
 
�पर्य मान�वक� तथा लिलतकला (एचएफए) कलेज समुदाय,  
  

मैले आज जाितय �हंसा र संस्थागत जाितवादका हालका अ�ववेक� �कर्याकलापहरूल ेिनम्त्याएको दःुख र उगर्ता बुझ्दै गदार् तपा�हरूलाई 
यो पतर् लेख्दै छु। चालू महामार�का बेला अ�ेत समुदायले प�हलेदे�ख नै भोग्दै आएको ग�हरो उत्कन्ठालाई जजर् फ्लोइड, अहमौद 
आबर्र�, र �बर्ओना टेलरको हत्याल ेझनै बढाएको छ – जाितय �हंसाको शताब्द�य� लामो रेखामा नवीतम घटना मातर्। कुलपित 
सुब्बास्वामील ेठूलो क्याम्पस समुदायमा व�व्य जार� गद� गदार्, यस्तो िचन्ताजनक समयमा हामी तपा�लाई सुन्छ� र सहयोग गछ� 
भनी म हामर्ो एचएफए समुदायलाई जानकार� गराउन चाहन्छु। चुप बस्नु त्यसको जबाफ होइन। 
 

हामीमध्ये धेरैजसो अझै कोिभड-१९ महामार�, दरू िसकाइ र कामतफर् को स्थानान्तरण, र व्य��गत तथा संयु� रूपमा हामीमािथ परेको 
पर्भावको पर्�कर्याम ैअ�ल्झएका छ�। यस महामार�ले हामर्ो रा�को मोरचायु� र दैिनक असमानताहरूल◌ाई छलर्ङ्ग बनाइसकेको छ। 
अ�ेत, मूल िनवासी र रङ (�बआइ�पओिस) का समुदायहरूमा कोिभड-१९ को असङ्गत झापड, जेनोफो�बयामा व�ृ�, र एिशयाली-�वरोधी 
उत्पीडन तथा �हंसाल ेसंस्थागत जाितवाद हामर्ो समाजको एउटा अिभशाप रहेको तथ्यमािथ जोड �दएको छ। हामर्ो आफ्नै भूतपूवर् छातर्ा, 
राना जो मु�ङ्गन, 'एमएफए'को ज्यान कोिभड-१९ ले िलयो – र हामील ेपीडादायी �रपोटर्हरूबाट के थाहा पाय� भने कोरोनाभाइरस 
पर�क्षणका लािग उनलाई दईु पटक अस्वीकार ग�रएको िथयो र उनलाई प्यािनक अट्याकमातर् भएको मूल्याङ्कन ग�रएपिछ उनले 
अस्पताल जानका लािग एम्बलुेन्स सेवा पिन पाएक� िथइनन।् उनका लक्षणहरूको बेवास्ताले यस देशमा अ�ेत म�हलाहरूल ेसामना 
ग�ररहेको स्वास्थ्य स्याहारपर्ितको आिथर्क र जाितय बाधाहरूको लामो इितहास पर्ित�ब�म्बत गदर्छ। 
  

शहरहरू �वस्फोट भैरहेका छन।् हामर्ो रा� �वभा�जत छ। हामी कुनै इितहास पुस्तकको एउटा अध्याय बाँिचरहेका छ�। लेखकहरू तथा 
कलाकारहरूका रूपमा, इितहास, सा�हत्य, संस्कृित, दशर्न, िलङ्ग, जात, र प�हचानका अध्येताका रूपमा, कर्ा�न्तकार� कला 
आन्दोलनहरू, पर्ितब�न्धत पुस्तकहरूका �व�ाथ�हरूका रूपमा, तथा उत्पी�डतहरूक◌ो आवाजका रूपमा – भ�वष्यमा ले�खने कुरा 
अनुनाद�, स्प� र न्यायसङ्गत भएको सुिन��त गन� �जम्मेवार� हामर्ो हो। 
  

आत्म-मूल्याङ्कन र िशक्षाल ेसकारात्मक प�रवतर्न स�कर्य गराउन सक्छ। म तपा�हरूलाई यी पर्�हरूमािथ �वचार गनर् पर्ोत्सा�हत 
गदर्छु। एउटा रामर्ो समाजमा योगदान गनर्का लािग तपा�ले आफ्ना सम्बन्धहरू, सीपहरू, अनुभव र ज्ञानको कसर� लाभ िलन 
सक्नुहुन्छ? तपा�को धारणामा अवचेतन पक्षपातले कसर� पर्भा�वत पानर् सक्छ?  
 

एचएफए वा युमास एमहस्टर्मा घणृा, कट्टरता, पूवार्गर्ह, र जाितवादको कुनै स्थान छैन। हामी हामर्ो लक्ष्यमा हामर्ो दृ��मा �व�वधता र 
समावेिशताको कुरा गछ�, तर त्यित मातर् पयार्� छैन। हामील ेपढाउने गरेका र अध्ययन गरेका ती लेखक, अध्येता, �वचारक, कलाकार, 
र स�कर्यतावाद�हरूले अपनाएका न्याय, आशा, समानता र समीक्षाका मूल्यहरू हामील ेअगाल्नै पछर्।  हामीले यी मलूय्हरूलाई हामर्ो 
काम, हामर्ो शै�क्षक र पाठ्यकर्मीय �कर्याकलापहरू र हामर्ा दैिनक अन्तर�कर्याहरूमा जीवन्त बनाउनु पछर्। मानवतावाद�, कलाकार, र 
अध्येताहरूका रूपमा हामी सबकैा लािग समानता र न्याय अिघ बढाउनका लािग सम�पर्त छ�; हामर्ो कामल ेएउटा उदाहरणका रूपमा र 
हामर्ो क्याम्पस साथै समुदायका लािग आशाको �करणका रूपमा काम गनुर् पछर्। 
  

शा�न्त, करूणा, र एकतामा, 
  

जुली क्यान्डलर हायस 
�डन, मान�वक� तथा लिलत कला कलेज 
युमास एमहस्टर् 
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