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पुस्तक समीक्षा

मषाइकल हफमषान । सन् २०१८ । द पार स्ियल रेभोलुशन : लेबर, ्ो्ल मुभमेन ट्् 
एण्ड द इरनभरिबल ह्ाण्ड अफ माओ इन वेस्नसि नेपाल । लण्डन : बरषाघान बुकस ।

नेपषालकषा कम्ुननस्ट पषा्टटीहरू हरेक वर्ष श्रनमक निवस बडो ्तषामझषामकषा सषाथ मनषाउँछन् । 
मजिरु संगठनकषा कषा ््षक्तषा्षहरूले जलुसु ननकषालछन,् मञ्चहरू मषारस्ष र मषाओकषा मखुषाकृन्त्कु्त 
्तुलहरूले सजषाइनछन् र रषाजनीन्तकमटीहरू हषावषामषा मुट्ी उज्षाउँिै श्रनमककषा नषाममषा लषामषा-
लषामषा भषारण गछ्षन् । ्ो वषानर्षक प्रिर्षनी बषाहेक नेपषाल नभत्रकषा श्रनमकबषारे नेपषाली सञ्चषार 
मषाध्म र प्रषानञिक के्त्रमषा हुने छलफल र अनुसन्षान भने प्रवषासी नेपषाली कषामिषारबषारे 
हुने ्च्चषा्ष र रो्को ्तुलनषामषा न्यून छ । ्ो पररपे्रक््मषा मषाइकल हफमषानको पुस्तक द 
पार स्ियल रेभोलुशनलषाई नेपषाल लगषा््त िनक्ण एनर्षाली श्रम/श्रनमक बषारेको अध््नमषा 
एउ्टषा महत्वपयूण्ष ्ोगिषानकषा रूपमषा नलन सनकनछ ।

श्रनमक आनिोलनलषाई सरस्त्र क्षानन्तले कसरी प्रभषाव पषाछ्ष  भनने प्रश्नको जवषाफ खोजने 
प्र्तन ्ो पुस्तकले गरेको छ । ्द्यनप, मषाओवषािी सरस्त्र आनिोलनले नेपषालकषा सीमषान्तीकृ्त 
समुिषा्मषा पषारेको असरबषारे गररएको ्ो अनुसन्षान सषामषानजक रषास्त्रमषा नौलो भने होइन । 
हफमषान सव्ंले अध््न गरेकषा थषारू समुिषा्कै बषारे पनन जन्ुद्धअनि र पनछ ्तरषाईकषा 
अन् जषा्तजषान्तको भनिषा बढी रो् भएकषा छन् । ्ैतपनन हफमषानको पुस्तक ्ी नवर्मषा 
भएकषा अन् अध््नभनिषा ्तीन कषारणले फरक छ । पनहलो, मषाओवषािी आनिोलनलषाई 
रषाज् नवरुद्धको नवद्ोहकषा रूपमषा प्रस्तु्त गनने अन्कषंार अध््न नवपरी्त हफमषान ्सलषाई 
रषाज् कबजषाको प्र्षासकषा रूपमषा अर्षा्षउँछन् । िोस्ो, उनको अनुसन्षान मुक्त कमै्षा (थषारू 
समुिषा्कषा) को आनिोलनमषा मषाओवषािी क्षानन्तको प्रभषावमषा केननद््त छ । ्ेतस्ो, सबैभनिषा 
महत्वपयूण्ष, श्रनमककषा दृनटिबषा्ट हफमषानले गरेको मषाओवषािी आनिोलनको नवशे्रण नवीन 
छ, जसले िर वरने द्वनद्वको न्षँा पषा्टो उजषागर गछ्ष  ।

कैलषालीको ्टीकषापुरमषा सन् २००८–२००९ मषा गररएको १८ मनहने सथलग्त 
(एरनोग्षानफक) अध््नमषा आ्षारर्त ्ो पुस्तक िुई भषागमषा नवभषानज्त छ । ्चषार अध्षा् 
समेन्टएको पुस्तकको पनहलो भषागमषा ्टीकषापुरकषा मुक्त कमै्षा सनह्त रषाजनीन्तक कषा ््षक्तषा्ष 
र व्वसषा्ीमषा मषाओवषािी अनिोलनको असरको ्च्चषा्ष गररएको छ । पुस्तकको पनहलो 
अध्षा्मषा ्टीकषापुरमषा ्ोग नरनवर र व्षापषाररक मेलषाको आ्ोजनषा मषाफ्ष ्त त्हषँाकषा कुलीन 
व्षापषारीहरूले आफयू लषाई परोपकषारीकषा रूपमषा प्रस्तु्त गरेको प्रसंग छ । सरकषार सँगको 
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समबन् सुदृढ पषानने र मषाओवषािीको समभषानव्त आक्मणबषा्ट पनन जोनगने उपषा्कषा रूपमषा 
्ती समषारोहलषाई व्षापषारीले प्र्ोग गरेको हफमषानको नवशे्रण छ ।

िोस्ो अध्षा् मुक्त कमै्षा बस्तीकषा उिी्मषान ने्तषाहरूमषा केननद््त छ । मषाओवषािी 
्ुद्धले मुक्त कमै्षालषाई कुनै बेलषा नवमषानसथल रहेको ्टीकषापुरको सषाव्षजननक जगगषा कबजषा 
गनने आतमनवश्षास कसरी नि्ो भनने ्च्चषा्ष ्ो पषाठमषा छ । ्सै अध्षा्मषा मुक्त कमै्षा 
बस्तीकषा मनहलषाहरू ्चषानहँ ननणषा्ष्क भयूनमकषाबषा्ट वनञ्च्त भएको उललेख गिदै उनीहरू 
नवरुद्ध रषारीररक र ्ौन नहंसषा हुने गरेको ्तथषा कमलरीकषा रूपमषा श्रम गन्ष पठषाउने ्चलन 
व्षाप्त रहेको हफमषानले औलँ्षाएकषा छन् । ्चौथो अध्षा्मषा लेखकले मजिुर संगठनमषा 
मनहलषाको भयूनमकषा न्यून रहेको नवर्लषाई ्च्चषा्ष गरेकषा छन् ।

्ेतस्ो अध्षा्मषा मुक्त कमै्षालषाई संगनठ्त गन्ष सन् २००२ मषा खोनलएको संसथषा “मुक्त 
कमै्षा समषाज” बषारे नवस्तृ्त नववरण छ । हफमषानकषा अनुसषार जन्ुद्ध सनकए लगत्ैकषा 
वर्षहरूमषा मकु्त कमै्षाकषा लषानग खोनलएकषा अन् संसथषाहरूको ्तुलनषामषा “मकु्त कमै्षा समषाज” 
मषाओवषािी ननक्ट भएको छषाप समषाजमषा परेकषा कषारण ्ो संसथषालषाई संगठन फैलषाउन र 
सनक्् हुन सहज भ्ो । ्चौथो अध्षा्मषा उनी ्टीकषापुरको मजिुर आनिोलनलषाई नेपषालको 
मजिुर र मषाओवषािी आनिोलनको सनिभ्षमषा नवशे्रण गछ्षन् । श्रनमक संगठनहरूको ने्तृतव 
्च्नमषा जषा्ती््तषा र वगटी््तषाको भयूनमकषाबषारे पनन लेखकले ्च्चषा्ष गरेकषा छन् । मजिुर 
संगठनहरूको सहभषानग्तषाले मुक्त कमै्षाहरूको सषामयूनहक मोलमोलषाइ गनने क्म्तषा बढषाएको 
हफमषानको िषाबी छ ।

पुस्तकको िोस्ो भषागमषा मुक्त कमै्षाकषा िैननकी र ्चषासोबषारे प्रकषार पषाररएको छ । 
्टीकषापुरकषा इँ्टषा भट्षामषा कषाम गनने र कषाम खोजन भषार्त पुगेकषा मुक्त कमै्षा मजिुरहरूलषाई 
पछ्षाएर लेनखएको ्ो भषाग पुस्तकको सबैभनिषा रो्चक भषाग पनन हो । ्स भषागमषा 
नजललषामषा मषाओवषािी िबिबषाकषा कषारण इँ्टषा भट्षामषा कषा ््षर्त मुक्त कमै्षाकषा िैनननिनीमषा 
के-कस्तो पररव्त्षन आ्ो भननेबषारे नमनहन नवशे्रण छ । हफमषानकषा अनुसषार मजिुर र इँ्टषा 
भट्षा मषानलकको समबन् ्तहग्त भए पनन र ज्षालषा ्तथषा कषारखषानषाको अवसथषामषा खषासै 
सु्षार नआए पनन मषाओवषािीहरूको उपनसथन्त वषा “मषाओको अदृश् हषा्त” ले मजिुरकषा 
लषानग कमै्षाकषा रूपमषा कषाम गिषा्ष ्तषाकषाको भनिषा सहज वषा्तषावरण नसज्षनषा गररनि्ो । जस्तो 
नक, उनीहरूलषाई ्ेरै पेशकी वषा ॠण निएर बँ्ुवषा बनषाउन ननमलनेबषारे इँ्टषा भट्षा मषानलक 
सजग भए । ्सले मुक्त कमै्षाकषा लषानग इँ्टषा भट्षाको मजिुरी कमै्षा हुँिषा गनु्षपनने श्रमको 
्तुलनषामषा कम रोरण्ुक्त हुन ग्ो । सषाथै, उनीहरूलषाई फुस्षिको सम् पनन नमलनषाले मुक्त 
कमै्षा मजिुरहरूको जीवन नजउने ्तररकषा समे्त बिनल्ो । ्द्यनप, हफमषान प्रस््ट्षाउँछन्, 
मषाओवषािीहरूको उद्ेश् समषाजमषा व्षापक सबै खषाले अन्षा् नवरुद्ध लड्नु नथएन । भो्टकषा 
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नननम्त कमलरी प्रथषा ननमयू्षल पषान्ष ध्षान निनुको सट्षा मुक्त कमै्षा आनिोलनमषा मषात्र केननद््त 
हुनु ्सको प्रमषाण नथ्ो । 

समग्मषा द पार स्ियल रेभोलुशन एउ्टषा पठनी् पुस्तक हो जसले सीमषान्तीकृ्त मषाननसकषा 
्चषाहनषा र िैननक जीवनको सजीव न्चत्रण गरेको छ । ्िषाकिषा नमनहन र नवस्तृ्त वण्षनमषा 
हरषाउन सनकने समभषावनषा भए पनन हफमषानले पषाठकलषाई आफनो मुख् ्तक्ष मषा ल्षाइहषालछन् । 
प्रत्ेक अध्षा्को रुरू र अनत्मषा हफमषान आफनषा रो् प्रश्न र ्तक्ष हरू उललेख गि्षछन्, 
जसले गिषा्ष पुस्तककषा हरेक पषाठहरू छुट्षाछुटै् पढ्िषा पनन बुनझनछ । छमध्े ्चषार ओ्टषा 
अध्षा् रषाम्ररी समपषानि्त भएर नवनभनन जन्षलमषा छषानपइसकेकषाले पनन पुस्तक छरर्तो 
भएको हो (हेनु्षहोस्, हफमषान सन् २०१४क, सन् २०१४ख, सन् २०१५ र सन् २०१७) । 

पठनी् हुँिषाहुँिै पनन पुस्तक कमजोरी मुक्त भने छैन । हफमषानले नेपषालकषा ठषाउँ, नेपषाली 
अध्े्तषा लगषा््त आफनै रो्सँग समबनन््त पषात्रहरूकै नषामको नहजजेको िोहोलो कषाढेकषा 
छन् । परर्च्षातमक अध्षा्मै सबैभनिषा ्ेरै नहजजे गल्ती भएकषाले पनहलो गषँासमै ढंुगषा 
लषागछ । श्रनमकहरूमषा मषाओवषािी आनिोलनको असरको मयूल्षंाकन गनने पुस्तकमषा पुषपकमल 
िषाहषाललषाई “पुषब” (पृ. ५ र १००) लेनखएको िेखिषा म पढ्न ननरुतसषानह्त भएकी नथएँ । 
हफमषानले ्ेरै सम् सँगै नब्तषाएकषा र पषाठकसषामु पयूण्ष परर्च् गरषाएकषा िुई रषाजनीन्तक 
पषात्रकै नषाम पनन गल्त छन् । पनहलो संनव्षान सभषा (सन् २००८–२०१२) मषा एकीकृ्त 
मषाओवषािीको ्तफ्ष बषा्ट संनव्षान सभषामषा पुगेकषा कैलषालीकषा िुई सभषासिको नषाम पुस्तकमषा 
“सषाइर्ेजषा” ्चौ्री र “रुलपषा” ्चौ्री लेनखएको छ । उनीहरूको सही नषाम सुकिै्षा र 
रूपषा हो । ्स्तषा गल्तीले अनुसन्षानमषा सहभषागी भएर रो्क्तषा्षलषाई सिषाउने सथषानी् 
मषाननस र पररवेरप्रन्त असममषान गरे जस्तो लषागन सरछ । एक प्टक िुमन आएको प ््ष्टक 
वषा प्षारषारु्ट पत्रकषारले ्स्तषा गल्ती गरेको भए क्म् हुनर्ो होलषा, ्तर त्स ठषाउँमषा १८ 
मनहनषा नब्तषाएकषा नवद्यषावषाररन् रो्क्तषा्षबषा्ैट त्स्तो हेल्चक््षाइ ँभएको िेखिषा मलषाई नेपषाल 
अध््नमषा उत्र-औपननवेनरक्तषाबषारे ्च्चषा्षको आवश्क्तषा बो् भ्ो ।

अनुसन्षान भएको सम् र पुस्तकको प्रकषारनबी्च झणडै एक िरकको अन्तर भएकषाले 
हफमषानकषा कन्तप् ्तक्ष हरू पुनरषावलोकन गनु्षपनने िेनखनछ । मषाओवषािीहरूले नेपषालकषा 
सीमषान्तीकृ्त वग्षलषाई संगनठ्त भएर अन्षा्कषा नवरुद्ध लड्न पे्ररर्त गरेर नेपषाली समषाजलषाई 
नननचि्ैत बिले (अन्कषारी सन् २०१४) । ्तथषानप, मषाओवषािी आनिोलन लगत्ै िेनखएको 
भनी हफमषानले न्चत्रण गरेको थषारू-मैत्री वषा्तषावरणलषाई नेपषाली रषाजनीन्तमषा सन् २००९ 
््तषा भएकषा ि्टनषाहरूले नबथोनलसकेकषा छन् । त्स््तषा मषाओवषािी पषा्टटीले ्ेरै ्ुट्टफु्ट र 
जु्ट बेहो¥्ो, परमपरषाग्त रषाजनीन्तक पषा्टटीहरू सत्षामषा फनक्ष ए र सन् २०१५ मषा ्टीकषापुरमषा 
भएको नहंसषातमक नवरो् मषाझ मषाओवषािीकै सहभषानग्तषामषा न्षँा संनव्षान जषारी भ्ो 
जसले छुटै् थषारू रषाज् असवीकषार ग¥्ो । र, सन् २०१८ मषा पुषपकमल िषाहषाल ने्तृतवको 
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मषाओवषािी पषा्टटी आफनो पयूव्ष नवरो्ी पषा्टटी एमषालेसँग नमलेर नेकपषा भ्ो । उसो ्त हफमषानले 
पुस्तकको ननषकर्षमषा ्ी पररव्त्षनलषाई संक्ेपमषा उललेख गिदै आफनो रो्लषाई मषाओवषािी 
जन्ुद्ध सनकए लगत्ैको सनिभ्षमषा पनढनुपनने भनेकषा छन् । ्द्यनप, उिषाहरणकषा लषानग, “उक्त 
क्ेत्र ्टीकषापुरमषा सथषानी् समभ्षान्त र रषाज् बी्चको गठबन्नलषाई मषाओवषािी आनिोलनले 
्तोडेको” (पृ. १७०) भनने िषाबी ्टीकषापुरमषा सन् २०१५ को थषारूहरू मषानथको रषाज्को 
िमन (हेनु्षहोस्, लषाल सन् २०१९) पनछ पुनअ्षध््न गनु्षपनने िेनखनछ ।

इचछुक रो्षाथटीहरूलषाई द पार स्ियल रेभोलुशनले न्षँा अनुसन्षानकषा लषानग नवर्हरू 
निनछ, जसलषाई पुस्तकको सबल पक् मषानन सनकनछ । जस्ैत, पुस्तकको परर्च्षातमक 
अध्षा्मषा हफमषान थषारू समुिषा्मषा रहेको वगटी् असमषान्तषा नजरअनिषाज गररए थरूह्टकषा 
लषानग हुने आनिोलन असफल हुने ्तक्ष  गछ्षन् । ्ो ्तक्ष ले अध्े्तषाहरूलषाई नेपषालकषा 
जषा्ती् नवद्ोह वषा आनिोलनहरूलषाई वगटी् दृनटिले हेन्ष पे्ररर्त गन्ष सरछ, जसबषारे खषासै 
अध््न भएको छैन । त्सै गरी, नेपषालको श्रम आनिोलनमषा मनहलषाहरूको सहभषानग्तषा 
वषा बनहषकरण पनन थप अध््नको नवर् हुन सरछ । सषाथै, मषाओवषािी ्ुद्धलषाई रषाज् 
कबजषा गरेर त्सलषाई आफयू  अनुकयू ल बनषाउने प्र्षासकषा रूपमषा हफमषानले अर्षा्षएकषा 
हुनषाले त्ो दृनटिकोणबषा्ट मषाओवषािी पषा्टटीको उि्, प्तन, र एमषाले सँगको “नवल्” को 
नवशे्रण पठनी् हुने नथ्ो ।

अनत्मषा, केही कमजोरी िेखिषािेखिै पनन ्ो पुस्तक नेपषाली मषाओवषािी र क्षानन्तकषारी 
आनिोलनहरूले श्रममषा पषानने असरमषा रुन्च भएकषा सबैलषाई पढ्न नसफषाररस गछु्ष  । िनक्ण 
एनर्षाली श्रम/श्रनमक बषारेको अध््नमषा ्ो महत्वपयूण्ष प्रषानञिक ्ोगिषान हो । िलहरूले 
आफनो अनभटिकषा लषानग मजिुरहरूलषाई बषारमबषार रषाजनीन्तक हन्त्षार बनषाइरहने ्तर सत्षामषा 
पुगेपनछ उनीहरूको नह्तषाथ्ष खषासै कषाम नगनने पररपे्रक््मषा ्ो पुस्तक झन् सषानिनभ्षक छ ।
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मोम विश्वकमषाघा  । सन् २०१९ । पोरलर्कल ट्ान्फममेशन इन नेपाल : दरलत 
इनइकवारल्ी एण्ड ्ो्ल िरस्् । लण्डन : रुटलेज ।

पोरलरिकल ट्ान्फममेशन इन नेपाल : दरलत इनइक्ारलिी एण्ड ्ो्ल जर्ि् मोम 
नवश्कमषा्षले सन् २०१८ मषा नसड्नी नवश्नवद्यषाल्कषा लषानग पेर गरेको नवद्यषावषाररन् 
रो्मषा आ्षारर्त पुस्तक हो । ्ो पुस्तक नेपषालमषा नवद्यमषान जषा्ती् नवभेिकषा कषारण 
िनल्त समुिषा्मषा परेको असर र पनछललो रषाजनीन्तक पररव्त्षनले उनीहरूको अवसथषामषा 
आएको पररव्त्षन बी्चको अन्तरसमबन्मषा केननद््त छ । पुस्तकले िनल्त समुिषा्को संिर्ष 
र अन्कषारलषाई पनह्चषानको रषाजनीन्तसँग जोड्नकषा लषानग समबन् से्तुहरूको खोजी समे्त 
गि्षछ ।

पसु्तक छ पररचछेिमषा नवभषानज्त छ । पनहलो पररचछेिमषा लेखकले भषार्ती् उपमहषाद्वीपमषा 
जषा्त व्वसथषा र छुवषाछयू ्तको उतपनत्, नेपषालमषा िनल्त समुिषा्मषानथ अन्षा् र त्स नवरुद्धको 
संिर्ष, नेपषालमषा रषाजनीन्तक पररव्त्षनको इन्तहषास, िनल्त लनक््त कषानयूनी सु्षारहरू र 
अनुसन्षानको खषाकषा, अनुसन्षान नवन् र अनुसन्षानकषा सीमषाबषारे प्रकषार पषारेकषा छन् ।

िोस्ो पररचछेिमषा अनुसन्षानको सैद्धषानन्तक पक्बषारे ्च्चषा्ष गरेकषा छन् । ्ो पररचछेिमषा 
न्षा् समबन्ी उिषारवषािी रषास्त्री् अव्षारणषाले जोड नििँै आएको समषान अवसर र व्नक्तग्त 
सव्तनत्र्तषालषाई संर्चनषाग्त नवभेिको सनिभ्षमषा हेनने प्र्षास गररएको छ । लेखकले नषानसी 


