
म, मधेश, मेरो साथी मनोज र राष्ट्रियता 

हमे राज शमाा 

मेरो सम्परू्ा बाल्यकाल पहाडी ष्ट्जल्ला बाग्लङुमा ष्ट्बत्यो । बाग्लङुबाट हाईस्कुल सष्ट्कएपष्ट्ि 

क्याम्पस पढ्न ष्ट्सधै काठमाडौ लााँग े । त्यसैल े मधेशको जनजीवनको अनभूषू्ट्त गना पाईएन । 

बाल्यकालमा मधेश मलुको माष्ट्नससाँग भेट भएको पष्ट्न मलाई त्यष्ट्त याद िैन । कष्ट्तपय पहाडका 

ष्ट्वद्यालयमा अंग्रेजी, गष्ट्र्त, ष्ट्वज्ञान पढाउने ष्ट्शक्षक मधेश मलुका हुने गरे पष्ट्न मेरो ष्ट्वधालयमा 

कोही मधेशी ष्ट्थएनन । आठ कक्षामा पढ्दा मात्र मधशे दखे्ने अवसर ष्ट्मल्यो । अनन्तसम्म फैष्ट्लएका 

तराईका फााँटहरु पष्ट्हलो पटक दखे्दा म अचष्ट्म्मत भएको ष्ट्थएाँ । डााँडाकााँडा र पहाड ष्ट्बनाको पष्ट्न 

धती हुाँदो रहिे, पानी पहाडबाट कल्लकाउाँदो मात्र रहनेि, धतीबाट फुटेर पष्ट्न ष्ट्नस्कदो रहिे भन्न े

परररह्यो ।  

आईएसी पढ्दा एक दईुजना मात्र मधेशी साथीहरु भए पष्ट्न एमएस्सीमा भन ेबाक्लै ष्ट्थए । म 

मधेशसाँग जती अनष्ट्वज्ञ ष्ट्थएाँ, उनीहरु पहाडसाँग त्यती नै अनष्ट्वज्ञ ष्ट्थए । शैष्ट्क्षक भ्रमर्को क्रममा 

पोखरा, तानसेन, लषु्ट्म्बनी हुदैं काठमाडौं फष्ट्का न ेयोजना बन्यो । पोखरा हुुुाँद ैतानसेन पगु्दा थपैु्र 

चट्टाने ष्ट्भरहरु काट्न ुपिा जनु कुरा मेरा लाष्ट्ग खासै नौला ष्ट्थएनन । ती ष्ट्भरहरुबाट बस हुाँईष्ट्कदा 

सडकबाट दषे्ट्खन ेअत्यास लाग्दो ष्ट्भरल ेमधेशी साथीहरुको होसहवास गमु््यो । डरले आखााँ ष्ट्चम्लेर 

मनु्टो लकुाउथे। तानसेनको श्रीनगर डााँडाबाट एकापट्टी दषे्ट्खने तराईका फााँटहरु र अको पट्टी देष्ट्खने 

पहाडका श्रखृला ष्ट्नयाल्दै मधेशी साथीहरुले सोध्थे ‘ष्ट्तमीहरुल ेधान कहााँ फलाउिौ हाँ, धान 

नभएपष्ट्ि खाना के खान्िौ ? आष्ट्खर तराईको समथर मातै्र दखेेकाहरुल ेपहाडै पहाडमा यस्ता प्रश्न 

गनुा स्वाभाष्ट्वक नै ष्ट्थयो ।   

हामीहरुबीच भौगोष्ट्लक रुपमा यती धेरै ष्ट्भन्नता हुाँदा पष्ट्न हामी नष्ट्जकका साथी ष्ट्थयौ । साँग ैउठबास 

गदाा, एउटै थालमा खााँदा, पढ्दा, ष्ट्सनेमा हदेाा ताँ मधेशको म पहाडको भन्न ेकष्ट्हल्य ैमहससु भएन 

। समय अगाडी बढ्द ैगयो । एमएस्सी सकाएर म ष्ट्वदशेष्ट्तर लाग े। कोही साथीहरु आफ्नो गाउाँ 

पहाड लाग,े कोही मधेश फके, त कोही काठमाडौ मै बस्न ेष्ट्नधो गरे । एमएस्सीपष्ट्ि कलेजका ती 

साथीहरुसंगको संगत, सम्पका  पातलो हुाँद ैगयो र लगभग सबै गायब जस्तै भईयो । अष्ट्हल ेफेरर 

सामाष्ट्जक सञ्जालको माध्यमबाट ती साथीहरुसाँग सम्पका  पनुस्र्थापना हुाँद ैगएको ि । तर मैल े

एमएस्सीमा िाडेका ती साथीहरु अष्ट्हल े ष्ट्वचार र पररष्ट्स्थष्ट्तका कारर् होला धेरै फरक भएको 

अनभुतूी गदिुै । नेपालको पष्ट्िल्लो चरर्को राजनीष्ट्तल ेमलाई पहाडे बनाई ष्ट्दएको ि भन ेमेरा 

ती साथीहरुलाई मधेशी बनाई ष्ट्दएको ि । लाग्दिै, त्यती बेलाको जयराम अब जयराम रहनेन,् 



त्यष्ट्त बेलाको मनोज पष्ट्न अब मनोज रहनेिन ्। राष्ट्रिय राजनीष्ट्त हराउाँद ैगएर शरुु भएको जाष्ट्तय, 

क्षेष्ट्त्रय, वष्ट्गाय र मधेशी पहाडी राजनीष्ट्तल ेभनौ वा पररष्ट्स्थष्ट्त र दषु्ट्सत बन्द ैगएको राजनीष्ट्तले 

सबैलाई बदष्ट्लष्ट्दएि । ष्ट्वश्व अनेकताबाट एकतामा जोष्ट्डद ैगदाा हामी एकताबाट ष्ट्वस्तारै अनेकतामा 

ष्ट्वभक्त हुन पगेुिौं ।  

समय भनौ वा कमा म जमान सरकारको पैसामा ष्ट्वद्यावाररधी सकाएर िोरािोरीको भष्ट्वरयका लाष्ट्ग 

भन्द ैबेलायतष्ट्तर थष्ट्न्कएको िु । मेरो साथी मनोज घरखेत बेचेर भारतमा ष्ट्वद्यावाररधी सकाएर दशे 

मै केही गरौ भनेर फकेका िन, तर ष्ट्वडम्वना म पहाडे भएर िाती फुलाएर रारिबादी ठहररएको िु, 

तर मेरो साथी मनोजको राष्ट्रियता भन ेयादब भएकै कारर् कसीमा राष्ट्खएको ि । जमान सरकारको 

पैसाल ेगरेको मेरो ष्ट्वधावाररधी र बेलायत सरकारको दानापाना खाएको मलाई कसैले बेलायतपरस्त, 

जमानपरस्त भन्दैनन ्तर मेरो साथी मनोजले आफ्नो सम्पष्ट्त बेचेर भारत पढेकै कारर्ल ेभारतपरस्तको 

पगरी पाएका िन ।  

मेरा पहाडे नेताहरु लाम लगाएर लैनचौरमा एउटा सहसष्ट्चवस्तरको कमाचारीलाई भेट्न ताँिाडमिाड 

गदाा मैल ेजवाफ ष्ट्दन ुपदैन, तर मधेशी नेताहरु लाल ुप्रसाद यादवको प्राङगर्मा दषे्ट्खदा मेरो 

साथीलाई प्रश्न गररन्ि । ष्ट्सके राउतले दशे फुटाउाँिु भन्दा मेरो साथील ेष्ट्शर ष्ट्नहुराउन ुपिा । मेरा 

पहाडे नेताल ेअकुत सम्पष्ट्ि कमाएर िोरा िोरीलाई अमेररका र यरूोपमा पढाउाँदा प्रश्न गररदनै । तर 

मेरो साथीको भष्ट्तज िात्रवषृ्ट्िमा भारत पढ्न जााँदा दलालीको आरोप खेप्न ुपदाि । म कुनै दल 

ष्ट्वशेषको ष्ट्बचारसाँग सहमत भएकै कारर्ल ेरारिवादी ठहररएको िु तर मेरो जस्तै ष्ट्बचार बोक्ने मेरो 

साथीलाई यष्ट्त योग्यताले रारिबादी बनाउाँदनै, ष्ट्कनष्ट्क उ मधेशुी हो ।   

मेरो पष्ट्हरनमा कुनै नेपाली पष्ट्हचान िैन र चाष्ट्हाँदैन पष्ट्न ष्ट्कनकी म पहाडे हुाँ र बेलायती पष्ट्हरनमा 

ठारट्टन्िु तर मेरो राष्ट्रियतामा कसैले प्रश्न गदनै, तर तराईको मौष्ट्लक धोतीमा सष्ट्जदा मेरो साथीको 

राष्ट्रियतमा प्रश्न गररन्ि र भष्ट्नन्ि पारीको ष्ट्सको गरेको । मेरा पहाडे नेताले अाँगे्रजी टाई लगाएर 

दशेको संष्ट्वधानलाई साक्षी राखी शपथ खााँदा राष्ट्रियताको प्रश्न उठाईदनै तर मेरो मधेशी साथील े

ढाकाको टोपी लगाउाँदा भष्ट्नन्ि नयााँ जोगीले खरानी धेरै घस्ि ।   

मेरो साथील ेसामाष्ट्जक सञ्जालमा ष्ट्दएका अष्ट्भव्यष्ट्क्तबाट म घोररन्िु – उसल ेआफ्नो राष्ट्रियता 

प्रमाष्ट्र्त गनुा पने के हो? आफैल ेआफैलाई प्रश्न गदािुु। आष्ट्खर मसंग उिर हुाँदनै । मधेशी 

नेताहरु र ष्ट्सके राउतल ेगरेका गल्तीको भागी उसलाई ष्ट्कन बनाईन्ि ? पहाडे नेताहरुको दोषको 

भागी ष्ट्कन म हुन ुपदनै ? आष्ट्खर मलुकुको शासन सिामा कसले कष्ट्त दोहोलो काडे होलान 



त्यसको कुनै लेखाजोखा हुन ुपदनै र ? दोश्रो जनआन्दोलनपष्ट्ि आफ्नो राजनीष्ट्तक अष्ट्भष्ट परुा 

गना सबै दल ष्ट्मलेर बगेल्ती गैरनेपालीलाई नागररकता बााँडेको ष्ट्शकार ष्ट्कन मेरो साथी मात्र हुनपुने 

? भारतल ेनाकाबन्दी गदाा, दशगजामा मधेशी नेताको गष्ट्तष्ट्वधीले नेपाली जनताल ेदखु पाउाँदा 

मेरो साथीलाई मात्र ष्ट्कन आखााँ तने ? 

फरक रङ्ग र वर्ाको व्यथा मैल ेअष्ट्हले भोग्द ैिु । म यष्ट्तखेर बेलायतको प्रख्यात यषू्ट्नभष्ट्साटीमा 

प्राध्यापक जस्तो सम्माष्ट्नत पेशामा िु । बेलायती र संसारभरका ष्ट्वद्याथीलाई ष्ट्वद्यावाररधी गराउाँिु 

। गोराहरुलाई पढाउाँदा म रमाउाँिु । जब म ष्ट्वश्वष्ट्वधालयको प्राङगर् बाष्ट्हर आउाँिु मेरो पष्ट्हचान 

केबल एउटा एष्ट्सएन गहुाँगोरो वर्ाको मान्िेमा ष्ट्सष्ट्मत भएको महससु हुन्ि । बहुसंस्कृष्ट्तको सम्मान 

गने बेलायतको सडकमा ष्ट्हड्दा मैल ेकुनै संकोच मान्न ुनपने हो मलाई त्यो िुट पष्ट्न ि तर पष्ट्न 

मेरो वर्ाले बेलाबेलामा आफूलाई झक्झकाउाँि । कथमकदाष्ट्चत आफूलाई ठेस लाग्ने कुनै घटना 

भए भन ेपष्ट्न वास्ता गष्ट्दान ष्ट्कनभन ेयो मेरो दशे होईन । तर म संष्ट्झन्िु आफ्नै दशेका गल्लीमा 

ष्ट्हड्द ैगदाा ‘मन ुमख ुमस्याा खस’ जस्ता शब्दहरु सनु्दा मेरो साथीको मनमा के हुन््यो होला । 

काठमाडौको सडकमा फलफूल र तरकारी बेचेर श्रमष्ट्जवी गने मेरो साथीको ष्ट्िमेकी बखृलाललाई 

आफ्नै अगाष्ट्ड काठमाडौका भलाद्मी भनाउदाहरुल ेगरेको अपमानबाट उसल ेकस्तो महससु गथ्र्यो 

होला ? तर पष्ट्न मेरो साथीले कष्ट्हल्य ैपष्ट्न हार खाएन । पष्ट्हचान र आत्मसम्मानको लाष्ट्ग कुली 

रह्यौ । तर अष्ट्हले उ आफ्नो दनुो सोझ्याउन मधेशको नाममा भारतसाँगको सहयोगमा राजनीष्ट्त गने 

मधेशी नेताहरु र राष्ट्रियताको नाममा ष्ट्चनको भर पने पहाडे नेताको ष्ट्बचमा ष्ट्मष्ट्चएर ष्ट्थलष्ट्थलो 

भएको ि ।  

राजनीष्ट्तमा दषे्ट्खने हठले दशेलाई बबाादी गराएको हामीले ष्ट्बसी सकेका िैनौ । २०४६ सालपष्ट्ि 

कााँग्रेसले दखेाएको हठले दशेलाई १० वषाको जनयदु्दमा धकेल्यौ । यसले कााँग्रेसलाई मात्र होईन, 

दशेलाई कती घाटा पयुाायो लेखा जोखा गरी साध्य िैन । ज्ञानेन्रको हठले उनी मातै्र होईन, 

राजसाँस्था नै समाप्त हुनपगु्यो । आफ्नै हठले माओबादी दश टुक्रा भयो, अष्ट्हले उसको अष्ट्स्थत्व 

खतरामा ि । अष्ट्हलेको राज्यसिाले ष्ट्लएको हठ पष्ट्हलेका राजनीष्ट्तक हठ भन्दा कयौ गरु्ा खतरा 

राष्ट्रियतासाँग जोष्ट्डएको प्रश्न हो । यस्तो हठले दलहरु मातै्र होईन हामी सबैको बबाादी ष्ट्नम्त्याउन 

सक्ि । अनी काल ुर वाघको कथामा जस्तो वाघ आयो वाघ आयो भनेर सधै झकु्याउने सोझा 

गाउाँलेले सााँच्चीकै वाघले बाख्रा खााँदा काललुाई साथ नष्ट्दएको ष्ट्स्थष्ट्त आउन सक्ि।    

राजनीष्ट्तक स्वाथाको लागी रारिवाद, मधेशवाद, जातीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, यो वाद उ 

वादका नाममा गररवी, अष्ट्शक्षा र ष्ट्पिडापनको फाईदा उठाएर झटु, गटु र फुटको राजनीष्ट्त गने 



मधेशी, पहाडे वा कुनै जाती ष्ट्वशेषका नेताका ष्ट्दनहरु अब धेरै ष्ट्दन बााँकी िैनन । ष्ट्कनभन ेसचेत 

नागररकको संख्या ष्ट्दनानषु्ट्दन बढ्दो ि र जनतालाई ष्ट्वभाजन गरेर राजनीष्ट्तक स्वाथा पषु्ट्ता गनेहरु 

अबको राजनीष्ट्तक ष्ट्मयो बन्न सक्दनैन । संध ैराजनीष्ट्तका नाममा जनतालाई फुटाएर राज गने नेततृ्व 

पष्ट्क्तको मनष्ट्स्थष्ट्त नबष्ट्दष्ट्लएसम्म यस्तै अवस्थाको ष्ट्शकार नेपाली जनता भैरहने िन । 

त्यष्ट्तवेलासम्म ष्ट्वश्वास ि मेरो साथी मनोजको धैयाको बााँध फुट्ने िैन । 

(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार तथा पवुा प्रवक्ता हुन) 

 


