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गोबिन्द छन्त्याल र टुङ्ग भद्र रयाई, सं. । २०७५ । प्रतिरोधको राजनीति : आतिवासी 
जनजाति र नेपाली राज्य । कयाठमयाडौ ँ: नेपयाल आब्दवयासी जनजयाबि महयासंघ ।

मनुसममृति-तनर्देतिि जाि व्यवस्ामा आधारिि वर्गी्य समाज िहेको नेपालको संसकमृ ति, 
िाजनीति ि अ ््थ व्यवस्ा िासककै िक्ा ््थ प्र्योर् हुँर्ै आएको त््यो, ि छ । ्यसिो सामातजक 
ि िाजनीतिक व्यवस्ाको प्रतििोध उतपीडन ि िोषणमा पिेका समूहहरूबाट तवतिनन 
कालखणडमा हुँर्ै आएको छ । प्रसिुि पुसिक प्रतिरोधको राजनीति : आतिवासी जनजाति 
र नेपाली राज्यले मूलिः िासक वर््थका रूपमा िहेका खस-आ्य्थ ि िातसि वर््थको एक 
महत्वपूण्थ तहससाका रूपमा िहेका आतर्वासी जनजाति बीचको द्वनद्व-समबनधको बहसलाई 
सममृतिमा ल्याउँछ । जममा एक मतहला लेखक सतहि आठ लेखक ि र्ुई समपार्क िहेको 
्यो पुसिक सेतमनािमा प्रसिुि का्य्थपत्रहरूको सँर्ालो हो ।

पुसिकको पतहलो लेख नेपाली िाजनीतिमा आतर्वासी जनजातिको “तकनािीकिण” 
बािे मुक्ततसंह िामाङको छ । आतर्वासी जनजातिको “सवा्यत्तिा” र्ोखा्थली िासकले 
बलपूव्थक खोसर्ै उनीहरूमा तहनर्ू िासकी्य संसकमृ ति लार्ेको, जनजातिले अतधकािको 
मार् र्र्ा्थ िाज्य तवरुद्धको अपिाधको रूपमा तलने र्िेको, ि नेपाली िाज्यले जातिवार् ि 
जािी्य समानिालाई छुट्ट्याउन नखोजेको िनने तवष्यलाई िामाङले ्यो लेखमा अर्ातड 
सािेका छन्ट । आतर्वासी जनजाति नेिाहरू सव्ंय सहविणमा पनु्थको मूल कािण मूलधािका 
र्ललाई “मुतक्तर्ािा” ठानने, क्ातनि-तवद्ोहको िणनीति नतलने ि िद् मार्मा सहमति र्रिने 
र्ुष्प्रवमृतत्त हुन्ट िनने िामाङको ठम्याइ छ । सा्ै, िाज्य ि मूलधािका र्लले जनजातिहरूलाई 
“तवनम्र सेवक” को रूपमा आतमसमप्थण र्न्थ लर्ाएको अवस्ा अतहले पतन उसिै िएको 
उनको िक्थ  छ ।

पुसिकको र्ोस्ो लेख नेपालको िाजनीतिमा आतर्वासीको मुतक्त ि सांसकमृ तिक 
समानिाबािे डमबिधवज चेमजोङको िहेको छ । चेमजोङले र्ोखा्थका तहनर्ू आ्य्थ वंिी्य 
िासकको उपतनवेिवार्ी चरित्रको परिणाम सवरूप आतर्वासीहरू ऐतिहातसक उतपीडनमा 
पिेको िक्थ  र्िेका छन्ट । सांसकमृ तिक समानिाले मातै्र तहनर् ूखस-आ्य्थ िासकहरूको आनिरिक 
उपतनवेि (नेपाल कतहल्ैय कसैको उपतनवेि हुनु पिेन िनने भ्रमको तवसिाि) ि िोषणबाट 
आतर्वासीहरूको मुतक्त हुने उनको िक्थ  छ । त्यसै र्िी, नेपालको संतवधान २०७२ लाई 
“तहनर्ू संतवधान” को संज्ा तर्ँर्ै चेमजोङले संतवधानले एकै र्ेितित्र कोहीलाई “संतवधान 
संितक्ि जाि” ि कोहीलाई “अन्यकिण” र्िेको िक्थ  र्िेका छन्ट ।

पुसिकको िेस्ो लेख िाजेनद् महज्थनको “एकल पतहचानको द्वनद्ववार्” हो । महज्थनले 
्यो लेखमा नेपाली िाज्यले तवतवधिा समबोधन र्नदे नाममा एकल पतहचानको पक्धि िएि 
िाज्य पुनससंिचना र्िेको र्ाबी र्िेका छन्ट । बहुपतहचानको अनिद्व्थनद्वको सनर्ि्थमा एकल 
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तस्ि पतहचानले पखा्थल उभ्याइतर्ँर्ा “म िसदेस अरू” को सीमा कोरितर्नछ ि “हामी 
िसदेस उनीहरू” को सापेक्मा “हामीकिण” पतन अन्यकिणकै अकको पाटो बनने कुिा उनले 
्यो लेखमा र्िेका छन्ट । उनी वर््थलाई एउटा पतहचानको रूपमा तलनछन्ट । उनका अनुसाि 
वर्गी्य पतहचान नेपाल लर्ा्यि र्तक्ण एति्याली र्ेिहरूमा वण्थ/जाि, तलंर्, िाषासँर् 
नङ-मासु झै ँ र्ाँतसएको छ । महज्थनले लेखमा एकातिि वर््थ संघष्थको कडा तविोधी िहेका 
वर््थ-समनव्यवार्ीहरू वर््थ बाहेक अन्य पतहचानका मुद्ाहरू उठेपतछ एकाएक वर््थवार्ी िई 
पतहचानको वैचारिकीमा प्रत्याक्मण र्र्दै आएको, िि अककोिर्थ  बहुपतहचानवार्ीमा पतन 
एकल पतहचानको आतमघािी धङधङी िहेको िथ्य अतघ सािेका छन्ट । नेपाली िाज्यले 
“न्या्यतवकातसनी,” िाम िाहको “त्ति,” “तर्व्योपर्ेि,” “मुलुकी ऐन,” “पञचा्यिी 
संतवधान,” आतर्को जर्मा एकल पतहचान तसज्थना र्िी ्यसलाई िातसि वर््थमात् ्ोपर्दै 
आएको उनको िक्थ  छ ।

चौ्ो लेखमा झकेनद् घिगी मर्िले आतर्वासी जनजाति पाटगीहरूको र्ठन-पुन्थर्ठन, 
तवकास ि ितवष््यबािे प्रकाि पान्थ खोजेका छन्ट । उनले िी पाटगीहरूलाई बहुर्ली्य 
प्रजािनत्र (सन्ट १९९०) अतघ, पतछ ि र्णिनत्र स्ापना (सन्ट २००८) पतछको िेखी्य 
कालखणडमा िाखेि अध्य्यन र्िेका छन्ट । आतर्वासी जनजाति पाटगीहरूले प्राप्त र्िेको मि 
संख्या, पाटगीहरूको संख्या, ि उनीहरूले संतवधान सिा/संसर् मा प्राप्त र्िेको सीट संख्या, 
आतर्लाई उनले लेखमा िाम्रिी केलाएका छन्ट । आतर्वासी जनजाति केतनद्ि पाटगी, नेपाली 
िाज्य ि वैकतलपक ितक्त संघष्थको चुनौिीबािे कालक्तमक अध्य्यनको तनतमि ्यो लेख 
जानकािीमूलक छ ।

पुसिकको पाचौ ँ लेख “िाजनीतिक सहिातर्िा ि नेपालका आतर्वासी जनजाति 
मतहला : संख्याको मातै्र कुिा होइन” िीष्थकमा कैलाि िाईको छ । उनले ्यो लेखमा 
तिनन-तिनन अवस्ामा िहेका मतहलाहरूलाई एकै ििाजुमा िौतलने सामातजक-िाजनीतिक 
परिपाटीलाई पुनव्या्थख्या र्र्दै आतर्वासी जनजाति मतहला तित्रको तविेर्, वर्गी्य तहंसा 
ि र्ैिमूलप्रवाहीकिणलाई मतसनो िरिकाले बुझनु पनदे िक्थ  र्िेकी छन्ट । अझै पतन एकै 
जािी्य-तलंर्ी्य वच्थसव सतहिको लोकिातनत्रक पद्धति अँर्ातलिहेको नेपालमा मतहलाहरूको 
सहिातर्िाले समावेिी लोकिनत्र ि सममृतद्धमात् प्रश्न खडा र्िेको िाईको िक्थ  छ । उनी 
ितनछन्ट—र्ि वषदे “माओवार्ी जन्युद्ध” (सन्ट १९९६–२००६) मा आतर्वासी जनजाति 
मतहलाको सतक््य सहिातर्िा िह्ो ि उनीहरूले आनर्ोलनका क्ममा जनतवश्ास पतन उतत्तकै 
बटुले । िि माओवार्ी जन्युद्धपतछ आतर्वासी जनजाति मतहला खस-आ्य्थ मतहलाको 
र्ाँजोमा तबसिािै पतछ पिे ्या पारिए । िाईले मतहला तित्रको तवतवधिा, असमान प्रतितनतधतव 
ि सहिातर्िामा संख्यातमक सनिुलन ल्याउन “कोटातित्रको कोटा” लािकािी हुने उपा्य 
समेि सुझाएकी छन्ट ।
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पुसिकको छैटौ ँलेख िोतर्िाज चातमलङको नेपालमा सांसकमृ तिक िाजनीतिबािे छ । ्यो 
लेखमा उनले एनटोतन्यो ग्ामसीको िाज्यको ितक्त ि आम मातनसबाट मञजुिीको सं्युक्त रूप 
नै प्रिुतव हो िनने सैद्धातनिक कोणलाई समातर्ै नेपाली समाजको तवशे्षण र्िेका छन्ट । 
उनका अनुसाि सांसकमृ तिक िाजनीतिका हति्यािका रूपमा तहनर् ूसंसकमृ तिमा आधारिि प्रिीक 
(तत्रिूल, िंख, आतर्) ि अ ््थ (र्ाई “पतवत्र” ि सुँर्ुि “अपतवत्र,” आतर्) िाजिनत्र ि र्णिनत्र 
र्ुवै कालमा जािी िहेका छन्ट । सांसकमृ तिक िाजनीतिका तवतवध िथ्यलाई उजार्ि र्न्थ उनले 
नारितछङ िाईको बसिी “रुसिेल” कसिी “तिवटाि” मा परिणि ि्यो िनने कुिाको चचा्थ 
र्छ्थन्ट । उनका अनुसाि नेपालमा सांसकमृ तिक िाजनीतिका मुख्य अव्यव तहनर्ू संसकमृ तिमा 
आधारिि प्रिीक, िाषा ि संतवधान हुन्ट ।

टासी तछरिङ घले-डोलपोले “आतर्वासी जनजाति आनर्ोलन ि अलपसंख्यक िाजनीति” 
िीष्थकमा स्ानी्य सिकािमा सुतनतचिि र्न्थ ल्याइएको िाज्यको नीति-का्य्थक्ममात् 
समीक्ातमक तवशे्षण र्िेका छन्ट । िून्य र्िमलव पाँच प्रतििििनर्ा कम जनसंख्या िएका 
समूहलाई “अलपसंख्यक” िनेि सूचीकिण र्नदे िाज्यको तनण्थ्य व्यावहारिक निएको उनको 
िक्थ  छ । उनका अनुसाि आतर्वासी जनजातिहरू अलपसंख्यकिनर्ा पतन कम जनसंख्या 
िएका आतर्वासी जनजातिकै रूपमा पतहचान चाहनछन्ट । जसिै, िाज्यको नीति अनुसाि 
“लोहाि” ि “का्यस्” र्ुवै अलपसंख्यक हुन्ट, िि आत ््थक, िाजनीतिक प्रतितनतधतव 
आतर्को तहसाबले ्यी र्ुई समुर्ा्यबीच िुलना र्न्थ तमलर्ैन ।

पुसिकको अतनिम लेख “नेपालमा सवा्यत्त, संितक्ि ि तविेष क्ेत्र” बािे र्ोतबनर् 
छनत्यालको िहेको छ । ्यो लेखमा उनले सविासन समबनधी अनििा्थतष्रि्य अनुिव, बहस ि 
संघष्थ ि्ा संवैधातनक, कानूनी ि अनििा्थतष्रि्य र्सिावेजको जानकािी तर्एका छन्ट । नेपालको 
संतवधान २०७२ ि अनििा्थतष्रि्य कानूनको आधािमा सवा्यत्त, संितक्ि ि तविेष क्ेत्रको 
अवलमबन हुनुपनदेमा उलटै नेपाली िाज्य ्यी तवष्यमा अनुर्ाि/उर्ासीन िहेको उनको िक्थ  छ । 

पुसिकका तवष्यवसिु महत्वपूण्थ हुँर्ाहुँर्ै पतन, ्यस तित्रका लेखहरूले आतर्वासी 
जनजाति ि िाज्य बीचको समबनधमा खासै न्याँ िथ्य, तवशे्षण, वा दृतटिकोण पाठकलाई 
तर्न सकेको र्ेतखँर्ैन । लेखकहरूले आफनो तवष्यवसिुलाई प्रातज्क तहसाबले लेखन मेहनि 
नर्िेको हो तक िनने िान पाठकलाई पन्थ सकछ । पुसिकमा लेखकहरू प्रातज्किनर्ा पतन 
अति्यानकमगी (एतकटतिसट) र्ेतखनछन्ट ि लेखाइको िैली “प्रतििोधातमक” छ ।

्यस बाहेक पुसिकको समकक्ी समीक्ा (तपअि रिभ्यू), समपार्न, ि प्रातवतधक पक् 
कमजोि िहेको छलसंर् र्ेखन सतकनछ । जसिै, र्ोतबनर् छनत्यालले लेखमा “सनर्ि्थस्ोि” 
को रूपमा तवतकतपतड्यालाई बढी प्र्योर् र्िेका छन्ट, जसलाई प्रातज्क वा अध्थ-प्रातज्क 
लेखनका लातर् उप्युक्त मानन िने सतकँर्ैन । पुसिकमा “तहजजे” मा ख्याल नर्र्ा्थ कतिप्य 
ठाउँमा अन ््थ िएका छन्ट । ्यद्यतप, ्यी कुिाहरूलाई समपार्कहरूले पुसिकको परिच्य 
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खणडमा सवीकािेका छन्ट : “लेखहरूलाई परिमाज्थन र्िेि र्हन बनाउने प्र्यतन र्रिए पतन 
तवतिनन कािणले प्रत्ेयक लेखहरूको र्मिीि समीक्ा ि परिमाज्थनको प्रतक््या अवलमबन 
र्न्थ सकेनौ ँ। त्यसैले ्यो पुसिकमा तवष्यवसिुका तहसाबले ि अरू प्रातवतधक तहसाबले पतन 
कमी कमजोिीहरू पककै छन्ट िनने सवीकार््थछौ ँ । स्ोि ि सम्यको अिावले समपार्न पक् 
पतन तरिलो िह्ो” (पमृ. ५) । जनजाति तवष्यका प्रातज्क मातनने व्यतक्तहरूका लेखमा ्यसिो 
तटपपणी र्नु्थपनदे अवस्ा पककै पतन सुखर् होइन । िि ्यी कमजोिीका बाबजुर् आतर्वासी 
जनजाति, नेपाली िाज्य, सामूतहक संघष्थ ि तिनका तवतवध सवालमात् आमवमृत्तमा जानकािी 
ि तनिनिि बहसको लातर् िने ्यो पुसिक उप्योर्ी नै समझनु पछ्थ  ।

छम गुरुङ
तत्रिुवन तवश्तवद्याल्य

्दीपक थयापया, सं. । सन् २०१९ । समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आ्याम । 
कयाठमयाडौ ँ : सोसल सयाइनस िहयाः र बहमयाल बकियाि ।

नेपाली िाज्य तनमा्थण प्रतक््यामा सामान्यि्या अतप्रल २००६ को र्ोस्ो जनआनर्ोलनपतछ 
ि तविेष र्िी सेपटेमबि २०१५ मा न्याँ संतवधान जािी िएपतछ न्याँ आ्याम ्तपएको 
छ—समावेिी लोकिनत्र सतहिको संघी्य व्यवस्ाको संस्ार्ि अभ्यास । संघी्य 
व्यवस्ाको संस्ार्ि तवकाससँर् बमृहि्ट सामातजक आत््थक रूपानििण सतहि सामातजक 
बतहष्किणमा पिेका समुर्ा्यको पतहचान ि पहुँचको मुद्ा जोतडएको छ । त्यसैले नेपालमा 
संघी्य व्यवस्ाको संस्ार्ि तवकास ि तर्र्ोपनाबािे तवतवध तकतसमका तचनिा ि चासो 
बढ्टर्ो छ । ्यी तवतिनन चासोलाई आकलन र्न्थ ि नार्रिकको िातष्रि्य अपेक्ा बुझन सन्ट 
२०१७ मा र् एति्या राउणडेिनले अ सर्भे अफ नेपाली तपपुल २०१७ (्यसपतछ सवदेक्ण 
२०१७) नामक सवदेक्ण र्िेको त््यो । ्यही सवदेक्णको आँकडा ि परिणामलाई नेपालको 
सामातजक, िाजनीतिक ि आत ््थक मुद्ासँर् िुलनातमक तवशे्षण र्िेि सोसल साइनस बहाः 
ि तहमाल तकिाबले समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आ्याम प्रकािन र्िेका छन्ट । 

नेपालमा समसामत्यक तवष्यमा र्रिने प्रा्यः सवदेक्णका परिणामहरू धेिैजसो प्रतिवेर्नको 
रूपमा ि्याि र्नदे ि सीतमि सिोकािवाला बाहेक आम जनिाको सहज पहुँचमा नतर्ने 
चलन छ । िि ्यो सवदेक्णको परिणामलाई समबतनधि तवष्यका तवज्हरूको संलगनिामा 
समसामत्यक िातष्रि्य मुद्ासँर् र्ाँजेि पुसिकको रूपमा प्रकातिि र्रिनु एउटा उर्ाहिणी्य 


