
 शिनबार, मे २१, २०२२ 

 बफलो प��क �ूलह� (BPS)लिन�� क�ूिनटीका स�ूण� सद�ह�मा मेरो अिभवादन, 

 यो  गत  ह�ा,  हामीले  बफलो  प��क  �ूलह�ले  सामना  गरेको  सबैभ�ा  दु:खद  र  गा�ो  समय  भएको  छ।  दश 
 सु�र जीवनह�को मूख�तापूण� र भयानक �ितले, यो चरम आघात र �ा�ा गन� नसिकने शोकले भ�रएको छ। 

 घृणा  कुनै  पिन  �पमा  अ�ीकाय�  छ  र  िवष  सरह  हािनकारक  ��छ  !  हा�ो  कुनै  पिन  िव�ालयमा,  कुनै  पिन  �पमा 
 घृणालाई  हामीले  सहने  छैनौ।ँ  म  सबै  िब.पी.  यस.  (BPS)  का  कम�चारीह�लाई,  िव�ाथ�ह�  तथा  प�रवारह�,  र 
 समुदायका  सद�ह�लाई  घृणाका  सबै  स�ेशह�लाई  �रपोट�  गन�  आ�ह  गद�छु,  जसलाई  उनीह�ले  अनुभव 
 गरेका  वा  देखेका  �न  स�छन्।  यो  बु�नु  मह�पूण�  छ  िक  मौन  रहनु  भनेको  यस  दु�ाय�मा  संल�ता  देखाउनु  हो, 
 र  हामी  दु�  र  गलत  काममा  संल�  �नु  �ँदैन।  मेरो  िब�ी  छ  िक  "यिद  तपाइँ  केिह  दे�नु��छ  वा  सु�ु��छ  ... 
 यसलाई  िछ�ै  �रपोट�  गनु�होस्  ...!"!  अ�  कसैले  �रपोट�  गन�  छ  भनेर  आशा  गद�   चुप  लगेर  नब�ुहोला।  हामीले 
 सकारा�क  कुराह�  दे�  चाहेको  ख�मा,  हामी  �यं  प�रवत�न  �नुपछ�   !  हा�ा  बालबािलकाह�को 
 उ�ल भिव�को लािग यो चािह�छ! 

 यस  गत  ह�ामा,  हामीले  हा�ो  "असल  िछमेकीह�को  शहर"  मा  मैले  पिहले  किह�ै  नदेखेको  ज�ै  अटल  दया  र 
 सबै  जना  एकजुट  भएर  एकसाथ  आउँदै  गरेको  दे�ौ ं  !  य�ो  स�भावले  गिहरो  िनराशाको  यो  �णमा  पिन  हामी 
 सबैलाई उ�ल भिव�को लािग आशा िद�छ। 

 हा�ा  िब.पी.  यस.  (BPS)  का  कम�चारीह�  �ित  मैले  धेरै  नै  गव�  महसुस  गरेको  छु  भनेर  म  यस  सूचना  माफ� त 
 उ�ेख  गन�  चाह�छु।  हरेक  कम�चारीलाई  मेरो  सलाम  !यो  गत  ह�ा  तपाई  एक  जुट  भएर  सँगै  आउनुभयो:  यस 
 दुखद  घटनाको  कारण  तपाईको  आ�नै  शोकबाट  पीिडत  �ँदा  पिन  तपाईह�  हा�ा  सु�र  िव�ाथ�ह�को  हेरचाह 
 गन�,  िसकाउन  र  समथ�न  गन�  पिछ  पनु�  भएन।  मैले  देखेको  �वसाियक  प�र�म  र  हा�ो  समुदाय  �ितको  िवशु� 
 िच�ा, क�ामा उ�ृ� त�रकाले दे�खएको छ ! ध�वाद ! 

 हा�ा  िब.पी.यस.  (BPS)  का  िव�ाथ�ह�  र  प�रवारह�लाई  िनवेदन  गद�छु  िक  कृपया  लिचलोपन,  िव�ास  र  साहस 
 �दश�न  गन�  काय�लाई  िनर�रता  िदनुहोला।  मलाई  थाहा  छ  यो  गत  ह�ा  �ामक,  डरला�ो  िथयो,  र  यसले 
 तपाईमा  िच�ाको  भावनालाई  जगाएको  �नस�छ...  जुन  �ाभिवक  पिन  हो!  तर,  यसका  बाबजुद  पिन  तपाईले 
 तपाईको  िश�ा  मह�पुण�  छ  भनेर  हा�ो  देशलाई  देखाउनुभएको  छ  र  साथै  हामीले  घृिणत  िहंसाका  काय�ह�लाई 
 िब.पी.यस.(BPS)  को  उदे�  र  ल�मा  बाधा  पु� याउने  अनुमित  िदँदैनौ!ं  म  तपाई�ित  धेरै  नै  कृत�  छु।  हामीलाई 
 थाहा  छ  िक  तपाईसँग  उ�ल  र  सफल  भिव�को  लािग  आशा  र  सपनाह�  छन्,  र  हामी  ��ेकलाई  तपाईको 
 सबै  ल�ह�मा  पु�  म�त  गन�  तपाईको  जीवनमा  िश�कह�को  �पमा  हा�ो  भूिमकालाई  ग�ीरताका  साथ 
 िल�छौ।ं 

 अ�मा,  हा�ा  �ूलमा  आधा�रत  सामुदाियक  साझेदारह�लाई  एउटा  सानो  संदेश;  साँचो  साझेदारीको  अथ�लाई 
 मूत�  �प  िदँदै,  तपाई  हामीसँग  काँधमा  काँध  िमलाएर  उिभनुभएको  छ!  कत��को  आ�ानलाई  पूरा  गरेकोमा  र 
 हा�ा  िव�ालयह�का  बालबािलका  तथा  कम�चारीह�लाई  उदारदायी  र  िवचारशील  सहयोग  �दान  गनु�भएकोमा 
 ध�वाद। ... र हामी अझै पिन उठ्छौ!ं 
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