अलमलबीचको ूकाश
आमसञ्चारको कुनै न कुनै पाटोमािथ अध्ययन गनेर् र ती साममी ूकाशनमा उतादैर् आएको मािटर् न चौतारीले पाठकका लािग अपेर्को पिछल्लो भेटी
हो, नेपाली म्यागेिजनका २५ वषर् (िवसं २०४६-०७०)। खोज, अध्ययन, िवश्लेषण र िटप्पणीयुक्त यो पुःतक नेपाली ूकाशनको एक महत्त्वपूणर् पाटो
म्यागेिजनमा केिन्द्रत छ।
िवसं १९५५ मा ूकािशत भिनएको तर एक अंक पिन ूाप्त हुन नसकेको सुधासागर मािसकबाट मािटर् न चौतारी पिरभािषत नेपाली म्यागेिजनको
याऽा ूारम्भ हुन्छ। ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवःथाको पुनःबहालीपिछको पिहलो २५ वषेर् अविधमा बढी केिन्द्रत ४ सय ३३ पृष्ठको पुःतक
लेखकीय टोलीमा ूकाशन गृहका ःथायी कलमजीवी तथा अन्य पिरिचत सञ्चारकमीर् छन ्।
सुरुमै म्यागेिजनलाई कसरी पिरभािषत गनेर् भन्नेमा लेखकीय टोली अलमिलएको छ। यसका लािग केही पाश्चात्य मुलुकका िवद्वान ्/लेखकका भनाइ
समेिटएका छन ्। तर, म्यागेिजनको इितहास ःथानीय संःकृ ित, रुिच, राजनीितक वातावरण र आिथर्क अवःथाले रच्छ। साधारणतया, बाक्लो िजल्दा
(गाता) भएको िनयिमत ूकाशनलाई म्यागेिजन भिनन्छ। अिभव्यिक्तको ःवतन्ऽतामा भने तकर्कै भरमा यसलाई जःतोसुकै पिरभाषा िदए पिन
हुन्छ। तर, व्यावसाियक व्याख्याले िजल्दालाई म्यागेिजनको अिभन्न अंग मान्छ।
नेपाली परिप ्रे आयमा म्यागेिजन जगत्ले समाचार/िवश्लेषण माऽ नभएर िनबन्ध/िवचारूधान साममीको बाहुल्य ःवीकारे को पाइन्छ। यो िवगत १
सय ५० वषर्देिख आधारभूत पऽकािरतामा पिरभािषत र परिमािजर्त आदशर् र अभ्यासभन्दा फरक गोरे टो हो। मािटर् न चौतारीजःतो ःथािपत
संःथाको पिछल्लो उपहारले िवशुद्ध समाचार/िवश्लेषणूधान नेपाल, जनमञ्च, िहमाल र िवश्विमऽजःता छापालाई मूलतः गैरसरकारी संःथाबाट
सञ्चािलत र दातृसंःथाबाट आिथर्क सहयोगसिहत ूकाशनमा ल्याइएका म्यागेिजनको पंिक्तमा राख्नु अनथर् हुन्छ। पऽकारिताको पिरभाषा, आदशर् र
कायर्शैली यी दई
ु खाले ूकाशनमा फरक हुन्छ। यी दई
ु लाई एउटै आधारमा िववेचना गदार् ठोस िनंकषर् िनकाल्न गा॑ो हुन्छ। िवदे शी दत
ू ावासका
ूकाशनलाई पिन यसैिभऽ कोच्नु त झन ् उदे कलाग्दो कुरो हो। कसमेकम 'उदारवादी' ूजातन्ऽमा यःतो हुँदैन। आिथर्क सहयोग िदने पिश्चमा
राष्टर्हरूमा समेत यःता म्यागेिजनको वगीर्करणले आम समथर्न पाउँ दै नन ्।
नेपालमा दै िनक र साप्तािहक पऽपिऽकापिछ माऽ म्यागेिजनले गित िलन थाल्यो। अध्ययन क्षेऽमा वैदेिशक आिथर्क सहायताबाट ूकािशत िहमाल
साउथ एिसया, हाकाहाकी तथा फेस टु फेस समेिटएका छन ्। तर, आफ्नो खास क्षेऽमा सम्भवतः सवार्िधक िबबी हुने र ःथािपत म्यागेिजनहरू
मधुपकर्, युवामञ्च, मुनाको अिःतत्वको चचार् खासै नहुनु िववेचनाको कमजोर पक्ष हो। झन ् िविशष्टीकृ त िवधामा कामना मािसकको तीन
दशकदे िखको बेजोड याऽा िबसेर्जःतो दे िखन्छ। यःता िविशष्टीकृ त म्यागेिजनलाई वैदेिशक अनुदान बटु ल्न सफल ूकाशनकै माहोलमा राख्नु
कानुनसम्मत भए पिन पऽकािरताको धमर् र ममर् अनुरूप होइन।
पुःतकको िवशेष छनोटमा परे को नेपाल, िहमाल र साप्तािहक मञ्च वाःतवमै म्यागेिजन पऽकारितामा कोशेढुंगा हुन ्। िहमाललाई 'तटःथता'को पगरी
िभराउन, जनमञ्चलाई 'नेपाली कांमेसको गुटमुखी' र नेपाललाई 'आफ्नो ॄान्ड बन्न नसकेको र कािन्तपुरको छायाँमा रहे को' भन्नु हावादारी िनंकषर्
हो। तीन फरक लेखकको कलमबाट तीन फरक िवचार उत्पन्न भएको दे िखन्छ, एउटै पुःतकको लेखनीमा। तसथर्, एउटै कलमले िनकालेको िनचोड
बढी सन्तुिलत वा सामञ्जःयपूणर् हुन्थ्यो िक ? आगामी िदनमा ध्यान िदनुपनेर् पाटो हो यो।
जनमञ्चमा राजनीितक ूभावले व्यावसाियकतालाई हुकर्न िदएको िथएन भन्ने तकर् एउटा लेखमा छ। व्यावसाियक पऽकािरताको िवकास
नभइसकेको र समाज दई
ु दलीय ीुवमा बाँिडएको परिप ्रे आयमा दव
ु ै दल िनकट पऽकार समेटेर 'तटःथताको खोजी गनेर्' कोटीमा िहमाललाई
रािखएको छ। अकोर्ितर 'कािन्तपुर पिब्लकेसन्सिभऽ नेपाल म्यागेिजनको ःवतन्ऽ पिहचान, छिव र ॄान्ड बन्न सकेको छै न' भिनएको छ। ूश्न
उठ्छ, त्यसो हो भने िहमालको िन ? त्यसका ूकाशक ॄान्ड िक सम्पादक ॄान्ड ? यसै गरी पुःतकमा उल्लेख गिरएझैँ 'सवोर्त्तम बजारमा ःथािपत
युवामञ्चको नक्कल िथयो' भन्नु कािन्तपुरलाई गोरखापऽको नक्कल भन्नुजःतै भएन र ? त्यःतै पिहलो नारी केिन्द्रत म्यागेिजन हुने होडमा
सवोर्त्तम नारी िथयो भन्नु िहमाल, नेपाल र यी दई
ु अिघको िवश्विमऽलाई ०४१-०४२ सालितरका समाचार िवश्लेषणले भिरएका िरएल्म र नेपाल
िरभ्युका ितम्ल्याहा िशशु भन्नुसरह हुन्छ। यसरी हचुवाका भरमा िनंकषर् खोज्नु किहल्यै पिन तकर्संगत हुँदैन।
नेपाल ूितष्ठाका लािग माऽ ूकाशनमा आएको भन्नु बौिद्धक तथा व्यावसाियक अनथर् हो िक त अज्ञानताको पराकाष्ठा। आिथर्क नाफा नोक्सान नै
व्यावसाियकताको मापन हो भने यस मुलुकका अिधकांश ६ सय ५० िनयिमत ूकाशनहरू तथा लगभग चार सय ूसारण सेवाहरू नोक्सानमा

छन ्। दातृ संःथाका ूायोजन हटाउने हो भने ठू ला ठािनएका म्यागेिजनका िःथित पिन नाजुक नै हुन पुग्छन ्।
'िवचार िनमार्णको कायर् दै िनकले गनर् नसक्ने'जःता तकर् सािबत हुन सक्दै न। म्यागेिजनको तुलनामा दै िनक पिऽकाको पृष्ठ त चार दोब्बर छन ्। १२
दे िख १६ पृष्ठलाई म्यागेिजनको पृष्ठसँग तुलना गदार् दै िनक पिऽका थप बिलयो दे िखन्छ। त्यसमािथ म्यागेिजनका संवाददाताले िवश्लेषणको
आवरणमा आफ्नो िवचार राख्दै आएका छन ्। हाॆो परिप ्रे आयमा कािन्तपुर व्यिक्तभन्दा ठू लो छ। म्यागेिजन क्षेऽमा भने ूकाशक/सम्पादकको
हाउभाउ बढी नै दे िखन्छ। िनकै सानो रोजगारीको बजार रहे को समाजमा व्यवःथापनले सम्पादकलाई नीित िनमार्ण कायर्मा सावर्भौम ूमुख
बनाउने संःकृ ित बिनसकेको छ वा छै न, अनुमानकै सहारा िलनुपनेर् हुन्छ।
पुःतकबाटै एउटा अंश िलऊँ ◌ः 'पाठकलाई केिन्द्रत गरी िमिडया हाउसले पाटीर्को िवचार बोक्ने पिऽकाबाहे क बजारमा माग हे री ट्याब्लोइड
पिऽकाहरू पिन ूकाशन गरे । यसका कारण िमिडया हाउस ठू लो (कङ्ग्लोमोरे ट) हुँदै गयो र उनीहरूले अरू क्षेऽमा पिन लगानी गनर् थाले।' यो अंश,
नॆ भएर भन्दा, अःपष्ट छ। 'कङ्ग्लोमोरे ट'को चरणपिछ अन्य क्षेऽमा लगानी गनेर् अवःथा नभएर सञ्चारमाध्यमसिहत गैरसञ्चार क्षेऽमा पिन
लगानी गरिएको संःथालाई माऽ यःतो भिनन्छ।
पुःतकका लेखमा 'सहमित अनुसार परिचय गोप्य रािखएको छ' जःता घोषणा पिन छन ्, जसले लेखलाई नै दयनीय बनाएको छ। खासमा त्यःता
पानीआन्िे ॐोतको भनाइले ःथान नै पाउनु हुँदैन, िक त परिचय खुलाउनैपछर् । भोिलको सम्भािवत िनयुिक्तलाई छे कवार नलागोस ् भन्ने ूयासमा
पिन हुन सक्छ यःता ॐोतको ूयोग।
अध्ययनमा कसैको शैिक्षक योग्यताबारे उल्लेख छ भने कसैकोमा यो िवषय मौन रहे को पाइन्छ। जोखाना हे रेर सम्पादक बन्ने-नबन्ने दौड-होड
पिन कोट्याइएको छ तर िबनािटप्पणी।
यी त भए मािटर् न चौतारीको नयाँ सँगालोका केही कमजोरी। ःथायी सम्पादक र िनयिमत कलमजीवीबाहे क अन्य हःतीको अिधकतम सहयोग
सामेल हुन सके थप नयाँ सोच, िवचार र िसजर्नाको सम्भावना बढ्छ।
चौतारीको डे ढ दशकजितको ूयास नेपाली सञ्चार क्षेऽको अध्ययनबममा सराहनीय छ। दायरा फरािकलो पादैर् थप सान्दिभर्क साममी ूयोग गनेर्
बाटो पिन छ। पृष्ठ/संख्याभन्दा बढी पाठक/माहक पाउन गा॑ो हुने पृष्ठभूिममा चौतारीका ूकाशनहरूले अध्ययन र अन्वेषणको क्षेऽमा सकारात्मक
गोरे टो कोरे का छन ्।
- पी खरे ल
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