नेपाली / NEPALI
मतदान गनुभन एकोमा धन्यबाद
म स्वीकार गदुछन कक म राजनीकतको एक कवद्यार्थी हुँ । म गमी मकहनाहरूको राजनीकतक अकधवेशनहरूको कभरे ज सके सम्म
अझै पकन हेछनु । चनन ावको रातमा किलोसम्म नकतजा नआउञ्जेल किलो बस्छन । मेरो आमाबवन ाले वहाुँहरूको अवकाश पकछ
मतदान सवेक्षणकमीको रूपमा धेरै वर्ु सेवा गनुभन यो – र वहाुँहरू ९० वर्ु पग्न दासम्म पकन यो गरररहनभन यो ।
म चनन ावको कदनमा अझै उत्साकहत हन्छन – मैले चाुँडै मतदान गरे पकन -- कवशेर् गरी जब हाम्रा कवद्यार्थीहरूले उनीहरूको ‘I
Voted’ कस्िकरको सार्थ सेल्फी पोष्ट गरे को देख्दछन । तर यस चनन ावको कदनमा मेरो उत्साह COVID-19 को सङ्क्रमण र हाम्रो
देशको राजनीकतक कवभाजनको कचन्ताको सार्थ कमकित छ ।
ती सबै भावनाहरू हाम्रो समाजमा र देशभरका माकनसहरू कसरी चनन ावका नकतजाहरू प्रकत कस्तो प्रकतकरया कदन सक्दछन्
भन्ने कचन्ता र हलाकबाि पठाईएका लाखौ ुँ मतपत्रहरू गणना गनु र काननन ी चनन ौतीहरूका सम्भाव्यता - जसको नकतजा हामीले
धेरै कदन वा हप्ताहरूसम्म र्थाहा नपाउन सक्ने वास्तकवक सम्भावनाले गदाु झन् बिेका छन् ।
यस प्रकरयालाई आफ्नै तररकाले प्रकि हन म हाम्रो क्याम्पस समदन ायको प्रत्येक सदस्यलाई धैयुताका सार्थ प्रोत्साकहत गनु
चाहन्छन । मलाई र्थाहा छ, लामो र गाह्रो अकभयान पकछ, यो एक ठूलो माग हो ।
•

हामीले मतदान के न्रहरूमा लामो लाइनहरू देखेका छौं ।

•

हामीले कवगतका चनन ावहरू (र आज राती देख्न सक्छौं) मतदान के न्रहरूमा देखेका छौं जहाुँ मतपत्रहरू सकक्कन्छ वा
प्रकवकधमा आउने खराबी कमलाउनन पने हन्छ ।

•

हामीलाई र्थाहा छ कक यो चनन ावले देशभरर COVID सङ्क्रमण बिाउने जोकखम छ ।

•

र हामीले उम्मेदवारहरू र नीकतहरू बारे कडा कवचारको कारणले गदाु व्यकिहरू, सार्थीभाइ र पररवारका
सदस्यहरूबीच चको कववाद भएको देखेका छौं ।

म क्याम्पस समदन ायका सदस्यहरू, कवशेर् गरी हाम्रा कवद्यार्थीहरूले यस चनन ावमा ल्याएका जोश र उजाुमा गवु गदुछन । सक
ं ाय,
कमुचारी र कवद्यार्थीहरूको Our Badgers Vote Coalition, जनन Prof. Kathy Cramer र Morgridge Center
for Public Service को Zachery Holder को सय
ं ोजकत्वमा Associated Students of Madison र Madison
City Clerk’s Office का सार्थ कमलेर धेरै भन्दा धेरै कवद्यार्थीहरूलाई यो चनन ावमा आवाज उठाउनको लाकग आफ्नो
संवैधाकनक अकधकार प्रयोग गने प्रोत्साकहत गरे का छन् । हामी फे रर Big 10 चनन ौतीमा भाग कलइरहेका छौं, जसमा कनन Big
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10 कलेजमा कवद्यार्थीहरू बीचमा मतदानको उच्च दर हनेछ भनेर हेररनेछ । (२०१८ सालमा जाुँचाहरूको बेलामा हामी दोस्रो

स्तरमा आएका कर्थयौुँ…यसपाली पकन Minnesota ले हामीलाई नहराओस् भन्ने चाहन्छन!)
सधै ुँ जस्तो, हामी माकनसहरूलाई जोडदार छलफल र बहसमा संलग्न हन प्रोत्साकहत गदुछौं । देशले आफ्ना नेताहरू छनौि गने
समयमा यसो गनुन अझै महत्त्वपणू ु छ । तर म तपाईलाई
ं आफ्नो कवचार, र चनन ावको नकतजामा तपाईको
ं प्रकतकरयाहरू रचनात्मक
तररकाले र सम्मानपवू ुक अकभव्यि गनु पकन प्रोत्साकहत गदुछन । Michigan State University का अध्यक्ष Samuel L.
Stanley Jr. ले भनेका छन,् "बृहत सामान्यीकरण, चररत्र हत्या, अको व्यकिको मान वा देशभकिमाकर्थ प्रश्न उठाउने वा अको
व्यकि वा सम्पकिमा चोि पर्न याउने कनराको हाम्रो समदन ायमा कतै ठाउुँ छै न ।"
यस कनवाुचनका कवर्य र उम्मेद्वारहरूका बारे मा धेरै व्यकिको दृि धारणा रहेको छ र मलाई र्थाहा छ कक पररणाम जेसक
न ै भएपकन
आउने कदनहरू के ही व्यकिहरूका लाकग सकजलो नहन सक्छ । व्यकिगत रूपमा हामी सुँगै हन नसक्दा सबै कनरालाई झन् गाह्रो
महससन गराउुँदछ ।
हामी नोभेम्बर ५ र ६ हाम्रा क्याम्पस समदन ायका सदस्यहरूका लाकग कनवाुचनको बारे मा आफ्ना कवचारहरू बाुँड्न र प्रत्येक
छलफल कक्षमा कमुचारीहरू सन्न न र समर्थुन प्रदान गनुका लाकग अनलाईन छलफलको अवसरहरू कमलाउुँदछ
ै ौं । म आशा
गदुछन कक तपाईलें भाग कलने कवचार गनुहन नेछ ।
म ती सबैलाई धन्यबाद कदन चाहन्छन, जो यस र कवगतका चनन ाव चरहरूको रममा मतदान र नागररक सहभाकगतालाई
प्रोत्साकहत गनु हाम्रो प्रयासको एक कहस्सा भएका छन् । हामी कवद्यार्थीहरूलाई नागररक कनराकानीमा बलपवू ुक तर आदरपवू ुक
तररकाले कसरी भाग कलने भनेर कसकाउन प्रकतबद्ध छौं । हामी चाहन्छौं कक हाम्रा कवद्यार्थीहरूले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई कसरी
बनाउने र कायम राख्ने कनरा कसक्नेछन् ।
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