जोजज फ्लोइड तथा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरबारे
मेयर विवलयम पेडुटोको बयान
पिट्सबर्ग यस्तो शहर हो जहााँ हामी घृणाका लापर् कुनै ठाउाँ छै न भन्छौं । जब-जब, जहााँजहााँ हामीले पििपिको सामना र्नगिु रे को छ हामी हाम्रा पछमेकीहरूको ख्याल राख्नका
लापर् एकजटु भएर काम र्रे का छौं र अझ बपलयो भएर आउाँछौं । र्एको दईु हप्तामा
हामीले हाम्रा पछमेकी तथा समदु ायहरूलाई यहााँ र देश तथा राष्ट्रभररनै आफ्नो द:ु ख,
मानपसक आघात, िीडा तथा प्रदशगन र्रररहेको देपखरहेका छौं । उनीहरू जोजग
फ्लोइडको सम्मानमा सडकहरूमा उपिरहेका छन् । मैले धेरै मापनसहरूले यसलाई
क्षण भपनरहेको सपु नरहेको छु - तर यो क्षण होइन । यो त आिासीय पनयमहरू,
रोजर्ारीमा अिरोधहरू, शैपक्षक र्णु स्तर र अन्य सरं चनाहरूमा िहचाँ बनाउन नसक्ने
असक्षमता प्रयोर् र्रे र अश्वेत मापनसहरूलाई अन्य पछमेकीहरूले झैं अिसरहरूमा
िाउने समान िहचाँ को अनुमपत नपदएर अश्वेत मापनसहरूलाई नकारात्मक रूिमा
असर र्ने जातीिादको िर्षौं तथा िस्ु तौंिस्ु तादेपखको चरमपबन्दु हो ।

जोजग फ्लोइड क्षण होइनन् । उनी िररिार तथा पप्रयजनहरू भएका मापनस पथए । उनको
अक्षम्य मृत्यल
ु े हाम्रा समदु ायहरूलाई हाम्रा अश्वेत समदु ायहरूले पनरन्तर भोपर्रहेका
द:ु ख, मानपसक आघात तथा िीडालाई प्रदशगन र्नग प्रेररत र्रे को छ । हामीले यसलाई
सन्ु नैिछग ।
हामी सबैलाई िीडा भएको छ । हामी सबैलाई द:ु ख तथा मापनसक आघात भएको छ ।
पसटी अफ पिट्सबर्गको मख्ु य पजम्मेिारी यहााँका मापनसहरूको स्िास््य तथा सरु क्षालाई
सधैं संरक्षण र्ने हन्छ । तर जब यो शहर तथा यो देशमा तिाईको
ं छालाको रङले तिाई ं
प्रसिको समयमा बााँच्नु हनुहनेछ िा हनेछैन भनेर पनधागरण र्छग िा स्िास्थ समस्याहरू
लाग्ने सम्भािनालाई उल्लेखनीय रूिमा बढाइपदन्छ िा मापथल्लो तहका व्यस्थािन िा
नेतत्ृ ि िदहरूलाई त छोडौं तिाईलें रोजर्ारी प्राप्त र्ने सम्भािनालाई पनयन्िण र्छग तब हामीले हाम्रा सबै पछमेकीहरूलाई संरक्षण र्रररहेका छै नौं । जब हाम्रो शहरमा
मापनसहरूले सरकारी कमगचारी तथा अपधकारीहरूबाट डर मान्छन् - तब हामीले हाम्रा
सबै पछमेकीहरूको संरक्षण र्रररहेका छै नौं ।

हामीले र्एका सयौं िर्षगदपे ख हाम्रा अश्वेत पछमेकीहरूलाई दमन र्ने नीपतको शपि
देखेका छौं । हाम्रै शहरमा, हाम्रा अश्वेत नेबरहडहरूको पनमागण हाम्रा अश्वेत
पछमेकीहरूबाट भएको पथएन । पतनीहरूको पनमागण पनपित सरकारी तथा पनजी
सेिाहरूबाट िपचचत र्ने रे डलाइपनङ प्रथामाफग त भएका हन् जहााँ दोश्रो पिश्व यद्ध
ु िपछ
आफ्ना श्वेत समकक्षीहरू झैं समान GI पबलहरू भएका अश्वेत भूिू सैपनकहरूलाई
बैंकहरूले कजाग अस्िीकार र्थे पकनभने बैंकहरूले चाहेका तथा नचाहेका
नेबरहडहरू भनेर पचपन्हत र्थे र नीपत पनयमहरूलाई जापतको आधारमा एक िा
अकोमा मोटगर्ेजहरू पदन प्रयोर् र्थे ।

अपहले हामीसाँर् हाम्रा अश्वेत नेबरहडहरू पनमागण र्ने र उनीहरूलाई ऐपतहापसक
रूिमा अस्िीकृ त र्ररएका अिसरहरू पदने नीपत प्रयोर् र्ने शपि छ । त्यसैले र्दाग
समता नै यो प्रशासनको प्राथपमकता हो । यहीं कारणले र्दाग हामी हाम्रा सबैभन्दा
जोपखममा रहेका बापसन्दाहरूलाई सेिा पदन र नीपत, सेिा तथा कायगक्रमहरूमा िैरिी
र्नगका लापर् अपफस अफ इपक्िटी पनमागण र्ने अमेररकामा िााँचौं शहर पथयौं । यहीं
कारणले र्दाग पसटीका सबै पिभार् तथा पनकायहरूका सबै िररष्ठ अपधकारीहरू जातीय
समताको प्रपशक्षणमा सहभार्ी भएका पथए र उनीहरूले पनणगयहरू पलाँदा सरल तथा
सशि प्रश्न सोध्नका लापर् जातीय समता प्रिद्धगन र्नग बजेटको पितरणहरूमा आफ्नो
प्रपशक्षणलाई प्रयोर् र्रररहेका छन्: "यसले अश्वेत बापसन्दाहरूलाई कसरी प्रभापित र्छग
?" यहीं कारणले र्दाग हामीसाँर् रपजस्टडग कम्यपु नटी अर्गनाइजेसन्स छ, त्यसैले
नेबरहडमा भएका डेभलिरहरूको पिकास योजनाहरूलाई पसटीद्वारा समीक्षा र्नुगभन्दा
िपहले नै सबै डेभलिरहरूले स्थानीय बापसन्दा तथा समदु ायहरूलाई भेट्न अपनिायग
हन्छ । यहीं कारणले र्दाग हामीले हाम्रा साना तथा यिु ा पछमेकीहरूलाई लनग एण्ड अनग र
रे क टु टेकमा आपथगक सहायता उिलब्ध र्राउाँछौं । यहीं कारणले र्दाग हामीले
अल्िसंख्यक तथा मपहलाहरूको स्िापमत्ि भएका व्यािारहरूमा लर्ानी र्छौं । यहीं
कारणले र्दाग हामी राष्ट्रिपत ओबामाको 21औ ं शताब्दीको प्रहरीद्वारा कानुन तथा व्यिस्था
कायम राख्ने िहलको नमनु ा प्रारम्भ र्ने र सबै प्रहरी अपधकारीहरूले अन्तपनगपहत
ििू ागग्रह प्रपशक्षण िरू ा र्नग आिश्यक र्राउने भनेर छनौट र्ररएका माि छिटा शहरहरू
मध्येका एक पथयौं र हामीले सो प्रपशक्षणलाई पसटीभररका कमगचारीहरूमा पिस्तार
र्ररसके का छौं । हाम्रो पसटीका लापर् पयनीहरू महत्त्ििणू ग कदमहरू हने भएतािपन यो
स्िष्ट छ पक हामीले अझैं धेरै र्नैिछग । हाम्रा समदु ायहरूका आिाजहरूलाई हाम्रा
नीपतहरूमा सुपनन र उनीहरूका आिश्यकताहरूलाई हाम्रा नीपतहरूमाफग त िरू ा
र्ररन महत्त्ििणू ग हन्छ ।

सधु ार रातोरात हने कुरा होइन र हामीसाँर् अपहले नै सबै जिाफहरू छै नन् तर काम सरुु
भइसहेको छ र सबैका लापर् बस्नयोग्य शहर पनमागण र्नगका हामी हाम्रा समदु ायहरूसाँर्
प्रत्यक्ष रूिमा काम र्नग जारी राख्ने छौं । अश्वेत पछमेकी, बापसन्दा तथा साझेदारहरू हामीले तिाईहरूलाई
सनु ेका छौं । िनु पनगमागणका लापर् तिाईको
ं
ं आिाज महत्ििणू ग तथा
आिश्यक हन्छ । हामीले चरणबद्ध रूिमा नीपतमा सधु ार र्ने छौं र यस िरू ै प्रपक्रयाभरर
हामी कुरा र्रररहने छौं र साँर्ै अर्ापड बढ्ने छौं । हामीले जातीय तथा जनसांपख्यकीय
त्याङ्क सङ्कलन र्ने छौं तापक हामीले थाहा िाउन सकौं पक हामीले कसलाई सेिा
पदइरहेका छौं र कसलाई पदइरहेका छै नौं जसले र्दाग हामीले अझ राम्रोसाँर् र्नग सकौं ।
मलाई पिश्वास छ पक हामी त्यस्तो शहर हौं जो जब-जब, जहााँ-जहााँ हामीले पििपिको
सामना र्नुगिरे को छ हामी हाम्रा पछमेकीहरूको ख्याल राख्नका लापर् एकजटु भएर काम
र्रे का छौं र अझ बपलयो भएर आउाँछौं । हाम्रो लापर् िनु : काममा जाने समय भएको छ ।
आउनुहोस,् हामी हाम्रा सबै पछमेकीहरूका लापर् अझ बढी मेहनतका साथ र अझ
राम्रोसाँर् काम र्रौं, पिशेर्षर्री हाम्रा अश्वेत पछमेकीहरूका लापर् जसलाई अपहले हाम्रो
समथगन आिश्यक छ । आिर ब्ल्याक नेबसग म्याटर (हाम्रा अश्वेत पछमेकीहरू महत्त्ििणू ग
छन्) । ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर (अश्वेत जीिनहरू महत्त्ििणू ग छन्) ।

