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पुस्तक महत्त्वपूर्ण वत्वष्यमा लेविएको भए पवन अनेकौ ँ त्ुवि र कमजोरीप्रव्त ध्यान 
पु¥्याउन नसकेकाले ्यसको प्रस्तुव्त वि्तलो बनेको छ । पररराम्तः लेिकको वमवहने्त 
त्यव्त उच्च वबन्ुमा पुगन सकेको छैन । ्यद्यवप, ्यस्ता केही कमजोरीका बाबजु् पवन ्यस 
पुस्तकले वत्वक्रमशील वत्वहारका बारेमा पाठकलाई धेरै जानकारी व्न भने सकेको छ । 

शंकर थापा
वत्भुत्वन वत्वश्ववत्वद्याल्य

कैलाश राई । २०७३ । पहिचानको खोजी : आहिवासी जनजाहि महिलाका सामाहजक, 
सांसककृ हिक र राजनीहिक सनिर्भ (हव.सं. २०१६–२०७३) । काठमाडौ ँ: इव्डवजवन्यस 
वमवड्या िाउ्डेशन ।

मलाई धेरैले ्यो “को्यू” भनेको के हो भनेर सोधछन् । सजा्ती्यहरूले पवन “वकन को्य ू
लेिेको ? वकन राई नलेिेको” भन्े । ठूलो गवनने जावगर िाएको संस्ामा “्रूनीले 
कसरी ्यहाँ जावगर पाएकी होला भनने सो्चेको” भनने पवन भेिे ँ । पत्हरूमा को्यूको सट्ा 
कोजू समबोधन पवन आए, र िोनमा, “्तपाई ं जापानी हो ?” भनेर पवन सोधे ।

कामको वसलवसलामा कैलालीमा रहँ्ा मुक्त कमै्या बस्तीव्तर जानुप््णथ्यो । त्यसरी 
पवहलो पिक गएको क्षरलाई म सा्य्ै वबस्णन सकँुला । ्यही कामले ममा नेपालको 
आव्त्वासी जनजाव्त आन्ोलनलाई गमभीर्ता पूत्व्णक वलने बना्यो, नत् त्योभन्ा अगावड 
मैले जा्ती्य पवह्चानलाई “हामी सबै नेपाली” को पररभाषामा नै बुविरहेकी व्एँ, र शा्य् 
त्यसरी नै बुविरहेकी हुन्े ँ । काम गरररहेको त्यही गव्तलो ठावनने संस्ाले पिक-पिक 
कम्ण्चारी ्पघि ग्ा्ण “आरक्षर छँ्ैछ, व्तमीलाई के को डर ? व्तमी ्त मवहला, त्यसमाव् 
जनजाव्त ! वकन ्यहाँ बवसरहेकी, लाहुरेसँग वबहा गरेर बेला्य्तव्तर जाऊ न बसन” जस्ता 
बोलीले मलाई मेरो नाम र कामसँगै मेरो जाव्त र वलंग जोवडनेछ र ्ती मेरा कामका मापन 
बननेछन् भनने बोध गरा्यो । त्यव्त बेला म प्रव्तवक्र्या वत्वहीन बनेकी व्एँ । ्तर ्यी र 
्यस्ता भनाइले मलाई आव्त्वासी जनजाव्त आन्ोलनलाई मवहलाको कोरबाि पवन हेन्ण 
पे्ररर्त ग¥्यो । सी्ता राईको मुद्ालाई वलएर शुरू गररएको “अक्युपाई बालुत्वािार” मा, 
उसको मुद्ासँग जोवडएका वत्वष्यलाई आव्त्वासी जनजाव्त मवहला आन्ोलन र बृह्त ्
मवहला आन्ोलन ्ुत्वैले महत्त्व व्एका व्एनन् ।2 ्यस्ता ्ती्ता ्य्ा ््णले जा्ती्य र लैंवगक 

2 नेपाल सरकार, अध्यागमन वत्वभाग र नेपाल प्रहरीका कम्ण्चारीहरूले साउ्ी अरेवब्याबाि 
नेपाल िकके की त्वै्ेवशक काम्ार सी्ता राईको वत्वरुद्ध कानूनी प्रात्वधान वत्वपरर्त गररएको कारत्वाही 
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पवह्चान बी्चको अन्तरद्वनद्व र वत्वरोधाभासलाई अिै बुझनुपछ्ण  भनने ढृढ्ता मात् जागेन, 
बरु ्यस समबनधी उपलबध सामग्ीहरू सबै िोजी अध्य्यन, वत्वशे्षर गनु्णका सा्ै व्तनको 
सात्व्णजवनक संपे्रषर गररनुपछ्ण  भनने वनवचि्त लक््य पवन ्तोवकव््यो ।

“नेपाली ्त वत्व्ेशीले पवन राम्ोसँग बोलछन् वन” भनने ्तक्ण का सा् बुद्ध ए्यरले मलाई 
पिक-पिक ए्यरपोि्णमा नागररक्ता ्ेिाउन लगा्यो । वत्व्ेशमा मलाई धेरैजसोले ्वक्षरपूत्ववी 
एवश्याली मूलका ठानछन्; उनीहरूसँग अंग्ेजीमा बोल्ा ्ाई र क्यामबोवड्यन मसँग 
िोवककएका पवन छन् । ए्यरपोि्णमा ्ैतना् सुरक्षाकमवी र अध्यागमनका कम्ण्चारीहरूको मानत्व 
्तसकरी वत्वरुद्ध “सजग्ता” ले ग्ा्ण होला‚ मवहला त्यसमाव् जनजाव्त मवहला भएकैले र 
उमेर अनुसार शारीररक बानकी नपरेकी मलाई सधै ँ नै बढी केरकार हुनछ ।

माव् भवनएका ्यी र ्यस्ता अनेकौ ँघिनाक्रम र अवभव्यवक्तले मवभत् पवह्चान र वत्वशेष 
गरेर जा्ती्य पवह्चानको वत्वष्यलाई वजउँ्ो रािेका छन् । त्यसैले पवह्चानका वत्ववत्वध 
आ्यामहरूलाई ्चासोका सा् हेनु्ण मेरो रुव्च मात् बनेन । ्तस ््ण, इवनडवजवन्यस वमवड्या 
िाउनडेशनद्वारा प्रकावश्त र कैलाश राईद्वारा समपाव््त पुस्तक पहिचानको खोजी पढे ँ । 
्यस वक्ताब समबनधी छलिल गररएका का्य्णक्रमहरूमा भ्याएसमम सहभागी भएँ । ्ाहा 
भएसमम छावपएका समीक्षा पढे ँ। पररत्वार, ना्तागो्ता, सा्ीभाई सबैलाई उनीहरूको वत्व्चार 
पवन सोधे ँ । र, अन्त्त: ्यो समीक्षा लेिे ँ ।

आत्वरर पृष्ठमा बुढी औलंाको ल्याप्चे छापको पररदृश्यमा जनजाव्त मवहला भएको 
पहिचानको खोजी नामको ्यो पुस्तकका छ ि्डमा समेविएका लेिहरूलाई समपा्क 
राइ्णद्वारा वलवि्त परर्च्य ि्डले संक्षेपमा सुसपष्ट पारेको छ । उनको व्याख्यातमक ्तक्ण ले 
पवह्चानको सन्भ्णमा आव्त्वासी जनजाव्त आन्ोलन र वत्वशेष गरी मवहला आन्ोलनको 
अडान वत्वस्त्ृत रूपमा बुझन ्चाहनेहरूको वजज्ासालाई समबोधन गछ्ण । ्यस वत्वष्यमा कसरी 
आफना सरोकारहरूलाई ्प पवहल्याउँ्ै लैजाने भनने वनर्ण्य वलन सघाउँछ । ्यसका लावग 
पुस्तकको सा्तौ ँि्डमा राविएका महत्त्वपूर्ण अध्य्यन सामग्ीले ्यस वत्वष्यमा ्प अध्य्यन-
अनुसनधान गन्ण ्चाहनेहरूको सम्य ब्च्त गररव्एको छ । समपा्ककै नाम ्ईु वभनन प्रकारले 
लेविएको ्यो पुस्तकका २६ ओिा लेिहरूले वनवचि्त ह्समम पुस्तकको उद्ेश्यलाई न्या्य 
गरेको भनन सवकनछ । वत्ववभनन सम्यमा वत्ववभनन छापामा आएका ्यी लेिहरूले हो वक 
हैन जस्तो अमू्त्ण रूप व्न िोवजएको पूत्वा्णग्ही सो्चहरूलाई उजागर ग्दै त्यही सो्चलाई 
वनरन्तर्ता पवन व्नछन् । ्यस्ता पूत्वा्णग्ही सो्च जनजाव्त र गैरजनजाव्त ्तु्वै्ति्ण  छन् ।

गैरजनजा्ती्य पूत्वा्णग्ह अन्तग्ण्त सांसकृव्तक ि्डका गैरआव्त्वासी जनजाव्तद्वारा 
लेविएका छ लेि प््णछन् । वत्व. सं. २०१६–२०२० समम सवासनीमान छ्े  पवत्कामा छावपएका 

र बलातकार वत्वरुद्ध १०७ व्ने अवभ्यान वडसेमबर २०१२ ्य्ता ्चलेको व््यो । ्यस अवभ्यानलाई 
अक्युपाई बालुत्वािार भवनएको व््यो ।
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लेिहरूले नेपाली एकातमक राज्यको पूत्वा्णग्ही सो्च हात्वी हुँ्ाको सम्य कालमा मवहला 
त्यसमाव् आव्त्वासी जनजाव्त मवहलालाई हेनके दृवष्टकोरलाई उजागर ग््णछन् । अवभजात्य 
त्वग्ण र धम्णले संस्ाग्त गरेको मवहलाको छवत्वलाई आधार बनाएर कुलुङ, गुरुङ, मगर, 
वलमबू, राई, र पोिराका मवहलाहरूबारे लेविएका ्यी लेि क्ैत राज्यको एकातमक 
नीव्तको सुवन्योवज्त लेिन ्त व्एनन् भनने सो्च आउन पवन सक्छ । वकनवक, ्यी 
समु्ा्यका मवहलाहरूलाई वभनन भए पवन ्य्ेष्ट नेपालीपन बोकने नेपाली मवहला हुन् भनेर 
व्चत्र गनके कोवशश ्यी लेिनमा ्ेविनछ । जनजाव्त मवहलाका व्यवक्तग्त त्वा सामूवहक 
वत्ववशष्ट्ताहरूबाि ्यी लेिका लेिकहरू प्रभावत्व्त हुनु भनेको नै ्ततकालीन राज्यको नेपाली 
मवहलाको पररभाषामा उक्त वत्वशेष्ताहरू नपनु्णले हो । ्तर ्यो सो्च ब्वलँ्ो पररवस्व्त र 
सम्यमा कहाँनेर छ भनने पक्षमा भने पुस्तक मौन छ । ्यो वत्वष्यमा वत्वशेष गरी गैरआव्त्वासी 
जनजाव्तहरूको कलम रोवकएकै पक्षमा वत्वश्वस्त हुन सवकँ्ैन । िोज सामग्ी नपुगेकै भए 
पवन ्यो कुरालाई समपा्कको परर्च्य ि्डमा उललेि गररनुप््णथ्यो ।

समपा्क ्यही छ लेि र व्तनको काल ि्डमा मात् सीवम्त भइव्ँ्ा ्ुई  ओिा प्रश्न 
जवनमनछन् । पवहलो, एकातमक राज्यको पररत्वेशमा ओिेलमा परेका ्यी मवहला अिै पवन 
अदृश्य नै पाररएका छन् र ्यही सो्चलाई आतमसा्त गरेका मूलधारका भवनने सबै प्रकारका 
सञ्चार माध्यमहरूमा वत्वशेष गरी छापामा आउने “नेपाली मवहला” का संक्नहरूमा 
आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाहरूलाई अघोवष्त र ररनीव्तक वनषेध छ । ्यव् ्यस्तो नहुँ्ो 
हो ्त ्यस पुस्तकमा समेविएका मनकुमारी ठाडामगर, अम्ृत ्योञजन, अम्ृता ्ेबे, आव्का 
लेिहरूले पवन ्ेशका रावट्रि्य ्ैवनकमा वन्यवम्त स्ान पाउने व्ए । ्ेशमा एक ्शक्य्ता 
्चवलरहेको पवह्चानका वत्ववत्वध पक्षका त्वै्चाररक बहस र आन्ोलनलाई ्यसले ्प सह्योग 
हुने व््यो । ्यसो नहुँ्ा ्यस्ता लेिहरू जाव्तवत्वशेष प्रकाशनहरूमा मात् सीवम्त हुने र ्यसको 
महत्त्व िेरर पवन समाजशास्ती्य अध्य्यनमा मात् सीवम्त राखने र ्ेशको बृह्त राजनीव्तक 
त्वै्चाररक दृवष्टकोरबाि उपेवक्ष्त भइरहने ्य्ा ््णलाई ्यस पुस्तकले औलँ्याएको छ ।

आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाहरूको सन्भ्णमा आफनै समु्ा्य समे्त उ्ास छ भनने 
्ोस्ो िाले पूत्वा्णग्हलाई पुस्तकको ि्ड ्ुई पवछका लेिले ्ेिाएका छन् । वत्वशेष गरी 
“रावट्रि्य आव्त्वासी जनजाव्त मवहला महासंघ : गठन, वक्र्याकलाप र औव्चत्य” शीष्णकको 
लेिले जनजाव्त मवहलालाई जा्ती्य पवह्चानको राजनीव्तमा एक साधनको रूपमा मात् 
आत्वश्यक ्ेविएको र त्यही अनुरूप प्र्योग भएको ठहर ग््णछ । ्यसै ि्डका अन्य लेिले 
आफनै समु्ा्यवभत् भोगनुपरेको उपेक्षा ्त्ा नेपाली मवहला आन्ोलनमा हस्तक्षेपका सा् 
आफनो मुद्ालाई रावट्रि्य स्तरमा समबोधन गन्णको लावग आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाहरू 
सत्व्ंय नै कव्त जागरुक, कव्त ररनीव्तक, कव्त ्ूर्शवी भनने प्रश्नहरूको उत्तर समे्त व्नछ । 
आव्त्वासी जनजाव्त अवधकारकमवी, राजनीव्तक पािवीका ने्ताले लेिेका लेि कुनै वत्वकासे 
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्या जा्ती्य का्य्णक्रममा आफनो वनवह्त राजनीव्तक उद्ेश्य सवह्त संगठन वत्वस्तार गन्ण 
लेविएका विपपरी जस्ता लागन सकने समभात्वना पवन छ । ्यी लेिमा जा्ती्य संत्वे्ना, 
नारा र जोश ्त छन् ्तर ्ती सब कव्त सम्यानुकूल छन् भनने वत्वशे्षर छैन । ्यी लेिमा 
वत्वश्वव्यापी आव्त्वासी जनजाव्त आन्ोलनले उठाएका प्रश्नहरूलाई नेपाली जनजाव्त 
पररत्वेशमा स्तही रूपमा उठाइएको हो वक भनेजस्तो लाग्छ । ्यी लेिमा वत्व.सं. २०४६ 
्य्ता वत्ववभनन पत्पवत्कामा “नेपाली समाज” भनेर व्चवनएको स्ानमा आव्त्वासी जनजाव्त 
मवहलाको छवत्व र हैवस्य्तलाई असामावजक, अनैव्तकको संज्ामा व्चत्र गररएका वत्वष्यहरू 
जस्ैत त्वै्ेवशक रोजगार, मानत्व बे्चवबिन, ्यौनकमवीहरूको वत्वष्यमा केही पवन भेरटँ््ैन । 
्यस्ता व्चत्रले आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाहरूलाई परेको मानवसक प्रभात्व, पवह्चानको 
आन्ोलनको प्रमुि वहससा हुन आत्वश्यक एक वत्वष्य हो भनने ्ेिाउन मद््त गछ्ण  । 

पुस्तकको शीष्णक “पवह्चानको िोजी” वभत् ्यसरी एक्तिवी ्ोपररएको परर्च्यलाई 
मञजु गुरुङ, ्ेत्वकुमार सुनुत्वार, र वशला अवधकारीका लेिले ्ेशको आन्तररक र त्वाह्य 
अ ््ण्तनत् सँगको समबनधमा आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाको आव ््णक-साँसकृव्तक-सामावजक 
भूवमकालाई ्ेशवभत्ै कसरी बुविएको छ, कसरी सत्वीकार ्या असत्वीकार गररएको छ र त्यसले 
अन्त्त: उनीहरूको व्यवक्तग्त र सामूवहक परर्च्यलाई कस्तो प्रभात्व पारेको छ भनने बुझन 
मद््त ग््णछ । ्यी लेिको वत्वष्य त्वै्ेवशक रोजगार, मानत्व बे्चवबिन, कमलहरी प्र्ासँग 
समबवनध्त छ । आव्त्वासी जनजाव्त मवहलालाई प्रभावत्व्त पारररहेका ्यी वत्वष्यको महत्त्वपूर्ण 
समबनध नागररक्तासँग पवन छ । नेपाली मूलधारे मवहला आन्ोलनले जोडका सा् उठान 
गरेको मवहलाको त्वंशजको आधारमा व्इने नागररक्ताको अवधकारसँग आव्त्वासी जनजाव्त 
मवहलाहरूको सरोकार के हो, ्यसमा उनीहरूको त्वै्चाररक सहभावग्ता वकन हुनुप््णछ भनने 
वत्वष्यलाई गुरुङ र सुनुत्वारका लेिले छँु्ैन ।

त्यसै गरी राजनीव्तक, सामावजक, सांसकृव्तक पक्षको लावग त्वकाल्त र वत्वशे्षर ग्दै 
लेविएका अन्य ि्डका लेिले पवन ्यस वत्वष्यमा सो्चेको ्ेविँ्ैन । ्यस समीक्षकको 
लावग ्यो आपवत्तजनक कुरा हो वकनवक आव्त्वासी जनजाव्त आन्ोलनले आफना समु्ा्य 
मा्तृसत्तातमक भएको र लैंवगक वत्वभे् नभएको वजवकर ग््णछन् । ्यस्तो वजवकरलाई ्चरर्ता ््ण 
गन्णको लावग ्ेशको त्वंशजको आधारमा मवहलाले आफना सन्तानलाई नागररक्ता प्र्ान 
गन्ण सकने अवधकार प्रावतिको महत्त्वपूर्ण संघष्णमा आफनो सहभावग्ता न्ेखनु, निोजनु त्वा 
मौन रहनुले पवह्चानको आन्ोलन र त्यसैलाई त्वस्तुग्त बहस-लेिन स्ावप्त गराउने 
उद्ेश्य सवह्त प्रकाशनमा ल्याइएको ्यस पुस्तकको औव्चत्यलाई असह्योग गरेको छ । 

पुस्तकको परर्च्य ि्डले पवन प्रकाशन समबनधी अन्य कमी कमजोरी र सीमाहरू बारेमा 
्च्चा्ण गरे पवन ्यस वत्वष्यमा मौन रहनु सबैभन्ा िि्केको पक्ष हो । छापामा ्यस वत्वष्यमा 
्यस दृवष्टकोरबाि लेिन नआएको कुरालाई कम्तीमा पवन समपा्कले परर्च्य ि्डमा 
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उललेि गनु्णपथ्ययो । पवह्चानको िोजी गनके ्चे्तको वत्वकास सत्व्ंयमा हुनु जव्त महत्त्वपूर्ण छ, 
त्यवत्त नै संत्वे्नशील पवन छ । पवह्चानको िोजी गनके जोकोहीले पवन अघोवष्त, अमू्त्ण र 
संस्ाग्त भइसकेको व्व्तसँग सोिै जोवडएका ्चुनौ्तीहरूको सामना गनु्णप््णछ ।

अनत्यमा, आव्त्वासी जनजाव्त मवहलाहरूको पवह्चानको वत्वष्यमा ्ोहोरो, लैंवगक 
र जा्ती्य संघष्णमा आन्तररक र बाह्य त्वतृ्त ्ुत्वैव्तर एक जनजाव्त मवहलाले सामना गनु्णपनके 
व्यात्वहाररक र सैद्धावन्तक ्चुनौ्तीहरूको “अदृश्य” र वत्वशाल मै्ानको अनुमान गन्ण ्यस 
प्रकाशनले वनचि्य नै सह्योग व्नछ । मावि्णन ्चौ्तारीमा ्यही पुस्तक समबनधी छलिलको 
क्रममा एक सहभागीले पवह्चानका आ्याम जविल र वत्ववत्वध छन् र ्ती सबमा आिूलाई 
िोजन-बुझन ्चाहनेको लावग प्रकाशक र समपा्कले िोजमूलक ्प प्रकाशन ल्याऊन ्
भनने आग्ह गरेका व्ए । सो ्य्ोव्च्त र सामव्यक आग्ह हो । सा्ै, ्यो पुस्तकको 
पररमावज्ण्त अंग्ेजी संसकररको प्रकाशनले वत्वश्वभर आन्ोवल्त पवह्चानको राजनीव्तलाई 
सह्योग पु¥्याउने व््यो भनने वजवकर पवन ग््णछु ।
 

प्रणिका कोयू
्चौकठ

रमेशना् पा्डे । २०७२ । कूटनीहि र राजनीहि । काठमाडौ ँ : सांवग्ला पुस्तक प्रा.वल. ।

आतमक्ा लेखने परमपरा अन्यत्को ्तुलनामा नेपालमा धेरैपवछ शुरू भएको हो । इव्तहास 
लेिनमा आतमक्ालाई प्रा्वमक स्ो्तका रूपमा वलइनछ । ्तर, आफना कमी-कमजोरी 
्चावहँ लुकाउने ्त्ा सानाव्तना उपलवबध ्या ्योग्ान भने बढाइ्चढाइ प्रस्तु्त गनके भएकाले 
आतमक्ामा गररने त्वर्णन र ्ाबीलाई अन्य स्ो्तबाि परीक्षर गनु्णपनके हुनछ । ्यहाँ समीक्षा 
गररन लागेको रमेशना् पा्डेको आतमक्ा कूटनीहि र राजनीहि पवन त्यस्तो ्ोषबाि 
मुक्त छैन; लेिकले ्ाबी गरेका कै्यन कुरा अपत्याररला छन् । 

पञ्चा्य्त कालमा “िेबलो्यड” सातिावहक नयाँ सनिछेशको समपा्न र प्रकाशन गरेर ्च्चा्ण 
बिुलेका पा्डे बहु्ल कालमा धेरैपलि मनत्ी बने । पा्डेकै अनुसार एक पिक ्ततकालीन 
राजाले उनलाई जापानका लावग राज्ू्त बनाउन ्चाहे ्तापवन प्रधानमनत्ीको वत्वरोधले उनले 
सो प् पाउन सकेनन् (पृ. १५१) । ्तर, मनत्ीका रूपमा त्वा अन्य प्रकारले उनी नेपालको 
कूिनीव्तक क्षेत्मा लामो सम्य सवक्र्य रहे । उनको पुस्तकको शीष्णक कूटनीहि र राजनीहि 
राविए पवन पुस्तकमा राजनीव्तभन्ा कूिनीव्त समबनधी त्वर्णन धेरै पाइनछ । र, पुस्तकलाई 
“आतमक्ा” भवनए पवन ्यो आतमक्ा मात्ै होइन । पत्पवत्काका स्ो्तलाई उप्योग ग्दै 


