
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/6/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער היסטארישע לעגיסלאטיווע פעקל צו פארשטערקערן רעוואלווער 
   געזעצן און באשיצן ניו יארקער

   
הָאולס  -וויכטיגע רעוואלווער געזעץ לּוּפ-ביל פעקל פארשליסט קריטיש -אויספירליכע צען 

   עאויפגעדעקט אין טראגישע שיסערייען אין באפעלאו און אּווואלד
   

אויטאמאטישע ביקסן דורך סיי וועמען -פארבאט דאס קויפן סעמי  S.9458/A.10503לעגיסלאציע
   דורך פאדערן א לייסענס  21אונטער׳ן עלטער פון 

   
פארבאט קויפן קערפער פאנצער מיט אן אויסנאם פאר די אין  S.9407-B/A.10497 לעגיסלאציע

   ספעציפישע פראפעסיעס  
   

פארברייטערט ליסטע פון מענטשן וועלכע קענען פייל׳ען     S.9113-A./A.10502לעגיסלאציע
׳ס אונטער  ERPOעקסרעמע ריזיקע באשיצונג באפעלן און פאדערן געזעץ אינפארסירונג צו פייל׳ען 

    רטן אומשטענדן ספעציפישע סא
   

-פעקל טוט אויך פארשטערקערן פארברעכנס באריכטן; פארשליסט ״אנדערע רעוואלווער״ לּוּפ
אויטאמאטישע רעוואלווערס; עלימינירט דאס -הָאול; פאדערט מייקרָאסטעמּפינג פון נייע סעמי

ון סָאושעל קאפאציטעט אריינפיר מכשירים; פאדערט פ-ערלויבטע הויך- ווייטער ערלויבן פריער
    מידיע קאמפאניס צו פארבעסערן אפרוף צו און באריכטונג פון העסליכע אינהאלט 

   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן א היסטארישן לעגיסלאטיווע פעקל צו זאפארט  
יפגעדעקט דורך  הָאולס או-וויכטיגע לּוּפ-פארשטערקערן די סטעיט׳ס רעוואלווער געזעצן, שליסן קריטיש

-שיסער אין באפעלאו און אּווואלדע און באשיצן ניו יארקער פון די מכה פון רעוואלווער געוואלד
פארברעכנס וועלכע האלטן אין איין ווייטער אינפעקטירן אונזער לאנד און שטעלן אין געפאר אונזערע  

, YMCAאיסט בראנקס -טקאמיוניטיס. גאווערנער האוקול שרייבט אונטער די בילס ביי דעם נָאר
קאזינס, סּפיקער קארל היעסטי, -צושטייענדיג אויף די זייט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

צוזאמארבעטער אין דער לעגיסלאטור, אטוירני גענעראל לעטישע דזשעימס און קרבנות און  
    איבערלעבער פון רעוואלווער געוואלדטאט. 

  
אס רייסט אונזער לאנד אויף שטיקער. געדאנקען  פארברעכנס איז אן עפידעמיע וו -״רעוואלווער געוואלד

האט גאווערנער   און געבעטן וועלן דאס נישט פאררעכטן, אבער נעמען שטארקע שריטן וועלן יא,״ 
״אין ניו יארק נעמען מיר דרייסטע שריטן צו באשיצן די מענטשן פון אונזער סטעיט. איך   האוקול געזאגט.

-ספירליכן ביל פעקל וואס פארבאט דאס פארקויפן סעמישטאלציר מיך אונטערצושרייבן אן אוי
פאנצער אויסער פאר  - , פארבאט דאס פארקויפן קערפער21אויטאמאטישע וואפנס צו מענטשן אונטער 

וויכטיגע רעוואלווער געזעץ ארויסדרייענישן און  -מענטשן אין געקליבענע פראפעסיעס, פארמאכט קריטיש



געזעץ צו האלטן רעוואלווערס ארויס פון די הענט פון בייזוויליגע   פארשטערקערט אונזער ׳רויטער פאן׳
נייע מאסנאמען וועלכע וועלן, לויט מיין מיינונג, ראטעווען לעבנס. איך בין דאנקבאר צו   —פארשוינען 

קוזינס, סּפיקער היעסטי, און אלע אונזערע לעגיסלאטיווע צוזאמארבעטער -מאיאריטעט פירער סטוערט
דרינגענדע און דורכגעטראכטע שריטן ווי עס פאדערט זיך פאר דער נושא. כאטש מיר   פאר׳ן נעמען

וועגווייזיגע רעוואלווער געזעצן,  -נעמען געשווינדע שריטן צו פארשטערקערן ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
פארברעכנס זענען א נאציאנאלער פראבלעם. איך מוטיג  -אנערקענען מיר אז רעוואלווער געוואלד

ס ווידעראמאל נאכצופאלגן ווי מיר האבן געטון און נעמען באלדיגע שריטן דורכצופירן באדייטנדע  קאנגרע
   רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט מאסנאמען. לעבנס ווענדן זיך דערין.״ 

  
פארברעכנס אין אונזער לאנד צוליב די ווייט  -״עס איז פאראן א מכה פון רעוואלווער געוואלד

אלע געווער. יאר נאך יאר ווערן אונזערע געגנטער אנגעפלייצט מיט אומלעגאלע  פארשפרייטע אומלעג
רעוואלווערס און גייסט רעוואלווערס, פייניגן פאמיליעס און אויפריכטיגע בירגער יעדן טאג, אבער דאך  

האט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא ענדערט זיך גארנישט דער נאציאנאלער אפרוף דערצו,״ 
שכל׳דיגע רעוואלווער זיכערהייט לעגיסלאציע  -ן ניו יארק, האבן מיר איצט דורכגעפירט פשוט״איגעזאגט. 

שולע גראדואירונג. אין דעם קאמף צו ראטעווען  -און מער קינדער וועלן צוליב דעם דערלעבן זייער הויך
 לעבנס, פירט ניו יארק דעם וועג.״  

   
״אונזער לאנד איז געברענגט געווארן צו  אגט, קאזינס האט געז-מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

געווער וועלכע זענען צו גרינג צו באקומען דורך די  - א מאמענט פון געמיינזאמע חשבון הנפש צוליב קריגס
אזעלכע וואס זוכן צו רצח׳ענען. די וואפנס האבן געמאכט פלעצער אין אונזערע קאמיוניטיס ווי סקולס, 

ר, און קאנצערטן, פלעצער פון רוצח׳ישע איבערקערעניש. אין די  גראסערי סטארס, געבעט הייזע
שרעקליכע צייטן אין ניו יארק און איבער׳ן לאנד האבן מיר געארבעט מיט גאווערנער האוקול, סּפיקער  

היעסטי, און מיטגלידער פון דער דעמאקראטישער לעגיסלאטור אויפצוטרעטן און שיקן א מעסעדזש אז  
פארברעכן איז אומדערטרעגליך און מיר נויטיגן זיך אין ווירקליכע  -לווער געוואלדדער וועג פון רעווא

 ענדערונגען.״  

  

״מיינע קאלעגעס און איך אין דער אסעמבלי אסעמבלי סּפיקער קארל היעסטי האט געזאגט, 
-רעוואלווער געוואלדמאיאריטעט האבן געארבעט אומערמידליך שוין יארן צו אדרעסירן די מכה פון 

טעג האבן צוויי אויפטרייסלענדע   10פארברעכנס וואס פלאגט דעם לאנד שוין צו לאנג. אין בלויז 
אומשולדיגע נפשות אין אּווואלדע, טעקסאס, און אט דא אין באפעלאו, ניו   31שיסערייען אומגעברענגט 

לטן זיך געזאלט שפירן אפגעהיטן.  אין אזעלכע ערטער וואו זיי ווא —אריינגערעכנט קינדער  —יארק 
אינאיינעם מיט אונזערע קאלעגעס אין דעם סענאט און גאווערנער האוקול, האבן מיר געארבעט צו מאכן  
ניו יארק׳ס רעוואלווער געזעצן געוויסע פון די שווערסטע אין דעם לאנד וויבאלד מיר גלויבן אז עס קומט  

פגעהיטן. איך שטאלציר מיך מיט אונזערע באמיאונגען דא אין  זיך פאר יעדן אמעריקאנער זיך צו שפירן א
ניו יארק, אבער דער לאנד דארף האבן אן ערנסטע געשפרעך איבער דאס זיין פאר׳כישוף׳ט אין ביקסן  

און אנפאל געווער אויף אזא געמיינעם אופן, כדי אז יעדער אמעריקאנער זאל קענען וואוינען אן מורא פון  
   פארברעכנס אנברענגען חורבנות אויף זייערע קאמיוניטיס.״-לדרעוואלווער געווא

  

״היינט נעמט ניו יארק געשווינדע,  ניו יארק אטוירני גענעראל לעטישע דזשעימס האט געזאגט, 
פארברעכנס עפידעמיע וואס טוט ווייטער  -אויספירליכע שריטן צו באקעמפן די רעוואלווער געוואלד

פון אומשולדיגע אמעריקאנער טאג טעגליך. איבער׳ן גאנצן לאנד טוען   אומברענגען אומצאליגע לעבנס
שטיקלעך און דריידרלעך און שוואכע געזעצן און פובליק באאמטע וועלכע זיצן מיט צוזאמגעלייגטע הענט  

ערמעגליכן פאר ביקסן זיך צו פארשפרייטן אין אונזערע גאסן און אנברענגען חורבנות. מיט דעם נייעם  
רעוואלווער געזעצן, וועט ניו יארק ווייטער ווייזן דעם וועג אין איינפירן פארשטענדליכע  פעקל פון 

רעוואלווער געזעצן וועלכע האלטן אונזערע מענטשן אפגעהיטן, און איך מוטיג אנדערע סטעיטס צו טון  



ז דער צייט  איצט אי —דאס זעלבע. דער צייט פאר בלויז געדאנקען און געבעטן איז שוין לאנג פאריבער  
 צו טון למעשה.״ 

   
ביל׳יגע פעקל, אריינגעשריבן אין געזעץ ווייניגער ווי איין חודש נאך די טראגישע  -דער אויספירליכער צען

ווייסע סּוּפרעמַאסיסט טעראר אקט ביי א באפעלאו סופערמארקעט, וועט: פארבאטן דאס פארקויפן  
דורך פאדערן א לייסענס; פארבאטן דאס איינקויפן    21אונטער אויטאמאטישע ביקסן צו סיי וועמען -סעמי

קערפער פאנצער דורך סיי וועמען וואס איז נישט באשעפטיגט אין א בארעכטיגטע פראפעסיע;  
פארשטערקערט דער ׳רויטער פאן׳ געזעץ דורך פארברייטערן די ליסטע פון מענטשן וועלכע קענען  

( און פאדערן געזעץ אינפארסירונג צו פייל׳ען  ERPOאפעלן׳ )פייל׳ען ׳עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג ב
ERPO  ;׳ס אין גאר ספעציפישע סארטן אומשטענדן; מאכן א פארברעך דאס דראען א מאסן שעדיגונג

רעוואלווער; פארשטערקערן -אויטאמאטישע האנט-פאדערן מייקרָאסטעמּפינג פאר נייע סעמי
רטיגע און פעדעראלע אגענטורן ווען רעוואלווערס זענען  אינפארמאציע מיטטיילונג צווישן סטעיט, א

געניצט געווארן אין פארברעכנס און פארשטערקערן פאדערונגען פאר רעוואלווער האנדלער פארבינדן צו  
האלטן און אפהיטן זייער אינווענטָארי; פארמאכן דעם ״אנדערן רעוואלווער״ דריידל דורך  -רעקארד

ערלויבטע הויכע  -געווער; עלימינירן דאס באזיצן פריער -באדייט פון שיסענדערן און פארברייטערן די 
קאפאציטעט אמוניציע אריינפיר מיטלען; און פאדערן פון סָאושעל מידיע פלאטפארמעס צוצושטעלן א  

 מעכאניזם פאר באניצער צו באריכטן העסליכע אויפפירעכטס. 

   
   ביקסן  אויטאמאטישע-העכערן די עלטער אויף צו קויפן סעמי 

   
-פאדערט אז א יחיד זאל באקומען א לייסענס בעפאר׳ן קויפן א סעמי S.9458/A.10503 לעגיסלאציע

יאר אלט   21עקזיסטירנדע ניו יארק סטעיט געזעצן, מוזן יחידים זיין  -ויטאמאטישן ביקס. אונטער פריערא
    אויף זיך איינצושאפן א רעוואלווער לייסענס. 

   
   פאנצער פארבאטן קערפער 

   
מאכט אומגעזעצליך דאס איינקויפן און פארקויפן קערפער וועסטלעך   S.9407-B/A.10497עלעגיסלאצי

פאר סיי ווער עס איז נישט באשעפטיגט אין א בארעכטיגטע פראפעסיע; בארעכטיגט פראפעסיעס  
באשטימט דורך   רעכענען אריין געזעץ אינפארסירונג באאמטע און אנדערע פראפעסיעס וועלכע זענען

דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט אין באראטונג מיט אנדערע אגענטורן. עס פאדערט אויך אז אלע קערפער  
    וועסטלעך פארקויפונגען ווערן דורכגעפירט פערזענליך. 

   
   פארשטערקערן דער ׳רויטער פאן׳ געזעץ

   
פייל׳ען אן ׳עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג  פארברייטערט ווער עס מעג  S.9113-A/A.10502 לעגיסלאציע

( פעטיציע אריינצורעכענען געזונטהייט באהאנדלונג פראקטיצירער וועלכע האבן  ERPOבאפעל׳ )
    אונטערזוכט דעם פערזאן אינערהאלב די פארלאפענע זעקס חדשים. 

   
עזונטהייט  געווער לייסענסינג שטאטוט אויף צו פארזיכערן אז גייסטישע ג-עס ענדערט די שיס

פראקטיצירער׳ס באריכטן אויף פאטענציעל שעדליכע יחידים ווערן שטארק גענומען אין באטראכט ביים  
   געווער לייסענס. -אנטשיידן צי מען זאל ארויסגעבן א שיס

   
פעטיציעס ביים באקומען   ERPOעס פאדערט אויך פון פאליציי און דיסטריקט אטוירניס איינצוגעבן  

    באגלויבטע אינפארמאציע אז א יחיד האט אויסזיכטן צו ערנסט שעדיגן זיך אדער אנדערע; 
   



ון  עס פאדערט פון די סטעיט פאליציי און די מוניציפאלע פאליציי טרענירונג קאונסיל צו שאפן א
    פעטיציע;  ERPOפארשפרייטן ּפָאליסיס און פראצעדורן צו אידענטיפיצירן ווען עס איז פאסיג אן  

   
    מייקרָאסטעמּפינג 

   
פאדערט פונ׳ם אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס צו   S.4116-A/A.7926-A לעגיסלאציע

פעאיגע רעוואלווערס זענען  -באשטעטיגן אדער זיך אנטזאגן פון צו באשטעטיגן אז מייקרָאסטעמּפינג
טעכנאלאגיש אויספירליך און אויב באשטעטיגט אלס אויספירליך, אוועקצושטעלן פראגראמען און  

זא טעכנאלאגיע; און שטעלט אוועק אלס א פארברעכן דאס אומגעזעצליך  פראצעדורן פאר׳ן איינפירן א
    געווער.  -ערמעגליכטע שיס-מייקרָאסטעמּפינג-פארקויפן נישט

   

שאכטלען מיט -צייכנונג טעכניק וואס צייכנט און פאטראן-מייקרָאסטעמּפינג איז א המצאה׳דיגער געווער
געווער גיבט ארויס א שאס. דאס ערמעגליכט פאר  -אן באזונדערע פינגערּפרינט יעדעס מאל א שיס

אויספארשער צו געפונען א פארבינדונג צווישן קוילן און שאכטלען געפונען ביי פארברעכנס ערטער צו א 
   ספעציפישע רעוואלווער און פאטענציעל אנדערע פארברעכנס.

   
   פארמאכן ארויסדרייעניש מעגליכקייטן 

   
געווער״ אויף אריינצורעכענען סיי  -פארברייטערט די באדייט פון א ״שיסS.9456/A.10504  לעגיסלאציע
געווער עס איז נישט ערקלערט אין דעם שטראף געזעץ וואס איז געאייגנט אדער קען גרינג  -וועלכע שיס

דאס איז געצילט אויף צו פארכאפן    געביטן ווערן אויף ארויסצושיסן א קויל דורך אויפרייס מאטריאל.
האלטער, וועלכע דרייען זיך ארויס פון  -געווער וואס איז געענדערט געווארן צו שיסן פון אן ארעם-שיס

    געווער און ביקסן.-איצטיגע באדייטן פון שיס
   

ערלויבטע הויכע  -עלימינירט דאס ווייטער ערלויבן פריער S.9229-A/A.10428-A לעגיסלאציע
לכע זענען געזעצליך באזיצט געווען בעפאר דאס איינפירן  קאפאציטעט אמוניציע אריינפיר מיטלען ווע

    .1994דעם ׳סעיף אקט׳ אדער פראדוצירט בעפאר  
   

מאכט א פארברעכן דאס דראען מאסן שעדיגונג און דאס פארערגערן   S.89-B/A.6716-A לעגיסלאציע
    דראען מאסן שעדיגונג.

   
   פארשטערקערן אינפארמאציע מיטטיילונג 

   
פאדערט פארשטערקערטע באריכטונג דורך געזעץ אינפארסירער   S.4970-A/A.1023-A לעגיסלאציע

צו די סטעיט און פעדעראלע רעוואלווער דַאטעבעיסעס. אגענטורן מוזן באריכטן פארכאפטע אדער  
ם  פונקט; אנטיילנעמען אין דע-צוריקבאקומען רעוואלווערס צו די קרימינאלע רעוואלווער פארזאמלונגס

ATF  ׳ס געמיינזאמע דאטא מיטטיילונג פראגראם; און, אריינלייגן דעם מעיק, מאדעל, קעליבער און
    סעריע נומער פון דעם רעוואלווער אין דעם נאציאנאלן פארברעכן אינפארמאציע צענטער. 

   
ארטן. עס דער געזעץ פאדערט פון גאן הענדלער צו איינפירן אוניפארם זיכערהייט און באריכטונג סטאנד

און נישט באגלייט דורך עלטערן פון אריינגיין אין געוויסע ערטער פון א   18פארבאט יעניגע אונטער 
געווער,  -רעוואלווער האנדלער׳ס ארט און פאדערט טרענירונג פאר אלע ארבעטער אויף דורכפירן שיס

אן אפרוף צו אומלעגאלע  גָאן טראנספערס, אריינגערעכנט אידענטיפיקאציע פון און-רייפעל, און שָאט
איינקויפונגען. עס פאדערט אויך פון סטעיט פאליציי דורכצופירן אינספעקציעס פון רעוואלווער האנדלער  

    יעדע דריי יאר. 
   



   פארבעסערן אפרוף און באריכטונג פון העסליכע און דראענדע סָאושעל מידיע אינהאלט 
   

ון סָאושעל מידיע נעטווָארקס אין ניו יארק צוצושטעלן א  פאדערט פ S.4511-A/A.7865-A לעגיסלאציע
קלארע און דייטליכע ּפָאליסי איבער וויאזוי זיי וועלן זיך אפרופן צו אינצידענטן פון העסליכע אויפפירעכטס  

אויף זייער פלאטפארמע, און האלטן גרייט גרינג צוטריטליכע מיטלען פאר באריכטן העסליכע אינהאלט  
   אטפארמעס.אויף יענע פל

   
פָארס אויף סָאושעל מידיע און עקסטרעמיסטישע  -שאפט א נייעם טעסק S.9465/A.10501 לעגיסלאציע

פָארס, פלצירט אין דעם אפיס פון אטוירני גענעראל, וועט שטודירן און  -פארברעכנס. דער טעסק-געוואלד
אויספארשן די ראלע פון סָאושעל מידיע קאמפאניס אין מוטיגן און פארמיטלען עקסטרעמיסטישע 

    לאנדישע טעראריזם אויפ׳ן אינטערנעט. -און איןפארברעכנס -געוואלד
   

דער שטארקער ריי נייע געזעצן, אויספלאנירט אויף צו באזארגן באלדיגע פארשטערקערטע באשיצונגען  
קאזינס און -און אנטוויקלט און באוויליגט אין צוזאמארבעט מיט מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט

צוויי עקזעקיוטיוו באפעלן ארויסגעגעבן באלד אויף די שפורן פון דער  סּפיקער קארל היעסטי, בויט אויף 
    באפעלאו שיסעריי. 

   
איז געאייגנט אויף צו באקעמפען די באאומרואיגנדע אויפשטייג אין   עקזעקיוטיוו באפעלדער ערשטער 

פארברעכנס אפטמאל באאיינפלוסט דורך און  -לאנדישע טעראריזם און עקסטרעמיסטישע געוואלד-אין
וועט און ארויפגעשטעלט אויף סָאושעל מידיע פלאטפארמען און אינטערנעט פארומען. דער  אויסגעפלאנע

עקזעקיוטיוו באפעל רופט אויף דער אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס צו 
ערהאלב דער לאנדישע טעראריזם, אינ-עטאבלירן א נייע איינהייט, געווידמעט בלויז צו דאס פארמיידן אין

טעראריזם. די נייע איינהייט וועט פאקוסירן אויף דראונג אפשאצונג -אפטיילונג׳ס אפיס פון קאנטער
פארוואלטונג, אויסטיילן געלטער צו ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו שאפן און אנפירן זייער אייגענע  

צו נעמען שריטן צו שטערן די   דראונג אפשאצונג פארוואלטונג מאנשאפטן און אויסניצן סאושעל מידיע
ראדיקאליזאציע פראצעס. עס וועט אויך אויסשולן געזעץ אינפארסירונג מיטגלידער, גייסטישע געזונט  

- לאנדישע און הי-פראפעסיאנעלן און סקול באאמטע אויף דעם לעצטנסדיגן אויפשטייג אין אין
אליזאציע, ווי אויך שאפן בעסטע  פארברעכנס און ראדיק-אויפגעצויגענער עקסטרעמיסטישע געוואלד

    צוגאנגען פאר אידענטיפיצירן און שטערן דער ראדיקאליזאציע פראצעס.
  

דער עקזעקיוטיוו באפעל פאדערט אויך פון די סטעיט פאליציי אוועקצושטעלן א געווידמעטע איינהייט  
לאנדישע -רן אין( אויף נאכצושפיNYSICאינערהאלב דעם ניו יארק סטעיט אינטעליגענץ צענטער )

פארברעכנס דורך סָאושעל מידיע. די איינהייט וועט אויסארבעטן פארשונג -עקסטרעמיסטישע געוואלד
צוגאנגען דורך סָאושעל מידיע אנאליזן, מיט א ספעציפישן פאקוס אויף אידענטיפיצירן מעגליכע דראונגען  

שע געוואלדפארברעכער. צום לעצט,  און פערשוינען מאטיווירט דורך ראדיקאליזאציע און עקסטרעמיסטי
פאדערט דער עקזעקיוטיוו באפעל פון יעדע קאונטי דורכצופירן א גרונטליכע איבערזיכט פון אירע  

לאנדישע -איצטיגע סטראטעגיעס, ּפָאליסיס און פראצעדורן פאר זיך קעגנשטעלן דראונגען פון אין
    טעראריזם.

וועט פאדערן פון סטעיט פאליציי איינצוגעבן פאר אן עקסטרעמע  עקזעקיוטיוו באפעלדער צווייטער 
( אונטער ניו יארק סטעיט׳ס ׳רויטער פאן׳ געזעץ ווען אימער זיי זעען א  ERPOריזיקע באשיצונג באפעל )

   מעגליך פארדעכטיגטע פארשוין דראעט צו שעדיגן זיך זעלבסט אדער אנדערע.
  

ס פון דעם אטוירני גענעראל אונטער צום אפי אנווייזונג געבן אן גאווערנער האוקול האט אויך ארויסגע
אויסצופארשן און שטודירן די סָאושעל מידיע פלאטפארמען וועלכע זענען   (8)63עקזעקיוטיוו געזעץ טייל  

געניצט געווארן דורך דעם באפעלאו שיסעריי פארדעכטיגטן אויף באקאנט צו מאכן, מוטיגן, און  
לעגיטימיזירן די ראסיסטישע ׳ערזעצונג טעאריע׳.   פארמיטלען געוואלדטאטן, דרוקן אויס האסע און

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-18-preventing-and-responding-domestic-terrorism&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWMjpmd5p8%2FTHtzvvKz8%2F%2FIUiFEMHcJjOuIdAwT%2BsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-19-directing-state-police-file-extreme-risk-protection-orders&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335458855436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tFfpR5gcv8jqPoOfGTZKLZqSsHYbFNH%2BdoVNy8Rjq2w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FExecutive_Law_63_Referral.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9d38c9331777404b67a908da47e28394%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637901335459011664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4SqUZ%2FkATrD7As8wkcEOkgbKkqu3BUU0ArC1DiskJPw%3D&reserved=0


געפינסן פון די אויספארשונג וועלן געניצט ווערן צו פארשטערקערן און בויען אויף ניו יארק סטעיט׳ס 
   פארברעכנס.-סטראטעגיע פאר באקעמפן האסע און עקסטרעמיסטישע געוואלד

  
״די   קאמיסיאנערין ראזעננע ראסאדא האט געזאגט,אפטיילונג פון קרימינאלע יוסטיץ סערוויסעס 

אויפטרייסלענדע מאסן שיסערייען אין באפעלאו האט געענדערט ניו יארק. עס האט צוריסן א קאמיוניטי  
געטריבענע עקסטרעמיזם. אזוי ווי מיר הערן די  -און אויפגעדעקט אונזער אויסגעשטעלטקייט צו האס

סטע באטראפן געווארן און שטיצן זייער ערהוילונג, מוזן מיר נעמען  שטימעס פון די וועלכע זענען די מער
שריטן זיכער צו מאכן אז דאס געשענט נישט קיינמאל נאכאמאל. דורך די בילס וואס גאווערנער האוקול 

שרייבט אונטער היינט אלס געזעץ, טוט ניו יארק זיך קעגנשטעלן דעם רציחה׳שען געמיש פון האסע, 
פארברעכנס. מיר דאנקען דער גאווערנער פאר איר פירערשאפט  -רעוואלווער געוואלדעקסטרעמיזם און 

צו באשיצן ניו יארקער און קוקן ארויס צו ארבעטן מיט אונזער סטעיט און ארטיגע צוזאמארבעטער אויף  
וועגווייזיגע רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט -איינצופירן די געזעצן, בויענדיג אויף אונזערע לאנד

 ּפָאליסיס און פראגראמען.״ 
  

״לעצטערע פאסירונגען האבן   ניו יארק סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי באסעט האט געזאגט,
ווידעראמאל איבערצייגט די נויט צו נעמען א לעגאלע און ּפָאליסי צוגאנג צו אדרעסירן די רעוואלווער  

ס און קאסט לעבנס טאג טעגליך. אפהאלט איז פארברעכנס וועלכע פלאגן אונזערע קאמיוניטי-געוואלד
דער הויפט מיטל פון א פובליק געזונטהייט צוגאנג. איך אפלאדיר דער גאווערנער פאר איר פירערשאפט  

אין איינשרייבן אלס געזעץ א ריי בילס וועלכע זענען א שיינענדע ביישפיל צום לאנד און וועלן מאכן ניו  
 וען לעבנס. דאס איז פובליק געזונטהייט בפועל.״  יארקער מער אפגעהיטן און ראטעו

  
״דאס אפרוימען אומלעגאלע  סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,

רעוואלווערס פון אונזערע גאסן פארבלייבט א הויפט ציל און מיר טוען ווייטער זיך אנשליסן מיט אונזערע 
ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן מיטצוטיילן אינפארמאציע, סטראטעגיעס,  

און שטיצע פון דער גאווערנער און דער  און טאקטיקן. מיר זענען דאנקבאר די אנטשלאסנקייט 
לעגיסלאטור פאר די ארבעט און אונזער געמיינזאמע ציל פון צושטעלן פאר די זיכערהייט און  

    אפגעהיטנקייט פון יעדן ניו יארקער.״ 
  

״איך   ניו יארק סטעיט אפיס פון שיסעריי פארמיידן דירעקטארין קאליאנא עס. טאמאס האט געזאגט,
ביל -רנער האוקול און אונזערע לעגיסלאטיווע צוזאמארבעטער פאר דעם אויספירליכן צעןדאנק גאווע

מעגליכקייטן אין די רעוואלווער  -פעקל וועלכס וועט פארשטערקערן און פארמאכן קריטישע ארויסדרייעניש
פצוהאלטן  מיטלען א-געזעצן. מיר וועלן ווייטער אנגיין מיט א פילצווייגיגע צוגאנג צו בויען לייזונגס

ארייננעמענדיג פובליק געזונטהייט, ּפָאליסי און   —פארברעכנס איבער׳ן סטעיט -רעוואלווער געוואלד
און מיר מוטיגן די פון אויסער ניו יארק סטעיט צו נעמען שריטן מיט די   —באזירטע צוגאנגען -קאמיוניטי

ברעכנס ווי עס פאסט זיך פאר אזא פאר-זעלבע מאס דרינגענדקייט כדי צו אדרעסירן רעוואלווער געוואלד
  לאנדישע פראבלעם וואס עס איז.״-גאנץ

  
אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי  

, ״היינט האט ניו יארק סטעיט, אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, גענומען  האט געזאגט
ינדע שריטן צו פארשטערקערן אונזערע רעוואלווער געזעצן און העכערן די  געשווינדע און אנטשי

בירגער. דאס האלטן ניו יארקער אפגעהיטן  -זיכערהייט און אפגעהיטנקייט פון אונזערע ניו יארקער מיט
געווער אוועק פון בייזוויליגע  -מיינט זיכער מאכן אז מיר טוען אלצדינג וואס מעגליך צו האלטן קריגס

   גאווערנער האוקול טוט גענוי דאס.״ הענט.
  

״העסליכע רייד וואס  האט געזאגט,  אפטיילונג פון מענטשן רעכט קאמיסיאנערין מאריע אימפעריעל
ווערט נישט אפגעשטעלט קען האבן טראגישע און טויטליכע תוצאות. די מאסנאמען זענען א וויכטיגער  



כנס און איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר  פארברע-געטריבענע געוואלד-טריט צו באקעמפן האס
   וועגווייזיגקייט אין זיך נעמען ערנסט דירעקט קעגן דעם קריזיס.״

  
״אדוואקאטן פאר   אפיס פון סערוויסעס פאר געליטענע דירעקטארין עליזאבעט קראנין האט געזאגט,

טאט יעדן טאג, און ארבעטן  געליטענע זעען די שוידערליכע ווירקונגען פון רעוואלווער געוואלד
אומערמידליך צו פארזיכערן אז יחידים און פאמיליעס באקומען די שטיצע און סערוויסעס אין וועלכע זיי  
נייטיגן זיך אויף זיך צו ערהוילן און פאראויס גיין. די ארבעט איז אויסערגעווענטליך וויכטיג, אבער מיר  

ן צו דער עפידעמיע. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן נעמען  נייטיגן זיך אין מער ווי בלויז זיך אפרופ 
 אנטשיינדע שריטן צו פארשטערקערן באשיצונגען פאר אלע ניו יארקער.״  

  
״מיר קענען נישט ווארטן פאר׳ן נעקסטן באפעלאו   סטעיט סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט,

גיסלאציע, פירט ניו יארק דעם לאנד אין  אדער אּווואלדע אויף צו טון למעשה. מיט דער פעקל לע
פארשטערקערן אונזערע רעוואלווער געזעצן אויף צו באדייטנד אדרעסירן די מכה פון רעוואלווער  

פָארס אינערהאלב דער ניו יארק  -פארברעכנס. מיין ביל וועט אוועקשטעלן א געאייגנטע טעסק-געוואלד
-מידיע׳ס ראלע אין מוטיגן עקסטרעמיסטישע געוואלדאטוירני גענעראל׳ס אפיס אויסצופארשן סָאושעל 

לאנדישע -פארברעכנס און דאס באניץ פון סָאושעל מידיע אויף צו פלאנירן און פארמיטלען שריטן פון אין
טעראריזם. אינאיינעם מיט די בילס פון מיינע קאלעגעס צו פאדערן א פערמיט און העכערן דעם עלטער  

יטאמאטישן ביקס, פארשטערקערן הינטערגרונד אונטערזוכן פאר רעוואלווער  או -אויף איינצוקויפן א סעמי
און אמוניציע פארקויפן, און פארבעסערן באריכטונג פון העסליכע סָאושעל מידיע, וועט די לעגיסלאטיווע  

פעקל ראטעווען לעבנס און אפהאלטן צוקונפטיגע טראגעדיעס. א דאנק אייך גאווערנער קעטי האוקול  
ונטערשרייבן אלס געזעץ די מערסט ארומנעמיגע פעקל פון בילס אויף צו לייזן דעם פראבלעם פון  פאר׳ן א

פארברעכנס אין די געשיכטע פון אונזער סטעיט, מאיאריטעט פירער אנדרעא  -רעוואלווער געוואלד
  הייזער פאר אייער-קאזינס, סּפיקער קארל היעסטי און מיינע קאלעגעס אין ביידע געזעץ-סטוערט

 פירערשאפט אין דעם מאמענט פון קריזיס.״  
   

״מיר מוזן טון אלצדינג וואס מעגליך אפצוהאלטן   סטעיט סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,
לעבנס פארלארן אין  10פארברעכנס אין ניו יארק. מיר פארעהרן די אנדענקען פון די -רעוואלווער געוואלד

קינדערלעך אין טעקסאס, און די   19ווייסן סּוּפרעמַאסיסט, די   באפעלאו דורך די רציחה׳שע הענט פון א
פארברעכנס יעדעס יאר -הונדערטער ניו יארקער וועלכע ווערן אומגעברענגט דורך רעוואלווער געוואלד

מיט דעם פעקל רעוואלווער זיכערהייט געזעצן. עס איז מיר א כבוד צו האבן ספאנסירט צוויי בילס וועלכע  
געשריבן היינט דורך גאווערנער האוקול, אריינגערעכנט די נייע מייקרָאסטעמּפינג געזעץ ווערן אונטער

(S.4116A/A.7926)   און דער ביל מאכט גרינגער צו פראקורירן פעלער וואו א גרויסע קאפאציטעט
  . מיין מערסט הערצליכע דאנקבארקייט גייט צו(S.9229A/A.10428A)מאגאזין איז געניצט געווארן  

גאווערנער האוקול פאר׳ן מוטיגן און געשווינדערהייט אונטערשרייבן די בילס, סענאט מאיאריטעט פירער  
-קאזינס פאר פריאריטיזירן רעוואלווער זיכערהייט, און די אדוואקאטן און אנטי-אנדרעא סטוערט

, אריינגערעכנט פארברעכנס ארגאניזאציעס מיט וועמען מיר ארבעטן פון די נאענט-רעוואלווער געוואלד
פארברעכנס׳, ׳עווריטאון׳, ׳מוטערן פארלאנגען שריטן׳, ברעידי,  -׳ניו יארקער קעגן רעוואלווער געוואלד

  פארברעכנס.״-גיפארדס און די קאא אפצושטעלן רעוואלווער געוואלד 
  

די וועלכע דראען אנצוברענגען מאסן געשעדיגטע  סטעיט סענאטאר טַאד קַאמינסקי האט געזאגט, ״
אויף די עפנטליכע געזעלשאפט מוזן געהאלטן ווערן פאראנטווארטליך. געריכטן אין אונזער סטעיט האבן  

אפגעהאלטן דאס פראקורירן די וועלכע מאכן ערנסטע דראונגען קעגן אונזערע שולעס, סינאגאגעס און 
פעאיגקייט. דורך  -עווען צו פארמאכן דער ארויסדרייענישביזנעסער און דערפאר איז נייטיג ג

אונטערשרייבן די לעגיסלאציע באפולמעכטיגן מיר געזעץ אינפארסירער צו פראקורירן די וועלכע מאכן  
אזעלכע דראונגען צו מאקסימום וואס די געזעץ ערלויבט. די זיכערהייט פון אונזערע קינדער און די  



און שכנים פאדערט גארנישט ווייניגער. א דאנק אייך גאווערנער האוקול און   קינדער פון אונזערע פריינט 
 מיטגליד וואלאס פאר זייער אויף דעם.״  -אסעמבלי

  
לאנדישע טעראריסט וואס -, ״די ראסיסטישע איןהאט געזאגט סטעיט סענאטארקע אנא מ. קאפלאן

או סופערמארקעט איז אומשולדיגע שווארצע ניו יארקער אין א באפעל 10האט ערמארדעט 
ראדיקאליזירט געווארן ָאנליין אין א סביבה וואו העסליכע רייד ווערט געמוטיגט און וואו עס זענען פאראן  

ווייניג אפציעס פאר מענטשן מיט א גוטן געוויסן צו קלינגען דעם אלארעם איבער וואס עס קומט פאר 
עס, זאגט עפעס,״ אבער ליידער מאכן צופיל  דארט. מיר קענען אלע דעם אויסדרוק ״אויב איר זעט עפ

סָאושעל מידיע פלאטפארמעדס אוממעגליך ארויסצורעדן ווען מען זעט עפעס שעדליך אדער דראענד  
ָאנליין. מיין לעגיסלאציע וועט באפולמעכטיגן סָאושעל מידיע באניצער צו האלטן ווירטועלע ערטער מער  

ון דייטליכע באריכטונגס מיטלען אויף אנצוטייטלען העסליכע אפגעהיטן פאר יעדן דורך צושטעלן קלארע א
רייד, און מיט׳ן פארערגערט ווערן טאג טעגליך די אויפטרייסלענדע תוצאות פון האסע ארום און ארום  

מוזן מיר נעמען די שריטן זאפארט. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס וועגווייזיגקייט אין  
יסלאציע אינאיינעם מיט די גאנצע רעוואלווער זיכערהייט פעקל וואס מיר האבן  אונטערשרייבן די לעג 

דורכגעפירט פאריגע וואך, און איך בין דאנקבאר פאר די צוזאמענארבעט מיט אסעמבליפרוי פעטרישע  
   פעהי אויף דעם ביל.״

  
ליך פטר׳ען פון די  ״מיר וועלן קיינמאל זיך נישט גענצ סטעיט סענאטאר ברייען קאוואנאה האט געזאגט,

- טעגליכע רעוואלווער געוואלד-אדער די טאג —אויפטרייסלענדע שיסערייען אין באפעלאו און אּווואלדע 
ביז דער רעוואלווער אינדוסטריע און   —פארברעכנס וועלכע פלאגן אזויפיל פון אונזערע קאמיוניטיס 

פאראנטווארטליך און האלטן אפ געזעצן   זייערע אליאירטע אין קאנגרעס און אין פילע סטעיטס פירן זיך 
- פארברעכנס. אבער אונזערע שריטן איבער׳ן לעצטן צענדליג-וועלכע וואלטן אפגעשטעלט די געוואלד

יאר, און די געזעצן וועלכע גאווערנער קעטי האוקול שרייבט היינט אונטער, צייגן אז מיר זענען וויליג און  
פארברעכנס. איך דאנק גאווערנער  -מכה פון רעוואלווער געוואלדפעאיג צו באשיצן ניו יארקער פון די 

קאזינס, און סּפיקער קארל היעסטי פאר זייער  -האוקול, מאיאריטעט פירער אנדרעא סטוערט
פירערשאפט, אונזערע קאלעגעס אין דעם עקזעקיוטיוו טשעימבער און די לעגיסלאטור און די פילע  

ארסירונג פראפעסיאנעלן, און רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט אדוואקאטן, איבערלעבער, געזעץ אינפ
 מומחים וועלכע האבן געהאלפן פארעמען אונזער פארשטאנד פון וואס דארף געטון ווערן.״  

  
״טראצדעם וואס וואשינגטאן טוט ווייטער פארפעלן צו   סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט,

נעמען שריטן, טרעט ניו יארק אויף צום פליכט.״ ״איינע פון דער שטאט באפעלאו׳ס טונקלסטע טעג פירט  
צו ענדערונג, און מיר וועלן געבן א שטימע צו די יעניגע וועלכע מיר האבן פארלוירן דורך איינפירן  

ע רעפארעמען וועלכע וועלן העלפן פארמיידן צוקונפטיגע טראגעדיעס און  ווירקליכע און ממשות׳דיג
ראטעווען לעבנס. טראצדעם וואס אונזער ארבעט איז ווייט פון אריבער, איך שטאלציר מיך אז די  

לעגיסלאטור איז פעאיג געווען געשווינד זיך צונויפקומען אויף דער נושא, און איך דאנק גאווערנער  
 ער פירערשאפט און פאר אונטערשרייבן די בילס אלס געזעץ.״ האוקול פאר זיי

  
״אזוי ווי דער באפעלאו קאמיוניטי זעצט פאר ווייטער צו  סטעיט סענאטאר שעאן רייען האט געזאגט, 

טרויערן, זענען צענדליגע אנדערע קאמיוניטיס ווי אונזערע האבן פארלוירן אומשולדיגע לעבנס צוליב 
איז לאנג קלאר געווען אז אונזער לאנד דארף נעמען דרייסטע שריטן אפצוהאלטן די  מאסן שיסערייען. עס 

אנפאלן, זיך קעגנשטעלן ווייסע סּוּפרעמַאסי און העסליכע אידעאלאגיע, און טוען אלצדינג וואס מעגליך צו  
ראטעווען לעבנס. כאטש מיר ווארטן פאר דער פעדעראלער רעגירונג צו טון למעשה, איז אבער 

געוואנדן אין איינציגווייזע סטעיטס צו טון אונזער חלק. דא אין ניו יארק, האלטן מיר א נאענט אויג אויף  אנ
שכל׳דיגע  -וואס האט פאסירט אין באפעלאו און אּווואלדע, טעקסאס, אויף צו אויסארבעטן פשוט
פאסירן אין דעם  רעפארעמען וועלכע וועלן אויסמאכן און העלפן פארמיידן די סארטן טראגעדיעס פון 

 צוקונפט.״  



  
א כבוד אז גאווערנער קעטי האוקול   ״עס איז מיר סעפולוועדא האט געזאגט,סטעיט סענאטאר לואיס 

געווער  -, וועלכס ענדערט די באדייט פון שיסS9456האט אונטערגעשריבן אלס געזעץ מיין ביל  
געהיימע רעוואלווער זענען אויסדרוקליך א גרויסער שטאנדטייל  אריינצונעמען ״געהיימע רעוואלווערס״. 

דער דאזיגער   .וועלכע פלאגן אונזערע קאמיוניטיס פארברעכנס -פון די אויפשטייג אין רעוואלווער געוואלד
טריט אין אונזער קאמף צו פארזיכערן פובליק זיכערהייט. גאווערנער   געזעץ איז אן אריבערשטייגנדן

האוקול האט אויסגעקליבן די בראנקס אלס דעם פונקט אויף צו שיקן א קלארע אנזאג צו דעם גאנצן  
סטעיט און די איבעריגע טייל פון דעם לאנד: מיר וועלן נישט שטיין מיט צוזאמגעלייגטע הענט און זיך  

היינט געבן מיר האפענונג   ון למעשה פאר׳ן פרידן און רואיגקייט פון אונזער קאמיוניטיס.אפהאלטן פון ט
צו מיליאנען מענטשן און טוען אויפווייזן אז עס איז מעגליך צוזאמצוקומען אויף צו געבן אונזערע 

 וואוינען אין פרידן.״    קאמיוניטיס די מיטלען אין וועלכע זיי נייטיגן זיך און די באשיצונג וואס קומט זיך זיי צו
  

״אונזערע רעוואלווער זיכערהייט פעקל שיקט   סטעיט סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט,
-ארויס א קול קורא אויף די שפורן פון באפעלאו, אּווואלדע, און אומצאליגע אנדערע געוואלד

אלטן אפגעהיטן אונזערע  פארברעכערישע טראגעדיעס: ניו יארק וועט טון וואס עס איז נייטיג צו ה
קאמיוניטיס. דער ׳רויטער פאן׳ פארברייטערונג ביל וואס איך האב ספאנסירט ערמעגליכט געזונטהייט  

און גייסטישע געזונט באהאנדלער צו פייל׳ען פאר עקסרעמע ריזיקע באשיצונג באפעלן צו העלפן  
ע פארשוינען. איך אפלאדיר דער  געווער פון אריינפאלן אין די הענט פון בייזוויליג-אפהאלטן שיס

גאווערנער פאר׳ן אונטערשרייבן די און אנדערע הויפט מאסנאמען צו באשיצן אונזערע פאמיליעס און  
    קאמיוניטיס.״

  
אין דער צייט וואס דער פעדעראלער רעגירונג זיצט  ״ סטעיט סענאטאר קעווין טאמאס האט געזאגט,

ק סטעיט ווידעראמאל אויפטרעטן און נעמט שריטן צו באשיצן  מיט צוזאמגעלייגטע הענט, טוט ניו יאר
די טראגעדיעס אין באפעלאו און אּווואלדע   פארברעכנס.-אונזערע איינוואוינער פון רעוואלווער געוואלד

האבן געוויזן אז עס דא א קלארע צוזאמענהאנג צווישן מאסן שיסערייען און יונגווארג וועלכע האבן  
איך שטאלציר מיך צו האבן געווארן דער הויפט   אויטאמאטישע וואפנס.-צו סעמי אומגעשטערטע צוטריט

וועלכס וועט ווירקזאם העכערן דער עלטער אויף איינצוקויפן    S.9458 ספאנסירער פון
. ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו ווייזן דעם וועג אין איינפירן  21אויף  18סעמיאויטאמאטישע ביקסען פון 

דעם  איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן  שטרענגע, פארשטענדליכע רעוואלווער געזעצן.
רעטנדע לעגיסלאטיווע פעקל אלס געזעץ היינט צו פארזיכערן אז קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק  -לעבנס

   בלייבן אפגעהיטן.״
 

פארברעכנס זענען א -עוואלד״רעוואלווער גמיטגליד קענני בורגאס האט געזאגט, -אסעמבלי
נאציאנאלע עפידעמיע און א מכה אויף אונזערע קאמיוניטיס. און ווען סיי וועלכע אומשולדיגע לעבן ווערט  

אומגעברענגט דורכ׳ן עק פון א רעוואלווער, איז עס א דורכפאל פון אונזער רעגירונג און אונזער  
ן דורך די אומערמידליכע ארבעט פון מיין  מענטשהייט. עס איז צוליב דעם וואס איך בין צופריד 

לעגיסלאטיווע קאלעגעס און דער גאווערנער אין דורכפירן די מערסט גרונטליכע פעקל רעוואלווער  
זיכערהייט רעפארעמען אין דעם לאנד. דאס נעמט אריין מיין אייגענעם ביל וואס פארשליסט א  

געווער אויף מיטצוהאלטן מיט די  -ט פון שיסמיטל און פארברייטערט די באדיי-געפארפולע אויסדריי
אינאווירנדע מוחות אין דער רעוואלווער אינדוסטריע. ניו יארק האט אויפגעטרעטן ביי דעם  -באאומרוענד

אנגעשטרענגטע צייט אין אונזער לאנד׳ס געשיכטע, און איך טו איבער׳חזר׳ען נאכאמאל מיין רוף פאר  
   קאנגרעס צו טון דאס זעלבע.״

  
״אלס א פאטער, קען איך גוט די מורא און זארג וואס   מיטגליד פעטריק בורקע האט געזאגט,-מבליאסע

עלטערן שפירן ווען זיי שיקן זייערע קינדער אין סקול. דאס ארומנעמען זיך מיט׳ן ״האב א גוטן טאג״  
יף דער  שכל׳דיגע רעוואלווער רעפארעם או-ווערט געהאלטן אביסל לענגער. מיר דארפן האבן פשוט



פעדעראלער שטאפל אבער ניו יארקער קענען זיך האלטן רואיג אז זייער לעגיסלאטור מאיאריטעט און  
זייער גאווערנער וועלן טון אלצדינג וואס מעגליך צו באשיצן זיי און זייערע פאמיליעס פון רעוואלווער  

   פארברעכנס.״-געוואלד
  

״ווען א מענטש איז אין קריזיס, זענען די מענטשן אין   געזאגט,מיטגליד קעווין קעיהיל האט -אסעמבלי
דער בעסטער פאזיציע זיי צו אידענטיפיצירן און ארויסהעלפן זענען גייסטישע געזונט 

דורך פארשטערקערן דער ׳רויטער פאן׳ געזעץ און אויסציען די פעאיגקייט צו פייל׳ען    פראפעסיאנעלן.
עלן׳, העלפן מיר פארזיכערן אז די וועלכע שטעלן פאר אן באלדיגע  ׳עקסטרעמע ריזיקע באשיצונג באפ

געפאר צו זיך זעלבסט אדער אונזערע קאמיוניטיס בלייבן נישט אין די שאטנס און קענען אנהייבן צו  
 באקומען די אויפמערקזאמקייט און באהאנדלונג אין וועלכע זיי נייטיגן זיך.״  

  
״מיר, אלס אמעריקאנער, קענען בהחלט זיך אט געזאגט, מיטגליד וויליאם קאנרעד ה-אסעמבלי

וויכטיגע  -האלטן פעסט צו אונזערע צווייטער אמענדמענט רעכטן און גלייכצייטיג פארזיכערן קריטיש
באשיצונגען קעגן רעוואלווער פארברעכנס. זיך ווידעראמאל אונטערנעמען דעם ׳רויטער פאן׳ געזעץ  

אויטאמאטישע וואפנס, אויספירליכע  -דאס באזיצן און ניצן סעמי זענען פראקטישע רעגולאציעס ארום
די זענען געוויסע פון די   —מיטטיילונג צווישן און פאר׳ן גוטס פון געזעץ אינפארסיר אגענטורן -רעקארד

שכל׳דיגע מאסנאמען וועלכע וועלן סיי שטיצן פאראנטווארטליכע רעוואלווער פארמאגערשאפט און  -פשוט
ערקערטע קאנטראלס געפאדערט דורך דער איבערוויגנדער מערהייט פון אונזערע  באזארגן פארשט

פארברעכנס, וועלכס האט אזוי טרויעריג באטראפן  -בירגער. דער קריזיס פון רעוואלווער געוואלד
צווייגיגע צוגאנג וואס רעכנט אריין מער  -, וועט אדרעסירט ווערן מיט א מולטי14באפעלאו אום מאי 

יאר אין ניו  -געווער. אבער איך גלייב אז די לעגיסלאציע דורכגעפירט היי-ע צוטריט צו שיסאיינגעצוימט
פארברעכנס. מיר קענען נישט -יארק סטעיט פארטרעט די פאסיגע באלדיגע אפרוף צו אזעלכע געוואלד

ערונג פון  געניסן פון די פרייהייטן וואס אונזערע אורעלטערן האבן אינזין געהאט פאר אונז אן די פארזיכ
 געווענטליכע זיכערהייט און אפגעהיטנקייט.״  

  
״מיר האבן געזען צופיל האסע און אומריכטיגע   מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט,-אסעמבלי

אינפארמאציע זיך שפרייטן איבער סָאושעל מידיע נעטווָארקס, און צו אפט טוט די העסליכע רייד זיך  
ליין, נישט אויפ׳ן אינטערנעט, און קענען גרייכן אזוי ווייט אין דער  -כנס ָאףפארברע-איבערגיסן אין געוואלד

ביליאנען   4.75סארט טראגעדיע וואס איז פארגעקומען אין באפעלאו פאריגן מאנאט. מיט איבער 
פראצענט פון אמעריקאנע  70ּפָאסטעס ארויפגעשטעלט יעדן טאג אויף בלויז פעיסבוק אליין און איבער 

ויסע סארטן סָאושעל מידיע אקאונטס, דארפן מיר אז סָאושעל מידיע פלאטפארמען לייגן אין  האבן געו
פלאץ קלארע, דייטליכע ּפָאליסיס אויף וויאזוי צו באריכטן און אדרעסירן העסליכע אינהאלט. די 

  לעגיסלאציע שיקט א שטארקע מעסעדזש צו סָאושעל מידיע פלאטפארמען און קאמפאניס; אז זיי מוזן
נעמען ממשות׳דיגע שריטן צו באשיצן ניו יארקער פון דער פארשפרייטונג פון געפארפולע העסליכע רייד  

 ליין.״  -און אומריכטיגע אינפארמאציע סיי ָאנליין און סיי ָאף
  

״אזוי ווי אין ווייט צופיל אנדערע מאסן   מיטגליד דזשאנעטען דזשעיקאבסאן האט געזאגט,-אסעמבלי
דער שיסער אין באפעלאו אריינגעגאנגען אין א געשעפט מיט א בּולעטּפרּוף וועסטל כדי   שיסערייען, איז

זיך צו האלטן אליין אפגעהיטן בשעת׳ן אויס׳שחט׳ען אומשולדיגע קרבנות. דער געשעפט׳ס באוואפנטער  
זיכערהייט וועכטער האט געשאסן אויף אים, אבער דער שיסער האט אומגעשעדיגט צוריקגעשאסן און  

אויסער אויב    גע׳הרג׳עט דעם וועכטער. דער ביל איז שטארק פאר׳ן גוטס פון געזעץ אינפארסירער.
פארברעכנס, איז נישט דא קיין שום  -אייער פראפעסיע שטעלט אייך אין געפאר פון רעוואלווער געוואלד

ן אנקומען אין די  סיבה פאר׳ן דארפן האבן א בּולעטּפרוף וועסטל. דער ביל וועט העלפן זיי אפהאלטן פו 
הענט פון בייזוויליגע פארשוינען וועלכע ווילן זיך באשיצן פון געזעץ אינפארסירער אדער אנדערע 

אויב מיר קענען נישט אפשטעלן די פארברעכער     זיכערהייט באאמטע און גלייכצייטיג שעדיגן אנדערע.
   ן זייער באשיצונג.״פון שיסן, איז דאס וויינגסטע וואס מיר קענען טון איז אוועקנעמע



  
״עס איז צייט ווייטער צו גיין פון בלויז אנבאטן  מיטגליד שאנטעל דזשעקסאן האט געזאגט, -אסעמבלי

פארברעכנס. די -געדאנקען און געבעטן צו טון עפעס ממשות׳דיג פאר קרבנות פון רעוואלווער געוואלד
גאווערנער און לעגיסלאטור איז אנטשלאסן צו נעמען יעדן מעגליכן טריט אויף צו פארזיכערן די באשיצונג 

יאר אלט און    21יל וואס איך האב ספאנסירט וועט פאדערן פון מענטשן צו זיין  פון אלע ניו יארקער. דער ב 
 אויטאמאטישע ביקס.״  -גע׳לייסענס׳ט צו קויפן אדער באזיצן א סעמי

  
״קאמיוניטיס לענגאויס דעם לאנד און אין מערב   מיטגליד קערען מעקמעיהאן האט געזאגט,-אסעמבלי

-וילערט פון זינלאזע און שרעקליכע רעוואלווער געוואלדניו יארק זענען נאך אלץ ווי איבערגעק
יאר זינט דער ׳סענדי הוק׳ שחיטה, זענען מיר נאך אלץ אינגאנצן -פארברעכנס. באלד א צענדליג

אומפארשטענדליך אין דער זעלבער פאזיציע, ליידנדיג די קאנסעקווענצן פון פארפעלן צו נעמען פאסיגע  
, פונדעסטוועגן, שטאלציר איך מיך אז מיינע קאלעגעס און איך האב שריטן. דא אין ניו יארק סטעיט

גענומען א שטאנד און געזאגט ׳מער נישט׳. אינאיינעם האבן מיר דורכגעפירט א סעריע געזעצן וואס וועט  
וואפן און קערפער פאנצער, שליסן די קונצן פאר׳ן זיך פארשאפן געווער,  -זיך נעמען שטרענג צו קריגס

העסליכע רייד ָאנליין און נאך אסאך. מיט דער גאווערנער׳ס אונטערשריפט, נעמען מיר א  באקעמפען 
פארבעסערטע רעוואלווער זיכערהייט און  -טריט אין דער פאסיגער ריכטונג צו שטארק

 פאראנטווארטליכקייט אין ניו יארק סטעיט.״  
  

״דער הויפט פרינציפ פאר׳ן סטעיט ניו יארק איז  מיטגליד דעמאנד מיעקס האט געזאגט, -אסעמבלי
, האט ניו יארק גענומען דער  19-׳עקסעלסיָאר׳, ״שטענדיג ארויפציר״. ביים אנהייב פון קָאוויד

פירערשאפט אין דורכפירן מאסנאמען און באשיצונגען צו באקעמפן דער פארשפרייטונג פון דעם  
ומבאקאנטן וויירוס. מיר האבן גענומען געשווינדע שריטן און מיר האבן זיך געצויגן אויף פאראויס און  א

גלייכצייטיג געטון וואס מיר האבן געגלויבט איז ריכטיג אויף צו ראטעווען לעבנס לענגאויס אונזער סטעיט. 
צי די שטייגנדע ראטעס פון   עס איז נישט קיין שום נפקא מינא צי עס באציעט זיך צו מאסן מערדעריי 

פארברעכנס, נאך א טויטליכער קראנקהייט איבערנעמענדיג אונזערע קאמיוניטיס.  -רעוואלווער געוואלד
אלס אן עפידעמיע, מוזן מיר באשיצן די מיטגלידער פון אונזערע קאמיוניטיס דורך איינפירן אויפריכטונג  

ן אנהאלטן אונזערע אונטערנעמונגען און דרוקן פאר  רעפארעמען צו העכערן פובליק זיכערהייט. מיר מוז
רעגולאציעס און אנווייזונגען וועלכע וועלן אפהיטן די מענטשן פון ניו יארק סטעיט פון ווייטערדיגע זינלאזע 

פארברעכערישע שריטן. געמיינזאם, מוזן מיר נעמען א שטאנד קעגן האסע און ביגאטישקייט,  -געוואלד
 יפציר פאר אונזערע איינוואוינער און פאמיליעס.״  און שטרעבן כסדר ארו

  
״אזוי ווי מיר שטעלן אוועק געזעצן איבער דאס   מיטגליד דזשאן די. ריווערא האט געזאגט,-אסעמבלי

פארקויפן אלקאהאלישע געטראנקען צו מינדעריעריגע, אזוי אויך דארפן מיר רעגולירן דאס פארקויפן  
געזעץ פעקל וואס גאווערנער  -עריגע. די אויספירליכע רעוואלוועראויטאמאטישע וואפנס צו מינדערי

פארשטענדליכע מאסנאמען וועלכע יעדע  -האוקול וועט אונטערשרייבן אלס געזעץ פארטרעט פשוט
-פארמאגער דארף קענען שטיצן, אריינגערעכנט דאס פארבאטן פארקויפן סעמי-אויפריכטיגע רעוואלווער

דורך פאדערן א לייסענס, פארבאטנדיג דאס איינקויפן   21ועמען אונטער אויטאמאטישע ביקסן צו סיי ו
קערפער פאנצער דורך סיי וועמען וואס איז נישט באשעפטיגט אין א בארעכטיגטע פראפעסיע, און  

פארשטערקערט ׳רויטע פאן׳ געזעצן דורך פארברייטערן די רשימה פון מענטשן וועלכע קענען פייל׳ען  
מיטלען  -קע באשיצונג באפעלן׳. מאסן שיסער האבן לעצטנס געניצט ארויסדרייענישפאר ׳עקסטרעמע ריזי

אין די סטעיט געזעצן אנצומאכן חורבנות פון קאמיוניטיס און צורייסן פאמיליעס אויף שטיקער. דורך זיי  
פארמאכן, נעמט ניו יארק נאך א טריט פאראויס אין באשיצן אירע איינוואוינער פון דער מכה פון  

פארברעכנס וועלכע טוען ווייטער חרוב מאכן קאמיוניטיס איבער׳ן לאנד, צוליב וואס -וואלווער געוואלדרע
- אקציע ביים פעדעראלן שטאפל איז פארפרוירן און פארכמארעט אין א פאליטישע צושטאנד פון נישט

 אהין.״  - נישט-און-אהער
  



פארברעכנס איז דער -ר געוואלד״רעוואלווע מיטגליד לינדע ראזענטאל האט געזאגט,-אסעמבלי
העכסטער גורם פון טויטפעלער צווישן יוגנטליכע אין אונזער לאנד. אונזער פעלער צו נעמען פאסיגע  

שריטן נאך אזעלכע פארמיידליכע שחיטות איז א נאציאנאלע חרפה און א בושה. אין ליכט פון די  
דער פירנדער ראלע אין זיך נעמען שטרענג  אנגייענדע פעדעראלע פאראליז, נעמט ניו יארק ווידעראמאל 

צו רעוואלווערס. מייקרָאסטעמּפינג איז א נייטיגע מיטל וואס וועט העלפן געזעץ אינפארסירונג צו לייזן  
פראצענט אין ניו יארק סיטי,    30פארברעכנס. מיט א לייזונגס ראטע אויף רעוואלווער פארברעכנס פון 

וימען געפארפולע פארברעכער און זייערע רעוואלווערס פון די גאסן.  וועט מייקרָאסטעמּפינג העלפן אפר
פארברעכנס. איך בין  -דאס איז איינע פון די בעסטע אופנים צו ענדיגן דעם אכזריות׳דיגן רעדל פון געוואלד

דאנקבאר צו סּפיקער היעסטי פאר זיין פירערשאפט אויף דער נושא און צו גאווערנער האוקול פאר׳ן עס 
 רשרייבן אלס געזעץ.״  אונטע

  
״נאך די שוידערליכע אטאקעס אין באפעלאו און  מיטגליד מאניקע וואלאס האט געזאגט, -אסעמבלי

דערנאך אין אּווואלדע, פארלאנגען ניו יארקער איינוואוינער שריטן צו לייגן א סוף צו זינלאזע רעוואלווער  
פארשטענדליכע -׳ן דורכפירן פשוטפארברעכנס. מיר האבן געליפערט רעזולטאטן מיט-געוואלד

רעוואלווער קאנטראל געזעצן וועלכע וועלן האלטן מענטשן אפגעהיטן און ראטעווען לעבנס. איך דאנק 
גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט אויף דער נושא און פאר אונטערשרייבן מיין לעגיסלאציע עס צו  

 ארא מאסן שיסעריי.״  מאכן א פארברעך צו דראען דורכצופירן סיי וואספ
  

״גרויסע צאלן אמעריקאנער שטיצן   ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק צ. פאלאנצארז האט געזאגט,
-פארשטענדליכע רעוואלווער געזעצן וועלכע באשיצן אונזערע בירגער, פארמאכן די ארויסדרייעניש-פשוט

רן געניצט אין אונזערע קאמיוניטיס.  פארברעכנס פון ווע-מיטלען און אפהאלטן וואפנס פון מאסן געוואלד
ווי עס איז אונז צו גוט באקאנט, זענען צופיל לעבנס אויסגעראטן געווארן, פאמיליעס חרוב געמאכט און  

- פיל ווייטאג מיטגעמאכט דורך קרבנות, זייערע באליבטע און קאמיוניטיס פון רעוואלווער געוואלד
דער געזעץ איז א גרויסע דערגרייכונג און א מעלדונג צו   פארברעכנס צו לאזן דעם מאמענט אריבערגיין.

-גאנץ אמעריקע אז ניו יארק סטעיט איז פאראייניגט און פאקוסירט קעגן רעוואלווער געוואלד
פארברעכנס. איך דאנק גאווערנער האוקול און אונזער סטעיט אסעמבלי און סענאט פירערשאפט פאר  

יגע לעגיסלאטיווע פעקל וועט העלפן ראטעווען לעבנס, באשיצן זייערע געשווינדע שריטן. די ארומנעמ
אונזערע איינוואוינער, און ארויסנעמען רעוואלווערס פון די הענט פון מענטשן וועלכע טארן זיי נישט  

 פארמאגן.״  
   

פארברעכנס קומען -״דער ים פון וואלווער געוואלדניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, 
געזעצן שאפן א דאמבע פון די טייכן פארברעכנס   10אלע פון אן איינציגן מקור, וועלן אבער די  נישט 

וועלכע פירן צו דעם ים. דורך צוזאמענארבעט מיט אונזערע אינוועסטירונגען אין סיי אפהאלט און סיי  
רייען וועלכע מיר האבן אינטערווענץ, בין איך קאנפידענט אז די ריי געזעצן וועלן ווייטער רעדוצירן די שיסע

געזען אין לויף פון די לעצטע צוויי חדשים לענגאויס ניו יארק סיטי. איך האב שוין פון פריער געשטיצט און  
געקעמפט פאר פילע פון די באמיאונגען, אריינגערעכנט מייקרָאסטעמּפינג, אין דער לעגיסלאטור, און עס  

אלטן ניו יארק סיטי פון ווערן דער נעקסטער באפעלאו, פריידט מיך אז מיר נעמען היינט שריטן אפצוה
אּווואלדע, ארלענדא, קאלומביין, אדער סענדי הוק. איך דאנק גאווערנער האוקול און אונזערע  

   ציען מיט דרינגענדע שריטן אויף צו ראטעווען לעבנס.״-לעגיסלאטיווע פירער פאר׳ן זיך פאראויס
  

״אין דעם טאג זענען שריטן גענומען געווארן אין ניו יארק   האט געזאגט,באפעלאו מעיאר בייראן בראון 
סטעיט צו פארשטענדליכע רעוואלווער רעפארעם כדי אז יעדע ניו יארקער קען זיך שפירן מער אפגעהיטן  
גייענדיג צום געשעפט, גייענדיג אין סקול און גיין אין געבעט הייזער אן דאס דארפן נעמען אין באטראכט 

מעגליכקייט פון א מאסן שיסער וואס טראגט ארום א וואפן געמאכט פאר קריג. די קרבנות פון די מאסן  די 
שיסערייען אין באפעלאו און איבער׳ן לאנד טארן נישט גיין לאיבוד. מיר וועלן ווייטער לאזן הערן אונזערע  

דע שריטן כדי אז קיין שום  שטימעס און מוטיגן דער פעדעראלער רעגירונג נאכצופאלגן ניו יארק׳ס פירנ



קאמיוניטי דארף נישט שפירן די פיין און פארלוסטן ווי באפעלאו, אּווואלדע, פילאדעלפיע און אזויפיל  
 ״ אנדערע ערטער איבער׳ן לאנד.

  
״ניו יארק סטעיט נעמט כסדר׳דיגע שריטן  ניאגארא פָאלס מעיאר ראבערט רעסטיינא האט געזאגט, 

ר לאנד ווען עס קומט צו נעמען שריטן צו באשיצן אונזערע בירגער קעגן  אלס א פירער אין אונזע
פארברעכנס. ווידעראמאל ווייזן מיר דעם וועג. די נייע געזעצן וועלכע גאווערנער  -רעוואלווער געוואלד

האוקול האט היינט אונטערגעשריבן אויף האלטן אונזערע שכנים אפגעהיטן. זיי פאקוסירן אויף באשיצן  
קוואליטעט פון בירגער בעפאר פאליטיק. זיי זענען א  -אין סקולס. זיי האבן געשטעלט די לעבנס קינדער

פאסיגע שריט צו באקעמפן די שרעקליכע פאסירונגען וועלכע פלאגן נישט נאר די מערב ניו יארקער  
בנקייט צו  קאמיוניטי, נאר דעם גאנצן לאנד. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול און שטיצן איר איבערגעגע

מיטלען אין אונזערע איצטיגע רעוואלווער געזעצן. די נייע מאסנאמען וועלן -פארמאכן ארויסדרייעניש
טעגליכע לעבנס, צי זיי גייען איינקויפן אין  -העלפן באשיצן מענטשן וועלכע פרובירן צו לעבן זייערע טאג

מענטשן צום ערשט ווען זי האט טון אין א קירכע. גאווערנער האוקול שטעלט -גראסערי אדער תפילה
 אונטערגעשריבן די נייע געזעצן.״  

  
״עס וועט נעמען די פולשטענדיגע   מאנהעטען דיסטריקט אטוירני עלווין ברעג האט געזאגט,

פארברעכנס אין אונזער סטעיט, און  -באטייליגונג פון יעדן איינעם אויף צו באקעמפן רעוואלווער געוואלד
וויכטיגע טריט פאראויס אויף אפצוהיטן אונזערע קאמיוניטיס. איך  -ן א קריטישדי מאסנאמען פארטרעט

קוזינס פאר אנערקענען -אפלאדיר גאווערנער האוקול, סּפיקער היעסטי און מאיאריטעט פירער סטוערט
די וויכטיגקייט פון דעם מאמענט און נעמען געשווינדע שריטן. מיין אפיס וועט ווייטער ארבעטן נאענט 

מאכער און אונזערע געזעץ אינפארסירונג צוזאמארבעטער און  -איינעם מיט קאמיוניטי פירער, געזעץאינ
 פארברעכנס פאראנטווארטליך.״  -האלטן טרייבער פון געוואלד

  
״אלצדינג וואס איז מעגליך צו טון אויף  בראנקס דיסטריקט אטוירני דארסעל די. קלארק האט געזאגט, 

פארברעכנס וועלכע פלאגן -טעגליכע געוואלד-ון די מאסן שיסערייען, און די טאגאפצושטעלן די חורבנות פ
אונזערע קאמיוניטיס, מוז געטון ווערן זאפארט! איך אפלאדיר גאווערנער האוקול, סּפיקער היעסטי און  

קוזינס פאר׳ן נעמען שריטן ביים סטעיט שטאפל און האפנטליך וועט  -מאיאריטעט פירער סטוערט
 אויך נעמען שריטן.״  קאנגרעס 

  
פארברעכנס איז א  -״רעוואלווער געוואלד  קווינס דיסטריקט אטוירני מעלינדע קעטס האט געזאגט,

מחלה וואס האט אפעקטירט יעדן טייל פון אונזער לאנד. ניו יארק סטעיט, ווי געווענליך, פירט דעם וועג  
ווען עס קומט צו לעגיסלאציע וואס ברענגט צו ווירקליכע ענדערונגען. איך בין שטאלץ געווען צו שטיין מיט  

מאכער וועלכע זענען זיך צונויפגעקומען אויף א וועג פאראויס  -סטעיט געזעץגאווערנער קעטי האוקול און 
פאר אונזער לאנד דורך פארשטערקערן רעוואלווער קאנטראל מאסנאמען. ווי מער מיר באגרעניצן  

געווער, אלץ מער לעבנס ווערן געראטעוועט. איך דאנק דער גאווערנער און דער  -צוטריט צו שיס
   ערע שריטן.״לעגיסלאטור פאר זיי

  
״אזוי ווי אונזער לאנד סטעטען איילענד דיסטריקט אטוירני מייקל אי. מעקמעיהאן האט געזאגט, 

-טרויערט אויף די שפורן פון מערערע מאסן שיסערייען און מיר זעען אן אויפשטייג אין די געוואלד
ואלווערס אויף די גאסן פון  פארברעכערישע חורבנות אנגעברענגט דורך די פלייצונג פון אומלעגאלע רעו

אונזער שטאט, איז דער קאמף צו פארשטערקערן רעוואלווער געזעץ און אפהאלטן צוקונפטיגע  
טראגעדיעס קיינמאל נישט געווען אזוי דרינגענד. די גרונטליכע ביל פעקל דורכגעפירט דורכ׳ן סטעיט  

וויכטיג אויף  -ר האוקול איז קריטישלעגיסלאטור און אונטערגעשריבן היינט אלס געזעץ דורך גאווערנע
-ארויסצוהעלפן געזעץ אינפארסירונג אין האלטן אונזערע קאמיוניטיס אפגעהיטן און פארזיכערן אז שיס
געווער פאלן נישט אריין אין בייזוויליגע הענט. ביי דעם סטעטען איילענד דיסטריקט אטוירני׳ס אפיס,  

ומערמידליך צו האלטן פאראנטווארטליך די וועלכע פארמאגן  וועלן מיינע פראקורירער ווייטער ארבעטן א



פארברעכנס. אין -געווער און ליפערן יוסטיץ פאר די קרבנות פון די געוואלדטאט-און ניצן אומלעגאלע שיס
פארברעכנס באלדיגע -דער זעלבער צייט, פארלאנגט דער נאציאנאלער נושא פון רעוואלווער געוואלד

איך מוטיג אונזערע פירער אין די פעדעראלע רעגירונג איינצופירן ענליכע  אויפמערקזאמקייט, און 
מאסנאמען אויף צו העלפן אפשטעלן די זינלאזע רציחות ווי מיר האבן צוגעזען אין אּווואלדע, באפעלאו,  
און אין צופיל אנדערע מאסן שיסערייען נאך פריש אין זיכרון. באשיצן ניו יארקער און אלע אמעריקאנער 

פארברעכנס מוז בלייבן א הויפט ציל פאר פירער לענגאויס די  -ון די מכה פון רעוואלווער געוואלדפ
רעגירונג. אויף סטעטען איילענד, וועט מיין אפיס ווייטער ארבעטן מיט א ברייטע ריי צוזאמארבעטער, פון  

העלטקעיר קאמיוניטי  געוואלדטאט גרופעס, און דער -געזעץ אינפארסירער, ביז ערוויילטע פירער, אנטי
מיטלען, און ארבעטן  - אויף צו העכערן מער זיכערע קאמיוניטיס, באזארגן מער גייסטישע געזונט הילפס

פארברעכנס פון זיך פארשפרייטן אויף אונזערע גאסן דורך שטרענג און  -אפצוהאלטן רעוואלווער געוואלד
    גענויע פאליציי ארבעט און פראקורירן.״

  
״די ווייטאג וואס ניו  ט ׳יּונייטעד טיטשערס׳ פרעזידענט ענדי פעלאטע האט געזאגט, ניו יארק סטעי

יארק׳ס בילדונג קאמיוניטי שפירט נאך די שרעקליכע פאסירונגען אין באפעלאו און אּווואלדע גייען טיף.  
אין די זייט און  אבער דאס וואס גיבט אונז האפענונג איז די ווילן פון ניו יארק׳ס פירער צו שטעלן פאליטיק 

פארברעכנס -שכל׳דיגע מאסנאמען צו העלפן אדרעסירן די מכה פון רעוואלווער געוואלד-איינפירן פשוט
און מאסן שיסערייען וועלכע פלאגן דעם לאנד. מיר דאנקען גאווערנער האוקול און די לעגיסלאטור פאר׳ן  

יי אינאיינעם צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס הארכן די רופן פאר ענדערונג און וועט ווייטער ארבעטן מיט ז
 זיך היילן.״  

  
-״מיר שטיצן פשוט׳יּונייטעד פעדערעישען פון טיטשערס׳ פרעזידענט מייקל מולגרו האט געזאגט, 

שכל׳דיגע רעוואלווער קאנטראל מאסנאמען צו האלטן אונזערע קינדער, סקולס, גאסן און קאמיוניטיס  
 אפגעהיטן. אונזערע סטודענטן פארלאנג שריטן.״  

  
״די בילס היינט   גיפארדס געזעץ צענטער געהילף הויפט קאונסעל דעיוויד פוטשינא האט געזאגט,

ץ וועלן מאכן ניו יארקער מער אפגעהיטן. זיי פילן אן די חסרונות אין די געזעץ,  איינגעשריבן אין געזע
ברענגען אפיר נייע אינאוואציעס צו העלפן לייזן רעוואלווער פארברעכנס, און פארשטערקערן רעוואלווער  

רעטן  זיכערהייט. קיין שום איינציגע ּפָאליסי וועט נישט אפשטעלן די שיסערייען, אבער די בילס פארט
פארברעכנס. מיר -וויכטיגע פארשריטן צו באשיצן אונזערע קאמיוניטיס פון רעוואלווער געוואלד-קריטיש

דאנקען גאווערנער האוקול פאר איר קוראזשפולע פירערשאפט אויף די שפורן פון די אומבאשרייבליכע  
אני, צייגן אויף ניו יארק אלס  טראגעדיע. אירע באמיאונגען, און די באמיאונגען פון אונזערע פירער אין אלב

 א פירער אין רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט.״ 
  

פארברעכנס׳ רעבעקא פישער  -עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳ניו יארקערס קעגן רעוואלווער געוואלד
פארברעכנס, האבן  -מיט׳ן אויסשטיין א קריזיס פון שטייגנדע רעוואלווער געוואלדהאט געזאגט, ״

האוקול און די ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור ווידעראמאל געמאכט א הויפט ציל דעם וואך צו   גאווערנער
רעטנדע ריי רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט -באשיצן ניו יארקער מיט׳ן דורכפירן א שטארקע, לעבנס

ס אויף  געזעצן. די מאסנאמען וועלן העלפן פארמיידן רעוואלווערס פון אנקומען צו מענטשן אין קריזי
פארברעכנס, וועלן -מארד און אנדערע רעוואלווער געוואלד-זעלבסט אפצוהאלטן מאסן שיסערייען,

פאדערן א לייסענס צו קויפן אדער באזיצן א סעמיאויטאמאטישע ביקס ווי עס זאל נאר זיין אין דעם  
ן רעוואלווער  סטעיט, און וועלן צושטעלן פאר געזעץ אינפארסירער א נייע נאכשפיר מיטל אפצושטעל

האנדלעריי און האלטן בייזוויליגע רעוואלווער הענדלער פאראנטווארטליך. אלס ניו יארקער און  
טעגליך, אין  -פארברעכנס טאג-אמעריקאנער, זאלן מיר זיך נישט דארפן פארכטן רעוואלווער געוואלד

הייזער אדער סיי וואו  -סופערמארקעטס, אונזערע סקולס, אונזערע געבעטאונזערע סָאבוועיס, אונזערע 
עס זאל זיין. טראצדעם וואס קאנגרעס איז פארשלעפט אויף באדייטנספולע נאציאנאלע רעוואלווער 

רעפארעם, זענען מיר דאנקבאר צו האבן אויסגעצייכנטע רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט שטיצער אין  



ר׳ן אונטערשרייבן די בילס אלס געזעץ פירן אונזער סטעיט רעגירונג. א דאנק אייך גאווערנער האוקול פא
   און האלטן אונזערע קינדער און אלע ניו יארקער אפגעהיטן.״

  
גרונדער און עקזעקיוטיוו דירעקטאר לואיז הערנאנדעז האט  -׳יוגנט איבער רעוואלווערס׳ מיט

-פונען לייזונגס״אזוי ווי אונזערע קאמיוניטיס שטייען אויס טראגעדיע און טרויער מוזן מיר גע געזאגט,
פארברעכנס עפידעמיע. היינט איז א  -מיטלען צו אדרעסירן די אויפשטייגנדע רעוואלווער געוואלד

היסטארישע טאג פאר׳ן סטעיט ניו יארק אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו ווייזן דעם וועג פאר׳ן לאנד מיט 
וערס׳ שטאלצירט זיך צו שטיין אינאיינעם  שכל׳דיגע ּפָאליסיס. ׳יוגנט איבער רעוואלו-פעסטע, און פשוט

מיט גאווערנער קעטי האוקול אין דער צייט וואס מיר ארבעטן אויף צו פארזיכערן די וואוילזיין און  
זיכערהייט פון יונגווארג לענגאויס דעם סטעיט. דאס איז א מערקווירדיגע טריט פאראויס, און מיר  

קוקן צו ניו יארק פאר הדרכה. היינט און אלעמאל, רופן  פארבעטן אונזערע פעדעראלע פארטרעטער צו 
מיט פאר א סוף צו די שחיטות, פאר דער איינפאכער סיבה אז עס קומט זיך אונז אונטערצווואקסן ביים  

   לעבן.״
  

״דאס איז א היסטארישע טאג פאר ניו יארק און   ברעידי פרעזידענטקע קריס בראון האט געזאגט,
שכל׳דיגע און דרייסטע  - בלויז די לעצטע ביישפיל פון וויאזוי די סטעיט פירט דעם לאנד אין איינפירן פשוט

רעוואלווער געוואלדטאט אפהאלט געזעצן. גאווערנער האוקול האט געשטיצט רעוואלווער געוואלדטאט 
רעטנדע -ירט נאך די טראגישע שיסעריי אין באפעלאו צו ליפערן לעבנסאפהאלט און דא אנטשיידנד רעאג

ּפָאליסיס אויף וועלכע ניו יארקער קענען שטענדיג צושטימען. איר פירערשאפט איז א ביישפיל צום לאנד,  
רּוטס אדוואקאטן -און מיר אפלאדירן די לעגיסלאטור, גאווערנער האוקול און די פילע ארטיגע און גרעס

 האבן געשטיצט די ּפָאליסיס און פארזיכערט אז זיי ווערן איינגעפירט אלס געזעץ.״   וועלכע
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