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'जनयु� लाई शान्तिमा रुपािरण गरेँ ,
मलाई कु नै पश्चा�ाप छै न'

माओवादी सशस्त्र ववद्रोहको ववधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको ववस्त्तत
ृ

शान्न्तत सम्झौतामा िेिैको भमू मका ि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 गिे का 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
है मसयतमा सक्रिय छि ् ।
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शान्न्तत सम्झौतापनछका

१२

वषामा

िेपालको

िाजिीनतमा

अिेकौं

जोखिमपूणा ि िाटकीय मोडहरु आए । कुिै मोडमा दघ
ा िा िन्जकै पुगे
ु ट
पनि, समग्रमा िेपालको सशस्त्र ववद्रोहको अवतिणका लाधग प्रचण्डले

मह््वपूणा भूममका िेले । शान्न्तत सम्झौताकै जगमा िेपालमा अन्ततरिम
संवविािदे खि

संवविािसभासम्म, िाजतन्तरको अन्त्यदे खि

स्त्िापिासम्म,

हनतयाि

संवविािसभाबाट

व्यवस्त्िापिदे खि

समािुपानतक–समावेशी

सेिा
ि

गणतन्तर

समायोजिसम्म,
संनघयता

आहदको

व्यवस्त्िासहहत जािी संवविाि निमााण गिामा प्रचण्डले मह््वपूणा भूममका

िेले ।

तर, प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरे र माओिादी जनयु�लाई धोका ददएको आरोप
उनकै केही पूिस
व हकमीले लगाउँ दै आएका छन् । प्रचण्ड भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको
अिराक्ररियस्तरमा कम प्रचार भएको र अिराक्ररिय क्षेत्रले न्यून मुल्मांकन गरे को गुनासो
गछव न् । कवतपयले चादह� उनको यो भनाइलाई नोबल पुर�ारप्रवत उनको मोहको रुपमा

पवन व्याख्या गने शान्ति सम्झौताको १२ िर्व पुगक
े ो अिसर पारे र नेपालको
शान्ति प्रक्रियाका बहु आयावमक पक्षमाथि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग

रातोपाटीका लागग बवबता शमाले गरे को विशेर् अिरिाता:

सुरुमै एउटा हाइपोिेक्र टकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको
नेपालको तस्बिर कस्तो हु� ो होला ?

यो प्रश्नको जिाफ पवन तपाईंले भनेजस्तै ‘हाइपोिेक्रटकल’ नै हुन्छ । मेरो

विचारमा अदहले जे–जस्तो राजनीवतक पररितवन आए, त्मो स�ि हुने

थिएन । देश अझ ठू लो राजनीवतक अस्थिरतावतर जा�ो । हुनसक्छ, धेरै

विघटनका शृङ्खला खडा हुन स�े । यहाँ िैदेशशक हस्तक्षेप धेरै
बढ्थ्यो । देशको लागग त्मो दुभाग्यपूणव हु�ो ।
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त्मवतबेला मेरो र पाट�को वि�ेर्ण के रह्मो भने हामीले यु��ारा मात्रै केन्द्रीय
स�ा कब्जा गनव सक्ने अिराक्ररिय र राक्ररिय पररस्थिवत छै न । राज्यले पवन
हामीलाई पूरै वनर्ेध गनव सक्ने स्थिवत छै न ।

लडाइँलाई ल�ाइराख्ने नेपाल रारि र नेपाली जनताले होइन, बाँकी अन्य
पक्षले नै फाइदा उठाउँ छन् भन्थे वनष्कर्वसदहत हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रिेश
गरे का हौँ । यदद शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारा�क होइन, नकारा�क
नै पररघटना अगाक्रड जान्थ्यो ।
शान्ति सम्झौताका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकताको हैश सयतमा यो १२
िर्वको अनुभ ि कस्तो रह्मो ?
हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछछ अरू पवन सहमवत र समझदारीका
‘डकुमेन्ट’ वनमाण गयौँ । शान्ति प्रक्रियाका काम छछट्टै टु ङ्ग्याउन सक्रकन्छ;
संविधान पवन दुई िर्वमा बनाउन सक्रकन्छ; सेना समायोजन, हवतयार
व्यििापन सािै सत्मवनरूपण, बेप�ालगायतका विर्य पवन केही मदहनामा
टु ङ्ग्याउन सक्रकन्छ भन्थे स्बिटका साि बनाइएका हुन् ती ‘डकुमेन्ट’ । त्मो

कोणबाट हेदा १२ िर्व वनकै लामो अिथध भयो । धेरै क्रिला भयो सबै कुरा

टु ङ्ग्याउन भन्थ सक्रकन्छ ।तर, यसखालको राजनीवतक प्रक्रिया, जसको सीधा
स�� राजनीवतक पररितवनसँग छ । बाह्र िर्वमा जे–जवत सफलता हामीले
प्राप्त गयौँ, अिराक्ररिय क्षेत्रका यस्तै अुनभि हेदा हाम्रो धेरै छछटो हो ।
शान्ति प्रक्रियाको सबैभ�ा संिदे नशील र सबैभ�ा जक्रटल पक्ष हवतयार
व्यििापन र सेना समायोजन नै थियो । हामीले त्मो सफलतापूिक
व
टु ङ्ग्यायौँ । संविधान वनमाण र शान्तिप्रक्रियाको सफलतासँगै अरू काम
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हामीले सफलतापूिक
व सम्पन्थ गयौँ । यसरी हेदा यो बाह्र िर्व का बीचमा जे–
जवत उपलन्ति हाशसल गयौँ, राजनीवतक तहमा, संिध
ै ावनक तहमा र शान्ति
कायम गने संरचनाको दृक्ररकोणले पवन ती असाध्यै उत्साहिधवक छन् भन्थे मेरो
वनष्कर्व छ ।
यो नेपाल रारि का लागग मात्रै होइन, विश्वकै लागग पवन एउटा सफल उदाहरण
बन्थ गएको छ । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी सफल भएको छ, अदहले विथभन्थ
कोणबाट राक्ररिय र अिराक्ररिय रूपमा चचामा पवन छ । यो धेरै मौशलक छ र
यो 'होमग्रोन' छ । नेपालीले आफै बसेर आफ्नै तररकाले टु ङ्ग्याएको शान्ति

प्रक्रिया हो यो । �सअिवमा यसका विथभन्थ आयामको अध्ययन अनुस�ान
गनुपव ने हुन्छ । अरू देशमा यस्तैखाले ‘कक्रलिक्ट’का समस्मा छन् । वतनको
समाधानमा यसको सदुपयोग गनव सक्रकन्छ क्रक भन्थे कुरा पवन चल्ने गरे को

छ।
नेपालमा शान्ति कायम गररन्छ भन्थे विर्यलाई शलएर कस्ता कस्ता पात्र र संि ाले
काम गरे छ न् भन्थे पछछ िाहा भयो । अदहले पवन शान्ति प्रक्रियाका िोरै विर्य
टु ङ् ग्याउन बाँकी छन् । यो नटु द ियोस् भनेर यस्ता खालका मान्छे अदहले पवन

लागेका छन् । बाँकी सबै टु द ियो भने त वतनीहरूको व्यिसाय शसद्ध�ने भयो । ती
मान्छे , जसले यसबाट कमाइ गरे र खाएका छन्, वतनीहरू आफ्नो व्यिसायमा

धक्का लाग्ने भएकाले यो नटु द ियोस् भन्थे चाहन्छन् । यो अक्रल्झइराखोस् भन्थे
चाहन्छन् ।

lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 7 |

शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझै बाँकी छन् । सत्म वनरूपण र बेप�ासँग
स�न्त�त काम छछटै एउटा राजनीवतक समझदारी, संिध
ै ावनक र
कानुनीरूपले वनष्कर्वमा पुग्छन् भन्थे मेरो विश्वास छ ।
यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पवन त भए होलान् ?

पदहला जुन स्बिटमा सक्ने भवनएको थियो, त्मो सक्रकएन । विथभन्थ
जक्रटलताहरु पैदा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्थ सक्रकन्छ । तर,
ऐवतहाशसक र दुरगामी मह�को राजनीवतक िममा यी स्वभाविक मान्थुपने
हुन्छ । हरे क कुरा पदहला पररकल्पना गरे अनुसार जस्ताको त्मस्तै, सुन

जोख्या जसरी जाने प्रक्रिया नै होइन । यो प्रक्रियामा आफै िुप्रै समस्मा र
जक्रटलता जन्तिन्छन् । त्मसअिवमा उल्लेखनीय गल्ती म देक्रददनँ ।
गल्ती त होइन होला तर अफ्यारो चादह िँ के हो ? सत्मवनरूपण तिा
मेल वमलाप आयोग र बेप�ाा छानविन आयोग क्रकन अलमशलरहेको छ?

नीवतगत, सै�ान्तिक र संिध
ै ावनक दहसाबले कुनै कमजोरी भएको छै न ।
हामीले भनेअनुसार नै आयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गने म्बान्डेट
पवन राजनीवतक र संिध
ै ावनक सहमवत बनाउँ दा कायम गरे का थियौँ । त्मही
म्बान्डेट ददइएको छ । आयोग जवत तदारुकताकता र एकरूपताका साि
सामूदहक रूपले अगाक्रड बिाउनुपयो, त्महाँ केही समस्मा देखखए । मैले
कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । िस्तुगत रूपमा त्महाँ समस्मा
देखखयो ।
अकोवतर जुन स्तरको राजनीवतक सहमवत र शान्ति प्रक्रियाको स्वावमत्व
शलएर छछटोभ�ा छछटो टु ङ्ग्याउनेवतर जानुपयो, त्महाँ पवन केही अलमल
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देखा परे कै हो । तर, मेरो तकव के छ भने हामीले जेजवत काम टु ङ्ग्यायौँ, धेरै
ठू ला काम टु ङ्ग्यायौँ ।
हामीले साँच्चै असाधारण महत्त्वका काम गररसकेका छौँ । हामी नेपाली
आफैले गरे का कामको स्वावमत्व शलन अशल तशसिने भएकाले गयौँ क्रक गरे नौँ
जस्तो गछौँ । तर धेरै ठू लो काम गररसक्मौँ । बाँकी रहेका काम, फपे गरे का
कामको तुलनामा धेरै नै ‘नेस्थिजेस्बिएबल’ हो ।
सत्मवनरूपण र बेपपा आयोग बनाइसकेप�छ, त्मसको टीओआर ददइसकेको
स्थिवतमा क्रिला नहुनपु यो । तपाईंले भनेजस्तो त्महाँ क्रिला भएकै छ ।

क्रकनभने हामीले आयोगको म्बाद िपेर पवन त्मो म्बादथभत्र अझै फपे हुँदै छै न
। यो देखखसक्रकयो ।

ब पा ा भयो नभ े त्मसला
नयाँ मुल क
ु ी संद हताले कोही व्यगि दश िर्वस � े
स्वतः मृतक घोर्णा गने भन्थे छ । अब शान्ति सम्झौताकै १२ िर्व पूरा भएर
१३ िर्व लाग्दैछ । के अब राज्यले द्वन्द्वकालमा बेपपाा पाररएकाहरुलाई
पवन सामूद हक मृतक घोर्णा गछव ?
त्मस्तो हुँदैन । सामान्य रूपमा हुने बेपपा र यु�को बेला भएका बेपपा िा
हत्माको प्रकृवत एउटै हुँदैन । अझं हाम्रो संविधानले त शान्ति सम्झौतालाई
पवन आफ्नो अि मानेको छ र त्मसलाई वनरिरता ददइएको छ । यु�को बेला
भएका बेपपा या हत्माका घटना सत्म वनरूपरण तिा मेलवमलाप
आयोगमाफवत् जाने भवनएको छ । मेरो बुझाइ र राजनीवतक तहमा भएका
छलफल आधारमा भ�ा हामी यसलाल शान्ति सम्झौताअनुसार नै टु ङ्ग्याउँ दै
छौँ । त्मसमा कुनै समस्मा आउँ दैन ।
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शान्ति प्रक्रिया सम्पन्थ गने िममा यसलाई वबिोल्न खोज्नेहरुबाट के –
कस्ता र्ड्यन्त्यहरु भए ?
म फेरर पवन के भन्थ चाहन्छु भने यो अितः राजनीवतक मु�ा हो । त्मसकारण
राजनीवतक नेतत्व
ृ ले राजनीवतक सहमवतको आधारमा मात्रै यसलाई अन्तिम
रूपमा टु ङ्�ाउन सक्रकन्छ । यो कानुनी मु�ा पवन हो तर मु�रूपमा होइन ।
क्रकनभने कानुनी मात्रै मानेको भए त नेपालमा संविधानसभा पवन हुने थिएन ।

सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य पवन हुने थिएन

शान्ति प्रक्रियामा आउने

। यी जे जवत पररितवन भयो, त्मो हुँदैनयो ।

स�भवमा मैल े हाम्रा दुिै
छछमेकीलाई छचठी लेख ेँ ।

तपाईंले भन्थु भएको कु रा राक्ररि य स�भवमा

त्मवतबेल ा भारतमा

मात्रै क्रक अिराक्ररि य स�भवमा पवन हो ?

अटलविहारी बाजपेय ी
प्रधानमन्त्यी हुनहु ु � ो । उहाँको
नाममा छचठी लेख ेँ । चीनमा हु

पदहलो कुरा, मैले राक्ररिय र अिराक्ररिय दुिै
स�भवमा भनेको हो । त्मसकारण हामीले

शजन तािो रारि पवत हुनहु ु � ो ।

ग��र अपराधबाट उ�ु�� ददने ‘ब्ल्याङ्के ट

रारि स ङ्घका तत्काशलन

‘इम्युवनटी’लाई बिािा ददने कुरा गरे का छै नौं

उहाँको नाममा छचठी लेख ेँ ।

महासछचि कोफी अन्थानलाई
पवन छचठी लेख ेँ । सबैको

एम्नेस्टी’को

कुरा

गरे को

छै नौँ

।

। मतलि कसैलाई पवन दण्डहीनताको कुरा
गरे का छै नौँ । तर, आमरूपमा फेरर सत्म

सहयोग भयो भने मात्रै
नेपालमा राजनीवतक पररितवन
स�ि हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा
जाने कु रा पवन स�ि हुन्छ
भनेर सोचेर नै िैध ावनक ििले
तीनिटा छचठी लेख क
े ो हो ।

वनरूपण र मेलवमलाप गने यसको उ�े� हो ।
त्मो भनेको राजनीवतक हो ।
दोस्रो कुरा, के पवन साँचो हो भने एकिरर
मान्छे का वनन्त� दहजो यु� चशलरहेको समयमा
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पवन त्मो यु� व्यिसाय बन्थ गएको थियो । यु�लाई व्यिसाय बनाउने र
त्मसबाट आजवन गने िा राम्रो कमाइ गने नकाम भएको थियो । हामीलाई िाहै
थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछछ िाहा पाय� । दश िर्वको यु�को अिथधमा
करोडौँको चलखेल हुने गरे को रहेछ । हाम्रो देशथभत्र मात्रै होइन, विदेशमा पवन

नेपालको यु�को विर्यलाई शलएर यस्तो भएको रहेछ ।

नेपालमा शान्ति कायम गररन्छ भन्थे विर्यलाई शलएर कस्ता कस्ता पात्र र
संिाले काम गरे छन् भन्थे पछछ िाहा भयो । अदहले पवन शान्ति प्रक्रियाका
िोरै विर्य टु ङ्ग्याउन बाँकी छन् । यो नटु दियोस् भनेर यस्ता खालका मान्छे
अदहले पवन लागेका छन् । बाँकी सबै टु दियो भने त वतनीहरूको व्यिसाय
शस��ने भयो । ती मान्छे , जसले यसबाट कमाइ गरे र खाएका छन्, वतनीहरू
आफ्नो व्यिसायमा धक्का लाग्ने भएकाले यो नटु दियोस् भन्थे चाहन्छन् । यो
अक्रल्झइराखोस् भन्थे चाहन्छन् ।
बडो विछचत्रको, बडो मावमिक कुरा यसथभत्र अिवनिदहत छन् । गाउँ घर या
देशभ
ै रर दहजो यु�कालमा आपसमा लडेकाहरु अदहले वमलेर बशससके ।
युध्दमा

आमने-सामने

भएका

सेना

समायोजन

भएर

बसेका

छन् । उनीहरुबीच धेरै राम्रो स�� छ । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । यो त
आफैमा अनुपम उदाहरण हो वन !

त्मसैगरी जनस्तरमा एकआपसमा लडेका जनता पवन वमलेर बशससके । बेप�ा
भएका पररिारका सदस्महरुले पवन 'स्थिवत के हो प्रर होस् र द्व�मा भएको
जवत पीडा छ, राज्यको तफवबाट केही राहत होस्' भनेका छन् । मृतकहरूका
बारे मा सम्झना स्वरूप पररपुरण होस् भन्थे चाहेका छन् । तर, एकिरी मान्छे
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त्मसो नहोस् भनेर खाटो लागेको घाउलाई बाँदरले जस्तो कोट्याइरहेका
छन् । अझ त्मसलाई कोट्याएर घाउ बनाउँ दा फाइदा देखक
े ा छन् । ती मान्छे
एक प्रवतशत पवन छै नन् तर ती मावनन्छन् पीक्रडत भनेर । वतनले आफूलाई
पीक्रडत पक्ष ठान्छन् ।
हजारौँ र लाखौँ पीक्रडतको एउटा पीडा छ । यो �छटोभ�ा �छटो राम्रोसँग
टु दियोस् भन्थे छ । िास्तविक पीक्रडत वमलेर बशससके तर 'क्रकन वमलेको ?
वमल्न हुँदैनयो' भनेर दहिँड्ने मान्छे हरू छन् ।
त्मसकारण मेरो विचारमा यो समस्माबारे वमक्रडयाबाट पवन राम्रो प्रचार
गररनुपछव । प्राप्त भएका सफलता ऐवतहाशसक महत्त्वका छन् । राक्ररिय
महत्त्वका छन् । विश्वव्यापी रूपमा िाक्रपत गनवलायक छन् । त्मसलाई

‘हाइलाइट’ गररनु पयो र बाँकी रहेका समस्मा समाधान गने िातािरण बन्थु
पयो, बनाइनु पयो ।
शान्ति प्रक्रियामा आउँ द ा पवन सुख -शान्ति पाउनु भएन है ?
मलाई व्यगिगत रूपले तनाि ददने कोशसस धेरै पटक भएका छन्, ती
महत्त्वका पवन छन् । पदहलो पटक म प्रधानम�ी हुँदा नै 'शान्ति प्रक्रियालाई

शान्ति सम्झौताको ममव र भािना अनुसार टु ङ्ग्याउँ छु र नागररक

सिोच्चतालाई महत्त्व ददन्छु' भ�ा मैले दुःख पाएको हो । अरू मेरो कुनै स्वािव
थिएन । रारि को दहतमा दीघवकालीन योजना अगाक्रड साने जमको गदै थिएँ ।
शान्ति प्रक्रिया टु ङ्ग्याउनु खोज्दै थिए । तर, ती मान्छे , जसले यो शान्ति
सम्झौताको महत्त्व बुझ्न चाहँदैनिे, नागररकको सिोच्चता स्वीकार गनव
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चाहँदैनिे, वतनीहरूले अिराक्ररिय ‘प्रवतक्रियािादी’सँग वमलेर बडो डरलाग्दो
स्थिवत शसजवना गरे ।

त्मसको पदहलो पीक्रडत त म आफै भए । क्रकनभने देश अझ ठू लो दुघटव नामा
जान्छ क्रक भनेर मैले सहज ििले राजीनामा ददएँ । मैले शान्ति प्रक्रिया अगाक्रड
बिोस् भनेर सोचेको थिएँ ।
म पटक–पटक विदेश जान खोज्दा विथभन्थ खालका व्यिधान खडा गने तत्व
पवन गयनै हुन् । यो शान्ति प्रक्रिया नटु दियोस्, यहाँ धवमलो पानी भइराखोस् र

माछा मानव पाइराखखयोस् भन्थेहरूले नै म कहीँ जान खोज्यो भने 'लौ यस्तो हुन
लागेको छ' भन्थे हल्ला गददवन्छन् । जसले गदा भ्रमण नै त्माग्नप
ु ने स्थिवतस�

बने । यो पवन त्मसैको एउटा ‘िाई प्रोडक्ट’ हो । यद्भक्रप त्मसबाट म छचन्तित
छै न । कवतस� र्�� चशलरा�दो रै ’छ भन्थे यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
व यो तपाईंले । तर, एकिरी
०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गनुभ
मान्छे को विश्लेर्ण ‘पदहलो संव िधानसभा विघटन नहुँद ास� प्रचण्डले

मनैदेख ख शान्तिको पक्षमा काम गनुभ
व एन’ भन्थे छ । उनीहरु प्रचण्डले साँच्चै
चाहेको भए पालुङ् टार बैठकमा शान्ति र संव िधानको लाइन पाररत

गराएर संव िधानसभाबाट संव िधान जारी गराउन सक्नु हु� ो भन्छन्

वन ।

मेरा लागग यो धेरै ग�ीर प्र� हो । म यिािवमा शान्ति प्रक्रिया र यो राजनीवतक
रूपािरणको प्रक्रिया छछटोभ�ा छछटो सकारा�क ििले टु दियोस् भन्थे नै
चाह�� । जवतबेला मैले तीन मदहने यु�वबराम गरे र ज्ञानेन्द्रलाई ‘यूएन’मा
जानबाट रोक्ने राजनीवतक पहल र शान्तिको िातािरण बनाउने पहल
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एकलौटी रूपमा गरेँ , त्मो धेरै गदहरो विश्लेर्ण र वनष्कर्वपछछ गरे को हो ।
तपाईंको प्रश्नको पदहलो पाटो भयो यो ।
प्रश्नमा केही सच्चाइ पवन छ । सच्चाइ कहाँनेर छ भने– पाटीलाई बचाइरादछु ,
एकताब� बनाएर रादछु भ�ा म केही उदार भएँ । आ�नो मनथभत्र यसलाई
छछटो टु ङ्ग्याऊँ भन्थे हुँदाहुँदै पवन पाटीको वनवम� धेरै उदार भएँ । शान्ति
प्रक्रिया टु ङ्ग्याउने विर्यमा दह्रो स्टेप पछछ मात्रै चालेँ ।

पाटी फुट्ने नै देखपे छछ अब लोलोपोतो गरे र क्रिला गनुक
व ो केही अिव छै न भन्थे
भयो । िान्तिका एकदमै ठू ला–ठू ला कुरा गने सािीलाई प्रचण्डले कहाँ
ल्माएर डु बायो भन्थे परे को थियो त्मो बेला । के गयो के गयो भने जस्तो । मानौँ
प्रचण्डले यसो नगरे को भए िान्ति भइसक्यो, पूरै स�ा क�ा भइसक्यो
जस्तो सोचे सािीहरूले । वतनको पवन मन रादछु भ�ाभ�ै शान्ति प्रक्रियाका
काममा क्रिला हुन गएकै हो ।
तर, अब जे गरे पवन नहुने भयो भन्थे भएपछछ, मेरो मनथभत्र जे कुरा थियो, त्मो

ड्याङ्का ड्याङ् कायान्वयन गरे पछछ शान्ति प्रक्रिया पवन टु दियो । संविधान पवन
बन्यो । सङ्घीय लोकतन्त्य पवन संिागत भयो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, यु� कालीन मु� ाका विर्य ‘सेटल’ गनव
नसक्नु िा क्रिलाइ हुनम
ु ा कसलाई शज�ेिार ठान्थुहुन्छ ?

अब यसमा शज�ेिार हामी नै हो, म पवन हो एउटा । तर, नेपालको शान्ति

प्रक्रिया तत्कालीन नेकपा माओिादी र सात राजनीवतक दलका बीचमा
समझदारी बन्यो । सात राजनीवतक दलका तफवबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्यी
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गगररजाप्रसाद कोइराला र सश� विद्रोह गने पाटीको नेतत्व
ृ को दहसाबले मेरो
पहलमा शान्ति प्रक्रिया िाशलएको हो ।
मैले अगघ पवन एउटा प्रसिमा भनेँ, राजनीवतक तहमा राम्रो समझदारी हुने हो
भने यो सबै टु दिएको छ । बाँकी कुरा पवन सशजलै टु ङ्ग्याउन सक्रकन्छ ।

त्मसका लागग एउटा पहलको खाँचो छ । अब एक पटक फेरर हाम्रो सरकारको
नेतत्व
ृ गरे को नेपाल कम्बुवनस्ट पाटी, नेपाली काँग्रेस र अन्य राक्ररिय दलका

बीच समझदारी बनाउनु पने हुन्छ । सािै त्मवतबेलाको नेपाली सेनाको नेतत्व
ृ ,

त्महाँ पवन एउटा समझदारी बनाउनुपने हुन्छ । अिराक्ररिय समुदायस� पवन

एक खालको समझदारी बनाउनुपने हुन्छ । त्मस्तै िास्तविक पीक्रडत, जो

धवमलो पानीमा माछा मानेिाला होइनन्, ती यु�पीक्रडतहरूबाट पवन एउटा
रायसुझाि शलएर टु ङ्ग्याउनुपछव ।
यो प्रक्रियाको सुरुिात हामीले गरे का पवन छौँ । केही ददन अगाक्रडमात्रै

प्रधानमन्त्यी केपी ओली, शेरबहादुर देउिा र म बसेर बाँकी विर्यलाई ‘िाि
एन्ड फर अल’ टु ङ्ग्याउनुपछव भनेको छौँ । अरूले टु िाएर यो टु दििँदैन । शान्ति
प्रक्रिया नेपालीले नै टु ियाउनुपछव । नेपालको नेतत्व
ृ ले सम्पूणव रूपले यसरी
टु ङ्ग्याउँ छौँ भवनसकेपछछ ‘शलगल इस्मु’मा अदालत–िक्रकलसँग सरसल्लाह
गरे र जान्छौँ । अिराक्ररिय समुदाय पवन सहमत हुने गरे र ‘शलगल’ रूपले
टु ङ्ग्याउनुपछव भनेर नयाँ पहल भएको छ । मलाई लाग्छ, अब यो टु दिन्छ ।

यसको मतलब नेकपाथभत्र यु� कालीन मु� ा सल्ट्याउने विर्यमा अब
वििाद छै न ?
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त्मस्तो वििाद अब छै न । दहजो पाटी एकता हुनभ
ु �ा अगाक्रड तत्कालीन
माओिादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेको बीचमा यो विर्यमा एउटै

बुझाइ बनाउन कदठनाइ भएकै हो । एउटाले यो समस्मा अशलकवत रदहरहोस्
जस्तो गने, अकोले छछटो टु दियोस् जस्तो गने समस्मा थियो । तर, अदहले
त्मस्तो छै न ।
प्रधानमन्त्यी ओलीले आफैले पवन ‘यूएन’मा गएर जुन ििव्य ददनुभयो,
एशसया सोसाइटीमा जसरी भार्ण गनुभ
व यो, कोस्टाररकामा गएर शान्तिको
पक्षमा यसको ऐवतहाशसक महत्त्वबारे जे बोल्नुभयो, त्मो महत्त्वपूणव छ ।
रारि पवतको सल्लाहकारका रूपमा हुनहु ु न्छ, सुशील याकुरे लजी । उहाँ मानि
अथधकारको क्षेत्रमा अशल चछचित र िाक्रपतै नाम हो । तपाईं हामी सबैलाई

िाहा छ, दहजो यो विर्यमा त्मवत धेरै सकारा�क छलफल उहाँहरूसँग
हुँदैनयो । तर, अदहले सुशीलजी आफै यसलाई टु ङ्ग्याउनुपछव भनेर लागगपनुव
भएको छ । त्मसैले अब नेकपाथभत्र बाँकी विर्य टु ङ्ग्याउने विर्यमा कुनै
विमवत छै न ।
नेपाली काँग्रेसमा पवन यो विर्य टु ङ्ग्याउने विर्यमा विमवत छै न । नेपाली
सेनाले त झन् यो राम्रोसँग टु दियोस् भनेर चाहेकै छ । यसकारण केही क्रिलो
भए पवन शान्ति प्रक्रियालाई अब टु ियाइन्छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले धेरै नै स्वावमत्व शलन खोजेको जस्तो
देख खन्छ . तपाईंको बुझ ाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अिराक्ररि य
समुदायमा कसको कस्तो भूव मका थियो ?
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यो कुरा मावनसले आआफ्नो ििले विश्लेर्ण गने, तकव गने त गछव न् । मैले अगघ

पवन भनेँ र अदहले दोहोयाएर भन्छु, मूलभूत रूपमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया
मौशलक छ । हाम्रो घरथभत्रबाट नै समाधान गनव पहल गररएको शान्ति प्रक्रिया
हो यो । यसमा दद्वविधामा पनुपव ने कुनै कारण छै न ।
मलाई अदहले धेरै व्याख्या गनव तपाईंहरूले नलगाउँ दा नै देशको दहतमा छ ।
क्रकनभने राजत�को अ� गने र गणत�को �ापना गने �ूनतम माग थियो
हाम्रो अिात् त्मवतबेलाको माओिादीको । हाम्रा
छछमेकीको त्मवतबेला के थियो भन्थे विर्यमा
तपाईंहरूलाई बैशाख ८ गते के हुन खोज्दै थियो

भन्थे कुरा सम्झना होला । तर, नेपाली जनताले
आफ्नो कुरा आफै अगाक्रड लान्छौँ भनेर
विदेशीको सुझाि या दबाब जे भन्थुस,् इन्कार
गरे कै हुन् ।

कदहलेकाहीँ आफ्नै त्रुक्र ट
पवन भएका छन् । मेर ा
त्रुक्र ट नै भएनन् भनेर म
भन्द�ननँ शान्ति

प्रक्रियामा आइसकेपछछ
दुईिटा कु रामा
मेरोतफव बाट जवत

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षको नेतत्व
ृ मैले
गरे को थिएँ । मैले इन्कार गरेँ । यो राजासँग
सम्झौता हुन सक्थैन भनेपछछ अको दुई ददन

आ�ोलन भएर सीधै ११ िैशाखमा पुगरे नयाँ
राजनीवतक िातािरण बन्थ गयो । ऐवतहाशसक

पररपक्व ििले कदम
चाल्नुपयो, त्मो भएन
भन्थे लाग्छ । मैल े पररपक्व
कदम चाल्न पाएको भए
इवतहासको कोसव नै अकै
हु ने रहेछ भन्थे लाग्छ ।

तय के हो भने नेपाली राजनीवतक दल र
नेताहरू आफैले पहल गरे को, नेपाली जनता आफैले वनणवयमा पुयाएको
राजनीवतक प्रक्रिया हो शान्ति प्रक्रिया । यसमा दद्वविधामा बशसराख्नप
ु ने िा
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अन्योल हुनपु ने कारण छै न र आफैलाई हीनताबोध गराएर अकाले गररददएको

हो भनेर प्रचार गनुक
व ो केही औछचत्म पवन छै न । त्मसको अिव पवन छै न ।

दोस्रो कुरा, तर फेरर के सँगसँगै हो भने अदहलेको एक्काइसौँ शताब्दीको
विश्वमा छछमेकीको, अिराक्ररिय समुदायको र रारि सङ्घको पवन सकेस�

सहयोग जुटाउन खोज्नु राजनीवतक दलहरूको, नेतत्व
ृ को सािै जनताको

दागयत्वथभत्र पवन पछव । सबैलाई वमलाएर आफ्नो देश अगाक्रड जाओस् भनेर
चाहनु नराम्रो होइन, राम्रो हो ।
शान्ति प्रक्रियामा आउने स�भवमा मैले हाम्रा दुिै छछमेकीलाई छचठी लेखेँ ।
त्मवतबेला भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानम�ी हुनहु ु �ो । उहाँको

नाममा छचठी लेखेँ । चीनमा हु शजन तािो रारि पवत हुनहु ु �ो । उहाँको नाममा
छचठी लेखेँ । रारि सङ्घका तत्काशलन महासछचि कोफी अन्थानलाई पवन छचठी
लेखेँ । सबैको सहयोग भयो भने मात्रै नेपालमा राजनीवतक पररितवन स�ि
हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा जाने कुरा पवन स�ि हुन्छ भनेर सोचेर नै िैधावनक
ििले तीनिटा छचठी लेखक
े ो हो ।

मैले त्मसो गरे को कुनै विदेशीलाई हस्तक्षेपका लागग वनक्रम्त्माएको भन्थे अिव
लगायो भने त्मोभ�ा ठू लो त�को तोडमोड या त्मोभ�ा ठू लो ग�ी अरू केही
हुँदैन । बरु, नेपालीको वनवम� खुसी र गिवको कुरा हो । नेपालका राजनीवतक
पाटी र नेतत्व
ृ ले यवत ठू लो ऐवतहाशसक राजनीवतक पहल र शान्तिको पहल

गने बेलामा आफै मात्रै सबै हौँ भनेर घमण्ड गरे नछन् । भारत, चीन,
रारि सङ्घजस्ता अिराक्ररिय समुदायलाई पवन विश्वासमा शलएर जाने काम

गरे छन् भ�ा त गिव पो मान्थु पयो ।
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तेस्रो कुरा, हाम्रो खुला सीमाना, हाम्रो भूगोल, हाम्रो सं�ृवत, हाम्रो इवतहास र
दहजो पाटी कसरी गठन भए भन्थे तय हेने हो भने भारतसँग हाम्रो मौशलक
स�� छ । यस्तै स�� त अरूसँग छै न । सशजलो त्मही हुन्छ फेरर ।

भूवमगत पाटी गठन गनुपव यो भने पवन कोलक�ामा गएर हुन्छ । बीपीले सश�

सङ्घर्व सुरु गनव पयो भने पवन बगववनया (Bairgania) मा स�ेलन हुन्छ ।

बाह्रबुदँ े सहमवत पवन गरे को त भूवमगत नै हो, खुला गरे को होइन । तर, भएको
त ददल्लीमा हो । यो पवन अको तय हो । त्मसो भएपछछ भारतको
त्मवतबेलाको नेतत्व
ृ ले नेपालमा शान्ति होस्, पररितवन होस् भन्थे सकारा�क
धारणा राखेको थियो भन्थे कुरा पवन सत्म हो । त्मसकारण यी तीनिटा
तकवलाई एकै ठाउँ मा वमलाएर हेयो भने जे सत्म हो, त्मो देखखन्छ ।
नेपालको शान्ति सम्झौता एउटा युग ािकारी पररघटना भ�ै तपाईंले

यसको अिराक्ररि य स्तरमा कम चचा भयो भ�ै आउनुभ एको छ ।
रारि स ङ्घ सहभागी भएको नेपालको शान्ति सम्झौताको योभ�ाा बिी
चचा के हुनपु ने थियो जस्तो लाग्छ ?

यहाँ के छ भने अिराक्ररिय राजनीवत त चशलराखेकै छ, चशल नै रादछ । संयि
ु

रारि सङ्घको अनवमनका रूपमा सुरुका ददनमा शान्ति प्रक्रिया अगाक्रड बिाउनु
सहयोगी भूवमका रह्मो । सायद कवतपय मावनस त्मो वमसन यहाँ बशसरहोस्
भन्थे चाह�े होला । त्मो नेपालले मानेन । अनवमनलाई तपाईंहरूको सहयोग
पुग्यो, अब क्रफता गइददनुस् भनेर हामीले भन्यौँ । कसैलाई त्मो मन नपरे को
हुनसक्छ । बशसरहन ददएको भए हु�ो भन्थे हुन सक्छ कवतपयलाई ।

कवतपयलाई यो शान्ति प्रक्रिया हुँदै नहोस् भन्थे पवन थियो ।
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त्मवतबेला मोररयाटी अमेररकी राजदूत थिए । हामी १२ बुदँ े सम्झौता गनव
ददल्लीमा

बशसरहेका

थियौँ । उनी पवन ददल्लीमै पुगक
े ा थिए । उनले यो १२ बुदँ े सम्झौता कुनै पवन
हालतमा गनव हुँदैन भनेर पूरै तागत लगाएका थिए । त्मस्तो पवन थियो

त्मवतबेलाको स्थिवत । तर पछछ त शान्ति प्रक्रियाप्रवत अमेररका पवन
‘पोजेक्रटभ’ छ ।

मैले अध्ययन गदा यस्तै खालको शान्ति सम्झौता या योभ�ा कमजोर शान्ति
सम्झौता भएका देशका केही नेताले नोबेल शान्ति पुर�ार पाएका छन् ।
कोहीले अिराक्ररिय रूपमा ठू लो मान्यता पाएका छन् । मलाई त अनौठो के
लाग्छ भने कवतपय देशका नेतालाई नोबेल शान्ति पुर�ार ददए वन त्मह�

असफल हुँदै छ शान्ति प्रक्रिया । त्मो पुर�ार नै क्रफता शलनुपने अििा
देखखएको छ । सफल भइसकेपछछ ददनु वन पुर�ार पवन ।

हाम्रो त सफल भइसक्मो शान्ति प्रक्रिया । हवतयार व्यििापन, सेना
समायोजन र तीन तहका वनिाचन सफलतापूिक
व सम्पन्थ भएर दुरगामी
राजनीवत पररितवन संिागत भइसक्मो । हाम्रो बारे मा जवत चचा अिराक्ररिय

समुदायको आथधकाररक सङ्घसंिा, व्यगित्वहरूले गनुपव ने हो, त्मसो क्रकन
गरे का छै नन् भन्थे कुरा राजनीवतक रूपले बुझ्न जरुरी छ । वमक्रडयाका
सािीहरूले पवन यो कुरा अशल गदहरो गरी छचिन गनव र बादहर ल्माउन जरुरी
छ । मैले त धेरै फोरममा भनेको पवन छु । सायद हामी ल्माक्रटन अमेररकी देश
भएको भए िा युरोक्रपयन युवनयनथभत्रको कुनै देश भएको भए, हाम्रो शान्ति
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प्रक्रियालाई वनकै ‘हाइलाइट’ गररन्थ्यो, स�ावनत गररन्थ्यो, ‘ररकग्नाइज’
गररन्थ्यो । तर, हामी अशल गररब देशका पररयो, अशल पछछ परे को देश भयो ।
तर, यसो भन्थुको अिव हामीलाई ददनुपयो भनेर कुनै माग गरे को होइन । मेरो
कुनै रोइकराइ पवन होइन । मेरो खाशल ‘लशजक’ के मात्र हो भने त्मो पुर�ृत
नहुनपु ने कुनै कारण छै न, पुर�ृत हुनपु ने चादहिँ हो भन्थे तयहरूले

देखाउँ छन् ।

केही ददनअगघ आई क्मापको विशेर् बैठकमा अमेररकाका एक डाक्टरले
नेतत्व
ृ गरे को एउटा संिा सहभागी रहेछ, त्मसको अध्यक्ष पवन आएका
रहेछन् । त्महाँ चीन, भारत, जापान, अमेररकालगायत िुप्रै देशका पाटीका
नेताहरु पवन थिए । मेरो त्मो बैठकमा जाने कुनै योजना थिएन । त्महाँ
प्रधानमन्त्यीलाई बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्यीले तपाईं पवन जानुपछव
भवनरहनुभएको
थियो । मेरो त्महाँ खासै काम देखक
े ो थिइनँ । प्रधानमन्त्यीले जोडबल गनुव
भएपछछ गएँ । तर, त्महाँ मलाई ‘ि�व क्रपस ए�े�डर अिाडव’ले स�ान गने
कायविम पो रहेछ । पदहला मलाई जानकारी थिएनँ । उहाँहरूले वनकै राम्रो
पररचयका साि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व, त्मसमा शलडरशसपले
खेलक
े ो भूवमकाको बारे मा व्याख्यासदहत ‘अिाडव’ ददनुभयो । त्महाँ यो
‘अिाडव’ नोबेल शान्ति पुर�ारको तयारी पवन हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले नै

व्याख्या गनुभ
व यो ।

त्मसपछछ मलाई के महसुस भयो भने अितः मावनसहरूले सच्चाइ त हेदा
रहेछन् । त्मो मेरो पदहलो ‘अिाडव’लाई धेरै जतनका साि राखेको छु ।
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मुस्लिम धमवका विरोधी र गैह्र कम्बुव नस्टलाई मात्र नोबेल शान्ति पुर�ार
ददइन्छ भवनन्छ । तपाईं कम्बुव नस्ट नभएको भए चैं त्मो पुर�ार
पाउनुहु� ो क्रक ?

यो नै अन्यायपूणव छ भन्थे मेरो भनाइ हो । मलाई ददनुपछव या पदैन भन्थे मेरो

कुरा होइन । कवतपय मावनस मैले खोज्दै दहिँडक
े ो जस्तो चचा गछव न् । त्मो

होइन ।

तपाईंले प्रश्नमा भन्थुभयो वन, कम्बुवनस्ट अििा मुस्लिम हुनु नै अपराध हो त ?
हेने त मान्छे को व्यिहारले हो वन । उसले के गछव ‘प्रास्थक्टकल्ली’ जनताका
लागग भन्थे कुरा महत्त्वपूणव हो । कुन आइडोलोजीबाट वनदेशशत छ भन्थे कुरा
त्मवत महत्त्वपूणव होइन । तर, अदहले तपाईंले भनेजस्तै सत्म होला सायद ।
कम्बुवनस्ट भएका कारणले ददन गाह्रो मावनएको होला । तर, यहाँ हामीले
कम्बुवनस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गयौँ । कम्बुवनस्ट भएर
‘डेमोिेक्रटक टि ािफमेसन’मा भूवमका खे�ौँ । सबैभ�ा बढ� ‘डेमोिेक्रटक’
विथधबाट संविधान बनायौँ । तीन तहको वनिाचन गरे र पररितवन संिागत
गयौँ । भनेपछछ यसलाई ‘ररकग्नाइज’ गनव कसैले अफ्यारो नमान्थुपने हो ।
त्मही अफ्यारो मान्थेथभत्र कहीँ न कहीँ पूिाग्रह छ जस्तो लाग्छ । कहीँ न कहीँ
नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने प्रिृथ� अिवनिदहत छ भन्थे मेरो भनाइ हो । तर,
भविष्यमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व िाक्रपत हुनम
े ा म विश्वस्त छु ।
तपाईं राज्यस�ा सञ्चालक मुख्य दलको एउटा शज�ेिार नेता हुनहु ु न्छ ।
ै ाट पीक्रडतहरूले
जनयु� को बेल ा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुिब
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राज्यबाट मैल े न्याय पाएँ भनेर महसुस गराउन तपाईंको भूव मका के हुन्छ
?

दहजो यु�मा जो आमने–सामने भएर लडे, ती सबै र क्षवत पुगक
े ा पररिारलाई
समान ििले राहत ददइनुपछव । उनीहरूको स�ान हुनपु छव भन्थेमा कुनै विमवत

छै न ।

यो पक्षमा राजनीवतक सहमवत बनाउँ दै गदा म सधैँ भन्छु– चाहे त्मो जनमुगि
सेनाको यो�ासँग स�न्त�त पररिारको कुरा होस्, चाहे तात्कालीन नेपाली
सेना-प्रहरीसँग स�न्त�त पररिारको कुरा होस्, चाहे काँग्रेस िा कुनै पवन
राजनीवतक पाटीसँग स�न्त�त कुरा होस्, जो पीक्रडत छन्, ती सबैलाई
राज्यले समानरूपले स�ान गनुपव यो, राहत पवन ददनु पयो, पररचय पत्र ददनु
पयो, उनीहरूका पररिारले गरे को त्मागलाई िाक्रपत गररनुपयो । मैले
आफ्नोतफवबाट त्मही कोशसस गरे को छु । सत्म वनरूपण आयोगसँग कुरा गदा
होस् या राजनीवतक नेतत्व
ृ सँग कुरा गदा होस्, असमान व्यिहार हुनहु ु ँदैन
भनेको छु । यसअगघ, पीक्रडत पररिारलाई राहत स्वरूप १० लाख रूपैया
ददइसक्रकयो । त्मस्तो राहत तत्कालीन माओिादीका पररिारले मात्र त पाएका
छै नन्, सबैले पाएका छन् ।
हामीले ‘प्रास्थक्टस’मा नै समान व्यिहार गरे का छौँ । अब हामी सबै वमलेर बस्ने
हो । जजसको क्षवत भयो, त्मो हामी सबैको साझा क्षवत भयो भन्थे कुरा हामीले
िाक्रपत गररसकेका छौँ । आउने ददनमा पवन हामी त्मसरी नै जान्छौँ ।
वबपी कोइरालाले अदालतमा बयान ददने िममा आफ्नो नेतृत्वमा भएको
सशस्त्र िान्तिको सम्पूण व नैव तक शज�ेिारी म शलन्छु भनेर भन्थुभ एको
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थियो । के तपाईं पवन जनयु� को असल खराब सबै कु राको नैव तक
शज�ेिारी शलनु हुन्छ ?

मैले यो कुरा धेरै पदहले प्ररसँग भवनसकेको छु । जनयु�का स�ूणव
घटनािमको प्रमुख शज�ेिार म आफै हुँ । राम्रा भएकाको पवन म शज�ेिार

हो । नराम्रा भएकाको पवन म नै शज�ेिार हो । त्मसकारण जनयु�का सबै
घटनािमको म नैवतक शज�ेिारी शलन्छु भन्थे कुरा नेपाली जनताको अगाक्रड

प्ररसँग भनेको छु । जहाँ गल्ती भएका छन्, त्मवतबेला यु�को समयमा पवन
गल्ती भयो भनेर मैले आ�ालोचना गरे को छु । जनतासँग माफ� पवन मागेको
छु । र, अदहले पवन मेरो अडान कायमै छ । आज तपाईंहरूको लोकक्रप्रय
वमक्रडयाबाट पवन आम नेपाली जनता र अिराक्ररिय समुदायलाई भन्थु चाहन्छु,

जनयु�का सबै घटनािमको म नै शज�ेिार हुँ । त्मसकारण अरू कसैलाई
दुःख ददने कुराको केही आिश्यकता छै न ।

शान्ति प्रक्रियामा सँग ै आउनुभ एका मोहन िैद्भ र विप्लजस्ता नेता अदहले
तपाईंसँग हुनहु ु न्थ । उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियामाफवत् प्रचण्डले जनयु� को
अिसान गराए भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । तपाईं के भन्थुहुन्छ ?

धेरै लामो भन्थुपन� मैले ठानेको छै न । मैले जनयु�को अिसान होइन,
जनयु�लाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यमा रूपािरण गरेँ । जनयु�लाई
रूपािरण गरेँ ।
जनयु�लाई स�घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य, शान्तिमा रूपािरण गरे को
उहाँहरूलाई मन परे को छै न । त्मसैले प्रचण्डले धोका ददयो भन्थुहुन्छ । त्मसो
भन्थ उहाँहरू स्वतन्त्य हुनहु ु न्छ ।
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तपाईंहरू िान्ति गनुस
व ,् सफल हुनस
ु ,् मेरो शुभकामना छ । मैले अरू धेरै भन्थु

पने देक्रददनँ । तर, मेरो जहाँस� ‘कन्तिक्सन’ हो- विश्वको पररस्थिवत, राक्ररिय

र �ेत्रीय पररस्थिवत हेरेर जनयु�लाई राजनीवतक पवितवनमा रूपािरण गने

ऐवतहाशसक पहल मैले गरे कै हुँ ।
यदद नेतत्व
ृ ले त्मवतबेला त्मस्तो साहस नगरे को भए हाम्रो पवन त्मही गवत
हु�ो, जुन अरू देशका समकालीन संघर्वहरुको भयो । त्मो भनेको दुभाग्य

हु�ो । अरु बीस तीस हजार मान्छे मनेस� जनयुध्द तन्काउन सक्रक�ो ।

तर, हामी विजयी हुन सक्ने स्थिवत थिएन । र, त्मो जनयु�को डरला�ो
अिसान हुने छचत्र थियो ।

मलाई त टाकुरामा पुयाइददए वन सािीहरूले । ती क्रकरण हुन,् ती विप्लि पवन
हुन,् बाबुरामजी पवन हुन,् सबैले मलाई टाकुरामा राखखददनुभयो । मैले चारै वतर

देखखसकेपछछ सकारा�क रूपािरणको अिसरको खोजी गनै पयो । म
कमान्डर हुनक
ु ो नाताले जानीजानी खाडलमा लगेर हाल्न त हुँदैनयो । मैले

यसलाई राजनीवतक रूपािरणको माध्यम बनाएँ । मलाई गिव छ, कुनै
पश्चाताप छै न । अब उहाँहरूलाई जनयु� गनव सक्रक�ो भन्थे विश्वास भए गदा
भइहाल्मो वन !
शान्ति सम्झौतालाई फकेर हेद ा गगररजाबाबुको कस्तो थियो योगदान ?
गगररजाप्रसाद कोइरालाको व्यगित्व समकालीन बुजि
ुव ा डेमोिेक्रटक दुवनयाँमा
धेरै 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�ि नै थियो । त्मस अिवमा गगररजाबाबुको भूवमका ठू लो छ,
ऐवतहाशसक छ ।
गगररजाबाबु कम्बुवनस्ट विरोधीका रूपमा छचवननुहु�ो । तर, हवतयार शलएर

लक्रडराखेको मसँग भूवमगत रूपमा भेट्दा देशको बारे मा, शान्तिको बारे मा कुरा

गरे र मलाइ ‘कन्तिि’ नै गनुभ
व एको थियो । उहाँले १२ बुदँ ेलाई गणतन्त्यस�
दहरोहरूले मात्रै इवतहास
र नाटक उपन्यास, क्रफ�
पूण व हुँदैन क्मा ! थभलेन
पवन चादहन्छ । राम्रो

पुयाइन्छ भन्थे विश्वास ददलाउनुभयो । अदहल्मै
यहाँ हस्ताक्षर गनव नलगाइददनुस,् देशलाई

गणतन्त्यमा लगेँ लगेँ भनेर मलाई ‘कन्तिि’ नै
गनुभ
व एको थियो । आखखर उहाँले लग्नभ
ु यो ।

थभलेन नभईकन मजा

त्मसकारण

हुँदैन । त्मो इवतहास

गगररजाप्रसादको

भूवमका

अवि�रणीय र ऐवतहाशसक हो । शान्ति

ब�ैैन । दरबा हत्मा
काण्डपछछ राम्रो थभलेन
फे ला परे । ती पात्रले
थभलेनको भूव मकामा

सम्झौतामा जसरी हस्ताक्षर भयो, मुख्य पाटो
यही हो ।

वनरङ्कुश लाद्द खोजे र
गगररजालाई पवन न्याक्छु

अको पाटो म बेलाबेला भन्थे पवन गछु व –

भन्या जस्तो सोचे ।

क्रफ� पूणव हुँदैन क्मा ! थभलेन पवन चादहन्छ ।

त्मसले गगररजाबाबुल ाई
अब म कस्सिएँ भन्थे

राम्रो थभलेन नभईकन मजा हुँदैन । त्मो इवतहास

ब�ैन । दरबार हत्मा काण्डपछछ राम्रो थभलेन

िातािरण बन्यो । त्मो
नकारा�कक िातािर
ब�ैैनयो भने पवन गाह्रो
थियो ।

दहरोहरूले मात्रै इवतहास र नाटक उपन्यास,

फेला परे । ती पात्रले थभलेनको भूवमकामा
वनरङ्कुश लाद्द खोजे र गगररजालाई पवन न्याक्छु
भन्या जस्तो सोचे । त्मसले गगररजाबाबुलाई अब
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म क��एँ भ�े िातािरण ब�ो । त्मो नकारा�क िातािरण ब�ैन�ो भने
पवन गाह्रो थियो ।
दश िर्े जनयु� को सिोच्च कमान्डर हुनभ
ु यो, १२ िर्व शान्ति प्रक्रियाको

िममा वबताउनुभ यो । तपाईंलाई जनयु� को सिोच्च कमान्डर िा शान्ति
प्रक्रियाको नायक : कु न हँुद ा काम गनव सहज लाग्यो ?

यु�को पररस्थिवत र शान्तिको पररस्थिवत भनेको फरक फरक हुन् । यु�को
बेला आफ्नै जक्रटलता, आफ्नै पीडा, आफ्नै मजा र आफ्नै खालका गौरि

हुन्छन् । शान्ति प्रक्रियाका पवन आफ्नै जक्रटलता, आफ्नै गौरि दुिै छन् ।

दुईिटालाई तुलना गदा मैले शान्ति प्रक्रियालाई नै बिी जक्रटल महसुस गरे को
छु । यु�का बेलाको लडाइँ सीधा–सीधा थियो, आमने–सामने थियो । त्मवत
धेरै झमेला थिएन । शान्ति प्रक्रियामा असाध्यै धेरै राक्ररिय–अिराक्ररिय ‘टि न्ड
े
टेन्डि
े ी’ देखखए । अनेकखालका चलखेल भए । झमेला भए । यसैले शान्ति

प्रक्रिया बिी जक्रटल जस्तो देखखन्छ । तर फेरर अगघ भनेजस्तै दुिक
ै ा आआफ्ना विशेर्ता छन् ।
व्यगिगतरूपमा भ�ुपदा मलाई जनयु�मा नै बिी गौरि हु�ो । क्रकनभने

देशका सबै उपेशक्षत िगव, समुदाय,मदहला, दशलत, मजदुर, क्रकसान,

जनजावत, मधेशी, मुस्लिम िा जो राज्यद्वारा उपेशक्षत थिए, वतनीहरूको
हकदहतको पक्षमा इमानदारीताका साि लक्रडएको थियो । कुनै स्वािव नराखी
सम्पूणव तागत लगाएर लड्दा त्मसले मलाई प्रचण्डका रूपमा अगाक्रड
ल्मायो । दश िर्े जनयु�ले मलाई वनखारे र ल्मायो भनेजस्तो ठान्छु म ।
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शान्ति प्रक्रियाले त प्रचण्डलाई कदहलेकाहीँ कालो मोसो लगाएको छ, कदहले
धवमलो बनाइददएको छ । त्मतावतर पीडा बिी हुने भयो । पदहला आ�गौरि

थियो वन ! शान्ति प्रक्रियामा राम्रो काम गछु व भ�ा नराम्रो बनाइददएका छन् ।
के–के हुन् के–के घेराब�ी ।

कदहलेकाहीँ आफ्नै त्रुक्रट पवन भएका छन् । मेरा त्रुक्रट नै भएनन् भनेर म
भ��नँ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ दुईिटा कुरामा मेरोतफवबाट जवत
पररपक्व ििले कदम चाल्नुपयो, त्मो भएन भन्थे लाग्छ । मैले पररपक्व कदम
चाल्न पाएको भए इवतहासको कोसव नै अकै हुने रहेछ भन्थे लाग्छ ।
एउटा, गगररजाप्रसाद कोइरालाई रारि पवत बनाउन तयार नहुनु नै हो । त्मो बेला

उहाँले चाहनुभएको थियो रारि पवत हुन, उहाँको ठू लो योगदान पवन थियो । मैले

खुरुक्क उहाँलाई रारि पवत बनाएको भए दुई िर्वमै संविधान ब�ो । सरकार

पाँच िर्व च�ो भन्थे अदहले महसुस हुन्छ । आफ्नै पाटीका सािीको छच�

बुझाउँ छु भ�ा म आफ्नै लाइनबाट दायाँबायाँ गर� ।

अको, मैले रारि िादलाई कवत ‘एक्स्ट्रि«म’मा पुयाए भने प्रधानमन्त्यीबाट नै
राजीनामा ददएँ । त्महाँ पवन मेरो अपररपक्वता नै देखखएको हो । मैले त्मसरी
कदम चाल्न हुँदैनयो । खुला राजनीवतमा आइसकेपछछ म अशल कूटनीवतक
हुन शसक्नुपयो । त्मो कदमले मैले पवन दुःख पाएँ र देशले पवन दुःख पायो ।

अब त्मस्तो छै न । चार–पाँच िर्वदेखख चीज सकारा�क ददशामा छ ।
अन्तिममा, शान्ति प्रक्रियाबारे िप केही भन्थुपने छ क्रक ?
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नेपालको शान्ति प्रक्रिया असाधारण राजनीवतक पररघटना नै हो । हामीले
सफल शान्ति प्रक्रियाको एउटा सु�र उदाहरण प्र�ुत गररसकेका छ� ।
त्मसलाई विश्वव्यापी रूपमा िाक्रपत गनव देशका सबै नागररकले शज�ेिार�
शलनुपछव भनेर म अक्रपल गनव चाहन्छु ।
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
संवविािसभाको

आउि

िाल्यो

।

शान्न्तत

चि
ु ावसम्म, सेिा समायोजिदे खि
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सम्झौतादे खि

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 िेत्ृ व मोहि वैद्य ‘क्रकिण’ले गिे का

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 बाँद
ु े समझदािी हुाँदा क्रकिण भाितको
एक जेलमा धिए । क्रकिणले बेला–बेला आफ्िो धगिफ्तािीलाई अस्त्वाभाववक
मान्तदै आएका छि ् ।

दशबषे माओवादी जियुध्द ववधिवतरुपमा अन्त्य गरिएको ववस्त्तत
ृ शान्न्तत
सम्झौता भएको १२ वषा पुगेको अवसिमा नयिै ववषयमा केन्न्तद्रत िहे ि

महासधचव मोहि वैद्य ‘क्रकिण’साँग िातोपाटीका लाधग

गिे को कुिाकािी:

बबबिा शमााले

-जनयध्
ु द विधिििरुपमा अत्य गने विस्िि
ृ शान्ति सम्झौिा

भएको १२ िर्ा पग
ु ेको छ । िपाईं यो अिधिको समीक्षा गदाा

कसरी गनह
ुा ु तछ ?

यसको समीक्षा दुई दहसाबले गनुपव छव । पदहलो, राजनीवतक नै हो । दोस्रो,
शान्ति �ि�यासँग स�न्त�त पक्ष । जह�स� राजनीवतक समीक्षा हो,
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संविधानसभामाफवत लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यको िापना र संसदीय
राजनीवतको पुनिापना भयो ।
हाम्रो दश िर्े जनयु�को उ�े� नेपालमा नय� जनिादी स�ा कायम गद�
िैज्ञावनक समाजिादमा जाने थियो । तर, हाम्रो राजनीवतक उ�े� सफल
भएन ।
हामीले संसदीय व्यििाका वि�� पवन सङ्घर्व गरे का थिय� । दश िर्व
चलेको जनयु�का सदहद, बेप�ा, घाइते सािीहरूको मूल्म संसदीय
व्यििाकै पुनिापना थिएन । त्मो नय� जनिादी रा� स�ाका ला�ग थियो
। यस अिवमा हाम्रो लक्ष हाशसल हुन सकेन । यद्भक्रप गणतन्त्य, धमववनरपेक्षता,

सङ्घीयता, समािेशीज�ा कवतपय पक्षहरू आंशशक रूपमा सकारा�क नै
हुन् । समग्रमा हामीले चाहेको िान्ति सफल हुन सकेन ।
दोस्रो, शान्ति स�झौतासँग स�न्त�त पक्ष, जुन प्राविथधक पाटो पवन हो ।
जनयु�कालमा लागेका मु�ाहरू यिाित कायम छन् । सत्म वनरूपण तिा
मेलवमलाप आयोग बन्यो । तर, अदहले त्मसको म्बाद सक्रकिँदैछ । िक्रपएको
म्बादमा पवन काम हुने देखख िँदैन ।
माओिादी नेता कायवकताह�लाई लगाइएका मु�ाहरू अन्य मु�ासरह

अदालतहरूबाट फैसला गने प्रक्रिया अगाक्रड बक्रिराखेको छ । बालकृष्ण
िु िलेको त्महीँबाट भयो । छचतिनको केस त्महीँबाट भयो । जसले गदा यी
आयोगहरूको खासै काम भएन । बेप�ा यो�ाहरू प�ा लगाउने काम पवन
भएन ।
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अिराक्ररिय मान्यताअनुसार यस्ताखालका सहमवत सम्झौता गदा एउटा

विशेर् ििले मु�ामावमला खारे ज ग�रने पर�रा पवन रहेछ । हाम्रोमा त्मता
ध्यान गएन । मु�ामावमला ब�क� रा�खयो । जनयु�मा लडेका जनमुगि
सेनाका योध्दाहरूलाई बदहिगवमत भनेर हटाइयो । उनीहरूले माग राददा पवन
ती मागको समुछचत सुनि
ु ाइ भएन ।
कवतपय सािीहरु घाइते अपाि भएका थिए । उनीहरूको घाउ उस्तै छ ।
गोलीका छराहरू अझै छन् । राज्यले उनीहरूको व्यिस्थित ििले
और्धोपचार गनुपव ने हो । तर त्मतावतर ध्यान ददइएको छै न ।
जनमुगि सेनाका यो�ाहरूको व्यििापन हुनपु ने थियो । यो ददशातफव पवन

ध्यान गएन । जनयु�मा लडे उनीहरू तर अदहले रोजगारीका लागग
बादहरीमुलक
ु जाने अििा भयो । त्मो राम्रो होइन ।

कवतपयले जसरी शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्छन्, यी दुई दहसाबले पूरा हुन

सकेको छै न ।

-उपलन्धिहरू पनन ि भए होलान ् नन ?
आंशशक उपलन्ति भएका छन् । गणत�, सङ्घीयता, धमववनरपेक्षता,
समानुपावतक समािेशी प्रवतवनथधत्व यी उपलन्ति हुन् । हामीले समग्रतामा
उपलन्ति हाशसल गने भनेका थियौँ । तर, यी आंशशक उपलन्ति मात्र भए ।

-जनयद्द
ु साँगै लडेका िपाईं, प्रचण्ड, बाबरु ाम, विप्लि अहहले
छुट्टाछुट्टै पाटीमा हुनह
ु ु तछ । अहहले सबैका आआफ्नै भनाइ
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छन ् । जनयद्द
ु मा लागेकाहरू ‘कतफ्यज
ु ’ हुनप
ु ने भो है , को ठीक

बेठीक भनेर ?

हो, को ठीक को बेठीक भनेर ‘कलयुज’ हुने अििा छ । अब कसले शलएको
बाटो ठीक हो भनेर मूल्माङ्कन गन� हो भने मापदण्ड जनयु�को ल�लाई

आधार बनाउनु पयो । हामीले चाहेको जुन राज्य व्यििा हो, त्मो राज्य
व्यििा आयो क्रक आएन ?
कुनै पवन कुराको मूल्माङ्कन गदा के–के उ�े� राखेर काम सु� भएको �ियो
भन्थे कुरा मुख्य हुन्छ । त्मो आधारमा कवतपयले बुझक
े ा छन् । फेरर सबैले
बुझक
े ा छन् भन्थे पवन होइन । केही अलमलमा पवन छन् । बुझ्नल
े े बुझक
े ा
छन् । नबुझक
े ाले पवन बुझ्दै जाने छन् ।
-िपाईंले भतयाजस्िै जनयद्द
ु को सरु
ु िािी उ�ेश्य अनरू
ु पको

सफलिा हाससल नहुनम
ु ा कमजोरी कसको हो ?

कमजोरी मुख्य नेतत्व
ृ मा रहेका सािीहरूको हो । कमजोरीको दहिा
प्रचण्डजीले शलनुपछव । यो प्रक्रियामा बाबुरामजी पवन समादहत हुनभ
ु यो ।

उहाँको दहिामा पवन जान्छ । अब हाम्रो दहिामा पवन आउला कवतपय
कमजोरी । त्मो बाटोमा जाँदा हामीले रोक्न सकेनौँ । हामीले रोक्नुपयो ।
त्मसैले हाम्रो पवन कमजोरी भयो भन्थे लाग्छ ।
-सीिा सीिा भननहदनस
ु ् न प्रचण्ड र बाबरु ामबाट कहााँनेर गल्िी

भयो ?
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हामीले भ�ै आएका छौँ, मुख्य गल्ती चुनिाङ बैठकले नयाँ जनिाद छोडेर
लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्यको लाइन शलयो । मुख्य कमजोरी त्महाँबाट सुरु
भयो । त्मसपछछ बा�बुदँ े आदद इत्मादद प्रक्रियाहरू आए । य�क्रप आ�ोलनको
प्रक्रियामा सहमवत गनव हुँदैन, सम्झौता गनव हुँदैन भन्थे कुरा होइन, गररन्छ ।
कमजोरी मुख्य
नेतृत्वमा रहेका
सािीहरूको हो ।
कमजोरीको
दहिा
प्रचण्डजीले
शलनुपछव । यो
प्रक्रियामा
बाबुरामजी पवन
समादहत हुनभ
ु यो
। उहाँको
दहिामा पवन
जान्छ । अब हाम्रो
दहिामा पवन
आउला कवतपय
कमजोरी । त्मो
बाटोमा जाँदा
हामीले रोक्न
सकेनौँ । हामीले
रोक्नुपयो ।

आफूले भन्या जस्तो याक्कै हुँदैन पवन । पछछ आएर,

०६३ मक्रङ्सर ५ मा, जुन शान्ति सम्झौता गररयो, त्महाँ

त अचानक जनयु�को अ� भएको घोषणा गररयो ।
पाटीमा कुनै सरसल्लाह छै न । केन्द्रीय सवमवतको
बैठक बसेको छै न । उहाँहरू दुई जनाले मात्रै छलफल
गनुभ
व यो । सम्झौता गनुअ
व गघ त बस्नुपयो वन केन्द्रीय
सवमवतको बैठक । यी–यी कुराहरूमा हाम्रो असहमवत
छ, त्मसमा हामी सबैको अडान रहनुपछव भनेर त भन्थु
पयो वन । तर, उहाँहरूले केही भन्थु भएन । पछछ शान्ति
सम्झौताको बारे मा अिव लगाउँ दा छु ट्टाछु ट्टै अिव आए ।
अन्य राजनीवतक पाटीको फरक अिव । माओिादीले
अकै अिव लगायो । यस्ता कुराहरूमा होशसयारीपूिक
व
जानुपयो ।
संविधानसभा आदद इत्माददका कुराहरू हामी सबैले
राखेको माग हो । त्मसलाई कायवनीवतक रूपबाट
स्वीकार गने भनेर भवनएको हो । तर, त्महाँ ‘मुभ’ गदा

lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 35 |

संविधानसभा नै लक्ष्य त थिएन । त्मो साधन मात्रै थियो । साधनको उपयोग
गने शसलशसलामा कमजोरी भए भन्थे लाग्छ ।
-शान्ति सम्झौिामा हस्िाक्षर गरे का प्रचण्ड नेि्ृ िको पाटी र

ि्कालीन एमालेबीच एकिा भएर नेकपा बनेको छ । िपाईंलाई

के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाका बााँकी म�
ु ा नेकपाले सल््याउन

पहल गलाा ?

यो काम सबैभ�ा बिी प्रचण्डजीकै शज�ामा जान्छ । अब उहाँले के गनुहव ु न्छ

? सत्मवनरूपण तिा मेलवमलाप आयोग बनाइयो । तर, त्मसलाई सञ्चालन
गने कानुन छै न । त्मसलाई अथधकार पवन ददइएन । त्मो वनररह आयोग बनेको
छ । यो स्थिवतमा मु�ा कसरी जान्छन् भ�ा बालकृष्ण िु िे ल एउटा उदाहरण
हुन् ।
यो प्रक्रियाबाट जाँदा जनयु� सञ्चालनकत� सबैलाई मु�ा लाग्छ । उहाँहरू
पवन बच्नु हुन्थ । हामी पवन बच्दैनौं । यो ऊ नभनौं, ‘शलडरशसप’ पूरै पछव त्महाँ

। त्मस्तो स्थिवत अदहले छ । त्मसैले बेलम
ै ा कानुनी प्रक्रियाले कसरी टु ङ्ग्याउने
भनेर त सोच्नुपयो वन ।
अको, सत्मवनरूपण तिा मेलवमलाप आयोगसँग स���त कामहरू टु दिने
कुनै छाँटकाँट देखख िँदैन । अब राजनीवतक सहमवत गरे र जाने हो भने पवन
त्मसको प्रर खाका िा रूपरे खा आउँ दैन । त्मो केही नआएको स�भवमा शा��
प्रक्रियाको सङ्िमणकाल शस��दैन । उहाँहरूले त संविधान बनेपछछ
सङ्िमणकाल सक्रकयो भन्थु भएको छ । यी कुराहरू बाँकी राखेर
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स��मणकाल कसर� शस��� ? स��मणकाल शस��न्थ । उहाँहरूको यो
तररका ठीक छै न ।
शान्ति स�झौताका बाँक� काम टु ��ाउने विषयका ला�ग आ�ोलन गनुपव छव
भने हामी गछौँ । उहाँहरू पवन क्रक त आ�ोलनमा तावननु पयो, होइन भने दण्ड
सजायको भागी भएर जानुपयो । त्मस्तो अििा नआओस् भन्थ अझै समय छ
। प्रचण्डजीले यसलाई ग�ीरतापूिक
व सो�ुपछव । शान्ति स�झौतामा हस्ता�र
गरे को नाताले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरुले पवन यसलाई
ग�ीरतापूिक
व शलनुपछव । नत्र सबै फस्ने अििा आउँ छ ।
यी म�
ु ा टुङ्ग्याउने विर्यमा िपाईंहरूबीच छलफल भएको छै न
?
हाम्रो बीचबीचमा प्रचण्डजीसँग छलफल भइराखेको हो । यसको सही ििले
हल गनुपव छव भन्थेमा हामी पवन ग�ीर छौँ । कवतपय कुराहरू त भएका छन् ।
तर अझै प्रयास गनुपव छव भन्थे हो ।
शान्ति सम्झौिाको १२ िर्ा पधु गसक्दा पनन जनयद्द
ु का बेप्िा,

घाइिे, सहहद पररिारहरूको अिस्था उस्िै छ । उनीहरूलाई के
भतनु हुतछ िपाईं ?

कुरा ठीक हो । तर, कस्तो पयो भने हामी सरकारमा भएनौँ । संसदमा पवन
छै नौँ । िैधावनक ििले लड्ने बाटो हाम्रो छै न । त्महाँ गएर ज्ञापन पत्र
ददइएला ।
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हामीबाट ससाना कु राहरू
मात्रै हुन्छ । डेश लगेस न जाने,
आ�ोोलन गन कु राहरू मात्रै
हामीबाट हुन्छ । उहाँहरू
सरकारमा भएको नाताले
वमदहनेत गरे र जाने भूव मका
मुख्य हुन्छ । अब हाम्रो
हकमा, हामी जिाफदेही
छै नौँ भनेर उक्रम्कने कु रा
आउँ दैन ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी हुँदा त भेटक
े ै हो । केपी
ओलीजी पदहला प्रधानमन्त्यी हुँदा पवन भेटक
े ै

हो । कानुन नभएर सबै कुरा विगग्रयो भन्थे कुरा

आयो । बाबुरामजी पवन प्रधानमन्त्यी हुनभ
ु यो ।

उहाँहरू आफै प्रधानमन्त्यी हुँदा क्रकन बनाउनु
भएन कानुन ? यस्ता कुरामा उहाँहरूले
ग�ीरतापूिक
व सोच्नुपने हुन्छ । हामीबाट

ससाना कुराहरू मात्रै हुन्छ । डेशलगेसन जाने,

आ�ोलन गने कुराहरू मात्रै हामीबाट हुन्छ ।
उहाँहरू सरकारमा भएको नाताले वमदहनेत

गरे र जाने भूवमका मुख्य हुन्छ । अब हाम्रो हकमा, हामी जिाफदेही छै नौँ भनेर
उक्रम्कने कुरा आउँ दैन । हामीले पवन वमदहनेत गनुव पछव , हामी गछौं ।

स्यननरूपण र बेप्िा आयोगले काम सम्पतन गना नसक्नक
ु ा

पछाडड के समस्या होलान ् ? िपाईंले कसरी बझ्
ु नभ
ु एको छ ?

यो याक्कै भन्थ गाह्रो छ । कसैले खेलक
े ो छ भनौँ भने पवन यो राजनीवतक
दलको कुरा भयो । काम नगने सत्मवनरूपण र बेप�ा आयोग उहाँहरूले क्रकन
बनाउनुभयो ? त्मो बनाइसकेपछछ त्मसलाई कानुनमा िाल्न क्रकन ध्यान
ददनुभएन ? प्रचण्ड र बाबुरामजी दुिै प्रधानमन्त्यी भइसकेपछछ अरू कसलाई
भन्थे ? यो संसदीय व्यििाले प्रधानमन्त्यीलाई शगिशाली बनाएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्यी भएको बेला प्रचण्ड र बाबुरामजीले क्रकन ग�ीरतापूिक
व सोच्नु
भएन ? एउटा त्मो हो ।
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अको, अरू कसैले बादहरबाट उकासे होलान् । तत्कालीन एमाले र काँग्रेसले
यो समस्मालाई बल्झाउने हो भने उनीहरू पवन फस्ने कुरा आउँ छ । नत्र क्रकन
सम्झौता गरे को हो त ? अितः उहाँहरूलाई पवन हान्छ । उहाँहरूले सहमवत
गनुभ
व यो तर काया�यन गन� बेला शज�ेिार� बोध दे�खएन । यसमा
कवतपयको लापरिाही भयो । कवतपयको शज�ेिार�बोध भएन । तर, अझै
पवन यसको हल के हो भन्थेबारे मा उहाँहरूले ग�ीरतापूिक
व सोच्नुपछव । सबै
नागररकले सोच्नुपछव । होइन भने उहाँहरूले भनेजस्तो सङ्िमणकालको
अ� हुँदैन ।
िपाइंहरूले आरोप लगाउनभ
ु एको धथयो, शान्ति प्रक्रियामाफाि

जनयद्द
ु को अिसान गराए प्रचण्डले भनेर । के सााँच्चै प्रचण्डले

जनयद्द
ु को अिसान नै गराएका धथए ? िा िपाईंहरूको एउटा

राजनीनिक आरोप मात्रै हो यो ?

तपाईंले आरोप भन्थुभयो, यो आरोप मात्र होइन । जनयु�को जुन उ�ेश्य थियो,
त्मो उ�ेश्य पूरा नहुँदै अ� गरे पछछ त्मो गलत भएन त ? हामीले त्मो भनेको
हो ।

िर, प्रचण्डले ्यो समयमा, शान्ति प्रक्रियामा आउने सही ननणाय
नसलएको भए माओिादी जनयद्द
ु िहु हत्यो भतछन ् नन केही

मातछे हरू ?

यो कुरा जनयु� ल�नुपि
ू व नै सोच्नुप�्यो । त्मसोभए जनयु� क्रकन गरे को भन्थे
प्रश्न उठ्छ । जुनसुकै आ�ोलन गदा तलमाथि हुन्छ । त्महाँ हाररयो िा शजवतयो
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भन्थेजस्तो अििा थिएन । यसरी लक्रडयो हेनस
ुव ,् जुन लडाइँ माओिादीले
हारे को पवन होइन, शजतेको पवन होइन । सरकारले पवन शजतेको िा हारे को

केही होइन । सरकारले यु� दबाउन सकेन, हामीले युध्द शजत्न सकेनौं । हामी
‘विन–विन पोशजसन’मा त आएको हो वन ।
आ�ोोलनकारील कस्ता उपाय अपनाउँ द ा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँ छ भनेर
हेक्क ा राख्न पु थ्र्य ो । संव िधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनयु� गनै
पदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनेको त गणतन्त्य, धमवव नरपेक्ष ता, सङ्घीयता,

समानुिश
े ी, समानुपावतक हो । यवतका लागग दश िर्व जनयु� लड्नै पदैनयो ।

आ�ोलनकारीले कस्ता उपाय अपनाउँ दा ‘ररज�’ आफ्नो पक्षमा आउँ छ
भनेर हेक्का राख्नप
ु थ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्य ल्माउन त्मत्रो जनयु�

गनै पदैनयो । हाम्रो उपलन्ति भनेको त गणतन्त्य, धमववनरपेक्षता, सङ्घीयता,
समानुिश
े ी, समानुपावतक हो । यवतका लागग दश िर्व जनयु� लड्नै
पदैनयो । त्मसकारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान ददनुपने थियो ।
हामीले पवन यु� अनिकाल जाओस् भनेको होइन । खुन खरािा कम होस्
भन्थे नै चाहेका थियौँ । त्मसलाई सही तररकाले हल गनव सक्रकयोस् भन्थे हाम्रो
उ�े� थियो । एउटा िैचारीक ढ�ले जुग� बु�� अपनाएर अगाक्रड ब�न
सक्यौँ वन हामी ! तर सािीहरू हताररनुभयो । त्महाँबाट कुरा वबग्रेको हो ।
शान्ति सम्झौता गदा केन्द्रीय सवमवतको बैठक नै नबसी ररसइबी शलएर क्रकन
गनुभ
व यो भन्थे हाम्रो कुरा हो । लड्ने बेला त हामी सबैले ‘क्रडशसजन’ गरे का
थियौँ । छोड्ने बेला हामीले ‘क्रडशसजन’ गरे का हैनौं । त्मसकारण यी विर्यमा
बहस, वििाद छ । हामीले आरोप लगाएको होइन, िास्तविकता हो ।
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-अत्यमा थप केही भतनु छ ?
पदहलो, जनयु�का सदहद, घाइते अपाि, बेप�ा पररिारजनहरूले गरे को
त्माग र बशलदान�वत गिव गनुपव छव । देश र जनताको मुग�का वनवम� त्माग र
बशलदानको आिश्यकता थियो । शान्ति सम्झौता भएर बाँक� मु�ा नटु दिदा
सबै वबगग्रयो भन्थे होइन । भािी राजनीवतक पररितवका लागग त्मही त्माग र
बशलदानको जगमा उथभएर अगाक्रड बढ्थ्छौँ हामी । उहाँहरूको बशलदानले केही
पररितवन भयो । अब दुःख मान्थे होइन, गिव गनुपव छव ।
दोस्रो, शान्ति सम्झौता गररसकेपछछ राज्यले अथभभािकत्व शलनुपथ्र्यो ।
सदहद, बेप�ा पररिारको स�ान र उनीहरूका छोराछोर�को रे खदेख गनुपव ने
थियो । बेप�ा सािीहरूको अि�ा प�ा लगाउनुपने छ । �च� र यो
सरकारले त्मसमा ध्यान ददनुपछव । यी काम सम्पन्थ नहुँदास� हामी सङ्घर्वका
कायविमलाई वनरिरता ददन्छौँ ।

तेस्रो, सदहद, बेप�ा र घाइते यो�ा सािै उहाँहरूको पररिारले पाट�लाई
सहयोग गनुभ
व यो । उहाँहरूले अझै पवन रूपािरणको अथभयानमा सहयोग
पुयाउँ दै जानुपछव । त्माग र बशलदानको कुरा फकेर आउँ दैन । त्मसमा अब
छच� दुखाएर पवन हुँदैन । बशलदानको उच्च मूल्माङ्कन गरे र गौरिान्तन्वत
हुनपु छव ।
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'माओिादी जनयद्द
ु को परू ै स्िासम्ि

म सलतछु'

बाह्र बाँुदे समझदािी,अन्ततरिम संवविाि ि ववस्त्तत
ृ शान्न्तत सम्झौताको

मस्त्यौदादे खि अन्न्ततम रूप हदिे बेलासम्म शब्द–शब्दमा काम गिे िेता

हुि ्,डा. बाबिु ाम भट्टिाई । ्यसैले शान्न्तत प्रक्रियाको मल
ू ममा बझ्
ु िे िोिै
िेतामध्येका एक हुि ् उिी ।
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डा. भट्टिाई प्रिािमन्तरी भएकै बेला, शान्न्तत प्रक्रियाको मह्वपण
ू ा म�
ु ा

मानिएको सेिा समायोजिको काम सम्पन्ति भएको धियो । त्कालीि
माओवादीका अध्यक्ष

प्रचण्डलाई

जस्त्तै

बाबुिाममाधि

पनि

उिका

पूवस
ा हकमीमध्ये केहीले जियुद्दलाई िोका हदएको आिोप लगाउाँ दै आएका
छि ् ।

शान्न्तत प्रक्रियाकै मह्वपूणा पाटो मानिएको संवविाि निमााणलग्तै उिले
त्कालीि माओवादी छाडे । 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 पािे ि ियााँ
शन्तत पाटीका संयोजक डा. बाबुिाम भट्टिाईसाँग िातोपाटीका लाधग बबबिा
शमााले गिे को कुिाकािी:

-िािााको प्रारम्भ एउटा हाइपोथेहटकल प्रश्नबाट गरौं, यहद

शान्ति सम्झौिा नभएको भए आजको नेपालको पररिेश कस्िो
हुत्यो ?

हाइपोिेक्रटकल प्रश्नको जिाफ ददन त्मवत उपयुि हुँदैन । तर, म के बुझ्छु भने
शान्ति सम्झौता नभएको भए दुईिटा कुराको बिी स�ािना हुन्थ्यो ।

एउटा, माओिादीले पूणरू
व पले शजत्थ्यो, स�ा आ�नो हातमा शलन्थ्यो र पुरानो
राज्य संरचना, सामििादका सािै त्मसमा जोक्रडएका सम� संरचनाको अ�
गरे र २१औ ँ शताब्दीको पदहलो िान्ति गथ्र्यो ।
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अको स�ािना, िान्तिको युग कररब कररब दोस्रो विश्व यु�बाट अ� हुँदै

आइरहेको थियो । त्मस्तो अििामा माओिादी आ�ोलनले पूरै हारे र देशमा

बादहरी शगिको हस्तक्षेप हुने र देश नै अरू देशमा जाने स�ािना पवन
हु�ो ।

यी दुिै हाइपोिेक्रटकल कुरा नै हो त्मतावतर नजाऊँ । हामी शान्ति प्रक्रिया हुँदै
आयौँ,त्मो ठीक भयो । अब अगाक्रड बढ्थ्नुपछव ।

–शान्ति सम्झौिाको १२ िर्ाको अनभ
ु ि कस्िो रह्यो ?
व्यगिगत रूपमा १२ िर्वको अनुभि मेरा लागग धेरै रोमाञ्चकारी रह्मो ।
नेपालको इवतहासका वनन्ति पवन धेरै महत्वपूणव रह्मो । म फेरर पवन दोहोयाएर
भन्थ चाहन्छु । २१औ ँ शता�ीको सु�मा नेपालको जथ�को आमूल
पररितवनकारी िान्ति विश्वमा अन्यत्र भएको छै न ।
त्मसो भएको हुनाले त्मो िान्तिलाई हामी अशल मौशलक ििले अगाक्रड बिाउन

चाह्मौँ । क्रकनक्रक, नेपालको जक्रटल भू–राजनीवतक स्थिवतका कारण
आिररक शगि बिी समयस� लक्रडराखे, सामररक शगिहरूको चलखेल
बढ्थ्ने खतरा पवन हु�ो ।
हामीले जनयुध्द गदा, नेपालमा तीन िरी राजनीवतक शगि थिए । एउटा
परम्परािादी सामिी राजतन्त्य,दोस्रो संशोधनिादी सुधारिादी राजनीवतक
पाटी र तेस्रो आमूल पररितवनकारी िान्तिकारी शगि । यी तीनिरीको द्वन्द्व
थियो ।
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०५८ सालको दरबार हत्मा का� लग�ै हामीले भन्यौं, सुधारिादी
राजनीवतक शगि र िान्तिकारी राजनीवतक शगि एक ठाउँ मा उथभएर
सामि राजत�को अ� गररनुपछव र सङ्घीय लोकतान्त�क गणत� हुँदै

अगाक्रड जानुपछव । यो नै अदहलेको वि� र नेपालको स�भवमा उपयुि बाटो
हुन्छ ।

हामीले जे वनष्कर्व वनकाल्मौँ,सही सोच थियो । संयोगले यो प्रस्ताि पाटीमा
राख्ने अिसर मैले नै पाएको थिएँ ।
िान्तिकारी र सुध ारिादी अििा यिास्थिवतिादी शगिकाबीच सहमवत हुँद ा
अक्सर एउटा खतरा हुन्छ । सुध ारिादी शगिको िान्तिकारी जोश–उमि िमशः
सेल ाउँ दै जान्छ । यता, िान्तिकारीहरू पवन शशथिल हुँ दै, अशल यिास्थिवतिादी
हुँदै जान्छन् ।

िान्तिकारी र सुधारिादी अििा यिास्थिवतिादी शगिकाबीच सहमवत हुँदा

अक्सर एउटा खतरा हुन्छ । सुधारिादी शगिको िान्तिकारी जोश–उमि

िमशः सेलाउँ दै जान्छ । यता, िान्तिकारीहरू पवन शशथिल हुँदै, अशल
यिास्थिवतिादी हुँदै जान्छन् । त्मसो भएपछछ िान्तिकारी शगि िमशः

कमजोर अवन यिास्थिवतिादी शगि बशलयो हुन जान्छ । यो इवतहासको

वनयम नै हो ।

हामीकहाँ पवन कररब कररब त्मस्तै भयो । हामीले पवन त्मवत िि पुयाउन
सकेनौँ । हामीथभत्रको एउटा तप्का विस्तारै िान्तिबाट स्कशलत हुँदै सुधारिाद

मात्रै होइन क्रक यिास्थिवतिादमा फस्ने ददशावतर गयो र पुराना शगि विस्तारै
बलशाली हुँदै आए ।
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समय घक्रकिदै जाँदा शगिसिुलन पवन फेररिँदै गयो । संविधान जारी हुने
बेलास� यिास्थिवतिादी शगि नै हाबी हुन िाल्मो । त्मसपछछ िान्तिकारी

शगि कमजोर हुन पुगे । त्मसकारण जनताले जुन आमुल पररितवनको अपेक्षा

गरे का थिए,त्मो पूरा हुन सकेन । सुधारा�क पररितवन भने भएको छ ।

–िपाईंको दृन्टटमा शान्ति प्रक्रियाका उपलन्धि के के हुन ् ?
पदहलो त सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक घोर्णा आफैमा एउटा ठू लो उपलन्ति हो ।
वनिाछचत संविधानसभा माफवत जनताले संविधान बनाउनु प्रक्रियाका
दहसाबले ठू लो लोकतान्तन्त्यक कदम हो । यो वनकै महत्वपूणव हो ।
अको,हामीले गणतन्त्य,सङ्घीयता,धमववनरपेक्षता र समािेशी लोकतन्त्यलाई
मूलभूत मु�ा बनाएर संविधान बनाय� । अदहलेको आधुवनक लोकतन्त्यका
मुख्य मान्यता भनेका वतनै हुन् ।
दहजोको उदारिादी लोकतन्त्यले खाली वनजी स्वतन्त्यताका मात्रै कुरा गयो ।
सामूदहकथभत्रको स्वतन्त्यता त्मसले पछाक्रड छोड्यो । परम्परागतिादी
कम्बुवनस्ट प्रणालीले िगवका कुरा गयो । अरू कुरालाई कम महत्व ददन्थ्यो ।
हामीले सामििादलाई अ� गरे र जनताको शासन स�ा ल्मायौं, गणतन्त्य
संिागत गयौँ । दोस्रो, मौशलक हक अथधकार,आिथधक वनिाचन,बहुदलीय
प्रवतस्पधा जस्ता लोकतान्तन्त्यक मान्यतालाई संिागत गयौँ ।

तेस्रो,देशका उत्पीक्रडत जावत,क्षेत्र सबैलाई समान अथधकार ददन राज्यको
पुनसंरचना गने वनणवय गयौँ र सङ्घीयता अपनायौं ।
lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 46 |

चौिो,समान लोकतन्त्य भनेर मदहला,दशलत र उत्पीक्रडत समुदाय जो
हुन,् वतनलाई राज्यका सबै अिमा प्रवतवनथधत्व गराउने िाँचा राख्यौँ ।
सै�ान्तिक र संिध
ै ावनक रूपले नेपालको व्यििा अदहले विश्वमा भएका
व्यबिामध्ये सबैभ�ा अ�गामीमध्येकै हो । अब यसलाई काया�यन
गनव,बुझ्न र बुझाउन समस्मा छ । तर,सै�ान्तिक दहसाबले हेदा यी चारिटा
अििवस्तु भएको लोकतन्त्य भनेको अदहलेको विश्वभ�र सबैभ�ा उ�त
लोकतन्त्य हो । त्मसमा हामीले गौरि गनुपव छव ।
–शान्ति प्रक्रियाका चरणमा केही गल्िी र कमजोरी पनन ि
भए होलान ् ?

शान्ति प्रक्रियाका तीनिटा पाटा थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र
सङ्घीय लोकतान्तन्त्यक गणतन्त्य संिागत गने एउटा पाटो थियो ।
दोस्रो पाटो भनेको देशमा द्व�को िममा शसजवना भएका दुई िरी सेना थिए ।
एउटा पुरानो शाही सेना, अको जनमुगि सेना । यी दुई सेनालाई समायोजन
गरे र नेपालको राक्ररिय सेना बनाउने सहमवत थियो । शान्ति सम्झौताको मुख्य
सहमवत पवन हो यो । यो कायव, भलै सुरुमा सोचेजस्तै त हुन सकेन ।

मुख्य रूपमा नेपाली सेनाको पवन अत्मि रुक्रििादी तप्का, जो रु�ािद
कटु िालले प्रवतवनथधत्व गिे, राक्ररिय सेना बनाउन चाहदैनयो । अकोवतर
माओिादी आ�ोलनमा पवन उ�िादी एउटा तप्का थियो,जसले जनमुगि
सेनालाई समादहत गरे र राक्ररिय सेना बनाउन चाहदैनयो । यी दुईिरी

अवतिादी सोचका कारण हामीले बेलम
ै ा सेना समायोज गनव सकेनौँ । अशल
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त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तेस्र ो पक्ष अदहलेस � पवन बाँकी छ । य दुभ ाग्यपूण व
हो । यसलाई छछटो सम्पन्थ गरे र शान्ति प्रक्रियालाई पूण त
व ा ददनुपछव ।

क्रिला हुन गयो । त्मही पवन म प्रधानमन्त्यी भएको बेला त्मसलाई पूरा गयौं ।
यो दोस्रो पाटो थियो । यसलाई पवन हामीले सै�ान्तिक ििले समाधान
गयौं ।
तेस्रो पाटो भनेको जनयु�का बेला दुिै पक्षबाट मान्छे हरू हताहत
भएका,बेप�ा भएका अिभि भएका थिए । त्मसबारे सत्मतय छानविन गरे र
त्मसको वनरूपण गने भनेर सत्म वनरूपण तिा मेलवमलाप आयोग र
बेप�ास��ी आयोग बनाउने भन्थे थियो । यसलाई हामीले अिररम
संविधानमा लेख्यौं । यो प्रक्रियालाई अगाक्रड पवन बिायौं । तर, विथभन्थ
कारणले यसलाई बेलम
ै ा टु ङ्ग्याउन सकेनौं । अदहले यी दुईिटा आयोग बने
पवन काम पूरा भएका छै नन् ।
त्मसकारण शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो पक्ष अदहलेस� पवन बबकक छ । यो
दुभाग्यपूणव हो । यसलाई छछटो सम्पन्थ गरे र शान्ति प्रक्रियालाई पूणत
व ा
ददनुपछव ।
–यी दइु आयोगले अहहलेसम्म आफ्नो काम परू ा गना नसक्नम
ु ा

कसलाई न्जम्मेिार मातनह
ु ु तछ ?

यो क्रिलाइको पररणाम हो यो । मैले अगघ नै सङ्के त गररसकें, जब िान्तिकारी
आ�ोलन शान्ति प्रक्रिया हुँदै अगाक्रड बढ्थ्छ,त्मवतबेला त्मसलाई छछटो सम्पन्थ
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गनव सक्रकएन भने िान्तिकालीन अग्रगामी पररितवनकारी मु�ा कमजोर हुन

पुग्छन् र यिास्थिवतिादी शगि हाबी भएर त्मसलाई उनीहरूले विस्तारै विसंदै
जाने र कमजोर पादै जाने प्रिृथ� हुन्छ ।
माओिादी जनयु� कुनै एउटा पक्षको हार िा शजतमा टु दिएको थिएन । हारे को

राजत�ले थियो । अरू दुईिटा शगि, संशोधनिादी–सुधारिादी शगि र
माओिादी शगि दुिल
ै े आंशशक रूपमा शजतेका थिए र आशशंक रूपमा हारे का
थिए । यी दुिै शगिको बीचमा सम्झौता थियो–दुई पक्षले वमलेर सत्मतय
प�ा लगाउने,बेप�ा भएकाहरुको छानविन गरे र तयको जानकारी ददने ।
त्मसलाई मेलवमलापद्वारा दीघवकालीन शान्तिमा रूपमािरण गने ।
बेप�ास��ी छानवबन आयोग र सत्मवनरूपण तिा मेलवमलाप आयोगको
अिव- उदेश्य नै यही थियो । तर यी दुईिरी शगिहरूका बीचमा केही मावनसले
खेल्ने प्रिृथ� रह्मो ।
अको प्रवतगामी शगि त शान्ति सम्झौताको विरोधी नै थियो । शान्ति सम्झौता
गगजोल्माइ राख्ने र सम्पन्थ हुन नददने उसको चाहना थियो । हामी िान्तिकारी
शगिको पवन िि पुगन
े । त्मसलाई छछटो टु ङग्याउनेवतर हाम्रो पवन जोडबल

पुगन
े । त्मसकारण यो लन्त� �दै गयो ।
तैपवन अब,जो शान्तिका पक्षमा छन्,वतनीहरूले यो विर्य छछटो टु ङ्ग्याएर
जानुपछव । सत्मवनरूपण तिा मेलवमलाप आयोगले सहमवत र मेलवमलाप
कायम गराएर अगाक्रड ब�ने यसको ममव हो । कवतपयले यो ब� गनुपव छव
भन्छन् । यु�कालीन विर्यलाई अपराध भन्थ खोज्छन् । त्मो सही सोचाइ
होइन ।
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दो�ो वि�यु�मा फासीिादी नाजी पक्ष अिात् दहटलरको पक्ष पूरै हारे को
थियो । त्मसो भएको हुनाले नाजीहरु नुरे�गव टि ायल मा उभ्याइएका थिए ।
अिराक्ररिय अदालतले दण्ड ददएको थियो । कवतपय मावनस यहाँ पवन त्मस्तै

होस् भन्थ खोज्छन् । त्मो त फासीिादको विरु� जनताले �जत हा�सल

गररसकेपछछ फासीिादीहरूमाथि दमन गररएको घटना थियो ।
यु� कै दौरानमा िु र अमानिीय ििले त्मस्ता घटना घटेका रहेछन् भने अपिाद
स्वरूप दण्डण्डत गने भन्थे थियो । दण्डण्डत अपिादको रूपमा थियो । तर, पछछ
आएर कवतपय मान्छे ल े दण्ड गनुव वनयम हो भने ।

माओिादी जनयु� िान्तिकारी पररितवनकारी शगिको आ�ोलन थियो ।
दुिि
ै री संशोधिादी–सुधारिादी र िान्तिकारी शगिबीच एउटा सम्झौता
भएर रोक्रकएको थियो । एउटाले अकोलाई दण्ड ददने कुरा थिएन । सत्म तय
प�ा लगाउने र त्मसमा आि�कताअनुसार क्षमायाचना गने,क्षमा ददने र फर
गगभ एन्ड फगेटको नीवतअनुसार मेलवमलाप गने मुख्य ममव थियो ।
यु�कै दौरानमा िुर अमानिीय ििले त्मस्ता घटना घटेका रहेछन् भने
अपिाद स्वरूप दण्डण्डत गने भन्थे थियो । दण्डण्डत अपिादको रूपमा थियो । तर,
पछछ आएर कवतपय मान्छे ले दण्ड गनुव वनयम हो भने । क्षमायाचना अपिाद हो
भनेजस्तो गरी �ाख्या गनव खोजे । यो शान्ति सम्झौताको ठ�क उ�ो हो ।
यही अदहले अक्रल्झएर बसेको छ ।
अब स�ापक्षले ध्यान पुयाउनुपछव । यसलाई धेरै गगजोल्माएर लग्नु हुँदैन ।
यसलाई गगजोल्माएर जाँदा देशमा शान्ति प्रक्रियाले पूणत
व ा नपाउने र
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प्रवतगामी शगिले खेल्ने अिसर पाउने हुन्छ, जसले देश द्वन्द्वमा जाने खतरा

आउँ छ । त्मस्तो नहोस् भन्थे म चाहन्छु ।

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

यो अब प्रचण्ड र मेरो व्यगिगत कुरा भएन । राज्यले नै दागयत्व शलइसक्मो ।
राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच समझदारी भएको हो । राज्यले नै स्वावमत्व
शलइसक्मो ।
जनयुध्दका बेला १५ हजार जवतको ज्यान गएको छ । त्मसमा ८० प्रवतशत
तत्कालीन स�ा पक्ष, नेपाली सेना तिा प्रहरीको पक्षबाट र २० प्रवतशत
माओिादी पक्षबाट भएको भन्थे त अिराक्ररि मानि अथधकारिादी
सङ्घसंिाले पुक्रर गरे का छन् । माओिादीका तफवबाट कम हताहत भएको

छ । धेरै हताहत त तत्कालीन राज्य पक्षबाट भएको छ । त्मसकारण अदहले
हामीले त्मसलाई गगजोल्माएर बस्न हुँदैन । हामी दुिै पक्षले वमलेर यसलाई
पूणत
व ामा पुयाउनुपछव ।

म प्रधानम�ी हुँदा सेना–प्रहरीका कुरा आउँ दा अब धेरै कोट्याइराख्नु हुँदैन,फर

गगभ एन्ड फगेटको नीवतअनुसार क्षमादान गरे र जानुपछव भनेको थिएँ । मेरो

आँखा फुटाए, तपाईंको पवन आँखा फुटाइददन्छु,मेरो दाँत झारे तपाईंको पवन
झाररददन्छु भन्थ िाले त सबै दृक्ररविहीन,सबै दाँतविहीन हुने खतरा हुन्छ । यो

प्रवतशोधको नीवतले देशमा शान्ति र अग्रगामी लोकत� सुवनशश्चत हुँदैन ।
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त्मसैले केही गलत तत्वहरूले खेल्ने प्रयत्न त गछव न,् हामी त्मसमा फस्न
हुँदैन ।

अहहले ि्कालीन विद्रोही माओिादी र एमालेबीच एकिा भएको

छ । िपाईंलाई के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाको बझ
ु ाइ र बााँकी

रहे का विर्य सल्
ु झाउने विर्यमा नेकपासभत्र एक मि हुतछ क्रक
वििाद होला ?

उहाँहरूले वििादरदहत ििले टु ङ्ग्याउनुपछव । त्मवतबेला माओिादी र सात
दलबीच काथ�क २५ गते पदहला सहमवत भएको हो । काँग्रेस,एमाले र अरू
संसदीय शगिहरूको सात दल र माओिादी एक पक्ष गरे र दुई पक्षीय
राजनीवतक सम्झौता भयो । त्मसैलाई पछछ राज्य र विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर
गरे र यसलाई पूणत
व ा ददइएको हो । त्मस अिवमा तत्कालीन एमाले पवन
हस्ताक्षरकता हो । ऊ त्मसबाट उक्रम्कन वमल्दैन । काँग्रेस पवन वमल्दैन ।
माओिादी पवन वमल्दैन र सात दलथभत्रका अरुहरु पवन उक्रम्कन वमल्दैन ।
हामी सबैको साझा दस्तािेज हो,शान्ति सम्झौता । यो विर्यलाई पाटीगत
आँखाले हेररनु हुँदैन । राज्य र समाजको आँखाले हेरेर हल गनेतफव
जानुपछव ।

हो, अशलकवत छचिाजनक विर्य नेकपामा छ । खासगरी तत्कालीन
एमालेको एउटा तप्का अशल बिी राक्ररिय–अिराक्ररिय एनजीओ–
आईएनजीओसँग जोक्रडएको छ । कवतपयमा नेपालको यिािवको विपरीत

यस्तै द्वन्द्व मच्चाइराखौँ,त्मसबाट खेती गररराखौँ भन्थे प्रिृथ� पवन छ । त्मसको
अशलकवत प्रभाि तत्कालीन एमालेको एउटा तप्काथभत्र देखखन्छ ।
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त्मसकारण तत्कालीन एमालेथभत्रका त्मस्ता सािीहरुलाई पवन मेरो आग्रह छ,
पाटीले औपचाररक ििले हस्ताक्षर गररसकेको सम्झौता पालना गनुव नैवतक
दागयत्व हो । म आफ्नै उदाहरण ददन्छु । माओिादी पाटी पररत्माग गरे र नयाँ
अथभयानमा लागगरहेको छु म । तसिव मैले त्मो सम्झौताको स्वावमत्व शलन्थ भन्थ
त वमल्दैन ।
जनयद्द
ु को स्िासम्ि सलन चैं आजकल असल गाह्रो लाग्छ

क्रक ?

म माओिादी जनयु�को पूरै स्वावमत्व शलन्छु । यु�कालमा जे सकारा�क
कुरा भए, त्मसको जस र जो नकारा�क कुरा भए, त्मसको अपजस शलन म
जदहले पवन तयार छु । मैलै स्वावमत्व शलनै पछव , राजनीवतक नैवतकता भन्थे धेरै
ठू लो छचज हो । त्मसैले जनयु�कालको पूणव स्वावमत्व म शलन्छु । मैले कुनै
गल्ती कमजोरी गरे को कहीँ कतै केही प्रमाद्धणत हुन्छ भने वनःसतव ििले
क्षमायाचना गनव र जनताले मलाई जे दण्ड ददन्छन्,त्मो स्वीकानव तयार छु ।

शान्ति प्रक्रिया सरु
ु भएपनछ यसलाई ‘सेटल डाउन’ गने

विर्यमा िपाईं र प्रचण्डबीच कुनै कुनै विर्यमा मनमट
ु ाि

भएको अनभ
ु ि छ ?

होइन,त्मस्तो कुनै मु�ा छै नन् । यो विर्यमा कुनै मनमुटाि छै न । उहाँ लामो
समय स�ामा रहनु भयो । मैले त संविधान जारी भएपछछ पाटी पररत्माग गरे र
एउटा िैकस्थल्पक राजनीवतक शग� वनम�ण गन� अथभयान िाल� । उहाँ स�ामा
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भएको बेला म आफैले पटक पटक प्रवतवनथधमण्डलको तफवबाट र सािसािै
सदहद,घाइते र बेप�ाका पररिारसदहत भेट गरे र ज्ञापन पत्र बुझाएँ ।
यी मु�ा टु ङ्ग्याउन म आ�नोतफवबाट के के गनुपव छव ,गछु व भनेको छु । ऐनहरू
बनाउने िममा पवन के के गनुपव छव भनेर सधैँ उहाँहरुलाई सोध्दै आएको छु ।
जनयु�को प्रमुख कमान्डर हुनक
ु ो नाताले प्रचण्डजीले अगुिाइ गनुपव छव । म

आफू पवन जनयु�को प्रमुख सहकमी भएको नाताले यी विर्य टु ङ्ग्याउन मेरो
पूणरू
व पले साि सहयोग हुन्छ ।
सरकारको नेतत्व
ृ गरररहनुभएका प्रधानम�ी केपी ओलीलाई पवन मेरो आग्रह
छ । उहाँको पाटी पवन त्मवतबेला शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकतामध्येको
एक भएको नाताले त्मसलाई पूणत
व ा ददनेतफव जानुपछव । जो महान सदहद
हुनभ
ु यो,जो बेप�ा हुनभ
ु यो,जो हताहत र अिभि हुनभ
ु यो,उहाँहरू सबैप्रवत

हामीले स�ान गद� यो विर्यलाई टु ंग्याउनु पछव , गगजोलेर राददा देश र
जनतालाई फाइदा हुँदैन । केही सीवमत स्वािी तत्वबाहेक देशलाई ठू लो
नोक्सान हुन्छ । हामी कसैले गल्ती गनुव हुँदैन ।

जो सदहद,बेप�ा र घाइते पररिार छन्,वतनलाई स�ोधन गनुपव न� दागयत्व
राज्यको हो । यसमा यो िा त्मो पक्ष भन्थु हुँदैन, कुनै काखापाखा नगरी,कुनै

दलीय आँखाले नहेरी छछटो टु ंग्यानुपछव ।

सेना,प्रहरी,प्रशासन,काँग्रेस,एमाले िा माओिादी जसको ज्यान गएको छ,त्मो
दुखद् हो । त्मसका वनवम� हामी क्षमाप्रािी छौँ । जो बेप�ा भएका छन्,ती
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पररिारप्रवत क्षमाप्राथि छौँ र यसलाई अब छछटो वनरूपरण गरे र जानेवतर लाग्नु
पछव । सबै पक्ष द�छच� भएर लागौँ भ�े म विनम्र आग्रह गछु व ।

शगिशाली रारि भारत,चीन,बेल ायत,अमेर रका जसले पवन आफू भ�ा कमजोर
देश का आिररक मामलामा सुँड घुस ाने,त्मसलाई गगजोल्माउने र फाइदा शलने
गछव न् । यसलाई सबैल े बुझ्न ु पछव ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारिले िेरै नै स्िासम्ि सलन

खोजेको दे खखतछ, िपाईंको बझ
ु ाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा
अतिराान्टिय समद
ु ायमा कसको कस्िो भसू मका धथयो ?

अिराक्ररिय शगि केन्द्रले आफ्नो शगि प्रभुत्व गनव सबैवतर सुडँ घुसाने र
त्मसलाई आफ्नो पक्षमा पाने कोशशस गछव न् । शगिशाली रारि

भारत,चीन,बेलायत,अमेररका जसले पवन आफूभ�ा कमजोर देशका
आिररक मामलामा सुडँ घुसाने,त्मसलाई गगजोल्माउने र फाइदा शलने गछव न्

। यसलाई सबैले बुझ्नु पछव ।

हाम्रो शान्ति प्रक्रिया ‘होमग्रोन’ भएको प्रक्रिया हो । यसमा कोही पवन भ्रममा
रहनु हुँदैन । हालसालै म अमेररका जाँदा इयान माक्रटिन, जो अनवमनको

तफवबाट प्रवतवनथधत्व गरे र यहाँ आएका थिए । मसँगको भेटमा उनले
‘कोलन्त�यामा भखवरै शान्ति स�झौता भएको छ । कोलन्त�याका मा�े हरू
पवन नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बुझ्न आउन खोज्दै छन् ।’
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मैले अत्मि गिवको साि भन्थे गरे को छु ,‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीको
आफ्नै ‘होमग्रोन’ प्रक्रिया थियो । अिराक्ररिय समुदायले पछछ साि र सहयोग
ददएको मात्र हो । अितः त्मो नेपालीबाटै भएको हो । त्मसको स्वावमत्व
नेपालीकै हो ।’
त्मसो भएको हुँदा यसको स्वावमत्व हामी आफै शलनु पछव । हामीले आदशविादी

कुरा गरे र मात्रै हुँदैन, स�ाि सबै अिराक्ररिय समुदायको चादहन्छ । हो,

उनीहरूले आफ्नो स्वािवको वनवम� गगजोल्माउने खतरा पवन हुन्छ । त्मस्तो
हुन हामीले ददनुहुँदैन ।

–ि्कालीन माओिादी छाडेपनछ िपाईंले प्रचण्डलाई विदे शी

ननकायलाई हनियार बेच्ने कोसशस गरे को गम्भीर आरोप
लगाउनभ
ु एको धथयो । ्यो स्यको नन्जक धथयो क्रक

राजनीनिक आरोप मात्रै ?

बाबुराम भट्टराईले कदहल्मै पवन असत्म कुरा बोल्दैन । एउटा िास्तविक सत्म
हुन्छ र अको ‘पोशलक्रटकल’ सत्म हुन्छ । िास्तविक सत्म,सत्म नै हुन्छ ।
‘पोशलक्रटकल’ सत्मले कवतिेला बोल्दा फाइदा हुन्छ–हुँदैन भनेर हेछव ।

प्रचण्डजीले राजनीवतक सत्मको कुरा गनुभ
व एको हो । मैले िास्तविक सत्मको
कुरा गरे को हुँ । त्मो िास्तविक सत्म थियो । राजनीवतक सत्मको रूपमा त्मो

अशल अक्रप्रय थियो । त्मसले अशल घाटा पवन हुन सक्यो । उहाँले त्मसलाई

इन्कार गनुव पवन म अ�िा मा��नँ ।
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तर हवतयार बेछचएको भने होइन । बेच्न खोज्नु भएको हो । यो नगरौँ,बेठीक

हुन्छ भनेपछछ उहाँ रोक्रकनु भएको हो । उहाँले सोच्दैमा अपराध भयो भन्थ हुँदैन

। गल्ती गनवबाट हामी बच्यौँ । यसकारण यसलाई नगगजोल्माउँ भन्छु म ।
जनयु�
िान्तिको एउटा
रूप थियो ।
िान्तिको एउटा
रूपको अ�
भएकै
हो । पुरानै
रूपमा िान्ति
अगाक्रड बढ्थ्दैन ।
हामीले नयाँ
शगिको
तफव बाट नयाँ
िान्ति अगाक्रड
बिाउन खोजेका
छौँ ।

–शान्ति प्रक्रियामा साँगै आउनु भएका मोहन

िैद्य र विप्लजस्िा नेिा अहहले न प्रचण्डसाँग

छन ्, न

िपाईंसाँग

।

उहााँहरूले

शान्ति

प्रक्रियामाफाि प्रचण्डले जनयद्द
ु को अिसान

गराएको आरोप नै लगाउनभ
ु एको छ ।

म जनयु�को �ावम� �लएर नयाँ बाटोमा अगाक्रड
बिेको छु । देशमा ठू लो पररितवन भयो । त्मो
पररितवनको र�ा गद� त्मसैमा टेकर योभ�ा अगाक्रड
समाजलाई लैजानुपछव । आथििक विकास समृद्ध�को
जगमा टेकेर उन्थत समाजिादको विकासमा जानुपछव ।
दहजोको कम्बुवनस्ट िाँचामा अबको दुवनयाँ चल्न सक्थैन
। त्मसलाई पुनगवठन गरे र अगाक्रड बढ्थ्ने प्रस्ताि हो मेरो
।

जनयु� िान्तिको एउटा रूप थियो । िान्तिको एउटा रूपको अ� भएकै
हो । पुरानै रूपमा िान्ति अगाक्रड बढ्थ्दैन । हामीले नयाँ शगिको तफवबाट नयाँ
िान्ति अगाक्रड बिाउन खोजेका छौँ । विप्लिले पुरानै िाँचाले लैजान पछव भन्थु
भएको छ । त्महाँ फरक छ ।
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प्रच�जीले पवन सबै छो�नु भयो भनेर म भन्द�नँ । एउटा संसदीय
पररपाटीथभत्र रहेर नै अगाक्रड बिाउँ छु भन्थे उहाँको सोच होला । यी अलग–
अलग बाटो हुन् । समाज पररितवको प्रक्रिया कदहलै पवन रोक्रकिँदैन । कसैले
रोक्छु र अ� गछु व भन्थे कुरा पवन होइन । बाटो मात्रै फरक हुन् । कुन बाटो

उपयुि हो भोशल इवतहासले पुक्रर गने छ ।

विप्लि–क्रकरणले आफ्नो विचार राख्न पाउनु उहाँहरूको स्वतन्त्यता हो ।
िपाईंका पि
ा हकमीमध्ये केहीले िपाईंले कम्यनु नस्ट विचार नै
ू स

्यागेको आरोप लगाउनु भएको छ नन ?

विचार त्मागेको होइन । मा�विाद भनेको ��ा�क भौवतकिाद हो, जुन
िैज्ञावनक शस�ाि विचार हुन् । त्मसलाई मैले कदहल्मै पररत्माग गररनँ ।

विज्ञानलाई कसैले पररत्माग गरे र हुँदै हुँदैन । सूयल
व ाई मैले आँखा छचम्लेर
मान्द�नँ भनेर हुन्छ ?सूयव सूयव नै हुन्छ । त्मसैले म त्मस्तो मूखव मान्छे होइन ।

दहजोको केन्द्रीयतािादी कम्बुवनस्ट पाटीको िाँचा,सबैिोक राज्यले वनयन्त्यण
गने मोडेल, जुन सोथभयत सङ्घमा थियो र अन्यत्र प्रयोग गनव पवन खोशजयो ।
पछछ घटनािमले राज्य त्मसरी यान्तन्त्यक ििले सीधा सीधा बाटोमा शलएर
जान्छु भ�ा नहुँदोरहेछ, मान्छे को वनजी स्वतन्त्यताको कुरा पवन हुने रहेछ भन्थे

पुक्रर भयो । त्मसैले राज्यले सबै वनयन्त्यण गने होइन,व्यगिको स्वतन्त्यता पवन
र सामूदहक दागयत्व भएको नयाँ प्रकारको विचार शलएर अगाक्रड बढ्थ्नु पछव भन्थे
मान्यता अंगालेका हौँ ।

lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 58 |

'शान्ति सम्झौताले विखण्डनकारी द्वन्द्वको
बीउ रोपेको छ'

प्रमसद्द समाजशास्त्री तिा आहदवासी जिजानत आन्तदोलिका अमभयन्तता

प्रा.डा. कृरण भट्टचिसाँग वह
ृ त ् शान्न्तत सम्झौता ि ्यससाँग गााँमसएका
ववववि पक्षहरुको सेिोर्ेिोमा केन्तद्रीत िहे ि िातोपाटीका लाधग चतद्र खाकी
र श्रिण उप्रेिीले गिे का कुिाकािीको मख्
ु य अंशः

तत्कालीन विद्रोही माओिादी र गगररजाबाबुल े नेतृत्व गरररहनुभ एको
तत्कालीन स�ापक्षबीच भएको िृहत् शान्ति सम्झौता अवन त्मसयता

वबतेका १२ िर्वल ाई तपाईं कसरी विश्लेर्ण गनुहव ु न्छ?

माओिादी जनयु�ले उठाएका मागह� जायज र सही �िए ।
त्महीकारण, आददिासी, दशलत, मदहला, मधेशी र गैरदह�ु समुदाय तिा
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२४० िर्वभ�ा लामो समयदेखख बदहष्करणमा परे का शसमािकृत तप्काको
त्मसमा ठू लो आशाभरोसा थियो र त्महीकारण उनीहरुले त्मसलाई समिवन
गरे का थिए र ठू लो संख्यामा त्मसमा सहभागी पवन भएका थिए ।
विश्वव्यापी रुपमै अदहलेस�को स�ाइ के
हो भने आददिासी, जनजावतका भूवम,
भूभाग तिा

स्रोत साधनमाथि गैर

आददिासी, जनजावतहरुले उपवनिेश, यु�
िा अन्य कुनै पवन माध्यमबाट कब्जा
जमाउन खोज्दा िा जमाउँ दा र दख्खल
राखखसकेपछछ ठु ल्टू ला संघर्व, द्वन्द्व र
समस्माहरु शसजवना भएका छन् । शुरुमा
िग�य मु�ा उठाउँ दा २ िर्वस� खासै गवत
शलन नसकेको माओिादी जनयु�ले
आददिासी जनजावतहरुको भूवम, भूभाग र
स्रोतसाधनमाथिको अथधकारको कुरा अवन

मैल े उहाँहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा
तपाईहरु आइसकेपछछ
तपाईहरुथभत्रको पुरुर्, खस
नेपाली भार्ा, दह�ू धमव, पहाक्रडया
अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको
तस्तै आएछ भनेर क्रटप्पणी गरे को
थिएँ । प्रवतउ�ररमा प्रचण्डजीले २२
वमनेट लगाएर त्मो छोडेका छै नौं,
हामीहरुले बाहु न क्षेत्री िचवस्व,
पुरुर् अंहकार, पहाक्रडया, खस
नेपाली भार्ाको एकाथधकार
विरु�

लडेकै हो र त्मो छाड्ने छ ैन

भन्थु भयो । तर पछछल्लो संव िधान
आइन्जेल स� त ै
म ेल त्मो े
ब ला

मधेशी, दशलत तिा लैदिक, भाक्रर्क मु�ाहरुलाई समेत उठाएपछछ मात्रै त्मो
भनेको कु रा साँचो वनण्ड�ययो

मुलक
ु कै ८० प्रवतशत भूभाग कब्जा गनव स�े हदस� विस्तार भएको हो ।
माओिादीहरुले त जावतय राज्यको पररकल्पना गरे र त्मसको अभ्यास समेत
गरे कै हो ।
आददिासीहरुलाई र गैरआददिासीहरुले नेतत्व
ृ गरे र, नेपालको स�भवमा
भ�ा बाहुनक्षेत्रीहरुले नेतत्व
ृ गदा, विश्वव्यापी रुपमै सशस्त्र िा वनःशस्त्र संघर्व
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आ�ोलनहरुले कह� पवन सुनको िालीमा, चाँदीको िालीमा अथधकार प्राप्त
गरे का छै नन् । यो विश्वव्यापी सच्चाइ नै बवनसकेको अदहलेस�को अििा
हो ।
यस कुरालाई नेपालको माओिादी नेतत्व
ृ ले गलत सावबत गने सुनौलो अिसर
थियो । आदीिासी, जनजावत, मधेशी, दशलतहरुको मु�ालाई श�� हाशसल
गरे को गैरआदीिासी नेतत्व
ृ प्रचण्ड र बाबुरामले सशस्त्र संघर्व, जनयु� शुरु
गरे पछछ आफूले कबोल गरे को कुरा पूरा गरे रै छोड्छ भनेर विश्वलाई नै
उदाहरण ददने अिसर आएको थियो ।
तर यिािवमा त्मो भएन । आफूहरुले उठाउँ दै आएका मु�ा र सिालहरुलाई
िाक्रपत गरे र, यिास्थिवतिाद एिं ऐवतहाशसक शोर्ण उत्पीडनहरुलाई
भत्काउने काम शान्ति सम्झौताले गनव सकेन ।
शान्तिलाई अंग्रज
े ीमा पीस भवनन्छ । सु�ा र उच्चारण उस्तै उस्तै हुने पीसको

अंग्रज
े ीमा दुई िटा शब्दहरु Peace (शान्ति) र Piece (टु िा) हुन्छ । नेपालको

शान्ति प्रक्रियाले Peace हैन, मुलक
ु लाई वनकट भविष्यमा अरु ठू लो द्वन्द्ववतर
धकेलेर Piece गराउने, रा�लाई विखण्डन गराउन स�े हदस�को सशस्त्र
संघर्वको बीउ रोपेको छ र त्मो ददशावतर मुलक
ु लाई धकेल्दैछ । २००७
सालदेखख अदहले शसके राउतस� आइपुग्दा उठान हुँदै आइरहेको र बदशल िँदै

गइरहेको मागहरुको स्वरुप र प्रकृवतहरुलाई अध्ययन गदा त्मो कुरा प्ररै
देखखन्छ । अदहलेको शसके राउतको मु�ालाई त रा�प�ले नै यो त विखण्डन,
देश�ोहको मु�ा भवनरहेको छ । त्मसैले मैले यी कुरा पररकल्पना गरे र भनेको
होइन, यो नेपालको शान्तिप्रक्रिया आफैंले शसजवना गरे को स्थिवत हो ।
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के तपाईले नेपालमा युगीन शोर्णका विरु� संघ र्व उठान गने शगिहरु
स�ााम आएपछछ आफैमा शासक िगवमा पररणत भएको र जनताले चादह िँ
मूल भूत अथधकारहरु प्राप्त गनव नसकेको भन्थेतफव औ ंल्माउन खोज्न ु भएको

हो ?

विगतलाई प�ाएर हेने हो भने, शासकका विरु�मा जो लाग्ने गरे का छन्,
उनीहरु नै शासनस�ामा हािी हुने तर बाचा कबोल गरे का कुराहरु पूरा नगने

कुरा दोहोररिँदै आइरहेको छ । खासगरी, बाटो वबराएर गलत गररसकेपछछ

एउटालाई विद्रोही बनाएर आफू चादहिँ िैधावनक हुने जुन खालको प्रक्रिया

अदहले शुरु भएको छ, त्मसको मूल भनेको शान्ति प्रक्रिया नै हो । ठीक िं गले
शान्तिप्रक्रिया अगघ बिेर ४० बुदँ े अ��मेटमसदहत माओिादी विद्रोहले

उठाएका मागहरुको स�ोधन भएको भए शान्तिप्रक्रिया सफल हुने ददशावतर
अगघ बढ्थ्यो ।

संसारको सबैवतर माओिादी आ�ोलन सखाप भइरहेको बेलामा नेपालमा
माओिादी आ�ोलन सफलतावतर अगघ बिेको कुरा विश्वव्यापी रुपमै
चचाको विर्य भएको थियो । यो आ�ोलनलाई भत्काउन र सखाप पानव अवन
माओिादीले उठाएका मु�ाहरुलाई ठे गान लगाउन कै लागग पवन
शान्तिप्रक्रियाको कुरा अगघ आएको हो । यसमा खासमा कांग्रेस र तत्काशलन
एमालेले विदेशी शगिहरुसँग वमलेर काम गरे को र स्वयं माओिादी पवन
आफूले उठाएका मागहरुलाई समेत क्रकनारा गदै त्मसमा फसेको गदा यो
दुदवशापूणव अििामा आइपुगक
े ो हो ।
के गनुपव यो त माओिादीले ?
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शान्तिप्रक्रियामा आई नै सकेपछछ सबैभ�ा ठू लो मु�ा लडाकुहरुको
व्यििापन थियो । माओिादीले आफ्ना अयोग्य लडाकुहरुलाई छु ट्याएर
छावनएका लडाकुहरुलाई अनवमनको वनगरानीमा क्मान्टोनमेन्टमा राख्ने बेला
अको समुहले माओिादीले लडाकाहरु राख्न पाइदैन भनेर धेरै जोड ददएका
थिए । राजनीवतको मुलधारमा फकेपछछ माओिादीले क्रिलो चाँडो लडाकुहरु
त छाड्नै पयो । त्मो बेला माओिादीहरुले लडाकुको विर्यमा ‘हामीहरु
तपाईले भनेको जे पवन मान्थ तयार छौं तर बदलामा जनयु�ले उठाएका
पदहचानको मु�ा भने छाड्ने छै नौं’ भनेर मोलमोलाइ गनव सक्नुपथ्र्यो । त्मसो
सिालमा अड्डी कसेर बस्नुपयो । तर त्मसो भएन । माओिादीले आफ्ना मु�ा
पवन त्मवत समातेर बसेनन्, लडाकुहरु पवन सलवक्कै बुझाइददए । जुन शगि
(लडाकू)को प्रयोग गरे र जनयु� त्म�ो उचाई �लयो, माथि पुगप
े छछ त्मसैलाई
लुतो याकें झैं छाड्ने अवत नराम्रो काम माओिादीबाट भयो । मुख्य शगिलाई
नै त्मसरी फँ् याक्रकसकेपछछ अको पक्षले माओिादीका अ� मु�ाहरुलाई क्रकन
मान्थ्यो र? मानेन ।

यसको अिव शान्तिसम्झौताले माओिादीले उठाएका मु� ाहरुलाई
स�ोधन गनव सकेनन् भन्थे तपाईको ठम्बाइ हो ?

प्रत्मक्ष रुपमा त्मसले तत्कालीन आमने–सामनेको द्व�को अ� त गरायो तर
त्मो द्व�ले उठाएका मागहरुलाई सही िं गले स�ोधन नगरे र तत्कालीन मा�
होइन, दीघवकालीन रुपमा पवन शान्ति सम्झौताले विखण्डनवतर डोयाउने
हदस�को सा�ृवतक एिं संरचनागत द्व�को बीउ रोपेको छ ।
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माओिादीले आफैले उठाएका मु�ाहरु त्मसरी छाड्नुको कारण के
होलान् ?

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ प�र� तुलाधर, हकव गुरुङ लगायत हामी ६,
७ जनाले प्रचण्ड, बाबुरामहरुलाई भेटक
े ा थियौं । त्मो बेला मैले उहाँहरुलाई
शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरु आइसकेपछछ तपाईहरुथभत्रको पुरुर्, खस
नेपाली भार्ा, दह�ू धमव, पहाक्रडया अहंकारहरु फेरर फकेर जस्ताको तस्तै
आएछ भनेर क्रट�णी गरे को थिएँ । प्रवतउ�रमा प्रचण्डजीले २२ वमनेट लगाएर
त्मो छोडेका छै नौं, हामीहरुले बाहुन क्षेत्री िचवस्व, पुरुर् अंहकार, पहाक्रडया,
खस नेपाली भार्ाको एकाथधकार विरु� लडेकै हो र त्मो छाड्ने छै नौं भन्थु

भयो । तर पछछ�ो संविधान आइ�ेलस� त मैले त्मो बेला भनेको कुरा
साँचो वन��यो ।
के उनीहरुको उ�ेे , वनयतमै खोट हो ?
उहाँहरु बाहुनहरु हुनभ
ु यो । ती मु�ा उठाउनको लागग मात्र उठाइददनुभयो ।
अििा त्मो मु�ाले आफ्नो प्रभाि विस्तार हुने देखरे उठाउनु भयो ।

यसको अिव अदहले पवन गैरआददिासीले आदीिासी जनजावतलाई भयाि
मात्र बनायो भन्थ खोज्न ु भएको हो ?

हो , आददिासी, जनजावतहरुको दुरुपयोग भयो, खोला तने अवन लौरो चादहिँ
वबसवने काम भयो ।
के तपाईंले शान्ति सम्झौताले नेपालको कु नै पवन समस्माको हल गनव
सकेन भन्थ खोज्न ु भएको हो ? शान्ति सम्झौताका एक प्रमुख हस्ताक्षरकता
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प्रचण्डजीले यो त विश्वले नै पाठ शसक्न सक्ने उत्कृर सम्झौता हो भन्थु
भएको छ त ?
त्मसबेला प्रचण्डजीले भन्थु भएको जस्तै हुन सक्ने स�ािना देखख�ो । तर

पदहलो संविधानसभाको अिसान, दोस्रो संविधानसभामा धारा धारा
दुईवतहाईबाट पाररत गनुपव नेमा क्रिप लगाएर सबैलाई एक्कै पटक पाररत

गररनु, र जनयु�ले उठाएका जायज मागहरुलाई स�ोधन र �ाक्रपत गनव
नसक्नुलाई के भन्थे?
सम्झौता ठीक थियो, त्मसको कायान्वयन ठीक भएन
भन्थु भएको हो ?
होइन, होइन । सम्झौता पवन ठीक थिएन । त्मो त
जनयु� आफैंले उठाएका मागहरु, अवन आदीिासी
जनजावतहरुले भनेका जस्तो मात्रै हैन, स्वयं सम्झौता
गराउन मह�पूणव भूवमका खे�ने प�र�जी र दमननाि
िु ँगानाहरुले चाहेको जस्तो, सोचेको जस्तो पवन थिएन ।
यसको अिव शान्ति सम्झौताका सकारा�कक पाटाहरु

म त यसलाई शान्ति
सम्झौता होइन,
अशान्ति सम्झौता
भन्छु । उहाँहरुले त
शान्तिको िोका
बनाउने भन्थु हु� ो,
तर उच्चारण गलत
भएको रहेछ ,
उहाँहरुले धोका भन्थु
भएको रहेछ ।

छै नन् त ?

कालो बादलमा पवन उज्यालो घेरा हुन्छ भनेझैं यो शान्तिप्रक्रियाका पवन

सकारा�क पाटाहरु छन्, छँ दैछैन भन्थे हैन ।

यो सम्झौताले गदा दश िषवको जनयु�, हजारौं मावनसहरुको हत्माको
श्रृङ्खलाको अ� भयो । त्रासमा बाँछचरहेका साधारण जनताले त्राण पाए ।
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यो शान्ति प्रक्रियाले आदीिासीहरुको अथधकार प्रान्दप्तका लागग जग बस्मो ।
यो चादहिँ जनजावत अथभयानको लागग आधारभूवम हो । आदीिासीहरुको
अथधकारस��ी संयि
ु रारि को घोर्णापत्र २००७ को से��
े र १३ र १४ मा
एक ददनको फरक राखेर अनुमोदन र पाररत हुनु आफैंमा आददिासी

जनजावतहरुले शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रत्मक्ष हाशसल गरे को उपलन्ति
हो । त्मसैगरी, शान्ति सम्झौतामा जनयु�लाई सम्झौताकै अंगको रुपमा

मानेर अनुमोदन एिं पाररत गररनु, सािवभौमस�ास�न्थ जनताबाट चुवनएको
संविधानसभाको माध्यमबाट जनताले संविधान चुन्थ पाउनु पवन आफैंमा एउटा
उपलन्ति हो, यद्भक्रप संविधानसभाले बनाएकै संविधान पवन शस�ािमा त
राम्रो तर यिािवमा भने कुदहएको फस�भ�ा बढी भएर वन��यो ।
दह�ू धमव सं�ृवतको रक्षकको रुपमा सताब्दीऔ ंदेखख जरा गाडेर वनरिर
पहरे दारी गरररहेको राजत�को समूल अ� हुनु पवन आददिासी जनजावत,

दशलत, मधेशी, मदहला एिं गैरदह�ू धमािल�ीहरुका लागग पवन एउटा राम्रो
उपलन्ति नै हो । त्मसै गरी, संघीय गणत� िापना हुनु पवन सकारा�क
हो ।

अिररम संविधानमा, विश्वकै अन्य देशका संविधानमा फेला पानव नसक्रकने
कुरा, पदहलो पटक हाम्रो देशमा जातीय भेदभाि छ, यहाँ लैगगंक भेदभाि पवन
हुन्छ, भाक्रर्क भेदभाि, धावमिक भेदभाि छ तिा क्षेत्रगत भेदभाि छ भन्थेजस्ता

सां�ृवतक भेदभाि छ भनेर आफैले स्वीकाररएको छ ।

यवत हुँदाहुँदै पवन, उि शान्ति सम्झौता, त्मसयताका १२ िर्वमा विकशसत

भएका घटनािमहरुले मुलक
ु मा द्वन्द्वको बीउ रोपेरै गएको छ । स�ितः
lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 66 |

अबको तीस चालीस िर्वप�छ विगतमा हामीले बेहोरे कोभ�ा ठू लो खालको
द्वन्द्व भयो र त्मसको जरा कहाँ रहेछ भनेर खोतल्दै गयो भने त्मो शान्ति
प्रक्रियामा नै फेला पनेछ । यो बुझ्न श्रीलंकको भीर्ण द्वन्द्वको जरोलाई हेरे
पुग्छ । सन् ५० को दशकमा तावमल भार्ालाई बदहष्करण गरे र शसंहाली
भार्ालाई देशको प्रमुख भार्ा बनाएर एकल जातीय बचवस्व लाददएको
विरोधमा शुरु भएको द्वन्द्वले श्रीलंकामा त्मत्रो भीर्ण द्वन्द्व वनम्त्माएको फेला
पछव । श्रीलंकामा स�री, अिीको दशकमा ताशलम र शसंहालीको जुन विद्राह
वनक्ल्मो वन त्मो सन १९५० को दशकमा ताशलम भार्ालाई पन्छाएर शसंहाला
भार्ालाई मात्र देशको प्रमुख भार्ा बनाएको विरोधमा शुरु भएको द्व� न
थियो । सन् १९५० को दशकमा दबाइएको असिुक्रर थभत्र थभत्रै दविएर
पुत्पवु तयर बादहर वनण्डिएको हो वन त ।
पदहलो संविधानसभाले पदहचानलाई पररभाक्रर्त गरी पदहचानको आधारमा
राज्य पुनरसंरचनाको कुरालाई िाक्रपत गनव र त्मही आधारमा राज्य
संरचनाको खाका कोररनु सकारा�क कुरा थियो, यद्भक्रप तर अन्तिममा भने
पररणाम अकै आयो । २४ क्मारे ट सुन देखाएर क्रप�ल, त्मो पवन पाशलस
लगाएको क्रप�ल ददने काम भयो ।
तपाईले आददिासी र गैरआददिासीको कु रा पटक पटक उठाइरहनु
भएको छ वन ।
एउटा उदाहरण ददन्छु, प�र�जीलाई प�ायतकालमा राजनीवतक दलहरुले
हवतयारको रुपमा प्रयोग गरे । अदहले उहाँमाथि साम्प्रदागयक भएको आरोप
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लाग्ने गरे को छ । तर साँच्चै नै साम्प्रदागयक को हो ? त्मो अदहलेको संविधान
हेरे प्रर भइहाल्छ ।
अदहलेको संविधानमा खस–आयवको चारपाँच ठाँउमा ब्याख्या हुन,े बाँकीको

भने केही पवन छै न । यो के हो ? यस्तो त दहटलरको मात्र गरे को थियो, त्मो
बेला उनले आयव भ�े, यहाँ चादहिँ खस िक्रपयो, त्मवत मात्र हो । खसआयवलाई
विशेर् ग्राह्मता ददने, खस नेपाली भार्ालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भार्ा
बनाउने, अरुलाई िेिास्ता गने कुराले संिध
ै ावनक रुपमा त खस–आयवको
सिोच्चता भयो वन ! यो त ठाडै नश्लिाद हो ।
यसलाई अशल ठोस रुपमा बताइददनु होला, माओिादी द्वन्द्वलाई कसरी
कसरी हेनःे िगीय िा जातीय संघ र्वको रुपमा ?
इवतहासलाई राम्ररी केलाउनुभयो भने उ�र आफै पाउनुहुन्छ । िगीय मात्र

भएको भए, माओिादीहरुले २०५२ सालमा जनयु� सुरु गरे पछछको पदहलो

दुई िर्वमा क्रकन त्मवत प्रभािकारी भएको थिएन ? त्मसमा पछछ िारु, मगर,
गुरुङ, मधेशीहरुको जातीय मुगि मोचा बनेपछछ मात्रै यसले अलग्गै उचाई
शलएको देखखन्छ । यसिव, शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछछ, संविधान जारी हुँदा

त्मसमा त्मो बेला उठाइएको मु�ाहरु �ाक्रपत गरे र जानु प�्यो ।

संसारमा जहाँ पवन ख्याल गनुव पने कुरा के हो भने लैंगगक अिरविरोध िगीय
अिरविरोध होइन, त्मो छु ट्टै अिरविरोध हो । त्मो िगवको भ�ा पवन पदहले
आउने अिरविरोध हो । जातीय अिरविरोध पवन िगीय अिरविरोधको रुप
होइन ।
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त्मसो भने नेपालमा उठ्ने गरे को ऐवतहाशसक सामाशजक–आथििक
उत्पीडनकोस्वरुप जातीय हो क्रक िगीय हो ? अशल ठोस रुपमा
बताइददनुस् न ।

त्मो धेरै जातीय हो । क्रकनक्रक नेपालमा एकदम विर्म खालको जातीय
अिरविरोध हुने गरे को छ । दशलतको स�भवमा भन्थे हो भने गझतम िु�ले नै
आफ्नो जीिनमा �ा�णिादसँग लडेको भन्थे पिेका छ� । त्मवत बेलादेखखकै

संघर्व हो वन । यत्रो लामो समयदेखखको संघर्वले अदहलेस� �ूक
ँ ा त्मूँ
छ । यो जातीय उत्पाीीडनको श्रृड्खलामा द्रव्य शाह, पृथ्वी नारायण
शाहदेखख अझ पछाक्रड फकवने हो भने जय�िवत म�स� जोक्रडन पु�छ ।
के तपाईंको वन�र्र्व सम्झौता धोकाको दस्ताबे ज भयो?
म त यसलाई शान्ति सम्झौता होइन, अशान्ति सम्झौता भन्छु । उहाँहरुले त
शान्तिको िोका बनाउने भन्थु हु�ो, तर उच्चारण गलत भएको रहेछ,
उहाँहरुले धोका भन्थु भएको रहेछ ।

तर सम्झौतामा आइसकेपछछ त माओिादी एक्लैल े आफूले भनेको
कु राहरु हुबहु लागू गनव सक्ने अििा त थिएन वन ? यसमा माओिादीलाई

मात्र दोर् ददने ठाँउ छ त ?

द्वन्द्वको व्यििापन कसरी गने भन्थे स�भवमा मैले प्रशशक्षण शलने िममा
काटवर सेन्टरका द्वन्द्व व्यििापनको लामा अनुभि भएका डा. िन हपम्बानको
शस�ािबारे जानकारी पाइएको थियो । त्मसअनुसार, दुई पक्ष सम्झौता गने
तयारीमा छन्, एउटा पक्ष न्यायको पक्षमा छ, तर अको पक्षले अन्यायपूिक
व
आफ्ना कुराहरु लाद्द र अन्यायको पक्षमा धकेल्न खोज्छ भने त्मस्तो सम्झौता
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गनुम
व ा भ�ा नगनुम
व ा बिी फाइदा हुन्छ । त्मसलाई द्भ�त्थ्ब् अिात् ‘बेटर

अ�नेक्रटभ टु नो नेगोशसयसन' भवनन्छ । त्मो स्थिवतमा मध्यिकताले
त्मसलाई सम्झौतामा धकेल्नु हुँदैन, बादहर पठाइददनु पछव भन्थे छ । के यहाँ
त्मो शस�ा�अनुसार काम भयो ? यहाँ त प्रायोशजत रुपमा माओिादीलाई

घेराब�ी गने अवन माओिादीथभत्रै त्मसका मु�ाहरुको स्वावम� �हण गनव
नचाहने अखण्डतािादीहरुले आफ्नो गठब�न पररितवन मनैबाट नचाहनेहरु
र अन्य पाटीका रमेश लेखक, भीम रािल जस्ता नेताहरुसँग गरे र त्मसमा
अथभयानकै रुपमा लागे । यसमा प्रचण्ड बाबुरामले मात्र गनव सक्ने कुरा भएन
वन । तर पवन उनीहरुले मनदेखखनै उि कुरा स्वीकारे को भएको भए त लागु
गिे होलान् । आफ्नो स्वािवको लागग मात्र कुरा
उठाएप�छ

मु�ाहरुलाई

छा�न

उनीहरुलाई

फे रर म आ�ोोलनक

पवन सशजलो भयो ।

उपलन्तिहरुलाई

त्मसो त पदहलो संव िधानसभामा जनजावतहरुले

क्रडसवमस गददवनँ ।

सतप्रवतशत

नै साि समिवन नददनु पवन त्मो भंग हुने अििा

शसजवना हुनक
ु ो एउटा कारण हो भन्थे पवन छन्
वन ।

यसमा हजार िटा तकव र कारण ददन सक्रकन्छ ।
माओिादी आ�ोलनले हाशसल गरे को उचाई शलन
जुन मागहरु अगघ साररएका थिए र यु�को समयमा
जुन कुरा उनीहरुले कायवन्वयन पवन गरे का थिए, त्मी
मागहरु संविधान आउदाँ कुनै पवन पूरा भएनन् ।
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माओिादी जनयु�
नभएको भए
राजतन्त्यको अ�कको
कल्पना पवन गनव
सक्रकदैनयो ।
राजतन्त्य भएको भए
हामीहरुलाई झनै
कदठनाई हु � ो ।
त्मसले जनजावतलाई
धेरै दहत गरे को छ ।

फेरर म आ�ोलनका उपल��हरुलाई सतप्रवतशत क्रडसवमस गददवनँ ।
माओिादी जनयु� नभएको भए राजतन्त्यको अ�को क�ना पवन गनव
सक्रकदैनयो । राजतन्त्य भएको भए हामीहरुलाई झनै कदठनाई हु�ो ।

त्मसले जनजावतलाई धेरै दहत गरे को छ । दह�ू धमवसं�ृवतको

एकाथधकारको नेतत्व
ृ कता उि संिा हुदाँ त दह�ू थभत्रकै दशलतहरुले त
आफ्नो अििा जे हो त्मही स्वीकानुव पयो वन । त्मो एउटा संघर्वले विराम

पाएको छ । तर अब समाज त यवतमै सास फरे र त बस्दैन । तपाई समाशजक
न्यायको पक्षमा उथभने क्रक नउथभने, मानि अथधकारको पक्षमा उथभने क्रक
नउथभने । सबै प्रकारको विभेदको विरु� उथभने क्रक नउथभने । फेरी उथभदाँ
मन लगाएर उथभने क्रक नउथभने ? याित प्रश्नहरु ज्यूक
ँ ा त्मूँ छन् ।
सरले उठाउनु भएका कु राहरुले ग�ीर बहसको माग गछव , होइन ?
हो । तर नेपालमा समस्मा के छ भने यहाँ धेरै कुरामा गदहराइमा गएर बहस नै
हुँदैन । फेरर यहाँ वमक्रडयाले बाहुनिादी विचारलाई मात्रै बिी प्रािवमकता ददएर

जनमत वनमाण गराउन सघाइरहेको हुन्छ । क्रकनक्रक उनको कुराले बाहुन
क्षेत्रीहरुको स्वािवलाई सघाउने खालको हुन्छ । यो मैले व्यगिगत रुपमा हैन,
सै�ा��क रुपमै भन्थ खोजेको हो ।

वमक्रडया पवन बायस छ भन्थ खोज्न ु भएको, बाहुनको इन्टि स्ट
े अगघ बिाउन र

जनजावतको इन्टि स्ट
े अगघ नबिाउनका लागग ?
वमक्रडया चादहिँ कहाँ फरक छ र ?

https://ratopati.com/story/68211?fb_comment_id=2288127604531912_2288719394472733
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शान्ति प्रक्रिया पुण रु
व पले असफल भयो
खगेतद्र संग्रौला

विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा गदा वबर्यको
प्रार� चुनि
ु ाङ बैठकबाट हुन्छ । चुनि
ु ाङ
बैठकमा जे वनणवय गररयो, त्मो सही थियो ।

माओिादी जनयु�ले शज�े भएन, हानव पवन
पाएन । भएको शगि जोगाउने, त्मही स�ामा
हस्तक्षेप गने र पररितवनको प्रक्रिया प्रार� गने
भन्थे वनणवय सही थियो । त्महाँबाट यता फक्रकिएपछछ अथधकांश वनणवय र
कदमहरु गलत भए । छापामारहरुलाई वबनासतव आधारहीन रुपमा
बुझाइयो । त्महाँसमायोजन भन्थे केही थिएन । कमसेकम दश बाह्र हजार
छापामारलाई तत्कालीन शाही सेनामा प्रिेश गराएको भए, शाही सेनाको
चररत्रमा धेरै िा िोरै प्रभाि पानव सक्यो । पानीको िोपा लगेर वमसाइयो, त्मो
आगोमा वबलायो । बशलयो िाईशसएल थियो, त्मो आफैँ विघटन गररयो । सत्म
वनरुपण तिा मेलवमलाप आयोग क्रिला गठन गररयो । त्मसलाई प्रयाप्त
अथधकार, स्रोत र जनशगि पवन ददइएन । वतनले केही काम गनव सकेनन् ।
जनयु�ले वनमाण गरे का सारा घाउहरु समाजमा अदहले पवन आलै छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछछ माओिादीमा अनािश्यक अहंकार,
उ�ेजना शसजवना भयो । वतनले यिािवलाई सही िं गले आ�सात गनव,
पररस्थिवत अनुरुपको नीवत बनाउन पवन सकेन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्यी भएको
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बेलामा कवतपय उिादपूणव अव्यिहाररक वनणवयहरु गररए । त्मो वनणवयको
शसकार सरकार आफँीै भयो । कटु िाल काण्ड, पशुपवत काण्ड, प्रज्ञाप्रवतष्ठान
लगायतका काण्ड वतनका उदाहरण हुन् ।

जनअथधकारको लागग

थभन्थ स�भवमा प्रिेश गररसकेपछछ त्मो पररिेश के
हो, आफ्नो सामथ्र्य कवत हो, हस्तक्षेप कसरी
गने, सािी को हो, शत्रु को हो त्मसलाई सही
िं गले वनरुपण गररएन । ती सिैको पररणाम
अितः के भयो ? आफैँले उठाएका मु�ाहरुलाई
आफैँ कुस्सिदैँ, जनयु�को नायक जो थियो,
जनयु�, गणतन्त्यक र संघीयताको उग्रविरोधीको
माहोलमा गएर विलय भयो । त्मसैले शान्ति
प्रक्रिया पुणरु
व पले असफल भयो ।
िैच ाररक/साँ�ृवतक कमवको खडेरी
जनयु�कालमा
नगन्य

िैचाररक/साँ�ृवतक

संघ र्व गनेहरु स�ाा
प्राप्त भएपछछ आफैं
क्रकन शासकमा पररणत
हुन्छन् र जनतालाई

अथधकार ददन क्रकन

कन्जुस्म ाइ गछव भन्थे प्रश्न
आफैं मा धेरै जटील प्रश्न
हो । िास्तिमा, सुग ौली
न पाल
सन्त� यता े
कदहलै स्वाथधन रहेन ।
प्रत्मक्षरुपमा
अरुको वनयन्त्यणमा िा

काम
मात्रामा

गररयो । समग्र जनयु�भरर ब�ुक खोज्ने, ब�ुक
खोस्ने, ब�ुक क्रकन्थे, ब�ुक पड्काउन शसक्ने र
लड्ने काम बिी गररयो । िैचाररक संघर्व,
िैचाररक प्रशशक्षण अत्मि कम भयो ।
जनयु�बाट यो�ा वन�ेर त आयो तर उसको

स्वाधीन केही पवन
भएन । पररणामतः
देश को मनोिल अत्मि
कमजोर भयो । हाम्रो
चररत्रनै यवत कमजोर
छ क्रक त्मो कु नै आफ्नो
विश्वास, वनष्ठामा दृि
भएर लामो समय
क्रटक्थैन ।

ददमाख खोिो जस्तो देखखयो । नेतत्व
ृ आफैं पवन
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िैचाररक साँ�ृवतक दृक्ररिकोणले समृ� भएको लाग्दैन । प्रचण्डको नाममा

लेखखएका मोटा–मोटा ठे ली वन�ेका छन् । चुनि
ु ाङबाट यता फकेपछछ
प्रचण्डको नाममा एउटा पवन गवतलो लेख क्रकन लेखखएनन् ? के ती ठे ली
प्रचण्डले नै लेखक
े ा थिए ? मेरो प्रश्न र शंका छ । यदद ती प्रचण्डकै ठे ली थिए
भने त्मत्रो ज्ञान र वमदहनेत भएको मान्छे चुप लागेर बस्दैन । त्मसमा धेरै कुरा
फजी भए जस्तो लाग्छ ।
माओिादी जनयु�मा सहभागी भएका छापामारहरु धेरै त खाडी मुलक
ु मा
दास भएर भाँशसएका छन्, स्वदेशमै रहेका केहीले सानोवतनो ध�ा गरे का छन्
र केही बेरोजगार छन् । वतनीहरु जनयु�को नायकप्रवत क्षुि र िु� छन् ।
अदहले वतनीहरु मध्येबाट कोही बादहर जान खोज्दा एरपोटवबाट गयनले
फकाउँ छन् क्रक भन्थे त्रास छ । माओिादी के� अवन पररितवनका मु�ाको
उग्रविरोधी खड्ग प्रसाद ओलीकहाँ विलय हुन क्रकन गएको ? यसको उ�र होः
शान्ति प्रक्रिया असफल भयो । शान्ति प्रक्रिया असफल भएपछछ
जनयु�कालका ज्यादवतलाई वनहुँ या स�भव बनाएर हेग पठाइने खतराबाट
बच्न र चमवरक्षा गनवको लागग तिाकथित एकता गररएको हो ।
भएनन् जायज मागहरुको स�ोधन

दश बषवको माओिादी जनयु� नेपालको इवतहासमा इवतहासभररको ठु लो
उिलपुिल थियो । त्मसका ज्यादती आफ्ना ठाँउमा थिए । तर, त्मसले
गणतन्त्य, संघीयता र धमववनरपेक्षताको मु�ा उठायो । त्मसले के�ीकृत भएको
अथधकार, स्रोत

र

पदहचानलाई

विस्ताररत

गने

एजेण्डा

ल्मायो । मेची महाकालीका वनमुखाको मुख खोल्मो र हरे क सामान्य नागररक
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यो देश मेरो पवन हो, यो राज्यमा मेरो पवन अथधकार छ भनी मुक्का उठाएर
जाग्यो ।
तर, त्मसपछछका अथधकाशं कदमहरु नेतत्व
ृ बाटै गलत भएको हुनाले
आफैँबाट संिागत भएनन् । तत्कालीन माओिादी र एमाले बीच जसरी

एकता गररयो, त्मो आँफैले उठाएका मु�ाको विरु�मा एकता गररयो ।
अदहले दुई वतहाईको कम्बुवनर भन्थे सरकार आफैंले संघीयतालाई मारररहेको
छ । देखखरहनु भएको छः यो सरकारले शसंहदरबारमा केन्द्रीत भएको अथधकार
केही पवन ददनेिाला छै न । प्रदेशको प्रहरी, कमवचारी, साधनस्रोत तिा वतनको
वितरणको नीवत वनयम छै न । त्मसैले अदहलेको प्रदेश कठपुतली प्रदेश हो ।
त्मसलाई अथधकार सम्पन्थ, स्वाय� बनाउन शसंहदरबारमा रुची नै छै न ।
खड्ग प्रसादले जे गरररहनु भएको छ, आफ्नो धमवपालना नै गरररहनु भएको
छ, उहाँ आफ्नो वनष्ठामा हुनहु ु न्छ । पुष्पकमलले त्मसलाई समिवन गरे को
देददा मलाई िानी अनुभि हुन्छ ।
अको संग्रामको आिश्यकता
जनअथधकारको ला�ग संघषव गन�हरु स�ा प्रा� भएपछछ आफैं क्रकन शासकमा
पररणत हुन्छन् र जनतालाई अथधकार ददन क्रकन कन्जुस्माइ गछव भन्थे प्रश्न

आफैंमा धेरै जटील प्रश्न हो । िास्तिमा, सुगौली स�� यता नेपाल कदहलै

स्वाथधन रहेन । प्रत्मक्षरुपमा अरुको वनयन्त्यणमा िा स्वाधीन केही पवन
भएन । पररणामतः देशको मनोिल अत्मि कमजोर भयो । हाम्रो चररत्रनै यवत
कमजोर छ क्रक त्मो कुनै आफ्नो विश्वास, वनष्ठामा दृि भएर लामो समय
क्रट�ैन । त्मसको प्रवतवि� एमालेमा पवन देखखयो, माओिादीमा पवन
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देखखयो । चाररक्रत्रक नैवतक दुिल
व ताको कारणले जवत आिेग र लहरको रुपमा
उत्तान भयो र त्मवतनै छछटो त्मसरी नै पतन पवन भयो । अि माओिादी
जनयु�ले उठाएका पररितवनका मु�ालाई संिागत गनव अको संग्रामको
आिश्यकता हुने भयो । यदह प्रक्रियाबाट यी मु�ाहरु संिागत भएनन् ।
मु�ाले अको संग्रामको माग गरे को छ ।

(ववस्त्तत
ृ शान्न्तत सम्झौता एवं ्यस यताका १२ वषाको सन्तदभामा गरिएको

कुिाकािीमा आिारित)
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आशा, वनराशा र अन्यौलका १२ िर्व

चन्द्र खाकी
नेपालकै इवतहासमा सबैभ�ा चछचित र दुरगामी मह� राख्ने घटनाहरुमध्ये
एक िृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज याक्कै १२ िर्व पुग्यो । मंशसर ५,
२०६३ मा भएको उि शान्ति सम्झौताले तत्कालीन विद्रोही नेकपा
माओिादीद्वारा मालेमािादी शस�ािमा आधा�रत भएर फागुन १, २०५२
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देखख चलाइएको सश� जनयु�लाई औपचाररक रुपमा अ� गरे को थियो
।
माओिादी जनयु�ले सबैभ�ा चको रुपमा उठाएका मु�ाहरु भनेको
ऐवतहाशसक रुपमा लाददँदै आएको आथििक–सामाशजक शोर्णहरुको
जरै देखख अ� गदै, मुलक
ु का बहुसंख्यक खक्रटखाने जनतामाथि सीवमत

सम्भ्राि िगवहरुले गदै आएको चुसाहा थिचोवमचोलाई खरानी पाने र सम्पूणव
रुपमा खक्रटखाने िगवका पदहचान, जातीय,

भाक्रर्क र लैदिक

अथधकारहरुलाई िापना गदै नयाँ समाज वनमाणको ददशामाअगघ बढ्थ्ने
थियो । त्मसै कारण जनयु�ले �ापक जनसमिवन र सहभागगता प्रा� गरे को
थियो । िृहत् शान्ति सम्झौताले ती कुरालाई स�ोधन गनेछ भन्थे आशा र
उमंग जनयु�का पक्षधरहरुले मा� हैन, मुलक
ु मा लोकतन्त्य र गणतन्त्यका
लागग संघर्वरत पक्षहरुले समेत गरे का थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले स�ोधन गने आशा गररएका मु�ाहरुको िररपरर नै
घुमरे वबतेका १२ िर्वका कालखण्डमा मुलक
ु मा िुप्रै खाले पररितवनहरु भएका
छन् ।संविधानसभाका माध्यमबाट जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै बनाउन
पाउनु पछव भन्थे ००७ सालदेखखको युगीन माग पूरा भयो, अिात्
सन्तिधानसभाकै माध्यमबाट मुलक
ु मा संविधान वनमाण भएको छ, यद्भक्रप
त्मसका सार पक्ष बेिै बहसको विर्य हो। मुलक
ु एकल दह�ू
राजतन्त्या�कअथधरा�बाट धमववनरपेक्ष संघीय गणतन्त्या�क मुलक
ु मा
रुपािरण भएको छ ।िंशप्रिाबाट, जिेकै आधारमा मुलक
ु को सिोच्च
पदमा आशसन हुन पाउने कुदहग�े प्रणाली फेररएर जनताका छोराछोरीहरु
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उि पदमा आशसन हुन पाउने शासन प्रणाली मुलक
ु मा िाक्रपत भएको छ ।

त्मसैगरी, हुकुम प्रमािीको भरमा, िंशप्रणालीका शासकले चाहेका, रुचाएका

मावनसहरु मात्रै मुलक
ु का सिोच्च पदहरुमा आशसन हुन पाउने शासन प्रणाली

फेररएर जनताका छोराछोरी पवन ती पदहरुमा राजनीवतक प्रवतस्पधाका
आधारमा पुग्न पाएका छन् ।

यस अिवमा, विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलक
ु मा शान्ति िापना भएको,
ऐवतहाशसक शोर्ण उत्पीडनहरुलाई वनस्तेज गरे को र समृद्ध�को िोका
खोलेको भनी मान्थे र विश्वास गने ठू लो जमात छ । विशेर् गरे र शान्ति
सम्झौतापछछको कालखण्डमा शासनस�ामा पहुँच भएका तिा राज्यको
स्रोतसाधनमाथि रजगज गनव पाएका राजनीवतक दलका नेताहरु तिा ती

दलमा आब�हरुको विशाल पंगिले यो मतको प्रवतवनथधत्व गने गछव । शान्ति
सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकता (�रण रहोस्, उि सम्झौतामा
स�ापक्षको तफवबाट त�ाशलन प्रधानमन्त्यी गगररजाप्रसाद कोइरालाले
हस्ताक्षर गनुभ
व एको थियो, जो ददिंगत भैसक्नु भयो ।) माओिादी जनयु�का
सिोच्च कमाण्डर तिा हाल अत्मथधक बहुमतका साि स�ासीन नेकपाका

दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त यसलाई
'नेपालीहरुको मौशलक र विश्वले नै शसक्न सक्ने खालको उदाहरणीय
शान्तिसम्झौता'को रुपमा व्याख्या विश्लेर्ण गदै आउनुभएको छ ।

तर, शसक्काको अको पाटो पवन छ । लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मुलक
ु मा
चलेका राजनीवतक आ�ोलन-संघर्वहरुसँग हातेमालो गदै स�ितः
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नेपालको इवतहासमै पदहलो पटक उठान भएको सबैभ�ा ठू लो नागररक
आ�ोलनको वमयोमा रहनुभएका डा.देिन्द्र
े राज पाण्डेको अथभमत त 'दहजो
दहंसा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पुग्न
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्रै शान्ति आएको, बाँकी दहंसालाई
नशजकबाट देख्न,े भोग्ने र पीक्रडत हुनहे रुका लागग चादहिँ सिुर र सुखी हुने
आधार तिा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखखएको' भन्थे छ ।

तर, शसक्काको अको पाटो पवन छ । लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मुलक
ु मा
चलेका राजनीवतक आ�ोलन-संघषवहरुसँग हातेमालो गद� स�ितः
नेपालको इवतहासमै पदहलो पटक उठान भएको सबैभ�ा ठू लो नागररक
आ�ोलनको वमयोमा रहनुभएका डा.देिन्द्र
े राज पाण्डेको अथभमत त 'दहजो
दहंसा र द्वन्द्वबाट पीक्रडत नभएकाहरु अवन पररितवनप�छ शासनस�ामा पुग्न
पाएका सीवमत जमातका लागग मात्रै शान्ति आएको, बाँकी दहंसालाई

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.दे िेतद्रराज पाण्डेको असभमि ि 'हहजो हहंसा

र द्ितद्िबाट पीडडि नभएकाहरु अनन पररििानपनछ शासनस्िामा
पुग्न पाएका सीसमि जमािका लाधग मात्रै शान्ति आएको, बााँकी

हहंसालाई नन्जकबाट दे ख्ने, भोग्ने र पीडडि हुनेहरुका लाधग चाहहाँ

सतिुटट र सुखी हुने आिार िथा उनीहरुमाधथ तयाय भएको
नदे खखएको' भतने छ ।
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नशजकबाट देख्न,े भोग्ने र पीक्रडत हुनहे रुका लागग चादहिँ सिुर र सुखी हुने
आधार तिा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखखएको' भन्थे छ ।

त्मसैगरी, नागररक आ�ोलनका अका अगुिा दमननाि िु ं गानाको अथभमत
पवन शान्ति सम्झौताप्रवत सकारा�क पाइँदैन । उहाँको अथभमतमा त शान्ति
सम्झौता माओिादीलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुले चाहेअनुसार भएको, राक्ररिय
आिश्यकतालाई प्रािवमता नददइएको, नेगोशसएसनमा गल्ती भएको, शान्ति

प्रक्रियालाई उठान गने नागररक समाजलायव बाहेक गररएको, नागररक
समाजका नायकहरुलाई संविधान वनमाण र स�ामा सहभागी नगराएको
कारण अपूणत
व ा खक्रट्कएको छ ।
सुप्रशस� समाजशा�ी तिा जनजावत आ�ोलनका प्रखर अगुिा कृष्ण
भट्टचनको शब्दमा भन्थे हो भने ‘उि शान्ति सम्झौताले शान्तिको िोका
खोलेको छै न, त्मो धोका हो, त्मो अंग्रज
े ी शब्दको peace हैन, piece हो र
त्मसले अदहलेको भ�ा वनक्कै ठू लो खालको, राज्यलाई नै विखण्डनको
तहमा पुयाउन सक्ने हदको भीर्ण संघर्वको गभाधान गरे को’ छ ।
नागररक आ�ोलनका अका अगुिा एिं लेखक/वि�ेर्क खगेन्द्र संग्रौलाको
क्रटप्पणी पवन आशाजनक छै न । उहाँको अथभमतमा शान्ति सम्झौताको बाटोमा
दहिँडप
े छछ आफैंले उठाएका मु�ाहरुलाई कुिँदै जनयु�का नायक स्वयम्
जनयु�, गणतन्त्य, पदहचान, संघीयता र धमववनरपे�ताको सबैभ�ा चको
विरोधीमा विलय। माओिादी जनयु�ले उठाएका पररितवनका मु�ाहरु
नेतत्व
ृ कै गल्तीका कारण संिागत हुन नसकेको, त्मसले अको संग्रामको
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माग गरे को त्मसैले शान्ति सम्झौता पूणत
व ः असफल भएको संग्रौलाको भनाइ
छ।
यी माथि उल्लेख गररएका प्रवतवनथधमूलक भनाइहरुले शान्ति सम्झौता अवन
त्मसपछछका १२ िर्वका स�भवमा देखा परे का आशा,अन्यौल र वनराशाको
स्थिवतलाई प्रवतवनथधत्व गछव ।
त्मसो त वितेका १२ िर्वको कालखण्ड आमजनताका लागग पवन आशाजनक
कम, अन्यौल र वनराशाको िर्व ब�ै गइरहेको देखखन्छ । पररितवनका लागग
भएका आ�ोलन-संघर्व र �यं शान्ति सम्झौताका जननी जनयु�ले
उठाएका मागहरुको सही स�ोधन हुन नसक्था, अझ शान्ति सम्झौतामा
लेखखएकै कुराहरुसमेत व्यिहारमा कायान्वयन हुन नसक्था र एकपछछ अको

गदै वतनलाई वतलान्जली ददँदै जाँदा मुलक
ु को एउटा ठू लो तप्का, विशेर् गरी
युगीन शोर्ण र हेपाइमा परे का मधेशी, जनजावत तिा दशलतहरुमा व्यापक
रोर् र वनराशा छ ।
विशेर् गरी, शान्ति सम्झौतापछछ भएका पररितवनहरुले विगतका आ�ोलनसंघर्वको भ�ा वनताि फरक र पररणाममुखी नवतजा ददन्छ भन्थे कुराको
पखाइमा रहेका जनताले राजनीवतक पररितवन र केही सीवमत अथधकारहरु
बाहेक व्यिहाररक रुपमा आम खक्रटखाने जनताको पक्षमा खासै सशजलो
भएको महसूस गनव सकेको पाइँदैन । पररितवनपछछ स�ामा पुगक
े ाहरुको
विगतका शाहीकालकै राजशी ठाँटबाँठ अवन उनीहरुकै शासन शैलीको
शसको र वनरिरताले एकावतर जनतामा चको आिोश बढ्थ्दैछ भने अकोवतर
जनजीविकाका सिालहरु जटील ब�ै जाँदा उनीहरुमा पररितवनप्रवत वनराशा
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बढ्थ्ने खतरा पवन पैदा हुँदै गएको छ । यसले दहजोको कालखण्डमा
पररितवनका एजेण्डा बोकेका तर अदहलेको पररिवतित पररिेशमा चादहिँ नयाँ
सम्भ्राि शासक िगव (Elite rular class) मा रुपािरण हुँदै गरे को अनुभवू त
हुन िालेका राजनीवतक दलहरु र आम जनतामाझ एउटा गदहरो खाडल
बनाउने र त्मसले पैदा गरे को ररि िानमा उथभएर युगीन हेपाइ र शोर्णको

अगुिाइ गने राजतन्त्यका पक्षधरहरुलाई चलखेल गने मशललोआधारभूवम बन्थे
स�ािना र खतरा पवन बिेर गएको छ । स�ितः त्मही वनराशाजनक
स्थिवतको पररणवत होः दहजो लोकतन्त्य र गणतन्त्यका लागग मुखरिं गले
लागगपरे का तिा तत्कालीन विद्रोही

माओिादी र स�ापक्षबीच

मेलवमलापगराई शान्ति सम्झौताको गभाधान गराउन टु प्पी कसेर लागेका
दमननाि िु ं गाना जस्ता अथभयिाका मुखबाट समेत राजालाई वनर्ेध
गररएकोमा खासै सिुर नरहेको आशयको दुभाग्यपूणव अथभव्यगि आउन
िालेको छ । अवन दहजो टाउको लुकाएर दुलोथभत्र लुकेका राजािादीहरु धमव
लगायत विथभन्थ आिरणमा खुलआ
े म राजतन्त्य पुनःिापनाको माग गने
दह�त देखाउन िालेका छन् ।
ज�ामा, नागररक आ�ोलनका अगुिा डा. देि�
े राज पाण्डेकै श�मा भ�ा
'अदहले सबैभ�ा सशजलो राजािादीहरुलाई भएको छ, सपना देख्नको
लागग ।अदहले सुवनने गररएको 'राजा भा’को भए...’ भन्थे खालका भनाइहरु
त्मसैको पररणवत हो ।’
त्मसो त नेपाली संसदीय राजनीवतका फोहोरी खेलहरुलाई राम्ररी वनयालेका,
संघीयताको सै�ान्तिक रुपमै खुलआ
े म विरोध गद� आएका तिा इमा�ार र
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सोझा नेताका छवि बनाएका छचत्रबहादुर केसीले ‘मुलक
ु मा राजतन्त्य
पुनःिापनाको खतरा बिेको’ चेतािनी नै ददइसकेका छन् । छचत्रबहादुरको
चेतािनी व्यिहारमा चररतािव हुन् नपाओस् l

lj:t[t zflGt ;Demf}tfsf !@ jif{ | 84 |

