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डा. हमेराज शमाा एिआरएि अलभयािका बारेमा गलहरो चािो राख्िे व्यलित्वमध्येका थोरैलभत्र पिुाहुन्छ । 

बेिायतलथथत लिभरपिु यलुिभलिािीमा उपप्राध्यापक शमाािे एिआरएि अलभयाि, यिको लवगत, वतामाि र 

भलवष्यका बारेमा धेरै खोजमिूक आिेखहरु तयार पाररिक्ि ुभएको छ। त्यिो त डा. शमाा जापािमा रहि ुहुुँदा 

एिआरएि जापािको रालष्िय िंयोजकिमेत रलहिक्ि ुभएको छ। 

यही १५ दलेख १७ अक्िोबरिम्म राजधािीमा हुि गइरहकेो गरैआवािीय िेपािी िंघ (एिआरएि) को तेस्रो लवश्व 

िम्मिेिको लवगतका भन्दा लिकै फरक हुिे मान्यता राख्ि ु हुिे डा. शमाा एिआरएि अलभयािमा केही िधुारका 

पाइिा चाल्ि ुआवश्यक रहकेो बताउिहुुन्छ । एिआरएि िबै प्रवािी िेपािीको िाझा िंथथा बन्िपुिे उल्िेख गद ै

उहाुँिे तेस्रो लवश्व िम्मेििको िन्दभामा एफएि न्यजुिुँग कुरा गद ैतेस्रो लवश्व िम्मिेिबाि लववादाथपद छलव भएका 

व्यलिहरुिाई िेततृ्व िमु्पि िहुिेमा जोड लदिुभयो । प्रथततु छ, एिआरएि तेस्रो लवश्व िम्मिेििाई केन्रलवन्द ुबिाएर 

डा. शमाािुँग गररएको कुराकािीको केही अशंः िम्पादक 

नेतृत्वमा नरहेर पक्तन एनआरएन अक्तियानलाई नक्तिकबाट हेनुछ हुन्र् क्तन? 

एिआरएि अलभयाि लवथतारै-लवथतारै आम प्रवािी िेपािीहरुको चािोको लबषय हुद ैगएकोछ। यिमा म अपवादमा 

पिे कुरा भएि। यिमा पलि लवगतमा रालष्िय िलमलतको िेततृ्व तहमा रहरे  िकृयरुपमा काम गरेकोिे तथा 

एिआरएिका अलभयािको मिु उद्दशे्यिुँग लिद्दान्तत: िहमत भएकोिे यिमा चािो हुिुिाई अथवभालवक ठान्िु 

हुुँदिै। िेततृ्वमा रहिका िालग वा िेततृ्वमा रहरे मात्र चािो राख्िपुछा भन्िे िोच गित हो जथतो िाग्छ। 

नक्तिक्तकदै गएको तेश्रो क्तबश्व कस्तो होला िस्तो लाग्र्? 

लवगतका िम्मिेिभन्दा तेश्रो लबश्व िम्मिेि बढी उत्िाहपरू्ा हुिे दलेखन्छ। यिका पछाडी लवलवध कारर्हरु छि। 

पलहिो, िम्मिेिको मखुमा आएर हािै ब्यबथथालपका िंिदिे प्रवािमा बथिे िेपािीहरुिाई काििुीरुपमा मान्यता 

लदएको, िंथथा दताा गिे बािो खिुाएको र पूुँजी िगािीका िालग केही हदिम्म वातावरर् खकुुिो पारेकोिे प्रवािी 

िेपािीहरुमा उत्िाह छाएको छ भिे एिआरएि िेततृ्व वगािे पलि आुँफुिे केही उपिब्धी प्राप्त गरेको महििु 

गरेकोछ। दोश्रो, अलहिे एिआरएिका रालष्िय िलमलतहरु पालि लिकै िकृय छि र आ-आफ्िो दशेमा भएका 

िेपािीहरुको िमथया र अिभुवहरु एक अकाामा बाढ्ि आतरु  दलेखन्छि। तेश्रो, यि िम्मिेिमा िहभागी िंख्या 

लवगतको भन्दा बढी हुिे दलेखन्छ। खािगरी, दशकको यदु्दरत अवथथा पलछ पलहिो पिक िहजरुपमा दश ैमान्ि पाउि े

वातावरर् िजृिा भएको र दश ैपश्चात हुिे िंलवधाििभा (यधपी यि प्रलत आशकंा बढ्द ैगएकोछ) मा भाग लिि धेरै 

िेपािी दशे फका िे तयारीमा छि। चौथो, वतामाि अध्यक्षिे अको पिक िेततृ्व िलििे घोषर्ा गरेकोिे ियाुँ िेततृ्व 

छान्ि र छालिि खोज्िेहरुिाई बढी उत्िाह थपेकोछ। 

सम्मेलन के कुरामा केक्तन्ित होस िन्ने चाहनु हुन्र्? 
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गत वषाको भन्दा यो िम्मिेिको फोकि फरक हुिपुछा भन्िेमा दईुमत िरहिा। िम्मेिि चार वषाको अलभयाििाई 

िलमक्षा गद ैएिआरएिको आगामी बािोको थपष्ट खाका तयार पािा केलन्रत हुिपुछा। हािै ब्यबथथालपका िंिदिे 

पाररत गरेको िंबैधािीक ब्यबथथािाई िदपुयोग गद ैएिआरएििाई एउिा काििुी िंथथाको रुपमा लबकलित गिा                 

िंथथाका पवुााधारहरु खडा गिुापछा। हामीिे दाबी गद ैआएजथतो िम्परू्ा प्रवािी िेपािीहरुको िाझा िंथथा हो भन्िे 

काििुी र ब्यबहाररक आधारहरुको लिमाार् हुि ुपछा। यी बाहके हामी लबच रहकेा िीलतगत दलुवधाहरुको पलि लिराकरर् 

हुि ुपछा। िाथमा िंथथािाई आलथाक लहिाबिे आफैमा मा लिभार रहिे उपायहरुको खोजी हुि ुपछा। 

नीक्ततगत दुक्तवधा िन्नाले? 

एिआरएिको थथापिा िेपािमा पूुँजी लभत्र्याउिे उद्दशे्यका िाथ भए पलि पलछल्िा लदिहरुमा यो िंथथा एउिा 

िामालजक िंथथाको रुपमा लबकलशत हुद ै गएकोछ। िाथै आम प्रवािी िेपािीहरुिे एिआरएििाई आफ्िा 

हकलहतमा आवाज उठाउिे यलुियिको रुपमा हिेा थािेका छि। हाम्रो उद्दशे्यको दायरा यलत धेरै फरालकिो हुि िक्छ 

वा िक्दिै, हामी यिको िालग तयारी छौ वा छैिौ यथता कुराहरुमा हामी थपष्ट हुिपुछा। 

वतछमान अध्यक्ष पुन: नेतृत्व नबस्ने कुरा सावछिक्तनक िएकोर्। यसमा तपाईको प्रक्ततकृया के र्? 

एिआरएि अलभयाििाई यहाुँिम्म ल्याउि वतामाि अध्यक्षको कलत महत्वपरू्ा भलुमका छ भन्िे कुरा दोहोराई रहि ु

पदिै। िेततृ्वको िालग आवश्यक पिे कुराहरु, दृलष्टकोर्, ईच्छाशिी, िमय, र धि, कुिै पलि कुराको कमी लथएि 

उहाुँमा। उहाुँको हाराहारीको बैकलल्पक िेततृ्व तयार िभएको अलहिेको अबथथामा उहाुँको अिपुलथथलतिे 

एिआरएि                  अलभयाि जिु गलतमा अलहिे अगालड बढेको छ त्यिरर िै अगालड िबढ्िाकी भन्िे कुरा 

थवभालवक रुपमा बालहर आएको छ। यिमा म पलि िहमत छु। यिै कारर्िे उहाुँिाई पिु: िेततृ्वमा बथि िबैलतरबाि 

आग्रह भएको छ।                   मिाई पूर्ा लबश्वाि छ उहाुँिे अलभयाििाई अिपत्र छाढेर बालहर जाि ुहुिे छैि। 

उहाुँको अगाडी दईुविा लबकल्प छि: एक िबै प्रवािी िपेािीिाई मान्य हुिे क्षमताबाि बैकलल्पक िेततृ्विाई 

अगाडी िािुा, त्यो िुँभव भएि भिे दोश्रो लबकल्पको रुपमा उहाुँिे आफ्िो लिर्ाय प्रती पिुलवाचार गरेर पिु िेततृ्व लििे 

लिर्ाय गिे। 

यत्रो १५-१६ लाख नेपालीमा क्तकन होला नेतृत्वको सकंट? 

१५-१६ िाख िेपािीहरु मध्य िबै जिा एिआरएि अलभयािमा िमालहत भएका छैिि। िंगलठत िदथयको िंख्यािई 

आधार मान्िे हो भिे एक प्रलतशत भन्दा कम िेपािीहरु यि अलभयािमा िागकेा छि। िागेका मध्य पलि िबै िकृय 

छैिि। िकृय रहकेा र क्षमतावाि भएका मध्य कलतपयिाई िेततृ्व लिि ििक्िे आफ्िै लकलिमको बाध्यता छ। वतामाि 

र लवगतमा िेततृ्वमा बिेका ३-४ जिा अग्रजहरुिे आफुुँ  िेततृ्व लिि तयार भएको बताईिक्ि ुभए पलि उहाुँहरुप्रलत 

िबै जिा लवथवथत हुि ििेकेको पाइन्छ। त्यिैिे िरिरती हदेाा बैकलल्पि िेततृ्व िजृिा िभए जथतो दलेखएको छ। 

अध्यक्ष बाहकेका अन्य प्रमखु पदहरुमा पलि यथतै अबथथा दलेखन्छ। तर िम्मिेिको बेिा िंकि ििे कुरामा म 

आशाबादी छु। 

स्पष्ट बैकक्तपपक नेतृत्व खडा हुन नसक्नुको पर्ाडी के कारण होलान? 

थपु्रै कारर्हरु हुि िक्छि। लवगत चार वषामा अलभयािको जागरर्को िाथिाथमा िेततृ्व िजृिा गिे पद्धलतको 

लबकाि हुि िकेि। परैु अलभयाि िंथथामा भन्दा मिुत वतामाि अध्यक्षमा मात्र लिभार वा केलन्रत रह्यो। तल्िो तहमा 

उहाुँिाई िहपाठीहरु एथेष्ट मात्रामा पररचालित हुि िक्ि ु भएि। प्रवािमा हुिे बिभोजदलेख िेपाि िरकारिुँग                   



हुिे वाताािम्म अध्यक्ष िै दौलडि ुपिे अवथथा िजृिा भयो। आपिी िद्भभाव खिबलििे डरिे िंथथामा वचैाररक 

बहििे ठाउुँ पाएि जििे गदाा लबचारहरु कुण्ठीत भएर बिे। िंथथामा योगदाि गरेको र क्षमताको िही मलु्याङकि 

गिे पद्धलतको लबकाश िभएकोिे जिहरुिे जिु पद दावी गरे पलि हुिे वातावरर् िजृिा भयो। िेततृ्व लिििाई धिी                   

हुि ुपिे कुरा थथालपत भयो। जििे गदाा क्षमता र ईच्छा शिी भएकाहरु पलि आलथाक कारर्िे खलुम्चि ुपरेकोछ। 

िेततृ्वको तल्िो तहमा बथिे अलधकांशहरु अलभयािको लचन्ति भन्दा मञ्च, मलेडया र (आफ्िै) मतिवमा बढी रुची 

राखकेो दलेखन्छ। पद्दलत, लवचार र लचन्तिको अभावमा िेततृ्व लबकाि हुिे िुँभावि कम हुि ुथवभालवक िै हो। तर 

हामी िंथथाको लबकाशको प्रारलम्भक चरर्मा भएकोिे यी कुराहरुबाि लिराि िै हुि ुपिे दलेख्दि। 

अबको नेतृत्व चयनका आधारहरु के हुनु पलाछ? 

एिआरएि अलभयािको ईलतहािमा पलहिो पिि िेततृ्व पररवताि हुिे िंभाविा भएकोिे अलहिेको िेततृ्व पररवताि 

गिे आधारहरु भलवष्यमा िलजरको रुपमा थथालपत हुि िक्छि। त्यिैिे िंथथापि पक्षिे िेततृ्व चयिका आधार बारे 

गलम्भर र खिुा छिफि गिुा पिे दलेखन्छ। मरेो ब्यलिगत लबचारमा िेततृ्व चयिका आधारहरु (अध्यक्ष िगायतका 

अन्य पदमा)  यथता हुि िक्छि।  

पलहिो, िेततृ्व लिि खोज्िेिे एिआरएिको वतामाि िमथया, चिुौती र आवश्यकतािाई लभतै्रदलेख बझुेको र 

त्यििाई पार गिे मौलिक दृलष्टकोर् र कायाक्रम लदि िक्िे पषृ्टभमुी भएको हुिपुछा। आफ्िो ब्यलिगत महत्वकाक्षांिे 

वा अरु ब्यलि या वगा लबशषेको थवाथाबाि उत्प्रेररत भएर िेततृ्व लिि खोज्िेिाई अलहिेको लथथलतमा त्यलत िहज 

हुिे छैि, लकिभिे अबका उम्मेदबारहरुिे खिुारुपमा बहि गरेर िम्मिेिका िहभागीहरुको मि लजत्ि पिेछ। दोश्रो, 

एिआरएििे काििुी मान्यता पाईिेकेको अलहिेको अबथथामामा अबका लदिहरुमा िरकारको लबश्वाि लिएर काम 

गिुा पिे हुन्छ। त्यिैिे, िेपािको राजिैलतक पररवताििाई आत्मिाथ गिे र राज्य िंचािि किरी हुन्छ भन्िे कुराको 

िामान्य ज्ञाि िेततृ्वमा बथिेको हुिपुछा। िोकतालन्त्रक पद्दलतको िम्माि गिा ििक्िे वा लवगतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रुपमा िोकतालन्त्रक मान्यता लबरुद्द िागकेा मालििहरुिे िरकारिुँग िहकाया गरी अगाडी बढ्ि ब्यवधाि हुि िक्छ। 

तेश्रो, प्रवािी िेपािीहरुिे गौरव गिे खािको पषृ्ठभलूम भएको ब्यलि हुि ुपछा। कुिै पलि लकलिमिे लबबालदत पषृ्टभलुम 

मालिििे थथाि लिि कोलशि गिुा हुुँदिै। चौथो, रालष्िय र अन्तररालष्िय िेततृ्वमा रहरे िफि हुि ििकेकाहरुिे 

थवलववकेिे पलछ हलि लदएर िफिहरुिाई प्रोत्िाहि  गिुा पछा। पाचौ, एिआरएिको िञ्जाििाई उपयोग गरेर लिजी 

थवाथामा प्रयोग गिे महत्वकांक्षा राखकेाहरुिे थथाि पाउि ुहुुँदिै। 

क्तनवाछचन पद्धक्ततबाट िन्दा सहमतीबाट नेतृत्व चयन हुनु पर्छ िन्ने कुरा पक्तन अगाडी सरेकोर्। यसलाई 

कसरी हेनुछ िएकोर्? 

दबैु पद्धलतका आ-आफ्िै फाईदा र बेफाईदा हुन्छि। तर महत्वपरू्ा कुरा के हो भिे कुि पद्धलतिे एिआरएिको 

भलवष्यिाई िही बािोमा िैजान्छ त्यि लतर लबशे्लषर् गिुा पिे जरुरी हुन्छ। लिवााचि भयो भिे अलहिे िम्म िेततृ्व 

तहमा बथिेहरु लबच दलेखएको एकता र िौहादापरू्ा वातावरर् खिबलिन्छ भन्िे प्रश्न पलि आफ्िो ठाउुँमा जाहजे 

दलेखन्छ। तर िहमतीको िाममा अपारदलशारुपमा उम्मदेवारहरु वा कुिै वगा लबशषेको लिलहत थवाथािे प्रेररत भएर हुिे 

कोठे िम्झौता पलि अलभयािको िालग घातक बन्ि िक्छ। पारदशीरुपमा अलभयाििाई लहत हुिे लिर्ाय लिि िक्ि ुि ै

अलहिेको उत्तम बािो त्यही दलेखन्छ। अलहिेको पररलथथलतमा लिवााचि भयो भिे बलढ जलििता थलपिे दलेखन्छ।  

क्तकन प्रिाताक्तन्त्रक अभ्यास हुनुमा नराम्रो हुन्र् र?  



अवश्य हुुँदिै, यलद लिवााचििा िालग िही पवुााधार बिेका छि भिे। अलहिेको पररलथथलत कथतो छ भिे एिआरएि 

अलभयािका आधार थतम्बहरु ३७ राष्िमा थथालपत रालष्िय िलमलतहरु बिेका छि। तर यी रालष्िय िलमतीिाई प्रत्यक्ष 

वा अप्रत्यक्ष रुपमा िेततृ्व चयिमा िहभागी गराउिे ब्यबथथा एिआरएिको लबधािमा हुि िकेको छैि। अलहिेको 

अबथथामा िम्परू्ा दशेहरुको िमािपुालतत प्रलतलिलधत्व हुि ििक्िे भएकोिे लिलश्चत दशे र काठमाडौमा पगु्ि िक्िे 

लिलमत वगाको िेततृ्व चयिमा बचाथव रहिेछ। त्यिैिे अलहिेको लिवााचिबाि आउिे िेततृ्विे िम्परू्ा प्रवािी 

िेपािीहरुको िही प्रलतलिलधत्व गछा भन्िे आधार िहुि िक्छ। हाम्रो िंथथाका अन्य पवुााधारहरु पलि खडा िभएकािे 

अथवथ्य लकलिमिे ग्रपु उपग्रुप खडा गिे र यिैको आधारमा िक्षम व्यलिहरु पाखा िाग्िे र अिक्षमहरुको लभड 

बन्िे िंभाविा रहि िक्छ।   

लिवााचििाई िै प्रभाव पािे लकलिमिे मालििहरुिाई उपलथथती गराइन्छ जथतो िाग्छ र?                  त्यथतो त 

िाग्दिै। तर हामीिे िबै खािका िंभाविा बारे िमयमा िै िोच्ि ुपछा। यती धेरै िचेत र लशलक्षत वगा िमाबेश हुिे 

िम्मिेिमा लवधािमा भएको कमजोरीिाई किैिे दरुुपयोग गिे चेष्टा गछा जथतो िाग्दिै। गलर्लतय लहिाबिे मात्र 

किैिे िेततृ्व लिि खोज्यो भिे त्यथतो िेततृ्विे प्रवािी िेपािीहरुको लवश्वाश गमुाउिेछ। यििे गदाा हामीिे 

एिआरएििाई आम प्रवािी िेपािीहरुको िाझा िंथथाको रुपमा लबकलित गिे आधार गमुाउिे छौ। एिआरएि 

अलभयाििाई यथतो गित बािोमा िैजािे काम हाम्रा अग्रजहरुबाि होिा भन्िे मिाई लवश्वाि िाग्दिै। 

अन्त्यमा, तपाई आफुुँ  नेतृत्वमा आउने क्तवचारमा हुनु हुन्र् क्तक? 

एिआरएििाई अलहिे बलढ भन्दा बढी अिभुवी र िक्षम व्यलिको खाुँचो छ। लबदशेमा बिेर िामो अिभुव िंगािेका 

अग्रहहरुको थपु्रै हिु ुहुन्छ। उहाुँहरुिे थथाि पाउि ुपछा भन्ि ेमरेो मान्यता छ। हामी जथता दोश्रो पथुताका प्रवािी 

िेपािीहरु, जो आफ्िो कररयरको लबकाि गिे क्रममा छौ, िे अलहिे बालहरबाि िै िहयोग परु् याउिे उपयिु दखे्दछु। 

 


