
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/24/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו באפעלט אראפנידערן די פענער אויף האלב־הויך און אויפלייכטן סטעיט 
  19-מערקפונקטן צו פארעהרען די "עסענשעל וואורקערס" וועלכע זענען געשטארבן פון קאוויד 

  
  פענער וועלן בלייבן האלב־הויך און מערקפונקטן וועלן בלייבן אויפגעלאכטן פאר "מעמאריעל דעי"

  

"עס פארלאנגט זיך א ספעציעלע סארט מענטש, ווען יעדע מענטשליכע  גאווערנער קאומאו:
אינסטינקט זאגט, ׳דארט איז א סכנה, גיי נישט אהין, אנטלויף פון דארט,׳ עס פארלאנגט זיך א 

ספעציעלע סארט מענטש צו זאגן, ׳ניין, איך גיי יא אריין, ווייל איך מיין איך קען איינעם 
און די ׳עסענשעל וואורקערס׳ האבן עס געטון, טאג איין, טאג אויס, טאג איין, טאג  לפן.׳ארויסהע

אויס, גייענדיג דירעקט אין דעם פייער אריין, נישט וויסנדיג, ׳צי ווער איך, גאט באהיט, 
׳גאט באהיט, צי ווער איך אנגעשטעקט און דערנאך ברענג איך עס אהיים צו מיין  אנגעשטעקט?׳

די  נוירסעס, דאקטוירים, שפיטאל שטאב, לערערס, און עסנווארג־ליפערונג ארבעטער. ינד?׳אייגן ק
איך שטיי אויבן דארט יעדן טאג און איך   אלע בראווע מענטשן, באס דרייווערס, סובוועי דרייווערס.
גייט נישט ארויס, האלט די קינדער  זאג, ׳גייט אהיים, היט אייך אפ, בלייבט אינדערהיים.

איר דארפט  איר זענט אן "עסענשעל וואורקער". דערהיים, בלייבט אינעווייניג. אבער נישט אייך.אינ
און אזוי האבן זיי   גיין ארבעטן מארגן, כדי יעדער אחוץ אייך זאל קענען בלייבן אינדערהיים.׳

  געטון."
  

"זיי זענען יעדן טאג אריינגעאנגען אין דעם פייער, און מיר זענען זיי שולדיג א געוואלדיגע,  קאומאו:
מיר זענען געגאנגען פון האבן די העכסטע צאל אינפעקציעס אין די וועלט,  געוואליגע הכרת הטוב.

עט טויזנטע מיר אין ניו יארק, די העכסטע אין די וועלט, צו די נידעריגסטע, און מיט האבן געראטעוו 
לעבנס, ווייל אויף דעם גאנצן פלאנעט איז נישט דא קיין מענטשן אזוי ווי די מענטשן אין דעם  

און זיי האבן געוויזן זייער כאראקטער, און זייער שטארקייט, און זייער קוראזש, און זייער   סטעיט.
  י׳."און געדענקט זיי און זייערע פאמיליעס דעם ׳מעמאריעל דע פאראייניגקייט.

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט באפוילן אז אלע פענער אויף רעגירונג בנינים זאלן 

אראפגעלאזט ווערן אויף האלב־הויך און מערקפונקטן זאלן אויפגעלאכטן ווערן אין רויט, ווייס, און בלוי,  
 .19-געשטארבן פון קאוויד , צו פארעהרען די "עסענשעל וואורקערס" וועלכע זענען30אויף זונטאג, מאי  

פענער וועלן בלייבן אויף האלב־הויך ביז מיטאג און מערקפונקטן וועלן בלייבן אויפגעלאכטן מאנטאג, מאי 
, פאר ׳מעמאריעל דעי׳ צו פארעהרען די דינסט־מענטשן וועלכע האב געגעבן זייער לעבן צו באשיצן  31

  דעם לאנד.
  

  אכטן ווערן רעכענען אריין:די מערקפונקטן וואס וועלן אויפגעל  •
  (One World Trade Center"ווָאן ווארלד טרעיד סענטער" ) •
  (Governor Mario M. Cuomo Bridge"גאווערנער מעריאו מ. קאומאו ברידזש" )  •
  (Kosciuszko Bridge"קאסצייושקא ברידזש" ) •
  (H. Carl McCall SUNY Buildingבילדינג" ) SUNY"ה. קארל מעקאל  •
  (State Education Building"סטעיט עדזשוקעישען בילדינג" ) •
  (Alfred E. Smith State Office Building"אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס בילדינג" ) •



 

 

  הויפט איינגאנגס טויער און עקספא  - ( New York State Fairgrounds"ניו יארק סטעיט פעירגרַאונדס" ) •
   צענטער 

  (Niagara Falls"נייעגערע פָאללס" ) •
 Grand Central Terminal - Pershingפערשינג סקווער ווייעדוקט" ) -"גרענד סענטרעל טערמינעל   •

Square Viaduct)  
  (Albany International Airport Authority"אלבאני אינטערנעשינעל עירפארט אויטאריטי" ) •
  (Lake Placcid Olympic Jumping Complextיק דזָאמפינג קאמּפלעקס" )דער "לעיק ּפלעסיד אלימּפ •
• MTA, LIRRR  - ( "איסט ענד געיטוועי" ביי "ּפען סטעישען"East End Gateway at Penn Station)  

  
  TVאון אין  דא( YouTubeפון דער גאווערנער׳ס באמערקונגען קען מען געפונען אויף "יו־טוּב" ) ווידיאו

  .דא( פארמאט h.264, mp4קוואליטעט )

  
  .דא פון די היינטיגע באמערקונגען קען מען געפונען  אודיאו

  
  .בלאט( Flickrקען מען באקומען אויף דעם גאווערנער׳ס "פליקר" ) בילדער

  
  א געיאגטער טראנסקריפט פון דעם גאווערנערס באמערקונגען קען מען באקומען אונטן:

  
עס איז "מעמאריעל דעי", און אויף "מעמאריעל דעי" געדענקען מיר   מיין לעצטע פונקט איז ווי פאלגענד.

די וואס האבן געגעבן זייערע לעבנס, געגעבן זייערע לעבנס פאר דעם לאנד, געקעמפט פאר פרייהייט,  
איך מיין אויך אז מיר זאלן געדענקען דער פארגאנגענע יאר אויף   ווייל פרייהייט קומט נישט אומזינסט.

  1,000געדענקן די  . 42,000 ניו יארקער וואס זענען געשטארבן. 42,000י", געדענקען די  "מעמאריעל דע
די סעזאנען   "עסענשעל וואורקערס" וואס זענען געשטארבן געבנדיג זייער לעבן, געבנדיג זייער לעבן.
  טוישן זיך, אבער זכרונות דארפן בלייבן, עס דארף בלייבן וואס מיר קענען זיך אפלערנען.

  
געדענקען ווי דערשראקן   געדענקען וואס פאר א פחד קאוויד איז געווען ווען עס האט זיך אנגעהויבן.

גיי אריין אין שפיטאל  זיי האבן נישט געוואלט ארויסקומען פון זייערע היימען. מענטשן זענען געווען. 
מענטשן פארדעקט פון   בשעת קאוויד, און עס איז געווען ווי מען וואלט געלאנדעט אין דעם קאסמאס.

מען האט נישט געקענט זיין קיין מענטש׳ס אויגן, אדער דעם   קאפ ביז פוס, מיט געזיכט־באשיצער.
זיי האבן געטראגן נאמען־צעטלעך, פשוט אז דער פאציענט זאל קענען זען עפעס פון דער   געזיכט.

ר האט נישט ריכטיג געוואוסט  קיינע קיינער האט נישט געוואוסט וויאזוי עס שפרייט זיך. מענטשהייט.
און עס זענען געווען מענטשן וואס זענען יעדן טאג געקומען אויף צו   וויאזוי מען ווערט אנגעשטעקט.

עס פארלאנגט זיך א ספעציעלע סארט מענטש אריינצולויפן אין פייער אריין כדי צו   באקעמפן דער מחלה.
ע סארט מענטש, ווען יעדע מענטשליכע אינסטינקט  עס פארלאנגט זיך א ספעציעל ראטעווען א צווייטן.

זאגט, ׳דארט איז א סכנה, גיי נישט אהין, אנטלויף פון דארט,׳ עס פארלאנגט זיך א ספעציעלע סארט 
  מענטש צו זאגן, ׳ניין, איך גיי אריין, ווייל איך מיין איך קען איינעם ארויסהעלפן.׳

  
ן, טאג איין, טאג אויס, טאג איין, טאג אויס, גייענדיג דירעקט  און די ׳עסענשעל וואורקערס׳ האבן עס געטו

׳גאט באהיט, צי ווער איך   אין דעם פייער אריין, נישט וויסנדיג, ׳צי ווער איך, גאט באהיט, אנגעשטעקט?׳
נוירסעס, דאקטוירים, שפיטאל   אנגעשטעקט און דערנאך ברענג איך עס אהיים צו מיין אייגן קינד?׳

די אלע בראווע מענטשן, באס דרייווערס, סובוועי   , און עסנווארג־ליפערונג ארבעטער.שטאב, לערערס
 איך שטיי אויבן דארט יעדן טאג און איך זאג, ׳גייט אהיים, היט אייך אפ, בלייבט אינדערהיים. דרייווערס.

איר זענט אן   גייט נישט ארויס, האלט די קינדער אינדערהיים, בלייבט אינעווייניג. אבער נישט אייך.
איר דארפט גיין ארבעטן מארגן, כדי יעדער אחוץ אייך זאל קענען בלייבן   "עסענשעל וואורקער".

צי איר ווילט רעדן פון דרייסטקייט, צי איר   און אזוי האבן זיי געטון.  און אזוי האבן זיי געטון. אינדערהיים.׳ 
צי איר ווילט רעדן וועגן די פראגע   צי איר ווילט רעדן פון דאס נישט קוקן אויף זיך. ווילט רעדן פון קוראזש.

אויב די אומשטענדן פארלאנגען פון אייך זיך   וואס וואלט איר געטון? ביי אייך אין די געדאנקען.

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

עשטאנען  צי וואלט איר אויפג אויפצושטעלן און לייגן דאס אייגן לעבן אין געפאר, וואס וואלט איר געטון?
  און אריינגעלאפן אין דעם פייער, צי וואלט איר זיך אוועק געגאנגען?

  
זיי זענען יעדן טאג אריינגעגאנגען אין פייער אריין, און מיר זענען זיי שולדיג א געוואלדיגע, געוואליגע  

אין ניו   מיר זענען געגאנגען פון האבן די העכסטע צאל אינפעקציעס אין די וועלט, דא דאנקבארשאפט.
יארק, די העכסטע אין די וועלט, צו די נידעריגסטע, און מיר האבן געראטעוועט טויזנטע לעבנס, ווייל אויף  

און זיי האבן געוויזן   דעם גאנצן פלאנעט זענען נישט דא קיין מענטשן אזוי ווי די מענטשן אין דעם סטעיט.
און געדענקט זיי און   ש, און זייער פאראייניגקייט.זייער כאראקטער, און זייער שטארקייט, און זייער קוראז

  א דאנק, און זאל גאט בענטשן. זייערע פאמיליעס דעם ׳מעמאריעל דעי׳." 
  

###  
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