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परिचय
वि.सं. २०६२–२०६३ मा ततकालीन िाजा ज्ानेनद्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको वििोधमा 
भएको प्र्श्शन ि त्यस पविको सम्यमा समेत “नागरिक समाज” ले महत्िपूर्श भूवमका 
खेलेको वि्यो (शाह सन् २००८; वहटन-श्ेष्ठ ि अवधकािी सन् २०१०; बसनेत सन् २०१२) । 
्यो लेख मावि उव्लवखत सम्यमा “लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक आन्ोलन” 
(्यसपवि नागरिक आन्ोलन लेवखएको) भनी ख्यावत कमाएको “नागरिक समाज” मा 
केवनद्रत ि । ्यस आन्ोलनबािे अध्ेयता सौभाग्य शाह (सन् २००८) ले आन्ोलनसँग 
जोविएका व्यवतिहरूलाई नागरिक आन्ोलनका “सबैभन्ा महत्िपूर्श अनुहािहरू” भएको 
बताएका िन् । अकको अध्य्यनमा वसलेन श्ेष्ठ ि िमेश अवधकािीले मूलत: ्यसलाई नागरिक 
समाजको आन्ोलन भनी चचा्श गिेका िन् (वहटन-श्ेष्ठ ि अवधकािी सन् २०१०) । वि.सं. 
२०७० को ्शकमा आउँ्ा अखबािहरूमा उति आन्ोलनलाई “नागरिक समाज” को 
नामबाटै सम्झना गरिएको ि । ्यो लेखमा मैले वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलनमा 
प्रचवलत “नागरिक समाज” संकिनको विवभनन अि्शहरू केलाउने प्र्यास गिेको िु ।

नागरिक आन्ोलनका समि्शक ि आलोचक, पत्रकाि, आन्ोलनकािी, िाजनीवतक 
्लका नेता ि सि्शसाधािर व्यवतिसँग वि.सं. २०६४–२०६५ मा गिेको कुिाकानीलाई ्यो 
लेखमा मैले आधाि बनाएको िु । ्यसै गिी विवभनन पत्रपवत्रकाहरूमा प्रकावशत लेखलाई 
समेत ्यहाँ प्र्योग गिेको िु । नागरिक आन्ोलनले साउन १०, २०६२ मा ितनपाक्श मा 

79

अधयाय ३



80 | चूिामवर बसनेत

पवहलो जनसभा गिे पविका करिब ि मवहनामा ्यो लेख केवनद्रत ि । ्यस क्रममा मैले 
कुिाकानी गिेको िाजनीवतक ्लका नेता, पत्रकाि तिा आन्ोलनका समि्शकहरूले नागरिक 
आन्ोलनतर्श  संकेत ग्दै ्यसले जनआन्ोलनमा “वनकै ठूलो” भूवमका खेलेको बताएका 
विए । आलोचकहरू चावहँ नागरिक आन्ोलनसँग रुष्ट ्ेवखनिे ।

सन् १९९० को ्शकको शुरू्ेवख नै गैिसिकािी संसिा (्यसपवि गैसस) हरूलाई 
नागरिक समाजको नाममा वचनाउने विश्वव्यापी प्रचलन सिावपत हुँ्ै गएको वि्यो (जेवनकनस ्
सन् २००१; चनधोक सन् २००२; मस्शि सन् २००२) । विश्व बजाि, प्रावज्क क्षेत्र, ्ाता 
संसिा ि अनतिा्शवट्रि्य संघ-संसिाहरूको सञजालमा नेपालको खास समाज जोविँ्ै जाँ्ा 
्यहाँका गैससले आरूलाई “नागरिक समाज” को रूपमा वचनाउन िालेका विए । नेपालको 
वमवि्या ि प्रावज्क क्षेत्रमा प्र्योग गरिने भाषामा समेत नागरिक समाज ि गैससहरूलाई 
प्या्श्यिाचीको रूपमा बुव्झन िावलएको वि्यो (भट्ट सन् २००७, सन् २०१२) ।1 ति ठुला 
गैससलाई िाजनीवतक ्लको वपिलगगु भएको, भ्रष्टाचाि गिेको, “िलि खेती” गिेको, 
पवचिमाहरूको हैकम बढाएको, आव्िासी संसिाहरूलाई पाखा लगाएको, “िासतविक” 
सामावजक आन्ोलनहरूलाई िा्याँमा पािेको ि विद्यमान जाती्य, क्षेत्री्य तिा लैंवगक 
असमानतालाई ्झनै बढाएको जसता आिोप लागने गिेको वि्यो (्ाहाल सन् २००१; तामाङ 
सन् २००२; शाह सन् २००२) । त्यसैले गैससहरूले प्र्योग गनने नागरिक समाजको न्याँ 
संकिन ि पवहचानको समेत आलोचना हुन्थ्यो (तामाङ सन् २००२; शाह सन् २००२; 
पाणिे २०५८; िनत २०५८) । ्यवत हुँ्ाहुँ्ै पवन नागरिक समाजको संकिन वि.सं. 
२०६२–२०६३ को आन्ोलनको क्रममा लोकवप्र्य भएको वि्यो ।

्यो लेखमा मुख्यत: तीन ओटा खणि िन् । पवहलो खणिमा म िाजाको शासनको बेलामा 
भएको नागरिक आन्ोलनको गठन ि ्यसको उद्ेश्यको चचा्श ग््शिु । ्ोस्ो खणिमा, नागरिक 
आन्ोलनले कसिी जनपरिचालन गन्श ि चचा्श कमाउन सरल भ्यो भनने िर्शन ग््शिु । ्यहाँ 
वि.सं. २०४६ पवि सिापना भएका केही साना गैससहरू ि वि.सं. २०५८ ्ेवख नै सिकािको 
लगाताि वििोध गरििहेका पत्रकािहरूको भूवमका महत्िपूर्श िहेको चचा्श गिेको िु । म ्यहाँ 
फे्नच समाजशास्ती वपएिे बो्ु्शको सांसककृ वतक, सामावजक ि सांकेवतक पुँजीबािे व्याख्या 
गरिएको अिधािराको सह्योग वलनिु (बो्ु्श सन् १९८४, सन् २००१; बो्ु्श ि िाककिानट 
सन् २०१३) । ्यी तीन ओटा अिधािराहरू बहुआ्यवमक ि एक अका्शसँग समबवनधत 
िन् । उनले ्यी अिधािराबाट समाजमा संसककृ वत ि शवतिको पुनउ्शतपा्नको व्याख्या 
गिेका िन् । ति ्यहाँ मेिो प्र्योग केही वभनन ि । मैले मावि उव्लवखत अिधािरालाई 
सामावजक आन्ोलनको जनपरिचालनमा सह्योग गनने शवतिको अि्शमा प्र्योग गिेको िु । 

1 जसतै, भट्ट (सन् २०१२ : १९७) ले “गैससहरू/नागरिक समाज” शब्ािली लेख्ै नागरिक 
समाज ि गैससलाई प्या्श्यिाचीको रूपमा प्र्योग गिेका िन् ।
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मेिो प्र्योगमा सांसककृ वतक पुँजी भनेको िाजनीवतका खेलको वन्यमहरूको जानकाि, भाषर 
गन्श वसपालु, “गहवकला” शब्ािलीको प्र्योग सवजलै गन्शसकने िाजनीवतक क्षमता हो । 
सामावजक-संिचनामा व्यवति िा संसिाको भूवमकाले पानने प्रभािलाई सामावजक पुँजीको 
रूपमा प्र्योग गिेको िु । ्यहाँनेि सांकेवतक पुँजीलाई सांसककृ वतक ि सामावजक पुँजीको 
आ्यामको रूपमा पवन हेन्श सवकनि । ति मैले सांकेवतक पुँजीलाई मान, सममानको रूपमा 
प्रसरुवटत हुने शवतिको अि्शमा प्र्योग गिेको िु ।2 मान सममान तिा आ्ि ठाउँ ि परििेश 
सापेक्ष हुनिन् । वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्ोलनको सन्भ्शमा भएको नागरिक 
आन्ोलनको सरलतामा ्यी तीन ओटै पुँजीको प्र्योग भएको वि्यो, भनने ्ेखाएको िु ।

लेखको तेस्ो खणिमा नागरिक आन्ोलनकािीको आनतरिक बु्झाइ ि सि-पवहचानको 
चचा्श गिेको िु । नागरिक आन्ोलनमावि गरिएका केही अध्य्यनहरूले ्यसलाई सिावपत 
िा चलनच्तीको नागरिक समाजको रूपमा नै प्रसतुत गिेका िन् (शाह सन् २००८; 
वहटन-श्ेष्ठ ि अवधकािी सन् २०१०) । वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलनको क्रममा 
िाजाको शासनको विरुद्धमा ्ेखा पिेका सबै समूह ि संगठनहरूलाई “नागरिक समाज” को 
एकै िालोमा िाखेि हेिेका अध्ेयता सौभाग्य शाह (सन् २००८) ले, ्यी आन्ोलनको कुनै 
ठोस सिरूप ि पवहचान नहुने बताउँ्ै मात्र एक आ्श्श भएको उनको धािरासँग असहमवत 
जनाएको िु । नागरिक आन्ोलनमा चलनच्तीको सांगठवनक क्षेत्रको अि्श लागने नागरिक 
समाज होइन, आन्ोलनको बेला प्र्योग गरिएको नागरिक संकिनको प्रधानता भएको 
्ेखाएको िु । नागरिक शब् िा संकिन नै उति नागरिक आन्ोलनको पवहचान वि्यो ि 
्यसको सिापना तिा आन्ोलन ततकालीन सम्यमा अि्शपूर्श ि उद्ेश्यपूर्श विए । त्यसकािर 
वि.सं. २०६२–२०६३ को विवशष्ट परिवसिवतमा नागरिक समाज ि नागरिक संकिनलाई 
सापेक्ष रूपमा िुट््ट्याएि हेनु्श उप्युति हुने धािरा ्यो लेखमा िाखेको िु ।

शाही शासन, नागरिक समाज ि नागरिक आन्ोलन
बढ््ो माओिा्ी विद्रोह ि संिैधावनक समस्याका बीच माघ १९, २०६१ मा ततकालीन 
िाजा ज्ानेनद्र शाहले सत्ा हातमा वलएि प्रत्यक्ष शासन शुरू गिेपवि ्ेशको िाजनीवतले न्याँ 
मोि वलएको वि्यो । त्यो बेला आरूलाई “एककाइसौ ँशताब्ीको िाजा” भन्ै ज्ानेनद्र शाहले 
संकटकाल घोषरा गिी सेनाको आिमा नागरिक अवधकािमावि किा बन्ेज लगाएका 
विए । पञचा्यतकालीन िाजा जसतै ्ेशको सामावजक ि िाजनीवतक क्षेत्रको शीष्श तहमा 
आरूलाई सिावपत गनु्श उनको उद्ेश्य भएको अनुमान गन्श गाह्ो विएन । मावि उव्लवखत 

2 समाजका प्रभािशाली िग्शले आफनो सोचाइलाई कसिी सि्शमान्य बनाउने भनने अि्शमा 
सांकेवतक पुँजीलाई प्र्योग गिेको बो्ु्शले बताएका िन् । ति ्यहाँ सांकेवतक पुँजीले सामावजक 
आन्ोलनमा जनपरिचालन गनने अि्श बोकेको ि, जुन बो्ु्शको प्र्योगभन्ा केही रिक ि ।
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िाजाको क्म लगत्ै िाजनीवतक ्लहरूले शाही शासनको प्रवतिोध गन्श आह्ान त गिे, 
ति सिकमा सि्शसाधािरले ठूलो प्र्श्शन गिेनन् ।3 उनीहरूमा संकटकालको भ्य वि्यो । 
पत्रकािहरूले मलाई बताए अनुसाि, िाजनीवतक ्लहरूलाई त्यो बेला “खुव्चङ” भनने 
सामान्य नेपालीहरू प्रशसतै विए । ्यसले ्लहरू िनभु्लमा पिेका विए ।

आरूलाई नागरिक समाज भनेि वचनाउँ्ै आएका ठुला गैससहरूसँग आबद्ध व्यवतिहरू 
(्यसपवि नागरिक समाजका अगुिा पवन लेवखएको) ले आफनो समपक्श  ि समबनधमा िहेका 
अनतिा्शवट्रि्य संसिा ि क्षेत्रहरू परिचालन गन्शवति लागे ।4 उनीहरूमध्ेय केही ्ेशवभतै्र विए भने 
धेिै वगिफतािीबाट ब्न भाित ि अन्य ्ेशमा लुकेि बसेका विए । लोकतनत्र पुनब्शहालीको 
लावग मानिअवधकाििा्ी अगुिाहरूको वनिनति प्र्यासले ग्ा्श िाजाले आफनो वनिंकुश 
क्मका पक्षमा अनतिा्शवट्रि्य सह्योग ि समि्शन पाउन असरल भएका विए ।5 सोही बखत 
(चैत २०६१ को अवनतम साता) मा सं्युति िाट्रिसंघ मानिअवधकाि आ्योगले नेपालमा 
का्या्शल्य खोलेको वि्यो ।6 मानिअवधकाििा्ीको ्बाब ि अनतिा्शवट्रि्य स्् भािको 
अभािमा िाजा ज्ानेनद्रले िैशाख १६, २०६२ मा संकटकालीन घोषरा वरता्श वलन बाध्य 
भएका विए । त्यसपवि िाताििर केही खुकुलो भएको त वि्यो ति काठमािौकँा अवधकांश 
सिानलाई “वनषेवधत क्षेत्र” घोषरा गरिएको वि्यो ।

3 ककृ ट्र पहािी संलगन मानिअवधकाि तिा शावनत समाजले माघ २८, २०६१ मा वििोध 
प्र्श्शन गिेको वि्यो । ति त्यसअवघ माघ २७ मा नै पहािी वगिफतािमा पिेका विए । पेसागत 
संगठन ि विद्यािथीले पवन राट्टरुट्ट प्र्श्शन गिे पवन प्रभािशाली विएनन् ।

4 वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्ोलनमा “नागरिक समाज” आवखिीवति ्ेखा पिेको 
अध्ेयता सौभाग्य शाह (सन् २००८) को भनाइ त्रुवटपूर्श ि ।

5 नेपालको आनतरिक िाजनीवत ि ठुला िाजनीवतक परिित्शनमा भाितको भूवमका िहने गिेको 
ि । भाित सिकािले िाजाको वििोधमा गठबनधनमा िहेका ततकालीन सात िाजनीवतक ्लहरू 
ि विद्रोही माओिा्ी गठबनधनको समि्शन गिेको वि्यो । ्यसको एउटा प्रमुख कािर, भाितमा 
ततकालीन प्रधानमनत्री मनमोहन वसंहको गठबनधन सिकािलाई भाितका कम्युवनसट पाटथीहरूको 
समि्शन हुनु वि्यो । वकनभने ततकालीन भािती्य कम्युवनसट पाटथी नेपालका कम्युवनसट पाटथीप्रवत 
सहानुभूवत िाखिे ।

6  िाट्रि संघी्य मानिअवधकाि आ्योगको का्या्शल्य खो्न ि ्यसको प्रमुखको रूपमा 
“नेपालका वमत्र” ठावनएका इ्यान मावट्शनलाई वन्युति गन्श सिावपत नागरिक समाजका अगुिाहरूले 
ततकालीन सम्यमा ठूलो भूवमका खेलेको ्ाबी गिेका िन् । मावट्शन सन् १९८० को ्शकमा 
एमनेष्टी इनटिनेशनलको महासवचि विए ि त्यवत बेला नेपालका धेिै मानिअवधकाििा्ीसँग उनको 
व्यवतिगत वचनजान वि्यो ।
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्यसै बीचमा शाही शासनको प्रवतिोधमा िाजनीवतक ध्ुिीकिर बढ््ै गएको वि्यो । 
्ेशमा ततकालीन प्रमुख सात्लले न्याँ गठबनधन गिेका विए ।7 िैशाख २५, २०६२ मा 
सात्लको गठबनधनले “न्यूनतम सा्झा वबन्ु” त्य गिी, “अग्रगमन” ि “पूर्श प्रजातनत्र” 
लावग संघष्शको घोषरा गिे । ्यो माग िाजाका शासनको विरुद्ध खिा भएका शवतिहरूले 
िाख्ै आइिहेका विए । सािमा िाजनीवतक ्ल ि माओिा्ीबीच गठबनधन हुनु ठीक 
वक बेठीक भनने बहस पवन च््ै वि्यो । ्यता नागरिक समाजका केही अगुिाहरूले ्यी 
चका्श बहसमा कम भाग वलएका विए । ति पवि नागरिक आन्ोलनमा सहभागी भएका 
नागरिक अगुिाहरूले भने गठबनधनको लावग वसरारिस ि समि्शन ग््शिे । गठबनधन चाहने 
नागरिक अगुिाहरूको माओिा्ी ि िाजनीवतक ्लबीच िाता्श पवन सािै च््ै वि्यो ।8 
सिावपत िाजनीवतक ्ललाई संविधान सभा ि “िाज्यको पुनससंिचना” लगा्यतका मुद्ामा 
मनाउन उनीहरूको ध्यान वि्यो ।9 विद्रोही माओिा्ीसँग समेत नागरिक अगुिाहरू वनिनति 
समपक्श मा विए । उनीहरूले माग समबोधन भएमा विद्रोही माओिा्ीहरू िाजीवतक मूलधािमा 
आउने ि सं्युति आन्ोलनले शाही शासन अनत गनने विश्वास ग््शिे ।

िावट्रि्य ि अनतिा्शवट्रि्य परिवसिवत ततकालीन िाजाको प्रवतकूल ि वििोधीहरूको 
अनुकूल हुँ्ै गएको वि्यो । िाजा वििोधीहरूले ्यो अिसिलाई प्रसट ्ेखेका विए । ति 
पवन जनपरिचालनको प्रश्न पेवचलो वि्यो । वि.सं. २०४६ ्ेवख नै िाजनीवतक ्लहरू 
भ्रष्टाचाि ि अव्यिसिामा िुबेकाले उनीहरूको नेतकृतिमा जनता सिकमा आउँ्ैनन् वक भनने 
शंका िाजा तिा िाजा वििोधी पत्रकाि, बुवद्धजीिी ि ्लका ्युिा का्य्शकता्शलाई पिेको 
वि्यो । िाजनीवतक ्लका नेताहरूलाई समेत ्यसतै लागेको कुिा म सँगको अनतिा्शता्शको 
क्रममा उनीहरूले सिीकािेका विए । िाजाको शासनलाई चुनौती व्न लामो सम्यसमम ठुलै 

7 केही मानिअवधकाििा्ी नेता, जसतै ककृ ट्र पहािीहरूले गरतनत्रको नािा उठाउन िालेको 
्ुई िष्श जवत भइसकेको वि्यो । विद्यािथी नेताहरूले पवन गरतनत्रका नािा लगाइिहेका विए । 
केही विद्यािथी नेताहरूले मलाई बताए अनुसाि िाजनीवतक ्लहरूले चावहँ ्यी नािालाई िाजासँग 
मोलमोलाइ गनने माध्यमको रूपमा मात्र बु्झेका विए, अिा्शत् गरतनत्रको मुद्ालाई ्लहरूले धेिै 
पवि मात्र सिीकाि गिेका विए ।

8 त्यो सम्यमा िाजा ज्ानेनद्र शाह भने आफनै तालमा वहँि््ै विए । वि.सं. २०६२ को शुरूका 
मवहनामा वमवि्याको सितनत्रता, सितनत्र न्या्यपावलका ि गैससका न्याँ “आचािसंवहता” बािेमा 
चकको बहस ि वििोध हुँ्ै वि्यो ।

9 ्यसको अि्श ्यो होइन वक नागरिक आन्ोलनकािीले अनतिा्शवट्रि्य शवति परिचालन गिेनन् । 
्यहाँ मैले मूल प्रिकृवत् उ्लेख गन्श खोजेको हुँ । त्यवत बेला नागरिक अगुिाहरूसँग बकृहत् सञजाल 
वि्यो । ककृ ट्र पहािीले अकटोबि ि नोभेमबि २००५ मा ्युिोप ि अमेरिकाको भ्रमर गिी आन्ोलनको 
पक्षमा पैििी गिेका विए (पहािी २०६३) ।
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संख्यामा आम जनता सिकमा आउनुपि्श  भनने सबैको अनुमान वि्यो । अब के गनने भनने 
अन्योलपूर्श अिसिामा नागरिक आन्ोलनको शुरूआत भएको वि्यो ।

“लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक आन्ोलन” को नाममा केही बुवद्धजीिीहरू 
सिकमा आउने क्रममा केही घटना, वमवत ि प्रवक्र्या महत्िपूर्श िन् । जसतो माघ २०६१ 
को संकटकालपवि िाजनीवतक िाताििर केही खुकुलो भएको वि्यो । शाही शासन 
अनतिा्शवट्रि्य ्बाबमा वि्यो । वि.सं. २०६२ को शुरूवति ्ेश िोिेि गएकामध्ेय धेिै 
बुवद्धजीिीहरू नेपाल रकने का ि केहीले अनामनगिवसित नेपाल ्वक्षर एवस्या केनद्र (नेसाक) 
मा जममा भई िलरल गन्श िालेका विए । ्यो केनद्र ्ेिेनद्रिाज पाणिेले वि.सं. २०४६ 
को िाजनीवतक परिित्शन लगत्ै शुरू गिेका विए । ्यहाँ जममा हुने “पाका” व्यवतिहरूमा 
्ेिेनद्रिाज पाणिे, ककृ ट्र पहािी, पद्मितन तुलाधि, खगेनद्र संग्रौला, ककृ ट्र खनाल, िा. 
सिोज वधताल, ्मननाि ढंुगाना, िा. सुन्िमवर ्ीवक्षत, श्याम श्ेष्ठ, िा. महेश मासके, 
आव् विए । उनीहरू वभननवभनन िाजनीवतक विचािधािा िाख्िे तापवन शाही शासनको 
विरुद्धमा एक जुट विए । अवधकांश व्यवतिहरू वि.सं. २०४६ अवघ ्ेवख नै एक अका्शसँग 
व्यवतिगत रूपमा परिवचत विए ।

अनामनगिवसित नेसाकको भिनमै शावनतका लावग सा्झा अवभ्यान (कोक्याप) तिा 
िरिपरि पै्ल ्ुिीमा िहेका मावट्शन चौतािी ि मानिअवधकाि तिा शावनत समाज (ह्ुपनेस) 
जसता साना गैससहरूमा आबद्ध व्यवतिहरू शाही शासनको विरुद्धमा एकजुट हुनिे । शावनत 
समाजसँग समबद्ध ककृ ट्र पहािी जसता नाम चलेका मानिअवधकाििा्ी नेता पवन विए । 
अवनल भट्टिाई, व्नेश प्रसाई ं जसता ्युिाहरू नेसाक ि कोक्यापमा आबद्ध विए । मावट्शन 
चौतािीमा विमल अ्या्शल, िमेश पिाजुली, अनुभि अवजत, भासकि गौतम जसता ्युिाहरू 
विए । विवभनन संसिासँग आबद्ध ्यी ्युिाहरू एक आपसमा सािी पवन विए । अवनल 
भट्टिाई ि मावट्शन चौतािीका अनुसनधाताले पवहले पवन िाताििर ि कमै्या विरुद्धको 
आन्ोलनमा भाग वलइसकेका विए । धेिैले वि.सं. २०४६ को िाजनीवतक परिित्शनमा 
समेत भाग वलएका विए ।

िाजाको शासन असवहट्रु हुँ्ै जाँ्ा मावि उव्लवखत व्यवतिहरू का्य्शित संसिाको 
भविट््यको प्रश्न पवन गाँवसएको वि्यो । उ्ाहिरको लावग असोज २०५९ मा ततकालीन 
िाजा ज्ानेनद्र शाहले प्रधानमनत्री शेिबहा्ुि ्ेउिा नेतकृतिको सिकािलाई अप्सि गिेपवि 
मावट्शन चौतािीले िाजनीवतसँग प्रत्यक्ष सिोकाि िाखने विष्यलाई केही सम्यका लावग 
आफनो वन्यवमत िलरलबाट हटाएको वि्यो । त्यो बेला शाही सिकािले पुसतकको 
आ्यातमा कि समेत लगाएको वि्यो, जसले ्यी ्युिाहरूलाई क्षुबध बनाएको वि्यो । 
वि.सं. २०६१ मा िाजाद्ािा गरिएको िाजनीवतक “कू” ले भ्यको िाताििर वसज्शना गिेको 
सन्भ्शमा ्यी ्युिाहरू समेत वि.सं. २०६१ पविका आन्ोलनको बहसमा सहभागी भएका 
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विए, जो वि.सं. २०४६ पविको खुला िाजनीवतक िाताििरमा पवन विवभनन आन्ोलनको 
बहसमा अभ्यसत विए ।

नागरिक आन्ोलनकािीसँग संघष्शको अनुभि वि्यो ति जन परिचालनको विएन । ्यद्यवप 
आन्ोलनमा उनीहरूको सहभावगताले नमुना ि पे्रिराको काम ग¥्यो । त्यो बेला सिकमा 
आन्ोलन गन्श जाने िलरल हुँ्ै ग्ा्श ्ेिेनद्रिाज पाणिेलाई एक घटनाले घचघ््याएको 
वि्यो । सन् २००६ को नेपाल मोननटरमा ्यसबािे पाणिेको एक अनतिा्शता्श प्रकावशत ि, 
जहाँ उनी भनिन् :

त्यो घटना साउन ४, २०६२ मा भएको वि्यो । सात ्लको गठबनधनले नेपाल प्रज्ा 
प्रवतष्ठानमा िाजाद्ािा विघवटत प्रवतवनवध सभाको “सत्र” बोलाएका विए । ततकालीन 
िाजनीवतक गठबनधनका नेताहरू वगरिजाप्रसा् कोइिाला, माधि नेपाल लगा्यतका 
सांस्हरू जब तोवकएको सिानमा पुगे, तब उनीहरूलाई मूल ढोकामा नै िोवक्यो । त्यो 
बेला नेताहरूले वििोध जनाएको नाटक गिेि घि रकने  । म, मेिो ्युिा सािी अवनल 
भट्टिाईसँग प्रज्ा प्रवतष्ठानमा पुगेि त्यो दृट््य हे्दै विएँ । िाजाको क्मबािे िाजनीवतक 
्लहरूसँग कुनै ठोस सोचाइ ि का्य्शक्रम नभएकोमा हामी वि्कुलै वनिाश भ्यौ ँ । केही 
सम्यको िलरलपवि मेिा ्युिा सािी अवनलले शावनत ि प्रजातनत्रको लावग जनताको 
सममेलन गनु्शपनने सु्झाए । त्यो बेला मैले अवनललाई भनेको कुिा ्या् ि, “सममेलनको 
कुिा िोिौ ँ। ्यसलाई नागरिक आन्ोलन भनौ ँ। सात ्लहरूको पे्रिरा ि आवशिा्श्लाई 
नकुिी सिकमा जाउँ ।” त्यस व्न ्लका नेताहरू घि रकने ि अकको “सत्र” साउन ११ 
मा चलाउने बताए । हामी साउन १० मा नै प्रवतबवनधत गरिएको ितनपाक्श मा प्र्श्शन 
गनने, ितनपाक्श  ि ्ेशलाई अिैधावनक सत्ाबाट आफनो हातमा वलने विष्यमा सहमत 
भ्यौ ँ। खासमा हाम्ो सोचाइ भोवलप्ट हुन लागेको िाजनीवतक ्लहरूको का्य्शक्रमलाई 
सह्योग गनु्श वि्यो ।10

त्यवत बेलै ६५ िष्शको उमेि पाि गरिसकेका ्ेिेनद्रिाज पाणिेको भनाइले के ्ेखाउँि भने उनी 
लगा्यतका बुवद्धजीिीहरू िाजनीवतक ्लले जनपरिचालनको कुनै का्य्शक्रम न््याएकोमा 
वचवनतत विए । त्यसो हुनाले िाजाको “अिैधावनक” सत्ालाई सिकबाट “आफनो” हातमा 
वलने प्रर ग्दै प्र्श्शनको लावग िाज्िबािबाट केही स्य वमटि टाढाको प्रवतबवनधत सिान, 
ितनपाक्श को िनोट गिे । साउन १० मा गरिने पवहलो प्र्श्शनको उद्ेश्य भनेको साउन 
११ मा िाजनीवतक ्लहरूले आ्योजना गिेको विघवटत प्रवतवनवध सभाको “सत्र” लाई 
सह्योग गनु्श वि्यो । ्यही सम्यमा आम मानिेलाई जनताबाट “नागरिक” को पवहचान व्न 
खोवजएको वि्यो । ्यसिी साउन २०६२ मा न्याँ वकवसमको आन्ोलनको शुरूआत भ्यो । 

10 हेनु्शहोस्, नेपाल मोननटर (सन् २००६) । ्यसलाई अंगे्रजी मूलबाट भािानुिा् गरिएको हो ।
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नेपाल मोननटरको अनतिा्शता्शमा पाणिे िप बताउँिन्, “हामीले िलरललाई अरू अगावि 
बढा्यौ ँ ि ितनपाक्श को प्र्श्शनमा भाग वलन अवपल गनने वनर्श्य भ्यो । ितिव्यको खेस्ा त 
त्याि भ्यो ति हाम्ो कुनै औपचारिक नाम विएन । ्यसलाई ‘लोकतनत्र ि शावनतका लावग 
नागरिक आन्ोलन’ नाम व्ने सहमवत भ्यो ।”

्यो नाममा “लोकतनत्र” पवहले ि “शावनत” शब् त्यसपवि िावखएको ि । म सँगको 
कुिाकानीमा पाणिे ि अन्य नागरिक आन्ोलनकािीहरूले “लोकतनत्र” पवहले ि “शावनत” 
पवि आउनुपनने कुिा जानी बुव्झकन नै िावखएको बताएका विए । “शावनत” ले मात्र 
ततकालीन समस्याबाट मुवति नपाउने हुँ्ा “शावनत” भन्ा अगावि नै “लोकतनत्र” आिश्यक 
पनने विचाि अगावि सारिएको वि्यो । अन्य केही संसिाले “शावनत” शब् आफनो नामको 
शुरूमा िाखेका विए ।11 ति उनीहरूभन्ा वभनन तरिकाले नागरिक आन्ोलनको नामलाई 
अि्शपूर्श बनाइएको वि्यो ।

वनधा्शरित साउन १० मा “ितनपाक्श  हाम्ो हो” भनने नािाका साि ितनपाक्श मा प्र्श्शनको 
आ्योजना गरिँ्ै वि्यो । जानी बुव्झकनै ्यो नािा “सिल” बनाइएको वि्यो । ति नागरिक 
आन्ोलनकािीहरू जनसमि्शन पाइने कुिामा ढुकक विएनन् । िाज्िबािबाट केही स्य वमटि 
्ूिीमा िहेको, ततकालीन िाजाकी आमा ितनको नाममा सिावपत ितनपाक्श मा प्र्श्शन गरिन ु
आरैमा सांकेवतक प्रवतिोध वि्यो । मलाई कुिाकानीमा बताइए अनुसाि उति व्नमा परिवचत 
व्यवतितिहरू सितःसरूत्श रूपमा प्र्श्शनमा भाग वलन आएका विए । उति प्र्श्शनमा भाग 
वलएका एक आन्ोलनकािीका अनुसाि नागरिक आन्ोलनकािीहरू “सामान्य नेपालीको 
समि्शन” ्ेखेि वनकै उतसावहत भएका विए । सिकको पेटीमा सामान्य नेपालीहरूले ताली 
बजाइिहेका ि वनिंकुशताको विरुद्धमा नािा पवन लगाइिहेका विए । ्ेिेनद्रिाज पाणिे, अरूरा 
उपे्रती, कनकमवर ्ीवक्षत, श्याम श्ेष्ठ, ककृ ट्र पहािी, पद्मितन तुलाधि ि म्ल के सुन्ि 
लगा्यतका २६ जना परिवचत बुवद्धजीिीलाई त्यो व्न प्रहिीले वगिफताि गिेको वि्यो । 
आन्ोलनकािीहरूको भाषामा ितनपाक्श  प्र्श्शन “सरल” भएको वि्यो ।

वि.सं. २०५८ मा संकटकाल लागे्ेवख नै सिकाि विरुद्ध लगाताि आन्ोलनमा िहेका 
पत्रकािहरूको भूवमकाबािे पवन नागरिक आन्ोलनको सन्भ्शमा चचा्श गनु्श आिश्यक 
हुनि । साउन १० मा ितनपाक्श मा प्र्श्शन हुनु अगािै ्यसको व्यापक प्रचाि गरिएको 

11 बढ््ो माओिा्ी विद्रोहको कािरले “शावनत” शब् एक्मै प्र्योग हुँ्ैआएको अिसिा 
वि्यो । जसतै, चैत २०६० मा ि ओटा पेसागत संगठनहरूले शावनत ि प्रजातनत्रका लावग पेसागत 
सञजाल (पापि) को गठन गिेका विए । ्यसमा नेपाल बाि एशोवसएशन, नेपाल पत्रकाि महासंघ, 
नेपाल मेविकल एशोवसएशन, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल इवञजवन्यस्श एशोवसएशन, नेपाल वशक्षक 
संगठन जसता शवतिशाली संगठनहरू आबद्ध विए । पापिको नाममा शावनत शब् “प्रजातनत्र” 
भन्ा पवहले िाखेको ्ेवखनि ।
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वि्यो ।12 प्र्श्शनको अवघ्लो व्न साउन ९ मा ्ेिेनद्रिाज पाणिेको नामबाट प्र्श्शनमा 
भाग वलन गरिएको आह्ान ्ेशकै सबैभन्ा बढी वबक्री हुने कान्तिपुर ्ैवनकको विचाि 
पकृष्ठमा िावपएको वि्यो । लेखकको परिच्यमा ्ेिेनद्रिाज पाणिेलाई वि.सं. २०४६ पविको 
अनतरिम सिकािका मनत्री भनी सम्झना गरिएको वि्यो । 

भोवलप्ट धेिैजसो पत्रपवत्रकाहरूले—िाजाले सत्ा हातमा वलए पविको सबैभन्ा ठूलो 
प्र्श्शन भन्ै बढाइचढाइ गिी लेखेका विए । ्यसै गिी ्ुई जना भूतपूि्श मनत्री ्ेिेनद्रिाज 
पाणिे ि पद्मितन तुलाधि सवममवलत शावनतपूर्श प्र्श्शनमा प्रहिीले “्ुव्य्शिहाि” गिेको 
कुिालाई पत्रपवत्रकाले प्रािवमकताका साि िापे । प्रहिीले लाठी बसा्शउँ्ै गिेका तवसबिहरू 
प्रािवमकताका साि िावपए । सि्ंय आन्ोलनित पत्रकािहरूको उद्ेश्य िाजाको क्मलाई 
मानिअवधकाि वििोधी का्य्शको रूपमा ्ेश ि वि्ेशमा प्रसतुत गनु्श वि्यो । त्यसै गिी प्रहिी 
्मनले आन्ोलनलाई समि्शन ि सहानुभूवत बढोस् भनने पवन वि्यो । िासतिमा, ठूलो 
संख्यामा वगिफतािी व्एि शाही शासनलाई “नांगो” ि “लवजजत” बनाउने ्यो प्र्श्शनको 
एउटा मुख्य उद्ेश्य वि्यो, भनेि एक नागरिक आन्ोलनका अगुिाले मलाई बताएका 
विए । “अिैधावनक” मावनएको सत्ाले गनने सीवमत-्मनले समेत प्रवतिोध ्झन् बढाएको 
विवभनन अध्य्यनले ्ेखाएका िन् (अप ि िोइह्ल सन् १९९०) । ्यसै अनुसाि साउन १० 
को प्र्श्शन ि प्रहिीको “्ुव्य्शिहाि” ले “लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक आन्ोलन” 
लाई ठूलो प्रचाि वम््यो ि ्यो एक “ब्ानि” को रूपमा उ्ा्यो ।

नागरिक आन्ोलन “ब्ानि” को रूपमा उ्ाउनुमा वमवि्याको पवन ठूलो समि्शन वि्यो । 
सािै का्य्शक्रममा सि्शसाधािरको उपवसिवतले नागरिक अगुिाहरू उतसावहत भएका विए । 
त्यसपवि अकको िप प्र्श्शन ि आम सभा साउन २१, २०६२ मा काठमािौ ँबानेश्विमा गनने 
वनर्श्य भ्यो । बानेश्वि सभामा पवन नागरिकको भव्य उपवसिवत भ्यो । आन्ोलनकािी 
सँगको कुिाकानीमा सबैजसोले बानेश्विको उपवसिवत नागरिक आन्ोलनको प्रमुख घटना 
भएको बताएका विए । अन्ाजी १०,००० जवत मावनसले भाग वलएको प्र्श्शन ि सभा 
माघ १९, २०६१ मा िाजाले सत्ा हातमा वलए पविको सबैभन्ा ठूलो वििोध प्र्श्शन 
वि्यो । मलाई नागरिक अगुिाहरूले बताए अनुसाि, बानेश्वि सभाको सरलतापवि 
नागरिक आन्ोलनका अगुिाहरूलाई काठमािौ ँबाहेक ्ेश भरिबाट वनमनत्रराको ओइिो 

12  वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलनभि पत्रकाि ि आन्ोलनकािीहरूको विज्ापन 
पवत्रकामा “वन:शु्क” गरिएको वि्यो ।
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लागन िालेको वि्यो । नागरिक आन्ोलनको परिित्शनकामी नािाहरू ि जनपरिचालनले 
्लहरूलाई पवन प्रभावित पान्श िालेको वि्यो ।13

नागरिक आन्ोलनकािीहरूको ्ेशव्यापी सभा ि प्र्श्शन हुँ्ै ग्ा्श माघ २०६२ 
मा ्ेिेनद्रिाज पाणिे ि ककृ ट्र पहािी वगिफताि गरिए । त्यसपवि नागरिक आन्ोलनको 
“नेतकृति” िा. महेश मासके ि प्रा. ककृ ट्र खनालले समहालेका विए । मासके ि खनाल ्ुिै 
िाजनीवतक ्लहरूका स्स्य विए ।14 ्यी ्ुई नेताहरू नेतकृतिमा आइसकेपवि नागरिक 
आन्ोलनले बढी “खुला” नीवत वलएको वि्यो । िाजनीवतक ्लहरू प्रभािी हुन िालेका 
विए । सात्लहरूले माओिा्ीसँग िाता्श गनने वनर्श्य ि १२ बुँ्े सम्झौतापवि िाजनीवतक 
्लहरूले पवन ठुला प्र्श्शन गन्श िालेका विए । मंवसि २०६२ मा १२ बुँ्े सम्झौता भइ 
्लहरूले सं्युति आन्ोलनको घोषरा गरिसकेको अिसिामा नागरिक आन्ोलनले खुला 
नीवत वलनु कुनै आचि्य्शको विष्य भएन । त्यसपवि सिाभाविक रूपमा नै वमवि्याले पवन 
िाजनीवतक ्लहरूलाई नै बढी प्रािवमकता व्न िाले ।

सबैका आँखा चैत २४, २०६२ ्ेवख हुन लागेको “्ोस्ो जनआन्ोलन” मा गएको 
वि्यो । िाजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्धको आन्ोलनताका नागरिक आन्ोलनसँग समबद्ध 
धेिै अगुिा ि ्युिाहरू जेलवभतै्र विए ि वभतै्रबाट उनीहरूले बेलाबेलामा ितिव्य जािी 
गिेका विए । जेल बावहि हुनेहरूले विशेषत: “िाजाको अिैधावनक कफ्यु्श” तोिी प्र्श्शन 

13 ्लका नेताहरूले मलाई कुिाकानीमा बताए अनुसाि, नेपाली काँगे्रस, ततकालीन नेपाल 
कम्युवनसट पाटथी एकीककृ त माकस्शिा्ी लेवननिा्ी (एमाले) ि नेपाल कम्युवनसट पाटथी माओिा्ीका 
बैठकहरूमा नागरिक समाजको आन्ोलनबािे बािमबाि चचा्श च््थ्यो । कवतप्य महत्िपूर्श वनर्श्य 
ग्ा्श नेपाली काँगे्रस ि एमालेले “नागरिक समाज” को दृष्टानत व्न िालेका विए । ्यस अि्शमा 
नागरिक समाजको संकिनले ्लहरूलाई कवठन वनर्श्य वलन सहज बनाइव्एको वि्यो । उनीहरूले 
न्याँ संकिन ि क्थ्य पाएका विए । नेपाली काँगे्रसले आफनो सिापना काल्ेवख मान्ैआएको 
“संिैधावनक िाजतनत्र” को वसद्धानतलाई भ्ौ २०६२ मा त्यागेको वि्यो । पाटथीका नेता िामचनद्र 
पौिेलले पाटथीको सो वनर्श्य “नागरिक समाज” को दृवष्टकोरलाई मध्यनजि िाखेि गरिएको बताएका 
विए । नागरिक आन्ोलनको कािरले िाजनीवतक ्लहरूलाई परिित्शनकामी हुन पे्रिरा व््यो 
िा “बाध्य” पा¥्यो भनन सवकनि । एक िरिष्ठ नागरिक अगुिाका अनुसाि, नागरिक आन्ोलन 
न्याँ िाजनीवतक ्लको रूपमा त आउने होइन, भनने भ्य समेत ्लहरूलाई वि्यो । भूवमगत 
माओिा्ीहरूलाई समेत “नागरिक समाज” शब्को प्र्योग जँचेको वि्यो । जसतै: असोज १८, 

२०६२ मा माओिा्ीहरूले ्युद्धवििाम घोषरा ग्दै जािी गिेको ितिव्यमा “सात ्ल ि नागरिक 
समाजसँग माओिा्ी पाटथीको सकािातमक अनतिवक्र्या” भएको बताइएको वि्यो ।

14 वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलनताका ककृ ट्र खनाल नेपाली काँगे्रसको स्स्य विए 
भने महेश मासके नेपाल कम्युवनसट पाटथी (एकता केनद्र) का स्लाहकाि विए । मासके संलगन 
पाटथी सन् २००९ मा माओिा्ी पाटथीमा वमवसएको वि्यो ।
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गिेका विए । अनतत: जनआन्ोलनले विशाल सिरूप वल्यो ि िैशाख ११, २०६३ मा 
िाजाले ्लहरूसँग सम्झौता गिे । आन्ोलनबाट पुनसिा्शवपत प्रवतवनवध सभाले िाजाको 
अवधकािहरूलाई वनलमबन ग¥्यो ि वि.सं. २०६५ मा निवनिा्शवचत संविधान सभाको 
पवहलो बैठकले नेपालमा २५० िष्श पुिानो िाजतनत्रको अनत ग¥्यो ।

नागरिक आन्ोलनको शवति
साउन २०६२ मा सिापना भएको ि ्ेशव्यापी संगठन नभएको नागरिक आन्ोलनले 
जनपरिचालन गन्श ि ्यत्रो चचा्श पाउन कसिी समभि भ्यो ? ्यसबािेमा धेिै नागरिककमथीले 
मलाई “सित:सरूत्श” जनसहभावगता उ्लेखनी्य भएको बताएका विए । उनीहरूको आफनो 
कुनै संगठन ि नेतकृति “नभएको” ्ोहो¥्याउँिे । कोही चावहँ आफनो “खुकुलो संगठन” 
भएको समम सिीकािने । ति नागरिक आन्ोलनको नेतकृति, िरनीवत ि सञजाल अध्य्यन 
ग्ा्श जनपरिचालन सित:सरूत्श भएको विएन, बरु कसिी सामावजक, सांसककृ वतक ि सांकेवतक 
पुँजीहरू परिचालन भएका विए भनने ्यहाँ ्ेखाएको िु ।

्यो आन्ोलनको नेतकृतिमा ्ेशका नाम चलेका व्यवतितिहरू सामेल विए । ्यीमध्ेय 
अवधकांशले मूलधािको िाजनीवतबाट केही ्ुिी का्यम गिेका विए । अििा ्ैवनक 
िाजनीवतमा ्ेखा नपनने भूतपूि्श िाजनीवतज्, िाकटि, प्राध्यापकहरू विए । ्यी व्यवतितिसँग 
विवभनन मात्रामा सामावजक, सांसककृ वतक ि सांकेवतक पुँजी विए (बो्ु्श सन् १९८४, सन ्
२००१; बो्ु्श ि िाकिानट सन् २०१३) । अिा्शत्, संगठनमा पोखत नभए पवन धेिै नागरिक 
अगुिाहरू िाजनीवतको “खेलमा” चावहँ अभ्यसत विए । अरूहरूमा सामावजक ि सांकेवतक 
पुँजी वि्यो । ्यी पुँजीहरूले संगठनको अभािलाई पूिा गिेका विए ।

प्रसट ्ेवखने पिमपिागत ि औपचारिक श्ेरीगत संगठन नागरिक आन्ोलनमा नभए पवन 
नेतकृति नभएको चावहँ होइन । मलाई कुिाकानीमा बताइए अनुसाि, नागरिक आन्ोलनको 
गठन भए लगत्ै ितिव्यमा कसले सही गनने भनने िलरल भएको वि्यो । िलरलबाट 
्ेिेनद्रिाज पाणिे, ककृ ट्र पहािी ि िा. मिुिा श्ेष्ठको नाम िाखने वनर्श्य भएको वि्यो ।15 
पाणिे, पहािी ि िा. श्ेष्ठले वि.सं. २०४६ को जनआन्ोलन ि सन् १९८० को ्शकको 
मानिअवधकाि आन्ोलनमा सँगै काम गिेका विए । ्यता केही “नीवतगत असहमवत” ्खेाउँ् ै
िा. मिुिा श्ेष्ठ केही सम्यपवि नागरिक आन्ोलनबाट बावहरिए । त्यसपवि आन्ोलनको 
“नेतकृति” िा हसताक्षिकता्शको रूपमा पाणिे ि पहािी अगावि आए ।

15 ककृ ट्र पहािी ि िा. मिुिा श्ेष्ठ ्ुिै उति सभामा उपवसित विएनन् ति ्ुिैले पवि सहमवत 
जनाए । िा. श्ेष्ठ िामपनिी ्झुकाि िाखने बुवद्धजीिी हुन् । उनी ्ेिेनद्रिाज पाणिेसँगै वि.सं. २०४६ 
पवि गठन भएको अनतरिम सिकािका मनत्री विए ।
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पाका उमेिका ्ेिेनद्रिाज पाणिेलाई “नीवत वनमा्शता” का रूपमा मानन िावल्यो । सं्युति 
िाज्य अमेरिकाबाट विकास अि्शशास्तमा विद्यािारिवध गिेका ्ेिेनद्रिाज पाणिे केही चवच्शत 
पुसतक (पाणिे सन् २००० ि सन् २०११) का लेखक पवन हुन् । सािै, केही िष्श अगाविसमम 
उनी भ्रष्टाचाि वििोधी संसिा रिानसपिेनसी इनटिनेशनलसँग समबवनधत विए । पाणिे सन् १९८० 
को ्शकमा मानिअवधकाि आन्ोलनमा सवक्र्य विए । वि.सं.२०३६ को जनमतसंग्रह 
लगत्ै अि्श सवचिबाट िाजीनामा गिेका उनी “सि्ि” व्यवतिका रूपमा परिवचत विए । 
ततकालीन नेकपा माओिा्ीका नेता िा. बाबुिाम भट्टिाईसँग पवन पाणिेको वचनजान ि 
वमत्रित समबनध सन् १९८० को ्शक्ेवख नै वि्यो । ्यसै गिी मुख्य िाजनीवतक ्लका 
प्रमुख नेताहरूसँग उनको पहुँच वि्यो । ततकालीन सम्यमा परिित्शनकामी मावनएका विवभनन 
्लका नेताहरू जसतै, निहरि आचा्य्श, प्र्ीप वगरि, प्र्ीप ज्िाली आव्सँग उनी वनिनति 
समपक्श मा विए । ्यस वहसाबले पाणिे िावट्रि्य ि अनतिा्शवट्रि्य सञजालको केनद्रमा विए ।

उमेिले चावलसको ्शकमा वहँि््ै गिेका ककृ ट्र पहािी पवन सन् १९८० को ्शकको 
आवखिी्ेवख मानिअवधकाि आन्ोलनमा सवक्र्य विए । उनले एमनेष्टी इनटिनेशनलको 
नेपाल शाखा सिापना गन्श महत्िपूर्श भूवमका खेलेका विए । नेपाली काँगे्रससँग नवजक 
भए तापवन उनले केही िष्श पवहले नै पाटथी त्यागेका विए । प्रखि ्युिा ितिा पहािीले 
केही िष्श अगावि्ेवख नै मानिअवधकाि तिा शावनत समाजमा संलगन िहेि समानता ि 
जनपरिचालनमा आधारित संगठन सञचालनको अभ्यास ग्दै विए । सन् २००० ताका 
नै वि्ेशी सह्योग नवलने भनेि पहािी चचा्शमा आएका विए । मानिअवधकाििा्ीहरूले 
प्रवतिे्न लेखने हैन जनपरिचालन गनु्शपि्श  भनने मान्यता िाखिे, ककृ ट्र पहािी । उनी संलगन 
शावनत समाजले सि्शनाम नाट््य समूहसँग वमलेि जनपरिचालनको काम ग्दैआएको वि्यो । 
पहािीलाई माघ २७, २०६१ मा वगिफताि गरिएको समाचाि विश्वका प्रमुख वमवि्याहरूले 
उठाएका विए । त्यवत बेला एमनेष्टी इनटिनेशनलले “अजनेनट एकसन” को विज्वति जािी 
गिेको वि्यो । उनको वगिफतािीको वब्वटश संस्् मा समेत चचा्श भएको वि्यो । असोज 
२०५९ मा िाजाले ्ेउिा सिकाि अप्सि गिे्ेवख नै उनले नेपालमा गरतनत्रको िकालत 
ग्दै आएका विए । वि.सं. २०६१ मा िाजाको प्रत्यक्ष शासन लागू हुनुअवघ गरतनत्रको 
साि्शजवनक समि्शन गनने माओिा्ीका नेता तिा बुवद्धजीिी बाहेक अरू एक्मै कम विए । 
्यसतो बेला उनलाई “गरतनत्रको आगो ओक्ने” व्यवतिको रूपमा धेिैले वचत्रर ग््शिे । 
अिा्शत्, पाणिे जसतै पहािी समेत सामावजक, सांसककृ वतक ि सांकेवतक पुँजीका धनी विए ।

आन्ोलनताका वमवि्यामा पहािीबािे ििी ििीका ह्ला चले िा चलाइएका विए । 
एक आन्ोलनकािीका अनुसाि, कसै कसैले त उनको वचनामा नेपालको पवहलो िाट्रिपवत 
हुने लगन भएको समेत बताएका विए । उसै गिी पहािीका हजुिबाले उनी नेपालको पवहलो 
िाट्रिपवत बनने भविट््यिारी गिेका विए । पहािीसँग नवजक िहेका एक अवधकािकमथीका 
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अनुसाि धेिै सि्शसाधािरले उनी नेपालको पवहलो िाट्रिपवत हुने कुिा पत्याएका विए । पँहेलो 
िंगको पोशाक लगाउने ि लामा ्ाह्ी जुंगा पालेका पहािीलाई ॠवषमुवन जसतै “त्यागी” ि 
“वनसिािथी” व्यवतिको रूपमा वचवत्रत गरिएको वि्यो । उनको “आध्यावतमक शवति” को बािेमा 
समेत ह्ला चलेका विए । जसतै, अकटोबि २००५ मा एक इटावल्यन अवधकािकमथीले 
उनलाई “आधुवनक सन्यासीको संज्ा” व्एको पहािीले लेखेका िन् (पहािी २०६३ : 
४९) । त्यसै गिी उनको अवििावहत अिसिालाई पवन त्याग ि िहस्यका रूपमा व्याख्या 
गरिएको वि्यो । एक जना आन्ोलनकािीको भनाइमा पहािी “भविट््यद्रष्टा” समेत विए । 
जसतै, नागरिक सभाहरूमा पहािीले िषा्श हुने समभािनाबािे गिेको “भविट््यिारी” धेिैपटक 
वमलेको ती आन्ोलनकािीले मलाई सुनाएका विए । प्रसट ितिा पहािीलाई पत्रपवत्रकाले 
पवन आन्ोलनका तवसबिहरूमा प्रािवमकता व्निे । 

ककृ ट्र पहािी ि ्ेिेनद्रिाज पाणिेसँग भएका सामावजक, सांसककृ वतक ि सांकेवतक 
पुँजीलाई आन्ोलनको ्ौिानमा वमवि्याले िप विसताि गन्श सघाएको वि्यो । उनीहरू 
लोकतनत्रको पक्षधि विए, सिावपत िाजनीवतक ्लसँग टावढएको लामो सम्य भइसकेको 
वि्यो । त्यसकािर उनीहरू ध्ुिीककृ त िाजनीवत ि समाजमा “वनट्पक्ष” ्ेवखनिे । साउन २१, 
२०६२ मा बानेश्विमा भएको सभामा पहािी ि पाणिेले आन्ोलन सरल भएपवि “कुनै 
प् सिीकाि नगनने” घोषरा ग्दै िाजनीवतक ्लहरूले नै भविट््यमा ्ेशको नेतकृति गनु्शपनने 
बताएका विए । ्यसले नागरिक आन्ोलन अकको लोकवप्र्य ्ल नबननेमा िाजनीवतक 
्लहरूलाई पािेको आश्वसत वि्यो । वनट्पक्षता ि त्यागको घोषराले उनीहरूको सांकेवतक 
पुँजीलाई ्झनै बढाइव्एको वि्यो ।16 पत्रकािहरूले मलाई बताए अनुसाि उनीहरूले जानी 
बुव्झकन नै नागरिक आन्ोलनमा पहािी ि पाणिेको समि्शन ि प्रचाि गिेका विए । ्यसको 
कािर वि्यो, धेिै पत्रकाि तिा गैससहरू समेत िाजनीवतक ्लहरूजसतै ्यिावसिवतिा्ी ि 
“ब्नाम” भएकोले जनपरिचालन गन्श नसकने सो््िे । त्यसकािर नागरिक आन्ोलनमा 
उनीहरूको भिोसा ि विश्वास बढेको वि्यो । जसले ग्ा्श पाणिे ि पहािीको व्यवतिति ि 
जीिनीबािे पत्रपवत्रकाहरूले खुबै चचा्श गिेका विए । नागरिक आन्ोलनको ्ुई िष्शपवि 
मैले कुिाकानी गिेको अवधकांश सि्शसाधिरहरूले “नागरिक समाज” का व्यवतिका रूपमा 
मूलत: पाणिे ि पहािीलाई सम्झेका विए । पाणिे ि पहािी लगा्यत नागरिक आन्ोलनका 
प्रमुख व्यवतिहरूलाई त्यो बेला, “नागरिक अगुिा” को रूपमा वचनाइएको वि्यो ।17 ्यी 

16 ्ेिेनद्रिाज पाणिे ि िा. मिुिा श्ेष्ठ वि.सं. २०४६ को आन्ोलन पचिात् गवठत मवनत्रपरिष् ्मा 
िहेकाले उनीहरू रेरि मनत्री बनन आन्ोलनमा लागे, भनने अि्श नलागोस् भनेि पवन ्यो “त्याग” 
को घोषरा महत्िपूर्श वि्यो ।

17 “अगुिा” शब्ले प्रचवलत शब् “नेता” भन्ा रिक अि्श व्नि । अगुिा शब्ले नेपालको 
ग्रामीर परििेशलाई समेट्ि । ्यसलाई अपरिवचत ठाउँमा ्यात्रा ग्ा्श बाटो ्ेखाउने व्यवतिको रूपमा 



92 | चूिामवर बसनेत

अगुिाको सांकेवतक पुँजीले नागरिक आन्ोलनको जनपरिचालनमा ठूलो भूवमका खेलेको 
हुनु प््शि ।

नागरिक आन्ोलनमा जोविएका िापािली ि अनामनगि क्षेत्रका केही साना गैससहरूको 
आबद्धताले नागरिक आन्ोलनलाई रोन, रोटोकपी, सभाहल, फ्याकस जसता भौवतक स्ोत 
जुटाउन सह्योग वमलेको वि्यो । सािै, ्यी संसिासँग समबद्ध अनुसनधाता, सि्ंयसेिक तिा 
संसिाहरूको सञजाल पवन उवत्कै महत्िपूर्श वि्यो । ्यी बाहेक लेखक, विवभनन िाजनीवतक 
्लसँग समबद्ध त्यस सम्यका परिित्शनकािी ि जु्झारु ्युिा तिा विद्यािथी नेता जसतै गगन 
िापा, ्योगेश भट्टिाई, िामकुमािी ्झाँक्री लगा्यत, पत्रकाि तिा सामावजक अवभ्यनताहरूले 
मावट्शन चौतािीले चलाउने वन्यवमत िलरल शकृंखलाहरूमा भाग वलएका विए । उनीहरू 
चौतािीका अनुसनधातासँग परिवचत पवन विए । मावट्शन चौतािी वमवि्या अनुसनधानको 
क्षेत्रमा अग्ररी संसिा भएकोले चौतािीका ्युिा अनुसनधाताले पत्रकािहरूसँग समबनध 
बढाउन सेतुको काम गिेका विए । त्यस खालको समबनध नागरिक आन्ोलनको संकिन 
वनमा्शर ि जनपरिचालनमा सह्योगी भएको वि्यो । त्यसै गिी वमवि्या ि पेसागत संगठन 
बाहेकका, जनजावत, मवहला ि अपांगता आन्ोलनमा सहभागी व्यवतिहरूलाई नागरिक 
आन्ोलनमा सहभागी गिाउन ्यी समपक्श  ि समबनधले महत्िपूर्श भूवमका खेलेका विए । 
नागरिक आन्ोलनको आफनै संगठन नभएकोले काठमािौ ँ बावहिका का्य्शक्रमहरू भने 
अन्य संघ-संगठनहरूले आ्योजना गिेका विए ।18

आफनै ठूलो संगठन नहुनु ्झट्ट हे्ा्श कमजोिी लागन सकि ति ्यसलाई अिसिको रूपमा 
पवन बुझन सवकनि । आफनो संगठनको सिाव्यतिबािे सो्न नपिेको, िाजनीवतक ्लहरूसँग 
तुलनातमक रूपमा टाढा िहेको ि सांगठवनक अभ्यासले पै्ा गनने बनधनबाट मुति हुनाले 
नागरिक आन्ोलनलाई चका्श नािा लगाउन ि न्याँ क्थ्य वसज्शना गन्श सवजलो वि्यो । 
औपचारिक संगठन नभएकोले नागरिक आन्ोलनको का्य्शकािी प्हरूमा प्रवतसपधा्श हुन 
पाएन । ्यसले आन्ोलनलाई एक बनाउन सह्योग ग¥्यो ।

बुझन सवकनि । ्यसमा नेता शब् चावहँ िाजनीवतक ्लका नेताहरूलाई मात्र प्र्योग गरिएको वि्यो । 
उव्लवखत आन्ोलनको सन्भ्शमा अगुिाको भाषाले नेता भ्रष्ट ि अगाविको बाटो ्ेखाउन असमि्श 
हुन् भनने अि्श व्एको वि्यो ।

18 काठमािौ ँबावहिका पत्रकाि ि िवकलहरूले “नागरिक समाज” को सभा ि प्र्श्शनहरूको 
आ्योजना गिेका विए । मैले पढेका केही प्रचाि सामग्रीहरूमा ती का्य्शक्रम नागरिक अवभ्यान, 
लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक अवभ्यान, लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक समाजको 
सञजाल आव्ले आ्योजना गिेको लेवखएको हुन्थ्यो । ्यी समूह ि संगठन को विए भनने ठम्याउन 
सवजलो िैन ।
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अककोवति पेसागत संगठनका आफनै सांगठवनक बनधन विए । नागरिक आन्ोलन 
जसतो गरतनत्रको िकालत गनने हैवस्यतमा उनीहरू विएनन् । कवतप्य नेताहरूले म सँगको 
कुिाकानीमा आरू “कानूनी रूपमा ्ता्श भएको संगठन” भएकोले आफना पवन सीमाहरू 
भएको बताएका विए । जसतो गैसस महासंघमा समबद्ध िाजािा्ीहरूको धािरालाई पवन 
सममान गनु्शपनने आफनो “बाध्यता” भएको एक जना गैससका िरिष्ठ व्यवतिले बताएका 
विए ।19 िाजािा्ीहरूले समेत आन्ोलनलाई सघाएको हुनाले पेसागत संगठनहरू नागरिक 
आन्ोलन जसतो साि्शजवनक रूपमा परिित्शनकामी हुन सक्ैनिे ।20 जो परिित्शनकामी विए, 
उनीहरूले आफनो संगठनको परिच्यलाई गौर बनाएका विए । ्यसिी विवभनन विचािधािा 
बोकने परिित्शनकामीहरूलाई नागरिक आन्ोलनले सिान ि संकिन ्ुिै व्एको वि्यो ।

ततकालीन िाजनीवतक परिवसिवतले समेत नागरिक आन्ोलनलाई साि व्एको वि्यो । 
का्य्शकािी अवधकाि वलएका ततकालीन िाजा ि िाजनीवतक ्लहरूको द्नद्ातमक िाजनीवतक 
समबनध उतकष्शमा पुग्ै गएको अिसिामा नागरिक आन्ोलन जवनमएको वि्यो । वि.सं. 
२०५८ मा ज्ानेनद्र शाह हठात् िाजा हुनुअवघ समेत लोकवप्र्य विएनन् । एकवति, जेठ 
१९, २०५८ को ्िबाि हत्याकाणिमा वजममेिाि िहेको आिोप उनले खेपनुपिेको वि्यो । 
गरतनत्र घोषरापवि िाज्िबाि िोि्ने व्नमा व्एको ितिव्यमा आरूमावि सो आिोप 
लगाइएको उनले घुमाउिो पािाले उ्लेख गिेका विए । अककोवति, वि.सं. २०६२–२०६३ 
को जनआन्ोलनले नेपालको िाजनीवतक इवतहासलाई नै पुनव्या्शख्या गिेको वि्यो, जसमा 
िाज्िबािलाई “खलना्यक” को रूपमा उभ्याइएको वि्यो । ्यो बेला माओिा्ीहरूले 
समेत गरतनत्र ि संविधानसभाको मागलाई गाउँगाउँमा पु¥्याएका विए । ्ेशका नाम 
चलेका ि पहुँच भएका वनजी िेवि्यो, वटभी ि पत्रपवत्रकाहरूले आन्ोलनको समि्शन गिेकाले 
परिित्शनकामी सन्ेश गाउँघिसमम विसताि भएको अिसिा वि्यो ।

नागरिक आन्ोलनमा पवन गरतनत्रको नािा उठ्न िालेको वि्यो । आन्ोलनकािीहरूको 
भनाइमा ककृ ट्र पहािीको लोकवप्र्यताको प्रमुख आकष्शर उनको गरतनत्रको चकको िकालत 
वि्यो । एक नागरिक अगुिाले मलाई बताए अनुसाि सभाहरूमा शुरूमै ितिा बनाएमा 
पहािीको भाषर सुनेपवि श्ोताहरू सभा िोिेि जाने भएकोले उनलाई प्रा्य: अवनतम 
ितिाको रूपमा िावखन्थ्यो । कवतप्य सभामा ककृ ट्र पहािीलाई गरतनत्रका भाषर गन्श 
सम्य व्नुपनने भन्ै सहभागीहरूले हो-ह्ला समेत गिेका उ्ाहिर विए । सभामा ्यव् 
ितिाहरूले िाजासँग वमलेि जानुपनने िा िाता्श गनु्शपनने प्रसंग उठाएमा, सहभागीले ह्ला 

19 सात ओटा पेसागत संगठनहरूको सञजाल (पापि) ले चैत २०६० मा जािी गिेको 
एक ितिव्यमा िाजा, ्ल ि माओिा्ीहरूले िाता्श गिी सम्झ्ािीमा पुगनुपनने बताइएको वि्यो ।

20 वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्ोलनको सन्भ्शमा गरतनत्र ि संविधानसभाको मुद्ालाई 
खुलेि पैििी गननेलाई मैले परिित्शनकामी भनेको हुँ ।
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गिेि वििोध ग््शिे । नागरिक आन्ोलनले ्यसिी िाजा वििोधी परिित्शनकामी संकिनको 
विसताि पवन ग्दै ग्यो । त्यो बेला नागरिक आन्ोलनका चका्श नािा ि निीन क्थ्यहरूले 
्युिा आन्ोलनकािी ि सि्शसाधिर जनतालाई समेत िोएको अनुमान गन्श सवकनि ।

नागरिक आन्ोलन, नागरिक समाज ि नागरिक सकंथन
वमवि्या ि सि्शसाधिरमा्झ नागरिक समाज भनेि वचवनए पवन नागरिक आन्ोलन वभत्रको 
परिभाषा चावहँ रिक वि्यो । सन् १९९० को ्शकको मध्य्ेवख सिावपत गैससहरूले 
आरूलाई नागरिक समाजको रूपमा वचनाउन िालेका विए ि उनीहरूले त्यसो गिेको मन 
नपिाउनेहरू धेिै विए (तामाङ सन् २००२; पाणिे २०५८; शाह सन् २००२; िनत २०५८) । 
विशेषत: नागरिक आन्ोलनका ्युिाहरू सिावपत भइसकेका गैससलाई, “तिाकवित 
नागरिक समाज” भन्ै वखस्याउँिे । आन्ोलनको सम्य ि सा्झा लक््य भएि हुनसकि ककृ ट्र 
पहािी ि ्ेिेनद्रिाज पाणिे भने उनीहरूसँग केही व्यािहारिकता ्ेखाउँिे । ति पवन पाणिेले 
म सँगको कुिाकानीमा आरूहरूलाई वमवि्याले “अरू जसतै नागरिक समाज” भनेकोमा 
असनतोष जनाएका विए । ्यसको मतलि सिावपत नागरिक समाज अिा्शत् गैससहरूलाई 
लागने गिेका आिोपबाट नागरिक आन्ोलन टाढा बसन चाहन्थ्यो ।

नागरिककमथीहरू आरूलाई “सित:सरूत्श” नागरिकहरूको समूह भनेि परिवचत गिाउँिे । 
उनीहरू आरूलाई चेतनशील, आलोचनातमक ि वजममेिाि “नागरिक” भएको पवन बताउँिे । 
कसैकसैले आरूहरू “संसािभि ्ेवखने मध्यम िगथी्य बुवद्धजीिी” नागरिक भएको पवन 
बताएका विए । अिा्शत्, ्यो सम्यमा नागरिक समाज हैन नागरिक संकिनको प्रचुिता 
वि्यो । नागरिक आन्ोलनको ितिव्य ि प्रचाि सामग्रीमा पवन “नागरिक” शब्को नै 
प्र्योग बढी गरिएको हुन्थ्यो । नागरिक आन्ोलनको बैठक पुवसतकामा धेिैले आफनो 
परिच्य “नागरिक” को रूपमा गिाएका विए । नागरिक आन्ोलनमा सहभागीहरूले शाही 
शासन वििोधी आन्ोलनमा “शुद्ध” नागरिकको रूपमा भाग वलनु पनने ि आफनो पिमपिागत 
सांगठवनक पवहचानलाई अगावि ््याउन नहुने विचाि िाख्िे ।

ति सिावपत नागरिक समाजका अवधकािीहरूले ्ुई िष्शपवि म सँगको कुिाकानीमा 
नागरिक आन्ोलनकािीहरूको आलोचना ग्दै, गैससहरूले आफनो सांगठवनक परिच्य 
लुकाउनुपनने जरुित नभएको बताएका विए । कवतप्य वनर्श्य प्रवक्र्याहरूमा समेत ्यसतै वििा् 
भएको वि्यो । एक गैससमा आबद्ध व्यवतिका अनुसाि, वनर्श्य प्रवक्र्या “अवल व्यिवसित” 
बनाउन उनले व्एको सु्झािलाई नागरिक आन्ोलनकािीहरूले असिीकाि गिेका विए । 
्यसतै म सँगको कुिाकानीमा गैससको नेतकृतिमा पुगेका केही मावनसले नागरिक आन्ोलनले 
्यसका सभा ि प्र्श्शनहरूमा िाजनीवतक ्ल ि नेतालाई अना्ि एिं अवशष्ट व्यिहाि गिेको 
बताएका विए । सिावपत नागरिक समाजमा आबद्ध व्यवतिहरू भने जनपरिचालनको जस 
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िाजनीवतक ्ललाई व्न चाहनिे ि उनीहरूले विशेषत: अनतिा्शवट्रि्य परिचालनमा भूवमका 
खेलेको बताएका विए । सिावपत नागरिक समाजले ्यसतो धािरा िाखने कािर चावह ँ
उनीहरूको िाजनीवतक ्लहरूसँग भएको वनकटताको कािरले वि्यो ।

आन्ोलनकै क्रममा सिावपत नागरिक समाज ि नागरिक आन्ोलनबीच वििा् बढ्् ै
गएको वि्यो । उनीहरूको सा्झा तािो िाजा भएकोले वििा् िाती िाख्ै उनीहरूले वििोध 
प्र्श्शन ि जनपरिचालनका का्य्शक्रमहरू आफनै वकवसमबाट ग्दै गए । ्यो वििा् विसेमबि 
१०, २००५ को सं्युति िाट्रिसंघ मानिअवधकाि व्िसमा ितािु्ल भएको वि्यो । ्यो 
िष्शको मानिअवधकाि व्िसले नेपालमा िाजाको शासन भएकोले विशेष महत्ि िाख््थ्यो । 
उनीहरूले ्यो बु्झेका हुनाले सं्युति का्य्शक्रम गनने सहमवतको प्र्यास पवन गिे । ति नागरिक 
आन्ोलनकािीहरूले संगठनको ्झणिा ि व्यानि ्ेखाउन नहुने भनने अिान वलएका विए । 
त्यसपवि ्ुई समूहले िुटै्ट का्य्शक्रम आ्योजना गिे । 

वि.सं. २०६२–२०६३ को जनआन्ोलनको सन्भ्शमा नागरिक शब्लाई नागरिक 
समाजको च्तीको संकिन ि अभ्याससँग सापेक्ष रूपमा िुट््ट्याएि हिेेमा नागरिक आन्ोलन ि 
नागरिक समाज बीचको अनति बुझन सवजलो हुनि । नागरिक आन्ोलनलाई समेत “नागरिक 
समाज” भननु मुलत: वमवि्याको भाषा वि्यो । त्यवत बेला पत्रकािहरू शाही सिकािबाट 
एक्मै पीवित विए ि उनीहरूलाई नागरिक समाजको “सही परिभाषा” के हो भननेमा रुवच 
विएन । उनीहरूलाई जनपरिचालनको व्यािहारिक प्रश्नको मात्र मतलि वि्यो । सन् १९९० 
को ्शक्ेवख नै प्रचलनमा िहेको “नागरिक समाज” शब्लाई पत्रकािहरूले सवजलोका 
लावग प्र्योगमा ््याएका हुन सकिन्; अििा उनीहरूले नागरिक संकिन ि पवहचानलाई 
अिचेतन रूपमा नै प्र्योग गिेको पवन हुन सकि । ्यसतै प्रवक्र्याबाट सि्शसाधिरले पवन 
नागरिक समाजको पवहचानलाई बु्झेका हुन सकिन् । पत्रकािहरूले जानी बुव्झकनै त्यो 
बेला नागरिक आन्ोलनको समि्शन ि िकालत गिेका विए ।

ति वमवि्याले प्र्योग गनने “नागरिक समाज” शब्लाई ठुला गैसस ि नागरिक आन्ोलन 
्ुिैले वभनन कािरले मन पिाएका विएनन् । जसतो एक ठुला गैससका प्रमुखले नागरिक 
आन्ोलनलाई मात्र पत्रकािहरूले “नागरिक समाज” मानेको गुनासो ग्दै नेपालमा नागरिक 
समाज बुझनलाई “कावनतपुि ्ैवनकलाई सोधनु” भनी आफनो असनतोष जनाएका विए । 
वमवि्याले नागरिक समाज भन्ै मूलत: नागरिक आन्ोलनलाई संकेत गिेको उनलाई मन 
पिेको विएन । मैले मावि नै बताए अनुसाि नागरिक आन्ोलनकािीहरू चावहँ नागरिक 
समाज भनेि आरूलाई ठुला गैससहरू जसतै ठावनएकोमा खुसी विएनन् ।

नागरिक आन्ोलनकािीलाई वमवि्याले नागरिक समाजको रूपमा प्रसतुत गिेको वकन 
मन नपिाएको होला भनेि मैले केही िरिष्ठ पत्रकािहरूलाई प्रश्न गिेको विएँ । मेिो प्रश्नबाट 
केही त चवकत भएका विए ि एक जनाले मलाई प्रवतप्रश्न गिेका विए—“नागरिकहरू एक 
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ठाउँमा आए ि हामीले त्यही नागरिकको समूहलाई ‘नागरिक समाज’ भनेका हौ,ँ त्यसलाई 
नागरिक समाज नभनेि के भनने त ?” उनीहरू आरू नारा कमाउने संसिाहरूमा का्य्शित 
भए पवन चेतनशील नागरिक भएको ि त्यही हैवस्यतमा आन्ोलनलाई समि्शन गिेको िा 
सहभागी भएको बताएका विए । पत्रकािहरूको बु्झाइमा नागरिक समाज भनेको व्यवतिहरूले 
आरूलाई नागरिक ठान्ै जममा भएको “समाज” वि्यो । अवधकांश पत्रकािहरूले वि.सं. 
२०६२–२०६३ को जनआन्ोलनको सम्यमा नागरिक समाज भनेि मुलत: नागरिक 
आन्ोलनलाई नै भनेको म सँगको कुिाकानीबाट प्रसट हुन्थ्यो । ्यस अि्शमा “नागरिक 
समाज” बािेको बु्झाइ पत्रकाि ि नागरिक आन्ोलनकािीमा उसतै उसतै वि्यो । उनीहरूको 
कुिाबाट ततकालीन सम्यमा “नागरिक” हुनु एक्मै अि्शपूर्श वि्यो भनने प्रसट हुनि । 

नागरिक पवहचान वकन ्यसतो अि्शपूर्श भ्यो ? ्यसमा नागरिक आन्ोलनवभतै्र वकन 
“नागरिक” शब्को ्यवतविघन प्र्योग भ्यो, भनने कुिा महत्िपरू्श ि । ्यहाँ नागरिक आन्ोलनमा 
्यिुाहरूको भवूमकालाई हनेु्शपनने हुनि । वि.सं. २०६२–२०६३ को सम्यमा भएका आन्ोलनभरि 
नै ्युिा ि पाका पुसताबािे बहस चलेको वि्यो । नागरिक आन्ोलनवभत्र पवन ्युिा ि पाका 
पुसताको संकिन प्रबल ्ेवखन्थ्यो । नागरिक आन्ोलनका पाका स्स्यले समेत “्युिा” 
शब्को खबु प्र्योग ग््शिे । एकप्ट मलाई लेखक खगेनद्र संग्रौलाले सागपात ि ्युिाहरूको 
संगतले आरूलाई सिसि िहन ि ्युिा-अनुभि गन्श सह्योग वमलेको बताएका विए । 
कुिाकानीको क्रममा ्ेिेनद्रिाज पाणिेले पवन बािमबाि ्युिाहरूको प्रसंग वनका्िे । ्ेश ि 
समाजलाई ्योग्ान व्न नसकेको आफनो पसुतालाई पाणिेले “अपिाधी” समम भनिे । नागरिक 
आन्ोलनमा विशेषत: ्युिाहरूको बोलबाला भएि पवन नागरिक शब्को प्र्योग भएको हुन 
सकि । नागरिक शब् ्यहाँ समानताको रूपमा प्र्योग भएको बुझन सवकनि । ्यही समानताको 
चाहनाले ्युिाहरूलाई नागरिक आन्ोलनमा आकष्शर गिेको वि्यो । पाका व्यवतिहरूले ्युिा 
परिचालन गन्श िचेको चेतन िा अिचेतन िरनीवतक संकिनको रूपमा पवन ्यसलाई बुझन 
सवकनि । ्यसले परिित्शनकामी ्युिा विद्यािथी नेताहरूलाई समेत प्रभावित पािेको वि्यो । ्यस 
अि्शमा नागरिक आन्ोलन ्युिाम्य वि्यो भने ्युिाहरू आफनो भवूमकाको खोजीमा विए ।

नागरिक समाजको परिच्य नागरिक आन्ोलनकािीले असिीकाि गनु्शको एउटा प्रमुख 
कािर ठुला गैससहरूमा श्ेरीगत असमानता हुनि भनेि हो ।21 नागरिक आन्ोलनको 
खुला िलरलबाट वनर्श्यमा पुगने प्रवक्र्यामा नागरिक समाजका केही िरिष्ठ नेताहरू 
खुसी विएनन् । ्यहाँ बुझनु पनने के हो भने “व्यिवसित” प्रवक्र्याले नागरिक आन्ोलनका 
्युिाहरूलाई वनर्श्य प्रवक्र्याबाट बावहि िाखन सक््थ्यो । नागरिक आन्ोलनका ्युिाहरू 

21 उनीहरू ्यो पवन ्ाबी गिने वक सिावपत नागरिक समाज “परिित्शनकामी” विएनन् । उनीहरूको 
भनाइमा “नागरिक समाज” ले िाजनीवतक ्लहरूसँग ल्य वमलाउँ्ै “शावनत” ि “प्रजातनत्रको 
पुनसिा्शपना” भन्ा ठूलो मुद्ा उठाएका विएनन् ।
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कोक्याप, मावट्शन चौतािी जसता वभननै सांगठवनक संसककृ वत भएका साना गैससमा काम 
ग््शिे । ्यो अनुसनधानको ्ौिान मैले धेिै साना ि ठुला गैससहरूको भ्रमर गिेको विएँ । 
मावि उव्लवखत साना गैसस अरूभन्ा वभनन विए । ठुला “व्यािसाव्यक” गैससभन्ा 
व्यनीहरूको का्य्शशैली अनौपचारिक वि्यो । अनतिवक्र्यामा ्ेखािटी मानसममान गनने चलन 
व्यनीहरूमा कम वि्यो । उ्ाििा्ी “सितनत्रता” ि “समानता” को जनाउ व्ने भएकोले पवन 
नागरिक आन्ोलनका ्युिा पुसतालाई “नागरिक” शब् अि्शपूर्श भएको हुनसकि । नागरिक 
आन्ोलनकमथीहरूले आरूलाई बािमबाि “सित:सरूत्श” आन्ोलनको रूपमा वचत्रर गनु्श 
भनेको पवन पुिानो श्ेरीगत शवति संिचनाको वििोध गनु्श हो ि आरू कसैद्ािा “वन्नेवशत” 
नभएको ि सिवििेकले वनर्श्य वलने “नागरिक” भएको बताउनु वि्यो ।

अनतमा, नागरिक शब् ्या संकिन वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलनको बकृहत ्
परििेशमा सिाभाविक ि अि्शपूर्श वहसाबले आएको वि्यो । िारा कालको आवखिी्ेवख 
नै आम नेपालीलाई बु्झाउन प्र्योग गरिँ्ैआएको लोकवप्र्य शब् “जनता” ्यो बेला गा्यब 
जसतै भएको वि्यो । जसतो, साउन २१, २०६२ को बानेश्वि सभामा िा. मिुिा श्ेष्ठले 
“वप्र्य नागरिक” भनेि श्ोतालाई समबोधन गिेका विए ।22 ्यो सम्यमा नागरिक शब्सँगै 
लोकतनत्रको न्याँ शासकी्य सिरूपको क्पना गरिएको वि्यो । वि.सं. २००७ ि २०४६ 
का आन्ोलन ि त्यस पविका िष्शहरूमा पवन व्यापक प्र्योग हुँ्ैआएको “प्रजातनत्र” 
शब् हिाएजसतै भएको वि्यो ।23 वि.सं. २००७ मा िारा शासनको अनतपवि “जनता” 
शब्सँगै “प्रजातनत्र” शब्ले शासकी्य सिरूपको वचत्रर गिेको वि्यो । वि.सं. २०४६ मा 
आन्ोलनकािीहरूले प्रजातनत्र शब्कै प्र्योग गिे । प्रजातनत्र शब्ले संिैधावनक िाजतनत्र 
ि अंगे्रजीको “वलबिल िेमोके्रसी” को भाि व्एको वि्यो । ति वि.सं. २०६२–२०६३ मा 
“नागरिक” शब्सँगै लोकतनत्रको न्याँ शासकी्य सिरूपको क्पना गरि्यो । “लोक” ले 
“प्रजा” शब्लाई विसिावपत गरिव््यो । ति “लोक” वनरिह हैन शासन अवधकािको स्ोत 
भएको “नागरिक” को रूपमा क्पना गरिएको वि्यो । “प्रजा होइन नागरिक” बनौ ँभनने 
नािाका साि गरतावनत्रक ्यात्राको त्य भएको वि्यो । ्यसिी हे्ा्श नागरिक आन्ोलनमा 
“नागरिक” संकिनको प्र्योग असिाभाविक लाग्ैन । 

22 नेपालका आमसभाहरूमा सामान्यत्या सभाको “सभापवत” लाई समबोधन गरिनि । 
उपवसित ्श्शक श्ोताहरूलाई सामान्यता “आ्िरी्य जनसमु्ा्य” भनेि समबोधन गरिनि ।

23 काँगे्रस नेता निहरि आचा्य्श ि प्राध्यापक लोकिाज बिालले वि.सं. २०५७ ि २०५८ ्ेवख 
नै राट्टरुट्ट “लोकतनत्र” शब्को प्र्योग गिेको ्ेवखनि । ति ्यो शब्लाई नागरिक आन्ोलनले 
व्यापक बनाएको वि्यो । चैत २०६० मा गठन भएको पेसागत संगठनहरूको “सञजाल” (पापि) 
ले भने “लोकतनत्र” शब्को प्र्योग गिेको विएन । 
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वनषकर्ष
मैले ्यो लेखमा मूलत: “लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक आन्ोलन” को उ््य ि ्यसको 
जनपरिचालनको चचा्श गिे ँ। ्यो कुनै सिा्यी प्रककृ वतको सांगठवनक शवति विएन ि माघ १९, 
२०६१ मा ततकालीन िाजा ज्ानेनद्र शाहले शुरू गिको प्रत्यक्ष शासन विरुद्धको आन्ोलनको 
सन्भ्शमा उ्ाएको वि्यो । वमवि्या ि सि्शसाधािरले समेत नागरिक आन्ोलनलाई मूलत: 
नागरिक समाजको रूपमा वचवत्रत गिे पवन ्यसले नागरिक शब्लाई अगावि बढाएको 
वि्यो । नागरिक आन्ोलनलाई नागरिक समाज भननुभन्ा वि.सं. २०६२–२०६३ को 
आन्ोलनको विवशष्ट परिवसिवतमा उवबजएको “नागरिकहरूको समाज” भननु उवचत हुनि ।

नागरिक शब्ले नागरिक आन्ोलनमा प्रधानता पाउने ्ईु प्रमुख कािर विए । पवहलो, 
नागरिक आन्ोलनमा ्युिाहरूको बोलिाला वि्यो । ्यी ्युिाहरू आफनो भूवमकाको 
खोजीमा विए । उनीहरू शासकी्य अवधकाि भएको नागरिकको रूपमा उवभन चाहनिे । 
्यहाँ नागरिक शब् समानताको अि्शमा प्र्योग भएको वि्यो । ्ोस्ो कािर चावहँ नागरिक 
शब् िाजाको “वनिंकुश” शासनको विरुद्धमा प्र्योग भएको वि्यो । ्यहाँ पवन समानता 
कै अि्शमा नागरिकलाई बुझन सवकनि । ्यस अि्शमा शाह (सन् २००८) ले भने जसतै 
नागरिक समाज बहुअिथी त वि्यो ति ्यो सि-वन्नेवशत भावषक आ्श्श मात्र विएन । वि्ेशी 
्ाताहरूले नागरिक समाजको उप्योग ग्दै वि.सं. २०६२–२०६३ को आन्ोलन मार्श त 
“कमजोि” िाज्यलाई अ्झ धिाश्यी बनाए भनने शाह (सन् २००८) को तक्श  वचत्बुझ्ो 
िैन वकनवक ्यसले नागरिक आन्ोलन लगा्यत समग्र नागरिक समाजको आनतरिक सि-
पवहचान ि िाजनीवतक प्रवक्र्यालाई अिमू््यन ग््शि । ्यो त अत्यनतै बलिान िाजालाई 
कमजोि ठावनएका नेपाली जनताहरूले “नागरिक” भएको जनाउ व्ँ्ै घुँिा टेकाएको घटना 
वि्यो । ्यस अि्शमा वि.सं. २०६२–२०६३ मा नागरिक संकिनलाई एक घटनाको रूपमा 
पवन बुझन सवकनि । नागरिक संकिनले नेपाली समाजको ठूलो वहससालाई आफनो भूवमका 
खोजने माध्यम बना्यो । ्यसले ततकालीन सम्यमा अि्शपूर्श न्याँ-न्याँ क्थ्यहरूको जनम 
व््यो । ्यसले इवतहासको न्याँ क्पना ि पुनव्या्शख्या गनने अिसि व््यो । लोकतनत्रमा 
नागरिक हुनु भनेको आरूलाई न्याँ व्यवतिको रूपमा बुझनु वि्यो । ्यसले व्यवति, समाज 
ि िाज्यबीच न्याँ समबनध सिापना भएको जनाउ व्एको वि्यो ।24

24 आन्ोलनको सरलतापवि “लोकतनत्र ि शावनतका लावग नागरिक आन्ोलन” तिा 
बकृहत् नागरिक समाजको भूवमकाको विष्य रुवचकि हुनसकि ति त्यो सन्भ्श लेखको ्ा्यिाभन्ा 
बावहिको विष्य हो ।
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धनयिा्
्यो लेखको मस्यौ्ामा वटपपरी गिी सुधाि गन्श महत्िपूर्श सह्योग गनु्शहुने प्रत्यूष िनत, 
प्ररब खिेल ि हष्शमान महज्शनलाई धन्यिा् व्न चाहनिु । ्यसै गिी िप वटपपरीका लावग 
अजु्शन पनिीप्रवत पवन आभािी िु ।
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