
�ा� �ेत्रमा वत�मान सरकारले गरेको काम मािथ पूव� मु�म�ी पवन 
चा��ङले िदएको बयानको एसकेएमले गर्यो ख�न ! 

चा��ङको बयान उनको प�ीस वष�को लाज पचनी मातै्र रहेको भ�ै चा��ङ पि� खिनए एसकेएम 
प्रव�ा सीपी शमा� !! 

�ा� �ेत्रमा वत�मान सरकारले गरेको काम मािथ पूव� मु�म�ी पवन चा��ङले िदएको बयान 
उनको प�ीस वष�को लाज पचनी मातै्र हो रहेको एसकेएम पाट�का प्रव�ा एवं सािह� प्रभारी सीपी 
शमा�ले बताएका छन् । उनले आज एउटा पे्रस िव��� जारी गरेर उ� बयान िदएका �न् । काँटी 
नभएको मािचसको खोल ज�ो अ�ताल उठाएर �रबन काट्न र आफ्नो नामको �ेट टाल्न हतारो 
भएका पवन चा��ङले अिहले वत�मान सरकारले उनको काय�कालमा बनाएका पूवा�धारको स� र�ा 
गन� नसकेको दाबी गनु� भनेको जनताको मन िज� खोिजएको िझनो प्रयास मातै्र रहेको उनको भनाइ 
छ । एसकेएम पाट� जा�छ िक, कुनै पिन िवषयमा उ�ृ�ता हािसल गन� �सका िनि�त त�रकालाई 
अ�ाउन पछ�  भनेर । वत�मान सरकारले गन� लागेको िवकासका खेती मौलाउन थालेको समय 
एसिडएफको बेइमानी प्रवृित नाङ्लोबाट भूस िछ��एर िकनारा लागेपिछ पवन चा��ङ �यंले 
वत�मान सरकारको आलोचना र दोष खो� समय खिच�एको देख्दा ” बाघ बूढो भएपिछ फ�ाङ� ा 
िटप्छ” भ�े उ�� स� बनाउन पुगेका छन । 50 वटा िन: शु� मेिडकल िसट वत�मान सरकारले 
उपल� गराएपिछ र ती िव�ाथ�ह�ले मु� म�ीलाई �दयबाट स�ािनत गरेको देख्दा मुिछ� त 
बनेका पवन चा��ङ �ो पचासवटा सीट एसिडएफको काय�कालमा भएको भ�ै बेशरम आलाप 
िफँजाउन लागेका �न । यिद �ितको साहस रहेको भए िकन 2019 पुव� नै �ो सुिबधा उपल� 
गराउन सकेनन ? भनी शमा�ले प्र� ते�ा�एका छन् । 

वत�मान सरकारले �स्थ्य �ेत्रमा िनवा�ह ग�ररहेको भुिमका अनु�प — पूण� सुिबधायुक्� तीन सय 
पल�ुक्� अ�ताल सोकेथाङमा , तीन सय पलङयुक्� अ�ताल िसङताममा , एक सय पलङयुक्� 
अ�ताल सोरेङमा ,िज�ा अ�तालह�मा िवशेष�ह�को िनयु�� िसतै डाइलिसस के�ह�को 
स्थापना , �ा�र पीिडतह�का िन�� रेिडएशन के� , एसिटएनएम अ�तालमा भाइरल टे��ङ 
�ाबको स्थापना ,तथा गा�ोक पित�र गेिज� र नाम्ची अ�तालमा दस दसवटा ( ICU) सघन 
उपचार क�को स्थापना , गा�ोक , नाम्ची , गेिज� , िसङ्ताम , मंगन आिद अ�तालह�मा 
अ��जन �ा�को स्थापना ज�ा यावत िवषय यो छोटो समय वत�मान सरकारले िनमा�ण गरेको 
देख्दा आि�एका पवन चा��ङले सबै उनकै पालामा भएको ठा�ु उनको उमेर िबस�को छट्पटाहट 
मातै्र मान्छ वत�मान सरकार अिन, अहम र आड�री प�ी र अ�ले लगाएको सूनलाई िप�ल दे�े 
अँ�ारो चे�ा खोलेर आउँने स�ाह राख्दछ भनी उनले◌े िव���मा जनाएका छन् । िदन प्रितिदन 
एसिडएफ पाट� सिकँदै गरेको देखेर हतास पवन चा��ङ आजकल  उनको मिथंगलको उकुसमुकुस 
र छ्टपटाहट वत�मान सरकारमाथी थो�े काममा लागेकाछन । 

भौितक सुखमा िल� �ने र �ाथ� प्रिवि�लाई प्रश्रय िदन प��एपछी मािनसले अ�को काम धिमलो 
देख्नु �ाभािवक हो । अ�तालको खोलमात्र रं�ाएर फुइँ लडाउने पूव� सरकार र त�ालीन मु� 
म�ी पवन चा��ङलाई साधारण डाइलिससस� िस��ममा �न नस�ा आफ्नो जमीन- बा�र 



िधतोमा राखेर , सून र चाँदीका गरगहना स� ब�क राखेर उपचार गन� िववश जनताका पीरका 
डोबह� अझै आलै रहेको िबस� ज�ो गद�  वत�मान सरकारमाथी दोष थुपान� काम र जनतामा सा�खलो 
�नु भनेको मुखु�ो फेराइको पो� सबुत हो। जनतालाई प�ीस वष� एसिडएफले ज�ो केवल नारा 
िदन होइन सहारा िदन आएको छ वत�मान सरकार । िप एस गोले नेतृ�दायी सरकार जनता िनरोगी 
रहनु भनेको रा� �स्थ रहनु हो भ�े धारणा िलएर आएको सरकार हो । िबमारी बोकेर िदनैपछ�  
मधेसितर ए�ुले�ले �इँिकन परेको छैन पूव� सरकारमा ज�ो । िवशेष�ह�को िनयु�� पिछ 
अिहले िज�ा अ�तालह�मा सफलतापुब�क श�िक्रया भएर िबरामीह� िनको भएर घर फक� को 
पिन हे�न पवन चा��ङले भ�े सुझाव छ । वत�मान सरकार सम�ा उ�� गन� होइन , सम�ाको 
समाधान गन� आएको सरकार हो , बुझ्नु पछ�  । 

तीन वष� मातै्र पुगेको वत�मान सरकार , प�ीस वष� िसङ जुरो पलाएको िछप्पट तर अ���हीन ब� 
पुगेको एसिडएफ पाट�का नाइकेिसत िबकास िवषय तुलना�क तक�  गन� पिछ हटेको छैन भ�े 
िब�ास िदलाउन चहान्छ । अ�को बुइ , भरोसा र काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन आदत बनाएका 
पवन चा��ङले आफ्नो इितहास िबस�र अ�को वत�मान खोतल्न भ�ा एकपटक आफ्नै आङ 
क�ाएर हे�न भ�े प्रव�ा शमा�ले स�ाह िदएका छन् । सहाराहीन नारा र अथ�हीन सपना बोकाएर 
ग�रएको एसिडएफको राजनीित अब बुढो राजनीित ब� पुगेको छ । आज जसरी पुव� िबभािजत 
जातह� एकित्रत �ँदैछन् , �ही  ँगाउँमा गएर पुनः  जात र धम�को भ्रामक राजनीित गन� एसिडएफ 
पाट� र नाइके लागेकाले जनता होिशयार रहनुपछ�  । हामी फे�र फुट्नु �ँदैन । अनाव�क अनग�ल 
अलापेर जनताको मन भ�ाउने एसिडएफको राजनीित केवल स�ाको राल काड्न �� छ । सबै 
प्रयासह� लगाए पनी अ�तालका डा�रह�ले पवन चा��ङको िब�ास ब� सकेनन ।िस�र र 
�स्थ िबभागका कम�चारीह� एसिडएफ शासनकालभरी नै पवन चा��ङको भाषण सु�े यंत्र मातै्र 
बने , मान र मू�ांकन किह�ै �न सकेन । 

यसथ� , एसिडएफले प�ीस वष�भरी बनाएको हाँडी जनताले देखेका छन ।अनुभव गरेका छन , 
कि�को मजबुत छ भनेर । आफ्नो हाँडी आफ�  सकाएर फुिक� न प�ेका एसिडएफ नाइकेले 
एकपटक  �ो अहंकारको हाँडी भुइँमा खसालेर हे�न भ�े सुझाव छ भनी प्रव�ा सीपी शमा�ले पे्रस 
िव���मा उ�ेख गरेका छन् । 

िस पी शमा� 
प्रव�ा एवं सािह� प्रभारी 
िस��म क्रा��कारी मोचा� पाट� 


