नेऩारभा द्वन्दद्व स्थगनको कुयो दे खि
याजनीततक स्थातमत्वको कुयो सम्भ

ससभान्दतकृत सभुदामहरुको रागग याज्मऩुनयसॊयचान य सभावेशी उऩामहरू

फारकृष्ण भाफुहाङ्

आईपऩएस कामयऩत्र नॊ. 10

सायाङ्स
नेऩार एउटा ऐततहाससक घडीभा गज्रु ियहे को छ, िासगरय भाओवादी सशस्त्रसॊघषयको शाज्रन्दतऩण
ू य अवतयण सन ्
2005 भा बए ऩतछ । हहन्ददयु ाष्र, हहन्दद ु याज्म य हहन्दद ु याजतन्दत्र सभाप्तबै सङ्घीम रोकताज्रन्दत्रक गणतन्दत्र घोषणा
गरयमो, अपऩतु सॊपवधान तनभायण प्रक्रिमा रज्रम्वदो छ। सताज्रददमौँ दे खि जम्भा बएका भद्द
ु ाहरू अव फन्दने याज्मफाट

सम्फोधन हुने अऩेऺा याख्नु अस्वबापवक होइन । अपऩतु बपवष्मप्रतत आसाततत सभह
ु हरु य मथाज्रस्थतीवादीहरू
बफच यहे को द्वन्दद्वरे एउटा अतनज्रचचतताको अवस्था सज
ृ ना बएको छ। ऩयु ानो शज्रततकै अगधनभा यहे को याज्मरे
अऩेक्षऺत नमाॉ आकाङ्ऺा य चाहाना याख्ने सभह
ू हरूराई याज्म ऩन
ु यतनभायनको फहसभा सहबागी गयाउन चाहे को छै न

। मो कामयऩत्ररे शज्रतत सॊयचना प्राज्रप्तको रागग आकाङ्ऺा यातने सभह
ू हरूको फाये भा ऐततहाससक तथा वतयभान
अवस्था भागथ प्रकाश ऩानेछ। साथै याज्मरे हारभा सरएको सभावेशी नीततको फाये भा गचत्रण गदै कामयऩत्रको

तनचोड उतत सभावेशी नीततहरू उऩय तर
ु नात्भक य ससभऺात्भक फहस पवचरेषण गनेछ । अध्ममन उऩरदध
पवसबन्दन तथ्माङ्कहरुभा आधारयत हुनक
ु ो साथै केही बयऩदाय स्रोतव्मज्रततहरूसॊगको दोहोयो पवचाय आदानप्रदानफाट
प्राप्त तनचकषयहरू ऩतन सभावेश गरयएको छ।
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1 ऩरयचम
नेऩारभा फहहस्कयणको एउटा राभै इततहास छ, जस्तो जनजातत )आहदवासीहरूको सभस्मा(,

दसरत )सभस्मा छुवाछुतको(,

भधेसी भधेसभा फसोफास गनेहरूको सभस्मा(; भुज्रस्रभ )इस्राभ धभायवरम्फीको सभस्मा(,), भहहराको सभस्मा आहद ।

नेऩारको फहहस्कयणको पवसशष्ट सभस्मा पऩतस
ृ त्तात्भक भूल्म य हहन्दद ु धभयभा आधारयत उॉ चतनचको जातऩातको सॊयचनासॊग
सम्फज्रन्दधत छ, जुन नेऩार एक आधुतनक याज्म तनभायणको प्रारुऩ सन ् 1779 भा सुरु गरयएको गथमो, त्मसको जग हाल्दा

दे खिकै सभस्मा हो । पवसबन्दन सभमभा बएका दजयनौँ आन्ददोरनहरू जस्भा भाओवादी जनमद्द
ु ऩतछल्रो ऩटक सन ् 1996भा
सुरुबै नबेम्वय 2006भा फह
ृ त ् शाज्रन्दत सम्झौताभा हस्ताऺय गयी टुङ्गगमो, रगामत सफैरे मो सॊयचनाराई चुनौती हदन बएका

प्रमत्नहरू हुन बन्ददा पयक ऩदै न। ऩतछल्रो, नेकऩा य नेऩार याज्म बफच सम्ऩन्दन पवस्तत
ृ शाज्रन्दत सम्झौता )भाओवादी(
)Comprehensive Peace Accord) रे तत्कारको रागग बै यहे को द्वन्दद्व य त्मसका कायक तत्वहरू, द्वन्ददवत्तय
शज्रततहरूराई सम्झौताको टे फर
ु भा आभनेसाभने यािेय सम्फोधन गने प्रमत्न त गर्मो, अपऩतु अझै सम्भ एउटा सॊपवधान

जायी गनय सकेनन। मस नसतनभ
ु ा पवसबन्दन शज्रततहरूभख्
ु म याजनीततक दरहरू -, याज्म य सभाजको नेतत्ृ व गने फचयचवशारी
शज्रततहरू पवचभा पवद्दभान आकाङ्ऺाहरू वाझ्नारे सम्बव हुन सक्रकयहे को छै न। अको शददभा शाज्रन्दत स्थातमत्वको काभ जतत
बमोबनेय सोच्यनेहो बने नेताहरूभा ?त्मो अनुऩातभा त्मसरे याजनीततक स्थातमत्वभा सोचे जस्तो हुन सकेको छै न। क्रकन ,
:यहे को सॊक्रकणयता त्मसको कायक हुन सतछ। मसै सन्ददबयभा एक जना फहु चगचयत रेखिका भञ्जुकी थाऩाको पवचाय मस्तो छ

महद तऩाई उच्यचजाततम ऩृष्ठबूसभको रोकताज्रन्दत्रक नेता हुनु हुन्दछ य तऩाईरे कुनै रोकताज्रन्दत्रक प्रक्रिमाभा पवचायको
भत प्रमोग गदाय तऩाईको उच्यचतऩाई कुनै ऩतन ?तऩाई के गनुय हुन्दछ ,जाततम एकागधकायको अन्दत हुने बमो बने( हारतभा भतदान प्रक्रिमाराई टानुय हुन्दछ। नेऩारी काॉग्रेस य नेकऩाएभारेका हदन 7107,भे 72 का नेताहरुरे)
( गये को मही नै गथमो। एक्रककृत नेकऩाभाओवादी 110 य अन्दम दरहरुसॊग असभत बएकै कायणरे जन तनवायगचत )

वषय ऩिे क्रक उनीहरूरे नमाॉ

४ऩुगेको गथमो। जनतारे

जनाको सॊपवधानसबारे सॊपवधान जारय नगरय पवघटन हुन
सॊपवधान ऩाउनेछन य नमाॉ नेऩारकोो जन्दभ हुनेछ बन्दने पवचवासका साथ तय त्मो सम्बव बएन। मो याजनीततक
दरहरूरे गये को अऺम्म गज्रल्त गथमो( जनताको पवचवास प्रतत ,Deccan Chronicle, 30 May, 2012 ।)

ऩहहरो सॊपवधानसबा पवघटन बए ऩतछ एउटा तनयाशा य अयाजकताको अवस्था सज
ृ ना बमो। द्वन्दद्वको अवस्था कसयी
याजनीततक स्थातमत्व हाससर गनय काभमावी होरा, एउटा अतनज्रचचतता सॉधै यहहनै यह्मो।

मो कामयऩत्ररे वहहस्कृत सभह
ु रुको दृज्रष्टकोणफाट द्वन्दद्व य शाज्रन्दत तनभायण प्रक्रिमाको पवहभगभ

सभीऺा गने रऺ

सरएको

छ। भुख्मत मस्रे ऐततहाससक, साभाज्रजक, तथा ऺेत्रीम रूऩभा फहहस्कयण हुनुका कायणहरू पववेचना गनायको साथै उनीहरूको
याजनीततक दाफीहरूराई कसयी भाओवादीरे आफ्नो ऩोल्टाभा ऩामो बन्दने सम्भ पववेचना गने छ। अको, मी सभहुहरूको
भुद्दाहरू शाज्रन्दत सम्झौताभा अथयऩूणय तवयभा उनीहरूको सहबागगता सहहत सभावेश गरयमो क्रक गरयएन बन्दने पवषमभा
पववेचना गदै , मी भद्द
ु ाहरू सभाधान गनय सॊपवधानसबाको प्रक्रिमाभा ल्माउने काभ बमो मा बएन बन्दने पवषमभा प्रकाश ऩाने

छ। अन्दतभा मो कामयऩत्ररे फहहस्कयणभा ऩये का सभह
ू हरू याज्मको सध
ु ाय प्रक्रिमाभा कत हदसम्भ उनीहरूको ऩहुॉच याज्म
शज्रततभा ऩुमायउने कामय बै यहे को छ, त्मस पवषमभा ऩतन प्रकाश ऩारयनेछ।
मो कामयऩत्रभा प्रमोग गरयएको सच
य ा झाऩा,
ू नाको स्रोतहरू उऩरदध सरितहरूको पववेचना, तथ्माङ्कहरूको पवचरेषण, य ऩव
ू भ
भध्मभा धनुषा य ऩज्रचचभभा नेऩारगञ्ज गै स्थरगत केबफ फुिुक व्मज्रततहरुसॉगको अन्दतयवातायभा ऩाइएका जानकायीहरू

पवचरेषणको स्रोत फनाइएको छ। स्थरगत अध्ममनको िभभा सशस्त्र सभुहहरुको उऩज्रस्थततको पवषमभा चासो याख्नुको साथै
पवचाय आदानप्रदान बएका फुिुक व्मज्रततहरू भाओवादी ऩूवय रडाकुहरुऩतन बएकारे, अध्ममनको िभभा सशस्त्र सभुहहरुको
यहे को\ नयहे को पवषमभा ऩतन ज्रजऻासा याखिएको गथमो । त्मसयीनै फुिुक व्मज्रतत नागरयक सभाज सदस्महरू, याजनीततक
दरका कामयकतायहरू जो पवगत य हारभा बै यहे को याजनीततक स्थातमत्वको फाये भा चासो याख्ने ज्रजऻासा याख्ने जानकायहरू
ससत सरइएको अन्दतवायताराई आधाय भानी पवचरेषण गरयएको छ।
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2 याज्मशज्रततभागथ दावा गनेहरू य याज्मभा बएको सध
ु ायको
रेिाजोिा
मो ऩरयच्यछे दभा जनजातत, दसरत, य भधेसी तथा भहहरा वगय कसयी फहहस्कयणभा ऩये का हुन बन्दने पवषमभा उनीहरूको भुख्म
ससकामतहरू )Grievances) य त्मसका आधायभा भाओवादीरे कसयी उहनीहरूराई ऩरयचारन गनय सतमो बन्दने पवषमभा चचाय
गरयनेछ ।

2.1 नेऩारभा फहहस्कयणको इततहास य सशस्त्र सङ्घषय
नेऩारको स्थाऩना सन ् 1779भा हुॉदानै हहन्दद ु याष्रको रूऩभा स्थाऩना गने प्रमत्न बमो । Stiller (1968) का अनुसाय याजा
ऩथ्
ु -सभहृ द्द ऩाएनन बने भेयो तयफाय चायै ततय घम्
ु ने छ। तय
ृ फीनायामण शाहको चगचयत बनाई, “महद भेयो बाइबायदायहरुरे सि
महद उनीहरू सि
ु बोगको भात्र रारच याख्छन बने; मो भेयो सानो द:ु िरे आजेको भर
ु क
ु नबै सफै िारे जनताहरूको साझा

पूरफायी हो। हये क भातनसराई चेतना होस क्रक मो एउटा असरी हहन्ददस्
ु तान हो चाय जात, ठुरो वा सानो, 36 जातको।”
अपऩतु चायजात छज्रत्तस वणयको “साझा पूरवायी” हो बतननुरे साझेदारयताको भहत्व ऩतन एकाततय झल्काउॉ छ।

याजा ऩथ्
ृ वीनायामण शाहको साि ऩतछ याणा प्रधानभन्दत्रीको उदम बमो, सन ् 1846 ततय घटे को कोत ऩवय ऩतछ । जहातनमाॉ

शासन 104 वषय सम्भ चल्मो । याणा प्रधानभन्दत्रीरे सन ् 1854 ततय प्रचरनभा ल्माएको भुरुकी ऐन

हहन्दद ु वणयकाभ

सॊयचनाको उच-तनचभा )four fold system of verna) आधारयत गथमो । याणा प्रधानभन्दत्रीरे गये को एउटा घोषणाभा
बतनएको छ, “हाम्रो आफ्नै दे श य याज्म छ, जहाॉ गाई हत्मा गनय तनषेध छ। भहहरा य ब्राह्भणराई भत्ृ मुदण्ड वज्रजयत छ । मो
कसर मग
ु भा मो भात्र एउटा दे श हो जहाॉ हहन्ददक
ु ो याज चल्छ )शभाय, 2005: 452)”।

भुरुकी ऐनरे दण्ड य उन्दभुज्रततराई हहन्दद ु धभयको उचतनॉच, जातऩातका भान्दमता य शास्त्रीम दशयनका आधायभा फनाइमो,

जन
ु याजा भनक
ु ो भनस्
ु भतृ तका आधारयत गथमो। आभ आवादी जो हहन्दद ु धभय, सॊस्कृतत, बाषा, तथा इततहास बन्ददा सबन्दन

गथए, उनीहरूराई याज्मफाट फहहस्कयणभा ऩारयमो । दसरत जो भनस्
ु भतृ तभा अछुत बनेय कहसरन्दथे , य जनजाततहरू सन ्
1854को भुरुकी ऐनरे भतुवारी: दव
ु ै भाससने य नभाससने )Hofer, 1979) बनेय करॊक्रकत फनामो, उनीहरू पवशेषत जातीम
पवबेद य वहहस्कयणको भायभा ऩारयए । थऩ भहहरा तथा भधेसका जनताहरू जो रैङ्गगक तथा प्रादे सशकरुऩभा अरू बन्ददा

सबन्दन यहे काछन ् उनीहरू ऩतन याज्म तनभायण कामयफाट वा याज्मभा प्रतततनगधत्व गने असबबायावाट वज्रञ्चत ऩारयए । रैङ्गगक

भाभरा पवचव बरयनै बेदबावको ससकामत बएको भद्द
ु ा यह्मो बने प्रादे सशक रूऩभा भधेसीराई गरयने बेदबाव एकात्भक
याज्मको सॊयचनाका कायण हुॉदै आएको बेदबावको भद्द
ु ा यह्मो ।

नेऩारभा ऩज्रचचभी पवचायधायात्भक कुया धेयै गरयन्दछ, िास गयी तछभेकी भुरुक बायत स्वतन्दत्र हुनु अगावै दे खि चरेको
स्वयाजको आन्ददोरन
ऩतछ । नेऩारी मव
ु ाहरू क्रकत पवचवपवध्मारमको अध्ममनको ससरससराभा वा याणा शासनफाट

दे शतनकारा बएय सन ् 1950 ताका बायत गएकाहरूरे रोकताज्रन्दत्रक याज्मको स्थाऩना आधायबूत रुऩभानै नबै नहुने सतय हो
बनेय फुझ।े जहातनमाॉ याणाशासनको दभनभा ऩये का जनताको भुज्रततको फाटो बनेको नै मही एउटा पवचायधाया हो बनेय ससके
। त्मसकायण रोकतन्दत्र बनेको जनतारे , जनताको रागग, जनताद्वाया स्थापऩत शासन प्रणारीको अऩरयहामयताको ऩऺभा फहस
ऩैयवी गनय थारे ।
महहिभभा नेऩारी याज्रष्रम काङ्ग्रेस ऩाटॊरे उदायवादी पवचायको ऩैयवी गर्मो बने त्मसैफाट हाॉगगएय गएकारे

नेऩार

साम्मवादी दरको गठन सन ् 1949भा गये । नेकाको सम्झौतावादी पवचायसॉग असहभत बएय साम्मवादी दर गठन गये का
गथए । नेऩारी िाज्रन्दतकायीहरू वैकज्रल्ऩक भागयको िोजीभा गथए । उनीहरूरे भाकयसवाद- रेतननवादको पवचायधायाको पवकल्ऩ

अरू दे िेनन ् )Gurung, 1977:1849)। ऩस्
ु ऩरार केष्ठरे उतत नेऩार साम्मवादी ऩाटॊको नेतत्ृ व सरए । आफ्नो ‘कम्मतु नस्ट

ऩाक्षऺक प्रचाय-ऩत्र’को ऩहहरो अॊकभा आफ्नो ऩाटॊको घोषणाऩत्र प्रकाशन गर्मो 15 सेऩटे म्फय, सन ् 1949भा । नेऩारको
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ऩहहरो याजनीततक पवचरेषण गथमो, जस्रे नेऩारको ऐततहाससक बौज्रत्तकवादी दृज्रष्टकोण प्रस्तुत गये को गथमो । पवसौँ सताज्रदद
बय पवसबन्दन ऩटक सशस्त्र सङ्घषयहरू बए । याणापवयोधी भुज्रततसेना द्वाया सन ् 1950\51भा उठाइएको हततमाय ऩहहरो

हततमायवन्दद सङ्घषय गथमो । त्मसयीनै ऩञ्चामत )1960-90) को पवयद्दभा काॉग्रेसको बसू भगत हततमायवन्दद िाज्रन्दत, नेऩार
कम्मुतनस्ट ऩाटॊ )भाकयसवादी-रेतननवादी(को वगयसत्रु सभाप्त असबमान, सन ् 1980-90, सम्भको िाज्रन्दत, य ऩतछल्रो
भाओवादी जनमुद्द )सन ् 1996-2006) सफे बन्ददा बीषण य ध्वन्दसात्भक यह्मो ।

भाओवादीहरूभा सचेत वा अचेत, सशस्त्र सङ्घषय साभज्रन्दत याज्म व्मवस्था सभाप्त गनय आवचमक छ बनेय प्रततफि बएय
भातनसहरू रागे । नौरो जनवादी व्मवस्था स्थाऩनाको रागग, जस्रे क्रकसान य भजदयु वगयको अगधनामकत्व स्थाऩना गछय

बन्दने पवचवास गदय थ्मो । हये क सशस्त्र सङ्घषय वैचारयक पवचवासको आधायभा बए, तय त्मसरे जातीम तथा जनजातीम,
ऺेत्रीम, रैङ्गगक तथा छुवाछुतवाट उज्रत्ऩडडत वगय य सभुदामराई पवद्रोहको आगोवाल्ने कामय गर्मो । ऩहहचानको भुद्दा य
भाओवादी बफच फसरमो सम्फन्दध गाससमो । साम्मवादी पवचायका जानकाय फौपिक व्मज्रतत का अनुसाय:

याज्मको सुयऺा तनकामरे फहहस्कयणभा ऩये का व्मज्रततहरूरा सॉधै शङ्काको घेयाभा याख्थ्मो, जनमुद्दको घडीभा ।

जनजातत )भगय, थारु, ताभाङ्, क्रकयाती, सरम्फु, आहद( हरू भाओवादीको ऩमायमवाचीनै गथए । त्मसयीनै भधेसी, य
दसरतराई ऩतन त्मसयीनै सरईन्दथ्मो । उऩयोतत सभुदामका व्मज्रततहरूराई सुयऺा तनकामका व्मज्रततरे कडा

तनगयानीभा सरने गये को गथमो । क्रकन?... त्मसको सज्रजरो जवाप बनेको भाओवादी सशस्त्र मुिको ऩयोऺ सम्फन्दध
फहहस्कयणभा ऩये का सभुदामहरूको भुद्दाहरूसङग ् गथमो )उत्तयदाता ‘ग’( ।

अपऩत,ु के कुयो सत्म हो बने साम्मवाद एउटा पवचायधाया बएकोरे त्मसरे प्रथभत सम्ऩन्दन य पवऩन्दन वगय पवचको आगथयक
असभानता हटाउन वगय सॊघसयको यणनीततराई भहत्व हदन्दथ्मो। कसैरे चतुमायइका साथ सोध्न सतछ क्रक क्रकन भाओवादीरे
वगयसॊघषयको कुयो नगयी जनजातत, दसरत, भधेसी, वा भहहराको उज्रत्डनको कुयो गये को होरा?

2.2. जनजातत )आहदवासी जनताहरू(
नेऩारभा जनजातत )आहदवासी( को हुन पववादको पवषम यहने गये को छ। सॊसदभा फहसबै आहदवासी जनजातत को हुन बनेय
ऐनरे सगु चकृत गरयसकेय ऩतन मो पवषमराई पववादभा ल्माउने गरयन्दछ। दव
ु ै शददहरू आहदवासी वा जनजाततको कुयो गदाय
सॊस्कृत बाषाभा ततनको जया ऩहहल्माउनु ऩने हुन्दछ। त्मसयीनै हहन्ददी वा अयपवक बाषाभा सन्ददबय िोतल्नु ऩने हुन्दछ। क्रकन
बने नेऩारी बाषाभा ततनै फाट शदद साऩटी सरएय फनेका शददहरू धेयै छन। नेऩारी फह
ृ त शददकोष )सन ् 1984को सॊस्कय(

का अनुसाय आहदवासी बन्दनारे, “एउटा जाततम सभुह आहदकार दे खि वसोवास गदै आएको,” बतनन्दछ बने जनजातत बन्दनारे,
“जनऩद

जस्तो नागा, कोचे-कुसण्
ु डा, जो सशऺा, सभ्मताभा ऩतछ ऩनायको साथै िोरयमा, बस्भे पाॉडये जीपवकोऩाजयन गने

गदय छन, स्थानीम वातावयणभा नसबजेका, एउटा सबन्दन जनऩद हो ।”

जनजाततहरू भुरुकको सबन्दन प्रादे सशक ऺेत्रहरूभा वसोवास गदय छन; अझ आजको याष्र याज्मको ऩरयकल्ऩना हुनु अगावै
दे खिको वसोवास हो । Bista (1994)रे के तकय गये का छन बने ऩयम्ऩयागतरुऩभा नेऩारका पवसबन्दन ऺेत्रहरू पवसबन्दन नाभरे
ऩुकारयन्दथे पवसबन्दन भुख्म भुख्म जातत, जनजाततहरूको ऩयम्ऩयागय वासस्थानको कायण । अठायौँ सताज्रददको भध्म सम्भ

आजको नेऩाररे चचेको जग्गा बनेको पवसबन्दन याजनीततक एकाईहरू उनेय फनेको भारा जस्तो हो । फाइसी, चौबफसी याज्म,
यजौताहरूभा पवबतत गथए, जो सेन ठकुयी याजाहरूको अगधनभा गथए तततनहरू भूख्मत बफसबन्दन ससाना सभुहहरूका साथै
भगय य गुरुङ्हरूको वसोवास गथमो ।

जव फहुदरीम शासन प्रणारी भुरुकभा ऩुनयस्थाऩना बमो सन ् ,1990को रोकताज्रन्दत्रक जनआन्ददोरन भापयतजनजातत ,
जस्तो मद्दपऩ त्मो शददको अथय य प्रमोग सबन्दन अथयभा उत्ऩतत बएको गथमो। ,शददको पवगधवत प्रादब
ु ायव बमो य प्रमोग बमो
तथा धभयका भाभराहरू जतत ऩतन सॊपवधान रेख्ने िेय उठे का

,बाषा ,जातप्रथा ,जनजाततमता ,जनजातत सभुदामको भाग

तत सफै सॊपव ,गथएधान भस्मौदा आमोगरे सतप्रततशत सॊपवधान रेख्नका रागग उऩमोगी नयहे को बन्ददै यहद्दको टोकयीभा
पारेको गथमो । आमोगका अध्मऺ पवचनात उऩाध्मामको बनाई गथमो क्रक दब
ु ायग्म बनौँन जततऩतन सुझावहरू आमोगभा
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ऩये को गथमो तत सफै सॊपवधान रेख्नको रागग काभ राग्ने नबै तऩससरका पवषमहरू गथए जनभानसराई सॊवैधातनक

;

भाभराका सवारहरूभा याजनीततक दरहरूरे प्रसशक्षऺत गयाउन य सॊवैधातनक
आमोगभा सान्ददासबयक सुझावहरू आउन बन्दने चाहाना उऩाध्मामको गथमो (Hutt, 1993:36 । तैऩतन)1991को सॊपवधानरे

जनजाततको पवषमभा केही साभान्दम व्मवस्थाहरू गमो ।

अको ततय आठवटा जनजातीम सॊस्थाहरूरे नेऩार जनजातत भहासॊघ (Nepal Federation of Nationalities (NEFEN))
तनभायण गये । उतत कामयरे स्वऩहहचानको आन्ददोरनभा एउटा कोसे ढुङ्गा तनभायण गमो । जनजातत बन्दनारे“ ,एउटा सभुदाम
जस्को आफ्नै भातब
ृ ाषातय ऩयम्ऩयागत हह ,य ऩयम्ऩयागत सॊस्कृतत छ ,न्दद ु वणायकभ सॊस्कृततको चायवणय व्मवस्था सबत्र नऩने

(NEFEN, 1991 बनेय व्माख्मा गमो । ”,)NEFENको रक्ष्म गथमो क्रकआहदवासी बाषाहरूको ,याज्मको स्थाऩना धभयतनयऩेऺ :
सभानुऩाततक प्रतततनगधत्वको ,पवध्मारम स्तयभा सॊस्कृत बाषाको अतनवामय ऩठनऩाठनको अन्दत ,भान्दमता व्मवस्था ,

सॊघीमता य आत्भतनणयमको अगधकाय जस्ता भुद्दाहरू स्थापऩत गनु।य व्माऩक साॊगठातनक सञ्जार सज
ृ ना

,जनजातीम स्वात्तता

थै एउटा साझा भञ्च स्थाऩनाभा एउटा कोशे ढुङ्गा फन्दमो ।आभ जनजाततहरू भाॉझ भहासॊघ स्थाऩना गनय सम्बव गनायको सा
बमो । भहासॊघको दवावभुरक यणनीतज्रोका कायण आहदवासी जनजातत उत्थान याज्रष्रम प्रततष्ठान ऐन सन ् -2002जायी

;

भहत्वऩण
ू य यह्मो । प्रततष्ठानको ऐनरे गरय आहदवासी जनजाततको पवगधवत ऩहहचान सतु नज्रचचत गनय मसको बसू भका59

सभुहहरू आहदवासी जनजातत हुन बनेय याज्मरे िऩचारयक तवयभा आहदवासी जनजाततको ऩहहचानराई \कुनै न कुनै रुऩभा
याज्मरे ज्रस्वकाय गमो । याज्रष्रम तथा अन्दतयाज्रष्रम वातावयण सकायात्भक फन्ददै गएको एकाततय य भाओवादी द्वन्दद्व अकाय
ततय फढ्न थारेऩतछ याज्म आहदवासी जनजातत सभुदामराई भान्दमता हदन वाध्म फन्दमो ।
Warren (1998:6-9) को तकय छ क्रक याष्रसॉघ य अन्दम अन्दतयाज्रष्रम सॊघ सॉस्थाहरुको ऩहर रे आहदवाससत्वको पवकास
गनय ससाना ससभान्दतकृत सभुदामहरुराई एउटा सम्बाव्म भागय फनाइ हदएको छ, जस्का कायण उनीहरूरे आ’आफ्ना हक,
अगधकायहरू दावी गनय सतछन )हे नस
ुय Hagen, 2007(। जव याष्रसॉघरे सन ् 1993राई अन्दतयाज्रष्रम आहदवासी वषयको रुऩभा

घोषणा गमो, जनजाततहरू त्मस्तो अन्दतयाज्रष्रम ऩहरफाट अत्मन्दत उत्साहहत हुन ऩुगे। ऩरयणाभत उनीहरू याष्रसॉघको भानव
अगधकाय सम्फन्दधी सबएनाभा सम्ऩन्दन अन्दतयाज्रष्रम सम्भेरन रगामत अन्दम धेयै ऺेत्रीम तथा अन्दतयाज्रष्रम सम्भेरनहरूभा
सहबागी हुने अवसय प्राप्त बमो ।जनजातत भहासॊघरे आफ्ना डेसरगेट्सहरू याष्रसॉघभा आमोजना हुने वापषयक सम्भेरनभा
सहबागी हुन पवगत दई
ु दशक दे खि ऩठाउॉ दै आएको छ )1993-2013(। मसवाट आहदवासी जनजाततहरूराई आपू बन्ददा
ऩयको तछततज तनमाल्ने य दे ख्ने अवसय प्राप्त बमो बने अकाय ततय अन्दतयाज्रष्रम सहमोग स्रोत तथा साधन पवसबन्दन

दाततृ नकामहरुफाट सहमोग प्राप्त गनय थारे। जनजाततहरूको अन्दतयाज्रष्रम ऺेत्रभा प्राप्त अवसयको वाये भा सभगकत प्रततक्रिमा
ऩाउॉ छौ । आहदवासी जनजाततहरू अन्दतयाज्रष्रम गोष्ठी य सेसभनायहरूभा झज्रु ण्डन ऩगु ग स्थानीम तथा याज्रष्रम भाभराहरूभा
वेवास्ता गरययहे को अनुबव एकाततय ऩाउॉ छौँ बने अकायततय अन्दतयाज्रष्रम स्तयभा प्राप्त अनुबवरे उनीहरूभा आफ्ना भद्द
ु ाहरु
प्रष्टरुऩभा अन्दतयाज्रष्रम तथा याज्रष्रम स्तयभा याख्न सतने ऻान तथा ससऩ पवकास हुनुका साथै ऺेभता असबवहृ द्द बएको छ।

जनजाततका आधायबूत याजनीततक भागहरूभा उनीहरुको आ’आफ्नो प्रदे श तथा बूबागहरूभा उनीहरूको भौसरक साॉस्कृततक

ऩहहचान सहहत स्वशासनको अगधकाय एउटा

वह
ृ त याज्म अन्दतगयत आन्दतरयक आत्भतनणयमको अगधकाय उऩबोग गनय ऩाउनु।

साभाज्रजक-आगथयक असभानता तथा पवगत दे खि अझै सम्भ याज्मरे जनजातत पवरुद्द तनयन्दतय गरय यहे को अभानवीम तथा

अन्दमामऩूणय व्मवहाय जो छ, त्मसफाट बएको ऺेती ऩूततय गनय याज्मरे जनाएको प्रततवद्दता स्वरुऩ सकायात्भक ऩहरका

उऩामहरू अवरम्फन गनुय । जनजाततहरूको हकअगधकायराई मसयी सम्फोधन गनय सतमो बने नेऩार आजको वास्तपवक
आधुतनक याज्मभा पवकास हुन सतछ, जुन हहजोको हहन्दद ु एकात्भक याष्र वा याज्रष्रमताको भान्दमतावाट मो अवरुद्द गथमो।

जनजाततहरूसॉग याज्मरे उनीहरू पवरुद्द गये को एउटा राभो उज्रत्ऩडनको सरखित वा असरखित इततहास छ। जनजाततहरूरे
ऩतन आफ्नो दि
ु उज्रत्डनराई हर गनय अनेकौँ प्रमासहरु नगये को होइन। महह सन्ददय :ो्बभा नेकऩा रे जनभोचायको )भाओवादी(
नाभभा ऩरयचारन गये को सशस्त्र सॊघषयभा उनीहरूराई ऩरयचान गनय

सन1992-93पवच
भोचायफन्ददी गमो । जव भाओवादीरे
्

सन ् 1996भा जनमुद्दको सुरुवात गमो मो प्रततक्रिमावादी याज्म सत्ताराई ध्वस्त..:उनीहरूरे जनतराई आह्वान गये का गथए ,

गनय य एउटा नौरो जनवाहद याज्म स्थाऩनाका रागग शज्रततशारी भाकयसवाद रसरनवाद तथा भाओवाद पवचायधावाट प्रसशक्षऺत ,
( हुॉदै वगॉम शोषण तथा उज्रप्तडनवाट भुततबै जनताको भुज्रततको भहान मात्राभा राभवद्द हुनICG 2005, 3)। हदसम्फय 26 ,
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सन1996भा
बएको ऩोसरटदमुयोको वैठकभा नेकऩा रे जातीम तथा ऺेत्रीम स्वामतताको भुद्दा गुरयल्रा मुद्दको
्

य भहहरा

)भाओवादी(

,भधेसी ,दसरत ,ऩभा अतघ सामो । सफै फहहस्कयत सभुहहरू जनजाततमोजनागत तौयतरयका ऩाटॊको नीततका रु

या ,सभद
ु ामहरू भाओवादीको मस्तो सञ्जारभा ऩये क्रक एकात्भक याज्म प्रततको उनीहरूको िोधज्म पवरुद्द गरयने पवद्रोहका

रुऩभा सॊगहठत गरयए । मस्तो प्रकायको कामयनीततक चारवाजको ऐततहाससक तनणयमका कायण जातत तथा जनजाततहरूको

व्माऩक सहबागगता भाओवादी जनपवद्रोह वा आन्ददोरनभा सरयक हुन ऩुग्मो (Sharma 2002)। ऩरयणाभत जनजातत ऺेत्रको
अत्मन्दत ठुरो जनउबाय भाओवादी जनमुद्दभा होसभमोजनजाततम स्वामत्तता ;जुन भाओवादीको भट
ु ु य आत्भा गथमो ,
( प्राज्रत्तको रागगPathak 2007त्महाॉ जनजाततहरू आहदकार दे खि वसोवास गरय ,भाओवादी दग
य ऺेत्रहरूभा ऩुग्थ्मो । जव)
ु भ
त्मो य ,त्महाॉ भाओवादी आकाय य प्रकाय दव
ु ै हहसावरे वहृ द्द बमो

,फससयहे काोाज्मको रागग ठुरो चन
ु ौततको पवषम फन्दमो ।

शुयेस आरेभगयभगय जनजातत सभुदामका थोयै प्राध्माऩन जो ,जो जनजातत भहासॊघको सॊस्थाऩक भहासगचव हुनु हुन्दथ्मो ,
उनरे भाओवादी आन्ददोरनभा रागे य त्मसरे जनजातत ऩरयवत्ृ तभा एउटा ठुरो सन्ददे श हदमो क्रक ,ऩेशाभा रागेकाहरूभा ऩथे
जनजाततरे भाओवादीभा नरागग स्वामत्तता प्राप्त गनय नसतने यै छ। सशस्त्र सॊघषयको दौयान भाओवादीरे पवसबन्दन

,

चायहरूको तनभायण गमो । जस ् भध्म भध्म ऩज्रचचभ नेऩारभा तनभायण गरयएको भगयात भाओवादी जनमुद्दको जनजातीम भो
क्रकल्रानै गथमो ।

2.3 भधेसी )तयाई ऺेत्रका जनता(
नेऩारको दक्षऺणी बब
ू ाग भर
ु क
ु को कुर बसू भको करयव 18 प्रततसत ऩनय आउॉ छजन
ु भधेस ,सम्भ भैदान तयाई पाॉट बतनन्दछ ,

ऩज्रचचभ आज्रम्सक रुऩभा चायकोसे फनरे -भहाकारी ऩव
ु -य वयोवय ऩक
ु ारयन्दछ। मो बब
ू ाग नेऩारको दक्षऺण ऺेत्रभा भेची बनेय ऩतन
,जो काठतस्कयीरे सामदै जोगगएको छ ,ढाकीएको बूभीएकनासरे तन्दकीएय यहे को छ। मसयी यहे को नेऩारको

,हरयमो फन‘

को)िऩतनवेसशक याज्म( ईज्रन्दडमा कम्ऩनीको वेरानै उस आज भात्र काठ तस्कयीको भायभा ऩये को नबै उहहरे ईष्ट ’धन
( रारसा बनेकोनै वेरा फेरा नेऩारको काठ चोयी गनय तनवायध रुऩभा ऩाउने क्रक नऩाउनेसॉग सम्फज्रन्दधत हुन्दथ्मो
)English, 1985)। त्मसको नकायात्भक प्रबाव उतत जङ्गरराई आफ्नो वासस्थानको रुऩभा सरॉ दै आएको दजयनौँ थारु
जनजातत सभद
ु ामराई ऩथ्मो । त्मसकायण मो ऺेत्रराई थरुहट ऩतन बतनन्दथ्मो क्रक थारुको वासस्थान बएका कायण। मो सम्भ

भैदानी बूबाग भात्र नबै ऩूवऩज्रचचभको
य
सम्भ चुये ऩ-हाडको भैदानी बूबाग छोडेय कहहरे काॉही सबत्री बावय ऺेत्र प्रवेस गछय ।
मसयी सबत्री भधेस नाभ हदइएको हुनु ऩछय । नेऩारको दऺीणी ससभा बएय यहे को भधेसरे बायतकोऩज्रचचभ
य उत्तयाञ्चर प्रदे शहरू छुन्दछ। ,उत्तय प्रदे श ,पवहाय ,फङ्गार

,ससज्रतकभ ,

भधेस शददको उत्ऩततको वाये भा द्पवपवधाहरू यहे को ऩाउॉ छौँ; अपऩतु बौगोसरक तवयभा ऩहाड य भैदानी बूबागराई जोड्ने

भध्म( नै अप्रबम्स बै भधेस बएको बन्दने भत धेयै पवचवसनीम यहे को छ)दे स पवचको( दे स-Gellner, 2007)। य त्मसयीनै
भधेसीको अथय भधेसभा फसोवास गनेराई भधेसी बतनएको हो। हहभारय ऩहाडक ,ोा वाससन्ददाहरू ऩतन वसाई सयी भधेसभा

वसोवास गये का छन तय उनीहरूराइ भधेसी बतनन्दन। ,Hachhethu (2007)का अनस
ु ाय भधेसको पवषमभा आगधकारयक
अध्ममन गने ऩहहरो एकभात्र पवदे शी पवद्वान बनेको Frederick Gaige हुन। तय Frederick Gaige रे सत्तयीको
दशकभा गये को अध्ममन हे नेहो बने पवयरै भधेस य भधेसीको वाये भा उल्रेि गये । उनरे तयाई शददको वयावय प्रमोग गये को
दे खिन्दछ। त्मसयी हे दाय उनको अध्ममन फरु सम्भेरनकायी दृज्रष्टकोणको छ बन्ददा अत्मुज्रतत नहोरा। उनरे साभाज्रजकआगथयक को दशकभा नेऩारी०८ऺेत्रभा तयाईरे ऩुमायएको मोगदानको आधायभा तयाइरे याष्रयाज्मसॊग आफ्नो हक दापव गये को उल्रेि -

पवकास हुनऩ
ु छय बन्दने भान्दमता प्रतत काठभाण्डौको टाउको गये का छन। तयाई नेऩारको एक असबन्दन अॊग बएकोरे त्मसको
दि
ु ाई वास्तवभा तयाईका जनताको दि
ु ेसो बएको पवस्रेषण उनको छ। भेयो पवचायभा पवसौँ सताज्रददको अन्दतसम्भभा

भधेसभा ऩय्वते फाहुन रे पवगतऺेत्री हावी बएको याष्र य याष्रवाहदताको दवदवारे बेदबावको ससकामत फोकेका भधेसीहरू -4
दशक दे खि ऩवयते एकागधकायको ये ज्रजस्ट गदाय भधेसी ऺेत्रीम ऩहहचानको भुद्दा उजागय बै आज पवसबन्दन रुऩभा असबव्मतत बै
यहे को हो ।
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हुनत भधेस आपै ससङ्गो एक जाततको उऩज्रस्थततनबै पवसबन्दन जाततआफ्नै बौगोसरक सघनता ’जनजाततहरुको आ ,
वा जनजातत भागथ अरु पवसबन्दन जातत ,हो। तनचचमनै कततऩम स्थानभा एक जातत सहहतको उऩज्रस्थतत यहे को ऩरयज्रस्थतत
तथा जनजातत िज्रप्टएको अवस्था ऩतन हो। दव
ु ै थारु य भज्रु स्रभरे भधेस आन्ददोरन ऩचचात असन्दतष्ु ट दमक् त गये क्रक

उनीहरूको सबन्दन ऩहहचानको सम्वोधन हुनु ऩछय । थारु वोहद्दक व्मज्रततत्व भहे श चौधयी रेख्छन“ ,जङ्गफहादरुको ऩाराभा 8
वटा भौजाहरु गथए। दे व शम्सेयको सभमभा तयाई हुराकी सेवा स्थाऩना बएको गथमो 03 य चन्दद्र शभसेयको ऩाराभा तयाईका ,

-03 भौजाहरूराई एकतत
ृ ऩाये यभौजा कोटय स्थाऩना गरयएको रे भधेस नबै तयाई भात्र अज्रचतत्वभा बएको ऩुज्रष्ट हुन्दछ
(Chaudhary 2008)।नेऩारभा भुज्रस्रभ सभुदाम बन्दनारे िास गरय तयाईभा उनीहरू आफ्नो कभजोय अल्ऩसॊख्मक अवस्था ”

हहन्दद ु कट्टयऩन्दथीहरू ,ज्रस्वकानय तमाय छै नन। तय जव उनीहरू आफ्नो ऩहहचान िर
ु ाउन िोज्छनको नजयभा ऩनक
ुय ो साथै
उनीहरू प्रतत जाईराग्नारे उनीहरू फरु चुऩचाऩ यहनु वाध्मकायी छन (Dastidar 2000)। भधेसीमी सफै

त्मसकायण तयाईको बाग्म वा अवज्रस्थतत सुधानय तत ् भुद्दाहरूको
सम्वोधन केवरएक भात्र उऩाम हो।
ऩूपवय भधेसभा

,भुज्रस्रभ ,थारु ,

,भुद्दाहरूरे एउटा ऺेत्रीम पवबेदको ससकामत दमतत गदय छ

गदै भा भैगथर ऺेत्रभा कुनै एक जना कामस्थको बनाई उदृत्त)तयाई(Burket (1997) रेख्छन‘ :भ ऩहहरो

त भैगथर हुॉ । त्मस ऩतछ भधेसी य भात्र नेऩारी ।सद्द
ु भैथरी बाषा फोल्नेको कुयो असर सबन्दन छ। उनीहरू के पवचवास

’

गछय न बने उनीहरू भात्र भैथरी बापष हुन। अरुरे फोरेको बाषा दे शी गाउॉ जे कुयो हो भैगथर बाषा होइन। भैगथर बाषा ,
( वोल्छन जो हदभागको िेतत गछय न। जो िेतत क्रकसानी गछय उसरे भैगथर सुद्द बापष हुनै सतदै न ,उतनहरुसॉग छBurghart,
1996

।)

जव कसैरे भधेसी भाभराको कुयो गछय उसरे भधेसको फहुरत ,ोा य एक अकायभा िज्रप्टने ऩहहचानका तहहरूको वाये भा
कुया गमो बने भात्र त्मस्रे ऩण
य ा ऩाउन सतछ। अहहरे उतनहरूरे उठाइयहे को भद्द
ू त
ु ा बनेको केवर ऩवयते हहन्ददह
ु रूको दभन ,
:उज्रत्ऩडन पवरुद्दको ससकामत सम्भ हो । भधेसी जनअगधकाय भञ्चका एक कामयकतायको बनाईराई सरउॉ

भधेस आन्ददोरन ऩहाडी शासक जाततको उज्रत्ऩडन य अततिभण प्रतत रक्षऺत छ। भधेसीहरूराई षडमन्दत्र ,बेदबाव ,

जस्का कायण भधेसीहरू भागथ ऐततहाससक अन्दमाम बएको छ। अन्दमाम याजनीततक

,ऩूवक
य वहहस्कयणभा ऩारयएको छ

य ,कभयचायीतन्दत्रभा भधेसीको सहबागगता गरयएन ,ऺेत्रभा सहबागगताको पवषमभानेऩारी सेनाभा भधेसीराई सरइएन ,

काभ गरयमो । याज्रष्रम ढुकुटीभा सफै बन्ददा बने ऩतछ भधेसीहरूभाथी मसयी ऐततहाससक रुऩभानै फहहस्कयणभा ऩाने

धेयै सम्ऩतत जम्भा गने भधेसीराई बायतीम हुन बनेय मसयी फहहस्कयणभा ऩानुय बनेको आपैभा पवयोधासऩूणय कुया
)’च‘ उत्तयदाता( हुन।

शसस्त्र मुद्दताका ,कृष्ण गोइतको नेतत्ृ वभा रे भधेसी याज्रष्रम भज्रु तत भञ्चको गठन गये को गथमो जम )भाओवादी( नेकऩा ,
सन 2000भा । मो भाओवादीको चार गथमो क्रक ऺेत्रीम ऩहहचानको याजनीततराई उठाउने य उनीहरूको सभथयन सरने ।

भोचायका अद्मऺको कथन गथमोस्वामत्त भधेस सफै ऩ :ो्यकायका बेदबाव भत
ु त भधेसको स्थाऩना भोचायको रक्ष्म गथमो।

अपऩतु मसको रक्ष्म बनेको रोकपप्रम नीततहरू तम गयीराई रडाकु तमाय गरयहदनु। )भाओवादी( भधेसीहरू बनाय गयी नेकऩा ,
महह दातमत्वनै भोचायको प्रभूि काभ गथमो। भाओवादीरे भधेस ऩहाड बन्ददा सबन्दन बनेको मसको साभाज्रजकसॊयचनाय

,

गयका नीततहरू य भधेसको आफ्नै य भधेसका सभस्माहरू बनेको तनचचमनै ऩवयते य भधेसी शासक व ,उत्ऩादन सम्फन्दधहरू
( शाभज्रन्दत शोसण य जातीम सॊयचान कायक बएको ठहय गथमोICG, 2007। जनकऩुयका एक भानवअगधकाय कभॉ य )
:तमाम्ऩसका प्राध्माऩकको बनाई

भधेसरे एउटा वृहत याज्म अन्दतगयत आफ्नो सबन्दन ऩहहचान य अज्रचतत्व कामभ गनय रोकतन्दत्र य गणतन्दत्रको रागग
तनयन्दतय सॊघसय गमो । भधेसी सहहत दग
ु ायनन्दद झा य अपवयन्दद ठाकुयरे ऩूवय याजा भहे न्दद्रभाथी जनकऩुय सवायी हुॉदा
फभ पारे। दव
ु ै जेर गए। ज्मान हदए। याभयाजा प्रसाद ससॉहरे ऩञ्चामत य याजतन्दत्रको पवरुद्दभागनतन्दत्र स्थाऩनाको ,
,भधेसरे तनयन्दतय रोकतन्दत्र य गनतन्दत्रको रागग उत्सगय गमो

रागग फभ बफस्पोट गयाए काठभाण्डौ याजधानीभा ।

)’क‘ उत्तयदाता( केवर भधेसको आफ्नो स्व ऩहहचान एउटा ससॉगो नेऩार याज्म सबत्र कामभ गयाउन।
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भधेसी भोचायका नेता जमकृष्ण गोइतरे आपुराई नेऩारी नागरयक बएको अज्रस्वकाय गये का छन य बनेका छन क्रक नेऩाररे

तयाईको सम्भ भैदानी बूबाग आफ्नो अिण्ड बूबाग बतन दावा गने हक याख्दै नन ् । गोइतरे तयाईफाट नेऩाररे सम्ऩूणय
आफ्ना प्रशासतनक तनकामहरू अपवरम्फ हटाई भधेसीरे उतत तनकामहरू ऩदस्थाऩना गनुय ऩने भाग गये का छन । नेऩाररे

हार सम्भ उठाएको सम्ऩूणय कय, याजस्व भधेसराई क्रपताय गनुय ऩने उनको भाग छ। भोचायफाटनै पुटे य गएको अको नेता

ज्वाराससॉरे ऩतन तयाई भागथ नेऩाररे दावी गदै आएको आफ्नो बूसभको ऐततहाससकता भागथ प्रचन उठाएका छन । उनरे
ऩहहचान गये का ततनवटा वटा भुद्दाहरूभा: ऩहहरो, ऩवयते अगधनामकवादी याज्म य त्मसरे भधेस य भधेसीहरूभागथ थोऩदै
आएको िऩतनवेसशक शोषण, दभन; दोस्रो, भधेसभा बफध्मभान वगॉम सबन्दनता, य तेस्रो, जाततम पवबेद। उनको दावा छ क्रक
क्रकन भधेसी नेताहरू भधेसको अगधकाय स्थाऩना गनय असपर यहे बन्ददा उतनहरूरे फन्ददक
ु उठाउन नसतनु प्रभि
ू कायण हो ।
भधेसभा याजनीततक सभुहहरू वहृ द्द बै यहे का छन। मसयी याजनीततक दरहरू वहृ द्दहुनुको कायणभा एकजना जानकाय

फताउॉ छन ्:

भातनसहरू हहजो बन्ददा आज धेयै चेतनसशर बएका छन ् । भधेसको गाउॉ रे ईराकाभा अझै धेयै असशक्षऺत छन ् तय
उनीहरू चेतनशीर बएका छन। भुरुको 21 िँ सताज्रददको ऩहहरो दशकभानै सन ् 90को दशक बन्ददा धेयैनै अघी

फढी सतमोत्मसकायण भराई राग्दै न क्रक भधेश मथाज्रस्थततभानै यहहयहन्दछ बन्दने क ,ोुयो। तनज्रचचमनै नमाॉ

दृज्रष्टकोणहरू य ऩरयवतयन हुन्दछ। अपऩतुशासक नेताहरूको षडमन्दत्रभा नयाम्रयी पस्न ऩुगे। य भधेसी नेताहरू ऩहाडे ,
दोस्रो ऩुस्ता जो साॉचैनै भधेसको नेतृत्व गनय ! आखियी ,क्रकनकी उनीहरू ऩवयते नेताहरूकै सशचमहरू गथए ,मो हुन्दथ्मोनै
उनीहय ,जन्दभेका गथएोू ऩुयै द्पवपवधाभा पसे । मसयी पसेकी भधेसी नेताहरूको चरयत्र दे िेय िस्टे सन बमोउनीहरू ,

भधेसभा एक ऩटक ?सशस्त्र सभुहहरूभा ऩरयणत बए । तऩाईराई थाहा छ123 सशस्त्र सभुहहरू गथए । य सन ्

2006-2012 भा भधेसभा भान्दछे मतत भारयए त्मो सन ् ,1996-2006भा भारयएकोको 4 गुणा वढी भान्दछे भारयए
)’क‘ उत्तयदाता(।

जततऩतन सभुहरू भधेसभा दे िा ऩये प्राम सफै भधेसी भुज्रतत भोचायफाट अरज्रग्गएका दमज्रतत य सभूहहरू गथए । सॊचायरे
हदएको रयऩोहटय ङ् अनस
ु ाय भाओवादी द्वन्ददव ऩतछ धेयै सभह
ु हरू भधेसभा दे िा ऩये । सयु ऺा तनकामरे
सभुहरू भाओवादी सशस्त्र सॊघषयको ऩष्ृ ठबूसभका बएको दे खिएको छकामयभा सॊरग्न यहे को कायणभा

ऩिाउ गने गये का सफै

उनीहरूराई अऩयागधक ,

जताततै गैय न्दमातमक हत्माभा भारयएका छन । भधेसभा दोस्रो सॊपवधानसबाको तनवायचनभा नयाम्रोगयी भधेसवादीहरूको हाय
बमो मद्दपऩ रोकपप्रम भत बने भधेसी दरहरुरे सन2008
बन्ददा 2012भा धेयै प्रततशत झाये को अवस्था छ (Lawoti,
्

2014 कस्रे गने बन्दने भात्र हो । ,सॊकेत गदय छ बने भधेसभा भधेसी भद्द
ु ा हर बएको छै न । मो कुयोरे के)

2.4. दसरत )छुवाछुत(
नेऩारभा छुवाछुतको पवषमभा फहस हुने गदय छ। छुवाछुतको ऐततहाससक उत्ऩततको वाये भा वरयष्ट बूगोरपवद तथा
सभाजपवऻान वेत्ता स्व :सायहकय गुरुङ्को पवचाय असर प्रष्ट छ। उनका अनु .

वास्तपवक हहन्ददस्
ु तानको छत्रछाॉमाभा यहे को नेऩारभा हहन्ददु धभयको वणायकभ सॊयचनाभा यहे को छुवाछुतप्रथा

जनजातीम ऩृष्ठबूसभको नेऩारभा ऩाॉचौँ सताज्रदद वयऩयनै आमो। उनको थऩ बनाईछ क्रक हहन्ददस्
ु ताभा भुघरहरूको
अततिभणको प्रबाव नेऩारभा हहन्ददक
ु यणको ऩरयणाभ उस्तै हो। जस्तो( जमज्रस्थती भल्रको शासनकार :13821395 ,)भा 64जात प्रथा रागु गरयमो बनेत्मसको नतकर गोिायका याजा याभशाहरे गये ।

ऩाल्ऩाका सेनहरूरे

,

याभशाहका नातत ऩृथ्वीनायामण शाहरे नेऩार झनै असरी हहन्ददस्
ु तान बनेय घोषणा ,हहन्ददऩ
ु ततको ऩगरय राए बने
गये । की3 भहायाजा जङ्गफहादयु दे खि याजा भहे न्दद्र सम्भको शासनकारको वाये भा अतघनै चचाय गरय सक्रकएको छ ,
क्रक हहन्ददत्ु वको प्रबाव ऩरय यह्मो । त्मसकायण को हुन दसरत बनेय कुनै द्पवपवधा कसैभा छ बने त्मो बनेको
पवबेदको ऩरयणाभ हो । हहन्ददुत्वको याज गने शासकीम स्वरुऩ य पवचायधायाको कायण उत्ऩन्दन साभाज्रजक
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दसरत सभुदामका पवरुद्द गरयने साभाज्रजक छुवाछुतराई कभ गनय अऩनाउने पवगध बनेको सकायात्भक पवबेदको तनतत हो।

सन ् 1994भा साम्मवादी दरको सयकायको फजेट बाषणभा 16 वटा सभुहरुराई ( ’उत्ऩडडत वगय‘'oppressed classभा )
सन ् ,यािेको गथमो बने1995को कोसरसन सयकायरे 12 वटा सभह
ु राई 'उज्रत्ऩडडत सभह
ु (oppressed groupsबन )ोेय

याख्मो । उऩेक्षऺततथा दसरत

,उज्रप्तडडत ,उऩेक्षऺत‘ वा ऩहहचान पवना ,व्माख्मा ,तथा दसरत सभुहको ऩरयबाषा ,उज्रप्तडडत ,

,ऩहहचान फाफा साहे व को गठन बमो । अपऩतु दसरत अगधकाय कभॉहरूको दावा य सभुहको ’उत्थान याज्रष्रम ससभतत
अम्फेडकयको पवचाय सॉग धेयै तनकट यहे को छ।
अम्वेडकयको रेिभा दसरत शददको प्रमोग

भा सन ् ’फाहहस्िुत बायत‘1928भा छापऩएको गथमोत्महाॉ उनरे दसरतको

,

,महो जोदसरत सभुदाम बनेको साभाज्रजक बेदबावऩूणय अवस्थाको सभुदा ,व्माख्मा गये का गथए । उनको व्माख्मा गथमो
उच्यचजाततम आथय ;साभाज्रजक हे मको ससकाय फन्दन फाध्म फनाइएको छज्रोकतथा याजनीततक उज्रत्ऩडन मानेकी
,हे नस
ुय ( ब्राम्हणवादी पवचायधायको ससकाय फनाइएको छGuru 2001: 100जहाॉ

य अन्दम सभद
ु ामभाॉझ दसरत शदद अझै द्पवधा ऩण
ू य

,साॉस्कृततक ,

,। दसरत शदद बायतको भहायाष्रभा)

’भहाय‘ भाजउनकै स ,अम्फेडकयरे ऐततहाससक आन्ददोरन गये का गथए

अवस्थाभा प्रमोग बै यहे को छ। नेऩारभा ऩतन दसरत अन्दतत ऩहहचानको रुऩभा यहहनै यहने वा त्मसफाट भुतत हुनु ऩने हो ?
के कुयाभा ,मभध्मभ वगॉ ,बन्दने पवषमभा नेऩारभा ऩतन दसरत आन्ददोरनका असबकतायहरू द्पवपवधाभा छन ् । केही सशक्षऺत
पवचवास गछय न बने दसरत आपै नकायात्भक अथय हदने शदद हो । त्मसको प्रमोगनै सभस्माजनक छ। बायतको सन्ददबयभा
याजा धारे :जस्को ऩहरभा धेयै सॊख्माभा दसरतहरू फौद्द धभायरम्वी बए। उनको बनाई ,

क्रकन हाभी आपैराई दसरत बन्दनेफन्दनु हुन्दन । भ दसरत हुॉ बन्दनु नकायात्भक मो ऩदावरी हाम्रो सयोकायको पवषम ?
कुयो हो। दसरतहरू आपै उठने य रड्ने हो। महद कुनै रेिकरे मो शददको प्रमोग गछय बनेउसरे केही ऩतन फुझक
े ो ,
हे नस
ुय ( छै न। महाॉ धेयै ठुरो साभाज्रजक रुऩान्दतयण बै यहे को छ Beltz 2005: 244 ।)

हकय गुरुङ्को पवचायभा दसरत बनेको जातीम बेदबाव हो जुन यङ्भा आधारयत बै गरयने बेदबाव जस्तै हो, क्रक जन्दभको

आधायभा कसैराई छुवाछुत गनुय ऩने भातनस य कसैराई ऩुज्नु ऩने भातनस बनेय जव छुट्माईन्दछ बने त्मो जातीम बेदबावभा
आधारयत गरयने बेदबाव हो । दसरतको बपवचम बेदबावको गरयवीको एउटा चतकयभा चसरयहे छ।

शाऺयताभा, प्रततव्मज्रतत

आमभा, िसत आमु, सफैभा दसरतको अवस्था नाजुक छ; बनेऩतछ उनीहरू भागथ हुने बेदबाव य आगथयक साभाज्रजक
पवऩन्दनतारे उनीहरु मो चतकयफाट भुतत हुनुको साटो चतकय िाइनै यहनु वाहे क उनीहरूको अको पवकल्ऩ छै न। जोखिभ

त्मततिेय अत्मन्दत धेयै हुन्दछ जव सभाजभा बेदबाव य ससभान्दतीकयणको अवस्था धेयै हुन्दछ। पवद्रोहभा वा कुनै ऩतन
आन्ददोरनभा उनीहरू सफैबन्ददा अगग्रभ ऩङ्ततभा उसबन्दछन। तय ऩरयणाभ उनीहरुको हात राग्दै न। क्रकनकी नेताहरू कगथत
उच्यच जातका भातनसहरू बै हदन्दछन। उतनहरूको भख्
ू म भद्द
ु ानै जातीम बेदवाब )ये ससमर डडज्रस्िसभनेसन( हो। मो बेदबाववाट

उनीहरूको भुज्रतत मसथय ऩतन सम्बव छै न। मदी छुवाछुत पवयोधी कानुन वा कुनै सकायात्भक ऩहर सुरु गरयमो बने त्मसको
कडाईका साथ रागु गनुक
य ो साटो बेदबाव गने व्मज्रतत वा सभुदाम वा सभाजराई ऩो कन्दसेसन प्रदान गरयन्दछ। बने ऩतछ
दसरतको भुज्रतत कसयी सम्बव छ? भुरुकरे धभय तनयऩेऺता अऩनाएको छ, तय त्मसको कडाईका साथ कामायन्दवमनको कुयोत
कहाॉ हो, कहाॉ; हहन्दद ु धासभयक सम्प्रदामको सहहष्णुता, सम्वेदनसशरताराई निल्फराई तनयऩेऺता होस बन्दने याज्मको चाहाना

छ। फहु द्दज्रजवी, नागरयक सभाज, तथा प्रहयी प्रशासनको सयोकाय छ। दसरतराई भज्रन्ददय प्रवेश, कुवाभा, धायाभा, ऩानी थाप्न

छुटछ; तय अरुको उच्यचजाततम सॊस्कृतत, भुल्म, भान्दमताराई असय नऩुमायई भात्र भज्रन्ददय प्रवेस, ऩानी उघाउन छुटछ। मानेकी
दसरत भज्रन्ददय प्रवेश गये को गैय दसरतरे नदे िुन; धायो, ऩॉदेयो ऩातन थाप्न जाॉदा आपू बन्ददा ठुरो जातकारे ऩानी बरयसकेका

हुन ् वा नदे िुन । पवसबन्दन साभाज्रजक कल्माणकायी उऩामहरु सभानुऩाततक कोटा, सकायात्भक ऩहर आहद अऩनाइएको छ,
तय त्मसफाट दसरत भात्र राबाज्रन्दवत बो, एउटाको पवबेदको भुज्रततक फाटो अको पवबेदभा ऩने गयी गनय नऩाउने बने ऩतछ
कसयी दसरतको सभस्मा सम्फोधन हुन्दछ बन्दने पवषम जहटर पवषम फनेको छ।
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2.5. भहहरा

)रैङ्गगक सवार(

नेऩारभा प्रजातन्दत्रको आन्ददोरन ऩतछ सन ् 1951 भा बएको ऩरयवतयन ऩूवय साभाज्रजकतथा धासभयक

कुनै प्रकायको स्वतन्दत्रता गथएन।

,कानूनी ,याजनीततक ,

, ,उज्रत्ऩडडन गथमो धेयै ;ऩऺहरूभा नेऩारी भहहराको अवस्था अत्मन्दत कभजोय गथमो

हे नस
ुय ( साभाज्रजक पवकृततहरू फहुपववाह तथा फार पववाह चल्थ्मोTamang 2000: 131। ऩचासको दशकभा नेऩाररे )
,ऩहहवाय ,उनीहरूको घय ,के पवचवासरे बने भहहराभागथ हुने जघन्दम अऩयाधहरूवाट भहहराको भुज्रतत हुनेछ ,प्रजातन्दत्र ऩामो

य जीवनफाट भुज्रतत प्राप्त गनेछन । पऩत ृ ,यात ,य सॊस्कृततहरूभा सुधाय ल्माएय भहहराहरुरे घयामसी हदन ,ऩयम्ऩयासत्तात्भक
प्रथा चायै ततय व्माप्त गथमोत्मो कभ हुनेछ बन्दने पवचवास गरयएको गथमो तय पगत शासक ,कसैकको सॊस्कृततभा ,कुनै ऩतन ,
,भहहराराई घयको चायहदवायीभा सससभत ऩाने सॊस्कृततभा कुनै सध
ु ाय आएन ,पऩतस
ृ त्ता ,वदसरए वाॉकी सफै मथावत। ऩयम्ऩया
प्रजातन ,फरु ततनरे ऩरयवतयनो्त्रन त्मसरे

,सत्ता भागथ चडाई गमो। भहे न्दद्रकासरन याज्मको आगभन बमो ,शासन ,नेता ,

केही ऩतन बएन। य ,न्दमाम ,स्वतन्दत्रता30 वषय तनयॊ कुश याजतन्दत्र सवाय बमो ।
भहे न्दद्रकासरन शासन प्रणारीभा कानन
ु जारय गरयमो। एकात्भक ऩरयवाय (concept of a single system of family

lawनभुना यह्मो । जुन भोडररे

आहद सफै ब्राम्हणवादी

,को अवधायणा भुरुकबय नल्माएको होइन । मो सुधायका भानक सफै ब्राम्हणवादी भोडर)

,सम्ऩतत हस्तान्दतयण ,सम्ऩततको सॊयऺण ,सॊमुतत ऩरयवाय ,पववाहा ,हरू जस्तोऩारयवारयक भाभरा

( सोचकै फनाइमोGilbert 1993: 67)। नेऩारभा हहन्ददभ
ु ात्र फसोवास गछय न बन्दने भान्दमताका आधायभा मसयी फनाइएका
नभुनाहरू झनै कट्टय य रुढीवाहदता हापव हुने प्रकायरे याज्मराइनै कट्टय फनामो ।

भुरुकी ऐनरे रोग्ने भान्दछे राई भात्र जन्दभससद्द सम्ऩततको हकदाय फनामो । Tamang (2000) को पवचरेषण के छ बने

पववाहको भाध्मभफाट भात्र भहहरारे सम्ऩततभागथको आफ्नो हक अगधकाय हाससर गनय सतछ। स्त्रीशज्रततको साबाय गदै
रेख्छन :

धभयतथा साभाज्रजक धायणा सफैरे भहहराको सावयजातनक ज्रजवनभा

,इततहास ,ऩयम्ऩया ,कानुन ,सॊस्कयतत ,जातत ,

उसको सहबागगता भाथी ससभा फोाोॉध्छ। त्मसयीनै वैमज्रततक जीवनको आधाय तमाय ऩाछय । मी आधायहरूरे भहहराको

पवचवदृज्रष्टकोणको आकाय तम गने दे खि दृज्रष्टकोणनै फन्दने वातावयण सृजना गछय । मसयीनै उसको पवकास प्रततको
फुझाई तनधायरयत हुन्दछ)see in Tamang, 2000)।
प्रचन महाॉतनय उठने के हो बने कसयी रैगगङ्कताराई हे नय हो दृज्रष्टको चस्भा राएय वा

,यङ्गको ,त्मसो बए । एउटै ऩावयको ,

?पवपवध प्रकायको चस्भा राएय ।Choo and Ferree (2010) को पवचरेषण के यहे को छ बनेबयनै दतु नमा :

दई
ु वा दइ
ु बन्ददा धेयै पवच एक अकायभा अन्दतयक्रिमा बै साझेदारयता सहहत िज्रप्टने( ईन्दटयसेतसनासरटीवा काहटएय

साझेदारयता हुन आउनेको दव
ु ै अवधायणागत वा अध्ममनको प्रक्रिमाको पवषमभा कुयो बैयहे को बएताऩतन ईन्दटयसेतसनर )
धाययण गने बन्दने पवषमभा सहभततको रागग पवचरेषण वा कामय बैनसकेको त्मस्तो साझेदारयताको जग्गा वा टुिा कसयी तन

( अवस्था होsee Bose, 2012। वास)् तवभा मो साझेदारयता वा जग्गाको पवषमभा कुयो हुॉदा ततनवटा कुयोहरू दे िा ऩछय न ,
द्दततगत प्रमासहरू ऩहहचान सभाज शास्त्रीम अध्ममनभा। हये करे पवद्दभान असभानताको अवस्थाराई पवचरेषण गनय सबन्दन ऩ
य प्रणारी क ,प्रक्रिमा केज्रन्दद्रत ,गरयएका छन। तत ऩदावरीहरूभा सभूह केज्रन्दद्रतोेज्रन्दद्रत अभ्मासहरू जस्रे पवचवव्मापऩरुऩभानै
ईन्दटयसेतसनासरटी फुझ्न भद्दत हदन्दछ।

नेऩारको सन्ददबयभा Tamang (2000) को के तकय यहे को छ बने रैङ्गगकताको इततहाॉसभा ऩञ्चामती मुग एउटा मस्तो

भहत्वऩूणय कार गथमो क्रक याज्म य कानुनरे पऩतस
ृ त्तात्भक सॊयचानाराई आकाय हदन केन्दद्रीम बूसभका िेरे- ऩारयवायीक
पऩतस
ृ त्तात्भक सॊयचना याज्मराई नै जेल्न ऩुग्मो।

वास्तवभा नेऩार दतु नमाको रागग सन ् 1950ऩतछभात्र िुरेको हो। नेकऩा रे आफ्नो अपऩरभा बनेको छ क्रक )भाओवादी(

मो याज्मरे राभो सभमदे खि भहहराराई दोस्रो दजायका नागरयकका रुऩभा व्मवहाय गदै आएको छ ,अहहरे आएय फरत्काय ;
ज्रततको िाततय सॊमुतत य फस्तुकारुऩभा पवसबन्दन पवऻाऩनको भाध्मभफाट ऩरयणत गनय रागेको छ बन्ददै भहहरा भु ,पवचबफिन
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घोषणाऩत्र पवसबन्दन ऩाटॊको प्रकाशन भापयत आफ्नो

,जनभोचायरे सबन्दनै भहहरा तथा ऩरयवाय पवबाग गठन गयी आफ्नो नीतत

दृज्रष्टकोणहरूसावयजातनक गनय थाल्मो । भाओको नीततभा बतनएको छ क्रक भहहरा पवरुद्द हुने वा गरयने सफैिारे बेदबावको
अन्दत गरयनेछजस्तो ऩरु
,राई सफै अगधकाय प्रदान गरयनेछभहहरा ,
ु षको अगधकाय हुन्दछ। छोयारे जस्तो छोरयरे ऩतन ऩैतक
ृ
सम्ऩततभाथी हक हुनेछ। याज्मको अङ्गहरूभा सहबागग हुने भहहरोाहरूराई पवशेष सुपवधा प्रदान गरयनेछ। भाओवादीको
प्रततऻा गये को गथमो क्रक मौनऩेशाको तनयाकयण य भहहरा वेचबफिन गने व्मज्रतत वा सभुहराई कडाईको साथ कामयवाही

गरयनेगबयऩतनराई भान्दमता हदने य भहहरारे सम्फन्दध पवच ् ,पववाहभा केटा केटीको ऩयस्ऩय सभझदारयताभा भात्र गरयने ,छे द
गनुय ऩने अवस्था हुन्दछ बने उसराई पवशेष सुपवधा याज्मरे हदने जस्ता नीततहरू अतघ ल्मामो ।

भाओवादी भहहरा सॊगठनअखिर नेऩार भहहरा सॊगठनरे भादक ऩदाथय सेवन गयी घये रु हहॊसा गने व्मज्रततराई तत्कारै

,

बाटे कामयवाही गने जस्ता कामयिभहरू तत्कारै कामायन्दवमन गमो । सवयसाधयण जनभानसभा एउटा के छाऩ ऩमो बने
नेऩारको न्दमाम व्मवस्थाभा यहे को हढरासुज्रस्त य सुनवाई नहुने ऩरयऩाटीको साटो तत्कारै कसुयदायहरू उऩय भाओवादीरे गये को
कामयवाहीको सकायात्भक सन्ददे श गमो। कभजोय वगय य ऩरयवाय भहहरा सभद
ु ामभा के पवचवास वढ्मो बने , भाओवाहद शज्रततभा
आमो बने साॉचैनै न्दमामव्मवस्था दरु
ु स्त फनाउने यहे छ।

नेऩार कुनै ऩतन सवय सज्रततभान याष्र नबए ऩतन दव
ु ै ऩहहरो य दोस्रो पवचव मद्द
ु भा नेऩारी मव
ु ाहरू वेरामती िऩतनवेसशक

शज्रततको बाडाको ससऩाही बएय पवचवबय रडेको आफ्नै इततहास छ। तय भहहराहरू जो वाध्मतावस ऩयदे शीएको कीभानको

माददी सशस्त्र जनमुद्दभा एकै चोटी भाओवा ,आफ्ना आपन्दतरे मुद्दभा ऩाएको सहादतको पऩडा बोगेय व्मततत गये को जीवन ,

भहहरा वगयरे ऩतन याईपर फोकेय मुद्दभा राभ रागेको वस्तु ऩरयज्रस्थतत दे ख्दा

एक प्रकायको पवयोधाबास नेऩारी भहहरा

आपैरे झेरे य अनुबव गये । भहहरा बनेका कभसर य अवरा जाततहुन बन्दने भान्दमताराई च्यमातत हदने काभ बमो ।
भाओवादी सशस्त्र गरु यल्राभा भहहराको सङ्ख्माको आगधकारयक तथ्माङ्क छै नतय गरु यल्राहरूरे गये को कामयवाही य
,
अत्माधुतनक हततमाय सहहत भहहराहरूको प्राटुनहरूको तज्रस्फय सञ्चायरे छाऩेका तज्रस्फयहरु दे ख्दा राग्छ भहहराहरूको फर य
तागत अव घय गह
ृ स्थीभा सससभत यहे नन। एउटा योभाञ्चक दृष्मभा छाऩाभाय भहहराहरू सभाजको अतघ दे खिए।

भाओवादी

सशस्त्र रडाकुहरुको कुर सॊख्माभा करयव 30 दे खि 50 प्रततशत सम्भ भहहरा रडाकुयहे को (Shrestha-Schipper, 2008-9 )
जानकायी पवसबन्दनसरितहरूभा आए। तय जव रडाई ससहद्दमोरडाकुको सभामोजनभा काभ गये को याष्रसॊघीम सभसन

,

अनस
ु ाय3846( 20%) भहहरा रडाकु य 15756 (80%) ऩरु
ु ष रडाकुहरू बएको जानकायी सावयजातनक बमो।

3 शाज्रन्दततनभायण य सॊपवधान सध
ु ाय प्रक्रिमाभा सभावेशी
सहबागगता
3.1 सॊघीम य धभनननयऩक्ष्म याज्म: कानुनी प्रावधानहरूको ननभानण य
याज्मऩन
ु सँयचनाप्रनि याजनीनिक िथा साॉस्कृनिक अन्ियववयोध
सशस्त्र सॊघषय असर ऩुयानै यणनीतत हो। साम्मवादी सभुहहरूको रागग जो साभाज्रजक ऩरयवतयन वगयसॊघषयको भाध्मभफाट हुन्दछ
बनेय पवचवास गछय न। सत्तरयको दशकभा झाऩा ज्रजल्राभा एउटा कम्मुतनष्ट ऩाटॊको स्थाऩना बमो जुन भातसवाद-रेतननवाद
य भाओपवचायधायाफाट तनदे सशत गथमो। िाज्रन्दतकायीको नायाभा जसभन्ददायहरुको टाउको काट्ने दे खि क्रकसान भजदयु को
अगधनामकत्व स्थाऩना गनय एउटा ऐततहाससक ज्रजम्भेवायी वोधका साथ ऩाटॊ गठन गये को उनीहरूको दावी गथमो। मो ऩाटॊभा

नेऩारका जनजातत सभुदामका व्मज्रततहरू धेयै रागे। पवचायधायाफाट प्रबापवत बएय रागे फाहे क काभये ड भाओ जो जनजातत
Page 13 | 31

भुरका भङ्गोसरएन भोहडाका अग्रा व्मज्रतत दे खिन्दथे उनको बौज्रत्तक सशरयय उऩज्रस्थतीसॊग आकपषयत बएय ऩतन कततऩम

जनजाततहरू साम्मवादी दरभा रागेका गथए क्रक! अध्ममनको पवषम हुन सतछ। मसको अको ऩाटो ऩतन छ, जुनफेरा झाऩाभा
ये डडकर कम्मतु नष्ट ऩाटॊ गठन हुॉदै गथमो, बायतको ऩज्रचचभ फङ्गारको नतसरवायीभा नतसराईट )भाओवादी( ऩाटॊ स्थाऩना
गने व्मज्रतत चारुभ जभदाय फॊगारी जातत, आमयन नचर य हहन्दद ु धभायवरम्वीको चचाय

गथमो । उनको प्रबावभा झाऩाभा धेयै

फाहुन-ऺेत्री, सन्दथार, याजवॊशीहरू झाऩा कम्मुतनष्ट ऩाटॊभा बूसभगत तवयभा रागेका गथए । नेऩारको साम्मवादी याजनीतत,
साहहत्म, सरित, पवचाय आदान प्रदानभा उत्तयततयको तछभेकी भुरुक स्वमभ काभये ड भाओरे जन्दभाएका हुन, य दक्षऺणततयको

ऩतन भातसवादी साम्मवादीहरूक प्रबाव पवना सम्बव बएको गथमो बन्दन गाह्रोनै होरा। क्रकनकी नेऩारको सॊस्कृतत ऩतन दई
ु
तछभेकी भर
ु क
ु हरूको सॊस्कृततह 3. रू पवचको हाईबब्रडाईजेसन

बनेय धेयै फौहद्दक रेि य फहसहरूभा उठ्ने य प्रसङ्गहरूभा

उल्रे बएका छन।

उत्तयऩूवॉ हदशाफाट ईज्रस्वसनको सुरुवात ऩूवय भानव जाततको प्रवेश बमो बन्दने एउटा पवचायछ, त्मसयीनै ईसाको चौथो-

ऩाचौँ सताज्रददवरयऩरय हहभारमको ऩिायर नाॉघेय भङ्गोसरमन वणयको भानव फसाईसयाइ बएको गथमो बन्दने भत छ। त्मसयीनै

इसाको 11\12सताज्रददततय भुघरको अततिभणभा ऩये य ऩज्रचचभ-दक्षऺण हदशाफाट ककोसोइड नचर य वणयको भानव जाततको
प्रवेश नेऩारभा बमो बन्दने भत छ। ककोसोईड नचरको

प्रवेस व्मज्रततगत फसाइसयाईरे बन्ददा ऩतन ठुरो वथानका फथान

सयणाथॉका रुऩभा फसाईसदाय उनरे ल्माएको बाषा, सॊस्कृतत, तथा सभ्मताका कायण नेऩारको याजकाजभा उनीहरूको प्रबाव
अन्दम जाततको बन्ददा दयु गाभी प्रबाव ऩनेगयी हुनुरे याज्मको स्थाऩना दे खि आज सम्भ ककोसोइड जाततको वचयचव यहे को
दे खिन्दछ। अकाय ततय भङ्गोसरमन नचरका प्रामऺेत्रभा ऩहहरा वाससन्ददाकारुऩभा यहे कारे उनीहरूको अवस्था अततिसभतबै
ससभान्दतकृत अवस्थाभा यहे को अवस्था छ। उनीहरू याजकाजको असबबायापवहहन ऩयम्ऩयागत तथा आहदवासीम चरयत्रको

बएकोरे उनीहरूप्रतत हुॉदै आएको फहहस्कयणका कायण उनीहरू भुरुकभा हुने गये का याजनीततक पवद्रोहभा हततमायको रुऩभा
प्रमोग हुने तय याज्मभा उनीहरूको ऩहहचान, प्रतततनगधत्व य ऩहुॉच यहे को ऩाईन्दन । भाओवादीरे उनैराई आकषयण गये को य
याज्मपवप्रवभा उनीहरूको उजाय ऩमोग गये को दे खिन्दछ।

Basnet (2009)को के तकय यहे को छ बने भाओवादीरे 3 वटा यणनीततहरू प्रमोग गमो- उज्रत्ऩडडत य उज्रत्ऩडकको पवचको
वैचारयक अन्दतयपवयोध, साभुहहक पऩडा य असन्दतुज्रष्टको याजनीततक पवचायको तनभायण य साभुहहक ससकामतफाट भुतत हुन
साभहु हक तनदानको िोज्रज गने य तनस्कने। भाओवादीरे ससकामत भात्र गरयवसेनकी सभानन्दतय सयकाय स्थाऩना गये य
सभस्माहरूराई आफ्ने स्तयवाट सभाधान गनय जनसयकायहरूको गठन गये य प्रमत्न गमो ।
कसभक )No 4, 2014( भा बतनएको छ:

जनवयी 9 भा भगयात स्वामत्त प्रदे श )जहा िाभ भगय जनजाततको फाहुल्मता यहे को छ( जन सयकाय गठन गयी
50 िँ हजाय जनता भाॉझ योल्ऩा ज्रजल्राको थफाङ्भा घोषणा गरयमो । स्मामत्त जनसयकायको गठन काभये ड
सन्दतोश फुढा भगयको अध्मऺताभा फन्दमो । जनजातत, पवसबन्दन वगय तथा सभाजको प्रतततनगधत्व गथमो। मो
उज्रप्तडडत िाभ भगय जनजातत फसोफास गये को स्थान हो )हे नुस Basnet, 2006(।

जव भाओवादी यणनीततक भहत्वऩूणय पवन्ददभ
ु ा ऩुग्मो, सज्रतत जनताको भागराई सम्फोधन गने स्थानभा केज्रन्दद्रत गने वा
वैमज्रततक स्वाथयससहद्दको उद्देशका रागग िचय गने ।? मो पवयोधाबासका रुऩभा दे खिएको छ; “जस्तो: िोरो तमो रौयी

बफससयमो।” रौयीत पडकेपवनाको िोरी तनय चाहहन्दछ तय जव िोरी तमो, रौयी पारे बमो। याजनीततक दरहरूको रागग
साभाज्रजक रुऩभा फहहस्कृत सभुहहरू रौयीनै फनेको छ, जव सत्ताभा ऩुग्दछन अतन पवससयन्दछन। य मो प्रवतृ त दोहोरययहे को
दे खिन्दछ।

पवस्तत
ृ शाज्रन्दत सम्झौता )CPA( जव सम्ऩन्दन बमो त्मसभा याज्मको ऩुनयसॊयचनाको कुयो उल्रेि बमो, जस्को ध्मेम

गथमो क्रक जनताफाट तनवायगचत जनप्रतततनगधहरूको सॊपवधानसबा गठन गने। मद्दपऩ सॊझौताभा सॊघीमताको पवषमभा कुनै कुयो
उल्रे बएन न शज्रततको रागग सॊघषय गरययहे का: जनजातत, भधेसी, दसरत, भहहरा कै पवषमभा कुनै कुयो उल्रेि बमो;

ऩरयणाभत उनीहरूरे तत्कारे आ’आफ्नो असन्दतज्रु ष्ट जनाए । एउटा अनौऩचारयक वातगचतभा डा. फाफयु ाभ बट्टयाईरे सॊघीमता
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उल्रेिगये य जाने कुयोभा नेकऩा )एभारे( तमाय नबएकोरे रेखिएन, तय याज्मऩुनयसॊयचना
याज्मको ऩुनयसॊयचना हो, त्मो बनेको अको सददभा सॊघीमतानै हो ।

बन्दनारे हार भौजुदा एकात्भक

अन्दतरयभ सॊपवधान ,2006को धाया 138 उऩधाया(1भा याज्मको प्रगततसशर ऩुनयसॊयचान गरयनेबन्दने सशषयकभा बतनएको

)

:छ

वगॉमतथा ऺेत्रीम बेदबावको अन्दत गनय याज्मको एकात्भक तथा

,धासभयक ,साॉस्कृततक ,रैङ्गगक ,बापषक ,जातीम ,

कोेन्दद्रीकृत सॊयचना सभाप्त ऩायी याज्मराई सभावेशी याज्मऩुनसंचना गरय प्रगततसशत तथा सॊघीम रोकताज्रन्दत्रक
प्रणारी अऩनाइने छ।

अन्दतरयभ सॊपवधानरे ऩरयकल्ऩना गये जस्तो नेकऩा

,राई शाज्रन्दतऩूणय याज्म तनभायणको कामयभा ल्माउनु छ)भाओवादी(

सभावेशी याज्म ,सॊघीमताको एजेण्डा ऩुनयसॊयचान गये ये गने सफै साझा एजेण्डा फने। भाओवादीरे ऩतन सफै बन्ददा ठुरो दरका
रुऩभा सॊपवधानसबाभा उऩज्रस्थतत दे िामो । अपऩतु भाओवादीरे मी सायाकायण उ सॊग

,सफै भद्द
ु ाहरूको सॊयऺण गनय सकेन ,

भाओवादीको तकय । एउटा भहत्वऩण
ू य प्रचन महाॉ के उ ,दई
ु ततहाई भत गथएनठे को छ बने मी सफै आधायबूत भद्द
ु ाहरू उसरे
ल्मामोय तदअनुरुऩ याज्म ऩुनयसॊयचना बै सभावेसी याज्म

फनेको बए भाओवादीराई नै मी सफ ऩरयवतयनको रागग केम

,

जान्दथ्मो। चाहे जे होस हहन्दद ु याजतन्दत्रको अन्दत य धभयतनयऩेऺ सॊघीम रोकतन्दत्र घणतन्दत्र स्थाऩनाको रागग भाओवादीराइनै
त्मसको जस जान्दछ। एक जना भधेसी जानकायको बनाई छ :

होक्रकन ऩतन बने नेऩार फहुधभय य ऩयम्ऩयागत अभ्मासहरू बएको ,नेऩार धभयतनयऩेऺ याज्म घोषणा गरयएको छ !
भुरुक हो। मो कुनै एउटा भात्र धभय य सॊसकृतत बएको दे श होइन । हये क धभयको आफ्नै पवसशष्ट य सबन्दन भुल्म
भान्दमतोा बएकारेक्रकन की कस्को धभय याज्मको याजकीम धभय

,याज्म धभय साऩेऺ बन्दन सभल्ने कुयो होइन ,
त्मसकायण याज्म धभयसाऩेऺ बन्दनुनै अनथयको कुयो हो। धभय तनयऩेऺ याज्मराई सभावेशी तथा !फनाउने
जस्का कायण हये क सभुहरे सभानताक ,प्रतततनगधभूरक फनाउन आवचमक हुने कुयो होोो अनुबूतत गनय ऩाउॉ छन ्।
हाम्रोरागग बायत एउटा याम्रो उदाहयण हुन सतछ। जहाॉ दसौँ रािौँ राि भातनसहरु सॊगै फस्न सतछनतय तनयऩेऺ ,
)’च‘ उत्तयदाता( अझ बफप तनमायत गनय सभेत ऩाउॉ छन ,हुन्दछन । वाछो काट्न य िान ऩाउॉ छन।

3.2 सॊपवधानसबाभा सभानऩ
ु ाततक प्रतततनगधत्व
अन्दतरयभ सॊपवधानरे जातीम पवपवधता मत
ु त नेऩारको जातीमजनसॊख्माको

सभावेसी सॊयचनाराई अॉगगकाय गये को छ।

जसअनुसा भुख्म 4 सभुहभा सभग्र आवादीराई पवबतत गये को छ। जनजातत -37 ,%फाहुन सन्दमासी\ठकुयी\ऺेत्री\31 ,%
भदे शी 19 ,%दसरत 12 ,%य अन्दम 1।%
सफै िारे बेदबावको अन्दतको रागग याज्मरे ऩहहरो चोटी

सॊपवधानसबाभा

प्रतततनगधत्वको

रागग

व्मवस्था

गमो

।

Figure 1: Ethnodemographic Composition of Nepal, 2001

ततनप्रकायको व्मवस्था गये को गथमो । एक सदस्मीम तनवायचन
ऺेत्रफाट तनवायचनभा ऩहहरो हुने पवजमी हुने (440 जना ,)
सभानुऩाततक तनवायचन ऩद्दततफाट तनवायगचत (335जना )

( प्रतततनगधत्व य सयकायरे तनमुतत गयी सदस्महुने26जना )
व्मवस्था ।
सभानऩ
ु ाततकको व्मवस्थारे भहहरा कुर सदस्मको 50

प्रततशत ,जनजातत ;37.8% ,भधेसी ;31.2 ;%अन्दम
)सन्दमासी ,ऺेत्री30.8 ;%दसरत ,13.0
ऺेत्र 4.0तथा ऺेत्रराई

,सरङ्ग ,।

,फाहुन(

;%य पऩछाडी ऩये को

मो ऩद्दतत जहाॉ जातत%

( एकै चोटी सम्मोजन गछय आपैभा जहटर ऩद्दतत हो ICG, 2008 ;)मो प्रततशत कुर मोग गमौँ बने 112 प्रततशत हुन
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जान्दछ। सन ् 2008को सॊपवधानसबाको आभ तनवायचनको ऩरयणाभ हे दाय 575 जना तनवायगचत सदस्महरूभा भधेसी 196भधेसी ,
जनजातत192 भहहरा ,191 दसरत ,47 य ऩछाडी ऩये को ऺेत्रवाट ,22जना तनवायगचत बए ।

मस्तो गथमो:

मुयोपऩमन मुतनमनको प्रततक्रिमा

कुर तनवायगचत 575 भध्मे भहहरा 191(33.2% गथए । भधेसी कुर )74जना ऩहहरो हुने तनवायचनफाट चुतनए य
जनजानतत 77जना चुतनए। अरु 22जना ऩछाडी ऩारयएको ऺेत्रफाट य ,101 जना अन्दम बनेय तनवायगचत बए ...
( भधेसी :ऩयम्ऩयागत रुऩभा फहहस्कयणभा ऩये का सभुदामहरुफाट धेयै सङ्ख्माभा पवजम बए122 ,)दसरत (40 ,)
जनजातत (115 ,)ऩछाडी ऩारयएको ऺेत्र (10 ,)अन्दम (95 ।)

ICG (2008) का अनस
ु ाय एक जना अन्दतयाज्रष्रम पवऻरे सभेत बनेकी अत्मन्दत जहटर तनवायचन ऩद्दतत हो धेयै थोयै रे

-

पवऻरे सभेत फुझ्न कहठन छ।

नेऩारी याजनीततभा मो एउटा भहत्वऩुणय ऩहहवतयन गथमो क्रक पवसबन्दन शज्रततको रागग रडडयहे कारे उल्रेिनीम सॊख्माभा

सॊपवधानसबाभा ऩग्ु न सपर बए । अपऩतु उनीहरूको आसा य आकाङ्ऺाहरू सभाप्त बमो जव सॊपवधानसबारे सॊपवधान
नफनाई पवघटन हुन ऩुग्मो ।

तासरका 1 ऩहहरोहुने य सभानुऩाततक तनवायचनभा पवजमी उभेदवाय सन ् :2008य सन ् 2013भा
ऩहुतनप्र,

ऩहुतनप्र , 2013
साभाजजक
ऩटहचान

ऩ.ु
सॊख्मा

भ.

जम्भा

सॊख्मा सॊख्मा

सप्र, 2013

2008
जम्भा
%

सॊख्मा

%

ऩ.ु

भ.

सॊख्मा

सॊख्मा

सप्र, 2008

जम्भा

जम्भा

जम्भा

जम्भा

2013

2008

पयक
(013008)

सॊख्मा

%

सॊख्मा

%

सॊख्मा

%

सॊख्मा

%

%

ऩहाडे
उच्चजाि

130

2

132

55.0

99

41.3

55

49

104

31.0

94

26.0

236

41.0

193

32.1

8.9

जनजानि

59

5

64

26.7

79

32.9

59

56

115

34.3

135

37.4

179

31.1

214

35.6

-4.5

भधेसी

35

2

37

15.4

48

20.0

36

33

69

20.6

80

22.2

106

18.4

128

21.3

-2.9

भुजस्रभ

4

1

5

2.1

7

2.9

6

3

9

2.7

10

2.8

14

2.4

17

2.8

-0.4

दलरि

2

0

2

0.8

7

2.9

17

21

38

11.3

42

11.6

40

7.0

49

8.2

-1.2

100

(172)

100

(197)

जम्भा

230

10

240

100

240

(30)

361
100

173

162

335

100

(167)

575

601

0.0

100 (-12)

स्रोतयाज्रष्रम तनवायचन आमोगको तथ्माङ्फाट सरइएको :, 2008; 2013.
नोट कोष्ठ सबत्र उल्रेि बएको सॊख्मा सॊपवधानसबा तनवायचनभा पवजमी भहहरा उभेदवायको हो ।

:

सभानऩ
ु ाततक प्रतततनगधत्वको सॊख्मा तनधाययण गदाय साधायणत कुर जनसॊख्माको अनऩ
ु ातराई आधाय भातनएको हो । मसयी
हे दाय सन ् 2013 को तनवायगचत सॊख्मा सन 2008को तर
ु नाभा उल्रेितनम ऩरयवतयन बएको दे खिन्दछ। ऩवयते उच्यच जाततको

वचयचव ऩुन सन ् 2013भा गएय कामभै बएको छ। सन ् 2008भा 32.1 प्रततशत उसको उऩज्रस्थतत गथमो, त्मो सन 2013भा
गएय 41.0हुन ऩुगेको छ। झण्डै 9 प्रततशतरे वहृ द्द बएको छ। त्मसको अथय वहहस्कयणभा ऩये का सभुदामहरूरे गुभाउनु ऩमो ।

Page 16 | 31

त्मसभा सफै बन्ददा धेयै जनजाततरे 4.5 प्रततशत गुभाउनु ऩमो । भधेसीरे 2.9 प्रततशत गुभामो बने, दसरतरे 1.2प्रततशत,
भुज्रस्रभरे 0.4 प्रततशत। भहहरारे करयव 12 प्रततशत गुभाउनु ऩमो सफै गये य। भहहराको अवस्था सन ् 2008भा ऩहहरो हुने
तनवायचनभा 30जना पवजमी उभेदवाय गथए, बने सन ् 2013भा त्मो केवर 10 जना भात्र हुन ऩग्ु मो। ऩहहरो हुने तनवायचनभा
भहहरारे 2 ततहाई सॊख्मा गुभामो ।

Vollan (2014)का अनुसाय सन ् 2008 भा 30 जना भहहरा, 7 जना दसरत ऩहहरो तनवायगचत हुने ऩद्दततफाट चुतनएका
गथए, तय त्मो सन ् 2013 भा 10 जना भहहरा, 2 जना दसरत भात्र तनवायगचत बए । अपऩतु सभानऩ
ु ाततक तनवायचनरे
सभानुऩाततकको जुन वैधातनक व्मवस्था छ, त्मो उल्रङघन गनय सभल्दै न। 26जना सयकायरे तनमुतत गनेभा 5 जना हहरा,

केही जनजातत य केही भहत्वऩूणय याज्रष्रम जीवनभा उल्रेिनीम मोगदान हदएका व्मज्रततहरू तनवायगचत हुने व्मवस्था छ,
त्मसको प्रमोगवाट सॊपवधान रेिनभा सहमोग ऩुमायउने व्मज्रततत्वहरू सॊपवधानसबाभा रग्नु आवचमक हुन्दछ । Vollan रे
सभानुऩाततक तनवायचन प्रणारीको भहत्व पवचवभानै यहे को कसैरे नकानय नसभल्ने तकय गदै रेख्छन क्रक मो ऩद्दततभा “यै ङ्क्रकङ्

फेस्ड पऩआय सरस्ट,” कडाईका साथ रागु हुनु ऩछय चाहे को नततजा हाससर गनय। नेऩाररे साभना गरययहे को भर
ु सभस्मा
बनेको ‘मुतनक’ )असाधायण( व्मवस्था छ ‘अन-यै ङ्क तरोज्ड पऩ.आय. सरस्ट’ जुन आपैभा रोकताज्रन्दत्रक भुल्म भान्दमतासॉग
फाखझने प्रथा हो। Vollan रे सॊपवधानसबाभा ऩाहटय हरूरे प्राप्त गये को भत आरोचनात्भक य मोग्म भत नबएको पवचाय व्मतत
गये का छन। सभावेशीताको अन्दतरयभ सॊपवधानभा बएको व्मवस्थाको कामयन्दवमनको प्रस्न महाॉतनय भहत्वका साथ उठे को छ।
सॊपवधानसबाभा सभावेसशताको पवषमभा फन्दनगैयहे को सॊपवधाभा सरइएका सूझावहरू वा तनणयमहरूरे वहहस्कयणभा ऩये का

सभुदामहरूय पवचवास गनय

,अनुबुत गनय ,दसरत तथा भहहरारे उनीहरूको भुद्दाहरू सम्फोधन हुने दे ख्न ,भधेसी ,जनजातत :
,सतनु ऩमो क्रक पवगत दे खि अहहरेसम्भ बैयहे को द्वन्दद्व शाज्रन्दतऩुणय सभाधानको भागयभा रुऩान्दतयण बै यहे छ। जनजातत
दसरत तथा भहहरा सभु ,भधेसीदाम व्मग्र चाहाना गरययहे छन क्रक उनीहरूका भाभराहरू सभावेस बै यहे छअऩेऺा बन्ददा ऩतन

,

:। दसरत सभुदामकी एक ऩव
ू य रडाकु भहहरा जानकायको पवचाय हे यौँ

भ जनभुज्रतत सेनाका रुऩभा काभ गयेँ मुद्दका फित। भराई नेऩारी सेनाभा सॊमोजन गरयएन य के कायणरे बने

ऩाटॊरे भराई सॊपवधानसबा सदस्मभा तनमुतत गनेछ। तय अज्रन्दतभभा भेयो नाभ सरष्टफाट हटाइमो। क्रकनभ एउटा ?

दसरत सभुदामकी गथएॉ य उच्यचस्तयीम नेतासम्भ भेयो ऩहुॉच गथएन। जनमुद्दभा य ऩाटॊभा भैरे ऩुमायएको भेयो
मो भेयो दि
ु द ऩरयज्रस्थतत हो। हाभी सफै ,मोगदानको नजय अन्ददाज गये को भैरे भहशुस गयेँ िारे बेदबाव पवरुद्द
रडेका गथमौँतनचचमनै भाओवादी जनमुद्दका केही प्रष्ट

य धभयतनयऩेऺता सहहत गणतन्दत्रको

...त्मो त गरत गथएछ। ,तय अहहरे आएय स्ऩष्ट बै यहे छु ,

,उऩरज्रदधहरू नबएका होइनन ् । जस्तो हहन्ददु याजा य अगधयाज्म सभाप्त बमो

स्थाऩना बमो । तय पवस्तायै गचजहरूउहह ऩुयानै अवस्थाभा पक्रकययहे को दे ख्दा य ऩुयानो सज्रततरे बफस्तायै टाउको

उठाको दे ख्दा त्मस्तो ;10 वषय सम्भ पवध्वङ्स जनमुद्द सेराउॉ दै गएको दे ख्दा बफना उऩरज्रदध सुन्दम हुने होइन बन्दने
रागगयहे छ)’छ‘ उत्तयदाता( ।

4 याज्मऩन
ु यतनभायण य जनमद्द
ु ऩतछको शासन
4.1 नेकऩा

)भाओवादी( शज्रततकोरागग सॊघषय गने य शज्रतत सरने

भाओवादी अचानक शज्रततभा आमो“ ,य त्मसयीनै गमो ऩतन । एउटा चगचयत कहावत छ ,जन
ु जोगी आएनी कानै गचये को ”;
त्मसको ऩरयस्कृत अको कहावत आमो“ ,अरु जोगगकोत गचरयएको बए ऩतन कान गथमोप्रामजसो

”तय मस्को त कानै छै न । ,

भातनसरे आफ्नो असन्दतुष्टी जहाॉ ऩतन व्मतत गरययहे को हुन्दछत्मसयीनै ट्माकसीभा मात्रुहरू व्मतत गरययहे को असन्दतुष्टी वा ,
आिोस सुनेय ट्मातसी चारकरे मसो बने बनेय ऩतछल्रो ऩरयस्कृत कहावत बन्दने गरयन्दछ। जनभानसभा कहावतहरू त्मततकै

फन्ददै नन । ततनरे सभाजभा घटीयहे को घटना य ततनको प्रवतृ तको प्रतततनगधत्व गने गदय छन । जसयी जनतारे भाओवादीराई
Page 17 | 31

पवचवासको भत हदएत्महह भुतापवक जनताको सॊपवधान ल्माउनुभा भाओवादीरे सॊपवधान तनभायणको सभमससभाभा सबत्र

,

फरु बन्दन थाल्मो क्रक दई
ु त ,िेल्नु ऩने बूसभका िेल्न सकेन। फरु भाओवादीरे पवचवास गुभाउॉ दै गमोज्रोहाई भत जनतारे

उस्राई नहदएको कायण सॊपवधान फनाउन सकेन । प्रततऩऺहरूरे ऩतन बन्दन थारे क्रक भाओवादीरे एतरो आफ्नो कुयो

सॊपवधानभा याख्ने होइनउस्रे ऩतन अरुहरुसॊग सम्झौता गये यनै जानु ऩने हुन्दछ। अपऩतु ऩरयवतयनकायी शज्रततरेत
,
मथाज्रस्थततवादी शज्रततहरूराई ऩरयवतयनको ऩऺभा तान्दने हो। नभाने हान्दने हो। तान्दने य हान्दने बनेको िाज्रन्दतकायी शज्रततरे
जनताको ऩऺभा सॊपवधान फनाउने एजेण्डा तनभायण गरयसके ऩतछ उनीहरू जानै ऩने वातानयण फनाउनु य त्महाॉ
मथाज्रस्थततवाहद जान कयै राग्छ। त्मो िाज्रन्दत हो। तय त्मो हदशाभा भाओवादीरे वातावयण फनाउनुभा बन्ददा फरू उ सशस्त्र
जनमद्द
ु को भागयवाट आएको कायण उसराई घाटा नहुने गयी प्रततऩऺहरूरे सहज वातावयण फनाइहदनु ऩछय । उतत आग्रहका
साथ अरभसरमो। ,
भाओवादी तनकट एकजना जानकायको कुयो सुनौँ:

हाभीरे ऩुयानो सॊयचनाराई ध्वस्त ऩानय प्रमत्न गमौँतय पवना मोजना ,को रडाॉई रडेछौँ। त्मसकायण हाभी अहहरे
कहाॉ छौँअतकनवतक बएका छौँ। कहीँ छै नौँ क्रक बन्दने बएको छ। भातनसहरूरे एक दशक राभो सशस्त्र सॊघषयभा

,

सभानताको चाहाना गयोेका गथएपवशेष गरय उऩेक्षऺत वगयको उत्थानकोको रागग गरयवी पवरुद्द सही नीतत य

,

रागे एउटा स्ऩष्ट उद्देचमका साथ । उनीहरूरे कष्टचाय भुतत शासनको चाहाना गये का गथए। न्दमामऩूनय साभाज्रजक
कामयिभको चाहाना यािेका गथए। तय नेताहरु एउटा एदसरातट आतनवानी दे िाएय भुद्दाहरूसॊग पवषमगत पवचाय

हदॉ दैछन जहाॉ जनतारे आपूराई ऩाउॉ दै नन ् । कुनै ऩतन कुयो स्ऩष्ट छै न। भाओवादी जनमुद्दको सम्ऩुणय प्रमत्न आज
डडस्भीस बएको छ)’ि‘ उत्तयदाता( ।

4.2

कभयचायी तन्दत्रभा प्रतततनगधत्व?वढी सभावेशी याज्म :

प्रतततनगधत्वभूरक कभयचायीतन्दत्र बन्दने ऩदावरी सवयप्रथभ Donald Kingsley रे सन ् 1944 भा प्रमोग गये । त्महाॉ दे खि
कभयचायीतन्दत्रको सॊमोजनको कुयो हुन थाल्मो । कुन हद सम्भ मसरे पवपवधताऩूणय सभाजको अङ्गहरूको प्रतततनगधत्व गछय
बनेय सयोकाय व्मतत हुन थाल्मो )हे नुस
य Jamil &Dangal, 2009(। मस्को अवधायणा बनेको प्रतततनगधभुरक कभयचायीतन्दत्ररे

पवपवधताऩूणय सभाज प्रतत तनकट यही जवापदे ही तनणयहरू सरन सतछ बन्दने हो जस्का कायण नागरयक य सेवाग्राहीहरु पवच
झनै नजहदकको सम्फन्दध स्थाऩना गछय बन्दने हो। य कभयचायीतन्दत्र बनेको स्थामी सयकाय हो, त्मसकायण प्रतततनगधभर
ु क

कभयचायीतन्दत्ररे पवतयण गने सेवा सुपवधाभा रोकताज्रन्दत्रक ऩद्दततभा धेयै कभ जोखिभ हुन्दछ जतत एकात्भक य एउटा वगय
साऩेऺ कभयचायीतन्दत्रभा यहन्दछ बन्दने हो । रोकतन्दत्र कामयन्दवमन हुन मसरे आफ्नो िुट्टाभा बय ऩनुय ऩने हुन्दछ, य सायभा त्मो
बनेकोनै कभयचायीतन्दत्र हो।

Awasthi et al. (2012) को के तकय छ बने, “नेऩार एकीकयण दे खिनै एकात्भक याज्म बएकारे कभयचायीतन्दत्र एउटा
शासक ऩरयवाय वा उनी तनकट भातनसहरू अगधनस्त यह्मो, जस्का कायण तनमुज्रतत, ऩदोन्दनतत, सफै कुयोको भुख्म भुख्म

स्थानभा उनीहरूको हात यह्मो। मो प्रवतृ त सन ् 1950भा प्रजातन्दत्रको उदम होउन्दजेर सयकायी सेवाभा कामभै यह्मो।”

तनजाभतत सेवा ऐनरे जनजाततरो रागग 12.5प्रततशत, भहहराराई 14.4%, भधेसीराई 9.9%, दसरतराई 4.05% नद
ऩछाडी ऩारयएको ऺेत्रराई 1.4% छुट्माएको छ। प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीभा जनजाततराई 14.4%, भधेसीराई 12.6%,

भाहहराराई 9.0%, दसरत 6.7% य ऩछाडी ऩारयएकाराई 2.25% व्मवस्था गरयएको छ, जुन साभाज्रजक जनसॊख्माको
अनुऩातभा छै न । जतत ऩतन सभावेसी बनेय व्मवस्था गये को ऩतन सही कामायन्दवमनको अबाव दे खिन्दछ।
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तासरका 2 वहारवार अगधकृत स्तयका कभयचायी तन्दत्र प्रततशतभा सन ् :2006य 2012को तन
ु नात्भक अध्ममन स(ो्वास्थ्म सेवा सॊरग्न छै न)
ि.सॊ.

2006

2012

वह
ु
ृ त सभह

केणी
पवसशष्ट

जम्भा

प्रथभ
2006

पवसशष्ट

प्रथभ

जनजानि

21.0

17.9

जनजानि

21.0

17.9

जनजाततहरु

2.6

0.8

जनजाततहरु

2.6

0.8

नेवाय जनजातत

18.4

17.1

नेवाय जनजातत

18.4

17.1

भधेसी

0.0

7.6

भधेसी

0.0

7.6

दलरि

0.0

0.8

दलरि

0.0

0.8

अन्म

78.9

73.8

अन्म

78.9

73.8

जम्भा

100.0

100.0

जम्भा

100.0

100.0

38

397

38

397

जनजानि

5.6

14.6

जनजानि

5.6

14.6

जनजातत

5.6

3.3

जनजातत

5.6

3.3

नेवाय जनजातत

0.0

11.3

नेवायजनजातत

0.0

11.3

भधेसी

3.7

9.6

भधेसी

3.7

9.6

भुज्रस्रभ

0.0

0.2

भुज्रस्रभ

0.0

0.2

दलरि

0.0

0.2

दलरि

0.0

0.2

अन्म

90.7

75.4

अन्म

90.7

75.4

100.0

100.0

100.0

100.0

54

513

54

513

2012

स्रोत :Awasthi, Ganga D. et al., 2012 वाट साबाय

कभयचायी तन्दत्रभा 6 वषय अतघको य अहहरेको तुरनात्भक रुऩभा हे नेहो बने सकायात्भक दे खिन्दन (तासरका 2)। जुन वगयको
उऩज्रस्थतत अत्मगधक गथमो, त्मही वगयको अवस्थाभा फढोत्तयी छ। जस्तो ऩवयते हहन्दद ु उच्यच जात सभुहको सन ् 2006भा 71.7

प्रततशत उऩज्रस्थतत गथमो बने त्मो अहहरे आएय 78.6 प्रततशत हुन ऩग्ु मो। बने ऩतछ जनजातत, भधेसी, दसरत, वा ऩछाडी
ऩारयएका सभुदामको अवस्थाभा ऩहहरे बन्ददा िस्कॉदो ज्रस्थती सज
ृ ना नबै वचयचवसारी वगयको फढोत्तयी हुने कुयै बएन।
त्मसकायण सभावेसीताको नकायात्भक प्रबाव दे ख्न सक्रकन्दछ।

Limbu (2007)रे ईराभ ज्रजल्राको कभयचायी तन्दत्रको वाये भा गये को एक अध्ममन हे ने हो बने के प्रष्ट हुन्दछ बने
कभयचारयतन्दत्र सभुदामको साभाज्रजक सॊमोजन बन्ददा पवल्कुरै सबन्दन अवस्था दे ख्न सक्रकन्दछ। उनको अनुसाय साभाज्रजक
जनसाॉज्रख्मक अनुऩात कभयचायीतन्दत्ररे ऩटतकै दे िाउॉ दै न। जनजाततको सॊख्मा करयव दई
ु ततहाई छ उच्यचजातको सॊख्मा हहन्दद ु ,
करयव30प्रततशत छ दसरत ,5प्रततशतको हायाहारयभा छ बने भधेसी 1 प्रततशत । तय 50प्रततशत बन्ददा अगधक सेवाप्रदामी

सॊगठनहरू उच्यचजातका कभयचायीहरूको तनमन्दत्रणभा छन। करयव 29प्रततशत सॊगठहनरू 2 ततहाई बन्ददा अगधक आवादी बएको
जनजाततको तनमन्दत्रणभा छन। मो सॊख्मात्भक सॊमोजन बन्ददा ऩतन डयराग्दो ज्रस्थतत त कभयचारयतन्दत्रभा को हावी छ। थोयै
बएऩतन जनजाततहरू हाक्रकभ होरानकतै हाभीरे

?तय उनीहरुराई के राग्छ उनीहरूरे नेतत्ृ व प्रदानगरययहे को सॊगठनभा ,

सुपवधाफाट कतै वज्रञ्चतत हुन्दनौँ बन्दने ,सेवा ,ऩहाडे उच्यचजातको कभयचारयतन्दत्रराई असन्दतुष्ट ऩामौँ बने हाम्रो ऩदन्दनोतत
तनचचमनै उतनहरू बौज्रत्तकरुऩभा त ?रागगयहे को त छै नो्महाॉ छनक्रक उतनहरुको ,तय सॉधै उनीहरूभा एक प्रकायको त्रास छ ,
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चाहाना वा ,वा भधेसीको सॊस्कृतत ,दसरत ,क्रक अल्ऩसॊख्मक जनजातत ,क्रिमाकराऩरे हाक्रकभ असन्दतुष्ट बै यहे को हुन सतछ
आकाङ्छाराई सम्फोधन गदाय। मो पेबोरयहटज्भ नबै उनीहरुको दै तनक कामयनै हो ।

4.3 वास्तपवक नेऩारी सेना?
सन ् 2006 भा ऩुनयस्थापऩत सॊसदको 9 वुॉदे घोषणा ऩत्रको 3.6 उऩधायायाभा बतनएको छ क्रक नेऩारी सेनाको चरयत्र सभावेशी

य याज्रष्रम चरयत्रको हुनेछ। घोषणाऩत्ररे 2 वटा तकयहरू ऩेशगये को छ: ऩहहरो, मो रडाकु वगय ऺेत्रीको पवसशष्ट सॊगठन हो,
जस्तो हहन्दद ु भुल्म य भान्दमतानुसाय याज्मको व्माख्मा गरयन्दछ य ऺेत्रीरे दे शको यऺा गछय बन्दने भान्दमताभा, ऺेत्री जातको बनाय
जहहरे ऩतन प्राथसभकताभा ऩथ्मो । दोस्रो, घोषनाऩत्रभा त्मसकायण कुनै जात पवशेष रडाकु हुने य अरु नहुने भान्दमताको
सॊगठन फनाउने कुयोको पवयोध गरयएको गथमो ।

अपऩतु नेऩारी सेनारे सभावेशी चरयत्म आफ्नो ऩहहरेनै दे खि यहे को ज्रजक्रकय गदै नेऩारी सेनाको अवस्थाराई प्रततयऺा

गमो, घोषणाऩत्रको बावना पवरुद्द। उसको बनाई गथमो क्रक जसयी गि
ु ाय सेनाभा कुनै तनज्रचचत जातत, जनजाततका व्मज्रततराई
भात्र बनाय सरईन्दछ, नेऩारी सेनाको अवस्था त्मस्थो होइन । उसको दापव छ, जन
ु फेरा नेऩार याज्मको सभावेसी कुनै तनततनै

गथएन, सेनाको त्मो तनतत गथमो। जस्तो भगय, गुरुङ्, ताभाङ्, क्रकयाती\ गुरुङ्, य भधेसी सभुदामराई सभावेसी तनतत
अन्दतयगत बनाय गरयन्दथ्मो। कुर स्रे न्दथको करयव 4.4प्रततशत, 5 वटराईन सभावेशी उद्देशमरे बनाय गरयन्दछ। मो आपैभा
हास्मासऩद कुयो हो क्रक 4 प्रततशत कसयी सभावेशी ससद्दान्दतअनुरुऩ बमो बनेय ।

अझ यभाईरो कुयो सेनाको के यहे को छ बने सेना बनेको स्वेज्रच्यछक य प्रततस्ऩधायत्भक ऩेशा हो । जनसाङ्ज्रख्मक सभानुऩात

बनेय सही गये य ऩतछ गएय कुनै जातत वा जनजाततरे आपु सेनाभा बततयहुन चाहाना छै न बनेय बन्दन ऩाउने क्रक नऩाउने?

त्मसकायण 4 प्रततशत चाॉही भागथ उल्रेखित सभमदामको रागगनै बनेय सभावेसी कोटा छुट्माएको हो, वाॉकीको हकभा िुरा
प्रततस्ऩधायभा सफै जात, जातत, जनजातत, धभय, वा सम्प्रदाम बनायको रागग सबड्न ऩाउॉ छ।

कुर ससऩाही 91 हजाय बएका भध्मे करयव करयव 43.6 प्रततशत ऺेत्री जातको यहहको छ, जवकी उसको जनसॊख्मा केवर

15\16प्रततशत नाॉघ्दै न। त्मसऩतछ फाहुन )8.4%(, भगय )7.0%(, नेवाय )6.6%(, ताभाङ् )6.0%(, थारु\चाउधयी\ याजवॊशी
)4.8%(, आहद यहे को छ। वह
ु भा हे ने हो बने ऩवयते हहन्दद ु उच्यच जातभा करयव 58प्रततशत उऩज्रस्थतत छ, बने दोस्रोभा
ृ त सभह
जनजातत )34.4%(, दसरत )6.1%(, य भधेसी )1.1%( छ। मसयी हे दाय भधेसीको उऩज्रस्थतत याज्रष्रम सुयऺा जस्तो
सम्वेदनशीर स्थानभा केवर १ प्रततशत उऩज्रस्थतत न्दमामोगचत दे खिएन ।

Awasthi, Ganga D. et al., (2012) को अध्ममनरे जनऩद प्रहयीभा सेना, य सशस्त्र बन्ददा सभानुऩाततक दे खिन्दछ।

सम्बवत जनऩद चाॉही प्रत्मऺ जनतासॊग काभ गनुय बएको कायण ऩतन त्मो तुरनात्भकरुऩभा याम्रो बएको हो क्रक!
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तासरका 3 सयु ऺा फरभा सन ् :2009य 2012अवस्था

सुयऺा

2009

फरहरू

2012*

जनजातत

भधेसी

दसरत

अन्दम

टोटर

जनजातत

भधेसी

दसरत

अन्दम

कुर

नेऩार

27047

5446

5422

52483

90,398

29,221

5,433

6,115

50,038

90,807

आभॉ

(29.9)

(6.1)

(6.0)

(58.0)

(32.2)

(6.0)

(6.7)

(55.1)

सशस्त्र

NA

NA

NA

NA

9, 000

400

955

19,370

(30.3 )

(1.3)

(3.2)

(65.2)

16542

10516

4381

25,224

(29.3)

(18.5)

(7.7)

(44.5)

प्रहयी

29,725

वर
नेऩार

NA

NA

NA

NA

प्रहयी

56,663

स्रोत :Awasthi, Ganga D. et al., 2012 फाट साबाय

सन ् 2009य सन ् 2012ततन वषयको अवधीभा त्मत्रो अन्दतय हुन नसतने बएकोरे तुरनात्भक अध्ममनको िगचत्मनै उठन
ऩतन सतछ। तय सध
ु ायको केही सॊकेत बने अवचमनै हदनु ऩने हो ततन वषयको अन्दतयारभा। प्रहयी जनऩदको तथ्माङ्क उऩरदध
नहुनु य सशस्त्र भात्र हे दाय वचयचवशारी वगय वा जातको सफै बन्ददा धेयै 65प्रततशत यहे को छ, बने जनऩदभा 44.5 प्रततशत
भात्र दे खिनु य सेना 55.1 प्रततशत अतघल्रो 2009को तुरनाभा करयव 3 प्रततशतरे कभी दे खिएको फाहे क कुनै ताज्रत्वक
अन्दतय सभावेशी याज्मको नीतत ऩचचातऩछी ऩतन नदे खिनु सन्दतोशप्रद छै न।

Adhikari (2013)को तकय के यहे को छ, बने नेऩारको सेनाभा भहहराको सहबागगता धेयै अतघदे खि अऩेक्षऺत कुयो हो।

सेनाभा भहहरा सहबागगता जरुयी छ वा छै न बन्दने पवषमभा अवधायणागत दे खि नीततगत स्तय सम्भ फहसको पवषम बएता

ऩतन मो भाभराभा कसैरे हात हारेको दे खिन्दन । भहहरा आपैरे ऩतन मो पवषमको याज्रष्रम भहत्व छ बनेय, वा भहहराको
सेनाभा सहबागग गयाएय ततनको ऩतन भुरधायीकयण गनुय ऩछय बनेय फहस चराको दे खिन्दन।
तासरका ४नेऩारी सेना तथा साभाज्रजक भमायदभा भहहरा :

दई
ु ताये

जात तथा

बन्ददा

सभुदाम

भागथ

दोस्रो

तेस्रो

केणी

केणी

केणी

Col-

Brigrad.

Brig.

Gen.

ऩवनिे टहन्द ु

ऩहहरो

Gen.

जेससओ

एनससओ

एनससई

कुर

(अन्दम)

Lance
Maj-

2nd

Jamd-

Lt Col.

Lt-Col

Subda

Naik,
Corp
and

SiphaiFollowers

No.

%

Sergt.

0

3

27

136

63

479

30

738

72.6

जनजानि

0

1

15

47

22

178

15

278

27.4

जम्भा

0

4

42

183

85

657

45

1016

100

उच्च जाि

स्रोत :Adhikari, 2013 फाट साबाय
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भहहराहरू दशकौँ दे खि सेनाको फहदय भा छन। Adhikari का अनुसाय भहहराको है ससमत ,उनीहरूरे सम्ऩादन गये का काभहरु ,

सैतनक सॊगठनभा िेरेको बूसभका य उनीहरूराई सॊगठनरे गये को व्मवहाय रैङ्गगक भाभराभा य भहहरारे सेनाभा काभ गनुय
िासगयी पौजी कामयभा । तथ्माङ्करे के दे िा ,ऩदै न बन्दने पवषम अझै

पववाहदत पवषम यहे को छ ऩछय वाउॉ छ बने करयव

1000भहहरारे पवसबन्दन ऺेभताभा सेनाभा काभ गरययहे का छन ् । जहाॉ सम्भ सभावेशीताको कुयो छ भूख्म गरय दई
ु थयी

भहहराहरूको उऩज्रस्थतत दे ख्न सक्रकन्दछत य जनजातत सभद
ु ाम । अनऩ
ु ातभा हे दाय अतघल्रोको उऩस्थी ऩवयते हहन्दद ु उच्यच जा :
ततन चौथाई छ बने ऩतछल्रोको करयव एक चौथाईको हायाहायीभा। दसरत

भधेसी भहहराको उऩज्रस्थतत सुन्दमनै दे खिन्दछ। ,

अन्दतभा सेनाको

कुयो गदाय भाओवादी रडाकुहरूको सॊमोजनको कुयो गनै ऩने हुन्दछ। करयव ,5000 दे खि 10000सम्भ
रडाकुहरू हुन सतने अनुभानहरू द्वद्वकारभा बएको हो। तय जव याष्रसॊघ स्थामी तनमोगको कामायरमरे 32000रडाकुहरू
तमान्दटोनभा यहे को ये कडय तनकाल्मो । त्मसयीनै 19600चाॉही जनसेनानै बएको सुचना ऩुस्टी गमो (see ICG; August,

2011 ।)नेऩारी सेनाभा कतत सॊख्माकसयी , सभामोजन हुन सतरा वा हुनेछन बनेय पवसबन्दन सभमभा पवचाय हदने फोल्ने ,
:गरयएको बएता ऩतन अन्दतत ,पवचरेषण गने70 जना रेप्टे न ऩद सहहत कुर 1462जना भात्र सॊमोजन बए । वाॉकी
कततऩमराई कोही अमोग्मआफ्नो वाॉकी जीवनको रागग वा’कोहीरे याहत सरएय आ ,कोहीरे स्वेज्रच्यछक अवकास ,टो सभाते।

5. फहश य तनचोड
नेऩारी याज्म तनभायण ऩरयमोजना हहन्दद ु धभय य साॉस्कृततक भुल्म सॊगै याजा ऩथ्
ु ो याज्म तनभायण
ृ वीनायामण शाहरे सुद्द हहन्ददक

गने भनसामरे हहभारम ऺेत्रभा सुरु गये का हुन। एसो गनक
ुय ो कायण वास्तपवक हहन्ददस्
ु तान चाॉही भुघर य मुयोऩीमनको
छोइतछटोभा ऩये को वहाना यगचमो । अपऩतु हहभारमन ऺेत्र मुयोपऩमन एतसप्रोययरे बने जस्तो िारीबूबाग )terra nullius(
नबै आहदवासी जनजाततहरू आहदकार दे खिनै वसोवास गदय थे। त्मसको अथय आहदवासीम जनजातत सभद
ु ामहरू ऩयम्ऩयागत
भानव सॊस्कृतत य जनजीवन माऩनको तनयन्दतयता उनीहरूको सावयबौभ जीवन ऩद्दतत हो, तय भघ
ु रको अततिभणफाट जोगगन
दक्षऺणफाट वसाईसयी आएका हहन्ददह
ु रू बने आहदवासीम जीवन ऩद्दततभागथ चडाई गनय चाहान्दथे। उन्दनाईसौँ सताज्रददको भध्म

ततय जारय गरयएको भुरुकी ऐन य त्मसका आधायभा चराइएको शासनरे आहदवासी जनजातीम जीवन ऩद्दततभा ठुरो ऺेती

गनायको साथै हहभारमको आड बयोसा स्वागधन जीवन माऩन गने जनजातत सभुदामराई ससभान्दतीकयण गने काभ बमो। मो
दई
ु भानव साॉस्कृततक पवचायहरूको तनयन्दतय घसयणको उगचत व्मवस्थाऩन नेऩारको पवद्दभान द्वन्दद्वको चयु ो हो। मही
सन्ददबयभा Sharma )2003(को के बनाई छ बने:

नेवाय जनजाततको स्वामत्तताराई बने सम्भान गरयमो उनीहरूकै साॉस्कृततक सॊगठन गुठी द्वाया व्मवज्रस्थत गनय
हदइमो। एवभ ् प्रकायरे धेयै जातत, जनजाततका ऩयम्ऩयाहरूराई उगचततवयभा व्मवज्रस्थत गनय भुरुकी ऐनरे भान्दमता

हदमो। तय उनीहरूको स्वशाससत स्वामत्तताको हकराई बने योक्रकमो जहाॉ सॊस्काय य सॊस्कृततसॉग ठतकय िान्दथ्मो,
तनरुत्साहहत ऩारयन्दथ्मो, गाई काट्न तनषेध गरयन्दथ्मो ।

साडे एक सताज्रदद ऩतछ ऩतन, सॊपवधानसबा आधतु नक रोकताज्रन्दत्रक गणताज्रन्दत्रक सॊपवधान रेख्न फससयहे को फेरा एउटा फाछो
काटे य िाएको तनहुॉ फनाई रसरतऩुय गोदाभचौयका एक जोडी ताभाङ् हठटाहरूराई भाने धम्की हदॉ दै रिेहटयहे को दृष्म

टे सरसबजनरे प्रशायण गमो । उल्टै तत हठटाहरूराई हहयासतभा सरइमो, कायण उनीहरूरे भासु िान एउटा वाछो काटे छन।
अको ततय अन्दतरयभ सॊपवधानरे स्ऩष्ट शददभा रेिेको छ क्रक नेऩारी याष्र धभय तनयऩेऺ हो, याज्मको कुनै धभय छै न ।
भाओवादी सशस्त्र सॊघषयको सभमभा स्थानीम स्तयभा न्दमामगधस सभेत यहे का जानकायको पवचाय हे यौँ:

)अन्दतवायताय सरने व्मज्रततराई िँराउॉ दै बन्दछन ्( हाभी एउटै जात, थयका सदस्म होइनौँ, त्मसकायण एक अकायभा जुठो

वादै नौँ। तय जव तऩाईको ऩरयवाय कुनै भरयभयौको घटनारे द:ु ि पऩडाभा हुन्दछ, भ भेयो जात, थयको सन्ददबयभा ऩुयै
फैण्डफाजा राएय बोज राउन सतछु? सज्रतदननी! त्मसैरे हाम्रो एउटा राभो ऩयम्ऩया छ क्रक एक अकायराई सम्भान
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गछौँ । त्मसयीनै एउटा राभो ऩयम्ऩया हाम्रो आफ्नै छ, क्रक हाभी )धेयै जनसॊख्मारे( गाईराई याज्रष्रम जनावयको

रुऩभा सम्भान गछौँ। य हाभी कसैरे ऩतन गाई काट्न हुन्दन बन्दने धायणा छ, कसैकसैरे ससनु िाॉदो हो। तय
कज्रम्तभा गाई काटे य भासु िाने ऩयम्ऩया, सॊस्कृतत बने हाम्रो छै न। मो हहन्ददक
ु ो भात्र भाभरा नबै मो याष्रकै

ऩयम्ऩया बै सतमो। त्मसकायण मसराई दुध हदने जनावयको रुऩभा सरउॉ , आभा जस्तै; क्रकनबने हाभी सफैरे दध
ु
पऩउॉ छौँ, त्मसैरे यऺा गयौँ एउटा याज्रष्रम जनावयको रुऩभा हहन्ददु धासभयक जनावय बन्ददा )उत्तयदाता ‘ि’(।

भाओवादी सशस्त्र सॊघषयको कारभा, रडाकुहरुरे गाईको भासु व्माऩकरुऩभा िाए । उनीहरू गाई, गोरु, य अन्दम जनावयहरु

गाउॉ , गाउॉ भा काट्थे जुनफेरा उनीहरू बूसभगत वा िुल्रारुऩभा फन्ददक
ु फोकेय हहॉड्थे। त्मो फेरा मो कुनै हहन्दद ु धासभयक नेता वा

रडाकुको भासभरा फनेन । फरु नेताहरू गाई काट्न य भासु िान अघी फड्थे य जनजाततराई सुमायउॉथे हहन्दद ु याजतन्दत्र य

अगधयाज्म पवरुद्दको घण
ृ ा फढाउन । धेयै जसो जनजाततहरू हहन्दद ु होइनन ् य याज्मरे उनीहरूराई गोरु, वाछाफाछी, य गाईकाट्न
तनषेध गये को छ। ऐततहाससकरुऩभा उनीहरूराई जेर हासरन्दथ्मो य हारभा ऩतन हासरन्ददै छ। त्मसकायण जनजाततहरूको

साभहु हर ससकामत छ, हहन्दद ु याष्र य याज्म प्रतत। Basnet (2009) रे सॊकेत गये जस्तै साभहु हक ससकामतराई ऩुयानो

याज्मसत्ताको पवरुद्द प्रमोग गनय मसयी भाओवादी यणनीततक तवयभा सपर फन्दमो। अपऩतु भाओवादी नमाॉ याज्म तनभायण गनय
बने असपर यह्मो ।

साभुहहक ऩहहचान एउटा याष्र य याज्रष्रमता कुनै नमाॉ भुद्दा होइन, जसयी ऩहहचानका पवऩऺभा यहे कारे चको पवयोध गछय न

। फरु मो ऐततहाससक रुऩभा याष्र-याज्म तनभायणको फेरा छुटे को भाभरा हो, त्मसैरे केही तनज्रचचत सभुहहरूरे गज्रम्बयताका

साथ उठाउॉ दै आएका छन। हुनत याजा ऩथ्
ृ वीनायामण शाह आपैरे ऩतन बनेका छतन क्रक उनी भगयातका, भगय आहदवासी
जनजाततको ऐततहाससक बूप्रादे सशक ऺेत्र, याजा हुन। त्मसकायण याष्र य याज्रष्रमताहरू )जनजाततहरू( य हहन्ददह
ु रुको अगधयाज्म
य हहन्दद ु धवायवरम्फीको भद्द
ु ा हार सम्भ नसज्रु ल्झएको भाभरा हो।

जनजाततरे ऩहहचानको भुद्दा अत्मन्दत फसरमो रुऩभा सरएकाछन, जुन भाओवादीरे वगयसॊघषयको एजेण्डाभा उऩमोगको

साधनका रागग सरमो, जुन आहदवासी जनजाततको साभुहहक ससकामत गथमो, साभुहहक शज्रततका रुऩभा रुऩान्दतयण गनय

प्रमत्न गमो । य मो भधेसीरे फझ्
ु मो क्रक भाओवादीरे साभहु हक ससकामतको रुऩभा भाओवादीरे रग्ने वारा छै न बन्दने कुयो ।
त्मसकायण भधेसीरे भाओवादी त्मागे । भाओवादीको ऩूवय सभथयक जानकायको पवचाय मस्तो छ:

महद कसैरे भराई ऩहहचान य योटी कुन योज्छौ बनेय सोधेभा भ सवयप्रथभ ऩहहचान योज्छु, क्रकनक्रक भैरे जन्दभजात
प्राप्त गये को ऩहहचान पवना एक सेकेण्ड ऩतन अज्रचतत्वभानै हुॉहदन। फरु बोको ऩेट हप्तौँ वाॉच्यन सतछु, अज्रस्तत्वभा
यहन्दछु। महद भ शुन्दम अज्रस्तत्वको व्मज्रतत यहे छु बने के तऩाई भ सॊग बेट्न य कुयो गनय आवचमक सम्झनु हुन्दछ
होरा? तऩाईरे भसॉग बेट्ने कुयो नै आउन्दन । तऩाईराई भसॊग योटी छ वा छै न तऩाईको सयोकायनै यहन्दन, जव भ

नै हुन्दन । त्मसकायण प्रचन के हो बने प्रथभत भ अज्रचतत्वभा यहनु ऩमो, त्मसको तनयन्दतयतारागग अतन योटी
चाहहन्दछ। बन्दनुको अथय योटी दोस्रो प्राथसभकताको पवषम हो, बने ऩहहरो प्राथसभकताको पवषम अज्रचतत्व य त्मसको
रागग ऩहहचान नबै नहुने पवषम हो )उत्तयदाता ‘ग’(।

त्मसकायण ऩहहचानको ज्रजक्रकय एउटा वह
ृ त य व्माऩक याज्म तनभायण गने भाभरा हो। रोकतन्दत्र फहुत चचायभा आएको पवषम
सन ् ऩचासको दशकभा, नदफेको दशकभा आएको रोकतन्दत्रको अन्दतयवस्तर
ु े मो फझ्
ु न, दे ख्न सकेन; उऩेक्षऺत सभद
ु ामरे कुनै
नेतत्ृ व हदनै सकेन जो रोकतन्दत्रको ऩरयसभती सबत्र ऩहहचानको व्माऩक भहत्व फुझ्नै सकेनन ् । त्मसकायण मो फाहहयीिेय
दे खिने भुद्दाको रुऩभा दे खिमो )Hutt, 1991), वा सॊपवधान रेख्नको रागग सान्ददासबयक पवषम ठातनएन। जे बए ऩतन पवचवको
सवयकेष्ठ बतनएको सन ् 1991को सॊपवधान जारय बएको 5 वषय ऩतन थाभेन।

च्यमाततमो भात्र होइन, दे शभा सशस्त्र मुद्दनै

बमो, जुन साभान्दम भान्दछे रे नसोचेको य नदमहोये को पवषम गथमो । अकाय जानकायको कुयो:

भाओवादी जनमुद्द ऩुयै ससॊगै मुद्द होत्म ,य रैङ्गगक सफै सभेटीएको ,वगॉम ,ऺेत्रीम ,जनजातत :सैरे सफै िारे

भातनसहरू सहबागग बए । अपऩतुऩरयणाभको कुयो गदाय अहहरे बन्दन य ऩुज्रस्ट हुन गाह्रो बमो। क्रकनबने ,
प्रततक्रिमावादी य ऩुयातनऩन्दथीहरूरे सम्ऩूणय भुद्दाहरू य ऩरयणाभहरूराई ऩचचगभनततय तघसानय थारे। य प्रचण्ड
आपै दे खिने गयी स्ऩष्टताका स )भाओवादीका अध्मऺ(ोाथ दह्रोगयी उसबन सकेनन ् । मततिेय उनी अत्मन्दत
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द्पवपवधाजनक नेताका रुऩभा दे खिन्दछन। त्मसैरे मततफेरा सहज तरयकारे बन्दन सक्रकने अवस्था यहे न क्रक िाज्रन्दतका
उऩरज्रदधहरू के हुन)’् ग‘ उत्तयदाता( ।

वास्तवभा बन्दने हो बने, दशक राभो सशस्त्र सॊघषयको भुद्दा के गथमो य के उऩरदधी हाससर गमो िुट्माउन गाह्रो दे खिन्दछ।

काभये ड भाओरे गचनभा के गये का गथए, य अघोयी साम्मवादीहरुरे ऩतन एउटा ससतने अवसय सभल्मो नेऩारको सन्ददबयभा । दव
ु ै
सभम य सन्ददबयरे भाओवाद अप्रसाङगगक हुन ऩुग्मो। नेऩारको बौगोसरक तथा बौज्रत्तक अवज्रस्थती ऩतन कहठन प्रकायको छ,
य शाभज्रन्दत य ऩॉज्रु जवादी ऩज्रचचभी पवचायधायभा कसयी कसभक फगयरे आफ्नो कभको अततरयतत भल्
ू मभा कसयी शोपषत हुन्दछ?

उसराई क्रकन भजदयु क्रकसानको अगधनामकत्वको जरूयी हुन्दछ बन्दने पवचाय नेऩाको सन्ददबयभा कसयी सान्ददसबयक हुन्दछ बन्दने
कुयो फुझ्न आवचमक दे खिमो। अपऩतु, आगथयक, साभाज्रजक, तथा साॉस्कृततक शोषण य पवबेद भुतत न्दमामऩूणय सभाजको
स्थाऩनाको चाहाना सवयत्र िटकेको कुयो आजको अवस्था हो।

नेऩार भूख्मतमा रडडयहे को वतयभान अवस्था बनेको एकात्भक केज्रन्दद्रकृत याज्म सॊयचनासॊग हो। बौगोसरक रुऩभा

दक्षऺणको सभथय ऺेत्र वा तयाई साॉस्कृततक रुऩभा भधेस बनेय गचतनन्दछ याजनीततक तनणयम तनरुऩण गने प्रक्रिमाफाट छुट्मो ।
करयव 37.6 प्रततशत आवादी बएको भधेस सन ् 2011को जनगणनाभा 50.1 प्रततशत ऩुग्मो। कायण हहभार, ऩहाडको

आवादी ततव्ररुऩभा तर झमो, ऩरयणाभ भधेसको साभाज्रजक, आगथयक, तथा साॉस्कृततक सॉग, सॉगै याजनीततक रैण्डस्केऩ ऩतन
दवावभा ऩनेनै बो ।

एकजना ऩवयते जानकाय भधेसको भुद्दाभा मसो बन्दछन:

भ आपू महाॉ चाय दशक दे खि यहॉदै आएको हुॉभातनसहरू छन। ’दे शी‘ कहहरे भधेसको फाये भा सुतनन। महाॉ ,
त्मसकायण उनीहरू दे शी हुन। वास्तवभा भराई थाहा छै न कहाॉफाट य ,भातनसहरू दे शभा छनक्रकन हो भधेसी सदद
तयाईभा आमो। मो ऩूवतय नमोज्रजत य पवदे शीहरूरे भच्यचाएको भाभरा गथमो। भधेस आन्ददोरन एउटा आॉधी जस्तै आमो
य ऺेणबयभानै गमो ऩतन)’घ‘ उत्तयदाता( ।

महाॉ आसङ्काहरू छन िासगयी भधेसी भागथ य जनजातत तथा ऩवयते दसरतहरू उऩय ऩतन । भधेस शददनै उच्यचायण हुन्दथ्मो
ऩहाड य हहभारी बेगभान ऩव
ू य । मो एउट साभाज्रजक नाभ हो। तय भधेसी ऩहहचान जव भधेसभा मो भधेस आन्ददोरन हु ,

अतन बन्दन थासरमो

,य व ह
ृ त याज्मको एउटा प्रान्दतका रुऩभा कामभ होस बनेय ज्रजक्रकयहरू उठे ,गवयका साथ ज्रस्वकाय गरयमो

य त्मततभात्र होइन ऩूवायग्रहहरु ऩतन आउ ?भधेस कहाॉ छन थारे क्रक भधेसीहरू स्वाथॉ य अभानवीम हुन। ऩहाडे तय भधेसभा
फसोवास गने एक अकाय जानकायको कुयो :

तयाईका भान्दछे हरू िासगरय कोशी य गण्डकी पवचकाकहहरे शज्रतत फाट पवभुि यहे नन ्। उनीहरू जहहरे ऩतन

,

य भाओवादीको ऩाराभा ,एभारेको ऩाराभा ,शज्रततभा यहे । काॉग्रेसको ऩाराभाऩतन । उतनहरुरे सफै ऩाटॊहरूराई

दोहे का छन ् । केही वषय अतघको घटना सम्झनु सतनु हुन्दछजव कोशी वाॉध पुटे य तयाईभा ठुरो वाडी ऩस्मो। ,
वाडीपऩडडतराई हदएका साभाग्री कहाॉ ऩाईन्दछ !तयाईकाहरूत ?वाडीपऩडडतहरूराई सहमोग हदने कुयाभा को अघी गथए
रुट्न य कुम्ल्माउनभै व्मस्त यहे । तय जतत ऩतन याहत वाॉड्मोऩहाडेरे गमो । भेयो भतरफ ऩहहचान वा त्मो सफै ,
जाततमता वास्तवभा अज्रचतत्वभा यहन्दन। त्मसकायण ऩहहचानको आधायभा उठे को भुद्दारे जनताराई पाईदा ऩुमायउन
)’ि‘ उत्तयदाता( सतदै न।

आऩतको फेरा याहत िोस्न ऩुग्नु साभान्दम कुयो हुन सतछ, य मस्तो अवस्था ऩहाडभा वा हहभारभा होस जो कोहीरे ऩतन
आऩतकासरन याहत सभाउन वा िोस्ने अवस्था यहन्दन बन्दने छै न। य शोषणको जहाॉसम्भ कुयो छ, त्मो एकात्भक याज्मको
उज्रत्ऩडनसॊग सम्फज्रन्दधत पवषम हो। ऩहाडे एकजना जानकायको पवचायभा:

त्महाॉ ६ गापवसहरू छन ् नेऩारगञ्जको दक्षऺणी ऺेत्रभाजहाॉ स्थानीम भातनसहरू याज्मको सम्ऩकय बन्ददा फाहहय छन

,

बन्ददा पयक ऩदै न। सन1990को
प्रजातन्दत्रको ऩुनयस्थाऩना ऩतछ उनीहरू जागरुक बएका छन ,ससक्षऺत फनेका छन ,
्

जव ऩहाडे सभुदामका भातनसहरूसॊग सम्ऩकयभा आए । पवस्तायै उनीहरू सशततीकयण बए। ऩहाडे भातनसहरूको

सम्ऩकयभा आउन अगावै उनीहरू स्थानीम जसभन्ददायहरूफाट मतत सताईएका गथए क्रक जसभन्ददायहरूको ऩहुॉच क्रक
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याणाहरूसॉग हुन्दथ्मो क्रक त अरु शाभन्दतहरूसॉग हुन्दथ्मो। कुनै प्रकायको पवकास कामयिभभा उनीहरूको ऩहुॉच गथएन
)’घ‘ उत्तयदाता(।

सुधायहरू दे खिएका छन। ऩहाडे जनभानस य रोकतन्दत्रको ऩुनयस्थाऩनारे ल्माएको ऩरयवतयनको ऩरयणाभ उनीहरूभा ऩतन

ऩरयवतयन बमो ,य िास कुन कायणरे त्मो ऩरयवतयन बै यहे कोछ पवसद अध्ममनको जरुयत ऩछय । पवना कुनै बयऩदो अध्ममन ,
वा ऩहाडे जाततहरूनै त्मसको भूख्म कायण हो बतनहाल्न सक्रकन्दन। ,रोकतन्दत्रनै मसको भूख्म कायण

भाओवादीहरू शाज्रन्दत ऩुनयस्थाऩनाको प्रक्रिमाभाआउॉ दा भधेसी भुद्दा असर सबन्दन प्रकायरे आमो। जस्तो जनजाततको भुद्दा ऩतन
आमो। दव
ु ै भधेसी य जनजाततरे आफ्नो आिोस फेग्रा फेग्रै दे िाए- अन्दतरयभ सॊपवधानको ऩानाहरू जराउने काठभाण्डौभा ।
तय जनजाततराई याज्मरे छुट हदमो। जनजाततको प्रदशयनभा याज्म आतङ्क्रकत फनेन। धयऩकड गये न। तय भधेसीभागथ गमो।

करयव 3 दजयन भधेसी ऩकड्मो भुरुकबय । ऩरयणाभत भधेस फल्न थाल्मो। त्महाॉ धेयै कायणहरू हुन सतछ, तय ऩहाडे प्रततको
योष भधेसीहरूरे िासगयी ऩूपवय तयाईभा व्मतत गये । मसराई त्मसताका तेस्रो जनआन्ददोरन ऩतन नाभ हदइएको गथमो ।
भधेस आन्ददोरन ऩतछ उल्रेिनीम सॊख्माभा भधेसको प्रतततनगधत्व सॊपवधानसबा बमो, तय दब
ु ायग्म त्मो हदगो यहन सकेन।

ऩरयणाभत धेयै हततमायधायी सभुहहरूको जन्दभ बमो । भधेसी, जनजातत, दसरत य भहहरा कहहरे सन्दतुष्ट हुन सकेनन ् । तय
ऩवयते ऩरु
ु ष, हहन्दद ु उच्यचजातको तनमन्दत्रणभा यहे को भर
ु धायको याजनीततराई चन
ु ौतत हदन ऩतन सकेनन ् फरु त्मसको ऩच्य
ु छय
भात्र बैयहे । पवसबन्दन नागरयक सभाज, आ’आफ्नै सभुदामको दवावभा आ’आफ्नै ककशहरू गठन गये , त्मो सशषय नेताहरूराई

चुनौततको पवषम फन्दमो । सॊपवधान तनभायण गने जस्तो भहत्वऩूणय पवषमहरूभा सभुदामगत सवारहरू जो दरको वैचारयक

पवषम बन्ददा ऩतन सभुदामगत ऩहहचानका भाभराहरू ककश भापयत सुझावहरू ल्माउन सान्ददासबयक हुन्दथ्मो । त्मो सशषथय
नेताहरूराई ऩाच्यम नबए ऩतछ दरहरुरे सॊपवधानसबानै पवघटन गनय ऩुगे।
सॊपवधानसबाको पवघटन ऩतछको 18 भहहना कभयचारयतन्दत्रको याज्मसयकाय चल्मो। अन्दतत सॊपवधानसबाको आभ

\

,तनवायचन सम्ऩन्दन बै दोस्रो ऩटक सॊपवधानसबाको गठन बमो। तय ऩरयणाभ बने अनऩेक्षऺत आमो। भाओवादी रगाएय भधेसी
भद
ु ,दोस्रो सॊपवधानसबाभा। सभस्मा ,सफै ससभान्दतकृतहरूको अवस्था कभजोय फन्दमो ,भहहरा ,जनजाततो्दाय एजेण्डा

बनेझ ो सॊपवधान नफन्दने छाॉट दे खिएको छ।
तनवायचन फहहस्काय सभेत गमो।

,

’पवहानरे हदनको छाॉट दे िाउॉ छ‘ जनभत अकोको बने ऩतछ एउटाको तय

,भाओवादीको ठुरै हाॉगो जो सॊसदीम याजनीततभा पवचवास गदै न उसरे ऩाटॊभात्र पुटाएन

जनमुद्दफाट ऩरामन बएका17000 रडाकुहरू फाहहय छनभा भाओवाहदको ठुरो हाॉगोरे सॊपवधानसबा ऩण
य मस्तो अवस्था ,
ू त

बन्दने अवस्था अनुत्तरयतनै छ। शज्रततको रागग दावेदायहरूराई झनै चुनौज्रत्त

?फहहस्काय गये य गै सके ऩतछ अव के हुन्दछ
थऩीएको छ। मस्तो अवस्थाभा उनीहरूरे चराखिऩूणय तवयभा काभ गनयसकेनन ् बने ऩरयणाभ उनोीहरूको ऩऺभा नजान सतने
सम्बावना धेयै छ। सम्बावनाको कुयो हो तय हये क सम्बावनाराराई हाससर गने ऺेभता बने हुनै ऩछय । ,नकानय सक्रकन्दन ,

एक जना जानकायको पवचायभा नेऩारभा सॊपवधान फन्दछ वा फन्ददै न; याजनीततक सभस्माको हर हुन्दछ वा हुन्दन बन्दने कुयो
याजनीततर दरका नेताहरूको कावभ
ु ा छ, वा छै न बन्दने नै तनज्रचचत नबएको बन्ददै पवचाय याख्छन:

नायानकाजी केष्ठनसबाको तनवायचन रडोस बन्दने वा झरनाथ हये क नेता भोहन वैध्मरे सॊपवधा ,भाधवनेऩार ,
आफ्नो पेस सेसबङ्को रागग कामयकायी ,तय उनी त्मततकै छुटे । उसरे केहह ऩतन बनेको गथएनन ् ,चाहान्दथे
अगधकायीको व्मज्रततरे सवोच्यचको न्दमामगधसफाट याज्रजनाभा गयोस बन्दने गथमो। सफै नेताहरू उनराई सॊपवधानसबा

फाहहय याख्न चाहे का ऩतन गथएनन ् । अपऩतु उनी छुटे । त्मसकायण भुनी हाभीरे नदे खि चसरयहे को सभस्मा कै छ

हाभी सफैरे ऩता राउनु जरुयी छ। अको कुयो बेयीपाई बएका 19000भध्म 1500जतत सभामोजन बए वाॉकी ,
17000 कता गएियिजाना कसयी ,कसयी रड्ने ,उनीहरूराई थाहा छ ,उनीहरु तासरभ प्राप्त व्मज्रततहरू हुन ?

सम्बवत हततमाय कहाॉ ऩाईन्दछ बन्दने कुयो उनीहरूराई थाहा छ। त्मसकायण हाभी जोखिभभा छौँ। कहहरे
य कस्रे ऩरयज्रस्थतत ऩुन द्वन्दद्वभा पसाउॉ छ बन्दने भात्र हो )’ि‘ उत्तयदाता(।

फनाउने य

नेऩारभा हये क हततमायफन्दद द्वन्दद्व सभझौताभा टुङ्गगएको छ जनताको ऩरयवतयनको एजेण्डाराई छोडेय। नेऩारी काॉग्रेशरे

फहुदरीम प्रजातन्दत्रको रागग याणापवरुद्द हततमाय उठाएको बएऩतन करयव ,6 दशकको अनब
ु व उसको के यह्मो बने सभावेशी
हदगो रोकतन्दत्र स्थाऩना गनय सकेन। ईततहासभा भाओवादीहरू ऩतछल्रो शज्रततका रुऩभा दे िा ऩये जस्रे नमाॉ रोकतन्दत्रको
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कुयो ल्मामो । अन्दतत उनीहरू ऩतन वहुदरीम रोकतन्दत्रको ऩऺभा ओरयन रागे।
उऩप्राध्माऩकको पवचाय मस्तो छ:

पवचवपवद्दारमका जानकाय एक जना

मो दब
ु ायग्मकै कुयो हो क्रक नेऩाररे रोकतन्दत्र सॊस्थागत गनय सकेन। सुरुकै हदन दे खि । हये क आन्ददोरनभा नेऩाररे
एउटा अथयऩूणय रोकतन्दत्रकै रागग आन्ददोरन गये को गथमोदसरतको सवारहरू सॊस्थागत ,जनजातत ,न भधेसी ,
पवकास गनय सतमो न भहहराको सवारभा सॊस्थागत पवकास गनय सतमो । अव प्रचन के उठ्ने गये को छ बने कहहरे
अको आन्ददोरन हुन्दछ वास्तपवक रोकतन्दत्रको सॊस्थागत पवकासको रागगजनताका हक अगधकाय प्राज्रप्तको सवार
)’क‘ यदाताउत्त( अझै ऩिायइभा छ।

?

दव
ु ै याज्म य गैह्रयाज्म ऩऺरे वह
ृ त शाज्रन्दत सम्झौताभा हस्ताऺय गये कारे नेऩाररे ६ वषय बफताईसकेको छ क्रक शाज्रन्दत
ऩुनयस्थाऩना य अथयऩूणय

याजनीततक सभस्मासभाधानको रागग। भेयो भतरव सभस्माको सभाधान सफै ऩाटॊको रागग साझा ‘

बएको छै न। दोस्रो सॊपवधानसबाको तनवायचन सम्ऩन्दन बै सॊपवधानसबा गठन बमो।भूख्म

हुने अवस्था सज
ृ ना ’फुझाइ
दरहरूरोे एक वषय सबत्र सॊपवधान हदन्दछौँ बने ,तय वाचा गये अनुसाय सॊपवधान हदन सकेनन। जनताहरू हे यीयहे का छन ,

न ् आसङ्काको घेयाभा छ । अपऩतु दरहरूरे बनेको वाचा ऩुया गनय सक्रकयहे का छै नन।

सभमभा सॊपवधान जायी गछय न वा गदै न

कस्रे सयकाय गठन गने पववाद भख्
ु म ह ,शज्रततभा को यहनेोुने गछय सॊपवधान त्मसको सहामक भात्र। भाओवादीका ऩव
ू य

,

?वुहद्दजीपव बन्दछन

वास्तवभा हाम्रोभा सवयहाया वगयनै यहे नछ, भात्र हाभीभा एउटा याजनीततक ठारु वगय यहे छ, जो सॉधै सवयहाया वगयको

कुयो गदो यहे छ, आपूरे अवसय नऩाउञ्जेर । जव अवसय आउॉ छ, क्रकसान, भजदयु वा सवयहाया वगयको कुयो छोड्छ
)उत्तयदाता ‘ि’(।

याजनीततक पवचायधायारे चरेको याजनीततक शज्रततहरूभा सवयहाया वगय य मसको भज्रु ततको कुयो धेयै गरयमो गएको ६ दशकभा
। तय उनीहरूको भुज्रततको नाभभा भुठ्ठीबय भान्दछे भात्र राबाज्रन्दवत बए हये क ऩटक हुने ऩरयवतयनहरूभा। अपऩतु, हये क
आन्ददोरनराई हये क सभुदामरे आ’आफ्नै दृज्रष्टकोणभा हे येछन ्, सरएछन ् य ठुरो धाय फन्दने यहे छ। उदाहयणको रागग भधेसी,

जनजातत, दसरत य भहहरा सफै एउटा सुन्ददय बपवचमको सऩना दे ख्छन, य हये क आन्ददोरनभा सरयक हुन्दछन; तय भुख्म
ऩरयवतयन हये क ऩल्ट हुॉदा उनीहरूको ऺेभता बन्ददा ऩय हुने गछय । ऩद्दततभा उनीहरूको भुद्दाहरू सभेहटन्दनन ् ।
भाओवादीका ऩूवय वुहद्दजीपव बन्दछन?

जव कम्मुतनष्ट ऩाहटय गठन बमो, काभये ड ऩुस्ऩरार को नेतृत्वभा सन 50 को दसक ततय, त्महाॉ दे खिनै मस्तै बै

यहे को छ। य उही भागय मुवा कम्मुतनष्टहरूरे ऩक्ष्माए झाऩा आन्ददोरनभा। अज्रस्सको दशकभा स्थाऩना बएको नेकऩा
)भारे(रे जस्को नेतृत्व ससपऩ भैनारीरे गये का गथए । उनी आपै जसभन्ददायका ऩुत्र गथए, जो चारुभजभदाय, बायतीम
नतसरऩन्दथी फाट प्रबापवत गथए। धभय प्रसाध उऩाध्मामको टाउको काटी याजनीतत थारेका हुन। अन्दतभा नेकऩा
)भारे(रे केही गनय सकेन सवयहाया वगयको रागग, न गरयव क्रकसानहरूको ऩऺभा उसको कुनै सदासमतानै यह्मो । य
मो प्रवृतत तनयन्दतय यहे को छ, भाओवादीको कारभा ऩतन )उत्तयदाता ‘ि’(।

सफै प्रमासहरू ठारु फगयकै हहतको रागग तय पेरय क्रकन उऩेक्षऺत जाततदसरत वा भहहरा राग्छन ततनको

,भधेसी ,जनजातत ,

याजनीततक दाउऩोेचभा ?

धभयतनयऩेऺताको सम्फन्दधभा कुया गदायआजकै अवस्थाभा केही पयक दे ज्रख्दन । गाई काट्ने पवषमभा ग्रासभण बेि ,
धभयतनयऩेऺ घोषणा गये य ऩतन। याजनीततक भुरुक गणतन्दत्र य ,ततय धेयै भुज्रस्रभहरूराई जेर कोच्यने काभ बएको छ
दरहरूरे गाईराई याज्रष्रम जनावय घोषणा गये य गल्तज्रो गये का छन। नेऩार फहुधासभयक दे श होत्मसकायण कुनै
)’ङ‘ उत्तयदाता( एउटा जाततको जनावयराई याज्रष्रम जनावय घोषणा गने कामयनै हठक बएन।

त्मसकायणछ क्रक के साॉचैनै नेऩार धभयतनयऩेऺ याज्म हो। याज्रष्रम भानव अगधकाय

,

मो आपैभा पवयोधाबास कुयो बएको ,

भानव अगधकाय ,आमोग कभॉहरू सफै चुऩचाऩ छनवाछो काटे य िाएको तनहुॉभा । मो ,य दजयनौँ भातनसहरू अझै जेरभा छन ,
जो हहन्दद ु धभय याज्मको कुयो गरययहनु बएको छ। ,आपैभा हास्मासऩद कुयो हो हहन्दद ु धवायरम्फीहरू भाझ ऩतन
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अन्दतभा के बन्दन सक्रकन्दछ बनेनेऩारी याज्म ठारुहरूफाट फनेको छ । जनताको ऩ ,ो्यतततनगधत्वफाट याज्म कभै फनेको छ ,

सुरुकै हदन दे खि। अऩरयबापषत द्वन्दद्व चसरयहे को छ साभुहहक अगधकाय य ठारुवाद पवच। महाॉ भाकयसवादको वगय सॊघसयको

पवषमभाBentley's view पवचायणीम बएको छ। उनका अनस
ु ाय भाकयसको पवचाय बनेको ( साभहु हक ससद्दान्दत‘group

theory’)को काॉचो स्वरुऩ (crude form‘ ,हो । उनको एउटा कुयो महाॉ भननीम यहे को छ )कगथत सवयहायावगय नहुनु वा
ठुरो आवादी हहन्दद ु बएको रे ’न्दत गरत साबफत बै सकेक छ।बन्दने भाकयसको ससद्दा ’सभुहगत ईच्यछानुसाय शज्रतत हत्माउ‘
हहन्दद ु याष्र वा याज्म हुनु ऩछय बन्दने कुयो सवयहाया वगयको अगधनामकत्व स्थापऩतगये य सुशासन ल्माउॉ छौँ बने जस्तै हो। फरु
पवसबन्दन सभुहहरु ऩयम्ऩयादे खिनै आहदवासीकृत याज्मसॊघ टतकय जो एकात्भक केन्दद्री ,जनजाततत्वरे वाॉधीएय आएका छन ,

वा याज्रष्रम सभस्माहरुको सभाधान भात्र ए ,ऺेत्रीम ,त्मो सल्
ु झाउन ऩहहचान जतनत सॊघीमता अऩनाएय स्थानीम ,हदॉ दै आएउटा
उऩाम दे खिन्दछ।
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