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'जनय�ुलाई शान्तिमा रुपािरण गरेँ , 
मलाई कुन ैपश्चा�ाप छैन' 

 

माओवादी सशस्त्र ववद्रोहको ववधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको ववस्त्ततृ 
शान्न्तत सम्झौतामा िेिैको भूममका िहे पनि मार दईु जिा पारले हस्त्ताक्षि 
गिे मौका पाए । ियााँ वािेश्विन्स्त्ित अन्ततिाान्रिय सम्मेलि केन्तद्रमा 
२०६३ मङ्मसि ५ गते भएको शान्न्तत सम्झौताको एकातर्ा  त्कालीि 
प्रिािमन्तरी धगरिजाप्रसाद कोइिाला ि अकोतर्ा  त्कालीि ववद्रोही िेता 
पुरपकमल दाहाल प्रचण्डले हस्त्ताक्षि गिेका धिए । 

शान्न्तत सम्झौताका हस्त्ताक्षिकताामध्येका एक कोइिालाको केही वषा 
अगाडड िै नििि भयो । अकाा हस्त्ताक्षिकताा प्रचण्ड ववमभन्ति िाजिीनतक 
घुम्ती पाि गदै अहहले िेपाल कम्युनिस्त्ट पाटी (िेकपा)को अध्यक्षको 
हैमसयतमा सक्रिय छि ्। 
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शान्न्तत सम्झौतापनछका १२ वषामा िेपालको िाजिीनतमा अिेकौं 
जोखिमपूणा ि िाटकीय मोडहरु आए । कुिै मोडमा दघुाटिा िन्जकै पुगे 
पनि, समग्रमा िेपालको सशस्त्र ववद्रोहको अवतिणका लाधग प्रचण्डले 
मह््वपूणा भूममका िेले । शान्न्तत सम्झौताकै जगमा िेपालमा अन्ततरिम 
संवविािदेखि संवविािसभासम्म, िाजतन्तरको अन्त्यदेखि गणतन्तर 
स्त्िापिासम्म, हनतयाि व्यवस्त्िापिदेखि सेिा समायोजिसम्म, 
संवविािसभाबाट समािुपानतक–समावेशी ि संनघयता आहदको 
व्यवस्त्िासहहत जािी संवविाि निमााण गिामा प्रचण्डले मह््वपूणा भूममका 
िेले । 

तर, प्रचण्डले विस्ततृ शान्ति सम्झौता गरेर माओिादी जनय�ुलाई धोका ददएको आरोप 
उनकै केही पिूवसहकमील ेलगाउँदै आएका छन ्। प्रचण्ड भन ेनपेालको शान्ति प्रक्रियाको 
अिराक्ररियस्तरमा कम प्रचार भएको र अिराक्ररिय क्षते्रले न्यून मलु्मांकन गरेको गनुासो 
गछवन ्। कवतपयल ेचादह � उनको यो भनाइलाई नोबल परु�ारप्रवत उनको मोहको रुपमा 

पवन व्याख्या गन ेशान्ति सम्झौताको १२ िर्व पगुकेो अिसर पारेर नपेालको 
शान्ति प्रक्रियाका बहुआयावमक पक्षमाथि नकेपा अध्यक्ष प्रचण्डसगँ 
रातोपाटीका लागग बवबता शमाले गरेको विशरे् अिरिाता: 

सरुुम ैएउटा हाइपोिके्रटकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको 
नपेालको तस्बिर कस्तो हु�ो होला ? 
यो प्रश्नको जिाफ पवन तपाईंल े भनजेस्त ै ‘हाइपोिके्रटकल’ न ै हुन्छ । मरेो 
विचारमा अदहल े ज–ेजस्तो राजनीवतक पररितवन आए, त्मो स�ि हुन े 
थिएन । देश अझ ठूलो राजनीवतक अस्थिरतावतर जा�ो । हुनसक्छ, धरैे 
विघटनका शृङ्खला खडा हुन स� े । यहाँ िदेैशशक हस्तक्षपे धरैे  
बढ्थ्यो । देशको लागग त्मो दभुाग्यपणूव हु�ो । 
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त्मवतबलेा मरेो र पाट�को वि�रे्ण के रह्मो भन ेहामील ेय�ु�ारा मात्रै केन्द्रीय 
स�ा कब्जा गनव सक्न ेअिराक्ररिय र राक्ररिय पररस्थिवत छैन । राज्यल ेपवन 
हामीलाई परैू वनर्धे गनव सक्न ेस्थिवत छैन । 

लडाइँलाई ल�ाइराख्न े नपेाल रारि  र नपेाली जनताल े होइन, बाँकी अन्य 
पक्षल ेन ैफाइदा उठाउँछन ्भन्थ े वनष्कर्वसदहत हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रिशे 
गरेका हौँ । यदद शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारा�क होइन, नकारा�क 
न ैपररघटना अगाक्रड जान्थ्यो । 

शान्ति सम्झौताका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकताको हैशसयतमा यो १२ 
िर्वको अनभुि कस्तो रह्मो ? 
हामील े विस्ततृ शान्ति सम्झौतापछछ अरू पवन सहमवत र समझदारीका 
‘डकुमने्ट’ वनमाण गयौँ । शान्ति प्रक्रियाका काम छछटै्ट टुङ्ग्याउन सक्रकन्छ; 

संविधान पवन दईु िर्वमा बनाउन सक्रकन्छ; सनेा समायोजन, हवतयार 
व्यििापन साि ैसत्मवनरूपण, बपे�ालगायतका विर्य पवन केही मदहनामा 
टुङ्ग्याउन सक्रकन्छ भन्थ े स्बिटका साि बनाइएका हुन ्ती ‘डकुमने्ट’ । त्मो 
कोणबाट हेदा १२ िर्व वनकै लामो अिथध भयो । धरैे क्रिला भयो सब ैकुरा 
टुङ्ग्याउन भन्थ सक्रकन्छ ।तर, यसखालको राजनीवतक प्रक्रिया, जसको सीधा 
स�� राजनीवतक पररितवनसगँ छ । बाह्र िर्वमा ज–ेजवत सफलता हामील े
प्राप्त गयौँ, अिराक्ररिय क्षते्रका यस्त ैअुनभि हेदा हाम्रो धरैे छछटो हो । 

शान्ति प्रक्रियाको सबभै�ा संिदेनशील र सबभै�ा जक्रटल पक्ष हवतयार 
व्यििापन र सनेा समायोजन न ै थियो । हामील े त्मो सफलतापिूवक  
टुङ्ग्यायौँ । संविधान वनमाण र शान्तिप्रक्रियाको सफलतासगँ ै अरू काम 
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हामील ेसफलतापिूवक सम्पन्थ गयौँ । यसरी हेदा यो बाह्र िर्व का बीचमा ज–े

जवत उपलन्ति हाशसल गयौँ, राजनीवतक तहमा, संिधैावनक तहमा र शान्ति 
कायम गन ेसंरचनाको दृक्ररकोणल ेपवन ती असाध्य ैउत्साहिधवक छन ्भन्थ ेमरेो 
वनष्कर्व छ । 

यो नपेाल रारिका लागग मात्र ैहोइन, विश्वकै लागग पवन एउटा सफल उदाहरण 
बन्थ गएको छ । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी सफल भएको छ, अदहल ेविथभन्थ 
कोणबाट राक्ररिय र अिराक्ररिय रूपमा चचामा पवन छ । यो धरैे मौशलक छ र 
यो 'होमग्रोन' छ । नपेालील ेआफै बसरे आफ्न ैतररकाल ेटुङ्ग्याएको शान्ति 

प्रक्रिया हो यो । �सअिवमा यसका विथभन्थ आयामको अध्ययन अनसु�ान 

गनुवपन ेहुन्छ । अरू देशमा यस्तखैाल े‘कक्रलिक्ट’का समस्मा छन ्। वतनको 
समाधानमा यसको सदपुयोग गनव सक्रकन्छ क्रक भन्थ ेकुरा पवन चल्न ेगरेको  
छ । 

नपेालमा शान्ति कायम गररन्छ भन्थ ेविर्यलाई शलएर कस्ता कस्ता पात्र र संिाल े
काम गरेछन् भन्थ ेपछछ िाहा भयो । अदहल ेपवन शान्ति प्रक्रियाका िोरै विर्य 
टुङ्ग्याउन बाँकी छन् । यो नटुदियोस् भनरे यस्ता खालका माने्छ अदहल ेपवन 
लागकेा छन् । बाँकी सब ैटुदियो भन ेत वतनीहरूको व्यिसाय शसद्ध�न ेभयो । ती 
माने्छ, जसल ेयसबाट कमाइ गरेर खाएका छन्, वतनीहरू आफ्नो व्यिसायमा 
धक्का लाग्न ेभएकाल ेयो नटुदियोस् भन्थ ेचाहन्छन् । यो अक्रल्झइराखोस् भन्थ े
चाहन्छन् । 
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शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझ ैबाँकी छन ्। सत्म वनरूपण र बपे�ासगँ 

स�न्त�त काम छछट ै एउटा राजनीवतक समझदारी, संिधैावनक र 
काननुीरूपल ेवनष्कर्वमा पगु्छन ्भन्थ ेमरेो विश्वास छ । 

यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पवन त भए होलान ्? 
पदहला जनु स्बिटमा सक्न े भवनएको थियो, त्मो सक्रकएन । विथभन्थ 
जक्रटलताहरु पदैा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्थ सक्रकन्छ । तर, 
ऐवतहाशसक र दरुगामी मह�को राजनीवतक िममा यी स्वभाविक मान्थपुन े
हुन्छ । हरेक कुरा पदहला पररकल्पना गरेअनसुार जस्ताको त्मस्तै, सनु 
जोख्या जसरी जान ेप्रक्रिया न ै होइन । यो प्रक्रियामा आफै िपु्र ैसमस्मा र 
जक्रटलता जन्तिन्छन ्। त्मसअिवमा उल्लखेनीय गल्ती म देक्रददन ँ। 

गल्ती त होइन होला तर अफ्यारो चादह िँ के हो ? सत्मवनरूपण तिा 
मलेवमलाप आयोग र बपे�ा छानविन आयोग क्रकन अलमशलरहेको छ ? 
नीवतगत, स�ैान्तिक र सिंधैावनक दहसाबल े कुन ै कमजोरी भएको छैन । 
हामील ेभनअेनसुार न ैआयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गन ेम्बान्डटे 
पवन राजनीवतक र संिधैावनक सहमवत बनाउँदा कायम गरेका थियौँ । त्मही 
म्बान्डटे ददइएको छ । आयोग जवत तदारुकताकता र एकरूपताका साि 
सामदूहक रूपल े अगाक्रड बिाउनपुयो, त्महाँ केही समस्मा देखखए । मलै े
कसलैाई आरोप लगाउन खोजकेो होइन । िस्तगुत रूपमा त्महाँ समस्मा 
देखखयो । 

अकोवतर जनु स्तरको राजनीवतक सहमवत र शान्ति प्रक्रियाको स्वावमत्व 
शलएर छछटोभ�ा छछटो टुङ्ग्याउनवेतर जानपुयो, त्महाँ पवन केही अलमल 
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शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझ ैबाँकी छन ्। सत्म वनरूपण र बपे�ासगँ 

स�न्त�त काम छछट ै एउटा राजनीवतक समझदारी, संिधैावनक र 
काननुीरूपल ेवनष्कर्वमा पगु्छन ्भन्थ ेमरेो विश्वास छ । 

यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पवन त भए होलान ्? 
पदहला जनु स्बिटमा सक्न े भवनएको थियो, त्मो सक्रकएन । विथभन्थ 
जक्रटलताहरु पदैा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्थ सक्रकन्छ । तर, 
ऐवतहाशसक र दरुगामी मह�को राजनीवतक िममा यी स्वभाविक मान्थपुन े
हुन्छ । हरेक कुरा पदहला पररकल्पना गरेअनसुार जस्ताको त्मस्तै, सनु 
जोख्या जसरी जान ेप्रक्रिया न ै होइन । यो प्रक्रियामा आफै िपु्र ैसमस्मा र 
जक्रटलता जन्तिन्छन ्। त्मसअिवमा उल्लखेनीय गल्ती म देक्रददन ँ। 

गल्ती त होइन होला तर अफ्यारो चादह िँ के हो ? सत्मवनरूपण तिा 
मलेवमलाप आयोग र बपे�ा छानविन आयोग क्रकन अलमशलरहेको छ ? 
नीवतगत, स�ैान्तिक र सिंधैावनक दहसाबल े कुन ै कमजोरी भएको छैन । 
हामील ेभनअेनसुार न ैआयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गन ेम्बान्डटे 
पवन राजनीवतक र संिधैावनक सहमवत बनाउँदा कायम गरेका थियौँ । त्मही 
म्बान्डटे ददइएको छ । आयोग जवत तदारुकताकता र एकरूपताका साि 
सामदूहक रूपल े अगाक्रड बिाउनपुयो, त्महाँ केही समस्मा देखखए । मलै े
कसलैाई आरोप लगाउन खोजकेो होइन । िस्तगुत रूपमा त्महाँ समस्मा 
देखखयो । 

अकोवतर जनु स्तरको राजनीवतक सहमवत र शान्ति प्रक्रियाको स्वावमत्व 
शलएर छछटोभ�ा छछटो टुङ्ग्याउनवेतर जानपुयो, त्महाँ पवन केही अलमल 

देखा परेकै हो । तर, मरेो तकव  के छ भन ेहामील ेजजेवत काम टुङ्ग्यायौँ, धरैे 
ठूला काम टुङ्ग्यायौँ । 

हामील े साँच्च ै असाधारण महत्त्वका काम गररसकेका छौँ । हामी नपेाली 
आफैल ेगरेका कामको स्वावमत्व शलन अशल तशसिन ेभएकाल ेगयौँ क्रक गरेनौँ 
जस्तो गछौँ । तर धरैे ठूलो काम गररसक्मौँ । बाँकी रहेका काम, फप ेगरेका 
कामको तलुनामा धरैे न ै‘नसे्थिजसे्बिएबल’ हो । 

सत्मवनरूपण र बपेपा आयोग बनाइसकेप�छ, त्मसको टीओआर ददइसकेको 
स्थिवतमा क्रिला नहुनपुयो । तपाईंल े भनजेस्तो त्महाँ क्रिला भएकै छ । 
क्रकनभन ेहामील ेआयोगको म्बाद िपरे पवन त्मो म्बादथभत्र अझ ैफप ेहँुदै छैन 
। यो देखखसक्रकयो । 

नयाँ मलुकुी सदंहताल ेकोही व्यगि दश िर्वस� बपेपा भयो भन ेत्मसलाल 
स्वतः मतृक घोर्णा गन ेभन्थ ेछ । अब शान्ति सम्झौताकै १२ िर्व परूा भएर 
१३ िर्व लाग्दैछ । के अब राज्यल ेद्वन्द्वकालमा बपेपा पाररएकाहहलाल 
पवन सामदूहक मतृक घोर्णा गछव ? 
त्मस्तो हँुदैन । सामान्य रूपमा हुन ेबपेपा र य�ुको बलेा भएका बपेपा िा 
हत्माको प्रकृवत एउट ै हँुदैन । अझं हाम्रो संविधानल ेत शान्ति सम्झौतालाल 

पवन आफ्नो अि मानकेो छ र त्मसलाल वनरिरता ददइएको छ । य�ुको बलेा 
भएका बपेपा या हत्माका घटना सत्म वनरूपरण तिा मलेवमलाप 
आयोगमाफव त ्जान ेभवनएको छ । मरेो बझुाइ र राजनीवतक तहमा भएका 
छलफल आधारमा भ�ा हामी यसलाल शान्ति सम्झौताअनसुार न ैटुङ्ग्याउँदै 
छौँ । त्मसमा कुन ैसमस्मा आउँदैन । 
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शान्ति प्रक्रिया सम्पन्थ गन े िममा यसलाई वबिोल्न खोज्नहेरुबाट के–
कस्ता र्ड्यन्त्यहरु भए ? 
म फेरर पवन के भन्थ चाहनु्छ भन ेयो अितः राजनीवतक म�ुा हो । त्मसकारण 

राजनीवतक नतेतृ्वल ेराजनीवतक सहमवतको आधारमा मात्र ैयसलाई अन्तिम 
रूपमा टुङ्�ाउन सक्रकन्छ । यो काननुी म�ुा पवन हो तर म�ुरूपमा होइन । 
क्रकनभन ेकाननुी मात्र ैमानकेो भए त नपेालमा संविधानसभा पवन हुन ेथिएन । 

सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य पवन हुन ेथिएन 
। यी ज ेजवत पररितवन भयो, त्मो हँुदैनयो । 

तपाईंल  े भन्थ ु भएको कुरा राक्ररिय स�भवमा 
मात्रै क्रक अिराक्ररिय स�भवमा पवन हो ? 
पदहलो कुरा, मलै े राक्ररिय र अिराक्ररिय दिु ै
स�भवमा भनकेो हो । त्मसकारण हामील े
ग��र अपराधबाट उ��ु� ददन े ‘ब्ल्याङे्कट 
एम्नसे्टी’को कुरा गरेको छैनौँ । 
‘इम्यवुनटी’लाई बिािा ददन ेकुरा गरेका छैनौं 
। मतलि कसलैाई पवन दण्डहीनताको कुरा 
गरेका छैनौँ । तर, आमरूपमा फेरर सत्म 
वनरूपण र मलेवमलाप गन ेयसको उ��े हो । 
त्मो भनकेो राजनीवतक हो । 

दोस्रो कुरा, के पवन साँचो हो भन े एकिरर 
माने्छका वनन्त� दहजो य�ु चशलरहेको समयमा 

शान्ति प्रक्रियामा आउन े
स�भवमा मलैे हाम्रा दिु ै
छछमकेीलाई छचठी लखेेँ । 
त्मवतबलेा भारतमा 
अटलविहारी बाजपयेी 
प्रधानमन्त्यी हुनहुु�ो । उहाँको 
नाममा छचठी लखेेँ । चीनमा हु 
शजन तािो रारिपवत हुनहुु�ो । 
उहाँको नाममा छचठी लखेेँ । 
रारिसङ्घका तत्काशलन 
महासछचि कोफी अन्थानलाई 
पवन छचठी लखेेँ । सबकैो 
सहयोग भयो भन ेमात्र ै
नपेालमा राजनीवतक पररितवन 
स�ि हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा 
जान ेकुरा पवन स�ि हुन्छ 
भनरे सोचरे न ैिधैावनक ििल े
तीनिटा छचठी लखेकेो हो । 
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शान्ति प्रक्रिया सम्पन्थ गन े िममा यसलाई वबिोल्न खोज्नहेरुबाट के–
कस्ता र्ड्यन्त्यहरु भए ? 
म फेरर पवन के भन्थ चाहनु्छ भन ेयो अितः राजनीवतक म�ुा हो । त्मसकारण 

राजनीवतक नतेतृ्वल ेराजनीवतक सहमवतको आधारमा मात्र ैयसलाई अन्तिम 
रूपमा टुङ्�ाउन सक्रकन्छ । यो काननुी म�ुा पवन हो तर म�ुरूपमा होइन । 
क्रकनभन ेकाननुी मात्र ैमानकेो भए त नपेालमा संविधानसभा पवन हुन ेथिएन । 

सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य पवन हुन ेथिएन 
। यी ज ेजवत पररितवन भयो, त्मो हँुदैनयो । 

तपाईंल  े भन्थ ु भएको कुरा राक्ररिय स�भवमा 
मात्रै क्रक अिराक्ररिय स�भवमा पवन हो ? 
पदहलो कुरा, मलै े राक्ररिय र अिराक्ररिय दिु ै
स�भवमा भनकेो हो । त्मसकारण हामील े
ग��र अपराधबाट उ��ु� ददन े ‘ब्ल्याङे्कट 
एम्नसे्टी’को कुरा गरेको छैनौँ । 
‘इम्यवुनटी’लाई बिािा ददन ेकुरा गरेका छैनौं 
। मतलि कसलैाई पवन दण्डहीनताको कुरा 
गरेका छैनौँ । तर, आमरूपमा फेरर सत्म 
वनरूपण र मलेवमलाप गन ेयसको उ��े हो । 
त्मो भनकेो राजनीवतक हो । 

दोस्रो कुरा, के पवन साँचो हो भन े एकिरर 
माने्छका वनन्त� दहजो य�ु चशलरहेको समयमा 

शान्ति प्रक्रियामा आउन े
स�भवमा मलैे हाम्रा दिु ै
छछमकेीलाई छचठी लखेेँ । 
त्मवतबलेा भारतमा 
अटलविहारी बाजपयेी 
प्रधानमन्त्यी हुनहुु�ो । उहाँको 
नाममा छचठी लखेेँ । चीनमा हु 
शजन तािो रारिपवत हुनहुु�ो । 
उहाँको नाममा छचठी लखेेँ । 
रारिसङ्घका तत्काशलन 
महासछचि कोफी अन्थानलाई 
पवन छचठी लखेेँ । सबकैो 
सहयोग भयो भन ेमात्र ै
नपेालमा राजनीवतक पररितवन 
स�ि हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा 
जान ेकुरा पवन स�ि हुन्छ 
भनरे सोचरे न ैिधैावनक ििल े
तीनिटा छचठी लखेकेो हो । 

पवन त्मो य�ु व्यिसाय बन्थ गएको थियो । य�ुलाई व्यिसाय बनाउन े र 

त्मसबाट आजवन गन ेिा राम्रो कमाइ गन ेनकाम भएको थियो । हामीलाई िाहै 

थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछछ िाहा पाय� । दश िर्वको य�ुको अिथधमा 
करोडौँको चलखले हुन ेगरेको रहेछ । हाम्रो देशथभत्र मात्र ैहोइन, विदेशमा पवन 
नपेालको य�ुको विर्यलाई शलएर यस्तो भएको रहेछ । 

नपेालमा शान्ति कायम गररन्छ भन्थ े विर्यलाई शलएर कस्ता कस्ता पात्र र 
संिाल ेकाम गरेछन ्भन्थ ेपछछ िाहा भयो । अदहल ेपवन शान्ति प्रक्रियाका 
िोरै विर्य टुङ्ग्याउन बाँकी छन ्। यो नटुदियोस ्भनरे यस्ता खालका माने्छ 
अदहल ेपवन लागकेा छन ्। बाँकी सब ै टुदियो भन ेत वतनीहरूको व्यिसाय 
शस��न ेभयो । ती माने्छ, जसल ेयसबाट कमाइ गरेर खाएका छन,् वतनीहरू 
आफ्नो व्यिसायमा धक्का लाग्न ेभएकाल ेयो नटुदियोस ्भन्थ ेचाहन्छन ्। यो 
अक्रल्झइराखोस ्भन्थ ेचाहन्छन ्। 

बडो विछचत्रको, बडो मावमिक कुरा यसथभत्र अिवनिदहत छन ् । गाउँघर या 
देशभैरर दहजो य�ुकालमा आपसमा लडकेाहरु अदहल े वमलरे बशससके । 
यधु्दमा आमन-ेसामन े भएका सनेा समायोजन भएर बसकेा  
छन ्। उनीहरुबीच धरैे राम्रो स�� छ । यस्तो संसारमा कम ैहुन्छ । यो त 
आफैमा अनपुम उदाहरण हो वन ! 
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त्मसो नहोस ् भनरे खाटो लागकेो घाउलाई बाँदरल े जस्तो कोट्याइरहेका  
छन ्। अझ त्मसलाई कोट्याएर घाउ बनाउँदा फाइदा देखकेा छन ्। ती माने्छ 
एक प्रवतशत पवन छैनन ्तर ती मावनन्छन ्पीक्रडत भनरे । वतनल ेआफूलाई 
पीक्रडत पक्ष ठान्छन ्। 

हजारौँ र लाखौँ पीक्रडतको एउटा पीडा छ । यो �छटोभ�ा �छटो राम्रोसगँ 
टुदियोस ्भन्थ ेछ । िास्तविक पीक्रडत वमलरे बशससके तर 'क्रकन वमलकेो ? 

वमल्न हँुदैनयो' भनरे दह िँड्न ेमाने्छहरू छन ्।  

त्मसकारण मरेो विचारमा यो समस्माबारे वमक्रडयाबाट पवन राम्रो प्रचार 
गररनपुछव । प्राप्त भएका सफलता ऐवतहाशसक महत्त्वका छन ् । राक्ररिय 
महत्त्वका छन ् । विश्वव्यापी रूपमा िाक्रपत गनवलायक छन ् । त्मसलाई 
‘हाइलाइट’ गररन ुपयो र बाँकी रहेका समस्मा समाधान गन ेिातािरण बन्थ ु
पयो, बनाइन ुपयो । 

शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पवन सखु-शान्ति पाउन ुभएन है ? 
मलाई व्यगिगत रूपल े तनाि ददन े कोशसस धरैे पटक भएका छन,् ती 
महत्त्वका पवन छन ्। पदहलो पटक म प्रधानम�ी हँुदा न ै'शान्ति प्रक्रियालाई 
शान्ति सम्झौताको ममव र भािना अनसुार टुङ्ग्याउँछु र नागररक 
सिोच्चतालाई महत्त्व ददनु्छ' भ�ा मलै ेदःुख पाएको हो । अरू मरेो कुन ैस्वािव 
थिएन । रारिको दहतमा दीघवकालीन योजना अगाक्रड सान ेजमको गदै थिएँ । 
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ु खोजै्द थिए । तर, ती माने्छ, जसल े यो शान्ति 

सम्झौताको महत्त्व बझु्न चाहँदैनिे, नागररकको सिोच्चता स्वीकार गनव 
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चाहँदैनि,े वतनीहरूल ेअिराक्ररिय ‘प्रवतक्रियािादी’सगँ वमलरे बडो डरलाग्दो 
स्थिवत शसजवना गरे । 

त्मसको पदहलो पीक्रडत त म आफै भए । क्रकनभन ेदेश अझ ठूलो दघुवटनामा 
जान्छ क्रक भनरे मलै ेसहज ििल ेराजीनामा ददएँ । मलै ेशान्ति प्रक्रिया अगाक्रड 
बिोस ्भनरे सोचकेो थिएँ । 

म पटक–पटक विदेश जान खोज्दा विथभन्थ खालका व्यिधान खडा गन ेतत्व 
पवन गयन ैहुन ्। यो शान्ति प्रक्रिया नटुदियोस,् यहाँ धवमलो पानी भइराखोस ्र 
माछा मानव पाइराखखयोस ्भन्थहेरूल ेन ैम कहीँ जान खोज्यो भन े'लौ यस्तो हुन 

लागकेो छ' भन्थ ेहल्ला गददवन्छन ्। जसल ेगदा भ्रमण न ैत्माग्नपुन ेस्थिवतस� 
बन े। यो पवन त्मसकैो एउटा ‘िाई प्रोडक्ट’ हो । यद्भक्रप त्मसबाट म छचन्तित 
छैन । कवतस� र्�� चशलरा�दो रै’छ भन्थ ेयो एउटा उदाहरण मात्र ैहो । 

०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गनुवभयो तपाईंल  े। तर, एकिरी 
माने्छको  विश्लरे्ण ‘पदहलो सवंिधानसभा विघटन नहँुदास� प्रचण्डल े
मनदैेखख शान्तिको पक्षमा काम गनुवभएन’ भन्थ ेछ । उनीहरु प्रचण्डल  ेसाँच्च ै
चाहेको भए पालङु्टार बठैकमा शान्ति र सवंिधानको लाइन पाररत 
गराएर सवंिधानसभाबाट सवंिधान जारी गराउन सक्न  ु हु�ो भन्छन ् 
वन । 
मरेा लागग यो धरैे ग�ीर प्र� हो । म यिािवमा शान्ति प्रक्रिया र यो राजनीवतक 
रूपािरणको प्रक्रिया छछटोभ�ा छछटो सकारा�क ििले टुदियोस ्भन्थ ेन ै
चाह�� । जवतबलेा मलै ेतीन मदहन ेय�ुवबराम गरेर ज्ञानने्द्रलाई ‘यएून’मा 
जानबाट रोक्न े राजनीवतक पहल र शान्तिको िातािरण बनाउन े पहल 
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एकलौटी रूपमा गरेँ, त्मो धरैे गदहरो विश्लरे्ण र वनष्कर्वपछछ गरेको हो । 
तपाईंको प्रश्नको पदहलो पाटो भयो यो । 

प्रश्नमा केही सच्चाइ पवन छ । सच्चाइ कहाँनरे छ भन–े पाटीलाई बचाइरादछु, 

एकताब� बनाएर रादछु भ�ा म केही उदार भएँ । आ�नो मनथभत्र यसलाई 
छछटो टुङ्ग्याऊँ भन्थ े हँुदाहँुदै पवन पाटीको वनवम� धरैे उदार भएँ । शान्ति 

प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ेविर्यमा दह्रो स्टपे पछछ मात्र ैचालेँ । 

पाटी फुट्न ेन ैदेखपेछछ अब लोलोपोतो गरेर क्रिला गनुवको केही अिव छैन भन्थ े
भयो । िान्तिका एकदम ै ठूला–ठूला कुरा गन े सािीलाई प्रचण्डल े कहाँ 
ल्माएर डुबायो भन्थ ेपरेको थियो त्मो बलेा । के गयो के गयो भन ेजस्तो । मानौँ 
प्रचण्डल ेयसो नगरेको भए िान्ति भइसक्यो, परैू स�ा क�ा भइसक्यो 
जस्तो सोच ेसािीहरूल े। वतनको पवन मन रादछु भ�ाभ�ै शान्ति प्रक्रियाका 
काममा क्रिला हुन गएकै हो । 

तर, अब ज ेगरे पवन नहुन ेभयो भन्थ ेभएपछछ, मरेो मनथभत्र ज ेकुरा थियो, त्मो 
ड्याङ्का ड्याङ् कायान्वयन गरेपछछ शान्ति प्रक्रिया पवन टुदियो । संविधान पवन 

बन्यो । सङ्घीय लोकतन्त्य पवन संिागत भयो । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, य�ुकालीन म�ुाका विर्य ‘सटेल’ गनव 
नसक्न ुिा क्रिलाइ हुनमुा कसलाई शज�िेार ठान्थहुुन्छ ? 
अब यसमा शज�िेार हामी न ैहो, म पवन हो एउटा । तर, नपेालको शान्ति 
प्रक्रिया तत्कालीन नकेपा माओिादी र सात राजनीवतक दलका बीचमा 
समझदारी बन्यो । सात राजनीवतक दलका तफव बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्यी 
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गगररजाप्रसाद कोइराला र सश� विद्रोह गन ेपाटीको नतेतृ्वको दहसाबल ेमरेो 
पहलमा शान्ति प्रक्रिया िाशलएको हो । 

मलै ेअगघ पवन एउटा प्रसिमा भनेँ, राजनीवतक तहमा राम्रो समझदारी हुन ेहो 
भन े यो सब ै टुदिएको छ । बाँकी कुरा पवन सशजल ै टुङ्ग्याउन सक्रकन्छ । 
त्मसका लागग एउटा पहलको खाँचो छ । अब एक पटक फेरर हाम्रो सरकारको 
नतेतृ्व गरेको नपेाल कम्बवुनस्ट पाटी, नपेाली काँग्रसे र अन्य राक्ररिय दलका 
बीच समझदारी बनाउन ुपन ेहुन्छ । साि ैत्मवतबलेाको नपेाली सनेाको नतेतृ्व, 

त्महाँ पवन एउटा समझदारी बनाउनपुन ेहुन्छ । अिराक्ररिय समदुायस� पवन 
एक खालको समझदारी बनाउनपुन े हुन्छ । त्मस्त ै िास्तविक पीक्रडत, जो 
धवमलो पानीमा माछा मानिेाला होइनन,् ती य�ुपीक्रडतहरूबाट पवन एउटा 
रायसझुाि शलएर टुङ्ग्याउनपुछव । 

यो प्रक्रियाको सरुुिात हामील े गरेका पवन छौँ । केही ददन अगाक्रडमात्र ै
प्रधानमन्त्यी केपी ओली, शरेबहादरु देउिा र म बसरे बाँकी विर्यलाई ‘िाि 
एन्ड फर अल’ टुङ्ग्याउनपुछव भनकेो छौँ । अरूल ेटुिाएर यो टुदििँदैन । शान्ति 

प्रक्रिया नपेालील ेन ैटुियाउनपुछव । नपेालको नतेतृ्वल ेसम्पणूव रूपल ेयसरी 
टुङ्ग्याउँछौँ भवनसकेपछछ ‘शलगल इस्म’ुमा अदालत–िक्रकलसगँ सरसल्लाह 
गरेर जान्छौँ । अिराक्ररिय समदुाय पवन सहमत हुन े गरेर ‘शलगल’ रूपल े

टुङ्ग्याउनपुछव भनरे नयाँ पहल भएको छ । मलाई लाग्छ, अब यो टुदिन्छ । 

यसको मतलब नकेपाथभत्र य�ुकालीन म�ुा सल्ट्याउन े विर्यमा अब 
वििाद छैन ? 
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त्मस्तो वििाद अब छैन । दहजो पाटी एकता हुनभु�ा अगाक्रड तत्कालीन 
माओिादी केन्द्र र तत्कालीन नकेपा एमालकेो बीचमा यो विर्यमा एउट ै
बझुाइ बनाउन कदठनाइ भएकै हो । एउटाल ेयो समस्मा अशलकवत रदहरहोस ्
जस्तो गन,े अकोल े छछटो टुदियोस ्जस्तो गन ेसमस्मा थियो । तर, अदहल े
त्मस्तो छैन । 

प्रधानमन्त्यी ओलील े आफैल े पवन ‘यएून’मा गएर जनु ििव्य ददनभुयो, 
एशसया सोसाइटीमा जसरी भार्ण गनुवभयो, कोस्टाररकामा गएर शान्तिको 
पक्षमा यसको ऐवतहाशसक महत्त्वबारे ज ेबोल्नभुयो, त्मो महत्त्वपणूव छ । 

रारिपवतको सल्लाहकारका रूपमा हुनहुुन्छ, सशुील याकुरेलजी । उहाँ मानि 
अथधकारको क्षते्रमा अशल चछचित र िाक्रपत ैनाम हो । तपाईं हामी सबलैाई 
िाहा छ, दहजो यो विर्यमा त्मवत धरैे सकारा�क छलफल उहाँहरूसगँ 
हँुदैनयो । तर, अदहल ेसशुीलजी आफै यसलाई टुङ्ग्याउनपुछव भनरे लागगपनुव 
भएको छ । त्मसलै े अब नकेपाथभत्र बाँकी विर्य टुङ्ग्याउन े विर्यमा कुन ै
विमवत छैन । 

नपेाली काँग्रसेमा पवन यो विर्य टुङ्ग्याउन े विर्यमा विमवत छैन । नपेाली 
सनेाल ेत झन ्यो राम्रोसगँ टुदियोस ्भनरे चाहेकै छ । यसकारण केही क्रिलो 
भए पवन शान्ति प्रक्रियालाई अब टुियाइन्छ । 

नपेालको शान्ति प्रक्रियामा भारतल ेधरैे न ैस्वावमत्व शलन खोजकेो जस्तो 
देखखन्छ . तपाईंको बझुाइमा नपेालको शान्ति प्रक्रियामा अिराक्ररिय 
समदुायमा कसको कस्तो भवूमका थियो ? 
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यो कुरा मावनसल ेआआफ्नो ििल ेविश्लरे्ण गन,े तकव  गन ेत गछवन ्। मलै ेअगघ 

पवन भनेँ र अदहल े दोहोयाएर भनु्छ, मलूभतू रूपमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया 
मौशलक छ । हाम्रो घरथभत्रबाट न ैसमाधान गनव पहल गररएको शान्ति प्रक्रिया 
हो यो । यसमा दद्वविधामा पनुवपन ेकुन ैकारण छैन । 

मलाई अदहल ेधरैे व्याख्या गनव तपाईंहरूल ेनलगाउँदा न ैदेशको दहतमा छ । 
क्रकनभन ेराजत�को अ� गन ेर गणत�को �ापना गन े�नूतम माग थियो 
हाम्रो अिात ्त्मवतबलेाको माओिादीको । हाम्रा 
छछमकेीको त्मवतबलेा के थियो भन्थ े विर्यमा 
तपाईंहरूलाई बशैाख ८ गत ेके हुन खोजै्द थियो 
भन्थ ेकुरा सम्झना होला । तर, नपेाली जनताल े
आफ्नो कुरा आफै अगाक्रड लान्छौँ भनरे 

विदेशीको सझुाि या दबाब ज ेभन्थसु,् इन्कार 
गरेकै हुन ्। 

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षको नतेतृ्व मलै े
गरेको थिएँ । मलै ेइन्कार गरेँ । यो राजासगँ 
सम्झौता हुन सकै्थन भनपेछछ अको दईु ददन 
आ�ोलन भएर सीध ै११ िशैाखमा पगुरे नयाँ 
राजनीवतक िातािरण बन्थ गयो । ऐवतहाशसक 
तय के हो भन े नपेाली राजनीवतक दल र 
नतेाहरू आफैल े पहल गरेको, नपेाली जनता आफैल े वनणवयमा पयुाएको 
राजनीवतक प्रक्रिया हो शान्ति प्रक्रिया । यसमा दद्वविधामा बशसराख्नपुन े िा 

कदहलकेाहीँ आफ्न ैत्रकु्रट 
पवन भएका छन् । मरेा 
त्रकु्रट न ैभएनन् भनरे म 
भन्द�नँ । शान्ति 
प्रक्रियामा आइसकेपछछ 
दईुिटा कुरामा 
मरेोतफव बाट जवत 
पररपक्व ििले कदम 
चाल्नपुयो, त्मो भएन 
भन्थ ेलाग्छ । मलै ेपररपक्व 
कदम चाल्न पाएको भए 
इवतहासको कोसव न ैअकै 
हुन ेरहेछ भन्थ ेलाग्छ । 
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अन्योल हुनपुन ेकारण छैन र आफैलाई हीनताबोध गराएर अकाल ेगररददएको 
हो भनरे प्रचार गनुवको केही औछचत्म पवन छैन । त्मसको अिव पवन छैन । 

दोस्रो कुरा, तर फेरर के सगँसगँ ै हो भन े अदहलकेो एक्काइसौँ शताब्दीको 
विश्वमा छछमकेीको, अिराक्ररिय समदुायको र रारि  सङ्घको पवन सकेस� 
सहयोग जटुाउन खोज्न ु राजनीवतक दलहरूको, नतेतृ्वको साि ै जनताको 
दागयत्वथभत्र पवन पछव । सबलैाई वमलाएर आफ्नो देश अगाक्रड जाओस ्भनरे 
चाहन ुनराम्रो होइन, राम्रो हो । 

शान्ति प्रक्रियामा आउन ेस�भवमा मलै ेहाम्रा दिु ै छछमकेीलाई छचठी लखेेँ । 

त्मवतबलेा भारतमा अटलविहारी बाजपयेी प्रधानम�ी हुनहुु�ो । उहाँको 
नाममा छचठी लखेेँ । चीनमा हु शजन तािो रारिपवत हुनहुु�ो । उहाँको नाममा 
छचठी लखेेँ । रारिसङ्घका तत्काशलन महासछचि कोफी अन्थानलाई पवन छचठी 
लखेेँ । सबकैो सहयोग भयो भन ेमात्र ैनपेालमा राजनीवतक पररितवन स�ि 

हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा जान ेकुरा पवन स�ि हुन्छ भनरे सोचरे न ैिधैावनक 
ििल ेतीनिटा छचठी लखेकेो हो । 

मलै ेत्मसो गरेको कुन ैविदेशीलाई हस्तक्षपेका लागग वनक्रम्त्माएको भन्थ ेअिव 
लगायो भन ेत्मोभ�ा ठूलो त�को तोडमोड या त्मोभ�ा ठूलो ग�ी अरू केही 
हँुदैन । बरु, नपेालीको वनवम� खसुी र गिवको कुरा हो । नपेालका राजनीवतक 

पाटी र नतेतृ्वल ेयवत ठूलो ऐवतहाशसक राजनीवतक पहल र शान्तिको पहल 
गन े बलेामा आफै मात्र ै सब ै हौँ भनरे घमण्ड गरेनछन ् । भारत, चीन, 

रारिसङ्घजस्ता अिराक्ररिय समदुायलाई पवन विश्वासमा शलएर जान े काम 

गरेछन ्भ�ा त गिव पो मान्थ ुपयो । 
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तसे्रो कुरा, हाम्रो खलुा सीमाना, हाम्रो भगूोल, हाम्रो स�ृंवत, हाम्रो इवतहास र 

दहजो पाटी कसरी गठन भए भन्थ ेतय हेन ेहो भन ेभारतसगँ हाम्रो मौशलक 

स�� छ । यस्त ै स�� त अरूसगँ छैन । सशजलो त्मही हुन्छ फेरर । 
भवूमगत पाटी गठन गनुवपयो भन ेपवन कोलक�ामा गएर हुन्छ । बीपील ेसश� 

सङ्घर्व सरुु गनव पयो भन ेपवन बगववनया (Bairgania) मा स�लेन हुन्छ । 

बाह्रबुदेँ सहमवत पवन गरेको त भवूमगत न ैहो, खलुा गरेको होइन । तर, भएको 
त ददल्लीमा हो । यो पवन अको तय हो । त्मसो भएपछछ भारतको 
त्मवतबलेाको नतेतृ्वल ेनपेालमा शान्ति होस,् पररितवन होस ्भन्थ ेसकारा�क 
धारणा राखकेो थियो भन्थ े कुरा पवन सत्म हो । त्मसकारण यी तीनिटा 
तकव लाई एकै ठाउँमा वमलाएर हेयो भन ेज ेसत्म हो, त्मो देखखन्छ । 

नपेालको शान्ति सम्झौता एउटा यगुािकारी पररघटना भ�ै तपाईंल े
यसको अिराक्ररिय स्तरमा कम चचा भयो भ�ै आउनभुएको छ । 
रारिसङ्घ सहभागी भएको नपेालको शान्ति सम्झौताको योभ�ा बबी 
चचा के हुनपुन ेथियो जस्तो लाग्छ ? 
यहाँ के छ भन ेअिराक्ररिय राजनीवत त चशलराखकैे छ, चशल न ैरादछ । सयंिु 

रारिसङ्घको अनवमनका रूपमा सरुुका ददनमा शान्ति प्रक्रिया अगाक्रड बबाउन ु
सहयोगी भवूमका रह्मो । सायद कवतपय मावनस त्मो वमसन यहाँ बशसरहोस ्
भन्थ ेचाह� ेहोला । त्मो नपेालल ेमानने । अनवमनलाई तपाईंहरूको सहयोग 
पगु्यो, अब क्रफता गइददनसु ्भनरे हामील ेभन्यौँ । कसलैाई त्मो मन नपरेको 
हुनसक्छ । बशसरहन ददएको भए हु�ो भन्थ े हुन सक्छ कवतपयलाई । 
कवतपयलाई यो शान्ति प्रक्रिया हँुदै नहोस ्भन्थ ेपवन थियो । 
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त्मवतबलेा मोररयाटी अमरेरकी राजदतू थिए । हामी १२ बुदेँ सम्झौता गनव 
ददल्लीमा बशसरहेका  
थियौँ । उनी पवन ददल्लीम ैपगुकेा थिए । उनल ेयो १२ बुदेँ सम्झौता कुन ैपवन 
हालतमा गनव हँुदैन भनरे परैू तागत लगाएका थिए । त्मस्तो पवन थियो 
त्मवतबलेाको स्थिवत । तर पछछ त शान्ति प्रक्रियाप्रवत अमरेरका पवन 

‘पोजके्रटभ’ छ । 

मलै ेअध्ययन गदा यस्तै खालको शान्ति सम्झौता या योभ�ा कमजोर शान्ति 
सम्झौता भएका देशका केही नतेाल ेनोबले शान्ति परु�ार पाएका छन ्। 
कोहील ेअिराक्ररिय रूपमा ठूलो मान्यता पाएका छन ्। मलाई त अनौठो के 
लाग्छ भन े कवतपय देशका नतेालाई नोबले शान्ति परु�ार ददए वन त्मह� 
असफल हँुदै छ शान्ति प्रक्रिया । त्मो परु�ार न ै क्रफता शलनपुन े अििा 
देखखएको छ । सफल भइसकेपछछ ददन ुवन परु�ार पवन । 

हाम्रो त सफल भइसक्मो शान्ति प्रक्रिया । हवतयार व्यििापन, सनेा 
समायोजन र तीन तहका वनिाचन सफलतापिूवक सम्पन्थ भएर दरुगामी 
राजनीवत पररितवन संिागत भइसक्मो । हाम्रो बारेमा जवत चचा अिराक्ररिय 
समदुायको आथधकाररक सङ्घसंिा, व्यगित्वहरूल ेगनुवपन ेहो, त्मसो क्रकन 
गरेका छैनन ् भन्थ े कुरा राजनीवतक रूपल े बझु्न जरुरी छ । वमक्रडयाका 
सािीहरूल ेपवन यो कुरा अशल गदहरो गरी छचिन गनव र बादहर ल्माउन जरुरी 
छ । मलै ेत धरैे फोरममा भनकेो पवन छु । सायद हामी ल्माक्रटन अमरेरकी देश 
भएको भए िा यरुोक्रपयन यवुनयनथभत्रको कुन ैदेश भएको भए, हाम्रो शान्ति 
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त्मवतबलेा मोररयाटी अमरेरकी राजदतू थिए । हामी १२ बुदेँ सम्झौता गनव 
ददल्लीमा बशसरहेका  
थियौँ । उनी पवन ददल्लीम ैपगुकेा थिए । उनल ेयो १२ बुदेँ सम्झौता कुन ैपवन 
हालतमा गनव हँुदैन भनरे परैू तागत लगाएका थिए । त्मस्तो पवन थियो 
त्मवतबलेाको स्थिवत । तर पछछ त शान्ति प्रक्रियाप्रवत अमरेरका पवन 

‘पोजके्रटभ’ छ । 

मलै ेअध्ययन गदा यस्त ैखालको शान्ति सम्झौता या योभ�ा कमजोर शान्ति 
सम्झौता भएका देशका केही नतेाल ेनोबले शान्ति परु�ार पाएका छन ्। 
कोहील ेअिराक्ररिय रूपमा ठूलो मान्यता पाएका छन ्। मलाई त अनौठो के 
लाग्छ भन े कवतपय देशका नतेालाई नोबले शान्ति परु�ार ददए वन त्मह� 
असफल हँुदै छ शान्ति प्रक्रिया । त्मो परु�ार न ै क्रफता शलनपुन े अििा 
देखखएको छ । सफल भइसकेपछछ ददन ुवन परु�ार पवन । 

हाम्रो त सफल भइसक्मो शान्ति प्रक्रिया । हवतयार व्यििापन, सनेा 
समायोजन र तीन तहका वनिाचन सफलतापिूवक सम्पन्थ भएर दरुगामी 
राजनीवत पररितवन संिागत भइसक्मो । हाम्रो बारेमा जवत चचा अिराक्ररिय 
समदुायको आथधकाररक सङ्घसंिा, व्यगित्वहरूल ेगनुवपन ेहो, त्मसो क्रकन 
गरेका छैनन ् भन्थ े कुरा राजनीवतक रूपल े बझु्न जरुरी छ । वमक्रडयाका 
सािीहरूल ेपवन यो कुरा अशल गदहरो गरी छचिन गनव र बादहर ल्माउन जरुरी 
छ । मलै ेत धरैे फोरममा भनकेो पवन छु । सायद हामी ल्माक्रटन अमरेरकी देश 
भएको भए िा यरुोक्रपयन यवुनयनथभत्रको कुन ैदेश भएको भए, हाम्रो शान्ति 

प्रक्रियालाई वनकै ‘हाइलाइट’ गररन्थ्यो, स�ावनत गररन्थ्यो, ‘ररकग्नाइज’ 

गररन्थ्यो । तर, हामी अशल गररब देशका पररयो, अशल पछछ परेको देश भयो । 

तर, यसो भन्थकुो अिव हामीलाई ददनपुयो भनरे कुन ैमाग गरेको होइन । मरेो 
कुन ैरोइकराइ पवन होइन । मरेो खाशल ‘लशजक’ के मात्र हो भन ेत्मो परु�ृत 

नहुनपुन े कुन ै कारण छैन, परु�ृत हुनपुन े चादह िँ हो भन्थ े तयहरूल े 

देखाउँछन ्। 

केही ददनअगघ आई क्मापको विशरे् बठैकमा अमरेरकाका एक डाक्टरल े
नतेतृ्व गरेको एउटा संिा सहभागी रहेछ, त्मसको अध्यक्ष पवन आएका 
रहेछन ्। त्महाँ चीन, भारत, जापान, अमरेरकालगायत िपु्र ै देशका पाटीका 
नतेाहरु पवन थिए । मरेो त्मो बठैकमा जान े कुन ै योजना थिएन । त्महाँ 
प्रधानमन्त्यीलाई बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्यील ेतपाईं पवन जानपुछव 
भवनरहनभुएको  
थियो । मरेो त्महाँ खास ै काम देखकेो थिइन ँ । प्रधानमन्त्यील े जोडबल गनुव 
भएपछछ गएँ । तर, त्महाँ मलाई ‘ि�व क्रपस ए��ेडर अिाडव’ल ेस�ान गन े
कायविम पो रहेछ । पदहला मलाई जानकारी थिएन ँ। उहाँहरूल ेवनकै राम्रो 
पररचयका साि नपेालको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व, त्मसमा शलडरशसपल े
खलेकेो भवूमकाको बारेमा व्याख्यासदहत ‘अिाडव’ ददनभुयो । त्महाँ यो 
‘अिाडव’ नोबले शान्ति परु�ारको तयारी पवन हुन सक्छ भनरे उहाँहरूल ेन ै
व्याख्या गनुवभयो । 

त्मसपछछ मलाई के महससु भयो भन ेअितः मावनसहरूल ेसच्चाइ त हेदा 
रहेछन ्। त्मो मरेो पदहलो ‘अिाडव’लाई धरैे जतनका साि राखकेो छु । 
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मसु्लिम धमवका विरोधी र गहै्र कम्बवुनस्टलाई मात्र नोबले शान्ति परु�ार 
ददइन्छ भवनन्छ । तपाईं कम्बवुनस्ट नभएको भए चैं त्मो परु�ार 
पाउनहुु�ो क्रक ? 
यो न ैअन्यायपणूव छ भन्थ ेमरेो भनाइ हो । मलाई ददनुपछव या पदैन भन्थ ेमरेो 
कुरा होइन । कवतपय मावनस मलै ेखोजै्द दह िँडकेो जस्तो चचा गछवन ्। त्मो 
होइन । 

तपाईंल ेप्रश्नमा भन्थभुयो वन, कम्बवुनस्ट अििा मसु्लिम हुन ुन ैअपराध हो त ? 

हेन ेत माने्छको व्यिहारल ेहो वन । उसल ेके गछव ‘प्रास्थक्टकल्ली’ जनताका 
लागग भन्थ ेकुरा महत्त्वपणूव हो । कुन आइडोलोजीबाट वनदेशशत छ भन्थ ेकुरा 
त्मवत महत्त्वपणूव होइन । तर, अदहल ेतपाईंल ेभनजेस्त ैसत्म होला सायद । 

कम्बवुनस्ट भएका कारणल े ददन गाह्रो मावनएको होला । तर, यहाँ हामील े

कम्बवुनस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गयौँ । कम्बवुनस्ट भएर 

‘डमेोिेक्रटक टिािफमसेन’मा भवूमका ख�ेौँ । सबभै�ा बढ� ‘डमेोिेक्रटक’ 

विथधबाट सवंिधान बनायौँ । तीन तहको वनिाचन गरेर पररितवन संिागत 
गयौँ । भनपेछछ यसलाई ‘ररकग्नाइज’ गनव कसलै ेअफ्यारो नमान्थपुन ेहो । 
त्मही अफ्यारो मान्थथेभत्र कहीँ न कहीँ पिूाग्रह छ जस्तो लाग्छ । कहीँ न कहीँ 
नपेाल र नपेालीलाई हेप्न े प्रिथृ� अिवनिदहत छ भन्थ े मरेो भनाइ हो । तर, 

भविष्यमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व िाक्रपत हुनमेा म विश्वस्त छु ।   

तपाईं राज्यस�ा सञ्चालक मखु्य दलको एउटा शज�िेार नतेा हुनहुुन्छ । 
जनय�ुको बलेा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दिुबैाट पीक्रडतहरूल े



lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 23 |

मसु्लिम धमवका विरोधी र गहै्र कम्बवुनस्टलाई मात्र नोबले शान्ति परु�ार 
ददइन्छ भवनन्छ । तपाईं कम्बवुनस्ट नभएको भए चैं त्मो परु�ार 
पाउनहुु�ो क्रक ? 
यो न ैअन्यायपणूव छ भन्थ ेमरेो भनाइ हो । मलाई ददनुपछव या पदैन भन्थ ेमरेो 
कुरा होइन । कवतपय मावनस मलै ेखोजै्द दह िँडकेो जस्तो चचा गछवन ्। त्मो 
होइन । 

तपाईंल ेप्रश्नमा भन्थभुयो वन, कम्बवुनस्ट अििा मसु्लिम हुन ुन ैअपराध हो त ? 

हेन ेत माने्छको व्यिहारल ेहो वन । उसल ेके गछव ‘प्रास्थक्टकल्ली’ जनताका 
लागग भन्थ ेकुरा महत्त्वपणूव हो । कुन आइडोलोजीबाट वनदेशशत छ भन्थ ेकुरा 
त्मवत महत्त्वपणूव होइन । तर, अदहल ेतपाईंल ेभनजेस्त ैसत्म होला सायद । 

कम्बवुनस्ट भएका कारणल े ददन गाह्रो मावनएको होला । तर, यहाँ हामील े

कम्बवुनस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गयौँ । कम्बवुनस्ट भएर 

‘डमेोिेक्रटक टिािफमसेन’मा भवूमका ख�ेौँ । सबभै�ा बढ� ‘डमेोिेक्रटक’ 

विथधबाट सवंिधान बनायौँ । तीन तहको वनिाचन गरेर पररितवन संिागत 
गयौँ । भनपेछछ यसलाई ‘ररकग्नाइज’ गनव कसलै ेअफ्यारो नमान्थपुन ेहो । 
त्मही अफ्यारो मान्थथेभत्र कहीँ न कहीँ पिूाग्रह छ जस्तो लाग्छ । कहीँ न कहीँ 
नपेाल र नपेालीलाई हेप्न े प्रिथृ� अिवनिदहत छ भन्थ े मरेो भनाइ हो । तर, 

भविष्यमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व िाक्रपत हुनमेा म विश्वस्त छु ।   

तपाईं राज्यस�ा सञ्चालक मखु्य दलको एउटा शज�िेार नतेा हुनहुुन्छ । 
जनय�ुको बलेा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दिुबैाट पीक्रडतहरूल े

राज्यबाट मलै  ेन्याय पाएँ भनरे महससु गराउन तपाईंको भवूमका के हुन्छ 
? 
दहजो य�ुमा जो आमन–ेसामन ेभएर लड,े ती सब ैर क्षवत पगुकेा पररिारलाई 
समान ििल ेराहत ददइनपुछव । उनीहरूको स�ान हुनपुछव भन्थमेा कुन ैविमवत 
छैन ।  

यो पक्षमा राजनीवतक सहमवत बनाउँदै गदा म सधैँ भनु्छ– चाहे त्मो जनमगुि 
सनेाको यो�ासगँ स�न्त�त पररिारको कुरा होस,् चाहे तात्कालीन नपेाली 
सनेा-प्रहरीसगँ स�न्त�त पररिारको कुरा होस,् चाहे काँग्रसे िा कुन ै पवन 

राजनीवतक पाटीसगँ स�न्त�त कुरा होस,् जो पीक्रडत छन,् ती सबलैाई 
राज्यल ेसमानरूपल ेस�ान गनुवपयो, राहत पवन ददन ुपयो, पररचय पत्र ददन ु
पयो, उनीहरूका पररिारल े गरेको त्मागलाई िाक्रपत गररनपुयो । मलै े
आफ्नोतफव बाट त्मही कोशसस गरेको छु । सत्म वनरूपण आयोगसगँ कुरा गदा 
होस ् या राजनीवतक नतेतृ्वसगँ कुरा गदा होस,् असमान व्यिहार हुनहँुुदैन 
भनकेो छु । यसअगघ, पीक्रडत पररिारलाई राहत स्वरूप १० लाख रूपयैा 
ददइसक्रकयो । त्मस्तो राहत तत्कालीन माओिादीका पररिारल ेमात्र त पाएका 
छैनन,् सबलै ेपाएका छन ्। 

हामील े‘प्रास्थक्टस’मा न ैसमान व्यिहार गरेका छौँ । अब हामी सब ैवमलरे बस्न े
हो । जजसको क्षवत भयो, त्मो हामी सबकैो साझा क्षवत भयो भन्थ ेकुरा हामीले 
िाक्रपत गररसकेका छौँ । आउन ेददनमा पवन हामी त्मसरी न ैजान्छौँ । 

वबपी कोइरालाल  ेअदालतमा बयान ददन ेिममा आफ्नो नतेृत्वमा भएको 
सशस्त्र िान्तिको सम्पणूव नवैतक शज�िेारी म शलनु्छ भनरे भन्थभुएको 
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थियो । के तपाईं पवन जनय�ुको असल खराब सब ै कुराको नवैतक 
शज�िेारी शलन ुहुन्छ ? 
मलै े यो कुरा धरैे पदहल े प्ररसगँ भवनसकेको छु । जनय�ुका स�णूव 
घटनािमको प्रमखु शज�िेार म आफै हँु । राम्रा भएकाको पवन म शज�िेार 
हो । नराम्रा भएकाको पवन म न ैशज�िेार हो । त्मसकारण जनय�ुका सबै 
घटनािमको म नवैतक शज�िेारी शलनु्छ भन्थ ेकुरा नपेाली जनताको अगाक्रड 

प्ररसगँ भनकेो छु । जहाँ गल्ती भएका छन,् त्मवतबलेा य�ुको समयमा पवन 

गल्ती भयो भनरे मलै ेआ�ालोचना गरेको छु । जनतासगँ माफ� पवन मागकेो 
छु । र, अदहल े पवन मरेो अडान कायम ै छ । आज तपाईंहरूको लोकक्रप्रय 
वमक्रडयाबाट पवन आम नपेाली जनता र अिराक्ररिय समदुायलाई भन्थ ुचाहनु्छ, 
जनय�ुका सब ैघटनािमको म न ैशज�िेार हँु । त्मसकारण अरू कसलैाई 
दःुख ददन ेकुराको केही आिश्यकता छैन ।  

शान्ति प्रक्रियामा सँग  ैआउनभुएका मोहन िदै्भ र विप्लजस्ता नतेा अदहल े
तपाईंसँग हुनहुुन्थ । उहाँहरूल  ेशान्ति प्रक्रियामाफव त् प्रचण्डल  ेजनय�ुको 
अिसान गराए भनरे आरोप लगाउन ुभएको छ । तपाईं के भन्थहुुन्छ ? 
धरैे लामो भन्थपुन� मलै े ठानकेो छैन । मलै े जनय�ुको अिसान होइन, 
जनय�ुलाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यमा रूपािरण गरेँ । जनय�ुलाई 
रूपािरण गरेँ । 

जनय�ुलाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य, शान्तिमा रूपािरण गरेको 
उहाँहरूलाई मन परेको छैन । त्मसलैे प्रचण्डल ेधोका ददयो भन्थहुुन्छ । त्मसो 
भन्थ उहाँहरू स्वतन्त्य हुनहुुन्छ । 
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गल्ती भयो भनरे मलै ेआ�ालोचना गरेको छु । जनतासगँ माफ� पवन मागकेो 
छु । र, अदहल े पवन मरेो अडान कायम ै छ । आज तपाईंहरूको लोकक्रप्रय 
वमक्रडयाबाट पवन आम नपेाली जनता र अिराक्ररिय समदुायलाई भन्थ ुचाहनु्छ, 
जनय�ुका सब ैघटनािमको म न ैशज�िेार हँु । त्मसकारण अरू कसलैाई 
दःुख ददन ेकुराको केही आिश्यकता छैन ।  

शान्ति प्रक्रियामा सँग  ैआउनभुएका मोहन िदै्भ र विप्लजस्ता नतेा अदहल े
तपाईंसँग हुनहुुन्थ । उहाँहरूल  ेशान्ति प्रक्रियामाफव त् प्रचण्डल  ेजनय�ुको 
अिसान गराए भनरे आरोप लगाउन ुभएको छ । तपाईं के भन्थहुुन्छ ? 
धरैे लामो भन्थपुन� मलै े ठानकेो छैन । मलै े जनय�ुको अिसान होइन, 
जनय�ुलाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यमा रूपािरण गरेँ । जनय�ुलाई 
रूपािरण गरेँ । 

जनय�ुलाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य, शान्तिमा रूपािरण गरेको 
उहाँहरूलाई मन परेको छैन । त्मसलैे प्रचण्डल ेधोका ददयो भन्थहुुन्छ । त्मसो 
भन्थ उहाँहरू स्वतन्त्य हुनहुुन्छ । 

तपाईंहरू िान्ति गनुवस,् सफल हुनसु,् मरेो शभुकामना छ । मलै ेअरू धरैे भन्थ ु

पन ेदेक्रददन ँ। तर, मरेो जहाँस� ‘कन्तिक्सन’ हो- विश्वको पररस्थिवत, राक्ररिय 
र �ते्रीय पररस्थिवत हेरेर जनय�ुलाई राजनीवतक पवितवनमा रूपािरण गन े
ऐवतहाशसक पहल मलै ेगरेकै हँु । 

यदद नतेतृ्वल े त्मवतबलेा त्मस्तो साहस नगरेको भए हाम्रो पवन त्मही गवत 

हु�ो, जनु अरू देशका समकालीन संघर्वहरुको भयो । त्मो भनकेो दभुाग्य 
हु�ो । अरु बीस तीस हजार माने्छ मनसे� जनयधु्द तन्काउन सक्रक�ो । 

तर, हामी विजयी हुन सक्न े स्थिवत थिएन । र, त्मो जनय�ुको डरला�ो 
अिसान हुन ेछचत्र थियो ।  

मलाई त टाकुरामा पयुाइददए वन सािीहरूल े। ती क्रकरण हुन,् ती विप्लि पवन 
हुन,् बाबरुामजी पवन हुन,् सबलै ेमलाई टाकुरामा राखखददनभुयो । मलै ेचारैवतर 
देखखसकेपछछ सकारा�क रूपािरणको अिसरको खोजी गन ैपयो । म 
कमान्डर हुनकुो नाताल ेजानीजानी खाडलमा लगरे हाल्न त हँुदैनयो । मलै े
यसलाई राजनीवतक रूपािरणको माध्यम बनाएँ । मलाई गिव छ, कुन ै
पश्चाताप छैन । अब उहाँहरूलाई जनय�ु गनव सक्रक�ो भन्थ ेविश्वास भए गदा 
भइहाल्मो वन ! 

शान्ति सम्झौतालाई फकेर हेदा गगररजाबाबकुो कस्तो थियो योगदान ? 
गगररजाप्रसाद कोइरालाको व्यगित्व समकालीन बजुुविा डमेोिेक्रटक दवुनयाँमा 
धरैे माथि थियो । एकदम िाक्रपत व्यगित्व हो उहाँ । त्मस्तो ‘टािररङ 
पसवनाशलटी’ नभएको भए शान्ति प्रक्रिया यो रूपमा अगाक्रड ल्माउन कररब 
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कररब अस�ि न ै थियो । त्मस अिवमा गगररजाबाबकुो भवूमका ठूलो छ, 

ऐवतहाशसक छ । 

गगररजाबाब ुकम्बवुनस्ट विरोधीका रूपमा छचवननहुु�ो । तर, हवतयार शलएर 
लक्रडराखकेो मसगँ भवूमगत रूपमा भटे्दा देशको बारेमा, शान्तिको बारेमा कुरा 
गरेर मलाइ ‘कन्तिि’ न ैगनुवभएको थियो । उहाँल े१२ बुदेँलाई गणतन्त्यस� 

पयुाइन्छ भन्थ े विश्वास ददलाउनभुयो । अदहल्म ै
यहाँ हस्ताक्षर गनव नलगाइददनसु,् देशलाई 
गणतन्त्यमा लगेँ लगेँ भनरे मलाई ‘कन्तिि’ न ै

गनुवभएको थियो । आखखर उहाँल े लग्नभुयो । 
त्मसकारण गगररजाप्रसादको भवूमका 
अवि�रणीय र ऐवतहाशसक हो । शान्ति 
सम्झौतामा जसरी हस्ताक्षर भयो, मखु्य पाटो 
यही हो । 

अको पाटो म बलेाबलेा भन्थ े पवन गछुव– 

दहरोहरूल े मात्र ै इवतहास र नाटक उपन्यास, 

क्रफ� पणूव हँुदैन क्मा ! थभलने पवन चादहन्छ । 
राम्रो थभलने नभईकन मजा हँुदैन । त्मो इवतहास 
ब�ैन । दरबार हत्मा काण्डपछछ राम्रो थभलने 
फेला परे । ती पात्रल े थभलनेको भवूमकामा 
वनरङु्कश लाद्द खोज ेर गगररजालाई पवन न्याक्छु 
भन्या जस्तो सोच े। त्मसल ेगगररजाबाबलुाई अब 

दहरोहरूल  ेमात्र ैइवतहास 
र नाटक उपन्यास, क्रफ� 
पणू व हँुदैन क्मा ! थभलने 
पवन चादहन्छ । राम्रो 
थभलने नभईकन मजा 
हँुदैन । त्मो इवतहास 
ब�ैन । दरबार हत्मा 
काण्डपछछ राम्रो थभलने 
फेला परे । ती पात्रल े
थभलनेको भवूमकामा 
वनरङु्कश लाद्द खोज ेर 
गगररजालाई पवन न्याक्छु 
भन्या जस्तो सोच े। 
त्मसल  ेगगररजाबाबलुाई 
अब म कस्सिएँ भन्थ े
िातािरण बन्यो । त्मो 
नकारा�क िातािरण 
ब�ैननो भन ेपवन गााो 
थियो । 
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कररब अस�ि न ै थियो । त्मस अिवमा गगररजाबाबकुो भवूमका ठूलो छ, 

ऐवतहाशसक छ । 

गगररजाबाब ुकम्बवुनस्ट विरोधीका रूपमा छचवननहुु�ो । तर, हवतयार शलएर 
लक्रडराखकेो मसगँ भवूमगत रूपमा भटे्दा देशको बारेमा, शान्तिको बारेमा कुरा 
गरेर मलाइ ‘कन्तिि’ न ैगनुवभएको थियो । उहाँल े१२ बुदेँलाई गणतन्त्यस� 

पयुाइन्छ भन्थ े विश्वास ददलाउनभुयो । अदहल्म ै
यहाँ हस्ताक्षर गनव नलगाइददनसु,् देशलाई 
गणतन्त्यमा लगेँ लगेँ भनरे मलाई ‘कन्तिि’ न ै

गनुवभएको थियो । आखखर उहाँल े लग्नभुयो । 
त्मसकारण गगररजाप्रसादको भवूमका 
अवि�रणीय र ऐवतहाशसक हो । शान्ति 
सम्झौतामा जसरी हस्ताक्षर भयो, मखु्य पाटो 
यही हो । 

अको पाटो म बलेाबलेा भन्थ े पवन गछुव– 

दहरोहरूल े मात्र ै इवतहास र नाटक उपन्यास, 

क्रफ� पणूव हँुदैन क्मा ! थभलने पवन चादहन्छ । 
राम्रो थभलने नभईकन मजा हँुदैन । त्मो इवतहास 
ब�ैन । दरबार हत्मा काण्डपछछ राम्रो थभलने 
फेला परे । ती पात्रल े थभलनेको भवूमकामा 
वनरङु्कश लाद्द खोज ेर गगररजालाई पवन न्याक्छु 
भन्या जस्तो सोच े। त्मसल ेगगररजाबाबलुाई अब 

दहरोहरूल  ेमात्र ैइवतहास 
र नाटक उपन्यास, क्रफ� 
पणू व हँुदैन क्मा ! थभलने 
पवन चादहन्छ । राम्रो 
थभलने नभईकन मजा 
हँुदैन । त्मो इवतहास 
ब�ैन । दरबार हत्मा 
काण्डपछछ राम्रो थभलने 
फेला परे । ती पात्रल े
थभलनेको भवूमकामा 
वनरङु्कश लाद्द खोज ेर 
गगररजालाई पवन न्याक्छु 
भन्या जस्तो सोच े। 
त्मसल  ेगगररजाबाबलुाई 
अब म कस्सिएँ भन्थ े
िातािरण बन्यो । त्मो 
नकारा�क िातािरण 
ब�ैननो भन ेपवन गााो 
थियो । 

म क��एँ भ� ेिातािरण ब�ो । त्मो नकारा�क िातािरण ब�ैन�ो भन े
पवन गाह्रो थियो । 

दश िर् ेजनय�ुको सिोच्च कमान्डर हुनभुयो, १२ िर्व शान्ति प्रक्रियाको 
िममा वबताउनभुयो । तपाईंलाई जनय�ुको सिोच्च कमान्डर िा शान्ति 
प्रक्रियाको नायक : कुन हँुदा काम गनव सहज लाग्यो ? 
य�ुको पररस्थिवत र शान्तिको पररस्थिवत भनकेो फरक फरक हुन ्। य�ुको 
बलेा आफ्न ै जक्रटलता, आफ्न ै पीडा, आफ्न ै मजा र आफ्न ै खालका गौरि 
हुन्छन ्। शान्ति प्रक्रियाका पवन आफ्न ैजक्रटलता, आफ्न ैगौरि दिु ैछन ् । 
दईुिटालाई तलुना गदा मलै ेशान्ति प्रक्रियालाई न ैबिी जक्रटल महससु गरेको 
छु । य�ुका बलेाको लडाइँ सीधा–सीधा थियो, आमन–ेसामन ेथियो । त्मवत 
धरैे झमलेा थिएन । शान्ति प्रक्रियामा असाध्य ैधरैे राक्ररिय–अिराक्ररिय ‘टिने्ड 

टने्डिेी’ देखखए । अनकेखालका चलखले भए । झमलेा भए । यसलै ेशान्ति 

प्रक्रिया बिी जक्रटल जस्तो देखखन्छ । तर फेरर अगघ भनजेस्त ै दिुकैा आ-
आफ्ना विशरे्ता छन ्। 

व्यगिगतरूपमा भ�पुदा मलाई जनय�ुमा न ैबिी गौरि हु�ो । क्रकनभन े
देशका सब ै उपशेक्षत िगव, समदुाय,मदहला, दशलत, मजदरु, क्रकसान, 

जनजावत, मधशेी, मसु्लिम िा जो राज्यद्वारा उपशेक्षत थिए, वतनीहरूको 
हकदहतको पक्षमा इमानदारीताका साि लक्रडएको थियो । कुन ैस्वािव नराखी 
सम्पणूव तागत लगाएर लड्दा त्मसले मलाई प्रचण्डका रूपमा अगाक्रड  
ल्मायो । दश िर् ेजनय�ुल ेमलाई वनखारेर ल्मायो भनजेस्तो ठानु्छ म । 
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शान्ति प्रक्रियाल ेत प्रचण्डलाई कदहलकेाहीँ कालो मोसो लगाएको छ, कदहल े
धवमलो बनाइददएको छ । त्मतावतर पीडा बिी हुन ेभयो । पदहला आ�गौरि 
थियो वन ! शान्ति प्रक्रियामा राम्रो काम गछुवभ�ा नराम्रो बनाइददएका छन ्। 
के–के हुन ्के–के घरेाब�ी । 

कदहलकेाहीँ आफ्न ै त्रकु्रट पवन भएका छन ् । मरेा त्रकु्रट न ै भएनन ् भनरे म  
भ��न ँ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ दईुिटा कुरामा मरेोतफव बाट जवत 
पररपक्व ििल ेकदम चाल्नपुयो, त्मो भएन भन्थ ेलाग्छ । मलै ेपररपक्व कदम 
चाल्न पाएको भए इवतहासको कोसव न ैअकै हुन ेरहेछ भन्थ ेलाग्छ । 

एउटा, गगररजाप्रसाद कोइरालाई रारिपवत बनाउन तयार नहुन ुन ैहो । त्मो बलेा 
उहाँल ेचाहनभुएको थियो रारिपवत हुन, उहाँको ठूलो योगदान पवन थियो । मलै े

खरुुक्क उहाँलाई रारिपवत बनाएको भए दईु िर्वम ैसंविधान ब�ो । सरकार 

पाँच िर्व च�ो भन्थ ेअदहल ेमहससु हुन्छ । आफ्न ैपाटीका सािीको छच� 

बझुाउँछुभ�ा म आफ्न ैलाइनबाट दायाँबायाँ गर� । 

अको, मलै े रारििादलाई कवत ‘एक्स्ट्रि«म’मा पयुाए भन े प्रधानमन्त्यीबाट न ै

राजीनामा ददएँ । त्महाँ पवन मरेो अपररपक्वता न ैदेखखएको हो । मलै ेत्मसरी 
कदम चाल्न हँुदैनयो । खलुा राजनीवतमा आइसकेपछछ म अशल कूटनीवतक 
हुन शसक्नपुयो । त्मो कदमल ेमलै ेपवन दःुख पाएँ र देशल ेपवन दःुख पायो । 
अब त्मस्तो छैन । चार–पाँच िर्वदेखख चीज सकारा�क ददशामा छ । 

अन्तिममा, शान्ति प्रक्रियाबारे िप केही भन्थपुन ेछ क्रक ? 
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शान्ति प्रक्रियाल ेत प्रचण्डलाई कदहलकेाहीँ कालो मोसो लगाएको छ, कदहल े
धवमलो बनाइददएको छ । त्मतावतर पीडा बिी हुन ेभयो । पदहला आ�गौरि 
थियो वन ! शान्ति प्रक्रियामा राम्रो काम गछुवभ�ा नराम्रो बनाइददएका छन ्। 
के–के हुन ्के–के घरेाब�ी । 

कदहलकेाहीँ आफ्न ै त्रकु्रट पवन भएका छन ् । मरेा त्रकु्रट न ै भएनन ् भनरे म  
भ��न ँ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ दईुिटा कुरामा मरेोतफव बाट जवत 
पररपक्व ििल ेकदम चाल्नपुयो, त्मो भएन भन्थ ेलाग्छ । मलै ेपररपक्व कदम 
चाल्न पाएको भए इवतहासको कोसव न ैअकै हुन ेरहेछ भन्थ ेलाग्छ । 

एउटा, गगररजाप्रसाद कोइरालाई रारिपवत बनाउन तयार नहुन ुन ैहो । त्मो बलेा 
उहाँल ेचाहनभुएको थियो रारिपवत हुन, उहाँको ठूलो योगदान पवन थियो । मलै े

खरुुक्क उहाँलाई रारिपवत बनाएको भए दईु िर्वम ैसंविधान ब�ो । सरकार 

पाँच िर्व च�ो भन्थ ेअदहल ेमहससु हुन्छ । आफ्न ैपाटीका सािीको छच� 

बझुाउँछुभ�ा म आफ्न ैलाइनबाट दायाँबायाँ गर� । 

अको, मलै े रारििादलाई कवत ‘एक्स्ट्रि«म’मा पयुाए भन े प्रधानमन्त्यीबाट न ै

राजीनामा ददएँ । त्महाँ पवन मरेो अपररपक्वता न ैदेखखएको हो । मलै ेत्मसरी 
कदम चाल्न हँुदैनयो । खलुा राजनीवतमा आइसकेपछछ म अशल कूटनीवतक 
हुन शसक्नपुयो । त्मो कदमल ेमलै ेपवन दःुख पाएँ र देशल ेपवन दःुख पायो । 
अब त्मस्तो छैन । चार–पाँच िर्वदेखख चीज सकारा�क ददशामा छ । 

अन्तिममा, शान्ति प्रक्रियाबारे िप केही भन्थपुन ेछ क्रक ? 

नपेालको शान्ति प्रक्रिया असाधारण राजनीवतक पररघटना न ैहो । हामील े
सफल शान्ति प्रक्रियाको एउटा स�ुर उदाहरण प्र�तु गररसकेका छ� । 
त्मसलाई विश्वव्यापी रूपमा िाक्रपत गनव देशका सब ैनागररकल ेशज�िेार� 
शलनपुछव भनरे म अक्रपल गनव चाहनु्छ ।  

https://ratopati.com/story/68181 
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'शान्ति सम्झौिाका बााँकी काम 
टुङ्गो नलागे हामी सबै फस्ने छौँ' 

 

 

माओवादी सशस्त्र ववद्रोह अन्त्यको घोषणासाँगै माओवादी पाटीमभरको 
अन्ततिवविोि सतहमा आउि िाल्यो । शान्न्तत सम्झौतादेखि 
संवविािसभाको चिुावसम्म, सेिा समायोजिदेखि संवविािसभाबाट 
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'शान्ति सम्झौिाका बााँकी काम 
टुङ्गो नलागे हामी सबै फस्ने छौँ' 

 

 

माओवादी सशस्त्र ववद्रोह अन्त्यको घोषणासाँगै माओवादी पाटीमभरको 
अन्ततिवविोि सतहमा आउि िाल्यो । शान्न्तत सम्झौतादेखि 
संवविािसभाको चिुावसम्म, सेिा समायोजिदेखि संवविािसभाबाट 

संवविाि जािी गिे ि पाटीमभरको शन्तत बााँडर्ााँडसम्मका वववाद 
छताछुल्ल भयो । 

समय िममा यो अन्ततिवविोि कनतसम्म ववकमसत भयो भिे पाटी 
ववभाजिकै अवस्त्िामा पुग्यो, माओवादी ववमभन्ति टुिामा ववभान्जत  
भयो । ्यसमध्येको एक पाटीको िेतृ् व मोहि वदै्य ‘क्रकिण’ले गिेका 
छि ्। हाल उिी िेकपा (िान्न्ततकािी) माओवादीको महासधचव छि ्। 

क्रकिणको दृन्रटमा, िेपालको जियुद्दलाई ठूलो िोका भयो । यसमा प्रचण्ड, 
बाबुिामले भूममका िेले । 

शान्न्तत प्रक्रियाको जिा मानिएको १२ बुाँदे समझदािी हुाँदा क्रकिण भाितको 
एक जेलमा धिए । क्रकिणले बेला–बेला आफ्िो धगिफ्तािीलाई अस्त्वाभाववक 
मान्तदै आएका छि ्। 

दशबषे माओवादी जियुध्द ववधिवतरुपमा अन्त्य गरिएको ववस्त्ततृ शान्न्तत 
सम्झौता भएको १२ वषा पुगेको अवसिमा नयिै ववषयमा केन्न्तद्रत िहेि 
महासधचव मोहि वैद्य ‘क्रकिण’साँग िातोपाटीका लाधग बबबिा शमााले 
गिेको कुिाकािी: 

-जनयधु्द विधिििरुपमा अत्य गने विस्ििृ शान्ति सम्झौिा 
भएको १२ िर्ा पगेुको छ । िपाईं यो अिधिको समीक्षा गदाा 
कसरी गनुाहुतछ ? 

यसको समीक्षा दईु दहसाबल ेगनुवपछव । पदहलो, राजनीवतक न ैहो । दोस्रो, 
शान्ति �ि�यासगँ स�न्त�त पक्ष । जह�स� राजनीवतक समीक्षा हो, 
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संविधानसभामाफव त लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यको िापना र संसदीय 
राजनीवतको पनुिापना भयो । 

हाम्रो दश िर् े जनय�ुको उ��े नपेालमा नय� जनिादी स�ा कायम गद� 
िजै्ञावनक समाजिादमा जान े थियो । तर, हाम्रो राजनीवतक उ��े सफल 
भएन । 

हामील े संसदीय व्यििाका वि�� पवन सङ्घर्व गरेका थिय� । दश िर्व 
चलकेो जनय�ुका सदहद, बपे�ा, घाइत े सािीहरूको मलू्म संसदीय 
व्यििाकै पनुिापना थिएन । त्मो नय� जनिादी रा� स�ाका ला�ग थियो 
। यस अिवमा हाम्रो लक्ष हाशसल हुन सकेन । यद्भक्रप गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, 
सङ्घीयता, समािशेीज�ा कवतपय पक्षहरू आशंशक रूपमा सकारा�क न ै
हुन ्। समग्रमा हामील ेचाहेको िान्ति सफल हुन सकेन । 

दोस्रो, शान्ति स�झौतासगँ स�न्त�त पक्ष, जनु प्राविथधक पाटो पवन हो । 

जनय�ुकालमा लागकेा म�ुाहरू यिाित कायम छन ्। सत्म वनरूपण तिा 
मलेवमलाप आयोग बन्यो । तर, अदहल ेत्मसको म्बाद सक्रकिँ दैछ । िक्रपएको 
म्बादमा पवन काम हुन ेदेखख िँदैन । 

माओिादी नतेा कायवकताह�लाई लगाइएका म�ुाहरू अन्य म�ुासरह 
अदालतहरूबाट फैसला गन े प्रक्रिया अगाक्रड बक्रिराखकेो छ । बालकृष्ण 
िुिलकेो त्महीँबाट भयो । छचतिनको केस त्महीँबाट भयो । जसल ेगदा यी 
आयोगहरूको खास ैकाम भएन । बपे�ा यो�ाहरू प�ा लगाउन ेकाम पवन 
भएन । 
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संविधानसभामाफव त लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यको िापना र संसदीय 
राजनीवतको पनुिापना भयो । 

हाम्रो दश िर् े जनय�ुको उ��े नपेालमा नय� जनिादी स�ा कायम गद� 
िजै्ञावनक समाजिादमा जान े थियो । तर, हाम्रो राजनीवतक उ��े सफल 
भएन । 

हामील े संसदीय व्यििाका वि�� पवन सङ्घर्व गरेका थिय� । दश िर्व 
चलकेो जनय�ुका सदहद, बपे�ा, घाइत े सािीहरूको मलू्म संसदीय 
व्यििाकै पनुिापना थिएन । त्मो नय� जनिादी रा� स�ाका ला�ग थियो 
। यस अिवमा हाम्रो लक्ष हाशसल हुन सकेन । यद्भक्रप गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, 
सङ्घीयता, समािशेीज�ा कवतपय पक्षहरू आशंशक रूपमा सकारा�क न ै
हुन ्। समग्रमा हामील ेचाहेको िान्ति सफल हुन सकेन । 

दोस्रो, शान्ति स�झौतासगँ स�न्त�त पक्ष, जनु प्राविथधक पाटो पवन हो । 

जनय�ुकालमा लागकेा म�ुाहरू यिाित कायम छन ्। सत्म वनरूपण तिा 
मलेवमलाप आयोग बन्यो । तर, अदहल ेत्मसको म्बाद सक्रकिँ दैछ । िक्रपएको 
म्बादमा पवन काम हुन ेदेखख िँदैन । 

माओिादी नतेा कायवकताह�लाई लगाइएका म�ुाहरू अन्य म�ुासरह 
अदालतहरूबाट फैसला गन े प्रक्रिया अगाक्रड बक्रिराखकेो छ । बालकृष्ण 
िुिलकेो त्महीँबाट भयो । छचतिनको केस त्महीँबाट भयो । जसल ेगदा यी 
आयोगहरूको खास ैकाम भएन । बपे�ा यो�ाहरू प�ा लगाउन ेकाम पवन 
भएन । 

अिराक्ररिय मान्यताअनसुार यस्ताखालका सहमवत सम्झौता गदा एउटा 
विशरे् ििल ेम�ुामावमला खारेज ग�रन ेपर�रा पवन रहेछ ।  हाम्रोमा त्मता 
ध्यान गएन । म�ुामावमला ब�क� रा�खयो । जनय�ुमा लडकेा जनमगुि 
सनेाका योध्दाहरूलाई बदहिगवमत भनरे हटाइयो । उनीहरूल ेमाग राददा पवन 
ती मागको समछुचत सनुिुाइ भएन । 

कवतपय सािीहरु घाइत ेअपाि भएका थिए । उनीहरूको घाउ उस्त ै छ । 
गोलीका छराहरू अझ ै छन ् । राज्यल े उनीहरूको व्यिस्थित ििल े
और्धोपचार गनुवपन ेहो । तर त्मतावतर ध्यान ददइएको छैन । 

जनमगुि सनेाका यो�ाहरूको व्यििापन हुनपुन ेथियो । यो ददशातफव  पवन 
ध्यान गएन । जनय�ुमा लड े उनीहरू तर अदहल े रोजगारीका लागग 
बादहरीमलुकु जान ेअििा भयो । त्मो राम्रो होइन । 

कवतपयल ेजसरी शान्ति प्रक्रिया परूा भयो भन्छन,् यी दईु दहसाबल ेपरूा हुन 
सकेको छैन । 

-उपलन्धिहरू पनन ि भए होलान ्नन ? 

आंशशक उपलन्ति भएका छन ् । गणत�, सङ्घीयता, धमववनरपके्षता, 
समानपुावतक समािशेी प्रवतवनथधत्व यी उपलन्ति हुन ् । हामील े समग्रतामा 
उपलन्ति हाशसल गन ेभनकेा थियौँ । तर, यी आंशशक उपलन्ति मात्र भए । 

-जनयदु्दसाँगै लडकेा िपाईं, प्रचण्ड, बाबरुाम, विप्लि अहहले 
छुट्टाछुटै्ट पाटीमा हुनहुुतछ । अहहले सबकैा आआफ्न ै भनाइ  
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छन ्। जनयदु्दमा लागेकाहरू ‘कतफ्यजु’ हुनपुने भो है, को ठीक 
बेठीक भनेर ? 

हो, को ठीक को बठेीक भनरे ‘कलयजु’ हुन ेअििा छ । अब कसल ेशलएको 
बाटो ठीक हो भनरे मलू्माङ्कन गन� हो भन े मापदण्ड जनय�ुको ल�लाई 
आधार बनाउन ु पयो । हामील े चाहेको जनु राज्य व्यििा हो, त्मो राज्य 
व्यििा आयो क्रक आएन ? 

कुन ैपवन कुराको मलू्माङ्कन गदा के–के उ��े राखरे काम स�ु भएको �ियो 
भन्थ ेकुरा मखु्य हुन्छ । त्मो आधारमा कवतपयल ेबझुकेा छन ्। फेरर सबलै े

बझुकेा छन ्भन्थ ेपवन होइन । केही अलमलमा पवन छन ्। बझु्नले ेबझुकेा  
छन ्। नबझुकेाल ेपवन बझु्दै जान ेछन ्। 

-िपाईंले भतयाजस्ि ै जनयदु्दको सरुुिािी उ�ेश्य अनरुूपको 
सफलिा हाससल नहुनमुा कमजोरी कसको हो ? 

कमजोरी मखु्य नतेतृ्वमा रहेका सािीहरूको हो । कमजोरीको दहिा 
प्रचण्डजील े शलनपुछव । यो प्रक्रियामा बाबरुामजी पवन समादहत हुनभुयो । 
उहाँको दहिामा पवन जान्छ । अब हाम्रो दहिामा पवन आउला कवतपय 
कमजोरी । त्मो बाटोमा जाँदा हामील ेरोक्न सकेनौँ । हामील ेरोक्नपुयो । 
त्मसलै ेहाम्रो पवन कमजोरी भयो भन्थ ेलाग्छ । 

-सीिा सीिा भननहदनसु ्न प्रचण्ड र बाबरुामबाट कहााँनेर गल्िी 
भयो ? 
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छन ्। जनयदु्दमा लागेकाहरू ‘कतफ्यजु’ हुनपुने भो है, को ठीक 
बेठीक भनेर ? 

हो, को ठीक को बठेीक भनरे ‘कलयजु’ हुन ेअििा छ । अब कसल ेशलएको 
बाटो ठीक हो भनरे मलू्माङ्कन गन� हो भन े मापदण्ड जनय�ुको ल�लाई 
आधार बनाउन ु पयो । हामील े चाहेको जनु राज्य व्यििा हो, त्मो राज्य 
व्यििा आयो क्रक आएन ? 

कुन ैपवन कुराको मलू्माङ्कन गदा के–के उ��े राखरे काम स�ु भएको �ियो 
भन्थ ेकुरा मखु्य हुन्छ । त्मो आधारमा कवतपयल ेबझुकेा छन ्। फेरर सबलै े

बझुकेा छन ्भन्थ ेपवन होइन । केही अलमलमा पवन छन ्। बझु्नले ेबझुकेा  
छन ्। नबझुकेाल ेपवन बझु्दै जान ेछन ्। 

-िपाईंले भतयाजस्ि ै जनयदु्दको सरुुिािी उ�ेश्य अनरुूपको 
सफलिा हाससल नहुनमुा कमजोरी कसको हो ? 

कमजोरी मखु्य नतेतृ्वमा रहेका सािीहरूको हो । कमजोरीको दहिा 
प्रचण्डजील े शलनपुछव । यो प्रक्रियामा बाबरुामजी पवन समादहत हुनभुयो । 
उहाँको दहिामा पवन जान्छ । अब हाम्रो दहिामा पवन आउला कवतपय 
कमजोरी । त्मो बाटोमा जाँदा हामील ेरोक्न सकेनौँ । हामील ेरोक्नपुयो । 
त्मसलै ेहाम्रो पवन कमजोरी भयो भन्थ ेलाग्छ । 

-सीिा सीिा भननहदनसु ्न प्रचण्ड र बाबरुामबाट कहााँनेर गल्िी 
भयो ? 

हामील ेभ�ै आएका छौँ, मखु्य गल्ती चनुिाङ बठैकल ेनयाँ जनिाद छोडरे 
लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यको लाइन शलयो । मखु्य कमजोरी त्महाँबाट सरुु  
भयो । त्मसपछछ बा�बुदेँ आदद इत्मादद प्रक्रियाहरू आए । य�क्रप आ�ोलनको 
प्रक्रियामा सहमवत गनव हँुदैन, सम्झौता गनव हँुदैन भन्थ ेकुरा होइन, गररन्छ । 

आफूल ेभन्या जस्तो याकै्क हँुदैन पवन । पछछ आएर, 

०६३ मक्रङ्सर ५ मा, जनु शान्ति सम्झौता गररयो, त्महाँ 
त अचानक जनय�ुको अ� भएको घोषणा गररयो । 

पाटीमा कुन ै सरसल्लाह छैन । केन्द्रीय सवमवतको 
बठैक बसकेो छैन । उहाँहरू दईु जनाल ेमात्र ैछलफल 
गनुवभयो । सम्झौता गनुवअगघ त बस्नपुयो वन केन्द्रीय 
सवमवतको बठैक । यी–यी कुराहरूमा हाम्रो असहमवत 
छ, त्मसमा हामी सबकैो अडान रहनपुछव भनरे त भन्थ ु
पयो वन । तर, उहाँहरूल ेकेही भन्थ ुभएन । पछछ शान्ति 
सम्झौताको बारेमा अिव लगाउँदा छुट्टाछुटै्ट अिव आए । 

अन्य राजनीवतक पाटीको फरक अिव । माओिादील े
अकै अिव लगायो । यस्ता कुराहरूमा होशसयारीपिूवक 
जानपुयो । 

संविधानसभा आदद इत्माददका कुराहरू हामी सबलै े
राखकेो माग हो । त्मसलाई कायवनीवतक रूपबाट 
स्वीकार गन ेभनरे भवनएको हो । तर, त्महाँ ‘मभु’ गदा 

कमजोरी मखु्य 
नतेृत्वमा रहेका 
सािीहरूको हो । 
कमजोरीको 
दहिा 
प्रचण्डजील  े
शलनपुछव । यो 
प्रक्रियामा 
बाबरुामजी पवन 
समादहत हुनभुयो 
। उहाँको 
दहिामा पवन 
जान्छ । अब हाम्रो 
दहिामा पवन 
आउला कवतपय 
कमजोरी । त्मो 
बाटोमा जाँदा 
हामील ेरोक्न 
सकेनौँ । हामील े
रोक्नपुयो । 
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संविधानसभा न ैलक्ष्य त थिएन । त्मो साधन मात्र ैथियो । साधनको उपयोग 
गन ेशसलशसलामा कमजोरी भए भन्थ ेलाग्छ । 

-शान्ति सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेका प्रचण्ड नेिृ् िको पाटी र 
ि्कालीन एमालेबीच एकिा भएर नकेपा बनेको छ । िपाईंलाई 
के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाका बााँकी म�ुा नेकपाले सल््याउन 
पहल गलाा ? 

यो काम सबभै�ा बिी प्रचण्डजीकै शज�ामा जान्छ । अब उहाँल ेके गनुवहुन्छ 
? सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोग बनाइयो । तर, त्मसलाई सञ्चालन 
गन ेकाननु छैन । त्मसलाई अथधकार पवन ददइएन । त्मो वनररह आयोग बनकेो 
छ । यो स्थिवतमा म�ुा कसरी जान्छन ्भ�ा बालकृष्ण िुिेल एउटा उदाहरण 
हुन ्। 

यो प्रक्रियाबाट जाँदा जनय�ु सञ्चालनकत� सबलैाई म�ुा लाग्छ । उहाँहरू 
पवन बच्न ुहुन्थ । हामी पवन बच्दैनौं । यो ऊ नभनौं, ‘शलडरशसप’ परैू पछव त्महाँ 
। त्मस्तो स्थिवत अदहल ेछ । त्मसलै ेबलेमैा काननुी प्रक्रियाल ेकसरी टुङ्ग्याउन े
भनरे त सोच्नपुयो वन । 

अको, सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोगसगँ स���त कामहरू टुदिन े
कुन ै छाँटकाँट देखख िँदैन । अब राजनीवतक सहमवत गरेर जान े हो भन ेपवन 
त्मसको प्रर खाका िा रूपरेखा आउँदैन । त्मो केही नआएको स�भवमा शा�� 
प्रक्रियाको सङ्िमणकाल शस��दैन । उहाँहरूल े त संविधान बनपेछछ 
सङ्िमणकाल सक्रकयो भन्थ ु भएको छ । यी कुराहरू बाँकी राखरे 
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संविधानसभा न ैलक्ष्य त थिएन । त्मो साधन मात्र ैथियो । साधनको उपयोग 
गन ेशसलशसलामा कमजोरी भए भन्थ ेलाग्छ । 

-शान्ति सम्झौिामा हस्िाक्षर गरेका प्रचण्ड नेिृ् िको पाटी र 
ि्कालीन एमालेबीच एकिा भएर नकेपा बनेको छ । िपाईंलाई 
के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाका बााँकी म�ुा नेकपाले सल््याउन 
पहल गलाा ? 

यो काम सबभै�ा बिी प्रचण्डजीकै शज�ामा जान्छ । अब उहाँल ेके गनुवहुन्छ 
? सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोग बनाइयो । तर, त्मसलाई सञ्चालन 
गन ेकाननु छैन । त्मसलाई अथधकार पवन ददइएन । त्मो वनररह आयोग बनकेो 
छ । यो स्थिवतमा म�ुा कसरी जान्छन ्भ�ा बालकृष्ण िुिेल एउटा उदाहरण 
हुन ्। 

यो प्रक्रियाबाट जाँदा जनय�ु सञ्चालनकत� सबलैाई म�ुा लाग्छ । उहाँहरू 
पवन बच्न ुहुन्थ । हामी पवन बच्दैनौं । यो ऊ नभनौं, ‘शलडरशसप’ परैू पछव त्महाँ 
। त्मस्तो स्थिवत अदहल ेछ । त्मसलै ेबलेमैा काननुी प्रक्रियाल ेकसरी टुङ्ग्याउन े
भनरे त सोच्नपुयो वन । 

अको, सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोगसगँ स���त कामहरू टुदिन े
कुन ै छाँटकाँट देखख िँदैन । अब राजनीवतक सहमवत गरेर जान े हो भन ेपवन 
त्मसको प्रर खाका िा रूपरेखा आउँदैन । त्मो केही नआएको स�भवमा शा�� 
प्रक्रियाको सङ्िमणकाल शस��दैन । उहाँहरूल े त संविधान बनपेछछ 
सङ्िमणकाल सक्रकयो भन्थ ु भएको छ । यी कुराहरू बाँकी राखरे 

स��मणकाल कसर� शस��� ? स��मणकाल शस��न्थ । उहाँहरूको यो 
तररका ठीक छैन । 

शान्ति स�झौताका बाँक� काम टु��ाउन ेविषयका ला�ग आ�ोलन गनुवपछव 
भन ेहामी गछौँ । उहाँहरू पवन क्रक त आ�ोलनमा तावनन ुपयो, होइन भन ेदण्ड 
सजायको भागी भएर जानपुयो । त्मस्तो अििा नआओस ्भन्थ अझ ैसमय छ 
। प्रचण्डजील ेयसलाई ग�ीरतापिूवक सो�पुछव । शान्ति स�झौतामा हस्ता�र 
गरेको नाताल े तत्कालीन नकेपा एमालकेा नतेाहरुल े पवन यसलाई 
ग�ीरतापिूवक शलनपुछव । नत्र सब ैफस्न ेअििा आउँछ । 

यी म�ुा टुङ्ग्याउने विर्यमा िपाईंहरूबीच छलफल भएको छैन 
? 

हाम्रो बीचबीचमा प्रचण्डजीसगँ छलफल भइराखकेो हो । यसको सही ििल े
हल गनुवपछव भन्थमेा हामी पवन ग�ीर छौँ । कवतपय कुराहरू त भएका छन ्। 
तर अझ ैप्रयास गनुवपछव भन्थ ेहो । 

शान्ति सम्झौिाको १२ िर्ा पधुगसक्दा पनन जनयदु्दका बेप्िा, 
घाइिे, सहहद पररिारहरूको अिस्था उस्िै छ । उनीहरूलाई के 
भतन ुहुतछ िपाईं ? 

कुरा ठीक हो । तर, कस्तो पयो भन ेहामी सरकारमा भएनौँ । संसदमा पवन 
छैनौँ । िधैावनक ििल े लड्न े बाटो हाम्रो छैन । त्महाँ गएर ज्ञापन पत्र  
ददइएला । 
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प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी हँुदा त भटेकैे हो । केपी 
ओलीजी पदहला प्रधानमन्त्यी हँुदा पवन भटेकैे 
हो । काननु नभएर सब ैकुरा विगग्रयो भन्थ ेकुरा 
आयो । बाबरुामजी पवन प्रधानमन्त्यी हुनभुयो । 
उहाँहरू आफै प्रधानमन्त्यी हँुदा क्रकन बनाउन ु

भएन काननु ? यस्ता कुरामा उहाँहरूल े
ग�ीरतापिूवक सोच्नपुन े हुन्छ । हामीबाट 
ससाना कुराहरू मात्र ैहुन्छ । डशेलगसेन जान,े 

आ�ोलन गन ेकुराहरू मात्र ैहामीबाट हुन्छ । 
उहाँहरू सरकारमा भएको नाताल े वमदहनते 

गरेर जान ेभवूमका मखु्य हुन्छ । अब हाम्रो हकमा, हामी जिाफदेही छैनौँ भनरे 

उक्रम्कन ेकुरा आउँदैन । हामील ेपवन वमदहनते गनुव पछव, हामी गछौं । 

स्यननरूपण र बेप्िा आयोगले काम सम्पतन गना नसक्नकुा 
पछाडड के समस्या होलान ्? िपाईंले कसरी बझु्नभुएको छ ? 

यो याकै्क भन्थ गाह्रो छ । कसलै ेखलेकेो छ भनौँ भन ेपवन यो राजनीवतक 
दलको कुरा भयो । काम नगन ेसत्मवनरूपण र बपे�ा आयोग उहाँहरूल ेक्रकन 
बनाउनभुयो ? त्मो बनाइसकेपछछ त्मसलाई काननुमा िाल्न क्रकन ध्यान 
ददनभुएन ? प्रचण्ड र  बाबरुामजी दिु ैप्रधानमन्त्यी भइसकेपछछ अरू कसलाई 
भन्थ े? यो संसदीय व्यििाल ेप्रधानमन्त्यीलाई शगिशाली बनाएको हुन्छ । 
प्रधानमन्त्यी भएको बलेा प्रचण्ड र बाबरुामजील े क्रकन ग�ीरतापिूवक सोच्न ु
भएन ? एउटा त्मो हो । 

हामीबाट ससाना कुराहरू 
मात्र ैहुन्छ । डशेलगसेन जान,े 
आ�ोलन गन ेकुराहरू मात्र ै
हामीबाट हुन्छ । उहाँहरू 
सरकारमा भएको नाताल  े
वमदहनते गरेर जान ेभवूमका 
मखु्य हुन्छ । अब हाम्रो 
हकमा, हामी जिाफदेही 
छैनौँ भनरे उक्रम्कन ेकुरा 
आउँदैन । 
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प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी हँुदा त भटेकैे हो । केपी 
ओलीजी पदहला प्रधानमन्त्यी हँुदा पवन भटेकैे 
हो । काननु नभएर सब ैकुरा विगग्रयो भन्थ ेकुरा 
आयो । बाबरुामजी पवन प्रधानमन्त्यी हुनभुयो । 
उहाँहरू आफै प्रधानमन्त्यी हँुदा क्रकन बनाउन ु

भएन काननु ? यस्ता कुरामा उहाँहरूल े
ग�ीरतापिूवक सोच्नपुन े हुन्छ । हामीबाट 
ससाना कुराहरू मात्र ैहुन्छ । डशेलगसेन जान,े 

आ�ोलन गन ेकुराहरू मात्र ैहामीबाट हुन्छ । 
उहाँहरू सरकारमा भएको नाताल े वमदहनते 

गरेर जान ेभवूमका मखु्य हुन्छ । अब हाम्रो हकमा, हामी जिाफदेही छैनौँ भनरे 

उक्रम्कन ेकुरा आउँदैन । हामील ेपवन वमदहनते गनुव पछव, हामी गछौं । 

स्यननरूपण र बेप्िा आयोगले काम सम्पतन गना नसक्नकुा 
पछाडड के समस्या होलान ्? िपाईंले कसरी बझु्नभुएको छ ? 

यो याकै्क भन्थ गाह्रो छ । कसलै ेखलेकेो छ भनौँ भन ेपवन यो राजनीवतक 
दलको कुरा भयो । काम नगन ेसत्मवनरूपण र बपे�ा आयोग उहाँहरूल ेक्रकन 
बनाउनभुयो ? त्मो बनाइसकेपछछ त्मसलाई काननुमा िाल्न क्रकन ध्यान 
ददनभुएन ? प्रचण्ड र  बाबरुामजी दिु ैप्रधानमन्त्यी भइसकेपछछ अरू कसलाई 
भन्थ े? यो संसदीय व्यििाल ेप्रधानमन्त्यीलाई शगिशाली बनाएको हुन्छ । 
प्रधानमन्त्यी भएको बलेा प्रचण्ड र बाबरुामजील े क्रकन ग�ीरतापिूवक सोच्न ु
भएन ? एउटा त्मो हो । 

हामीबाट ससाना कुराहरू 
मात्र ैहुन्छ । डशेलगसेन जान,े 
आ�ोलन गन ेकुराहरू मात्र ै
हामीबाट हुन्छ । उहाँहरू 
सरकारमा भएको नाताल  े
वमदहनते गरेर जान ेभवूमका 
मखु्य हुन्छ । अब हाम्रो 
हकमा, हामी जिाफदेही 
छैनौँ भनरे उक्रम्कन ेकुरा 
आउँदैन । 

अको, अरू कसलै ेबादहरबाट उकास ेहोलान ्। तत्कालीन एमाल ेर काँग्रसेल े
यो समस्मालाई बल्झाउन ेहो भन ेउनीहरू पवन फस्न ेकुरा आउँछ । नत्र क्रकन 
सम्झौता गरेको हो त ? अितः उहाँहरूलाई पवन हान्छ । उहाँहरूल ेसहमवत 
गनुवभयो तर काया�यन गन� बलेा शज�िेार� बोध दे�खएन । यसमा 
कवतपयको लापरिाही भयो । कवतपयको शज�िेार�बोध भएन । तर, अझ ै
पवन यसको हल के हो भन्थबेारेमा उहाँहरूल ेग�ीरतापिूवक सोच्नपुछव । सब ै
नागररकल े सोच्नपुछव । होइन भने उहाँहरूल े भनजेस्तो सङ्िमणकालको 
अ� हँुदैन । 

िपाइंहरूले आरोप लगाउनभुएको धथयो, शान्ति प्रक्रियामाफा ि 
जनयदु्दको अिसान गराए प्रचण्डले भनेर । के सााँच्च ैप्रचण्डले 
जनयदु्दको अिसान न ैगराएका धथए ? िा िपाईंहरूको एउटा 
राजनीनिक आरोप मात्र ैहो यो ? 

तपाईंल ेआरोप भन्थभुयो, यो आरोप मात्र होइन । जनय�ुको जनु उ�शे्य थियो, 
त्मो उ�शे्य परूा नहँुदै अ� गरेपछछ त्मो गलत भएन त ? हामील ेत्मो भनकेो 
हो । 

िर, प्रचण्डले ् यो समयमा, शान्ति प्रक्रियामा आउन ेसही ननणाय 
नसलएको भए माओिादी जनयदु्द िहुहत्यो भतछन ् नन केही 
मातछेहरू ? 

यो कुरा जनय�ु ल�नपुिूव न ैसोच्नपु�्यो । त्मसोभए जनय�ु क्रकन गरेको भन्थ े
प्रश्न उठ्छ । जनुसकैु आ�ोलन गदा तलमाथि हुन्छ । त्महाँ हाररयो िा शजवतयो 
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भन्थजेस्तो अििा थिएन । यसरी लक्रडयो हेनुवस,् जनु लडाइँ माओिादील े
हारेको पवन होइन, शजतकेो पवन होइन । सरकारल ेपवन शजतकेो िा हारेको 
केही होइन । सरकारल ेय�ु दबाउन सकेन, हामील ेयधु्द शजत्न सकेनौं । हामी 
‘विन–विन पोशजसन’मा त आएको हो वन । 

आ�ोलनकारील े कस्ता उपाय अपनाउँदा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँछ 
भनरे हेक्का राख्नपुथ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनय�ु 
गन ैपदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनकेो त गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, सङ्घीयता, 
समानिुशेी, समानपुावतक  हो । यवतका लागग दश िर्व जनय�ु लड्न ै 
पदैनयो । त्मसकारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान ददनपुन ेथियो । 

हामील ेपवन य�ु अनिकाल जाओस ्भनकेो होइन । खनु खरािा कम होस ्
भन्थ ेन ैचाहेका थियौँ । त्मसलाई सही तररकाल ेहल गनव सक्रकयोस ्भन्थ ेहाम्रो 
उ��े थियो । एउटा िचैारीक ढ�ल े जगु� ब�ु� अपनाएर अगाक्रड ब�न 
सक्यौँ वन हामी ! तर सािीहरू हताररनभुयो । त्महाँबाट कुरा वबग्रकेो हो । 
शान्ति सम्झौता गदा केन्द्रीय सवमवतको बठैक न ैनबसी ररसइबी शलएर क्रकन 
गनुवभयो भन्थ ेहाम्रो कुरा हो । लड्न ेबलेा त हामी सबलै े ‘क्रडशसजन’ गरेका  
थियौँ । छोड्न ेबलेा हामील े‘क्रडशसजन’ गरेका हैनौं । त्मसकारण यी विर्यमा 
बहस, वििाद छ । हामील ेआरोप लगाएको होइन, िास्तविकता हो । 

आ�ोलनकारीले कस्ता उपाय अपनाउँदा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँछ भनरे 
हेक्का राख्नपुथ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनय�ु गन ै
पदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनेको त गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, सङ्घीयता, 
समानिुशेी, समानपुावतक  हो । यवतका लागग दश  िर्व जनय�ु लड्न ैपदैनयो । 
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भन्थजेस्तो अििा थिएन । यसरी लक्रडयो हेनुवस,् जनु लडाइँ माओिादील े
हारेको पवन होइन, शजतकेो पवन होइन । सरकारल ेपवन शजतकेो िा हारेको 
केही होइन । सरकारल ेय�ु दबाउन सकेन, हामील ेयधु्द शजत्न सकेनौं । हामी 
‘विन–विन पोशजसन’मा त आएको हो वन । 

आ�ोलनकारील े कस्ता उपाय अपनाउँदा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँछ 
भनरे हेक्का राख्नपुथ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनय�ु 
गन ैपदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनकेो त गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, सङ्घीयता, 
समानिुशेी, समानपुावतक  हो । यवतका लागग दश िर्व जनय�ु लड्न ै 
पदैनयो । त्मसकारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान ददनपुन ेथियो । 

हामील ेपवन य�ु अनिकाल जाओस ्भनकेो होइन । खनु खरािा कम होस ्
भन्थ ेन ैचाहेका थियौँ । त्मसलाई सही तररकाल ेहल गनव सक्रकयोस ्भन्थ ेहाम्रो 
उ��े थियो । एउटा िचैारीक ढ�ल े जगु� ब�ु� अपनाएर अगाक्रड ब�न 
सक्यौँ वन हामी ! तर सािीहरू हताररनभुयो । त्महाँबाट कुरा वबग्रकेो हो । 
शान्ति सम्झौता गदा केन्द्रीय सवमवतको बठैक न ैनबसी ररसइबी शलएर क्रकन 
गनुवभयो भन्थ ेहाम्रो कुरा हो । लड्न ेबलेा त हामी सबलै े ‘क्रडशसजन’ गरेका  
थियौँ । छोड्न ेबलेा हामील े‘क्रडशसजन’ गरेका हैनौं । त्मसकारण यी विर्यमा 
बहस, वििाद छ । हामील ेआरोप लगाएको होइन, िास्तविकता हो । 

आ�ोलनकारीले कस्ता उपाय अपनाउँदा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँछ भनरे 
हेक्का राख्नपुथ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनय�ु गन ै
पदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनेको त गणतन्त्य, धमववनरपके्षता, सङ्घीयता, 
समानिुशेी, समानपुावतक  हो । यवतका लागग दश  िर्व जनय�ु लड्न ैपदैनयो । 

-अत्यमा थप केही भतन ुछ ? 

पदहलो, जनय�ुका सदहद, घाइत े अपाि, बपे�ा पररिारजनहरूल े गरेको 
त्माग र बशलदान�वत गिव गनुवपछव । देश र जनताको मगु�का वनवम� त्माग र 

बशलदानको आिश्यकता थियो । शान्ति सम्झौता भएर बाँक� म�ुा नटुदिदा 
सब ै वबगग्रयो भन्थ ेहोइन । भािी राजनीवतक पररितवका लागग त्मही त्माग र 

बशलदानको जगमा उथभएर अगाक्रड बढ्थ्छौँ हामी । उहाँहरूको बशलदानल ेकेही 
पररितवन भयो । अब दःुख मान्थ ेहोइन, गिव गनुवपछव । 

दोस्रो, शान्ति सम्झौता गररसकेपछछ राज्यले अथभभािकत्व शलनपुथ्र्यो । 
सदहद, बपे�ा पररिारको स�ान र उनीहरूका छोराछोर�को रेखदेख गनुवपन े
थियो । बपे�ा सािीहरूको अि�ा प�ा लगाउनपुन े छ । �च� र यो 
सरकारल ेत्मसमा ध्यान ददनपुछव । यी काम सम्पन्थ नहँुदास� हामी सङ्घर्वका 
कायविमलाई वनरिरता ददन्छौँ । 

तसे्रो, सदहद, बपे�ा र घाइत े यो�ा साि ै उहाँहरूको पररिारल े पाट�लाई 
सहयोग गनुवभयो । उहाँहरूल ेअझ ैपवन रूपािरणको अथभयानमा सहयोग 
पयुाउँदै जानपुछव । त्माग र बशलदानको कुरा फकेर आउँदैन । त्मसमा अब 
छच� दखुाएर पवन हँुदैन । बशलदानको उच्च मलू्माङ्कन गरेर गौरिान्तन्वत  
हुनपुछव । 
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'माओिादी जनयुद्दको पूरै स्िासम्ि 
म सलतछु' 

 

 

बाह्र बुाँदे समझदािी,अन्ततरिम संवविाि ि ववस्त्ततृ शान्न्तत सम्झौताको 
मस्त्यौदादेखि अन्न्ततम रूप हदिे बेलासम्म शब्द–शब्दमा काम गिे िेता 
हुि,्डा. बाबुिाम भट्टिाई । ्यसैले शान्न्तत प्रक्रियाको मूल ममा बुझ्िे िोिै 
िेतामध्येका एक हुि ्उिी । 
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'माओिादी जनयुद्दको पूरै स्िासम्ि 
म सलतछु' 

 

 

बाह्र बुाँदे समझदािी,अन्ततरिम संवविाि ि ववस्त्ततृ शान्न्तत सम्झौताको 
मस्त्यौदादेखि अन्न्ततम रूप हदिे बेलासम्म शब्द–शब्दमा काम गिे िेता 
हुि,्डा. बाबुिाम भट्टिाई । ्यसैले शान्न्तत प्रक्रियाको मूल ममा बुझ्िे िोिै 
िेतामध्येका एक हुि ्उिी । 

डा. भट्टिाई प्रिािमन्तरी भएकै बेला, शान्न्तत प्रक्रियाको मह्वपूणा मु�ा 
मानिएको सेिा समायोजिको काम सम्पन्ति भएको धियो । त्कालीि 
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जस्त्तै बाबुिाममाधि पनि उिका 
पूवासहकमीमध्ये केहीले जियुद्दलाई िोका हदएको आिोप लगाउाँ दै आएका 
छि ्। 

शान्न्तत प्रक्रियाकै मह्वपूणा पाटो मानिएको संवविाि निमााणलग्तै उिले 
त्कालीि माओवादी छाड े । पनछल्ला तीि वषादेखि डा. भट्टिाई ियााँ 
शन्तत पाटी निमााणको अमभयािमा छि ् । ति, िेपालको शान्न्तत 
प्रक्रियाप्रनत उिी दृढ छि ्। 

प्रस्त्तुत छ, शान्न्तत सम्झौताको १२ वषा पूिा भएको अवसि पािेि ियााँ 
शन्तत पाटीका संयोजक डा. बाबुिाम भट्टिाईसाँग िातोपाटीका लाधग बबबिा 
शमााले गिेको कुिाकािी: 

-िािााको प्रारम्भ एउटा हाइपोथहेटकल प्रश्नबाट गरौं, यहद 
शान्ति सम्झौिा नभएको भए आजको नेपालको पररिेश कस्िो 
हुत्यो ? 

हाइपोिके्रटकल प्रश्नको जिाफ ददन त्मवत उपयिु हँुदैन । तर, म के बझु्छु भन े
शान्ति सम्झौता नभएको भए दईुिटा कुराको बिी स�ािना हुन्थ्यो । 

एउटा, माओिादील ेपणूवरूपल ेशजत्थ्यो, स�ा आ�नो हातमा शलन्थ्यो र परुानो 
राज्य संरचना, सामििादका साि ैत्मसमा जोक्रडएका सम� संरचनाको अ� 
गरेर २१औ ँशताब्दीको पदहलो िान्ति गथ्र्यो । 
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अको स�ािना, िान्तिको यगु कररब कररब दोस्रो विश्व य�ुबाट अ� हँुदै 

आइरहेको थियो । त्मस्तो अििामा माओिादी आ�ोलनल ेपरैू हारेर देशमा 
बादहरी शगिको हस्तक्षपे हुन े र देश न ै अरू देशमा जान े स�ािना पवन  

हु�ो । 

यी दिु ैहाइपोिके्रटकल कुरा न ैहो त्मतावतर नजाऊँ । हामी शान्ति प्रक्रिया हँुदै 
आयौँ,त्मो ठीक भयो । अब अगाक्रड बढ्थ्नपुछव । 

–शान्ति सम्झौिाको १२ िर्ाको अनभुि कस्िो रह्यो ? 

व्यगिगत रूपमा १२ िर्वको अनभुि मरेा लागग धरैे रोमाञ्चकारी रह्मो । 
नपेालको इवतहासका वनन्ति पवन धरैे महत्वपणूव रह्मो । म फेरर पवन दोहोयाएर 
भन्थ चाहनु्छ । २१औ ँ शता�ीको स�ुमा नपेालको जथ�को आमलू 
पररितवनकारी िान्ति विश्वमा अन्यत्र भएको छैन । 

त्मसो भएको हुनाल ेत्मो िान्तिलाई हामी अशल मौशलक ििल ेअगाक्रड बिाउन 
चाह्मौँ । क्रकनक्रक, नपेालको जक्रटल भ–ूराजनीवतक स्थिवतका कारण 
आिररक शगि बिी समयस� लक्रडराख,े सामररक  शगिहरूको चलखले 
बढ्थ्न ेखतरा पवन हु�ो । 

हामील े जनयधु्द गदा, नपेालमा तीन िरी राजनीवतक शगि थिए । एउटा 
परम्परािादी सामिी राजतन्त्य,दोस्रो संशोधनिादी सधुारिादी राजनीवतक 
पाटी र तसे्रो आमलू पररितवनकारी िान्तिकारी शगि । यी तीनिरीको द्वन्द्व 
थियो । 
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अको स�ािना, िान्तिको यगु कररब कररब दोस्रो विश्व य�ुबाट अ� हँुदै 

आइरहेको थियो । त्मस्तो अििामा माओिादी आ�ोलनल ेपरैू हारेर देशमा 
बादहरी शगिको हस्तक्षपे हुन े र देश न ै अरू देशमा जान े स�ािना पवन  

हु�ो । 

यी दिु ैहाइपोिके्रटकल कुरा न ैहो त्मतावतर नजाऊँ । हामी शान्ति प्रक्रिया हँुदै 
आयौँ,त्मो ठीक भयो । अब अगाक्रड बढ्थ्नपुछव । 

–शान्ति सम्झौिाको १२ िर्ाको अनभुि कस्िो रह्यो ? 

व्यगिगत रूपमा १२ िर्वको अनभुि मरेा लागग धरैे रोमाञ्चकारी रह्मो । 
नपेालको इवतहासका वनन्ति पवन धरैे महत्वपणूव रह्मो । म फेरर पवन दोहोयाएर 
भन्थ चाहनु्छ । २१औ ँ शता�ीको स�ुमा नपेालको जथ�को आमलू 
पररितवनकारी िान्ति विश्वमा अन्यत्र भएको छैन । 

त्मसो भएको हुनाल ेत्मो िान्तिलाई हामी अशल मौशलक ििल ेअगाक्रड बिाउन 
चाह्मौँ । क्रकनक्रक, नपेालको जक्रटल भ–ूराजनीवतक स्थिवतका कारण 
आिररक शगि बिी समयस� लक्रडराख,े सामररक  शगिहरूको चलखले 
बढ्थ्न ेखतरा पवन हु�ो । 

हामील े जनयधु्द गदा, नपेालमा तीन िरी राजनीवतक शगि थिए । एउटा 
परम्परािादी सामिी राजतन्त्य,दोस्रो संशोधनिादी सधुारिादी राजनीवतक 
पाटी र तसे्रो आमलू पररितवनकारी िान्तिकारी शगि । यी तीनिरीको द्वन्द्व 
थियो । 

०५८ सालको दरबार हत्मा का� लग� ै हामील े भन्यौं, सधुारिादी 
राजनीवतक शगि र  िान्तिकारी राजनीवतक शगि एक ठाउँमा उथभएर 
सामि राजत�को अ� गररनपुछव र सङ्घीय लोकतान्त�क गणत� हँुदै 
अगाक्रड जानपुछव । यो न ैअदहलकेो वि� र नपेालको स�भवमा उपयिु बाटो 
हुन्छ । 

हामील ेज ेवनष्कर्व वनकाल्मौँ,सही सोच थियो । सयंोगल ेयो प्रस्ताि पाटीमा 
राख्न ेअिसर मलै ेन ैपाएको थिएँ । 

िान्तिकारी र सधुारिादी अििा यिास्थिवतिादी शगिकाबीच सहमवत हँुदा 
अक्सर एउटा खतरा हुन्छ ।  सधुारिादी शगिको िान्तिकारी जोश–उमि 
िमशः सलेाउँदै जान्छ । यता, िान्तिकारीहरू पवन शशथिल हँुदै, अशल 

यिास्थिवतिादी हँुदै जान्छन ् । त्मसो भएपछछ िान्तिकारी शगि िमशः 
कमजोर अवन यिास्थिवतिादी शगि बशलयो हुन जान्छ । यो इवतहासको 
वनयम न ैहो । 

हामीकहाँ पवन कररब कररब त्मस्त ै भयो । हामील े पवन त्मवत िि पयुाउन 
सकेनौँ । हामीथभत्रको एउटा तप्का विस्तारै िान्तिबाट स्कशलत हँुदै सधुारिाद 
मात्र ैहोइन क्रक यिास्थिवतिादमा फस्न ेददशावतर गयो र परुाना शगि विस्तारै 
बलशाली हँुदै आए । 

िान्तिकारी र सधुारिादी अििा यिास्थिवतिादी शगिकाबीच सहमवत हँुदा 
अक्सर एउटा खतरा हुन्छ ।  सधुारिादी शगिको िान्तिकारी जोश–उमि िमशः 
सलेाउँदै जान्छ । यता, िान्तिकारीहरू पवन शशथिल हँुदै, अशल यिास्थिवतिादी 
हँुदै जान्छन् । 
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समय घक्रकि दै जाँदा शगिसिलुन पवन फेररिँदै गयो । संविधान जारी हुन े
बलेास� यिास्थिवतिादी शगि न ैहाबी हुन िाल्मो । त्मसपछछ िान्तिकारी 
शगि कमजोर हुन पगु े। त्मसकारण जनताल ेजनु आमलु पररितवनको अपके्षा 
गरेका थिए,त्मो परूा हुन सकेन । सधुारा�क पररितवन भन ेभएको छ ।   

–िपाईंको दृन्टटमा शान्ति प्रक्रियाका उपलन्धि के के हुन ्? 

पदहलो त सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक घोर्णा आफैमा एउटा ठूलो उपलन्ति हो । 
वनिाछचत संविधानसभा माफव त जनताल े सवंिधान बनाउन ु प्रक्रियाका 
दहसाबल ेठूलो लोकतान्तन्त्यक कदम हो । यो वनकै महत्वपणूव हो । 

अको,हामील े गणतन्त्य,सङ्घीयता,धमववनरपके्षता र समािशेी लोकतन्त्यलाई 
मलूभतू म�ुा बनाएर संविधान बनाय� । अदहलकेो आधवुनक लोकतन्त्यका 
मखु्य मान्यता भनकेा वतन ैहुन ्। 

दहजोको उदारिादी लोकतन्त्यल ेखाली वनजी स्वतन्त्यताका मात्र ैकुरा गयो । 

सामदूहकथभत्रको स्वतन्त्यता त्मसल े पछाक्रड छोड्यो । परम्परागतिादी 
कम्बवुनस्ट प्रणालील ेिगवका कुरा गयो । अरू कुरालाई कम महत्व ददन्थ्यो । 

हामील ेसामििादलाई अ� गरेर जनताको शासन स�ा ल्मायौं,  गणतन्त्य 
संिागत गयौँ । दोस्रो, मौशलक हक अथधकार,आिथधक वनिाचन,बहुदलीय 
प्रवतस्पधा जस्ता लोकतान्तन्त्यक मान्यतालाई संिागत गयौँ । 

तसे्रो,देशका उत्पीक्रडत जावत,क्षते्र सबलैाई समान अथधकार ददन राज्यको 
पनुसरंचना गन ेवनणवय गयौँ र सङ्घीयता अपनायौं । 
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समय घक्रकि दै जाँदा शगिसिलुन पवन फेररिँदै गयो । संविधान जारी हुन े
बलेास� यिास्थिवतिादी शगि न ैहाबी हुन िाल्मो । त्मसपछछ िान्तिकारी 
शगि कमजोर हुन पगु े। त्मसकारण जनताल ेजनु आमलु पररितवनको अपके्षा 
गरेका थिए,त्मो परूा हुन सकेन । सधुारा�क पररितवन भन ेभएको छ ।   

–िपाईंको दृन्टटमा शान्ति प्रक्रियाका उपलन्धि के के हुन ्? 

पदहलो त सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक घोर्णा आफैमा एउटा ठूलो उपलन्ति हो । 
वनिाछचत संविधानसभा माफव त जनताल े सवंिधान बनाउन ु प्रक्रियाका 
दहसाबल ेठूलो लोकतान्तन्त्यक कदम हो । यो वनकै महत्वपणूव हो । 

अको,हामील े गणतन्त्य,सङ्घीयता,धमववनरपके्षता र समािशेी लोकतन्त्यलाई 
मलूभतू म�ुा बनाएर संविधान बनाय� । अदहलकेो आधवुनक लोकतन्त्यका 
मखु्य मान्यता भनकेा वतन ैहुन ्। 

दहजोको उदारिादी लोकतन्त्यल ेखाली वनजी स्वतन्त्यताका मात्र ैकुरा गयो । 

सामदूहकथभत्रको स्वतन्त्यता त्मसल े पछाक्रड छोड्यो । परम्परागतिादी 
कम्बवुनस्ट प्रणालील ेिगवका कुरा गयो । अरू कुरालाई कम महत्व ददन्थ्यो । 

हामील ेसामििादलाई अ� गरेर जनताको शासन स�ा ल्मायौं,  गणतन्त्य 
संिागत गयौँ । दोस्रो, मौशलक हक अथधकार,आिथधक वनिाचन,बहुदलीय 
प्रवतस्पधा जस्ता लोकतान्तन्त्यक मान्यतालाई संिागत गयौँ । 

तसे्रो,देशका उत्पीक्रडत जावत,क्षते्र सबलैाई समान अथधकार ददन राज्यको 
पनुसरंचना गन ेवनणवय गयौँ र सङ्घीयता अपनायौं । 

चौिो,समान लोकतन्त्य भनरे मदहला,दशलत र उत्पीक्रडत समदुाय जो 
हुन,्वतनलाई राज्यका सब ैअिमा प्रवतवनथधत्व गराउन ेिाँचा राख्यौँ । 

स�ैान्तिक र संिधैावनक रूपल े नपेालको व्यििा अदहल े विश्वमा भएका 
व्यबिामध्य े सबभै�ा अ�गामीमध्यकैे हो । अब यसलाई काया�यन 
गनव,बझु्न र बझुाउन समस्मा छ । तर,स�ैान्तिक दहसाबल ेहेदा यी चारिटा 
अििवस्त ु भएको लोकतन्त्य भनकेो अदहलकेो विश्वभ�र सबभै�ा उ�त 
लोकतन्त्य हो । त्मसमा हामील ेगौरि गनुवपछव । 

–शान्ति प्रक्रियाका चरणमा केही गल्िी र कमजोरी पनन ि 
भए होलान ्? 

शान्ति प्रक्रियाका तीनिटा पाटा थिए । सवंिधानसभाबाट संविधान बनाउन ेर 
सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य संिागत गन ेएउटा पाटो थियो । 

दोस्रो पाटो भनकेो देशमा द्व�को िममा शसजवना भएका दईु िरी सनेा थिए । 
एउटा परुानो शाही सनेा, अको जनमगुि सनेा । यी दईु सनेालाई समायोजन 
गरेर नपेालको राक्ररिय सनेा बनाउन ेसहमवत थियो । शान्ति सम्झौताको मखु्य 
सहमवत पवन हो यो । यो कायव, भल ैसरुुमा सोचजेस्त ैत हुन सकेन । 

मखु्य रूपमा नपेाली सनेाको पवन अत्मि रुक्रििादी तप्का, जो रु�ािद 
कटुिालल े प्रवतवनथधत्व गि,े राक्ररिय सनेा बनाउन चाहदैनयो । अकोवतर 
माओिादी आ�ोलनमा पवन उ�िादी एउटा तप्का थियो,जसल े जनमगुि 

सनेालाई समादहत गरेर राक्ररिय सनेा बनाउन चाहदैनयो । यी दईुिरी 
अवतिादी सोचका कारण हामील ेबलेमैा सनेा समायोज गनव सकेनौँ । अशल 
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क्रिला हुन गयो । त्मही पवन म प्रधानमन्त्यी भएको बलेा त्मसलाई परूा गयौं । 
यो दोस्रो पाटो थियो । यसलाई पवन हामील े स�ैान्तिक ििल े समाधान  
गयौं । 

तसे्रो पाटो भनकेो जनय�ुका बलेा दिु ै पक्षबाट माने्छहरू हताहत 
भएका,बपे�ा भएका अिभि भएका थिए । त्मसबारे सत्मतय छानविन गरेर 
त्मसको वनरूपण गन े भनरे सत्म वनरूपण तिा मेलवमलाप आयोग र 
बपे�ास��ी आयोग बनाउन े भन्थ े थियो । यसलाई हामील े अिररम 
संविधानमा लखे्यौं । यो प्रक्रियालाई अगाक्रड पवन बिायौं । तर, विथभन्थ 
कारणल ेयसलाई बलेमैा टुङ्ग्याउन सकेनौं । अदहल ेयी दईुिटा आयोग बन े
पवन काम परूा भएका छैनन ्। 

त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तसे्रो पक्ष अदहलसे� पवन बबकक छ । यो 
दभुाग्यपणूव हो । यसलाई छछटो सम्पन्थ गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पणूवता  
ददनपुछव ।  

–यी दइु आयोगले अहहलेसम्म आफ्नो काम परूा गना नसक्नमुा 
कसलाई न्जम्मेिार मातनहुुतछ ? 

यो क्रिलाइको पररणाम हो यो । मलै ेअगघ नै सङे्कत गररसकें , जब िान्तिकारी 
आ�ोलन शान्ति प्रक्रिया हँुदै अगाक्रड बढ्थ्छ,त्मवतबलेा त्मसलाई छछटो सम्पन्थ 

त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तसे्रो पक्ष अदहलसे� पवन बबकक छ । यो  दभुाग्यपणू व 
हो । यसलाई छछटो सम्पन्थ गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पणू वता ददनपुछव ।  
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त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तसे्रो पक्ष अदहलसे� पवन बबकक छ । यो 
दभुाग्यपणूव हो । यसलाई छछटो सम्पन्थ गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पणूवता  
ददनपुछव ।  

–यी दइु आयोगले अहहलेसम्म आफ्नो काम परूा गना नसक्नमुा 
कसलाई न्जम्मेिार मातनहुुतछ ? 

यो क्रिलाइको पररणाम हो यो । मलै ेअगघ नै सङे्कत गररसकें , जब िान्तिकारी 
आ�ोलन शान्ति प्रक्रिया हँुदै अगाक्रड बढ्थ्छ,त्मवतबलेा त्मसलाई छछटो सम्पन्थ 

त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तसे्रो पक्ष अदहलसे� पवन बबकक छ । यो  दभुाग्यपणू व 
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गनव सक्रकएन भन ेिान्तिकालीन अग्रगामी पररितवनकारी म�ुा कमजोर हुन 
पगु्छन ्र यिास्थिवतिादी शगि हाबी भएर त्मसलाई उनीहरूल ेविस्तारै विसदैं 
जान ेर कमजोर पादै जान ेप्रिथृ� हुन्छ । 

माओिादी जनय�ु कुन ैएउटा पक्षको हार िा शजतमा टुदिएको थिएन । हारेको 
राजत�ल े थियो । अरू दईुिटा शगि, संशोधनिादी–सधुारिादी शगि र 
माओिादी शगि दिुलै ेआशंशक रूपमा शजतकेा थिए र आशशकं रूपमा हारेका 
थिए । यी दिु ैशगिको बीचमा सम्झौता थियो–दईु पक्षल ेवमलरे सत्मतय 
प�ा लगाउन,ेबपे�ा भएकाहरुको छानविन गरेर तयको जानकारी ददन े। 
त्मसलाई मलेवमलापद्वारा दीघवकालीन शान्तिमा रूपमािरण गन े । 
बपे�ास��ी छानवबन आयोग र सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोगको 
अिव- उदेश्य न ैयही थियो । तर यी दईुिरी शगिहरूका बीचमा केही मावनसल े
खले्न ेप्रिथृ� रह्मो । 

अको प्रवतगामी शगि त शान्ति सम्झौताको विरोधी न ैथियो । शान्ति सम्झौता 
गगजोल्माइ राख्न ेर सम्पन्थ हुन नददन ेउसको चाहना थियो । हामी िान्तिकारी 
शगिको पवन िि पगुने । त्मसलाई छछटो टुङग्याउनवेतर हाम्रो पवन जोडबल 

पगुने । त्मसकारण यो लन्त� �दै गयो । 

तपैवन अब,जो शान्तिका पक्षमा छन,्वतनीहरूल े यो विर्य छछटो टुङ्ग्याएर 
जानपुछव । सत्मवनरूपण तिा मलेवमलाप आयोगल े सहमवत र मलेवमलाप 
कायम गराएर अगाक्रड ब�न े यसको ममव हो । कवतपयल े यो ब� गनुवपछव 
भन्छन ्। य�ुकालीन विर्यलाई अपराध भन्थ खोज्छन ् । त्मो सही सोचाइ 
होइन । 
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दो�ो वि�य�ुमा फासीिादी नाजी पक्ष अिात ् दहटलरको पक्ष परैू हारेको 
थियो । त्मसो भएको हुनाल ेनाजीहरु नरेु�गव टि ायल मा उभ्याइएका थिए । 
अिराक्ररिय अदालतल ेदण्ड ददएको थियो । कवतपय मावनस यहाँ पवन त्मस्त ै
होस ् भन्थ खोज्छन ् । त्मो त फासीिादको विरु� जनताल े �जत हा�सल 
गररसकेपछछ फासीिादीहरूमाथि दमन गररएको घटना थियो । 

माओिादी जनय�ु िान्तिकारी पररितवनकारी शगिको आ�ोलन थियो । 
दिुिैरी संशोधिादी–सधुारिादी र िान्तिकारी शगिबीच एउटा सम्झौता 
भएर रोक्रकएको थियो । एउटाल ेअकोलाई दण्ड ददन ेकुरा थिएन । सत्म तय 
प�ा लगाउन ेर त्मसमा आि�कताअनसुार क्षमायाचना गन,ेक्षमा ददन ेर फर 
गगभ एन्ड फगटेको नीवतअनसुार मलेवमलाप गन ेमखु्य ममव थियो । 

य�ुकै दौरानमा िुर अमानिीय ििल े त्मस्ता घटना घटकेा रहेछन ् भन े
अपिाद स्वरूप दण्डण्डत गन ेभन्थ ेथियो । दण्डण्डत अपिादको रूपमा थियो । तर, 

पछछ आएर कवतपय माने्छल ेदण्ड गनुव वनयम हो भन े। क्षमायाचना अपिाद हो 
भनजेस्तो गरी �ाख्या गनव खोज े। यो शान्ति सम्झौताको ठ�क उ�ो हो । 
यही अदहल ेअक्रल्झएर बसकेो छ । 

अब स�ापक्षल ेध्यान पयुाउनपुछव । यसलाई धरैे गगजोल्माएर लग्न ु हँुदैन । 
यसलाई गगजोल्माएर जाँदा देशमा शान्ति प्रक्रियाल े पणूवता नपाउन े र 

य�ुकै दौरानमा िुर अमानिीय ििल ेत्मस्ता घटना घटकेा रहेछन् भन ेअपिाद 
स्वरूप दण्डण्डत गन ेभन्थ ेथियो । दण्डण्डत अपिादको रूपमा थियो । तर , पछछ 
आएर कवतपय माने्छल ेदण्ड गनुव वनयम हो भने । 
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यही अदहल ेअक्रल्झएर बसकेो छ । 
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यसलाई गगजोल्माएर जाँदा देशमा शान्ति प्रक्रियाल े पणूवता नपाउन े र 

य�ुकै दौरानमा िुर अमानिीय ििल ेत्मस्ता घटना घटकेा रहेछन् भन ेअपिाद 
स्वरूप दण्डण्डत गन ेभन्थ ेथियो । दण्डण्डत अपिादको रूपमा थियो । तर , पछछ 
आएर कवतपय माने्छल ेदण्ड गनुव वनयम हो भने । 

प्रवतगामी शगिल ेखले्न ेअिसर पाउन ेहुन्छ, जसल ेदेश द्वन्द्वमा जान ेखतरा 
आउँछ । त्मस्तो नहोस ्भन्थ ेम चाहनु्छ । 

यी बााँकी यदु्दकालीन म�ुा सल््याउने विर्यमा प्रचण्ड र 
िपाईंबीच पनछल्लो समय संिाद भएको छ ? 

यो अब प्रचण्ड र मरेो व्यगिगत कुरा भएन । राज्यल ेन ैदागयत्व शलइसक्मो । 

राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच समझदारी भएको हो । राज्यल ेन ैस्वावमत्व 

शलइसक्मो । 

जनयधु्दका बलेा १५ हजार जवतको ज्यान गएको छ । त्मसमा ८० प्रवतशत 
तत्कालीन स�ा पक्ष, नपेाली सनेा तिा प्रहरीको पक्षबाट र २० प्रवतशत 
माओिादी पक्षबाट भएको भन्थ े त अिराक्ररि  मानि अथधकारिादी 
सङ्घसंिाल ेपकु्रर गरेका छन ्। माओिादीका तफव बाट कम हताहत भएको 
छ । धरैे हताहत त तत्कालीन राज्य पक्षबाट भएको छ । त्मसकारण अदहल े
हामील ेत्मसलाई गगजोल्माएर बस्न हँुदैन । हामी दिु ैपक्षल ेवमलरे यसलाई 
पणूवतामा पयुाउनपुछव । 

म प्रधानम�ी हँुदा सनेा–प्रहरीका कुरा आउँदा अब धरैे कोट्याइराख्न ुहँुदैन,फर 
गगभ एन्ड फगटेको नीवतअनसुार क्षमादान गरेर जानपुछव भनकेो थिएँ । मरेो 
आँखा फुटाए, तपाईंको पवन आँखा फुटाइददनु्छ,मरेो दाँत झारे तपाईंको पवन 
झाररददनु्छ भन्थ िाल ेत सब ैदृक्ररविहीन,सब ैदाँतविहीन हुन ेखतरा हुन्छ । यो 
प्रवतशोधको नीवतल े देशमा शान्ति र अग्रगामी लोकत� सवुनशश्चत हँुदैन । 
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त्मसलै े केही गलत तत्वहरूल े खले्न े प्रयत्न त गछवन,् हामी त्मसमा फस्न  
हँुदैन । 

अहहले ि्कालीन विद्रोही माओिादी र एमालेबीच एकिा भएको 
छ । िपाईंलाई के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाको बझुाइ र बााँकी 
रहेका विर्य सलु्झाउने विर्यमा नेकपासभत्र एक मि हुतछ क्रक 
वििाद होला ? 

उहाँहरूल े वििादरदहत ििल े टुङ्ग्याउनपुछव । त्मवतबलेा माओिादी र सात 
दलबीच काथ�क २५ गत ेपदहला सहमवत भएको हो । काँग्रसे,एमाल ेर अरू 
संसदीय शगिहरूको सात दल र माओिादी एक पक्ष गरेर दईु पक्षीय 

राजनीवतक सम्झौता भयो । त्मसलैाई पछछ राज्य र विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर 

गरेर यसलाई पणूवता ददइएको हो । त्मस अिवमा तत्कालीन एमाल े पवन 

हस्ताक्षरकता हो । ऊ त्मसबाट उक्रम्कन वमलै्दन । काँग्रसे पवन वमलै्दन । 

माओिादी पवन वमलै्दन र सात दलथभत्रका अरुहरु पवन उक्रम्कन वमलै्दन । 
हामी सबकैो साझा दस्तािजे हो,शान्ति सम्झौता । यो विर्यलाई पाटीगत 
आँखाल े हेररन ु हँुदैन । राज्य र समाजको आँखाल े हेरेर हल गनतेफव   
जानपुछव । 

हो, अशलकवत छचिाजनक विर्य नकेपामा छ । खासगरी तत्कालीन 
एमालकेो एउटा तप्का अशल बिी राक्ररिय–अिराक्ररिय एनजीओ–
आईएनजीओसगँ जोक्रडएको छ । कवतपयमा नपेालको यिािवको विपरीत 
यस्त ैद्वन्द्व मच्चाइराखौँ,त्मसबाट खतेी गररराखौँ भन्थ ेप्रिथृ� पवन छ । त्मसको 
अशलकवत प्रभाि तत्कालीन एमालकेो एउटा तप्काथभत्र देखखन्छ । 
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आँखाल े हेररन ु हँुदैन । राज्य र समाजको आँखाल े हेरेर हल गनतेफव   
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हो, अशलकवत छचिाजनक विर्य नकेपामा छ । खासगरी तत्कालीन 
एमालकेो एउटा तप्का अशल बिी राक्ररिय–अिराक्ररिय एनजीओ–
आईएनजीओसगँ जोक्रडएको छ । कवतपयमा नपेालको यिािवको विपरीत 
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अशलकवत प्रभाि तत्कालीन एमालकेो एउटा तप्काथभत्र देखखन्छ । 

त्मसकारण तत्कालीन एमालथेभत्रका त्मस्ता सािीहरुलाई पवन मरेो आग्रह छ, 

पाटील ेऔपचाररक ििल ेहस्ताक्षर गररसकेको सम्झौता पालना गनुव नवैतक 
दागयत्व हो । म आफ्न ैउदाहरण ददनु्छ । माओिादी पाटी पररत्माग गरेर नयाँ 
अथभयानमा लागगरहेको छु म । तसिव मलै ेत्मो सम्झौताको स्वावमत्व शलन्थ भन्थ 
त वमलै्दन । 

जनयदु्दको स्िासम्ि सलन चैं आजकल असल गाह्रो लाग्छ  

क्रक ? 

म माओिादी जनय�ुको परैू स्वावमत्व शलनु्छ । य�ुकालमा ज ेसकारा�क 
कुरा भए, त्मसको जस र जो नकारा�क कुरा भए, त्मसको अपजस शलन म 
जदहल ेपवन तयार छु । मलै ैस्वावमत्व शलन ैपछव, राजनीवतक नवैतकता भन्थ ेधरैे 
ठूलो छचज हो । त्मसलै ेजनय�ुकालको पणूव स्वावमत्व म शलनु्छ । मलै ेकुन ै
गल्ती कमजोरी गरेको कहीँ कत ै केही प्रमाद्धणत हुन्छ भन े वनःसतव ििल े
क्षमायाचना गनव र जनताल ेमलाई ज ेदण्ड ददन्छन,्त्मो स्वीकानव तयार छु ।  

शान्ति प्रक्रिया सरुु भएपनछ यसलाई ‘सेटल डाउन’ गने 
विर्यमा िपाईं र प्रचण्डबीच कुन ै कुन ै विर्यमा मनमटुाि 
भएको अनभुि छ ? 

होइन,त्मस्तो कुन ैम�ुा छैनन ्। यो विर्यमा कुन ैमनमटुाि छैन । उहाँ लामो 
समय स�ामा रहन ुभयो । मलै ेत सवंिधान जारी भएपछछ पाटी पररत्माग गरेर 
एउटा िकैस्थल्पक राजनीवतक शग� वनम�ण गन� अथभयान िाल� । उहाँ स�ामा 
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भएको बलेा म आफैल ेपटक पटक प्रवतवनथधमण्डलको तफव बाट र सािसाि ै
सदहद,घाइत ेर बपे�ाका पररिारसदहत भटे गरेर ज्ञापन पत्र बझुाएँ । 

यी म�ुा टुङ्ग्याउन म आ�नोतफव बाट के के गनुवपछव,गछुव भनकेो छु । ऐनहरू 
बनाउन ेिममा पवन के के गनुवपछव भनरे सधैँ उहाँहरुलाई सोध्दै आएको छु । 
जनय�ुको प्रमखु कमान्डर हुनकुो नाताल ेप्रचण्डजील ेअगिुाइ गनुवपछव । म 
आफू पवन जनय�ुको प्रमखु सहकमी भएको नाताल ेयी विर्य टुङ्ग्याउन मरेो 
पणूवरूपल ेसाि सहयोग हुन्छ । 

सरकारको नतेतृ्व गरररहनभुएका प्रधानम�ी केपी ओलीलाई पवन मरेो आग्रह 
छ । उहाँको पाटी पवन त्मवतबलेा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकतामध्यकेो 
एक भएको नाताल े त्मसलाई पणूवता ददनतेफव  जानपुछव । जो महान सदहद 
हुनभुयो,जो बपे�ा हुनभुयो,जो हताहत र अिभि हुनभुयो,उहाँहरू सबपै्रवत 
हामील े स�ान गद� यो विर्यलाई टंुग्याउन ु पछव, गगजोलरे राददा देश र 
जनतालाई फाइदा हँुदैन । केही सीवमत स्वािी तत्वबाहेक देशलाई ठूलो 
नोक्सान हुन्छ । हामी कसलै ेगल्ती गनुव हँुदैन । 

जो सदहद,बपे�ा र घाइत े पररिार छन,्वतनलाई स�ोधन गनुवपन� दागयत्व 
राज्यको हो । यसमा यो िा त्मो पक्ष भन्थ ुहँुदैन, कुन ैकाखापाखा नगरी,कुन ै
दलीय आखँाल ेनहेरी छछटो टंुग्यानपुछव । 

सनेा,प्रहरी,प्रशासन,काँग्रसे,एमाल ेिा माओिादी जसको ज्यान गएको छ,त्मो 
दखुद् हो । त्मसका वनवम� हामी क्षमाप्रािी छौँ । जो बपे�ा भएका छन,्ती 
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पररिारप्रवत क्षमाप्राथि छौँ र यसलाई अब छछटो वनरूपरण गरेर जानवेतर लाग्न ु

पछव । सब ैपक्ष द�छच� भएर लागौँ भ� ेम विनम्र आग्रह गछुव ।   

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारिल े िेरै न ै स्िासम्ि सलन 
खोजेको देखखतछ, िपाईंको बझुाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा 
अतिराान्टिय समदुायमा कसको कस्िो भसूमका धथयो ? 

अिराक्ररिय शगि केन्द्रल े आफ्नो शगि प्रभतु्व गनव सबवैतर सुडँ घसुान े र 

त्मसलाई आफ्नो पक्षमा पान े कोशशस गछवन ् । शगिशाली रारि  
भारत,चीन,बलेायत,अमरेरका जसल े पवन आफूभ�ा कमजोर देशका 
आिररक मामलामा सुडँ घसुान,ेत्मसलाई गगजोल्माउन ेर फाइदा शलन ेगछवन ्
। यसलाई सबलै ेबझु्न ुपछव । 

हाम्रो शान्ति प्रक्रिया ‘होमग्रोन’ भएको प्रक्रिया हो । यसमा कोही पवन भ्रममा 
रहन ु हँुदैन । हालसाल ै म अमरेरका जाँदा इयान माक्रटिन, जो अनवमनको 
तफव बाट प्रवतवनथधत्व गरेर यहाँ आएका थिए । मसगँको भटेमा उनले 
‘कोलन्त�यामा भखवरै शान्ति स�झौता भएको छ । कोलन्त�याका मा�ेहरू 
पवन नपेालको शान्ति प्रक्रियाबारे बझु्न आउन खोजै्द छन ्।’ 

शगिशाली रारि  भारत,चीन,बलेायत,अमरेरका जसल  ेपवन आफूभ�ा कमजोर 
देशका आिररक मामलामा सुँड घसुान,ेत्मसलाई गगजोल्माउन ेर फाइदा शलन े
गछवन् । यसलाई सबलै  ेबझु्न  ुपछव । 
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मलै ेअत्मि गिवको साि भन्थ ेगरेको छु,‘नपेालको शान्ति प्रक्रिया नपेालीको 
आफ्न ै‘होमग्रोन’ प्रक्रिया थियो । अिराक्ररिय समदुायल ेपछछ साि र सहयोग 
ददएको मात्र हो । अितः त्मो नपेालीबाट ै भएको हो । त्मसको स्वावमत्व 
नपेालीकै हो ।’ 

त्मसो भएको हँुदा यसको स्वावमत्व हामी आफै शलन ुपछव । हामील ेआदशविादी 
कुरा गरेर मात्र ै हँुदैन, स�ाि सब ै अिराक्ररिय समदुायको चादहन्छ । हो, 
उनीहरूल ेआफ्नो स्वािवको वनवम� गगजोल्माउन ेखतरा पवन हुन्छ । त्मस्तो 
हुन हामील ेददनहँुुदैन । 

–ि्कालीन माओिादी छाडपेनछ िपाईंले प्रचण्डलाई विदेशी 
ननकायलाई हनियार बेच्ने कोसशस गरेको गम्भीर आरोप 
लगाउनभुएको धथयो । ्यो स्यको नन्जक धथयो क्रक 
राजनीनिक आरोप मात्र ै? 

बाबरुाम भट्टराईल ेकदहल्म ैपवन असत्म कुरा बोलै्दन । एउटा िास्तविक सत्म 
हुन्छ र अको ‘पोशलक्रटकल’ सत्म हुन्छ । िास्तविक सत्म,सत्म न ै हुन्छ । 
‘पोशलक्रटकल’ सत्मल ेकवतिलेा बोल्दा फाइदा हुन्छ–हँुदैन भनरे हेछव । 

प्रचण्डजील ेराजनीवतक सत्मको कुरा गनुवभएको हो । मलै ेिास्तविक सत्मको 
कुरा गरेको हँु । त्मो िास्तविक सत्म थियो । राजनीवतक सत्मको रूपमा त्मो 
अशल अक्रप्रय थियो । त्मसल ेअशल घाटा पवन हुन सक्यो । उहाँल ेत्मसलाई 
इन्कार गनुव पवन म अ�िा मा��न ँ। 
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मलै ेअत्मि गिवको साि भन्थ ेगरेको छु,‘नपेालको शान्ति प्रक्रिया नपेालीको 
आफ्न ै‘होमग्रोन’ प्रक्रिया थियो । अिराक्ररिय समदुायल ेपछछ साि र सहयोग 
ददएको मात्र हो । अितः त्मो नपेालीबाट ै भएको हो । त्मसको स्वावमत्व 
नपेालीकै हो ।’ 

त्मसो भएको हँुदा यसको स्वावमत्व हामी आफै शलन ुपछव । हामील ेआदशविादी 
कुरा गरेर मात्र ै हँुदैन, स�ाि सब ै अिराक्ररिय समदुायको चादहन्छ । हो, 
उनीहरूल ेआफ्नो स्वािवको वनवम� गगजोल्माउन ेखतरा पवन हुन्छ । त्मस्तो 
हुन हामील ेददनहँुुदैन । 

–ि्कालीन माओिादी छाडपेनछ िपाईंले प्रचण्डलाई विदेशी 
ननकायलाई हनियार बेच्ने कोसशस गरेको गम्भीर आरोप 
लगाउनभुएको धथयो । ्यो स्यको नन्जक धथयो क्रक 
राजनीनिक आरोप मात्र ै? 

बाबरुाम भट्टराईल ेकदहल्म ैपवन असत्म कुरा बोलै्दन । एउटा िास्तविक सत्म 
हुन्छ र अको ‘पोशलक्रटकल’ सत्म हुन्छ । िास्तविक सत्म,सत्म न ै हुन्छ । 
‘पोशलक्रटकल’ सत्मल ेकवतिलेा बोल्दा फाइदा हुन्छ–हँुदैन भनरे हेछव । 

प्रचण्डजील ेराजनीवतक सत्मको कुरा गनुवभएको हो । मलै ेिास्तविक सत्मको 
कुरा गरेको हँु । त्मो िास्तविक सत्म थियो । राजनीवतक सत्मको रूपमा त्मो 
अशल अक्रप्रय थियो । त्मसल ेअशल घाटा पवन हुन सक्यो । उहाँल ेत्मसलाई 
इन्कार गनुव पवन म अ�िा मा��न ँ। 

तर हवतयार बछेचएको भन ेहोइन । बचे्न खोज्न ुभएको हो । यो नगरौँ,बठेीक 

हुन्छ भनपेछछ उहाँ रोक्रकन ुभएको हो । उहाँल ेसोच्दैमा अपराध भयो भन्थ हँुदैन 
। गल्ती गनवबाट हामी बच्यौँ । यसकारण यसलाई नगगजोल्माउँ भनु्छ म ।  

–शान्ति प्रक्रियामा साँगै आउन ुभएका मोहन 
िदै्य र विप्लजस्िा निेा अहहले न प्रचण्डसाँग 
छन,् न िपाईंसाँग । उहााँहरूले शान्ति 
प्रक्रियामाफा ि प्रचण्डले जनयदु्दको अिसान 
गराएको आरोप न ैलगाउनभुएको छ । 

म जनय�ुको �ावम� �लएर नयाँ बाटोमा अगाक्रड 
बिेको छु । देशमा ठूलो पररितवन भयो । त्मो 
पररितवनको र�ा गद� त्मसमैा टकेर योभ�ा अगाक्रड 

समाजलाई लजैानपुछव । आथििक विकास समदृ्ध�को 
जगमा टकेेर उन्थत समाजिादको विकासमा जानपुछव । 
दहजोको कम्बवुनस्ट िाँचामा अबको दवुनयाँ चल्न सकै्थन 
। त्मसलाई पनुगवठन गरेर अगाक्रड बढ्थ्न ेप्रस्ताि हो मरेो 
। 

जनय�ु िान्तिको एउटा रूप थियो । िान्तिको एउटा रूपको अ� भएकै  
हो । परुान ैरूपमा िान्ति अगाक्रड बढ्थ्दैन । हामील ेनयाँ शगिको तफव बाट नयाँ 
िान्ति अगाक्रड बिाउन खोजकेा छौँ । विप्लिल ेपरुान ैिाँचाल ेलजैान पछव भन्थ ु
भएको छ । त्महाँ फरक छ । 

जनय�ु 
िान्तिको एउटा 
रूप थियो । 
िान्तिको एउटा 
रूपको अ� 
भएकै  
हो । परुान ै
रूपमा िान्ति 
अगाक्रड बढ्थ्दैन । 
हामील ेनयाँ 
शगिको 
तफव बाट नयाँ 
िान्ति अगाक्रड 
बिाउन खोजकेा 
छौँ । 
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प्रच�जील े पवन सब ै छो�न ु भयो भनरे म भन्द�न ँ । एउटा संसदीय 
पररपाटीथभत्र रहेर न ैअगाक्रड बिाउँछु भन्थ ेउहाँको सोच होला । यी अलग–
अलग बाटो हुन ्। समाज पररितवको प्रक्रिया कदहल ैपवन रोक्रकिँ दैन । कसलै े
रोक्छु र अ� गछुव भन्थ ेकुरा पवन होइन । बाटो मात्र ैफरक हुन ्। कुन बाटो 
उपयिु हो भोशल इवतहासल ेपकु्रर गन ेछ । 

विप्लि–क्रकरणल ेआफ्नो विचार राख्न पाउन ुउहाँहरूको स्वतन्त्यता हो । 

िपाईंका पिूासहकमीमध्ये केहीले िपाईंले कम्यनुनस्ट विचार न ै
्यागेको आरोप लगाउन ुभएको छ नन ? 

विचार त्मागकेो होइन । मा�विाद भनकेो ��ा�क भौवतकिाद हो, जनु 

िजै्ञावनक शस�ाि विचार हुन ् । त्मसलाई मलै े कदहल्म ै पररत्माग गररन ँ । 

विज्ञानलाई कसलै े पररत्माग गरेर हँुदै हँुदैन । सयूवलाई मलै े आखँा छचम्लरे 

मान्द�न ँभनरे हुन्छ ?सयूव सयूव न ैहुन्छ । त्मसलै ेम त्मस्तो मखूव माने्छ होइन । 

दहजोको केन्द्रीयतािादी कम्बवुनस्ट पाटीको िाँचा,सबिैोक राज्यल ेवनयन्त्यण 
गन ेमोडले, जनु सोथभयत सङ्घमा थियो र अन्यत्र प्रयोग गनव पवन खोशजयो । 
पछछ घटनािमल े राज्य त्मसरी यान्तन्त्यक ििल े सीधा सीधा बाटोमा शलएर 
जानु्छ भ�ा नहँुदोरहेछ, माने्छको वनजी स्वतन्त्यताको कुरा पवन हुन ेरहेछ भन्थ े
पकु्रर भयो । त्मसलै ेराज्यल ेसब ैवनयन्त्यण गन ेहोइन,व्यगिको स्वतन्त्यता पवन 
र सामदूहक दागयत्व भएको नयाँ प्रकारको विचार शलएर अगाक्रड बढ्थ्न ुपछव भन्थ े
मान्यता अंगालकेा हौँ । 

  



lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 59 |

प्रच�जील े पवन सब ै छो�न ु भयो भनरे म भन्द�न ँ । एउटा संसदीय 
पररपाटीथभत्र रहेर न ैअगाक्रड बिाउँछु भन्थ ेउहाँको सोच होला । यी अलग–
अलग बाटो हुन ्। समाज पररितवको प्रक्रिया कदहल ैपवन रोक्रकिँ दैन । कसलै े
रोक्छु र अ� गछुव भन्थ ेकुरा पवन होइन । बाटो मात्र ैफरक हुन ्। कुन बाटो 
उपयिु हो भोशल इवतहासल ेपकु्रर गन ेछ । 

विप्लि–क्रकरणल ेआफ्नो विचार राख्न पाउन ुउहाँहरूको स्वतन्त्यता हो । 

िपाईंका पिूासहकमीमध्ये केहीले िपाईंले कम्यनुनस्ट विचार न ै
्यागेको आरोप लगाउन ुभएको छ नन ? 

विचार त्मागकेो होइन । मा�विाद भनकेो ��ा�क भौवतकिाद हो, जनु 

िजै्ञावनक शस�ाि विचार हुन ् । त्मसलाई मलै े कदहल्म ै पररत्माग गररन ँ । 

विज्ञानलाई कसलै े पररत्माग गरेर हँुदै हँुदैन । सयूवलाई मलै े आखँा छचम्लरे 

मान्द�न ँभनरे हुन्छ ?सयूव सयूव न ैहुन्छ । त्मसलै ेम त्मस्तो मखूव माने्छ होइन । 

दहजोको केन्द्रीयतािादी कम्बवुनस्ट पाटीको िाँचा,सबिैोक राज्यल ेवनयन्त्यण 
गन ेमोडले, जनु सोथभयत सङ्घमा थियो र अन्यत्र प्रयोग गनव पवन खोशजयो । 
पछछ घटनािमल े राज्य त्मसरी यान्तन्त्यक ििल े सीधा सीधा बाटोमा शलएर 
जानु्छ भ�ा नहँुदोरहेछ, माने्छको वनजी स्वतन्त्यताको कुरा पवन हुन ेरहेछ भन्थ े
पकु्रर भयो । त्मसलै ेराज्यल ेसब ैवनयन्त्यण गन ेहोइन,व्यगिको स्वतन्त्यता पवन 
र सामदूहक दागयत्व भएको नयाँ प्रकारको विचार शलएर अगाक्रड बढ्थ्न ुपछव भन्थ े
मान्यता अंगालकेा हौँ । 

  

'शान्ति सम्झौताल  ेविखण्डनकारी द्वन्द्वको 
बीउ रोपकेो छ' 

 

प्रमसद्द समाजशास्त्री तिा आहदवासी जिजानत आन्तदोलिका अमभयन्तता 
प्रा.डा. कृरण भट्टचिसाँग वहृत ्शान्न्तत सम्झौता ि ्यससाँग गााँमसएका 
ववववि पक्षहरुको सेिोरे्िोमा केन्तद्रीत िहेि िातोपाटीका लाधग चतद्र खाकी 
र श्रिण उप्रेिीले गिेका कुिाकािीको मुख्य अशंः 

 तत्कालीन विद्रोही माओिादी र गगररजाबाबलु  े नतेृत्व गरररहनभुएको 
तत्कालीन स�ापक्षबीच भएको िहृत् शान्ति सम्झौता अवन त्मसयता 
वबतकेा १२ िर्वलाई तपाईं कसरी विश्लरे्ण गनुवहुन्छ? 
माओिादी जनय�ुल े उठाएका मागह� जायज र सही �िए । 
त्महीकारण,  आददिासी, दशलत, मदहला, मधशेी र गरैदह� ु समदुाय तिा 
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२४० िर्वभ�ा लामो समयदेखख बदहष्करणमा परेका शसमािकृत तप्काको 
त्मसमा ठूलो आशाभरोसा थियो र त्महीकारण उनीहरुल ेत्मसलाई समिवन 
गरेका थिए र ठूलो संख्यामा त्मसमा सहभागी पवन भएका थिए । 

विश्वव्यापी रुपम ैअदहलसे�को स�ाइ के 
हो भन े आददिासी, जनजावतका भवूम, 

भभूाग तिा स्रोत साधनमाथि गरै 
आददिासी, जनजावतहरुल ेउपवनिशे, य�ु 
िा अन्य कुन ै पवन माध्यमबाट कब्जा 
जमाउन खोज्दा िा जमाउँदा र दख्खल 
राखखसकेपछछ ठुलू्टला संघर्व, द्वन्द्व र 
समस्माहरु शसजवना भएका छन ्। शरुुमा 
िग�य म�ुा उठाउँदा २ िर्वस� खास ैगवत 
शलन नसकेको माओिादी जनय�ुल े
आददिासी जनजावतहरुको भवूम, भभूाग र 
स्रोतसाधनमाथिको अथधकारको कुरा अवन 
मधशेी, दशलत तिा लदैिक, भाक्रर्क म�ुाहरुलाई समते उठाएपछछ मात्र ैत्मो 
मलुकुकै ८० प्रवतशत भभूाग कब्जा गनव स� ेहदस� विस्तार भएको हो । 
माओिादीहरुल ेत जावतय राज्यको पररकल्पना गरेर त्मसको अभ्यास समते 
गरेकै हो । 

आददिासीहरुलाई र गरैआददिासीहरुल े नतेतृ्व गरेर, नपेालको स�भवमा 
भ�ा बाहुनक्षते्रीहरुल ेनतेतृ्व गदा, विश्वव्यापी रुपम ैसशस्त्र िा वनःशस्त्र सघंर्व 

मलै  ेउहाँहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा 
तपाईहरु आइसकेपछछ 
तपाईहरुथभत्रको परुुर्, खस 
नपेाली भार्ा, दह� ूधमव, पहाक्रडया 
अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको 
तस्त  ैआएछ भनरे क्रटप्पणी गरेको 
थिएँ । प्रवतउ�रमा प्रप्रचजील े२२ 
वमनटे लगाएर त्मो छोडेका छैनौं, 
हामीहरुल ेबाहुन क्षते्री िप्रवस्व, 
परुुर् अंहकार, पहाक्रडया, खस 
नपेाली भार्ाको एकाथधकार 
विरु� लडेकै हो र त्मो छाान ेछैनौं 
भन्थ ुभयो । तर पछछल्लो संविधान 
आइन्जेलस� त मलै ेत्मो बलेा 
भनकेो कुरा साँप्रो वनण्ड�यो । 
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२४० िर्वभ�ा लामो समयदेखख बदहष्करणमा परेका शसमािकृत तप्काको 
त्मसमा ठूलो आशाभरोसा थियो र त्महीकारण उनीहरुल ेत्मसलाई समिवन 
गरेका थिए र ठूलो संख्यामा त्मसमा सहभागी पवन भएका थिए । 

विश्वव्यापी रुपम ैअदहलसे�को स�ाइ के 
हो भन े आददिासी, जनजावतका भवूम, 

भभूाग तिा स्रोत साधनमाथि गरै 
आददिासी, जनजावतहरुल ेउपवनिशे, य�ु 
िा अन्य कुन ै पवन माध्यमबाट कब्जा 
जमाउन खोज्दा िा जमाउँदा र दख्खल 
राखखसकेपछछ ठुलू्टला संघर्व, द्वन्द्व र 
समस्माहरु शसजवना भएका छन ्। शरुुमा 
िग�य म�ुा उठाउँदा २ िर्वस� खास ैगवत 
शलन नसकेको माओिादी जनय�ुल े
आददिासी जनजावतहरुको भवूम, भभूाग र 
स्रोतसाधनमाथिको अथधकारको कुरा अवन 
मधशेी, दशलत तिा लदैिक, भाक्रर्क म�ुाहरुलाई समते उठाएपछछ मात्र ैत्मो 
मलुकुकै ८० प्रवतशत भभूाग कब्जा गनव स� ेहदस� विस्तार भएको हो । 
माओिादीहरुल ेत जावतय राज्यको पररकल्पना गरेर त्मसको अभ्यास समते 
गरेकै हो । 

आददिासीहरुलाई र गरैआददिासीहरुल े नतेतृ्व गरेर, नपेालको स�भवमा 
भ�ा बाहुनक्षते्रीहरुल ेनतेतृ्व गदा, विश्वव्यापी रुपम ैसशस्त्र िा वनःशस्त्र सघंर्व 

मलै  ेउहाँहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा 
तपाईहरु आइसकेपछछ 
तपाईहरुथभत्रको परुुर्, खस 
नपेाली भार्ा, दह� ूधमव, पहाक्रडया 
अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको 
तस्त  ैआएछ भनरे क्रटप्पणी गरेको 
थिएँ । प्रवतउ�रमा प्रप्रचजील े२२ 
वमनटे लगाएर त्मो छोडेका छैनौं, 
हामीहरुल ेबाहुन क्षते्री िप्रवस्व, 
परुुर् अंहकार, पहाक्रडया, खस 
नपेाली भार्ाको एकाथधकार 
विरु� लडेकै हो र त्मो छाान ेछैनौं 
भन्थ ुभयो । तर पछछल्लो संविधान 
आइन्जेलस� त मलै ेत्मो बलेा 
भनकेो कुरा साँप्रो वनण्ड�यो । 
 

आ�ोलनहरुल ेकह� पवन सनुको िालीमा, चाँदीको िालीमा अथधकार प्राप्त 
गरेका छैनन ्। यो विश्वव्यापी सच्चाइ न ैबवनसकेको अदहलसे�को अििा 
हो । 

यस कुरालाई नपेालको माओिादी नतेतृ्वल ेगलत सावबत गन ेसनुौलो अिसर 
थियो । आदीिासी, जनजावत, मधशेी, दशलतहरुको म�ुालाई श�� हाशसल 
गरेको गरैआदीिासी नतेतृ्व प्रचण्ड र बाबरुामल ेसशस्त्र सघंर्व, जनय�ु शरुु 
गरेपछछ आफूल े कबोल गरेको कुरा परूा गरेरै छोड्छ भनरे विश्वलाई न ै
उदाहरण ददन ेअिसर आएको थियो । 

तर यिािवमा त्मो भएन । आफूहरुल ेउठाउँदै आएका म�ुा र सिालहरुलाई 
िाक्रपत गरेर, यिास्थिवतिाद एिं ऐवतहाशसक शोर्ण उत्पीडनहरुलाई 
भत्काउन ेकाम शान्ति सम्झौताल ेगनव सकेन । 

शान्तिलाई अंग्रजेीमा पीस भवनन्छ । स�ुा र उच्चारण उस्त ैउस्त ैहुन ेपीसको 
अंग्रजेीमा दईु िटा शब्दहरु Peace (शान्ति) र Piece (टुिा) हुन्छ । नपेालको 
शान्ति प्रक्रियाल ेPeace हैन, मलुकुलाई वनकट भविष्यमा अरु ठूलो द्वन्द्ववतर 
धकेलरे Piece गराउन,े रा�लाई विखण्डन गराउन स� ेहदस�को सशस्त्र 
संघर्वको बीउ रोपकेो छ र त्मो ददशावतर मलुकुलाई धकेलै्दछ । २००७ 

सालदेखख अदहल ेशसके राउतस� आइपगु्दा उठान हँुदै आइरहेको र बदशल िँदै 

गइरहेको मागहरुको स्वरुप र प्रकृवतहरुलाई अध्ययन गदा त्मो कुरा प्रर ै

देखखन्छ ।  अदहलकेो शसके राउतको म�ुालाई त रा�प�ल ेन ैयो त विखण्डन, 

देश�ोहको म�ुा भवनरहेको छ । त्मसलै ेमलै ेयी कुरा पररकल्पना गरेर भनकेो 
होइन, यो नपेालको शान्तिप्रक्रिया आफैं ल ेशसजवना गरेको स्थिवत हो । 
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के तपाईल  ेनपेालमा यगुीन शोर्णका विरु� सघंर्व उठान गन ेशगिहरु 
स�ामा आएपछछ आफैमा शासक िगवमा पररणत भएको र जनताल  ेचादह िँ 
मलूभतू अथधकारहरु प्राप्त गनव नसकेको भन्थतेफव  औलं्माउन खोज्न  ुभएको 
हो ? 
विगतलाई प�ाएर हेन ेहो भन,े शासकका विरु�मा जो लाग्न ेगरेका छन,् 

उनीहरु न ैशासनस�ामा हािी हुन ेतर बाचा कबोल गरेका कुराहरु परूा नगन े
कुरा दोहोररिँदै आइरहेको छ । खासगरी, बाटो वबराएर गलत गररसकेपछछ 
एउटालाई विद्रोही बनाएर आफू चादह िँ िधैावनक हुन े जनु खालको प्रक्रिया 
अदहल ेशरुु भएको छ, त्मसको मलू भनकेो शान्ति प्रक्रिया न ैहो । ठीक िंगल े
शान्तिप्रक्रिया अगघ बिेर ४० बुदेँ अ��मटेमसदहत माओिादी विद्रोहल े
उठाएका मागहरुको स�ोधन भएको भए शान्तिप्रक्रिया सफल हुन ेददशावतर 
अगघ बढ्थ्यो । 

संसारको सबवैतर माओिादी आ�ोलन सखाप भइरहेको बलेामा नपेालमा 
माओिादी आ�ोलन सफलतावतर अगघ बिेको कुरा विश्वव्यापी रुपम ै
चचाको विर्य भएको थियो । यो आ�ोलनलाई भत्काउन र सखाप पानव अवन 
माओिादील े उठाएका म�ुाहरुलाई ठेगान लगाउन कै लागग पवन 
शान्तिप्रक्रियाको कुरा अगघ आएको हो ।  यसमा खासमा कांग्रसे र तत्काशलन 
एमालले े विदेशी शगिहरुसगँ वमलरे काम गरेको र स्वयं माओिादी पवन 
आफूल ेउठाएका मागहरुलाई समते क्रकनारा गदै त्मसमा फसकेो गदा यो 
ददुवशापणूव अििामा आइपगुकेो हो । 

के गनुवपयो त माओिादील  े? 
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के तपाईल  ेनपेालमा यगुीन शोर्णका विरु� सघंर्व उठान गन ेशगिहरु 
स�ामा आएपछछ आफैमा शासक िगवमा पररणत भएको र जनताल  ेचादह िँ 
मलूभतू अथधकारहरु प्राप्त गनव नसकेको भन्थतेफव  औलं्माउन खोज्न  ुभएको 
हो ? 
विगतलाई प�ाएर हेन ेहो भन,े शासकका विरु�मा जो लाग्न ेगरेका छन,् 

उनीहरु न ैशासनस�ामा हािी हुन ेतर बाचा कबोल गरेका कुराहरु परूा नगन े
कुरा दोहोररिँदै आइरहेको छ । खासगरी, बाटो वबराएर गलत गररसकेपछछ 
एउटालाई विद्रोही बनाएर आफू चादह िँ िधैावनक हुन े जनु खालको प्रक्रिया 
अदहल ेशरुु भएको छ, त्मसको मलू भनकेो शान्ति प्रक्रिया न ैहो । ठीक िंगल े
शान्तिप्रक्रिया अगघ बिेर ४० बुदेँ अ��मटेमसदहत माओिादी विद्रोहल े
उठाएका मागहरुको स�ोधन भएको भए शान्तिप्रक्रिया सफल हुन ेददशावतर 
अगघ बढ्थ्यो । 

संसारको सबवैतर माओिादी आ�ोलन सखाप भइरहेको बलेामा नपेालमा 
माओिादी आ�ोलन सफलतावतर अगघ बिेको कुरा विश्वव्यापी रुपम ै
चचाको विर्य भएको थियो । यो आ�ोलनलाई भत्काउन र सखाप पानव अवन 
माओिादील े उठाएका म�ुाहरुलाई ठेगान लगाउन कै लागग पवन 
शान्तिप्रक्रियाको कुरा अगघ आएको हो ।  यसमा खासमा कांग्रसे र तत्काशलन 
एमालले े विदेशी शगिहरुसगँ वमलरे काम गरेको र स्वयं माओिादी पवन 
आफूल ेउठाएका मागहरुलाई समते क्रकनारा गदै त्मसमा फसकेो गदा यो 
ददुवशापणूव अििामा आइपगुकेो हो । 

के गनुवपयो त माओिादील  े? 

शान्तिप्रक्रियामा आई न ै सकेपछछ सबभै�ा ठूलो म�ुा लडाकुहरुको 
व्यििापन थियो । माओिादील े आफ्ना अयोग्य लडाकुहरुलाई छुट्याएर 
छावनएका लडाकुहरुलाई अनवमनको वनगरानीमा क्मान्टोनमने्टमा राख्न ेबलेा 
अको समहुल ेमाओिादील ेलडाकाहरु राख्न पाइदैन भनरे धरैे जोड ददएका 
थिए । राजनीवतको मलुधारमा फकेपछछ माओिादील ेक्रिलो चाँडो लडाकुहरु 
त  छाड्न ैपयो । त्मो बलेा माओिादीहरुले लडाकुको विर्यमा ‘हामीहरु 
तपाईल े भनकेो ज े पवन मान्थ तयार छौं तर बदलामा जनय�ुल े उठाएका 
पदहचानको म�ुा भन ेछाड्न ेछैनौं’ भनरे मोलमोलाइ गनव सक्नपुथ्र्यो । त्मसो 
सिालमा अड्डी कसरे बस्नपुयो । तर त्मसो भएन । माओिादील ेआफ्ना म�ुा 
पवन त्मवत समातरे बसनेन,् लडाकुहरु पवन सलवकै्क बझुाइददए । जनु शगि 
(लडाकू)को प्रयोग गरेर जनय�ु त्म�ो उचाई �लयो,  माथि पगुपेछछ त्मसलैाई 
लतुो याकें  झैं छाड्न ेअवत नराम्रो काम माओिादीबाट भयो । मखु्य शगिलाई 
न ैत्मसरी फँ्याक्रकसकेपछछ अको पक्षल ेमाओिादीका अ� म�ुाहरुलाई क्रकन 
मान्थ्यो र? मानने । 

यसको अिव शान्तिसम्झौताल े माओिादील े उठाएका म�ुाहरुलाई 
स�ोधन गनव सकेनन ्भन्थ ेतपाईको ठम्बाइ हो ? 
प्रत्मक्ष रुपमा त्मसल ेतत्कालीन आमन–ेसामनकेो द्व�को अ� त गरायो तर 
त्मो द्व�ल ेउठाएका मागहरुलाई सही िंगल ेस�ोधन नगरेर तत्कालीन मा� 
होइन, दीघवकालीन रुपमा पवन शान्ति सम्झौताल े विखण्डनवतर डोयाउन े
हदस�को सा�ृवतक एिं संरचनागत द्व�को बीउ रोपकेो छ । 
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माओिादील  े आफैल  े उठाएका म�ुाहरु त्मसरी  छाड्नकुो कारण के 
होलान ्? 
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ प�र� तलुाधर, हकव  गरुुङ लगायत हामी ६, 

७ जनाल ेप्रचण्ड, बाबरुामहरुलाई भटेकेा थियौं । त्मो बलेा मलै ेउहाँहरुलाई 
शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरु आइसकेपछछ तपाईहरुथभत्रको परुुर्, खस 
नपेाली भार्ा, दह� ूधमव, पहाक्रडया अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको तस्त ै
आएछ भनरे क्रट�णी गरेको थिएँ । प्रवतउ�रमा प्रचण्डजील े२२ वमनटे लगाएर 
त्मो छोडकेा छैनौं, हामीहरुल ेबाहुन क्षते्री िचवस्व, परुुर् अंहकार, पहाक्रडया, 
खस नपेाली भार्ाको एकाथधकार विरु� लडकैे हो र त्मो छाड्न ेछैनौं भन्थ ु
भयो । तर पछछ�ो संविधान आइ�लेस� त मलै ेत्मो बलेा भनकेो कुरा 
साँचो वन��यो । 

के उनीहरुको उ�ेे , वनयतम ैखोट हो ? 
उहाँहरु बाहुनहरु हुनभुयो । ती म�ुा उठाउनको लागग मात्र उठाइददनभुयो । 
अििा त्मो म�ुाल ेआफ्नो प्रभाि विस्तार हुन ेदेखरे उठाउन ुभयो । 

यसको अिव अदहल  ेपवन गरैआददिासील  ेआदीिासी जनजावतलाई भयाि 
मात्र बनायो भन्थ खोज्न  ुभएको हो ? 
हो , आददिासी, जनजावतहरुको दरुुपयोग भयो, खोला तन ेअवन लौरो चादह िँ 
वबसवन ेकाम भयो । 

के तपाईंल  े शान्ति सम्झौताले नपेालको कुन ै पवन समस्माको हल गनव 
सकेन भन्थ खोज्न  ुभएको हो ? शान्ति सम्झौताका एक प्रमखु हस्ताक्षरकता 
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माओिादील  े आफैल  े उठाएका म�ुाहरु त्मसरी  छाड्नकुो कारण के 
होलान ्? 
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ प�र� तलुाधर, हकव  गरुुङ लगायत हामी ६, 

७ जनाल ेप्रचण्ड, बाबरुामहरुलाई भटेकेा थियौं । त्मो बलेा मलै ेउहाँहरुलाई 
शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरु आइसकेपछछ तपाईहरुथभत्रको परुुर्, खस 
नपेाली भार्ा, दह� ूधमव, पहाक्रडया अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको तस्त ै
आएछ भनरे क्रट�णी गरेको थिएँ । प्रवतउ�रमा प्रचण्डजील े२२ वमनटे लगाएर 
त्मो छोडकेा छैनौं, हामीहरुल ेबाहुन क्षते्री िचवस्व, परुुर् अंहकार, पहाक्रडया, 
खस नपेाली भार्ाको एकाथधकार विरु� लडकैे हो र त्मो छाड्न ेछैनौं भन्थ ु
भयो । तर पछछ�ो संविधान आइ�लेस� त मलै ेत्मो बलेा भनकेो कुरा 
साँचो वन��यो । 

के उनीहरुको उ�ेे , वनयतम ैखोट हो ? 
उहाँहरु बाहुनहरु हुनभुयो । ती म�ुा उठाउनको लागग मात्र उठाइददनभुयो । 
अििा त्मो म�ुाल ेआफ्नो प्रभाि विस्तार हुन ेदेखरे उठाउन ुभयो । 

यसको अिव अदहल  ेपवन गरैआददिासील  ेआदीिासी जनजावतलाई भयाि 
मात्र बनायो भन्थ खोज्न  ुभएको हो ? 
हो , आददिासी, जनजावतहरुको दरुुपयोग भयो, खोला तन ेअवन लौरो चादह िँ 
वबसवन ेकाम भयो । 

के तपाईंल  े शान्ति सम्झौताले नपेालको कुन ै पवन समस्माको हल गनव 
सकेन भन्थ खोज्न  ुभएको हो ? शान्ति सम्झौताका एक प्रमखु हस्ताक्षरकता 

प्रचण्डजील  े यो त विश्वल े न ै पाठ शसक्न सक्न  े उतृ्कर सम्झौता हो भन्थ ु
भएको छ त ? 
त्मसबलेा प्रचण्डजील ेभन्थ ुभएको जस्त ैहुन सक्न ेस�ािना देखख�ो । तर 
पदहलो संविधानसभाको अिसान, दोस्रो सवंिधानसभामा धारा धारा 
दईुवतहाईबाट पाररत गनुवपनमेा क्रिप लगाएर सबलैाई एकै्क पटक पाररत 
गररन,ु र जनय�ुल ेउठाएका जायज मागहरुलाई स�ोधन र �ाक्रपत गनव 
नसक्नलुाई के भन्थ?े 

सम्झौता ठीक थियो, त्मसको कायान्वयन ठीक भएन 
भन्थ ुभएको हो ? 
होइन,  होइन । सम्झौता पवन ठीक थिएन । त्मो त 
जनय�ु आफैं ल े उठाएका मागहरु, अवन आदीिासी 
जनजावतहरुल े भनकेा जस्तो मात्र ै हैन, स्वयं सम्झौता 
गराउन मह�पणूव भवूमका ख�ेन ेप�र�जी र दमननाि 
िँुगानाहरुल ेचाहेको जस्तो, सोचकेो जस्तो पवन थिएन । 

यसको अिव शान्ति सम्झौताका सकारा�क पाटाहरु 
छैनन ्त ? 
कालो बादलमा पवन उज्यालो घरेा हुन्छ भनझेैं यो शान्तिप्रक्रियाका पवन 
सकारा�क पाटाहरु छन,् छँदैछैन भन्थ ेहैन । 

यो सम्झौताल े गदा दश िषवको जनय�ु, हजारौं मावनसहरुको हत्माको 
श्रङृ्खलाको अ� भयो । त्रासमा बाँछचरहेका साधारण जनताल ेत्राण पाए । 

म त यसलाई शान्ति 
सम्झौता होइन, 
अशान्ति सम्झौता 
भनु्छ । उहाँहरुल  ेत 
शान्तिको िोका 
बनाउन ेभन्थ ुहु�ो, 
तर उच्चारण गलत 
भएको रहेछ, 
उहाँहरुल  ेधोका भन्थ ु
भएको रहेछ । 
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यो शान्ति प्रक्रियाल ेआदीिासीहरुको अथधकार प्रान्दप्तका लागग जग बस्मो । 
यो चादह िँ जनजावत अथभयानको लागग आधारभवूम हो ।  आदीिासीहरुको 
अथधकारस��ी संयिु रारिको घोर्णापत्र २००७ को स�े�ेर १३ र १४ मा 
एक ददनको फरक राखरे अनमुोदन र पाररत हुन ु आफैं मा आददिासी 
जनजावतहरुल ेशान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रत्मक्ष हाशसल गरेको उपलन्ति 
हो । त्मसगैरी, शान्ति सम्झौतामा जनय�ुलाई सम्झौताकै अंगको रुपमा 
मानरे अनमुोदन एिं पाररत गररन,ु  सािवभौमस�ास�न्थ जनताबाट चवुनएको 
संविधानसभाको माध्यमबाट जनताल ेसंविधान चनु्थ पाउन ुपवन आफैं मा एउटा 
उपलन्ति हो, यद्भक्रप संविधानसभाल े बनाएकै संविधान पवन शस�ािमा त 
राम्रो तर यिािवमा भन ेकुदहएको फस�भ�ा बढी भएर वन��यो ।  

दह� ू धमव सं�ृवतको रक्षकको रुपमा सताब्दीऔदेंखख जरा गाडरे वनरिर 
पहरेदारी गरररहेको राजत�को समलू अ� हुन ुपवन आददिासी जनजावत, 

दशलत, मधशेी, मदहला एिं गरैदह� ूधमािल�ीहरुका लागग पवन एउटा राम्रो 
उपलन्ति न ैहो ।  त्मस ैगरी, संघीय गणत� िापना हुन ुपवन सकारा�क  
हो । 

अिररम सवंिधानमा, विश्वकै अन्य देशका संविधानमा फेला पानव नसक्रकन े
कुरा, पदहलो पटक हाम्रो देशमा जातीय भदेभाि छ, यहाँ लगैगकं भदेभाि पवन 
हुन्छ, भाक्रर्क भदेभाि, धावमिक भदेभाि छ तिा क्षते्रगत भदेभाि छ भन्थजेस्ता 
सां�ृवतक भदेभाि छ भनरे आफैल ेस्वीकाररएको छ । 

यवत हँुदाहँुदै पवन, उि शान्ति सम्झौता, त्मसयताका १२ िर्वमा विकशसत 
भएका घटनािमहरुल े मलुकुमा द्वन्द्वको बीउ रोपरैे गएको छ । स�ितः 
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यो शान्ति प्रक्रियाल ेआदीिासीहरुको अथधकार प्रान्दप्तका लागग जग बस्मो । 
यो चादह िँ जनजावत अथभयानको लागग आधारभवूम हो ।  आदीिासीहरुको 
अथधकारस��ी संयिु रारिको घोर्णापत्र २००७ को स�े�ेर १३ र १४ मा 
एक ददनको फरक राखरे अनमुोदन र पाररत हुन ु आफैं मा आददिासी 
जनजावतहरुल ेशान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रत्मक्ष हाशसल गरेको उपलन्ति 
हो । त्मसगैरी, शान्ति सम्झौतामा जनय�ुलाई सम्झौताकै अंगको रुपमा 
मानरे अनमुोदन एिं पाररत गररन,ु  सािवभौमस�ास�न्थ जनताबाट चवुनएको 
संविधानसभाको माध्यमबाट जनताल ेसंविधान चनु्थ पाउन ुपवन आफैं मा एउटा 
उपलन्ति हो, यद्भक्रप संविधानसभाल े बनाएकै संविधान पवन शस�ािमा त 
राम्रो तर यिािवमा भन ेकुदहएको फस�भ�ा बढी भएर वन��यो ।  

दह� ू धमव सं�ृवतको रक्षकको रुपमा सताब्दीऔदेंखख जरा गाडरे वनरिर 
पहरेदारी गरररहेको राजत�को समलू अ� हुन ुपवन आददिासी जनजावत, 

दशलत, मधशेी, मदहला एिं गरैदह� ूधमािल�ीहरुका लागग पवन एउटा राम्रो 
उपलन्ति न ैहो ।  त्मस ैगरी, संघीय गणत� िापना हुन ुपवन सकारा�क  
हो । 

अिररम सवंिधानमा, विश्वकै अन्य देशका संविधानमा फेला पानव नसक्रकन े
कुरा, पदहलो पटक हाम्रो देशमा जातीय भदेभाि छ, यहाँ लगैगकं भदेभाि पवन 
हुन्छ, भाक्रर्क भदेभाि, धावमिक भदेभाि छ तिा क्षते्रगत भदेभाि छ भन्थजेस्ता 
सां�ृवतक भदेभाि छ भनरे आफैल ेस्वीकाररएको छ । 

यवत हँुदाहँुदै पवन, उि शान्ति सम्झौता, त्मसयताका १२ िर्वमा विकशसत 
भएका घटनािमहरुल े मलुकुमा द्वन्द्वको बीउ रोपरैे गएको छ । स�ितः 

अबको तीस चालीस िर्वप�छ विगतमा हामील ेबहेोरेकोभ�ा ठूलो खालको 
द्वन्द्व भयो र त्मसको जरा कहाँ रहेछ भनरे खोतलै्द गयो भन े त्मो शान्ति 
प्रक्रियामा न ैफेला पनछे । यो बझु्न श्रीलंकको भीर्ण द्वन्द्वको जरोलाई हेरे 
पगु्छ । सन ् ५० को दशकमा तावमल भार्ालाई बदहष्करण गरेर शसहंाली 
भार्ालाई देशको प्रमखु भार्ा बनाएर एकल जातीय बचवस्व लाददएको 
विरोधमा शरुु भएको द्वन्द्वल ेश्रीलंकामा त्मत्रो भीर्ण द्वन्द्व वनम्त्माएको फेला 
पछव । श्रीलंकामा स�री, अिीको दशकमा ताशलम र शसहंालीको जनु विद्राह 
वनक्ल्मो वन त्मो सन १९५० को दशकमा ताशलम भार्ालाई पन्छाएर शसहंाला 
भार्ालाई मात्र देशको प्रमखु भार्ा बनाएको विरोधमा शरुु भएको द्व� न 
थियो । सन ् १९५० को दशकमा दबाइएको असिकु्रर थभत्र थभत्र ै दविएर 
पतु्पवुतयर बादहर वनण्डिएको हो वन त । 

पदहलो संविधानसभाल ेपदहचानलाई पररभाक्रर्त गरी पदहचानको आधारमा 
राज्य पनुरसंरचनाको कुरालाई िाक्रपत गनव र त्मही आधारमा राज्य 
संरचनाको खाका कोररन ुसकारा�क कुरा थियो, यद्भक्रप तर अन्तिममा भन े
पररणाम अकै आयो । २४ क्मारेट सनु देखाएर क्रप�ल, त्मो पवन पाशलस 
लगाएको क्रप�ल ददन ेकाम भयो । 

तपाईल े आददिासी र गरैआददिासीको कुरा पटक पटक उठाइरहन ु
भएको छ वन । 
एउटा उदाहरण ददनु्छ, प�र�जीलाई प�ायतकालमा राजनीवतक दलहरुल े
हवतयारको रुपमा प्रयोग गरे । अदहल ेउहाँमाथि साम्प्रदागयक भएको आरोप 
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लाग्न ेगरेको छ । तर साँच्च ैन ैसाम्प्रदागयक को हो ? त्मो अदहलकेो संविधान 
हेरे प्रर भइहाल्छ । 

अदहलकेो संविधानमा खस–आयवको चारपाँच ठाँउमा ब्याख्या हुन,े बाँकीको 
भन ेकेही पवन छैन । यो के हो ? यस्तो त दहटलरको मात्र गरेको थियो, त्मो 
बलेा उनल ेआयव भ�,े यहाँ चादह िँ खस िक्रपयो, त्मवत मात्र हो । खसआयवलाई 
विशरे् ग्राह्मता ददन,े खस नपेाली भार्ालाई मात्र ैसरकारी कामकाजको भार्ा 
बनाउन,े अरुलाई ििेास्ता गन े कुराले संिधैावनक रुपमा त खस–आयवको 
सिोच्चता भयो वन ! यो त ठाड ैनश्लिाद हो । 

यसलाई अशल ठोस रुपमा बताइददन ुहोला, माओिादी द्वन्द्वलाई कसरी 
कसरी हेनःे िगीय िा जातीय सघंर्वको रुपमा   ? 
इवतहासलाई राम्ररी केलाउनभुयो भन ेउ�र आफै पाउनहुुन्छ । िगीय मात्र 
भएको भए, माओिादीहरुल े२०५२ सालमा जनय�ु सरुु गरेपछछको पदहलो 
दईु िर्वमा क्रकन त्मवत प्रभािकारी भएको थिएन ? त्मसमा पछछ िारु, मगर, 
गरुुङ, मधशेीहरुको जातीय मगुि मोचा बनपेछछ मात्र ैयसल ेअलग्ग ैउचाई 
शलएको देखखन्छ । यसिव,  शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछछ, संविधान जारी हँुदा 
त्मसमा त्मो बलेा उठाइएको म�ुाहरु �ाक्रपत गरेर जान ुप�्यो । 

संसारमा जहाँ पवन ख्याल गनुव पन ेकुरा के हो भन ेलैंगगक अिरविरोध िगीय 

अिरविरोध होइन, त्मो छुटै्ट अिरविरोध हो । त्मो िगवको भ�ा पवन पदहल े

आउन ेअिरविरोध हो । जातीय अिरविरोध पवन िगीय अिरविरोधको रुप 
होइन । 
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लाग्न ेगरेको छ । तर साँच्च ैन ैसाम्प्रदागयक को हो ? त्मो अदहलकेो संविधान 
हेरे प्रर भइहाल्छ । 

अदहलकेो संविधानमा खस–आयवको चारपाँच ठाँउमा ब्याख्या हुन,े बाँकीको 
भन ेकेही पवन छैन । यो के हो ? यस्तो त दहटलरको मात्र गरेको थियो, त्मो 
बलेा उनल ेआयव भ�,े यहाँ चादह िँ खस िक्रपयो, त्मवत मात्र हो । खसआयवलाई 
विशरे् ग्राह्मता ददन,े खस नपेाली भार्ालाई मात्र ैसरकारी कामकाजको भार्ा 
बनाउन,े अरुलाई ििेास्ता गन े कुराले संिधैावनक रुपमा त खस–आयवको 
सिोच्चता भयो वन ! यो त ठाड ैनश्लिाद हो । 

यसलाई अशल ठोस रुपमा बताइददन ुहोला, माओिादी द्वन्द्वलाई कसरी 
कसरी हेनःे िगीय िा जातीय सघंर्वको रुपमा   ? 
इवतहासलाई राम्ररी केलाउनभुयो भन ेउ�र आफै पाउनहुुन्छ । िगीय मात्र 
भएको भए, माओिादीहरुल े२०५२ सालमा जनय�ु सरुु गरेपछछको पदहलो 
दईु िर्वमा क्रकन त्मवत प्रभािकारी भएको थिएन ? त्मसमा पछछ िारु, मगर, 
गरुुङ, मधशेीहरुको जातीय मगुि मोचा बनपेछछ मात्र ैयसल ेअलग्ग ैउचाई 
शलएको देखखन्छ । यसिव,  शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछछ, संविधान जारी हँुदा 
त्मसमा त्मो बलेा उठाइएको म�ुाहरु �ाक्रपत गरेर जान ुप�्यो । 

संसारमा जहाँ पवन ख्याल गनुव पन ेकुरा के हो भन ेलैंगगक अिरविरोध िगीय 

अिरविरोध होइन, त्मो छुटै्ट अिरविरोध हो । त्मो िगवको भ�ा पवन पदहल े

आउन ेअिरविरोध हो । जातीय अिरविरोध पवन िगीय अिरविरोधको रुप 
होइन । 

त्मसो भन े नपेालमा उठ्ने  गरेको ऐवतहाशसक सामाशजक–आथििक 
उत्पीडनकोस्वरुप जातीय हो क्रक िगीय हो ? अशल ठोस रुपमा 
बताइददनसु् न । 
त्मो धरैे जातीय हो । क्रकनक्रक नपेालमा एकदम विर्म खालको जातीय 
अिरविरोध हुन ेगरेको छ । दशलतको स�भवमा भन्थ ेहो भन ेगझतम ि�ुल ेन ै
आफ्नो जीिनमा �ा�णिादसगँ लडकेो भन्थ ेपिेका छ� । त्मवत बलेादेखखकै 
संघर्व हो वन ।  यत्रो लामो समयदेखखको सघंर्वल े अदहलसे� �ूकँा त्मू ँ 
छ ।  यो जातीय उत्पाीीडनको श्रडृ्खलामा द्रव्य शाह, पथृ्वी नारायण 
शाहदेखख अझ पछाक्रड फकव न ेहो भन ेजय�िवत म�स� जोक्रडन प�ुछ । 

के तपाईंको वन�र्व ससझझता धोकाको ददाबजे भयो ? 
म त यसलाई शान्ति ससझझता होइन, अशान्ति ससझझता भनु्छ । उहाँहरुल ेत 

शान्तिको िोका बनाउन े भन्थ ु हु�ो, तर उच्चारण गलत भएको रहेछ, 

उहाँहरुल ेधोका भन्थ ुभएको रहेछ । 

तर ससझझतामा आइसकेपछछ त माओिादी एक्ललै  े आफूल  े भनकेो 
कुराहरु हुबहु लाग  ूगनव सक्न  ेअििा त थिएन वन ? यसमा माओिादीलाई 
मात्र दोर् ददन ेठाँउ छ त ? 
द्वन्द्वको व्यििापन कसरी गन े भन्थ े स�भवमा मलै े प्रशशक्षण शलन े िममा 
काटवर सने्टरका द्वन्द्व व्यििापनको लामा अनभुि भएका डा. िन हपम्बानको 
शस�ािबारे जानकारी पाइएको थियो । त्मसअनसुार, दईु पक्ष ससझझता गन े

तयारीमा छन,् एउटा पक्ष न्यायको पक्षमा छ,  तर अको पक्षल ेअन्यायपिूवक 

आफ्ना कुराहरु लाद्द र अन्यायको पक्षमा धकेल्न खोज्छ भन ेत्मदो ससझझता 
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गनुवमा भ�ा नगनुवमा बिी फाइदा हुन्छ । त्मसलाई द्भ�त्थ्ब ् अिात ् ‘बटेर 
अ�नके्रटभ टु नो नगेोशसयसन' भवनन्छ । त्मो स्थिवतमा मध्यिकताल े

त्मसलाई सम्झौतामा धकेल्न ु हँुदैन, बादहर पठाइददन ुपछव भन्थ ेछ । के यहाँ 
त्मो शस�ा�अनसुार काम भयो ? यहाँ त प्रायोशजत रुपमा माओिादीलाई 

घरेाब�ी गन े अवन माओिादीथभत्र ैत्मसका म�ुाहरुको स्वावम� �हण गनव 
नचाहन ेअखण्डतािादीहरुल ेआफ्नो गठब�न पररितवन मनबैाट नचाहनहेरु 
र अन्य पाटीका रमशे लखेक, भीम रािल जस्ता नतेाहरुसगँ गरे र त्मसमा 
अथभयानकै रुपमा लाग े। यसमा प्रचण्ड बाबरुामल ेमात्र गनव सक्न ेकुरा भएन 
वन । तर पवन उनीहरुल ेमनदेखखन ैउि कुरा स्वीकारेको भएको भए त लाग ु
गि े होलान ् । आफ्नो स्वािवको लागग मात्र कुरा 
उठाएप�छ म�ुाहरुलाई छा�न उनीहरुलाई 

पवन  सशजलो भयो । 

त्मसो त पदहलो सवंिधानसभामा जनजावतहरुल े
न ैसाि समिवन नददन ुपवन त्मो भंग हुन ेअििा 
शसजवना हुनकुो एउटा कारण हो भन्थ े पवन छन ् 
वन । 
यसमा हजार िटा तकव  र कारण ददन सक्रकन्छ । 
माओिादी आ�ोलनल ेहाशसल गरेको उचाई शलन 
जनु मागहरु अगघ साररएका थिए र य�ुको समयमा 
जनु कुरा उनीहरुल ेकायवन्वयन पवन गरेका थिए, त्मी 
मागहरु संविधान आउदाँ कुन ैपवन परूा भएनन ्। 

फेरर म आ�ोलनका 
उपलन्तिहरुलाई 
सतप्रवतशत 
क्रडसवमस गददवनँ । 
माओिादी जनय�ु 
नभएको भए 
राजतन्त्यको अ�को 
कल्पना पवन गनव 
सक्रकदैनयो । 
राजतन्त्य भएको भए 
हामीहरुलाई झन ै
कदठनाई हु�ो । 
त्मसल  ेजनजावतलाई 
धरैे दहत गरेको छ । 
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गनुवमा भ�ा नगनुवमा बिी फाइदा हुन्छ । त्मसलाई द्भ�त्थ्ब्  अिात ् ‘बटेर 
अ�नके्रटभ टु नो नगेोशसयसन' भवनन्छ । त्मो स्थिवतमा मध्यिकताल े

त्मसलाई सम्झौतामा धकेल्न ु हँुदैन, बादहर पठाइददन ुपछव भन्थ ेछ । के यहाँ 
त्मो शस�ा�अनसुार काम भयो ? यहाँ त प्रायोशजत रुपमा माओिादीलाई 

घरेाब�ी गन े अवन माओिादीथभत्र ैत्मसका म�ुाहरुको स्वावम� �हण गनव 
नचाहन ेअखण्डतािादीहरुल ेआफ्नो गठब�न पररितवन मनबैाट नचाहनहेरु 
र अन्य पाटीका रमशे लखेक, भीम रािल जस्ता नतेाहरुसगँ गरे र त्मसमा 
अथभयानकै रुपमा लाग े। यसमा प्रचण्ड बाबरुामल ेमात्र गनव सक्न ेकुरा भएन 
वन । तर पवन उनीहरुल ेमनदेखखन ैउि कुरा स्वीकारेको भएको भए त लाग ु
गि े होलान ् । आफ्नो स्वािवको लागग मात्र कुरा 
उठाएप�छ म�ुाहरुलाई छा�न उनीहरुलाई 

पवन  सशजलो भयो । 

त्मसो त पदहलो सवंिधानसभामा जनजावतहरुल े
न ैसाि समिवन नददन ुपवन त्मो भंग हुन ेअििा 
शसजवना हुनकुो एउटा कारण हो भन्थ े पवन छन ् 
वन । 
यसमा हजार िटा तकव  र कारण ददन सक्रकन्छ । 
माओिादी आ�ोलनल ेहाशसल गरेको उचाई शलन 
जनु मागहरु अगघ साररएका थिए र य�ुको समयमा 
जनु कुरा उनीहरुल ेकायवन्वयन पवन गरेका थिए, त्मी 
मागहरु संविधान आउदाँ कुन ैपवन परूा भएनन ्। 

फेरर म आ�ोलनका 
उपलन्तिहरुलाई 
सतप्रवतशत 
क्रडसवमस गददवनँ । 
माओिादी जनय�ु 
नभएको भए 
राजतन्त्यको अ�को 
कल्पना पवन गनव 
सक्रकदैनयो । 
राजतन्त्य भएको भए 
हामीहरुलाई झन ै
कदठनाई हु�ो । 
त्मसल  ेजनजावतलाई 
धरैे दहत गरेको छ । 
 

फेरर म आ�ोलनका उपल��हरुलाई सतप्रवतशत क्रडसवमस गददवन ँ । 
माओिादी जनय�ु नभएको भए राजतन्त्यको अ�को क�ना पवन गनव 
सक्रकदैनयो । राजतन्त्य भएको भए हामीहरुलाई झन ै कदठनाई हु�ो । 
त्मसल े जनजावतलाई धरैे दहत गरेको छ । दह� ू धमवसं�ृवतको 
एकाथधकारको नतेतृ्वकता उि संिा हुदाँ त दह� ू थभत्रकै दशलतहरुल ेत 
आफ्नो अििा ज ेहो त्मही स्वीकानुव पयो वन । त्मो एउटा संघर्वल े विराम 
पाएको छ । तर अब समाज त यवतम ैसास फरेर त बसै्दन । तपाई समाशजक 
न्यायको पक्षमा उथभन े क्रक नउथभन,े मानि अथधकारको पक्षमा उथभन े क्रक 
नउथभन े। सब ैप्रकारको विभदेको विरु� उथभन ेक्रक नउथभन े। फेरी उथभदाँ 
मन लगाएर उथभन ेक्रक नउथभन े? याित प्रश्नहरु ज्यूकँा त्मू ँछन ्। 

सरल ेउठाउन ुभएका कुराहरुल ेग�ीर बहसको माग गछव, होइन ? 
हो । तर नपेालमा समस्मा के छ भन ेयहाँ धरैे कुरामा गदहराइमा गएर बहस न ै

हँुदैन । फेरर यहाँ वमक्रडयाल ेबाहुनिादी विचारलाई मात्र ैबिी प्रािवमकता ददएर 
जनमत वनमाण गराउन सघाइरहेको हुन्छ । क्रकनक्रक उनको कुराल े बाहुन 

क्षते्रीहरुको स्वािवलाई सघाउन ेखालको हुन्छ । यो मलै ेव्यगिगत रुपमा हैन, 

स�ैा��क रुपम ैभन्थ खोजकेो हो । 

वमक्रडया पवन बायस छ भन्थ खोज्न ुभएको, बाहुनको इन्टिसे्ट अगघ बिाउन र 
जनजावतको इन्टिसे्ट अगघ नबिाउनका लागग ? 
वमक्रडया चादह िँ कहाँ फरक छ र ? 

https://ratopati.com/story/68211?fb_comment_id=2288127604531912_2288719394472733 
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शान्ति प्रक्रिया पणु वरुपल  ेअसफल भयो 
खगेतद्र सगं्रौला 
विस्ततृ शान्ति सम्झौताको कुरा गदा वबर्यको 
प्रार� चनुिुाङ बठैकबाट हुन्छ । चनुिुाङ 
बठैकमा ज े वनणवय गररयो, त्मो सही थियो । 
माओिादी जनय�ुल े शज� े भएन, हानव पवन 
पाएन । भएको शगि जोगाउन,े त्मही स�ामा 
हस्तक्षपे गन ेर पररितवनको प्रक्रिया प्रार� गन े
भन्थ े वनणवय सही थियो । त्महाँबाट यता फक्रकि एपछछ अथधकांश वनणवय र 
कदमहरु गलत भए । छापामारहरुलाई वबनासतव आधारहीन रुपमा  
बझुाइयो । त्महाँसमायोजन भन्थ े केही थिएन । कमसकेम दश बाह्र हजार 
छापामारलाई तत्कालीन शाही सनेामा प्रिशे गराएको भए, शाही सनेाको 
चररत्रमा धरैे िा िोरै प्रभाि पानव सक्यो । पानीको िोपा लगरे वमसाइयो, त्मो 
आगोमा वबलायो । बशलयो िाईशसएल थियो, त्मो आफैँ  विघटन गररयो । सत्म 

वनरुपण तिा मलेवमलाप आयोग क्रिला गठन गररयो । त्मसलाई प्रयाप्त 
अथधकार, स्रोत र जनशगि पवन ददइएन । वतनल ेकेही काम गनव सकेनन ्। 
जनय�ुल ेवनमाण गरेका सारा घाउहरु समाजमा अदहल ेपवन आल ैछन ्। 

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ माओिादीमा अनािश्यक अहंकार, 

उ�जेना  शसजवना भयो । वतनल े यिािवलाई सही िंगल े आ�सात गनव, 
पररस्थिवत अनरुुपको नीवत बनाउन पवन सकेन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी भएको 
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शान्ति प्रक्रिया पणु वरुपल  ेअसफल भयो 
खगेतद्र सगं्रौला 
विस्ततृ शान्ति सम्झौताको कुरा गदा वबर्यको 
प्रार� चनुिुाङ बठैकबाट हुन्छ । चनुिुाङ 
बठैकमा ज े वनणवय गररयो, त्मो सही थियो । 
माओिादी जनय�ुल े शज� े भएन, हानव पवन 
पाएन । भएको शगि जोगाउन,े त्मही स�ामा 
हस्तक्षपे गन ेर पररितवनको प्रक्रिया प्रार� गन े
भन्थ े वनणवय सही थियो । त्महाँबाट यता फक्रकि एपछछ अथधकांश वनणवय र 
कदमहरु गलत भए । छापामारहरुलाई वबनासतव आधारहीन रुपमा  
बझुाइयो । त्महाँसमायोजन भन्थ े केही थिएन । कमसकेम दश बाह्र हजार 
छापामारलाई तत्कालीन शाही सनेामा प्रिशे गराएको भए, शाही सनेाको 
चररत्रमा धरैे िा िोरै प्रभाि पानव सक्यो । पानीको िोपा लगरे वमसाइयो, त्मो 
आगोमा वबलायो । बशलयो िाईशसएल थियो, त्मो आफैँ  विघटन गररयो । सत्म 

वनरुपण तिा मलेवमलाप आयोग क्रिला गठन गररयो । त्मसलाई प्रयाप्त 
अथधकार, स्रोत र जनशगि पवन ददइएन । वतनल ेकेही काम गनव सकेनन ्। 
जनय�ुल ेवनमाण गरेका सारा घाउहरु समाजमा अदहल ेपवन आल ैछन ्। 

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ माओिादीमा अनािश्यक अहंकार, 

उ�जेना  शसजवना भयो । वतनल े यिािवलाई सही िंगल े आ�सात गनव, 
पररस्थिवत अनरुुपको नीवत बनाउन पवन सकेन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी भएको 

बलेामा कवतपय उिादपणूव अव्यिहाररक वनणवयहरु गररए । त्मो वनणवयको 
शसकार सरकार आफँीै भयो । कटुिाल काण्ड, पशपुवत काण्ड, प्रज्ञाप्रवतष्ठान 
लगायतका काण्ड वतनका उदाहरण हुन ्।  

थभन्थ स�भवमा प्रिशे गररसकेपछछ त्मो पररिशे के 
हो, आफ्नो सामथ्र्य कवत हो, हस्तक्षपे कसरी 
गन,े सािी को हो, शत्र ु को हो त्मसलाई सही 
िंगल े वनरुपण गररएन । ती सिकैो पररणाम 
अितः के भयो ? आफैँ ल ेउठाएका म�ुाहरुलाई 
आफैँ  कुस्सिदैँ, जनय�ुको नायक जो थियो, 
जनय�ु, गणतन्त्यक र सघंीयताको उग्रविरोधीको 
माहोलमा गएर विलय भयो । त्मसलै े शान्ति 
प्रक्रिया पणुवरुपल ेअसफल भयो । 

िचैाररक/साँ�ृवतक कमवको खडेरी 
जनय�ुकालमा िचैाररक/साँ�ृवतक काम 
नगन्य मात्रामा  
गररयो । समग्र जनय�ुभरर ब�कु खोज्न,े ब�कु 
खोस्न,े ब�कु क्रकन्थ,े ब�कु पड्काउन शसक्न ेर 
लड्न े काम बिी गररयो  । िचैाररक सघंर्व, 
िचैाररक प्रशशक्षण अत्मि कम भयो । 

जनय�ुबाट यो�ा वन�ेर त आयो तर उसको 
ददमाख खोिो जस्तो देखखयो । नतेतृ्व आफैं  पवन 

जनअथधकारको लागग 
संघर्व गनहेरु स�ा 
प्राप्त भएपछछ आफैं  
क्रकन शासकमा पररणत 
हुन्छन् र जनतालाई 
अथधकार ददन क्रकन 
कन्जुस्माइ गछव भन्थ ेप्रश्न 
आफैं मा धरैे जटील प्रश्न 
हो । िास्तिमा, सगुौली 
सन्त� यता नपेाल 
कदहल ैस्वाथधन रहेन । 
प्रत्मक्षरुपमा 
अरुको  वनयन्त्यणमा िा 
स्वाधीन केही पवन 
भएन । पररणामतः 
देशको मनोिल अत्मि 
कमजोर भयो । हाम्रो 
चररत्रन ैयवत कमजोर 
छ क्रक त्मो कुन ैआफ्नो 
विश्वास, वनष्ठामा दृि 
भएर लामो समय  
क्रटक्थैन । 
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िचैाररक साँ�ृवतक दृक्ररिकोणल ेसम�ृ भएको लागै्दन । प्रचण्डको नाममा 
लखेखएका मोटा–मोटा ठेली वन�ेका छन ् ।  चनुिुाङबाट यता फकेपछछ 
प्रचण्डको नाममा एउटा पवन गवतलो लखे क्रकन लखेखएनन ् ? के ती ठेली 
प्रचण्डल ेन ैलखेकेा थिए ? मरेो प्रश्न र शंका छ । यदद ती प्रचण्डकै ठेली थिए 
भन ेत्मत्रो ज्ञान र वमदहनते भएको माने्छ चपु लागरे बसै्दन । त्मसमा धरैे कुरा 
फजी भए जस्तो लाग्छ । 

माओिादी जनय�ुमा सहभागी भएका छापामारहरु धरैे त खाडी मलुकुमा 
दास भएर भाँशसएका छन,् स्वदेशम ैरहेका केहील ेसानोवतनो ध�ा गरेका छन ्
र केही बरेोजगार छन ्। वतनीहरु जनय�ुको नायकप्रवत क्षुि र िु� छन ्। 
अदहल े वतनीहरु मध्यबेाट कोही बादहर जान खोज्दा एरपोटवबाट गयनल े
फकाउँछन ् क्रक भन्थ े त्रास छ  । माओिादी के� अवन पररितवनका म�ुाको 
उग्रविरोधी खड्ग प्रसाद ओलीकहाँ विलय हुन क्रकन गएको ? यसको उ�र होः 
शान्ति प्रक्रिया असफल भयो । शान्ति प्रक्रिया असफल भएपछछ 
जनय�ुकालका ज्यादवतलाई वनहँु या स�भव बनाएर हेग पठाइन ेखतराबाट 
बच्न र चमवरक्षा गनवको लागग तिाकथित एकता गररएको हो । 

भएनन ्जायज मागहरुको स�ोधन 
दश बषवको माओिादी जनय�ु नपेालको इवतहासमा इवतहासभररको ठुलो 
उिलपिुल थियो । त्मसका ज्यादती आफ्ना ठाँउमा थिए । तर, त्मसल े
गणतन्त्य, सघंीयता र धमववनरपके्षताको म�ुा उठायो । त्मसल ेके�ीकृत भएको 
अथधकार,  स्रोत र पदहचानलाई विस्ताररत गन े एजणे्डा  
ल्मायो । मचेी महाकालीका वनमखुाको मखु खोल्मो र हरेक सामान्य नागररक 
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िचैाररक साँ�ृवतक दृक्ररिकोणल ेसम�ृ भएको लागै्दन । प्रचण्डको नाममा 
लखेखएका मोटा–मोटा ठेली वन�ेका छन ् ।  चनुिुाङबाट यता फकेपछछ 
प्रचण्डको नाममा एउटा पवन गवतलो लखे क्रकन लखेखएनन ् ? के ती ठेली 
प्रचण्डल ेन ैलखेकेा थिए ? मरेो प्रश्न र शंका छ । यदद ती प्रचण्डकै ठेली थिए 
भन ेत्मत्रो ज्ञान र वमदहनते भएको माने्छ चपु लागरे बसै्दन । त्मसमा धरैे कुरा 
फजी भए जस्तो लाग्छ । 

माओिादी जनय�ुमा सहभागी भएका छापामारहरु धरैे त खाडी मलुकुमा 
दास भएर भाँशसएका छन,् स्वदेशम ैरहेका केहील ेसानोवतनो ध�ा गरेका छन ्
र केही बरेोजगार छन ्। वतनीहरु जनय�ुको नायकप्रवत क्षुि र िु� छन ्। 
अदहल े वतनीहरु मध्यबेाट कोही बादहर जान खोज्दा एरपोटवबाट गयनल े
फकाउँछन ् क्रक भन्थ े त्रास छ  । माओिादी के� अवन पररितवनका म�ुाको 
उग्रविरोधी खड्ग प्रसाद ओलीकहाँ विलय हुन क्रकन गएको ? यसको उ�र होः 
शान्ति प्रक्रिया असफल भयो । शान्ति प्रक्रिया असफल भएपछछ 
जनय�ुकालका ज्यादवतलाई वनहँु या स�भव बनाएर हेग पठाइन ेखतराबाट 
बच्न र चमवरक्षा गनवको लागग तिाकथित एकता गररएको हो । 

भएनन ्जायज मागहरुको स�ोधन 
दश बषवको माओिादी जनय�ु नपेालको इवतहासमा इवतहासभररको ठुलो 
उिलपिुल थियो । त्मसका ज्यादती आफ्ना ठाँउमा थिए । तर, त्मसल े
गणतन्त्य, सघंीयता र धमववनरपके्षताको म�ुा उठायो । त्मसल ेके�ीकृत भएको 
अथधकार,  स्रोत र पदहचानलाई विस्ताररत गन े एजणे्डा  
ल्मायो । मचेी महाकालीका वनमखुाको मखु खोल्मो र हरेक सामान्य नागररक 

यो देश मरेो पवन हो, यो राज्यमा मरेो पवन अथधकार छ भनी मकु्का उठाएर 
जाग्यो । 

तर, त्मसपछछका अथधकाशं कदमहरु नतेतृ्वबाट ै गलत भएको हुनाल े
आफैँ बाट सिंागत भएनन ् । तत्कालीन माओिादी र एमाल े बीच जसरी 
एकता गररयो, त्मो आफैँल ेउठाएका म�ुाको विरु�मा एकता गररयो । 

अदहल ेदईु वतहाईको कम्बवुनर भन्थ ेसरकार आफैं ल ेसघंीयतालाई मारररहेको 
छ । देखखरहन ुभएको छः यो सरकारल ेशसहंदरबारमा केन्द्रीत भएको अथधकार 
केही पवन ददनिेाला छैन । प्रदेशको प्रहरी, कमवचारी, साधनस्रोत तिा वतनको 
वितरणको नीवत वनयम छैन । त्मसलै ेअदहलकेो प्रदेश कठपतुली प्रदेश हो । 
त्मसलाई अथधकार सम्पन्थ, स्वाय� बनाउन शसहंदरबारमा रुची न ै छैन । 
खड्ग प्रसादल ेज ेगरररहन ुभएको छ, आफ्नो धमवपालना न ैगरररहन ुभएको 
छ, उहाँ आफ्नो वनष्ठामा हुनहुुन्छ । पषु्पकमलल े त्मसलाई समिवन गरेको 
देददा मलाई िानी अनभुि हुन्छ । 

अको सगं्रामको आिश्यकता 
जनअथधकारको ला�ग सघंषव गन�हरु स�ा प्रा� भएपछछ आफैं  क्रकन शासकमा 
पररणत हुन्छन ्र जनतालाई अथधकार ददन क्रकन कन्जुस्माइ गछव भन्थ ेप्रश्न 
आफैं मा धरैे जटील प्रश्न हो । िास्तिमा, सगुौली स�� यता नपेाल कदहल ै
स्वाथधन रहेन । प्रत्मक्षरुपमा अरुको  वनयन्त्यणमा िा स्वाधीन केही पवन  
भएन । पररणामतः देशको मनोिल अत्मि कमजोर भयो । हाम्रो चररत्रन ैयवत 
कमजोर छ क्रक त्मो कुन ै आफ्नो विश्वास, वनष्ठामा दृि भएर लामो समय  
क्रट�ैन । त्मसको प्रवतवि� एमालमेा पवन देखखयो, माओिादीमा पवन  
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देखखयो । चाररक्रत्रक नवैतक दिुवलताको कारणल ेजवत आिगे र लहरको रुपमा 
उत्तान भयो र त्मवतन ै छछटो त्मसरी न ै पतन पवन भयो । अि माओिादी 
जनय�ुल े उठाएका पररितवनका म�ुालाई संिागत गनव अको संग्रामको 
आिश्यकता हुन े भयो । यदह प्रक्रियाबाट यी म�ुाहरु संिागत भएनन ् । 
म�ुाल ेअको सगं्रामको माग गरेको छ । 

(ववस्त्ततृ शान्न्तत सम्झौता एवं ् यस यताका १२ वषाको सन्तदभामा गरिएको 
कुिाकािीमा आिारित) 
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देखखयो । चाररक्रत्रक नवैतक दिुवलताको कारणल ेजवत आिगे र लहरको रुपमा 
उत्तान भयो र त्मवतन ै छछटो त्मसरी न ै पतन पवन भयो । अि माओिादी 
जनय�ुल े उठाएका पररितवनका म�ुालाई संिागत गनव अको संग्रामको 
आिश्यकता हुन े भयो । यदह प्रक्रियाबाट यी म�ुाहरु संिागत भएनन ् । 
म�ुाल ेअको सगं्रामको माग गरेको छ । 

(ववस्त्ततृ शान्न्तत सम्झौता एवं ् यस यताका १२ वषाको सन्तदभामा गरिएको 
कुिाकािीमा आिारित) 

आशा, वनराशा र अन्यौलका १२ िर्व 

 

चन्द्र खाकी 

नपेालकै इवतहासमा सबभै�ा चछचित र दरुगामी मह� राख्न ेघटनाहरुमध्य े
एक िहृत ्शान्ति सम्झौता भएको आज याकै्क १२ िर्व पगु्यो । मंशसर ५, 

२०६३ मा भएको उि शान्ति सम्झौताल े तत्कालीन विद्रोही नकेपा 
माओिादीद्वारा  मालमेािादी शस�ािमा आधा�रत भएर फागनु १, २०५२ 
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देखख चलाइएको सश� जनय�ुलाई औपचाररक रुपमा अ� गरेको थियो 
। 

 माओिादी जनय�ुल े सबभै�ा चको रुपमा उठाएका म�ुाहरु भनकेो 
ऐवतहाशसक रुपमा लादददैँ आएको आथििक–सामाशजक शोर्णहरुको 
जरैदेखख अ� गदै, मलुकुका बहुसंख्यक खक्रटखान े जनतामाथि सीवमत 
सम्भ्राि िगवहरुल ेगदै आएको चसुाहा थिचोवमचोलाई खरानी पान ेर सम्पणूव 
रुपमा खक्रटखान े िगवका पदहचान, जातीय, भाक्रर्क र लदैिक 
अथधकारहरुलाई िापना गदै नयाँ समाज वनमाणको ददशामाअगघ बढ्थ्न े
थियो । त्मस ैकारण जनय�ुल े�ापक जनसमिवन र सहभागगता प्रा� गरेको 
थियो । िहृत ्शान्ति सम्झौताल ेती कुरालाई स�ोधन गनछे भन्थ ेआशा र 

उमंग जनय�ुका पक्षधरहरुल ेमा� हैन, मलुकुमा लोकतन्त्य र गणतन्त्यका 
लागग संघर्वरत पक्षहरुल ेसमते गरेका थिए । 

विस्ततृ शान्ति सम्झौताल ेस�ोधन गन ेआशा गररएका म�ुाहरुको िररपरर न ै
घमुरे वबतकेा १२ िर्वका कालखण्डमा मलुकुमा िपु्र ैखाल ेपररितवनहरु भएका 
छन ्।संविधानसभाका माध्यमबाट जनताल ेआफ्नो संविधान आफ्न ैबनाउन 
पाउन ु पछव भन्थ े ००७ सालदेखखको यगुीन माग परूा भयो, अिात ्
सन्तिधानसभाकै माध्यमबाट मलुकुमा संविधान वनमाण भएको छ, यद्भक्रप 
त्मसका सार पक्ष बिे ै बहसको विर्य हो। मलुकु एकल दह� ू
राजतन्त्या�कअथधरा�बाट धमववनरपके्ष सघंीय गणतन्त्या�क मलुकुमा 
रुपािरण भएको छ ।िशंप्रिाबाट, जिकैे आधारमा मलुकुको सिोच्च 
पदमा आशसन हुन पाउन ेकुदहग� ेप्रणाली फेररएर जनताका छोराछोरीहरु 
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देखख चलाइएको सश� जनय�ुलाई औपचाररक रुपमा अ� गरेको थियो 
। 

 माओिादी जनय�ुल े सबभै�ा चको रुपमा उठाएका म�ुाहरु भनकेो 
ऐवतहाशसक रुपमा लादददैँ आएको आथििक–सामाशजक शोर्णहरुको 
जरैदेखख अ� गदै, मलुकुका बहुसंख्यक खक्रटखान े जनतामाथि सीवमत 
सम्भ्राि िगवहरुल ेगदै आएको चसुाहा थिचोवमचोलाई खरानी पान ेर सम्पणूव 
रुपमा खक्रटखान े िगवका पदहचान, जातीय, भाक्रर्क र लदैिक 
अथधकारहरुलाई िापना गदै नयाँ समाज वनमाणको ददशामाअगघ बढ्थ्न े
थियो । त्मस ैकारण जनय�ुल े�ापक जनसमिवन र सहभागगता प्रा� गरेको 
थियो । िहृत ्शान्ति सम्झौताल ेती कुरालाई स�ोधन गनछे भन्थ ेआशा र 

उमंग जनय�ुका पक्षधरहरुल ेमा� हैन, मलुकुमा लोकतन्त्य र गणतन्त्यका 
लागग संघर्वरत पक्षहरुल ेसमते गरेका थिए । 

विस्ततृ शान्ति सम्झौताल ेस�ोधन गन ेआशा गररएका म�ुाहरुको िररपरर न ै
घमुरे वबतकेा १२ िर्वका कालखण्डमा मलुकुमा िपु्र ैखाल ेपररितवनहरु भएका 
छन ्।संविधानसभाका माध्यमबाट जनताल ेआफ्नो संविधान आफ्न ैबनाउन 
पाउन ु पछव भन्थ े ००७ सालदेखखको यगुीन माग परूा भयो, अिात ्
सन्तिधानसभाकै माध्यमबाट मलुकुमा संविधान वनमाण भएको छ, यद्भक्रप 
त्मसका सार पक्ष बिे ै बहसको विर्य हो। मलुकु एकल दह� ू
राजतन्त्या�कअथधरा�बाट धमववनरपके्ष सघंीय गणतन्त्या�क मलुकुमा 
रुपािरण भएको छ ।िशंप्रिाबाट, जिकैे आधारमा मलुकुको सिोच्च 
पदमा आशसन हुन पाउन ेकुदहग� ेप्रणाली फेररएर जनताका छोराछोरीहरु 

उि पदमा आशसन हुन पाउन ेशासन प्रणाली मलुकुमा िाक्रपत भएको छ । 
त्मसगैरी, हुकुम प्रमािीको भरमा, िंशप्रणालीका शासकल ेचाहेका, रुचाएका 
मावनसहरु मात्र ैमलुकुका सिोच्च पदहरुमा आशसन हुन पाउन ेशासन प्रणाली 
फेररएर जनताका छोराछोरी पवन ती पदहरुमा राजनीवतक प्रवतस्पधाका 
आधारमा पगु्न पाएका छन ्। 

यस अिवमा, विस्ततृ शान्ति सम्झौताल े मलुकुमा शान्ति िापना भएको, 
ऐवतहाशसक शोर्ण उत्पीडनहरुलाई वनस्तजे गरेको र समदृ्ध�को िोका 
खोलकेो भनी मान्थ े र विश्वास गन े ठूलो जमात छ । विशरे् गरेर शान्ति 
सम्झौतापछछको कालखण्डमा शासनस�ामा पहँुच भएका तिा राज्यको 
स्रोतसाधनमाथि रजगज गनव पाएका राजनीवतक दलका नतेाहरु तिा ती 
दलमा आब�हरुको विशाल पंगिल ेयो मतको प्रवतवनथधत्व गन ेगछव । शान्ति 
सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकता (�रण रहोस,् उि सम्झौतामा 
स�ापक्षको तफव बाट त�ाशलन प्रधानमन्त्यी गगररजाप्रसाद कोइरालाल े
हस्ताक्षर गनुवभएको थियो, जो ददिगंत भसैक्न ुभयो ।) माओिादी जनय�ुका 
सिोच्च कमाण्डर तिा हाल अत्मथधक बहुमतका साि स�ासीन नकेपाका 
दईु अध्यक्षमध्यकेा एक पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ल े त यसलाई 
'नपेालीहरुको मौशलक र विश्वल े न ै शसक्न सक्न े खालको उदाहरणीय 

शान्तिसम्झौता'को रुपमा व्याख्या विश्लरे्ण गदै आउनभुएको छ । 

  

तर, शसक्काको अको पाटो पवन छ । लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मलुकुमा 
चलकेा राजनीवतक आ�ोलन-सघंर्वहरुसगँ हातमेालो गदै स�ितः 
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नपेालको इवतहासम ै पदहलो पटक उठान भएको सबभै�ा ठूलो नागररक 
आ�ोलनको वमयोमा रहनभुएका डा.देिने्द्रराज पाण्डकेो अथभमत त 'दहजो 
दहसंा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पगु्न 
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्र ै शान्ति आएको, बाँकी दहसंालाई 
नशजकबाट देख्न,े भोग्न े र पीक्रडत हुनहेरुका लागग चादह िँ सिरु र सखुी हुन े
आधार तिा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखखएको' भन्थ ेछ । 

तर, शसक्काको अको पाटो पवन छ । लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मलुकुमा 
चलकेा राजनीवतक आ�ोलन-सघंषवहरुसगँ हातमेालो गद� स�ितः 
नपेालको इवतहासम ै पदहलो पटक उठान भएको सबभै�ा ठूलो नागररक 
आ�ोलनको वमयोमा रहनभुएका डा.देिने्द्रराज पाण्डकेो अथभमत त 'दहजो 
दहसंा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पगु्न 
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्र ै शान्ति आएको, बाँकी दहसंालाई 

लोकितत्र र गणितत्रका लाधग मुलुकमा चलेका राजनीनिक 
आतदोलन-संघर्ाहरुसाँग हािेमालो गदै सम्भििः नेपालको इनिहासमै 
पहहलो पटक उठान भएको सबैभतदा ठूलो नागररक आतदोलनको 
समयोमा रहनुभएका डा.देिेतद्रराज पाण्डकेो असभमि ि 'हहजो हहसंा 
र द्ितद्िबाट पीडडि नभएकाहरु अनन पररििानपनछ शासनस्िामा 
पुग्न पाएका सीसमि जमािका लाधग मात्र ैशान्ति आएको, बााँकी 
हहसंालाई नन्जकबाट देख्ने, भोग्ने र पीडडि हुनेहरुका लाधग चाहहाँ 
सतिुटट र सुखी हुने आिार िथा उनीहरुमाधथ तयाय भएको 
नदेखखएको' भतने छ । 
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नपेालको इवतहासम ै पदहलो पटक उठान भएको सबभै�ा ठूलो नागररक 
आ�ोलनको वमयोमा रहनभुएका डा.देिने्द्रराज पाण्डकेो अथभमत त 'दहजो 
दहसंा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पगु्न 
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्र ै शान्ति आएको, बाँकी दहसंालाई 
नशजकबाट देख्न,े भोग्न े र पीक्रडत हुनहेरुका लागग चादह िँ सिरु र सखुी हुन े
आधार तिा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखखएको' भन्थ ेछ । 

तर, शसक्काको अको पाटो पवन छ । लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मलुकुमा 
चलकेा राजनीवतक आ�ोलन-सघंषवहरुसगँ हातमेालो गद� स�ितः 
नपेालको इवतहासम ै पदहलो पटक उठान भएको सबभै�ा ठूलो नागररक 
आ�ोलनको वमयोमा रहनभुएका डा.देिने्द्रराज पाण्डकेो अथभमत त 'दहजो 
दहसंा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पगु्न 
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्र ै शान्ति आएको, बाँकी दहसंालाई 

लोकितत्र र गणितत्रका लाधग मुलुकमा चलेका राजनीनिक 
आतदोलन-संघर्ाहरुसाँग हािेमालो गदै सम्भििः नेपालको इनिहासमै 
पहहलो पटक उठान भएको सबैभतदा ठूलो नागररक आतदोलनको 
समयोमा रहनुभएका डा.देिेतद्रराज पाण्डकेो असभमि ि 'हहजो हहसंा 
र द्ितद्िबाट पीडडि नभएकाहरु अनन पररििानपनछ शासनस्िामा 
पुग्न पाएका सीसमि जमािका लाधग मात्र ैशान्ति आएको, बााँकी 
हहसंालाई नन्जकबाट देख्ने, भोग्ने र पीडडि हुनेहरुका लाधग चाहहाँ 
सतिुटट र सुखी हुने आिार िथा उनीहरुमाधथ तयाय भएको 
नदेखखएको' भतने छ । 

नशजकबाट देख्न,े भोग्न े र पीक्रडत हुनहेरुका लागग चादह िँ सिरु र सखुी हुन े
आधार तिा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखखएको' भन्थ ेछ । 

त्मसगैरी, नागररक आ�ोलनका अका अगिुा दमननाि िंुगानाको अथभमत 
पवन शान्ति सम्झौताप्रवत  सकारा�क पाइँदैन । उहाँको अथभमतमा त शान्ति 
सम्झौता माओिादीलाई केन्द्रमा राखरे उनीहरुल ेचाहेअनसुार भएको, राक्ररिय 
आिश्यकतालाई प्रािवमता नददइएको, नगेोशसएसनमा गल्ती भएको, शान्ति 
प्रक्रियालाई उठान गन े नागररक समाजलायव बाहेक गररएको, नागररक 
समाजका नायकहरुलाई संविधान वनमाण र स�ामा सहभागी नगराएको 
कारण अपणूवता खक्रट्कएको छ । 

सपु्रशस� समाजशा�ी तिा जनजावत आ�ोलनका प्रखर अगिुा कृष्ण 
भट्टचनको शब्दमा भन्थ े हो भन े ‘उि शान्ति सम्झौताल े शान्तिको िोका 
खोलकेो छैन, त्मो धोका हो, त्मो अंग्रजेी शब्दको peace हैन, piece हो  र 
त्मसल े अदहलकेो भ�ा वनकै्क ठूलो खालको, राज्यलाई न ै विखण्डनको 
तहमा पयुाउन सक्न ेहदको भीर्ण संघर्वको गभाधान गरेको’ छ । 

नागररक आ�ोलनका अका अगिुा एिं लखेक/वि�रे्क खगने्द्र संग्रौलाको 
क्रटप्पणी पवन आशाजनक छैन । उहाँको अथभमतमा शान्ति सम्झौताको बाटोमा 
दह िँडपेछछ आफैं ल े उठाएका म�ुाहरुलाई कुिँदै जनय�ुका नायक स्वयम ्
जनय�ु, गणतन्त्य, पदहचान, संघीयता र धमववनरप�ेताको सबभै�ा चको 
विरोधीमा विलय। माओिादी जनय�ुल े उठाएका पररितवनका म�ुाहरु 
नतेतृ्वकै गल्तीका कारण संिागत हुन नसकेको, त्मसल ेअको सगं्रामको 
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माग गरेको त्मसलै ेशान्ति सम्झौता पणूवतः असफल भएको संग्रौलाको भनाइ 
छ । 

यी माथि उल्लखे गररएका प्रवतवनथधमलूक भनाइहरुल ेशान्ति सम्झौता अवन 
त्मसपछछका १२ िर्वका स�भवमा देखा परेका आशा,अन्यौल र वनराशाको 
स्थिवतलाई प्रवतवनथधत्व गछव । 

त्मसो त वितकेा १२ िर्वको कालखण्ड आमजनताका लागग पवन आशाजनक 
कम, अन्यौल र वनराशाको िर्व ब�ै गइरहेको देखखन्छ । पररितवनका लागग 
भएका आ�ोलन-सघंर्व र �यं शान्ति सम्झौताका जननी जनय�ुल े
उठाएका मागहरुको सही स�ोधन हुन नसक्था, अझ शान्ति सम्झौतामा 
लखेखएकै कुराहरुसमते व्यिहारमा कायान्वयन हुन नसक्था र एकपछछ अको 
गदै वतनलाई वतलान्जली दददैँ जाँदा मलुकुको एउटा ठूलो तप्का, विशरे् गरी 
यगुीन शोर्ण र हेपाइमा परेका मधशेी, जनजावत तिा दशलतहरुमा व्यापक 
रोर् र वनराशा छ । 

विशरे् गरी, शान्ति सम्झौतापछछ भएका पररितवनहरुल ेविगतका आ�ोलन-
संघर्वको भ�ा वनताि फरक र पररणाममखुी नवतजा ददन्छ भन्थ े कुराको 
पखाइमा रहेका जनताल ेराजनीवतक पररितवन र केही सीवमत अथधकारहरु 
बाहेक व्यिहाररक रुपमा आम खक्रटखान े जनताको पक्षमा खास ै सशजलो 
भएको महससू गनव सकेको पाइँदैन । पररितवनपछछ स�ामा पगुकेाहरुको 
विगतका शाहीकालकै राजशी ठाँटबाँठ अवन उनीहरुकै शासन शलैीको 
शसको र वनरिरताल ेएकावतर जनतामा चको आिोश बढ्थ्दैछ भन ेअकोवतर 
जनजीविकाका सिालहरु जटील ब�ै जाँदा उनीहरुमा पररितवनप्रवत वनराशा 
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माग गरेको त्मसलै ेशान्ति सम्झौता पणूवतः असफल भएको संग्रौलाको भनाइ 
छ । 

यी माथि उल्लखे गररएका प्रवतवनथधमलूक भनाइहरुल ेशान्ति सम्झौता अवन 
त्मसपछछका १२ िर्वका स�भवमा देखा परेका आशा,अन्यौल र वनराशाको 
स्थिवतलाई प्रवतवनथधत्व गछव । 

त्मसो त वितकेा १२ िर्वको कालखण्ड आमजनताका लागग पवन आशाजनक 
कम, अन्यौल र वनराशाको िर्व ब�ै गइरहेको देखखन्छ । पररितवनका लागग 
भएका आ�ोलन-सघंर्व र �यं शान्ति सम्झौताका जननी जनय�ुल े
उठाएका मागहरुको सही स�ोधन हुन नसक्था, अझ शान्ति सम्झौतामा 
लखेखएकै कुराहरुसमते व्यिहारमा कायान्वयन हुन नसक्था र एकपछछ अको 
गदै वतनलाई वतलान्जली दददैँ जाँदा मलुकुको एउटा ठूलो तप्का, विशरे् गरी 
यगुीन शोर्ण र हेपाइमा परेका मधशेी, जनजावत तिा दशलतहरुमा व्यापक 
रोर् र वनराशा छ । 

विशरे् गरी, शान्ति सम्झौतापछछ भएका पररितवनहरुल ेविगतका आ�ोलन-
संघर्वको भ�ा वनताि फरक र पररणाममखुी नवतजा ददन्छ भन्थ े कुराको 
पखाइमा रहेका जनताल ेराजनीवतक पररितवन र केही सीवमत अथधकारहरु 
बाहेक व्यिहाररक रुपमा आम खक्रटखान े जनताको पक्षमा खास ै सशजलो 
भएको महससू गनव सकेको पाइँदैन । पररितवनपछछ स�ामा पगुकेाहरुको 
विगतका शाहीकालकै राजशी ठाँटबाँठ अवन उनीहरुकै शासन शलैीको 
शसको र वनरिरताल ेएकावतर जनतामा चको आिोश बढ्थ्दैछ भन ेअकोवतर 
जनजीविकाका सिालहरु जटील ब�ै जाँदा उनीहरुमा पररितवनप्रवत वनराशा 

बढ्थ्न े खतरा पवन पदैा हँुदै गएको छ । यसल े दहजोको कालखण्डमा 
पररितवनका एजणे्डा बोकेका तर अदहलकेो पररिवतित पररिशेमा चादह िँ नयाँ 
सम्भ्राि शासक िगव (Elite rular class) मा रुपािरण हँुदै गरेको अनभुवूत 
हुन िालकेा राजनीवतक दलहरु र आम जनतामाझ एउटा गदहरो खाडल 
बनाउन ेर त्मसल ेपदैा गरेको ररि िानमा उथभएर यगुीन हेपाइ र शोर्णको 
अगिुाइ गन ेराजतन्त्यका पक्षधरहरुलाई चलखले गन ेमशललोआधारभवूम बन्थ े
स�ािना र खतरा पवन बिेर गएको छ । स�ितः त्मही वनराशाजनक 
स्थिवतको पररणवत होः दहजो लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मखुरिंगल े
लागगपरेका तिा तत्कालीन विद्रोही माओिादी र स�ापक्षबीच 
मलेवमलापगराई शान्ति सम्झौताको गभाधान गराउन टुप्पी कसरे लागकेा 
दमननाि िंुगाना जस्ता अथभयिाका मखुबाट समते राजालाई वनर्धे 
गररएकोमा खास ै सिरु नरहेको आशयको दभुाग्यपणूव अथभव्यगि आउन 

िालकेो छ । अवन दहजो टाउको लकुाएर दलुोथभत्र लकेुका राजािादीहरु धमव 
लगायत विथभन्थ आिरणमा खलुआेम राजतन्त्य पनुःिापनाको माग गन े
दह�त देखाउन िालकेा छन ्। 

ज�ामा, नागररक आ�ोलनका अगिुा डा. देि�ेराज पाण्डकैे श�मा भ�ा 
'अदहल े सबभै�ा सशजलो राजािादीहरुलाई भएको छ, सपना देख्नको  
लागग ।अदहल ेसवुनन ेगररएको 'राजा भा’को भए...’ भन्थ ेखालका भनाइहरु 
त्मसकैो पररणवत हो ।’ 

त्मसो त नपेाली संसदीय राजनीवतका फोहोरी खलेहरुलाई राम्ररी वनयालकेा, 
संघीयताको स�ैान्तिक रुपम ैखलुआेम विरोध गद� आएका तिा इमा�ार र 
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सोझा नतेाका छवि बनाएका छचत्रबहादरु केसील े ‘मलुकुमा राजतन्त्य 
पनुःिापनाको खतरा बिेको’ चतेािनी न ैददइसकेका छन ्। छचत्रबहादरुको 
चतेािनी व्यिहारमा चररतािव हुन ्नपाओस ्l 

 


