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गत व�शाखको �वनाशकारी भ�क�पबाट झ�ड� ९ हजार जनाको �यान गयो भ� हजारौ� �यि�त घाइ� र घरवार�वहीन ब�न
प��। सात खब�भ�दा बढीको आ�थक नो�सानी भएको सरकारी त�य�क छ। आ�थक �वप�नताबाट ग�िजर्एको �पालका
ला�ग भ�क�प� �याएको �वनाश� ठ�लो च�नौती थ�प�दयो। �ही ���डिभ�� �व�त भएका स�रचनाको प�न�नम�णको काम
वष�� ला�छ।

य�तो �वषम प�रि�थ�तमा ग���को �पाललाई हाल भारत� ग�को �यापार नाकाब�दी� थप पीडा �दएको छ। आ�थक

नो�सानमा� होइन द��नक जनजीवनमा असर गन�गरी ��ोिलयम पदाथ� र अ�य अ�याव�यक सामानको अभाव �न था�को
छ भ� आ�थक ग�त�व�ध ठ�प �न प��को छ।

य�तो प�रि�थ�त उ�प�न �न�मा हा�ा कमजोरीह� प�न कम िज��वार छ�नन।् �पाल भ�प�र�ि�त भए प�न य�द हामी�े
पर�नभ�रताको मान�सकता �यागी आ�मा�नभ�रताको ला�ग �वगत�िख �यास ग�को भए हा�ो द��नक जीवन य�तसारो
नरा�री �ब�� �थएन। �यस�� आ�मा�नभ�रताको �यास, पर�नभ�रतालाई �िमक�पमा कम गद� ला� र असल शासन
अ�गा�र सबल �पाल बनाउ� सोचाइ अगा�ड �याउन� आव�यक छ। तर, क�तपय क�रा जानकारी भएर र क�तपय
अ�ानताका कारण �यसतफ� ला� हामी� स�का छ�नौ�। भ�गभ�य द�ि�� स��य ���मा हा�ो �श पछ�। तर, भ�क�पबाट ब�न
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गन��पन� तयारी न�न�, कमजोर योजना तथा �नम�ण आचारस��हताको �यापक उ�ल�घन �न�� हामी� ठ�लो ��त �यहोन��
पय�त। �य�तमा� होइन, भ�क�पपिछको प�न�नम�णको काम प�न अ�ह� अलप� प�को छ। सरकार� अ�तर�ि��य
सम�दायबाट सहयोग ज�टाउन भ�क�पपिछको आव�यकताको आकलन (पो�ट �डजा�टर �नड ए�स��ट– पीडीएनए)
हतारमा तयार गय�न। सोहीअन�सार झ�ड� सा�ढ� ४ खब� �प�या�बराबरको अ�तराि��य सहयोग ��तब�ता प�न आयो। तर, न
�शमा प�न�नम�णको काय��वयनका ला�ग �ा�धकरण गठन भ� काम स�� भयो न सरकारको �ाथिमकता न� यसमा �िखयो!
भ�क�प गएको ७ म�हना �ब�तस�दा प�न प�न�नम�णका काम स�� न�न� �वड�बना हो। यस� �व� सम�दायमा �पालको
�व�सनीयता घ�को छ।

प�रि�थ�त ज�टल छ, तर य�त� ि�थ�तबाट अिघ बढन् स�दा न� नया� सबल �पाल �नम�ण गन� स�क�छ। यसका �नि�त हा�ा

अ�म राजनी�तक स��थाह�मा �यापक स�धार गन�� आव�यक पछ�। �पाल अझ� प�न राजनी�तक तथा आ�थक�पमा उ�च
वग�को बच��व र�का स��थाह�बाट �भा�वत छ। य�ता स��थाह� राजनी�तक उ�च वग�को फाइदाका ला�ग �नम�ण भएका
�न।् �पालमा राजत��ा�मक �यव�था भएका �ला बढीमा�ामा य�ता स��था �नम�ण भएका �थए। य�ता स��था� यसरी
जरा गाड�का छन ्�क, �पालमा �जात�� �थापना भएपिछ प�न �यन� �विभ�न�पमा �नर�तरता पाउ�द� आएका छन।्

�शका सामा�य नाग�रक ��ाचार र ग�रबीबाट म�ि�त चाह�छन,् तर य�ता उि�लिखत स��था जनताको प�मा क�ह�य� �न
स�का छ�नन ्र �न प�न चाह�द�नन।्

�नर�क�श शासनपिछ �जाताि��क अ�यास गद� आएको भए प�न य�तो अ�यासलाई �व��न र �दगो पान� �मतावान

नगा�रक अझ� प�न �श� पाएको छ�न। �लायतमा सन ्१६८८ मा भएको गौरवमय �ाि�त (गा्र्ो�रयस �रभो�य�सन )पिछ
�यहा� �जात�� �याउनको ला�ग प�रचािलत तथा सवलीक�त ब�हत ्िमिलज�ली स��क��तको �वकासको ला�ग २०० वष�भ�दा
बढी समय ला�यो। �पालमा राणा जहा�नया� र शाह शासनको समयमा जनतालाई अ�त दमन ग�रयो। उ�त समयमा
जनतालाई सब�खा� अ�धकारबाट वि�त पा�रयो। तर, लोकत��–गणत�� आउ�दा प�न �यस अव�थमा खास� स�धार
न�िखन� �वड�बना न� हो। �पालमा �जाताि��क अ�यास प�न उ�च वग�को बच��व र�का स��थाह�लाई अझ सश�त
बनाउ� �दानका �पमा रहन प��को छ। उ�च वग�को �भाव र�का य�ता राजनी�तक स��था तथा क�पनीमा उनीह�को
�भाव �यापक छ, जसका कारण सामा�य जनतालाई क�न� सम�ि�का अवसर स�जना भएका छ�नन।् नया� सोचको �वकासलाई
प�न यस� अव�� पा�को छ।

�त�वत, चीन, म�गोिलया र इ�डो��सयास�म ��सि� हा�सल ग�का कलाकार अर�नको ज�ता द� कलाकार ज�माउ� १३
औ� शता�दी�तरको िल�छवी र म�लकालमा �पाल �वक�सत समाजम��को एक �थयो। तर, �यो अव�था �पालमा कायम
रहन स�न। �कन य�तो भयो भनी जा�न �पालको पतनका �म�ख जरो खोत�न� ज�री छ। काठमाडौ� उप�यकािभ�का
म�लरा�यलगायत �विभ�ना् रा�यबीचको झगडा ��दा��द� प�न �त�बतस�गको �यापार �यस समयमा फ�टाएको �थयो। तर,
गोख�ली राजा प��वीनारायण शाह� �पाल र अ���जबीचको सम�� ह�ुद� गएको �यापार अव�� ग�। यसको �म�ख कारण
आफ�ो शच��वमा ��तक�ल ��गरी �लायतीको �भाव �पालमा पन� न�दन� �थयो। तर, यस� नया� ��व�ध अपनाउ� र
�वकासका अवसरबाट �पाललाई अल�यायो।

�पालको एकीकरणपिछ सम�ि�का ला�ग अ���जस�गको �यापार प�नः स�� गन� स�क� �थयो, तर प��वीनारायण� आफ�ो

व�शलाई �था�पत गन� गलत मनसाय रा�, जस� राणाह�ज�ता अवसरवादी उ�च वग�लाई �व��न गय�फ। र,
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सव�साधरणलाई यसरी शो�षत बनायो �क उनीह�मा र�को �मता र स�जनशीलता अगा�ड आउन स�न। �य�त�र

खोिलएका �व�ालयह� तथा साव�ज�नक �वा �वल उ�च वग�का ला�गमा� �थए। यही कारण सा�रता दर �वल ८
��तशतमा सीिमत �थयो। अ�धक�श जनस��या म��रया र पानीबाट स�जना �� �विभ�न रोगबाट ��त �थयो। यसको ठीक
�वपरीत �व�का अ�य भाग भ� सन ्१७६० �िख १८४० को अव�धमा औ�ो�गक �ाि�तबाट लाभाि�वत भ�रा�को �थयो।

��र शासन �यव�थाको पतनपिछ माओवादीस�ग� �पालका राजनी�तक दलह� आपसमा छ���खालका जनसम�हको �पमा
रहन प�� ताप�न उनीह�� उ�चवग� �नयि��त स��थाह�को च�ग�लबाट म��त �न स�नन।् जब उनीह�को आ�था� को��
फ�य�उ तब उनीह�� आफ�लाई उ�च वग�को �पमा �था�पत गराउन प��। भ�िमगत माओवादी �ताह� सव�हारावादी �न्
र जिमन तथा अ�धकारको उिचत �वतरणमाफ�त ्ग�रब तथा सीमा�तक�त जनताको ला�ग लड�का प�न �न।् स�ामा ��दा
�यनको पाट�को �वाथ� र कम�चारीत��को �वाथ� िम�न प��यो र यस� आफ�ो आ�थालाई �बस�न प��यो। यसको �या�या सन्
१९११ मा रोबट� िम�ल�ारा ��तपा�दत राजनी�तक �स�ा�तमा जहा�नया� शासनको दमनकारी कान�नको �पमा ग�रएको
छ।

�मोउर मा�टन िल��ट�ारा ��तपादन ग�रएको आध��नकीकरण �स�ा�त� �या�या ग�अन�सार ग�रबी र �नव�हम�खी

�तीबाट मा�थ उठाउन समाजको ब�हत ्�ह�सालाई िश�ा र स��म अथ�शा�का अवसरको मा�यमबाट प�ह� सश�त
बनाउन�पछ�। सन ्२०१४ मा अ�तर�ि��य �म स�गठन�ारा जारी '�पालमा रोजगारी �ि��त आ�थक ब�ि�को �वकास
(इ�हा�सङ इ�प�ोइ��ट �ि��क �ोथ इन �पाल)', अन�सार रोजगारीको ७४ ��तशत ओगट�् क��ष��� र�को �पालमा
आध��नक क��ष साम�ी तथा व��ा�नक �तीपातीमा स��म अथ�शा�ीय लगानीमाफ�त ्क��ष उ�पादनमा ब�ि� गन� स�क�
अवसर छ। तर, �भ�य �शका स��था आफ� नया� द�ि�स�हत यसबा� �व�भए मा� य�ता इि�ज�नय�रङका �यासह��
मह�वप�ण� �भाव पान� स�छन।्

...रा�� �कन असफल ��छन'् भ�� डारोन एमोग�� र ��स ए र�ब�सन�ारा िलिखत प�ु�तक� राजनी�तक दलह��
उनीह���त जनता� ग�का अ��ालाई कसरी �वा�ता गछ�न ्भ�� क�रा �� पा�को छ। प��तकमा उठाइएको स�दभ�
�पालमा प�न �ल खा�छ। उ�त प��तक� दीघ�कालमा समा�शी स��थाह�बाट उ�च वग�लगायत ह�क मा�नस� फाइदा
िलन स�छन,् जस� ठ�लो मा�ामा द� मा�नस उ�पादन गन� स�छ भ�� क�रा औ��याएको छ। हा�ो �शमा प�न �ही
वष��िख सामा�िशताबा� ध�र� बहस भएका छन।् य�तो अव�थामा जनताको �व�षतास�ग िम��गरी समय�व�षका
समा�शी स��थालाई स�जना गरी अझ बढी अवसरका ला�ग प�रचािलत र स�ग�ठत गन� स�क�छ। य�तो अव�था �न� टाढा
जान� पद�न, हा�ो आ�खाअगा�डको �हमालप�रको िछ�की �श चीनलाई �� प��छ। हा�ा राजनी�तक दलह�� अ�ह� न�
यसबा� सो�र सोहीअन�सार काम गन� �ला आइस�को छ। �कन�क, �वकास क�न� वग�को लाभका ला�ग मा� सीिमत भएमा
�यसबाट �� लाभबाट ठ�लो जनस��याको �ह�सा वि�त �� क�रा ध�र� �शको अ�यायनबाट ब��न स�क�छ।

अ��रकाि�थत �स ��टन� �रजभ� य��नभ�सटीका व��ा�नक
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