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दे श र जनताका लागि आवश्यक राजनैततक क्र् र ान्तीको एक मुख्य काययभार पुर ा भएपतिको अवस्थामा
अको मुख्यकाययभार आगथयक समृध्दीको कायय लाई ततब्र िततमा अति वढोस भन्ने चाहना सबै नेपाली
जनतामा रहेको गथयो।

जनताको यस चाहनालाई यथाथयतामा वदल्ने लक्ष्य राखेर ने पालका दई
ु ठुला

कम्युतनष्ट पाटीहरु ने कपा(एमाले ) र ने कपा(माओवादी केन्र) वीच भएको चुनावी तालमे ल र काययित
एकतालाई

ने पाली जनताले

वहुमत

ददएर

अनुमोदन

िदै स्थीर

सरकार

वनाउने

जजम्मे वारी

सुजम्पएकोमा सो अनुसार भरपदो स्थायी सरकार वनाउनमा दुई कम्युतनष्ट पाटीहरु अति बढीरहे को
कु रा सवैलाई अवितनै ि। यसै

वीच, रणनैततक

ने कपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्र) ले
मतभे दहरुलाई

उध््ये श्य एउटै

भैसके

पतिको अवस्थामा

आप ्mना ससधन्त र काययतनतीहरुमा रहेका

िलफलमा लिेर आिामी माहागधवे शन सम्म

साना ततना

एकककृत वीचार र ससध्दान्तको रुपमा

संश्लेषण िने तनणयय िदै आम ने पाली जनता र दुवै कम्युतनष्ट पाटीका काययकतायहरुको चाहना
अनुसार पाटीएकककरण िने िोषणा िरे का िन। दुई पाटीका अध्यक्षहरु र अन्य सशषय ने ताहरु ्वारा
हस्ताक्षररत पाटी एकककरणको बबज्ञप्तीले आम नेपाली जनातामा हषय थपे को
ने पालको

तनमायणको

कायय

अति

बढ्ने

कुरामा

सवैलाई

ने कपा माओवादी केन्र संि राजनैतीक ससमप्यता राख्ने

पुणय

आशावादी

ि र समृध्द नया
वनाएको

ि

।

ने पाली जन प्रिततसशल मन्च जमयनी र

ने कपाएमाले संि ससमप्यता कायम िरे को ओएनएफ जमयनीले नेपाली कम्युतनष्ट आन्दोलनका दुई
फरक धारहरुको ने तृत्वकताय पाटीहरु वीचमा हुन िईरहे को यस एकककरणलाई हाददयक स्वाित र
सम्मान िदै एकककरणको प्रकक्रयामा सहभागि हुने तनणयय िरे को कुरा यो बबज्ञप्ती माफयत जानकारी
िराउन चाहन्िौं। साथै प्रवासमा रहे का सम्मुणय नेपालीहरुलाई पतन बाम एकककरणको यो असभायानमा
सररक हुन हाज दयक अह्वान िदयिौ।

ने कपा एमाले र ने कपा माओवादी केन्र वीचको एकककरणले

ने पालका सम्पुणय कम्युतनष्टहरुलाई एउटै झण्डा मुतन िोलवध्द िने ि भन्ने बबश्वास सलएका िौ।
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