অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুম্ব়েম্বমা জজন ফ্লম্ব়েড হত্োর প্রবত্িাম্বে চলমার্ বিম্বষাম্বভর মম্বযে আইর্েৃঙ্খলা
িলিত্কারীম্বের দ্বারা শ্বাসম্বরায হম্ব়ে যা়ে এমর্ভাম্বি যরার বিরুম্বে জাত্ী়ে স্তম্বর বর্ম্বেযাজ্ঞার
প্রস্তাি কম্বরম্বের্

পবজটিভ বরফমন এম্বজন্ডাও (Positive Reform Agenda) অবত্বরক্ত েবক্ত প্রম্ব়োম্বগর উপর জাত্ী়ে
বর্ম্বেযাজ্ঞা অন্তভুন ক্ত কম্বরম্বে; পুবলম্বের বর্যন াত্ম্বর্র স্বাযীর্ ত্েন্ত; ত্েন্তাযীর্ পুবলে কমন কত্নাম্বের
েৃঙ্খলামূলক ররকডন প্রকাে করা এগুবলও অন্তভুন ক্ত কম্বরম্বে
গভর্ন র কুওম্বমা: "আবম প্রথম বের্ রথম্বক িলবে, আবম এই চরম অিমার্র্া ভাগ কম্বর বর্বি এিং
বিম্বষাভকারীম্বের সম্বে োাঁবিম্ব়ে আবে। আপবর্ একজর্ বর্রস্ত্র মার্ুে, জর্াি ফ্লম্ব়েম্বডর হত্োর রসই
বভবডওটি রেখুর্, এটা ভ়েঙ্কর। ভ়েঙ্কর। এটা ভ়োর্ক। এই রেে সম্পম্বকন আপবর্ যা বিশ্বাস কম্বরর্
ত্া সি বকেু বিকৃত্ কম্বর। এটা ত্াই কম্বর এিং এর রকাম্বর্া অজুহাত্ রর্ই। রকাম্বর্া সঠিক
মার্বসকত্ার আম্বমবরকার্ এর জর্ে অজুহাত্ রেম্বির্ র্া। ত্াই, প্রবত্িাে করুর্, হোাঁ। হত্াো রিায
করুর্, হোাঁ। চরম অিমার্র্া রিায করুর্, হোাঁ অিেেই। আরও িি সমসো আম্বে বক? অিেেই।"
কুওম্বমা: "আপবর্ রসই মুহূত্নটাম্বক কাজ করাম্বত্ চার্। হোাঁ, আপবর্ রষাভ প্রকাে কম্বরর্। বকন্তু
ত্ারপর আপবর্ িলম্বির্, 'আমার কমন সূচী হল এটা। আবম যা চাই, ত্া হল এই।' এই মুহূম্বত্ন
আমাম্বের রসটাই করম্বত্ হম্বি। এিং বিম্বষাভকারীরা ত্াম্বের িক্তিে স্পষ্ট করম্বের্। এিং রিবের
ভাগই এক িুবেেীপ্ত এিং বিচষণ িক্তিে রাখম্বের্। বকন্তু আপর্াম্বক রয ইবত্িাচক সংস্কাম্বরর
এম্বজন্ডা রযাগ করম্বত্ হম্বি ত্া হল প্রবত্টি কণ্ঠস্বর আহ্বার্ কম্বর যাম্বত্ সরকার, রাজর্ীবত্বিেরা
জাম্বর্র্ বক করম্বত্ হম্বি। এিং এখাম্বর্ ইবত্িাচক সংস্কাম্বরর এক কমন সূচী রম্ব়েম্বে। পুবলে
আবযকাবরকম্বের অবত্বরক্ত েবক্ত প্রম্ব়োম্বগর বিরুম্বে এক জাত্ী়ে বর্ম্বেযাজ্ঞা থাকা উবচত্।
শ্বাসম্বরায হম্ব়ে যা়ে এমর্ভাম্বি যরার বিরুম্বে এক জাত্ী়ে বর্ম্বেযাজ্ঞা থাকা উবচত্। সমম্ব়ের।
পুবলবে বর্যন াত্ম্বর্র স্বাযীর্ ত্েন্ত হও়ো উবচত্।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জজন ফ্লম়েড হত্যার প্রতত্তি়ো়ে রাষ্ট্র ও জাতত্ জুম়ে চলমার্
তিমষামভর মামে একটি ইতত্িাচক সংস্কার কমনসূচীর প্রস্তাি কমরমের্। এই সংস্কামরর কমনসূতচমত্ আমে
আইর্ িলিত্কারী আতিকাতরকমের অ্ত্যতিক শতি শ্বাসমরাি কমর এমর্ভামি িরার উপর জাত্ী়ে
তর্মেিাজ্ঞা; পুতলতশ তর্র্নাত্মর্র স্বািীর্, িাতহযক এমজতির দ্বারা পতরচাতলত্ ত্েন্ত - স্থার্ী়ে কক স
ৌঁ ুতলমের
দ্বারা র়্ে; এিং ত্েন্তািীর্ পুতলশ আতিকাতরমকর শৃঙ্খলা সংিান্ত করকমডনর প্রকাশ।

গভর্নমরর িিমিযর বভবডও ইউটিউমি কেখা র্ামি এখামর্ এিং (h.264, mp4) ফরমযামে টিতভর
মার্সম্পন্ন তভতডও কেখা র্ামি এখামর্।
আজমকর মন্তমিযর অবডও পাও়ো র্ামি, এখামর্।

গভর্নমরর িিমিযর একটি দ্রুত্ সম্পাতেত্ ট্রািতিপ্ট তর্মচ উপলব্ধ:
আমরা তর্উ ই়েকন তসটিমত্ এক সপ্তামহর মমিয পুর্রা়ে কখালার তিেম়ে কথা িলতে। এখর্ আমরা
তিগত্ কিশ তকেু রাত্ িমর এই গণ-সমামিশ কেখতে, র্া আসমল COVID-19 এর তিস্তার আমরা
িাত়েম়ে তেমত্ পামর। আমরা এত্তের্ িন্ধ কথমকতে, ত্ালািন্ধ কথমকতে, মুমখাশ পমর, সামাতজকভামি
েূমর কথমকতে, এিং ত্ারপর আপতর্ TV চালু করমলর্ এিং কেখমলর্ মার্ুমের গণসমামিশ র্া সম্ভিত্
শত্-শত্ মার্ুেমক হ়েত্ সংিতমত্ করমে। আমরা র্া তকেু কমরতে, ত্ারপমর এই। আমামের এক
তমতর্ে কথা িলমত্ হমি এিং তর্মজমের তজমজ্ঞস করমত্ হমি আমরা এখামর্ তক করতে? আমরা তক
সম্পন্ন করমত্ চাইতে?
রাজয জুম়ে তিমষাভ হম়েমে র্া গত্ রামত্ও চমলমে, কসগুতল কেশ জুম়েও চমলমে। আপমেমে আমরা
শহরগুতলর সমে খুি ঘতর্ষ্ঠভামি কাজ কমরতে। রাজয পুতলশ োরুণ কাজ কমরমে। আপমেে তর্উ
ই়েমকন আমামের মূলত্ কম়েকটি তিতষপ্ত কেফত্ামরর ঘের্া ঘমেমে। তকন্তু স্থার্ী়ে সরকারগুমলা োরুণ
কাজ কমরমে, জর্গণ োরুণ কাজ কমরমে, আইর্ িলিত্কারীরা োরুণ কাজ কমরমে।
তিমষাভকারীরা ো়েী তেল। আপমেমে অ্িস্থা খুি ভামলা তেল র্া, তকন্তু খুি খারাপঅ্ তেল র্া।
আতম প্রথম তের্ কথমক িমলতে, আতম এই চরম অ্িমার্র্া ভাগ কমর তর্তি এিং আতম
তিমষাভকারীমের সমে োৌঁত়েম়ে আতে। আপতর্ একজর্ তর্রস্ত্র মার্ুে, জর্াি ফ্লম়েমডর হত্যার কসই
তভতডওটি কেখুর্, এো ভ়েঙ্কর। ভ়েঙ্কর। এো ভ়োর্ক। এই কেশ সম্পমকন আপতর্ র্া তিশ্বাস কমরর্
ত্া সি তকেু তিকৃ ত্ কমর। এো ত্াই কমর এিং এর ককামর্া অ্জুহাত্ কর্ই। ককামর্া সঠিক
মার্তসকত্ার আমমতরকার্ এর জর্য অ্জুহাত্ কেমির্ র্া। ত্াই, প্রতত্িাে করুর্, হযাৌঁ। হত্াশা কিাি
করুর্, হযাৌঁ। চরম অ্িমার্র্া কিাি করুর্, হযাৌঁ অ্িশযই। আরও ি়ে সমসযা আমে তক? অ্িশযই।
এো শুিু তমিঃ ফ্লম়েড র়্ে, এো আমরা অ্মর্কখাতর্ তপতেম়ে র্া়ে - ঠিক তম: ফ্লম়েমডর মত্ আমরা
50টি ঘের্া আমে। আমরা তর্উ ই়েকন তসটিমত্ কসগুতল কেমখতে। তমিঃ ফ্লম়েড আর আমামডাউ
তড়োমলার মমিয পাথনকয তক? অ্থিা অ্যাির্ার কলাউতম়ো? অ্থিা এতরক গার্নার? ত্ফাত্ কী?
আমরা তক তশমখতে? তকেু তশমখতে তক?
অ্ত্এি, হযাৌঁ, আমামের কষাভ থাকা উতচত্। এিং হযাৌঁ, আরও ি়ে একো তিে়ে আমামের স্পষ্ট
করমত্ হমি। ত্া হল পুতলমশর তর্র্নাত্র্। তকন্তু ত্ার কথমকও খারাপ তকেু আমে। ত্া হল িণনতিমদ্বে।
এো হল বিেময। এো কম তলক বিেময ও অ্তিচার। আমার িািা 1984 সামল এ তর্ম়ে কথা
িমলতেমলর্। িিৃত্াটির র্াম তেল "েুই শহমরর গল্প"। মার্ুে এখর্ও ত্ার কথা িমলর্। েুই শহমরর
গমল্পর মূল তিে়ে হল েুটি আমমতরকার আমে। েুটি কসে তর়্েম আমে। েুই কসে ফলাফল আমে। েুই

কসে প্রত্যাশা আমে। এো সতত্য। এো ত্খর্ সতত্য তেল, এো এখর্ও সতত্য। আমামের কারাগামরর
তেমক ত্াকার্ এিং আমামক িলুর্ কর্ সমামজ অ্ন্ততর্নতহত্ অ্র্যাম়ের উপতস্থতত্ কর্ই। সরকাতর আিাসমর্
কেখুর্, িলুর্ কসখামর্ ককার্ অ্ন্ততর্নতহত্ অ্র্যা়ে কর্ই।
কেশিযাপী এই COVID সংিমমণর হার তর্ম়ে তক ঘমেমে ত্া কেখুর্। কিতশ আতিকার্ আমমতরকার্রা
আিান্ত, আমরা কিতশ আতিকার্ আমমতরকার্রা মারা কগমের্। অ্িশযই, েীঘনস্থা়েী প্রাতত্ষ্ঠাতর্ক বিেময
উপতস্থত্ আমে। ককার্ সমেহ কর্ই। ককার্ সমেহ কর্ই। এিং এো তর্ম়ে ককামর্া সমেহ কর্ই কর্
অ্মর্ক তের্ িমর এো চলমে এিং মার্ুে হত্াশ, এিং এর সংমশাির্ করমত্ হমি এিং ত্া এখর্ই
করমত্ হমি। এিং ককামর্া সমেহ কর্ই, এই জাতত্, ত্া কস র্ত্ই মহার্ কহাক র্া ককর্, অ্িযাহত্
বিেমমযর গুর্াহ ত্ার আমে। জাতত্ গঠর্ হও়োর আমগ কথমক, এিং ত্া শুরু হ়ে োসত্ব তেম়ে। িহু
েশক জুম়ে এর মুখ িেমল থাকমলও, গুর্াহ তকন্তু এখমর্া একই। সত্য হল কসোই। সত্য হল কসোই।
ত্াহমল এই মুহূত্নোমক আমরা পতরিত্ন মর্র মুহূত্ন তহমসমি িযিহার কতর? হযাৌঁ।
পতরিত্ন র্ কখর্ আমস? র্খর্ র্ষত্রগুমলা সাতরিদ্ধ হম়ে র্া়ে, এিং সমাজ মমর্ামর্াগ কে়ে ও মার্ুে
েৃতষ্ট তর্িন্ধ কমর এিং ত্ারা এমর্ এক মাত্রা়ে মমর্াতর্মিশ কমর, র্ামত্ রাজর্ীতত্তিেরা জর্গণমক
অ্র্ুসরণ কমর। ত্খর্ই পতরিত্ন র্ আমস। "কর্ত্ারা কর্ত্ৃ ত্ব কে়ে!" িামজ কথা। জর্গণ কর্ত্ৃ ত্ব কে়ে।
আর ত্খর্ রাজর্ীত্তিেরা মার্ুেমক এতগম়ে কর্মত্ কেমখ এিং ত্ারা জর্গমণর কামে কপ ৌঁোিার জর্য
কে ়ো়ে। কলসতি়োর্, কগ, িাইমসক্সু়োল, ট্রািমজন্ডার, কুই়োর (LGBTQ) সম্প্রো়েমক র্ত্ু র্ র্াগতরক
অ্তিকার তেম়ে কীভামি আমরা এই রামজয তিিাহ সমত্া পাশ কমরতেলাম? কারণ জর্গণ িমলতেল,
"র্মথষ্ট হম়েমে। আপর্ারা এো কীভামি িলমত্ পামরর্ কর্ শুিু উভকামী মার্ুেরা তিম়ে করমত্
পামরর্, তকন্তু LGBTQ মার্ুে — ত্াৌঁরা তিম়ে করমত্ পারমির্ র্া? এটি সাংতিিাতর্ক তকভামি?
কসো তকভামি আইতর্?" আপর্ার তর্জস্ব পেে আমে — ঈশ্বর আপর্ার মেল করুর্। তকন্তু আইমর্
কীভামি আপতর্ েুটি কেতণর মার্ুমের মমিয কভোমভে করমত্ পামরর্। আমরা তিিামহর সমত্া পাস
কমরতে।
সযাতন্ড হুক গণহত্যার পর, এত্গুতল িের পর আমরা কমর্ কসি িেুক তর্রাপত্তার আইর্ পাশ
করার কচষ্টা কমরতে। হতরণ মারার জর্য সতত্যই তক আপর্ার অ্মস্ত্রর প্রম়োজর্? তকন্তু ত্ারপর সযাতন্ড
হুক গণহত্যা ঘেল, এিং জর্গণ িলল, "র্মথষ্ট। আপতর্ তশশুমের হত্যা করমের্? তর্েমহর অ্স্ত্র
তর্ম়ে স্কু মল অ্ল্পি়েসী কেমলমমম়েরা? সযাতন্ড হুক গণহত্যা়ে। র্মথষ্ট।" এিং কসই মুহূমত্ন আমরা তর্উ
ই়েকন রামজয সািারণ িুতদ্ধর িেুক তর্রাপত্তার আইর্ পাশ করলাম। আম়ের বিেময করকডন করমির্?
কলামক িলল, "র্মথষ্ট হম়েমে" এিং এই রামজয একটি সতত্যকামরর র্ূযর্ত্ম মজুরী পাস করা হল র্া
সমস্ত কেশ জুম়ে েত়েম়ে কগমে। পতরিত্ন মর্র জর্য একটি সম়ে আমে, এিং এখামর্ তক কসই সম়ে
হম়েমে? হযাৌঁ। র্তে আমরা গঠর্মূলক হই এিং র্তে আমরা িুতদ্ধমার্ হই, আর র্তে আমরা কজমর্
থাতক কর্ আমরা তক চাইতেলাম! িাইমর এমস িলাই র্মথষ্ট র়্ে কর্, "আতম িুদ্ধ, আতম হত্াশ।"
ঠিক আমে। আর তক? “আতম জাতর্ র্া, তকন্তু আতম িুদ্ধ ও হত্াশ।"
আর ত্ু তম তক করমত্ চাও? উত্তরো আপর্ার েরকার। "আিা, আতম কমর্ কসি িেুমকর সংস্কার
চাই।" ঠিক আমে, তক মমর্ হমি? এই কর্ — তত্র্ তিে়ে আমে। "আতম আম়ের বিেমমযর সুরাহা

চাই।" আিা, ত্ু তম তক চাও? আতম র্া চাই, ত্া হল এই।" সিনতর্ম্ন মজুতর 15 মাতকন র্ ডলার
করা। তির্ামূমলয কমলজ টিউশর্।" আপতর্ তক চার্?
আপতর্ কসই মুহূত্নমক কাজ করামত্চার্। হযাৌঁ, আপতর্ কষাভ প্রকাশ কমরর্! তকন্তু ত্ারপর আপতর্
িলমির্, "এই আমার কমনসূচী। আতম র্া চাই, ত্া হল এই।" এই মুহূমত্ন আমামের কসোই করমত্
হমি। এিং তিমষাভকারীরা ত্ামের িিিয স্পষ্ট করমের্। এিং কিতশর ভাগই এক িুতদ্ধেীপ্ত এিং
তিচষণ িিিয রাখমের্। তকন্তু আপর্ামক কর্ ইতত্িাচক সংস্কামরর এমজন্ডা কর্াগ করমত্ হমি ত্া হল
প্রতত্টি কণ্ঠস্বর আহ্বার্ কমর র্ামত্ সরকার, রাজর্ীতত্তিেরা জামর্র্ তক করমত্ হমি। এিং এখামর্
ইতত্িাচক সংস্কামরর এক কমনসূচী রম়েমে। পুতলশ আতিকাতরকমের অ্তত্তরি শতি প্রম়োমগর তিরুমদ্ধ
এক জাত্ী়ে তর্মেিাজ্ঞা থাকা উতচত্। শ্বাসমরাি হম়ে র্া়ে এমর্ভামি িরার তিরুমদ্ধ এক জাত্ী়ে
তর্মেিাজ্ঞা থাকা উতচত্। সমম়ের। পুতলতশ তর্র্নাত্মর্র স্বািীর্ভামি ত্েন্ত হও়ো উতচত্। র্খর্
আপর্ার স্থার্ী়ে তডতিক্ট অ্যােতর্ন ত্েন্ত করমের্ — আতম পমরা়ো কতর র্া ত্ারা কত্ো ভাল —
ত্খর্ স্বামথনর সংঘামত্র সম্ভাির্া কথমকই র্া়ে। ককর্? কারণ কসই তডতিক্ট অ্যােতর্ন (DA) প্রতত্তের্
কসই পুতলশ তিভামগর সমে কাজ কমরর্ এিং এখর্ কসই অ্তভশংসক কসই পুতলশ তিভামগর ত্েন্ত
করমত্ র্ামির্, র্ামের সামথ ত্াৌঁরা প্রতত্তের্ কাজ কমরর্? স্বামথনর সংঘাত্ িাস্তি িা অ্র্ুভূত্ হমত্
পামর। কীভামি মার্ুে তিশ্বাস করমত্ পামর কর্ স্থার্ী়ে অ্তভশংসক কর্ই পুতলশ তিভামগর সমে কাজ
কমর ত্ামের ত্েন্ত সুষ্ঠু ভামি করমির্? এো প্রতত্টি রামজযর জর্য আলাো হ়ো উতচত্ র্া।
তমমর্মসাোর গভর্নর ও়োলজ অ্যােতর্ন কজর্ামরলমক এই োত়েত্ব কের্। ভামলা। এই রামজয, আতম অ্যােতর্ন
কজর্ামরলমক কসই সি ত্েমন্তর োত়েমত্ব করমখতে কর্খামর্ পুতলশ একজর্ তর্রস্ত্র িযতিমক হত্যা কমর।
ভামলা। তকন্তু এো িযতত্িম হও়ো উতচত্ র়্ে। এো তর়্েম হও়ো উতচত্। স্ব-শৃঙ্খলা়ের্ িমল তকেু
কর্ই। একটি অ্তভমর্াগ আমে, স্বািীর্ভামি ত্েন্ত হমি। মার্ুেমক সান্ত্বর্া তের্ কর্ ত্েন্তটি আসল।
র্তে একজর্ পুতলশ কমনকত্ন ার তিরুমদ্ধ ত্েন্ত করা হ়ে, ত্া হমল কসখামর্ শৃঙ্খলা করকডনগুতল প্রাসতেক
র়্ে কীভামি? র্খর্ একজর্ পুতলশ কমনকত্ন ার তিরুমদ্ধ ত্েন্ত করা হমি, র্তে ত্ামের শৃঙ্খলা
করকডনগুতল থামক র্া একটি পুর্রািৃতত্ত পযাোর্ন কেখা়ে, কীভামি কসো প্রাসতেক র়্ে? ত্মি, কসই
শৃঙ্খলা করকডনগুতল ষালর্ করার জর্যও িযিহার করা কর্মত্ পামর। র্তে ত্ামের শৃঙ্খলা করকডনগুতল
কেখা়ে তত্তর্ আমগ কখমর্া এরকম তকেু কমরর্তর্, ত্াহমল ঠিক আমে। কসোও প্রাসতেক।
এই কেমশ এখর্ও আমামের েুটি তশষা িযিস্থা রম়েমে। সিাই এো জামর্। আপর্ার তজপ ককাড দ্বারা
আপর্ার তশষা ঠিক করা হ়ে। েতরদ্র সম্প্রোম়ের েতরদ্র স্কু লগুতল এই রামজযর ির্ী স্কু লগুতলর ত্ু লর্া়ে
তভন্ন স্তমরর অ্থনা়ের্ লাভ কমর। প্রতত্ িের আমরা একটি সমৃদ্ধ কজলা়ে 36,000 মাতকন র্ ডলার
িয়ে কতর। গতরি কজলা়ে 13,000 মাতকন র্ ডলার। কীভামি কসোর র্যার্যত্া প্রতত্পাের্ করমির্?
কর্খামর্ িাস্তমি, েতরদ্র সম্প্রোম়ের তশশুমের একটি স্কু মল আরও কিতশ পতরমেিা প্রম়োজর্ হ়ে, কম
র়্ে। কীভামি কসোর র্যার্যত্া প্রতত্পাের্ করমির্? করমত্ পারমির্ র্া। এর জর্য তকেু করুর্।
এখর্ও এই কেমশ োতরদ্রযসীমার তর্মচ িসিাসকারী তশশুরা আমে? র্াই কহাক, র্খর্ আমামের
প্রম়োজর্ হম়েমে, COVID ভাইরাস সামলামর্ার জর্য আমরা তট্রতল়ের্ ডলার খুৌঁমজ কপম়েতে, তকন্তু
োতরমদ্রর মমিয িাস করা তশশুমের সাহার্য করার জর্য আপতর্ ত্হতিল খুৌঁমজ পামির্ র্া? র্া,
আপর্ারা এো খুৌঁমজ কপমত্ পামরর্, মাতকন র্ র্ুিরাষ্ট্র। শুিু আপর্ারা চার্ র্া। এো রাজনর্তত্ক ইিা।

র্খর্ োকা কখাৌঁজার েরকার হমি, ত্খর্ই আপর্ারা খুৌঁমজ পামির্। সতত্য কথা িলমত্, ককন্দ্রী়ে
সরকামরর কামে ত্ামের কিসমমমে একটি তপ্রতেং কপ্রস রম়েমে। ত্ামের র্খর্ রাজনর্তত্ক প্রম়োজর্
হ়ে, ত্খর্ ত্ারা কসই োকা খুৌঁমজ পার্।
ককন্দ্রী়ে সরকামরর আিাসর্ িযিসা উমঠ র্া়ে এিং ত্ারা কখর্ও ত্ামত্ পুর্িঃপ্রমিশ কমরতর্। আমরা
এক জাত্ী়ে সাে়েী আিাসর্ সংকমে রম়েতে। কসো অ্িশযই রম়েমে। আপতর্ সাে়েী মূমলযর আিাসমর্
অ্থনা়ের্ কমরর্ র্া। আতম প্রাির্ আিাসর্ ও র্গর উন্ন়ের্ তিভাগ (Department of Housing
and Urban Development, HUD) এর কসমিোতর। ককন্দ্রী়ে সরকার 8 র্ম্বর িারা তেম়ে এিং
র্ত্ু র্ সরকাতর আিাসর্ গম়ে কত্ালার মািযমম সাে়েী মূমলযর আিাসর্ কষমত্র র্া করত্, ত্া আতম
সিার কচম়ে ভাল জাতর্। আর আমরাও কথমম কগলাম, িাজামরর উপর কেম়ে তেলাম। এখর্ আপর্ার
কামে সাে়েী মূমলযর আিাসর্ পতরকল্পর্া আমে। এোই আমামের এই মূহূমত্ন সমম্বাির্ করা উতচত্।
এিং আমামের ককন্দ্রী়ে কমনকত্ন ামের উমেমশয আমামের িলা উতচত্, "এ িের একো তর্িনাচর্ হমি,
কম়েক মাস পমরই। এো হল আমার কমনসচ
ূ ী। আপতর্ ককাথা়ে োত়েম়ে?" কংমেসমক, হাউজ ও
কসমর্েমক িলুর্, "এই তিেম়ে আপর্ামের তিল ককাথা়ে?"
আতম তকেু কংমেস সম্পতকন ত্ মার্ুেমক কথা িলমত্ শুর্লাম, কর্ হ়েমত্া ত্ারা একো সঙ্কল্পেহণ
করমির্। হযাৌঁ, সঙ্কল্পেহণ করা ভাল। সঙ্কল্পেহণ ত্মে িমল আতম এো সমথনর্ কতর। একটি আইর্
পাস করুর্, কসোই আমরা চাই। একটি আইর্ র্া আসমল িাস্তিত্া পতরিত্ন র্ কমর, কর্খামর্ আসমল
তকেু ঘমে। কসোই সরকামরর কাজ, িাস্তমি পতরিত্ন র্ আর্া। পতরিত্ন র্ করুর্। আপতর্ পতরিত্ন র্
করার ষমত্া়ে আমের্। পতরিত্ন র্ করুর্। এই মুহূত্নো িযিহার করুর্ জর্সমথনর্ উেীতপত্ করমত্।
কসই কষাভ কামজ লাগার্ আসমল পতরিত্ন র্ করমত্। এিং আপতর্ আসমল কী পতরিত্ন র্ চার্ কসো
িলার িুতদ্ধ রাখুর্। ত্া র্া হমল, এটি ককিল হাও়ো়ে তচৎকার করা হমি, র্তে আপতর্ র্া জামর্র্
ঠিক কী কী পতরিত্ন র্ আমামের করমত্ হমি।
আর এই মূহূমত্ন আমামের িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি। এসি তিমষাভগুতলমত্ সতহংসত্া র্যা়েপরা়েণত্ামক ম্লার্
কমর কে়ে। র্ারা পতরতস্থতত্র অ্পিযিহার করমে, লুেপাে করমে, ত্ারা তিমষাভ করমের্ র্া। এো
র্যা়েপরা়েণ তিক্কার র়্ে। এো অ্পরািিৃতত্ত এিং এো কসই মার্ুমের এিং শতিগুতলর পমষ কাজ কমর
র্ারা এই পতরিত্ন র্গুতল করমত্ চার্ র্া কারণ ত্াহমল ত্ামের পুমরা প্রমচষ্টা িাতত্ল হম়ে র্ামি। আতম
আপর্ামের িলি ত্ারা তক িলমির্। এই ঘের্া র্খর্ ঘমে ত্খর্ কপ্রতসমডে প্রথমম র্া িমলতেমলর্
ওরা ত্াই িলমি। ত্ারা িলমির্ "এরা লুণ্ঠর্কারী"। মমর্ আমে র্খর্ কপ্রতসমডে কসই জ্বালাম়েী েু ইে
কমরতেমলর্? "আমরা গুতল চালামর্া শুরু করি ওরা লুঠ করা শুরু করমল র্াতক ওরা লুঠ করা
শুরু করমি আর আমরা গুতল চালামত্ শুরু করি?" এো 60 েশমকর একটি পুমরার্ ডাক।
হার্াহাতর্, লুেপাে, অ্পরািিৃতত্ত ঠিক কসই সি মার্ুমের পমষ কাজ কমর র্ারা প্রগতত্শীল পতরিত্ন র্
চার্ র্া। এিং আপতর্ আমার কথা তমতলম়ে কর্মির্, ত্ারা আজ িলমত্ র্ামি, "ওহ! কেখমের্, ওরা
অ্পরািী। ওরা লুন্ঠর্কারী। আপতর্ তক কেখমলর্ ওরা তক করল, কোকামর্র জার্লা কভমে ঢু কল
আর চু তর করল?" আর ত্ারা এই পুমরা প্রতত্িাে আমোলর্মক অ্পরামির রং কেমি এিং ত্ামের
সিাইমক লুণ্ঠর্কারী বত্তর করমি। ওরা কসোই করমত্ চমলমে। ককর্? ত্ারা তমিঃ ফ্লম়েমডর মৃত্ুয
সম্পমকন কথা িলমত্ চার্ র্া। ত্ারা চা়ে র্া মার্ুে ওই তভতডওটি কেমখ। ত্ারা চার্ মার্ুে ওই

লুেপামের তভতডওটি কেমখ। আর মার্ুে র্খর্ লুেপামের তভতডও কেখমির্, ত্খর্ ত্ারা িলমির্ "ওহ
হযাৌঁ, ওো ভ়েঙ্কর। ওরা অ্পরািী।" র্া, কসই তভতডওটি কেখুর্ কর্খামর্ কসই পুতলস অ্তফসার তমিঃ
ফ্লম়েডমক হত্যা করমের্। আমরা চাই মার্ুে কসই তভতডওটি কেখুর্।
এখর্ কত্া আর আমার তিশ্বাসই হমি র্া কর্ এো তিমষাভকারীরা। আতম তিশ্বাস কতর এমর্ তকেু
মার্ুে আমের্ র্ারা এই মুহূত্নটি িযিহার কমর তর্মজমের উমেমশয প্রতত্িােো িযিহার করমের্। এমর্
মার্ুে আমের্ র্াৌঁরা বর্রামজযর িীজ িপর্ করমত্ চার্, র্াৌঁরা তিপর্নস্ত করমত্ চার্। র্াই কহাক, চু তর
করমত্ চা়ে এমর্ মার্ুেও আমের্। আর এখামর্ এমর্ এক মুহূত্ন আমে র্া চু তর করার জর্য িযিহার
করমত্ পামর। আপতর্ তিশৃঙ্খলা ে়োমত্ এই মুহূত্নো কামজ লাগামত্ পামরর্। আতম স্থার্ী়ে সি
কমনকত্ন ামের কাে কথমক একই কথা শুতর্। ত্ামের সম্প্রোম়ের এমর্ কলাকজর্ আমে র্ারা কসখামর্
উদ্ধৃতত্ প্রতত্িাে উদ্ধৃতত্ করার জর্য আমের্। ত্ারা ত্ামের সম্প্রো়ে কথমক র্র্। ত্ারা জামর্র্ র্া
ত্ারা ককাথা কথমক এমসমের্, চরমপন্থী েল, তকেু মার্ুে িামপন্থীমের কোোমরাপ করমির্, তকেু মার্ুে
ডার্পতন্থমের কোে কেমির্। এোর রাজর্ীতত্করণ করা হমি। তকন্তু এমত্ ককার্ সমেহ কর্ই কর্
িাইমরর তকেু েল আমে র্ারা পতরতস্থতত্ তিপর্নস্ত করমত্ আমস। ককার্ সমেহ কর্ই, এমর্ মার্ুে
আমের্, র্াৌঁরা শুিু এই মুহূত্নো চু তর করার জর্য িযিহার কমরর্। তক, এো কাকত্ালী়ে ঘের্া কর্
ত্ারা একটি করামলক্স ঘত়ের ককাম্পাতর্মত্ কভমে ঢু মক প়েল? কসো কাকত্ালী়ে তেল? হাই এন্ড
কোরগুতল, কর্মর্ শযামর্ল। কসো কাকত্ালী়ে তেল? কসো একো র্ত্রত্ত্র কাজ তেল? কসো র্ত্রত্ত্র
কাজ তেল র্া। ত্াহমল তক একটি বিি প্রতত্িাে আমোলর্ তের্ত্াই কমর কর্ও়ো র্া়ে? হযাৌঁ, আপতর্
ত্া করমত্ পামরর্। হযাৌঁ, আপতর্ ত্া করমত্ পামরর্। এিং কসখামর্ এমর্ তকেু মার্ুে এিং শতি
আমের্ র্ারা কসই মুহূত্নোর সুতিিা কর্মির্ এিং আমার তিশ্বাস কসোই হমি।
তকন্তু ত্াও আমামের িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি। এিং একই সমম়ে, আমামের একটি কম তলক তিে়ে আমে
র্া হল আমরা সমি 93 তের্ কাটিম়েতে আচরণ সীতমত্ কমর, সি তকেু িন্ধ কমর, ককার্ স্কু ল,
ককার্ িযিসা র্া চাতলম়েএিং কম়েক হাজার কোে িযিসা ধ্বংস কমর তেম়ে। মার্ুে ত্ামের কাজ
হাতরম়ে কফলমি। মার্ুে ত্ামের সঞ্চ়ে কশে কমর কফলমি। এিং এখর্ কম়েক হাজার মার্ুমের তর্কে
সাতিমদ্ধ গণ সমামিশ হমি তর্উ ই়েকন তসটি পুর্রা়ে কখালার এক সপ্তাহ আমগ? এর কী ককার্ অ্থন
হ়ে? তিস্তার তর়্েন্ত্রণ করুর্, তিস্তার তর়্েন্ত্রণ করুর্, তিস্তার তর়্েন্ত্রণ করুর্। আমরা এমর্তক ওই
গণসমামিমশর COVID ভাইরাস সংিান্ত পতরণতত্ সম্পমকন জাতর্ র্া। আমরা এমর্ তক জাতর্ও র্া।
আমরা হ়েমত্া কম়েক সপ্তাহ িমর জামন্তও পারমিা র্া। ভাইরাসটির এোই স্বভাি। কসই তভম়ের মমিয
কত্জর্ সুপার কেডার তেমলর্? "ওরা কিতশর ভাগই ত্রুণ তেল।" কত্জর্ ত্রুণ-ত্রুণী িাত়ে
তগম়ে ত্াৌঁমের মামক চু মু কখম়ে হযামলা িমলমের্ িা িািার সমে করমেন র্ কমরমের্ িা ত্াৌঁমের িািা িা
োো িা ভাই িা ত্াৌঁমের মা িা ত্াৌঁমের কিার্মক জত়েম়ে িমরমের্ এিং ভাইরাসটি েত়েম়ে তেম়েমের্?
আগামী সপ্তামহ তর্উই়েকন তসটি খুলমে। এখামর্ কপ ৌঁেমত্ আমামের 93 তের্ সম়ে কলমগমে। এো তক
িুতদ্ধমামর্র কাজ হম়েমে? তর্উ ই়েকন হল অ্েময। আমরা অ্ত্যন্ত খারাপ অ্িস্থা কথমক আিার
কখালার পতরতস্থতত্ অ্িতি কপ ৌঁমচমে। সিমচম়ে খারাপ অ্িস্থা কথমক 50 তেমর্ 54টি মৃত্ুয। 93 তেমর্
আমরা খারাপ অ্িস্থা কথমক আিার কখালার পতরতস্থতত্ পর্নন্ত কগতে। আমরা ত্া করমত্ কপমরতে কারণ
আমরা তর্উ ই়েমকন র অ্েময মার্ুে। অ্েময তর্উ ই়েকন তেল িুতদ্ধমার্। আমরা িুতদ্ধমামর্র মত্ কাজ

কমরতেলাম। আমরা 93 তের্ িমর িুতদ্ধমার্ তেলাম। আমরা ঐকযিদ্ধ তেলাম, আমরা এমক অ্পমরর
প্রতত্ েদ্ধাশীল তেলাম। আমরা শৃঙ্খলাপরা়েণ তেলাম। মুমখাশ পরা শুিু অ্র্ুশাসমর্র িযাপার, এো
শুিুই অ্র্ুশাসর্। কসো পরার কথা মমর্ রাখমির্, এো ত্ু মল কর্ও়োর কথা মমর্ রাখমির্, কামরা
সামথ কেখা করার সম়ে পমর কেও়োর কথা মমর্ রাখমির্, এো শুিুই অ্র্ুশাসর্।
এো ভামলািাসা সম্পমকন ও। আমরা এমক অ্র্যমক ভালিাতস িমলই এো কমরতে। এমকই িমল সম্প্রো়ে।
আমরা এমক অ্র্যমক ভামলািাতস। এিং হযাৌঁ, আপতর্ তর্উ ই়েমকন ই কপ্রম করমত্ পামরর্। এমর্কী তর্উ
ই়েমকন র অ্েমযত্া সহ, এমর্কী তর্উ ই়েমকন র উচ্চারণ সহ, এমর্কী তর্উ ই়েমকন র হাৌঁোচলা সহ।
আমরা কপ্রমপূণন। আমরা কসোই 93 তের্ িমর কমরতে এমর্ভামি, র্া আমরা আমগ কখর্ও কতরতর্।
আমার জীিেশা়ে কখর্ও র়্ে। আমার জীিেশা়ে কখর্ও এই শহর আর এই রাজয এমর্ভামি একত্র
হ়েতর্ কর্মর্ভামি আমরা হম়েতে। আমার মমর্ হ়ে র্া এরকম আিার হমি, আমার জীিেশা়ে।
এখর্ আপতর্ িলমত্ পামরর্ হ়েমত্া এর জর্য একটি বিতশ্বক মহামাতরর প্রম়োজর্ তেল। আতম জাতর্
র্া কর্ এো সতত্য তকর্া এিং আতম জাতর্ র্া এই একতত্রত্ হও়োর শতি ককমর্ তেল, ত্া হ়েত্
রমর্ সুের র়্ে কর্ মার্ুে আিার ত্া করমত্ চাইমির্।
মমর্ রাখমির্ র্খর্ আমরা সিাই কমরার্াভাইরামসর সম়ে একসামথ কাজ কমরতেলাম এিং আমরা
ঘুমর োৌঁত়েম়েতেলাম এিং আমরা কমরার্াভাইরাসমক ত্ার তপেমর্ িাক্কা তেম়েতেলাম। মমর্ আমে র্খর্
আমরা সিাই মুমখাশ পরত্াম এিং আমামের সামথ হযান্ড সযাতর্োইজার রাখমত্ হত্? আমরা তক
কমরতে মমর্ আমে? িাহ। আমরা একত্র হমল আমরা সি তকেু করমত্ পাতর এিং কসোই সতত্য। এো
রামজযর জর্য সত্য, এো একো জাতত্র জর্য সত্য। র্খর্ আপতর্ একতত্রত্ হমির্ এিং আপর্ার
একটি এমজন্ডা থাকমি, ত্খর্ আপতর্ সি তকেু করমত্ পারমির্। আপতর্ সমাজ িেলামত্ চার্,
আপতর্ েুই শহমরর কাতহর্ী কশে করমত্ চার্, আপতর্ এটিমক একটি আমমতরকা িার্ামত্ চার্? আপতর্
ত্া করমত্ পামরর্, ঠিক কর্ভামি আপতর্ কমরার্াভাইরামসর পশ্চােমেমশ িাক্কা তেম়েমের্।
ঐকযিদ্ধ মার্ুে সি তকেু করমত্ পামর। আমরা কসো কেতখম়েতে, আমরা সমি কসো কমর কেতখম়েতে
গত্ 93 তের্। আমরা অ্তিচার ও বিেময ও অ্সতহষ্ণুত্া ও পুতলতশ তর্র্নাত্মর্র অ্িসার্ ঘোমত্
পাতর। আমামের িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি। আমামের এখর্ই িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি। এই মুহুমত্ন এই রামজয।
এই শহমর আজ রামত্ আমামের িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি কারণ এটি একটি সংস্কামরর কমনসচ
ূ ীমক এতগম়ে
তর্ম়ে র্ামি র্া। এটি সরকাতর কমনকত্ন ামের িেলামর্ার জর্য প্রমরাতচত্ করমে র্া। এটি
কমরার্াভাইরাস কশে করমত্ সাহার্য করমে র্া। আমামের িুতদ্ধমার্ হমত্ হমি।
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