डा याभ चन्द्र बुजेर, फरयस्ट फैज्ञाननक य सॊमोजक, AIT, फैंकक, थाइरैंड सगको वातााराऩ!
डा बुजेर एक अन्द्तयस्त्रिमा Expert को रुऩभा बफभबन्द्न दे शभा आफ्नो ब्माफभसक भत्सस्म ऩारन
Technology Expansion को रागग घुम्नु हुन्द्छ, उहाॉरे अहहरेसम्भ ३० दे शजनतभा काभको

भसरभसराभा घुम्नुबएको छ, य समों दे शका भान्द्छे रे उहान्द्राई गचन्द्दायहे छॊ. AIT फेस बएय Vietnam भा
ऩनन ऩढ़उनु हुन्द्छ, फॊग्रादे श, राओस, कम्फोडडमाभा, बायत, जास्त्रम्फमा आहद दे शहरुभा प्रोजेक्ट राउॊ च

गनुा हुन्द्छ! १९९९ भा PhD AIT फाट य Post-doc Stirling University, स्कॉट्रैंड फाट सन २००१-२००२

गरय उहाॉ AIT भा अनफयत रुऩभा यही बफभबन्द्न दे सको रागग काभ गनुा हुन्द्छ! FAO जस्तो UN को रागग
ऩनन कहहरे कहहरे काभ गनुा हुन्द्दो यहे छ! तेस्तै उहाॉ World Aquaculture Society को Asia Pacific
Chapter को डाइये क्टय ऩनन चनु ननु बएको छ! उहाॉरे २-३ ओटा ककताफ जस्तै Statistics for

Aquaculture by Blackwell Science' य १०० जनत scientific article हरु प्रकासन गनब
ुा एको छ!

तेस्तै गरय फेदेभश सयकायी य कॊऩनीका भेनेजय हरुराई तारीभ हदने अनन बफदे शी बफद्याथॉहरु खासगयी
मूयोऩ, अभेरयका य ऑस्रे भरमाफाट interns को रुऩभा एभशमा भा ल्माउने य guide गनह
ुा ु न्द्छ! सन
ु ौ उहाॉ का
कुया!

तऩाईं थाईरैंड जानुबएको कनत बो?
१५ फषा बन्द्दा फेसी बो!
नेऩारभा घय कहा होरा?
रभजुॊग, यागगनास्टय
उभेय कनत ? बन्द्न भभल्छ?
चारीस वषा नानघसकें, धेयैरे ऩत्समौंदै नन, तेस्कयण पूरेको कऩार नयॊ गाएय नतर चाभरे नै याखेको छू!
कऩार पूरेको दे खेऩनछ, अभर ऩाको, अनब
ु वी जस्तो राग्छये ! ऩक्का Consultant जस्तो दे खखन्द्छ ये !
जीवन के हो?
सॊग्घशाभम, सधैं नमा कुया भसक्ने य भसकाउने राभो मात्रा हो! भैरे स्त्रजएको स्त्रजवनरे तेहह बन्द्छ।
सानो छदा तऩाईं कस्तो हुनुहुन्द््मो ?
एकदभ शान्द्त, धेयै नफोल्ने! अभर सोचेय फोरने!
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स्कूरभा ऩढ्दानन? के fail ऩनन हुनुबमोकक?
खै नबनौं कक बनेको, तऩाईंको मो प्रस्नरे, बन्द्ने ऩने बमो. स्कूरभा ऩढ्दा दोस्रोबएको एउटाभात्रै रयकॉडा

होरा! त्समों 9th grade भा हो जफ भैरे स्कूर change गयें रम्जुॊग फाट Gandaki Boarding, ऩोखयाभा
सये को फषा. SCL भा बने फोडा भा त ऩरयन, तय स्कूर चाही टऩ भाका नै आमेछ!
PhD डा नबएको बए?
कन्द्डक्टय ऩक्कै हुन्द्नथे, स्कूर टीचय गथएॊ, साएद तेहह नै बएय फसथे होरा!
ऩढ्नभ
ु ात्र बमो कक खेर ऩनन? कुनै भनऩने खेर?
भेयो घय रम्जुॊग, गोयखा, य तनहूॉ को भसभानाभा! सानो छदा चेऩे य भस्माास्त्रन्द्ग्दभा खफ
ू ऩौडी खेभरमो

हे नस
ुा , सभझाना आईयहन्द्छ, अहहरे सागथहरु Swimming pool जौं बन्द्छन आपुराई त्समों आॉखे राग्दै न!
त्समों सानो ऩोखयीभा के स्वाद! तैऩनन ऩनन कहहरे कहीॊ ऩौडी खेल्छु, बभरफर, badminton, पूटफर खफ
ू
खेभरमो. अफ त सभमरे नै भ्मौन्द्दीन!
कपल्भ हे नुा हुन्द्छ?
खै भैरे धेयै ऩहहरे सागथहरु सॊग ८-१० ओता हे रयमो होरा, तय १५ फषा बमो ऩूया २-३ घॊटा फसेय कपल्भ हे नुा
बनेको सभम फफााद गनुा हो जस्तो राग्छ, ककन बने, कपल्भ बनेको फनोटी, acting न हो जस्तो राग्छ.
फरु मो सॊसायभा real कपल्भ हे ना एसो फहहय गए, कोही योएको, हताय हताय गये य हहडेको, झगडा गये को,
ऩेहटभा सुतेको, सफै दे खखन्द्छ, प्राम ठूरा सहयभा य गाउॉ भा त्समों नै हे ना रामेक हुन्द्छ य तेस्को आधायभा

नतनको बराईको रागग प्रोजेक्ट रेख्दा, सभम बफतेको थाहा नै हुन्द्न! प्रोजेक्ट रेख्ने बनेको planning,

designing, implementing, सफै ऩछा ! अझ एउटा दे श भात्र होइन धेयैको context फुझ्नुऩने हुन्द्छ! सानो
सॊसाय नै चराउने हो!

मेनतका फसा थाइरैंडभा फसेय के ऩाउनुबमो त?
भैरे धेयै चीज ऩामें। भ ऩाहहरे scholarship भा MSc को रागग आमें, PhD गयें ! अनन काभ य दाभ सफै
ठीकै छ, भख्
ु म कुयो भैरे ढूक्क बएय काभ गने फाताफयण ऩामें, तेसैरेनै मेसयी गचननने य घभ
ु ने भौकाऩमें,
दे स्राई ऩनन गचनैयहे को छू! भेयो ऩासऩोटा नेऩारीनै छ! तेस्कयण भेयो नसा नसाभा नेऩारी यगत छ,

खल्तीभा भैरे नेऩार (ऩासऩोटा को पॉभाभा) नै फोककयहे को हुन्द्छु! कहहरे कहहरे द्ु ख ऩाइन्द्छ ऩनन बफदे स
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भ्रभण गदाा, शॊका गछा न, तय याम्रै तमायी साथ हहडछु, तेस्तो धेयै ग्रानी / द्ु ख छै न! बफदे स्भा ऩरयचम
गदााऩनन 'Please don't get confused, I am from Nepal but work in Thailand' बन्द्छु.
तेसो बए नेऩारभा नापकाने?
साथीबाई य ऩरयवाय अनन बेटेका जनत सफै जसोरे मो प्रश्न गछा न। भ गॊबीय हुन्द्छु! अनन बन्द्छु, हे नस
ुा , भ

नेऩारभा हये क फषा जान्द्छु/ कुनै फसा त ४ चोहट ऩनन ऩुग्छ/ सन २००० दे खख प्रोजेक्ट रगेको छू. हाम्रो भाछा
ऩारन सम्फन्द्धी प्रोजेक्ट (Women in Aquaculture) रे गचतवन, नवरऩयासी, रम्जुॊग, गोयखाभा ३००
- ४०० ऩरयफाय राबास्त्रन्द्वत बएका छन! तेनतभात्र कहाॉ होय याभऩयु क्माम्ऩसभा भाछाऩरान्द्को MSc

program को रागग धेयै सहमोग गये को छू, EU को प्रोजेक्ट ल्माएय! भराई राग्छ मदी भ नेऩार जान्द्छु य
दे सको सेवा गछुा बनेय ऩढाई सकेय पकेको बए भैरे अहहरे गये को काभ गना सक्दै न गथए बन्द्ने राग्छ य

भराई गौयफनै राग्छ एउटा रम्जॊग
ु भा जन्द्भेय दे सको रागग बफदे स्भा फसेयऩनी मस्तो गना सककॊदो यहे छ/
बफदे शभा फसने १०% भात्रैरे ऩनन मसयी गना सके धेयै हुन्द््मो जस्तो राग्छ. तय अहहरे चाॉही जाऔॊ कक
जस्तो रागेको छ. अन्द्तयस्त्रिमा काभको अनब
ु वराई दे स बफकस्भा ककन नरागौने बन्द्ने भनभा कुया
उठ्छ! हे दै छू सभमरे भाननसराई कहाॉ कहाॉ ऩम
ु ौन्द्छ! अकाथायी सागथहरु बन्द्छन Canada, New

Zealand, Australia, UK, USA ककन नगएको बन्द्छन, तय भराई याम्रै अनुबव य ज्ञान छ, ती दे स्हरुभा
फास्ताबफकता के छ बनेय! कस्त्रम्तभा ऩनन एभशमा भा यहे य एभशमा (नेऩार ऩनन ऩछा ) कै रागग काभ गना
सक्मो बने ककन बफकभसत दे स्भा जानू ऩमो बन्द्ने गये को छू! भैरे फास्तावभा UK य USA को Offer
छोडेकई हो!

बाववस्मको प्रान के छ?
भेयो आधा बन्द्दा फढ़ी सभम प्रोजेक्ट proposal रेखनभा नै खचा हुन्द्छ, अनन नेऩार तेस्भा एउटा ऩाटा नय

दे श ऩरयहल्छ! अहहरे म्मानभाय (Burma) भा प्रोजेक्ट राने सूय छू! नेऩारभा भेयो एउटा चाहना केछ बने,
भैरे सुरु गये को प्रोजेक्ट, दे सबारयनै राउॊ च गने य नेऩारभा भछाको उत्सऩादन मेती धेयै होसकी सफै छे रो
खेरो होस य हये क ऩरयफायरे कस्त्रम्तभा ऩनन हप्ताभा दईु छोटी भाछा खान ऩामुन, जसरे गदाा
malnutrition, फच्चा हरुभा stunting य अकारभा भत्सृ मु नहोस!
ऩश्चात्ताऩ कहहरे गनब
ुा एको छ?
भराई ऩश्चताऩ छै न स्त्रजॊदगी भा, जे बमो बमो ऩीय गये य हुन्द्न,फरु सोचेय फुजेय ऩाइरा चाल्नुऩछा बन्द्छु,

तेसी गछुा! भैरे धेयै ऩटक भेयो स्त्रजन्द्दगीराई Challenge को रुऩभा डोमाएको छू! कसैरे ऩनन challenge
नाभरनेहो बने केही नमा कुयै फन्द्दें न, मो सॊसाय अगाडी move नै हुॉदैन!
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दे सको याजनननतभा कवत्तको चासो याख्नु हुन्द्छ?
अभर फढ़ीनै, हाभी जस्ता technical भाम्छे रे नाभरॊदा ऩनन हुन्द््मो जस्तो राग्छ तय घयभा, अकपस्भा २४
सै घॊटा इन्द्टयनेट छ, छीन छीनभा सभाचाय ऩढने फानी ऩये को छ! घयभा त नेऩारी TV चानेर ऩनन हे छुा!
ऩोभरहटकर deadlock य कहहरे कही रोक गीत सुन्द्दा, तेस्तो शान्द्त य सुन्द्दय नेऩार ककन मो बड्बैरो
बैयाखेको छ बनेय भन रुन्द्छ. अझ गुगभ
ा छे त्रको द्ु ख य बोक्भायी दे ख्दा त आॉखाफाट आॊशु झछा ,
तऩाईंराइ कस्तो राग्छ दे सको हारत सुन्द्दा, दे ख्दा?
भ OPTIMISTIC छू, सफै सभमको भाग अनुसाय ठीक हुॉदैन जान्द्छ! भरदयहरू जनत झगडा गये ऩनी

आखखय दे स फनाउन बनेय रागेका हुन, अस्त्रन्द्तम्भा सफै भभल््न! भभल्नुऩछा ! Facebook भा भैरे "Think
Tank for New Nepal" ग्रऩ
ु create गये को छू, हे नोस

(http://www.facebook.com/#!/groups/267417359940824/) तेस्भा भैरे दे खेको, भनभा रागेको
सभसाभनमक बफसमेभा रेक्छु, अरु दे सको उदहायण हदन्द्छु! बफदे स्भा बएऩनन idea हदन boarder रे
योकदै न, ३०० जनत भेम्फय फनेको छू, मो ननयॊ तय फद्धाउन्द्छु!

सोच्नोस तऩाईं प्रधानभन्द्त्री हुनब
ु ए कसयी दे स बफकास गनुा हुन्द्छ?
सफैबन्द्दा ठुरो योग भानभसक हो! भेयो भतरफ के हो बने हाभी भनरे नै गयीफ यहेछौ. दे सको धन बनेको
जनता वा human resource यहे छ! खानी छ, फन छ, सागयभाथा छ, नदी छन, तार छन तय हाभीरे

नतनराई उगचत फेफस्थाऩन गना सकेका छै नौं जस्तो राग्छ, नतनराई कसयी उऩमोगभा ल्माउने smart
ideas को खाॊचो छ, अनन हये क छे त्रभा ननस्वाथॉ रीडयको खाॊचो छ! तेस्कयण भैरे जहाॉ जहाॉ भौका
भभरेको छ य भभल्छ सागथहरुराई encourage गनेगये को छू, बफभबन्द्न दे सको उदहायणहदएय, हाभी कहाॉ

छौं अरु दे सको तर
ु नाभा, बनेय दाजेय दे खाउन्द्छु! अको नेऩारको प्रगनत हुन नहदने भख्
ु म योग भ्रष्टाचाय हो,
अस्त्रल्छऩना हो! याम्रो काभ गने य खटनेराई हौसरा! काभ गना नाजान्द्नेराई तारीभ को फेवस्था गये य

सध
ु यने भौका हदने फेफस्था भभरौने. गल्ती नजानेय हुन्द्छ प्राम, तय जानी जानी अटे य गनेराई भात्रै सजामा

हदने! दे सको रीडयरे vision हदने हो, एकदभ स्त्रस्ऩरयट बएको टीभ फनाउने हो हये क छे त्रको रागग ननस्वाथॉ
बफग््हरुकोको यामभा policy फनाउने हो! तेसऩनछ दे श बफकाशको गाडी हाक्ने हो यफ्तायभा! तेस्भा
सफैराई सभेटन खोज्नेहो! मेसयीकी एउटा झाडू रगाउनेरे ऩनन भैरे मो काभ दे शको रागग गदै छु बन्द्ने
सोचोस, एउटा ककसानरे ऩनन उसरे ऩरयफाय ऩल्नको रागग भात्र नबएय दे शको रागग केही खान्द्द्यान्द्न

उत्सऩादन गदै छू बन्द्ने सोचोस, अनन एउटा ब्माऩयीरे ऩनन आजै कभाऊ, अयफऩनत फनू बन्द्ने नसोचोस

कक, आत्सभे दे खख जनताको सेवा हुने गरय ethical business, गयोस जसरे गदाा जनतारे ऩनन ब्माऩरयरे
Service ऩुमए
ा को छ बन्द्ने सोचन
ु ! अनन हये क आभाहरुरे आफ्नो फच्चाको ऩारन ऩोसन गदाा उनरे
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दे सको रागग सच्चा नागरयक उत्सऩादन गदै छु बन्द्ने सोच्नसकने फफुन बन्द्ने भा चाहन्द्थे! 'Everyone
feels like an important part and contribute to achieve the national goal" - only then a
dream of new Nepal will come true ". अनन सफै तह य तप्का, जानत, बासा, छे त्रकारे भ नेऩारी हूॊ

बनी गफा गना सकोस य दे श बफकसको राभो मात्राभा रृदमादे खखनै सरयक होवोस. दे सरे भागे सफास्वो हदन
तमाय हुने जनता भानभसक तवायरे नै तैमेय हुने फाताफयण सज
ृ न गना उत्सप्रेरयत गने भेयो प्रमास हुनेगथमो.
अहहरेको ऩरयप्रेक्ष्माभा कृषी, tourism, hydropower, infrastructure आदी priority भा याख्नु ऩछा . याम्रो
मोजना बमे यकभ जुटने अवस्था छ! कस्त्रम्तभा ऩनन नमा य ठुरो एअयऩोटा फनाउने, योड पयाककरो

फनाउने, satelite काठभाॊडू फहहय फनाउने, खाने ऩानीको रागग rainwater collection भसस्टभको

promote गने गनुा ऩछा ! मोजना फनौन्द्दा, १० फषाको भास्टय प्रान वा कस्त्रम्तभा ५ फषाको भीडडमभ टभा
अफगधराई ख्मारभा याखेय फनाउने.

अन्द्त्समभा केही बन्द्न चाहानु हुन्द्छकी!
हाम्रो नेऩारभा ब्माऩक ननयासा छ, ऩोभरहटकर unstability को कायणरे! भ के बन्द्न चाहन्द्छु बने, सफैरे

आ आफ्नो ठौफाट, तह फाट गना सकने गरययाख,ुॊ धेयै अऩेक््म ऩनन गनुा हुन्द्न. सॊबफधान अहहरे आए ऩनन
नआमेऩनन, किशाक्राई के नै पयक होरा य! कृषी को काभ गने ऩछा , ऩद्ने रे ऩढने ऩछा , ऩढौनेरे ऩढ़उनु

ऩछा ! कसैरे ऩनन छरकऩट य ठूरा गपभात्र नगयी दत्त गचत्त बएय काभ गमो बने न दे स बफकास हुने हो!
हाभीरे हे नऩ
ुा छा , भनन गनऩ
ुा छा , कुनै हाम्रा ऩुखाारे, हाभभजस्तई भान्द्छे रे द्ु ख गये य साइककर फनैहदमे,

हाभी चारौन्द्छों, काय आबफस्काय गमो हाभी कुदौन्द्छौं, जेट फनैहदमे हाभी भजारे उडना ऩामौं! तेसरयने दे स
ऩनन तेस्तै हो, कहाॉ फाट कह्ना ल्माएका छन, कनत दख
ु रे दे श फचाम हाम्रा ऩुखाारे, हाभीरे केही गये नौ बने

बावी सॊतनतरे गधक्काछा , दे स्राई भागथ रागेनाऊ बने हाभी फॊचक
े ो के साय बनेय बन्द्छ! मो सॊसायको कुनै
ऩनन कुनाभा फस्नेरे चाह्यो बने हे ल्ऩ गना सक्छ, खरी नेऩारभा फसे दे सको सेवा हुने नफसे बफस्मो बन्द्ने
कुया गनब
ुा ामन !
धन्द्मवाद!

