीकार गिरने कुरा खनाल र ूचण्डले पिन सोचेका िथएनन् होला र

ूधानमन्ऽीका है िसयतले खनालको पिहलो काम सरकारमा सामेल हुन नेपाली
काङ्मेसलाई गिरएको आमह िथयो। तर, २८ मेभन्दा अगावै सबभन्दा ठू लो दलको

नेताको है िसयतले आफू ूधानमन्ऽी हुने दाबी ूचण्डले गरे भने सं िवधानसभाको
म्याद थप्नेबारे को छलफल झन्झिटलो हुन सक्छ।

३

“Voting being repeated to satisfy Maoists, speaker: Paudel”, myrepublica.

com, १० अक्टोबर २०१०।
४

अनिमनको कायर्काल िसि न िनकै िदनअिघ सेप्टे म्बर २०१० मा त्यस बेलाको

ँ े सहमित भएपिछ अनिमनको म्याद
काम चलाउ सरकार र माओवादीबीच चार बुद

ँ ाचािहँ
अिन्तम पटक थिपएको िथयो। त्यस सहमितको पाँच तर अिलिखत बुद
शािन्त सेनाको तािलमका लािग मागबमोिजम नेपाली सेनाले गोलीग ाह

खिरद

६

सन् २०१० को अन्त्यसम्म िवशेष सिमितको बैठक आक्कलझुक्कल माऽ बःथ्यो र

त्यसले काम पिन खासै गनर् सकेको िथएन। जनमुिक्त सेनाको हःतान्तरण भएदे िख

यता भने िवशेष सिमित र यसको सिचवालयले समायोजनसम्बन्धी छलफल
फेिर सु

गरे का छन्। सिचवालयले दुवै सेनाको अनुगमनको काम हे रेजःतो

गरे को छ।

७

अनिमन कायार्लय बन्द भएको िदनदे िख उसले गद आएको अनुगमन कायर्को

गनर् सक्छ भ े िथयो। हातहितयार र सेना व्यवःथापनको अनुगमन सम्झौता

िजम्मा िवशेष सिमितलाई िदने कुरामा दलह

(AMMAA) को उल न गद सन् २०१० मा नेपाली सेनाले भनार् िलन थाल्यो।

रा स ीय अनुगमनकतार्को ठाउँ नेपाली सेना, सश

सन् २०१० मै माओवादीलाई काखी च्यापेको भ े अ ो थापेर अनिमनलाई

िवशेष सिमित सिचवालयसमेतको ूितिनिधत्व रहे को एउटा सानो अनुगमन टोलीले

मािमला िवभागको कायर्क्षमताउपर ू

ूयोगमा ल्याउन चािहने वातावरण बनाउन सरकारलाई मुिःकल पिररहे को छ।

ु रा स ीय राजनीितक
बदनाम गन काम भयो र अनिमनको नेतत्ृ वका साथै सं यक्त

खडा गिरयो। सेप्टे म्बर २०१० मा काम

ु
सहमत भएका िथए। सं यक्त
ूहरी बल, जनमुिक्त सेना र

ु रा स ले सरकारलाई अनुगमन गन उपकरण त िदयो तर ितनलाई
िलयो। सं यक्त

चलाउ सरकारले अनिमनको म्याद थपका लािग पठाएको अनुरोधपऽमा शािन्त

अनुगमन गनुप
र् न हातहितयारका कण्टे नरह

ूिबयाबारे िवरलै उल्लेख िथयो र दे शको जिटल राजनीिनक गितरोध वा

िशिवरह मा तथा नेपाली सेनाको काठमाड िःथत छाउनी ब्यारे कमा छन्।

अनिमनको भूिमका ूािविधक माऽ नभई राजनीितक पिन भएको तथ्यलाई ःवीकान

कन्टे नह को लगातार फोटो िखिचरहन र भू-उपमहको इन्टरनेट माध्यम ारा

काम पिन त्यसमा भएको िथएन। अिघल्लो सरकारले िलएको माओवादी िवरोधी

तिःबरह

अडान, नेपाली से नाको पिरवतर्न नचाहने अडान र ती कुरामा भारतले गरे को

समथर्नबारे हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालको भिवंय कसको हातमा? मािथ

उल्लेिखत।
५

पाटीर् राजनीित र शािन्त ूिबयासम्बन्धी वातार्ह मा अनिमनले पानर् सक्ने ूभाव

जनमुिक्त सेनाका सात मुख्य

सम्ूेषण गनर्का लािग िबजुलीको अटु ट आपूितर् भइरहनुपछर्। नयाँ

अनुगमनकतार्ह सँग न त कारह

छन् न गितलो आवास सुिवधा। िवशेष

सिमितको सिचवालयले अनेक थोकको अनुगमन गनुप
र् रे कामा गुनासो गिररहन्छ।
फेॄुअरीमा अनिमनले िशिवर छाडेको झन्डै एक मिहना िबितसकेको िथयो तर
त्यितन्जेलमा िवशेष सिमितको टोली जनमुिक्त से नाका २१ ओटा उपिशिवरह मध्ये

सीिमत हुँदाहुँदै पिन सबै थोकमा ूगित हुन नसकेकोमा अनिमनलाई दोंयाइयो।

जम्माजम्मी तीनओटामा माऽ पुग्न सकेको बताइन्छ। “Satellite camps

माऽै भयो। एमाले को अनुदारवादी खे माले त्यसमा परे का कुराको चक आलोचना

कायर् िफतलो छ, तर थुूै किठनाइह

एमाले र माओवादीबीच भएको सम्झौताको खुलासा खनाल ूधानमन्ऽी च ुिनएपिछ
गद खनाल र उनका समथर्कह ले गोप्य सम्झौता गरे को भनेर ठू लो आपि
जनायो। नेकाले माओवादीले “स ा कब्जा गनर्” लागेको र वामपन्थीह

गोलबन्द

unmonitored since UNMIN exit”, Republica,१४ फेॄुअरी २०११।अनुगमन

ु टोलीले सम्बिन्धत
हुँदाहुँदै पिन त्यस सं यक्त

पक्षह मा एक खालको िव ास भने आजर्न गनर् सकेको छ। बाइिसस म ुपसँग
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी, २०११।
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यादवले नेतत्ृ व गरे का मधेसी जनअिधकार फोरम (नेपाल) लाई सरकारमा
आउने पारे र नेकालाई पिन मनाउने काममा लािगरहे छन्। तर एमाले र
एनेकपा (मोओवादी) िभऽ चलेको गुटबन्दीको जिटल चब यःतो छ
जसका कारण मन्ऽालयको बाँडफाँडमा असहमित उत्प

भयो र

अिहलेको व्यवःथा नै खारे ज गनुप
र् न आवाज पिन उठ्न गएको छ।
८

त्यसले गठबन्धनलाई कमजोर पानर् पिन सक्छ। सरकारका सामु अ
पिन च ुनौतीह

छन् – नेकाले समायोजनको जुनसुकै उपायको पिन िवरोध

गनर् सक्छ, नयाँ िदल्लीको धाप पाएर मधेसी पाटीर्ह

सं िवधानसभाको

म्याद बढाउने कुराको िवरोधमा िनक्लन सक्छन् र अन्य ूकारले अवरोध

खडा गनर् सक्छन्। त्यसमािथ सावर्जिनक सुरक्षा उल्लेखनीय तवरले

खल्बिलन गएमा वा िवशेषगरी तराई र काठमाड मा जानाजान िहं सा
थािलएमा त्यसबाट जिटलता झनै थिपनेछ र त्यो सरकार िव
हथकण्डा हुन जानेछ।

९

को

सरकारिसत दुईितहाइको बहुमत छ जो सं िवधान पािरत गनर्लाई वा
सं िवधानसभाको म्याद बढाउनलाई मनग्गे छ।१० ूितपक्षी पाटीर्ह ले

सं िवधानसभालाई भ
सकेका

छै नन्।

गन वा नयाँ िनवार्चनको माग गन आँट जुटाउन
मधेसी

पाटीर्ह मा

एउटाबाहे क

सबै

पाटीर्ह

सरकारबािहर रहे का छन्, तर सबै मधेसी पाटीर्ह को पिहचान राज्यको

पुनसर्ंरचना र बृह र राजनीितक तथा सामािजक समावेशीकरणको मागमा
िटकेको

छ।

तथािप

भारतीय

सं ःथापनाको

आडमा

उनीह

सं िवधानसभाको म्याद थप्ने कुराको िवरोध गिररहे छन्। सं िवधानसभाको
म्याद नथिपएमा के हुन्छ त्यसको हे क्का उनीह लाई छै न। उनीह ले

बुझेका एउटै कुरा हो आमिनवार्चन हुन्छ भ े। नेका अझै शािन्त

ूिबयाूित ूितब

छ, तर सरकारमा जाने िक नजाने भ ेमा उसलाई

धुकच ुक छ। सरकारमा गइहाले पिन उसले सरकारको नेतत्ृ व नपाउने त
पक्का

छ।

तसथर् त्यस

पाटीर्ले

सरकार

पिरवतर्न

सं िवधानसभाको म्याद नथप्ने दाउ िलन सक्छ।

११

गन

िहसाबले

ँ े सम्झौतामा नपरे को आठ
एमाले र माओवादीबीच भएको सात बुद

अिलिखत समझदारीचािहँ सं िवधानसभाको म्याद छ मिहना बढाउने रहे को

८

एमाले र एनेकपा (माओवादी) दुवै पाटीर्का विर

नेताह ले सरकारका बारे मा

जथाभाबी िटप्पणी गरे का छन्। एमालेिभऽ खनालका ूितःपधीर् केपी ओलीले

पाटीर्को ःवीकृित निलईकन सम्झौतामा हःताक्षर गनुल
र् ाई खनालको “मानवीय

कमजोरी” भनेर आलोचना गरे । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भ राईले यस

िथयो। त्यस सम्झौतालाई ूितपक्षी पाटीर्ह ले गठबन्धनलाई िव ास गनर्
नसिकने साआयका

पमा िलएका छन् र त्यसबाट गठबन्धनको बदिनयत

ूकट भएको ठान्छन्। त्यसै ले सं िवधानसभाको म्याद थप्ने कुराको िवरोध

गनुक
र् ो अथर् त्यस सम्झौतालाई अःवीकार गनुर् र सरकारलाई च ुनौती िदनु

गठबन्धनले शािन्त ूिबयालाई अगािड बढाउन नसक्ने बताए। उदाहरणका लािग

हो। न त ूधानमन्ऽी खनाल न त ूचण्डले नै दुई पाटीर्ले पालैपालो

फेॄुअरी २०११ र “Peace, constitution not possible under Khanal govt:

उनीह का आफ्नै पाटीर्िभऽैका खेमाह लाई कुरा काट्ने आधार िमलेको

िभऽका िविभ

सक्लान् त भ े हो। मधेसी पाटीर्ह

हे नह
र्ु ोस्, “Maoists can’t be given home ministry: Oli”, myrepublica.com, १८
Bhattarai”, myrepublica.com, ५ फेॄुअरी २०११। एनेकपा (माओवादी)

खे माह को ूचण्डमािथ दबाब छ। अिहलेको कामकारबाही र

सहमितको िवरोध गन नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” जःता नेताह का लािग मन्ऽी
पदको उःतो आकषर्ण छै न, तै पिन पाटीर्िभऽका सबै खेमाको ूितिनिधत्व गराउनु
आवँयक हुन्छ र त्यःतो मह वाकाङ्क्षा राख्नेह

पाटीर्िभऽ मनग्गे छन्। नेकाझ

ँ ालाई त्यागेका छन्। त्यसले गदार् ूितपक्षलाई र
सरकार चलाउने बुद
छ। अक ठू लो च ुनौती भनेको स ीयताका िवषयमा पाटीर्ह

सहमत हुन

सं िवधानसभाको थिपएको म्याद

सिकने बेलासम्ममा यससम्बन्धी यावत् िवषयह

समाधान हुनपु न ग्यारे न्टी

चाहन्छन्। यस िवषयलाई राज्य पुनसर्ंरचना आयोगको िजम्मा लगाउने

एमाले िभऽको अनुदारवादी खेमा गृह मन्ऽालय माओवादीका हातमा गएमा जनमुिक्त

सेनाका साथै नेपाल ूहरी र सश

ूहरी बल दुवैलाई माओवादीले आफ्नो

िनयन्ऽणमा िलनेछ भनेर गृह मन्ऽालयउपर माओवादीको दाबीको िवरोध गदर्छ।

१०

तर एनेकपा (माओवादी) ले नेपाल ूहरी र सश

सं िवधानसभाको म्यादिसत जोड्ने ूावधानले जुन िचन्ता जगाएको िथयो त्यो यस

ूहरी बल दुवैलाई आफ्नो

मे २०१० मा अन्तिरम सं िवधानमा रहे को स टकालीन अवःथाको घोषणालाई

इच्छाबमोिजम चल्न बाध्य पानर् सक्ने दे िखँदैन र व्यिक्तगत बातिचतमा

पटक दे िखएको छै न। यो सम्भवतः फेॄुअरी २०११ मा सव च्च अदालतले गरे को

मन्ऽालय िदइएमा उनीह लाई त्यो मान्य हुने बताइन्छ। मिन्ऽमण्डल िवःतार

६४ र ८३ को हवाला िदँ दै सं िवधानसभाले आफ्नो काम सम्प

एमाले िभऽको असन्तु

पक्षलाई त्यसको स ामा कुनै शिक्तशाली र आकषर्क

गनर् िढलाइ गरे कामा ूधानमन्ऽी खनालको आलोचना हुने गरे को छ, तर

माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो मिन्ऽमण्डल िवःतार गनर् सन् २००९ मा २५ मे

फैसलाका कारणले पिन हुन सक्छ। उक्त फैसलामा अन्तिरम सं िवधानको धारा

नग न्जेल

आफ्नो म्याद बढाउन पाउँ छ भिनएको िथयो। “CA extension decision
irrevocable, says SC”, २४ फेॄुअरी २०११।

दे िख ११ सेप्टे म्बरसम्मको समय लागेको िथयो र त्यस अविधमा उनले आठ

११

पटक मिन्ऽमण्डल िवःतार गरे र आफ्नो गठबन्धनका साझेदारह लाई भाग

खतराूित सचेत छन्। त्यःता खतरामा माओवादीको ूहार हुन सक्ने र

४४ जनाको मिन्ऽमण्डल गठन गरे जो शेरबहादुर दे उवाले सन् १९९६ मा

नयाँ िदल्ली र काठमाड , जनवरी-माचर् २०११। सरकार िभऽैबाट पिन म्याद

पुर्याउन उनले तीनओटा मन्ऽालयलाई फुटाएर छओटा बनाउनु पर्यो। नेपालले

जित नै आबामक ढाँचा दे खाए पिन मूल धारका धे रै दलह

िवघटनले ल्याउने

् बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्,
अिधनायकवादी स ा आउन सक्ने कुरा पिन पछर्न।

बनाएको मिन्ऽमण्डलपिछको दोॐो ठू लो मिन्ऽमण्डल िथयो। दे उवा सरकारमा

थप्ने कुरामा च ुनौतीह

सम्पूणर् सं सदको २० ूितशतभन्दा बढी सदःय समावेश गिरएका िथए।

थप्दाखेिर एमालेका १०८ जना सभासदह मध्ये आधाभन्दा धे रैले यिद माओवादीले

९

तराईमा कैय

मिहनासम्म कायम रहे को शािन्तप ात् माचर् २०११ को

अन्त्यितरको तीन िदनमा सावर्जिनक बसह िभऽ चारओटा बम िवःफोट भए।
त्यसबाट एक जनाको मृत्यु भयो र अ

४० जना घाइते भए। घटनाको

िजम्मेवारी कसै ले िलएन। तर त्यो आबमण सरकारलाई नीचा दे खाउने र
सं िवधानसभाको म्याद बढाउने ूयासलाई च ुनौती िदने िहसाबले गिरएको हुन
सक्छ। “सं िवधानसभा िव

मि त िहं सा”, कािन्तपुर, २८ माचर् २०११।

आउन सक्छन्। सन् २०१० मा सं िवधानसभाको म्याद

माग गरे जःतो म्याद बढाउने र ूधानमन्ऽी नेपालले पदबाट राजीनामा िदने काम

सँगसँगै नभएमा िवपक्षमा भोट िदने र परे मा पाटीर् फुटाइिदने धम्की िदएका िथए।
यस पटक यिद नेकाले त्यःतो माग उठाएमा वा माओवादीिभऽको बाबुराम
भ राईको असन्तु

पक्षले त्यसो गरे को खण्डमा झलनाथ खनाल िवरोधी पक्षले

ाक्कै त्यसै गनर् सक्नेछन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी-

माचर् २०११।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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काम भएमा त्यसलाई िवलम्ब गन र स ीयताूितको ूितब तालाई
धिमल्याउने ूयासका

पमा हे िरनेछ।

१२

गिरनुअिघ जनमुिक्त सेनाका सबै इन्चाजर् र कमान्डरह लाई पाटीर्बाट पूरै

अलग्ग पािरनुपछर् भ े पुरानै मागलाई दोहोर्याउँ दै छन्। “पुनवर्गीर्करण”
बाट यसो हुन सक्तैन र माओवादीह ले ूःताव गरे का समायोजनका
िवकल्पह बाट पिन यःतो हुन सम्भव छै न।

क. समयसीमा र िसलिसला
िववादाःपद िवषयह उपर सहमितमा पुग्न पाटीर्ह ले लगाएका समयलाई
ि गत गदार् २८ मे २०११ िभऽ सं िवधान लेिखिसध्याउने कुरा

मह वाकाङ्क्षी दे िखन्छ। त्यसबाहे क, सं िवधानसभाले समयिभऽ सं िवधान
बनाउनै सक्दै न भनेर िनराशापूणर् िचऽ कोनह

पिन केही गरी सं िवधान

आएमा त्यसको खुलेर िवरोध गनर् तम्तयार छन्। त्यःताह मा

नेकािभऽकै पिन केही व्यिक्त छन्।१३ तर िवगत चार वषर्को अनुभवलाई
हे न हो भने यस सन्दभर्मा हुने ूगित सुःत र िवकेिन्ित हुनाका साथै

मन्ऽी पद तथा सं िवधानसभाका िवषयह मा गिरने सम्झौतािसत जोिडएको
हुनेछ।

तीन ठू ला पाटीर्ह ले तात्कािलक फाइदाका लािग एकअकार्को खु ा ता े
र एकअकार्लाई अिघ बढ्न निदने जुन नीित िलएका छन् त्यसबाट उत्प
हुन सक्ने खतरालाई तौिलन आवँयक छ। सं िवधानसभाले मुख्य-मुख्य
िवषय र ूितब तालाई समेट्दै सं िवधानको मःयौदा जनसमक्ष ल्याएर
बाँकी िवषयमा समाधान िनकाल्न समय िकटान गरी सं िवधानसभाको अक
म्याद थप गनर् सक्छ सक्दै न भ ेबारे तु न्तै िनणर्य गिरहाल्नुपन

दे िखन्छ। कुनै ूगित नदे खाई यसै बःनाले पाटीर्ह को टे क्ने आधार

खःकने छ र जितसुकै काम गरे को भए तापिन सं िवधानसभाको
िव सनीयतामा अझै भ्वाङ पनछ।

नेकाले िवशेषगरी सरकारमा सामेल हुने िनणर्य गरे र दे खाउने लचकता

ख. संिवधान मःयौदाको काम

सहमितका लािग अत्यावँयक छ। नेकाले एमाले र माओवादीबीच

अिहले माओवादीह

आएको छ। तर माओवादीह ले पिन जनमुिक्त सेनालाई िवघटनबारे

अपाच्य िवकल्पह लाई अिघ बढाउन गा॑ो पनछ। ती िवकल्पह मा

सं िवधानसभाउपर

गिरने

बृह र

र

सापेिक्षक

तवरमा

िववादरिहत

ँ े सम्झौता खारे ज भएमा सरकामा जाने कुरा बताउँ दै
भएको सात बुद

केही नगरी नहुने अवःथा ःप

छ। नेका र अन्य राजनीितक पाऽह को

ु गावै समायोजनबारे टु ो
चाहना सं िवधानसभाको म्याद नवीकरण हुनअ
लागाइनुपछर् भ े रहे को छ। उता माओवादीिभऽकै केही िक ाको
भनाइमा सं िवधान ब ुअगावै जनमुिक्त सेनालाई िवघटन गिरएको खण्डमा

अ

पाटीर्ह ले नयाँ सं िवधान बनाउने छै नन्। तर यस भनाइलाई पुि

गन साआयह

छै नन्।

ु िघ नै माओवादीह ले समायोजन र
नयाँ सं िवधानको घोषणा हुनअ
पुन:ःथापना सम्बन्धमा पछािड फकर्न नसक्नेगरी कदम चाल्नुपछर् भ े

ँ े सम्झौताको खारे जीलेभन्दा ब
माग िववेकसम्मत छ। सात बुद

यस

कामले िछटो नितजा ल्याउन सक्छ। तर यस ूिबयाबाट नेकाले के

चाहे को हो त्यसबारे उसमा अन्योल छ। त्यसै ले उसका लआय पिरवतर्न

् उदाहरणका लािग, जनमुिक्त सेनाका लडाकूह लाई
भइरहने गछर्न।

सरकारमा आएका र एमालेको पिन कम सं शयी

समूहको हातमा बागडोर भएकाले पोहोर साल छलफलमा रहे का केही

रा पितलाई नेपाली सेनाको बलमा ूत्यक्ष सं लग्न गराउने कुरा पिन
एउटा िथयो।१५

नकारात्मक सोच राख्नेह ले सं िवधानसभा असफल भइसक्यो भनी
बारम्बार जोड िदँ दै आएका छन्।
अवरोधका

बाबजुद

१६

सं िवधानसभाका

त्यित हुँदाहुँदै पिन र अनेक
उपसिमितह ले

सं वैधािनक

िवषयह मा छलफल चलाउँ दै आएका छन् त माथ्लो तहमा उल्लेखनीय
ूगित पिन भएका छन्।१७ माओवादीह

खुला छािडयो भनेर होहल्ला मच्चाउनेह

सरकारमा गएको केही िदनिभऽै

पिन अवँय हुनेछन्। जे होस्, यी सबै

कुराको बन्दोबःत िमलाउनु चानच ुने कुरा होइन। सबभन्दा पिहला त सरकारले

पिरचयपऽ बनाउने यन्ऽ िकनेर िशिवरह मा पठाउनुपन हुन्छ। बाइिसस म ुपसँग

अन्तवार्तार्ह , काठमाड , माचर् २०११।

“पुनवर्गीर्करण” गन कामलाई यसअिघ शािन्त ूिबयामा ूगित भइरहे को

१५

लक्षणका

छ। सुरक्षा पिरषद्सामु पेस गिरएको अनिमनको ूितवेदनमा रा पित, नेपाली सेना

पमा ःवीकािरएको िथयो। तर अिहले आएर जनमुिक्त सेनाको

सं रचना यथावत् रहे सम्म त्यो कायर् केवल ूतीकात्मक हो भनी आलोचना
गिरँ दैछ।

१२
१३

१४

नेका र एमालेका केही िहःसा नेपाली सेनामा समायोजन

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , माचर् २०११।
उदाहरणका

लािग

हे नह
र्ु ोस्, “Consensus crucial for timely statute”,

ekantipur.com, ८ माचर् २०११।
१४

समायोजनमा जाने वा पुन:ःथापनाको प्याकेज िलने वा अवकाश िलन चाहने यी

तीन समूहमा माओवादी लडाकूह को “पुन:वगीर्करण” गन र सोहीबमोिजम

जनताको नजरमा नजँच्ने हुनाले पिन यी िवकल्पह को सम्भावना एकदमै कम

ँ
र माओवादीह बाट चािलने मुठभेडपूणर् कदमबाट हुने जोिखमलाई औल्याइएको

िथयो। “Report of the Secretary-General on Nepal’s request for United Nations
assistance in support of its peace process”, UN Security Council document
S/2010/658, २३ िडसे म्बर २०१०। त्यसउपर तु न्त ूितिबया जनाउँ दै रा पित
रामवरण यादव, माओवादी अध्यक्ष ूचण्ड र नेपाली सेनाले आफ्नो त्यःतो मनसाय
नभएको बताएका िथए। ूितवेदनमा परे को त्यःतो कुराबाट रा पित यादवले

आफ्नो “मुटुमा छु रा रोपेको” महसुस गरे , ूचण्डले त्यसलाई “हल्लाको भरमा”

गिरएको िव ष
े ण भनेर उडाए र सरकारले चािहँ सो ूितवेदनलाई “बहुल ीपूण”र् र

“दुराशयपूण”र् भन्यो।
१६

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी-फेॄुअरी २०११। एक जना

सरकारले उनीह का लािग जनमुिक्त से नाको जवान भनेर पिरचयपऽ जारी गन र

राजावादी राजनीितक िव ष
े कले सं िवधान नब े कुराको ठोकुवा गरे र भने

अथर् केही िशिवरह लाई बन्द गन र केहीलाई सु ढ बनाउनुपन पिन हुन सक्छ।

१७

ु रा स ले ूदान गरे को पिरचयपऽको स ामा सो ूयोग गन। अथवा यसको
सं यक्त

केही गरी यसो भइहालेको खण्डमा २८ मे अगावै दे शमा माओवादी लडाकूह लाई

“बिनहाले पिन सडकमा जलाइने सं िवधान ब ेछ।”

ूचण्डको नेतत्ृ वमा रहे को एउटा उच्चःतरीय कायर्दलले सं िवधानसभाको मःयौदा

अध्ययन सिमितले उक्त कायर्दललाई पेस गरे को २१० ओटा “िववादाःपद

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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दुई सदनात्मक सं सद र सं वैधािनक अदालत राख्नेबारे सहमित भएको

िढलो गन र टान साधन ब े उनीह लाई डर छ। आयोगबाट गिरने

िनगरानी जःता िवषयह बारे सहमितमा पुग्ने कुरामा माओवादी कित

राजनीितक हुनेछ भनी सोच्नु बुि मानी हुने छै न। तर केचािहँ हो भने

िथयो। राज्य स ालन व्यवःथा, िनवार्चन ूणाली र न्यायपािलकामािथको

हदसम्म सम्झौता गनर् राजी हुन्छन् त्यसमा भर पदर्छ। अन्य िवषयका
साथसाथै ूत्यक्ष
मागूित

पमा िनवार्िचत कायर्कारी रा पित हुनपु छर् भ े आफ्ना

माओवादीह

अिहले

नै

लिचलो

दे िखएका

छन्।

१८

सं िवधानसभाले आफ्नो कायर् पूरा गरे पिछको सङ्बमणकालीन अविधमा
िबयाशील हुने सं यन्ऽबारे पिन सहमित भइसकेको छ। त्यसअनुसार
सं िवधानसभा-सं सद, ूधानमन्ऽी र रा पित आिदले अिहलेकै भूिमका र
िजम्मेवारी िनवार्ह गनछन्।

स ीयता िववादाःपद िवषय रहँदै आएको छ र यसउपर छलफल गन

म बारे पिन िववाद छ। नेका र एनेकपा (माओवादी) दुवैले सन्

िनणर्य सं िवधानसभाको िनणर्यभन्दा बढी “िववेकपूण”र् वा ूािविधक र कम
सं िवधानसभाको उपसिमितमा हुने छलफलमा ससाना पाटीर्ह ले पिन

आफ्ना भनाइ राख्न पाउँ छन् भने आयोगमा तीन ठू ला पाटीर्का
ूितिनिधह को बोली िबक्नेछ।

२०

नेका र एमालेिभऽको एउटा ठू लै िहःसा स ीयताको कुराबाट असिजलो

्
महसुस गछर्न।
त्यसै ले ती दुई पाटीर्का साथै अ

पाटीर्ह

यस

ाइँपूणर् िनणर्य िलनेछन् । त्यःतो िनणर्य यसबारे आंिशक

सम्बन्धमा ब

सहमित गदार् वा पूरै सहमित िढलो गदार् वा समायोजन जःता कुरामा
मोलमोलाही गदार् केमा बढी राजनीितक फाइदा छ त्यसमा आधािरत

हुनेछ। मुख्य-मुख्य िवषयबारे िनणर्य गन िजम्मा आयोगको टाउकामा

२००७ को अन्तिरम सं िवधानमा तोिकएको राज्य पुनसर्ंरचना आयोग

राखे पिन आिखरमा आयोगका िनणर्यलाई सं िवधानसभाले नै पािरत गनुप
र् न

गठन गनबारे दोधारे नीित दे खाएका छन्। उनीह

हुन्छ अथवा ती िवषयलाई थाँती राखेर बाँकी सं िवधानचािहँ घोषणा

उपयुक्त

ठाउँ

सं िवधानसभा

नै

हो

भन्छन्

त्यसबारे िनणर्य िलने
र

त्यस

सम्बन्धमा

गरे पिछ सं िवधानसभा भ

हुन गई त्यसका ठाउँ मा आउने िवधाियका-

सं िवधानसभाको उपसिमितले काम गिरसकेको तथा आयोगबारे बृहत्

सं सद ारा पािरत हुनपु छर् वा त्यसको ठाउँ मा आमिनवार्चन ारा च ुिनएको

ूिबयालाई रोक्ने, अिघ बढाउने वा िवलम्ब गराउने खेलसँग सोझै

खोजेका पिरणाम माओवादीह ले भन्दै आएका कुराबाट माऽै ूा

जोिडएको छ।

छै न र पिहचानको राजनीित िलएकाह ले नै त्यसको ूःताव अिघ

शािन्त सम्झौतामा ूावधान रहे को कुरा पिन गछर्न,् तर उनीह का अडान
१९

सदनले पािरत गनुप
र् छर्। पिरिःथित जे भए पिन स ीयताका पक्षधरह ले

हुने

२१

मधेसी पाटीर्ह ले राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन गन कुरालाई लगातार

बढाउनुपनछ।

िवरोध गद आएका छन्। यस सम्बन्धमा छलफल गन उपयुक्त म

एक थरी सानो समूह सन् १९९० को सं िवधानलाई िबउँ ताउनुपछर् भनी

सं िवधानसभा नै हो भ े उनीह को तकर् रहे को छ। आयोग स ीयतालाई

कोहोलो गिररहे छन्। अकार् थरी स ीयता, गणतन्ऽ र धमर्िनरपेक्षताबारे
पिहले िलइएका िनणर्यह बारे जनमतसङ्मह हुनपु छर् भिनरहे छन्। उनीह

त
सवालह ” मध्ये १२७ ओटा लाई सन् २०१० को अक्टोबरदे िख िडसेम्बरसम्ममा
सल्

ायो। त्यसमा राि य िहतका िवषयह , मौिलक अिधकारह

र िनदशक

भिवंयबारे

पिन

जनमतसङ्मह

हुनपु न

कुरा

उठाइरहे छन्। यस समूहको भनाइमा सं िवधानसभाको म्याद थप

िस ान्तह , ःथानीय तहमा शिक्तको पृथक्कीकरणिसत सम्बिन्धत िवषयह लगायत
सं िवधानको मःयौदा तयार पान सं वैधािनक सिमितले पािरत गरे का अन्य सवालह

सं िवधानसभाको

२०

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , माचर् २०११।

पदर्छन्। “Sub committee formed to settle statute issues”, The Himalayan

२१

Times online, २५ फेॄुअरी २०११। सं िवधानसभाको दायराभन्दा बािहर गएर

रहने र िनणर्य गन अिधकार पिन काठमाड मै केिन्ित हुने पिरपाटी भएको राज्य

थिपएन। नयाँ सरकार बनेदेिख नै ूचण्ड आफैले सं वैधािनक सिमितको िववाद

सक्दै नन्। उनीह

तफर्बाट ूधानमन्ऽीका उम्मेदवार तथा सं सदीय दलका नेता रामचन्ि पौडेल र

एउटा दिक्षणपन्थी पाटीर्का एक जना विर

िनणर्य गिरएको भनेर साना पाटीर्ह ले िवरोध जनाएपिछ सो कायर्दलको कायर्काल

समाधान उपसिमितको नेतत्ृ व गद आएका छन्। त्यस उपसिमितमा नेकाको

ूधानमन्ऽी रिहसकेका एमालेका माधवकुमार नेपालसमेत छन्। उपसिमितमा बाँकी

रहे का ८० ओटा सवालह मध्ये राज्यको पुनसर्ंरचना, िनवार्चन ूणाली र शासकीय

अित अनुदारवादी दलका सदःयह समेत सारा साधनॐोत काठमाड कै हातमा

सं रचना बदिलनुपछर् भ े ःवीकाछर् न,् तर “स ीयता” शब्दलाई भने उनीह

पचाउन

त्यस शब्दलाई माओवादीह ले अिघ सारे का जातीय आधारमा

्
राज्यको नाम, भौगोिलक िसमाना र अमािधकार हुने व्यवःथािसत जोडेर हे छर्न।

नेताले भने, “काम त्यही भए पिन

त्यसलाई अत्युच्च िवकेन्िीकरणको नाम िकन निदने?”। बाइिसस म ुपसँग

अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी-फेॄुअरी २०११। स ीयताका सम्बन्धमा थप

ःव पबाहे कका आधाभन्दा धे रै सवालमा सहमित जुटाउन सफल भयो। “No real

जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस्, बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र

कुनै पाटीर्ले

ल्याउँ छ भ ेदेिख ओठ लेप्र्याउने र “स ीयता के हो भ े कुरा नेपालीह लाई

progress in dispute resolution”, Republica, २९ माचर् २०११। यस नेतत्ृ वदायी

भूिमकामा ूचण्डको िनयुिक्त सवर्सम्मत र ो र त्यस पदमा अ

उम्मेदवारी िदएन। आफ्नै पाटीर्िभऽका िवरोधीह ले उनले धे रै सवालह मा

सम्झौता गरे को र सं िवधानलेखन ूिबयामा “एकािधकार जमाएको” भनी ूचण्डको

आलोचना गरे का छन्।
१८

केही िवशेष ूावधानह बारे तकर्-िवतकर्ह

थाहै छै न र उनीह

स ीयता चाहँदैनन्” भ े जःता िवचारह

अिहले आएर िवरोध गरे को छ।

उदाहरणका लािग, सरकारमा रहँदा माओवादीले त्यःतो आयोग गठन गनर्

सु

पाइन्छन्।

“स ीयता” ले बोकेको िविवध सम्भावनाह बारे थोरै चचार् भएका छन् र

अमािधकारको स ा अिलक
चिलरहने िनि त छ। उदाहरणका

लािग, नेकाले पिहले सहमित जनाइसकेको सं वैधािनक अदालत बनाउने ूःतावलाई

१९

स ीयता, मािथ उल्लेिखत। स ीयताबारे को सावर्जिनक बहसमा यसले िवखण्डन

िचकर लाग्ने सकारात्मक व्यवहारका उपाय भनेर

पघल्ने ूयास पिन भएको छै न अथवा राज्यको पुनसर्ंरचनाको दीघर्कालीन
पिरणामःव प ूा

हुने िजम्मेवार र जाग क राज्यका ःथानीय िनकायह

भनेर

बुझाउने चे ा पिन भएको छै न। माओवादीह ले पिन यो गाँठो फुकाउन अथवा

आफ्नो

ि कोणलाई बुझाउन र लिचलोपनलाई ःप सँग व्याख्या गनर् जाँगर

खोजेको िथयो र नेकाले त्यसको िवरोध गरे को िथयो। अिहले आएर नेका त्यो

दे खाएका छै नन् र मधे सवादी समूहह ले पिन यस िवषयको सावर्जिनक बहसमा

आयोग बनाउन चाहन्छ र माओवादीले त्यसको िवरोध गरे को छ।

रचनात्मक योगदान पुर्याउन सकेका छै नन्।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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भएकोबारे सव च्च अदालतले फेॄुअरी २०११ मा गरे को फैसला
राजनीितउपरको हःतक्षेप भएकाले त्यस फैसलामा वैधािनकताको अभाव
छ।

२२

तर राजनीितक िवचारधाराका कारण यी िवषयमा यःतो अडान

सवक्षण कुन समयमा गन र त्यसका पूव र् आवँयकताह
िवषयले िनणर्यमा पुग्नबाट रोक्न सक्छ। माओवादीह
बढ्न अिहले आतुर दे िखन्छन्

२४

के हुनेछन् भ े

समायोजनतफर्

र नेकाले अनिमनको ठाउँ मा आएको

िलने राजनीितक खेलाडीह को काठमाड मा फरािकलो राजनीितक आधार

अनुगमनकारी सं यन्ऽलाई पिहले आवँयक कमर्चारी बहाल गरे र तथा

भने छै न।

साधनसम्प

ु ी हुने समूहह
सं िवधानका केही अंशह बाट बेखस

पक्कै हुनेछन्। मःयौदा

ूिबयालाई अिघ बढाउँ दै लै जाँदा सबै पाटीर्ह सम्मुख खडा हुने च ुनौती

भनेको कायर्पािलकाको भूिमका, सुरक्षा बलह को िनयन्ऽण र स ीयता

जःता िवषयमा सन्दे हरिहत ूःटता भएको मनािसब सं िवधान तयार पानुर्
हो। त्यसका साथै त्यसमा नेपालको राजनीितक अपिरहायर्तालाई समािव
गनर् सक्ने ठाउँ पिन हुनपु छर्।

ग.

२५

त्यसको िवरोध माओवादीह ले तु न्तै गिरहाले।

फेिर नेकाले के

खोजेको हो त्यो ऊ आफैलाई थाहा छै न र उसमा ठू लो अन्योल छ।

नेका किहले समायोजन कुनै पिन हालतमा हुँदैन भन्छ, किहले

माओवादीको ूःतावउपर ध्यानपूवक
र् िवचार पिन गदर्छ। समायोजनको
िविध र सङ्ख्याबारे किहले अगािड बढे र किहले पछािड हटे र उसले

ूिबयामा बाधा पिन पुर्याउँ छ। उसले अित न्यून लचकता दे खाएको छ
र नेपाली सेनाको िव मान सेवासतर्ह मा सानाितना सं शोधन माऽै
ु िघ माओवादीले गनुप
ःवीकारे को छ अिन सम्झौता हुनअ
र् न कामह बारे

माओवादी लडाकूह को समायोजन र पुन:ःथापना

मूलभूत िनणर्यह

पारे पिछ माऽ समायोजनको काम थािलनुपछर् भनी माग गदार्

आफ्ना मागह

बराबर बदिलरहन्छ।

२६

एकदमै माथ्लो राजनीितक तहमा हुने सम्झौता-

वातार्बाट िलइने कुरा भए तापिन नयाँ सरकारअन्तगर्त िवशेष सिमितका
बैठकह

पुन: थािलनु र समायोजनको ५० िदने योजना आउनु

सकारात्मक लक्षणह

् एनेकपा (माओवादी) र ूचण्ड ःवयं का
हुन।

लािग जनमुिक्त सेनाको राजनीितक उपयोग िमिौत रहे को छ। बृहत्
शािन्त सम्झौता भएपिछ लडाकूह को तलब रकम पाटीर् कोषमा हाल्ने

कामबाहे क यसले पाटीर्लाई कुनै खास योगदान िदन सकेको छै न।

जनमुिक्त सेनालाई योजनाब

ढ ले हडताल वा सं िवधानसभाको च ुनाव

जःता राजनीितक लडाइँका लािग उपयोग गिरएको छै न। जडसूऽवादीह
“जनताको सेना नभए जनताको हात िर ो हुन्छ” भ े माओको उिक्तलाई

नै िशरोपर गछर्न,् तर ूचण्ड र अ

नेताह ले जनमुिक्त सेनाबारे को

सम्झौता शािन्त ूिबयाको मुटु हो भ े बुझेका छन्।

सािवकका लडाकूह का सामु सम्भवत: तीनओटा िवकल्प हुनेछन्Ñ

सुरक्षा बलह मा समािहत हुने, पुन:ःथापनाको प्याकेज ःवीकान र
राजनीितक जीवनमा ूवेश गन। उनीह

के चाहन्छन् वा उनीह िसत

कःतो सीप छ त्यसबारे बुझ्न कुनै सवक्षण गिरएको छै न। छनोटको

ःवतन्ऽता सीिमत हुन सक्ला, तापिन लडाकूह लाई िवकल्पह बारे पूव र्
जानकारी भएमा उनीह लाई सिजलो हुनेछ। त्यसै ले कुनै सवक्षण

गिरनुअिघ सङ्ख्यामा नभए पिन समायोजनको तिरका (जःतै पदीय तह,
ूतीक िचन्हह

आिद) र पुन:ःथापनाको प्याकेजउपर सहमितमा पुग्नु

राॆो हुनेछ। माओवादीह

कुनै सम्झौता गिरनुअिघ सङ्ख्याबारे सवक्षण

् तर
हुनपु न कुरा राजनीितक पाटीर्ह बीच बेलाबेला अझै उक्काउने गछर्न।

६ हजारदे िख ८ हजार लडाकूह को समायोजन गिरनेमा सहमित बनेको
छ। गैरआिधकािरक अनुमानअनुसार जम्मा १९ हजार पूवल
र् डाकूह मध्ये

१३ हजारदे िख १४ हजार लडाकूह

अझै िशिवरह मा छन्।

२३

तोक्नु “अवै ािनक” हुन्छ भन्दै आएका छन्, तर फेिर उनीह

नै ूायः

िगिरजाूसाद कोइरालासँग तीन हजारदे िख पाँच हजारसम्म समायोजन गन सहमित

् हे नह
भएको पिन बताउने गछर्न।
र्ु ोस् “PLA integration”, The Kathmandu Post,

१३ सेप्टे म्बर २००९। नेका र उसको जःतै िवचार राख्ने मािनसह ले नै

सरकारले जनमुिक्त सेनाका लडाकूह लाई मािसक तलबबापत िदने पाँच हजार
िपयाँको धे रै भाग एनेकपा (माओवादी) ले खान्छ िक खाँदैन भनेर टु ो

लगाउनुपर्यो। िकनभने उनीह

नै “िशिवरह मा अब लडाकूह

बाँकी छै नन्” वा

्
“माओवादीह सँग अझ पिन िस ो से ना छ िक छै न के थाहा” भ े गछर्न।
राजनीितका ियनै खे लाडीह किहलेकाही ँ एकै समयमा दुई फरक बोली बोिलरहे का
हुन्छन्। उनीह

भन्छन्, “माओवादी फेिर ज ल पःदै नन्” र फेिर भन्छन्, “

िहं सात्मक उपाय ारा माओवादीह ले तु न्तै स ा कब्जा गन खतरा छ।”

त्यसै गरी कसै कसै को तकर्मा “खास जनमुिक्त सेनालाई िशिवरमा पठाइएकै छै न”,
अिन कोही भन्छन्, “िशिवरह

् ” बाइिसस म ुपसँग
िविोही जन्माउने ब्याड हुन।

अन्तवार्तार्ह , काठमाड , नयाँ िदल्ली, जनवरी-फेॄुअरी २०११।
२४

केन्िीय सिमितका सदःय तथा जनमुिक्त सेनाका एक कमाण्डरले भनेअनुसार

पाटीर्को गाँठी कुरो सं िवधान हो र समायोजनबारे अिल्झनु होइन। उनले जनमुिक्त

सेनालाई गोडा र सं िवधानलाई िदमागसँग दाँज्दै भने, “िहँड्नलाई गोडा नभई हुँदैन
भ े सोच्नु बेकुफी माऽ हो, खास काम त िदमागले पो गन हो।” बाइिसस
म ुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , फेॄुअरी २०११।

२५

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी २०११। माओवादीह

अनुगमन ूिबयालाई फेिर नौलो ढ ले थाल्नुभन्दा समायोजन र पुन:ःथापनाको

गितलाई अगािड बढाउन सबैको ूय

हुनपु छर् भ े पक्षमा छन्, अनिमनको भनाइ

पिन त्यही िथयो।
२६

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी २०११। उदाहरणका लािग,

जनमुिक्त सेनामा से वा गरे को वषर्लाई गणना गरे र त्यसका आधारमा से नामा दजार्

तोक्न सिकने, तर लडाकूह ले कुनै दजार्मा पदो ित पाउनुअिघ तािलम िलनै पन र
२२

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , जनवरी-माचर् २०११। उदाहरणका लािग

अवकाश पाउने उमेर पिन िछटो पुग्छ। तर नेका आफ्ना तीन मूलभूत अडानबाट

जनमुिक्त सेनबारे को सम्झौतावातार्ले पाटीर्ह लाई ितनका केही अडानह

भनार्को मापदण्ड पूरा गन पछर् र नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार दजार् िनधार्रण

हे नह
र्ु ोस्, सूय र् ढु ेल, “The disturbing verdict”, Spotlight, १९, माचर् २०११।
२३

परीक्षा िदनै पन भनाइ नेकाको छ। यसो भएमा समायोजन भएका लडाकूह को

त्याग्न

बाध्य पानछ। उदाहरणका लािग, माओवादीह ले सवक्षण गिरनुअिघ सङ्ख्या

टसमस हुनेवाला छै नः “थोकमा” समायोजन हुन ु हुँदैन, समायोजन हुने व्यिक्तले
हुनपु छर्।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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माओवादीह ले पिन आफूूितको अिव ासलाई कायम राख्न आफैले बल
२७

पुर्याएका छन्।

ु
उनीह ले सं यक्त
रा ले सन् २००७ मा गरे को

पिहचान ूिबया पूरा भएपिछ फेिर िशिवरह मा िनंपक्ष

पमा टाउको

गन्तीको काम गनर् मानेका छै नन्। माओवादी पाटीर्ले सं िवधान नबनेमा
“जनिविोह” हुने र त्यस ूयोजनका लािग नयाँ शिक्त खडा गिरने

समायोजन िविधबारे को छलफल टु ोमा पुगेको छै न। हुन त नेपाली

सेनाअन्तगर्त “िमिौत सुरक्षा बल” राख्ने कुरा एउटा िवकल्पका

पमा

रहे को छ। त्यस िवकल्पलाई तीन ठू ला पाटीर्ह ले एमाले-माओवादी
गठबन्धनको सरकार ब ुभन्दा केही िदन अगािड ूःताव गरे का िथए।

त्यस िमिौत सुरक्षा बलमा जनमुिक्त सेना, नेपाली सेना र सश

ूहरी

एकोहोरो रटान लगाउँ दै आएको छ। यःता कुराले िव ासको वातावरण

बलको ूितिनिधत्व हुने र त्यो नेपाली सेनाको कमान्डमा रहने कुरा

सेनालाई जःताको तःतै राख्न खोज्दै छन् भ े श ा गिरएको पिरूेआयमा।

क्षेऽािधकार, समम नेतत्ृ वूितको श ा र ितक्ततापूणर् सम्बन्धका कारण

उनीह ले चाहे मा समायोजन र नेपाली सेनाको ूजातािन्ऽकरण सँगसँगै

राॆो हुने िथएन र नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने तथा त्यसलाई

गदार् वातार् फेिर ूारम्भ हुन सक्नेछ।

उ ेँयिसत त्यो मेल खाने िथएन। तर यसबाट राजनीितक

बनाउन सघाउँ दैन, िवशेषत: राज्य सं रचनािभऽै माओवादीह ले जनमुिक्त

अिघ बढाइनुपछर् भ े पुरानो िजिकरलाई जोड िदन सक्नेछन्। त्यसले

एनेकपा (माओवादी) का केही नेताह

जनवरी २०१० मा अयोग्य

लडाकूह लाई िशिवर छोडाउँ दा तिसर्एका िथए। त्यस बेला लडाकूह मा
पाटीर् नेताह िवरोधी भावना िनकै भिड्कएको िथयो र ूचण्ड ःवयं ले पिन

जनमुिक्त सेना तथा त्यसका लडाकूह का िनजी चाहनाह लाई बुझ्न केही

समय चािहन्छ भनेका िथए।२८ जनमुिक्त सेना अनेक छलफलको िवषय

बनेको छ र पाटीर्को िनणर्यकारी िनकायह मा पिन यसको गितलो
ूितिनिधत्व रहे को छ। त्यित भएर पिन पोहोर सालदे िख आफ्नो छु ै
आवाज भएको र बेग्लै अिःतत्व रहे को एकाइका
बािहर त्यित दे खा परे को छै न।

२९

पमा जनमुक्त सेना

िथयो।३० यःतो खालको सुरक्षा बलको िनमार्ण गनुर् अधकल्चो

ूजातािन्ऽकरण गद लै जाने जःता सुरक्षा क्षेऽको बृह र सुधारको

पमा केही

फाइदा हुन सक्ने िथयो। दुवै सेनाका अिधकृत तहलाई िमलाउने र

नेपाली सेनाको ूवेश िनयम लागू गराउनेबारे उठे को मतिभ तालाई
तत्काल यसले पन्छाउन सघाउने िथयो र नेपाली सेनालाई समायोजनका

लािग राजी गराउन सक्ने िथयो। त्यसका साथै जनमुिक्त सेनाको
ूभावबाट बाँकी सेनालाई “ूदूिषत” हुनबाट जोगाउन उसलाई अलग्गै
रािखए पिन समममा भने त्यो नेपाली सेनाकै अधीन र िनयन्ऽणमा हुने
िथयो। यस ूःतावको िवरोध गनर्लाई नेकाले पिन जनमुिक्त सेनाका

िनि त सङ्ख्याका लडाकूह लाई नेपाली सेनाको भनार् िनयम पुर्याएर
माऽै समायोजन गिरनुपछर् भ े िढपीभन्दा अ

नै तकर् िदनुपन हुन्छ।

३१

३. मुख्य पाऽह को अडान
२७

तै पिन, माओवादीले सन् २०११ को सु मै जनमुिक्त से नालाई सरकारको िजम्मा

लगाएर तथा नेपाली सेनालाई गोलीग ा ल्याउन िदनेजःता काम गरे र समायोजन
सम्बन्धमा केही पाइला अगािड बढाएको छ।
२८

सन् २०१० को जनवरी र फेॄुअरीमा माओवादीह ले चार हजारजित जनमुिक्त

सेनाका लडाकूह लाई अवकाश िदए। अवकाश पाउने लडाकूह

ूाय: सबैजसो पाटीर्ह मा फाटो छ र ससाना पाटीर्ह

पिन फाटोको

िसकार बनेका छन्। यो नेपालको उथलपुथलयुक्त राजनीितक पिर ँयको
एउटा िवशेषता नै हो। आउँ दा िदनह मा नेपालको राजनीितले जुनसुकै

तोिकएको

िमितभन्दा पिछ भनार् भएका कारण र िशिवरमा बःनका लािग आवँयक न्यूनतम

ु रा स को ूमाणीकरण ूिबयाबाट अयोग्य ठहिरएका
उमेर नपुगेका कारण सं यक्त

िथए। अवकाश िदने यस ूिबयालाई समायोजन र पुन:ःथापना योजनाको
परीक्षणका

पमा हे िरएको िथयो। यसबाट केही समःयाह

दे िखएका छन्।

अवकाश पाउने लडाकूह मध्ये धे रैजसो यङ कम्युिनःट िलग अथवा माओवादी

३०

नेपाली सेनाले थुूै िवकल्पह

ूःतािवत गरे को छ। माचर् २०११ मा ूःतुत

सबभन्दा पिछल्लो िवकल्पमा १२ हजार सङ्ख्या रहे को छु ै सुरक्षा बलको

युिनयनह मा िमिसएलान् भ े अनुमान गिरएकोमा त्यस िवपरीत धे रै जनालाई

ःथापना गन र त्यसमा आधाचािहँ जनमुिक्त सेनाबाट िलइने ूःताव अिघ सािरएको

् बाँकीलाई चािहँ ःथानीय पाटीर्
बताउँ छन् र बेलाबखत आबोश पिन व्यक्त गछर्न।

बोक्न नपाउने काममा माऽ लगाउने र राि य िनकु

आफ्नै हालतमा छािडयो। त्यसले गदार् पाटीर्ूितको मोह-भ

भएको उनीह

सं रचनाह मा औपचािरक वा अनौपचािरक ढ बाट िमसाइएको छ। पाटीर् सं रचनाले

उनीह मािथ आँखा राख्ने गरे को छ। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड ,
जनवरी-फेॄुअरी २०११।
२९

पाटीर्को ःथायी सिमितका सो॑ जना सदःयमध्ये यु ताका जनमुिक्त से नाको

ूत्यक्ष नेतत्ृ वको िजम्मेवारी स ाल्नेह मा िनम्न सदःयह

पछर्न:् वषर्मान पुन

“अनन्त” (कमाण्डर, पूवार् ल िडिभजन), नेऽिवबम चन्द “िवप्लव” (मध्यमा ल
कमाण्ड, िवशेष क्षेऽीय ब्युरो इन्चाजर्), रामबहादुर थापा “बादल” (किमसार,

ु ी कमाण्डर)।
पूवार् ल िडिभजन), जनादर्न शमार् “ूभाकर” (जनमुिक्त सेना, डेपट
‘िवप्लव’ बाहे क अ

सवै मिन्ऽमण्डलको सदःय बिनसकेका छन्। जनमुिक्त सेना

र त्यसका कमाण्डर नन्दिकशोर पुन “पासाङ” ले पाटीर् लाइनभन्दा पितर्र गएर
आफ्ना छु ै िवचार सावर्जिनक

पमा व्यक्त गन गरे का छै नन्। उनीह

िवशेष

छ। नेपाली सेनाका यसअिघका योजनाह मा पूवम
र् ाओवादी लडाकूह लाई हितयार

िजम्मेवारी निदनेजःता कुराह

तथा सीमा सुरक्षाको

परे का िथए, तर यस ूःतावमा त्यःता कुनै सतर्ह

रािखएका छै नन्। “PLA integration: Army mellows on PLA fighters’ entry”,
ekantipur.com, २८ माचर् २०११। फिणन्ि दाहाल, “Nepal Army’s rider on
PLA combatants’ integration”, The Kathmandu Post, २८ फेॄुअरी २०११।
३१

नेपाली से नाका आफ्नै िवचारह

छन् र पूवू
र् धानमन्ऽी माधवकुमार नेपाल तथा

िवशेष सिमितसमक्ष आफ्ना िवचारलाई नेपाली से नाले ूःतुत गिरसकेको छ।
नेपाली सेनाका माथ्ला तहका अिधकृतह
ूःटसँग

बताउँ छन्

भने

समायोजनले

व्यिक्तगत र सावर्जिनक
नेपाली

सेनाको

पमै के कुरा

िन ा, इमान

र

व्यावसाियकतामा अनेक िकिसमले आँच आउनेछ। नेकालगायत सबै पाटीर्ह
सेनामािथ बिलयो नागिरक िनयन्ऽण चाहन्छन् भने उनीह ले सेना ारा ूःतुत

सुझावको राॆरी ले खाजोख गनुर् वाञ्छनीय छ, जःतो पूवम
र् ाओवादी लडाकूह लाई

सिमित, त्यसको सिचवालय र अनुगमन सं यन्ऽको छलफल र गितिविधह मा भने

उनीह को ूािविधक र राजनीितक दक्षताका आधारमा िनःश

भाग िलन्छन्।

सुझाव।

एकाइह मा राख्ने

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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बाटो िलए पिन िवभाजनको यःता धाँजा धेरै समयपिछसम्मै रहनेछन्।३२
सन् २०१० को पिछल्ला मिहनाह मा सं सदमा म्याराथोन दौडझ चलेको

३० जून २०१० मा माधवकुमार नेपालले ूधानमन्ऽीको पदबाट

राजीनामा िदएपिछ अन्तरपाटीर् िहं साको घटनामा कमी आएको छ।३५

च ुनावमा आफैले खडा गरे को उम्मेदवारह ूित माओवादी, नेका र

नेपालको ते॑ मिहने कायर्कालमा अन्तरपाटीर् झडप बरोबर भइरहन्थे,

योग्यता र च ुनाव िनिम्त गिरने गठबन्धनउपरको िभ

समूहह बीचमा। माओवादी िवरोध ूदशर्नका बेला िहं सा झनै च ुिलएको

एमालेिभऽ दे िखएको िवमितले उम्मेदवार हुने व्यिक्तको च ुनाव िज

सक्ने

मतलाई ूकट

गरे को िथयो। त्यसबाहे क त्यसबाट हरे क पाटीर्को नेतत्ृ वमा िवध्यमान
होडबाजी र केन्िीय सिमितमा रहे को गुटबन्दी उजागर भएको छ।
खनाल-ूचण्ड गठबन्धनले अिहले आएर मूतर्

िथयो।

३६

एनेकपा

(माओवादी)

प िलएको छ। तर यसो

गठबन्धन िटकाउ होस् भनेर माऽ उनले त्यसो गरे का िथएनन्। त्यसो
गनुक
र् ा पछािड उनको उ ेँय एनेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष र
िस ान्तकार बाबुराम भ राईको ूभाव आफ्नै पाटीर्िभऽ कम गराउने र
पमा पाटीर्बािहर उनको मा ता घटाउने पिन

र

एमाले

तथा

एमाले

िहं साका िसकार बनेका घटनाह

मिहनाको अविधमा सश

समूहह

पिन िथए। ते॑

ारा चार जना माओवादी, तीन जना

एमालेका कायर्कतार् र ६ जना अ ात आबमणकारीह
३७

िथए।

आब

ःथानीय तवरमा भएका िहं साका घटनामा धेरैजसो माओवादीको

हात िथयो तर उनीह

ु न्दा ६ मिहनाअगािड नै ूचण्डले यसको ूःताव अिघ सारे का िथए।
हुनभ

सम्भािवत ूधानमन्ऽीका

िवशेषगरी

माओवादीह

मािरएका

मािरने वारदात कम भएबाट के स ेत िमल्दछ

भनेर अिहल्यै िनंकषर् िनकाल्ने बेला भएको छै न। तर झ

हे दार्,

माओवादी र एमाले वा नेकाबीच काटमार कम हुनाले िजल्लामा
राजनीितक पाटीर्ह बीचको सम्बन्धमा सुधार आएको दे िखन्छ, तर

िथयो। एमालेिभऽ त्यःतो गठबन्धनको िवरोध भूतपूव र् उपूधानमन्ऽी
के.पी. ओलीको गुटले गन कारणमा एउटा त एमालेको राजनीितक
इलाकामा माओवादीले अितबमण गलार् भ े डर िथयो भने अक फेॄुअरी

२००९ मा खनालले हराएर ओलीलाई पाटीर्को अध्यक्ष हुन निदएको िरस

िथयो।३३ उता नेकािभऽ पिहलेका ूधानमन्ऽी र सेप्टे म्बर २००७ मा

३५

ु िघसम्म नेका (ूजातािन्ऽक) का नेता रहे का
पुन:एकीकरण हुनअ

२०११। the South Asia Terrorism Portal (SATP) पिन हे नह
र्ु ोस्, त्यसमा

शेरबहादुर दे उबा नचाही-नचाही माओवादीह तफर् ढिल्कनुको कारण पाटीर्
अध्यक्ष सुशील कोइराला र पाटीर् सं सदीय दलका नेता रामचन्ि पौडेलको
ूभावलाई घटाउनु िथयो।

भए जसूित अ

नै

ठू ला पाटीर्ले ूितिबया दे खाउने काम माऽै गरे । नेका

र एमालेिभऽको एउटा पक्षले ूितपक्षीको भूिमका खे लेकोमा काठमाड र
नयाँ िदल्लीबाट ःयाबासी पाए पिन ती दुवै पाटीर्ह ले गुमाएका समथर्नको
आधार फेिर ूा

नेपालमा भएका ूमुख राजनीितक घटनाबमको समय र िहं सात्मक घटनाह को
समय तािलका िदइएको छ। www.satp.org/satporgtp/countries/ nepal/timeline/
index.html मा उपलब्ध छ।
३६

आन्तिरक कलह हुँदाहुँदै पिन एजेन्डा िनधार्रण गनमा माओवादीह

गनर्लाई यित गरे र माऽ पुग्दै न। त्यस िनिम्त उनीह ले

आफ्ना ःथानीय समथर्न आधारलाई फेिर जाँगिरलो बनाउनुपछर् र ःथानीय

िवकास बजेट रकमको भाग पाएकामा रमाएर नबसी माओवादीको
ूभुत्वलाई कम पानर् केही िजल्लाह मा कम्मर कसेर काम गनुप
र् छर्।

३४

“Political party youth wings in Nepal”, The Carter Center, २८ फेॄुअरी

अनौपचािरक

क्षेऽ

सेवा

केन्ि, इन्सेक िवःतृत

अिभलेख

राख्ने

राि य

मानवअिधकार स ठन हो। त्यस सं ःथाले राजनीितक पाटीर्ह , पाटीर् सम्ब
स ठनह
तथ्या

समूहका तफर्बाट हुने हत्या, अपहरण र कुटिपटसम्बन्धी

र सश

आफ्नो मानवअिधकार वषर् पुःतकह मा छाप्ने गरे को छ। त्यसमा

िदइएको आँकडाअनुसार सन् २०१० मा भएका धम्की र कुटिपटका घटनाह मा
३८ ूितशत घटनाका लािग माओवादी पाटीर्का कायर्कतार्, माओवादी िव ाथीर् र
युवाह

िजम्मेवार छन् (१३९१ घटनामा ५३२) र सन् २००९ मा उनीह

४७

ूितशत घटनाका लािग िजम्मेवार िथए (१९६३ घटनामा ९२२) “मानवअिधकार
वषर् पुःतक”, इन्सेक, २००९ र २०१०।
३७

हे नह
र्ु ोस् SATP समयबम र “मानवअिधकार वषर् पुःतक”, इन्सेक, २००९ र

२०१०, दुवै मािथ उल्लेिखत। अनुगमनबारे का ूितवेदनह मा यस ूकारका
राजनीितक िहं सालाई “राज्य िव

माओवादीह ” अथवा “माओवादीह

अ ह ” भनेर िचऽण गिरन्छ। त्यसो गनार्ले सश

समूहह

िव

र आपरािधक

िहं साको जिटलता ओझेलमा पनर् जान्छ। त्यसका साथै अन्य पाटीर् तथा

ितनीह िसत सम्ब

समूहह

ारा घिटत िहं साका घटना र पाटीर्-पाटीर्बीच हुने

झडपह को (जःतै , नेका र एमाले बीचका झडप) बेवाःता हुन जान्छ।
३२

सन् २००६ दे िखयता सािवकका पाटीर्ह

राजनीितक पाटीर्ह
३३

फुट्नाले कम्तीमा सातओटा नयाँ

अिःतत्वमा आएका छन्।

एमालेको आन्तिरक गितिव ानबारे हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालको

धरमराउँ दो शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत।
३४

केही राजनीितककमीर्ह एनेकपा (माओवादी) केही ठाउँ बाहे क छाडेर धेरै ठाउँ मा

माओवादीको दबदबा र उनीह को पकडका कारणले गदार् तल्लो तहमा गएर
राजनीितक िबयाकलापह

गनर् नसिकएको बताउँ छन्। विर

नेताह

पाटीर्

नीितको कारणले भन्दा पिन आफ्नै तजबीजले आआफ्नो िनवार्चन क्षेऽमा जाने

् त्यसरी जाने नेताह ले िजल्ला सिमित र केन्िीय सिमितबीचको सेतक
ु ा
गछर्न।
पमा काम गनर् सक्छन् अथवा काम गछर्न ् भ े पिन ःप

अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी-फेॄुअरी २०११।

छै न।बाइिसस म ुपसँग

मानवअिधकार वषर् पुःतकको “मानव अिधकार हननसम्बन्धी तथ्या ” शीषर्क
पिरच्छे दमा इन्सेकले राज्य, माओवादी र “अन्य” भनेर त्यसअन्तगर्त तथ्या िदएको
छ र त्यसो गरे र माओवादीह ले भन्दा धे रै िहं साका घटना गराउने समूहह को

तथ्या लाई वाःता गिरएको छै न। उदाहरणका लािग, सन् २०१० मा भएका २९
ओटा हत्याको बारदातमा तराईका सश
एनेकपा

(माओवादी)

हत्याको

समूह

चारओटा

िजम्मेवार िथए भने त्यसै वषर्

वारदातमा

माऽ

सं लग्न

िथए।

“मानवअिधकार वषर् पुःतक”, इन्सेक, २००६-२०११। त्यसै गरी SATP ले िदने
हताहतीसम्बन्धी आँकडामा पिन यु कालको झ वगीर्करण रािखएको छ जसले गदार्
अिहले पिन िहं सा मुख्यतः सरकारी सुरक्षा बल र “माओवादी िविोहीह ” बीच

माऽै हुन्छ भ े भान पनर् जान्छ। हे नह
र्ु ोस् “Fatalities in Maoist Insurgency since
March 2000”, SATP, www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/ database/
fatalities.htm

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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सं रक्षण र ॐोतका लािग ःथानीय तवरमा हुने लडाइँ एउटा नयाँ
समिबन्दुमा पुगेकाले पिन त्यसो भएको हुन सक्छ।

३८

तात्कािलक कायर्नीित र स ठनले झेिलरहे का समःयाह बीचको फरक
भनी बताएका िथए।४१ अन्य फरकह

व्यिक्तगत शेखाशेख र पाटीर्िभऽ

िनजी पकड राख्ने कुरािसत सम्बन्ध राख्छन्। पाटीर्िभऽ तीन गुट दे िखए
पिन नीित भने दुइटा माऽै छन्। ूचण्ड समय र मौका हे री दुवैतफर्का

क. एनेकपा (माओवादी)

नीितह बाट सापट िलने गदर्छन्।

एनेकपा (माओवादी) का नेताह

ूचण्ड, विर

उपाध्यक्ष मोहन वै

‘िकरण’ र पाटीर्का िस ान्तकारसमेत रहे का अकार् उपाध्यक्ष बाबुराम
भ राई र ितनका समथर्कह बीच तानातानी र ूित िन् ता छ। गएको
वषर्देिख नै यो तथ्य धेरै तहमा ूकट भएको छ, जःतै सावर्जिनक

पमा

केही फरकह

 िदल्लीको जवाहरलाल नेह

भ राईको भारतउपरको

एकआपसलाई गिरने घोचपेच, दुवै पटकको िनवार्चन ूिबयामा ूचण्डको

छन्। भ राईले ूा

उम्मेदवारीउपरको िवमित, तीनओटा दुधालु शे ड युिनयनमा भएको फुट र

पाटीर्िन ाूित श ा गिरन्छ। ूचण्ड र िकरण भारतले आफूह लाई
अित दबाएको ठान्छन्। ूधानमन्ऽी हुने आफ्नो मह वाकाङ्क्षा भ

गिरिदएकामा ूचण्डलाई र िसिलगुढीमा आफूलाई लामो समय बन्दी

गोरखाको पालुङटारमा बसेको िवःतािरत बैठक र त्यसपिछको केन्िीय

बनाएर सन् २००५ र २००६ मा भएका अत्यन्त मह वपूणर्

सिमितको बैठकमा पाटीर्को कायर्नीितबारे को असहमित ूःट दे िखयो।

सम्झौता-वातार्ह मा बःन निदएकामा िकरणलाई भारतूित िरस छ।

केन्िीय सिमितले ूचण्डको राजनीितक ूःताव पािरत त गर्यो, तर त्यो

'िकरण’ को िविोह गन नीित र भूराजनैितक

ि कोणबाट पिरपक्व बाबुराम भ राईका िवचारह को िखचडी िथयो।

 से प्टे म्बर

२००५

मा

गठबन्धनिसत राजा

त्यस ूःतावमा दुई धारे कायर्नीितक योजना ूःतुत गिरएको िथयो –

माओवादीले

मूलधारका

ानेन्िको िनर ुस शासनिव

सात

ु
सं यक्त

पाटीर्
पमा

ँ े सम्झौता गनुर् गलत िथयो भ े िकरणका
लड्नका लािग बा॑ बुद

“शािन्त र सं िवधानका लािग काम गन”, त्यसका साथै “जनिविोह” को

िवचारूित ूचण्ड र भ राई असमत छन्। उनीह को भनाइमा

तयारी गन। एक जना िव ष
े कले तीन नेताह बीचको फरकलाई “मुख्य
अन्तरिवरोध” को सङ् ा

गरे को उच्चिशक्षा नै उनलाई लगाइने आरोपको

अन्य समूहिसत “रा वादी” गठबन्धन गनुर् ठीक होइन भन्छन् उनको

रहे का भ राई र ूचण्ड नै पो दुई पाटीर्मा बाँिडने हुन ् िक ?

४०

ि कोणूित ूचण्ड र िकरण असहमत

लािग अिहलेको अन्तरार्ि य पिरिःथित अनुकूल छै न र राजावादी तथा

गा॑ो छ।

क रतावादी गुट फुटे र जाला वा मूलधारको राजनीित अँगाल्ने पक्षमा

वःतुत: मोहन वै

िव िवध्यालयबाट िवध्यावािरिध गरे का

ममर्थलो बनेको छ र जब उनी भारत “मुख्य शऽु” होइन, बािन्तका

अन्य सं ःथाह मा बढ्दै गरे को मतभेद आिद।३९ भिवंयमा पाटीर् फुट्न
सम्भव छ। तर फुट्दा कसरी फुट्छ भनी अिहल्यै भ

यस ूकार छन्:

पाटीर्ले ूजातािन्ऽक राजनीित र ूिबयामा ूवेश गरे र ूा

गनर्

सकेको धमर्िनरपेक्षता, स ीयता र गणतन्ऽ जःता उपलिब्धह को

िदँ दै यसलाई सही “राजनीितक लाइन”

रक्षा गिरनुपदर्छ।४२ तीनै जना जनताको सं िवधान ब ुपछर् भ ेमा

सहमत छन्, तर िकरणचािहँ त्यःतो सं िवधान ब े सम्भावना क्षीण हुँदै
३८

गएको भन्ठान्छन्।

हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालको राजनीितक सं ःकार, मािथ उल्लेिखत

४३

पृ. २१-२४।
३९

उदाहरणका लािग, हे नह
र्ु ोस् पो बहादुर बःनेत, “District by district Bhattarai

works up stake in party”, Republica, २८ माचर् २०११। तीनै जना नेताह ले

सन् २०११ को सु ितर भएका ूिशक्षण कायर्बमह मा आफ्ना कुराह लाई अिघ
बढाउने ूय

गरे का िथए र उनीह ले आआफ्ना अनुयायीह लाई ूिशिक्षत पानर्

समानान्तर कक्षाह
समेत

छ। ूशान्त झा, “Maoists in Nepal: The Differences Within”, The Hindu, ६
िडसे म्बर २०१०।

चलाएका िथए। सन् २०१० मा भ राई गैरमाओवादीह ले

४१

ूशान्त झा, “Maoists in Nepal: The Differences Within”, मािथ उल्लेिखत।

चाएका उम्मेदवार रहे का बेला पाटीर्िभऽै केहीले दुईितहाइ बहुमत जुटाउन

४२

प्लेनममा

ूःतुतपऽह

डा.

बाबुराम

भ राई, “पाटीर्को

राजनीितक

र

सक्ने व्यिक्तलाई माऽ उम्मेदवारी बनाउनुपन तकर् अिघ सारे का िथए। त्यसपिछ

स ठनात्मक कायर्िदशा र तत्कालीन कायर्योजनाबारे ”, २५ अगःट २०१०; डा.

सिकने

बाबुराम भ राई, “अन्तरपाटीर् बहसबारे केही थप ःप ीकरण”, २० सेप्टे म्बर

ूचण्डले अिन्तम समयमा आफ्नो उम्मेदवारी िफतार् िलएकामा च ुनाव िज

सम्भावना भएका बेला पाटीर्ले च ुनाव लड्नुपन िथयो भ े तकर् िदँ दै भ राईले

असहमित जनाएका िथए। नयाँ िदल्लीको धापमा मधे सी जनअिधकार फोरम

(लोकतािन्ऽक) का िवजय गच्छे दारले च ुनाव लड्ने िनधो गरे पिछ मधे सी मत

नपाउने टु ोमा पुगेर ूचण्डले उम्मेदवारी िफतार् िलएका िथए। माओवादीह को

नेतत्ृ वमा सरकार बनाउनका लािग एमालेको समथर्न ूा

गनर् असम्भव नभए पिन

अत्यन्त किठन हुने िथयो।
४०

२०१०; मोहन वै

“िकरण”, “वतर्मान पिरिःथित र हाॆो कायर्भार”, २५ अगःट

२०१०; मोहन वै

“िकरण”, “केन्िीय सिमितको बैठकमा ूःतुत ूःतावबारे

ःप ीकरण”, २१ सेप्टे म्बर २०१०; पुंपकमल दाहाल “ूचण्ड”, “कायर्िदशा र

कायर्योजनाबारे ूःताव”, िमित नखुलेको। बाइिसस म ुपसँगका अन्तवार्तार्ह ,

पऽकारह , एनेकपा (माओवादी) नेताह , काठमाड , जनवरी-फेॄुअरी २०११।
४३

पाटीर्को जडसूऽवादी खेमा नेपालको सामन्ती वगर्लाई भारतले सहयोग गरे को

हुनाले पाटीर्को ूमुख अन्तरिवरोध भारत र “घरे ल ु ूितिबयावादीह ” दुवैसँग

ूशान्त झाले लेखेका छन् माओवादीह ले चाहे का प ित भनेको “जनताको

स ीय गणतन्ऽ” हो जसमा िनम्न करा हुनपु नछ: केन्िमा कायर्कारी अिधकार

भएको रा पित, जातीयतामा आधािरत स ीयता, भारतिसत समान है िसयतको

रहे को तकर् गदर्छन् र प्लेनममा ूचण्डले त्यस लाइनको समथर्न गरे का िथए।

सम्बन्ध, जनमुिक्त सेनाका पूवल
र् डाकूह को समायोजनसिहत नेपाली से नाको

भ राईको तकर्मा भारतले नेपालमािथ सै िनक हमला नगदार्सम्म भारत ूमुख दुँमन

“ूजातािन्ऽकरण”

ँ ीपितह
ूितिबयावादीह , दलाल पुज

साॆाज्यवाद एवं सामन्तवादको पक्षपोषक पाटीर्ह

हुन सक्तैन र अिहलेको ूमुख अन्तरिवरोध “सामन्तवादका अवशेषह ”, घरे ल ु
र भारतको सं रक्षणूा

दलालह सँग रहे को

र

सेनामािथ

पूणर्

नागिरक

िनयन्ऽण,

ूाकृितक

साधनॐोतह मािथ ःथानीय समुदायको “अमािधकार”, बािन्तकारी भूिमसुधार र
खोल्न नपाइने ूितःपाधार्त्मक

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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र भ राई ूचण्डलाई कुराचािहँ बािन्तकारी गन तर

व्यवहारमा भने सबै कुरा सम्झौतामा टु ङ्ग्याउने दोहोरो चिरऽ भएको
दोष लगाउँ छन्। ूचण्डलाई अ

त अ , जनमुिक्त सेनािभऽका

उनका क र समथर्कह ले समेत अितशय ठाँटबाँट दे खाउनुपन
४४

ूवृि का भनेर आलोचना गरे का िथए।

ूचण्ड र भ राई

एकआपसमा गिहरो वैमनःयता राख्दछन् र आफैलाई माऽ ठू लो

ठा े, नातावाद र ॅ ाचारलाई ूौय िदने भनेर एकअकार्लाई गाली
्
गछर्न।
भ राईका िवचारमा ूचण्ड क रतावादीह लाई खुसी

् शािन्त ूिबया धरमर भएबाट
तुल्याउन चािहएभन्दा बढ्ता गछर्न।

तथा यसको सुःत चालबाट क रतावादीह

त्यसै पिन उत्सािहत

भएका छन् ब े मान्यता भ राईको छ। सं शोधनवादी भएको आरोप
लागेका भ राई आफूजित आफ्ना सहकमीर्ह

्
दु:खेसो गछर्न।

पिरौमी नभएको

भारतिसत जोरी खोज्ने र चीनितर हात बढाउने नीितगत िनणर्यह
सै ािन्तक वादिववाद र अडानका ूत्यक्ष पिरणामह

खास

् तर सबै
हुन।

तर धेरै कारणह बाट पाटीर्को ठू लो िहःसाले यो बाटो रोज्ने छै न।
काठमाड को शिक्त सन्तुलन अिहले अःथायी तवरमा उनीह का पक्षमा

ढल्केको छ, तर आफ्नै आन्तिरक गत्यात्मकताले गदार् उनीह ले ःप

अडान दे खाउन सक्तैनन्। परम्परागत पाटीर्ह

शिक्त ूदशर्नको कुनै पिन ूयास िव
पूरापूर साथ हुनेछ।

सै ािन्तक तथा राजनीितक दुवै िहसाबमा िनवार्चनको सकारात्मक

पिरणामबाट िमलेको शिक्त र वैधािनकतालाई उनीह ले राॆोिसत बुझेका

छन्। अिन बहुदलीय ूितःपधार्मा बािन्तकारी आन्दोलनले पानर् सकेको

ूशंसनीय ूभाव पिन उनीह ले बुझेका छन्।४७ पाटीर्िभऽ मौलाउँ दो
ॅ ाचार हुँदाहुँदै पिन माओवादीह ले आफ्नो भागको रोटीलाई बढीभन्दा
बढी समूहह बीच पुर्याउन सकुन्जेल मह वाकाङ्क्षी र िववादाःपद नै

भए पिन यसका एजेन्डाह

४८

िटकाउ रहन सक्छन्।

एनेकपा (माओवादी) को

आजको समयमा िभडन्त उनीह का लािग आकषर्क िवषय हुन

छाडेको छ। पाटीर् र नेताह

सक्तैन।

जािकएका छन्, ॐोतह

४५

उनीह का पाटीर्िसत आम जनपिरचालन गन र “जनिविोह”

गन क्षमता छ (हुन त ‘जनिविोह’ लाई उनीह

िनजी कुराकानीमा

सडक आन्दोलन र िवरोध ूदशर्न भनेर व्याख्या गछर्न)् र िभडन्त
चकार्उने तथा ूितकार गन शिक्त पिन उनीह िसत नरहे को होइन।

४६

हुनेछन् जसमा नयाँ िदल्लीको

एनेकपा (माओवादी) को स ठनात्मक पहुँच तल्लो तहसम्म छ।

िबयाकलाप आन्तिरक वादिववादअनु प नै हुने गछर्न ् भनी सोच्नु भने
गल्ती हुनेछ, खासगरी माओवादीह को िविोह गन रटानका सम्बन्धमा।

र राज्य सं यन्ऽका अ ह

पान्तरण ूिबयामा िभऽी र बािहरी दुवै खाले

च ुनौती छन्। सं िवधान सम्बन्धमा त्यस पाटीर्ले आफ्नो केही ठाउँ

सं रक्षणवादको परम्परागत सं रचनामा

हात पान दौडमा लागेका छन् र अनेकन्

आिथर्क कारोबारमा फँसेका छन्। पाटीर्िभऽको सै ािन्तक र व्यिक्तमुखी
िवभाजनका कारणह

् ४९ एनेकपा (माओवादी) को आमूल
यी पिन हुन।

गन िनणर्य गर्यो। त्यस ब्युरोको नेतत्ृ व िकरणका समथर्क तथा ःथायी सिमित
बहुदलीय राजनीितक व्यवःथा। ूशान्त झा, “Maoists in Nepal: The Differences

सदःय नेऽिवबम चन्द “िवप्लव”ले गरे का छन्। औपचािरक

पमा त्यस ब्युरोले

Within”, मािथ उल्लेिखत। तर कायर्कारी रा पित सम्बन्धमा माओवादी पाटीर्ले

सं िवधान लेख्न दबाब िदनेछ र यिद सं िवधान नलेिखएमा “िविोह” को तयारी

सवाल िनकै गा॑ो कुरा हो, सेनाको ूजातािन्ऽकरण गन िवषयमा अिघल्लो

औिचत्य पुि

पिहलेको अडान छािडसकेको छ; जातीय आधारको स ीयता र अमािधकारको

गनछ। सरकारको एउटा साझेदार भईकन पिन सडक आन्दोलन गन कुराको

सरकारको कोिसस अपयार्

रहे काले यस सरकारले फेिर कायर्योजना तयार पारे र

नेताह को भनाइमा ब्युरोले “िनमार्ण, उत्पादन र पुनिनर्मार्ण” मा जोड िदनेछ र

िववाद िनम्त्याउनेछ र त्यःतो प ित नेपाली से ना, भारत र बाँकी अन्तरार्ि य

हुनेछ। यसबाट ब्युरो गठनको उ ेँय िवभािजत अवःथामा रहे का समम पाटीर्

लागू गनुप
र् न हुन्छ, िनयिन्ऽत बहुदलीय ूितःपधार्को राजनीितक व्यवःथाको िवषयले

समुदायलाई ःवीकायर् हुने छै न।
४४

ूचण्डका आलोचकह

च ुनबाङ प्लेनमले अध्यक्षलाई धे रै अिधकार िदएपिछ

उनले आफ्नो व्यिक्तगत लाभ र आफूिसत िवमित राख्नेह लाई पेल्नका लािग ती
अिधकारह को ूयोग गद आएका छन् भन्दछन्। प्ले नममा भाग िलएका जनमुिक्त

पाटीर् सम्ब

गनर् एनेकपा (माओवादी) ले न्वारानदे िखको बल िनकाल्नु पनछ।
िविभ

स ठनह को योजना र सं योजन गन िजम्मेवारी ब्युरोको

स ठनह उपरको िनयन्ऽणलाई बिलयो बनाउने दे िखन्छ। यङ कम्युिनःट िलग,
िव ाथीर् र अन्य युिनयनह , साथै ूचण्ड र भ राईका समथर्कह समेतले ब्युरोबारे

ूःट बोलेका छै नन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , माचर् २०११।
४७

नेपाल कम्युिनःट पाटीर् (माओवादी) को केन्िीय सिमितको जून २००३ मा

सेनाका १२ सय ूितिनिधह ले ूचण्ड र बाँकी पाटीर् नेतत्ृ वउपर आफूह

बसेको बैठकले पािरत गरे को “वतर्मान अवःथा र हाॆो ऐितहािसक कायर्भार”।

गिररहे को आरोप लगाए। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी-

in Nepali History and Society, १५(२), िडसे म्बर २०१० (ूकाशोन्मुख) पिन

काठमाड मा िवलासी िजन्दगी िबताउँ दै लडाकूह को भिवंयमािथ खेलवाड

फेॄुअरी २०११।
४५

िढवादी पाटीर्ह

र नयाँ िदल्लीका केही समूहह ले माओवादीह लाई

अलग्याउने नीित नै गितलो ठानेका िथए। नेपालका दिक्षणपन्थीह ले झ उनीह ले
माओवादीह
४६

अब फेिर यु

थाल्दै नन् भ े िनंकषर् िनकाले का िथए।

यस वषर्को सु मा गिरएको कायर्कतार् ूिशक्षण भेलामा ूचण्डले “जनिविोह” गनर्

पाँच लाख जनता पिरचालन गिरने िवचार राखेका िथए। त्यस िवचारलाई प

ाउँ दै

सी.पी. गजुरेलले यङ कम्युिनःट िलग ूभावशाली नरहे काले अब नयाँ बल गठन

आिदत्य अिधकारी, “The Ideological Evolution of the Nepali Maoists”, Studies
हे नह
र्ु ोस्।
४८

सेवा उपलब्ध गराएकै भरमा माऽ नेपालमा राजनीितक वैधािनकताको िनधार्रण

गनर् सिक । हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर् , नेपालको राजनीितक सं ःकार, मािथ

उल्लेिखत। तर वःतु र सेवाह मा पहुँच बढाउने गरी आपूितर् गराउन सक्ने,
सं रक्षण र िवतरणको स ालमा बढीभन्दा बढीलाई सहभािगता गराउन सक्ने र
राजनीितक िःथरता ल्याउनमा सघाउ पुर्याएको दे खाउन सक्ने पाटीर्ले अ ले भन्दा
जनपिरचालन गनर् सक्ने ठाउँ बढी रहन्छ।

गनुप
र् न आवँयकता रहे को बताएका िथए। तर यङ कम्युिनःट िलग ूभावशाली

४९

नरहे को भ े उनको भनाइ पत्याउन धे रैलाई गा॑ो छ। “Maoists to form tougher

धे रै जेिलएका छन् र त्यस धन्दाले पूरै पाटीर् सं रचनालाई गाँजेको छ। केही

खेमाको जोडमा केन्िीय सिमितले “जनताको ःवयं सेवक पिरचालन ब्युरो” िनमार्ण

धे रै आम्दानी हुने अन्य व्यवसाय शे ड युिनयनह बाट स ािलत छन्, जःतै

youth wing”, The Kathmandu Post, २५ फेॄुअरी २०११। फेॄुअरीमा िकरण

माओवादी पाटीर्, त्यस पाटीर्का नेता र ितनका नातागोताका व्यापािरक ःवाथर्ह

लगानी केन्िीय तहमा गिरएका छन्, जःतै काठमाड मा रहे को जनमैऽी अःपताल।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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पिरवतर्नकारीपन बोधो हुँदै जाँदाखेिर त्यसले खोल्ने ढोकाबाट परम्परागत

हुन सक्ने खतरा िव

सक्नेछन्। पिहचानमा आधािरत राजनीित गन पाटीर्ह ले अिहले नै

माओवादीिसतको गठबन्धनमा जाने वा त्यस कुराको िवरोध गन भ े

राजनीितक पाऽह का साथै नयाँ राजनीितक झुन्डह ले ूवेश पाउन

माओवादीका केही एजेन्डाह लाई तोिडसकेका छन्। माओवादीका चरम

रा वादी उ ारबाट मधेसी पाटीर्ह

झनै िचिढएर टािढनेछन्, िकनभने

रा वादको यस ूकारको पिरभाषालाई उनीह
श ा

गन

पहाडे

अिभव्यिक्तका

पमा

मधेसीह को िन ाूित

हे दर्छन्।

माओवादीह ले

राजावादीह लाई िरझाउन यःता खाले रा वादी रटान लगाउँ दा एनेकपा

(माओवादी) िभऽकै ठू लो िहःसालाई त्यो पाच्य हुने छै न।५० माओवादीले
आफ्नो सुरक्षा र रणनीितक चासोलाई बुिझदे ला र सानो भाइको

पमा

भारत-नेपाल सम्बन्ध बढाउन सघाउला भ ेमा भारत सदै व सशि त
रहनेछ।

ूजातन्ऽको अिन्तम दुगक
र् ा

पमा ूःतुत गद

आएको छ, तर यो आफै गुटबन्दीको राजनीितबाट पीिडत छ।
िवषय नै नेका सदःयह बीचको रडाको ब े गरे को छ।
नेकाले माओवादीह बाट चाहे का कुरा बढाउँ दै लगेका छन्। आफ्नो

िगद राजनीितक शाखलाई उकाःनलाई नेका कुरा फेिररहन्छ। यसिभऽ

रहे को अनुदारवादी गुटमा माओवादीूित गिहरो अिव ास छ र स ा
गुमाउनुपरे कामा त्यो गुट बु

पिन छ। त्यस गुटको ूभावमा परे र नेका

नेतत्ृ वको ठू लो भागले क र माओवादीिवरोधी लाइन िलएको छ। नेका
यस लाइनको सफलताका लािग मतलबी यारह मा भर परे को छ।

त्यसै गरी नयाँ िदल्लीको क र माओवादीिवरोधी अडानबाट र अन्तमा केही

नलागे नेपाली सेनाको सहयोगबाट यो लाइन सफल हुने आशा नेकाले

मूलधारको राजनीितमा ूवेश गरे र माओवादीह

यःतो ूणालीको

राखेको छ। तर पिछल्ला दुई उपायबाट भने ूजातािन्ऽक धरातलमा

भागीदार बनेका छन् जुन ूणाली सुधारलाई सकेसम्म रोक्न चाहन्छ।

ःखलन हुनेछ। नेकाले आफ्नो समथर्नको आधार बढाउने काम खासै गनर्

माओवादीह को माऽै

सकेको छै न। शािन्त ूिबयाउपर पाटीर्को समम ूभाव पिन घट्न गएको

त्यित

हुँदाहुँदै

पिन

नेपाली

राज्यलाई

च ुनौती

हो। माओवादीह
५१

बदिलएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो।

यस

िदने

एउटै

पाटीर्

ूणालीबाट आफै

तर यिद माओवादीह

यस

ूणालीका ताि वक गुणह लाई बदल्न चाहन्छन् भने उनीह ले िव ास
आजर्न गनुप
र् छर्, साझेदारह लाई लाभ िदन सक्नुपछर् र िटकाउ
गठबन्धनको िनमार्ण गनुप
र् छर्। तर उनीह ले अ लाई थकार्उने क्षमता
कायम राखुन्जेल र िहं सा फेिर सु

गन िवकल्प खुला राखुन्जेल यसो हुन

गा॑ो छ।

सकेको छै न र ठू ला िवषयको छलफलमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन पिन
छ। त्यसो भएर पिन अवरोध गन, अःवीकार गन, िबथोल्ने र िढलो पान
उसको सामथ्यर् भने जःताको तःतै छ।५२

नयाँ राजनीितक यथाथर्मा आफूलाई रत्याउन नेकालाई सबभन्दा गा॑ो त
उसको आफ्नै सं रचनाले पारे को िथयो। िगिरजाूसाद कोइराला आफूखुसी
िनणर्यह

िलन्थे। त्यस पाटीर्ले आन्तिरक ूजातन्ऽतफर्को पिहलो पाइला

सेप्टे म्बर २०१० मा चालेको िथयो, जुन बखत उसको महािधवेशनले

ूथम पटक सभापितको िनवार्चन गरे को िथयो। झ हे दार् नयाँ कायर्सिमित

ख. नेपाली काङ्मेस

पाटीर्को अिहलेसम्मको इितहासमा एकदमै समावेशी ूकृितको दे िखन्छ।

नेपाली काङ्मेसका िदव त नेता िगिरजाूसाद कोइरालालाई उनको
मह वाकाङ्क्षा, पेलेर जाने ःवभाव, ॅ ाचार र नाताबादका कारण िनकै
दोष लागेको िथयो, तर उनको मृत्युपिछ शािन्त ूिबयाको बागडोर

स ाल्न सक्ने कुनै अक राि य नेता नेकाले पाउन सकेन। त्यसै ले

नेकाको राजनीितक बुि वकर्त अवरोध खडा गनर्मै सीिमत रहे को छ।

त्यस पाटीर्ले आफूलाई माओवादीले िसक्का जमाउने र वामपन्थी ी ुवीकरण

िकनभने त्यसमा सीमान्तीकृत समूह र “दोॐो पुःता” का नेताह लाई

मनोिनत गरे र ल्याउने कोटा पिन रािखएको छ। तर यथाथर्मा यसको
केन्िीय सिमितका मह वपूणर् पदका लािग र सिमितउपर िनयन्ऽणका

लािग शीषर्ःथ नेताह मा चलेको तानातानीले पाटीर्िभऽको फुटलाई
उजागर गदर्छ। त्यःतो तानातानी िवशेषगरी सुशील कोइराला (तथा
ूधानमन्ऽी पदका लािग उनका ूितिनिध रामचन्ि पौडेल) र शेरबहादुर
दे उवाबीच छ। अिन जःतोसुकै कमीकमजोरी भए पिन शािन्त ूिबया

ठीक छ र यो एकदमै ठीक छै न भ े फरक-फरक िवचारको ूभाव पिन
काठमाड का क्यािसनोह का नाफाको बाँडफाँड र चन्दा असुलीका खास-खास
ठाउँ बाट हुने आम्दानी। नयाँ बनेको “जनताको ःवयं सेवक” बाट वाईसीएलले

केन्िीय नेताह को गुटबन्दीमा परे को छ।

५३

अिहले च ुनौती खेप्नुपरे को भए पिन यु कालपिछ माओवादीह को आिथर्क
िबयाकलापलाई वाईसीएलले नै धानेको िथयो। चन्दा उठाउनेदेिख जडीबुटी

उदाहरणका लािग, माओवादीह ले चौधओटा ूदे शको ूःताव गरे कोमा नेकाले

स लन तथा ूशोधन र काठको व्यापारमा पिन यङ कम्युिनःट िलग लागेको

५२

िथयो। वाईसीएल अिहले पिन आिथर्क िबयाकलापकै आधारमा स िठत छ। सन्

छओटा ूदे श ूःतािवत गरे को छ। तर जातीय आधारमा खडा हुने स ीयताको

पुनसर्ंरचना गिरएको िथयो। वाईसीएलका िजल्ला वा एिरया इन्चाजर् ारा हाँिकएका

स ीयतासम्बन्धी ूःतावबारे थप जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको

२००८ मा उत्पादन र िनमार्ण एकाइह
ती एकाइह

बनाएर वाईसीएलको स ठनात्मक

अझै सिबय छन्। ितनमा केहीले पाटीर् स ठनलाई बिलयो पानर्

म त पुर्याएका छन् भने केहीले व्यिक्तको र पाटीर्िभऽकै खेमाह को ूभाव
बढाउने काम गरे का छन्। केही विर
बताइएका जग्गाको कारोबारह

नेता र उनका पिरवारजन सहभागी रहे को

जःता अन्य कामह

िनतान्त व्यिक्तगत लाभका

लािग हुने गरे का छन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, जनवरी-फेॄुअरी २०११।
५०
५१

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , माचर् २०११।
बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , माचर् २०११।

िवरोध गनबाहे क नेकाले आफ्नो ूःतावलाई बुझाउने ूयास गरे को छै न। नेकाको

िरपोटर् , नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत, पृ. १२।
५३

सन् २००२ मा दे उवाको नेतत्ृ वमा नेका (ूजातािन्ऽक) बनेर फुटे को िथयो र

सन् २००७ मा नेकाको पुनःएकीकरण भएयता पिहलो पटक पाटीर्को बा॑
महाअिधवेशन भएको िथयो। तीन हजारभन्दा धे रै ूितिनिधह ले भाग िलएको सो

महाअिधवेशनले ८५ सदःयीय केन्िीय कायर्सिमितको िनवार्चन गरे को िथयो।
त्यसमा सीमान्तकृत समुदायह का लािग केन्िीय सिमितमा २१ ओटा ःथान

सुरिक्षत रािखएको िथयो। त्यसबाट पाटीर्ले ती समुदायका लािग छु ै व्यवःथा

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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पाटीर्का केन्िीय सिमितका पदािधकारीह को िनयुिक्तउपर चिलरहे को

िववाद र दे उवा-पौडेल ूितःपधार्का कारण नेकाले पूरै जोड लगाएर
ूधानमन्ऽीको च ुनाव लड्न नसक्ने पक्का िथयो। नेकाले सं िवधानसभाको

िनवार्चनपिछ बनेका कुनै पिन सरकारको नेतत्ृ व गरे को छै न, सहमतीय

सरकार बनाएर त्यसको नेतत्ृ व िलन पिन नेका इच्छु क दे िखएन।
आन्तिरक िववाद हटाउनैका लािग उसले त्यसो गरे को हो।५४ धेरै
िवषयह मा नेकाका िजल्लाःतरीय नेतत्ृ व काठमाड को राजनीितबाट
कािटएको छ, अन्तरपाटीर् सम्झौता-वातार्ह बाट अलिग्गएको छ र आफ्नै

केन्िीय नेतत्ृ वबाट छु ि एको छ। केन्िीय नेतत्ृ वले िनदशन पठाउनलाई
पिन बेवाःता गदर्छ।

५५

सक्छ र माओवादीिव

“ूजातािन्ऽक ूितपक्ष” को भूिमका खेल्न

सक्छ। त्यसबाट उसको मौजुदा समथर्न आधार उःतोिविध नघट्ला र

काठमाड को राजनीितमा उसको पहुँच पिन कायमै रहला। िकनभने केही
छन् जहाँका मतदाताले वामपन्थी पाटीर्लाई िकमाथर् भोट

िदँ दैनन् र उनीह का लािग पिहचानमा आधािरत राजनीितले पिन खासै

मह व राख्दै न। तर नेकाले आफ्ना स ाललाई पुन: िबयशील पाद

कल्पनाशीलता दे खाएर काटमाड बािहरको राजनीितूित पिन उि कै

समपर्ण नदे खाउने हो भने र खासगरी मधेसी पाटीर्ह िसत जुध्नुपन

उदाउँ दै जाँदा
५६

भिवंयमा यसको ूभाव र सान्दिभर्कता दुवै खुिम्चदै जानेछ।

ग.

एमाले

एमालेले स ा साझेदारीमा िनणार्यक भूिमका खेल्दै

आएको छ।

सै ािन्तक र रणनीितका हकमा िवभािजत भएकै कारणले उसले त्यसो

गनर् सकेको हो। उदाहरणका लािग माओवादी तथा भारतिसत कसरी

व्यवहार गनदे िख िलएर राज्य पुनसर्ंरचनाको िवषयसम्ममा५७ पाटीर्िभऽ
मतिभ ता छ र त्यसले व्यिक्तगत होडबाजीको

नेकाले आफ्नो उदारवादी छिवको भरमा केही समय आफूलाई चलाउन

यःता ठाउँ ह

तराईमा ध्यान नपुर्याउने हो भने नयाँ-नयाँ पाटीर्ह

प पिन िलने गरे को छ।

त्यसै कारणले पिन एमालेले घरी क र माओवादी िवरोधी सरकारको त

घरी माओवादी समिथर्त सरकारको नेतत्ृ व गनर् सकेको छ। मे २०१०
मा सं िवधानसभाको म्याद थप्नेबारे भोट हुँदा पाटीर् झन्डै -झन्डै फुट्ने

अवःथामा पुगेबाट, माधवकुमार नेपालको ठाउँ मा ूधानमन्ऽी हुन

झलनाथ खनालले िदएको उम्मेदवारी र माओवादीह िसत खनालको

िनकटताबारे उठे को िववादबाट र मिन्ऽमण्डललाई पूणत
र् ा िदने काममा
खनालले आफ्नै पाटीर्को च ुनौती सामना गनुप
र् रे बाट पाटीर्को िवभाजन ःप
दे िखएको छ।५८ तर एमाले नेताह

यस िवभाजनलाई चकार्एर पाटीर्

फुटाइहाल्न चाहँदैनन्। तेॐो ठू लो पाटीर् हुनाले सौदाबाजी गनर् सक्ने

िःथितमा एमाले छ। केही गरी टुिबएर दुइटा पाटीर् भएका खण्डमा दुवै

पाटीर् मधेसी समूहह भन्दा साना हुनेछन् र उनीह को ूभाव पिन कम

हुनेछ।
गिरनुपछर् भ े तथ्यलाई ःवीकार गरे को बुझाउँ छ। तथािप स ीयताको सन्दभर्मा
नेका कोटा ूणालीको िवरोधमा उिभएको छ। अल्प सङ्ख्यकह को ूितिनिधत्वका
लािग िनवार्चन गराउनुको स ा मनोनीत गरे र सदःयह

ल्याउने पिरपाटीले

अल्पसङ्ख्यक समुदायूित नेकामा रहे को िपतृस ात्मक सोचलाई ूितिबिम्बत

केन्िको िहसाब-िकताब तल्लो तहमा जःताको तःतै लागू हुँदैन। अझै

पिन िजल्लाह मा एमालेको उपिःथित र ूभाव िनकै राॆो छ। यदाकदा
एनेकपा (माओवादी) र नेकािसत टक्कर पिन िलने गछर्।

५९

तथािप

गदर्छ। त्यसै गरी तथाकिथत क रपन्थी-नरमपन्थी-शािन्त ूिबया समथर्कबीचको
िवभाजन पिन नामले इि त गरे को पिरभाषाभन्दा िनकै जिटल छ। उदाहरणका

लािग, दे उवा खेमाका खुमबहादुर खड्का जःता धे रै नेताह

राजावादी र

५६

“काङ्मेसको बािन्तकािरता”, सी.के. लाल, िहमाल खबरपिऽका, १५-३० माचर्

दिक्षणपन्थी छन् भने अनुदारवादी भनेर िचिनएका र िमनेन्ि िरजाल जःता “दोॐो

२०११।

पुःता” का नेताह

५७

शािन्त ूिबयामा सं लग्न रहे का छन्। दे उवा ूधानमन्ऽी

भएको बखत माओवादीले चार मिहना लामो यु िवराम भ
२००१ मा उनले राजा

गरे पिछ नोभेम्बर

ानेन्िसमक्ष सं सद िवघटन गरी स टकालीन अवःथा

घोषणा गनर् िसफािरस गरे का िथए। तै पिन दे उवालाई विर

माओवादीह समेत

धे रैले सुशील कोइरालाभन्दा “लिचलो” र एनेकपा (माओवादी) िसत तारतम्य
िमलाउन खुला भएको बताउँ छन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड ,
जनवरी-फेॄुअरी २०११।

५४
५५

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी-फेॄुअरी २०११।

उपसिमितमा माओवादी ूःतावमा मत हाल्दै उक्त ूःतावलाई बहुमत ारा पािरत

गनर् सघाए, य िप एमाले नेतत्ृ व जातीय आधारमा हुने स ीयताबारे अझै दोधारमा

छ। हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर् , नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ

उल्लेिखत, पृ. १०-१२। त्यसै गरी वामपन्थी नेपाली रा वाद ऐितहािसक तवरले

भारत िवरोधी रहे कोमा माधव नेपालको सरकार र के.पी. ओली खेमाले भारतको

समथर्न गरे र आफ्ना सरकारका साझेदारह भन्दा आफूलाई बढी भारतको निजक

दे खाए।

नेकाका िजल्ला नेताह ले १९ फेॄुअरी २०११ मा ूजातन्ऽ िदवस मनाउन

सबै ७५ िजल्लाह मा केन्िीय नेतत्ृ वबाट िनदशन ूा

उदाहरणका लािग, एमालेका सभासदह ले सं िवधानसभाको राज्य पुनसर्ंरचना

हुने आशा गरे का िथए।

५८

खनालको सं सदीय दलमा बहुमत रहे काले गदार् उनलाई सं िवधानसभाको म्याद

नथप्ने हो भने पाटीर् फुट्न सक्छ भनी ध्वांश िदन र मे २०१० मा माधव

पाटीर्ले त्यसअिघ ूत्येक िजल्लामा ूजातन्ऽ िदवस मनाउन केन्िीय नेता र

नेपाललाई ूधानमन्ऽीको पदबाट राजीनामा िदलाउन बल िमल्यो। एमालेको

मनाउने”, ekantipur.com, ९ फेॄुअरी २०११।) तर िजल्ला तहमा पाटीर् कताितर

र माधव नेपाल-ओली खेमामा झन्डै बराबरी बाँिडएका छन्। तर खनालको पक्षमा

२८ मेमा सं िवधान जारी हुन नसकेको खण्डमा नयाँ सं िवधानसभाको ताजा

केही सं शोधनसिहत केन्िीय सिमितले त्यसलाई पािरत गरे को िथयो। एमालेिभऽको

सभासदह

पठाउने घोषणा गरे को िथयो। (“काङ्मेसले दे शभर ूजातन्ऽ िदवस

जाँदैछ भ े प ो नपाई त्यो िदन त्यि कै िबत्यो। केही िजल्ला कायार्लयह लाई

च ुनावका लािग तयार हुन भिनएको िथयो भने धे रै िजल्ला सिमतले पाटीर्बाट त्यःतो

केन्िीय िनदशन नआएको ब
जारी

रािखराख्नुपनमा

जोड

अन्तवार्तार्ह , माचर् २०११।

सं िवधान लेखन पूरा गनबारे जागरण अिभयानलाई

िदइएको

बताए।

बाइिसस

म ुपसँग

टे िलफोन

केन्िीय सिमित, पोिलटब्युरो र ःथायी सिमित जःता िनणर्यकारी िनकायह

खनाल

ँ े सहमितको आलोचना गरे पिछ
हल्का झुकाव छ। माओवादीसँग भएको सात बुद
आन्तिरक

न् बारे थप जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्,

नेपालको धरमराउँ दो शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत।
५९

जनवरी २०११ मा एमाले केन्िीय सिचवालयले एउटा तीन मिहने स ठन

सु ढीकरण योजना जारी गर्यो जसको उ ेँय ौिमक पृ भूिमका धे रैलाई पाटीर्ूित

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको अग्लो मचानबाट माओवादीह बाट
िवःथािपत हुन पुगक
े ो र आफ्नो आमूल पिरवतर्नकारी एजेन्डालाई बाटामा

छ। सं िवधान िनमार्ण र स ीयता मधेसीह को पेवा माग हो र धेरैजसो
राज्य पुनसर्ंरचना आयोग बनाउने कुराको िवरोधमा छन्।

मधेसी पाटीर्ह

कतै हराएको एमालेले आफूलाई ूभावशाली ःथानमा ल्याउने हो भने

तसथर् सं िवधानसभा उनीह को एक माऽ िवकल्प हो। उनीह ले अिहले

राजनीितमा ूितिबया माऽ जनाउने र अवसरवािदताको अिनि त फाइदा

निजिकँदै

यसले आफ्नो पुरानो स ालमा माऽै भर परे र बःन हुँदैन। राि य
माऽ िलने िहसाबले बिसरहन िमल्दै न।

६०

पाटीर्ह ले

सरकार

पिरवतर्नका

पुनसर्ंरचनाबारे खोजेको कुरा ूा

लािग

जोड

िदने

वा

राज्य

गन उनीह को दाउ हुन सक्छ।

गनर्लाई धेरै िमिहनेत र धेरै मािनस चािहँदैन। व्यापक जनपिरचालन गन
जाँगर नभएको बेला बन्दले राॆो हितयारको काम गछर्। तर िनकै

िक

त

सं िवधान

िदनुपर्यो

िक

होइन

भने

सं िवधानसभालाई िवघटन गनुप
र् र्यो भनेर सरकारमािथ सुिनयोिजत तिरकाले

दबाब िदन सक्छन्। यसै पिन नयाँ िदल्लीको धापमा धेरैजसो मधेसी

पाटीर्ह

गदार्

खै लाबैला मच्चाउनु र िवशेषत: काठमाड लाई लआय गरे र राजमागर् बन्द

घ. मधेसी पाटीर्ह
मधेसी

िलएका अडान तत्कालको कायर्नीित माऽै पिन हुन सक्छ।२८ मे

िवघटनको माग गिररहे छन्।६१ तर यो अडान अन्तरिवरोधयुक्त

गम्भीर

िकिसमको

िवरोध

ूदशर्नह

भएमा

र

अझ

त्यसमािथ

नागिरकह उपर कतै ितरबाट िहं सात्मक हमला हुन गएमा त्यसले
खेललाई उलटपुलट पािरिदन सक्छ।
हरे कजसो मधेसी पाटीर् फुटे का छन् र ितनले फुट्ने सम्भावना बोकेका
छन्।

तर

फुटको

कारण

राजनीितक

लआय

र

रणनीितउपरको

आकिषर्त गनुर् िथयो र अन्य पाटीर्का कायर्कतार्ह लाई एमाले पाटीर्मा आउन

मतमतान्तर नभई व्यिक्तगत मनोमािलन्य र सं रक्षण स ालको उपयोग

गुटबन्दी, पाटीर् मजदुर वगर्वाट बहिकएर उच्च वगर्ितर लहिसएको र पाटीर्ले आफ्ना

फुट्ने कुरा घरीघरी आइरहन्छ, केही गरी सरकारमा भएकै बेला यो

आ ान गिरने कुरा पिन त्यस योजनामा परे को िथयो। जारी िनदशनमा पाटीर्िभऽको
कायर्कतार्ह लाई आिथर्क

पमा म त गन नसकेकोमा िचन्ता व्यक्त गिरएको

िथयो। तर यी समःयाका कुनै ठोस समाधान भने अिघ सािरएको छै न। “वैचािरक

तथा स ठन सु ढीकरण अिभयान” नेकपा (एमाले ) केन्िीय सिचवालयल,

काठमाड , फेॄुअरी २०११। िनदशनको कायार्न्वयन एमाले को कुन ठाउँ मा कःतो

उपिःथित र ूभाव छ त्यसमा भर पन भएकाले कायार्न्वयन एक नासको हुँदैन।

केही िजल्लामा एमालेले सं िवधान लेखन ूिबया तथा “सं िवधान ले ख्न िकन िढलो
भइरहे को छ” भ ेबारे मा चेतनामूलक अिभयान चलाइरहे को छ, कुनै िजल्लामा

अन्य पाटीर् छाडेकाह लाई, (खासगरी एनेकपा (माओवादी) त्यागेकाह लाई)
एमाले मा ूवेश गराएर पाटीर् सदःय सङ्ख्या बढाउने काम गिरएको छ। कुनै

गनबारे को मतभेद हुने गदर्छन्। मधेसी जनअिधकार फोरम (नेपाल)

पाटीर् फुटे को खण्डमा त्यसबाट गठबन्धन कमजोर हुन जानेछ।
मधेसी पाटीर्ह

बहुधा एउटै िढक्कोका

पमा दे िखन्छन् र उनीह ूित

व्यवहार पिन त्यसै अनु प हुने गछर्। अिन केन्िमा उनीह को भूिमका

गन्ती पुर्याउने कुराले िनधार्रण गदर्छ कुनै ताि वक गठबन्धन बनाउने

ु ूजातािन्ऽक
आवँयकताले होइन। नयाँ िदल्लीको सरसहयोगमा सं यक्त
मधेसी मोचार् (सं ूममो) लाई दाउपेच खेल्ने िहसाबले बेलाबखत िबउँ ताउने
गिरन्छ र त्यसलाई मन्ऽी पद हत्याउने सौदाबाजीको साधनका

पमा

आयोजना भएका छन् र

ूयोग गिरन्छ, जःतो अिहलेको सरकार र पिहलेको सरकारलाई समथर्न

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड र टे िलफोन अन्तवार्तार्ह , फेॄुअरी-माचर्

सं िवधानको हकमा त्यसको उपयोग हुन्छ।६२ उपेन्ि यादवको मधेसी

ठाउँ मा चािहँ एक दशकमै पिहलो पटक सम्मेलनह

त्यःता ठाउँ मा ःथानीय नेतत्ृ व आगामी च ुनावका लािग योजना बनाउँ दै छन्।
२०११।

६०

गन बेला भएको िथयो। त्यसपछािड माऽ मधे सी एजेन्डा र नयाँ

एउटा टड्कारो उदाहरण: माचर् २०११ मा झापा िविोहको ३८औ ँ वषर्गाँठ

मनाइएको िथयो। झापा िविोह नेपालमा भएको पिहलो िहं सात्मक कम्युिनःट
िविोह िथयो र एमालेको ऐितहािसक जग भनेकै त्यही हो। त्यस िदन िबहान
एमाले ले गरे को ःमृित सभामा एकाध सय मािनसह

जम्मा भएका िथए। त्यसै

िदउँ सो माओवादीले गरे को कायर्बममा भने किरब १० हजार मािनसको उपिःथित
मधे सी जनअिधकार फोरम (लोकतािन्ऽक) का िवजय गच्छे दार, स ावना पाटीर्

(सपा) का राजेन्ि महतो र तराई मधे स लोकतािन्ऽक पाटीर् (तमलोपा) का महन्त

ठाकुर माचर् २०११ को मध्यितर एकसाथ नयाँ िदल्ली गएका िथए र उनीह ले
त्यहाँ थुूै उच्चःतरीय बैठकह मा भाग िलए। उनीह

ु लोकतािन्ऽक मधे सी मोचार् (सं लोममो) मा मजफो (लोकतािन्ऽक), सपा
सं यक्त

र तमलोपा पाटीर्ह

समावेश छन्। मजफो फुट्नु र माओवादीसँग काम गनर्

ु े गठबन्धन सरकारले सबैलाई समेट्ने ूयास गनर् सक्ने
उपेन्ि यादव तयार हुनल

दे िखन्छ। जुलाई २०१० मा चारै पाटीर्ह

िथयो। “Maoists eyeing UML revolutionaries”, १० माचर् २०११।
६१

६२

आन्दोलन चकार्उने धम्की

िमलेर एनेकपा (माओवादी) र नेपाली

काङ्मेसलाई आफ्ना तीन ूाथिमकता उल्लेख भएको अवधारणापऽ िदएका िथए।
तीन ूाथिमकतामा शािन्त ूिबया, सं िवधान मःयौदा र मधे सी मु ाह

िथए। त्यस

ँ े सहमित र अगःट २००७ मा
अवधारणापऽमा सन् २००८ मा भएको २२ बुद
ँ े सहमितको कायार्न्वयन हुनपु न, ःवाय
भएको आठ बुद

मधे स ूान्तको ग्यारे ण्टी

मजफो

हुनपु न, राज्यका िनकायह मा मधे सीका लािग आरक्षण िदन कदम चािलनुपन;

भएको सबभन्दा ठू लो मधे सी पाटीर् हो र

िनणर्य गन अिधकार राज्य पुनसर्ंरचना आयोगको हातमा िदनुको साटो त्यो अिधकर

यसका नेता गच्छे दार ूधानमन्ऽी नेपालको सरकारमा उपूधामन्ऽी िथए। सपा र

सं िवधानसभामै रहनुपन; मधे सीह लाई नेपाली सेनामा समूहगत भनार् गनुक
र् ा साथै

िदँ दै

र

सं िवधानसभाको

िवघटनको

(लोकतािन्ऽक) २८ जना सभासदह

माग

गद

काठमाड

फक।

् सन् २००७ मा ठाकुरले
तमलोपा िवभाजनको मार खेपेका ससाना पाटीर् हुन।

नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनुपन आिद मागह

नयाँ पाटीर् खोल्नुभन्दा पिहला नेपाली काङ्मेसमा रहे र राॆो छिव बनाएका िथए र

माओवादीले लडाकूह िसतको सम्बन्ध तोड्नुपन, चार मिहनािभऽ लडाकूह को

उनी मधे सीभन्दा बढी एक ठू ला नेताका

समायोजन र पुन:ःथापना गिरनुपन र वाईसीएल भ

पमा िचिनन्थे। एनेकपा (माओवादी) र

मधे सी पाटीर्ह का बीच गठबन्धन सरकार बनाउने कुरा चल्दा उनको नाम
सम्भािवत ूधानमन्ऽीका

पमा ूःताव गिरएको िथयो। मधे सी दलह बारे मा थप

जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस्, बाइिसस म ुपको िरपोटर् , नेपालको च ुनावः शािन्तपूणर्

बािन्त?, मािथ उल्लेिखत।

परे का िथए। त्यसै गरी

गनुप
र् न माग माओवादीसमक्ष

रािखएको िथयो। नेकाले उनीह का मागह मध्ये राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन
गन िनणर्य िफतार् िलनुपन, नेपाली से नामा समूहगत भनार् िलनुपन र िस ो मधे स
ःवाय

ूदे श हुनपु न माग अःप

भएकाले ितनलाई ूं

ाउनुपछर् भ े जवाफ

िदयो। माओवादीह ले भने उनीह लाई िस ो मधे स एक ूदे शको माग ःवीकायर्

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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जनअिधकार फोरम (नेपाल) बेलाबेला त्यस मोचार्बाट उिछि न्छ। त्यो
पाटीर् हालको सरकारमा सामेल भएको छ र त्यसले गए साल ूचण्डलाई
भोट हाल्न सं ूममोलाई आ ान गरे को िथयो। एउटै ःवाय
माग दाउपेचका

मधेसको

पमा माऽ अिघ सािरएको बुिझन्छ र त्यसमा

उनीह को त्यित जोड रहे को दे िख ।

६३

माओवादीझ मधेसी पाटीर्ह
् बािहर आन्दोलन
हुन।

बृह र सामािजक आन्दोलनका ूितिनिधह

मच्चाउने अिधकार सुरिक्षत राख्दै काठमाड मा उनीह

गन्ती पुर्याउने

राजनीित पिन खेिलरहनेछन्।
मधेसी पाटीर्ह का सामु अनेकन् च ुनौतीह

छन्। तराईको राजनीितक

पिरिःथित बदिलएको छ, तर सम्ॅान्त पाऽह

भने बदिलएका छै नन्, न

त काठमाड को राजनीितलाई सकेसम्म खचने उनीह को ूवृि
फेिरएको छ। आफ्नो ःवाथर्पूितर्मा माऽै िल

दे िखनु उनीह

नै

आफ्नै

लािग पिन फाइदाको कुरा होइन, खासगरी कृिष र वःतु उत्पादन उ ोग
बलै ले घिॐरहे को बेलामा। उनीह

जसरी एकाएक खडा भए र जसरी

उनीह ले समथर्न पाए त्यसरी नै उनीह को समथर्न आधार पिन ःवा ै

ङ.

जातीय पाटीर् र आन्दोलनह

मह वपूणर् ठािनएका जातीय पाटीर्ह ले सं िवधानसभाबाट स ीयतासम्बन्धी
उनीह का माग पूरा हुने आशा गरे का छै नन् र उनीह

मे २८ को

म्याद सिकएपिछ जनपिरचालन गन ताकमा बसेका छन्। उनीह का
स ठनात्मक आधार िवखिण्डत छ। स ीय ूजातािन्ऽक राि य फोरम

(सं ूराफो) बाट फुटे र बनेको स ीय ूजातािन्ऽक राि य पाटीर् (सं ूरापा)
ले एक जना ूभावशाली था

ूितिनिध लआमण था लाई गुमाएको छ।

उनी त्यस पाटीर्लाई छाडेर पि म तराईमा आफ्नो जनाधार तयार पानितर

लागेका छन्।६६ बृह र आिदवासी-जनजाित मोचार् बनाउन खोिजरहे का

आन्दोलनकारीह का लािग यो ठू लो नोक्सानी हो।
तर िलम्बू, खम्बु र तामाङ समूहह

भने एकजुट हुने र भावी रणनीित

बनाउने तरखरमा लागेका छन्। त्यस स ालमा शािन्तपूणर् आन्दोलनको

पक्षमा रहे का सं ूराफो र सं ूरापाका कायर्कतार्का साथै िकराँत जनवादी
वकर्सर् पाटीर् (िकजवपा) जःता लडाकू समूहका सदःयह
६७

खुिम्चन सक्छ। त्यो मािथ उल्लेिखत कारणले गदार् पिन हुन सक्छ र

छन्।

नयाँ राजनीितक ूितःपधीर्ह को उदयले पिन हुन सक्छ।

मािनएको िकजवपाले माचर् २०११ मा उदयपुरको एउटा गािवस भवनमा

६४

था

सन् २०१० मा भएको धरपकडपिछ छरप

पिन रहे का

भएको र िनिंबय

भएमा मधेसी पाटीर्ह ले त्यसलाई ठाउँ छाड्न पन

आगो लगाएर फेिर बौिरन थालेको स ेत दे खाएको छ।६८ आफूले

हुन्छ। काठमाड मा ती पाटीर्ह ले एक्लाएक्लै होस् या िमलेर होस्

चाहे जःतो स ीयताको मागलाई बल पुर्याउनका लािग यस जनजाित

आन्दोलन फेिर सु

दीघर्कालीन उपलिब्धका लािग आफ्नो शिक्तलाई कसरी राॆोिसत उपयोग
गन हो त्यो िनणर्य गनुप
र् छर्। किहलेकाही ँ अ बाट एिक्लने मधेसी
जनअिधकार फोरम (नेपाल) बाहे क अन्य पाटीर्ह ले नयाँ िदल्लीउपरको

िनभर्रतालाई सन्तुिलत पानुप
र् न हुन्छ र नेकाको नेतत्ृ वको (वा एमालेले

चाहे मा एमालेको) “ूजातािन्ऽक” गठबन्धनको समथर्न गनार्ले िमल्ने

फाइदा र एनेकपा (माओवादी) को िटकाउ शिक्त र अनुकूल राजनीितक
एजेन्डाबीच पिन सन्तुलन गनुप
र् न हुन्छ।

६५

स ालले िवरोध आन्दोलन गन िनणर्य गरे मा अन्त नभए पिन पूवीर्
पहाडमा

भने

त्यसका

आन्दोलनलाई ठू लै

लािग

सुहाउँ दो

वातावरण

बनेको

छ

र

जनसमथर्न पिन िमल्नेछ। धेरै कुरा त्यःतो

आन्दोलनउपर राज्यको ूितिबया कःतो हुनेछ, आन्दोलनकारीह ले कुन
उपाय अवलम्बन गनछन् र आन्दोलनकारी नेताह

कित हदसम्म

सम्झौता गनर् तयार हुनेछन् त्यसमा भर पनछ।

च.

परम्परागत राजावादी पाटीर्ह , राजावादीह

िहन्दूह

नेका र एमालेभन्दा ब

र दिक्षणपन्थी

मािथ उल्लेिखत समूहह ले एनेकपा (माओवादी)

को िटकाउपनलाई बुझेका छन् र आफ्नै स ठनात्मक अवःथाचािहँ
नभएको र नेपाली सेनाको मापदण्डबमोिजम माओवादी लडाकूह को समायोजन र
पुनःथार्पना हुनपु न कुरा पिन अमान्य भएको तथा सै ािन्तक

पमा नयाँ

कमजोर रहे को ःवीकारे का छन्।६९ परम्परागत
राजनीितक पाऽह

पमा राजावादी रहे का

अिहले अनुदारवादी बनेका छन्। उनीह

पिन

सं िवधानमा “बहुदलवाद” को अवधारणा राख्न पिन आफू सहमत नभएको ठाडो
ूितिबया िदए।
६३

पिछ सन् २०१० मा भएको सरकार गठनसम्बन्धी वातार्को समयमा सं लोममोले

एक मधे स एक ूदे शको मागलाई सूचीबाट हटायो। िवजय गच्छे दारको मजफो
(लोकतािन्ऽक) ले उक्त मागलाई ूःटसाथ छाडे पिन अ

त्यसो गरे का छै नन्। व्यिक्तगत कुराकानीमा उनीह

मधे सवादी पाटीर्ले भने

सबै जना तराईमा बःने अ

समूहह लाई पिन ठाउँ िदन ज री छ र त्यसका लािग उ रिसत सम्बन्ध नराखी

६६

ठू ला जातीय पाटीर्ह

स ीय ूजातािन्ऽक राि य पाटीर् (सं ूरापा) र स ीय

लोकतािन्ऽक राि य फोरम (सं लोराफो) बारे मा थप जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस्

बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्ले िखत,
पृ. १३-१४।
६७

हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ

सुखै छै न भन्छन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , माचर् २०११।

उल्लेिखत, पृ. १६। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, सं लोराफो नेता, काठमाड , जनवरी

राजनैितक िव ष
े क यसो भन्छन्: “इज्जत पाउनु माऽै सबै थोक होइन र जातीय

६८

६४

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी-माचर् २०११। एक जना

राजनीितको आयु पिन लामो हुँदैन। मधे सीह

ूगित दे ख्छन् र उनीह
६५

िसमानापािरको िबहारमा भएको

आफ्नो पिन आिथर्क उ ित चाहन्छन्।”

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄुअरी-माचर् २०११। हे नह
र्ु ोस्,

तुलानारायण साह, “मधे सी मोचार्को गुलामी ूवृि ” कािन्तपुर, २२ माचर् २०११।

२०११।
६९

“वकर्सर् ारा सहकारीमा आगजनी”, नेपाल समाचारपऽ, ३ माचर् २०११।

उदाहरणका लािग, ६ फेॄुअरी २०१० मा घोषणा गिरएको राि य जनशिक्त

पाटीर् र राि य ूजातन्ऽ पाटीर्को पुनःएकीकरणलाई िनवार्चन आयोगले औपचािरक

मान्यता िदएको छै न। “RPP, RJP unite after five years”, ekantipur.com, ६
फेॄुअरी २०१०।
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राजतन्ऽको पुनरागमन हुन ु गा॑ो छ भ े मान्छन् र सम्भवत:

छ. भारत र अन्तरार्ि य समुदाय

माओवादीको िःथित झनै बिलयो हुनेछ र अक

भारतले माओवादीका सम्बन्धमा िलएको अडानले ठू ला च ुनौतीह

् उनीह का िवचारमा नयाँ सं िवधानबाट
वाञ्छनीयसमेत नहुने ःवीकाछर्न।
आमिनवार्चनमा

माओवादीह ले बहुमत ल्याउनेछन्, त्यसबाट पूरै राज्यका अ ह मा

बेहोनुप
र् रे को छ। वतर्मान सरकारबाट नयाँ िदल्लीका धेरैलाई खसखस

गन हुनाले त्यसलाई टक्कर िदन बृह र “ूजातािन्ऽक गठबन्धन” खडा

यादवको मधेसी जनअिधकार फोरम (नेपाल) समािव

उनीह को िनयन्ऽण हुनेछ। माओवादीह ले वैधािनक तवरमै स ा ूा

भएको छ। उनीह

गिरनुपछर् भ े दिक्षणपन्थी मान्यता रहे को छ। िजल्लामा कुनै है िसयत

‘वाम सशिक्तकरण” को ःव प ठान्छन्। यस गठबन्धनले सं िवधानको

नभएका पाटीर्ह ले यःतो िवचार राख्नु र नेकाले त्यःतो गठबन्धनको

भारतले सा॑ै मन नपराउने मधेसी राजनीित

उपेन्ि

यस सरकारलाई

अिधकांश खण्डको घोषणा गन र सं िवधानसभाको म्याद थप्ने काममा

नेतत्ृ व गरोस् भ े चाहना राख्नु मनको ल ु िघउिसत खानु जःतै हो।

सफलता पाएमा त्यो भारतीय सं ःथापनाको एउटा िहःसाका लािग पचाउन

उम

िझनामिसना कुरालाई समेत व्यवःथापन गन अिहलेको आफ्नो नीितले

दिक्षणपन्थीह

िहन्दूत्व

अथवा

िहन्दू

रा वाद,

परम्परागत

िवशेषािधकारसिहतको राजतन्ऽको पुन:ःथापना, सं िवधानसभाको िवघटन र
शािन्त

ूिबयाको

सहमितमा

परे का

स ीयता,

धमर्िनरपेक्षता

र

गणतन्ऽजःता आधारभूत िवषयह मा जनमत सङ्मह गिरनुपन माग
गिररहे छन्।

उनीह का

मह वाकाङ्क्षाको

सामना

िवचारमा

एकािधकारवादी शासनले गनछ।”
सानो

सवर्स ावादी

७०

मोचार्को

माओवादीका
भेषमा

आउने

क र िहन्दूवादी समूहह

अिहले

“ूजातािन्ऽक

पमा छन् तर आफ्ना स ठनात्मक क्षमतालाई बिमक

पमा

बढाउँ दै लगेका छन्। आफ्ना हकअिधकारका लािग सचेत हुँदै गएका
अल्पसङ्ख्यक समूहह

राजनीितक

पमा माओवादी ूभुत्विसत लड्न

सक्ने अवःथामा नभएकाले राजावादी र दिक्षणपन्थी िहन्दू समूहह ले
अिहलेको समयलाई ूितशोधका लािग उपयुक्त ठानेका छन्।

७१

गा॑ो कुरा हुनेछ। नयाँ िदल्लीले

दे खादे खी नेपाली राजनीितका

पारे को असरलाई मूल्या न गन बेला आएको छ। उसको यस नीितले
गदार् नै माओवादीिभऽ उम रा वादी भारत िवरोधी भावनाले जोड पाएको
छ र उम दिक्षणपन्थी हौिसएका छन् भने चीनले हरे क क्षेऽमा आफ्नो
ूभाव बढाउने मौका पाएको छ। नयाँ िदल्लीको

ि मा माओवादीह कै

लािग खतरा हो। यःतो

बुझाउने जोखना हुन

कारणबाट नेपालमा बेइिजङको ूभाव बिढरहे को छ र त्यसो हुन ु भारतका
ि कोण आफ्नै िच

सक्छ। माओवादीह लाई ठे लेर कुनामा पुर्याएपिछ उनीह ले कसै न
कसै को आड खोज्नु ःवाभािवक हो। फेिर चीनलाई िरझाउन खोज्नेमा

माओवादीह

७२

माऽ एक्ला छै नन्।

यिद नयाँ िदल्लीले जुनसुकै तिरकाले भए पिन माओवादीह लाई
अलग्याउने आफ्नो नीितलाई कायम राख्ने हो भने त्यसको एउटै तािकर्क

ु िघ सम्भवत:
िनंकषर् हुन्छ सं िवधानसभाको िवघटन र कुनै िनवार्चन हुनअ
७३

रा पितको शासन।
७०
७१

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, काठमाडौ, फेॄुअरी २०१०।

हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ

७२

तर त्यसो हुनाका लािग धेरै कारक त वह को

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , नयाँ िदल्ली, काठमाड , फेॄुअरी, माचर् २०११।

उल्लेिखत। उदाहरणका लािग, नेपाल िडफेन्स आमीर्मा एकै जनाको खेल

हे नह
र्ु ोस् ूशान्त झा, “Re-engagement”, Nepali Times, ११-१८ माचर् २०११।

मािनसह

ितब्बतीह को िनवार्िसत सरकारको कायार्लय बन्द गनर् राजी भएका िथए।त्यस

दे िखन्छ। त्यसो त माचर् २०११ मा िवःफोटक पदाथर्ह का साथमा केही

सन् २००५ मा राजा

राजधानीको सबैभन्दा पुरानो चचर्मा िवःफोटन गराएकोमा अिहले काठमाड को

बेलादे िख यता बनेका नेपालको ूत्येक सरकारले िचिनया सुरक्षा बललाई सीमा

झ्यालखानामा छन्। त्यस घटनामा तीन जनाको ज्यान गएको िथयो। तर हालसाल

िनयन्ऽणमा कडाइ गनर् िदएको छ। अवैध तवरले िसमाना पार गरे र आउने

पबाउ परे का मािनसह ले ूहरीलाई िदएका बयानमा आफ्नो मकसद चन्दा

ितब्बती शरणाथीर्ह लाई िबनारोकटोक ूवेश िदने दशक पुरानो नेपालको नीित

असुल्नु र अिःथरता िसजर्ना गनुर् रहे को बताएका छन्। “राजधानीमा िडफेन्स

रहँदै आएको भए तापिन त्यःताह लाई समाते र फकार्उन थािलएको छ। त्यसको

िहन्दू ःवयं सेवक स

मा िचिनयाँ जनमुिक्त सेना (जमुसे) का ूमुखले नेपालको अिहलेसम्मकै पिहलो

समाितएका िथए। नेपाल िडफेन्स आमीर्का नेता सन् २००९ मा

आमीर्का हतार्कतार् पबाउ”, अ पूणर् पो , ५ माचर् २०११। िहं सालाई बढावा निदने
जःता वैधािनक समूहह

पिन यहाँ छन्। त्यस समूहका

नेताको भनाइमा “जितन्जेल नेपाल बहुसङ्ख्यक िहन्दू राज्य रिहरहन्छ त्यितन्जेल

ानेन्िले स ा िलएको बेला उनी काठमाड मा रहे को

बदलामा नेपालले पाउने सहयोग र ऋण अनुदान बढ्ने गरे को छ। माचर् २०११
ॅमण गरे का िथए। त्यस ॅमणले नयाँ िदल्लीको किन्सरी तताएको हुनपु छर्। उक्त

धािमर्क अल्पसङ्ख्यकह लाई कुनै खतरा हुने छै न। हामी उनीह लाई धमर्

ॅमणका दौरानमा जनरल चेन िबङ्दे ले िचिनयाँ जमुरो सेनाका तफर्बाट नेपाली

saffron wave”, The Kathmandu Post, ५ माचर् २०११।

पिहलादे िख नेपालले चीनबाट पाउने वािषर्क सै न्य सहयोग १० लाख अमेिरकी

पिरवतर्न नग न् भ े माऽै चाहन्छ ।“ अिमशराज मुल्मी र ूणव खरे ल, “A
िढवादी िहन्दू ह

सेनालाई सोझै १ करोड ७० लाख अमेिरकी डलर सहयोग गन वचन िदए।

माओवादीह िसत पुरानो चलन उिल्टनेछ भनेर माऽ धमर्िनरपेक्षताबाट डराएका

डलरदे िख १ करोड ३० लाख अमेिरकी डलरसम्म रहने गरे को छ। त्यसो त

होइनन्, उनीह

भारतीय सहयोग त्यसभन्दा ठू लो रहँदै आएको छ। िडसेम्बर २००९ मा नेपालका

डराउने कारण चचर्ह को सङ्ख्या र िवदे शी इसाई समूहह को

गितिविध बढ्नु पिन हो। जून २०११ हुन लागेको जनगणनामा िहन्दू का

पमा

आफूलाई िचनाउने नेपालीह को सङ्ख्या घटे को दे िखन सक्छ। हुन त केही
नेपालीह ले आफ्नो पिहचानमा बौ मागीर् वा ूकृित पूजक भनेर लेखाउन पिन
सक्लान्, तै पिन इसाईह को सङ्ख्या बढे को पाइन सक्छ। बाइबलको ूचारमा
िहँड्नेह
बौ मागीर्ह

उनीह को लआय दिलतह
पिन इसाई ब

नभएको बताउँ छन्। आजभोिल गिरब

त्यि कै इच्छु क पाइन्छन्। बाइिसस म ुपसँग

अन्तवार्तार्ह , अक्टोबर २०१० र फेॄुअरी २०११।

सेना ूमुख छऽमानिसं ह गु ङले भारतको ॅमण गदार् नेपाली सेनाले भारतबाट

झन्डै ५ करोड ५० लाख अमेिरकी डलरको सहयोगको वचन पाएको िथयो।

सरोजराज अिधकारी “सै न्य सहयोगको होडबाजी”, कािन्तपुर, २६ माचर् २०११।

चीन र उसको जनमुिक्त सेनाूित नेपाली सेनाले खुलापन दे खाउने औिचत्यबारे थप

जानकारीका लािग हे नह
र्ु ोस् ूदीप पीएम मल्ल, “China’s Emphasis on Pancha
Sheel”, People’s Review, 31 माचर्-८ अिूल २०११।

७३

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , नयाँ िदल्ली, काठमाड , फेॄुअरी, माचर् २०११।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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समागम हुन ु ज री छ, जःतै स ामा रहे का पाटीर्ह मा िवभाजन र कैयन्

अडानलाई अध्याविधक गनुर् ज री छ, त्यसो नगरे मा नेपालउपर रहँदै
७८

राजनीितक पाऽह बाट नयाँ सं िवधान बनाउने मागको पिरत्याग।

आएको ऐितहािसक ूभाव क्षय हुने खतरा बेहोनुप
र् नछ।

ूा

गनर् यो हतकण्डा अपनाएको खण्डमा उनीह मा त्यसबाट िनःकने

बाँकी अन्तरार्ि य समुदायले नेपाली पाऽह लाई नै िवकास र राजनीितक

त्यसपिछ हुने आमिनवार्चनमा पिन माओवादीले ल्याउने पिरणाम त्यित

सं ःथाह मा सुधार ल्याउन दे खाएको ूितब तामा चासो दे खाउनु र

नेपालका राजनीितक पाऽह ले एनेकपा (माओवादी) बाट चाहे का कुरा

पिरणामलाई िनयन्ऽण गनर् सक्ने िव ास पिन हुनपु छर्। उदाहरणाथर्,

एजेन्डा तय गनर् िदनु, बृहत् शािन्त सम्झौतामा उल्लेख भएका

नराॆो नहोला।

नेपालको शािन्त ूिबया भनेको समायोजन र नयाँ सं िवधानको घोषणा

नयाँ िदल्लीमा अिहलेसम्मको अडानको पक्षमा माओवादीले भारतको

दातृ सं ःथाह ले आफ्नो कायर्िविधको समीक्षा गनुप
र् छर् र आफूले

रणनीितक ःवाथर्को वाःता नगरे को वा बेइिजङितर लहिसएर भारत र
नेपालको परम्परागत सम्बन्धलाई िबगानर् खोजेको भ े तकर् िदनुको स ा
नेपालले यित दु:खले आजको ूजातन्ऽमा माओवादीको तफर्बाट गम्भीर

खतरा छ भ े तकर्लाई अिघ सान काम हुँदैछ। यस अथर्मा भारत

काठमाड मा जोसुकै स ामा आए पिन र त्यो भारतका लािग जितसुकै

माऽ होइन त्यसभन्दा पितर्र पिन केही हो भ े सम्झनु उ म हुनेछ।७९

पिहलेदेिख गिरआएको काम ठीक छ छै न त्यसको पिन िव ष
र् छर्।
े ण गनुप

त्यसो गदार् आफूले िदन चाहे को सहयोग रकम सरकारी िनकायह ले
र्ु न हुन्छ र अःप
उपयोग गनर् सक्ने नसक्ने पिन दातृ समुदायले हे नप

तथा अनुगमन गनर् नसिकने पूवस
र् तर्ह

राख्ने काम पिन गनुर् हुँदैन।८०

अिूय भए पिन भारत त्यःतो स ािसत काम गनर् राजी छ, तर

ूजातन्ऽको ूितरक्षाका लािग भने हरसम्भव गनर् तयार रहनेछ।

७४

4. शािन्त ूिबयाका अन्य ूितब ताह

एमाले-माओवादी-मजफो (नेपाल) को गठबन्धनले भारतलाई (र चीन र

अन्य अन्तरार्ि य पाऽह लाई समेत) के कुराको समयानुकूल सन्दे श
िदएको छ भने दुई दे शबीचको सम्बन्धमा भारतकै कुरा िबक्दै आएको

भए पिन उसको ूभाव पिन सध एकनास रहँदैन र तल-मािथ हुन सक्छ

बृहत् शािन्त सम्झौता र तत्सम्बन्धी अन्य सम्झौताह

सीिमत

पमा

माऽै लागू भएका छन् र नेपाली राज्यले सुकुम्बासीह का स ठनदे िख
िलएर

ठू ला

जातीय

समूहह

एवं

सश

समूहह

समेतिसत

तथा नेपाली पाऽह को व्यवहारले यसमा फरक पानर् सक्छ।७५ भारत
अिहले सुरक्षा पिरष मा छ र नेपाल अझै सुरक्षा पिरष को एजेन्डामा छ।

७६
भारतीय कूटनीित ह ले “छरिछमेकको अप्ठे रो पिरिःथित” लाई

भारतले सल्

ाउन सक्ने दाबी गरे पिन नेपालूितको आफ्नो व्यवहारबारे

नयाँ िदल्लीको भनाइलाई च ुनौती िदन सिकन्छ।७७ तसथर् भारतले आफ्नो

७८

उदाहरणका लािग, खनाल ूधानमन्ऽी िनवार्िचत भएलग ै भारतको ॅमण गरी

त्यहाँ उच्च तहमा छलफल गन विर
७४

यस कुराले परःपरमा निमल्ने तर माओवादी र राजनीितक क्षेऽमा आउने िविवध

पिरवतर्नको सम्भावनावाट तसका धे रै नेपाली खेलाडीह

जःतै , नेका, मजफो

(नेपाल) बाहे कका अन्य मधे सी पाटीर्ह , राजावादी, नेपाली सेनालाई एकआपसमा
िमलाउँ छ।
७५

धारमा रहे का थापा नेपालका पाका ूजातािन्ऽक नेता हुन ् तर नेपालमा अिहले

ूजातािन्ऽक गठबन्धन बनाउन सक्ने उनको है िसयत भने छै न।
७९

ु रा स
बृहत् शािन्त सम्झौता भएको चार वषर्पिछ जनवरी २०११ मा सं यक्त

युरोिपयन युिनयनलगायतका ूमुख दातृ िनकायह

त्यसमािथ पिन खासखास पाटीर्ह मा र राजकीय सं ःथाह मा समेत नयाँ

िदल्लीका आफ्ना मान्छे ह

नेपाली नेताह मा पिहलो एउटा सानो पाटीर्

राि य जनशिक्त पाटीर्का अध्यक्ष सूयब
र् हादुर थापा िथए। हुन त, पिहले राजावादी

छन्। तर भारतको िवरोध गनमा कम्युिनःटह

दिक्षणपन्थी नेपाली रा वादीह

र

र

ारा जारी गिरएको “शािन्त र

िवकास रणनीित” ले बृहत् शािन्त सम्झौतालाई आफ्नो आधार बनाएको छ र दातृ
िनकायह ले खचर् गदार् बढी पारदिशर्ता अपनाउनुपनमा जोड िदएकोछ। मुकुल

माऽ होइनन्। त्यसमा सन् १९६० को

हुमागाईं, “Donors unveil new development strategy”, १३ जनवरी २०११। यो

दशकताका राजा महे न्िको शासनकालमा ूोत्सािहत गिरएको राज्य समिथर्त

नीित तयार पानर्लाई एक वषर्भन्दा बढी समय लागेको िथयो र त्यस बममा भएको

रा वादको बुझाइ र नेपाली राजनीितमािथ भारतको खुला सं लग्नताउपरको

मतमतान्तरका कारण एउटा ठू लो दातृ सं ःथा छलफल ूिबयाबाट अलग भएको

ूितिबयाले पिन काम गरे को छ।
७६

यस कुरालाई िवशेषतः नेपालका माओवादीह को सन्दभर्मा समेत उल्ले ख

िथयो। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , नयाँ िदल्ली, काठमाड , फेॄुअरी २०११।
८०

मन्ऽालयह ले आफूिसत वािषर्क बजेट खचर् गन क्षमता नभएको कुरा सध

गिरएको छ। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्, नयाँ िदल्ली, फेॄुअरी, माचर् २०११।

बताउँ दै आएका छन्। नोभेम्बर २०१० मा ूमुख बहुराि य र दुईदे शीय दातृ

व्यवःथापन अनुगमनबारे को सम्झौताउपर भइरहे को ूहारलाई सघाउने भारतको

गित, राजनीितक गितरोध र नेतत्ृ वको अभावजःता कुराले नेपालका लािग

७७

अनिमनलाई िनकाला गन र बृहत् शािन्त सम्झौता एवं हितयार तथा से ना

ूयासले अन्तरार्ि य समथर्न पाउनुमा अनिमनले माओवादीलाई सं रक्षण िदएर
यथािःथितलाई कायम राख्दै शािन्त ूिबयामा बाधा उत्प

गरे को भ े सं िदग्ध

सं ःथाह ले नेपाल सरकारलाई एउटा पऽ लेखेर शािन्त ूिबयामा भएको सुःत

साधनॐोत पिरचालन गनर् अप्ठे रो पिररहे को उल्लेख गरे का िथए। “Donor

ु
concerns”, Nepali Times, २४ नोभेम्बर २०१०। माचर् २०११ मा सं यक्त

ु
धारणाले काम गरे को िथयो। शािन्त ूिबयाले गित नपाउने कारण सं यक्त

अिधराज्यको अन्तरार्ि य िवकास िवभाग (डीएफआईडी) ले सन् २०१०-११ मा

रा स को एउटा सानो राजनीितक िमसन र त्यसका िनःश

अनुगमनकतार्ह ले

नेपाललाई िदइएको ५ करोड ७० पाउण्डको सहयोगलाई बढाएर माचर् २०१४-

माओवादीह लाई उचालेकोले नभई सबभन्दा ठू लो पाटीर्लाई सरकारमा सामेल

१५ सम्ममा १० करोड ३० लाख पाउण्ड पुर्याउने घोषणा गर्यो। माचर् २०११

नगराउनु िथयो। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड र नयाँ िदल्ली, जनवरीफेॄुअरी, २०११।

मा नै अमेिरकी सहयोग सं ःथा युएसएडले नयाँ नेपाल आिथर्क कृिष तथा सहयोग
कायर्बमअन्तगर्त ३ करोड अमेरीकी डलर िदने घोषणा गर्यो।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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गरे को छ।८१ ितनमा उल्लेख

व्यिक्तह ूित भर पनार्ले हुन गएको हो।८४ तर यी सबै कुराह ले गदार्

नयाँ सं िवधान र राज्य पुनसर्ंरचनाबाट पूरा

नेपाली सेनाको अहमत्याईंलाई बुझ्न सिकन्छ। नेपाली सेनाको आफ्नै

हुने छन्, तर त्यःतो फरािकलो सुधार गनतफर्को समम ूयासले गित भने

सं सार छ, त्यहाँ गुटबन्दी छ, राजनीितक भनसुन चल्छ र त्यहाँिभऽ

अिहलेसम्ममा २४ ओटा सम्झौताह
भएका धेरैजसो ूितब ताह

पाएको छै न। समावेशीकरण सम्बन्धमा पािरत भइसकेको कानुनसमेत

८५
पारदशीर्ताको त कुरै नगरे हुन्छ।

भनेको दिरलो राज्य स ालन हो, तर त्यो िव ास जगाउने खालको छै न।

िव ीय पारदिशर्ता नेपाली सेनामा सुधार ल्याउने सन्दभर्मा अत्यन्त

राॆोिसत लागू हुन सकेको छै न। शािन्त ूिबयाबाट तु न्तै िमल्ने फाइदा
छ, अथर् व्यवःथा खोच्याउँ दै छ

सं वेदनशील पक्ष हो। सै िनक कल्याणकारी कोषलाई पारदशीर् बनाउने

व्यथर् छ, तर ितनलाई छलफलको िवषय भने अवँय बनाउनु सिकन्छ।

महालेखा परीक्षकको कायार्लयले जनवरी २०११ मा त्यो कोष पारदशीर्

राजनीितक र ूशासिनक ॅ ाचार व्या
र पूवार्धारह

भत्कँदै छन्। यी क्षेऽमा तु न्तै सुधार हुने आशा राख्नु

ू गनर् सिकने खालको सुधार गनर्लाई ूाथिमकता
सुरक्षा क्षेऽमा अनुभत
िदइनुपछर्।

केही ूयासह

नभएका होइनन्। तर त्यस कोषको सुपरीवेक्षण गन

नभएको र त्यसको स ालन सेना कल्याणकारी िनयमावलीबमोिजम

नभएको बताएको िथयो।८६ सेनाले गन खिरद र शािन्त सेनाबाट हुने

क. नेपाली सेनाको ूजातािन्ऽकरण
नेपाली सेना सुधारको कुनै पिन ूयासलाई रोक्न चाहन्छ। सन् २००६
दे िख नेपाली सेनाको िनयन्ऽण राजाको हातबाट रा पितमा सरे को छ, तर
अ

थोक जःताको तःतै छन्। नेपाली सेनाका िहमायतीह का तकर्मा

सेनाको सं ःथालाई “राजनीितकरण” गिरनु हुँदैन, यो सं ःथा सबभन्दा

सुगिठत, िजम्मेवार, रा वादी, एकताब

एवं नेपालको ूितिनिधमूलक

िनकाय हो र यसउपर अनाहकमा लान्छना लगाउने गिरन्छ। यसको
आलोचना गनुर् र यसमा सुधार ल्याउन खोज्नु रा

८२

िवरोधी काम हो।

८४

सेप्टे म्बर २००९ मा रक्षामन्ऽी िव ा भण्डारीले नेपाली सेनाको पक्षमा

सावर्जिनक

पमा बोल्दै पदपूितर्का लािग भनार् िलइनुपन (सव च्च अदालतको

अन्तिरम आदे शको बिखर्लाफ गरे र) र हातहितयार र गोलीग ा खिरदको
ूिबयालाई अगािड बढाउन बृहत् शािन्त सम्झौता र हितयार तथा से ना
व्यवःथापनको अनुगमन सम्झौतामा सं शोधन गिरनुपछर् भिनन्। उनले यित बोल्न
थािलन् िक उनकै पाटीर् र मिन्ऽपिरषद्का सदःयह ले उनका भनाइसँग सरोकार

नभएको भनेर पिन्छनुपन भयो र जनवरी २०११ मा मिन्ऽपिरषद्ले उनका

धारणाह

आिधकािरक नभएको भनी बताउनुपर्यो। नेपाली सेना र माधव

नेपालको सरकारमा रहे को व्यिक्तगत र समूहगत पक्ष-िवपक्ष तथा से नामािथ

तर पोहोर साल माऽै ूधान सेनापितले राजनीित ह का अनुनय-िवनयमा

नागिरक िनयन्ऽणूितको अव ा सन् २०१० को अन्त्यितर टड्कारो

नेपालबाट धपाउन दौडधुप गरे का िथए। त्यसले गदार् उनको र पिहलेका

उपरिथह को िवभागीय िजम्मेवारी हे रफेर गनुप
र् न गु ङको ूःतावमािथ मन्ऽी िव ा

(राजनीित ह ले आफूले त्यो काम नगरे को बताए) अनिमनलाई

रक्षामन्ऽीको सम्बन्ध िबमेको िथयो। सेनाका अिधकृतह को एक समूहले

सै िनक मयार्दा तोडेर पदो ितबारे ूधानमन्ऽीकहाँ सोझै गई गुनासो
गर्यो। काठमाड र नयाँ िदल्लीमा वतर्मान सेनाध्यक्षको उ रािधकारी
को हुने भनेर अिहलेदेिख नै भनसुन चल्न थािलसकेको छ। सेना पिन
सं रक्षणवाद र पिहचानको राजनीितबाट अछु तो नरहे बाट त्यसिभऽ

असन्तुि

रहे को बताइन्छ।

८३

दे िखयो जुन बेला विर

अिधकृतह को पदो ित र स वा तथा पाँच जना

भण्डारी र ूधान से नापित छऽमान गु ङबीच मतभेद भयो। “NA defers transfer

of brass”, ekantipur.com, १४ नोभेम्बर २०१०; “Defence minister sits on
CoAS’ reshuffle bid”, myrepublica.com, ९ जनवरी २०११।
८५

नेपाली से नािभऽको पक्षपात र राजनीितका सम्बन्धमा हे नह
र्ु ोस् “उपरिथ गौरव

शमशेर राणालाई खुलापऽ” साँघ,ु २१ माचर् २०११।

काखी च्याप्नाले र सं ःथागत समथर्न पाउने मनसायले सेनाका केही

war - II”, The Kathmandu Post, २४ फेॄुअरी २००९। नेपाली से नामा

राजनीितकरण भयो र पदो ितसम्बन्धी िनयम-कानुन िमच्ने काम भयो भन्दै

िॄगेिडयर िलम्बू र िदलीप रायमाझीले आफ्नो पदबाट माचर् २००९ मा राजीनामा

िदएका िथए। हुनह
र्ु ोस् “सेनामा राजनीित” साँघ,ु २६ माचर् २००७। कसै को
भनाइमा नेपाली से ना शािन्त ूिबया सु

यसमा बृहत् शािन्त सम्झौता र हितयार तथा से नासम्बन्धी सम्झौता गिरएदे िख

ःवाय

छ। दीपक

यता राजनीितक पाटीर्ह बीच भएका आधा दजर्नभन्दा बढी दुईदे शीय र बहुराि य

२५ माचर् २०११।

सम्झौताह

८६

८२

परे का छै नन्।

उदाहरणका लािग हे नह
र्ु ोस्, ऽैलोक्यराज अयार्ल, “Challenges ahead for Nepal

Army”, Republica, २ माचर् २०११।
८३

नेपाली से नाका अवकाशूा

न् ताका नेपाली से नाका

िववादाःपद ूाथिमकताह का सम्बन्धमा हे नह
र्ु ोस् रणध्वज िलम्बू , “Lessons of war I”, The Kathmandu Post, २३ फेॄुअरी २००९ र रणध्वज िलम्बू , “Lessons of

सेनािभऽको यस राजनीितको सु वात राजनीितक नेताह ले कसै कसै लाई

८१

पमा

केही विर

अिधकृतह सँगको िनजी भेटमा

उनीह ले बताएअनुसार ूधानसेनापिन गु ङ आफूलाई अिघ बढाउन राजनीितको

ूयोग गन पिहलो व्यिक्त होइनन्। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड ,

जनवरी-फेॄुअरी २०११। रक्षामन्ऽी र सेना ूमुखबीचको असहमितका सम्बन्धमा

हे नह
र्ु ोस्, िवकास केसी, “Defence Minister sits on CoAS’ reshuffle bid”,
Republica, ९ जनवरी २०११। जातीय असन्तुि

र तनावह का सम्बन्धमा

हे नह
र्ु ोस्, “ब्यारे किभऽ सै िनक िविोह”, जनआःथा, ३० माचर् २०११ र बाइिसस

म ुपको िरपोटर्, नेपालको राजनीितक सं ःकार, मािथ उल्लेिखत, पादिटप्पणी २८७।

ु न्दा अगािडको तुलनामा अिहले बढ्तै
हुनभ

वाली, “What “dramatic political gains”, Ms Landgren?!”

िवकास केसी, “Irregularities dog NA Welfare Fund”, Republica, १९ जनवरी

२०११। उदाहरणका लािग, सन् २००९-२०१० मा सेना कल्याणकारी कोषले
.७४ करोड ६७ लाख कमायो र

.१ अबर् २४ करोड खचर् गर्यो। य िप

ब्याजबाट भएको आम्दानीभन्दा धे रै खचर् गन अनुमित िथएन। कोषमा किरब
.१६ अबर् मौज्दात छ। “कल्याणकारी दपर्ण”, नेपाली सेना कल्याणकारी

कायर्योजना िवभाग, २०१०। आिथर्क वषर् २०१०-२०११ मा ब्याजबाट

.९३

करोड कमाइ हुने ूक्षेपण गिरएको िथयो। “सेनाको ब्याजै अबर् नाघ्यो”, कािन्तपुर,

८ अगःट २०१०। नेपाली सेनाका अिधकारीह को हवाला िदँ दै उक्त कोषमा
.४८ करोडभन्दा बढी

िपयाँ डुब्न लागेका बै ह मा रािखएको समाचारह

हालै ूकाशमा आएका छन्। “NA millions caught in BFI cleft stick”, २९
जनवरी २०११।

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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आम्दानी तथा खचर्बारे बािहरबाट िनगरानी हुन सक्तैन, िकनभने रक्षा
मन्ऽालय अत्यन्त कमजोर छ।
नेपाली

सेनाको

८७

ूजातािन्ऽकरण

गन

कायर्योजनालाई आउने पिरवतर्नको

पिछल्लो

सरकारको

बृहत्

पमा िलन हुँदैन,

ोतकका

वाःतवमा भ े हो भने त्यस कायर्योजनालाई सरकारले पुन:परीक्षण
८८

गनुप
र् छर्।

त्यो दःतावेज न बृहत् छ न त त्यसलाई कायर्योजना नै भ

सिकन्छ।

त्यसलाई

ब

रणनीितक

योजना

भने

हुन्छ।

त्यस

कायर्योजनाको िनमार्णमा नेपाली सेनाको पिन हात रहे को बुिझएको छ र
नभन्दै त्यसमा नेपाली सेनाको भिवंयबारे िवःतारिसत उल्लेख गिरएको छ
र ःवाय
पमा

अिधकार भएको सेनाले माओवादीह
काम

गनछ

भनी

त्यसमा

िव

औ ंल्याइएको

अमदःताका

छ।

८९

त्यसमा

ूजातािन्ऽकरणचािहँ “साधन-ॐोत सीिमत हुँदाहुँदै पिन” गिरनुपन कुरा हो
भिनएको

छ।

दण्डहीनताका

अनेकन्

आरोपह बारे

तथा

“ूजातािन्ऽकरण” को गाँठी कुरा मािनने गैरसै िनक िनयन्ऽण बढाइनुपछर्

९०
भ े तकर्का बारे मा त्यसमा कुनै उल्लेख छै न।

ःवीकािरएको छ, तर सै न्य स ालन र सै िनक रणनीितलाई भने गोपनीय
िवषय मािनएको छ, जुन कुरा ूजातािन्ऽक तवरले िनयन्ऽण गिरएको

सै न्य बलमा िनणर्य ूिबयाको िजम्मेवारी वहन गनुप
र् न र सूचना आदानूदान गनुप
र् न अन्तरार्ि य मान्यता िवपरीत छ। सै िनक अदालतलाई सुधार

गिरनुपन कुरा पिन त्यसमा उल्लेख छै न, न त अनुसन्धानका गैरसैिनक
र

न्यायपािलकाका

गम्भीर र ताि वक िवषयलाई सम्बोधन गिरएकै छै न।९३ सुरक्षा
नीितबारे को दःतावेज त झनै ूेरणा जगाउने खालको छै न। “सामािजक-

आिथर्क च ुनौतीह ” (जसअन्तगर्त नागिरक आन्दोलन र पिहचानबारे
उठ्ने आन्दोलन पनर् सक्छन्) को सन्दभर् को

ाएर “ध्वंसात्मक गितिविध

(रोक्ने)” जःता कुनै पिन कायर् र अवःथामा नेपाली सेनालाई ूयोग गनर्
सिकने कुरालाई भने िवःतारिसत उल्लेख गिरएको छ।९४ नेपाली सेनाको

आकारलाई कसरी धा

सिकने, पिरिःथित सुहाउँ दो र उपयुक्त बनाउन

सिकन्छ त्यसबारे पिन कुनै व्याख्या त्यसमा परे को छै न र सन् २००१
मा िविोहको ूितकार गनर् खडा गिरएको सश
पिन केही उल्लेख छै न, जुन सश

ूहरी बलको भिवंयबारे

ूहरी बलको आकार बढे र 30

हजार पुगेको छ जुन सङ्ख्या त्यो खडा गिरँ दाको आकारभन्दा दोब्बर
९५

हो।

ख. राज्य स ालन

त्यसमा तािलम र अन्य बरबन्दोबःतीबारे सं सदीय सुपरीवेक्षणलाई

िनकाय

त्यसै सिमितले तयार पारे को ूजातािन्ऽकरणको योजनाको र राि य सुरक्षा
नीितबारे को मःयौदामा रक्षा मन्ऽालयमा गिरनुपन आमूल सुधारजःतो

िनकायह िसत

सम्बन्ध

रािखनुपन

राज्य पुनसर्ंरचनाको िवषय आफैमा जिटल छ, तथािप अिहलेको खाँचो

भनेको यस सम्बन्धमा बिनसकेको सहमितलाई लागू गराउनु र ःथानीय
िनकायह को पुन:ःथापना गराउनु हो। हुन त ःथानीय िनकायह

पिन

राज्यका अन्य सं रचनाह झ ूशासिनक र राजनीितक ॅ ाचारबाट अछु तो
छै नन्,

तै पिन

सङ्बमणकालीन

राजनीित

र

खेलमेलले

ःथानीय

िनकायह लाई बढ्तै चोट पुर्याएको छ। ःथानीय िनकायह को पिछल्लो

आवँयकताबारे नै चचार् छ। पारदिशर्ता चािहने कैयन् िवषयह मा जम्मा

एउटा धारा राखेरै सबैलाई लतपत पान काम गिरएको छ।९१ नेपाली
सेनाको सुधारमा िनकै मह वको मािनएको समावेशीकरण िवषयमा केवल
पमा सीमान्तीकृत समूहह को ूवेशलाई “कानुन ारा

ऐितहािसक

सुिनि त गिरनेछ” भिनएको छ, तर त्यस सम्बन्धमा चािलने सकारात्मक
पाइलाह

के हुन ् ितनको भने उल्लेख त्यसमा परे को छै न।

९२

जनसङ्ख्याको अनुपातमा उनीह लाई सेनामा भनार् हुन लगाउनाले से नामा भनार् हुन
नचाहने नागिरकह को अिधकारको हनन हुन जान्छ र अकार्ितर से नामा सेवा गनर्

चाहने योग्य व्यिक्तह

भनार् हुनबाट वि त हुन्छन्। “िविभ

मधे सी जात समूहको

अनुपात कुल जनसङ्ख्याको १४.२५ ूितशत हुन आउँ छ ... तर उनीह को

केवल ६.२६ ूितशतले अिहले से नामा सेवा गिररहे का छन्। से नामा उनीह को

८७

रक्षा मन्ऽालयको है िसयत पो

बक्स (पऽ म ुषा) भन्दा बढी किहल्यै रहे न।

य िप हालै का वषर्ह मा त्यसलाई सशक्त बनाउन केही अन्तरार्ि य सहयोग

िमलेको छ।

कम उपिःथित हुने कारण सै िनक सेवाूित मधे सी समुदायह को

िच कम रहे को

दे िखन्छ। िॄिटस र भारतीय गोखार् पल्टनह मा मधे सीह को ूितिनिधत्व

ाम्मै

छै न।” www.nepalarmy.mil.np/inclusiveness.php? मा उपलब्ध छ।
९३

त्यस सिमितमा रक्षामन्ऽी िव ादे वी भण्डारी, गृह मन्ऽी भीम रावल, न्याय तथा

उदाहरणका लािग हे नह
र्ु ोस् “Govt floats plan to democratise army”, The

कानुन मन्ऽी ूेमबहादुर िसं ह, स ीय तथा सं सदीय मािमला एवं सं ःकृित मन्ऽी

Himalayan Times online, ६ जनवरी २०११ र ‘Army democratisation plan

िमनेन्ि िरजाल, िवना िवभागीय मन्ऽी लआमणलाल कणर् र रक्षा मन्ऽालयका सिचव

hits rough weather”, The Kathmandu Post, २ माचर् २०११।

र मुख्य सिचवसमेत िथए।

८९

९४

८८

९०

बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह , फेॄुअरी २०११।

नेपाली सेनाका लोकतािन्ऽकरणका लािग िवःतृत कायर्योजना, २ अगःट

२०१०।
९१

“मुख्यतः शिक्त िवकेन्िीकरणको आधारमा सरकारूित जवाफदे ही, ःप

कायार्देश, भूिमका र िजम्मेवारी; कल्याणकारी कोषको आम्दानी र खचर्, अवकाश,
पदो ित, स वा, तािलम, सेिमनार र शािन्त सेनाको छनोट सम्बन्धमा पारदशीर् र

“सामािजक आिथर्क च ुनौितह

बाँडफाँड र उपयोग, धािमर्क उमवाद। ूहरीले आन्तिरक सुरक्षा व्यवःथा कायम
गनर् नसकेको िःथितमा नेपाली से नालाई पिरचालन गनर् सिकन्छ, जःतो

िवध्वं सात्मक िबयाकलापह

जवाफदे ही भएर काम गन सं ःकार सुिनि त गन।” “कायर्योजनाका ूमुख

आत वादी गितिविधह
२०६७।

ऐ.ऐ.। समावेशीकरणबारे नेपाली सेनाको अडान ःप

छः “भनार् ूितःपधार्त्मक

ु मा िविभ
हुन्छ र यो ःवेिच्छक हुन्छ। तसथर् मुलक

सामािजक समूहका

पछर् न:् िविभ

जातीयता (पिहचानिसत सम्बिन्धत) र क्षेऽीयता, ूाकृितक साधनॐोतह को

ूाथिमकताह ”, ऐ.ऐ.।
९२

र हाँकह ” मा तलका कुराह

समुदायबीच बढ्ने न् र सामािजक स ावमा आउने खलबल, आिथर्क असमानता,

९५

“सश

रोक्न, रा

िहत िवपरीत गितिविधह

रोक्न र “िविोहह

ूहरी िदवस िवशेष ूकाशन”, सश

नोभेम्बर २०१०, पृ. ९५।

हुन निदन,

दबाउन”। राि य सुरक्षा नीित
ूहरी बलको मुख्यालय, ३

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया
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भएको िथयो।९६ अिहले सबै ःथानीय

च ुनाव सन् १९९८ मा सम्प

िनकायह को ूमुखमा सरकारी कमर्चारीह
िनकायह

चलाइरहे छन्।
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ती

छन् त ितनैले ःथानीय

सरकारी

कमर्चारीह िसत

ःथानीय

राजनीितको माखेसाङ्लोलाई तोड्ने न त जाँगर छ न क्षमता नै। त्यसको
अथर् हो ितनीह को अध्यक्षतामा गिठत सवर्दलीय सं यन्ऽलाई ःथानीय
बजेट रकमिबना कुनै जवाफदे ही सबै पाटीर्ह

अदालतले गरे को फैसला िव

परे का अिपलह लाई हे न र् थालेको छ।

िबतेका ६ मिहनामा अिख्तयार दु पयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले

राज्य अधीनःथ सं ःथानह , नेपाल ूहरी र अन्य व्यिक्तह ले िवगत ६
मिहनामा गरे का अपराधबारे मु ा हािलसकेको छ वा मु ा हाल्ने तयारी

गिररहे को छ।९९ यःता राजनीितक, ूशासिनक र िव ीय ःवाथर्का

िमलेर बाँडचडुँ गन भाँडो

स ालिसतको लसपसका कारण राजनीितक पाऽह को वैधािनकतामा

बनाउनु माऽै हो। स ीय सं रचनाबारे ठे गान नलागेसम्म र अन्य

केही फरक पदन र िनवार्चनमा पिन उनीह लाई यही स ालको

पिरवतर्नह

नभएसम्म अन्तिरम उपायका

पमा ःथानीय िनकायह को

िनवार्चन गिरनु सबभन्दा उ म उपाय हुन सक्छ। त्यःतो िनवार्चन अक
९७

आम िनवार्चनसँगसँगै गिरनु उपयुक्त हुनेछ।

गएको साल सामान खिरदमा भएको चिचर्त ॅ ाचारकाण्ड र अिख्तयार
दु पयोगका घटनाह बाट ॅ ाचारूित सं ःथागत सिहंणुता माऽ होइन
सं ःथागत समथर्नसमेत रहने गरे को र राजनीितक तथा ूशासिनक
ओहोदाका मािनसह
सामु े आएको छ।

कसरी दण्ड-सजाय पाउनबाट जोिगन्छन् भ े तथ्य

९८

सव च्च अदालतले ॅ ाचारका मु ा हे न िवशेष

िहमिचमले िजताउँ छ, ूणालीगत सुधारलाई अिघ बढाउनाले होइन।
टालटु ले नै िकन नहोस्, ॅ ाचार भनेर सबैले बुझेको िवषयमा यिद कुनै
पाटीर्ले केही गरे र दे खाउने चे ा गछर् भने त्यसको राजनीितक लाभ उसले
अवँय पाउनेछ।१००

४. िनंकषर्
नेपालका धेरैजसो राजनीितक पाऽह का लािग समायोजन र नयाँ
सं िवधान िनमार्णजःता शािन्त ूिबयाका ूमुख त वह
गरे र तत्काल फाइदा उठाउने र दीघर्कालीन

९६

राजा

ानेन्िले फेॄुअरी २०१० मा ःथानीय िनवार्चन गराए, तर धे रैजसो

राजनीितक पाटीर्ह ले त्यसलाई बिहंकार गरे । २५ ूितशतभन्दा पिन कम

मतदाताह ले च ुनावमा मतदान गरे । त्यो च ुनाव से नाको समथर्नमा अडेको स ाले

गरे को िथयो। त्यस िनवार्चनको लग ैजसो ूजातन्ऽको पुन:ःथापनाका लािग दोॐो
बहुदलीय जनआन्दोलन सु

भयो। त्यसै ले उक्त िनवार्चन अथर्हीन हुन गयो। सन्

२००८ मा सं िवधानसभाका लािग भएको िनवार्चनमा ६० ूितशतजित मत खसेको
िथयो।
९७

आिदत्य अिधकारी, “Long wait for local government”, Himal Southasian,

अक्टोबर २०१०। िवंणुूसाद अयार्ल, “Monitoring efforts go down the drain”,

The Himalayan Times, ३० माचर् २०११। बाइिसस म ुपसँग अन्तवार्तार्ह ,

काठमाड , माचर् २०११। बाइिसस म ुपको िरपोटर् , नेपालको राजनीितक सं ःकार,
मािथ उल्लेिखत।
९८

यसमा सामान खिरदमा

.३५ करोड बराबरको ॅ ाचार भएकोमा अिख्तयार

दु पयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरे को काण्ड पदर्छ। त्यस काण्डमा

स ा साझेदारी

पमा हुने पाटीर्िभऽ र

बािहरका समीकरण बनाउन गिरने सौदाबाजीको हतकण्डा ब

पुगेका

छन्। यसो हुने एउटा कारण त सहमितको काल्पिनक अवधारणालाई

बोकी िहँड्नाले उत्प

हुन गएको िशिथलता र शािन्त ूिबयाले खोजेको

िन:ःवाथर् तथा नैितक चिरऽ र िनजी तथा पाटीर्गत ःवाथर्बीचको
अन्तरिवरोध पिन हो।
ु को राजनीित
शािन्त ूिबयाको ढाँचालाई पिहले ःवीकािरसके पिन मुलक

अिहले खिण्डत अवःथामा छ र यस पिरिःथितबाट उत्प

मह वाकाङ्क्षा

तथा हताशाह लाई तु न्तै लगाम लगाउन सिकने अवःथा छै न। राज्य
र यसका अ का माध्यमबाट ूा
पाऽह

हुने स ा-शिक्तको उपभोग गन

पिहले हे री बढे का छन् र उपभोग गन बाटाह

पिन थिपएका

छन्। ती कुरालाई पिन औपचािरक र सं ःथागत सुधारको ूिबया जसरी

सुडानमा खिटएका नेपाल ूहरी डफ्फाका लािग कमसल सवारी साधनह
पठाइएका िथए, जसका कारण त्यो डफ्फा नेपाल िफतार् आउन सक्ने अवःथा
उत्प

ृ मन्ऽी (र शािन्त ूिबयाका वातार्कार)
भएको िथयो। त्यस काण्डमा पूवग
र् ह

९९

अिख्तयार दु पयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) एक सं वैधािनक अ

हो

कृंणूसाद िसटौला र पूवू
र् हरी ूमुखह को सं लग्नता भएको आरोप लागेको

जसका आयुक्तह लाई राजनीितक िनयुिक्त िदने गिरन्छ। तर माचर् २०१० दे िख

िथयो। त्यसै गरी मेिसन िरडेबल पासपोटर्को ठे क्का िनयम िमचेर िदएको सावर्जिनक

यता सो आयोग ूमुख आयुक्तिवहीन छ र एक जना िनजामती कमर्चारीले ूमुखको

लेखासिमितले ठहर गरे को िथयो; सभासदह बाट कूटनीितक पासपोटर् िबबी र
दु पयोग गिरएको अिभयोग लागेको िथयो; सव च्च अदालतबाट अिख्तयार

काम चलाउँ दै आएका छन्। माचर् २०११ मा अदुअआले सुडानमा बख्तरबन्द
गाडीह

पठाउँ दा अिनयिमतता गरे कोमा ूहरी महािनरीक्षकसमेत ५० जना विर

दु पयोग अनुसन्धान आयोगका दुई जना पूव र् आयुक्तह ले अिख्तयार दु पयोग

ूहरी अिधकृतह

गरे कामा िनजह उपर कारबाही गन आदे श भएको िथयो। पैसाले भोट िक े

मा ूहरी िनरीक्षक बनाइिदन्छु भनी घू स िलने एमाले सभास

ूचलन पिन नेपालको राजनीितक सं यन्ऽको चिरऽ रहँदै आएको छ। सेप्टे म्बर

मु ा चलायो। अक्टोबर २०१० मा राज्यको ःवािमत्वमा रहे को नेपाल टे िलकमले

२०१० मा नयाँ ूधानमन्ऽीको िनवार्चन हुन नसकेको बेला टे प ूकरण बािहर
आएको

िथयो।

त्यस

टे पवातार्मा

माओवादी

नेता

कृंणबहादुर

महराले

सभासदह लाई खिरद गनर्का लािग नगद िदने एक जना “िचिनयाँ” व्यिक्तसँग

कुराकानी गरे को र काठमाड िःथत भारतीय राजदू तावासले सो टे प रे कडर् बािहर
ल्याएको बताइन्छ। अगःट २०१० मा सं िवधानसभाका एक जना मधे सी सदःयले

आफूलाई काठमाड मा एक जना भारतीय खुिफयाले
एउटा िव ालयमा आफ्नो छोरीको भनार् र
लगाएका िथए।

भारत ारा स ािलत

गिरिदने धम्की िदएको आरोप

िव

मु ा चलाउने घोषणा गरे को िथयो। सेप्टे म्बर २०१०
िव

अदुअआले

अक पुःताको नेटवकर्सम्बन्धी ठे क्का िदँ दा सावर्जिनक खिरद ऐन २००७ को
ूिबयालाई िमचेको भन्दै सो ठे क्का र

गनर् नेपाल टे िलकमलाई िनदशन िदएको

िथयो र िडसेम्बर २०१० मा गैरकानुनी ढ ले दुईओटा एयरबस जहाजह
लागेकोमा नेपाल वायु िनगम र यसका कायर्कारी अध्यक्ष िव
१००

िक

मु ा चलाइयो।

उदाहरणाथर्, बाबुराम भ राईले “चोखो” र समथर्वान अथर्मन्ऽीको व्यिक्तगत

छिव बनाएकाले पिन जनतामाझ उनले आदर कमाएका छन्। नेपालको समम

राजनीितक ूणाली कसरी स ािलत छ भ ेबारे हे नह
र्ु ोस् बाइिसस म ुपको िरपोटर्,

नेपालको राजनीितक सं ःकार, मािथ उल्लेिखत।
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पान्तरणको ूिबया मा ुपछर्। यःतो हुन ु अिनवायर् छ र त्यःतो

भएकामा दु:ख मनाउ माऽै गिररहनुभन्दा त्यसलाई रोक्न र ठे गान
लगाउन राजनीितक

पमा पहल गिरनुपछर्। त्यस िदशातफर्को पिहलो

कदमचािहँ नयाँ सं िवधानको िनमार्ण, राज्य पुनसर्ंरचना र सुरक्षा क्षेऽको
सुधार हुनेछ। तर यी तीनै िवषयमा ूगित हुनलाई जनमुिक्त सेनाको

समायोजनका साथै िवघटन र यसका सदःयह को पुन:ःथापना अिनवायर्
सतर् हो।
फड्केमा रहे का समूहह ले काठमाड को ध्यान िखच्नलाई िहं साको

माध्यम ारा राज्यलाई च ुनौती िदनुपन रहे छ भ े बुझेका छन्।

त्यसबाहे क,

बिल्झन

सक्ने

अ

पिन

िबन्दुह

छन्,

जःतै :

माओवादीिभऽका केही खेमा र भिवंयमा चोइिटन सक्ने समूहह , पूवीर्

पहाड

र

तराईमा

पिहचानको

राजनीित

गन

राजावादीह को सम्भािवत गठबन्धन, िहन्दू समूहह
िहमायतीह

समूहह ,

क र

र सेनाका क र

तथा जनताको िनराशा र राज्यको अव्यवःथाबाट फाइदा

उठाएर कुनै “लौह पु ष” खोज्ने ूयास।

औपचािरक शािन्त ूिबयालाई झेिलरहनुपदार् पाटीर्ह
हुन सक्छन्, तर उनीह
वचनब

वाक्क-िदक्क भएका

यसिसत बाँिधएका छन् र नयाँ सं िवधान बनाउन

छन्। यस तथ्यलाई इन्कार गनार्ले उनीह लाई नै हािन

हुनेछ। शािन्त ूिबयालाई ितला ली िदनाले र यस ूिबयालाई क्षित

पुर्याउनाले िनम्त्याउने अझ गम्भीर र बृह र खतरा त आफ्नो ठाउँ मा
छँ दैछ। अल्पकालीन िहसाबमा हे दार् पाटीर्ह ले िवगत चार वषर्मा जःतो

आचरण दे खाउँ दै आएका छन् त्यसभन्दा उनीह ले बेग्लै आचरण

दे खाउने छाँट छै न। तर अिहले उनीह को समथर्न आधार टु िबँदै छ र
ु ठटाउन सक्ने तागत पिन घट्दै गएको छ। पाटीर्ह ले
वातार्को टे बल

शािन्त ूिबयाले तय गरे को ढाँचाअन्तगर्त नै रहे र काम गन हो भने

उनीह ले आफूलाई पूणर् राजनीितक पाऽका

पमा ःथािपत गन,

भिवंयलाई सुरिक्षत पान र जुन पिरवतर्न ल्याउने उनीह ले वचन िदएका
छन् त्यसलाई व्यवहारमा उतान अिन्तम मौका उनीह सामु छ। यिद
त्यसो नगन हो भने त्यसको अथर् त्यसबाट लामो र सम्भवत: अझ
ितखािरएको स षर् जन्मनेछ र अधुरो नै भए पिन नेपालले अिहले पाएको
लोकतन्ऽउपरको खतरा कायम रहनेछ।
काठमाडौ/ॄसेल्स, 7 अिूल 2011
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