
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול גיבט ארויס פראקלאמאציע פאר דזשּונטינט אנערקענונג 
  

 שווארצער פרייהייט פאן געהויבן צו ווערן איבער ניו יארק סטעיט קאפיטאל  
  

 סטעיט מערקפונקטן צו ווערן באלאכטן אין רויט, שווארץ און גרין  
  

   דאלייענט פראקלאמאציע 
    
  

ענונג פון דזשּונטינט. די  אין אנערק  פראקלאמאציעגאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעגעבן א 
גאווערנער האט אויך געמאלדן אז דער רויט, שווארץ און גרינע ׳שווארצע פרייהייט פאן׳ וועט געהויבן  

, און אז סטעיט 20און מאנטאג יוני   19ווערן איבער׳ן ניו יארק סטעיט קאפיטאל אום זונטאג, יוני 
 .  19און גרין אום זונטאג יוני לענדמַארקס וועלן באלאכטן ווערן אין רויט, שווארץ 

    
יעריגער  -״אנקומענדיג בלויז איין מאנאט נאך די שרעקליכע שיסערייען אין באפעלאו, איז דער היי

אנערקענונג א געלעגנהייט אריינצוקלערן און זיך היילן בשעת מיר צייכענען אפ די באפרייאונג פון 
האט גאווערנער האוקול  ניקלעך אין דעם לאנד,״ פארשקלאפטע אפריקאנע און זייערע קינדער און איי

״אין אנערקענונג פון דער שווארצער קאמיוניטי׳ס אנגעהאלטענע ווידערשטאנד איבער מערערע   געזאגט.
דורות אינסטיטוציאנעלע אונטערדרוק, האב איך פארארדענט אז דער שווארצער פרייהייט פאן געהויבן  

יאר אפצוצייכענען ניו יארקערס סאלידאריטעט אין דעם געראנגעל  -צו ווערן איבער׳ן סטעיט קאפיטאל היי
פארברעכנס אנגעברענגט אויף שווארצע קאמיוניטיס, פאמיליעס און  -אנטקעגן די זינלאזע געוואלד

 יחידים.״ 
  

אמעריקאנער וועלכע זענען - ׳טן, פייערן מיר די פרייהייט פון אפריקאנע19״יעדעס יאר, אום יוני 
האט ליוטענאנט גאווערנער דעלגאדא געזאגט.  ,״ 1865עווארן ביז׳ן באפרייט ווערן אין פארשקלאפט ג

״די פיינליכע געשיכטעס פון שקלאפעריי און אפזונדערונג לעבן ווייטער אין אונזערע הערצער, אבער די  
צוקונפט   אנגעהאלטענע קאמף פאר יוסטיץ און גלייכבארעכטיגטקייט גיבן אונז האפענונג אין א יושר׳דיגע

וואו אונזערע קינדער קענען וואוינען אין פרידן און מיט ליבשאפט אן דאס טראגן די געוויכטן פון די  
אומרעכטן און די וואונדן פון דער פארגאנגענהייט. מיר פארעהרן אונזער געשיכטע אום ׳דזשּונטינט׳  

 בשעת מיר ארבעטן אינאיינעם צו שאפן א מער ארייננעמיגער צוקונפט.״ 
    

, זענען יּוניָאן סאלדאטן אנגעקומען אין גאלוועסטאן, טעקסאס, ביי דער ענדע פון דעם  1865,  19אום יוני 
אמעריקאנער, באלד צוויי א האלב  -בירגער קריג צו באפרייען די פארבליבענע פארשקלאפטע אפריקאנע

  19ראקלאמאציע׳. יוני יאר נאכדעם וואס אייברעהעם לינקאלן האט ארויסגעגעבן דעם ׳באפרייאונג פ
ווערט אפט גערעכנט אז די אפיציעלע ענדע פון שקלאפעריי אין די פאראייניגטע שטאטן און דער לאנד׳ס  

אויף א זונטאג, און ׳דזשּונטינט׳ וועט ווערן  19יאר, פאלט יוני -צווייטער ׳אינדעפענדענץ דעי׳. היי
 .  20לע הָאלידעי אום מאנטאג, יוני געהאלטן אלס סיי א ניו יארק סטעיט און סיי א פעדערא
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״אום  ניו יארק סטעיט אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשענעט מוי האט געזאגט,

׳דזשּונטינט׳ אנערקענען מיר און פארעהרן די אנטשלאסנקייט און ביישטייערונגען פון שווארצע  
אמעריקאנע און גלייכצייטיג באנייען אונזער אנטשלאסנקייט צו גלייכבארעכטיגקייט און יוסטיץ פאר יעדן.  

נדערע סטעיט אפיס געביידעס אזוי ווי מיר הייבן דעם ׳שווארצער פרייהייט פאן׳ איבער׳ן קאפיטאל און א
יאר, שליסן מיר זיך אן מיט גאווערנער האוקול אין זוכן די ענדערונגען נייטיג צו ענדיגן די  -היי

פארברעכנס וואס אונזער געזעלשאפט שטייט אויס - סיסטעמאטישע ראסיזם און דראונגען פון געוואלד
 טעגליך.״ -טאג

    
״איך שטאלציר מיך צו האבן ספאנסירט דער  גט, סטעיט סענאטאר קעווין פארקער האט געזא

׳דזשּונטינט׳ הָאלידעי געזעץ אין דעם סענאט. עס איז א דערמאנונג פון אונזער טראגישע געשיכטע פון 
שקלאפעריי אבער אויך דער צוזאג פון פרייהייט צו וועלכן מיר דארפן ווייטער שטרעבן. לאמיר אלע ניצן  

מען צו קעמפן פאר פרייהייט און גלייכבארעכטיגקייט אין אונזער גרויסן דעם טאג זיך ווידער אונטערנע
 סטעיט און לאנד!״  

  
״אזוי ווי מיר צייכענען אפ די ׳דזשּונטינט׳   מיטגליד מישאעל סי. סאלעדזשעס האט געזאגט, -אסעמבלי 

יזע צו געקעמפטע רי-הָאלידעי, אנערקענען מיר דאס אפשאפן שקלאפעריי און אנערקענען די שווער
אמעריקאנער. טראצדעם וואס די ארבעט גייט ווייטער אן, איז וויכטיג צו  - פרייהייט פאר אפריקאנע

אנערקענען ווי ווייט מיר זענען אנגעקומען אזוי ווי מיר פייערן פרייהייט און שטרעבן ווייטער פאר ראסע  
ן דער ׳דזשּונטינט׳ הָאלידעי אין ניו  יוסטיץ. איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול פאר אנערקענען און פייער

 יארק סטעיט.״ 
    

דורות׳דיגע  -״׳דזשּונטינט׳ סימבאליזירט די מולטי מיטגליד אליסיע הינדמען האט געזאגט,-אסעמבלי 
קאמף פאר פרייהייט. פון ווען די ערשטע פארשקלאפטע שווארצע מענטשן האבן אנגערירט די ברעגעס  

׳טן יארהונדערט ביז די פרייהייטן געשאנקען צו די לעצטע  16ם פון דעם אטלאנטישן ים אין דע
, און ביז די היינטיגע מארש פאר  1865פארשקלאפטע שווארצע מענטשן אין גאלוועסטאן, טעקסאס, אין  

כוח  -שווארצע לעבנס. פון לעגיסלאציע ביז פרייהייט, איז עס א כבוד נישט נאר צו זיין דער אונטערצינד
׳דזשּונטינט׳ אלס א סטעיט הָאלידעי, נאר אויך צו פייערן אינערהאלב דער קאמיוניטי  אין באפולמעכטיגן

 לאזט הערן דעם קלאנג פון פרייהייט!״   .19מיט אייערע גאנצע קאמיוניטיס אום פרייהייט טאג: יוני 
  

מערקטן , און אום דעם אפגע19דער ׳שווארצער פרייהייט פאן׳ וועט געהויבן ווערן אום זונטאג, יוני 
 , איבער׳ן ניו יארק סטעיט קאפיטאל און די פאלגענדע סטעיט געביידעס:  20הָאלידעי, מאנטאג, יוני 

  

  הארלעם אין געביידע אפיס  סטעיט  דזשר. פאוועל קלעיטאן אדאם  •

   פאוקיפסי אין געביידע אפיס  סטעיט  רוזוועלט עלענאר •

   האוטארן אין צענטער  פארוואלטונג טראנספארטאציע  וואלי הודסאן •

   האופאוזש אין געביידע אפיס סטעיט דורייע בי. פערי •

   אלבאני  פלאזא,  סטעיט עמפייער •

  אלבאני געביידע, אפיס סטעיט סמיט ע.  אלפרעד  •

  אלבאני מאנסיאן,  עקזעקיוטיוו •

  אלבאני ,18 געביידע קאמפוס, געביידע אפיס סטעיט הערימען •

   געביידע  אפיס סטעיט בינגהעמטאן •

  ווָאטערטָאון אין געביידע אפיס סטעיט  דָאללעס •

   הארנעל געביידע, אפיס  סטעיט סמיט- הענדערסאן  •

  אניאנטא איינריכטונג,  פאלקס האמער •



  סירעקיּוס ןאי געביידע אפיס  סטעיט יּוהעס עיטש.  דזשאן  סענאטאר •

  געביידע אפיס סטעיט יוטיקע •

  ניו יארק סטעיט גרייטקייט טרענירונג צענטער אין אריסקאני •

    
  אום גרין און שווארץ  רויט, אין ווערן אויפגעלאכטן  וועלן לענדמַארקס סטעיט עטליכע וועלן צוגאב אין

   ׳דזשּונטינט׳: אנצומערקן אויף 19 יוני זונטאג,
    

  וואן ווארלד טרעיד צענטער  •

   גאווערנער מעריאו עם. קאומאו בריק •

   קאסציאושקא בריק •

  געביידע SUNYדי העיטש. קארל מעקאל   •

  סטעיט בילדונג געביידע •

   אלפרעד ע. סמיט סטעיט אפיס געביידע •

  עמפייער סטעיט פלאזא •

  הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער  - סטעיט פעירגראונדס  •

  רא פָאלסניאגא •

  הודסאן בריק-דער ׳פראנקלין די. רוזוועלט׳ מיטל •

  פערשינג סקווער וויאדוקט - גרענד צענטראל טערמינאל  •

  אלבאני אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אריינגאנג •

    ׳פעירפארט ליפט׳ ברידזש איבער דעם ערי קאנאל •

  
###  
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