
नेकपाको घर झगडा, राष्ट्रिय राजनीष्ट्ि र सरकार सञ्चालन 

  

विगत लामो समयदेवि नेकपाको घर झगडाले सबैको ध्यान विचेको छ । नेकपावित्रको यो रडाकोका 

दईु िटा पक्ष छन,् पविलो नेकपा सञ्चालनको आन्तररक विषय र दोस्रो नेकपा नेततृ्िको सरकार 

सञ्चालनको विषय । नेकपावित्र 'को' जाली िो, को मिाजाली िो, कसले धेर ैझटु  बोल्यो, कसले पाटी 

सञ्चालनमा िलो अड्कायो अवन कसले सरकार सञ्चालनमा अड्कायो, यी विषयिरू नेकपावित्रका 

आन्तररक छलफलका विषय िुन । दईु पाइलटका वबचमा गोप्य कोठामा, बैठकमा, सामूविक रूपमा 

औपचाररक, अनौपचाररक ढङ्गले के-कस्ता सिमवत र सौदािाजी िए र ती कसले पालना गर,े कसले 

गरनेन ्त्यो पवन पाटीकै आन्तररक चासोका विषय िुन। गटुबन्दी कसले गर् यो, षडयन्त्र कसले गर् यो, 

फुटाउन कसले िोज्यो, कसलाई िाग वमल्यो कसलाई वमलेन, नेकपाको असली आमा को िुन त्यो पवन 

नेकपाका साथीिरूले नै छुट्टाउने िो । 

पाटीवित्रको आन्तररक जीिनमा अविश्वास र आशङ्का िुनसक्छ, कवतपय अिस्थामा िैचाररक मतिेद 

र अन्तरविरोध पवन रिन्छ । मतिेदका विषयमा सिंाद िुन्छ, समाधान वनस्कन्छ र पाटी अगावड बढ्छ 

। यवद यस्तै पाटीका आन्तररक विषय मातै्र दईु अध्यक्षको दोिोरीको विषय िुन््यो िने, उक्त विषयमा 

चासो रािे पवन िामी शिेुच्छा प्रकट गररे मातै्र बस््यौ ौँ । तर, नेकपाको वििादमा उठान िएका कवतपय 

विषय पाटीको आन्तररक विषयमा मातै्र सीवमत छैनन ्। 

केिी वदन अवघ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा सवचिालयको बैठकमा वलवित प्रस्ताि प्रस्ततु गदै 

अकाा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमावथ केिी सङ्वगन आरोप लगाउन ुिएको विषय सािाजवनक िइसकेको 

छ। मूलतः प्रचण्डको राजनीवतक प्रस्तािवित्रको ‘सरकार सञ्चालनमा अनतु्तरदायी व्यििार’ अन्तगात 

समािेश िएका आरोपका बुौँदािरू नेकपावित्रको आन्तररक विषय मात्र निएर आम सरोकारका विषय 

िुन ्।  

नेकपा अध्यक्ष पषु्पकमल दािालको आरोप छ अझ िनौ ौँ ठिर छ,- " नेकपाको ससंदीय दलले चनेुर 

प्रधानमन्त्री बन्न ुिएको िड्गप्रसाद ओलीले स्िच्छ सरकार र सशुासनको कायावदशा विपरीत सरकार 

चलाउन ु ियो; त्यस्तै  ‘भ्रष्टाचार, दरुाचार, व्यविचार र कवमसन िोरी’ वनयन्त्रण गना साथाक पाइला 

चाल्नकुो सट्टा िाइड बडी विमान िररद प्रकरण, सरुक्षण छापािाना िररद र सञ्चार मन्त्रीको टेप 

प्रकरण, यवत िोवल्डङ्स सौँगको अपारदशी र शकंास्पाद कारोबार, स्िास््य सामाग्री िररदमा ओम्नी 

समूिसौँग साौँठगाौँठ र बजेट सािाजवनक गनुा  पूिा  गोप्य राख्नपुने करको दर रटे पररितानलाई चिुाएर 



विद्यतुीय सिारी र चकलेट आयातमा अवनयवमतता जस्तो प्रकरणमा मवुछएकािरूको प्रवतरक्षा गररे 

ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्सािन र सरंक्षण गनुा  ियो, कोरोना मिामारी विरुद्ध रावष्िय एकताको साथ 

अगावड बढ्न ुपने बेला पाटी वििाजन र सत्ताको िेलमा लागेर ओलीले राजनीवतक वििाद मात्र वसजाना 

गनुा  िएन काननु सम्मतको विपद ्व्यिस्थापनको राज्य सयंन्त्रलाई वनवष्िय तलु्याउन ुियो । रावष्ियता 

सगं सम्बवन्धत विविन्न विषयमा अनेक पटक वफतलो देविन ु ियो र विदेश मावमला र कूटनीवतमा 

नेपालको स्ितन्त्र नीवत संग मेल निाने व्यििार दिेाउौँदै अयोग्यता प्रदशान गरी देशलाई क्षवत परु् याउन ु

ियो। द्वन्दकावलन मदु्दािरूलाई राजनीवत उदे्दश्यका वनवम्त उपयोग गनुाियो। समग्रमा सरकार 

सञ्चालनको दईु िषाको अिवध िेदाा प्रधानमन्त्री ओली सम्पूणा रूपमा असफल िुन ुियो । " 

पषु्पकमल दािालले िड्गप्रसाद ओलीमावथ लगाएको आरोपिरूमा नौला विषय छैनन ्र गलत पवन 

िोइन; ससंद,् सडक सबैवतरबाट प्रधानमन्त्री ओली  विरुद्ध उठ्दै र लाग्दै गरकेा आरोप िुन ्। तर पवन 

यो प्रकरण विशेष  छ । प्रधानमन्त्रीकै पाटीवित्रबाट नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सवित अन्य दईु पूिा-प्रधानमन्त्री 

समेतका शीषा नेतािरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गना अयोग्य मात्र िोइन राज्य 

सञ्चालन र सशुासनका सन्दिामा प्रधानमन्त्रीको प्रिवृत्त र वनयतमै गम्िीर प्रश्न उठाएका छन ्। आफ्नै 

पाटीको ससंदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बनाएको व्यवक्तविरुद्ध उदािरण सवित असक्षम र 

भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्सािन र सरंक्षण गरकेो, रावष्िय सरुक्षामा असिेंदनवशल िएको वनष्कषा वनकाल्नलेु 

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको विरोधको पवछल्लो शङ्ृिलालाई विशेष बनाएको छ । यो सिेंदनशील छ। 

प्रचण्डको आरोप पत्र पछावड, यवतिेर प्रधानमन्त्री आफ्नो पदीय र कूटनीवतक, रावष्िय र अन्तराावष्िय 

मयाादाको समेत ख्याल नगरी सम्पूणा शवक्त लगाएर प्रचण्डलाई फकाउने प्रयत्नमा िुनिुुन्छ िन्ने 

सवुनरिेका छौ ौँ,  पवढरिेका छौ ौँ ।  

पाटी सञ्चालनको सन्दिामा रिेका मतिेदका बारमेा, नेकपा वित्रको गटुबन्दीका बारमेा कसले 

आत्मासवमक्षा गने, कसले आत्मालोचना गने, कसले त्याग गने, कसले कसलाई कवत फकाउने, कसलाई 

तसााउने, को कता जाने, कसको वजम्मेिारी िेरफेर गने त्यो नेकपाका साथीिरूले नै छलफल गने विषय 

िो । छलफल गनुािोस,् वचरफार गनुािोस,् वनकास वनकाल्निुोस ्िाम्रो शिुकामना छ ।  

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अथाात् नेकपाको एकल नेततृ्िको सरकार सञ्चालन गदाा देविएको 

अवनयवमतता, भ्रष्टाचार, अपराध, कुशासन लगायतमा नेकपाको अध्यक्षले आफ्नो पाटीको प्रम र 

सरकारको बारमेा जे ठिर गनुा  िएको छ अब दईु अध्यक्षको मन-मटुु वमल्दैमा, गटुिरू जोड्दैमा, कोिी 

आएर रातारात वमलाइवदौँदैमा अवन एक ियौ ौँ िनेर िात वमलाउौँदैमा, आत्म आलोचना गदैमा अवन प्रस्ताि 

वफताा वलौँदैमा सवकने विषय िोइनन,् सवकौँ दैनन ् । यस्ता विषय बैठकमा मन पिालेर पिावलौँदैन, अि 

वबसस ौँ िनेर वबवसाइौँदैन । यी सािाजवनक चासो र रावष्िय सरोकारका विषय िुन र यी विषयको उत्तर 



आरोपीले वदनपुछा , आरोप लगाउनेले वदनपुछा , प्रधानमन्त्रीले वदनपुछा , नेकपाले वदनपुछा  । यवत मात्र िोइन 

नेकपाको आन्तररक शवक्त सङ्घषा र कलिवबच विदेशी गपु्तचर प्रमिुसौँगको प्रधानमन्त्रीको िेटको विषय 

अवन नेकपाका नेतािरूले  वचवनया राजदूतसौँग गरकेो अस्िािाविक िेटघाट समेतका बारमेा प्रधानमन्त्री 

र वसङ्गो नेकपाले उत्तर वदनपुछा  ।  

यस प्रकरणमा उठेका र उठाइएका सािाजवनक र रावष्िय सरोकारका विषयिरूलाई फगत पाटीवित्रको 

आन्तररक शवक्त सङ्घषा वबच उठेको मनमटुाबको वततो अविव्यवक्तका रुपमा वलने िलु कम्तीमा 

प्रवतपक्षले गनेछैन । त्यसैले ‘फवकने’ र ‘फकाउने’ ले यो नवबवसानिुोला वक अब सबै विषय नेकपावित्रको 

आन्तररक विषय रिेनन,् दईु ‘पाइलट’ को मनमटुाब मात्रको विषय रिेन । अब यो रावष्िय सरोकारको 

विषय िो; यो िाम्रो विषय िो।   

आरोप लगाउने र आरोवपत जसले जसलाई ‘फकाए’ पवन जसले आएर 'फकाइवदए िा वमलाइवदए' पवन 

अब िाम्रो एक-एक प्रश्नको उत्तर वदन तयार पवन िुन ुिोला । नेपाल कम्यवुनष्ट पाटीका अध्यक्षले आफ्नै 

पाटीका तफा बाट बन्निुएको प्रधानमन्त्रीको सन्दिामा उठाउनिुएको एकएक प्रकरणको विसाबवकताब  

अब ससंद ्र सडक दबैुबाट मावगने छ । 

 

गगन कुमार थापा 
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