অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ইসরাম্ব়েম্বলর প্োম্বরড উদযাপ্ম্বর্ গভর্ন র কুওম্বমা ইসরাম্ব়েম্বল সংহবিমূলক সফম্বরর ঘ াষণা
বদম্ব়েম্বের্

গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: "ইহুবদ জর্গম্বণর এই সংকম্বের সমম্ব়ে, আবম আইর্সভার অবিম্বিেম্বর্র প্র
সংহবিমূলক সফর বহম্বসম্বি ইসরাম্ব়েম্বল আম্বরকটি সফর করম্বি যাবি এিং আবম আমার ইহুবদ
সহকমীম্বদরম্বক সংহবির স্মারক বহম্বসম্বি আমাম্বদর সাম্বে ঘযাগদার্ করার আমন্ত্রণ জার্াবি। বর্উ
ই়েকন ইসরাম্ব়েম্বলর প্াম্বে দাাঁব়িম্ব়েম্বে। আজ আমরা সিাই ইহুবদ। আমরা সিাই ইহুবদ সম্প্রদাম্ব়ের
প্রেংসা কবর। িারা বর্উ ই়েম্বকনর বভবি, বর্উ ই়েম্বকনর অংে এিং অর্েিম ঘসরা অংেগুবলর
একটি।"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: "আবম সি রাজর্ীবিবিদম্বক র্িে-র্াৎবস ঘগাষ্ঠীগুবলম্বক িারা যা করম্বে
িার বর্ন্দা জার্াম্বর্ার আমন্ত্রণ জার্াবি। িারা অভেন্তরীণ সন্ত্রাসী। এোই িাম্বদর প্বরচ়ে।"

আজকের আকে ইসরাক়েকের প্যারাড উদযাপ্ন অনুষ্ঠাকন েভননর অযান্ড্রু এম. কুওকমা ঘ াষণা
েকরছিকেন ঘয ছিছন আইনসভা অছিকেশকনর ঘশকষ ইহুছদ সম্প্রদাক়ের সাকে সংহছির অংশ ছহকসকে
ইসরাইে সফর েরকেন।
েভননকরর েক্তকেযর অবডও ঘশানা যাকে এখাকন।

েভননকরর সাক্ষাৎোকরর এেটি দ্রুি প্রস্তুিেৃ ি ট্রান্সছিপ্ট ছনকে ঘদও়ো হকো:
অনুগ্রহ েকর আমাকে আজ আমাকদর প্াকশ দাাঁড়াকনা মানুষকদরকে স্বীেৃ ছি ঘদও়োর সুকযাে ছদন।
আমার প্ছরোর আকি, আমার মা আকি। আমার ঘমক়ে ছমকেো, আমার ঘমক়ে োরা। ঘস এখাকন
উপ্ছিি আকি। আমাকদর প্রশাসছনে েমনেিন ােণ আকিন। আমাকদর ঘমছেসা ছডকরাসা আকিন, ছযছন
েভননকরর ঘসকিটাছর। আমাকদর সাকে হাও়োডন ঘজমছিও আকিন। আমরা আমাকদর সাকে গুইোরকমা
ছেনাকরসকে ঘপ্ক়েছি। আমরা ছেকশষ অছিছে ছহকসকে ঘডকভারা হােোরস্টামকে ঘপ্ক়েছি এেং আমরা
আজ িার শছক্তর জনয প্রােননা েছর। ঘডকভারা ছজউস ছেেকেন ছমউছজ়োম প্ছরোেনা েকরন ঘযখাকন
এই সপ্তাকহ এেটি ঘনাট রাখা হক়েছিে: "ছহটোর আসকিন।" ঘডকভারা িার ঘসছমটিে ছেকরািী
আিমকণ ছনহি ঘিকে আছর হােোরস্টাম এর সম্মাকন যাদু রটি শুরু েকরছিকেন। িাই আমরা আজ
িাকে ঘপ্ক়ে েছেনি। দাছন দা়োন আমাকদর সাকে োেকেন। ছসকনটর ব্র্যাড ঘহাক়েেমযান, আনা
োপ্োন এেং আইনসভার সদসয ঘডছভড ওক়েপ্ছরন এেং োউছন্সে সদসয ঘেন েযাকোসও আমাকদর
সাকে আকিন।

আমরা এখাকন ইসরাক়েে উদযাপ্ন েরকি একসছি। এেং এই েির এটি স্বাভাছেকের িু েনা়ে আকরা
ঘেছশ যুছক্তসঙ্গি োরণ সুস্পষ্ট োস্তেিা হকো এই ঘদশটিকি এেং এই ঘস্টকট ঘসছমটিে-ছেকরািী
হামোর সংখযা েৃছি ঘপ্ক়েকি। মাছেন ন যুক্তরাকে ঘসছমটিে-ছেকরািী আিমণ 57 শিাংশ েৃছি
ঘপ্ক়েকি। েযাছেকফাছনন়োর ছপ্টসোকেনর মছিকর ভ়েঙ্কর আিমণ সম্পকেন মানুষ ঘজকনকি। ছেন্তু 57
শিাংশ েৃছি। ছনউ ই়েকেন ঘসছমটিে-ছেকরািী হামোর 83 শিাংশ েৃছি ঘপ্ক়েকি, সমগ্র ঘস্টট আপ্কস্টট, েং আইেযান্ড, ব্রুেছেন জুকড় 83 শিাংশ েৃছি ঘপ্ক়েকি - আছম শুিুমাত্র ঘডকভারা
হােোরস্টাম এর সাম্প্রছিে হামোর েো উকেখ েকরছি।
আকমছরোন দেী়ে রাজনীছির েযান্সার নিু ন রূপ্ প্ছরগ্রহ েকরকি। েযান্সাকরর োরকণ এে ঘোষ
অনয ঘোষকে আিমণ েকর। যখন আপ্নার ইহুছদ জনেকণর উপ্র হামো হকে, সমোমী, LGBTQ
সম্প্রদাক়ের সদসযরা হামোর ছশোর হকে, সম্প্রছিেোকে ঘসছমটিে-ছেকরািী েক্তেয ছদক়ে, মুসছেমছেকরািী, আছিোন-আকমছরোন ছেকরািী হামো হকে। এটি এেটি ৃণার েযান্সার যা আমাকদর সমগ্র
ঘদকশ িছড়ক়ে প্কড়কি এেং দুভনােযেশি এমনছে আমাকদর ছনউ ই়েেন ঘস্টকটও ছেস্তারোভ েকরকি।
এেটি সম়ে ছিে যখন আমাকদর রাজননছিে প্ােনেয োেকেও ঘসটা ৃণা়ে প্ছরণি হ়েছন। আমাকদর
সেসম়ে রাজননছিে মিপ্ােনেয ছিে, আমাকদর প্রছিষ্ঠািা প্ূেনপ্ুরুষকদর সম়ে ঘেকে আমাকদর
রাজননছিে মিপ্ােনেয ছিে। ছেন্তু আমরা ঘসগুকো সহয েছর এেং আমরা ঘসগুকো েুঝকি প্াছর।
আমাকদর ইসরাক়েে এেং ছফছেছস্তন সম্পকেন রাজননছিে মিপ্ােনেয োেকি প্াকর, যার মািযকম
ছেিেন মূেে েণিন্ত্র সৃছষ্ট হ়ে। ছেন্তু আকমছরো়ে সেকেক়ে শছক্তশােী োর অক্ষকরর শব্দ েখন ঘপ্রকমর
প্ছরেকিন ৃণা়ে রূপ্ান্তছরি হ়ে? এটি ঘসই ছেষ়ে যা সেকেক়ে েষ্টের। আর এখন ঘসটিই েেকি।
এই ঘসছমটিে-ছেকরািী আিমণ কুওকমার জনয এেটি গুরুত্বপ্ূণন প্াছরোছরে ছেষ়ে। আমকদর ইহুছদ
িকমন ছেশ্বাসী অকনে েন্ধু আকি যাকদর সাকে আমরা েড় হক়েছি। আমার দুই শযােে আকি যারা
ইহুছদ, আমার মাক়ের দুই জামািা আকি, আমার েনযাকদর দুইজন আকঙ্কে আকি - হাও়োডন এেং
ঘেন - যারা ইহুছদ। এই ঘসছমটিে-ছেকরািী হামোকে কুওকমা প্ছরোর েযছক্তেিভাকে গ্রহণ েকর।
ছনউ ই়েকেন র প্রকিযেটি প্ছরোর এটিকে েযছক্তেিভাকে গ্রহণ েকর।
এেং আছম এই ঘস্টকটর জনেণকে প্ছরষ্কারভাকে জানাকি োই: ঘসছমটিে-ছেকরািী ঘেেে ভু ে এেং
অননছিে ও অমানছেে এেং আকমছরো ছেকরািী ন়ে; এটা অনেিও। এেং আমরা আইনকে
প্ূণনাঙ্গভাকে প্রক়োে েরে এেং আপ্নার োকি আমার এই অঙ্গীোর োেকে।
ইহুছদ জনেকণর সংেকটর এই মুহুকিন সংহছির এে স্মারে ছহকসকে আইনসভার অছিকেশকনর প্রপ্রই
সংহছি সফর ছহকসকে আছম ইসরাক়েকে আকরেটি সফর েরকি যাছে এেং আছম আমার ইহুছদ
সহেমীকদরকে সংহছির এেটি স্মারে ছহকসকে আমাকদর সাকে ঘযােদাকনর আমন্ত্রণ জানাছে। ছনউ
ই়েেন ইসরাক়েকের প্াকশ দাাঁছড়ক়েকি। আজ আমরা সোই ইহুছদ। আমরা সোই ইহুছদ সম্প্রদাক়ের
প্রশংসা েছর। িারা ছনউ ই়েকেন র ছভছি, ছনউ ই়েকেন র অংশ এেং অনযিম ঘসরা অংশগুছের এেটি।
আজ এখাকন উপ্ছিি হও়োর জনয আপ্নাকদর সোইকে িনযোদ। আমার ছনকজর ো আমার
প্ছরোকরর ঘোকনা সদকসযর োকি ঘোকনা প্রশ্ন আকি?

প্রশ্ন: আছম জাছন আপ্ছন ইহুছদ জাদু কর সং টিি টনা িদকন্তর জনয ঘস্টট প্ুছেশকে ছনকদন শ
ছদক়েছিকেন। ঘস্টকটর দৃছষ্টকোণ ঘেকে এমন ছেিান ছে আকি যার মািযকম আপ্ছন ঘসছমটিে-ছেকরািী
এই িরঙ্গটি ঘমাোকেো েরার ঘেষ্টা েরকি প্াকরন?
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: আমরা সমগ্র ঘস্টটজুকড় ণ
ৃ াসূেে অপ্রাকির শাছস্ত েৃছি েকরছি। আমরা
আরও ঘেছশ ঘোঝা, আকরা সংকযাকের উপ্র োজ েরছি িকে আমরা আইনও প্রক়োে েরকি যাছে
োরণ এটি এেটি সংেটপ্ূণন প্যনাক়ে ঘপ্ াঁকিকি। ছনউ ই়েেন ঘস্টকট ছিরাছশ শিাংশ েৃছি। নেয-নাৎছস
ঘোষ্ঠী োইশ শিাংশ েৃছি ঘপ্ক়েকি। িকে যাইকহাে, আছম সে রাজনীছিছেদকদরকে নেয-নাৎছস
ঘোষ্ঠীগুকোর েমনোকের ছনিা জানাকনার আমন্ত্রণ জানাছে। িারা অভযন্তরীণ সন্ত্রাসী। এটিই িাকদর
প্ছরে়ে। আর এটি েণিকন্ত্রর প্ছরে়ে হকি প্াকর না। িারা ৃণা িড়া়ে, িারা সছহংসিা িছড়ক়ে
ঘদ়ে, িারা আিমণ েকর এেং প্রকিযে রাজনীছিছেদ—ঘডকমািযাট, ছরপ্ােছেোন—এর এই নেয
নাৎছস ঘোষ্ঠীগুছের ছনিা েরা উছেৎ এেং িারা যা েরকি িাকদরকে ঘসটাই েো উছেৎ।
প্রশ্ন: আপ্ছন ছে ট্রাম্প টাও়োর ঘেকে এই মন্তেযগুছে েরকিন—এটি ছে শুিু এেটি োেিােী়ে
টনা?
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: ঘসটি োেিােী়ে
এটি েক্ষযও েছরছন।

টনা। এমনছে আপ্ছন উকেখ েরার প্ূেন প্যনন্ত আছম

প্রশ্ন: [শ্রেণসািয ন়ে] েকেনর প্িাো ঘপ্াড়াকনা হকে—
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: এেই েযাপ্ার। আছম এটিকে এই ঘদকশ িছড়ক়ে প্ড়া এেটি েযান্সার ছহকসকে
অছভছহি েছর। েযান্সার ঘেকনা? েযান্সাকরর োরকণ—শরীকরর এে ঘোষ অনযানয ঘোষকে আিমণ
েকর এেং এই মুহূকিন আপ্ছন এই ঘদকশ যা ঘদখকিন ঘসটি িাই। আপ্ছন সম্প্রছিেোকে ঘশ্বিাঙ্গ েনাম
েৃ ষ্ণাঙ্গ, ছিস্টান েনাম মুসছেম, ঘসছমটিে-ছেকরািী, LGBTQ ছেকরািী মিাদশন ঘদখকিন। এটি
আকমছরোকে ধ্বংস েরকি। োরণ আকমছরো বেছেত্রযম়ে এেং এেোর আমরা আমাকদর বেছেকত্রযর
জনয একে অপ্করর উপ্র আিমণ শুরু েরকে িা আকমছরোকে এেং প্ক্ষান্তকর আমাকদরকে প্রাস্ত
েকর। আমরা এেটি েহুজাছিে সমাজ। এমা েযাজারাস, ছনউ ই়েকেন র এেজন মহান ইহুছদ ছযছন
স্টযােু অে ছেোটিন শব্দটি ছেকখছিকেন। যা এই জাছির ছভছি। জজন ও়োছশংটন ঘরাড আইেযাকন্ডর
এেটি ছসনােকে ছেক়েছিকেন এেং েকেছিকেন ঘয এখানোর ইহুদীরা স্বািীনভাকে িাকদর িমন প্ােন
েরকে। এটি ছিে িকমনর স্বািীনিা। আর এখন আমরা একে অপ্করর িমী়ে প্িিকে ভ়েঙ্কর ছহকসকে
প্রছিপ্ন্ন েরছি? এটি আকমছরো ন়ে। এটি আমাকদর প্ছরে়ে ন়ে। আর আমরা ছনউ ই়েেন ঘস্টকট
ছভন্ন দৃষ্টান্ত িাপ্ন েরকি যাছে। আসুন কুেোও়োজ েকর সামকন অগ্রসর হই, িনযোদ।
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