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आज दे सले अ3य4तै जिटल र किठन सम<यासँग जुिधरहे को बेला हामी िबदे िसएका नेपालीहGको

पीडा अझै गडे को महसुश हनु
ु <वाभािवक छ। जबजब २३८ बषSको शाही शासनले हाUो शोषण दोहन गरे र

गरीिबको अ3य4तै कहालीलाWदो खाYमा हामीलाई धकेली िदएको छ तव जनताले खाडलबाट बािहर िन<कन

खो[नु <वाभािवक ह4छ।
तर अिहले यिह अ3यचारी स]ाले जनतालाई फेरीपिन दे स बेचरै भएपिन खाडलमा
ु

पुन_ िबनासको तयारी गिररहे को दे िख4छ। 3यसैले अब हामी चुप लागेर होइन कcमर कसेरै हामीलाई खाडीमा

खसाउनेहGको िबGe आ3मर!ाको अिधकार *योग गरे र संघषS गनुS जGरी ठानेका छh।

दे समा िबiमान साम4तीस]ाको उि3पडन, 4याय माWनेहGमािथको दमन, बैदेिसक शोषण र ती

सबैको पिरणामत: गरीिबको कारण लाखh नेपालीहG संसारभिर नै छिरन बाkय बनाईएका छh। 3यसै lममा

हामी कितपय नेपाली जमSनीमा आइपुगेका छh। तथापी साम4ती स]ाले हाUो जीवनमािथ यहीं पिन सौदा
गरे र दे समा भइरहे को 4याियक र *जाताि4$क संघषSलाई दमन गनS पैसा र हितयारको भीख मािगरहे को छ।
3यसैले जहाँ भएपिन हामी साम4ती स]ाको अ3याचार िवGe नजुिध मुि,को अकn िवकoप छदै छैन। आज

साम4ती स]ाधरीहGको नालायकीपन र रािqय आ3मसपSणबादी नीितले नेपाली जाितले भुटान, आसाम-

मेघालय, बमाS लगायत िबr-यपी Gपमै अपहे िलत र उि3पिडत हनु
ु पिररहे को यथाथS कसैबाट िछपेको छै न।
यसै

lममा

(Dortmund) डटS मs
ु डि<थत

सcप4न

एक

भेलाले

नेपालीहGको

साझा

संगठन

अ4तराSिqयताबादी नेपाली ऐuयबeता मंचको वे<टवे<टफालेन (Westwestfalen) !ेि$य शाखा सिमितको गठन
गरे को कुरा जानकारी गराउन चाह4छh। उ, अवसरमा के4vीय अkय! र कोषाkय!को समेत उपि<थित

रहे को िथयो।

निवन केसीको अkय!तामा गिठत सो सिमितको सिचवमा केदार िघिमरे रहनु भएको छ भने

सद<यहGमा *काश शमाS, ितलक सु-बा, कुल*साद रे Wमी, अिनल थापा रहनुभएको छ। सिमितले भखSरै

सcप4न हन
ु गईरहे को रािqय सcमेलनको तयारी, संगठन िव<तार तथा अ4य कायSlम सcब4धमा छलफल

गरी मह3पूणS िनणSयहG गरे को छ।
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