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‘हाम्रो राष्ट्रि य चररत्रमा नै कमजरोरी छ’

भारतका कम्युनिष्ट साथीहरु दङ्ग परेर सोध्छि् – यनत 
छ्छट्टै िेपालका कम्युनिष्टहरु कसरी धिी भए ?

नेपाली कम्युननष्ट आन्दोलनमा सयुपरिचित नाम हदो : मदोहननिक्रम ससहं। नेकपा मसालका 
महामन्तीसमेत िहनयुभएका ससहंसँग िातदोपाटीका लागग िन्द्र खाकीले गिेकदो कयु िाकानी 
प्रस्युत छः

नेपाली िाजनीनतले पके्रकदो दिशा ि त्यसले अदहले भदोगगिहेकदो िशा के हदो ?

िेपालको राजिीनतक स्थिनत रम्ीर ्छ। वास्तवमा भन्े हो भिे, अहहलेको तत्ालको मात्र 
हटैि, लामो समयदेखि िेपालको राजिीनत लोकतन्त्र, प्रनतरमि, नवदेशी शक्तिहरुको 
हस्तक्ेपको चक्मा घयुनमरहेको ्छ। हाम्ो कोसशश अहहलेको राजिीनतलाई जिवाद, 
समाजवादको तहसम्म पयुयगाउिे िटै ्छ र हयुियुप्छ्ग। तर तत्ाल त्ो अहहलेको हाम्ो मयुख्य 
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एजेण्ा बिाएका ्छटैिौं। तत्ाल जिवाद कायम रि्ग र समाजवाद ल्ाउिको लाक्र 
पररस्थिनत तयार ्छटैि भन्े हाम्ो सोचाइ हो।

तत्ाल रिने भिेको राष्ष्टरि यता, लोकतन्त्र, रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता, लामो संघर्गपछ्छ कायम 
भएको संनवधािको रक्ा र कायगान्वयि  िटै हो।

यनतिेर यसका नवरुद्ध कटै यि शक्तिहरु लारेका ्छि्। एकानतर देशभभत्रका कटरिवादी 
शक्तिहरु, राजावादी हहन्ूवादी शक्तिहरु लारेका ्छि् भिे अककोनतर भारतीय नवस्तारवाद 
पनि लारेको ्छ। भारतको िेपालप्रनतको दृष्ष्टकोण नवस्तारवादी साम्ाज्यवादी रहँदटै आएको 
्छ। नतिमा पनि िेपालको रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ताप्रनत त्हाँको कांग्ेसका आईको िराम्ो 
दृष्ष्टकोण ्छटैि। तर भाजपाको कट्र प्रनतरामी दृष्ष्टकोण ्छ र नतिीहरु िेपालका पररवत्गिप्रनत 
सकारात्मक ्छटैिि्।

सातसालदेखिकटै  इनतहास हेिने भिे कहहले लोकतन्त्र अक्घ आउिे, प्रनतरमि पछ्छ जािे, 
प्रनतरमि अक्घ आउिे, लोकतन्त्र पछ्छ जािे चक् चल्टै आएको ्छ। अहहले रणतन्त्र हावी ्छ 
तर त्ो सयुरसक्त ्छटैि। प्रनतरामीहरु यसलाई समाप्त पािने कोसशशमा लाक्ररहेका ्छि्। यो 
द्वन्द्वका बीच अहहले देश रयुसरिरहेको ्छ।

अकको सवाल भिेको, िेपालका जिताले वारम्ार लोकतन्त्र, रणतन्त्र र अग्रमिको पक्मा 
आन्ोलि रददै र त्सलाई नवजयी बिाउँदटै आएका ्छि्। तर िेपालका राजिीनतक 
पाटटीहरुको भूनमका राम्ो भएि। सातसालपछ्छ कांग्ेस सत्ामा आयो र नवपीको िेतृत्वमा 
सरकार बन्ो। तर सरकारमा जािेनबभत्कटै  जिनवरोधी, दमिकारी िीनत अपिायो। त्सबाट 
राजा महेन्द्रले फाइदा उठायो र तीस वरने पञ्ायती शासि कायम रयको। ४६ सालमा त्ही 
भयो। बहयुदलीय पक्धरको नवजय भयो तर सत्ामा आएका राजिीनतक पाटटीहरुले सही 
ढंरले काम ररेिि्। त्सबाट पटैदा भएको असतिोरको ज्ािेन्द्रले फाइदा उठाए।

अहहले रणतन्त्र आएको ्छ। आफूलाई कम्युनिष्ट भन्े, जसलाई हामी कम्युनिष्ट िटै मान्टैिौं, 
हरुको बाहयुल्ता रहेको सरकार ्छ। तर उिीहरुले सत्ामा आएर पनि राम्ो काम रि्ग 
सष्करहेका ्छटैिि्। स्वयं आफिो प्रनतबद्धताअियुसार, रणतन्त्र÷लोकतन्त्रलाई मजबूत पािने 
र देशको नवकास निमगाण रिने काममा उिीहरुको भूनमका सतिोरजिक रहेको ्छटैि।

लोकतन्त्रको पक्मा आएका राजिीनतक शक्तिहरुको बारम्ारको रलत कामकारवाहीहरुले 
रदगा प्रनतरमिले सशर उठाउिे मौका पाउँदटै आएको ्छ। यो स्थिनतमा िेलेर अहहले पनि 
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प्रनतरमिकारी, राजावादी शक्तिहरुले िेलिे कोसशश ररररहेका ्छि्। यही मौकामा भारतमा 
सत्ामा आएका कट्रवादी हहन्ू शक्तिहरुले िेपालमा राजतन्त्र थिाष्पत रिने कोसशश 
ररररहेका ्छि्।

यो स्थिनतमा अहहले सरकारमा रहेको राजिीनतक शक्तिले राम्ो भूनमका निवगाह ररेको भए 
यो स्थिनतको सामिा रि्ग सक्थ्ौं। तर यही सरकारको कारण र उसको रलत रनतनवभध र 
काय्गशटैलीको कारणले रदगा रणतन्त्र, लोकतन्त्रको आधार कमजोर हयु ँदटै रइरहेको ्छ। 
फलतः देशको राष्ष्टरि यतामाभथ पनि रम्ीर ितरा पटैदा भएको ्छ।  यनतिेर मयुलयुकमा राष्ष्टरि य 
नविण्िको स्थिनत पटैदा रिने कोसशश भइरहेको ्छ र मूलतः भारतले पनि त्ही ष्कससमको 
राजिीनतलाई अराष्ि बढाइरहेको ्छ।

त्सो त अहहले जयुि स्थिनत तयार भएको ्छ, यो कयु िटै ियाँ र अिौठो स्थिनत तयार भएको 
होइि। सातसालदेखि िटै जयुि द्वन्द्वमा िेपाल रहँदटै आएको ्छ, अहहले पनि त्ही द्वन्द्वमा 
िेपाल ्छ। 

यस्ता निम्न साँस्कृ निक धरतािल भएकता रताजिीनिक पतार्टीहरुले जििताबतार् ककि 
भोर् पताउँछि् ? ककि उिीहरुले अत्यधधक बहुमि पताउँछि् ? यसले हताम्ो रताकट्रि य 

चररत्रमता पनि कैयौं गम्ीर प्रकतारको कमजोरी छ भन्े िै देखताउँछ।

सात सालिेखख नै परिित्तनकािी शगतिहरुले सही भूनमका ननिवाह गन्त नसक्ा बािम्ाि 
प्रनतगमनले सशि उठाउने मौका पायदो भन्े तपाईंकदो भनाइ िह्दो। ति परिित्तनका लागग 
लडेका ि लामदो समयिेखख आफूलाई त्यसैमा जीिन अपपेका शगतिहरु आफैं ले िादह ँ
परिित्तनका मयुद्ाहरुलाई सही ढंगले सम्दोधन गन्त तथा सही भूनमका ननिवाह गन्त 
नसक्युका जड कािणहरु िादह ँके िहे ?

जि कारण भिेको मूलतः उिीहरुको चररत्र िटै हो। अरु देशहरुमा बयुजयु्गवा पाटटीहरु हयुन्छि्। 
कन्तिमा उिीहरु आफिो देश र देशको नवकासप्रनत, लोकतन्त्र, रणतन्त्रप्रनत र मयुलयुकको 
समृद्द्धका लाक्र इमान्ार भएर काम ररररहेका हयुन्छि्। बयुजयु्गवा पाटटीहरुमा हयुिे त्ो 
इमान्ाररता र चररत्र िेपालको राजिीनतक पाटटीहरुमा भएि। कांग्ेसमा पाटटीमा त भएि 
भएि, स्वयं कम्युनिष्ट पाटटीहरुमा पनि त्ो भएि।

भएन िादह ँककन ? के मयुखले िादह ँउन्त ससद्ान्तकदो कयु िा गनपे ति साँस्कृ नतक रुपले, 



df]xgljqmd l;+xsf ljrf/x? 7

चिन्तनगत दहसाबले िादह ँउनीहरु पछौट ैनै िहेकदो कयु िाकदो द्दोतक हदो यदो ?

यसको कारण भिेको निम्न साँसृ्नतक धरातल िटै हो। माक्सवादी दृष्ष्टकोणले त्ो धरातल 
क्यिीहरुमा ्ँछदटै्छ, बयुजयु्गवा दृष्ष्टकोणले पनि हयुियुपिने न्ूितम साँसृ्नतक धरातलको पनि 
अभाव देखिन्छ। बयुजयु्गवाहरुमटै पनि बरु साँसृ्नतक धरातल माभथिटै उठेको देखिन्छ। हो, 
बयुजयु्गवाहरुको दृष्ष्टकोण, दश्गि र व्यवहारप्रनत हाम्ो नवरोध ्छ, तर साँसृ्नतक रुपमा उिीहरु 
कटै यि सन्भ्गमा माभथ िटै उठेका हयुन्छि्। उदाहरणको लाक्र, नवकससत बयुजयु्गवा समाजमा 
कोही मानिस िहयु ँदा पनि पयुस्तक पष्त्रकाहरु पटैसा नतरेर ष्कन्े लटैजािे हयुन्छ भिे हाम्ो यहाँ 
चाहह ँ लाइब्ेरी कटै  ष्कताब पनि रायब रररहदिे िालको व्यवहार हयुन्छ। केही समयअक्घ 
अमेररकि लाइब्ेरी न्ूरोिमा हयु ँदा उिीहरुले

प्रयोरको रुपमा ष्कताब राखिहदिे तर केही समयको अतिरालमा रायब हयुिे ररेको पाइएको 
भथयो। यसको अथ्ग के हो भिे हाम्ो राष्ष्टरि य चररत्रमा पनि केही कमजोरी ्छ। िासल राजिीनतक 
पाटटीहरुलाई मात्रटै दोर हदएर पनि शायद उमकि नमल्टैि।

यस्ता निम्न साँसृ्नतक धरातल भएका राजिीनतक पाटटीहरुले जिताबाट ष्कि भोट 
पाउँ्छि् ? ष्कि उिीहरुले अत्भधक बहयुमत पाउँ्छि् ? यसले हाम्ो राष्ष्टरि य चररत्रमा पनि 
कटै यौं रम्ीर प्रकारको कमजोरी ्छ भन्े िटै देिाउँ्छ।

भन्ाले िाजनीनतक आन्दोलनका मयुद्ामा हामी बढी केन्द्रीत िह्यौं ति साँस्कृ नतक ि  
िारिकरिक निकास ननमवाणका कयु िाहरुमा िादह ँहामी पछौट ेनै िह्यौं भन्ा नमलछ ?

साँसृ्नतक धरातलमा त हामी धेरटै  प्छाष्ि ्छौं। त्ो चीज बाहहरका कम्युनिष्टहरुबाट पनि 
थाहा पाउि सष्कन्छ। उदाहरणका लाक्र, भारतका कटै यौं कम्युनिष्ट साथीहरुसँर हाम्ो भेट 
हयुन्छ। उिीहरु िेपालका कम्युनिष्टहरुलाई देिेर दंर प्छ्गि्। त्हाँ पनि संसदवादी, 
दसक्णपन्ी कम्युनिष्टहरु ्छि्। तर उिीहरु आफूले अपिाएका आदश्ग, ससद्धातिप्रनत 
प्रनतबद्ध ्छि्। उिीहरु िेपालका कम्युनिष्टहरुलाई देिेर भन्छि्, यनतछ्छटटै िेपालका 
कम्युनिष्टहरु कसरी धिी भए ? उता चालीसौं वर्ग मयुख्यमन्त्री भएकाहरुका जीविशटैली 
पनि सामान् ्छि्। तर त्सको ठीक नवपरीत केही हदि मन्त्री बिेकोहरु पनि िेपालमा 
धिाढ्य बन्छि्। क्ान्तिकारी भनिएका िेताहरु पनि धिाढ्य वर्गमा पररणत हयुन्छि्। यसको 
अथ्ग उिीहरु माक्सवादी–लेनििवादी साँसृ्नतक धरातल मात्र हटैि, सामान् बयुजयु्गवा 
प्रकारका धरातलबाट समेत पति भएका ्छि्। समग् रुपमा त्सले हाम्ो राजिीनतमा काम 
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ररररहेको ्छ।

प्रिण्ड बहयुमतका साथ सत्ामा स्ाकपत सिकािले सलएकदो दिशा सही छैन ि त्यही 
कािण जनतामा पैिा नितकृष्ामा प्रनतगामीहरु खेलन सक्े कयु िा बािम्ाि उठ्ने गिेकदो 
छ। यस्दो स्स्नतमा परिित्तनकािी, क्रान्न्तकािी शगतिहरुले ककन एककरित भएि 
निकल्प प्रस्युत गन्त सककिहेका छैनन् ? ककन उनीहरु आ–आफनै मौजा खडा गिेि 
त्यसैमा िमाएि बससिहेका छन् त ? ककन उनीहरुले प्रनतगमनका निरुद् संगदठत गज्तन 
गनयु्तकदो साटदो खिनदो स्विमा मारि आिाज उठाइिहेका छन् ?

–वटैकस्पिक शक्ति हामीले चाहँदटै र भन्टैमा तयार हयुिे कयु रा होइि। त्सका लाक्र जिाधार, 
आत्मरत पररस्थिनत र शक्ति तयार हयुियुपयको। त्ो स्थिनत अहहले हामीले देखिरहेका ्छटैिौं। 
त्स्तो बसलयो शक्ति अहहले प्रनतरामीहरु िटै ्छि्।

तर त्सको अथ्ग हामीले वत्गमाि सरकार िेपाली कांग्ेस, राप्रपाहरु र राजावादी शक्तिहरु 
जस्तटै प्रनतरामी हो भिेर भन्टैिौं। तयुलिात्मक रुपमा यो प्ररनतशील ्छ। त्सटैले हामीले 
रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता लरायतका सवालहरुमा यसको प्ररनतशील अिाि ्छ। जबष्क 
अहहले िेपाली कांग्ेसभभत्र ठूलो मात्रामा हहन्ू राज्यको पक्मा, राजतन्त्रको पक्मा आवाज 
उहठरहेको ्छ। राजावादीहरु त्ही प्रकारका ्छि्। मधेशवादीहरु देशलाई टयुक्याउिे 
हदशानतर रइरहेका ्छि्।

त्सटैले हामीले भन्टै आएका ्छौं, जितामाझ अलोकष्प्रयताका बाबजूद वत्गमाि सरकार ती 
शक्तिहरुभन्ा प्ररनतशील ्छ। तर, नतिीहरुको िीनत सतिोरजिक ्छटैि। यसअथ्गमा योभन्ा 
शक्तिशाली क्ान्तिकारी नवकपि देिेको भए यो सरकारलाई ित्म पारेर त्ो क्ान्तिकारी 
नवकपिलाई ल्ाउिेबारे हामी सोच्थ्ौं।

अहहलेको सरकार ित्म हयुियुभिेको फेरर पनि देश प्रनतरमिको हदशानतर जाियु हो। 
त्सकारण यो सरकारको रलत िीनतहरुको नवरोध रददै, त्सका नवरुद्ध संघर्गहरु रददै 
हामीले देशमा कायम संनवधाि, रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता र आन्ोलिका उपलन्धिहरुको 
रक्ा रददै अराष्ि बढ्ियु प्छ्ग भन्े कयु रामा हाम्ो जोि हो।

प्रनतगमनकदो ििवा धेिै भयदो। ति यदो कयु न स्वरुपमा यदो उठ्ने खतिा बढी छ ि त्यसलाई 
िदोक्े निधध के हयुन सकछ ?
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–४६ सालमा पनि यो कयु रा हामीले धेरटै  उठायौं। प्रनतरमिको ितरा त सधैं रहन्छ।

अहहले देखिरहेका ्छौंः राजावादीहरु, हहन्ू राष्टरि वादीहरु जयुमयु्गराइरहेका ्छि्। उता छ्छमेकी 
देश भारतको उत्रप्रदेशमा योरी आहदत्िाथहरु िेपालमा हहन्ू राज्य र राजतन्त्रको कयु रा 
उठाइरहेका ्छि्। भाजपाले त्ही कयु रा उठाइरहेको ्छ। यसले रदगा हामीले देखिरहेका ्छौं 
: अहहले झि प्रनतरमिको ितरा बढी ्छ। त्ो ितरा बढी कसले रराइरहेका ्छ भन्ा यो 
सरकारले िटै रलत प्रकारका िीनत र काय्गशटैलीहरु अपिाएर ररररहेका ्छि्।

त्यसदो त केही समयअगि प्रम ओलीले पनन १७ सालकदो संस्मिण गिाउनयुभयदो। के 
िटनाक्रम त्यदो ककससमले िदोहदोरिन सम्भि छ ि ?

–हेियु्गहोस,् सम्व ्छटैि हामी भन्टैिौं। जस्तो मटैले ४६ सालमा त्ो कयु रा उठाएको उले्ि ररें। 
४६ सालमा सरकारले उठाएका रलत कदमहरु तथा बहयुदलीय पक्धरहरु िटै आपसमा 
लि्ि ेभभि्ि ेरदगा हामीले प्रनतरमिको घटिा दोहोररि सके् चेताविी हदएका भथयौं। त्सबलेा 
धरेटै मानिसहरुल ेत्ो सम्व ्छटैि िटै भिेका भथए। उिीहरुले ठोकयु वा िटै ररेका भथए ष्क अब 
देश प्रनतरमिनतर जाँदटैि। तर पछ्छ ज्ािने्द्रले सत्ा कब्ा ररे। आज पनि हामील ेत्ो स्थिनत 
देखिरहेका ्छौं। यो कयु रा आजभन्ा ३, ४ वर्गदेखि िटै हामील ेभन्टै आएका ्छौं।

अहहले देखखरहेकता छौंः रताजतावतादीहरु, हहन्दू रताट्रि वतादीहरु जुमुमुरताइरहेकता छि्। उिता 
छछमेकी देश भतारिको उत्तरप्रदेशमता योगी आहदत्यिताथहरु िेपतालमता हहन्दू रताज्य 

र रताजिन्त्रको कुरता उठताइरहेकता छि्। भताजपताले त्यही कुरता उठताइरहेको छ। यसले 
गददा हतामीले देखखरहेकता छौं : अहहले झि प्रनिगमिको खिरता बढी छ। त्यो खिरता 

बढी कसले गरताइरहेकता छ भन्ता यो सरकतारले िै गलि प्रकतारकता िीनि र 
कतायमुशैलीहरु अपिताएर गरररहेकता छि्।

कम्युननष्ट िा िामपन्ी सिकािले नै त्यनत गलत बाटदो अपनाइिहेकदो छ भने त्यसका 
निरुद्मा सशति नििदोध िा जनप्रनतिदोध ककन उठ्िैन िा उठ्न सककिहेकदो छैन त ? 
त्यसकदो कािण के हदो ?

–त्सको एउटटै कारण हो, त्सका नवरुद्धमा उठ्िे शक्तिहरु त्नत शक्तिशाली ्छटैि। हामीले 
कैं यौं पटक देशव्यापी रुपमा आन्ोलिका काय्गक्महरु बिाएका ्छौं। िाराजयुलयुस 
नवरोधसभाहरु ररररहेका ्छौं तर त्सलाई व्यापक बिाउि सष्करहेका ्छटैिौं। त्सको अथ्ग 
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व्यापक रुपमा जिाधार हाम्ो ्छटैि।

हामीले एउटा काय्गक्म हदन्छौं, २–४ सय मानिस जम्मा होलाि्। कयु िटै बेला ५० जिा जम्मा 
हयुन्छि्। यसको अथ्ग यो हो जिनवरोधी राजिीनतका नवरुद्धमा आएका क्ान्तिकारी 
राजिीनतप्रनत जिताको समथ्गि प्राप्त भइसकेको ्छटैि। यसको अथ्ग जिताको चेतिास्तर 
त्नत माभथ उहठसकेको ्छटैि। चयुिावको बेला पटैसा बाँिेर, झयुठो प्रलोभि हदएर जितालाई 
भोट माग्े कोसशश र्छ्गि् र उिीहरु नवजयी पनि हयुन्छि्। त्सटैले अहहलेको अवथिा आउिको 
लाक्र राजिीनतक पाटटीहरु मात्रटै दोरी ्छटैिि्। त्सको लाक्र जिताको चेतिास्तर पनि 
जवाफदेही ्छ।  हहजोको इनतहास िराम्ो भएका, रलत काम रिनेहरुलाई जिताले बारम्ार 
भोट हदियु र सजताउियु त्सटैको पररणाम हो। तर फेरर पनि निणगायक शक्ति भिेका जिता िटै 
हयुि्।

दहजदोका परिित्तनहरुमा िाजनीनतक पाटटीहरुमा आबद् नभएका ति बादहि नागरिक 
समाजकदो नाममा संगदठत भएका प्रगनतशीलहरुले पनन ननणवायक भूनमका खेलेका 
धथए। नतनीहरुलाई समेत गदोलबद् गिदै नयाँ ढंगकदो आन्दोलन उठाउने दिशानति खासै 
पहलकिमी पनन त भएकदो छैन नन ! जनतालाई िदोष दिनयुभन्ा नेतकृत्विग्तबाट पनन 
त्यसतफ्त  खासै पहल, प्रयास िा प्रयत्नहरु हयुनपनपे हदोइन ि ?

–िारररक समयुहको भूनमका प्रायशः केही एिजीओ/आइएिजीओहरुसँर सम्द्ध ्छ। 
राजधािीमा केही काम ररेको तर देशव्यापी रुपमा उिीहरुको केही काम भएको ्छटैि। 
देशव्यापी रुपमा हेिने हो भिे राम्ो वा िराम्ो रिने, राजिीनतक पाटटीहरुले िटै मयुख्य भूनमका 
िेलेका ्छि्।

त्सको अथ्ग नवप्लव र बटैद्यहरुले भिेजस्तो यो व्यवथिाको कयु िटै काम ्छटैि भिेर रणतन्त्र र 
संनवधाि सवटैको नवरोध रिने होइि। त्ो सोचाइलाई हामी सही मान्टैिौं। त्सका लाक्र 
प्रयत्न रियु्गप्छ्ग  तर बीचको चरणलाई नवरोध ररेरमात्रटै हँयुदटैि। यो व्यवथिाअन्तरत जनत 
नवकास सम्व ्छ, जनत प्रजातन्त्र सम्व ्छ, त्सका लाक्र कोसशस रददै जाियुप्छ्ग।

कयु नै पनन परिित्तनलाई संस्ागत गन्त, दिगदो बनाउन ि प्रभािकािी बनाउनका लागग 
पयुिानदो िाज्यसत्ाका अियिहरु, जस्दो कम्तिािीतन्त, प्रशासन, अड्ाअिालत, सेना, 
सयुिक्ा ननकायहरुमा परिित्तनकदो पक्मा आधािभूत रुपमै रुपान्तिण गन्त जरुिी हयुन्छ ि 
त्यदो नगरिएकदो खण्डमा त्यसले प्रनतगमनलाई मलजल गन्त सक्े खतिा सिैि िहन्छ। 
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तपाईंकदो नििािमा यस दिशातफ्त  नेपालमा कधत्कदो कामहरु भएका छन् ?

पटक्टै  भएका ्छटैिि्।

भएनन् िादह ँककन ?

यो महत्त्वपूण्ग कयु रा हो। पयुरािो सत्ा र त्सका अवयवहरु समाप्त िररीकि, त्सका वरटीय 
आधारलाई समाप्त िरररकि यो देशको पयगाप्त नवकास, आभथ्गक नवकास र समृद्द्ध सम्व 
्छटैि। अहहले बारम्ार भएका पररवत्गिहरु नवद्यमाि व्यवथिाअन्तरत िटै भएका ्छि्। केही 
राजिीनतक पररवत्गि भए, सत्ा र सरकारको स्वरुपमा पररवत्गि भए। तर पयुरािा अंरहरु 
जस्ताको त्स्तटै रहँदटै आएका ्छि्। नतिले नवकासमा बाधा पयुयगाउदटै आएका ्छि्। त्सकारण 
हामी भन्छौं सम्ूण्ग पररवत्गि रिने काम ियाँ जिवादी क्ान्तिबाट मात्रटै सम्व ्छ। हाम्ो 
दीघ्गकालीि र आधारभूत काय्गक्म ियाँ जिवादी क्ान्ति हो।

त्सको अथ्ग नवप्लव र बटैद्यहरुले भिेजस्तो यो व्यवथिाको कयु िटै काम ्छटैि भिेर रणतन्त्र र 
संनवधाि सवटैको नवरोध रिने होइि। त्ो सोचाइलाई हामी सही मान्टैिौं। त्सका लाक्र 
प्रयत्न रियु्गप्छ्ग  तर बीचको चरणलाई नवरोध ररेरमात्रटै हँयुदटैि। यो व्यवथिाअन्तरत जनत 
नवकास सम्व ्छ, जनत प्रजातन्त्र सम्व ्छ, त्सका लाक्र कोसशस रददै जाियुप्छ्ग।

जस्तो महहला अभधकारको कयु रा रियु्गहोस्। नवतेका वर्गहरुमा महहलाको अभधकारमा बृद्द्ध 
भएको ्छ। त्स्तटै दसलतमाभथको भेदभाव धेरटै  घट्दटै रएको ्छ। जिजानतको नवरयमा धेरटै  
सयुधार भएको ्छ। अरु थयुप्रटै सयुधारात्मक र सकारात्मक पररवत्गि पनि भएका ्छि्। एकथरी 
क्ान्तिकारीहरुले यो सयुधारलाई ध्ािटै हदिे होइि, िासल  आमयुल पररवत्गिमा मात्रटै ध्ाि 
हदियुप्छ्ग भिेर जोि हदन्छि्। हो, हामीले आमूल पररवत्गिमा जोि हदिटै प्छ्ग तर सयुधारात्मक 
पररवत्गिहरुलाई पनि साथसाथटै लटैजािे प्रयत्न पनि रददै जाियु प्छ्ग। यो िटै साँचो अथ्गमा 
माक्सवादी लेनििबादी ससद्धाति हो।

प्रनतगमनकै प्रशंङगमा अदहले ििवामा िहेकदो इण्डदो एसशया प्ाससकफककदो छातामयुनन 
पस्न भनेि अमेरिकाले नेपाललाई ििाि दिइिहेकदो छ। यदो स्स्नतमा त्यसले ल्ाउने 
खतिा के के हयुन सकछ ?

साम्ाज्यवादले आफिो नवस्तारवादी िीनत फटै लाउदटै लटैजाि प्रयास र्छ्ग, त्ो कयु िटै अिौठो 
कयु रा हो। तर सत् के पनि हो भिे ृऊ  बारम्ार हाददै रएको ्छ। स्वयम अमेररकाकटै  कयु रा रदगा 
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ओवामाका पालामा भन्ा अहहले नवरोध बढेर रएको ्छ। अमेररकाभभत्रटै पनि असतियुष्टी 
बढेको ्छ, बाहहर पनि बढेको ्छ। अमेररकाले कयु िटै िीनत सलएपनि त्सलाई कायगान्वयि रि्ग 
सक्े स्थिनतमा ऊ  ्छटैि। अककोनतर अमेररकाकानवरुद्ध चीि रुस, भारत पनि आइरहेका 
्छि्। त्सकारण अमेररकाले त्ो योजिा बिाउदटैमा सफल हयुन्छ भन्े कयु रा होइि।

ति इण्डदो एसशया प्ाससकफककदो नाममा अमेरिका अदहले खयुलेिै नेपालमा आइिहेकदो 
छ। नेकपाका नेता िेि गयुरुङले त इण्डदो एसशया प्ाससकफकका नाममा अमेरिकाले 
नेपालमा हयुने प्रनतक्रान्न्तलाई सिाउन पनन सक्े, सैननक अखडा नै िाख्न सक्े ि 
िीनका निरुद् अधभयान परििालन गन्त सक्े आशंका सिनमा तथा साि्तजननक रुपमै 
व्यति गरिसक्युभएकदो छ। तपाईं आफैं  िादह ँ त्यदो सम्भािना कनतकदो िेख्नयुहयुन्छ ?

अमेररकाले चाहँदटैमा त्ो कायगान्वयि हयुन्छ भन्े हामीलाई लाग्टैि। िेपालको भयुराजिीनतक 
अवस्थिनत जयुि ्छ वफर जोिको रुपमा ्छ। दयुई छ्छमेरी राष्टरि हरु भारत र चीिका बीचमा यो 
अवस्थित ्छ। उिीहरुले अमेररकाका योजिालाई साथ समथ्गि हददँटैिि्। त्सकारण उ 
सफल हयुन्छ भन्े लाग्टैि।

िीनकदो निआिआई, अमेरिकाकदो  इण्डदो एसशया प्ाससकफक िणनीनत ि भाितकदो दहन्यु 
िाज्यकदो अिधािणाकदो िेपयुिामा कपससनबाट बच्न नेपालले के गनयु्तपलवा ?

चेपयुवामा प्छ्ग। तर त्सको फाइदा पनि हयुन्छ। यस्तो वेलामा कयौपटक हाम्ो शक्तिले 
िसक्ा बाहहरको शक्तिले पनि मद्दत पयुयगाएका हयुन्छि्। अमेररका र चीिबीच प्रनतस्पधगा हयुन्छ 
हामीलाई मद्दत पयुक्ररहेको हयुन्छ। चीि र भारतबीच प्रनतस्पधगा हयुन्छ हामीलाई मद्दत 
पयुक्ररहेको हयुन्छ।

नवप्लवहरुलताई प्रनिवन्ध लगताउिे कुरताको हतामीले सुरुवतारै् नवरोध गरेकता हौ। 
संनवधतािअिुसतार पनि कुिै एउर्ता पतार्टीलताई प्रनिवन्ध लगताउिु गलि हो भिेर 

नवरोध गरेकता हौ। कसैले गलि कताम गछमु भिे कतािुिअिुसतार कतारवताही गिुमुपछमु। 
पतार्टीलताई प्रनिवन्ध लताउिुलताई सही मतान् सककँदैि।  

नेपालका बाम शगतिहरु छरिएि, चछतरिएि निपिीत दिशानति मयुख फकवाएि बसेका 
छन्।  यस्दो अिस्ामा अन्तिवाकष्टरिय शगतिहरुले नेपालकदो तिल िाजनीनतक अिस्ामा 
खेलने मौका पाउछन् जस्दो लागै्न ?
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त्सटैकारण त्स्तो िहोस् भिेर हामीले काँग्ेस, राप्रपा, मधेसवादीभन्ा अलर रहेर 
अहहलेको सरकारलाई समथ्गि ररेका ्छौ। देश रहे कम्युनिष्ट रहन्छि्। कमसेकम यो 
बामपन्ी सरकार हो। यसलाई हामीले समथ्गि ररेका ्छौं र सरकारले कयु शलतापूव्गक 
आफिो भूनमका निवगाह रियु्गप्छ्ग  भिेका हौ। कम्युनिष्टहरुले राम्ो भयुनमका िेलि सकेिि् भिे 
त्सको दयुशपररणाम देशले भोग्युपिने हयुन्छ। त्सको कयु िटै नवकपि ्छटैि।

तपाई नेपालकदो कम्युननष्ट आन्दोलनकदो गयुरु नै हयुनयुहयुन्छ। निप्लिजीले सलएकदो बाटदो 
सही िा गलत अलग बहसकदो निषय हदो, ति उहाँहरु िाजनीनतक शगति नै हयुनयुहयुन्छ। त्यदो 
कयु िा त मान्युहयुन्छ तपाई ? अनन सिकािले निप्लिकदो पाटटीलाई संनिधाननिपिीत  
प्रनतबन्ध लगाउँिा तपाईहरुले निज्ञप्ति ननकालनयुबाहेक केही गनयु्तभयदो कक ?

पहहलो कयु रा हामी कम्युनिष्ट आन्ोलिमा रयुरुचेला भिेर मान्टैिौ। धानम्गक सम्प्रदायहरुमा 
मात्रटै रयुरुचेला भन्छि्। कोही पहहला आए होलाि केही पछ्छ आए होलाि। त्सकारण केही 
पहहला िेतृत्वमा रए पनि होलाि्। त्ो अकदै  कयु रा भयो। तपाइले भिेजस्तो हामी रयुरुचेला 
मान्टैिौं।

अकको नवप्लवहरुलाई प्रनतवन्ध लराउिे कयु राको हामील े सयुरुवाटटै नवरोध ररेका हौ। 
सनंवधािअियुसार पनि कयु िटै एउटा पाटटीलाई प्रनतवन्ध लराउियु रलत हो भिेर नवरोध ररेका 
हौ। कसटैल े रलत काम र्छ्ग भिे काियुिअियुसार कारवाही रियु्गप्छ्ग। पाटटीलाई प्रनतवन्ध 
लाउियुलाई सही मान् सष्कँदटैि। अहहले नवप्लव पक् भिेर रररएका धरपकिहरुको पनि 
हामील ेसदिमा र साव्गजनिक रुपमा नवरोध रददै आइरहेका ्छौं। हामील ेरिने भिकेटै  त्ही हो।

तपाईंले सिकािका नेतकृत्व तहलाई व्यगतिगत रुपमा भेटिे त्यस्दो कयु नै ििाब दिने िा 
यस्दो नगि भनेि समिाउने काम गनयु्तभएकदो छैन ?

त्स्तो भेट्िे काम हामीले ररेका ्छटैिौ। प्रचण्सँर पनि अथवा केपी ओली कसटैसँर भेट्िे 
काम भएको ्छटैि। ओलीसँर त चयुिाव पहहले मात्रटै भेट भएको भथयो। चयुिावपछ्छ त एकपटक 
पनि भेट भएको ्छटैि।  

असार २३, २०७६
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क्ान्तिकारी विकल्प तयार नहँुदा जनताले प्रवतगमनलाई 
ररोज्े खतरा बढेकरो छ

िेपालका कम्युनिष्ट— चररत्र निम्नपूँजीपनत वर्गको, कयु रा 
चाहह ँक्ान्तिकारी : मोहिनवक्म ससहं

समसामगयक िाजनीनतक सिालहरु, निश्व पूँजीिािकदो स्स्नत तथा कम्युननष्ट 
िाजनीनतका केही सैद्ान्न्तक सिालहरुमा केन्द्रीत िहेि नेकपा मसालका महामन्ती 
मदोहननिक्रम ससहंसँग िातदोपाटीका लागग िन्द्र खाकीले गिेकदो अन्तिवातवाकदो अन्न्तम 
भाग।

चछमेकी मयुलयुक भाितमा ि दहन्यु िाष्टरििािकदो नाममा भाजपा ि मदोिीकदो पयुनिागमन 
भएकदो छ। िाष्टरििािकै नाममा अमेरिकामा टरिम्पकदो उिय भएकदो छ। 
ययुिदोपकाथयुप्रैिेशहरुमा पनन िाष्टरििािकै लहि आएका छन्। यी सि परिदृश्यहरुले के 
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संकेत गछ्त ?  निश्वव्यापी रुपमै उिाउँिै गिेकदो िाष्टरििािकदो लहिले निश्व व्यिस्ामा 
कस्दो खतिा ल्ाउन सकछ?

संसारमा यस्तो स्थिनत बेलाबेलामा आइरहेका ्छि्। नवकासको प्रकृयाका क्ममा कहहले 
क्ान्तिकारी उभार अराष्ि आउँ्छ, कहहले प्रनतरामी उभार आउँ्छ। कतटै तािाशाही उभार 
पनि आउँ्छ। जस्तो, अहहले टरिम् भन्युस्, राष्टरि वादको िारा हदएर अराष्ि आए। हहन्युस्तािमा 
हहन्यु राष्टरि वादको िारा हदएर राजिीनतक शक्ति अराष्ि आएको ्छ। अरु थयुप्रटै देशहरुमा पनि 
त्स्तटै भइरहेको ्छ।

कयु िटैवेला िाजीवादको, जानतवादको िारा हदएर हहट्लर र मयुसोसलिहरु अराष्ि आए। यस्तो 
प्रयत्न भइरहन्छ। तर त्ो थिायी हयु ँदटैि, होइि पनि। क्ान्तिका चरणमा यस्ता उतारचढावहरु 
भइरहन्छ। िेपालको सन्भ्गमा सात सालदेखि यताका घटिाक्महरु अनि नवश्व इनतहासमा 
फ्ान्ेली क्ान्तिलरायतका घटिाक्महरुले पनि त्ो कयु रा देिाइसकेको ्छ।

िाष्टरििािकदो,जानतिािकदो ि धम्तिािकदो उभािले निश्वका निधभन् मयुलयुककदो सत्ामा 
िाजनीनतक पाटटीहरु उिाउँिा त्यसले निश्वव्यिस्ामा िादह ँके असि पान्त सकछ?

मूलतः यी अथिायी प्रवृभत् हयुि्, थिायी होइिि्। मूल लहर चाहह ँक्ान्तिको हदशामटै हयुन्छ। 
अहहले देिापरेका लहरहरुले जिताको समस्ा समाधाि रददैि। जिता सतियुष्ट हयु ँदटैिि्।

भतारिमता िै भिौं, भतारिीय जििता पतार्टी जसरी आए, त्यसले जुि ितारताहरु 
हदइरताखेकता छि्, त्यसले त्यहाँकता जसले जििताको आवताश्यक्ता पदूरता गददैि। एउर्ता 
जनि, धममुको िताममता उसले अपिताएको गलि िीनिबतार् जििता असन्ुट् बिेपछछ 

फेरर त्यहाँ आन्ोलिको लहर आउँछ।

त्सलाई तोिेर फेरर क्ान्तिकारी हदशामा अक्घ बढ्ियु आवाश्यक ्छ। भारतमा िटै भिौं, 
भारतीय जिता पाटटी जसरी आए, त्सले जयुि िाराहरु हदइरािेका ्छि्, त्सले त्हाँका 
जसले जिताको आवाश्यतिा पूरा रददैि। एउटा जनत, धम्गको िाममा उसले अपिाएको 
रलत िीनतबाट जिता असतियुष्ट बिेपछ्छ फेरर त्हाँ आन्ोलिको लहर आउँ्छ। यो भिेको 
क्ान्तिको चरणमा बीच बीचमा आउिे उत्रचढाव मात्रटै हयुि्। मूल हदशा भिेको क्ान्तिको िटै 
हो र अतितः त्ो हदशामा अराष्ि बढेरटै ्छाि््छ।
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निश्व व्यिस्ाकै कयु िा गिवा भूमण्डलीकिण,नि उिाििािी आधथ्तक व्यिस्ाका कयु िा 
पनन आउँछ। यदो व्यिस्ामा निश्व पूँजीकदो केन्द्रीकिण सीनमत मयुठ्ीभि िग्तमा केन्द्रीत 
भएि गइिहेकदो छ। के यदो अदहलेकदो मूल प्रिकृधत् नै बनै् गइिहेकदो हदो?

आभथ्गक उदारीकरणकटै  कयु रामा कनतपय देशहरुमा फेल हयु ँदटै रएका ्छि्।   उदारवादको 
िेतृत्व रिने स्वयं अमेररका यनतिेर नियन्त्रणको हदशानतर अक्घ बढेको ्छ। अहहले छचनियाँ 
सामािहरुमा नियन्त्रण रि्ग िोज्यु त्सटैको उदाहरण हो। यही हदशमा ययुरोपका देशहरु पनि 
अक्घ बढेका ्छि्।

पदूँजीवतादको नवकतास हँुदै जाँदता नििीहरु सवैलताई बजतार चताहहन्छ। उसले 
खुलता,स्विन्त्र बजतार र अथमुिन्त्रको नवकतास गिमु चताहन्छ। िर अहहले हतामी देखछौंः 

उिीहरु स्वयं त्यो िीनिमता नियन्त्रण गददै गइरहेकता छि्। यो वतास्वमता 
पदूँजीवतादधभत्र आएको संकर्को पररणताम हो।

पूँजीवादको नवकास हयु ँदटै जाँदा नतिीहरु सवटैलाई बजार चाहहन्छ। उसले ियुला, स्वतन्त्र 
बजार र अथ्गतन्त्रको नवकास रि्ग चाहान्छ। तर अहहले हामी देख्छौंः उिीहरु स्वयं त्ो 
िीनतमा नियन्त्रण रददै रइरहेका ्छि्। यो वास्तवमा पूँजीवादभभत्र आएको संकटको पररणाम 
हो। पहहला केही सीनमत देशहरुमात्र पूँजीवाद भथयो। पछ्छ ियाँ देशहरु जस्तटै, भारत, दसक्ण 
कोररया, कतार, साउदीलरायत धेरटै  देशहरुमा पूँजीवादको नवकास भएर आयो।  पूँजीवादको 
नवकास हयुिलाई बजार चाहहन्छ। पहहला नवश्वभर ियुला बजार भथयो। अहहले त्स्तो ्छटैि। 
बजार सीनमत हयु ँदटै रएपछ्छ उिीहरुका बीच िटै प्रनतस्पधगा बढेर जान्छ। त्ो प्रनतस्पधगाको 
पररणामतः पहहला स्वतन्त्र व्यापार र उदार अथ्गतन्त्रको कयु रा रिने अमेररकालाई आफिटै 
सामाि बेच्न मयुस्स्ल पि्ग थालेको ्छ। फलतः यनतिेर उसले आफिा राष्ष्टरि य उद्योरधन्ाहरुको 
संरक्ण रिने िीनतमा जाियु परेको ्छ। उसले नवस्तारटै स्वतन्त्र व्यापारको िीनतलाई पनि 
समाप्त पाददै रइरहेको ्छ।

यी कयु राहरुले पूँजीवादभभत्र आएको संकटलाई िटै बताउँ्छ।  जनत जनत ियाँ पूँजीवादी 
शक्तिहरु बढ््छि्, उिीहरुलाई त्ो आवश्यतिा प्छ्ग। उदाहरणको लाक्र, भारतलाई हेि्ग 
सष्कन्छ। यनतिेर त्हाँ पूँजीको धेरटै  नवकास भएर रएको ्छ र उसलाई सामािहरु नियगात 
रि्गको लाक्र बजार चाहहएको ्छ। त्सटैले ऊ नवस्तारटै पूँजीवादबाट साम्ाज्यवादको 
हदशानतर अक्घ बढ्दटै रइरहेको ्छ।
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यो स्थिनतले पूँजीवादी मयुलयुकहरुबीच िटै पनि अतिरनवरोधहरु बढ्दटै जान्छ। वास्तवमा, 
अहहले नवश्वमा आएको स्थिनत यो हो।  त्सले साम्ाज्यवादको रुप सलयो। यसटैमा अतिनव्गरोध 
बढ्दटै जान्छ। अहहले पूँजीवादभभत्र बढ्दटै रइरहेको प्रनतस्पधगा, अतिरनवरोध र संकटले िटै 
अतितः पूँजीवादलाई ित्म पा्छ्ग।

पूँजीिाि मिणदोन्युख व्यिस्ा हदो ि यदो आफूधभरिकै अन्तिनििदोधले खत्म हयुन्छ भन्े 
गरिन्छ। ति मिणदोन्युख भननएकदो पूँजीिािलाई फकपे ि हेिवा यदो ठूला ठूला 
संकटहरुलाई िेलै्,छलै् ि बौरििैँ आएकदो िेखखन्छ। उिाहिणका लागग,३० कदो 
िशककदो महामन्ी,२००८ कदो मन्ी लगायत थयुप्रै िटनाहरुलाई सलन सककन्छ।  
मिणदोन्युख भननएकदो पूँजीिािले हिेक पटक नयाँ नयाँ शैलीमा 
संकट,महासंकटहरुबाट बचिै,आफूलाई पयुनजटीनित गिदै कसिी अगाकड आउन सकेकदो 
हदो?

पूँजीवादले हरहमेशा संकटहरुबाट आफूलाई पयुिजटीनवत रिने प्रयत्न र्छ्गि्। पहहलेको 
प्रनतस्पधगात्मक पूँजीवाद भथयो, त्सले ससज्गिा ररेको संकटबाट पार पाउिको लाक्र उसले 
त्समा नियन्त्रण रयको। त्सटै ररी, पूँजीवादले साम्ाज्यवादको रुपमा नियन्त्रण रिने प्रयत्न 
रयको। तर त्ो फस्ो त्हाँ।  जस्तो पूँजीवादभभत्रकटै  अतिरनवरोध तीब् हयु ँदटै जाँदा उिीहरु 
नवश्वययुद्धमटै जाियुपयको। पूँजीवादकटै  संकटले निमत्ाएको पहहलो र दोस्ो नवश्वययुद्धहरुले 
अतितः पूँजीवादको ठूलो साम्ाज्यवादलाई िटै ध्वस्त पाररहदयो।

अहहले पदूँजीवतादले भदूमण्डलीकरणको मताध्यमद्तारता आफदू लताई जीनविै रताख्े प्रयत्न 
गरेकता छि्। िर त्यो पनि अहहले संकर्ग्रस् बिेर असफल हँुदै गएकता छि्। 

भदूमण्डलीकरणको जनि कुरता गरेपनि र स्विन्त्र व्तापतारको जनि ितारता हदए पनि 
त्यसले उिीहरुमता झि् संकर् पैदता गददै गइरहेको छ।

अहहले पूँजीवादले भूमण्लीकरणको माध्मद्वारा आफूलाई जीनवतटै राख्े प्रयत्न ररेका 
्छि्। तर त्ो पनि अहहले संकटग्स्त बिेर असफल हयु ँदटै रएका ्छि्। भूमण्लीकरणको 
जनत कयु रा ररेपनि र स्वतन्त्र व्यापारको जनत िारा हदए पनि त्सले उिीहरुमा झि् संकट 
पटैदा रददै रइरहेको ्छ। त्सटैले पूँजीवादभभत्र ियाँ ियाँ चरणहरु आउँ्छि् र त्ो जनत 
माभथल्ो चरणमा पयुग्टै जान्छ, त्नत िटै उिीहरुभभत्रकटै  अतिरनवरोधहरु झि ठूलो पररणाममा 
बढ्दटै जान्छ।
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पहहला एकाभधकार पूँजीवादको नवकास भएको बेलामा उिीहरुको प्रनतस्पधगा सामान् 
रुपमा थिािीय वा राष्ष्टरि य रुपमा भथयो। पछ्छ त्ो साम्ाज्यवादको रुपमा नवश्वस्तरमा 
फटै सलयो र अहहलेको भूमण्लीकरणले त्सलाई झिटै व्यापक रुपमा फटै लाएको ्छ। तर 
त्सले ससज्गिा ररेको आपसी प्रनतस्पधगाले पूँजीवाद झि् झि् संकटमा पददै रइरहेको ्छ।  
त्सको पररणाम अहहले प्रत्ेक देशमा संकट पटैदा भइरहेको ्छ।

ति पूँजीिाि संकटमा भएका बेला, त्यसले निश्वमै प्रनतकूल स्स्नत ससज्तना गरििहेकदो 
सन्भ्तमा त्यसका निरुद् िन् प्रनतिदोधी आन्दोलन बढ्िै जानयुपनपे, फस्ाउँिै जानयुपनपे 
हदोइन ि ? त्यदो िादह ँककन हयुन सककिहेकदो छैन ?

त्समा अकको कारण ्छ। ष्किभिे कटै यौं पटक जब पूँजीवादीहरु संकटमा फस्छि्, त्हाँ 
क्ान्तिकारी शक्ति तयार हयुन्छ र क्ान्ति सम्न् रि्ग सम्व हयुन्छ। जस्तो, प्रथम नवश्वययुद्धमा 
पनि त्ही भयो। पूँजीवाद संकटमा फस्ो। त्सपछ्छ लेनििको िेतृत्वमा अतिरगाष्ष्टरि य 
शक्तिशाली क्ान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्ति आयो र रुसमा समाजवादी क्ान्ति  सम्न् रयको। 
दोस्ो नवश्वययुद्धमा सोभभयतसंघको िेतृत्वको कम्युनिष्ट आन्ोलि नवश्वव्यापी रुपमटै बसलयो 
भथयो। त्सको पररणामतः कैं यौं देशहरुमा समाजवादी क्ान्तिहरु सम्न् हयुि सम्व भयो।

हाम्ो नवश्ेरणमा नवश्व कम्युनिष्ट आन्ोलि अहहले ओरालो लारेको स्थिनत हो। रुसमा 
साम्वादी व्यवथिा ितम भयो। सोभभयतसंघको नवघटि भयो। पूवटी ययुरोपमा पूँजीवादी 
शासि व्यवथिा पयुिःथिापिा भयो। चीिमा त्स्तटै भयो। अथगात् अहहले नवश्वस्तरमटै  कम्युनिष्ट 
आन्ोलि ओरालो लारेको स्थिनत हो। यसको पररणामतः पूँजीवादभभत्र चरम संकट पटैदा 
भए पनि क्ान्तिकारी आन्ोलि अक्घ बढ्ि सकेको ्छटैि।

सरकतारकता गलि िीनिहरुले गददा प्रनिकरियतावतादी शक्क्हरु अगताकि आउि सक्े 
संकर्को स्थिनि पैदता भइरहेको छ भिेर। िर, त्यसको ठताउँ ललि सक्े 

रितान्न्कतारी शक्क् ियतार भएको छैि। त्यसकतारण प्रनिगमिको खिरता झि बढेर 
गएको छ िेपतालमता।

जस्तो, जम्गिीकटै  उदाहरण सलऔ।ं पहहलो नवश्वययुद्धको लरत्टै जम्गिी रम्ीर पूँजीवादी 
संकटमा फसेको भथयो। त्हाँ क्ान्तिकारी आधार तयार रहेको अवथिा हयुन्थो भिे 
समाजवादी क्ान्ति हयुिसक्थ्ो। तर त्ो भथएि। त्ो स्थिनतको फाइदा हहटलरले उठाए। 
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यसले पनि के देिाउँ्छ भिे कैं यौं पटक वस्तयुरत अवथिा तयार रहँदा रहँदटै पनि क्ान्तिकारी 
शक्ति तयार िहयु ँदा त्ो ठाउँ सलि प्रनतकृयावादी शक्ति अराष्ि आउ्छ। कटै यौं पटक त्स्तटै 
स्थिनतमा तािशाही शक्तिहरु पनि अराष्ि आएका ्छि्।

त्यदो स्स्नत आउन नेपालमा पनन सम्भािना िह्दो नन हदोइन ?

त्सटैले त हामीले भनिरहेका ्छौ, सरकारका रलत िीनतहरुले रदगा प्रनतष्क्यावादी शक्तिहरु 
अराष्ि आउि सक्े संकटको स्थिनत पटैदा भइरहेको ्छ भिेर। तर, त्सको ठाउँ सलि सक्े 
क्ान्तिकारी शक्ति तयार भएको ्छटैि। त्सकारण प्रनतरमिको ितरा झि बढेर रएको ्छ 
िेपालमा। त्ो प्रनतष्क्यावादी शक्तिलाई मद्दत रिने दसक्णनतर भारतीय साम्ाज्यवाद ्छ।

 नेपालकदो िामपन्ी आन्दोलनकदो कयु िा गिवा कम्युननष्ट आन्दोलनका आधािभूत िग्तले 
िादह ँकदहल्ै नेतकृत्वमा आउन पाएनन् िा सकेनन्। कम्युननष्ट आन्दोलनकदो 
आिश्यकता नै नभएका िग्तले िादह ँआन्दोलनकदो नेतकृत्व गनपे ति िास्िमै 
आिश्यकता भएकाहरु िादह ँनेतकृत्वमा आउनै नसक्े िा नपाउने स्स्नतले गिवा 
नेपालकदो कम्युननष्ट आन्दोलनले अधदोगनतकदो हालतमा पयुग्यु पिेकदो निश्ेषण गिवा 
कधत्कदो सही हयुन्छ ?

कम्युनिष्ट पाटटी भिेको बयुजयु्गवा पेटीबयुजयु्गवाहरुको पनि पाटटी होइि। यो सव्गहारावर्गको पाटटी 
हो। सव्गहारा वर्गको पाटटीको कयु रा रदगा िेपालमा सव्गहारा वर्गको रुपमा नवकससत भएकटै  
्छटैि। पूँजीवादको उच्च नवकासपछ्छ सव्गहारा वर्गको नवकास हयुिे हो। त्ो िेपालमा भएकटै  
्छटैि। त्सटैले िेपालमा जनत पनि कम्युनिष्टहरुको उद्गम भयो, त्ो निम्न पूँजीपनत वर्गबाटटै हो। 
फलतः चररत्र पनि निम्नपूँजीपनत वर्गको ्छ, तर कयु रा चाहह ँक्ान्तिकारी र्छ्ग। वास्तवमा, जनत 
सोचे पनि वारम्ार उिीहरुको प्रवृभत् निम्न पूँजीपनत वर्गनतरटै जान्छ। त्सको अथ्ग  व्यक्तिरत 
स्वाथ्ग प्रधाि बन्े, छ्छट्टै सयुिसयुनवधा िोज्े, पद प्राप्त रि्ग चाहिे या तयुरुतिटै सत्ा चाहहिे– यस 
प्रकारका सोचहरु हावी हयुन्छि्।

िेपतालमता जनि पनि कम्ुनिट्हरुको उद्गम भयो, त्यो निम्न पदूँजीपनि वगमुबतारै् हो। 
फलिः चररत्र पनि निम्नपदूँजीपनि वगमुको छ, िर कुरता चताहह ँरितान्न्कतारी गछमु। 
वतास्वमता, जनि सोचे पनि वतारम्तार उिीहरुको प्रवकृधत्त निम्न पदूँजीपनि वगमुनिरै 

जतान्छ।
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त्सलाई सयुधािने एउटा उपाय ्छः त्ो भिेको निम्न पूँजीपनत वर्गबाट आए पनि साँसृ्नतक 
रुपमा आभथ्गक धरातल माभथ उठाएर, सव्गहारा धरातल माभथ उठाएर उिीहरुले आफूलाई 
सयुधाि्ग सक्ो भिे ऊ सही हदशामा जाि सक््छ।

िेपालमा त्ो पनि भएि। पररणाम के हयुन्छ भिे कम्युनिष्टको िामबाट उसले फाइदा उठाउँ्छ, 
त्सबाट लाभ उठाउँ्छि्। तर भभत्रबाट उिीहरु निम्न पूँजीपनत वर्ग िटै रहन्छि्। उिीहरुले 
कम्युनिष्टको आदश्ग ससद्धातिलाई अपिाउि र अराष्ि बढाउि सक्टैि। यस्तो स्थिनतले पनि 
कम्युनिष्ट आन्ोलिलाई धेरटै  नबराररहदएको ्छ। 

कम्युननष्ट नेतकृत्व भनेकदो आिेश दिने िग्त हदोइन। ऊ त ननसचित समयुिायकदो प्रनतननधधत्व 
गिेि आएकदो िारिस मारिै हदो। उनीहरुकदो नििाि, माग ि आिश्यकताहरुलाई सम्दोधन 
गन्त ि परिपूनत्त गन्तकदो लागग नेतकृत्वकदो भूनमका भनेकदो फगत िारिसकदो मारि हदो ि 
हयुनयुपछ्त भन्े नै हदो। ति नेपाली कम्युननष्ट आन्दोलनमा नेतकृत्व भनेकदो आफूलाई आिेश 
दिने िग्त, आमजनताका पालनहाि, तािनहाि हदो भन्े सदोच्ने ि ठान्े मानससकता हािी छ 
भन्े आिदोप पनन लाग्े गछ्त नन !

िेतृत्व ररेर आएकाले नवभभन् स्थिनतमा आदेश वा निदनेशि पनि हदियुप्छ्ग। त्सको अभावमा 
पाटटी पनि चल्टैि। तर मयुख्य प्रश्न त्ो होइि। मयुख्य प्रश्न भिेको एउटा कम्युनिष्टको हहसाबले 
िेतृत्व पाटटी र जिताप्रनत, देश र समाजप्रनत, आफूले अपिाएको ससद्धातिप्रनत समष्प्गत 
हयुियुप्छ्ग। त्सको ठाउँमा उिीहरुले व्यक्तिरत स्वाथ्ग, महत्वाकांक्ा पूनत्गका लाक्र काम रयको 
भिे ऊ कम्युनिष्ट िटै भएि। पति त्हीँबाट शयुरु हयुन्छ।

एउर्ता कम्ुनिट्को हहसताबले िेिकृत्व पतार्टी र जििताप्रनि, देश र समताजप्रनि, 
आफदू ले अपिताएको लसद्तान्प्रनि समकपमुि हुिुपछमु। त्यसको ठताउँमता उिीहरुले 
व्क्क्गि स्वताथमु, महत्वताकांक्ता पदूनिमुकता लताक्ग कताम गययो भिे ऊ कम्ुनिट् िै 

भएि। पिि त्यहीँबतार् शुरु हुन्छ।

बाहहरबाट हेदगा कम्युनिष्ट, माभथल्ो तहको िेता पनि, चयुिावमा थयुप्रटै भोटहरु पनि प्राप्त 
र्छ्गि्, तर भभत्र चाहह ँउसको दृष्ष्टकोण देश, समाज र शोष्रत वर्गको हहतमा भन्ा पनि 
व्यक्तिरत फाइदाका सवालहरु केन्द्रीत हयुि थाल्छ भिे ऊ कम्युनिष्ट सँसृ्नतबाट धेरटै  तल 
स्खलि भएको हयुन्छ। कम्युनिष्ट आदश्गको कयु रा रिने तर न्ूितम पूँजीवादी सँसृ्नतसम्म 
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पनि अपिाउि िसक्े स्थिनतले हहत रददैि।

कम्युननष्ट पाटटीधभरि ननण्तय प्रकक्रयाका कयु िा आउँिा जनिािी केन्द्रीयताकदो कयु िा धेिै 
उठ्ने गछ्त। एउटा आममाननसले पनन बयुझ्े भाषामा बताइदिनयुहदोस् न, यदो जनिािी 
केन्द्रीयता भनेकदो के हदो ि यसकदो महत्त्व के छ ?

जिवादी केन्द्रीयता कम्युनिष्ट पाटटीको संरठिको आधार हो। यस अथ्गमा जिवादी 
केन्द्रीयतालाई हामी रलत मान्टैिौं। तर अहहले कम्युनिष्ट आन्ोलिमा त्सलाई पूरटै  ्छाि्िे 
रररएको ्छ।

जिवादी केन्द्रीयताको अथ्ग जिवाद र केन्द्रीयताबीचको सतियुलि हो। त्समा जिवाद मात्रटै 
भयो भिे त्हाँ अराजकताको स्थिनत पटैदा हयुन्छ। केन्द्रीयतामात्रटै भयो भिे िोकरशाही 
तािाशाही हयुन्छ। जिवादी केन्द्रीयताको अथ्ग तलबाटटै जिवाद अथगात् सबटै तलबाटटै निवगाछचत 
हयुिे, तलबाटटै नवचारहरु बन्े र निण्गयहरु रिने हयुन्छ। त्ो तलबाटटै जान्छ। तर जो एक पटक 
निण्गय रियु्गहयुन्छ, सजल्ा कनमटी, केन्द्रीय कनमष्ट या महाभधवेशिले रलगा, त्ो ररेपछ्छ 
त्सलाई लारू रिने।

तर अहहले सत्ासीि िेकपाभभत्र त्सको अभाव देखिन्छ। त्हाँ केन्द्रीय कनमष्ट यनत ठूलो 
बिेको ्छ, त्हाँ कयु िटै निण्गय रदगा वटैठक समेत हयु ँदटैि। केही व्यक्तिहरुले निदनेशि हदन्छि्। 
त्सले रदगा सारा संरठि पंरयु भएको ्छ। उिीहरु आफैं  भन्छि्ः हाम्ो केही सजम्मेवारी पनि 
्छटैि, काम पनि ्छटैि।

जिवाद भिेको तलटैबाट प्रनतनिभधहरुको चयुिाव हयुिे, त्हाँ िीनत निधगारण रिने रररन्छ। त्ो 
सजल्ा, प्रदेश, महाभधवेशि, सम्मेलिहरुबाट सलइिे निण्गयहरु पनि हयुि सक््छि्। निण्गयमा 
नववाद आउँदा केन्द्रीय कनमष्ट, भेला, राष्ष्टरि य सम्मेलिमा जाियु र आवश्यक परेमा 
महाभधवेशिमा जाियु, िीनत निधगारणको प्रष्क्या यो हो। त्सको ठाउँमा एकाध व्यक्तिले मात्रटै 
निण्गय सलिे रररयो भिे त्सले तािाशाही र िोकरशाही रुप सलन्छ।

केन्दीयिता भिेको कुिै िेिताको आदेश कतायम गिुमु होइि। केन्दीिता भिेको 
सतामुहहक रुपमता जुि िीनि निधदारण हुन्छ, त्यसलताई लतागदू गिने प्रश्न हो।

केन्द्रीयता भिेको कयु िटै िेताको आदेश कायम रियु्ग होइि। केन्द्रीता भिेको सामयुहहक रुपमा 
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जयुि िीनत निधगारण हयुन्छ, त्सलाई लारू रिने प्रश्न हो। केन्द्रीयता यस अथ्गमा हो ष्क सामयुहहक 
रुपमा सलइएको िीनतलाई कसटैले उल्ंघि र्छ्ग भिे त्सलाई रोक्यु पयको।

नेपालकदो कम्युननष्ट आन्दोलनकदो सन्भ्तमा लामदो समयिेखख पटक पटक उठ्ने गिेकदो 
सिाल भनेकदो सि्तहािा अधधनायकत्वकदो ससद्ान्त पनन हदो। ित्तमान निश्व परिस्स्नतमा 
सि्तहािा अधधनायकत्वकदो ससद्ान्तकदो औचित्य, आिश्यकता ि महत्त्व कधत्कदो छ ? 
निशेष गिेि नेपालकदो सन्भ्तमा त्यदो कधत्कदो सम्भि छ ?

सव्गहारा अभधिायकत्वको ससद्धातिको औछचत्, आवश्यकता र महत्त्व एकदमटै ्छ।  तर 
िेपालको सन्भ्गमा सव्गहारा अभधिायकत्व सही ्छ र आवश्यक ्छ भिेर हामीले भन्टैिौं। 
त्ो िास पररस्थिनतमा भरपिने कयु रा हो।

सव्गहारा अभधिायकत्वको औछचत्बारे माक्सवादले के भन्छ भिे चाहे सामति, राजतन्त्र वा 
पूँजीपनत वर्गको रुपमा होस्,  राज्य भिेको सधैं अभधिायकत्व हयुन्छ।

हाम्ो ससद्धाति यो व्यवथिा पूरटै  पररवत्गि रियु्गप्छ्ग  भन्े िटै हो। शोरणमा आधाररत समाजलाई 
फेरेर त्सको ठाउँमा समाजवादी ियाँ जिवादी शासि व्यवथिा कायम रररियुप्छ्ग भन्े 
हामीहरुको ससद्धाति हो।

त्ो व्यवथिा आइसकेपछ्छ पनि फ्ाँष्कएको वर्गले पयुरािो सत्ा ल्ाउि पूण्ग प्रयत्न र्छ्ग। 
िेपालमटै पनि त्ो पटक पटक देखिएको कयु रा हो।

जस्तटै, राणाशासि फ्ाँष्कयो, रोरिा परररद÷दलले त्सलाई ल्ाउि बारम्ार कोसशश 
रयको। कांग्ेसको शासि आयो, त्सलाई फ्ाँलेर राजाले पञ्ायती शासि कायम ररे। 
त्सलाई फ्ाँष्कयो, पछ्छ फेरर ज्ािेन्द्रले सत्ा कब्ा ररे। नतिलाई हटाएर अहहले रणतन्त्र 
आएको ्छ। पूव्ग राजावादीहरु, पयुरातिपन्ी शक्तिहरु पयुिः पयुरािटै व्यवथिा फकगाउि 
लाक्रपरेका ्छि्।

पुरतािो फ्ाँककएको वगमुले आफिो शतासिसत्तता पुिथितापिता गिने कोलशश जहहले 
पनि गरररहेको हुन्छ। नवश्व इनिहतासले यो कुरता बतारम्तार देखताइसकेको छ। 
त्यसैले फ्ाँककएको वगमुलताई दबताउिु पछमु भन्े कुरता िै अधधितायकवताद हो।

पयुरािो फ्ाँष्कएको वर्गले आफिो शासिसत्ा पयुिथिापिा रिने कोसशश जहहले पनि 
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ररररहेको हयुन्छ। नवश्व इनतहासले यो कयु रा बारम्ार देिाइसकेको ्छ। त्सटैले फ्ाँष्कएको 
वर्गलाई दबाउियु प्छ्ग भन्े कयु रा िटै अभधिायकवाद हो। त्सको अथ्ग आम जितामाभथ 
अभधिायकवाद होइि। आम जितामाभथ लाहदिे अभधिायकवाद रलत हो, त्ो 
प्रनतष्क्यावादी अभधिायकवाद बन् पयुग्छ।  त्ो कम्युनिष्ट वा सव्गहारा अभधिायकवाद 
भएि। त्ो तािाशाही हयुि जान्छ, जसलाई हामी रलत मान्छौं।

सव्गहारा अभधिायकत्व भन्े कयु रा समाजवादी राज्य व्यवथिाको कयु रा हो। िेपालको सन्भ्गमा 
तत्ालटै समाजवादी क्ान्तिको अवथिा िटै ्छटैि। त्स अथ्गमा तत्ालटै सव्गहारा वर्गको 
अभधिायकत्व कायम रिने कयु रा  आवश्यक र सम्व पनि ्छटैि भन्े हामी मान््छौं।

क्रान्न्त िा परिित्तनका लगत्ै प्रनतगामी शगतिहरुले आफना गयुमेका सत्ा फकवाउने 
कदोसशश गनयु्त स्वभानिक हदो भन्े हामीले ििवा गययौं। ति इनतहासलाई हेययौं भने 
परिित्तनका नायकहरु आफैं  पनन जनतामाि ििम अलदोककप्रय हयुने ि दहजदो 
प्रनतगामीहरुलाई गगलदोकटनमा गगड्ँनेहरु आफैं  गगलदोकटनमा गगकँडनयुपिेकदो िटना फे्न्च 
क्रान्न्तकदो इनतहासमा िेखखन्छ। इनतहासकदो त्यदो िटनाबाट नेपालमा परिित्तनका नेतकृत्व 
गनपे शगतिहरु, क्रान्न्त नायकहरुले ससक्युपनपे पाठक के हयुन सकछ ?

धेरटै  दयुःिको कयु रा हो, धेरटैजसो शासकहरुले त्ो कयु रा ससक्टैिि्। फ्ान्को क्ान्तिमा 
राजालाई फाँसी हदइयो, रणतन्त्र थिाष्पत भयो। तर रणतन्त्र आएपछ्छ रणतन्त्रवादी 
शक्तिहरु िटै एकापसमा लि्दा तपाईंले भन्युभएको जस्तटै स्थिनत पटैदा भएको भथयो। कन्तिमा 
िेपालमा त्स्तो स्थिनत पटैदा भइसकेको ्छटैि।

राजतन्त्र जािे, रणतन्त्र आउिे, फेरर राजतन्त्र आउिे र रणतन्त्र आउिे – इनतहासमा 
बारम्ार पयुिरावृत भएका त्स्ता घटिाहरुबाट शासकहरुले कहहल्टै पनि पाठ ससक् 
िोजेको देखिन्।

अहहले केपी ओलीको सरकार ्छ र राजावादीहरु जयुमयु्गराएर उठ्ि िोसजरहेका ्छि्। तर 
त्सका लाक्र राजावादीहरुलाई मात्रटै दोर हदएर पयुग्टैि। स्वयं उिको रनतनवभध र अपिाएको 
शटैलीले जितामा असतिोर पटैदा ररररहेको ्छ। ओली सरकारले जितालाई सतियुष्ट बिाएको 
भथयो भिे उिीहरुले िटै राजावादीहरुको सामिा रिने भथयो। तर जितालाई छचढाउँदटै जाँदा 
पटैदा हयुिे असतिोरले उिीहरुले पनि नवकपि िोज् थाल्छि्। त्ो स्थिनतमा क्ान्तिकारी उच्च 
नवकपि फेला िपदगा स्वभानवक रुपमा उिीहरुले प्रनतरामी नवकपि रोज्े र्छ्गि्। त्ो ितरा 
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अहहले हामीले यहाँ पनि देखिरहेका ्छौं।

संनिधानसभाले संनिधान ननमवाण गरिसकेपचछ ि गणतन्तकदो िदोषणा भइसकेपचछ 
कनतपय नेताहरुले ‘अब िाजनीनतक क्रान्न्तकदो ििण  सककसक्दो। अबकदो क्रान्न्तकदो 
ििण भनेकदो  ‘आधथ्तक क्रान्न्तकदो हदो’ भनेि भनै् आएका छन्। के तपाईंकदो नििािमा 
िाजनीनतक क्रान्न्तकदो ििण समाति भइसकेकदो नै हदो ?

त्ो रलत हो। प्रथमतः अहहले पनि देश अध्गसामतिी र अध्ग औपनिवेसशक अवथिामा ्छ। 
त्सकारण त्ो अवथिा कायम रहेसम्म एउटा सामान् पूँजीवादी प्रजातन्त्र पनि कायम 
रहँदटैि। त्सकारण हामीले अहहले कायम  अध्गसामतिी र अध्ग औपनिवेसशक अवथिालाई 
समाप्त ररेर ियाँ जिवादी क्ान्ति रियु्गप्छ्ग। त्सका लाक्र क्ान्तिको अकको माभथल्ो चरण 
बाँकी िटै ्छ। त्सटैले हामी राजिीनतक क्ान्तिको अवथिा सष्कयो भिेर भन्टैिौं। जस्तो 
माओवादीले अव ियाँ जिवादी क्ान्तिको चरण सष्कयो, हामी समाजवादतफ्ग  जाँदटै्छांटै 
भिेर भिेको भथयो। तर समाजवादको कयु रा कारजमा मात्रटै रह्ो। त्सकारण राजिीनतक 
क्ान्तिको समयावभध सष्कयो भन्े कयु रालाई हामी रलत मान्छौं।

देशमता सतामन्ी व्वथिता, प्रनिगमि, नवदेशी पदूँजीपनि र िोकरशताही िन्त्रले जरता 
हतालेको छ, जसले अग्रगमि र नवकतास निमदाण प्रकरियताहरुमता बताधता हतालेको छ। 
यी सवैलताई समताप्त गिमुको लताक्ग पनि रताजिीनिक रितान्न्को आवश्यकिता छ। 
त्यसकतारण, रताजिीनिक रितान्न्को चरण सककयो भन्े कुरतालताई हतामी एकदमै 

गलि मतान्छौं।

वास्तवमा अहहले देशको सही नवकास हयुि सकेको ्छटैि, त्सको कारण पनि के हो भिे जव 
राजिीनतक क्ान्ति सफल हँयुदटैि, तवसम्म आभथ्गक नवकास राम्री जाि सक्टैि। अहहले देख् 
सष्कन्छ – देशमा सामतिी व्यवथिा, प्रनतरमि, नवदेशी पूँजीपनत र िोकरशाही तन्त्रले जरा 
हालेको ्छ, जसले अग्रमि र नवकास निमगाण प्रष्क्याहरुमा बाधा हालेको ्छ। यी सबटैलाई 
समाप्त िररेसम्म नवकास सम्व ्छटैि। आज नवकास िहयुियुमा पाटटीहरुमात्रटै जवाफदेही 
्छटैिि, यहाँको िोकरशाही प्रशासितन्त्र पनि जवाफदेही ्छ। त्ो प्रशासिलाई नवकासप्रनत 
रुछच िटै ्छटैि। कमसेकम राजिीनतक पाटटीहरुमा देश नवकासप्रनत रुछच ्छ। प्रशासितन्त्रको 
त आफिो स्वाथ्ग र भ्रष्टाचारतन्त्रमा मात्रटै रुछच ्छ। यी सवटैलाई समाप्त रि्गको लाक्र पनि 
राजिीनतक क्ान्तिको आवश्यकता ्छ। त्सकारण, राजिीनतक क्ान्तिको चरण सष्कयो 
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भन्े कयु रालाई हामी एकदमटै रलत मान्छौं।

यसकदो अथ्त अब जनिािी क्रान्न्तकदो ििण सककयदो, समाजिािउन्युख िाज्य 
व्यिस्ातफ्त  जाने नै अदहलेकदो बाटदो हदो भन्े कयु िा ठीक हदोइन अथ्तमा यसलाई बयुझ्े हदो 
?

समाजवाद उन्युि र समाजवादी व्यवथिा भिेको दयुईटा फरक कयु रा हयुि्। समाजवादउन्युि 
भिेको समाजवादी हदशातफ्ग  जािे भन्े हो।

प्रचण्डजीहरुले ियाँ जिवतादी रितान्न्को चरण सककयो भिेर भन्ुभयो। हतामीले 
त्यो कुरता गरेकता छैिौं। अझैपनि देशमता सतामन्ी व्वथिता कतायमै छ, नवदेशी पदूँजी 

र शोषणहरु कतायमै छ भिे कसरी ियाँ जिवतादी रितान्न्को चरण सककन्छ ?

िेपालको सन्भ्गमा ियाँ जिवादी क्ान्तिको चरण सष्कएको भन्े कयु रा सत् होइि। जस्तो 
प्रचण्जीहरुले ियाँ जिवादी क्ान्तिको चरण सष्कयो भिेर भन्युभयो। हामीले त्ो कयु रा 
ररेका ्छटैिौं। अझटैपनि देशमा सामतिी व्यवथिा कायमटै ्छ, नवदेशी पूँजी र शोरणहरु कायमटै 
्छ भिे कसरी ियाँ जिवादी क्ान्तिको चरण सष्कन्छ ?

त्सकारण क्ान्तिकारी पररवत्गिका लाक्र हामीले निरतिर प्रयास रियु्गप्छ्ग। त्सको अथ्ग यो 
व्यवथिाभभत्र जनत अभधकार हदलाउि, नवकास रराउि र सयुनवधा हदि सम्व ्छ, त्ो प्राप्त 
रिने र  साथसाथटै सयुधारवादी हदशामा केही ि केही प्रयत्न रददै जाियुप्छ्ग। यी दयुईटटैका बीचमा 
हामीले सतियुलि कायम रियु्गप्छ्ग।

असार २४, २०७६
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‘ममात्रै महामन्त्रीकरो यरोग्य छु भन्े हरोइन’

‘दयुरगाजीले हादगा भएि, सजतदा चाहह ँनववाद भयो’

नेपाली कम्युननष्ट आन्दोलनमा लामदो समयिेखख कक्रयाशील िहँिै आउनयुभएका नेकपा 
मसालका महामहामन्ती मदोहननिक्रम ससहंसँग समसामगयक निषयहरुमा िातदोपाटीका 
लागग बनबता शमवाले गिेकदो कयु िाकानी।

प्रमयुख प्रनतपक् नेपाली काँग्ेसले सिकाि अधधनायकिािकदो बाटदोमा अगाकड बढेकदो छ 
भनेि बािम्ाि आिदोप लगाउँिै आएकदो छ। तपाईकदो पाटटीले सिकािका गनतनिधधलाई 
कसिी ननयालेकदो छ ? के सिकाि काँग्ेसले भनेजस्ै अधधनायकिािकदो बाटदोमा 
दहडेँकै हदो त ?

पहहलो कयु रा– जसले वत्गमाि सरकारमाभथ अभधिायकवादको बाटोमा हहिेँको आरोप 
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लराएका ्छि्, त्ो आरोप लराउिे उिीहरुलाई अभधकारिटै ्छटैि। ष्किभिे हामीलाई थाहा 
्छ, शेरबहादयुर देउवा हयु ँदा उिले कनत पटक पयुरटै  अभधिायवादी शासि कायम ररे। अहहले 
उिलाई त्ो भन्े अभधकार पनि ्छटैि। तर कटै यौँ पटक कम्युनिष्ट आफिो पदीय अभधकारलाई 
दसलय अथवा व्यक्तिरत स्वाथ्गमा प्रयोर रि्ग थाल्ा कम्युनिष्टहरु नवग्ेका पनि ्छि्।

हामीले भनिरािेका ्छौँ, अहहले ओली सरकारले जयुि प्रकारको िीनत अपिाई रािेका ्छि्, 
त्ो िीनतले देशलाई अभधिायवादनतर लटैजान्छ। त्सकारण त्ो रलत िीनतको हामीनवरोध 
र्छछौं।

कमसेकम देशमा यनतिेर बयुजयु्गवा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र कायम भएको ्छ। प्रेश स्वतन्त्रता 
कायम भएको ्छ, त्सलाई बचाउियु प्छ्ग। तर ओली सरकारले त्सका नवपरीत कामहरु 
रददै रइरहेका ्छि्। उदाहरणको लाक्र, जसरी नमष्िया काउन्न्लको नवधेयक ल्ाए, त्ो 
रलत भथयो। यसलाई हामीले नबरोध रययौँ। नवधेयकहरु ल्ाउँदा सम्न्न्धत सवटैपक्सँर 
सल्ाह ररेर ल्ाउियु पद्गथ्ो। नवकास सम्न्न्ध बजेटहरु प्रजातान्न्त्रक, जिवादी तररकाले 
िच्ग ररररािेका ्छटैिि्। िच्ग आफिो निवगाचि क्ेत्रमा मात्रटै केन्द्रीत रिने ररररहेका ्छि्। यो 
तररकालाई हामी राम्ो मान्टैिौँ।

यद्यष्प, उिीहरुले चाहँदटैमा अभधिायकवाद त उिीहरुले कायम रि्ग सक्टैिि्। रुसमा त्ही 
भयो नि। रुसमा कम्युनिष्ट शासिको िाममा, सव्गहारा वर्गको िाममा आफिो अभधिायकत्व 
कायम ररे। त्सले जितामा नवतृष्ा पटैदा भयो र पूँजीवाद आयो। कयौँ ठाउँमा जिताको 
नबरोध सहह रुपमा प्रकट हयुि पाउँदटैि, त्सले तािाशाहीको रुप सलन्छ। जम्गिीमा िटै हेराँटै। 
त्हाँको बयुजयु्गवा शासिको रलत तररका भथयो। त्सप्रनत व्यापक असतियुष्ष्ट भथयो। 
क्ान्तिकारी हदशा सलि सकेि, त्सपछ्छ हहटलर आयो। कटै यौँ पटक प्रनतरामी शासि ष्कि 
आउँ्छि् भिे प्रजातान्न्त्रक शक्तिहरु वा वामपन्ी शक्तिहरुले सही काम िरदगा त्सबाट 
पटैदा भएको असतियुष्ष्टबाट उिीहरुले फाइदा उठाउँ्छि्। जस्तो बहयुदलीय व्यवथिामा ०४६ 
सालपछ्छ पाटटीहरुले राम्ो काम रि्ग सकेिि् र ज्ािेन्द्र आए। नवपीले राम्ो काम रि्ग 
सकेिि्, महेन्द्र आए। त्सकारण कम्युनिष्टहरुले देशलाई सही ढंरले सञ्ालि रि्ग िसक्ा 
ित्म भएर रएका उदाहरणहरु प्रशस्तटै ्छि्। त्सकारण, नवरोधीलाई दोर हदएर मात्रटै 
पयुग्टैि। कम्युनिष्ट ससद्धाति अियुसार काम िरदगा नवश्वबाट समाजवाद िटैटै धरासयी भएर रयो। 
यो कयु रा बयुझ्यु जरुरी ्छ।
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तपाईहरुले केहीसमय पदहला निधभन् पाटटीहरुसँग काय्तगत एकता पनन गनयु्तभएकदो 
धथयदो। अदहले तपाइकदो पाटटीका गनतनिधध पनन केही िेखखिैँनन्। तपाईंहरुकदो 
िाजनीनतक एजेण्डा मयुद्ाहरु मयुखरित भइिहेका छरि ैनन् ? तपाईहरु कहाँ अलमसलनयु भयदो 
?

राजिीनतक मयुद्दामा हामी अलमसलएका ्छटैिाँटै, हाम्ो धारणा स्पष्ट ्छ। भि्गरटै सम्न् हाम्ो 
पाटटीको आठौँ महाभधवेशिले पररत ररेको प्रनतवेदि बाहहर आएको ्छटैि। हामीले राष्ष्टरि यताको 
पक्मा, रणतन्त्रको पक्मा, राजिीनतक पाटटीको पक्मा हाम्ो स्पष्ट धारणा ्छ, त्ो बारम्ार 
बाहहर ल्ाएका ्छाँटै। समस्ा के हो भिे ती प्रश्नहरुमा जनत ठूलो आन्ोलि उठाइियुपथ्यो, 
त्नत हामीले रि्ग सष्करािेका ्छटैिौँ। त्सको लाक्र हामीसँर पयगाप्त शक्ति, साधि हामीसँर 
्छटैि।

नवप्लवहरुसँर काय्गरत एकता रिने हाम्ो िीनत भथयो । तर उिीहरु ठाउँ ठाउँमा हाम्टै 
साथीहरुलाई धमकाउिे, हाम्ा राउँपासलका प्रमयुि भएकामा राजीिामा हदि लराउिे, 
कारवाही रिने लरायतका रनतनवभधहरुले काय्गरत एकता हयुि सकेि। बीचमा पाटटी 
एकताको कयु रा पनि चलेको भथयो। तर उिीहरुको काय्गशटैली र हाम्ो काय्गशटैलीमा काफी 
भभन्ता रह्ो। उिीहरुको आतंकवादी प्रकारको कारबाही ्छ, त्समा हाम्ो मेल िाएि र 
पाटटी एकता हयुि सकेि, काय्गरत एकता पनि हयुि सकेि।

यसअगि तपाईंहरुकदो पाटटी समेत निधभन् िामिटकहरुबीि काय्तगत एकताकदो कयु िा 
ननकै् उठेकदो धथयदो। त्यदो कहाँ पयुग्दो ?

काय्गरत एकताको सन्भ्गमा असल पहहला १७ वटा पाटटीसँर काय्गरत एकता ररेका भथयौँ। 
पछ्छ त्ो काय्गरत एकता टयुट्ो। नत सवटै मोहिवटैद्यहरुसँर नमलि रए। आखिर नतनिहरु पनि 
छ्छन् भभन् भए। पछ्छ वटैद्य, नवप्लवहरुसँर काय्गरत एकता रययौँ। त्ो पनि लामो समयसम्म 
ष्टकेि। नवप्लवहरुसँर काय्गरत एकता रिने हाम्ो िीनत भथयो । तर उिीहरु ठाउँ ठाउँमा हाम्टै 
साथीहरुलाई धमकाउिे, हाम्ा राउँपासलका प्रमयुि भएकामा राजीिामा हदि लराउिे, 
कारवाही रिने लरायतका रनतनवभधहरुले काय्गरत एकता हयुि सकेि।

बीचमा पाटटी एकताको कयु रा पनि चलेको भथयो। तर उिीहरुको काय्गशटैली र हाम्ो 
काय्गशटैलीमा काफी भभन्ता रह्ो। उिीहरुको आतंकवादी प्रकारको कारबाही ्छ, त्समा 
हाम्ो मेल िाएि र पाटटी एकता हयुि सकेि, काय्गरत एकता पनि हयुि सकेि। बीचबीचमा 



df]xgljqmd l;+xsf ljrf/x? 29

हामीले काय्गरत एकताका लाक्र कयु रा ररेका ्छौँ तर यो त्नत सफल हयुि देखिन्। संक्ेपमा 
भन्ा काय्गरत एकता, पाटटी एकता रि्गका लाक्र नमलिे पयगाप्त शक्तिहरु पनि ्छटैिि्।

३१ः४० छरिएि िहेका िामपन्ी पाटटीहरुबीिमा ननकट भनिष्यमा पाटटी एकता हयुन 
सक्े सम्भािना छ कक छैन त ?

एकताको निरपेक् कयु रा होइि। एकसाल पहहले तपाईंले तत्ालीि माओवादी र 
एमालेबीचको  िेकपाको पाटटी एकता देख्यु भयो। उिीहरुको त्ो एकता ससद्धाति वा 
राजिीनतमाभथ आधाररत भथएि। त्सबेला दयुबटैलाई काय्गरत एकता ररेिौं वा नमलिौं भिे 
चयुिावमा हामी हा्छछौं भन्े भथयो। त्ो आवश्यकताअियुसार ससद्धाति र राजिीनतक प्रश्नलाई 
रौण बिाएर रररएको एकता भएको कारण एकताको एक बर्ग नवनतसक्ा नववादहरु झि् 
बढेर रएका ्छि्। उिीहरु अब एक ठाउँमा रहिे हयुि् ष्क फयु ट्िे हयुि् भन्े ितरा पटैदा 
भइरािेको ्छ।

त्सकारण ससद्धाति र राजिीनतकमा एकता िभटैकि पाटटी एकता रियु्ग राम्ो हयु ँदटैि। 
उदाहरणको लाक्र, पहहला िारायणकाजीहरुसँर चार बर्ग कयु रा भयो। राजिीनत नमलाएर 
अक्घ जाँऔ ँभन्े कयु रा भयो। महाभधवेशिमा रएर नमलाऔलंा भन्े भयो र तदअ्ियुसार एकता 
रररयो। तर त्ो एकता ष्टक् सकेि।   पछ्छ उिीहरु माओवादी नतर रए। र हाम्ो 
उिीहरुसँरको एकता  टयुट्ो। त्सकारण ससद्धाति र राजिीनतक समझदारी िभई 
रररएको पाटटी एकता हदरो हयु ँदटैि। बारम्ार व्यबहारले त्ो देिाएको ्छ।

यसकदो अथ्त ननकट भनिष्यमा तत्ालै कयु नै पाटटीसँग पाटटी एकता हयुने सम्भािना छैन ?

राजिीनतक रुपमा हाम्ो पाटटी एकता हयुि सक्े नवप्लवजीहरुसँर हो तर उँहाहरुले पके्को 
बाटो र काय्गशटैलीसँर हामी सहमत ्छटैिौं। त्सटैले उहाँहरुसँरको पाटटी एकताकोसम्ाविा 
टरेर रएको ्छ। 

मोहि वटैद्यजीहरुसँर पनि कटै यि राजिीनतक सवालहरुमा हाम्ो मतभेद ्छ। जस्तो ष्क, 
अहहलेको संनवधािलाई हेिने कयु रामटै हाम्ो भभन्ता ्छ। संनवधािका कटै यि कयु राहरुमा 
संघीयता कटै  कयु रामा पनि हाम्ो नवरोध ्छ। यो लामो समयदेखि िेपालमा चल्टै आएको 
राजिीनतक आन्ोलिहरुको उपलन्धि हो र यसको संरक्ण रियु्गप्छ्ग, यसलाई कायम 
राख्युप्छ्ग र बचाउियुप्छ्ग भन्े हाम्ो धारणा हो। त्सको ठीक नवपरीत वटैद्यजीहरु यसलाई 
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िारेज रियु्गप्छ्ग  भन्युहयुन्छ। अहहलेको रणतन्त्र बयुजयु्गवा ष्कससमकटै  हो तर पनि यसको महत्व ्छ 
र तत्ालका लाक्र यसलाई बचाउियुप्छ्ग भन्े कयु रामा हामी जोि हदन्छौं। वटैद्यजीहरु यो 
प्रनतष्क्यावादी हो र यसलाई समाप्त िटै रियु्गप्छ्ग  भन्े कयु रामा जोि हदियुहयुन्छ। जातीय प्रश्नमा 
पनि उहाँहरु र हामीबीच मतभेद ्छ। जानतय प्रश्न सही होइि भन्े हाम्ो धारणा रहीआएको 
्छ भिे उहाँहरु जातीय प्रश्नमटै बढी जोि हदियुहयुन्छ। संघीयतालाई हामी नवरोध र्छछौं, उहाँहरु 
समथ्गि रियु्गहयुन्छ। यी लरायतका राजिीनतक दृष्ष्टकोणमटै रहेको भभन्ताका कारण तत्ाल 
उहाँहरुसँर एकता हयुिे सम्ाविा ्छटैि।

ति भननन्छ, िाजनीनत भनेकदो सम्भािनाकदो खेल हदो। कयु नै बेला एक अकवाका 
कटरि नििदोधी िेखखनयुहयुने ि िाजनीनतक ससद्ान्तमै पनन पूिै धभन्ता िहेकदो ओली प्रिण्डले 
नेतकृत्व गनयु्तभएकदो पाटटीहरुबीि एकता भयदो। के त्यस्दो हयुन सकै्न ि ?

पहहलो कयु रा त तत्ालीि एमाले र माओवादी राजिीनतक आधारमा नमलेकटै  होइि, उिीहरु 
चयुिावका लाक्र मात्र नमलेका हयुि्। सत्ाका लाक्र उिीहरु नमलेका भथए, जसमा उिीहरु 
सफल पनि भए। त्सलाई हामीले स्वारत पनि रयछौं। तर राजिीनत िनमलेपछ्छ कस्तो हयु ँदो 
रहे्छ भन्े कयु रा अहहले तपाईंले देखिरहियुभएको ्छ।    

पाटटीमा काम रिने ससलससलामा कसलाई कनमटीमा राख्े भन्े पाटटीका साथीहरुको निण्गय 
हो। आवश्यकताअियुसार, केन्द्रीय कनमटी, सजल्ा कनमटी वा कयु िटै पनि सजम्मेवारीमा राख् 
सक््छि्। यो कयु रा व्यक्तिको सष्क्यता माभथ वा पाटटीको नवश्वास माभथ, पाटटीप्रनतको आथिा 
माभथ निभ्गर हयुिे कयु रा भयो। कोही जवरजस्ती िेतृत्वमा रहिे कयु रा हयु ँदटैि।

तपाई लामदो समय पाटटीकदो नेतकृत्वमा िहनयु भयदो। तपाईकदो पाटटीमा नेतकृत्व गनपे अरु पारि 
नभएि हदो कक ककन तपाईनै नेतकृत्वमा िदहिहने ? छन् भने ककन तपाई छाड्नयु हयुन् नेतकृत्व 
?

कयु िटै पनि व्यक्ति पलाएि भएर वा निराश भएर वा अशति भएर पाटटीबाट हट्िे हो। केही रि्ग 
सस्क्िँ भिेर  पलायि हयु ँदा वा  नबरामी भयो, उमेरले साथ हदएि वा काम रि्ग सक्े अवथिा 
रहिे भिे पाटटीबाट हट्िे हो। अन्था, कयु िटै पनि व्यक्ति  पाटटीमा सष्क्य रहन्छ। कोही ५०–
६० वर्ग वा म जस्तो ८५ बर्गसम्म त कोही ९० वर्गसम्म रहि सक्ा। हाम्ो सोचाइ जसले 
जनत समयसम्म सष्क्य रुपमा काम रि्ग सक््छ, त्नतबेलासम्म पाटटीमा काम रियु्गप्छ्ग।
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पाटटीमा काम रिने ससलससलामा कसलाई कनमटीमा राख्े भन्े पाटटीका साथीहरुको निण्गय 
हो। आवश्यकताअियुसार, केन्द्रीय कनमटी, सजल्ा कनमटी वा कयु िटै पनि सजम्मेवारीमा राख् 
सक््छि्। यो कयु रा व्यक्तिको सष्क्यता माभथ वा पाटटीको नवश्वास माभथ, पाटटीप्रनतको आथिा 
माभथ निभ्गर हयुिे कयु रा भयो। कोही जवरजस्ती िेतृत्वमा रहिे कयु रा हयु ँदटैि।

तपाईले सकक्रय िहँिासम्म पाटटी नेतकृत्वमा िहन सक्े भन्युभयदो। ति नेकपा मसालकदो  
ससस्मधभरि मदोहननिक्रम ससहं मारिै सिाबहाि महामन्ती बन्युकदो कािण तपाईंकदो सट्ामा 
सजम्मेिािी िहन गन्त सक्े क्मतािान माने्छ नभएकै कािण तपाईलाई नै महामन्ती 
ियन गरिबस्नयुपनपे बाध्यता हदो ?

पहहलो कयु रा त सष्क्य हयु ँदासम्म पाटटीको िेतृत्वमा हयुियुप्छ्ग भन्े कयु रा होइि। पाटटीको 
निण्गयको प्रष्क्या हयुन्छ। पाटटीले जसलाई उपययुति ठान्छ, उसलाई िटै िेतृत्वमा ्छािेर 
सजम्मेवारी हदन्छि्। यो पाटटीले कसलाई नवश्वास र्छ्ग भन्े कयु रा हो।

यसकदो अथ्त पाटटीधभरि महामन्ती बन्कदो लागग तपाईंभन्ा यदोग् ि क्मतािान माननस 
छैन भन्े हदो ?

हटैि, मयुख्य कयु रा पाटटीले कसलाई नवश्वास र्छ्ग भन्े कयु रामा यो आधाररत रहन्छ। जस्तो, 
स्ासलि, माओ, होछचनमन्ह लामो समयसम्म पाटटीको िेतृत्वमा रहे। यसको अथ्ग पाटटीले 
जसमाभथ सबटैभन्ा बढी नवश्वास र्छ्ग, उसटैलाइ िेतृत्वमा राख् सक््छ। आज मलाई नवश्वास 
ररेर िेतृत्वमा राख् सक््छ, भोसल  नवश्वास ररेि भिे बहयुमतले हटाएर केन्द्रीय कनमष्टमा वा 
सल्ाहकारमा बस्यु भन् सक््छ। सजल्ा कनमटीमा बस्यु भन् सक््छ। यो पाटटीले निण्गय रिने 
कयु रा हो। पाटटीले नवश्वास रिने कयु रा हो। पाटटीमा एउटा जिवादी प्रष्क्या हयुन्छ, त्सअियुसार 
िेतृत्व ्छान्े कयु रा हो।

यसकदो अथ्त, किाचित तपाईंले म पाटटी िाजनीनतमा सकक्रय िहन्छयु  ति नेतकृत्वबाट 
निश्ाम सलन्छयु  भन्युभयदो भने तपाईकदो पाटटीमा महामन्ती पि सम्ालन सक्े थयुप्रै यदोग् 
नेतकृत्व तयाि छ ?

त्स्ता कटै यौँ योग्य साथीहरु हयुियुहयुन्छ। पाटटीमा महामन्त्रीको लाक्र ममात्रटै योग्य भन्े होइि। 
मानिसलियुहोस्, भोसल मेरो निधि िटै होला, त्ो अवथिामा योग्य िेतृत्व िभएर महामन्त्रीको 
पद िाली िटै हयुन्छ भन्े होइि।
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त्यसदो त मसालधभरि परििाििाि हािी छ भन्े कयु िा पनन उठ्ने गछ्त नन !

जहाँसम्म पररवारवादको कयु रा ्छ, पररवारवाद भिेको के हो त्समा हामी स्पष्ट ्छाँटै। हाम्ो 
ससद्धाति के हो भिे पाटटीका िेताहरुले आफिो पररवारलाई पनि बढीभन्ा बढी पाटटीमा 
सष्क्य पाियु्गप्छ्ग  भन्े ्छ। जस्तो मटैले पाटटीमा काम ररे मेरा िाता पिने कोहीले पाटटीमा काम 
िररुि, मेरा ्छोरा्छोरी पत्नी कसटैले काम िररुि भन्े सोचलाई हामी सहह मान्टैिौँ। हामीले 
बढी  भन्ा बढी पररवारका सदस्लाई पनि पाटटीमा सष्क्य बिाउिे कोसशश रियु्गप्छ्ग। यो 
कयु रा बेग्टै हो ष्क त्ो सबटै सफल हयु ँदटैि। कनतपय अवथिामा मटैले कोसशस रदगा पनि मेरा 
्छोराहरु, भाइ िातेदाहरु सबटै पाटटीमा आउँदटैिि्, उिीहरु आ–आफिो पेशा िोकरीमा 
लाग्छि्। कोही कोही मात्रटै आउँ्छि, ् र पाटटीमा सष्क्यतापव्गक काम ररररहेका हयुन्छि्। 
उिीहरु पाटटीका नवभभन् कनमटी वा पदमा हयुि सक््छि्। यसअथ्गमा त्सलाई हामी 
पररवारवाद भन्टैिौँ। पररवारवाद भिेको कसटैले काम िरररकि, कयु िटै सजम्मेवारी िभइकि, 
उसको निसचित पृष्ठभूनम िभइकि जबरस्ती िातेदार भएकटै  कारण पदमा राखिन्छ भिे त्ो 
पररवारवाद हो। कयु िटै माने्छ पाटटीमा काम र्छ्गि् आफिटै हटैससयतमा काम रददै जान्छि् र  पदमा 
रहन्छि् भिे त्ो पररवारवाद होइि।

तर तपाईंकी श्ीमतीलाई सांसद बिाउि लामो समयदेखि पाटटीमा योरदाि ररेका 
व्यक्तिहरुलाई पािा रररयो भन्े आरोप त जबरजस्त रुपमा उठ्िे ररेको ्छ नि ?

कयु रा त्स्तो होइि। प्रथमतः दयुरगा पौिेलले मसँर नववाह रियु्गभन्ा १४ वर्ग पहहलादेखि सष्क्य 
भएर पाटटीमा काम रददै आएकी हयुि्। उिको ३५ वर्गको राजिीनतक इनतहास ्छ। अहहले 
चयुिाव सजनति्, बढी नववादको कयु रा आयो। ०५२ सालमा कष्पलवस्तयुमा चयुिाव लिेकी 
भथइि्, त्नतबेला हाररि्, नववाद आएि। पछ्छ काठमािौँमा चयुिाव लष्िि्, नववाद आएि। 
कटै यौं पटक महहला संघको अध्क् भएर १० वर्ग जनत काम रररि्, त्समा नववाद आएि। 
अहहले चयुिाव सजनति्, नववाद आयो। पहहला पनि उिी संसदमा हयु ँदा अरु २।३ जिा साथीहरु 
हयुियुहयुन्थो, त्हाँ नववाद भएि। अहहले अरुनतरबाट सजत्ने संभाविा भएि, एक ठाउँबाट सजत्ने 
संभाविा भयो। पाटटीका उपाध्क् क. छचत्रबहादयुर केसीलाई बारलयुङ्बाट उठाउि हामीले 
धेरटै  कोससस रययौँ तर उँहा मान्यु भएि। त्स्तो अवथिामा प्ूठािबाट हामीले दयुरगा पौिेललाई 
उठाउियु पयको। प्ूठािको कनमटीले निण्गय ररेर उिको िाम पठायो र चयुिाव लष्िि्।

तपाईहरु सिकािमा जानका लागग धभरि धभरि िातवाहरु पनन भएका छन् भन्े सयुननन्छन्। 
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खास गिी, ियुगवाजीलाई मन्ती बनाउने अफि नै आएकदो पनन ििवा िलने गछ्त। सिकािमा 
जानेबािे तपाईहरुले धािणा के हदो ?

हो, हामी सरकारमा जािे तयारी रददै्छौं भिेर चचगा पररचचगाहरु हयुिे ररेका ्छि्। नवशेरतः 
मटैले दयुरगालाई मन्त्री बिाउि प्रचण्लाई भेटे, ओलीलाई भेटे भन्े कयु रा धेरटै  नमष्ियामा पनि 
आएका ्छि्। वास्तवमा त्सबारे कसटैसँर पनि कयु रा भएको ्छटैि। केपी ओली अक्घल्ो 
पटक प्रधािमन्त्री हयु ँदा सरकारमा जािे निण्गय ररेका भथयौँ र सरकारमा रएका भथयौँ। 
त्सबेला राष्ष्टरि यता र जितन्त्रको पक्मा देिाएको अिाि र ररेका काम,  चीिसँरको 
सम्न्ध नवस्तारका लाक्र प्रयत्न ररेको हयुिाले, भारतीय िाकाबन्ीको नवरुद्ध स्पष्ट िीनत 
अपिाएको हयुिाले त्सलाई मद्दत रि्गको निन्ति सरकारमा जािे िीनत अपिायौँ। पछ्छ 
प्रचण् िेतृत्वको सरकार बन्ो। उिीहरुले पनि कोससश ररेका भथए, हामीलाई सरकारमा 
सामेल रराउि तर हामी रएिौँ। अहहले पनि सरकारमा जािे हाम्ो िीनत ियुला ्छ। तर 
अहहलेको जयुि प्रकारको स्थिनत ्छ र सरकारले जयुि प्रकारको िीनत अपिाइरािेको ्छ, त्ो 
स्थिनतमा हामी सरकारमा जािे भन्े प्रश्न िटै उठ्दटैि।

सिकािमा जाने नीनत छ ति अदहले नजाने भन्े तपाईंकदो भनाइ िह्दो। बदोलाइहाल्दो भने 
िादह ँजानयुहयुन्छ ?

बोलाइहाल्ो भिे जािे भन्े होइि। त्सलाई त्स ढंरले बयुझ्यु रल्ी हयुन्छ। उदाहरणको 
लाक्र, कांग्ेससँर आवश्यकताअियुसार काय्गरत एकता रि्ग सक्े हाम्ो िीनत ्छ। तर 
यसको अथ्ग सधैं त्ो रि्ग सष्कन्छ वा रिने हो भन्े होइि। त्सटै ररी, वटैद्यजीहरुसँर पनि 
काय्गरत एकता ररेर जािे हाम्ो िीनत ्छ। त्ो पररस्थिनत तयार भयो भिे त्ो पनि ररेर जािे 
हो। यसथ्ग, सरकारमा जािे िीनत ्छ भन्युको अथ्ग बोलाउँदटैमा रइहालिे भन्े होइि। अहहले 
ओली सरकारले जयुि िालको िीनत सलइरहेको ्छ, त्ो समग् स्थिनतको नवश्ेरण रदगा यो 
सरकारमा जािे भन्े कयु रा िटै हयु ँदटैि।

सिकािमा जाने निषयमा एक पटक पनन ओली, प्रिण्ड िा कयु नै पनन पक्सँग भेटिाट 
कयु िाकानी भएकदो छैन।

एक िेढ महहिा अक्घ प्रचण्ले मसँर भभन् कयु रा चाहह ँरियु्ग भएको भथयो। उहाँको प्रस्ताव, 
संभव ्छ भिे हामीले वामदेवजीको लाक्र प्ूठािको ससट िाली रहद्गिे र बदलामा राष्ष्टरि य 
सभामा दयुरगाजीलाई लटैजािे भन्े कयु रा रियु्गभएको भथयो। हामीले त्ो संभव ्छटैि भन्ौं। पहहलो 
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कयु रा त सरकारमा जािे िीनत ियुला भएपनि यो सरकारले जयुि प्रकारको िीनत अपिाएको 
्छ, त्ो स्थिनतमा यो सरकारमा जािे प्रश्नटै उठ्दटैि।  त्सटैले तत्ाल संसदबाट जािे भन्े हाम्ो 
निण्गय ्छटैि भिेर हामीले   ससधटै त्ो कयु रालाई अस्वीकार रररहदयौं।

असार २०, २०७६ मा प्रकासशत
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ओल्री–प्रचण्ड आफनै पासरोमा पनुनुभयरो : 

मोहिनवक्म ससहंको अतिरवातगा

मदोहननिक्रम ससहं नेपाली कम्युननस् आन्दोलनका एक इनतहास। ८४ िष्तकदो उमेिमा पनन 
सकक्रय िाजनीनत ि पाटटीमा प्रमयुख काय्तकािी भूनमका। हाल नेकपा मसालका महासचिि, 
यद्कप लामदो समयिेखख उनी यदो पाटटीकदो महासचिि पिमा छन्। पाटटीमा कमिेड एमबी 
नामले चिननने ससहंकदो िाजनीनतक जीिनकदो सयुरुिात भने काङ्ग्ेसबाट भएकदो धथयदो 
००७ सालमा। त्यसबेला काङ्ग्ेस प्रिेश गिेका ससहं  प्ूठान तथा सल्ानकदो मदोिवाहरूमा 
सहभागी भए।

००९ सालमा भाितीय हस्क्ेप नििदोधी निद्ाथटी आन्दोलनमा एक मदहना भद्रगदोल जेल 
बसका ससहं त्यसलगत्ै ०१० सालमा नेपाल कम्युननस् पाटटीमा प्रिेश गिेका धथए। 
त्यसपचछ उनले पटक–पटक जेल जीिन निताए। ससहं ०१४ सालमा पाटटीकदो दवितीय 
महाधधिेशनमा केन्द्रीय सनमनतमा ि ०१९ सालमा जेलमै िहेकदो बेला पाटटीकदो तेस्दो 
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महाधधिेशनबाट पदोसलटब्युिदोमा ननिवाचित भए। ०२९ सालिेखख भूनमगत बने उनी। ०३१ 
सालमा नेकपा (मसाल)कदो िौथदो महाधधिेशनमा पाटटीकदो महामन्तीमा ससहं ननिवाचित 
भए। २०४१ सालमा रिमकदो स्ापना सम्मेलनमा सहभागगता जनाए।

०४६ सालिेखख उनले अध्त–भूनमगत िाजनीनत थालेका हयुन्। प्रेम, यौन ि नििाहका 
निषयमा ससहं बेला–बेला नििािमा पनन ताननए। यदो उनकदो व्यगतिगत पाटदो हदो। ति िकृद् 
उमेिमा पनन िाजनीनतमा उनकदो सकक्रयता ि िैननकी लदोभलाग्दो छ। ससहंका िज्तनौँ 
पयुस्क प्रकासशत छन्। अदहले पनन उनले पकरिकामा ननयमनत लेख लेखछन्। अङ्कगणणत ि 
सङ्गठनका दहसाबले मसाल सानदो िाजनीनतक शगति हदो ति यदो पाटटीले िाकष्टरिय महत्वका 
निषयमा लाभका लागग ढयु लमयुले हदोइन, सधैँ स्पष्ट अडान ि दृकष्टकदोण िाखिै आएकदो छ।

अन्य कम्युननस् पाटटीहरूप्रनत आलदोिनात्मक दृकष्टकदोण िाख्ने मसाल आफै अध्तभूनमगत 
पाटटी हदो। ति उसकदो मदोिवाका रूपमा िहेकदो िाकष्टरिय जनमदोिवाले भने ियुनािमा समेत भाग 
सलिैँ आएकदो छ। ससहं पत्नी ियुगवा पौडेल प्युठानबाट बागठबन्धनकदो साँिा उम्मेििाि 
धथइन्। हाल उनी सङ्िीय संसिकदो प्रनतननधधसभामा सिस्य चछन्। तत्ालीन एमाले ि 
माओिािीबीिकदो एकता, ओली नेतकृत्वकदो सिकािले सलएकदो नीनत तथा काय्तक्रम कनत 
कम्युननस् िरिरिका छन् भन्े लगायतका निषयमा ससहंसँग िातदोपाटीका िाजनीनतक 
संिाििाता बनबता शमवाले लामदो कयु िाकानी गिेकी चछन्, प्रस्युत छ कयु िाकानीकदो 
सम्पादित अंश। 

–तपाईंले ६ िशकभन्ा बढी समय नेपालकदो कम्युननस् आन्दोलनमा निताउनयुभयदो। 
नेपालकै इनतहासमा यनत धेिै शगतिसदहत कम्युननस् पाटटीकदो सिकाि छ। तपाईं 
यसलाई कसिी सलनयुहयुन्छ ? 

यो सरकारलाई हामीले सकारात्मक रूपबाटटै हेरेका ्छौँ। ष्किभिे चयुिावभन्ा पहहले देशमा 
दयुईवटा रठबन्धि बिेका भथए। एउटा िेपाली काङ्ग्ेसको िेतृत्वमा र अकको एमाले–
माओवादीको। एमाले–माओवादीको बाम रठबन्धि िभएको भए राष्ष्टरि यता, रणतन्त्र, धम्ग 
निरपेक्तामा ितरा पयुग्छ भन्े हामीलाई लारेको भथयो। त्सकारण हामीले 
वामरठबन्धिलाई समथ्गि ररेका भथयौँ। केही ठाउँमा हामीले चयुिावी तालमेल पनि ररेका 
भथयौँ। सरकार बिेपछ्छ बीचमा दयुई पाटटी नमल्टैिि् ष्क भन्े आशङ्ा त भथयो। उिीहरू 
िनमलेको भए त्सको असर सरकारमा देखिन्थो। फेरर अस्थिरता पटैदा हयुन्थो। 
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प्रनतष्क्यावादी पयुिः सरकारमा जािे अवथिा आउि पनि सक्थ्ो। पछ्छ एमाले माओवादीले 
पाटटी एकता ररे। त्सलाई हामी सकारात्मक भन्ौँ। त्सकारण यो सरकारलाई हामी 
सकारात्मक मािेका ्छौँ र सरकारलाई समथ्गि रययौँ। तर सरकारका िीनत काय्गक्मप्रनत 
हाम्ो केही मतभेद ्छि्। ती मतभेद हामी पेश र्छयौँ। आवश्यकताअियुसार आलोचिा र्छयौँ, 
नवरोध र्छयौँ। तर मूलभूत रूपमा यो सरकारलाई हामीले सकारात्मक रूपमा िटै सलएका ्छौँ। 

–नेकपाकदो सिकाि छ। यसमा कम्युननस् पाटटीकदो सिकािकदो िरिरि कनत छ जस्दो 
लागछ ? 

निसचित रूपमा यो सरकारमा कम्युनिस् चररत्र त ्छटैि। कम्युनिस् चररत्र ्छटैि भन्युको अथ्ग 
कम्युनिस् चररत्र िभएकालाई सबटैलाई नवरोध र्छयौँ वा निरेध र्छछाँटै भन्े होइि। ष्किभिे 
आजको देशको आवश्यकता, जस्तो भिाँटै रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता, राष्ष्टरि यता साथटै जिताका 
मारहरूको पक्मा काम र्छ्गि् भिे त्हाँ कम्युनिस् िटै चाहहन्छ भन्े होइि। कम्युनिस्भन्ा 
बाहहरका शक्तिहरूले पनि काम रि्ग सक््छि्। अब यो सरकारको केही ि केही कम्युनिस् 
पृष्ठभूनम ्छ। मूलरूपमा यो सरकार कम्युनिस् सरकार भए पनि िभए पनि उिीहरूले 
ल्ाएका िीनत काय्गक्मप्रनत हाम्ो मतभेद ्छ।

–तपाईंहरूले ियुनािमा केही ठाउँमा बाम गठबन्धनसँग सहकाय्त गनयु्तभएकदो धथयदो। 
कम्युननस् िरिरि नभए पनन िाष्टरििािी ि बामपन्ी सिकाि पनन भन्युहयुन्छ, ओली–
प्रिण्डले सिकािमा नलगेका कक तपाईंहरू नगएकदो हदो ? 

सरकारमा जािे हाम्ो िीनत ियुला ्छ। तर सरकारमा सामेल हयुिेबारे हाम्ो कयु रा चलेको 
्छटैि।  हामीले कयु िटै अियुरोध ररेका ्छटैिौँ। उहाँहरूले पनि कयु िटै प्रस्ताव राख्युभएको ्छटैि। 
त्सकारण सरकारको नवरयको कयु िटै एजेन्ामा आएको ्छटैि। 

–केपी ओली प्रधानमन्ती भएपचछ उहाँसँग केही कयु िाकानी भएकदो छ कक ? 

उहाँ प्रधािमन्त्री भएपछ्छ मेरो कयु रा भएको ्छटैि। 

–केपी ओली नेतकृत्वकदो सिकाि गठनकदो पाँि मदहना पूिा भएकदो छ। यदो अिधधकदो 
समीक्ा कसिी गनयु्तहयुन्छ ? 

पहहलो कयु रा त संनवधािमा समाजवाद उन्युि िीनत भिेर लेखिएको ्छ। पूव्ग एमाले र 
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माओवादीको पनि समाजवादउन्युि हदशामा जािे भन्े भथयो। उहाँहरूले चयुिावी 
घोरणापत्रमा पनि लेख्युभएको ्छ। तर उहाँहरूले जे लेख्यु भएको ्छ, त्सबाट प्छाष्ि 
हट्ियुभएको ्छ। उहाँहरूको समाजवादउन्युि कयु िटै रनतनवभध भएिि्। सरकारले आफिो 
पहहलो िीनत काय्गक्म र बजेट प्रस्तयुत रयको। यो समाजवादउन्युि हदशातफ्ग  जाँदटैि। हयुि त 
एकटै  पटक समाजवादमा जाि सष्कन्छ भन्े होइि। समाजवादमा जािका लाक्र कृष्र, 
व्यापार, उद्योर सबटैलाई राष्ष्टरि यकरण रियु्गप्छ्ग। अहहले त्सका लाक्र स्थिनत तयार भएको ्छ 
जस्तो लाग्टैि। तर पनि समाजवाद उन्युि हदशाका लाक्र केही अग्रामी कदम सलियु 
पथ्यो। उहाँहरूले जयुि िीनत काय्गक्म, बजेट ल्ाउियुभयो, त्ो यथास्थिनतवादी प्रकारको 
्छ। जस्तो भिौँ, उद्योरहरूको संरक्णमा जोि रियु्गपथ्यो। मजदयुर र ष्कसािहरूका लाक्र 
केही सयुनवधा हदियुपथ्को। 

सामान्तया पयुजीँवादीहरूले जयुि प्रकारको नवकास र्छ्गि्, त्ही प्रकारको बजेट आयो। 
त्सकारण समाजवादउन्युि हदशाबाट िटै उहाँहरू पछ्छ हट्ियु भयो। उहाँहरूले केही 
महत्वपूण्ग कदमहरू उठाउियु िोज्युभयो, जस्तो यातायात क्ेत्रको ससन्न्केट हटाउिे। 
त्सलाई हामीले स्वारत रययौँ तर त्समा पनि सशभथलता आउँदटै रयो। जनत प्रभावकारी हयुियु 
पथ्को त्ो भएि। वास्तवमा यातायातमा मात्रटै होइि कृष्र, स्वास्थ्य, सशक्ालरायतका क्ेत्रमा 
जिताको पहँयुच कम भएको ्छ। यी नवरयमा ठोस कदम चालियु पथ्को। उहाँहरूलाई माष्फया, 
स्वाथटीले जयुिप्रकारले घेराबन्ी ररेका ्छि्, त्सबाट निस्ि राह्ो भएको देखिन्छ। चाहे 
िाम मात्रको कम्युनिस् सरकार होस् वा अरू कसटैको होस्, माष्फया, स्वाथटीको घेरामा 
सरकार परेको कयु रा कसटैले राम्ो मान्टैिि्। यो सरकारले माष्फयाको सामिा रियु्गप्छ्ग। 

तर उहाँहरूले माष्फया, स्वाथटीहरू, अतिरगाष्ष्टरि य स्तरका प्रनतष्क्यावादी, साम्ाज्यवादीहरूको 
अन्स्तत्व कायम रिने प्रयत्न ररररहियुभएको जस्तो देखिन्छ। त्ो रलत बाटो हो। जिताप्रनत 
उत्रदायी हयु ँदटै नवकास निमगाणका काममा जनत तीव्रता हयुयुियु पथ्को, त्ता भएको ्छटैि। हयुि त 
सरकारलाई प्रशासनिक चयुिौती पनि ्छ। सरकारले जिपक्ीय िीनत अवलम्ि रि्ग थाल्ो 
भिे प्रशासिले बाधा उत्पन् र्छ्ग। उिीहरूको स्वाथ्ग वररपरर सरकार घयुमेको हयुन्छ। त्सलाई 
सयुधार रियु्गप्छ्ग। तर त्ो हदशामा पनि सयुधारका लाक्र केही  देखिन्। 

–बामगठबन्धनकदो ियुनािी िदोषणापरिमा जे–जस्ा निषय उठाइएका धथए, सिकािले 
त्यसअनयुसाि काम गिेन भन्े तपाईंकदो कयु िा हदो ? 
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हो, बामरठबन्धिको चयुिावी घोरणापत्रअियुसार सरकारले काम ररेको ्छटैि। सामान् 
उदाहरण सलऊँ, वृद्धभत्ा पाँच हजार पयुयगाउिे भिेको भथयो, त्ो अहहले पूरटै  िभए पनि 
कमसेकम सयुरुवात रियु्गपथ्को, सरकारले त्सो ररेि। घोरणापत्रमा धेरटै  कयु रा ्छि्। तर 
सरकारलाई एउटा बाध्ता ्छ, त्ो हो सङ्घीयता। सङ्घीयताका कारणले देशको राष्ष्टरि य 
अिण्तामा बाधा पयुग्छ िटै। त्ोसँरटै जातीयता, क्ेत्रीयता पटैदा हयुन्छ। त्ोबाहेक आभथ्गक 
हहसाबले िेपालजस्तो कमजोर देशका लाक्र सङ्घीयता धान् ससजलो ्छटैि। उहाँहरूले 
अहहले प्रादेसशक संरचिा बिाउियुभएको ्छ। सङ्घीयतामा रएपछ्छ त्सटैअियुसार बिाउियु िटै 
पयको, यो अिावश्यक िटै हो। त्हाँको मन्त्रीमण्ल, सरकार, सछचव, राजधािीको पूवगाधार 
लरायतमा धेरटै  रकम िच्ग हयुन्छ। प्रदेश सरकार चलाउिकटै  लाक्र नवरतमा ्छयु हट्दँटै रएको 
बजेट पनि सबटैनतर कटौती रररएको ्छ। सशक्ा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदिशील क्ेत्रको बजेट 
कटौती भएको ्छ। यो सरकार मात्र होइि, जयुि सरकार आए पनि सङ्घीयताको िच्गले 
नवकास, समृद्द्धको यात्रा अक्घ बढ्ि हददँटैि। त्सकारण उहाँहरू आफटै ले बिाएको पासोमा 
आफटै  पियु्गभएको ्छ। 

–केही समय अगाकड बजेट आयदो। सिकािकदो नीनत तथा काय्तक्रम पनन आयदो, बजेट 
िाकष्टरिय आिश्यकता हल गनपे खालकदो िहेन भन्े यहाँकदो बयुिाइ हदो ? 

सरकारले अहहले ल्ाएको िीनत काय्गक्म र बजेटले राष्ष्टरि य आवश्यकता हल रददैि। जस्तो 
सािो उदाहरण, भूनमसयुधारको क्ेत्रमा हेरौँ। राजा महेन्द्रले ल्ाएको भूनमसयुधार िीनतमा 
बहयुदलीय व्यवथिापछ्छका सरकारले पररवत्गि रिनेबारे कयु िटै कदम चालेिि्। अरू सरकारले 
त सकेिि्। यो सरकारले सक्थ्ो। तर िीनत काय्गक्ममा यो कयु रा आएि। राष्ष्टरि य उद्योर 
कमजोर ्छि्। नवदेशी पयुजीँबाट अथवा त्सको प्रभयुत्वबाट वा प्रनतस्पधगाबाट राष्ष्टरि य 
उद्योरलाई बचाउियुपिने आवश्यकता भथयो। त्ो हदशानतर पनि यो सरकारले कयु िटै कदम 
चालि सकेि। नवदेशी पयुँजी, बहयुराष्ष्टरि य कम्िीको प्रनतस्पधगाबाट राष्ष्टरि य उद्योरलाई बचाउि 
सष्कन्थो। कृष्रको क्ेत्रमा अियुदाि हदि सष्करहेको ्छटैि। वृद्धहरूको सयुरक्ाका लाक्र केही 
काियुि बिेका ्छि्। 

अकको कयु रा बजेटको ठूलो हहस्ा िच्ग हयु ँदटैि। जसले रदगा नवकासका काम अक्घ बढ्दटैिि्। 
नवकास सतियुसलत र नवकेन्न्द्रत हयुियुप्छ्ग। देशका सबटैभारमा समाि नवकास हयुियुपयको। 
राजधािी र ठूला सहरमा मात्रटै होइि। देशव्यापी रूपमटै नवकास िीनत समाि हयुियुप्छ्ग। बजेट 
पनि त्ही अियुसार हयुियुप्छ्ग। सरकारले त्समा ध्ाि हदएको ्छटैि। सबटै हेदगा सरकार कतटै 
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अल्मसलएको ्छ या कयु िटै माष्फयाका बीचमा परेको ्छ। नवदेशी शक्तिहरूको दबाब, 
प्रभावबाट पनि सरकार अक्घ बढ्ि सकेको ्छटैि। 

–कम्युननस् जनमतकदो बलमा ियुई नतहाई बहयुमत प्राति सिकाि छ। तपाईं िाकष्टरियता ि 
जनजीनिकाका सिालमा यदो सिकािबाट केही आशा गन्त सककन् जस्दो कयु िा गिदै 
हयुनयुहयुन्छ, ककन ? 

राष्ष्टरि यताको सवालमा यो सरकारले राम्ो काम र्छ्ग भिेर िटै हामीले समथ्गि ररेका हौँ। 
जस्तो पूव्गएमाले वा केपी ओली प्रधािमन्त्री हयु ँदा हामी पनि सरकारमा भथयौँ। त्ो बेला पनि 
राष्ष्टरि यताका कदममा िटै समथ्गि ररेका भथयौँ। माओवादी सरकारबाट हटेपछ्छ सरकार 
अपदस्त भयो। त्सपछ्छ एमालेले संसदमा जयुि सङ्घर्ग रयको राष्ष्टरि यताको नवरयमा, हामीले 
त्समा पनि समथ्गि रययौँ। माओवादी–काङ्ग्ेसले संनवधाि संशोधिका लाक्र ल्ाएका 
नवधेयकहरू, काय्गक्महरूको नवरोध रययौँ। यी सबटै कामहरू हामीले सँरटै ररेका हौँ। 

काङ्ग्ेससँरका रठवन्धिको सरकारभन्ा यो सरकारको भूनमका राम्ो हयुन्छ भिेर 
समथ्गि–सहकाय्ग ररेका हौँ। अहहले सरकारले छ्छमेकी मयुलयुकसँर समाि ष्कससमको 
सम्न्ध बिाउि िोजेको देखिन्छ। चीिसँरको सम्न्धमा काङ्ग्ेस सरकार अियुदार 
देखिएको भथयो। प्रधािमन्त्री ओलीले चीि भ्रमण ररेर महत्वपूण्ग समझौता ररे। िेपालको 
राष्ष्टरि यता र नवकासमा चीिको पनि महत्वपूण्ग भूनमका ्छ। त्सकारण चीिसँर एकिालको 
सम्न्ध नवस्तार रियु्गप्छ्ग  भन्े हाम्ो पनि जोि हो। यस आधारमा िटै चयुिावमा एमाले–
माओवादीसँर चयुिावी तालमेल ररेका हौँ। अहहलेसम्म यो सरकारले देशको राष्ष्टरि यतामा 
आघात पयुयगाउिे िालका निण्गय ररेको ्छटैि। 

यद्यष्प केही केही त्ो हदशामा भएका ्छि्। जस्तो महाकाली सन्न्धको प्रश्न, कणगाली र 
अरुण तेस्ोको सवालमा जयुि समझौता भए ती राष्ष्टरि यताको पक्मा ्छटैिि् भन्े लारेको ्छ। 
मधेसवादी दलहरू संनवधाि संशोधि ररेर पहािबाट अलग्टै क्ेत्र बिाउि लाक्रपरेको 
देखिन्छ। तर मधेसीको अिािका नवरयमा सरकारले अहहलेसम्म कयु िटै समझौता ररेको 
्छटैि।  यसलाई हामीले राम्टै मािेका ्छौँ। तर सरकारले समझौताको िीनत अपिायो भिे 
रलत हयुिे्छ। जिजीनवकाका सवालमा पनि यो सरकारले केही रि्ग सक््छ भन्े आशा ररेका 
्छौँ। तर अहहलेसम्म जिजीनवकाका सवालमा सरकारले ठोस कदम चालेको देखिदँटैि। 

–ओली–प्रिण्डले त निकास, समकृणद् ि समाजिािका कयु िा गरििहनयुभएकदो छ ?
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कयु रा ररे पनि अहहलेको स्थिनतमा देशमा समाजवाद ल्ाउि सम्व ्छटैि। व्यक्ति सम्भत्को 
अन्त्य, कृष्र, उद्योर व्यापार यी सबटैको राष्ष्टरि यकरण िभएसम्म हामी तयहाँ जाि सक्टैिौँ। 
त्सको लाक्र देश तयार पनि ्छटैि र आधार पनि तयार भएको ्छटैि। हाम्ो संनवधािले 
समाजवादी व्यवथिा ल्ाउिे कयु रा ररेको ्छटैि। समाजवादउन्युि िीनत अपिाउिे कयु रामा 
जोि हदएको ्छ। यो सरकारले जयुि बजेट, िीनत काय्गक्म ल्ायो, त्ो िटै  समाजवादउन्युि 
्छटैि। जहाँसम्म देशको सनमृद्धको कयु रा ्छ, त्समा म दयुई कयु रामा जोि हदि चाहन्छयु । समृद्द्ध 
भिेको कयु िटै िास राजधािी वा सहरको नवकास हयुियु मात्रटै होइि। यसका लाक्र देशको 
सवगाङ्गीण नवकास हयुि जरुरी ्छ। सहर मात्रटै होइि ग्ामीण क्ेत्रको पनि नवकास हयुियुप्छ्ग। 
त्सका लाक्र नवकास िीनत पररवत्गि रि्ग जरुरी ्छ। अहहले जयुििालको नवकास िीनत ्छ, 
हामीले त्सको नवरोध ररररहेका ्छौँ। अब समृद्द्धका लाक्र नवकेन्न्द्रत र सतियुसलत प्रकारको 
िीनत अपिाउियुप्छ्ग। देशका सबटै भारमा बजेट त्ही ष्कससमको हयुियुप्छ्ग। तर यो सरकारले 
त्स प्रकारको िीनत अपिाएको ्छटैि। असतियुसलत, असमाि प्रकारको बजेट नवनियोजि 
रददै रएको ्छ। त्सले सवगाङ्गीण नवकास हयु ँदटैि। 

कटै यौँ देशहरूले नवकास र्छ्गि्। पयुँजीवादी नवकासको स्वरूपमा केही मयुठ्ीभर उच्च प्रकारका 
मानिसले सम्भत् कमाउँदटै जान्छि्। ठूलो सङ्ख्यामा जिता नवकासको प्रनतफलबाट 
वभञ्त हयुन्छि्, झि् रररब हयु ँदटै जान्छि्। त्सकारण नवकास र समृद्द्ध भन्यु मात्र प्रयाप्त ्छटैि। 
त्ो जिमयुिी प्रकारको हयुियुप्छ्ग। जिताले लाभ सलिे हयुियुप्छ्ग। त्सकारण अहहले सरकारले 
जयुि प्रकारले नवकासका काय्गक्म ल्ाएको ्छ, यसबाट जितालाई लाभ नमल्टैि। िीनतरत 
कयु रामा सरकार स्पष्ट हयुियुप्छ्ग। 

–निपक्ी काङ्ग्ेस सिकािप्रनत धेिै नै आक्रामक िेखखएकदो छ। सिकािलाई िेिाबन्ी 
गनपे बेला सयुरु भएकदो हदो कक काङ्ग्ेसले हताि गिेकदो ? 

अहहले काङ्ग्ेसको िीनतलाई हामीले सही मािेका ्छटैिौँ, ष्किभिे यो पटक उिीहरूको 
चयुिावमा हार भयो। उिीहरू सोचेका पनि भथएिि्। कमसेकम बहयुमत ल्ाउँ्छौँ भन्ेमा 
ढयुक् भथए। त्सले उिीहरूमा नवचलि पटैदा भयो, अहहले त्ो देखिरािेको ्छ। अहहले 
काङ्ग्ेसले जे ररररहेको ्छ, त्सले काङ्ग्ेसको लोकष्प्रयतामा बृद्द्ध हयुन्छ जस्तो लाग्टैि। 
उिीहरू त आफिो हारका कारण के हो भन्ेमा पनि स्पष्ट ्छटैिि्। काङ्ग्ेसभभत्रकटै  एउटा 
पक्ले शेरबहादयुर देउवाका कारणले हार भयो भन्छ। देउवाको जयुि काय्गशटैली ्छ, त्सले 
काङ्ग्ेसलाई िोक्ाि पयुरेको ्छ, त्ो सत् हो। त्ो मात्रटै पनि होइि। राष्ष्टरि यताको प्रश्नमा, 
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तराईका प्रश्नमा, प्रधािन्ायाधीशको महाअभभयोरको प्रश्नमा लरायतका आचारसंहहता 
लारू भइसकेपछ्छ आफिा माने्छ भिगा रिने प्रश्नमा काङ्ग्ेसले िीनत रलत भथयो। त्सले पनि 
काङ्ग्ेसलाई चयुिावमा घाटा भयो। त्सको झोकमा काङ्ग्ेस जसरी प्रस्तयुत भएको ्छ, त्ो 
रलत ्छ। 

उसले िा. रोनवन् केसीको मयुद्दामा राजिीनत रि्ग िोजेको भथयो। त्ो रलत भयो भिेर 
हामीले पनि नवरोध रययौँ। भोसल कारणबस काङ्ग्ेसको सरकार आयो भिे देशको राष्ष्टरि यता, 
रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता ितरामा पिने सम्ाविा ्छ। त्सकारण काङ्ग्ेस आउिटै हयु ँदटैि, 
होलाि् सरकारका केही कमजोरी पनि। तर तत्ालटै प्रधािमन्त्रीले राजीिामा हदियुप्छ्ग वा 
सरकारलाई अपदस्त रियु्गप्छ्ग  वा असफल बिाउियुप्छ्ग भन्े कयु रा उठाउियु रलत हो। एमाले–
माओवादीको एकतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा सलएका ्छौँ। उिीहरू िनमलेको भए 
देशमा अस्थिरताको ितरा झि् बढ्थ्ो। त्सको फाइदा अरूले सलन्े। त्सकारण पनि 
यो सरकार ठीक ्छ। आफिा कमजोरीप्रनत सरकारले सयुधार रददै जाियुप्छ्ग। अहहले िा. 
रोनवन् केसीसँर ररेका समझौता, िेपाली चेलीहरूको आत्मसम्मािमा िलल पयुग्े ररी 
अभभव्यक्ति हदिे काियुि मन्त्रीलाई राजीिामा हदि लराइयो, यी सकारात्मक कयु रा हयुि्। 

–सिकािले उत्ि ि िसक्णसँग सन्तयुसलत कूटनीनत अगाकड बढाएकदो िाबी गिेकदो छ। 
तपाईंले कसिी हेनयु्तभएकदो छ ? 

सतियुसलत अझटै ्छटैि। अहहले पनि बढी प्रभयुत्व भारतकटै  ्छ, हरेक कयु रामा। काङ्ग्ेस र 
मधेसवादी दल पनि भारतपरस्त ्छि्। चीिसँर ष्िप्लोम्ाष्टक सम्न्धबाहेक भारतको 
जस्तो प्रभाव ्छटैि। त्सकारण भारतसँर धेरटै  सम्न्ध ्छ। सरकारले उत्रनतर िाका िोलिे 
प्रयत्न ररेको ्छ, यो भारतलाई मि परेका ्छटैि। अहहले पनि भारत िेपालले चीिसँर कयु िटै 
सम्न्ध िरािोस् भन्े चाहन्छ। भारतसँर सम्न्ध बन् रियु्गप्छ्ग  भन्े हाम्ो पनि कयु रा होइि। 
यो सरकारले दयुवटैनतर सतियुसलत सम्न्ध कायम रियु्गप्छ्ग। तर भारतले िटै बाधा पयुयगाउँ्छ। 
उत्रनतर सम्न्ध िराख् दबाब हदइराख्छ। पहहला पनि त्ही हयु ँदटै आएको हो। अहहले पनि यो 
सरकारले असलकनत पनि चीिसँर सम्न्ध नवस्तार रयको भिे मोदीलाई मि पददैि। 
त्सकारण भारत सकेसम्म यो सरकारलाई ढालिे, िेकपालाई फयु टाउिे कोससस पनि रि्ग 
सक््छ। उसको इनतहास त्ही ्छ। त्सकारण पनि एमाले– माओवादीको एकता पाटटीका 
लाक्र भन्ा पनि देशका लाक्र सही ्छ। िेकपामा फयु ट आयो भिे यो सरकारलाई असर 
र्छ्ग। त्सकारण पनि यो सरकार सचेत हयुियुप्छ्ग। 
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–सिकािकदो ननयत ठीक हयुँिाहयुँिै कदहलेकाहीँ ियुक् पनन सकछ, तपाईंकदो नििािमा यदो 
सिकाि के–के कयु िामा बच्नयुपछ्त ? 

िा. केसीकटै  नवरयमा कयु रा ररौँ। हामीले सयुरुदेखि िा. केसी सही ्छि् भिेर समथ्गि रययौँ। तर 
िा. केसीलाई काङ्ग्ेसले उपयोर रयको भन्े सरकारको कयु रा भथयो, त्ो होइि। िा. केसीका 
मारहरू सही भथए। सयुरुदेखि िटै सरकारले िा. केसीको सवालमा सही िीनत अपिाइहदएको 
भए सरकार कम बदिाम हयुन्थो। सरकार बदिाम हयु ँदा काङ्ग्ेसलाई फाइदा भयो। 
त्सकारण यस्ता रल्ीबाट जोक्रियुप्छ्ग। अहहले आइरहेको रौरीबहादयुर काककीको 
प्रनतवेदिमा कारवाही रिने सहमनत भयो। तर ययुनिभ्गससटीका माने्छहरूले त्सको नवरोध 
ररेका ्छि्। सरकारलाई दबाब आयो र ररेि भिे फेरर रलत हयुन्छ। यसकारण सरकारले 
यस्ता नवरयमा सही निण्गय रियु्गप्छ्ग। रल्ी रयको भिे आफटै लाई िान्छ। जिष्प्रयता कम 
हयुन्छ। 

पाँच वरने सरकार हो, लोकष्प्रयता घट्दटै रयो भिे अकको पटक मौका आउँदटैि। नवदेशी वा 
अन् शक्तिका दबाब आए पनि सरकारले के सोच्नयुप्छ्ग भिे यो बहयुमतको सरकार भए पनि 
थिायी होइि। त्ो सोचेर निण्गयहरू रियु्गप्छ्ग। जिपक्ीय काम रयको भिे पो पाँच वर्ग ससजलटै 
काम रि्ग सक््छ। अकको पटक पनि जिताले मौका हदन्छि्, ित्र त फास्ल्न्छि्। काङ्ग्ेस 
जसरी प्रस्तयुत भएको ्छ, यसलाई पनि सामान् भिेर उपेक्ा रि्ग हँयुदटैि। काङ्ग्ेसलाई 
आन्ोलि रि्ग हदउँ। तर सरकारले आफटै  रल्ी र्छ्ग वा रलत िीनत अपिाउँ्छ भिे 
काङ्ग्ेसले त्ही फाइदा सलन्छ। देशमा कटै यौँ प्रकारका रलत तत्व ्छि्, त्सले सरकारलाई 
भरपयुर प्रयोर रि्ग सक््छ। यस्ता कयु राबाट सरकार बच्नयुप्छ्ग। 

–प्रधानमन्ती ओलीलाई िादह ँतपाईंकदो सयुिाि के छ ?

पहहलो त चयुिावमा आफूले ररेका प्रनतबद्धता पूरा रि्गतफ्ग  ध्ाि हदियुप्छ्ग। देशको नवकास 
र समृद्द्धको कयु रा, भष्टरि चारलाई न्ूिीकरण रिने कयु रा, देशको राष्ष्टरि यताको जरेिगा रिने कयु रा, 
चीिसँरको सम्न्ध नवस्तार रिनेलराएतका कयु रा दृढतापूव्गक लारू रियु्गप्छ्ग। काम रदगा 
व्यक्तिवादी वा स्वेच्ाचारी प्रकारको भन्ा पनि जिमत हयुन्छ भिे त्सलाई आधार बिाउँदटै, 
िीनत पद्धनतलाई पररवत्गि रददै जाियुप्छ्ग। मटैले जे भिे त्ो सही ्छ भन्े होइि। िा. केसीको 
नवरयमा सयुरुमा जसरी प्रस्तयुत हयुियुभयो वा सही दृष्ष्टकोण अपिाउि सक्यु भएि। त्सलाई 
हामीले पनि रलत भन्ौँ। तर त्सलाई सतिोरजिक हहसाबले हल रिने कयु रामा उहाँले 
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भूनमका राम्ो भयो। न्ायालय क्ेत्रका नवरयमा पनि सही निण्गय सलियुप्छ्ग। अब दयुरगा 
प्रसाईंको अभभव्यक्तिलाई हल रियु्गप्छ्ग। यसलाई ठीक समयमा हल रियु्गभएि भिे अरू 
िोक्ाि पयुयगाउँ्छ। 

त्सटैले व्यक्तिवादी, स्वच्ाचारीभन्ा पनि सबटैको सल्ाह सलएर अक्घ बढ्ियुप्छ्ग। आफिा 
सल्ाहकारबाट सही सल्ाह सलियुप्छ्ग। पाटटी एकता रियु्गभएको ्छ। सरकारको िेतृत्व 
ररेको हहसाबले पनि बढी सजम्मेवारी उहाँमा हयुन्छ। पूव्ग माओवादीसँर राम्ोसँर सम्न्ध 
कायम रिने, सरकार भभत्रका अतिनव्गरोध मटैत्री हहसाबले हल रिने जस्ता कयु राम ध्ाि 
हदियुप्छ्ग। यो सरकारले जिताको हहतमा काम ररोस्, नवकास र समृद्द्ध कायम ररोस् र 
देशमा स्थिरता पटैदा ररोस् प्रधािमन्त्री र सरकारलाई हाम्ो सयुझाव हो। 

–प्रिण्ड नेकपाकदो अध्यक् हयुनयुहयुन्छ, उहाँलाई पनन केही सयुिाि छ कक ? 

प्रचण्मा एउटा राम्ो क्मता देिेका ्छौँ। उहाँले अफठ्ारो परेमा सही निण्गय सलिे क्मता 
राख्यु हयुन्छ। ओली सरकार अपदस्त रराएर काङ्ग्ेससँर जाियुभयो। त्सलाई हामीले रलत 
भन्ौँ। रलत कदम चालियुभयो, पयुिनव्गचार रियु्गप्छ्ग  भिेर भन्ौँ। पछ्छ त्ो रियु्गभयो पनि। 
काङ्ग्ेससँरको सम्न्ध तोिेर एमालेसँर नमलियुभयो। यस्ता निण्गय रिने कयु रामा उहाँको 
क्मता राम्ो ्छ। जसलाई उहाँले आफूले भन्े रियु्गभएको ्छ, क्मभङ्गता। क्मभङ्गता रिने 
क्मता राम्ो ्छ। पोसलष्टकल िेताले म प्रधािमन्त्री बन्छयु  या बन्न्िँ भिेर सोच्ने होइि। 

देशको कसरी नवकास रिने, जिताको समस्ा कसरी हल रिने, पाटटीका ससद्धाति कसरी 
लग्े भन्े कयु रामा ध्ाि हदियुप्छ्ग। पदलाई मयुख्य बिाउिे होइि। पदलाई मयुख्य सोचेर 
हहि्ँियुभयो भिे राजिीनत सही हदशामा जाँदटैि। उहाँलाई मेरो सयुझाव हो। आवश्यकताअियुसार 
पद समालियुप्छ्ग। तर त्सलाई िटै केन्द्र बिाएर कयु िटै िेताले सोच्न हयु ँदटैि। देश र जिताका 
लाक्र केन्न्द्रत हयुियुभयो भिे त्सले उहाँलाई अझटै सफल बिाउँ्छ। लामो इनतहास बोकेको 
काङ्ग्ेस अहहले कस्तो अवथिामा आइपयुग्यो। देउवाको िेतृत्वले पाटटीलाई कहाँ पयुयगायो। 
पाठ ससक्युप्छ्ग िेकपा र उसका िेताहरूले।    

–६ िशक लामदो कम्युननस् िाजनीनतक जीिनमा तपाईंले धेिै उताि–िढाि िेख्नयुभयदो। 
नेपालकदो कम्युननस् आन्दोलनका सबै ियुम्ीहरू पनन तपाईंले हेनयु्तभयदो। जेठ ३ गते 
एमाले ि माओिािीबीि एकता भयदो। तपाईंकदो नििािमा नेपाली कम्युननस् 
आन्दोलनका लागग एमाले–माओिािी एकता भएकदो जेठ ३ गते कस्दो दिन हदो ?
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एकता भएको हदि त राम्ो हदि हो नि। सरकार बिेपछ्छ एमाले–माओवादी नमल्टैिि् ष्क 
भन्े आशङ्ा भथयो। उिीहरूमा िनमलेको भए त्सको असर सरकारमा देखिन्थो। फेरर 
अस्थिरता पटैदा हयुन्थो। जसले रदगा प्रनतष्क्यावादी पयुिः सरकारमा हयुिे अवथिा आउि पनि 
सक्थ्ो। पछ्छ एमाले माओवादीले पाटटी एकता ररे। त्ो हदि बधाई हदयौँ। स्वारत रययौँ। 

–तपाईंले एकता िेशकदो दहतमा छ भन्युभएकदो धथयदो, के आधािमा हदो ि अदहले पनन 
त्यहीँ बयुिाइमै हयुनयुहयुन्छ ? 

कम्युनिस् पाटटीको निमगाण भयो भन्े लाग्टैि। तर एमाले माओवादीको एकतालाई हामीले 
सकारात्मक रूपमा सलएका ्छौँ। उिीहरू िनमलेको भए देशमा अस्थिरताको ितरा झि् 
बढ्थ्ो। त्सको फाइदा अरूले सलन्े। देशको राष्ष्टरि यता बचाउि, रणतन्त्र, धम्गनिरपेक्ता 
कायम रि्ग र देशको नवकास रि्ग मद्दत पयुग्छ। त्सकारण पनि यो एकता देशको हहतका 
लाक्र सही ्छ। 

–एकताका नकिात्मक ि सकािात्मक ियुिै पाटा हदोलान् ? तपाईंकदो नििािमा 
सकािात्मक ि नकािात्मक पाटा के–के हयुन बयुँिा–बयुँिामा भन्ा ? 

उहाँहरू माक्सवाद, लेसलिवादका ससद्धातिबाट नवचसलत हँयुदटै जाियुभयो। हयुि त यो अहहले 
होइि पहहलेदेखि िटै हो। संसदवादी हदशामा जाियु िटै उहाँहरूको कमजोरी हो। त्सटैले एउटा 
कम्युनिस् पाटटी निमगाण रि्ग सम्व भइरािेको ्छटैि। यो कमजोरीलाई नवचार रियु्गप्छ्ग, 
सयुधार रददै जाियुप्छ्ग। ठीक ्छ, कम्युनिस् पाटटी को हयुन्छ हयुन् बेग्टै कयु रा भयो। यो लामो 
सटैद्धान्तिक सङ्घर्गको कयु रा हो। आफिा मतभेद होलाि्, त्ो ्छलफल ररौँला। तर मूलरूपमा 
कटै यौँ पटक आन्ोलि र सङ्घर्ग ररेका ्छौँ। राजतन्त्र, पञ्ायतका नवरुद्ध सङ्घर्ग रययौँ। 
त्समा हामी नमलेर सङ्घर्ग रययौँ। तत्ालीि रूपमा देशमा जो कम्युनिस् भए पनि िभए 
पनि संनवधाि बिाउि मयुख्य भूनमका एमाले, माओवादी र काङ्ग्ेसको भथयो। संनवधाि 
बिाउिे र जारी रिने बेला भारतले रोक्े प्रयत्न रयको। हाम्ो जोि जसरी संनवधाि बिाउि एक 
भए उिीहरूको बीचमा एकता हयुियुप्छ्ग भन्े भथयो।  हाम्ो उसलाई समथ्गि हयुन्छ भिेका 
भथयौँ। त्स्तटै केहीपछ्छ भारतले फयु टाउँदटै लग्यो। पहहला सयुशील कोइरालालाई फयु टायो, पछ्छ 
प्रचण् केपीलाई फयु टायो। त्सपछ्छ तीि पक् भए। पछ्छ एमाले–माओवादी एक भए, त्समा 
हामी ियुशी ्छौँ। त्समा केही कमजोरी ्छि्। कोही कम्युनिस् ्छ भिेर मात्रटै हामीले समथ्गि 
ररेको होइि। 
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–एकता, प्रिण्ड ि ओलीकदो व्यगतिगत लाभका लागग धथयदो भन्ेहरूकदो पनन ठूलदो 
सङ््ा छ। तपाईं के मान्युहयुन्छ ? 

होइि, हामी मान्टैिौँ। व्यक्तिरत लाभ ओली, प्रचण् वा अरू कयु िटै िेताका होलाि्। तर मयुख्य 
रूपमा त्ो एकता देशको हहतमा भथयो। देशलाई फाइदा पयुग्े भएर हामीले स्वारत ररेका 
हौँ। प्रचण् र ओली िनमलेको भए के हयुन्थो ? पाटटीसँरटै सरकार सञ्ािलिमा अफट्ारो 
आउँथ्ो। त्सपछ्छ रम्ीर पररणाम आउि सक्े। कसटैका व्यक्तिरत महत्वकाङ्क्ा हयुि 
पनि सक््छि्, व्यक्तिरत लाभ हयुि सक््छि् तर त्ो रौण कयु रा हो। मयुख्य कयु रा एकताले 
सरकारलाई स्थिर बिाउि र देशको नवकास रि्ग मद्दत ररेको ्छ। 

–ियुई ठूला कम्युननस् पाटटी नमलेपचछ अरू साना–साना कम्युननस् पाटटीबीिकदो 
एकताकदो ढदोका खयुलेकदो छ। तपाईंहरू के गिदै हयुनयुहयुन्छ ?

त्सबेला िारायणकाजी श्ेष्ठ िेतृत्वको एकता केन्द्र भथयो। त्ोसँर चार वर्ग ्छलफल 
भयो। त्सपछ्छ हाम्ो एकता भयो। एकता भएपछ्छ कररब चार साढे चार वर्ग हामी बस्ौँ। 
कररब िौ वर्ग िच्ग भयो। तर त्ो एकता भएर पनि पररणाम राम्ो भएि। त्सकारण एकता 
रदगा पछ्छका पररणाम िसोची आभत्एर एकता रि्ग हयु ँदटैि। जस्तो राप्रपाकटै  बीचमा एकता 
भयो तर पछ्छ फेरर फयु ट्ो। त्सटैले सबटै सटैद्धान्तिक र राजिीनतक पक्, सङ्गठिको अवथिा 
सबटै नवरयलाई राम्ोसँर ्छलफल िररी एकता रियु्ग राम्ो हँयुदटैि। 

हाम्ो पनि वटैद्यजी, नवप्लवजीहरूसँर एकताको बारेमा ्छलफल िचलेका हटैिि्, चलेकटै  हयुि्। 
जयुि प्रकारको सोचाइ उहाँहरूको ्छ, जस्तो भिौँ सङ्घीयताको पक्मा यसले कयु रा नमलेको 
्छटैि। सङ्घीयतालाई हामी नवरोध र्छयौँ। देशका लाक्र यो उपययुति ्छटैि भन्छौँ। उहाँहरू 
सङ्घीयता सही ्छ भन्यु हयुन्छ। जानतवादको सोचाइ पनि त्नत स्पष्ट ्छटैि। चयुिाव बहहष्ार 
रियु्गप्छ्ग  भन्युभयो, त्सलाई हामी रलत भन्ौँ। नवप्लवजीहरू एकीकृत क्ान्ति भन्युहयुन्छ। 
त्हाँ पनि हाम्ा मतभेद ्छि्। नवप्लवजीले जयुि प्रकारको काय्गशटैली अपिाउियुभएको ्छ, त्ो 
काय्गशटैली हहसंात्मक प्रकारको ्छ। त्सलाई समथ्गि रि्ग सक्टैिौँ। त्सकारण हाम्ाबीचमा 
मतभेद अतिनवरोध ्छि्। यसले तत्ाल एकता हयु ँदटैि। चयुिाव पहहला प्रचण् र ओलीसँर 
मेरो कयु रा भएको भथयो। एकताको सम्ाविा के ्छ ? भन्े कयु रा रियु्गभएको भथयो उहाँहरूले। 
मटैले एकता व्यक्तिरत रूपमा हहतमा हयु ँदटैि, भारवन्ा रिनेररी हयु ँदटैि, सटैद्धान्तिक नवरयमा 
एकता चाहहन्छ भिेँ। तपाईंहरू र हाम्ोबीचमा जयुि प्रकारको सटैद्धान्तिक, राजिीनतक मत 
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भभन्ता ्छ, त्समा ्छलफल रियु्गप्छ्ग। त्सपछ्छ एकता हयुिे ष्क िहयुिे टयुङ्गो लाग्छ भिेँ। ठीक 
अहहले वटैद्य र नवप्लवजीसँर त्ही हो। सटैद्धान्तिक नवरयमा ्छलफल ररेपछ्छ एकता हयुिे वा 
िहयुिे भन्मा पयुग्युप्छ्ग। त्ही पनि काय्गरत एकता ररेर जाऊँ भिेर रयौँ। तर नवप्लवजीसँरको 
काय्गरत एकता बन् रियु्गपयको। उहाँले राउँपासलका सबटैलाई िारेज रियु्गप्छ्ग  भन्े िीनत 
अपिाउियुभएको ्छ। प्रादेसशक संरचिा जयुि ्छ, त्ो सङ्घीयताको संरचिा हो। सबटैभन्ा 
पहहला यसलाई िारेज रियु्गप्छ्ग  र राउँपासलकालाई अझटै अभधकार हदियुप्छ्ग भन्े हो। 

उहाँहरूले िारेज मात्रटै होइि, जयुि ठाउँमा हाम्ो राउँपासलका अध्क्हरू ्छि्, त्हाँ रएर 
तयुरुति राजीिामा हदियु ित्र जिकारवाही र्छयौँ भन्युभयो। तपाईंको जनत बजेट ्छ त्सको दयुई 
प्रनतशत हामीलाई ट्ाक् नतियु्गप्छ्ग  भिेर भन्युभयो। जब हामी काय्गरत एकता ररेका भथयौँ, 
हामटै्र साथीहरूलाई रएर त्स्तो धमकी हदियुभयो। त्सपछ्छ हामीले काय्गरत एकता िटै बन् 
रययौँ। वटैद्यजीहरूसँर काय्गरत एकताको ढोका ियुला ्छ। सहमनत भए एकतामा जाि पनि 
सक््छौँ। नवप्लवजीहरूसँर पाटटी एकता टाढा भयो। िेकपासँर पनि तत्ाल एकताको कयु िटै 
सम्ाविा ्छटैि। पछ्छ सबटै सयुध्ेर आए अथवा कयु रा नमल्टै रए त्ो पनि असम्व भएि। 
हामीबीचमा सटैद्धान्तिक र राजिीनतक तहमा ठूलो अतिनवरोध ्छ। त्ो कयु रा माभथबाट हल 
ररेर हँयुदटैि। तल्ो लेभलबाटटै व्यवहारमा पररवत्गि भयो भिे एकता बल् सम्व हयुन्छ। त्ो 
कयु रा उहाँहरूमा निर्भ्गर ्छ।

–केही दिनअगि तपाइइंले एउटा काय्तक्रममा जनताले ल्ाएकदो गणतन्त, धम्त ननिपेक्ता 
ि सङ्िीयता खतिामा िहेकदो भन्युभएकदो धथयदो। त्यस्दो कसिी िेख्नयुभयदो ? 

पहहला एउटा प्रसङ्ग जोि््छयु । २०४६ सालपछ्छ जब देशमा वटैधानिक काम भयो। त्ो बेला 
संनवधािसभाको मार ररेर हामीले चयुिाव बहहष्ार ररेका भथयौँ। त्सबेला देशको स्थिनत 
सम्ूण्गहहसाबले नवचार रदगा राजावादी सल्बलाउिे ितरा ्छ। राजतन्त्रको ितरा ्छ भिेर 
भन्ा कसटैले ध्ाि हदएिि्। तर पछ्छ त्ही भयो। अहहले पनि हामी के देख्छौँ भिे जस्तो 
राप्रपाले राजसंथिाको पयुिस्थापिा रिने, हहन्युराज्य बिाउिे भिेर अभभयाि िटै चलाएको ्छ। 
अककोनतर भारतमा मोदीको सरकार ्छ। भारतको नवस्तारवादी िीनत सधैँ हामीमा रहन्छ। 
मोदीभन्ा अक्घकाले कसटैले िेपालमा हहन्यु राष्टरि  बिाउिे कयु रा रददैिथे, राजतन्त्रको 
पयुिस्थापिा रिने कयु रा रददैिथे। मोदी िेपाललाई हहन्यु राष्टरि  बिाउिे कयु रा र्छ्गि्, राजालाई 
ल्ाउिे कयु रा र्छ्गि्। िेपालको ्ेछउमा आएर आहदत्िाथलाई मयुख्यमन्त्री बिाइहदए। ऊ 
हमेसा िेपालमा हहन्युराष्टरि  र राजा ल्ाउियुप्छ्ग भन्े माने्छ हो। यसकारण यो ितरा पनि सािो 
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ितरा होइि हेियु्गस्। मौका पिनेनवभत्कटै  यो काम रि्ग सक््छि्। 

पूव्ग एमाले र माओवादी वा िेकपामा त्स प्रकारको सोचाइ ्छटैि, यो सकरात्मक हो। 
हहन्युराष्टरि को सोचाइ ्छटैि, यसले बचाएको ्छ। केही ररी काङ्ग्ेस आएको भए त िेपाल 
राजतन्त्र र हहन्युराष्टरि मा रटैसक्थ्ो। 

अकको कयु रा पनि ्छ। पहहला राजाले राजतन्त्र कायम ररेको उसको आफिो शक्तिमा मात्र 
होइि, बहयुदलीय पाटटीले आएर जे–जे रलत िीनत अपिाउँदटै रए, त्सटैको आधारमा राजाले 
जिआधार तयार पारे। अहहले िेकपाको सरकार ्छ। काङ्ग्ेसको कयु रटै  ्छािौँ। यहद िेकपाले 
रलत िीनत अपिाउँदटै रयो, भ्रष्टाचार बढ्दटै रयो, नवकास निमगाण हयुि सकेि, बजेट 
नवनियोजि हयुि सकेि र प्रशासिले राम्ो काम रि्ग सकेि भिे जितामा असतिोर पटैदा 
हयुन्छ। त्सले राजावादीलाई फाइदा पयुग्छ। ज्ािेन्द्र कयु ि बेला मौका आउँ्छ भिेर बससरािेका 
्छि्। त्सकारण भारतले रिने बाहहरी कारण हो। िेपालभभत्र बसलयो स्थिर सरकार हयु ँदासम्म 
उसले हहन्युराष्टरि  बिाउि सक्टैि। राप्रपा, ज्ािेन्द्र कसटैले सक्टैिि्। तर सबटैभन्ा ितरा 
वत्गमाि सरकारबाट ्छ। उिीहरूले सही िीनत अपिाएिि् भिे भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नवकास 
निमगाणका काममा ध्ाि हदएिि् भिे यसले जितामा ठूलो असर प्छ्ग। जसले प्रनतरानम 
शक्ति र राजावादीलाई सहयोर पयुग्छ। जिताले बरु राजा िटै आएको राम्ो भिे भिे के हयुन्छ 
भन्युस् त ? त्सले त राजतन्त्रको पयुिस्थापिा हयुि सक््छ। राप्रपा र राजाबाटको ितरा रौण 
हो। तर मयुख्य ितरा यो सरकारबाटटै ्छ। अकको रम्ीर ितरा मोदीबाट ्छ। त्सटैले यो 
सरकारले सही िीनत सलियुप्छ्ग।

साउि १६, २०७५


