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नाकाब�द�ल ेिसकाएको पाठ

   

 

मानव समाजमा स�ुवचार र �ववके िनर�तर�पमा �वकास एव ं�व�तार हुँदै

गइरह�छ । तथा�प, �य��गत �वाथ� र लालचको प�जाल ेमािनसलाई यसर�

अ�ँयाएको छ �क यसल ेमािनसलाई पीडा �दइरहकेो छ । मानव क�याणको

नाममा हामी अिधकारका कुरा धरे ैगछ� । तर, वा�तवमा हामी आफू

लाभा��वत हनु ेकुरामा� ैग�ररहकेा ह�ुछ� ।
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(कुवते,

इराक र

िस�रया) मा

भएको

���ले

त�कालै

�व�को

�यानाकष�ण

ग¥यो भने

आिथ�क�पमा जज�र द��ण अ��क� दशे सडुानमा भएको नरसहंारबार े�यित

चासो रा�खएन । अ�हल ेभारतल ेनपेाललाई लगाएको नाकाब�द�, जसले

भपू�रव�े�त रा�को अिधकारलाई ठाडो उ�लघनं ग�ररहकेो छ �यो पिन

उसगैर� हराएको छ । य�तो सवंदेनशील कुराह�मा जब हामी पछा�ड छ� भने

भौितक �वकासको के अथ� भयो र ! �यो त केह�बरेम ै�वनाश हनु स�छ ।

अलकायदाज�ता �व�ोह� समहूको ��याकलापह�बाट यो �� भइहा�छ ।

नपेालको स�ंवधान लगभग ८ वष�को ठूलो �खचातानीप�ात ्आएको हो ।

�यसलै ेयो स�ंवधानमा कमी–कमजोर�ह� हनु ुअ�वाभा�वक होइन । तर,

�गितशील मा�छेको राजनीितमा �वशेप�ात ्यो सशंोधन हुँद ैजानछे ।

�मरणीयमा� होइन आ�य�जनक कुराचा�ह ँके द�ेख�छ भन,े यसपटक

भारतको ह�त�पे हुँदाहुँद ैपिन स�ंवधान ८५ �ितशतभ�दा बढ� �ितिनिध�ारा

पा�रत भयो । सव�साधारण जनता पिन क�ठनाइ सहन,े तर अ�याचार नसहने

प�मा द�ेख�छन ्। यसबाट यो िन�कष�मा प�ुन स�क�छ, नपेाली जनता

आ�नो साव�भौमस�ाका लािग अ�डग छन ्। नपेालको यस �किसमको साहस

र �विनण�यबाट प�हलो पटक भारतल ेठूलो झ�का महससु ग¥यो । उसले

आ�नो ��ता नाकाब�द�माफ�त ्�कट ग¥यो । आफै�ारा पो�षत मधसेका

टाठाबाठा जिमनदार साम�तह�को बाह�ुय रहकेो राजनीितक समहू�पी

कठपतुलीह�लाई चलाखीपणू� ढगंल े�योग ग¥यो । उसल ेमानव ढाल

िनमा�ण गराई नपेाल–भारतको म�ुय �यापा�रक नाकाह�मा सवार�

साधनको आवतजावत अव�� गराएको छ ।

भारतल ेयितस�म कपट दखेाएको छ �क आफूल ेगरकेो अमानवीय

क�पना लोकमा

रमाउने

�वत��ता

पाएका ह�ुछन।्

नपेालका...

नाग�रक

कसल ेज�मायो

सम�या?

यितखरे दशे

ग�भीर सकंटको

अव�थाबाट

ग�ुजर्रहकेो छ।

एकाितर

मलुकुिभ�कै केह�

राजनीितक दल

सीिमत जायज

एव ंअिधकतम

अ�ासािंगक माग

रा�द ै�व�फूत�...

अभय ��े

रावण

म�हमाको

साथ�कता

सामा�जक,

सा�ंकृितक र

�ाकृितक

स�ब�धलाई

राजनीितक

स�ब�धले

ख��डत गन�

स�दनै। यदाकदा

�यसल ेअसर भने

गन� स�छ।

भारतीय

नाकाब�द� र

मधसे...

छ� रा�वाद
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�यवहारलाई 'असरु�ाका कारण अवरोध' भनी बा�हर� मलुकुह�सामु

ढाकछोप गद� आएको छ । यसर� नपेाली जनताको उजरु�लाई भारतको चक�

�वरल ेदबाइएको छ र �व�का स�चार मा�यमह�ल ेपिन आ�त�रक कुरा

नबझुी ज�ताको �य�त ैउ�तृ गरकेा छन ्। भारतल ेप�हल ेपिन आ�नो िन�हत

�वाथ�का लािग य�तो नाकाब�द� नलगाएको हनै । तर, यसपटक भने

उचािलएका दलह�को सयंोजनमा द��णी भगेमा नपेालको स�ंवधानल ेमधसे

र था� जाितलाई नसमटेकेो भनी �वरोध �दश�न एव ंहलुदगंा भयो । यसबाट

दज�न� हताहत भए । वा�तवमा नपेालको स�ंवधानमा मधसे, जनजाित,

म�हला र �पछ�डएका वग�को आर�णको �यव�था ग�रएको कुरामा साधारण

मधसेवासी अनिभ� द�ेख�छन । सव�सधारणको अनिभ�ताको फाइदा

�यहाकँा शोषक–जिमनदारह�ल ेिलएको द�ेख�छ ।

यसमा कसकैो मतभदे छनै �क था� र मधसेीबाहके धरे ैजनजाित वष�द�ेख

आ�नो अिधकारबाट व��चत छन ्। यसको फाइदा उठाउँद ैइसाई धम��व�तार

गन� त�लीन अ�तरा���य सघंस�ंथाह� धमाधम धम� प�रवत�न गराउन सफल

भएका छन ्। आ�न ैदशेमा अपहिेलत भएर ग�रबीम ैजीवन �बताउनभु�दा

कोह� आ�न ैआगँनमा आएर धम�को नाममा सहिुलयत �द�छ भन ेआक�ष�त

हनुमुा उनीह�को के दोष ? य�ता लगत ��याकलाप िनय��णमा सरकारको

�यान गएको छनै ।

अ�पस�ंयक समहूह�को अिधकारको स�दभ�मा �व�मा नपेाल उदाहरणको

�पमा रहकेो छ । स�ंवधानल ेस�पणू� वग�लाई सम�ेन खोज ेपिन सबलैाई

उ��कै खसुी पान�ु अस�भव छ । म�हलाल ेप�ुषजितको अिधकार नपाए पिन

नपेालको स�ंवधान �वकासो�मखु दशेह�को तलुनामा उ�कृ� छ । अझ ैपिन

यस ��ेमा थप �यास भइरहकेो द�ेख�छ । सबभै�दा �वकिसत मािनएको

अम�ेरकामा पिन अझ ैम�हला समान आयको माग गद�छन ्भन ेरगंभदे उ��कै

ग�ढएको छ ।

ऐितहािसक�पमा न ैतराईवासी नपेालील ेभारतसगँ सामा�जक, सा�ंकृितक र

आिथ�क स�ब�ध गासँकेो हुँदा उनीह�लाई आ�नो म�ु�ठमा रा� स�क�छ

भ�न ेकुरामा भारत �व��त छ । अिधकाशं मधसेी प�ुत� अिघद�ेख भारतबाट

बसाइ ँसररे आएका पिन छन ्। नपेालकै पहाड�, �हमाली तथा जनजाित

नाग�रक

भारतबाट

�ायो�जत मधसे

आ�दोलनले

मलुकुको

अथ�त��

ऋणा�मकमा�

बनाएको छनै,

नपेाली

जनतालाई ठूलै

सा�ती पिन

�दइरहकेो छ। यो

अव�थामा अब

नपेालका...

नाग�रक

भकू�पपी�डत

का अिधकार

वशैाख १२ गते

गएको भकू�प र

�यसपिछका

पराक�पनले

मलुकुमा ठूलो

मानवीय,

भौितक,

वातवरणीय,

आिथ�क, ज�ैवक

�ित त

िन��यायो न,ै

�यससगँ.ै..
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भख�र.ै..
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अवाड�

तराईमा सहज जीवन �बताउन आएका हनु ्। तराईको उव�र भिूमल ेती

प�र�मीलाई आक�ष�त गरकेो हो । उनीह�ल ेतराईको अिधकाशं �ह�सा

ओगटकेा छन ्। मधसेमा ब�न े'मधसेी' हनु ्। उनीह�लाई मधसेी भ�यो भनरे

ह�ेपएको महससु गन�ुको कुन ैऔिच�य छनै । तर, मधसेमा ब�नलेाई

'भारतीय' वा 'धोती' भनरे ह�ेन ेमानिसकता त�काल हटाउनपुन� द�ेख�छ ।

�योबाहके उनीह�को रहनसहन र भाषालाई इ�जत गन�ुपन� ह�ुछ । मिैथली

भाषालाई �ह�द� भनी अवहलेना गन� �व�ृ� पिन �या�नपुछ� । यी सब ैकुराको

जड सामदुाियक भावना र चतेनाको �वकास नभएर न ैभएको हो । नपेालको

सा�रताको आकँडा हने� हो भन,े राणाशासनको अ��यमा ८ �ितशतबाट ब�दै

अ�हल ेलगभग ६५ �ितशत पगुकेो द�ेख�छ । तथा�प, कितपय दशेको

तलुनामा यो िनकै कम हो । अक� कुरा िश�ा भनकेो एउटा साधनमा� हो,

जसल े�ववकेशील ब�न म�त गछ� । िश�ाको गलत �योग भएमा नपेालका

पढलेखेकेा नतेाह�को ज�त ै�यो अन�ुपादक ह�ुछ । ियन ैनतेाह�को

कमजोर�का कारण मधसेी जनता अझ ैअप�े�त महससु ग�ररहकेा हनु ्।

दभुा��य, मधसेीको अस�त�ु�को फाइदा िलन ेअिभ�ायल े�यहा ँबािस�दालाई

�विभ�न �लोभन र �मपणू� �चार�सार गर� आ�दोलनमा उ�साउन ेभारतको

कु�टल िनयित रहकेो द�ेख�छ । कठपतुली बनाइएका मधसेका नतेाह�को

म�तबाट भारत नपेाल ग�जागोल ग�ररहन चाह�छ । �ितिनिध

सभालगायत अ�य ��ेमा आ�नो बच��व रा� चाह�छ । �यसका लािग

भारतकै स�लाहमा जनघन�वको आधारमा �ितिनिध छािननपुन� ��ताव

अिघ सा�रएको छ । यसबाट आफूल ेचाहकेो काननु बनाउन स�कन ेर नपेालको

�ाकृितक स�पदा �वशषेतः जल�ोतको उपयोग गन� भारतको उ��ेय रहकेो

द�ेख�छ । सात �ा�तबाट आठ बनकेो कुरा भारतलाई मन परकेो छनै ।

कैलाली, क�चनपरु, सनुसर�, झापा र मोरङलाई मधसे �ा�तमा रा�दा पहाड�

भागलाई तराईबाट अल�याउन स�न ेर आइपरमेा स�जल ैनाकाब�द�

लगाउन िम�न ेभारतको सोच छ । यसको �माण भारतीय �धान म��ी नर�े�

मोद�को नद� हातमेालो योजनालाई िलन स�क�छ । उनको योजना साकार

हनु नपेालका नद�नालाह� िनकै आव�यक छन ्। यस योजनाबाट बा� ैम�हना

िसचँाई गन� र पया�� जल�व�तु ्िनका�न ेल� उनको छ ।

िस��कमको भारतमा �वलय तथा भटुानी नाग�रक नपेालमा थ�ु�नमुा
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चपली नायक िघिमर ेप�ाउ

�यासभ�दा दाउरा दो�बर महगँो

पय�टन बोड� िसइओमा जोशी

छनोट

मौ��क नीितको सरंचना फेन�

सझुाव

भारतको कु�टल चाल �ज�मवेार छ । भटुानी शरणाथ� �वदशे फक�न

नस�नमुा भारतको न ैठूलो हात रहकेो छ भ�न ेकुरा सबलै ेबझुकेा छन ्।

भटुानको द��णी भगेका नपेाली भटुानीको आ�नो प�हचान, भषेभषुाको

मागलाई कु�चन ेकाममा भारतल ेभटुान सरकारलाई म�त गरकेो द�ेख�छ ।

सम�मा भारत नपेालको �वाधीनतामािथ �रस रा�छ । अझ ैपिन भारतीय

पा�य�ममा 'ब�ु भारतमा ज�मकेो' उ�लखे छ । यह� कारण न ैकितपय

भारतीय नपेाल भारतकै एक �ा�त हो भ�न े�ममा छन ्। �यसमािथ

नपेालका अवसरवाद� नतेाह�लाई नचाएर श�� �दश�न गद� नपेालको

आ�त�रक मािमलामा भारत अनाव�यक चासो �य� गद� आएको छ ।

सन ्१९५०को नपेाल–भारत स��धलगायत जल�ोतका कितपय स��ध

(महाकाली, कोशी योजना, ग�डक िसचँाई र �व�तु ्सहमित, टनकपरु

सहमित) असमान छन ्। भारतबाट नपेाली भभूागको अित�मण पिन

�यितकै भइरहकेो द�ेख�छ । राणाशासनको समयद�ेख आ�नो दशेभ�दा

�वाथ�लाई �यानमा राखी भारतसगँ भएका आजस�मका सहमितह�ल ेपिन

यो प�रणाम िन��याएको हो । य�ता स�झौताह�को नपेालका शभु�ेछुक

अ�य दशेको म�य�ततामा दईुप�ीय लाभका आधारमा प�रमाज�न गन�ुपन�

द�ेख�छ । �यितमा� हनै, कोलकातालगायतका सब ैब�दरगाहमा नपेालको

सहज पहुँच हनुपुछ� । फूलबार� कोर�डोरबाट बगंलादशेसगँ पारवहनका

िन��त नपेाल सरकारबाट पहल नभएको हनै, तर भारत आफू यसबाट

लाभा��वत नहनु ेहनुाल ेचपु छ ।

अ�हल ेनपेालमा इ�धन, औषिध र खा�ा�नको अभाव द�ेखदँ ैगएको छ ।

बशैाखको भकू�पबाट नाजकु भएको नपेालको आिथ�क, श�ै�क र �वा��य

��े नाकाब�द�का कारण थप �भा�वत भएको छ । सरकारल ेवकै��पक

इ�धनका �पमा दाउराको �ब�ध ग�ररहकेो छ । यसबाट हनु ेवन�वनाशले

िनकट भ�व�यमा वातावरणमा नकारा�मक �भाव समते द�ेखन ेछ । सयं�ु

रा� सघंल ेआ�नो �ववरणमा भारतको नाकाब�द�ल ेनपेालको भ�व�य धराप

बनाएको भनी उ�लखे गरकेो छ । वाल���ट जन�लल ेनपेाली जनतालाई

जातीय एव ं��ेीय �वभदेको नारा �दइ वग�य �वभाजन गन� भारतको

�यासलाई ठूलो ग�ती भनी उ�लखे गरकेो छ । यसल ेभारतको दखल



12/18/2015 Nagarik News - नाकाब�द�ल ेिसकाएको पाठ

http://nagariknews.com/opinion/story/50615.html 6/10

Tw eet

+2   

�हमाली दशेमा कमजोर हनु ेबताएको छ ।

नाकाब�द�ल ेनपेालीलाई आ�नो वा�त�वकताको अवगत गराएको छ ।

ससंारका आिधका�रक कुराह� कागजमा मा� ैसीिमत रहन ेर बिलयाह�ल ेनै

राज गन� कुरा पिन यसपटक रा�र� प�ु� हनु पगुकेो छ । यसल ेनपेालीलाई

आ�मिनभ�र हनु पिन झकझकाएको छ । �यितमा� हनै आ�नो

जल�ोतलगायत अ�य स�पदाको सह� उपयोगबाट भारतलाई चनुौती �दन

स�क�छ भ�न ेकुरा पिन स�झाएको छ । कुरामा मा� ैसीिमत रहकेो सय�थर�

फूलको फूलबार� नपेाललाई सब ैनपेालील ेसमान�पमा मलजल गरकेो

ख�डमा हामील ेक�ह�य ैकससैाम ुशीर झकुाउनपुन� छनै ।
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