नेपाली कूटनीित फेिर संवेदनशील मोडमा

नेपालको कूटनीित फे िर एउटा सवं ेदनशील र मह वपणू र् मोडमा आइपगु ेको छ। हाम्रो आ नै आ तिरक मामलामा
भएको िवकास र िव संरचनामा भइरहेका पिछ ला पिरवतर्नले आगामी िदनमा िनकै सझु बझु र सावधानीपवू र्क
पररा ट्र नीित स चालन गनर्पु नेर् भएको छ। जनु कुराको अिहलेको नेतृ वमा अभाव देिखएको छ।
यसअिघ पिन नेपालको कूटनीितमा दईु पटक य ता संवेदनशील मोड आएका िथए जसलाई हामीले िनकै
सफलतापवू र्क पार गरे का िथय ।
नेपाल नेशन टेटको पमा थािपत हुदँ ाको बेला ित बत-चाइना र िब्रिट्रस इि डयासँग स तल
ु न कायम गनर्पु नेर्
िथयो।
उनीह सँग वातार् गरे र हामीले स ब ध िव तार गरय् । सन् १७९२ मा ित बतसँग वेत्रावती स धी भयो। यही वषर्
हामीले िब्रिट्रस इि डयासँग यापार स झौता गरय् ।
यहीपिछ उ र दिक्षण दबु ैसँग स तिु लत स ब ध राख्दै आय ।
दो ो सवं ेदनशील घडी नेपालमा प्रजात त्र आएको र भखर्रै िव यद्ध
ु सिकएको सन् १९५० र ६० दसक िथयो।
जित बेलामा नेपालले संयक्त
ु रा ट्रसंघको सद यता पिन िलयो। यहीबेला शिक्त रा ट्र जापान, जमर्नी, फ्रा ससँग

दौ य स ब ध बनायो। १० वषर्को अविधमा २५ वटा रा ट्रसँग स ब ध िव तार भयो। िभटो अिधकार भएका सबै
रा ट्रसँग हाम्रो स ब ध भयो। यसले नेपाललाई एउटा सावर्भौमस ा स प न प्रजाताि त्रक रा ट्रको हैिसयत िदयो।
अिहले एकाितर नेपालले द्व द्व सके र आ नै संिवधान बनाएको छ। थािय व र िवकासको चरणमा प्रवेश गरे को छ।
यही बेलामा हामीले भारतको नाकाब दी पिन भोगेर आएका छ ।
अकार्ितर दो ो िव यद्ध
ु पिछ बनेको िव यव थामा पिरवतर्न आइरहेको छ। हामीले िव ास गरे को
अ तरार्ि ट्रयवाद र बहुलवाद पछािड पनर् थालेको छ। िव

यापार सगं ठनले काम गनर् सके को छै न। सयं क्त
ु रा ट्र

संघको सरु क्षा पिरषद अ ठे रोमा छ। संयक्त
ु रा ट्र संघले भइरहेका दईु /चार वटा िमसन पिन ब द गरे को अव था छ।
िवकास, शाि त र मानवीय सहायताका कुराह मा बहुराि ट्रय कुरालाई छोडेर द्वीपक्षीय पमा अिघ बढ्ने क्रम
जारी छ। कितपय देशका शासक ‘म राि ट्रय िहतमात्र हेछुर्, बाँकी संसारसँग मतलब छै न’ भ ने मानिसकताले अिघ
बढेका छन।्
य तो पिरि थितमा बदिलँदो िव यव था वा क्षेत्रीय म चमा हामी कहाँ छ भ ने हेरेर नेपालले दरू ि सिहत
सजगताका साथ काम गनर्पु छर् ।
संसारमा जिहले पिन एउटा ‘ िलङ पावर’ र अक ‘राइिजङ पावर’ हु छन।् पिहलोले आ नो प्रभु व कायम
राख्न चाह छ अक ले यो शिक्त िलन खो छ। पिछ लो पाँच सय वषर्को इितहासमा १६ पटक य ता दईु शिक्त
िबच तनाव उ प न भएको छ। यसम ये १२ पटक लडाइँ भएको िथयो भने पिछ ला चार पटक भएको िथएन।
किह यै सयू र् नअ ताउने िब्रिट्रस साम्रा यको शिक्त अमेिरकालाई ह ता तरण हुदँ ा लडाइँ भएन।
यो शिक्त अिहले अमेिरकाबाट अ मा सनर् लाग्दा पिन के ही संक्रमणका लक्षण देिखन थािलसके का छन।् ‘हाडर्
पावर’को सिमकरण पिन िव तारै पिरवतर्न भइरहेको छ। अमेिरका सै य, आिथर्क र सोचको िहसाबले अ तरार्ि ट्रय
यव था कायम गनेर्मा पिहलो न बरमा त छ तर तल
ु ना मक पमा उसको शिक्त घट्दै गइरहेको छ। र अ य
उदाउँदा शिक्तह आइरहेका छन।् यसको अथर् अमेिरका वा पि मा रा ट्रको प्रभाव सिकइसक्यो भ ने होइन।
अिहले पिन कित धेरै सं था छन् जसमा उनीह को प्रमख
ु वाथर् र प्रभाव कायम छ।
हाम्रा दबु ै िछमेकी चीन र भारत पिन धेरै अगािड गइरहेका छन।् उनीह ले पि म के द्रीत िव
चनु ौती िदइरहेका छन।्

यव थालाई नै

य तो स दभर्मा नेपालले आ ना आधारभतू िहत कसरी प्रवद्धर्न गनेर्? ितनलाई कसरी अगािड लैजाने अिहलेको
प्रमख
ु िवषय यिह हो।
नेपालको पररा ट्र नीितमा ६ वटा मह वपणू र् कोणह छन।् चीन, भारत, अमेिरकालगायत िवकिसत रा ट्र,
हामीज तै अ य देशह , नेपालको म स ब ध भएका देश र सयं क्त
ु रा ट्र सघं र अ तरार्ि ट्रय मू यमा यताह ।
यीम ये चीन, भारत, अमेिरकासँगै अ य पि मा रा ट्रसँग स ब ध र अ तरार्ि ट्रय मू यमा यता अिहले हामीलाई
एकदमै मह वपणू र् छन।्
भारतसँग हाम्रो परू ानो स ब ध छ। यसमा भएका उतारचढाव र यो क्षेत्रको महाशिक्त ब ने उसको मह वकांक्षा पिन
हामीले देिखरहेका छ । महाशिक्त ब ने उसको मह वकाक्ष
ं ा िकन पिन छ भने उसको आ तिरक शिक्त बिढरहेको छ।
य तो भारतसँग आउँदा िदनमा कसरी िडल गनेर् भ नेमा हामीले यापक अ ययन गनर्पु छर् ।
भारतिभत्रै पिन पररा ट्र नीितबारे दईु टा ‘ट्रे ड' देिखएका छन।् परू ानो चक्रवतीर्वाला ट्रे डले भारतीय उपमहाद्वीपमा
आ नो प्रभु व हुनु पछर् भ छ।
अक चािहँ य तो होइन हामीले ‘लक
ु इ ट पोिलसी’, ‘नेवरहुड फ टर्’ लाई प्राथिमकता िदनु पछर् भ छ। यी
दईु म ये किहले एक किहले अक मािथ आउँछ।
भारतसँगको स ब धलाई पार पिरक िहत र सझु बझु पणू र् तिरकाले मात्र होइन की हाम्रा नयाँ आकांक्षालाई पिरपिू तर्
गनर् कुन पमा अिघ लैजाने भ नेमा हामी प हुनपु छर् ।
यो भनेको भारतसँगको स ब धलाई मात्र नहेरी अ अवसरसँग ऊसँगको स ब ध कसरी अ तरस बि धत हु छ
भ ने ख्याल गनर्ु हो।
हामीले चीन र अमेिरकासँग स ब ध बढाउदा यी तीन देशसँगको स ब धको स तल
ु न के हु छ भ ने कुरामा सजग
हुनपु छर् ।
अ तरार्ि ट्रय म चमा भारतसँगको स ब ध लाई िलएर अक देशसँगको स ब धमा क तो असर परे को छ भ ने पिन
हेनर्पु छर् ।
झट्ट हेदार् हाम्रो स ब ध द्वीपक्षीय हो तर हामी सबै अ तरार्ि ट्रय सरं चनामा छ ।

नेपाल र दिक्षण एिसयाको स ब धका स दभर्मा ‘दिक्षण एिसयामा भारतको प्रभु व’ भ ने उनीह को धारणामा
पिरवतर्न आइरहेको छ। हामीले भारतलाई अिहलेको दिक्षण एिसया सन् १९६०, ७० र ८० को दशकको ज तो
होइन भ नपु छर् ।
भारत होराइजे टल पमा यानमारदेिख अफगािन तानस म आ नो प्रभाव बढाउन लािगरहेको छ। चीन पिन
भिटर्कल पमा आइरहेको छ। नेपाल, बंगलादेश र ीलंकास म आ नो लगानी बढाएको छ।
कुन क्षेत्रमा हामीले भारतसँग यव थापन गनेर् र कुन क्षेत्रमा चीन वा पि मा देशलाई पिन सहभागी गराउने भ नेबारे
पणू र् पमा छलफल हुनु पछर् ।
यापारको कुरा गदार् भपू िरवेि त देश भएकाले छनौटको वत त्रता हुनु हाम्रो सावर्भौिमकता हो। अ देशका लािग
भ दा भपू िरवेि त देशको यो खास िवशेषता हो। यसलाई के द्रमा राखेर हामीले उनीह को आधारभतू सरु क्षा
चासोलाई स बोधन गनर्ु पछर् ।
चीनको कुरा गदार् ऊ अिहलेको िनकै नै मख
ु िरत भएर अिघ बिढरहेको शिक्त हो। सी िचनिफङको चीन तेङ
िसयाओिपङको बेलाको ज तो होइन। ऊ अिहले िव शिक्त रा ट्र ब ने दौडमा छ।
यसरी जबज त पमा अगाडी आइरहेको चीनसँगको स ब ध हाम्रो राि ट्रय िहतलाई प्रवद्धर्न गनर् कसरी प्रयोग
गनेर्? चीनसँगमात्र होइन अ सबैसँगको स ब धमा पिन हाम्रा ल मण रे खा के -के हुन भ ने कुरामा हामी प हुनु
ज री छ। हामी कसैको खेल मैदान ब न नचाहने भएकाले हाम्रो राि ट्रय सरु क्षामा सजगता पिन अपनाउनु पछर् ।
य तो स तल
ु न किहलेकाँही चनु ौितपणु र् हुने गछर् । ज तै, हामीले नेपालमा ित बतिवरोधी गितिविध हुन िदनु हुदँ नै ।
तर काठमाड मा बिसरहेका ित बती शरणाथीर्लाई दैिनक जीवन चलाउन नै गा ो हुने काम पिन गनर्ु हुदँ नै ।
चीनको बे ट ए ड रोड इिनिसएिटभ (िबआरआई) मा हामीले ह ताक्षर गरे का छ । िबआरआईमा हामी जानु नै
प य , िकनभने चीन हाम्रो मह वपणू र् सहयोगी हो। ऊसँगको राम्रो स ब धले क्षेत्रीय स तल
ु न पिन बनाउँछ।
िबआरआईबारे िविभ न देशका फरक-फरक अनभु व छन।्
हामीले उनीह का अनभु व हेनर्पु छर् । हामी सामु के क ता सतर्ह छन,् तीनले फाइदा पयु ार्उछ िक पयु ार्उदैन?
नेपालको दीघर्कालीन िहतलाई सहयोग पग्ु छ िक पग्ु दनै ? य ता कुरामा हामी अ य त सजग हुनु पछर् । ीलक
ं ाको

ह बानटोटालगायत ठाउँमा िबआरआईको पैसा कसरी प्रयोग भयो, यसको क तो प्रभाव पाय , हामीले गिहरोसँग
बु नपु छर् ।
पिछ लो समय हामीले भारत र चीनसँगको स ब धलाई मात्र बढी प्राथिमकतामा िदइराखेका छ । यसैमा िसिमत
भएर हामीले नेपालको दीघर्कालीन िहत प्रवद्धर्न गनर् सक्दैन ।
भारत र चीनबीच ठूलो द्व द्व भयो भने हामी चपेटामा पछ । वा उनीह बीच िम ती भयो र यो क्षेत्रमा के , के गनेर्
भ नेबारे उनीह ले सहमित गरे भने पिन हाम्रालािग िहतकर हु न।
अिहले अमेिरकाले भ ने गरे को 'इ डो- यासेिफक' क्षेत्र चचार्मा छ। अमेिरकाले एआरआरआई भनेर िबआरआई
ज तै अक कायर्क्रम याएको छ।
यसले यो क्षेत्रलाई नयाँ प्रित पधार्मा धके लेको छ। राम्ररी प्रयोग गनेर् हो भने यसले हामीलाई फाइदा पिन िद छ।
िकनभने, यसका यारािमटर हेदार् साँ चै अमेिरकाको एिसया यासेिफक क्षेत्रलाई य तो िकिसमको प तिरकाले
एउटै डकुमे टमा आएको धेरैपिछ हो।
फरक देशसँग फरक िकिसमका स ब धका तहह

यसमा उ लेख गिरएको छ।

कसैसँगै रणनीितक सरु क्षा साझेदारी छ, कसैसँग रणनीितक सहकायर् छ, कसैसँग द्वीपक्षीय सहकायर् छ। कसैसँग
आिथर्क सहकायर् छ त कसैसँग प्रित पधार् र कसैसँग िनकै ठूलो प्रितद्व द्वीता छ। यी सबै कुरा इ डो यासेिफक
िरजनमा भनेकाले यो क्षेत्रका सबै देशले आ नो िहतअनक
ु ू ल हुने गरी काम गनर् सक्छन।्
अमेिरकाले नेतृ व गिररहेको पि मा शिक्त रा ट्र र बहुपक्षीय सघं सं थासँगको स ब धलाई पिन हामीले आ नो
राि ट्रय िहत प्रवद्धर्न गनेर् मह वपणू र् अंगको पमा हेनर्पु छर् ।
अिहले हाम्रो पवू ार्धारमा लगानी गनेर् सबैभ दा ठूलो सं था िव बक हो। उसले ५३३ िमिलयन डलर िदएको छ।
दो ोमा एिसयाली िवकास बक छ। उसको लगानी २९१ िमिलयन डलर ते ोमा रहेको अमेिरकाले ११८
िमिलयन डलर लगानी गरे को छ। यसपिछ बेलायत, जापान र यरु ोिपयन यिु नयन छन।्
पवू ार्धारमा ठूलो लगानी गरे को िव बकमा सबैभ दा धेरै १६ प्रितशत सेयर अमेिरकाको छ।िव बकबाट
हामीले कुनै ऋण िलनु परय् ो भने उसलाई मनाउनु पछर् िकनकी िव बकको िनयम अनसु ार ऋण पास हुन ८५
प्रितशतको सहमित चािह छ।

यी बहुपक्षसँगको स ब धबारे हाम्रो िच ता यापारको वत त्र छनौट र नीित िनमार्णमा वत त्र पले अिघ बढ्न
पाउँछ िक पाउँदनै भ ने हो। सावर्भौिमकताका स दभर्मा त हामी राम्रैसँग थािपत भइसके को मल
ु क
ु ह।
यी शिक्तसँगको बदिलँदो पिरि थितमा हाम्रो राि ट्रय िहत के हो त?
वत त्रता र सावर्भौमस ा पिहलो न बरमा हो।
दो ो न बरमा हाम्रो दैिनक जनजीवन, हाम्रो प्रजाताि त्रक यव था, काननु ी शासन र थायी वको समग्रतालाई
पिन नेपालको पररा ट्र नीितको एउटा अगं का पमा अगािड बढाउनु पछर् । जसमा धेरै यान गएको छै न।
ते ो न बरमा हाम्रो आिथर्क िहतको प्रवद्धर्न हो। भारतसँगको हाम्रो आिथर्क स ब ध एकदमै निमलेको छ।
पिछ लो पाँच मिहनामा नेपालको भारतसँगको यापार घाटा अ य त धेरै छ।ससं ारका झ डै २०० देशम ये
२०/३० मामात्र य तो हु छ। ती पिन साना देश, जसको जनसंख्या पिन के ही लाखमात्र छ जहाँ कुनै प्राकृ ितक
ोत साधन छै न। यो एकदमै अप्राकृ ितक, तरल र सवं ेदनशील अव था हो।
यसो भए राजनीितक र आिथर्क स ब धलाई कसरी अिघ बढाउने त?
सबैभ दा मह वपणू र् र चनु ौतीपणू र् कुरा सझु बझु र पररा ट्र नीितमा थािय व हो।
पिरि थित अनसु ार ‘ि लप ए ड लप’ हुने हो भने अ तरार्ि ट्रय समदू ायमा िव ास रहँदनै । कूटनीितमा साख र
िव ास ठूलो कुरा हो।
हामीले हाम्रो चासो के हो र उनीह को चासो के हो भ ने िवषयमा खल
ु ा िदलले िनर तर कुराकानी गनर्पु छर् ।
क्षेत्रीय तरमा भइरहेका पिरवतर्नको सु म अ ययन गनर्पु छर् । भारतले वा चीनले अ देशसँग कसरी स ब ध
रािखरहेका छन् यो पिन हामीले िव े षण गनर्पु छर् ।
हामी जहाँ बसेका छ यहाँबाट मात्र के देिखयो भ नेले सबै कुरा राम्ररी भ दैन।
हामीले मंगोिलयाको वा काजग तानको पररा ट्र नीित पढेका छौ त? ितनीह को पररा ट्र नीितबाट पिन हामीलाई
क्षेत्रीय अव था कसरी पिरवतर्न भइरहेको छ भ ने बु न सिजलो हु छ।
अिहले हामी त कालको फाइदामा मात्र के द्रीत भइरहेका छ । किहलेकाही ँ त हामी अ पकालीन र दीघर्कालीन
िहतबारे नै िद्विवधामा पिररहेका हु छ । उदाहरणका लािग रे िमट्या स अ पकालका लािग त िनकै मह वपणू र् हो तर
सधभिर यसैगरी मा छे बािहर पठाएर देशको अथर्त त्र चलाउन स भव छै न।

आयात के द्रीत अथर्त त्रमा रमाउँदा निजकै को सपु रमाकेर् टमा गएर मन लागेको सामान िक ने अव था त छ तर यो
लामो समयस म रिहरहन सक्दैन।
त कालको राजनीितक फाइदा वा कुनै प्रोजेक्ट आउँछ भनेर हामीले नीित बनाय भने यसले भिव यमा देशको
राि ट्रय िहतलाई प्रवद्धर्न गदैर्न। हामीले कुन ता कालीक कुरा हो र कुन दीघर्कालीन हो भ ने छुट्याउनै पछर् ।
िव यापीकरण वा अ तरस बि धत हुदँ ाहुदँ ै पिन हामीज ता देशले पानी, खाना र उजार्ज ता आधारभतू कुरामा
आ मिनभर्र हुनै पछर् । यो आजको भोिल हुदँ नै तर के हामीले यी क्षेत्रमा प्रगित गिररहेका छ त?
यी सम याको समाधान र प्र को उ र खोजेर संवेदनशील मोडमा पगु ेको नेपाली कूटनीितलाई दीघर्कालीन िहतमा
हुने गरी पिरचालन गनर्पु छर् । यसका लािग सरकारको दािय व त प्राथिमक हु छ नै अ य सरोकारवाला सबै यसमा
सहभागी हुनपु छर् ।
(सयं क्त
ु रा ट्र सघं का पवू र्उपमहासिचव आचायर्ले मगं लबार राजधानीमा आयोिजत एक कायर्क्रममा राखेको
धारणाको स पादीत अंश।)
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