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زموږ د بوفالو د دولتي ښوونځیو ( )BPSد زده کړې د ټولنې اړوند ټولو ګډونوالو ته ښه ماسپښین غواړم،

دا تیره اوونۍ موږ ،له تر ټولو غمجنو او سختو شېبو څخه تېرېدو چې د بوفالو په دولتي ښوونځیو کې ورسره مخ شوي وو .دغه شېبې له
خورا زیات خفګان او نه بیانېدونکي غم څخه ډکې وې ،چې په پایله کې یې لس بې ګناه انسانان له ښکلي ژوند څخه محرومه کړل.
نفرت چې په هر شکل وي تریخ او د منلو وړ نه دی! دغه ډول کړنې به په هیڅ ډول زموږ په هیڅ یو ښوونځي کې د زغم وړ نه وي .
زه د بوفالو د دولتي ښوونځیو ټولو کارکوونکو ،زده کوونکو ،کورنیو ،او د ټولنې غړو څخه غوښتنه کوم چې د کرکې او نفرت د هر
ډول هغو پیغامونو په اړه راپور ورکړي ،کوم چې دوی تجربه کوي یا یې شاهد پاتې کیږي .ترټولو مهمه داده چې پوه شو چې چوپتیا
خپله یوه ښکېلتیا ده ،او موږ باید په بدو کړنو او غلطو کارونو کې ځانونه ښکیل نه کړو .زما غوښتنه دا ده چې "که تاسو یو څه وینئ یا
یې اورئ  ...نو په اړه یې په چټکۍ سره  ...راپور ورکړئ!"! د دې په تمه او هیله مه پاتې کېږئ چې کوم بل څوک به یې په اړه راپور
ورکړي .موږ باید هغه بدلون واوسو؛ چې غواړو په ژوند کې یې وګورو! زموږ د ماشومانو راتلونکی دې ته اړتیا لري!

موږ په دې تیره اوونۍکې زموږ د "ښو ګاونډیانو په ښار" کې د خورا زیاتې مهربانۍ او د داسې یو ځای کیدنې شاهدان وو چې ما مخکې
هېڅکله نه وه لیدلې! دا موږ ته حتی د ژورې نا هیلۍ په دې سختو شېبو کې هم ،د غوره سبا لپاره یوه هیله رابخښي.
غواړم یادونه وکړم چې زه نه شم کولی چې د بوفالو د دولتي ښوونځیو پر کارکوونکو باندې له دې ډېر وویاړم ځکه د تل په څېر پرې
ویاړم کوم .د دوی په هر یوه باندې! تاسو تېره اوونۍ :زموږ د ښکلو زده کوونکو د پاملرنې ،تدریس او مالتړ لپاره سره یوځای شوي
واست ،په داسې حال کې چې تاسو د دې غمیزې په اړه خپله هم غمجن شوي یاست .هغه مسلکیتوب او ریښتینې اندیښنه چې زه یې شاهد
وم ،په ټولګي کې تر ټولو غوره وه! له تاسو مننه کوم!!
مهرباني وکړئ ،زموږ د بوفالو د دولتي ښوونځیو زده کوونکو او کورنیو ته د لیوالتیا ،باور او زړورتیا ورکولو ته ادامه ورکړئ .زه
پوهیږم چې تیره اوونۍ ډېره د فکر ګډوډوونکې او ویروونکې وه ،او کېدای شي په تاسو کې یې د فکري ګډوډۍ احساسات راپارولي وي
 ...چې په اړه یې درسره همغږی یم! خو ،د یادې غمیزې سربېره بیاهم ،تاسو زموږ هیواد ته وښودله چې ستاسو زده کړې مهمې دي او
دا چې موږ به دغه ډول بزدالنه او له کرکې څخه ډکو کړنو ته اجازه نه ورکوو چې د بوفالو د دولتي ښوونځیو هدف او لیدلوری ګډوډ
کړي! په دې توګه له تاسو څخه د زړه له کومې مننه کوم .موږ پوهیږو چې تاسو د روښانه او ګټورې راتلونکي لپاره هیلې او خوبونه
لرئ ،او موږ ستاسو په ژوند کې د ښوونکو په توګه ستاسو ټولو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تاسو سره په مرسته کولو کې خپل مسوولیت
په جدي ډول اخلو.
په وروستیو کې ،زموږ د ښوونځي اړوند د ټولنې مېشتو همکارانو ته یادوم چې؛ تاسو له موږ سره اوږه په اوږه والړ یاست ،دا ستاسو
ریښتیني ملګرتیا په ګوته کوي! د دندې د غوښتنې د پوره کولو او زموږ په ښوونځیو کې ماشومانو او کارکوونکو ته د غم شریکۍ او
فکري مالتړ له ورکولو څخه له تاسو مننه کوم… .او وایو چې موږ به بیا هم پاڅیږو!
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