
यसकारण म नेपाल� समदुायसँग ‘अपील’ ग�ररहेको छु
�यार� भ�डार�

जननी ज�मभ�ूम�च �वगाद��प ग�रयसी, अथा�त ्ज�म�दने आमा र ज�मभमूी �वग�भ�दा प�न महान हु�छन ्। यो वाणी
हो, भगवान �ीरामको । हामी यह� वाणी स�ुदै प�दै हुक� -बढेका ह� ।

नेपाल हा�ो मातभृमूी हो । हा�ा ला�ग नेपाल �वग�भ�दा प�न महान छ । आमा र मातभृमूी सा�टने कुरा प�न हैनन ्। र,
संसारमा यी दईुको �वक�प प�न हुदैन । �यसलेै यी दईुसँग केह�को प�न तलुना हुन स�दैन र ग�रन ुप�न हँुदैन ।

अ�हले संसार भमू�डल�यकरणको यगुमा छ । भौगो�लक सीमाह� पासपोट� र �भसामा �स�मत भएका छन ्। मा�नसह�
सचूना ��व�धको राजमाग�मा �बना रोकटोक संसारभर �वचरण ग�ररहेका छन ्।

यो आजको कुरा भयो । तर, हा�ा �व�नदश� पखुा�ह� त स�ुदे�ख न ैवसधुवै कुटू�बकम ्अथा�त �व�व न ैएक प�रवार हो
भ�ने मा�यतामा �व�वास गथ� । उनीह�का स�त�त हामी �कारा�तरमा �यह� मा�यतालाई प�याएर संसारभर पगेुका छ�
।

हामी संसारभर प�ुन ुभनेको नेपाल छो�न ुहैन, आफ� �भ� एउटा �मनी नेपाल �लएर नेपाललाई संसारभर पयुा�उन ुहो । यसले
नेपाल र नेपाल�को प�रचय �ब�ता�रत गछ�  र आव�यक पदा� आ�नो मातभृ�ूमको ला�ग �ोतको जोहो प�न गछ�  । �व�वमा
जो यसर� फै�लए, �तनीह�को मातभृ�ूमले �व�ता�रत प�रचय मा� पाएको छैन, �वकासका ला�ग अ�त�र�त �ोत र
साधनको जोहो प�न गरेको छ। �यसका ला�ग टाढा जान ैपद�न, �छमेक� भारत र �व�वभर फै�लएका भारतीयह�लाई हेरे
प�ुछ ।

हामी नेपाल� प�न प�छ�लो समय नेपाल बोकेर संसारभर फै�लरहेका छ� । तपा�ह�ज�त ैम प�न �तन ैआम
नेपाल�म�येको एक हँु जसले आज आ�नो प�रचय नेपाल�-अमे�रकनका �पमा �ब�ता�रत गरेको छ । अमे�रकामा कसलेै
प�न आ�नो प�हचान छो�नपुद�न, �व�ता�रत हुने हो। ज�तो �क, तपा� हामी प�हला नेपाल� �थय�, अ�हले नेपाल�
अमे�रकन भएकाछ� । अमे�रकामा मलू क�हल ैछो�डदैन, प�ुतौप�ुता प�न यो कायम रह�छ। अमे�रकाको स�ुदरता भनेकै
यह� हो। य�द यो स�ुदरता नभएको भए म अमे�रकामा ब�ने प�न �थइँन ।

म यो मा�यतामा स�ुदे�ख न ै�व�वास गथ� र यस मा�यताको परैवी प�न गद� आएँ । भ�न�छ �न प�रवत�न आफ� दे�ख स�ु
गनु�पछ�  । यस मा�यताको स�ुवात प�न मलेै आफ� बाट गर� ।

भनाइ न ैछ, रोम पगेुप�छ रोमन ज�त ैहुनपुछ�  । अमे�रका आएर नेपाल�-अमे�रक� भएप�छ हा�ा स�त�तह� प�न
अमे�रक� ज�त ैहुनपुछ�  । यहाँ आर�ण हँुदैन, सबसँैग ��त�पधा� गनु�पछ� , । ��त�पधा� पारदश� र श�ुध हुने भएकाले
�मता भएकाह� सफल हु�छन ्। हो, ��त�पधा�मा हार प�न हुन स�छ तर �यास जार� रा� ेअ�न आव�यकताको सह�
प�हचान र �व�धन गन� हो भने सफलता �नि�चत हु�छ । अपवाद हुन स�छ तर अपवादको सामा�यीकरण ग�रन ुहुदैन ।

अमे�रक� हुन ुभनेको यो देशका हरेक �े�मा कुन ैन कुन ै�तरको सहभा�गता जनाउन ुहो । देश चलाउन अनेक� नी�तह�
चा�ह�छन ्। �तन ैनी�तह�को राजा हो राजनी�त । देशको मलू नी�त भएकाले राजनी�तमा सहभागी नभई पणू�
सहभा�गताको अथ� हुदैन ।

यो यथाथ� हो �क आम मा�नस अमे�रकामा पसैा न ैकमाउन चाह�छ । तर, राजनी�त पसैा कमाइने काम हैन । �यसलेै यो
धेरैको चाहनामा पद�न र सिजलो प�न छैन । प�हलो त हामीसँग भाषाको सम�या हु�छ, भाषा आए प�न ए�से�टको
सम�या हु�छ । यी दबु ैठ�क पान� स�यो हामी अ�पसं�यक भएकाले हा�ो सं�या प�न  सम�या हुन प�ुछ । यह� मेसोमा
क�हलेकाँह� हा�ो शर�रको वण� र कपालको रङ प�न सम�या भ�ैद�छ ।

यी सब ैकुराह� ठ�क पारे प�न चरुो कुरो त बाँ�क न ैरह�छ । �यो के भने, अमे�रकामा राजनी�त गनु� भनेको चनुावमा
उ�मे�वार भएर �नवा��चत साव�ज�नक ओहोदामा प�ुन ुहो । �यसका ला�ग प�हला त नी�त ब�ुनपुछ�  । स�बि�धत �े�को
यथे�ट �ान भएका र �व�श�ट यो�यता भएका मा�नस न ैयस �े�मा आउने भएकाले ��त�पधा� चक� हु�छ । अमे�रकामा



पाट� गौढ र जनता साव�भौम हु�छ । हरेक उ�मे�वारले अ�तरपाट� चनुाव अथा�त ्�ाइमर� चनुाव ल�नपुछ�  । अमे�रक�
लोकत��को स�ुदरता न ैयह� हो ।

अमे�रकामा चनुाव �यादै महंगो छ । लामो समयस�म चनुावी �या�पेन चलाउन ुपन� हु�छ। लाख� मतदाताका ला�ग
�चार साम�ी तयार गनु�पछ� ,  हरेक मतदाताको घरको ढोका ढकढकाउँदै �चार साम�ी पयुा�उनपुन� हु�छ। या�ल�ह�
आयोजना गनु�पन� हु�छ, हजार� �वयंसेवकह� प�रचा�लत गनु�पन� हु�छ। �भावकार� चनुावी �या�पेन स�चालन गन�
�वशषे�ता हा�सल गरेका �या�पेन �यानेजरलगायतका �टाफह� अनबु�ध गनु�पछ�  ।

अमे�रकामा चनुावका ला�ग खच� जटुाउने भनेको फ�ड राइज गरेर न ैहो । बहुसं�यक �क�ामा रहेका र यथे�ट पहँुच
भएकाका ला�ग फ�ड राइज सिजलो हु�छ । तर, च�दाको सीमा तो�कएकाले उनीह� प�न आम मा�नस�म प�ुनपैछ�  ।
�यसका ला�ग धेरैभ�दा धेरै मा�नसबाट थोरै थोरै सहयोग �लने �ास �ट मभुमे�ट चलाइ�छ । प�छ�लो समय अमे�रकाको
खासगर� डमेो�ेट �क�ामा यो �व�ध लोक��य रहेको छ ।

य�तो मभूमे�ट खासगर� अ�पसं�यक समदुायका उ�मे�वारह�ले आ�नो समदूायमा चलाउँछन ्। जनु उ�मे�वारले
आ�नो समदूायमा य�तो मभुमे�ट सफलतापवू�क चलाउन स�छ, उसलाई लोक��य उ�मे�वार मा�न�छ र स�भा�वत
�वजेताका �पमा हे�र�छ ।

म मे�र�या�ड रा�यको �डि���ट ८ मा ब�छु । २०१९ मा यह� �े�बाट डमेो�े�टक पाट�को तफ� बाट ड�ेलगेटमा �नवा��चत
भएको हँु । आ�वासीह� कम रहेको यो �े� मे�र�या�ड रा�यकै सबभै�दा ��त�पध� �े� हो । यहाँ ए�सयन �या�स�फक
आइज�या�डर भनेर �च�नने ए�सया तथा �शा�त �े�का ३० देशबाट आएका आ�वासीको सं�या ६ ��तशत मा� छ । जब
य�तका देशका आ�वासीको सं�या न ैय�त कम छ भने नेपाल� समदुायको सं�या त �वभावत: �यनू हुने न ैभयो ।

य�तो ��तकुल डमेो�ाफ�का बाबजदु प�न सन ्२०१९ मा �रपि�लकन पाट�बाट १२ वष�स�म ड�ेलगेट रहेका ��त�पध�लाई
परािजत गरेर यो दलू�भ सफलता हा�सल भएको हो । यसबाट अमे�रकामा रहेका तपा� हामी नेपाल�को प�मा एउटा
गौरवशाल� इ�तहासको �नमा�ण भयो। प�हलो काय�कालको अ�धकांश समय कोरोना कहरमा �बतपे�न केह� �स�ने अवसर
�म�यो, केह� गन� स�कयो । र, आज एक नेपाल�-अमे�रकन ड�ेलगेटका �पमा आ�नो समदुायलाई सबलेै दे� ेर अनभुव
गन� गर� ��त�न�ध�व गन� स�ने अव�थामा पयुा�एको छु । यो आफ� मा एक मानक उपल�धी हो ।

प�हलो काय�कालमा ग�रएका केह� उ�लेखनीय कामह� यस �कार छन ्:

● सामािजक �यायको ��याभ�ूत �दने खालका १० आ�वासीम�ैी काननू �नमा�ण
● नेपाल� रए�शयाल�समदुाय के��का ला�ग लाख� डलर �व�नयोजन
● कोरोना कहरमा २५ नेपाल�को शव �यव�थापन
● बाि�टमोर काउ�ट�मा द�पावल�लाई मा�यता
● नेपाल� �व�याथ�ह�लाई रा�य ��त�न�ध छा�व�ृ� �दान
● दश ै�वधेयकमा�थ रा�य संसदमा वहस
● को�भड-१९को १५ लाख खोप र अ�य साम�ी नेपाल पठाउन भ�ूमका
● १६०० नेपाल�लाई बेरोजगार भ�ाका ला�ग संयोजन
● नेपाल�लाई ट�पीएस �दान गन� �नर�तर वहस परैवी
● नेपाल� भाषालाई एमभीएमा मा�यताका ला�ग पहल
● नेपाल� समदुायका हरेक द:ुख-सखुमा साथ र सहयोग

जे होस ्केह� काम भएका छन,् केह� स�ु ग�रएका छन ्र अ� धेरै गन� बाँ�क छन ्। ती तमाम कामलाई �नर�तरता �ददै थप
उपल�धी हा�सल गन� मलेै दो�ो काय�कालका ला�ग उ�मे�वार� घोषणा गरेको छु ।

यस �ममा मलेै डमेो�े�टक पाट��भ� ै�ाइमर� चनुाव लडरे िज�नपुन� हु�छ । �यसप�छ सन ्२०२२ को नोभे�बर ८ मा
�रपि�लकन पाट�का उ�मे�वारसँग ��त�पधा� हु�छ । �यो ��त�पधा� िज�नका ला�ग योजनाव�ध ढंगले लामो चनुावी
�या�पेन स�चालन गनु�पन� छ ।



�यह� �ममा अ�हले म �ारि�भक �या�पेन स�चालन ग�ररहेको छु । यह� जनवर� १०  मा हाउस स�ु हुदैछ । म ड�ेलगेट
भएकाले हाउस चलेको समयमा फ�ड राइज गन� काननुत: �म�दैन । �यसलेै �यस अगा�ड न ैउ�मे�वार�लाई
��त�पधा��मक बनाइ रा� �नि�चत सहयोग जटुाइ स�नपुन� हु�छ । सहयोग जटुाउन अमे�रकाभरका नेपाल� दाजभुाइ
तथा �दद�ब�हनीमा हा�द�क अनरुोध गरेको छु । यस�ैममा जनवर� ५ मा एक भचु�अल फ�ड राइज इभे�ट प�न आयोजना
ग�रएको छ । मे�र�या�ड रा�यको हाउस अफ ड�ेलगे�सक� सभामखु ए��न ए जो�सको �मखु आ�त�यमा हुने उ�त
इभे�टको सफलता तपा� हामी नेपाल�-अमे�रकनको ��त�ठाको �वषय प�न हो । म यहाँह� सबलैाई इभे�टमा उपि�थत
भएर �वचार �वमश�मा सहभागी हुन स�वनय अनरुोध गद�छु ।

यो इभे�ट मे�र�या�डको मा� हैन, अमे�रकाका पचासवटै रा�यमा नेपालको प�हचान �व�तार ग�ररहेका तपा� हामी सबै
नेपाल�को हो । हामीले सहकाय�को साझा सं�कृ�त �नमा�ण गनु�पछ�  । एक हैन अनेक सफलताका कथाह� ले� तयार हुनपुछ�
। र, ती सबमैा तपा� हामी दे�खनपुछ�  भे�टनपुछ�  । �या�लफो�न�याको नेपाल�लाई पीडा हँुदा भिज��नयाको नेपाल�लाई
द�ुुपछ�  । मे�र�या�डको नेपाल�को उपल�धीमा �ययुोक� को नेपाल� खशुी हुन स�नपुछ�  । हामीले �बस�न ु हुदैन, कोरोना
कहरका बेला �ययुोक� का नेपाल�मा ब�पात पदा� टे�सासलगायतका  नेपाल�ले औषधी पठाएर �यह� नेपाल�पनको, नेपाल�
मनको प�रचय �दएका वा�त�वकता!

मे�र�या�डको यो अ�भयान हामी सबकैो साझा अ�भयान हो । �यार� भ�डार� त तपा� हामी सबकैो �न�म� मा� हो । य�ता
नेपाल� �यार�ह� अमे�रकाका ५० वटै रा�यका �डि���टह�मा उ�भएर नेपाल� समदुायलाई टाढैबाट दे� ेर अनभु�ूत गन�
स�ने बनाउनपुछ�  । उनीह�लाई उ�याउन तपा� हामी सबलेै हे�टेमा ह�से गनु�पछ�।

सगरमाथाको देशबाट आएका हामी, व�ुध ज�मेको देशबाट आएका हामी । हा�ा यी दबु ैमहान प�रचयलाई शीरमा राखेर
नेपाल� अमे�रकनको गौरवशाल� �ब�ता�रत प�रचय बनाउन स�छ� । �यसका ला�ग जसले जहाँबाट जे गन� स�क�छ,
�यह� गर� । यह� न ैसमयको माग हो ।

सहयोगको ला�ग यो �लकंमा जानहुुन स�वनय अनरुोध गद�छु- 
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यो अ�भयान अमे�रकामा रहेका नेपाल�को प�हचान, ��त�ठा अ�भव�ृ�ध र हा�ा भावी स�त�तका ला�ग स�मा�नत आधार
बनाउने अ�भयान हो । यसमा नेपाल� समदुायका धेरैभ�दा धेरै मा�नस जो�डन ुभयो भने हा�ो अ�भयान ब�लयो हु�छ ।
�यसलेै प�न यो अ�भयानमा ससानो सहयोगका साथ धेरैभ�दा धेरै नेपाल� जो�डन आव�यक छ । यह� सहभा�गता न ैहा�ो
जीतको आधार हु�छ ।
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