नेपाली जनताले आफ्नो समाजको आमूल परिवततनका लागि पटक–पटक ठूला ि वगलदानपूर्त संघर्तहरु िदै
आएका छन् । ति दु र्ात ग्यको कुिा ती संघर्त ि क्रान्ति जगहले पगन सफलताको सगिकट पुिेका बेला
सम्झौताका नाममा प्रायः आत्मसमपतर्मा टुं गिने ििे का छन् । जनताको त्यो आमूल परिवततनको सपना ि
चाहना सँधै अधुिो नै िहँ दै आएको छ । पगछल्लो चिर्मा दश वर्तको जनयुद्ध ि ऐगतहागसक दोस्रो
जनआन्दोलन पश्चात् पगन लिर्ि त्यही पुिानै इगतहासको शंखला दोहोरिन पुिेको छ ।
सबै पक्षले सहर्ागिता जनाएको पगहलो संगवधानसर्ाको गवघटन ििी कगित दोस्रो संगवधानसर्ाको
चुनावको नौटं की पश्चात् “फाष्ट टर याक”को तरिका अपनाएि जुन संगवधानको घोर्र्ा िरिएको छ, त्यसले
क्रान्ति ि आन्दोलनमा सहर्ािी जनताका वास्तगवक मािलाई संवोधन िनत सकेन । जनतालाई फेरि पगन
धोका र्यो । यस दौिानमा क्रान्तिकािी आन्दोलनका र्ूतपूवत नेता ि सहर्ािीहरुले प्रगतक्रान्तिकािी बाटो
समाते । गतनीहरुले नै आज प्रचाि िरििहे का छन् गक जनताका सबै मािहरु पुिा र्ै सके, खोजेको परिवततन
आइसक्यो ।
‘समृद्ध नेपाल ि सुखी नेपाली’ र्नेि जगत सुकै डं का गपगटए पगन जनता ि िाष्टरको वास्तगवक जीवनमा
सकािात्मक परिवततन दे ख्न सगकएको छै न । नेपाली समाज झन् गवकिाल अवस्िा गति धकेगलँदै छ ।
िर्तन्त्रका लागि संघर्त र्ैिहे को बेलात्यसको गविोध िनेहरुले ि क्रान्तिलाई धोका गदनेहरुले यो
“िर्तन्त्र”को नेतृत्व ि संचालन िरििहे का छन् । यिाित िमहत्वपूर्त पक्ष त के हो र्ने यो जनताको िर्तन्त्र
नै होइन । यो त दलाल ि नोकिशाही पुँजीपगतहरुको िर्तन्त्र हो । जनताको िर्तन्त्र त जनिर्तन्त्र हो जुन
प्राप्त र्एकै छै न ।यसका सािै , संघीयता आइसकेको हल्ला त िरियो, ति वास्तगवक अितमा जनताले चाहे को
संघीयता पगन प्राप्त र्एको छै न ।
गनवात चनको जात्रा ि तमासाको बेलामा ने.क.पा.(एमाले) ले गदएको “समृद्ध नेपाल ि सुखी नेपाली”को
िुगलयो नािाले नेपाली मतदातालाई गनकै लोभ्यायो ि मजासँि झुक्यायो पगन । मतदाताहरुलाई िाङ्नामा
सुताउने काम ि¥यो । लामो समयदे न्तख एउटा पाटीको बहुमतको सिकाि बि नसगकिहे को ि त्यसबाट पैदा
र्एको कगित अन्तस्ििताबाट शासक वित गचन्तित र्ैिहे को बेलामा एउटै पाटीको बहुमत ि समग्रमा दु ई
गतहाई बहुमतको सिकाि बन्यो । प्रगतकृयावादीहरु त्यसै मा दं ि पिे । यसै लाई ठूलो सफलताका रुपमा
मगहमा मण्डन िरियो । यसलाई “लोकतन्त्रमा स्िागयत्व आएको”, “लोकतन्त्र सुदृढ र्एको”, “अन्तस्ििताको
अि र्एको” आगद इत्यागदको प्रचािवाजी कानकै गकिा खाने गकगसमबाट िरियो । गनवात चनमा निाम्रो सँि
पिागजत प्रगतपक्षी पाटीका ने ताहरु पगन त्यही समूहिानमा सामेल र्एि पिाजयको पीडा लुकाउने प्रयास िनत
िाले ।
सत्ताधािी पाटीका नेताहरुले यसलाई ”कम्युगनस्टहरुको ऐगतहागसक गवजय”को संज्ञा गदँ दै “अब
समाजवादको यात्रा अगघ बढे को” र्िे डं का बजाईबाट क्षगर्क रुपमा नै र्ए पगन जनतामा एउटा ठूलो
भ्रमको गसजतना िनत सफल र्ए । ति, परिन्तस्िगत त्यही ठाउँ मा छै न। यहाँ सम्म आइपुग्दा जनताको सचेत
तप्काले ठगिएको महशुस िनतिालेको छ । यो फित एउटा ढोंि िहे छ र्िे तथ्य बुझ्दै िएको अवस्िा छ ।
यस प्रकािका अगर्व्यन्ति संचाि माध्यम ि सामागजक संजालमा पयात प्त मात्रामा पढ् न पाइन्छ । समाजमा
असिुगष्ट सबतत्र दे खा परििहे का छन् । सत्ता संचालन िरििहे को पाटी ि सिकाि िक्षात्मक अवस्िामा
धकेगलएको छ । उनीहरु गर्त्रका अिगवतिोधहरु छताछु ल्ल र्एि पोन्तखएका छन् ।
सिकाि बनेको लित्तै पगछ २०७४ साल फािुन २५ िते दे शर्ि जनिर्तान्तन्त्रक मोचात , नेपालको
उच्चस्तिीय प्रगतगनगध मण्डलले बालुवाटािमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई िागष्टरयता, जनतन्त्र ि
जनजीगवकासँि सम्वन्तित ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको गियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्र.म. ओलीले यी सबै माि

जायज र्एका हुनाले पूिा िरिछाड् ने प्रगतवद्धता पगन जाहे ि ििे का गिए । उनले यी मािहरुलाई गलएि फेरि
कगहल्यै बालुवाटाि आउनु नपने गवश्वास गदलाउन खोजेका गिए । ति गवडम्बना, सिकाि त झन् ती सबै िाष्टर
ि जनताको पक्षका मािहरुका गवपिीत अगघ बढ् न िाल्यो ि त्यही गदशामा अगहले अगघ बगढिहे कै छ मत्ता
हात्ती जस्तो र्एि । दे शको न्तस्िगत झन्तन्बकिाल बन्दै िएको छ ।जनताको सचेत गहस्साले यो तथ्यलाई बुझ्दै
पगन िएको छ ।
यो सिकािले कामको िालनी नै जनताका उपर्ोग्य बस्तुमा महँ िी बढाउने कामबाट ि¥यो । सिकािमा
र्एका प्रमुख मागनसहरुकै मगतयािीका कािर् महँ िी बेलिाम अगघ बगढिहे को छ । िाज्यका तीनैवटा
गनकायहरु कि वृन्तद्ध ििे ि नवगनवात गचत ‘जनप्रगतगनगध’ को सेवा, सुगवधा मनग्गे बढाउने प्रगतस्पधात मा
अगर्यानका रुपमा अगघ बढे का छन् । एउटा कुखुिाको फुल ि चल्लो, बाख्राका पाठा, दे शको ढुं िा, माटो
केहीले पगन किको दायिाबाट बच्न पाएनन् । चुिे पहाड ि यसर्न्दा तलबाट र्ाित ओसारिएको बालुवा ि
ढुं िाका कािर् ि जंिल गवनाशका कािर् हाम्रो अि र्ण्डाि तिाई चाँ डैनै मरुर्ूँगममा परिर्त हुँ दै छ ।
गदनदहाडै बागलका गनमतला पिको बलात्काि ि हत्या र्यो । उनको शव ि त्यगतखेि उनले लिाएका कपडा
प्रहिीले नै धोएि प्रमार् नष्ट ििे का दृश्य टे गलगर्जनमा दे न्तखयो ।असली बलात्कािी बचाउन गनदोर्
मागनसलाई अपिाध कबोल िनत लिाउने जस्तो अको अपिाध प्रहिीहरुबाटै र्यो । आजका गमगत सम्म पगन
वलात्कािी ि हत्यािा पत्ता लािेको छै न ।तस्किीको साँ ढे ३३ गकलो सुनआज सम्म िायबै छ । उि सुन
र्ाितमा पक्डाउ पिे को ि र्ाित सिकािले नेपाललाई गफतात निने बयान जािी र्एका खबि आइिहे का छन्
।
गशक्षा ि स्वास्िको संचालन िाज्यले नै िनुत पने ि यी सुगवधा जनताले गनःशुल्क उपर्ोि िनत पाउनु पने हो ।
ति यी क्षेत्र व्यापािीकिर् ि मागफयाकिर्को गशकाि र्एका छन् । बेिोजिािीको समस्या गवकिाल र्एका
कािर् युवाहरुको गवदे श पलायनले िे कडत नै तोडे को छ । ति, सिकाि धेिैर्न्दा धेिै युवालाई गवदे श धकेलेि
बढी र्न्दा बढी गवप्रेर्र् (िे गमट्यान्स) गर्त्र्याएि मन्त्री ि सां सदहरुको सुगवधा बढाउने योजनामा तल्लीन छ ।
वाइड बडी गवमान खरिदमा र्एको ४ अिब ३५ किोड ५६ लाखको भ्रष्टाचाि लुकाउने खेल सिकािबाट नै
र्ैिहे को छ । मेलम्ची खाने पानी आयोजनाले ‘आकाशको फल आँ खा तिी मि् ’ र्िे नेपाली उखानलाई
चरिताित िरििहे को छ । दु ई गतहाईको दम्भ जतासुकै प्रदशतन िदै आएको यो सिकािले दे शमा फागसवाद
लािु िने खतिा बढे को छ ।यो सिकािले कुनै खास धमतको प्रचािकको समेत र्ूगमका खेलेको ि त्यसबापत
प्रधानमन्त्रीले १ लाख डलि बन्तिस् गलएको समाचािले िाष्टरको सम्मान िुमेको छ ।
र्ाित ि नेपालका वीचमा गवितमा र्एका असमान सन्ति संझौताहरु– सन् १९५० को सन्ति, सन् १९६५ को
सन्ति, गबप्पा सम्झौता, गवगर्ि समयमा र्एका दु ई पक्षीय सम्झौता ि संयुि गवज्ञन्तप्त आगदको दे शर्ि ि
प्रिगतशील शन्ति ि नेपाली जनताबाट लामो समयदे न्तख गविोध हुँ दै आएको छ ।
यसका सािै नेपालको सवतश्रेष्ठ प्राकृगतक सम्पदा जलस्रोत सम्विमा पगन त्यसै प्रकािका असमान ि िाष्टरघाती
सिी सम्झौता – िण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, महाकाली सन्ति, अपि कर्ात ली, अरुर् तेस्रो सम्झौता
आगदको गविोध पगन हुँ दै आएको कुिा सवतगवगदतै छ । अपि कर्ात ली ठे क्का पाएको बदनाम र्ाितीय
कम्पनी जी.एम.आि. ले नेपालको अपि मस्र्याङदी ते स्रो मुलुक चीनको एउटा हाइडरोपावि कम्पनीलाई
हालै गबक्री ििे को छ । के यो नेपालको िागष्टरय स्वाधीनताको सम्विमा लज्जाजनक अवस्िा होइन ि ?
त्यगतमात्र होइन, र्ाित सिकािलेनेपालका सु स्ता, महे शपुि लिायत धेिै ठाउँ मा हाम्रो र्ूगम कब्जा िदै
आएको ि ७४ ठाउँ मा नेपालको सीमा गमचेको कुिा त जि जाहे ि नै छ । पगछल्लो चिर्मा आएि नेपालको

उत्ति पगश्चम सीमामा पनेगलपुलेक दे न्तख कालापानी, गलन्तम्पयाधुिा सम्मको ३७२ बित गकलोगमटि र्ूर्ाि िायब
पारिएको निा र्ाितले छापेि सवतत्र फैलाएको छ । यसलाई एउटा गवडम्बना नै मािु पछत गक नेपालका
प्रधानमन्त्री ि मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सगचवहरु आफ्ना मन्त्रालयहरुमा त्यही निा झुण्ड्याएि आनन्द
गलइिहे का छन् ।
नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ बित गकलोगमटि र्एको कुिा त गवश्वर्ि नै स्िागपत तथ्य हो ति हालै सात
प्रदे शका अलि निाको क्षे त्रफल जोड् दा १०,०१९ वितगकलो गमटि र्ूर्ाि हिाएको दे न्तखन्छ । यसको खोजी
तत्पिताका साि हुनु पने होइन ि ? यत्रो िाष्टरघातलाई पगन हामी सहे िै बगसिहने ? यस्तै हो र्ने नेपालको
िागष्टरय स्वाधीनता ि सावतर्ौगमकता कसिी जोगिएला?नेपालको अन्तिताको िक्षा कसिी होला ?
यी सबैका लागि मुख्य रुपमा गजम्मेवाि यो सिकाि हो । उपयुति गवर्यगसत सम्बन्तित मािहरुलाई जन
स्तिबाट उठाउने काम त र्ै िहे का छन् । दे शर्ि, प्रिगतशील ि सच्चा वामपन्थीहरुले दबाबमूलक सं घर्तका
कायतक्रमपगन िदै आएका छन् । ति यो सिकािआफैं जनगविोधी ि िाष्टरघाती र्एको हुनाले यस प्रकािका
गविोधसुिे पक्षमा छै न ।यस्तो न्तस्िगतमाअब के िने ? प्रधानमन्त्री यसकािर् ढु क्क दे न्तखन्छन् गक संगवधानतः
उनलाई यगतखेि कसैले हटाउन सक्दै न, गकनर्ने सिकािलाई संसदमा दु ई गतहाई बहुमत प्राप्त छ । यसमा
सत्यता पगन छ । संगवधानतः के.पी. शमात ओलीलाई यगतखेि कसैले पदबाट हटाउन सक्दै न । यसको अित
उनलाई हटाउन सगकने कुनै गवकल्प नै छै न त ? गनगश्चत रुपमा त्यसको गवकल्प छ । यसको एक मात्र
गवकल्प छ, त्यो हो–सडक संघर्त वा सडकआन्दोलन ।प्रचगलत र्ार्ामा जनआन्दोलन ।
प्रश्न उठ् छ– यी सबै गवकृगत केवल के.पी. शमात ओलीको असक्षमता वा िलत प्रवृगत्तका कािर् मात्र र्एका
हुन्? के ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँ दैमा सबै गचज गठक र्ैहाल्छ त ? गनगश्चत रुपमा के.पी.ओली
यसका गनगमत्त गजम्मेवाि त छन् । ति उनलाई मात्रहटाउँ दैमा, यही व्यवस्िा गर्त्रको अरु कसैलाई ल्याएि
त्यो कुसीमा िाख्दै मा सबै गचज गठक र्ैहाल्छ त ? बीसको उिाइस् हुन सक्ला, त्यस र्न्दा बढी केही हुन
सक्दै न । यसको सच्चा गवकल्प खोगजनु पदत छ ।के.पी. शमात ओलीको गवकल्प त्यही पाटीको अरु कोही नेता
हुन सक्दै न । न त संसदीय प्रगतपक्ष नेपाली कां ग्रेस नै हुन सक्दछ । यसका गनगमत्त मुख्य गजम्मेवाि त
प्रगतकृयावादी िाज्य व्यवस्िा हो । यो िाज्य व्यवस्िानै िलत र्एको कािर्ले शासकहरुबाट यगत धेिै
िाष्टरघाती ि जनघाती काम िनत संर्व र्एको हो । यस प्रकािको परिन्तस्िगतका गनगमत्त गजम्मेवाि संगवधान हो
।
यो संगवधान पश्चिामी र्एको हुनाले नै यगत धेिै पश्चिामी काम िनत शासकहरुका लागि संर्व र्एको हो ।
यगद साँ च्चै नेपाली समाजलाई नयाँ युिगति लैजाने हो र्ने आमूल परिवततनको गदशामा अगघ बढ् नु आवश्यक
ि अगनवायत छ । यसका गनगमत्त यो पश्चिामी संगवधान ि प्रगतकृयावादी व्यवस्िा कै गवकल्प खोज्नु आवश्यक
छ । यसको गवकल्प छ त ? प्रगतकृयावादी सत्ताको सही गवकल्प त्यस्तै अको प्रगतकृयावादी व्यवस्िा हुन
सक्दै न । के के.पी. ओलीको गवकल्प ने.क.पा (नेकपा) को अन्य कुनै नेता हुन सक्छ ? ने .क.पा. को गवकल्प
त्यही ने.क.पा. नै हुन सक्छ ? त्यो सही गवकल्प हुन सक्दै न । उसो र्ए सत्ताधािी ने .क.पा. को गवकल्प नेपाली
कां ग्रेस हुन सक्दछ ? त्यो पगन सही गवकल्प हुन सक्दै न । सही गवकल्प त्यो र्न्दा अग्रिामी शन्ति हुनु पदत छ
।
जुन शन्तिले आमूल परिवततनका लागि, जनिर्तन्त्रका लागि संघर्त िरििहे को छ, त्यही शन्ति सगह गवकल्प
हुन सक्दछ । जुन पाटी प्रगतकृयावादी व्यवस्िाको अन्त्य ििे ि प्रिगतशील ि क्रान्तिकािी व्यवस्िा ल्याउनका
लागि संघर्त िरििहे को छ, त्यही पाटी सच्चा गवकल्प हुन सक्दछ ।यसको सही गवकल्प अग्रिामी व्यवस्िा हो,
अगहलेको र्न्दा िुर्ात्मक ि उच्च गकगसमको व्यवस्िा हो । गवद्यमान लोकतान्तन्त्रक िर्तन्त्रको अग्रिामी
गवकल्प संघीय जनिर्तन्त्र हो । त्यसकािर्, अबको सं घर्त संघीय जनिर्तन्त्रको प्रान्तप्तका लागि हुनुपदत छ ।

( दे शर्ि जनिर्तान्तन्त्रक मोचात का अध्यक्ष िजुिेलले २०७५ पुस ३० िते प्रज्ञा र्वनमा आयोगजत
कायतक्रममा प्रस्तुत अवधािर्ापत्रको अंश)

