
 

 

विषय: George Floyd को हत्याको वर्ाान्तमा फकेर हेर्ाा 

  
म प्रायः मेरो बिहानी सचेतना (mindfulness) कायाक्रमको भागको मुख्य बसद्धान्त, आत्मबचन्तन र कृतज्ञताको साथ शुरू 

गर्ाछु: रूक्न,े सास फेन,े र माया गन े। बचन्तनशील बवज्ञान र अन्य सचतेनाको अभ्यास गने व्यबिहरूल ेभलाई र 

आत्महेरचाहको एक कायाको रूपमा बचन्तन बसफाररश गर्ाछन् । तपाई ंहरेक बिहान उठ्नहु ुँर्ा, के तपाईलंे गएका बर्नहरूको 

िारेमा बचन्तन गनुाह न्छ ? आज, मलैे अरू केही नगरी अमेररकामा कालो वर्ाको (Black in America) ह ने िारेमा बचन्तन 

गर्ाछु । एक बर्न, एक वर्ा अबि, फेरर पबन जि एउटा कालो मान्छेको जीवन बहंसात्मक तररकाले अन्त्य गररयो र जाबतवार्को 

िबृर्त दृबिकोर् माफा त हेररयो । कसरी र बकन यस्तो गबहरो िरृ्ाल,े एक बवबभन्न प्रकारको स्वास््य सङ्कट, एउटा शाबन्त र 

प्रगबत खोज्ने राष्ट्रलाई लगातार िाधा पुर् याउुँर्छ ? 

 
George Floyd आज जीबवत ह नु पनेबथयो । जसरी हामी पुबलस अबफसरले गरेको उनको हत्याको वर्ाान्तमा पुगेको छौं, 

हाम्रो बवचार Floyd को पररवार र जाबतवार्ी बहंसाको कारर् अनबगन्ती अरू कालो वर्ाका पीबितहरूको पररवार प्रबत छ । 

हामी सिलैे हामीले गरररहेको कुरा रोकेर George Floyd लाई भएको कुरा सम्झन आवश्यक छ । हामी George 

Floyd र उनको अबन्तम सासको र बहंसा, बिमारी, वा उपेक्षाका कारर् गुमेका थप अनबगन्ती जीवनहरूको सम्झना गर्ाछौं । 

  
सामाबजक न्यायका लाबग राष्ट्रव्यापी जमिट र बवरोधले पुस्तत ुँरे्बख अनुभव गररएको आिात र पीिाको िारेमा सिलैाई 

बसकायो । साथमा, हामीले आफैं  र अरूलाई चनुतती बर्यौं; हामील ेपर्यात्रा गर् यौं, आवेर्नमा हस्ताक्षर गर् यौं, र्ान बर्यौं, 

कला िनायौं, हाम्रा बनवााबचत अबधकारीहरूलाई सम्पका  गर् यौं, स्थानीय सङ्गठनहरूमा सामेल भयौं, आफैं लाई बशबक्षत 

िनायौं, र बवश्वलाई अझ राम्रो िनाउन हाम्रो शबि प्रयोग गने उपायहरू भेट्टायौं । अर्ालतले Derek Chauvin लाई उनको 

कायाको लाबग उत्तरर्ायी िनाएको कुरा जान्न हामी उत्साबहत भएतापबन, हामीलाई थाहा छ बक एउटा फैसलाले अन्त्य 

गररएको जीवनलाई बफताा ल्याउुँरै्न, न त यसले हामीलाई जाबतवार् हटाउन आवश्यक प्रर्ालीगत िर्ल प्रर्ान गर्ाछ । तर यो 

पररवतानको लाबग एउटा उत्पे्ररक ह नसक्र्छ र यसल ेबनको पाने प्रबक्रया शुरू गना सक्र्छ । 

 
स्वीकार गरौं बक हामी मध्य ेधेरैलाई अझै पबन र्खु परररहेको छ र हामील ेकसरी यो पीिालाई बलएर अगाबि िढ्न र केही 

बभन्नता बलएर आउन सक्र्छौं सोच्नुपर्ाछ । कालो वर्ाको व्यबिहरूको जीवनहरूमा ह ने पुबलस बहंसा र हमलालाई अन्त्य गने 

कुरामा ध्यान केबन्ित गना एकसाथ जुटेर अथापूर्ा वाताालापमा संलग्न ह न र एउटा जाबतवार् बवरोधी समाज कसरी िनाउन ेभन्न े

िारेमा बचन्तन गना जारी राखौं । यो George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, 

Ahmaud Arbery, Philando Castile, Tony Robinson, Ma’Khia Bryant, र अन्य धेरैको जीवनलाई 

सम्मान गने उत्तम तररका हो । 

 
यो गएको वर्ा वास्तवमा परीक्षर्, किा पररश्रम र िर्लहरूले भररएको बथयो । Division of Diversity, Equity, and 

Educational Achievement ले २०२१ को कक्षा र उनीहरूको साथीहरूको आत्मिलको कर्र गर्ाछ र DDEEA 

शैबक्षक उपलबधधिाट ३५० जना स्नातकको साथ मनाउुँर्छ । तपाईलंे यी उत्कृि बवद्वानहरू, अि पूवा छात्र, र एक नयाुँ 

बवद्याथी सल्लाहकार िोिाको िारेमा, र बवबवधता फोरम २०२१को लाबग हाम्रो योजनाहरूको िारेमा थप पढ्न सक्नुह न्छ: 

Rising Above and Reshaping our World in the Image of Justice । म तपाईलंाई बवबवधता सूची 

(Diversity Inventory), क्याम्पस वातावरर्को प्रगबत (Campus Climate Progress Report) र बवबवधता 

िनावट (Diversity Framework) जस्ता संसाधनहरू माफा त बर्गो पररवतानको लाबग हाम्रो क्याम्पसमा भइरहेको कामको 

िारेमा थप जान्न र अझै सलंग्न ह न प्रोत्साबहत गर्ाछु । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.georgefloydmemorialfoundation.org/remembrance
https://news.wisc.edu/black-lives-matter-solidarity-march/
https://madisonmurals.com/
https://diversity.wisc.edu/resources-for-white-allies/
https://diversity.wisc.edu/resources-for-white-allies/
https://www.saytheirnamesknowtheirnames.com/
https://myemail.constantcontact.com/A-New-Significance-for-Spring.html?soid=1112845875600&aid=1hBEUnoQzGc
https://diversity.wisc.edu/diversity-forum-2021/
https://diversityinventory.wisc.edu/
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https://diversityinventory.wisc.edu/
https://diversityinventory.wisc.edu/
https://diversity.wisc.edu/2021/02/campus-climate-progress-report-spring-2021/
https://diversity.wisc.edu/2021/02/campus-climate-progress-report-spring-2021/
https://diversity.wisc.edu/framework/our-process/
https://diversity.wisc.edu/framework/our-process/
https://diversity.wisc.edu/framework/our-process/


 

 

हामीले न्यायको वकालत गरै् हाम्रो प्रर्ालीहरूमा िर्लको लाबग र्वाव कसरी ल्याउने भनेर धेरै बसक्यौं । आज रोबकएर यार् 

गनुाहोस ्र यो स्वीकार गनुाहोस् बक हामीलाई बक हामीलाई थाहा छ साुँचो न्यायको बवजय पाउन अझ धेरै कायाहरू िाुँकी छन ्। 

आज तपाईकंो मानवता र आत्महेरचाह केबन्ित गनासास फेनुाहोस् । आज माया गनुाहोस्; हामी एक अकाालाई स्वीकार र 

समथान गरौं । सुँधै जसो, हाम्रो कामलाई बनरन्तरता बर्न हामीले हाम्रो सामूबहक िर्ललाई रे्ख्नका लाबग म तपाईहंरूसुँगै 

समुर्ायमा छु ।  
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