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दीपक ज्ञवाली

पषृ्ठभूथि
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्ोलन नेपालको राजनीथिमा एउटा ऐथिहाथसक फड्को 
थियो । जनआन्ोलनको सफलिासँगै कैयौ ँितकालीन माग पूरा भए पथन नेपाली राजनीथिमा 
असनिुथटि जारी रह्ो । राजनीथिक एजेनडा पथन पररवि्तन भए । िप अथिकारका लाथग 
ठूलठूला संघर्त भए । िीमधये एक प्रमखु थियो—ितकालीन नेकपा माओवा्ीको सशस्त्र युद्ध । 

यो युद्धका क्रममा झनडै १७ हजारको जयान गयो । यस क्रममा िेरै बेपत्ा, घाइिे र 
अपांग भए । काथत्क २२, २०६३ को १२ बुँ्े थवसितृि शाथनि समझौिा नेपालको शाथनि 
प्रथक्रयाको लाथग कोशेढंुगा साथबि भयो । शाथनि समझौिा यिा ितकालीन थवद्ोही पक्ष 
माओवा्ी पटक-पटक सत्ामा गयो । लामो पहल र नेपालथसिि संयुक्त राष्ट्र संघीय थमसन 
(अनथमन) को मधयसििामा ितकालीन माओवा्ीका हथियार र लडाकू वयवसिापन भए । 
सरकार, माओवा्ी र संयुक्त राष्ट्र संघ बीचको समझ्ारी अनुसार अनथमनको रोहबरमा 
हथियार वयवसिापन भएपथि शाथनि प्रथक्रयाले अकको ठूलो फड्को मा¥यो । माओवा्ी 
पाटटीले शाथनि समझौिा ग¥यो र पथि केही पटक आफैले युद्ध गरेको पाटटीसँग सत्ा 
साझे्ारी ग¥यो । 

िर तयो बेला युद्ध गरेका सहकमटीहरूकै बेमेलका कारण ितकालीन नेकपा माओवा्ी 
पाटटी टुटफुटको शतृंखलाको थशकार भयो । पथि पुष्पकमल ्ाहाल “प्रचणड” नेितृतवको 
एकीकतृ ि नेकपा (माओवा्ी) र केपी शमा्त ओली नेितृतवको नेकपा (एमाले) पाटटी २०७५ 
सालमा एकीकतृ ि भए । ्ुवै पाटटी एक भई पथहलो पटक झनडै ्ुई थिहाईको शथक्तशाली 
कमयुथनसट सरकार बनयो । िर मोहन वैद्य थकरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रथवक्रम चन् 

चार
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(थवपलव) लगायि पूव्त माओवा्ी नेिाहरू थभननाथभननै बाटोथिर लागे । संथविान सभा 
थनवा्तचन, गणिनत्र घोरणा, सिानीय र प्र्ेश थनवा्तचन, संघीयिा काया्तनवयनको अभयास 
जसिा अनेक ऐथिहाथसक शतृंखलाबीच अथहले संघमा माओवा्ी र एमाले एक भएर बनेको 
नेपाल कमयुथनसट पाटटी (नेकपा) को ्ुई थिहाईको सरकार थक्रयाशील ि भने प्र्ेश र 
सिानीय सरकारमा उसकै प्रभुतव ि ।1

शाथनि प्रथक्रयाको क्रममा ितकालीन माओवा्ीका हथियार वयवसिापन भए पथन 
सशस्त्र थहंसा र क्षथिका घटना भइरहेका िन् । ्ेशमा थसिरिा र शाथनि जुनसुकै बेला 
पथन थबिोथलन सकने अवसिा ि । यसको एउटा कारण हो, तयथि बेला माओवा्ीलाई 
्बाउन गठन भएका प्रथिकार समूहहरूसँग भएका ठूलो संखयाका हथियार । माओवा्ी 
युद्धकालमा प्रथिकारका लाथग गथठि सशस्त्र समूहहरू गाउँ-गाउँसमम फैथलएका थिए । शाथनि 
समझौिासँगै माओवा्ीको प्रथिकारका लाथग बनाइएका समूह पथन लाखापाखा लागे पथन, 
र केही प्रथिकारवा्ी र केही माओवा्ी लडाकूहरू हथियारको शतृ ंखला िाडेर िम्तकम्तमा 
लागे पथन,2 प्रथिकार र प्रथिकारवा्ीहरूसँग भएका हथियार पूण्त रूपमा वयवसिापन भएको 
िैन । शाथनि खलबलयाउन सकने प्रथिकारवा्ीका हथियारबारे अथहलेसमम कुनै िलफल, 
खोज र लेखाजोखा भएको ्ेथखँ्ैन । माओवा्ी सशस्त्र युद्धको इथिहाससँग जोथडएको 
यथि ठूलो पाटोबारे किै वयवथसिि खोजी अधययन समेि भएको ्ेथखँ्ैन ।

यसै पररपे्रक्यमा यो लेखमा माओवा्ी थवरुद्ध भएको प्रथिकार, प्रथिकारवा्ी, र 
प्रथिकारवा्ीसँग भएका हािहथियारबारे चचा्त गररनि । यसिो प्रथिकार मूलिः िराई-मिेसमा 

1पथिललो पटक सत्ा साझे्ार ्ल समाजवा्ी पाटटी, नेपाल बाथहररए पथन मिेस-केथनद्ि 
अकको ्ल राथष्ट्रय जनिा पाटटी सत्ासँग नथजथकएको ि । यसको पथिललो प्रमाण हो, माघ २०७६ 
मा भएको राथष्ट्रय सभा थनवा्तचनमा नेकपा र उसको गठबनिन ।

2 उ्ाहरणका लाथग, भारिमा थवथभनन अपरािमा मुथिएका नवलपरासीका मुरारी पहलमान 
पथहले गोलीको माला लगाउँिे (हेनु्तहोस् िथसबर १), अथहले रुद्ाक्षको । शुरूमा उनले माओवा्ीलाई 
संरक्षण थ्एका थिए । माओवा्ीले पथन उनलाई प्रशसि प्रयोग गरेको थियो । िर २०५८ सालमा 
माओवा्ीले आफूलाई अपहरण गरेपथि उनी माओवा्ी थवरोिी भए । ्ीथक्षि (२०६४ : 
११८–१२०) का अनुसार रािथ्न गोलीको माला लगाएर मानने र मनने मात्र भारा बोलने, र िेरै 
थहंसाका घटनासँग प्रतयक्ष जोथडएका उनै मुरारी आजभोथल सािु (भगि) बनेका िन्, मािा-
मासुसमम खाँ्ैनन्, थनिारमा चन्नको लकको टीका लगाउँिन् र गलाभरर िुलसी र रुद्ाक्षका 
माला लगाउँिन् । यो लेखक वैशाख २३, २०६४ मा उनलाई भेट्न भारिीय सीमा नथजकको 
गाउँ पथकलहवाको रिनगञजथसिि उनको घर पुग्ा उनी धयान र पूजामा वयसि थिए । िेरै घणटाको 
प्रथिक्षापथि उनी अनौठो सवरूपमा पूजाकोठाबाट बाथहर थनथसकए । उनका बालबचचा पथन उनकै 
भेरभूरामा थिए । उनको सािमा गाउँका केही सािु पथन थिए । उनको घरको सवरूप ि झन ्
थवथचत्रको ्ेथखन्थयो—थभत्ाभरर भगवानका िथसबरै िथसबर । 
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भएको थियो । मिेसमा पथन कथपलवसिु, नवलपरासी र रुपन्ेही थजललामा सबभन्ा 
सशस्त्र र सशक्त प्रथिकार भएका थिए । यो लेखमा खास गरी कथपलवसिु र नवलपरासी 
थजललामा भएका प्रथिकारबारे र िी प्रथिकारवा्ीका हािहथियार कथि वयवथसिि भए-
भएनन्, र तयसले शाथनि सुरक्षामा पारेको असरबारे थवशे्रण गररनि । लेखको पथहलो 
खणडमा प्रथिकार के थियो, कसरी प्रथिकारवा्ीलाई सरकारले उकसायो र सेनाले िाथलम 
थ्यो, र प्रथिकारको शतृ ंखला कसरी चलयो भननेबारे चचा्त गररनि । 

तस्बिर १ : गोलीको मालामा मुरारी पहलमान । 

्ोस्ो खणडमा िी हथियार कहाँ गए भननेबारे जानकारी थ्इनि, र नवलपरासीमा 
भएका हथियारको ि्थयांक थ्ने प्रयास गररनि । सािै, वयवसिापन गररएका वा लुकाएर 
राखेका हथियार नै मिेसमा भएका र हुने गरेका आिंकको एउटा प्रमुख स्ोि भएको िक्त  
गररनि । तयस पथिको खणडमा हथियार वयवसिापनका प्रयासबारे चचा्त गररनि, जस 
अनिग्ति थवथभनन हथियारिारी समूहसँग सरकारले गरेका वािा्त प््तिन्, जुन अझै पथन 
टंुगोमा पुगेको िैन । थनष्कर्तमा, अथहले सशस्त्र समूह नरहे पथन िी हथियारले अझै पथन 
शाथनिमा खलल पु¥याउन सकने भएकोले थिनको वयवसिापन हुनुपननेमा जोड थ्इनि ।
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के थियो प्रथिकार ?
माओवा्ी युद्ध चथक्त रहेको बेला उनीहरूको बल घटाउन, प्रभाव कम गन्त, र पराथजि गन्त 
ितकालीन शाही सरकारलाई चुनौिी बथनरहेको थियो । यही बेला पथचिम िराईका िीन 
थजलला नवलपरासी, रुपन्ेही र कथपलवसिुमा माओवा्ी थवरुद्ध सशस्त्र समूहहरू खडा 
भए । यसिा समूह खडा भए्ेथख शाथनि प्रथक्रया टंुथग्ासमम (२०६१ असार्ेथख २०६३ 
मंथसर) समम ्ुवै पक्षबीच िेरै थभडनि भए । िीन थजललामा प्रथिकारवा्ी र माओवा्ीबीच 
भएका रक्तपािपूण्त थभडनिमा डेढ सयभन्ा बढीको जयान गयो । िीमधये केही राजनीथिक 
काय्तकिा्त, थवद्ोही र अपरािी थिए भने बाँकी थन्कोर सव्तसािारण । िनसमपथत्को नाश 
उथत्कै भयो ।3

माघ १९, २०६१ पथि ितकालीन राजा ज्ञानेनद् शाहले प्रतयेक नेितृतव गरेको सरकारले 
माओवा्ी थवरुद्ध थभड्न सीमाविटी क्षेत्रका कैयौ ँ बाहुबली, अपरािकमटी र माओवा्ी-
पीथडि सव्तसािारणलाई हथियार, िाथलम, संरक्षण, उकसाहट, र आश्ासन थ्एर चलाएको 
संगथठि अथभयान नै प्रथिकार थियो ।

प्रथिकारको शुरूआि कथपलवसिु, नवलपरासी र रुपन्ेहीमा एकैजसो समयमा भएको 
थियो । कथपलवसिुमा भएजसिै थहंसाको सवरूप सरकारी संरक्षणमा नवलपरासी र रुपन्ेहीमा 
समेि फैथलयो । थजललाका गाउँ र वडासमम सञजाल थवसिार गरेर प्रथिकारलाई अथघ 
बढाइयो । माओवा्ी थवरुद्ध प्रथिकार गनने नाममा शाही शासन कालमा सरकारबाट पाएको 
प्रोतसाहन, िाथलम र संरक्षणका भरमा पथचिम नेपालका िीन थजललामा प्रथिकारवा्ीहरूले 
“खिरनाक सशस्त्र सञजाल” खडा गरे ।

कथपलवसिुमा पथहलो पटक जेठ २०६१ को ्ोस्ो सािा्ेथख माओवा्ीको प्रथिकार 
गन्त संगथठि सवरूप बनयो (ज्ञवाली २०६३) । शुरूमा हथिहवा र थपठवा गाउँमा ७० 
जनाभन्ा बढी सशस्त्र वयथक्त संगथठि रूपमा माओवा्ीको प्रथिकारमा उथत्रए । तयसको 
नेितृतव गनने थप्रिम पाणडे पथहले माओवा्ीकै सहयोगी थिए । पथहले माओवा्ीलाई सघाएका 
पाणडेले पथि गएर अनििः माओवा्ीकै थवरुद्धमा सशस्त्र समूह बनाए र माओवा्ी थवरुद्ध 
खुलेआम प्रथिकारको घोरणा गरे । उनी साव्तजथनक रूपमै माओवा्ीलाई थसधयाउने 
प्रथिथक्रया थ्निे ।4 तयस बेला माओवा्ी र उनको नेितृतवमा रहेको समूहबीच थ्नथ्नै 
लुकामारी हुन्थयो । िी ्ुवै समूह भूथमगि थिए, िर ्ुवैको आश्रयसिल भारि नै थियो । 

3 यसको थवसितृि थववरणको लाथग, हेनु्तहोस् ज्ञवाली (२०६७) ।
4 समय साप्ाथहकमा थप्रिम पाणडे र भारिीय सुरक्षाकमटीको प्रथिथक्रया िाथपएको थियो । 

पाणडेको प्रथिथक्रया थियो, “माओवा्ीहरूले हामीलाई सिाए । उनीहरूलाई िाड््ैनौ ँ । हामीसँग 
७५ जनाको सशस्त्र समूह अतयािुथनक हथियार सथहि ि । माओवा्ीको केनद्ीय नेितृतव खराब 
िैन । िर सिानीय काय्तकिा्तले जनिालाई सिाएका िन् ।” 
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उनको घरसँगै जोथडएका थिमेकीहरू थ्नमा घरमै बसे पथन राि परेपथि भारि पसिे, अकको 
थ्न थबहान नेपाल थभथत्रनिे । पाणडेको समूहले सिानीयसँग चन्ा मागिे, िमकयाउँ्थयो । िर 
उनको समूहको त्रासले सिानीयहरू प्रथिकारवा्ीबारे बोलन सक्ैनिे, थकनभने उनीहरूले 
सिानीय ्ुई युवालाई चोकमै गोली हानेर माररएको दृशय ्ेखेका थिए ।5

्ेशमा माओवा्ीले सामना गरेको प्रथिकार यो मातै्र थिएन । सोही अवथिमा बागलुङ 
र पयुठानमा पथन माओवा्ीको प्रथिकार सवरूप नेकपा मसालको वैिाथनक मोचा्त राथष्ट्रय 
जनमोचा्तले ितकालीन माओवा्ी थवरुद्ध भणडाफोर अथभयान संचालन गरेको थियो, र  
्ैलेखमा पथन प्रथिकारको रूप ्ेखा परेको थियो (ज्ञवाली २०६१क) । िर तयो प्रथिकार 
पथचिम िराईमा जसिो सशस्त्र थिएन । तयो माओवा्ीथवरुद्ध मथहलाहरूको आक्रोश थियो, 
जुन केही समयपथि मतिर भयो । ्ैलेखको प्रथिकारबारे माओवा्ीथभत्र पथन थववा् 
जथनमयो । डा. बाबुराम भट्टराई लगायिले तयसलाई नेितृतवको कमजोरीको पररणाम भन् ै
प्रथिथक्रया जनाए (थघथमरे २०६१) । २०६२ सालकै सेरोफेरोमा एक अकको समूहले पथन 
माओवा्ीथवरुद्ध प्रथिथक्रया जनाएको थियो । आफूलाई माओवा्ी-पीथडि बिाउने गणेश 
थचलवालको नेितृतवले वैशाख २०६३ ्ेथख एक मथहना काठमाडौकँो खुलला मञचमा 
थशथवर बनाई आन्ोलन गरेको थियो । उक्त समूहका वयथक्तहरू पटक-पटक पक्राउ पिने र 
ररहा हुनिे (हेनु्तहोस्, शाह २०६२) ।

सरकारी उकसाहट, सैथिक बयारेकिा िाथलि
प्रथिकारको पथहलो अभयास सरकारकै मनत्रीहरूले कथपलवसिुबाट शुरू गरे । उनीहरूले 
प्रथिकारवा्ीहरूलाई हथियार, िाथलम र संरक्षण थ्ने घोरणा अनुसार सिानीय प्रशासनले 
समपूण्त वयवसिा ििा बन्ोबसि थमलायो । सरकारले लयाएका बाहेक, प्रथिकारवा्ीहरूले 
आफैले लयाएका हथियारमा नमबर लगाएर वैिाथनकिा थ्इयो ।

तयसिै, थसद्धाि्तनगर थजलला प्रहरी िाना, लालपुरका िाने्ारको प्रथिथक्रया थियो, “हतया, 
डकैिी, लुट, बलातकार लगायि २२ ओटा मुद्ामा हामी थप्रिमलाई पक्रन खोथजरहेका िौ ँ। उनको 
्ोहोरो नागररकिा ि । उनलाई नेपालको प्रशासनबाटै संरक्षण ि” (ज्ञवाली २०६३) ।

5 िी ्ुई मतृिक हथिहवाका रामलखन कुमटीका भाइ चौिरी कुमटी र िोरा चेिन कुमटी थिए । 
घटनाबारे रामलखनको भनाइ थियो, “साँझ ८ बजन लागेको थियो । घर नथजकै वयसि चोक 
फुटवाको बगैचँामा अचानक गोली चलयो । ... उनीहरू भैरहवामा िानको चोकर बेचेर घर फककं ् ै
थिए । मेरै अगाथड थप्रिम र िमनेनद् थसंहको समूहले पैसा मागे । उनीहरूले मागे जथि १ लाख 
७० हजार पथन थ्एँ, जुन रकम उनीहरूले चोकर बेचेर लयाएका थिए । भाइ र िोरालाई नमान्त 
थबनिी ग्दै उनीहरूको खुट्टा ढोगे ँ । िर मैरै अगाथड मेरो भाइ र िोरालाई उनीहरूले मारे । थप्रिम 
र िमनेनद्सँग १४ जना सहयोगी थिए” (ज्ञवाली २०६३) ।
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मिेसमा प्रथिकारमा लागने फुथि्तला र फुस्तथ्ला युवालाई माथसक एक हजार रुपैयाँ 
िलब थ्ने आश्ासनका साि कमानडरजसिा प् िोथकए । पुस २०६१ मा कथपलवसिुमा 
“ग्ामीण सवयंसेवक सथमथि” का नाममा प्रथिकारवा्ीहरूका थनथमि बकाइ्ा थविान 
जारी गररयो, जसमा “काम सथकएपथि हथियार सरकारलाई बुझाउने” शि्त पथन राथखयो । 
उनीहरूलाई सरकारी सैथनक बयारेकमा िाथलम थ्इयो । माथसक िलबको पथन वयवसिा 
गररयो । सेनाले हथियार थ्यो, र हथियार चलाउन िाथलम पथन । 

प्रथिकारवा्ी अगुवा मुनना खाँका अनुसार तयथि बेला गाउँ-गाउँमा प्रथिकार सथमथि 
बनाएर सेनाले सैनय िाथलम थ्एका थिए । खाँका अनुसार एक गाथवसबाट चार जनाका 
्रले ्श गाथवसका ४० जना युवालाई नवलपरासीको थत्रवेणी बयारेकमा बन्ुक चलाउने 
िाथलम थ्इयो (ज्ञवाली २०६७) । यसैको अका्त एक प्रमाण थिए, कथपलवसिुका प्रथिकार 
अगुवा पपपु (सलाउद्ीन खान) । उनले गोरुथसंगेथसिि थशव्ल गणबाट १२ बोरको 
थपसिोल पाएका थिए । उनले िीन मथहनासमम १२ सय रुपैयाँका ्रले िलब पथन पाए । 
यसिै िाथलम सेनाको २२ नमबर बाथहनी बुटवलमा पथन थ्इयो (ज्ञवाली २०६७) । यसरी 
तयही बेला प्रथिकारवा्ी अगुवाहरू राजयबाटै आफूहरूलाई सहयोग भएको सवीकािने ।

माघ २०६१ मा कथपलवसिुको िनकौली गाथवसको मलावामा प्रथिकार समूहबाट ि 
जना माओवा्ी माररए । घटना लगत्ै सिलगि अधययनमा पुगेका ितकालीन गतृहमनत्री कमल 
िापाले प्रथिकारमा उत्रने गाउँलेहरूलाई हथियार थ्ने घोरणा गरे (ज्ञवाली २०६१ख) । 
तयसपथि फागनु ६ ्थेख ९ गिेसमम चार थ्नथभत्र कथपलवसिुको साथबक गणेशपरु, खरिररया 
र भगवानपुर गाथवसमा प्रथिकारवा्ीको आक्रमणबाट २१ माओवा्ी नेिा-काय्तकिा्त माररए 
(ज्ञवाली २०६१ख) । फागुन ६ मा गणेशपुर र भगवानपुरमा माओवा्ी थजलला जनसरकार 
स्सय अथलअखिर मुसलमान सथहि १२ जना माररए । फागुन ७ मा गणेशपुर र खरहररया 
गाथवसमा माओवा्ी समि्तक डखी चमार, रामजान मुसलमान, राम्ास, थवजय िुलला 
मुसलमान र रामजन मुसलमान माररए । सोही थ्न जवामारी गाथवसमा माओवा्ी थजलला 
अधयक्ष थवष्णु पनिी जीवन, उनका अंगरक्षक यमबहा्ुर ढाल मगर, र गणेशपुर गाउँ 
जनसरकार प्रमुख थझलकन या्व माररए । अब्ुल कैयम खाँ लगायिका प्रथिकारवा्ीले 
माओवा्ीको जया्िी थवरुद्ध आफूहरूले कारबाही गरेको साव्तजथनक रूपमै सवीकार गरे 
(ज्ञवाली २०६१ख) । यसलाई शाही नेपाली सेना २२ नमबर बाथहनी बुटवलका ितकालीन 
प्रवक्ता प्रबल थवटिले पथन सविःसफूि्त रूपमा प्रथिकारमा उते्रका गाउँलेहरूद्ारा माओवा्ी 
माररएको अथभवयथक्त थ्ए (ज्ञवाली २०६१ख) ।

तयसपथि गतृहमनत्री कमल िापाले फागुन १०, २०६१ मा कथपलवसिुको गणेशपुरमा 
पुगी उनीहरूलाई हौसयाए । मनत्रीहरू ्ानबहा्ुर शाही, रामनारायण थसंह र रािाकतृ ष्ण 
मैनालीले थिनलाई सुरक्षा थ्ने घोरणा गरे । प्रथिकारमा उथत्रएकाहरूलाई सममान गनने नाममा 
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आयोथजि काय्तक्रममा मनत्रीहरूले प्रथिकारमा उथत्रनेहरूको पूण्त सुरक्षा थ्ने वचन थ्ए । 
तयो बेला सिानीयले माओवा्ी थवरुद्ध चकको नाराबाजी गरे । प्रथिकारमा उथत्रएकाहरूलाई 
मनत्री र सरकारले मातै्र होइन, ितकालीन राजा ज्ञानेनद्ले समेि प्रोतसाहन थ्ए ।6

प्रथिकारका नाममा चलेको थभडनि भयावह थियो । प्रथिकारवा्ीले कथपलवसिुका 
थवष्णु पनिी लगायि माओवा्ीका ्ज्तनौ ँ नेिा-काय्तकिा्तको हतया गरे, कैयौकँो हथियार 
खोसे र सयौ ँ माओवा्ीलाई प्रशासनसामु आतमसमप्तण पथन गराए । थभडनिको चपेटामा 
परेर िुपै्र गाउँका हजारौ ँ माथनसको बेहाल भयो । माओवा्ीलाई संरक्षण थ्एको भन् ै
प्रथिकारवा्ीले कथपलवसिुको हललानगर नामको थसंगो गाउँलाई घेरेर आगो लगाए, कररब 
नौ सय घर खरानी बनाइथ्ए । सुकुर पासी, रामबली पासी, अंग् पासी लगायि थजउँ् ै
आगोमा डढेर मरे, हजारौ ँ जनिा थवसिाथपि भए ।

तयसले माओवा्ीलाई पथन झन् उत्ेथजि बनायो । प्रथिकारवा्ीहरू बैठक बसेको ठानेर 
थिनले नवलपरासीको बग्त्हवा गाउँमा िावा बोले । िावामा ७ कक्षामा पढ्ने हृ्येश 
या्व सथहि ११ गाउँले माररए । सो थ्न प्रथिकारवा्ीहरू भाथगसकेका थिए, थन्कोरहरू 
माररए (ज्ञवाली २०६१ख; अथिकारी २०६२क, २०६२ख) ।

प्रथिकारको उनमा् सव्तसािारणसमम फैथलयो । कथपलवसिु, गणेशपुरमा माओवा्ीले 
पे्रमबहा्ुर भुजेलको अपहरण गरे । उनलाई खोजन थहँडेका आक्रोथशि ३०० गाउँलेले 
माओवा्ी लुकेको आशंकामा कैयौ ँ बसिीमा आक्रमण र आगजनी गरे । 

्ुई िरी हथियारिारीको घानमा थन्कोर सव्तसािारणहरू परेको अकको घटना हो, 
कथपलवसिुको थपप्रामा भएको माओवा्ी आक्रमण । असारको पथहलो सािा भएको घटनामा 
प्रथिकारवा्ी थप्रिम पाणडेको समूहलाई लथक्षि गरी माओवा्ीले गरेको आक्रमणमा थप्रिम 
बाँचे िर चार सव्तसािारण माररए । माररनेमा पूव्त गाथवस अधयक्ष अहम् हाथकमका िोरा 
मोहमम् मसिाफा, सिानीय मुमिाजका िोरा मोहमम् वथकल, रामवचन लोिका िोरा 
गोवि्तन लोि र अका्त गाउँले रघुवीर लोि थिए । अहम् हाथकमका अनुसार माओवा्ीले 
गलि सूचनाका आिारमा उनीहरूमाथि आक्रमण गरे । थप्रिमसँगै तयहाँ रहेका सबै जना 
प्रथिकार समूहकै भएको गलि सूचनाका आिारमा माओवा्ीले आक्रमण गरेको भनाइ 
माररएका पररवारजनको पथन थियो (ज्ञवाली २०६१क) ।

तयसरी प्रथिकारको नाममा बाँथडएका हथियार अथहलेसमम थफिा्त भएका िैनन् । 
थफिा्तको प्रयास हुन ि टाढाको कुरा, अचेल ि थिनको चचा्त पथन हुन िाडेको ि । 

6 नवलपरासीको बग्त्हवा घटना लगत्ै अमेररकाबाट प्रकाथशि टाइम पथत्रकामा प्रकाथशि 
अनिवा्तिा्तमा राजा ज्ञानेनद्ले प्रथिकारमा उथत्रएका डाँकाहरूको सवागि गरेको एक लेखमा उललेख 
ि । ज्ञानेनद्को भनाइ थियो, “... अथि भनेको अथि हो । यो प्रसट सन्ेश ग्ामीण जनिाले 
आिंककारीहरूलाई थ्इरहेका िन् । उनीहरू उथठरहेका िन्” (हेनु्तहोस्, ्ेवकोटा २०६२) ।
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सत्ाचयूि भएका राजा ज्ञानेनद्का मनत्रीहरूले ि आफनो भनाइ फेन्त असथजलो मानेनन् नै, 
प्रशासनले पथन हथियार थ्एको कुरै असवीकार गरररह्ो । ितकालीन अञचल प्रहरी प्रमुख 
प्रकाश अया्तलले हथियार प्रकरणबारे अनथभज्ञिा प्रकट ग्दै भने, “प्रशासनले थ्एको थियो 
र ?” (ज्ञवाली २०६७) ।

सरुक्ा, उपयोग र प्रथिकारको शृंखला
प्रथिकारमा कैयौ ँ पात्र यसिा पथन थिए जो भारिीय नागररक थिए । उनीहरू भारिीय 
प्रशासनबाट “मोसट वानटेड” को सूचीमा थिए । भारिमा हतया, डकैिी, लुट, बलातकार 
लगायि २२ ओटा गमभीर फौज्ारी मुद्ा लागेका कथपलवसिुका थप्रिम पाणडे शुरूमा 
आफू सुरथक्षि हुन माओवा्ी थनकट भए । तयही कमजोरीको फाइ्ा उठाउँ्ै माओवा्ीले 
उनलाई प्रयोग ग¥यो । तयथि बेला उनलाई कसैको सहारा चाथहएको थियो र माओवा्ीलाई 
हथियार । माओवा्ीले भारिबाट हथियार थभत्याउन थप्रिम माफ्त ि सहयोग पायो । यसै क्रममा 
थप्रिमलाई माओवा्ीका गोपय सूचना थबसिारै िाहा हुन िालयो । सूचना बाथहररने आशंकामा 
माओवा्ी काय्तकिा्तले उनीमाथि थनगरानी गन्त िाले । शुरूमा आफूले सहयोग गरेको र 
आफूसँग पथन हथियार भएको ्मभका कारण थप्रिम माओवा्ी काय्तकिा्तसँग झुकेनन् । बरु 
पाटटीको केनद्ीय िहसँग सीिा समपक्त  रहेको भन्ै उनले सिानीय काय्तकिा्तलाई टेन्त िाडे ।

कुनै बेला माओवा्ीलाई सघाएका थप्रिम पाणडे मंथसर २०६० मा माओवा्ीले हतया 
गनने उद्ेशयले आक्रमण गरेपथि थबथचकए । गोली लागेर घाइिे भएकै अवसिामा उनले 
२०६१ को शुरूथिर कथपलवसिुको सीमा क्षेत्रको एउटा बगैचँामा आफनो समूहलाई बन्ुक 
चलाउने िाथलम थ्लाए । तयस समूहले माओवा्ीको आरोपमा जेठ अथनिम सािा रामलखन 
कुमटीका िोरा र भाइको हतया ग¥यो । असार पथहलो सािा माओवा्ीले थपप्रामा फेरर 
थप्रिमको हतया गनने प्रयास ग¥यो, थभडनिमा चार गाउँले थशकार भए । थप्रिमको समूहमा 
रहेका आफना बुबालाई माओवा्ीले अपहरण गरेपथि १९ वरटीय पपपु (सलाउद्ीन खान) 
जयान माया मारेर प्रथिकारमा होथमए ।

तयसै गरी, भारिमा नै थवथभनन अपरािमा मुथिएका नवलपरासीका मुरारी कुशवाहा 
“पहलमान” लाई पथन शुरूमा माओवा्ीले संरक्षण थ्एका थिए । माओवा्ीले उनलाई 
प्रशसि प्रयोग गरेको थियो । िर २०५८ सालमा माओवा्ीले उनैको अपहरण गरेपथि उनी 
माओवा्ी थवरोिी भए । २०६१ सालमा माओवा्ीले उनका भथिजा मुनना कुशवाहाको 
हतया ग¥यो र २०६२ सालमा उनकै घरमा उनको हतया गनने उद्ेशयले आक्रमण ग¥यो । 
्ोहोरो गोली हानाहान भए पथन उनी बाँचे । तयसपथि माओवा्ीहरूले पथन िुपै्र पटक 
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उनलाई थनशाना बनाएर एमबुस िापे, गोली हाने, िर हरेक पटक उनी बाँचन सफल भए । 
उनी भनिन् “आमनेसामने भएर िेरै गोली हाथनयो, कथि मरे हेकका िैन ।”7

थप्रिम कथपलवसिुका प्रारथमभक प्रथिकार अगुवा हुन् भने मुरारी नवलपरासीका । 
प्रथिकारमा उपयोग गररएका प्रायः सबै जसोका किा उनीहरूसँग थमल्ोजुल्ो ि ।

तस्बिर २ : नमबिर लगाएका हसतयारहरू । स्ोत : रासट्रिय मानवअसिकार आयोग, ततकालीन 

पसचिमाञ्चल क्षेत्ीय समपक्क  काया्कलय, बिुटवल ।

कहाँ छि ्िी हथियार ?
मंथसर ८, २०६३, बतृहि् शाथनि समझौिाको िेस्ो थ्न । नवलपरासीको गुठी सुय्तपुरामा 
अपतयाररलो माहौल थियो । झनडै डेढ सयको जयान जाने गरी कररब ्ुई वर्तसमम 
एकअका्तलाई थसधयाउन थभडेका माओवा्ी र प्रथिकारवा्ी अगुवाहरू आपसमा गला 
थमलाइरहेका थिए । प्रथिकारका कथिपय “नाइके” आफना केही हथियार जलाइरहेका थिए, 

7 पथबलकेशन नेपा~लयद्ारा सन् २००६ मा प्रकाथशि लडाइँमा जनता पुसिकमा प्रकाथशि 
सामग्ीमा ्ीपक ज्ञवाली सँगको प्रथिथक्रयामा उनले यसिो भनेका थिए । नेपा~लयको अकको 
पुसिक युद्धपसि जनता (्ीथक्षि २०६४) र फषे रर य्तो नहोस् (सन् २००९) मा पथन उनका बारे 
फलोअप सामग्ी प्रकाथशि ि । उनीबारे सहमाल खबिरपसत्का र नषेपाली टाइमस्मा पटक-पटक 
सामग्ी प्रकाथशि िन् । हेनु्तहोस्,  https://www.himalkhabar.com/index.php/news/595 । 
सािै, ज्ञवाली (२०६७) हेनु्तहोस् ।
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र प्रथिकार सथमथि थवघटन भएको घोरणा गरररहेका थिए (हेनु्तहोस्, िथसबर २) । यसको 
समनवय गरेको थियो—राथष्ट्रय मानवअथिकार आयोग, पथचिमाञचल क्षेत्रीय काया्तलयले ।

आयोगले थनकै मेहनि गरेर, बतृहि् शाथनि समझौिा हुनुभन्ा ्ुई मथहना अगावै 
नवलपरासीमा प्रथिकारवा्ी र माओवा्ीबीच सिानीय शाथनि समझौिा गराइसकेको थियो । 
आयोगको ितकालीन पथचिमाञचल काया्तलय पोखरा र क्षेत्रीय समपक्त  काया्तलय बुटवलको 
समनवयमा गुठी सुय्तपुरामा भएको शाथनि समझौिाको क्रममा प्रथिकारवा्ीहरूले हथियार 
बुझाए र तयसको थलथखि थववरण पथन साव्तजथनक गरे । यद्यथप, उनीहरूसँग भएकाभन्ा 
थनकै कम हथियारको मात्र थववरण बुझाइएको आशंका िँ्ै थियो । उनीहरूले बुझाएकै 
थववरण अनुसार पथन नवलपरासीका ११ गाथवसमा उनीहरूसँग २३७ िान हथियार थिए 
(हेनु्तहोस्, िाथलका १) । िीमधये नौ िान आिुथनक हथियार सरकारले थ्एको थियो भने 
२२८ िान हथियार थिनले भारिमा रहेका आफना “इटिथमत्र” र सिानीय जथमन्ारको 
आथि्तक सहयोगमा आफैले जुटाएका थिए । िी हथियार वडा सिरसमम गठन भएका 
प्रथिकार समूहका लाथग गाथवस-सिरीय प्रथिकार समूहका अधयक्षको थजममा हुने गरी 
बाँथडएको थियो । सबैभन्ा बढी पथकलहवाका लाथग ओमप्रकाश गुप्ाको थजममामा ७० िान 
हथियार थिए भने रुपौथलयाका लाथग रािे या्वसँग सबैभन्ा कम ३ िान हथियार थिए ।

प्रथिकारको अवथिमा माओवा्ीले प्रथिकारवा्ीहरूलाई आफू सामु आतमसमप्तण गन्त 
र हथियार बुझाउन उ्टी जारी गरेको थियो । तयसलाई मान्ै केहीले माओवा्ी ्थलि मुथक्त 
मोचा्तका ितकालीन थजलला अधयक्ष राजु हररजन माफ्त ि ५४ िान हथियार माओवा्ीलाई 
बुझाएका थिए । तयसिै, केहीले नवलपरासी थजलला प्रशासन ििा सुसिा प्रहरीलाई ३९ 
िान हथियार बुझाएका थिए । यसरी बुझाइएका हथियार बाह्र बोर, ३१५ कट्टा, थफकसचर 
लगायिका थपसिोल/बन्ुक थिए ।

मंथसर ८, २०६३ मा गुठी सुय्तपुरामा हथियार जलाउँ्ा प्रथिकार सथमथिका शुरूका 
अगुवाहरू मुनना खाँ, मुरारी पहलवान र उनका सहकमटीहरू पपपु चौहान, थटकट थमयाँ, 
फेकु मुसहर लगायि उपथसिि थिए । तयहाँ थिनले नौ िान हथियार जलाएका थिए । 
जलाइएकामधये १२ बोरका एकनाले टोटा साि िान, ्ुईनाले टोटा एक िान, थ्ी-नट-
थ्ीको गोली लागने कटुवा थपसिोल एक िान थिए । िी सबै कमसल र थबथग्सकेका थिए ।

प्रथिकारवा्ीहरूले माओवा्ी ििा सरकारलाई बुझाएर र जलाएर बाँकी रहेका १३५ 
िान हथियार पथन थिटै्ट बुझाउने बाचा गुठी सुय्तपुरामा गरेका थिए । िर तयो बाचा कथहलयै 
पूरा भएन । िी हथियार अझै शुरूमा थजममा थलनेसँगै भएको पूव्त प्रथिकारवा्ी र सिानीय 
माओवा्ी नेिाहरूको भनाइ ि । ितकालीन थजलला प्रथिकार सथमथिका अधयक्ष लोररक 
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या्व र इनद्थजि आथ्सँग सरकारले थ्एका थ्ी-नट-थ्ी राइफल समेि रहेको उनीहरू 
बिाउँिन् ।8 

िाथलका १ : कसको हाििा कथि हथियार थिए ?

गाथवस
थिमिा 

(प्रथिकार अधयक्)

कुल प्राप्त 

गरेको 

हथियार

प्रहरीलाई 

बुझाएको 

हथियार

िाओवादीलाई 

बुझाएको 

हथियार

बाँकी 

हथियार

 पथकलहवा ओमप्रकाश गपु्ा ७० २७ १ ४२

 ठूलो खरैटवा भरि थसंह ३५ १ १६ १८

 कुथडया शकंर मललाह २७ – – २७

 भजुहवा श्री पाणडे २५ – १६ ९

 ब्ौली इनद्थजि या्व २२ – १२ १०

 सोमनी भागवि चौिरी २१ – – २१

 गठुी प्रसौनी जनत्री केवट ११ ४ ६ १

 गठुी सयु्तपरुा वथकल थमयाँ  १० – – १०

 थत्रवेणी ससुिा कैलान थमया  ७ ७ – –

 जमथुनया राजेनद् शमा्त ६ – – ६

 रुपौथलया राि ेया्व ३ – ३ –

कुल  २३७ ३९ ५४  १४४

      

जलाइएको ९ िान     

अझ ैबाँकी १३५ िान     

साउन ३० गिे नवलपरासीको कुथडयाबाट थगरफिार भएका पूव्त प्रथिकारवा्ी अगुवा 
लोररक या्वको घरबाट सरकारले थ्एको एक िान हथियार बराम् भएको थियो । यस 
घटनाले पथन तयथि बेला राजयले थ्एका हथियार अझै राजयको थनयनत्रण बाथहर िन ्
भनने पुथटि भएको उनीहरूको िक्त  ि । पूव्त प्रथिकारवा्ीहरू ओमप्रकाश गुप्ा, भागवि 
चौिरी, शंकर मललाह, राजेनद् शमा्तसँग पथन सरकारले थ्एको हथियार रहेको बिाइनि । 

8 एक पूव्त प्रथिकारवा्ीसँग नवलपरासीमा भ्ौ १५, २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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गुठी सुय्तपुराका लाथग ्श ओटा हथियार थलएका वथकल थमयाँलाई माओवा्ीले हतया 
गरेपथि िी हथियार कोसँग िन् भनने सपटि िैन । हतयापथि िी हथियार आफूले लगेको 
कुरा माओवा्ीले पथन सवीकार गरेन ।

लुकाइएका हथियार : आिंकको लुकेको स्ोि
राजाको सथक्रय शासनमा २०६१ सालमा माओवा्ी थवरुद्ध खडा भएका-गररएका 
प्रथिकारवा्ीहरू २०६२–२०६३ सालको जनआन्ोलनमा थििरथबिर भए । जनआन्ोलनबाट 
पुनसिा्तथपि संस्मा माओवा्ीहरू प्रवेश गरेपथि संथविानसभाको थनवा्तचन हुनुअगावै 
प्रथिकार सथमथिहरू भंग भए । िी प्रथिकार सथमथिहरू अथहले अथसितवमा िैनन् । िर 
उनीहरूसँग रहेका तयथिका हथियार तयस पथिका थ्नमा न कुनै सरकारी थनकायलाई 
बुझाइएका िन्, न ि नटि नै गररएका िन् । केही पूव्त प्रथिकारवा्ीले साव्तजथनक रूपम ै
जीवनशैली फेरेको र हथियार बुझाएको घोरणा गरेको अवसिामा बाहेक प्रहरीले पथन कुनै 
हथियार बराम् गरेको िैन ।

तयसो भए िी साि सय हथियार आथखर कोसँग, कहाँ िन् ि ? शाथनि प्रथक्रया थनष्कर्तमा 
पु¥याउन कथटबद्ध भथनएका तयसपथि गठन भएका कुनै पथन सरकारलाई यसको पत्ो िैन । 
पटक-पटक सत्ा समहाथलसकेका ितकालीन थवद्ोही वा अनिरा्तथष्ट्रय अनुगमनकिा्तलाई 
पथन यसबारे हेकका िैन । 

प्रथिकारवा्ीका नाइकेहरूमधये केहीले सामानय जीवन प्रारमभ गरे पथन अथिकांश चाथह ँ
आिंकको िन्ामा सथक्रय रहे । उनीहरू थवथभनन आवरण र रूपमा, थवथवि नामका सशस्त्र 
समूहमा आबद्ध भएर वा आफनै समूह खडा गरेर यस िन्ामा लागेका िन् । ि्थयहरूले 
पुथटि गि्तन्, िी सारा हथियार अथहले पथन उनीहरूसँग नै िन् र थिनकै बलमा उनीहरूले 
अपरािको ्ुथनयाँ सञचालन गरररहेका िन् (ज्ञवाली २०६७) । तयस बेला हथियार 
वयवसिापनमा सथक्रय रहेका मानवअथिकार आयोगका अथिकतृ ि चनद्कानि चापागाई ं
भनिन्, “िी हथियारको खोजी र वयवसिापनथबना यस क्षेत्रमा शाथनि प्रथक्रया थनष्कर्तमा 
पुगने कलपना गन्त सथकँ्ैन ।”

यो िारणा र थचनिालाई शाथनि समझौिापथि मिेसमा भएका आपराथिक घटनाले पुथटि 
गि्तन् । मंथसर ७, २०७५ मा कथपलवसिुको शुद्धो्न गाउँपाथलका ४ मोिीभारीमा सिानीय 
युवा नेिा ्ीपेनद्कुमार चौिरी (राजाबाबु) को हतया भयो । गोली प्रहारबाट माररएका 
चौिरी प्र्ेश नमबर ५ अनिग्ति कथपलवसिु थनवा्तचन क्षेत्र नमबर १ख बाट सविनत्र उममे्वार 
थिए । हतयामा िीन जना संलगन रहेको उनको पररवारको थकटानी जाहेरी ि । हतयामा 
संलगनिाको आशंकामा सिानीय अथमि र रामकतृ ष्ण पाणडे ्ुई ्ाजुभाइलाई प्रहरीले पक्राउ 
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ग¥यो । अका्त आरोथपि वयथक्त अथजि पाणडे फरार िन् । हतयाको आक्रोशमा मतृिकका 
आफनिले उनको घरमा आगजनी गरेका थिए (ज्ञवाली २०७५) । 

यो घटना माओवा्ी र प्रथिकारवा्ी बीचको पुरानो िुरको नयाँ अथभवयथक्त थियो । 
हतयामा पथहले लुकाएका हथियारकै प्रयोग भएको अथिकारकमटीहरूको आशंका ि । 
मतृिक चौिरी र हतयाको आरोप लागेका पाणडे ्ाजुभाइको पतृष्ठभूथम थवगिको प्रथिकारसँग 
जोथडएको ि । आरोथपि पाणडे ्ाजुभाइ माओवा्ीबाट सिाइएका ििा प्रथिकारमा उथत्रएका 
वयथक्त हुन् भने मतृिक पथन प्रथिकारवा्ीको नथजक रहेका र पथि मिेस-केथनद्ि ्ल थनकट 
हुँ्ै सविनत्र भएका थिए, र पथि नेकपामा प्रवेश गरे । पाणडे ्ाजुभाइ पथहले प्रथिकारम ै
थिए र पथि नेपाली कांग्ेस थनकट ्ेथखए । ्ुवै पक्षसँग तयथि बेला्ेथख नै हथियार थिए । 
उनीहरू बीचको प्रथिशोि पथि प्रकट भएको थियो । यो घटना तयथि बेलाका माओवा्ी 
र प्रथिकारवा्ी बीचको द्नद्कै पररणाम हो । तयथि बेलाका हथियार वयवसिापन नग्ा्त 
आजसमम पथन हतया थहंसाका घटना भइरहेका िन् ।

यसअथघ पथन यसिा प्रथिशोिका घटना भएका िन् ।9 शाथनि प्रथक्रयापथि िीन थजललामा 
यसिा िेरै अथनटिका घटना भए । भ्ौ ३०, २०६४ मा कथपलवसिुको कतृ ष्णनगरमा भएको 
घटना तयसैको एउटा प्रथिथनथि मूलक ठूलो घटना हो, जहाँ पूव्त प्रथिकारवा्ी अगुवा 
मोथहि खाँको हतया भएको थियो (थहमाल फोटो पथत्रका २०६५क र २०६५ख) । उनको 
हतयापथि भ्ौ ३०, २०६४ मा भड्थकएको थहंसामा २० जनाको जयान गयो । अबबौको 
समपथत् नटि भयो । 

शाथनि प्रथक्रया टंुथगएपथि मिेसमा िेरै सशस्त्र समूहको जनम भयो । िेरै थहंसाका 
घटना पथन भए । वयथक्त हतयाको शतृंखला पथन बढे । माओवा्ी र अरू सशस्त्र समूहबीच 
िानािानको अवसिा पथन उतपनन भयो । मिेसीका अथिकारको मागका नाममा िेरै 
आन्ोलन पथन भए (थमश्र २०६४ : ५२) ।

9 मिेस मानवअथिकार गतृह कथपलवसिुका अधयक्ष ििा तयथि बेला प्रथिकारवा्ीका हथियार 
वयवसिापनको प्रयासमा सथक्रय रवीनद्नाि ठाकुर भनिन्, “राजयले समेि थ्एका हथियारको 
अथहलेसमम वयवसिापन नग्ा्त यसिा िेरै थहंसाका घटना भएका िन् । तयथि बेला केही मनत्रीले 
साव्तजथनक रूपमै माओवा्ीको प्रथिकार गन्त उकसाएका थिए । हथियार थ्ने घोरणा पथन गरेका थिए । 
सैनय कयामपहरूमा उनीहरूलाई िाथलम पथन थ्ए । थिनै हथियारबारे अथहलेसमम खोजथबन भएको 
िैन । नवलपरासीको सिानीय शाथनि समझौिापथि कथपलवसिु र रुपन्ेहीमा पथन प्रथिकारकारीका 
हथियार वयवसिापन गनने योजनाका साि हथियारको थववरण संकलन गरररहेका थियौ ँ । िर 
कथपलवसिुमा मोथहि खाँको हतयापथि थहंसा भड्थकयो । तयसयिा अथहलेसमम िी हथियारबारे 
कसैले खोजी गरेन । थिनै हथियारका कारण अथहले पथन थहंसा भइरहेको ि ।” ठाकुरसँग मंथसर 
९, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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राथष्ट्रय मानवअथिकार आयोग, पथचिमाञचल उपक्षेत्रीय काया्तलय बुटवलले तयथि बेला 
गरेको अधययन अनुसार शाथनि प्रथक्रया प्रारमभ भएयिा पथन नवलपरासी, कथपलवसिु र 
रुपन्ेहीमा राजनीथिक वयथक्तहरूको प्रथिशोिपूण्त हतयासँगै सव्तसािारणको हतया, चन्ा 
आिंक, िमकीजसिा थहंसातमक घटनाको ्र उचच थियो । अनौपचाररक क्षेत्र सेवा केनद् 
(इनसेक) कथपलवसिुका प्रथिथनथि नन्राम पौडेलका अनुसार कथपलवसिुमा २०६४ सालमा 
मोथहि खाँको हतया लगत्ै भड्थकएको थहंसाका पिाथडको खास कारण पथन थयनै हथियार 
हुन् । उनको भनाइमा माओवा्ी लडाकू र थिनका हथियार वयवसिापन भएको यथिका 
वर्त थबत्ा पथन राजयबाटै उकसाइएका प्रथिकारवा्ीहरूका हथियार नखोज्ाको पररणाम 
सिानीय सिरमा शाथनिको अनुभव हुन सकेको िैन ।10 

थफिा्त नगररएका समपूण्त हथियार पूव्त प्रथिकारवा्ीहरूसँगै रहेको ्ाबी गि्तन् एकीकतृ ि 
माओवा्ीका पूव्त नवलपरासी इनचाज्त कतृ थि, “फरक आवरणमा रहेर उनीहरूले थिनै 
हथियारका भरमा आिंक मचचाइरहेका िन्” (ज्ञवाली २०६७ मा उद्धतृि) । शाथनि प्रथक्रया 
शुरू भएपथि यी िीन थजललामा राजनीथिक वयथक्तहरूको सशस्त्र हतया भएको र सबैमा थिनै 
हथियार प्रयोग भएको उनको ्ाबी ि । उनका अनुसार भ्ौ ११, २०६५ मा कथपलवसिुको 
हललोथडयामा माओवा्ी काय्तकिा्त यमबहा्ुर िापाको हतया गरेर भागन लाग्ा वीरपुरको 
कु्रबेटवामा समाथिएका पूव्त प्रथिकारवा्ी राजेश कुमटीसँग ९ एमएमको ब्ाउथनङ माउजर 
भेथटएको थियो । उनको भनाइ ि, “तयो उनीहरूलाई सेनाले थ्एको हथियार हो । तयसिो 
हथियार अरूसँग हुँ्ैन ।” पथहलो संथविान सभा थनवा्तचन लगत्ै मोथिपुरमा माररएका 
माओवा्ी काय्तकिा्त पे्रम पररयारको हतयामा चाइथनज माउजर प्रयोग भएको भेथटएको 
थियो भने थनवा्तचनिाका माररएका अका्त काय्तकिा्त पुजन कुमटीको हतयामा एसएलआरको 
गोली प्रयोग गररएको थियो । यसिा सबै घटनामा तयथि बेला सरकारले थ्एका हथियार 
प्रयोग भएका िन् भनने उनको ्ाबी ि ।

तयसो ि माओवा्ीकै कैयौ ँ काय्तकिा्तसँग पथन हथियार रहेको थजथकर गि्तन् पूव्त 
प्रथिकारवा्ीहरू । द्नद्का बेला सुरक्षाकमटीबाट उनीहरूले खोसेका सबै हथियार प्रमाणीकरण 
गररएको िैन र आफूहरूले बुझाएका ५४ मधये कैयौ ँ हथियार पथन उनीहरूसँगै िन् भनने 
थिनको ्ाबी ि (ज्ञवाली २०६७) । िर पूव्त माओवा्ीका नवलपरासी सथचव राजु हररजन 
आफूले तयस बेला प्रथिकारवा्ीहरूबाट ५४ िान हथियार बुझेको असवीकार गि्तन् । उनी 
भनिन्, “मलाई उनीहरूले २५–३० ओटा मात्र हथियार थ्एका हुन् । िी पथन उथहलयै 
समबथनिि थनकायमा बुझाइसकेको हुँ ।” तयसयिा आफूहरूले कसैबाट हथियार नथलएको र 
प्रथिकारवा्ीले बुझाउँिौ ँभनेका िुपै्र हथियार पथन कही ँकिै नबुझाएको उनको भनाइ ि ।

10 पौडेलसँग मंथसर ९, २०७५ मा कथपलवसिुको िौथलहवामा गररएको कुराकानी ।
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टंुगोिा िपुगेको अथभयाि
प्रथिकारवा्ीका हथियार वयवसिापन गनने राथष्ट्रय मानवअथिकार आयोगको अथभयान 
कथहलयै टंुगोमा पुगेन । तयसयिा उनीहरूले किै हथियार बुझाएनन्, नटि पथन गरेनन् । तयस 
बेला नवलपरासीका बाँकी हथियारसँगै िीन ओटै थजललाका प्रथिकारवा्ीसँग रहेका समपूण्त 
हथियार वयवसिापन गनने योजना थियो । तयस क्रममा कथपलवसिुका अगुवा मोथहि खाँ 
र रुपन्ेहीका अगुवा सनिोर श्रीवासिव लगायिसँग पटक-पटक वािा्त भएको थियो । 
खाँसँग ि एक पटक लगािार १२ घणटा वािा्त गररएको थियो । वािा्तपथि उनीहरू सबै 
हथियार बुझाउन ियार भएका थिए । तयही अथभयानमा खटेका आयोगका मानवअथिकार 
अथिकतृ ि ठाकुर चापागाई ं भनिन्, “िर थवथभनन कारणले ग्ा्त अथभयान तयही रफिारमा 
अथघ बढ्न सकेन ।”11

अथभयान टंुगोमा पुगन नसकनुको एउटा प्रमुख कारण थियो, आयोगथभतै्र उठेको थववा् । 
प्रथिकारवा्ीहरूका हथियार पाटटीलाई थ्नुपनने माओवा्ी ्बाब र आफूलाई बुझाउनुपनने 
प्रशासनको अडानबीच िेस्ो थवकलप खोजने क्रममा थिनलाई जलाउने थनण्तय गररएको थियो । 
तयही थनण्तय अनुसार नवलपरासीमा नौ ओटा हथियार जलाइए पथन । िर मानवअथिकार 
आयोगकै संलगनिामा हथियार जलाउनु ठीक थक बेठीक भनने थववा् आयोगथभत्र चकयको 
र हथियार वयवसिापन अथभयानमा लागेका वयथक्तहरू पथि हटे । तयसपथि एउटै हथियार 
किैबाट थफिा्त भएन ।12 पथि बनेका सरकारहरूले “थवशेर सुरक्षा योजना” अनिग्ति हथियार 
बुझाउन प्रोतसाथहि गनने काय्तक्रम घोरणा गरे । िर तयसले कसैलाई िोएन ।

मिेस थवद्ोहिाका उ्ाएका कैयौ ँसशस्त्र समूह वािा्तमा आए । उनीहरूले केही हथियार 
पथन बुझाए । िर प्रथिकारिाका सरकारी थनकायले नमबर टाँसेर प्रथिकारवा्ीहरूलाई थ्एका 
र प्रथिकारवा्ीहरू आफैले जुटाएका हथियार बुझाएको किै प्रमाण भेथटँ्ैन ।

केपी ओली नेितृतवको सरकारले २०७५ मा पूव्तमनत्री सोमप्रसा् पाणडेको नेितृतवमा 
गठन गरेको उचचसिरीय अथिकार समपनन राजनीथिक वािा्त टोलीले साि मथहनामा द्नद्रि, 
संथविानभन्ा बाथहरी गथिथवथि गरेका, असनिुटि, सशस्त्र समूहहरूसँग वािा्त ग¥यो । केही 
समूहले हथियार पथन बुझाए । िर ितकालीन प्रथिकारवा्ीहरूसँग भएका हथियारको कुनै 
पथहचान र चचा्त नै भएन । साि मथहना काय्तकाल रहेको पाणडे नेितृतवको सथमथिले ४४ 
ओटा तयसिा समूह पथहचान गरेको थियो । िीमधये १६ ओटा अथसितवमै नरहेको ्ेखेपथि 

11 अथहले ्थक्षण सुडानमा रहेका चापागाईकंो किन थियो, “तयो बेला हामी हथियार 
वयवसिापनमा लागेका थियौ ँ । पथि झमेला भयो । तयो बेला संकथलि हथियारको सूच्ी ठीक 
हो । उहाँहरूले नै बुझाएको थववरण थियो ।” चापागाईसँंग अनलाइनमा माघ २१, २०७५ मा 
गररएको कुराकानी ।

12 एक अथिकारकमटीसँग कथपलवसिुको िौथलहवामा मंथसर ९, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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बाँकी समूहसँग वािा्त भएको थियो । तयथि बेला थवथभनन साि ओटा समूह थवथभनन प्रकारका 
कररब ्ुई सय हथियार बुझाएर थनःशस्त्र बनेका थिए । ितकालीन संयोजक पाणडे भनिन्, 
“तयथि बेला साव्तजथनक आह्ानसँगै अधययन गररएको हो । िर प्रथिकारसँग जोथडएकाहरू 
र उनीहरूका हथियार समबनिी कुनै पथहचान भएन ।”13 

यसअथघ २०७१ मा ितकालीन सरकारले आनन्प्रसा् ढंुगानाको नेितृतवमा सशस्त्र 
समूहहरूसँग वािा्त गन्त सथमथि बनाएको थियो । संवैिाथनक राजनीथिक संवा् ििा 
सहमथि सथमथिबाट जेठ ८, २०७१ मा गथठि प्रारथमभक वािा्त उपसथमथिले २१ ओटा 
सशस्त्र समूह लगायि िेरै समूहसँग वािा्त गरेको थियो (हेनु्तहोस्, अनुसूची १) । वािा्तको 
क्रममा नौ ओटा समूहले हथियार बुझाएका थिए ।

यसअथघ थवथभनन सरकारका पालामा शाथनि मनत्रालयले कररब १०१ ओटा समूहसँग 
वािा्त गरेको थियो । जेठ ८, २०७१ ्ेथख मंथसर २६, २०७१ समम ्ेशका ठूला-साना नौ 
सशस्त्र समूहले वािा्तका क्रममा सरकारलाई हथियार बुझाएका थिए ।

मंथसर २६, २०७१ मा रुपन्ेहीको भैरहवामा भएको वािा्तमा पथचिम िराईमा सथक्रय 
भूथमगि सशस्त्र समूह िराई मिेशी टाइगस्तले आफूसँग भएका सबै हथियार सरकारलाई 
बुझाउने प्रथिबद्धिा जनाएको थियो । ितकालीन सरकारी सथमथिको स्ोि अनुसार उक्त 
समूहसँग १३० िान हथियार थिए । उक्त समूहले पक्राउ गररएका आफना काय्तकिा्तको 
ररहाइको शि्त सथहि यसिो सहमथि गरेको थियो । वािा्तमा सहभागी एक पात्र उनै थप्रिम 
पाणडे थिए जो पथहले माओवा्ीका सहयोगी र पथि प्रथिकारवा्ी हुँ्ै टाइगस्तका अगुवा 
भए । युद्धको शुरूआिी चरणमा पथहले माओवा्ी भएको र पथि माओवा्ीकै प्रथिकारमा 
उथत्रएकाहरू समेि संगथठि रहेको उक्त समूहले लामो समय्ेथख पथचिम िराईका थजललामा 
सशस्त्र थक्रयाकलाप ग्दैआएको थियो ।14 

थिषकर्ष
अनेक राजनीथिक उिारचढावबीच शाथनि प्रथक्रयाले थवथभनन आयाम िपे पथन पुराना 
हथियारको खोजथबन नहुँ्ा जथहले पथन थहंसा ्ोहोररने खिरा रहेको ि । उ्ाहरणका 
लाथग उचच अथिकार समपनन राजनीथिक वािा्त टोली २०७५ ले नेपाल कमयुथनसट पाटटी 
(थवपलव समूह) बाहेक सबै सशस्त्र समूहसँग वािा्त भएको र अब अनय समूह सथक्रय 
नरहेको थनष्कर्त थनकाले पथन प्रथिकारवा्ीका पुराना हथियारको प्रयोग जथहले पथन हुन 

13 संयोजक पाणडेसँग माघ २१, २०७५ र मंथसर १२, २०७६ मा गररएको कुराकानी ।
14 सो थ्न भैरहवामा पत्रकार सममेलनमा साव्तजथनक मनिवय थ्ँ्ै वािा्त टोली संयोजक 

जयप्रकाश या्वले भनेका थिए, “हो, हामीले हाम्ा हथियारहरू बुझाउने प्रथिबद्धिा जनायौ,ँ र 
शाथनिपूण्त राजनीथि ग्दै संथविान थनमा्तणमा सकारातमक सहयोग गनने प्रथिबद्धिा जनायौ ँ ।”
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सकने आशंका ि । कथपलवसिु र नवलपरासी लगायिका थजललामा बेला-बेलामा ्ेथखने 
थहंसाका घटनाले आगामी थ्नमा पथन अथनटि हुन सकने संकेि गि्तन् । तयसैले शाथनि 
प्रथक्रयालाई पूण्त बनाउन पथन तयथि बेलाका हथियार खोजन, वयवसिापन गन्त र असनिुटि 
समूहहरुलाई राजनीथिक प्रथक्रयामा लयाउन थढलाइ गनु्त हुँ्ैन ।

धनयवाद
अनुसनिान क्षमिा अथभवतृथद्ध काय्तक्रममा सहभाथगिा सथहि प्रकाशनको अवसर थ्एकोमा  
माथट्तन चौिारीप्रथि हाथ््तक आभार वयक्त ग््तिु । यो लेखन र प्रकाशनको थवथभनन चरणमा 
सललाह र सुझाव थ्ने माथट्तन चौिारीका लोकरञजन पराजुली, प्रतयूर वनि, सोहन प्रसा् 
साह ििा महेशराज महज्तन लगायिलाई िनयवा् । अनुसनिानका बैठक, अनिथक्र्त या, 
काय्तशाला लगायिको चाँजोपाँजो थमलाउने मिेश मानवअथिकार गतृह (माहुरी होम) 
कथपलवसिुलाई पथन थवशेर िनयवा् ।
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गररएको वािा्ष र सहिथिबारे ररपोट्ष
वािा्त : २१ समूहसँग
सहमथि : २१ ओटै समूहसँग
हथियार बुझाएका समूह : ९

हथियार बुझाउिे सशस्त्र सिूहहरू 
१. संयुक्त जनिाथनत्रक िराई मुथक्त मोचा्त (संजय कुमार गुप्ा कौथटलय समूह)
 अधयक्ष : संजय कुमार गुप्ा
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६. संयुक्त जनक्राथनि पाटटी नेपाल 
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मिेश राष्ट्र जनिाथनत्रक पाटटी (क्राथनिकारी)
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स्ोत: ततकालीन प्ारसमभिक वाता्क उपससमसत, संवैिासनक राजनीसतक संवाद तथा सहमसत ससमसत ।


