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ि�य कमरेडह�  
केन्दरीय स�चवालय 
नेपाल क�ु�न� पाट� (नेकपा) । 

यही २०७७/०७/२८ गते आयो�जत पाट� केन्दरीय स�चवालयको बैठकमा अ�क्ष कमरेड 

पु�कमल दहाल ‘�च�’ले �वतरण गनुर्भएको ‘��ाव’को ��ु�त– त�रका, भाषाशैली र 

अ�रव�ुले पाट�मा गंभीर सङ्कट �न��ाएको छ । �सले पाट� �वधान अनुसार बैठकमा ��ुत 

ग�रने ��ावको कुनै वैधा�नक या राजनी�तक है�सयत नरा� ेभएकाले .खासै मह� न�द �दा 

प�न हुने �थयो । तर �समा उठाइएका सङ्ग�न र �मो�ादक ��ह�लाई अनु��रत राखी छाड्नु 

पाट�, क�ु�न� आ�ोलन, देश र जनताकै अ�हतमा हुने भएकाले केन्दरीय स�चवालय बैठकमा 

यस स��मा आ�ना �वचारह� ��ुत गरेको छु । सु�मा मैले कमरेड ‘�च�’ का आरोपको 

बुँदागत �चरफार गन�छु, अ�न अ�मा पुनः स�चवालय बैठक समक्ष आ�ना भनाइ रा�े छु । 

१.     पाट�को अ��रम �वधानको धारा १८ (झ) ले अ�क्षह�का तफर् बाट पाट� बैठकमा 

��तवेदन र ��ाव ��ुत गन� �व�ा गरेको छ । ‘नेपाल क�ु�न� पाट� (नेकपा) सम�ा 

समाधान सुझाव कायर्दल, २०७७’  द्वारा ��ुत ��तवदेनमा �� �पमा ‘पाट� �वधान बमो�जम 

अ�क्षद्वय र महास�चवको आपसी परामशर् एवं सहम�तका आधारमा स�चवालय, �ायी 

क�मटी, पो�लट�ुरो र तथा केन्दरीय क�मटी बैठकका कायर्सूची तथा �नणर्य ��ाव तयार गन�’ 

�न�षर् �नका�लएको छ । अ�रपाट� �नद�शन– ५ को ३.१ मा अ�क्षद्वयको परामशर्मा 

महस�चवले स�चवालय, �ायी क�मटी, पो�लट�ुरो तथा केन्दरीय क�मटी बैठकका  कायर्सूची 
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तयार गन�’ �व�ा ग�रएको छ । एक�करणको साढे दईु वषर्को बीचमा हामीले यही अ�ास 

गद� आएका छ� । तर कमरेड ‘�च�‘, तपाईंको ‘��ाव’ �वधानको यस �� �व�ाका 

�वपर�त पाट� अ�क्ष या महास�चवसँग सहम�त त परै छाड�, परामशर् र पूवर् जानकार� गराउने 

सामा� �श�ाचारस� नराखी �वत�रत भएको छ । तसथर् यो ‘��ाव’ बैठकमा छलफल या 

परामशर् गनर्का ला�ग �रतसमेत नपुगेको, तपाईंको �नता� ���गत अस�िु�, सीमा�हन 

कू�ा र �न�हत �ाथर् लुकेको कृि�म आरोपको सँगालो मा�ै हो । यो �थम �ि�मै खारेजयो� 

छ । पाट�का बैठकह�लाई अ�गामी एजे�ाबाट बरा�ने र ���गत आरोप–��ारोप एवं 

कु�ामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहँुदैन भ�े �� पानर् चाह�ु । 

२.     क�ु�न� आ�ोलन राजनी�तक �णाली, अथर्त� र सामा�जक �ब�का �हसाबले मा�ै 

होइन, स��ृ�तक �रका �हसाबले प�न अ�भ�ा उ�ृ� आ�ोलन हो, हुनुपछर् । ���–

���बीचका स��, बहसको स�ालन, �तनको �र तथा असहम�तका बीचमा �� हुने 

भाषाशैली एवं �श�ताका �ि�ले क�ु�न� पाट� र �सका क�मटीह� अ� कुनै प�न सं�ाभ�ा 

उ� �रका हुनुपछर् । नेतृ�ले त यस स��मा ��ा� नै ��ुत गनुर् पछर् । दःुखको कुरा, 

नेपाली क�ु�न� आ�ोलनमा यस सं�ारको �वकास हुन सकेको छैन । कुनै बेला कमरेड 

पु�लालले ‘गद्दार‘ को आरोप बेहोनुर् प¥यो, मनमोहन अ�धकार� अपमा�नत हुनु प¥यो, मदन 

भ�ार� झ�ै नेतृ� अवसरबाट ब��त हुनु प¥यो, र क�ु�न� पाट�ह� आ�ना राि�� य या 

आ��रक �वषयव�ुका कारण होइन, अ� कुनै �वदेशी पाट��भ�का �ववादका पक्ष�वपक्षमा 

उ�भएर  �वभा�जत भए । २०३० र ४० को दशकमा चलेको वहसमा �यु� क�तपय भाषा 

नी�तगत होइन, भद्दा गाली र ‘स�ोसराप’ का �रमा �थए । हरेक छलफल या असहम�तलाई 

‘�वचारधारा�क सङ्घषर्’ मा�े, हरेक वैचा�रक मत�भ�तालाई ‘दईु लाइनको सङ्घषर्’ ठा�े र 

दईु लाइनको सङ्घषर्लाई ‘वगर्सङ्घषर्’ का �पमा अ�तर��त गद� आफूसँग असहमत हुनेलाई 

‘श�ु’ घोषणा गन� र राजनी�तक एवं साङ्गठ�नक �पमा समा� पान� घटना देखा परे। कसैलाई 

‘�लन �ाओ’ �वृ�� त कसैलाई अक� कुनै �वृ��को ट्याग लगाइ�दएर राजनी�तक र भौ�तक 

�पमै समा� पारेका घटना प�न हामीले सु�ै आय� । लागेको �थयो, नेपाली क�ु�न� 

आ�ोलन य�ा �वृ��बाट मु� भएको छ र सं�ार, स�ृं�त र स�ताको �हसाबले उ�त 
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ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड ‘�च�’ को क�थत ��ावमा �यु� भाषाह� हेरेप�छ 

�न�षर्मा पुग�, म �ममा रहेछु । यी श�ह� बठैकमा छलफल हँुदा हुने तातो–िपरोका �ममा 

उठेका होइनन्, सावर्ज�नक ठाउँमा भाषण–म�� �द �दा अ�लक�त हौ�सएर लगाइएका आरोप 

प�न होइनन् । यी �ल�खत �पमा, र ‘��ाव’ का �पमा ��ुत ग�रएका छन् । श�दलाई �ह्म 

प�न भ�न� । तपाईंले आ�ना सहयोद्धाका बारेमा �योग गरेका श�ह� सोची �वचार� नै 

गनुर्भएको होला । इ�तहासको इजलासमा दजर् भइसकेका यी श�का बारेमा सावर्ज�नक 

जवाफदे�हताका ला�ग तपाइ� तयार नै हुनुहु� होला भ�े मैले ठानेको छु । म भने, �बना कुनै 

आवेग र उ�ेजना, �बना कुनै आ�ह र आ�ोश आ�ना �वषयह� रा�े छु । 

३.     यस ‘��ाव’ मा ��ुत भाषा शैली र आरोप हे�रसकेप�छ सामा� ���ले प�न अनुमान 

गन�छन्– �बतेको समयमा मैले आ�नै सहयोद्धा अ�क्षबाट क�ो खालको सहयोग र साथ 

पाएको रहेछु । जुन ���को मनमा य�त धेरै आ�ोश, आ�ह, घृणा र कु�ा अटेसमटेस भएर 

बसेको छ, ��ा ���बाट मलाई सरकार र पाट� स�ालनका के्ष�मा क�ो सहयोग भयो 

होला?  

४.     कमरेड ‘�च�’, सु�मै तपाईँलाई मेरो �� छ– पाट��भ� च�लरहेको यस वहसको च�र� 

के हो ? यो �� नी�तगत वहस हो िक ‘वार िक पार’ को लडाइँ ? यो अ�र�वरोध नै हो भने 

प�न, यो �म�तापूणर् हो िक श�ुतापूणर् ? तपाइ�ले रोजेको बाटो वाद–��तवाद–संवादको हो िक 

वाद–��तवाद र �व�हको ? एकता–छलफल र अझ उ�त�रको एकतामा �ह �ड्न खो�जएको 

हो िक एकता–�व�ह र �वघटनको बाटोमा? पाट��भ� हा�ो स�� पाट�का दईु �मुख नेताको 

स�� हो िक दईु �भ� वगर् र �भ� पाट�का ��तद्व�ी नेताह�को ? �ववादको ��पले 

समाधानको �व�ध तय गछर् । व�ुतः तपाईंले आ�ना एकतफ� �लखतमाफर् त ् पाट��भ�का 

असहम�तह�लाई श�ुतापूणर् अ�र�वरोधमा बद�नुभएको छ र क�ु�न� आ�ोलनलाई गंभीर 

सङ्कटमा धके�नु भएको छ । समयले यसको उ�चत �हसाब गन� नै छ ।   

५.     तपाइ�को यो ‘��ाव’ व�ुतः कुनै राजनी�तक ��ाव होइन, आ�नै सहयोद्धा 

अ�क्षमा�थ लगाइएको ‘अ�भयोगप�’ हो र यसलाई अगािड सारेर तपाईंले व�ुतः पाट� 
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�वभाजनको अनौपचा�रक घोषणा गनुर्भएको छ । पाट� एक�करण अगािडका, �स �ममा 

भएका र �स यताका सम� समझदार� र सोच �वपर�त, आम �नव�चनका �ममा जनतामाझ 

ग�रएका सङ्क�का �वपर�त, पाट�को अ��रम राजनी�तक ��तवदेन, अ��रम �वधान, 

एक�करणको घोषणाको भावना तथा �ावधान �वपर�त एव ं आम पाट� पङ्��, समथर्क–

शुभ�च�क र राजनी�तक �ा�य�का पक्षधर आम जनताको चाहना �वपर�तको यस ‘��ाव’ 

ले देशैभ�र �च�ा फैलाइ�दएको छ । राजनी�तक अ��रताका पक्षधरह� हौ�सएका छन् । 

तपाईँको झुठो आरोप– प� हात–हातमा बोकेर �वपक्षीह� �ह �ड्न थालेको दे�खस�ु भएको 

होला । उनीह� दङ्ग होलान्– नेकपालाई खुइ�ाउन हामीले त केही गन� नपन� भयो ! जनता 

भने पीडामा छन् । यो य�त गंभीर �वषय हो, जसलाई य�ै हो भनेर छाड्न �म�ैन । तपाईंले 

पाट�का नी�त या �वधान स��ी ��मा मा�ै मलाई ला��त गनुर्भएको छैन, मुलुकको 

सं�वधान र कानुन आकिषर्त हुने फौजदार� �कृ�तका आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।  य�त 

ग�ीर आरोप लागेको मा�े ‘आ�ालोचना’ गरेर प�न उि�कन स�ैन, आरोप पुि� हँुदा ऊ 

रा�को कानुन र पाट�को �वधान अनुसार काब�हीको भा�गदार ब�ु पछर् । तपाइ�लाई मेरो 

चुनौती छ– िक आरोप पुि� गनुर्स् र रा�को कानुन तथा पाट� �वधान अनुसार मलाई काब�ही 

गनुर्स,् िक त आ�नै सहयोद्धामा�थ �नराधार आरोप लगाएर पाट� एकता भङ्ग गन� धृ�ताको 

जवाफदेही ब� तयार हुनुहोस् । 

६.     तपाईंले बार�ार आफूलाई सहम�तको पक्षधर रहेको, सधैभ�र �सको अगुवाइ गरेको 

�घोषणा गद� मलाई सहम�त भङ्ग गरेको आरोप लगाउने गनुर्भएको छ। तपाईंले सहम�तको 

ल�णरेखा नना�ु भएको भए हामीले भनेको ‘कट् अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगािडका कुनै 

प�न �वषयको चच�स� गन� �थइनँ । तर तपाईंले आ�ना आरोपलाई क�मटीको होइन, 

सावर्ज�नक बहसको �वषय बनाउनु भएप�छ, जनताले प�न सब ैस�त� थाहा पाउनु पछर् । 

यह��नर �रण गराउन चाह�ु, २०७७ का�तर्क २८ गते केन्दरीय स�चवालयको बैठक सिकन 

पाउँदा नपाउँदै, �ह� �वत�रत �लखत �यं स�चवालय सद�ह�ले अ�यन गरेर स� 

नपाउँदै �व�भ� सावर्ज�नक स�ारमा�मह�मा छ्या�छ्या�ी भइसकेको �थए÷गराइएका 

�थए¬ । अझ, कुनै सं�ागत �नणर्य�बनै आ�ना आरोपह�लाई पाट�को लोगो र केन्दरीय 
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काय�लयको नाम अन�धकृत �पमा �योग गरेर �काशन ग�रएको �वषयमा मैले उपयु� 

समयमा तपाईंस� जवाफ मा�े नै छु । पाट� एक�करणप�छका सहम�तका बारेमा स�व�ार 

केही कुरा रा�ु पूवर् म इ�तहासका केही �सङ्ग उ�ेख गनर् चाह�ु ।  

७.     शा�� �ि�या �ार� भएप�छकै �सङ्गबाट सु� गर� । प�हलो सं�वधानसभा �नव�चनमा 

सबैभ�ा ठूलो पाट�को �पमा देखा परेको त�ालीन नेकपा (माओवादी) लाई सं�वधान 

�नम�णको अगुवाइ गन� ऐ�तहा�सक अवसर �ा� भएको �थयो । �नव�चनमा ध�ा खाएका 

त�ालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्�ेस आ�ना क�तपय आधारभूत मा�तामा स�झौता 

गरेरै भए प�न सं�वधान बनोस् भ� ेपक्षमा �थए । तर �नव�चन– सफलताको उ�ादमा तपाईंले 

प�हले �ग�रजा�साद कोइरालालाई र प�छ माधवकुमार नेपाललाई अ��म अव�ामा धोखा 

�दनुभयो । उ�ेदवार� दा�खला गनुर्भ�ा केही �मनट अगािड मा� संसदीय दलको काय�लयमा 

त�ालीन नेकपा (एमाले) महास�चव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई 

रा�� प�तमा समथर्न गनर् सिक� दैन भ�े जनाउ �दएको सायद �बसर्नु भएको छैन होला । कसको 

इशारामा र योजनामा भएका �थए यी सबै दाउपेच ? तैप�न त�ालीन नेकपा (एमाले) 

जनादेशलाई कदर गद� माओवादीले सरकारको नेतृ� गनर् पाउनुपछर् भ�े पक्षमा उ�भयो । 

संयु� सरकार ब�ो । तर सहम�तका साथ अगािड बढ्ने यावत् �याशका बाबजदु, सं�वधान 

�नम�णमा के�न्दरत हुनु पन�मा �सो नगर�, रा�संय�मा जथाभावी ह�के्षप गनर् खो�ा उ� 

सरकार कसर� ढ�ो, �सप�छ तपाईं कुन बाटोमा अगािड बढ्न खो�ुभयो र �सका ला�ग के 

क�ा �याश गनुर्भयो, इ�तहासले �बस�को छैन । सहम�तका आधारमा सं�वधान बनाउन २०६९ 

साल जेठ २ गते ग�रएको सहम�त िकन भङ्ग भयो, सं�वधानसभालाई �नर�रता �दन अ� 

दलले गरेको आ�हलाई तपाइ�◌ंले कसर� ल�ाउनु भयो र मुलुकलाई जन��त�न�ध�वहीन 

शू�तामा पु¥याउनु भयो, इ�तहासले य�त स�जलै भु�ने छैन । तैप�न, राजनी�तक दलह�ले 

सुझबुझका साथसं�वधानसभाको दो�ो �नव�चन गराए । �नव�चनको प�रणाम �ीकानर् 

तपाईं◌ँलाई क�त गाह«◌ो भएको �थयो ? कसर� ‘छानबीन स�म�त’ बनाएर तपाईंको ‘फेस 

से�भङ’ गनुर्परेको �थयो? सबै स�झना छ �न, होइन र ? ��तबेला, सं�वधान, शासक�य ��प 

र सङ्घीयताबारे तपाईं के भ�ुहु�ो, के मा�ता रा�ु◌हुु�ो, समकालीन नेपाली समाजले 
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सबै हे�ा राखेकै छ । �सैले य�ा �वषयह� आ�ना ‘लाइक माइ�ेड’ ह�का बीचमा 

खपतका ला�ग भ�ु �ाभा�वकै भए प�न इ�तहासमा रेकडर् हुने द�ाबजेमा रा�दा चा�ह � 

तपाईंले �ाल गनुर् भएको हु�ो । अथ�त्, सं�वधान �नम�ण र यस��तको तपाईंको ‘�न�ा’ 

तपाईंले दाबी गरे ज�ो ‘�न�ा’ होइन, प�रव�तर्त श�� स�ुलनले �नम�ण गरेको वा�ा�क 

प�र���तको उपज �थयो । �सै प�न, यस सं�वधानको पूणर् काय��यनमाफर् त् अपे�क्षत 

प�रणाम �नका�नेमा होइन, तपाईंको ��च आज प�न संशोधनको नाममा �नर�र �योग एवं 

प�रक्षण र �व�भ� बहानामा अ�तः अ��रतामै र�े छ भ�े कुरा धेरै त�ह�ले पुि� गछर्न् । 

८.     सं�वधान �नम�णप�छ पूवर्सहम�त अनुसार मेरो नेतृ�मा संयु� सरकार ब�ो । हा�ा 

बीचमा, सरकार बनाउने कुरामा मा�ै होइन, �नव�चनस� सगैँ जाने, संयु� �पमा �नव�चन 

लड्ने र �नव�चनप�छ पाट� एकता गन�स�का सहम�त भएका �थए । नाकाब�ी ज�ो 

��तकूल र इ�तहासकै क�ठन कालख�मा �नम�ण भएको, राि�� यता, राि�� य �ा�भमान र 

मुलुकको उ�ल भ�व�का ला�ग युगा�कार� काम गद� अगािड बढेको सरकारलाई ढा�न, 

सरकार गठन भएको सात म�हना न�ब�दै तपाईं �यं अ�सर हुनुभयो । सहम�तका साथ 

अगािड बढ्ने यावत ् �याश र ��ावलाई ल�ाएर आफैले ��ाव गरेको, आ�नै पाट� 

स���लत सरकारका �व�द्ध अ�व�ास ��ाव दत� गनर् आ�ना म�ी साथीह�लाई झ�ा 

ह�ाउँदै जान �नद�शन �दनुभयो । यसो गद� तपाईंलाई नै�तकताको ��ले अ�लक�त प�न 

छोएन है भनेर मैले क�ह�ै सो�धनँ । �सप�छ एउटा �याशको अगुवाइ गनुर्भयो, एमालेलाई 

मुलुकबाट िकनारा लगाउने । ��तबेलाको तपाईंको गठब�नका एकजना नेताले बार�ार 

उ�ेख गन� गरेको ‘एमाले�बहीन मुलुक’ ��त तपाईंको ��ति�या के �थयो, मैले क�ह� ै

सो�धनँ । तर �ो �योग असफल भयो । �ानीय चुनावमा सारा घेराब�ीलाई तोड्दै नेकपा 

(एमाले) प�हलो श��का �पमा उदायो । दो�ो सं�वधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–

के्ष�ीय अ�तवाद �ानीय चुनावस� आइपु�ा लगभग �न�ेज भयो । अव�ा य�ो भयो िक, 

आ�नै छोर�लाई �जताउन मतप� �ा�े ल�ा�द उपायको सहारा �लनु पन� ठाउँमा तपाईंलाई 

पु¥यायो । तपाईंका अगािड एउटा गंभीर �� उ�भयो, नेपाली काङ्�ेससँगको गठब�नमा 

ग��सदै अ�तः �वलयनको बाटोमा जाने िक नय� राजनी�तक संभावनाको खोजी गन� । �ठक 
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यही �ब�ुमा हो, दईु पाट�बीच चुनावी गठब�न गन� �न�षर्मा हामी पुगेको । मैले क�ह�ै प�न 

तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफै स���लत गठब�नको मु� पाट�लाई थाहै न�दई, 

एक िक�समले छापामार शैलीमा, �वपक्षी पाट�सँग चुनावी तालमेल गद� भो�ल उठ्न स�े 

नै�तकताका ��ले तपाईंलाई अ�लक�त प�न छोएन ? म आज प�न यो �� सोि�दनँ, िकनभने 

यो रा�ो कामको ला�ग तपाईंले �लएको जो�खम हो भनेर मैले अनुमान गर� । तर जब आज प�न 

तपाईं, �सधै �धानम�ीका �व�द्ध अ�व�ासको ��ावका ला�ग भनेर ह�ाक्षर गराउँदा 

साथीह�ले �� उठाउलान् भनेर, �व�भ� �वकास आयोजनाका ला�ग सरकारसँग माग गन� 

बहानामा स�सदह�लाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहु�, गंभीर नै�तक �� त उठ्छ नै ।  

९.     कामरेड ‘�च�’, िकन य�ो अपारद�शर्ता ? िकन य�ो छलछाम ? राजनी�तमा सहमत 

हुन पाइ�, असहमत हुन प�न पाइ� । भएको पाट� �वघटन गनर् र नय� पाट� बनाउन प�न 

पाइ� । भएकै कुनै पाट�मा जोिडन पाइ� । तपाईं आफै य�ा कुरालाई �ाभा�वक र आ�नो 

�नय�मत अ�ास भ�े गनुर्हु� । ‘भ�ाउने– बनाउने– फे�र भ�ाउने‘ य�ो �वषयलाई गवर्को 

�वषय बताउनु हु� । अझ थप, �द� ला�ो भने, राजनी�त छाड्न प�न पाइ� । �व�ाम �लन 

प�न पाइ� । तर लोकत�मा पारद�शर्ता र नै�तकता ठूलो �वषय हो । युद्धका बेला काम 

लागेका �व�धह� शा��पूणर्, लोकता��क र खु�ा समाजमा सधैभ�र काम ला�ैनन् । मेरो 

�� तपाईंले �लन खोजेको बाटो��त होइन, ती कामलाई ‘सहम�त’ को आवरणमा गनुर्भएको 

दोहोरो मापद� र बहानाबाजीका हकमा हो । 

१०.     आम जनतालाई हिषर्त र  अ�लाई �व��त पाद� २०७४ साल असोज १४ गते हामी 

दईुजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्दर) बीच चुनावी गठब�न गन� र चुनावप�छ 

पाट� एकता गन� सहम�तमा आइपु�� । यो नेपालको राजनी�तक त��र बद�ने दरूगामी घटना 

�थयो । तर तपाईं यस सहम�तको एउटा मह�पूणर् बुँदामा २४ घ�ा प�न अिडनु भएन । 

अ�घ�ो �दन एउटै चुनाव �चह्न ‘सूयर्’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको ह�ाक्षरलाई अ�ीकार गनर् 

पु�ुभयो । तर प�न मैले यसलाई तपाईंलाई अ�ठ्यारो परेको अथर्मा बुझ� र यसबारे कुनै �� 

उठाइनँ । तर �नव�चनमा हामीले यसको मू� चुकाय� । नेकपालाई ए�ै दईु �तहाइ पु¥याउन 

सघाउने लाख� मतह� यसै कारणले बदर भए । अ�बेला भए मैले सो�े �थइनँ, तर आज जब 
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तपाईं �कारा�रले  एकताको औ�च� समा� भएको घोषणा गरे जसर� ��ुत हुनुभएको छ, 

सो� �म�छ होला �न– २४ घ�ामै सहम�त उ�ट्याउने यो �नणर्य तपाईंले कसको दबाब र 

�भावमा गनुर्भएको �थयो? अ�न, यसले प�न तपाईं सधैभ�र सहम�तको पक्षधर भएको पुि� गछर्  

र ? 

११.     तपाईंले �नव�चनप�छ आफूलाई प�चै वषर् �धानम�ी ब� ��ाव ग�रएको◌,े तर 

आफूले �स अवसरलाई ल�ाएर ठूलो �ाग गरेको र केपी ओलीलाई �धानम�ी ब� ��ाव 

गरेको भ�े गनुर्भएको छ । त�ालीन नेकपा (एमाले) सँग सरकार बनाउन १५ �सट अपुग 

भएको यथाथर् हो । तपाईंले मलाई �धानम�ी ��ाव गनुर्भएको र दईु पाट�को सहकायर्बाट 

सरकार बनेको प�न यथाथर् हो । तर तपाईंको यो ‘महान �ाग’ को दाबी पुि� गनुर् अ�घ मामुली 

ला�े, तर केही अथर्पूणर् घटना�मलाई �रण गनुर् पन� हु� । �नव�चन आयोगले ‘समानुपा�तक 

तफर् को मतगणना गरेर राि�� यसभाको �नव�चन नहु�ेल ��त�न�धसभाको प�रणाम घोषणा गनर् 

�म�ैन’ भनेर �नव�चन सिकएको झ�ै साढे दईु म�हनास� प�रणाम �नका�न अ�ीकार 

ग¥यो । आयोगमा तपाईंले �सफा�रस गरेर पठाइएका साथीह�को भू�मका यस स��मा के 

�थयो, द�ुनयालाई थाहा छ । गठब�नको पक्षमा �� बहुमत हँुदाहँुदै प�न सरकार ब� कृि�म 

अवरोध �सजर्ना ग�रयो । ��त�न�धसभामा १६ �सट �जतेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले 

सबैभ�ा ठूलो पाट�लाई बा�हर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेप�छ मा�ै 

घटना�मले सहज मोड �लएका हुन् । तर मैले �धानम�ीका �पमा शपथ �हण गन� �दन दबु ै

पाट�का साथीह�लाई साथ ै राखेर सानो िटम बनाउन पाइनँ । जनताले प�हलो गासमै ढुङ्गा 

लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते रा�त ‘दईु अ�क्ष र आलोपालो �धानम�ी’ को 

�लखतमा सही नहु�ेल सरकारले पूणर्ता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणाप� 

स�हत, वाम गठब�न बनाएर चुनाव लडेको पाट�का नेताको है�सयतमा तपाईंले अक� पाट�को 

समथर्नमा �धानम�ी ब�े �याश  गनुर् नै�तकताको कसीमा कह��नर उ�भन पु��ो ? चुनावबाट 

ते�ो पाट�का �पमा आएको पाट�का अ�क्षले ‘मैले �धानम�ी ब� �ा� अवसर ल�ाएँ’ भ�ु 

�ाग �थयो िक तपाइ��भ� सुषु� �पमा लुकेको स�ा�ल�ा ? जे होस,् हामीले नय� समझदार� 

ग¥य�, म �धानम�ी बन� । यो एकतफ� �ाग �थएन भ�े तपाईंले हे�ा रा�ु रा�ो हु� । 
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हामीले रा�� प�त, उपरा�� प�त, सभामुख, राि�� यसभा अ�क्ष, उपसभामुख र उपा�क्ष लगायतमा 

यसै �हसाबले समझदार� गरेका छ�। यह�ले ‘महान �ाग’ को कुरा गनुर् अगािड �नव�चन 

प�रणाम के �थयो, �समा हा�ा दईु पाट�लाई �ा� ��क्ष र समानुपा�तक तफर् को लोकि�य 

मत क�त �थए, एकचोटी �रण गनुर् रा�ो हुने छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राि�� य 

आक�क्षामा तपाईँ सहमत हुनुहु�? यदी हुनुहु� भने यस राि�नुहु� भने यस राि�� य आक�क्षा 

पुरागनर् �ढतापूवर्क लागेको आप्mनै दलको सरकारलाई गठन हँुदाको �ार� दे�खनै असयोग 

गन� �नयो�जत सरकार �ब�द्ध षडय� गन�, रा�का संय�मा�थ अन�धकृत ह�के्षप गन� र 

दबाब �दने च�ेा िकन गनर् खो�जएको छ? इ�तहासले जवाफ खो�े छ ।  

१२.     तर सोचे अनुसार पाट� एक�करणको काम सहज ढङ्गले अगािड बढेन। �नव�चनमा �ा� 

जनमत र मुलुकको सं�वधान अनुसार ब�ु पन� �धानम�ी पद र पाट� �वधान अनुसार हुनु पन� 

अ�क्ष पदलाई छ्यास�मस गरेर मलाई एकठाउँमा मा� सी�मत गन� �नकै �याश गनुर्भयो । 

१३.     जेठ ३, २०७५ मा स�� एकताको ऐ�तहा�सक घोषणाले पाट� पङ्��मा र आम 

जनतामा समेत ठूलो उ�ाहको �सजर्ना ग¥यो । हामीले एक�करणका ब�क� काम तीन 

म�हनामा स�े अठोटका साथ सबै क�मटी भङ्ग ग¥य� । दईु वषर्�भ� महा�धवेशन स�� गन� 

गर� केन्दरीय क�मटी, �ायी क�मटी, स�चवालय स�हत केही क�मटी मनोनयन ग¥य� । तर 

एक�करणका काम अझै पूरा भएका छैनन् । िकन हुन सकेनन्, म प�छ छलफल गन� छु । तर 

�नव�चन प�रणाम, नय� सरकार गठन र एक�करणले �ाएको उ�ाहमा �चसो पानी ख�ाउने 

गर� तपाईंले आ�नो भारत �मणको �ममा आलोपालो �धानम�ीको सहम�त भएको 

‘खुलासा’ गनुर्भयो । यसबाट राि�� य �ा�धनता, �हत र �ायी�मा�थ ग��र ��तकूल असर 

पद�न? �ही कुरा अ�भ�� गनुर् �थयो भनेप�न �स भ�ा अ�घ वा प�छ समय उपल� हुन 

स�ैन �थयो र? �वदेशी भू�ममा गएर राजनी�तक अ��रताको स�ेश �दनु पन� ख�खा�तर 

िकन प¥यो, मैले आजस� प�न तपाईंलाई सोधेको छैन । तर के �सको कुनै गंभीर अथर् �थएन 

र ? �स यता तपाईंले क�तचोिट म��प�रषद ् पुनगर्ठनको घोषणा गनुर्भएको छ, क�तचोटी 

सरकार प�रवतर्नको खु�ा अ�भ��� �दनुभएको छ र क�तचोटी �छटै आफू सरकारको 

नेतृ�मा आउने भएको हुनाले क�तपय �वषय प�छ स�ाउँला भ�ै �म� रा�� सँगका क�तपय 
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�वषयलाई अ�झाउनु भएको छ, स�झना गनुर्भएको छ �न ? एकल� ज�ै खा�ल सरकारमा 

मा�ै तपाईँको �ान�ि� र �धानम�ी र सरकारको �ा�य� �व�द्ध �नर�र रागका कारण 

राजनी�तक ��रता �व�द्ध क�ो स�ेश गइरहेको छ, �ाल गनुर्भएको छ �न ?  

१४.    हा�ो पाट� एकता �नव�चन प�रणामका �हसाबले दईु �भ� आकार र है�सयतका 

पाट�बीचको एकता �थयो । तर हामीले �नव�चनमा �ा� मतलाई एक�करणको आधार बनाएन� 

। केन्दरीय क�मटी बनाउँदा होस ्या अ� क�मटी, क�ह�ै �नव�चनमा �ा� क�रब ३२ लाख र 

१३ लाखको अङ्कलाई मैले स�झना ग�रनँ। आ�ोलनका दईु धार, दईु पृ�भू�म र दईु इ�तहासको 

एकताको अथर्मा यसलाई अगािड बढाउने �याश गर� । आकारको यस �भ�ताले कुनै 

मनोवैज्ञा�नक भय �सजर्ना नगरोस,् एक पाट� अक� पाट�मा समायोजन या �वलय भएको अथर् 

नलागोस् र जनमतको �हसाबले सानो पाट�मा आफूलाई िकनारा लगाइ� िक भ� े आशङ्का 

नहोस् भ�ाका ला�ग एक�करणका �ममा केही �वशेष संरचना �नम�ण ग�रए, जुन क�ु�न� 

आ�ोलनको पर�रा र हामीले भ�े गरेको (ले�ननवादी) सङ्गठना�क �सद्धा�सँग मेल 

ख�दैनन् । पाट�मा दईु जना अ�क्षको �व�ा, महा�धवेशनस� सबै �नणर्यह� सहम�तका 

आधारमा ग�रने �व�धवत् �ब� र महा�धवेशनसमेत सहम�तमा गन� भनेर रा�खएको �व�ा 

अकारण �थएन, होइन । यी �वषयह� पाट� एकता सहज र �नरापद ढङ्गले स�� होस,् कुनै 

पक्षमा प�न �े�ताभाष या लघुताभाषको ���त नआओस् र सङ्गठना�क ढङ्गले प�न कतै 

�वधान नआओस् भनेर ग�रएका हुन् । तदनु�प नै क�मटीह� बने, आ�ोलनलाई जोड्ने 

भावनाका आधारमा । जनाधार र लोकि�यताका आधारमा होइन, एकताको ���रटको 

मागर्दशर्नमा । जमानत नजो�गएको ठाउँमा समेत झ�ै बराबर�को है�सयतमा क�मटीह� गठन 

ग�रएका छन् । कह��नर एकताको भावना ��त�व��त भएन ?  

१५.     आज तपाईंले अ�लक�त ‘पायक’ परेको �हसाब गरेर क�मटीमा अ�मत बहुमतको 

�व�ध काय��यन गन� वकालत गनर् था�नुभएको छ। आ�ना सहयोद्धा कमरेडह�को भावना 

होइन, टाउका ग� था�नु भएको छ । िक�ाकाट गनर् था�नु भएको छ । सि�झनुहोस् त, केन्दरीय 

स�चवालयदे�ख �ानीय क�मटीस� अ�धक�श ठाउँमा सा�बक एमालेको एकजना भए प�न 

बढ� सङ्�ा छ । बहुमतको �ो अङ्कग�णत तपाईंका �व�द्ध �योग ग�रएको भए के हु�ो ? 
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�ठकै छ, यो �व�ध अवल�न गन� हो भने प�न प�हले एकताको आधार फेर�, अ�न �वधान 

संशोधन गर� । मैले त पाट�का हुन् िक रा�का, हरेक �ज�ेवार� ��त�ध�मा �वजय हा�सल 

गरेरै �ा� गरेको हँु । महा�धवेशनबाट �वचार, सङ्गठन संरचना र नेतृ� खु�ा ��त�ध�का 

आधारमा  चयन गनर् तपाईँ तयार हो ? म त तयारै छु ।  

१६.    महा�धवेशनबाट �नव��चत अ�क्षका �पमा मेरो है�सयतमा�थ समेत तपाईंले �� 

उठाउनु भएछ । ��तमा�ै तकर्  गर�, ज�तमा अिडन सिक� । यो तकर्  ग�ररहँदा तपाईं यो ठाउँमा 

आउनु भएको प�न त�ालीन नेकपा (माओवादी–केन्दर) को अ�क्षकै है�सयतले हो भ�े 

न�बसर्नुस् । मोटरसाइकलको एउटा पाङ्�ा खु�ायो भने अक� प�न लड्छ । हामी  दईु जनाले 

आ–आ�ना पाट�का अ�क्षको है�सयत �योग गरेर एकताको सहम�त ग¥य�, आ–आ�नो पाट� 

समक्ष उ� एकताको ��ाव रा�� । हामीलाई पाट�ले अवल�न गरेको �सद्धा� र कायर्�म, 

नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महा�धवेशनबाट �ा� �थएन । तर प�न दबुै पाट�का केन्दरीय 

क�मटीले अ�क्षका ��ावलाई अनुमोदन गरे । अ� सबै संरचना अ�क्षह�को ��ावमा 

केन्दरीय क�मटीले वैधता �दएका संरचना हुन् । हामीले ‘कोर अफ द �लडर’ भनेर मह� �दएको 

केन्दरीय स�चवालयले प�न यो है�सयत यसैगर� �ा� गरेको हो । एक�करणको दईु वषर्प�छ 

आएर, कसैको ‘हामी प�न त महा�धवेशनबाट �नव��चत �थय� �न, हा�ो मू� खोइ ?’ भ�े 

अस�ुि�लाई  आ�नो ��ावमा घुसाउँदा यसको के अथर् ला�छ ? यसले तपाईं आफैलाई, 

आफैले गरेको सहम�त र �नणर्यलाई उपहास गछर् भ�े कुरा कसर� �बसर्नु भयो ? 

१७.    लामो समयको अ�ौल र अ��रताले पाट� काममा गंभीर अवरोध �सजर्ना भएप�छ 

केन्दरीय स�चवालयले गतः वषर् मङ्�सरमा नय� �नणर्य ग¥यो– केपी ओलीले �धानम�ीका 

�पमा प�चै वषर् सरकारको नेतृ� गन� र पाट�मा कायर्कार� अ�धकारस�हत पु�कमल दहाल 

‘�च�’ ले पाट� कामको नेतृ� गन�। �स �नणर्यमा मेरो क�ह�ै असहम�त रहेन, छैन । 

तपाईंले बार�ार �च� दखुाउने गनुर्भएको टे�ल�भजन कायर्�म ‘फायरसाइड’ मा मैले भनेको 

के मा�ै हो भने– हा�ो पाट�मा एकजना संवैधा�नक या मानाथर् र अक� कायर्कार� 

अ�धकारस�हतको अ�क्ष छन् भ�े �ा�ा सही होइन । हामी दबुैजना कायर्कार� अ�धकार 

स�हतकै अ�क्ष ह�, तर अ�हले मैले आफूलाई कायर्कार� अ�क्षका है�सयतले सरकारको 
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काममा के�न्दरत गराउँछु, पाट�को काम कायर्कार� अ�क्षका है�सयतले अ�क्षका �पमा 

�च�ले गनुर्हु� ।’ यसमा आप�� जनाउनु पन� कारण के छ ? के �स बैठकले मलाई अ�क्ष 

पदबाटै �नल�न या बख�� गरेको �थयो र ? के स�चवालयले �वधान संशोधन गरेर पाट�मा 

एकजना सेरेमो�नयल अ�क्ष, अक� ए�े�ुिटभ अ�क्ष हुने �व�ा गरेको �थयो र ? 

स�◌ँ�ै भ�े हो भने �सप�छ आयो�जत स�चवालय �ायी क�मटी र केन्दरीय क�मटीका 

क�तपय बैठक या ससेनमा म ज�दा प�न गइनँ, तपाईंलाई काम गनर् सहज होस् भनेर । सम�ा 

त �ह�बाट �सजर्ना भएको हो, जब कायर्कार� अ�क्ष �यंले खुमलटारलाई पाट��भ�का 

�न��त कमरेडह� मा�ै ब�े थलोका �पमा �वकास गनुर्भयो । यस��त मैले असहम�त 

जनाएको हँु । कायर्कार� अ�क्षका �पमा �ज�ेवार� �ा� ���ले आ�नो �नवासलाई �न��त 

समूहका साथीह�मा�ै ब�े गुटब�ीको हेड�ाटर्र बनाउनु पन�, मसँग छलफल गनुर् पद� या 

क�मटीमा कुनै �नणर्य गनुर् पद� आ�नाह�बीच साझा धारणा बनाएर मा�ै आउनु पन� र क�मटी 

बैठकह� गुटका �नणर्य अनुमोदन गन� असहाय थलो ज�ो हुनु पन� ���त��त मैले आप�� 

जनाएको हँु । आज प�न मेरो �� छ, क�मटीमा खु�ा खुल� छलफल गरेर �न�षर्मा पु�गने 

ठाउँ हँुदाहँुदै, नेताह�लाई �न��त मा�तामा ‘खः’ गराएर मा�ै बैठकमा आउनु पन� य�ो 

अ�व�ास र दाउपेचको आव�कता िकन प¥यो ? क�मटीमा �वषयगत �पमा हुने छलफल, 

सहम�त र असहम�त तथा �स आधारमा हुने ग�तशीलतालाई ब��त बनाउनु पन� आव�कता 

िकन प¥यो ? 

१८.    �यनै �व�वध कारणह�ले पाट��भ�को सम�ा ���गदै गएप�छ हामीले गतः साउन ३० 

गते सहम�तमा कायर्दल बनाय� । कायर्दलले  पाट��भ�को सम�ा समाधानका ला�ग 

सुझावस�हतको ��तवेदन तयार ग¥यो । �ायी क�मटीले �सलाई सवर्स�त �पमा पा�रत 

ग¥यो । भदौ २६ को उ� सहम�त��त म आज प�न उ��कै ��तवद्ध छु । मैले �समा �योग 

भएको एउटा श���त मा�ै �ानाकषर्ण गराएको हँु, जुन गंभीर र मुलुकको संवैधा�नक 

�ब�सँग स���त छ । रा�को नी�त �नम�ण, मु� राजनी�तक �नयु�� र सरकार 

स�ालनका नी�तगत पक्षह�मा पाट� नेताह�को परामशर् आव�क छ भ�े कुरामा म �� छु । 

तर ��ेक �नयु��, म��प�रषदक्ा ��ेक �नणर्य या गठन÷पुनगर्ठनमा सहम�त नै खो�े कुरा 
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भने संभव छैन । यो �� हामीले क�ो शासन �णाली खोजेको हो भ�े �वषयसँग स���त छ 

। हामीले थाहा पाउनु पछर्– पर�रागत क�ु�न� शासन �व�ाभ�ा हा�ो मुलुकमा बहुदलीय 

��त�ध��क �नव�चनबाट �वजयी भएर बनेको सरकार च�ने संवैधा�नक �ब� �भ� छ । 

हा�ो संवैधा�नक �ब� अनुसार पाट�ह� चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणाप�का आधारमा 

जनताबाट समथर्न �ा� गछर्न् । पाट�का �नव��चत जन��त�न�धह�बाट संसदीय दल ब� । 

यसप�छ भने पाट� र संसदीय दल  अ�ल �भ� हुन पु�छन् । संसदीय दल आ�नै �वधान अनुसार 

च�छ (यद्यिप, �स �वधानलाई प�न पाट�ले अनुमोदन गनुर्पछर्) । अ�न, दलको ��ाव र 

संसदको बहुमतको समथर्नमा �धानम�ी चयन हु�, सरकार ब� । सरकार बनेप�छ 

�धानम�ी र सरकारलाई पाट�को �वधानले मा�ै ब�� स�ैन । उनीह� मुलुकको सं�वधान र 

कानुन अनुसार, संसद��त उ�रदायी हँुदै च�नु पछर्। पाट�को नी�तगत �नद�शनमा, सरकार 

सापे�क्षत �ाय�ताका साथ, संवैधा�नक �ब� अनुसार च�छ । यो फरक तपाईंलाई �च� 

नबुझेको हो, यसको �वक� खो�जएको हो र पर�रागत क�ु�न� ढ�चामै जानु पछर् भ� े

मा�ता हो भने आउनुस,् खु�ा खुल� छलफल गर� । अ�था, मैले ��तबेला �� गरेको 

भनाइलाई तोडमरोड गनुर्को कुनै अथर् छैन । 

१९.    �धानम�ीको �पमा पाट�ले �व�ास ग�रसकेप�छ उसलाई आ�नो िटम छनोट गन� 

सापे�क्षत �ाय�ता र अ�धकार हुनुपछर् भ�े कुरामा म �� छु । म सधैभ�र �धानम�ी ब�े 

होइन र यो �वषय मैले आ�ना ला�ग उठाएको प�न होइन । पद्ध�तका ला�ग उठाएको हँु । एकल 

बहुमतको सरकारमा मा�ै होइन, संयु� सरकारमा प�न म�ीह� �धानम�ी��त उ�रदायी 

हु�न्, हुनुपछर् । यसो नहुने हो भने रा� च�ैन । �धानम�ी बनाउने, तर उसले �व�ास गरेको 

िटम छनोट गनर् नपाउने, उपयु� ठाउँमा �नयु�� गनर् प�न नपाउने, म�ीह�लाई उसले होइन 

अ� कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारै�तर ब��धने, तर प�रणाम  भने उसैले �दनु पन�, 

जवाफदेही  प�न उही हुनु पन� ? हामी यो क�ो खालको �णाली बसाउन खो�जरहेका छ� ? 

क�ो खालको लोकत�को हामी अवल�न गनर् खो�जरहेका छ�?  

२०.    २०७७ भदौ २६ गतेप�छ म��प�रषद ्पुनगर्ठनका स�भर्मा भएका उतार–चढाव, यस 

�ममा तपाईंले �दन�दनै फेनुर्भएका रङ्ग र आज रा�ुभएका तकर् का �व�द्ध मलाई कुनै मुद्दा 

 स�चवालय बैठकमा �धानम�ी तथा पाट� अ�क्ष केपी शम� ओलीद्वारा ��ुत ��ाव 13 



मा�मला गनुर् छैन । मैले तपाईंलाई पठाएको २०७७ का�तर्क २५ को �चठ�मा यसबारे स�व�ार 

रा�खसकेको छु । यथाथर् यही हो, दईु �तहाइ बहुमत �ा� �धानम�ी भ�नए प�न मैले संयु� 

सरकारको �धानम�ीभ�ा प�न बढ� असहजताका बीच काम गनुर् प�ररहेको छ ।  

२१. २०७७    भदौ २६ गते स�� �ायी क�मटीको बैठकबाट हामी दईु अ�क्षले गन� काम 

�� �पमा ब�िडएको �थयं◌ो । मेरो भागमा परेको सरकार स�ालन स��ी सबै कामको 

जस÷अपजसको �ज�ा मै �ल�ु । पाट�को नी�तगत �नद�शनको आलोकमा तपाईंसँग �नय�मत 

स�ाह गरेरै सरकार स�ालन गद� आएको प�न छु । हा�ा बीच अझ केही कतै कमी भएका 

भए खु�ा छलफल गर�, स�ाउँ र अ�घ बढ�, मैले सध� यही भ�ै आएको छु । तर के 

कमरेडले आप्mनो भागमा परेको कामको लेखा जोखा क�ह�ै गनुर् भएको छ ? म आवेग र 

उ�ेजना �बना �वन�ताकासाथ �� गछुर्– कायर्कार� अ�धकार स�हत पाट� स�ालनको �ज�ा 

पाउनु भएको अ�क्ष कमरेडले आप्mनो भागमा परेको काममा �ग�त क�त गनुर् भयो ? 

प�छ�ो चोटी १५ �दन �भ� स�� गन� भ�नएको एक�करणको काम अ�हले कह� पु�ो? 

स�चवालय बैठकमा १० �दन�भ�का यस स��ी �ल�खत ��ाव �ाउँछु भ�ु भएको ��ाव 

तयार भयो ? �सको रोड�ाप के क�ो ब�ो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गनुर् 

भएको ‘गृहकायर्’मा के के मा र कह� मेरो अवरोध रह्यो ? महा�धवेशनको तयार�को ला�ग ब�े 

केन्दरीय क�मटी बैठकका एज�ेा तय गनर् के के गृह कायर् गनुर्भयो? र, �समा मसँग तपाईंले 

के सहयोग मा�ु भयो? या मैले कह� बाधा अवरोध पो पु¥याएँ िक? मलाई थाहा छ, हामी 

जह�को तह� छ�। पाट� स�ालनको �ज�ा पाए प�न तपाईं हात ब�धेरै ब�सरहनु भएको छ ।  

ममा�थ कायर्�वभाजनमा ‘मनपर� गरेको’ र ‘एक ��� एक पद’ को भावनालाई नमानेको प�न 

आरोप छ । कायर्�वभाजन क�मटीले गरेको हो, मैले ए�ै गरेको होइन । गनुर् संभव प�न छैन । 

सहम�तबाट, �धानम�ीका �पमा ग�रएका �वषयमा प�न मलाई आरोिपत गन� काम 

पूव��हपूणर् छ । एउटा कुरामा भने म �� छु, पाट� �ज�ेवार� र राजक�य �ज�ेवार� दईु अलग 

�वषय हुन् । राजक�य �ज�ेवार�मा रहेका साथीह�लाई पाट� �ज�ेवार�बाट अलग गन� तकर्  

अ�हले हामीले अवल�न गरेको बाटो, ��त�ध�बाट �े�ता हा�सल गन� मा�ता र पाट�लाई 

जनताबाट अनुमो�दत गराउनु पन� आव�कतासँग मेल नखाने तकर्  हो । जनताबाट �नव��चत 
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��त�न�धलाई पाट� �ज�ेवार�बाट अलग गरेर जनतासँग ��क्ष स�� नहुने संरचनाबाट 

अ�हलेको आ�ोलनको नेतृ� संभव हुने म देि�दनँ । नेपाली क�ु�न� आ�ोलनका सामु 

उ�� यस नय� ��मा �बना कुनै सैद्धा��क आ�ह, खुला खुल� छलफल गरेर नय� 

सङ्गठना�क नी�तको �वकास गनर् ज�र� छ भ�े म ठा�छु । 

२२.    तपाईंले बार�ार मलाई पूवर्माओवादी पङ्���भ� ख�ेन खोजेको, �स�भ�का केही 

कमरेडह�को �सफा�रस गरेको भनेर आप�� जनाउनु भएको छ । म �� पानर् चाह�ु– मेरा 

आँखा अगािड �सङ्गो नेकपा छ, मेरा �न�� नेकपाका सबै कमरेडह� बराबर हुनुहु� । तर पाट� 

एकता भएको साढे दईु वषर्प�छ प�न तपाईंले बोकेर �ह �डेको यो क�ो ‘पूवर्’ मा�ता हो ? 

नेकपा एक पाट� हो िक संयु� मोच� ? अब प�न यही ‘पूवर्’ मा�ता बोकेर हामी कह� पु�छ� ? 

अ�न, यो क�ो दोहोरो मापद� हो– जह� तपाईंले रात�दन पूवर् एमालेका नेताह�सँग बैठक 

ब�ुहु� र समीकरण बनाउनु हु�, तर �ो ‘पाट� एकता’ र ‘सहम�त’ का ला�ग हुने ! तर मैले 

‘पाट�लाई सङ्कटबाट जोगाउन भू�मका खे�नु हुने कमरेडको योगदानको कदर गर�, एकताका 

�न�� भू�मका खेलेबापत् कसैलाई प�न द��त नगर�’ भ�ा ‘षडय�’ हुने !  

२३.    तपाईंले बार�ार मबाट �ागको माग गनुर्भएको छ । मैले �ायी क�मटीको बैठकमा 

औपचा�रक �पमै आगामी महा�धवेशनबाट अ�क्षको �ज�ेवार�मा नरहने र आगामी �नव�चन 

प�ात् �धानम�ी नब�े जानकार� गराइसकेको छु। यो भ�ा बढ� मैले के �ाग गनुर् पन� हो ? 

तर मेरो मनमा एउटा गंभीर �� छ– चार म�हनाप�छ हुने महा�धवेशनबाट सहज नेतृ� 

ह�ा�रण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृ� प�रवतर्नको चलखेल िकन ? के 

कमरेडह�लाई महा�धवेशनमा आउने ��त�न�धह�को �ववेकमा�थ �व�ास छैन? दईु वषर्प�छ 

आम �नव�चन हु� । मेरो �व�ास छ– नेकपाको �वजय या�ा जार� नै रहने छ । �सप�छ नय� 

नेतृ�को खोजी त हुने नै छ । के कमरेडह�मा दईु वषर्प�छ नेकपाको भ�व� सुर�क्षत छ भ�े 

�व�ास टुिटसकेको हो ? होइन भने, फे�र िकन सधैभ�र सरकार प�रवतर्नको दौडधुप ? चार 

म�हनाप�छ हुने महा�धवेशन र दईु वषर्प�छ हुने �नव�चनमा नेकपाको भ�व� दे� छाडेका ह� 

भने हामीसँग लाख� कायर्कत�ह�को नेतृ� गन� नै�तकता कह� ब�क� रह� ? 
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म आज खु�ा आह्वान गनर् चाह�ु– �ागको यो �सल�सला आजै सु� गर� ! बार�ार सरकार 

र पाट�को नेतृ� गरेका कमरेडह�ले अब �ज�ेवार� न�लऔ� र नय� पु�ालाई ह�ा�रण गन� 

घोषणा गर� ! म यही द�ाबजेलाई मेरो अ�क्षको �ज�ेवार� ह�ा�रणको औपचा�रक 

�लखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ? 

२४.    तपाईंले मलाई ‘���वादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एका�धकारवादी’ आरोप लगाउनु भएको छ । 

पाट�मा उ�� अ�ोल र ग�तरोध’ का ला�ग, अ�व�ास र अ�र�वरोधका ला�ग, पाट�मा 

आएको आचरण र मू�मा�तामा 

ह«◌ासका ला�ग, ���वादी अराजकतावादी आचरणका ला�ग, वैचा�रक काम नहुने 

���तका ला�ग, पाट� र सरकारबीचको स�� �ब�ने कुराका ला�ग, पाट� एकताका �ममा 

ग�रएका �ब� र �नणर्यको अ�त�मणका ला�ग मु� �ज�ेवार ‘करार’ गनुर्भएको छ। अझ 

अगािड बढेर ‘चरम अस�ह�’ु, ‘बहुमतको �नणर्य मा��नँ’ भ�े द�ी, ‘वुजुर्वा अराजकतावादी’, 

र ‘साम�ी �नरङ्क� श’ आ�द अनेक� फरेब लगाउनु लगाउनु भएको छ । मलाई ‘नवउदारवादी’, 

‘दलाल–नोकरशाही पँ◌ुजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’  �वरोधी आके्षप 

लगाउँदै मेरा कारणले वतर्मान �णाली ‘पर�रागत संसदीय गणत�’ मा बद�लएको �न�षर् 

�नका�नुभएको छ । अझ अगािड बढेर म मा�थ ‘��ाचारलाई �ो�ाहन र संरक्षण गरेको’, 

‘�वदेश मामला र कुटनी�तमा .....अयो�ता �दशर्न गर� देशलाई क्ष�त पु¥याएको’, ‘सङ्घीयता 

�वरोधी’, आ�द फौजदार� �कृ�तका सङ्ग�न र झुठा ला�नाह� लगाइएको छ ।  क�हलेक�ही 

आफै छ� पछुर्, क�ु�न� आ�ोलनमा यो क�ो सङ्�ामक रोग हो, जसले सामा� 

असहम�तलाई प�न जबजर्�ी कटु, �वदे्वषपूणर् र �व�हकार� बनाउँछ ? यी य�त अराजनी�तक 

आरोपह� हुन्, जसलाई यह� उ�ेख गनर् प�न मलाई �सक�सक ला�गरहेको छ । म यी सब ै

आरोपलाई एकमु� खारेज गदर्छु । 

य�त धेरै आरोप र अ�भयोग लगाइसके प�छ तपाईंले आ�नो क�थत ��ावको अ�मा मबाट 

फे�र ‘गंभीर आ�स�मक्षा’ र ‘आ�ालोचना’ को माग गनुर्भएको छ । य�द यी आरोप स� हुन् 

भने, य�त ‘गंभीर अपराध’ गरेप�छ प�न, ‘आ�ालोचना’ गरेर उि�कन पाइ� ? फे�र प�न मेरो 
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तपाईंलाई चुनौती छ– िक यी आरोपह� पुि� गनुर्स,् होइन भने प�रणामको जवाफदेही �लन 

तयार हुनुस् । 

२५.    तपाईंले हामी �भ�का असहम�तह�लाई जबजर्�ी सैद्धा��क रङ्ग �दने को�शस 

गनुर्भएको छ । �ठक छ, यी �वषयमा वहस गनर् म तयार छु । खास गर� मुलुकले अवल�न 

गरेको सामा�जक–आ�थर्क �दशा र समाजवादका स��मा, आ�ोलनका दईु धारको योगदान 

तथा अबको क�ु�न� आ�ोलनको बाटोका स��मा, राि�� य �हतरक्षाका ला�ग अ�भयान र 

यसस��ी हा�ा प�छ�ा �याशका �वषयमा, ��ाचारको �नय�ण र सुशासनका स��मा, 

हा�ो पररा��  स��का �वषयमा  तथा शा�� �ि�याका ब�क� काम तथा सङ्�मणकालीन 

�ायका �वषयमा केही कुरा वैचा�रक र राजनी�तक ढङ्गले �� पानर् चाह�ु । तपाईंले छनर् 

खो�ु भएका �म हटाउन चाह�ु । 

२६.    हामीले सात दशक लामो आ�ोलन तथा �ा�� माफर् त् मुलुकमा लोकता��क गणत� 

�ापना गरेका छ� । सङ्घीय तथा समावेशी शासन �णाली, सामा�जक �ाय र समाजवादी 

भ�व�स��ी �� �दशावोध स�हतको �व�ा �ापना गरेका छ� । जनताका 

��त�न�धह�ले बनाएको सं�वधानमाफर् त ् यी उपलि�ध सं�ागत भएका छन् ।  राजनी�तक 

�ा��प�ात् �ािपत यस �णालीलाई हामीले समाजवाद उ�ुख जनताको जनवादी �णाली 

भनेका छ� । केही साथीह�मा म अनौठौ �म दे�छु । एका�तर उह�ह� २०६२–७२ को 

अव�धमा स�� ऐ�तहा�सक प�रवतर्नलाई जनवादी �ा�� स�� भएको भनेर �व�ेषण 

गनुर्हु�, अक��तर जब समाजको �व�ेषण गन� बेला आउँछ, उह�ह� वतर्मान समाज 

�व�ालाई भने दलाल पँुजीवादी भनेर च�र� �च�ण गनुर्हु� । �ा�� स�� भयो प�न भ�े, 

अक��तर समाज �व�ा चा�ह � दलाल पँुजीवादी �व�ा हो भ�े य�ा �वरोधाभाषी सोचले 

�द���मत मा�ै पाछर् । �ा�� स�� भएको हो भने दलाल पँुजीवादी �व�ा �ापना गन� यो 

क�ो �ा�� हो ? होइन, प�हलेदे�ख नै समाज �व�ा दलाल पँुजीवादी नै �थयो भ�े हो भने 

समाजको आधारभूत च�र� प�न बद�न नस�े यो क�ो �ा�� हो ? य�ो अलमलबाट हामी 

मु� हुनुपछर् । यो जनताको लोकता��क �णाली हो । यो भ�ाउनु पन� �व�ा होइन, सु�ढ 

गनुर् पन� �व�ा हो । हो, समा� पानुर् पन� साम�वादका अवशेष छन् । राि�� य पँुजीको 
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�वकासलाई अव�द्ध गन� श��ह� छन् । देशलाई �ा�य�यु�, समृद्ध र सबल ब� न�दने 

वाह्य पक्ष प�न छन् । प�रवतर्नलाई उ�ट्याउन खो�े ��तगामी त� प�न छन् । यी सबसैँग 

नेपाली जनता र रा�� को �वरोध प�न �वद्यमान छ । तर लोकता��क आ�ोलनको एउटा चरण 

अथ�त् अ�धकार �ा��को चरण पूरा भएको, �ा�� सापेक्ष अथर्मा स�� भएको र जनताका 

��त�न�धको हातमा रा� स�ालनको �ज�ेवार� आएको यस प�र���तमा हामीले अ� 

कसैलाई ‘मु� श�ु’ घोषणा गरेर �ान �वके�न्दरत गनुर् हँुदैन । आजको मु� चुनौती भनेकै 

�ा��प�ात् असी�मत �पमा बढेको जनताको अपेक्षा तर �व�भ� कारणले कमजोर हा�ो 

डे�लभर� क्षमताबीचको अ�र�वरोधको समाधान गनुर् हो, जसलाई हामी आ�नो शासक�य 

क्षमताको �वकास, जनताका अपेक्षाको प�रपू�तर् र नय� उ�ादक श�� सुहाउँदो उ�ादन 

स��को �वकास गरेर गनर् स�छ� । �व�भ� जागर्नह�मा अि�झएर हामी यस मु� 

दा�य�बाट बरा�लनु हँुदैन ।  

२७.    मुलुक युगा�कार� राजनी�तक प�रवतर्नको जगमा आ�थर्क समृ�द्ध हा�सल गन� चरणमा 

�वेश गरेको  छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राि�� य आकाङ्क्षा हा�सल गनुर् य�तबेलाको 

हा�ो अ�भभारा हो । �वगत साढे दईु वषर्मा हा�ा स�ूणर् �याश सामा�जक– आ�थर्क �पा�रण 

र समृ�द्ध हा�सल गन� �दशामा अ�भमुख छन्। हामीले सामा�जक �ायस�हतको �वकास र 

समृ�द्धलाई आधारभूत मा�ता बनाएका छ� । सामा�जक �ाय�बनाको आ�थर्क वृ�द्धले मुठ्ठ�भर 

स�ा�ह�लाई मा�ै लाभा��त गछर् , तर आ�थर्क वृ�द्ध �बनाको �वतरण मुलुकलाई झनै बढ� 

आ��त र खो�ो बनाउने कुराको कारक ब� । तसथर् यी दईु बीचको समु�चत स�ुलनमा जोड 

�दइएको छ । सं�वधानमा उ�े�खत मौ�लक अ�धकारको काय��यनका ला�ग दजर्न� कानुन 

बनाइएका छन् । सामा�जक सुरक्षा कायर्�ममा लाख� जनतालाई समेिटएको  छ । संयु� 

सरकारका बेला हामीले सु� गरेको �ा� �बमा साठ� �ज�ामा पुगेको छ । सब ै

नाग�रकलाई यस�भ� समेटेर �नरोगी नेपाल �नम�ण गन� आधार तयार ग�र�दै छ । पोहोर 

सालमा� ै �वद्यालय बा�हर रहेका २ लाख ६० हजार बढ� बालबा�लकालाई �वद्यालयमा भन� 

गरेर बालबा�लकाको भन� दर ९८ ��तशत मा�थ पु¥याइएको छ । �धानम�ी रोजगार 

कायर्�म अ�गर्त युवाह�लाई देश�भ�ै रोजगार� उपल�ध गराउन सु� ग�रएको छ । 
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घरबार�वहीनह�लाई आवास उपल�ध गराउने, फुस र खरका छानालाई ज�ापाताले 

�व�ािपत गन� अ�भयान अगािड बढेको छ । च�वात,् भूक� र बाढ�प�हरो पीिडतह�म�े 

अ�धक�शलाई आवास उपल� गराइएको छ । सं�वधानले �नद�श गरे अनुसार भू�महीन र 

द�लतह�ले �छटै्ट आवास र ज�ा �ा� गन� छन् । भू�म बैङ्क माफर् त् िकसानले खे�त गनर् ज�मन 

पाउने छन् । ��मकह�को �ूनतम पा�र��मकमा�ै होइन, योगदानमा आधा�रत सामा�जक 

सुरक्षा र बेरोजगार भ�ा समेत सु�न��त ग�रएको छ । ए�सड आ�मण ज�ा जघ� अपराध 

�नय�णका ला�ग कानुनी �ब�  ग�रएको छ । बला�ार ज�ा अपराध �नय�णका ला�ग 

कडा �ब� ग�र�दैछ । सहर र ब�ी सडक बालबा�लका र सडक मानवमु� बनाउने अ�भयान 

मूलतः स�� भएको छ ।  

वतर्मान सरकारमा�थ तपाइ�को ‘नवउदारवादी’ आरोप सु�ा मैले भ�ै पछर्–  या त तपाईंले 

नवउदारवाद के हो, बु�ु भएको छैन । या त तपाईँ देश�भ� भइरहेका यी कामह�लाई दे� 

चाहनु भएको छैन । कमरेड, सबै कुरा बजारको �ज�ा छािड�दने, ठूला पँुजीप�तको संरक्षण गद� 

जनता��तको �ज�ेवार� र सामा�जक उ�रदा�य�बाट रा� प��ने एवं चरम ���वादलाई 

�ो�ाहन गन� नवउदारवाद र हामीले �लइरहेका यो बाटो कह��नर भेट हु� ? के यी सबै काम 

‘नवउदारवादी’ र ‘दलाल पँुजीवादी’ रा�स�ा अ�रगत संभव छ ? के यी �वषयह� हा�ो 

राजनी�तक कायर्�म र घोषणाप�को मागर्दशर्नमा ग�रएका र �तनको काय��यनको �दशामा 

अगािड बढेका �वषय होइनन् ? 

२८.    ज�दे�ख मृ�ुस� रा� हमेशा नाग�रकको साथमा हुनुपछर् । गभ�व�ादे�ख नै 

बालबा�लकाह�लाई पोषण, �शक्षा र बालो�चत वातावरणमा हुिकर् ने वातावरण सु�न��त ग�रनु 

पछर् । युवाव�ामा सबैलाई �ायो�चत अवसरको �ारे�ी हुनु पछर् । वृद्ध उमेर र �म गनर् 

नस�े अव�ाका नाग�रकलाई सामा�जक सुरक्षामाफर् त् रा�ले संरक्षण �दनु पछर् । सब ै

नाग�रकलाई बराबर� अ�धकार, बराबर� स�ान, समान �ाय र समान सुरक्षा ��ाभूत भएको 

य�ो �व�ालाई मैले प�रपूणर् लोकत� (क�ेहे��भ डेमो�ेसी) प�न भ�े गरेको छु। 

‘पर�रागत संसदीय गणत�’ भनेर के भ� खो�ु भएको हो ? म य�ा धेरै ‘जागर्न’ बुि�दनँ । न 

हा�ो �णाली पर�रागत संसदीय �णाली हो, न पर�रागत क�ु�न� �णाली । सं�वधानको 
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सव��ता, �व�धको शासन, मानव अ�धकार, आव�धक �नव�चन, �नय�ण र स�ुलनको 

�सद्धा� अथ�त् श�� पृथक�करण, �त� �ायपा�लका र बहुलवाद लगायतका 

लोकता��क मू�ह���त हामी ��तवद्ध छ� । तर राजनी�तक �त�तामा�ै पय�� छैन भ�े 

�न�षर्का साथ हामीले आ�थर्क–सामा�जक र स��ृ�तक अ�धकारको प�न ��ाभूत गरेका 

छ� । यी दईु पक्षको संयोजनमा मा�ै लोकत�ले पूणर्ता �ा� गछर् । यस अथर्मा हामी 

पर�रागत लोकत�भ�ा उ�त लोकत�को �दशामा उ�ुख छ� ।  

२९.    समाजवाद गीत गाउने �वषय होइन, �नम�ण गन� �वषय हो । ठूला श�दाड�रले 

समाजवाद �नम�ण हँुदैन । समाजवाद भोको ���का सामु प��एको पोषणयु� खानामा, 

आवास�वहीन नाग�रकले पाएको ओतमा, बालबा�लकाका �ुल पुगेका पाइला र उनीह�ले 

हा�सल गरेको गुण�र�य �शक्षामा, बेरोजगारले पाउने रोजगार�मा र �वमार�ले पाउने 

�ा�ोपचारमा ��त�व��त हु� । समाजवाद�तरको या�ा य�ै काम गद� पाइला–पाइला 

गरेर अगािड बढ्छ । हामी सं�वधानले देखाएको यही बाटोमा �हिंडरहेका छ� । शा��पूणर् 

��त�ध�बाट �े�ता �ािपत गद� अगािड बढ्छ� । राजनी�तमा, अथर्त�मा, सामा�जक के्ष�मा, 

सं�ृ�तमा र सम�मा समाजमा �मजीवी वगर्को वचर्� �ािपत गद� जा�� । साम�वादका 

अवशेषह� उ�ूलन गद� लैजा�� । राि�� य पँुजीको �वकास गद� जा�� । मुलुकलाई सापेक्ष 

आ��नभर्रताको �दशामा अगािड बढाउँछ�। ती� आ�थर्क व�ृद्ध र �ायो�चत �वतरणबीच 

स�ुलन �मलाउँदै लोकक�ाणकार�, सामा�जक �ाययु� र समाजवाद–उ�ुख आ�थर्क 

सामा�जक �ब� ब�लयो बनाउँछ�  । हामी �� छ�– आज हामीले �ापना गन� आ�थर्क 

सामा�जक �व�ा समाजवाद–उ�ुख हो, समाजवादी होइन । �सैले समाजवाद–उ�ुख 

समाज �व�ामा आजै समाजवादका लाभह� खो�ु संभव र उ�चत हँुदैन । जननेता मदन 

भ�ार�ले भ�ु भए ज�ै जनताको जनवादी र समाजवादी �णालीका बीचमा एउटा 

सङ्�मणकाल हुनेछ । जसमा साम�वादका अवशेषह�को उ�ूलन गन�, जनवादी 

�व�ालाई सु�ढ गन� र समाजवादको तयार� गन� ज�ा तीनवटा उपचरणह� रहने छन् । 

�सैले समाज �वकासका �ाभा�वक चरणह�लाई मनोगत �पमा उ�ङ्घन गद� पय�� र 

प�रप� व�ुगत आधार तयार नगर� समाजवादमा �वेश गन� हतारो गनुर् हु�। �सका ला�ग 
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आज हामीले रोजगार� �सजर्ना गन�, उ�ादक� र उ�ादन वृ�द्ध गन� कुरामा सबैभ�ा बढ� जोड 

�दनु पन� छ । राि�� य पँुजी र लगानीलाई �ो�ाहन गनुर् पन� छ । जनतामा कर �तन� बानीको 

�वकास गनुर् पन� छ । राि�� य �हतलाई केन्दरमा राखेर वाह्य स��लाई ब�लयो बनाउनु पन� छ । 

वाह्य लगानी र सहायता �ा� गनुर् पन� छ । हामीले यही काम ग�ररहेका छ� ।  

३०.    हा�ो अथर्त� �नय��त अथर्त� होइन । हामीले स���को �स�लङ तो� अ�ीकार 

गरेका छ� । यसको ता�यर् हो– �नजी के्ष�ले ज�त प�न कमाउन स�छ, पारदश� र वधै 

लगानीका मा�मबाट । रा�ले �ग�तशील कर �णालीको मा�मबाट कर सङ्कलन गछर् र 

�स माफर् त् सामा�जक के्ष�मा लगानी गछर् । रा�ले मूलतः राि�� य सुरक्षा र सामा�जक के्ष�मा 

अगुवाइ गछर् । सहकार�ले साना पँुजी सङ्कलन गद� कृिषको आधु�नक�करण र �रोजगार� 

�नम�णमा योगदान गछर्। र, �नजी के्ष�ले रोजगार� �सजर्ना, �नय�त �व�धन र आयात 

��त�ापनका के्ष�मा काम गद� अथर्त� चलायमान बनाउँछ । सं�वधानले गरेको �ब� य�ै 

हो । हामी यही ग�ररहेका छ� ।  

३१.    ‘दलाल पँुजीवाद’को चच� �नकै सु�न� । अथर्त�मा अपारदश�, �ोत नखुलेको र अवैध 

ढङ्गले आजर्न गरेको स���माफर् त् कारोबार गन� �वृ�� अ� भइसकेको छैन । सोसर्फोसर्का 

आधारमा जबजर्�ी ठे�ा ओगट्ने र समयमा गुण�र�य काम नगरेर रा�लाई हानी 

पु¥याउने �वृ�� अझै �वद्यमान छ । कर छ�ने, जनताबाट असु�लएको �ाट छलछाम गरेर 

िफत� �लने, भ�ारमा �ून �वजक�करणमाफर् त् ठगी गन� �वकृ�त समा� भएको छैन । 

कह�कह� त�र� र कालोबजार� प�न छ । य�ै �वृ��लाई ‘दलाल पँुजीवाद’ भ�नएको हो भने 

वाद�ववाद गनुर् पन� कुनै कारण छैन । तर यस �व�द्ध हा�ो लडाइँको �व�ध के हो? सं�वधान 

अ�गर्त, जनताको अ�भमतबाट बनेको सरकारले य�ा �वकृ�तलाई कसर� �नय�ण गछर् ? 

�न�य प�न, कानुनी �व�धबाटै । स��� शुद्धीकरण �व�द्धका काब�हीमाफर् त् । राज� 

अनुस�ान माफर् त् । ��ाचार �नय�ण स��ी कानुनी र संरचनागत �व�ा गरेर । 

सावर्ज�नक �नम�ण र ख�रदमा पारद�शर्ता र �� ��त�ध� कायम गरेर । �यनै उपायबाट नै 

‘दलाल पँुजीवाद’ लाई  �नय�ण गन� हो । हा�ा �याश यही �दशामा के�न्दरत छन् । तर बा�हर 

बा�हर ‘दलाल पँुजीवाद’ को चक� �वरोध गन�, तर �भ��भ� आफूमा�थ ‘लगानी’ गन� 
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�वसायीको संरक्षणका ला�ग अनेक� दबाब �दने, अवैध �ोतबाट �भि�न खो�े रकमलाई 

सहजीकरणका ला�ग ल�बङ गन� र मन नपरेका लगानीकत� या �वसायीलाई ‘दलाल 

पँुजीवादी’ आरोप लगाउँदै हतो�ाही गन� त�रकाले यो लडाइँ �ज�त �दैन। �वकृ�त �व�द्धका हा�ा 

लडाइँह� कानुनस�त भएनन् भने �तनीह� सफल हँुदैनन् । हामी �� हुनुपछर् , हामीले 

‘पु�लस राज’ होइन, कानुनी राज �नम�ण गनर् खोजेका ह� । 

३२.    �शक्षा र �ा�मा �नजी के्ष�को लगानी क�हलेदे�ख सु� भयो र कुन आ�थर्क नी�त 

अ�रगत रा�ले यी के्ष�का दा�य�बाट हात �झ�ै गयो, �� नै छ । तर आज यसर� 

ग�रएको लगानी र यसमाफर् त् खडा ग�रएका सं�ा या संरचना यथाथर् हुन् । हामीले सं�वधानमा 

�नजी स���को सुरक्षाको ��ाभू�त गरेका छ�। �यनको बलज�ी राि�� यकरण गनर् �म�ैन । 

आज हामीले गनुर् पन� काम भनेको य�ा �नजी लगानीका के्ष�को �व�धस�त �नयमन गन� र 

अक��तर रा�ले रा�ा �ुल, रा�ा अ�ताल र रा�ो �णालीमाफर् त् नाग�रकलाई गुण�र�य 

�शक्षा र �ा�सेवा उपल� गराउने नै हो । सरकार यस ैकुरामा के�न्दरत छ । सातै �देशमा 

सरकार� मेिडकल कलेज �ापना गन� र �चिक�ा �शक्षामा छा�वृ��को ��तशत बढाउने काम 

अगािड बढेको छ । इ�तहासमै प�हलो प�, �ा� पूव�धारका के्ष�मा नय� ट�नर्ङ �ाइ� 

कायम हुने गर�, यही २०७७ मङ्�सर १५ गते देशका ३९६ पा�लकाह�मा ५ दे�ख १५ 

शैयास�का नय� अ�तालह�को एकैसाथ �शला�ास ग�र�दै छ । ��ेक पा�लकामा �ूनतम 

प�च शैयाको अ�ताल �ापना गन� झ�ै एक खबर्को यस अ�भयानले आधारभूत तहस�ै 

�ा�सेवा �व�ारमा युगा�कार� योगदान गन� छ । को�भड–१९ सँग लड्ने �ममा सरकारले 

�ारे��न, प�रक्षण, आइसोलेशन र उपचार लगायतका सबै �ि�या �नशु� गद� आएको छ । 

�वचार गर�– हा�ो ज�ो सी�मत साधन�ोत भएका कुनकुन मुलुकह�ले य�त गह«◌ुङ्गो 

�ज�ेवार� क�धमा बोकेका छन् ? यी सबै �वषय जनता��त उ�रदायी शासन �व�ाका 

प�रचायक होइनन् र ? 

३३.    ��ाचार समाजमा �वद्यमान सङ्�ामक रोग हो । समाजका �भ�ी अङ्गस� फै�लएको 

��ाचार �नय�णका ला�ग कानुनी, �शास�नक, संरचनागत �ब� र स��ृ�तक �पा�रणकै 

ख�चो छ । सरकारको �नर�र पहल, जनताको साथ र स���त सं�ाह�को सि�यताको 
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कारण नेपालले सुशासनको के्ष�मा दे�खने गर� सुधार गरेको छ । यस बीचमा मैले, सावर्ज�नक 

ज�ा हड�ेका �व�द्ध कारबाही गद� होस् वा राज� अपचलनका कसुरमा ला�ेका �व�द्धको 

काम गद� होस,् ख�क� खाएको छु । त�रह� समा�तएप�छ खोई सुन भ�ै चक� ह�ा 

भएको देखेको छु । सुनका�मा अदालतले छािड�दएका बाहेक अ� दजर्न� आज जेलमै छन् । 

सुन त�र�को लाइन तहसनहस पा�रएको छ । जंगल र मझेर�मा लुकाएर राखेको सुन 

पि�एको छ । सरकार� स��� िफत� �ाउने अ�भयान अ�गर्त �सरहाको २१ �वघा, 

सल�हीको २३४ �वघा, ब�दर्याको ४६ �वघा, मा�थ�ो ि�शुली–एक जल�वद्युत प�रयोजनाको 

पहँुच मागर्का ला�ग न�ली मोही खडा गर� क�ा ग�रएको ११० रोपनी ज�ा िफत� यस 

स�भर्का ��त�न�धमूलक काब�ही हुन् । बालुवाटार��त बहुच�चर्त ल�लता �नवासको १३६ 

रोपनी ज�ाको जालसाजी�व�द्ध मैले छान�वन स�म�त बनाएँ,  स�म�तको ��तवेदन अनुसार 

काब�हीका ला�ग अ��यारमा पठाएँ र आज काब�ही �ि�या अगािड बढेको छ । पूव��हबाट 

�े�रत तपाईँको �ान यी उपल���तर िकन गइरहेको छैन ? 

३४.    केही केसह�मा मलाई जबजर्�ी जोड्ने धृ�ता गनुर्ले तपाईँ�भ� रहेको पूव��ह मा�ै 

दश�उँछ । वाइडबडी भ�नने ‘एयरबस ३३०’ ख�रद गद� सरकारमा को �थयो? ३८ ���लभ�ा 

बढ� सुनको त�र� हँुदा को स�ामा �थयो ? ल�लता�नवास �करण क�हलेबाट र कोको हँुदै 

अगािड बढेको �थयो ? सबै �� छैन र ? आ�नै देशमा सुरक्षण मु�ण �ेस �ापना गरेर 

डाटाह�को सुरक्षा र वष�नी अब�को �ोत बा�ह�ररहने अव�ा �नय�ण गनर् केही नी�तगत काम 

अगािड बढेका छन् । तर यस �वषयमा कुनै स�झौता भएको छैन । स�झौतै नभएको �वषयमा 

मलाई जोड्नु भनेको हद दज�को पूव��ह मा�ै हो । नेपाल ट�� मातहत रहेका स���ह�को 

�व�ापनका ला�ग संसदबाट ऐन बनाइएको छ । �वगतमा �नकै स�ो मू�मा �लजमा 

�दइएका स���ह�लाई �व��त मू�ाङ्कन गराएर पारदश� ढङ्गले �लजमा �दने �ि�या 

अगािड बढाइएको छ । यस स��ी �ेतप� नै सावर्ज�नक ग�रएको छ । रा�कोषमा 

करोडौ◌ै आ�ानी थिपने य�ा �वषयमा तपाइ�को अस�ुि� कतै तपाइ� �नकट कुनै �ापा�रक 

घरानाको �ाथर् पूरा नहँुदाको �च�ा त होइन ? �ा� सङ्कटका बेला केही �ा� साम�ी 

ख�रदमा जोिडएको ओ�ी समूहका बारेमा अ��यार र अदालतले अनुस�ान अगािड 

बढाइरहेकै छन् । �नयमस�त ढङ्गले सावर्ज�नक ख�रद गनुर् पन� अ�धकार�ले गरेको ख�रदमा 
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अ�नय�मतता भएको रहेछ भने दोषीले उ�ु�� पाउने छैनन् । तर यसलाई राजनी�तकरण गरेर 

तपाइ�ले आफू�भ�को तुषमा�ै पो�ुभएको छ । बजेटमा राज�का दररेट प�ह�ै चुहाइएको 

भ�े आरोप फजुल हो । मैले त �वगतमा भएका �व�भ� अपचलनह�को उ�नन गन�, 

दोषीह�लाई कानुनी काब�हीको दायरामा �ाउने र �वगतमा फोहोर ग�रएको ���तलाई 

सुधान� काम गरेको हँु । स�झौता गन�ह�लाई चो�ाउने र �सको उ�नन गरेर काब�हीको 

दायरामा �ाउनेलाई चा◌ा�ह � दोषी बनाउने ? �वगतदे�खका अनेक� का�ह�मा वतर्मान 

सरकारलाई जबजर्�ी मुछेर ग�रने �मपूणर् �चारका पछािड कसको हात छ भ�े कुरा �मशः 

खु�ै छ । 

हो, ��ाचारका थु�ै �वषय जन�रमा चच�मा छन् । क�तपय �वषय स���त संवैधा�नक 

अङ्गको टेबुलमा प�न छन् । मा�ेह�ले क�तपयमा तपाइ�लाई प�न जोड्ने गरेको देखेको छु । म 

त अ��यार �ा� सं�ाले �व�धस�त ढङ्गले गन� काममा राजनी�तक ���ह� बो�नु उ�चत 

हँुदैन भ� े ठा�ु । य�ा �वषयमा ��तशोधको राजनी�त गनुर् हु�, रा�का स���त 

अङ्गह�लाई सु�ढ बनाएर कानुन बमो�जम टुङ्गोमा पु¥याउनु पछर् भ�े मा�ता रा�छु ।  

३५.    �नय�मत र वैध आ�ानीको �ोत नभए प�न क�तपय नेताह�को जीवनशैली एकदमै 

�वलासी भएको, क�तपय नेताह�को वगर् उ�ान भएको, बसाइउठाइ अपारदश� भएको 

कायर्कत� र जनताको िट�णी छ । म त यस �वषयमा केही नबोल�ला, ���गत �वषय प�न 

नबनाउँला । तर द�ुनय�को मुख थु� सिक� र? यस �वषयमा छलफल गनर्, अनुस�ान गनर् र 

सुधारको �वशेष अ�भयान चलाउन म तयार छु । तपाईं यसमा तयार हुनुहु� ? 

३६.    नेपालको �वदेश नी�त �� छ । सं�वधानको मागर्दशर्न, राि�� य �हत, संयु� रा��  

सङ्घको बडाप�, असङ्ल�ता, प�शीलताका �सद्धा� हा�ा �वदेश नी�तका मु� मागर्दशर्क 

हुन् । सावर्भौम समानता, पार��रक लाभ र स�ान हा�ो वाह्य स��का आधार हुन् । 

‘सबैसँग �म�ता, कसैसँग छैन श�ुता’ हा�ो मा�ता हो । कुनै �वचारधारा, धमर् या सं�ृ�तको 

सा�म� या दरू�का आधारमा होइन, राि�� य �हतलाई केन्दर�ब�मुा राखेर वाह्य स�� सु�ढ गन� 

हा�ो नी�त हो । समाजवाद, लोकत� र मानवअ�धकार��त हा�ो �न�ा अटल छ । तर हामी 
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कुनै प�न �पको सै� गठब�न, धु्रवीकरण र आ�हको �वपक्षमा छ� । �बना कुनै वाह्य 

ह�के्षप आ�ना मामलामा �नणर्य गन� हरेक रा�� को �त� सावर्भौम अ�धकारको स�ान 

ग�रनु पछर्  भ�े अडान रा�छ� । �भ��भ� �वचार, सं�ृ�त र �णालीबीच सहअ��� र 

बहुलतामा �व� अगािड बढ्नु पछर् भ�े मा�ता रा�छ� ।  

यस अव�धमा, नाकाब�ीको तहमा झरेको भारतसँगको स�� नय� आ�थर्क साझेदार�को 

�रमा उठेको छ । भारतसंगको सहकायर् र समझदार�ले उचाई �लएकोछ । उ��रमा 

दईुपक्षीय �मणको आदान �दानको सघनता उ�ेखनीय छ । चीनसँग ‘�हमालय वारपार 

बहुआया�मक स�कर्  स�ाल’ माफर् त् नय� �वकास साझेदार� �नम�ण भएको छ । नेपालले 

चीनका ४ वटा समु�ी र ३ वटा सु�ा ब�रगाह उपयोग गनर् पाउने गर� पारवहन �ोटोकलमा 

ह�ाक्षर भएको छ । २३ वषर्को अ�रालमा �च�नय� रा�� प�तको नेपाल �मण भएको छ । एक 

म�हनाको अ�रालमा संयु� रा��  सङ्घमा भएका दईुवटा मह�पूणर् �नव�चन– मानव 

अ�धकार प�रषद ् र म�हला�व�द्ध भेदभाव उ�ूलन स��ी स�म�त ९ऋ���् 

ऋयmm�ततभभ० मा नेपालले  पुनः सफलता हा�सल गरेको छ । �व� आ�थर्क म�ज�ा 

�ानमा नेपाल आम��त हुन र सु�नन थालेको छ । जलवायु प�रवतर्न, समावेशीकरण र �दगो 

शा�� �ापना ज�ा �वषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगािड सारेका मुद्दा��त �व� 

समुदायको �ानाकषर्ण हुन थालेको छ।  यी ��त�न�धमूलक उपल��ह�लाई वेवा�ा गद� 

�वदेश स�� ख�म पारेको आशयको आके्षप लगाउन कसर� �म�छ? 

३७.     गतः वषर् भारतले नेपालका कालापानी, �लपुलेक र �ल��याधुरा समेटेर नय� 

राजनी�तक न�ा �काशन गरेप�छ नेपालमा राि�� य �हतका पक्षमा अभूतपूवर् जागरण र एकता 

�कट भयो । नेपाली जनताको भावनाको ��त�न�ध� गद� सरकारले आ�नो भूभागमा�थको 

�ा�म� स��ी अडान �� पा¥यो र सम�ाको कुटनी�तक समाधानका ला�ग अथक �याश 

ग¥यो । यसको वेवा�ा गद� कोरोना महामार�काबीच भारतले क�थत �लङ्करोडको उदघ्ाटन 

गरेप�छ हामीले ती भूभाग समेटेर अद्याव�धक राजनी�तक –�शास�नक न�ा �काशन गनर् र 

�सलाई सं�वधानको अनुसूचीमा रहेको �नशान छापमा रा� सं�वधान संशोधनका ला�ग 

नेतृ� ग¥य� । यस �वषयमा �कट राि�� य सहम�त अभूतपूवर् छ र नेपालको राि�� य �हत रक्षाका 
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ला�ग मह�पूणर् आधारका �पमा रहेको छ । इ�तहासको यस कालख�मा नेतृ� गन� अवसर 

मैले पाएको भए प�न यसको �ेय सबै राजनी�तक दल, �सङ्गो संसद र देशभ� नेपाली 

जनतालाई अपर्ण गरेको छु । उतारचढावको �न��त कालख� पूरा गरेर दईु देश आज फे�र 

वात�को टेबुलमा ब�े �ब�ुमा आइपुगेका छन् । मलाई �व�ास छ, आम नेपाली जनताको 

साथबाट यस �वषयको राि�� य �हतमा टुङ्गो हुनेछ र महाकाली वा�रको स�ूणर् भूभागमा 

नेपालको �ा�म� �ािपत हुने छ ।  

२०७७ भदौ २६ गते स�� �ायी क�मटीको प�चौ बैठकले गरेको �नणर्यको बुँदा १०.५ मा 

यस स��मा भ�नएको छ–‘यो बैठक नेपालको नय� न�ा �काशन र यस �योजनका ला�ग 

सं�वधान संशोधन स�हतको ऐ�तहा�सक �नणर्यका ला�ग स�ाननीय �धानम�ी र नेपाल 

सरकारलाई हा�दर्क ध�वाद ज्ञापन गदर्छ ।’ यस �नणर्यमा ह�ाक्षर गन� पु�कमल दाहाल 

‘�च�’ र दईु म�हनाप�छ २०७७ का�तर्क २८ गते यस �वषयमा मेरो �न�ामा�थ �� उठाउने, 

‘राि�� यतासँग स���त �व�भ� �वषयमा अनेक पटक िफतलो दे�खएको’, ‘�वदेश मामला र 

कुटनी�तमा नेपालको �त� पररा��  नी�तसँग मेल नखाने �वहार देखाउँदै... देशलाई क्ष�त 

पु¥याएको’ ज�ा आरोप लगाउने पु�कमल दाहाल ‘�च�’ म�े कुन चा�ह � स�ली र कुन 

न�ली हो, म स��ै नै क��ु� भएको छु ।  

यस स��ी मेरो एउटा सानो �जज्ञाशाको जवाफ �दनु हु�ो िक कामरेड ‘�च�’ ? 

कालापानी, �लपुलेक र �ल��याधुरा त झ�ै साठ� वषर्दे�ख भारतको �शास�नक र 

काट��ािफक �नय�णमै �थए । यस अव�धमा तपाईं दईु–दईु चोटी �धानम�ी ब�ुभयो । 

�लपुलेक र �ल��याधुराको नाम उ�ारण गनर् तपाईंलाई के कुराले छेकेको �थयो? लौ, यी त 

ठूला �वषय भए रे । ‘केपी ओलीले �म� रा�� ह�सँगको स�� �बगा¥यो, हामी सपाछ�◌◌ै’ँ 

भ�ै मलाई हटाएर २०७३ साउनमा दो�ो पटक �धानम�ी ब�ुभएका तपाईंलाई आफू �यंले 

प�हलोचोटी �धानम�ी हँुदा कोशीमा आएको बाढ�मा सहजीकरण गनर् भनेर अनुम�त �दएको 

�वराटनगर��त भारतीय स�कर्  काय�लय ज�ो मामुली �वषय समाधान गनर् प�न िकन 

गाह«◌ो प¥यो ?  
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३८.    हामी कुटनी�तक स��ह�लाई कसर� अगािड बढाउँछ� ? स��मा सम�ा आएको 

बेला �व�भ� कुटनी�तक र अ� �ानलह� �योग गछ� िक गद�न� ? नाकाब�ी ज�ो क�ठन 

समयमा नेपालले यसो ग¥यो िक गरेन ? �वशेष अव�ामा रा�� ा�क्ष÷सरकार �मुखले गैर 

कुटनी�तक के्ष�का ��त�न�ध पठाउने �चलन �व� राजनी�तमा छ िक छैन ? �सर�  पठाइएका 

��त�न�धलाई उनको पदीय है�सयत सोधेर भेट्ने नभेट्ने तय ग�र� ? मलाई �नकै दःुख ला�छ 

ती साथीह�को आरोप सु�ा, जसको �वदेशी गु�चर पदा�धकार�ह�सँगको अपारदश� भेट र 

स��मा एकखालको लत नै बसेको छ । अ�न, जसका बारेमा जानकारह�ले अनेक� पु�क, 

अनुस�ान र म��माफर् त् खलुासा प�न गरेका छन् । कृपया य�ा संवदेनशील �वषयलाई 

���गत तुष पो�े मा�म नबनाऊँ । 

३९.    तपाईंले एम�ससी प�रयोजनाका बारेमा प�न मलाई आके्षप लगाउन �ाउनु भएछ। 

तपाईंले उ�ेख नगनुर् भए प�न, यथाथर् यही हो– यो स�झौतामा तपाईंले नेतृ� गरेको 

त�ालीन नेकपा (माओवादी–केन्दर) र काङ्�ेसको संयु� सरकार हँुदा ह�ाक्षर ग�रएको हो । 

अ�न, ह�ाक्षरकत� ‘रा�� वादी’ र जसले ह�ाक्षर गरेको भए प�न, नेपालको तफर् बाट ग�रएको 

हुनाले यसलाई काय��यन गर� भनेर अगािड बढाउन को�शस गन� म चा�ह � कसर� ‘राि�� य �हत 

�वरोधी’ ?  

४०.    झ�ै आठ वषर् लामो छलफल, अ�यन, अनुस�ान र वहसप�ात् नेपालको 

�वकासको उ�ोलक ब� स�े उज� के्ष� र �सको प�न मह�पूणर् पाटो �स बोडर्र ट� ा��मशन 

लाइनमा लगानी गन� गर� एम�ससीसँग नेपालले ह�ाक्षर गरेको हो । अ�ह�ै रा�� �ापी 

हाइभो�ेज ट� ा��मशन नेटवकर् को अभावमा उ�ा�दत �बजलुी खेर जाने अव�ा आइसकेको 

छ । आगामी वषर्ह�मा यो सम�ा झनै बढ्दै जाने छ । यसका ला�ग हामीलाई देश�भ� प�न र 

अ�रदेशीय प�न हाइभो�ेज ट� ा��मशन लाइनको जडान अप�रहायर् छ । �वकासका य�ा 

रणनी�तक ��मा ग�रने अथर्हीन वहस र खो�ो ‘रा�� वाद’ ले हामीलाई झनै परावल�ी बाहेक 

केही बनाउने छैन । य�द भारतसँगको �स बोडर्र हाइभो�ेज ट� ा��मशन लाइन ‘ग�ी’ हो भने 

नेपालले य�ो ‘ग�ी’ ग�रसकेको छ, मुज�रपुर–ढ�ेबर लाइन बनाएर र �सैमाफर् त् सय� 

मेगावाट �वद्युत् आयात गरेर । मैले एम�ससीसँग ग�रएको स�झौताका स��मा पाट�बाट 
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�दइने सुझावलाई सरकारले �ान �दनेछ भ�नसकेकै छु । केही कुरा �� पानुर् या सुधार गनुर् 

पन� भए �सका ला�ग �याश ग�रने छ प�न भ�नसकेकै छु । िक त खुल� �पमा यस 

स�झौतालाई खारेज गनुर् पछर् भ�ुस् । होइन भने, क�हले सावर्ज�नक म�मा (ज� ै ‘का��पुर 

क��ेभ’) मा गएर ‘यसलाई पा�रत ग�र�’ भ�े, क�हले सभामुखलाई अ�ौलमा राखेर, 

क�हले आफू �नकट साथीह�लाई अ�तर��त र �ामक �चार गनर् लगाएर, �म� रा�� ह�सँग 

स��मा जिटलता आउने गर� दोहोरो भू�मका खे�न छाड्नु होस् । �वकासका मह�पूणर् �� र 

देशको �व�सनीयता जोिडएका �वषयमा स�ो राजनी�त धेरै महङ्गो पनर् स�छ । 

४१.    तपाईंले मलाई शा�� �ि�याका कामह� अि�झनुमा समेत दोषी देखाउने द�ुाहस 

गनुर्भएको रहेछ । म ‘धमर्’ र ‘पाप’मा �व�ास ग�दर्नँ । तर य�ा आरोप सु�ासु�ा क�हलेक�ही 

�द� लागेर सो�े गछुर्, साथीह�ले य�त घिटया ‘पाप’ प�न कसर� �चताउन स�ा हुन् ? य�ो 

सुनेर द्व�मा �ान गुमाएका, वेप�ा र घाइते पा�रएकाह�को ‘आ�ा’ ले के भ�ो हो ? छा�तमा 

हात राखेर भ�ुस् त, यो �वषय य�तका वषर्स� कसले अ�झाइरहेको छ ? अ�� भखर्र मैले 

भनेको होइन– िक त यस �वषयमा मलाई �व�ास गनुर्स,् म सकारा�क टुङ्गो लगाउँछु । होइन 

भने मु� सरोकार रा�े तपाइँ◌ै दईु पक्ष      (त�ालीन माओवादी  र काङ्�ेस¬) �मलेर जे 

�वक� �दनुहु�, म अगािड बढाउँछु । तपाइ�ले नै होइन, आयोगमा नाम �सफा�रसको �ब� 

गरेको ?  

मैले त तपाइ�ह�का सुझावलाई अक्षरशः काय��यन गरेको छु । सरकार �मुखको है�सयतमा 

पीिडतह�को सरोकार सु�का ला�ग रा�� �ापी छलफल र परामशर्को �व�ा गरेको छु । 

य�ो संवेदनशील �वषयमा स�ापक्ष र �वपक्षलाई एकै थलोमा उ�ाएर हरेक �वषय 

सहम�तका आधारमा अगािड बढाउने काम गरेको छु । यससँग स���त संशोधन �वधेयकको 

म�ौदा अ��म चरणमा पुगेको छ । मैले अ�र�ि�� य म�ह�मा यसको समाधान नेपाल �यंले 

गन� र यसो गन� साम�्य नेपालसँग रहेकोले यसलाई अनाव�क �पमा �ववा�दत �वषय 

नबनाउन आह्वान गरेको छु । सङ्�मणकालीन �ाय टुङ्�ाउने बारेमा हा�ा प�चवटा नी�तगत 

आधारका बारेमा �� पारेको छु । बेलाबेलामा यस �वषयलाई �लएर हुने अनु�चत वाह्य 

िट�णीको �व�धवत ��तवाद गरेको छु ।  
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यसमा मलाई य�� भ�ु छ, यो �ादै संवेदनशील �वषय हो । नेपालको ��तवद्धता र 

�व�सनीयता जोिडएको, पीिडतह�को संवेदना जोिडएको र �व� समुदायको प�न चासो र 

सरोकार रहेको । तपाईंले भनेको ‘प�च हजार मा�ेको ह�ाको �ज�ा म �ल�ु’ को अथर् के हो 

? तपाईंका य�ा अ�भ���ले सम�ामा झन ग�ठो पनर् स�छ भ�े �ाल गनुर्होस् । खेलबाड 

गन� ग�ी नगनुर्स् । 

४२.    कोरोना महामार� अगािडस� नेपाल उ� आ�थर्क ब�ृद्धदर हा�सल ग�ररहेका �व�का 

१० �मुख मुलुकह�को पङ्��मा �थयो । ३ वषर्यता आ�थर्क वृ�द्ध लगातार ६.५ ��तशतभ�ा 

मा�थ �थयो । यस अव�धमा ��तवषर् ग�रबी १.५ �ब�ुले घटेको �थयो । सरकार स�ालनको यस 

अव�धमा १४ भ�ा बढ� �व��ापी सूचकाङ्कमा नेपालले उ�े� सुधार गरेको छ । मानव 

�वकास सूचक�क, �वसाय गन� सहज वातावरण, भोकमर�को अव�ा, शा�� सूचक, 

�व�धको शासन, ��ाचार �नय�ण र पारद�शर्ता, खुशी मापन सूचक, ल��गक समानता, म�हला, 

�वसाय र कानुनका के्ष�मा सुधार गन� �मुख १० देशम�े एक, द�क्षण ए�सयामा प�हलो खुला 

�दसामु� मुलुक आ�द ज�ा सचूक उ�ाहव�धक छन् । आयातमा कमी र �नय�तमा वृ�द्धसँगै 

�ापार घाटा १० ��तशतले घट्नु, वैदे�शक लगानी र सहायतामा उ�े� वृ�द्ध हुनु, वाह्य 

सहायताको अ�धक�श �ह�ा राि�� य बजेट �णालीमा समा�व� हुनु, �वदेशी मु�ा स��तीमा 

उ�े� वृ�द्ध हुनु हामीले हा�सल गरेका उपलि�धका केही ��ा� हुन् । नेपालको रणनी�तक 

�वकासका मह�पूणर् पूव�धार, ज�ै के�ङ– काठमाड� र र�ौल–काठमाड� �सबोडर्र रेलवे, 

पूवर्–प��म �वद्युतीय रेलमागर्, जलमागर्, दईुवटा नय� �वमान�ल, नागढुङ्गा सु�ङमागर्, 

काठमाड�– तराई �तूमागर् आ�दको काम अगािड बढ्दै छ । टोखा– छहरे र �सद्धबाबामा सु�ङ 

मागर्को �नम�ण सु� हँुदै छ भने पूवर्–प��म राजमागर्को �व�ारसँगै पु�लाल लोकमागर्, मदन 

भ�ार� राजमागर् र उ�र द�क्षण क�रडोरह�को �नम�ण र �रो��त ती�तासाथ अगािड बढेको 

छ । �देश दईुका ला�ग �पा�रणकार� प�रयोजना सुनकोशी– म�रन डाइभसर्न सु� हुने 

चरणमा छ ।  नवलपुरको धौवादी फलाम खानी र दैलेखमा पेट� ो�लयम उ�नन हँुदै छ । 

मा�थ�ो तामाकोशी र मेल�ची प�रयोजना यसै वषर् पूरा हँुदैछन् । म यसो भ��नँ िक हामीले 

�ा� गरेका यी उपलि�धह� पय�� छन् । गनुर् पन� र गनर् सिकने कामह� अझ धेरै होलान्, छन् 
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। तर यी उपलि�ध मह�पूणर् छैनन् र? 

गतः वषर् माघमा स�� पाट� केन्दरीय क�मटीको दो�ो बैठकले पा�रत गरेको राजनी�तक 

��तवेदनमा ‘सरकारले अनेक� जिटलता, चुनौती र ��तकूलताका बाबजुद सं�वधान 

काय��यन, �वकास, �नम�ण, सामा�जक �ाय, सामा�जक सुधार, आ�थर्क वृ�द्ध र वैदे�शक 

स�� �व�ार आ�द ज�ा मूलभूत के्ष�मा उ�े� सफलता हा�सल गरेको छ ।’ भनेर 

स�मक्षा ग�रएको छ । सरकारलाई कमजोर� स�ाउन �व�भ� ६ वटा सुझाव �द �दै ��तवेदनले 

�न�षर्का �पमा ‘नय� संि◌वधान, नय� सरंचना र नय� अ�ासका तमाम जिटलताह�लाई 

पार गद� तथा पाट� एकताको स�ंmमणका�लन अव�ाका सम�ाह� झे�ै सरकारले गरेका 

काम र उपल��ह�को पक्ष नै मु� पक्ष रहेको त�लाई �सङ्गो पाट� पङ्�� र आम जनतामा 

�ािपत गनुर् पदर्छ ।’ भ�नएको छ (पृ� १७–२१) । मैले �बस�को छैन भने यो ��तवेदन 

अ�क्षद्वयका तफर् बाट कमरेड �च�ले बैठक समक्ष ��ुत गनुर्भएको �थयो ।   

आफैले बैठक समक्ष ��ुत गरेको र क�मटीले सं�ागत �पमा �नकालेको यस �न�षर्लाई 

�बस�र अ�हले कसर� तपाईं सरकारको �वपक्षमा उ�भन पु�ु भयो ?  

४३.    नेपालको युगा�कार� राजनी�तक प�रवतर्नका ला�ग हामीले ��त�न�ध� गरेका 

क�ु�न� आ�ोलनका दबुै धारको योगदान छ । हा�ो राजनी�तक ��तवेदनमा ‘जननेता मदन 

भ�ार�ले �व� क�ु�न� आ�ोलनका अनुभवह�, सो�भयत समाजवादी �व�ाका 

अनुभवह� र सो�भयत सङ्घको �वघटन एवं नेपाली क�ु�न� आ�ोलनका अनुभवह�लाई 

सं�ेषण गद� जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा ��ुत गनुर्भयो, जसलाई नेकपा 

(एमाले) ले प�च� महा�धवेशनबाट नेपाली �ा��को कायर्�म र छैट� महा�धवेशनबाट नेपाली 

�ा��को �सद्धा�का �पमा अवल�न गद� आएको छ । क�ु�न� पाट�को प�हलो लोकि�य 

सरकार बनाएर सामा�जक �ायका कामह� अगािड बढाउन र जनतालाई आ�ोलनमा नेत�ृ 

गद� गणत�स� �ाइपु¥याउन नेकपा (एमाले) ले मह�पूणर् भू�मका खे�ो । ��तकूल 

अव�ामा नेपाली क�ु�न� आ�ोलनलाई अगािड बढाउन, ��ति�यावादी एवं ��त�ा��कार� 

हमलाबाट आ�ोलनको रक्षा गनर्, पाट�लाई जनताको बीचमा लोकि�य र सु�ढ जनाधारस�हत 

�ािपत गनर् एवं वैधा�नक ढङ्गबाट आ�ोलनलाई अगािड बढाउन नेकपा (एमाले)को 
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उ�ेखनीय योगदान रहेको छ’ भनेर मू�ाङ्कन ग�रएको छ। �सैगर� ‘यसै अव�धमा 

साम�वाद र सा�ा�वादका �व�द्ध नय� जनवादी �ा�� स�� गनर् दीघर्कालीन जनयुद्धका 

�पमा बल�योग अ�नवायर् रहेको �न�षर्का साथ नेपालको ठोस प�र���तमा राजनी�तक र 

फौजी रणनी�तको �व�श� स�ुलन कायम गद� कमरेड �च�को नेतृ�मा नेकपा 

(माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गतेदे�ख जनयुद्धको पहल ग¥यो । �ाग र ब�लदानका 

क��तर्मान कायम गद� माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनी�तमा नय� तरङ्ग र बहसस�हत 

दरूगामी �भाव पा¥यो । म�हला, द�लत, मधेसी, जनजा�त लगायतका उ�ीिडत वगर् र 

समुदायलाई जागृत र सङ्ग�ठत गनर्, राजनी�तमा समावेशीकरणका मुद्दालाई �ािपत गनर्, 

सं�वधानसभाको �नव�चन र सङ्घीय लोकता��क गणत�को आधार तयार पानर् माओवादी 

आ�ोलनले मह�पूणर् भू�मका खे�ो’ भ�े मू�ाङ्कन ग�रएको छ । (पृ� ३५) यसर� दबु ै

आ�ोलनको स�ु�लत मू�ाङ्कन ग�रएको छ ।  

इ�तहासका घटना�मलाई हेन� एउटै साझा �ि�कोण नहुन प�न स�छ । आजको हा�ो 

आव�कता आ�ोलनका दबुै धारका सकारा�क अनुभवह�को सं�ेषण गरेर �सद्धा�को 

थप �वकास गनुर् हो । अगािडको बाटोका बारेमा हामी �� छ� । पाट� �वधानको ��ावनाले 

�� उ�ेख गरेको छ, ‘जन�ा��का उपल��ह�को रक्षा गद� शा��पूणर्, संवैधा�नक र 

लोकता��क बाटोबाट मुलुकको सामा�जक–आ�थर्क �पा�रण गनुर् र राि�� य पँुजीको �वकास 

गद� सामा�जक �ाय एवम् लोकता��क मू�स�हतको समाजवादको आधार �नम�ण गनुर्’ यस 

पाट�को ता�ा�लक ल� हो ।  �सै गर� पाट�को ता�ा�लक कायर्भार ‘दलाल नोकरशाही 

पँुजीवादी शोषण, उ�ीडन र सा�ा�वादी ह�के्षपलाई परा� गनुर्, आ�थर्क, सामा�जक तथा 

स��ृ�तक के्ष�मा �वद्यमान साम�वादका सब ैअवशेषह�लाई समा� गनुर् र �ाधीन राि�� य 

अथर्त�को जगमा समृद्ध नेपाल �नम�ण गनुर्’ हो भनेर �� पा�रएको छ ।  �सर� नै �� 

पा�रएको छ– यो पाट� ‘सं�वधानको सव��ता, �व�धको शासन, मानवअ�धकार एवम् मौ�लक 

हकको ��ाभू�त, श�� पृथक�करणको �सद्धा�, बहुलतायु� खुला समाज, बहुदलीय 

��त�ध�, आव�धक �नव�चन, जन�नव��चत ��त�न�धह�द्वारा सरकार स�ालन, ��तपक्षको 

संवैधा�नक �व�ा, �त� �ायपा�लकालगायत आधु�नक लोकत�का �व��ापी मू�–
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मा�तामा ��तबद्ध छ ।’ यी �वषयमा कसैको �वम�त छैन । तपाईँले कुन द�ाबेजलाई उद्ध�त 

गरेर ‘गणत� �ाउन माओवादी जनयुद्धको ‘मु� योगदान’ भनेर राजनी�तक ��तवेदनमा 

ले�खएको, तर मैले माओवादी आ�ोलनको योगदान अवमू�न गरेको आरोप लगाउनु भयो ? 

त�ह�लाई तोडमरोड गरेर, आ�ोलनमा दबुै धारको योगदानको बारेमा ग�रएको 

�व�ेषणलाई अ�ीकार गरेर तपाईंले के स�ेश �दन खो�ु भएको हो, मैले बु�झनँ। यसो गनुर् 

गलत मा� ैहोइन, अ�ीकायर् �वषय हो । 

४४.    राजनी�तक �नयु��का बारेमा प�न �� उठाइएको रहेछ । एउटा कुरा �� पा�ँ, मेरा 

कुनै नाता स��ीह�ले कुनै �नयु�� पाएका छैनन् । नाता स�� भएकै कारणले मा�ै भो�ल 

प�न पाउने छैनन् । मलाई प�रबार र ���गत लाभमा अि�झनु छैन । कसैले प�न यसो गनुर् 

हँुदैन । राजनी�तक �नयु��का स��मा मेरो मा�ता हो– �ज�ेवार� पूरा गन�,  काम गन� 

उ�ाह, क्षमता र सि�यता भएकाह�लाई �ज�ा �दइनु पछर् । मेरो र तेरोको भागब�ाका 

आधारमा होइन । म देशलाई अगािड बढाउन चाह�ु, देश समृद्ध ब� भ�ेमा �व�ास रा�छु । 

�समा योगदान गनुर्पछर् भ�े ठा�ु । यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैभ�र �नराशा र 

कु�ामा�ै बोक� �ह �ड्ने तर कुनै नेता �वशेषको न�जक भएकै कारण उसले �नयु�� पाउनु पछर् 

भ�े कुरा उ�चत हु� र ? मलाई नातावादको �नराधार आरोप लगाउनु पूवर् तपाईंले एकचोटी 

आफैलाई �नयालेर हेनुर् भएको भए हु�ो । तपाईंले गनुर्भएको �सफा�रसमा आ�ोलनमा 

योगदान र �ाग गरेका मा�े परेका छन् िक अ� ? �ूनतम मानवीय स�� र मय�दालाई 

�ानमा राखेर तपाईंले मसँग उ�ेदवार�, म��प�रषद ् या राजनी�तक �नयु��मा भ�ुभएका 

सबै �वषय अ�हले सावर्ज�नक ग�दर्नँ । आज मा� होइन, भो�ल प�न मबाट य�ो काम हुने छैन । 

तर तपाईंले एक�छन एका�मा बसेर, आफै�तर �नयालेर हेनुर्स ्त, �ह �जो क�पूणर् या�ामा साथ 

�दएका साथीह�मा�थ स��ै �ाय भइरहेको छ ? सरकार र पाट� नेतृ� दबुबैाट मलाई हटाउने 

�ाराथुनमा कँु�दरहँदा क�ह� ै तपाईंको �दमागमा युद्धमा घाइत े भएका, अझै प�न शर�रमा 

गोली र छर� बोकेर �ह �िडरहेका साथीह�को दखुा� त��र आउँछ ? क�ह�ै यी साथीह�लाई 

राहत र पुन�थापनाको �वषय एजे�ा बनाउनु भएको छ ? 
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४५.    सङ्घीयताका बारेमा मेरो �न�ामा�थ �� उठाउने र मेरा यसस��ी भनाइलाई 

�ववा�दत बनाउने चे�ा भएको रहेछ । सङ्घीयता नेपालको संवैधा�नक यथाथर् हो र गएको साढे 

दईु वषर्मा मैले यसलाई काय��यन गनर् र सफल पानर् दजर्न� कानुनह�को �नम�ण, �व�ीय र 

�शास�नक सङ्घीयताको काय��यन तथा अ� आव�क �ब�को नेतृ� गरेको छु । �सै 

कारणले नै आज ती ‘फङ्�नल’ छन्। �देश राजधानीका �वषयमा �देशमा सहम�त जुट्न 

नस�ा तपाइ�सँग �मलेर सहजीकरण गरेको छु ।  

यस स��मा केही कुरामा भने ��ता ज�र� छ । प�हलो, मुलुकमा सङ्घीयता��त स�ेह 

गन� पङ्�� छ । �सलाई ओठे जवाफ �दएर या सरापेर मा�ै पु�ैन । सङ्घीय �णाली �यंले 

 डे�लभर� �दनु पछर् , तब मा� आलोचनाह� ब� हु�न् । �सैले मैले डे�लभर�मा जोड �दएको 

छु । दो�ो, सं�वधानको �ावधान अनुसार �देशह�लाई �न��त �ाय�ता �ा� छ, तर 

�तनीह� सम� रा� �णालीका अङ्ग हुन्, ती छुटै्ट होइनन् । मैले ‘�देशह� रा�का अङ्ग हुन्’ 

भनेर �� गरेको कुरालाई ‘�देशह� केन्दर सरकारको �शास�नक इकाइ हुन् भ�ो’ भनेर 

�रपोिटर्ङ गन� साथीह�लाई रा� र सरकारको अ�रस�� र भेदबारे ��शक्षण �दनु होला । 

अक� कुरा, �देशसभा र �देश सरकार सं�वधानतः सापेक्ष�पमा �ाय� होलान्◌,् तर पाट�का 

�देश क�मटी र �तनका नेताह� �ाय� होइनन् । नेपाल क�ु�न� पाट� (नेकपा) सङघीय 

पाट� होइन, एक�कृत पाट� हो । कुनै प�न मह�पूणर् �नणर्य गनुर् पूवर् �स क�मटी र �सका 

नेताले केन्दरसँग परामशर् �लनु पद�न ? अनुम�त �लनु पद�न ? �देशका नेताह�लाई आफूखशुी 

च�ने �ाय�ता �ा� छ ? मैले कण�ली �देशका नेताह�लाई यही �वषयमा �ानाकषर्ण 

गरेको हँु । तर मेरो �वरोध गन� नाममा तपाईंले जेज�ा तकर्  अगािड साद� हुनुहु�, ती न�जरका 

�पमा �ािपत भए भने काला�रमा ती �नकै महङ्गो सा�बत हुने छन् । 

४६.    तपाईंले मलाई ‘���वादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एका�धकारवादी’ आरोप लगाइरहँदा एकप� 

आफूले नेतृ� गरेको अव�धको आ�स�मक्षा गनुर् भए हु�ो । जुन ���को ३० वष� 

नेतृ�कालमा सहयोद्धा साथीह� अ�� पीडाका साथ पाट� छाड्न �ववश भएका छन्, 

जसम�े क�तको दखुद मृ�ु समेत भएको छ, जसको नेतृ�कालमा पाट� पटक–पटक 

�वभा�जत भएर �चरा�चरा भएको छ, जह� तज�बजका भरमा कुनै बेला क�मटी दईु अङ्कमा झछर् 

 स�चवालय बैठकमा �धानम�ी तथा पाट� अ�क्ष केपी शम� ओलीद्वारा ��ुत ��ाव 33 



अ�न तु��ै  ४ हजार सद�ीय ब�, कमरेडले मलाई य�ो आरोप लगाउन अ�लक�त 

अ�ठ्यारो मा�ु पन� हो । म त ज�ाज�ी एउटा महा�धवेशनबाट, �ो प�न ��त�ध�माफर् त् 

अ�क्ष पदमा �नव��चत भएर काम ग�ररहेको छु । मलाई थाहा छ, हा�ो सफलता िटम वकर् का 

कारण संभव भएको हो । तर मलाई गवर् छ यस अव�धका बारेमा, ज�तबेला पाट�ले सं�वधान 

�नम�णमा अगुवाइ ग¥यो, सरकार गठन र नाकाब�ीको �वरोध ग¥यो, जातीय–के्ष�ीय 

अ�तवादको ��तवाद र राि�� य एकताको सु�ढ�करण ग¥यो, नेपालको राि�� य �ा�भमानको 

रक्षामा नेतृ� ग¥यो, �नव�चनमा सबैभ�ा ठूलो पाट�का �पमा �वकास भयो, पाट� एक�करण 

र दईु �तहाइ बहुमतको सरकार �नम�ण स�� ग¥यो । मैले जीवनभ�र समाजमा प�न र 

पाट��भ� प�न लोकता��करणको पैरवी गद� आएको छु । मैमा�थ ‘���वादी’ आरोप लगाउँदा 

म �ख� ह�� बाहेक के गनर् स�छु र ? 

४७.    तपाईँले मलाई कोरोना महामार�का कारण �स�जर्त असामा� प�र���तमा �वदेशमा 

सम�ामा परेका नेपालीह�लाई �देश िफत� गनर् नसकेको ज�ो आरोप प�न लगाउनु भएको 

छ । कोरोनाको महामार� बढ्दै गएर �व�भ� मुलुकह� लकडाउनमा गएप�छ, अ�र�ि�� य 

उडानह� ब� भएप�छ हामीले जो जह� छ, �ह� सुर�क्षत रहने �ब� ग¥य� र यसका ला�ग 

समकक्षी सरकार �मुख र पदा�धकार�ह�सँग वात� ग¥य� । प�र���त जिटल ब�ै गएप�छ 

हामीले सुर�क्षत �देश िफत�को �ब� ग¥य�, जस अ�गर्त चीनको उहानबाट �ाइएका 

�वद्याथ�ह� समेत १ लाख ४० हजारभ�ा बढ� नेपालीह� �देश फिकर् सकेका छन्। यो 

भारतबाहेक त�ेो मुलुकबाट फिकर् नेह�को सङ्�ा हो । यस�भ� अि�का, �ािटन अमे�रका 

र पूव� ए�सयाका, नेपालसँग �सधा हवाइ स�कर्  नभएका दरूदराजका देशह�समेत प�न पछर्न् 

। को�भड–१९ रोकथाम, �नय�ण र उपचारकाला�ग राजनी�तक दल र राि�� य जीवनका 

मह�पूणर् महानुभावह�लाई पटक पटक आम�ण गर� सुझाव �लइएको छ । य�ा 

कायर्�ममा आप्mनै दलका अ�क्ष अनुप��त हुने तर यस स��मा कुनै छलफल 

नगराएको भ�े आरोप लगाउन �म�छ र ? �वपद ्जो�खम �ू�नकरण र �व�ापनका अथ�त 

बाढ� प�हरो आ�द �ाकृ�तक �वप�ी स��मा ग�रएको कुनैप�न बैठकमा उप��त हुन 
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तपाईँको �ची रहेन । अबल�न ग�रनुपन� नी�त तथा काय��यन स��मा स�ाह र 

परामशर्को ला�ग य�ो �वषयमा प�न ‘राजनी�त गन�’ धृ�ता गनुर्भएको कमरेड ? 

४८. आरोप लगाउँदै ज�दा तपाईंले ममा�थ ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गनर् 

खोजेको’, ‘द्व�कालीन मुद्दाह� �ँुताउन खोजेको’, ‘अ��यार लगाउन खोजेको’, नेताह� 

‘लडाउन खोजेको’ आ�द फरेब ते�याउनु भएछ । लोकत� मेरो �न�ा हो, वा�ता होइन । 

�व�धको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभ�� होइन। �सधा र खु�ा वहस, अ�न आव�क परे 

�सधा लडाइँ लड्ने मेरो �वशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो �भाव होइन । म पाट��भ�का 

सम�ाको समाधानका ला�ग य�ा ह�तयारको सहारा �लनु पन� कमजोर धरातलमा उ�भएको 

छैन । मैले लडाएर लड्ने ��त कमजोर हु◌ुनुहु� र हा�ो पाट�का नेताह� ? आ�नै छायासँग 

प�न त�सर्नु पन� अव�ाबाट मु� हुनुहोस!् 

मेरो �वरोध गन� नाममा तपाईंले �ायपा�लका ज�ो स�ा�नत र संवेदनशील सं�ालाई समेत 

�ववादमा मुछ्ने गैर�ज�ेवार काम गनुर्भएको छ । �सलाई �लएर म कुनै िट�णीस� गनर् 

चाह�ँ । 

४९.    समकालीन राजनी�तका क�तपय �वषयमा तपाईंको दोहोरो, अ�� र अ�ौल�� 

�वचारले म घ�रघ�र �च��त हु�ु । �व�वले अगािड बढाइरहेको �हसंा �न�नीय हो िक रातो 

झ�ाको आवरणमा भएकाले �स��त नरम हुन �म�छ ? �म�ैन भने, िकन �� भाषामा 

ख�न र भ�सना गनुर्हु� ? ���गत �पमा �व�व��त मेरो या सरकारको कुनै पूव��ह छैन । 

�हसंा छाडेर शा��पूणर् बाटोमा आए उनलाई �ागत ग�रने छ । तर अब प�न समाजमा �हसंा, 

जुनसुकै आवरणमा िकन नहोस,् िकमाथर् �ीकायर् छैन । �सलाई सफल हुन �दइने छैन । 

सरकारको य�ो �� नी�त��त तपाइ�को �द्व�वधा िकन ? �सके राउतले �हजो गरेको 

�वख�नकार� ग�त�व�ध अ�ीकायर् �थयो । प�छ उनले �स बाटोलाई छाडे र सं�वधान 

�ीकारेर अगािड आए । राि�� य �वख�नको �याश छाडेर उनी राजनी�तक मूलधारमा आउने 

कुरा देशको ला�ग सकारा�क होइन ? यो �वख�नको राजनी�तको पराजय र राि�� य 

अख�ताको जीत होइन ? तर य�ा ��लाई �ववा�दत बनाउने काम गनुर्भएको छ, िकन ? 

मुलुकमा आज प�न जातीय र के्ष�ीय अ�तवादी सोचह� छन् । सामा�जक सद्भाव �बगानर् खो�े 
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�वृ��ह� छन् । �स �व�द्ध तपाईंको �� अडान िकन दे�ख �दैन ? िकन ��ा �वृ��लाई 

बार�ार �ो�ाहन गन� काम हु�? 

५०.    मैले मा�थ भने झ�, हा�ो अगािडको बाटो �� छ । हामी सं�वधानले देखाएको बाटोमा 

�हड्ंने छ� । शा��पूणर् ��त�ध�बाट �े�ता �ािपत गन� छ� । तर म तपाईंमा यी �वषयमा काफ� 

�द्व�वधा दे�छु । यो रा��व�ा, तपाईँको �ि�मा सु�ढ गनुर् पन� �व�ा हो िक बद�नु पन� 

�व�ा ? लोकत�का ला�ग ग�रने आ�ोलन र लोकत�का �न�� ग�रने आ�ोलनमा 

�भ�ता हु� िक हँुदैन ? वाह्य स��कै कुरा गर�, नेपालको वाह्य स�� स�ालनको आधार 

के हो– राि�� य �हत, संयु� रा��  सङ्घको बडाप�, असङ्ल�ता, प�शीलताका �सद्धा� िक 

अ� केही ? हामी संसारका कुनै प�न देश हा�ा श�ु होइनन्, सबै �म� हुन्, तर इ�ुमा हा�ा 

समथर्न र �वरोध हुन स�छ भनेर च�छ� िक खास देश या देशह� �न��त िक�ाका, �न��त 

�णालीका हुनाले �तनको �ायी �पमा �वरोध गछ� ? हामी देश�भ�का उद्यमी 

�वसायीह�लाई लगानी गनुर्स्, पारदश� ढङ्गले कमाइ गन�स् र तोिकएका कर 

�तनुर्स,्सरकारले सुरक्षा �द� भनेर आ�� पार्र्छौ िक मन परेकालाई राि�� य पँुजीप�त भ�ै 

संरक्षण र मन नपरेकालाई दलाल पँुजीवादी भ�ै खदेो गछ�? हामी साथीह�लाई 

उद्यमशीलता�तर �ो�ा�हत गछ� िक रा�कोषमा�थ आ��त बनाउँछौ ? सरकार हा�ो हो, तर 

स�ा हा�सल भएको छैन, तसथर् ‘रा�का स�ूणर् संरचनालाई गणता��क संरचनामा बद�ने’ 

भ�ै रा�का अङ्गह�मा शङ्काको �चसो पसाउँछ� िक कानुनस�त रा�को नेतृ� गछ� ?  

सारमा, पाट�लाई अब �वकास र समृ�द्धको संवाहक र अगुवा बनाउँछ� िक गुटह�को संयु� 

मोच� ? 

५१.    मैले �यनै केही ��ह�को स�भर्मा जनताको बहुदलीय जनवादको �वषय उठाएको हँु । 

महा�धवेशनस� हामीले यसलाई थ�ती राखेको र जनताको जनवाद पदावली �योग गन� 

�नणर्य गरेको त�लाई मैले �बस�को छैन । तर नेपालको क�ु�न� आ�ोलनलाई यस उचाइमा 

�ाइपु¥याउन यसले खेलेको भू�मकाको सकारा�क चच� गद� तपाईंलाई हुने छटपटी र 

��ता देखेर म अच��त हु�ु । अब हामी �हड्ंने बाटो कुन हो भ�े कुरा �� हुनु पद�न ? 

नेकपाको प�हचान र बाटोका बारेमा उठेका ��ह�को सैद्धा��क जवाफ �दनु पद�न ? 
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५२.    तपाईंले आ�नो अ��रतालाई आ�नो ग�तशीलताका �पमा आ��शंसा गन� गनुर्भएको 

छ । ग�तशीलता र अ��रताका बीचमा रहेको �भ�ता बु�ु भएको छैन भने एकचोटी घो��न 

म आ�ह गछुर्  । ग�तशीलता ल�मा �न�नर्मेष हेरेर अ�वच�लत �पमा अगािड बढ्ने �ि�याको 

नाम हो भने अ��रता जह� ढुङ्गा ख�ो �ह� �नशाना भने ज�ो अवसरवादी त�रका हो । म 

चाह�ु, तपाईँ ग�तशीलताका नाममा अ��रताको संवाहक नब�ुस् । कुनै बेला �यं 

�धानम�ी हँुदा ‘म �धानम�ी हँु िक �व�ोही नेता हँु, अलमलमा छु’ भनेर अ�भ��� �दनु 

हु�ो । �ो अलमलले तपाईँलाई र खुद नेपालको क�ु�न� आ�ोलनलाई क�त क्ष�त 

पु¥यायो, स�मक्षा गनुर्भएकै होला । नेपाली जनताले �नकै ब�लदानका साथ राजनी�तक 

�ा�य� हा�सल गरेका छन् । समृ�द्धका सपना दे� थालेका छन् । नेपाल रा��  आ�नो �त� 

����का साथ सावर्भौम समानताको मा�ताका बीच ठाडो �शर लगाएर उ�भन थालेको छ । 

आज फे�र तपाईँ दईुवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर उ�भनु भएको छ– सरकारको नेतृ� ग�ररहेको 

पाट�को अ�क्ष हुनुहु�, तर यसको �ा�म� �लनु हु� । �वरोधी भ�ा चक� गर� सरकारको 

�वरोधमा उ�भनुहु�, सरकार ढा�न �भ��भ�ै खेल खे�नुहु� ।  

५३.    मेरो आ�ह छ– पाट��भ�का सहज बहसलाई �� र मय��दत बनाउन योगदान 

गनुर्होस,् कटुता, �वदे्वष र �व�हको बाटोमा न�ह �डाउनु होस् । पाट� एकतालाई ब�लयो बनाउनु 

होस,् �वभाजन र �वख�नको �बऊ नरो�ुहोस् । यसो सि�झनु होस् त, �हजो हामी दईु अलग–

अलग पाट�का �पमा चुनावी मैदानमा �थय�, तर दबुैका सकारा�क पक्षको चच� गन� 

ग�रएकाले हामी भावना�क �पमा एउटै पाट� ज�ो भएका �थय� । आज हामी एउटै पाट�का 

�पमा छ�, तर खा�ल नकारा�क कुरा मा�ै गछ� । प�रणाम ? आज कानुनी �हसाबले पाट� एक 

भए प�न भावना�क �पमा �वभा�जत भएका छ�। यसलाई अ� गन� बेला भएन ? 

भ�न�, इ�तहास दईु चोटी दोहो�र�– प�हलो चोटी दखुा�का �पमा, अक� प� �हसनका 

�पमा । दखुा�का �पमा त इ�तहास दोहो�रइनै सकेको छ, के तपाइं अक� �हसनको 

पख�इमा हो ? 

स�चवालयका कमरेडह�, 
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मा�थ, मैले मेरा �व�द्ध कमरेड पु�कमल दाहाल ‘�च�’ ले लगाउनु भएका आरोपह�को 

ख�न गरेको छु, �तनलाई अ�ीकार गरेको छु । म कमरेडह�लाई आ�ह गनर् चाह�ु, पाट�मा 

�व�ह �न��ाउने क�थत ��ाव स�चवालय बैठकबाट खारेज गर� र पाट�लाई २०७७ भदौ २६ 

गते �ायी क�मटीले �नम�ण गरेको सहज अव�ामा फक�औ� । म आ�� पानर् चाह�ु– म 

�वचारमा, सङ्गठनमा, आचरणमा र आदशर्मा कुनै �वचलन आउन �द�ँ । पाट�का सबै 

कमरेडह�लाई साथमा �लएर, आ�ोलनको रक्षा र �वकास गद� अगािड बढ्न ��तवद्ध छु । म 

सबैको �ज�ा �लन तयार छु । नय� पु�ालाई एक�कृत, स�ो, जीव�, वैचा�रक �पले �� र 

देश तथा जनतालाई नेतृ� गन� साम�्य स�हतको पाट� ह�ा�रण गरेर अवकास �लने मेरो 

इ�ा छ । सङ्घीय लोकता��क गणत�लाई कसैले प�न उ�ट्याउन नस�े गर� सु�ढ गरेर 

समृ�द्धको बाटोमा अगािड बढेको मुलुक नय� जन��त�न�धह�लाई ह�ा�रण गरेर �वदा हुने 

मेरो इ�ा छ । सबैलाई क�ु�न� हुनुको गौरववोध गन�, ठाडो �शर लगाएर रातो झ�ा बोकेर 

�ह �ड्ने अव�ा �सजर्ना गन� इ�ा छ । मेरा ला�ग नेपाल रा�� , नेपाली जनता, नेपालको �वकास, 

नेपालीको सुख भ�ा मा�थ केही छैन । यी महानकायर्ह� स�� गनर् �ग�तशील आ�ोलन र 

हा�ो दललाई सफल बनाउने मेरो अठोट छ । यसकाला�ग एकतामा मैले संधै जोड �दएको छु, 

�दनेछु ।  

कमरेडह�, नेपालको क�ु�न� आ�ोलन आज ७२ वषर् पु� लागेको छ । मुलुकबाट 

साम�वादको अ�, �नरङ्क� श राजत�को समा�� र लोकता��क गणत� �ा��का ला�ग 

यस आ�ोलनले नेतृ�दायी भू�मका खेलेको छ । यसका ला�ग हामीले गवर् गनर् स�छ�, गनुर्पछर् 

। �सको उ�चत मू�ाङ्कन नेपाली जनताबाट समेत भएको छ । प�रवतर्नका ला�ग खेलेको 

भू�मका बापत आज हामीलाई मुलुकको नेतृ� गन� अभूतपूवर् अवसर �ा� भएको छ । तर यो 

हा�ो सव�� उपलि�ध होइन । यो त �नर�र उपलि�धको �ङ्खला मा�ै हो । �ठक ढङ्गले काम 

गद�◌ै जाने हो र एकतावद्ध �पमा अगािड बढ्ने हो भने हा�ा अगािड �नर�र सफलता र 

उपलि�धका अनेक� संभावनाह� �वद्यमान छन् । म एकदमै आशावादी छु । तर यसका ला�ग 

हामीले आज आफूलाई यस भू�मकामा अ�ल सा�बत गनुर् पन� छ, समृ�द्ध र �वकासको 

�ा��यनका �पमा �ािपत गनुर् पन� छ । कोरा बहसमा होइन, जनताको जीवन बद�नमा 
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अ�ल सा�बत हुनु पन� छ। हामीलाई जनताले गरेको �व�ासलाई सही �मा�णत गनुर् पन� छ । 

हामी यस �वषयमा के�न्दरत हुनु पछर् । 

दखुका साथ भ� ुपछर् , हामी यस �वषयमा �च��त दे�खएका छैन� । हा�ा बैठक र भेटघाटको 

अ�धक�श समय ���गत गुनासो, मान–अपमान र कुच� �व�ापनमा जा� । कुन �दन 

हामीले एजे�ा बनाएर अबको दस, बीस या तीस वषर्प�छ नेपाललाई कह� पु¥याउने भ�े 

बारेमा छलफल गरेका छ� ? कुन �दन हामीले ‘ल, वािषर्क ७ ��तशतको आ�थर्क वृ�द्ध रा�ो हो, 

यसलाई �दगो बनाउन यो यो काम गनुर्पछर् ’ भनेर छलफल गरेका छ� ? ल, �बतेका दईु वषर्मा 

सरकारले गरेका यी यी काम या उपलि�ध सकारा�क छन्, अब यसर� अगािड बढ्नुपछर् भनेर 

हौसला, सकारा�क �चार या जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छ� ? या, कोरोना 

महामार�बाट �स�जर्त बहुआया�मक सङ्कटको समाधानका ला�ग सम� �वषयमा संवेदनशील 

भएर बहस गरेका छ� ? यो वषर् दशककै सबैभ�ा �वनाशकार� बाढ� प�हरोले जनधनको ठूलो 

क्ष�त भयो । भूक�का बेला ५० हजार �यंसेवक प�रचालन गरेर तीन म�हनामा २७ हजार 

भ�ा बढ� घरटहरा बनाउने गर� अ�भयान चलाउन स�े हा�ो आ�ोलन आज बाढ�प�हरो 

पीिडतलाई सहयोग गनर् प�रचा�लत होऊ भनेर कायर्कत�लाई आह्वान प�न गनर् नस�े गर� जड 

कसर� ब� पु�ो ? छुवाछुत र जातीय �वभेदका, म�हलामा�थ यौन�हसंा र ��मकमा�थ 

उ�ीिडन हँुदा हा�ा कायर्कत�ह�लाई अ�पङ्��मा उ�भएर जनताको बीचमा पु�े गर� 

प�रचा�लत गनर् के �वषयले छेकेको छ ? जनताका यी सम�ाह� हा�ो बैठकमा िकन एजे�ा 

ब�ैनन् ? िकन य�ा �वषयले हामीलाई पो�ैन ?  

ग�ीर आ�स�मक्षा गर� कमरेडह�, र जनचाहना अनु�प अगािड बढ� । 

मेरो आ�ह छ, कुनै प�न महा�धवेशन÷अ�धवेशनह�बाट �नव��चत नभएका, 

महा�धवेशनस�को सङ्�मणकालीन �व�ाका ला�ग भनेर बनाइएका र सहजतापूवर्क 

महा�धवेशन आयोजना गर� नेतृ� ह�ा�रण गन� मु� अ�भभारा भएका अ��रम 

क�मटीह�लाई अ�मत र बहुमतको खेल खे�ने थलो नबनाऔ� । हा�ो �वधान र �नयमावली 

प�न अ�धवेशनस� हामीलाई मागर्दशर्न गनर् बनाइएका अ��रम �ब�ह� हुन् । त�ालीन 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्दर) का दईु अ�क्षले सहम�तका साथ अ�घ बढ्ने 

 स�चवालय बैठकमा �धानम�ी तथा पाट� अ�क्ष केपी शम� ओलीद्वारा ��ुत ��ाव 39 



��तवद्धता र एक�करणका स�ूणर् काम स�� गनर् एकता महा�धवेशन गन� �योजनका ला�ग 

सहम�तका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी क�मटीह�लाई 

महा�धवेशन÷अ�धवेशन आयोजना गन� मु� उदे्द�बाट बरा�लन न�दऊँ । तीन म�हना�भ� 

स�े भ�नएको सङ्गठना�क एक�करणको काम स�� गन� काममा के�न्दरत बन� । �वचार, 

�व�ध, सङ्गठन र नेतृ�को ��को समाधान यथाशी� एकता महा�धवेशन आयोजना गरेर 

�सैबाट खोज� । 

सबै कमरेडह�लाई यस अ�भयानमा साथ र सहयोगका ला�ग हा�दर्क आ�ह गदर्छु । 

केपी शम� ओली 

अ�क्ष, नेपाल क�ु�न� पाट� (नेकपा) 
तथा 

�धानम�ी 
१३ मङ्�सर, २०७७ 
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