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उल ल्ेख गन्नुपर््ययो । पहिचानको खोजी गनने चलेतको हिकास सि्ंयमा िुन् जहत मित्िपूरनु छ, 
त्यहति नै संिलेदनशी् पहन छ । पहिचानको खोजी गनने जोकोिी ल्े पहन अघोहित, अमूतनु र 
संस्ागत भइसकले को ह्हतसँग सोझै जोहिएका च्नौतीिरूको सामना गन्नुपदनुछ ।

अनत्यमा, आहदिासी जनजाहत महि्ािरूको पहिचानको हिि्यमा दोिोरो, ै्ंहगक 
र जाती्य संघिनुमा आनतररक र बाह्य ितृि द्िैहतर एक जनजाहत महि्ा ल्े सामना गन्नुपनने 
व्याििाररक र सैद्ाहनतक च्नौतीिरूको “अदृश्य” र हिशा् मैदानको अन्मान गननु ्यस 
प्रकाशन ल्े हनश्च्य नै सि्योग हदनछ । माह न्ुन चौतारीमा ्यिी प्सतक समबन्ी छ्फ्को 
क्रममा एक सिभागी ल्े पहिचानका आ्याम जह्् र हिहि् छन् र ती सबमा आफू्ाई 
खोजन-ब्झन चािनलेको ्ाहग प्रकाशक र समपादक ल्े खोजमू्क ्प प्रकाशन ल्याऊन ्
भननले आग्रि गरलेका ह्ए । सो ्य्ोहचत र सामह्यक आग्रि िो । सा्ै, ्यो प्सतकको 
पररमाहजनुत अंग्रलेजी संसकररको प्रकाशन ल्े हिश्वभर आनदोह्त पहिचानको राजनीहत्ाई 
सि्योग प्¥्याउनले ह््यो भननले हजहकर पहन गदनुछ् ।
 

प्रणिका कोयू
चौकठ

रमलेशना् पाणिले । २०७२ । कूटनीति र राजनीति । काठमािौ ँ : सांहग्र्ा प्सतक प्रा.ह्. ।

आतमक्ा ल्ेखनले परमपरा अन्यत्रको त््नामा नलेपा्मा ्लेरैपहछ श्रू भएको िो । इहतिास 
ल्ेखनमा आतमक्ा्ाई प्रा्हमक स्ोतका रूपमा ह्इनछ । तर, आफना कमी-कमजोरी 

चाहिँ ््काउनले त्ा सानाहतना उप्ह्् ्या ्योगदान भनले बढाइचढाइ प्रसत्त गनने भएका ल्े 
आतमक्ामा गररनले िरनुन र दाबी्ाई अन्य स्ोतबा् परीक्षर गन्नुपनने िुनछ । ्यिाँ समीक्षा 
गररन ्ागलेको रमलेशना् पाणिलेको आतमक्ा कूटनीति र राजनीति पहन त्यसतो दोिबा् 
म्क्त छैन; ल्ेखक ल्े दाबी गरलेका कै्यन क्रा अपत्यारर्ा छन् । 

पञचा्यत का्मा “ ल्े््ो्यि” साप्ाहिक नयाँ सन्देशको समपादन र प्रकाशन गरलेर चचानु 
ब्् ल्ेका पाणिले बिुद् का्मा ्लेरैपल् मनत्री बनले । पाणिलेकै अन्सार एक प्क ततका्ीन 
राजा ल्े उन्ाई जापानका ्ाहग राजदूत बनाउन चािले तापहन प्र्ानमनत्रीको हिरो् ल्े उन ल्े 
सो पद पाउन सकले नन् (पृ. १५१) । तर, मनत्रीका रूपमा िा अन्य प्रकार ल्े उनी नलेपा्को 
कू्नीहतक क्षलेत्रमा ्ामो सम्य सहक्र्य रिले । उनको प्सतकको शीिनुक कूटनीति र राजनीति 
राहखए पहन प्सतकमा राजनीहतभनदा कू्नीहत समबन्ी िरनुन ्लेरै पाइनछ । र, प्सतक्ाई 
“आतमक्ा” भहनए पहन ्यो आतमक्ा मातै्र िोइन । पत्रपहत्रकाका स्ोत्ाई उप्योग गददै 
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ल्ेखक ल्े आफू सं्गन नभएका ्लेरै घ्नाको िरनुन गरलेका छन् । ्यसै ल्े ्यो प्सतक्ाई 
ल्ेखक ल्े आफू्ाई कले नद्रमा राखी ल्ेखलेको नलेपा्को कू्नीहतक र राजनीहतक इहतिास 

भनन सहकनछ । असोज २०७२ मा पहि्ोपल् बजारमा आएको प्सतकको छ महिना हभतै्र 
“चौ्ो संसकरर” हनसकले को दाबी गररएका ल्े ्यस्ाई पाठक्ाई रुचाएकै मानन्पछनु  । तर, 
्यो चौ्ो संसकररभनदा पहन चौ्ो “म्द्रर” िो जसतो दलेहखनछ ।

चिा्ीस अध्या्यमा बाँहिएको ्यो प्सतक २०१७ सा्को सलेरोफले रोबा् श्रू िुनछ र 
इहतिासका हिहभनन चरर पार गददै २०६२–२०६३ को आनदो्नमा प्गलेर ्ं्हगनछ । तर, 
प्सतकमा सम्यक्रम्ाई ध्यान हदइएको छैन । क्नै हिि्यको हिश्लेिर गदानुगददै ल्ेखक ्लेरै 
अगाहि जानछन्, अहन एकैचोह् पछाहि पकनु नछन् । नलेपा्को राजनीहतक इहतिासको गहिरो 
ज्ान नभएकािरू्ाई घ्नाक्रम हम्ाउन गाह्ो िुनछ; पाठक ठाउँठाउँमा अ्मह्नछ—क्न 
सम्यको क्रा िो भननले भलेउ ऊ पाउँदैन । 

प्सतक २०१७ सा्बा् शर्ू भए पहन बीचमा ल्ेखक ल्े आफनो बाल्य जीिनबारले समलेत 
कले िी िरनुन गरलेका छन् । आफना बाब्को आफूमा परलेको प्रभािबारले कले िी क्रा उन ल्े ल्ेखलेका 
छन् तर बाब्को नाम समलेत प्सतकमा उल ल्ेख छैन (प.ृ १०१–१०२) । त्यसतै, आफना सकू ल्े 
हशक्षक त्ा सिपाठीबारले  छो्ो चचानु (प.ृ १०३) गररएको छ, तर पररिारका अन्य सदस्य 
(आमा, दाजभ्ाइ, हददीबहिनी) बारले क्नै चचानु छैन । सकू्मा पढ्दा एउ्ा जोगीको फनदामा परलेर 
हसहद् प्राप् गननु खोजदाको िरनुन चाहि ँपाणिले ल्े रोचक ढंगबा् गरलेका छन् (प.ृ १०४–१०८) । 

२०१७ सा्मा ततका्ीन जनहनिानुहचत प्र्ानमनत्री बीपी कोइरा्ा्ाई पदम्क्त गरी 
जले् िा ल्ेका राजा मिलेनद्र ल्े ल्ेखक पाणिले माफनु त बीपीसँग राजनीहतक सिमहत गननु खोजलेको र 
बीपी ल्े पहन ल्ेखक्ाई हिश्वास गरलेका कारर सिमहतका क्रा अहघ बढलेको दाबी प्सतकमा 
गररएको छ । त्यहत बले्ाका मनत्रीिरू (त््सी हगरी, हिश्वबन्् ्ापा र सू्यनुबिाद्र ्ापा) 

ल्े सिमहत नचािलेको (पृ. ३९) त्ा बीपी ल्े मिलेनद्र्ाई ल्ेखलेको पत्रको “भािा” समलेत 
नहम ल्ेका कारर उक्त का्यनु असफ् भएको ल्ेखकको भनाइ छ (पृ. ४२–५७) । ्यद्यहप, 
मिलेनद्र र बीपी द्िै ल्े ल्ेखक्ाई हिश्वास गनानुको आ्ार भनले उन ल्े सपष्ट गरलेका छैनन् । 

नलेपा्का हिहभनन राजनीहतक व्यहक्ततिबारले  उन ल्े आफनै ढंग ल्े मूल्यांकन गरलेका छन् । 
मिलेनद्र्ाई “नलेपा्को राजनीहतमा भारतको प्रभ्ति ि्ाएर राजसंस्ा्ाई नलेपा्ी राहट्रि्यता 
र राहट्रि्य एकताको प्रतीक” बनाउन खोजनले व्यहक्तका रूपमा (पृ. १५३–१५४) उभ्याएका 
छन् । मिलेनद्रकै “दृढ शासन ल्े गदानु” २०१८–२०१९ सा्मा नलेपा् हिरुद् भारतको ररनीहत 
असफ् भएको त्ा २०२४ सा्को अनतहतर मिलेनद्र्ाई हृद्यघात भएको मौका छोपी 
भारत ल्े नलेपा्को राजनीहतमा िसतक्षलेप गननु खोजलेको पाणिलेको भनाइ छ (पृ. १२६–१२७) । 
र, आफनो हन्नपूिनु मिलेनद्र ल्े स्ानी्य हनिानुचन हनदनु्ी्य र कले नद्र (राहट्रि्य पञचा्यत) को 
हनिानुचन बिुद्ी्य प्ररा्ी अन्रूप गननु चािलेको ल्ेखकको दाबी छ (पृ. १५१) ।
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क्ससी पाउन सबैसँग मद्दत मागनले, क्ससी पाएपहछ कसै्ाई िासता नगनने, अहन क्ससी 
िहल्एपहछ क्ससी जोगाउन जोसँग पहन झ्कनले व्यहक्तको रूपमा उन ल्े हगररजाप्रसाद 
कोइरा्ा्ाई उभ्याएका छन् । हिशलेि गरी भ््ानी शररा्सीिरू्ाई सम्द्र पारीका दलेशमा 
पठाउन सिीकृती हदएर हगररजाप्रसाद ल्े भ्् ानको नलेपा्ी ्खले््नले अहभ्यान्ाई सि्योग गरलेको 

ल्ेखकको आरोप छ (प.ृ ६६७) । माओिादी आनदो्न ताकाका प्रचणि्ाई उन ल्े “स्रक्षा 
हनका्यका ्ाहग त्रास, अखबारिरूका ्ाहग रिस्य र आमजनताका ्ाहग दनत्यक्ामा 
झैं इचछा रूपी िा हम्की्य छहि” (पृ. ३५९) का भनलेका छन् । मदन भणिारी्ाई चाहि ँ
“आकिनुक व्यहक्तति, जनतामा ्ोकहप्र्य, जनसमूि्ाई आफनो आिाजसँगै उभ्याउनले 
ओजसिी िक्ता” (पृ. ३१४) को रूपमा पाणि ल्े प्रशंसा गरलेका छन् । त्यसतै, ््हमबनीमा 
बौद् हिश्वहिद्या््य स्ापना गरी आफू त्यसको क््पहत बनन सं्य्क्त राट्रिसंघका ततका्ीन 
मिासहचि उ्ानत ल्े इचछा राखलेको तर नलेपा् ल्े सो प्रसताि सिीकार नगरलेको ल्ेखक ल्े 
रिस्योद्ा्न गरलेका छन् (पृ. १३८–१३९) । उन ल्े भारतका आठ जना प्र्ानमनत्री र 
नलेपा्का कले िी अन्य खासै चचानुमा नरिलेका व्यहक्तबारले  समलेत आफना हिचार पसकले का छन् । 

२०४५ सा्दलेहख नलेपा् हिरुद् भारत ल्े ्गाएको आह्नुक नाकाबनदीबारले  र २०५८ 
सा्को राजदरबार ित्याकाणिबारले  प्सतकमा ्ामो चचानु छ । नाकाबनदी गन्नुपनने कारर र 
त्यस ल्े नलेपा्ी जनतामा पारलेका प्रभािबारले  चचानु गददै भारत ल्े ्गाएको आह्नुक नाकाबनदी 
र पञचा्यत हिरो्ी आनदो्न एकअकानुका पूरक भएको ल्ेखक ल्े ठिर गरलेका छन् (पृ. 
२६१–३१३) । ित्याकाणिबारले  ्ामो िरनुन (पृ. ४१६–४२५) भए पहन ल्ेखकको आफनो 
क्नै सपष्ट ्ाररा दलेहखँदैन । ित्याकाणिको िलेढ महिनापहछ आफनै पा्सीका सांसदिरू ल्े 
सि्योग नगरलेका कारर ल्े हगररजाप्रसाद ल्े प्र्ानमनत्री पद त्यागन् परलेको दाबी गददै (प.ृ ४२८) 
िो ल्ेरीमा माओिादी हिरुद् सलेना पररचा्न गननु दरबार ल्े नहदएको भननले हगररजाप्रसादको 
आरोप्ाई ल्ेखक ल्े आ्ारिीन भनलेका छन् (पृ. ४३८) । 

माघ १९, २०६१ मा ततका्ीन राजा ज्ानलेनद्र ल्े शासनसतिा आफनो िातमा ह्एपहछ 
गठन गरलेको महनत्रपररिद् मा पाणिले परराट्रि मनत्री ह्ए । द्ई जना उपाध्यक्षिरू (त््सी हगरी 
र कीहतनुहनह् हिष्ट) को उक्त महनत्रपररिद् मा िा्ीम्िा्ी भएको पाणिलेको भनाइ छ । क्नै 
मनत्रा््यको माम्ामा समबहन्त मनत्रीका सा्ै द्िै उपाध्यक्षिरू सँगै राखलेर ज्ानलेनद्र ल्े 
छ्फ् गनने का्यनुहिह् बनलेको (पृ. ५४३), र ज्ानलेनद्रको कदम हिरुद् आनदो्न गरररिलेका 
सात राजनीहतक द् र नलेपा् कम्य्हनष्ट पा्सी (माओिादी) बीच न्याँ हदल्ीमा भएको 
१२ ब्ँदले सिमहतबारले  परराट्रि मनत्री भइकन पहन राजा सि्ंय ल्े फोन गरलेर जानकारी हदएपहछ 
मातै्र ्ािा पाएको उनको दाबी छ (पृ. ५९५) ।

माघ १९ को शािी कदमसँग भारत असनत्ष्ट भएको र राजा ल्े एक जना्ाई प्र्ानमनत्री 
हन्य्क्त गरी महनत्रपररिद ्को नलेततृि आफू ल्े छािलेमा हस्हतमा स््ार आउनले भारत सरकारको 
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स्झाि रिलेको ल्ेखक ल्े बताएका छन् । परराट्रिमनत्रीको िैहस्यतमा आफू ल्े सो स्झाि्ाई 
सकारातमक रूपमा ह्एको तर राजा ल्े आफनो नलेतृति छाि्न नचािलेका ल्े (पृ. ६०५) 
आनदो्न ल्े अनतत: गरतनत्र स्ापना गरलेको प्सतकमा ल्ेहखएको छ । ्यद्यहप, ्यी सबै 
घ्नाि्ी्ाई हिसततृ व्याख्या नगरी कले ि् नौ िरफ मात्र खचनु गररनक्ा कारर बझ्न सहकँदनै । 

“मतृ्य् सँगको ्िाई”ं शीिनुकको अध्या्यमा आफनै कोठाहभत्र ्िी बलेिोस भएर मतृ्य्सँग 
हिज्य प्राप् गरलेको घ्नाको िरनुन छ । पाँच िप्ाको अचलेतािस्ामा आफू ल्े दलेखलेका तीन 
दृश्यको उन ल्े रोचक ढंग ल्े िरनुन गरलेका छन् । “सा्यद जीिनमा हनरनतरता रिनछ, मृत्य ्
त जीिनको एउ्ा चरर मातै्र िो,” पाणिलेको हनट्किनु छ (पृ. ५३२) ।

म्््कका कले िी मित्िपूरनु घ्ना आफनो प्र्यासबा् भएको दाबी ल्ेखक पाणिलेको छ । 
उदािररका ्ाहग, पञचा्यत व्यिस्ाको अनतपहछ बनलेको द्बद् गननु पाउनले ऐन आफनो 
प्र्यतनबा् पाररत भएको (प.ृ ३४४–३४५) र २०५७ सा्को नागररकता समबन्ी हि्ले्यक 
अहनतम अिस्ामा आफनो प्र्यासबा् हिफ् भएको (पृ. ३८३–३८६) पाणिले ल्े ल्ेखलेका 
छन् । त्यसतै, बले्ाबले्ामा नलेपा्ी काँग्रलेस, नलेकपा (एमा ल्े) त्ा माओिादी पा्सीका च्नाि 
घोिरापत्र त्यार गरलेको, राजा िीरले नद्र र ज्ानलेनद्रका अह्कांश भािर र सनदलेश समलेत ल्ेखलेको 
पाणिलेको दाबी छ, ्यद्यहप ्यी दाबी पाठक ल्े पत्याउनले आ्ार प्सतकमा छैनन् । 

्यसता अहतरञजना ्ागनले दाबी बािलेक प्सतकमा ््पै्र अरू कमजोरी पहन छन् । पहि्ो 
त, अनािश्यक हििरर ल्े भररएका ल्े प्सतक हनकै ठू्ो बनलेको छ, ७२६ पानाको । दोस्ो, 
प्सतकमा इसिी संित् र हिक्रम संित् ् ाई छ्यासहमस गरी प्र्योग गररएको छ, जस ल्े 
पाठक्ाई अलमल्याउँछ । तलेस्ो, अध्या्य हिभाजनको क्नै त्क दलेहखँदैन; क्नै अध्या्य 
ज्यादै छो्ा (३–४ पृष्ठका) र क्नै ज्यादै ्ामा (६० पृष्ठभनदा बढी) छन् । चौ्ो, हिहभनन 
अध्या्यका शीिनुक र शरीरबीच तादातम्य दलेहखँदैन (जनमत संग्रि शीिनुकको अध्या्यमा 
जनमत संग्रि समबहन्त िरनुन कले ि् १०–१५ िरफ मात्र छ) । 

प्सतकमा ्य ल्ेष्ट गलती पहन छन् । उदािररका ्ाहग, २०१६ मा गठन गररएको 
प्रहतहनह्सभाका का्यनुिािक अध्यक्ष हगरीप्रसाद ब्ढा्ोकी िुन् हगररजाप्रसाद िोइनन ् 
(पृ. ३) । २०१२ सा्भनदा अगाहि बले्ा्यत, अमलेररका र भारतका अहतररक्त फ्ानससँग 
पहन दौत्य समबन् स्ापना भइसकले को ह््यो (पृ. २१) । जले.पी. िाइसकू्मा अध्यापन 
गनने हशक्षकिरू राम्ा् मानन्र र िररिरना् रले गमी िुन्, राम्ा् श्लेष्ठ र हिरण्यना् रले गमी 
िोइनन् (पृ. १०३) । २०३४ सा्को हनिानुचनमा इहनदरा गान्ीको पराज्य भएको ह््यो, 
िैशाख २०३१ मा िोइन (पृ. ११८) । २००८ सा्को जलेठमा मोिन शमशलेर िोइन बबर 
शमशलेर मनत्री पदबा् ि्ाइएका ह्ए (पृ. १५३), मोिन शमशलेर ल्े त त्यसको पाँच महिना 
पहछ मातै्र प्र्ानमनत्री पदबा् राहजनामा हदएका ह्ए । इहनदरा गान्ी अत्यह्क बिुमत पाई 
च्नािमा हिज्यी भएको २०३६ मा िो, २०३९ मा िोइन (पृ. १७९) । िराि्ाई हिट्र्को 
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तलेस्ो अितार माहननछ, दोस्ो िोइन (पृ. १९१) । भारतका हिहभनन राज्यिरूबा् नलेपा्ी 
मू्का माहनसिरू हनट्काशन गररएको २०४३ मा िो, २०४४ मा िोइन (पृ. २०६) । ्यसतै 
प्रकार ल्े िैशाख १, २०४४ दलेहख काठमािौ ँ उपत्यकामा का्यनुरत हिदलेशीिरू ल्े अहनिा्यनु 
रूपमा पररच्य पत्र ह्न् पनने हनरनु्य चैत १७, २०४४ मा (पृ. २१४) भएको िुनै सकै्तन । 
्यो चैत १७, २०४३ को हनरनु्य िुन्पछनु  । दरबार ित्याकाणिको िरनुन गदानु जलेठ १८ को 
ठाउँमा १९ त्ा जलेठ १९ को ठाउँमा १८ (पृ. ४१६) िुन गएको छ । प्सतकको “चौ्ो 
संसकरर” छाहपएर आउँदा पहन ्यसता गलती नसहचचन् क्षम्य िोइन । 

समग्रमा भनन्पदानु, आतमक्ाको रूपमा ल्ेहखए तापहन कूटनीति र राजनीति्ाई २०१७ 
सा्दलेहख २०६२ सा् सममको नलेपा्को कू्नीहत र राजनीहतको इहतिासको रूपमा िलेन्नु 
उहचत िुनलेछ । िा्समम अगाहि नआएका कले िी हिि्य ्या घ्ना्ाई ल्ेखक ल्े बाहिर 
ल्याएका छन् । ल्ेखकको भनाइसँग सिमत-असिमत िुन् आफनो ठाउँमा छ; जले भए पहन 
प्सतक ल्े तत् तत् हिि्यमा ्प अन्सन्ानका ्ाहग िोरले्ो खोह्हदएको छ, ्यसका ्ाहग 

ल्ेखक्ाई ्न्यिाद हदन्पछनु  । 

णरिरत्न मा्नन्धर
हत्रभ्िन हिश्वहिद्या््य

िररबिादर् ्ापा । २०७४ । रजगज : ्ल, ्रबार, अ्ालि र अत्ियार तित्रको भ्रष्ाचार । 
काठमािौ ँ : फाइन हप्रन् ब्कस ।

कले िी दशक्यता िाम्ो म्््कका सञचार माध्यममा भ्रष्टाचार समबन्ी हिि्य बढी नै चचानु 
पररचचानुको कले नद्रमा रिनले गरलेको छ । अन्य म्््कमा क्नै व्यहक्त भ्रष्टाचारीका रूपमा आरोहपत 
भ्यो िा िा सजा्य भोग्यो भनले उसको राजनीहतक िा पलेशागत जीिन प्रा्य: समाप् िुनछ । 
िाम्ो दलेशमा भनले भ्रष्टाचारको आरोप खलेपलेकािरूको त कले  क्रा, भ्रष्टाचारी भनलेर प्रमाहरत 
भएका मध्यले पहन सीहमत ल्े मात्र सजा्य भोगलेका छन् । ्यीमध्यले अह्कांश्ाई समाजमा 
शीर ठािो पारले र हिँिि्् गनने स्हि्ा िुनछ । ्यहद भ्रष्टमध्यले कसैको नामका अगाहि 
“प्रभािशा्ी नलेता”  हिश्लेिर जोहिएको रिलेछ भनले त्यसता व्यहक्त ल्े राट्रि्ाई दर्गामी असर 
पनने संिलेदनशी् हनरनु्य गनने औपचाररक हजममलेिारी समलेत पाउनले गरलेका छन् । ्यसै सनदभनुमा 
िररबिाद्र ्ापाद्ारा ह्हखत प्सतक रजगज एक सत्यक्ा संग्रि िो ।   

्ापा तर््यमा आ्ाररत हिश्लेिरातमक ल्ेख प्रसत्त गरलेर स्ाहपत भएका ल्ेखक िुन् । 
उन ल्े  राजनीहतक अहस्रता र भ्रष्टाचारकै कारर ल्े नै राट्रि ल्े हिकास गननु नसकले को हनट्किनु 


