Dear Mom, Dad, Uncle, Auntie, Grandfather, Grandmother, Family,
പിയെ
അ , അ ൻ, അ ിൾ, ആ , അ
ൻ,അ
ി, കുടുംബം,
We need to talk.
ന ു
് സംസാരിേ

തു

്.

You may not have many Black friends, colleagues, or acquaintances, but I do. Black people are
a fundamental part of my life: they are my friends, my neighbors, my family. I am scared for
them.
നി
ൾ
്
കറു
വർ
ാരായ
സുഹൃ
ു
േളാ,
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കേരാ,
പരിചയ
ാേരാ ഉ ാകി , പേ
എനി
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ാർ എെ
ജീവിത
ിെ
അടി
ാനപരമായ ഭാഗമാണ്; അവർ എെ
സുഹൃ
ു
ൾ ആണ്,
അയൽ
ാർ ആണ്, കുടുംബം ആണ്. അവെര ഓർ
ു ഞാൻ ഭയെ ടു ു.
Recently, in Minnesota, a white police officer killed a Black man named George Floyd by
kneeling on his neck for almost 9 minutes - ignoring his repeated cries that he was unable to
breathe. Two more police officers helped pin Floyd down, while a fourth, Asian officer stood
guard and didn't intervene. Floyd is not alone: Already this year, police officers killed Dreasjon
Reed in Indiana and Tony McDade in Florida in May, and Breonna Taylor in Kentucky in
March. An ex-detective killed Ahmaud Arbery in Georgia in February.
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ാരൻ അതിൽ ഇടെപടാെത അവർ
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നി ു. േ ായ്ഡ് ഒ യ്
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െക ്റ
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എ ിവെരയും
േപാലീ
കാർ
െകാലെ ടു
ുകയു ായി. െഫ ബുവരി മാസ
ിൽ ഒരു മുൻ കു ാേന ഷകൻ
േജാർജിയയിെല അഹ ദ് അർേബരി എ
ആളിെനയും െകാ കയു ായി.
Overwhelmingly, the police haven’t faced consequences for murdering Black people, even
when there’s been extensive media coverage. Imaging how many more incidents go
unrecorded or unseen.
പലേ ാഴും വളെര അധികം മാധ മ ശ
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ാർ
് മി
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ബു ിമു കള ം
അനുഭവിേക ി
വ ി ി .
അ
െന
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ഒരിട
ും
േരഖെ ടു
ാെത, ആരും കാണാെത എ തെയ ത സംഭവ
ൾ കട ുേപാകു ു ്
എ ത് ഒ ് ചി ി
േനാ
ിയാൽ മന ിലാകും.

This is a terrifying reality that the Black people I care about live with every day.
ഇതാണ് എനി
് കരുതൽ ഉ
കറു
വർ
ാരുെട ഓേരാ ദിവസ
ജീവിത
ിെ െഞ ി ി ു
േനർകാഴ്ച.

ിെ

യും

You might be thinking: We are also a minority. We’ve managed to come to America with
nothing and built good lives for ourselves despite discrimination, so why can’t they?
നി
ൾ ഇേ ാൾ വിചാരി ു ാകും: ന ള ം ഒരു ന നപ
ം ആണ്, ന ൾ ക ിൽ
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യിൽ എ
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ി എടു
േ ാ, എ ് െകാ ് അവർ ും
അ
െന ആയി കൂടാ?
It’s true that the South Asian community has also experienced discrimination and violence in the
US, on the basis of skin color. In 2015, Sureshbhai Patel was assaulted and left paralyzed by a
police officer in Alabama after a white neighbor called 911 to report a “skinny black guy” walking
outside. This incident is in fact part of the same mindset that hurts minorities across the country
- one that values white supremacy and justifies the use of violence against other races via
police brutality. And no one has borne the brunt of that violence more than Black Americans.
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ഒരു െവ കാരെ 911 േല ു
അറിയി ിെന മാ തം പരിഗണി .് ഈ സംഭവം, രാജ
ിെ പല ഭാഗ
്
ന നപ
ൾ
് എതിരായി നട ു
അ കമ
ള െട അേത സ ഭാവം ഉ
ഒ ാണ്,
െവ
ാരുെട ആധിപത
ിന് കുട പിടി ുകയും, േപാലീസിെ
കൂരത വഴി മ
വംശ-വർണ
ിൽ ഉ വർ
് എതിെര നട ു
അ കമ
െള ന ായീകരി ുകയും
െച
സംഭവ
ൾ. ഈ ഉപ ദവ
ൾ കറു
വർ കാരായ അേമരി
ാെര േപാെല
മ ാരും അനുഭവി ു ുമി .
I want to share with you how I see things. I am telling you this out of love, because I want all of
us, including myself, to do better.
ഞാൻ എ
െന ആണ് കാര
െള കാണു ത് എ ് എനി
് നി
േളാട് പ ിടണം.
ഞാൻ ഇത് പറയു ത് സ്േനഹ
ിെ പുറ
് ആണ്, കാരണം ഞാൻ ആ ഗഹി ു ത്
ഞാൻ ഉൾപെട ന ൾ എ ാവരും അൽ ം കൂടി മിക തായി പവർ
ി
ണം എ ാണ്.
For the most part, when we walk down the street, people do not view us as a threat. We do
not leave our homes, wondering whether or not we will return that day. We don't fear that we
may die if we're pulled over by the police.
മി
സാഹചര
ളിലും, ന ൾ േറാഡിലൂെട നട ു േപാകുേ ാൾ ആള കൾ ന െള
ഒരു ഭീഷണി ആയി കണ
ാകു ി . ന ൾ ഓേരാ ദിവസം വീട് വി ഇറ
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എ
ാൻ സാധികുേമാ എ
ഭയേ
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ാെട അ . േപാലിസ് ന െള തട
ും എ ും ന ൾ ഭയെ ടുനി .

This is not the case for our Black friends.
എ ാൽ ന ുെട കറു
വർ
ാരായ സുഹൃ

ു

ള െട അവ

് നിർ

ഇ

ിയാൽ,

െന അ .

The vast majority of Black people were sold into slavery and brought here against their will.
For centuries, their communities, families, and bodies were abused as property for profit. Even
after slavery, the government has not allowed them to build their lives—it has legally denied
them the right to vote, get an education, or own homes and businesses. These inequalities are
enforced by police and prisons—which can be directly traced back to white slave patrols and
plantations. Black people are under a constant threat of violence that continues today. Their
oppression has not ended; it has only changed form.
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.
Black people have not only persisted but also persevered against all odds. They’ve been
beaten by police, jailed, and killed while fighting for many of the rights that we all enjoy today.
Even in an unfair system that pits us against each other, Black organizers helped to end unfair
immigration laws and racial segregation for us all. In fact, there are 4.5 million South Asians in
the U.S. today who have been able to build a community here thanks to Black activists who
helped remove major barriers for us.
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During the 1960s, at the height of the Civil Rights Movement, the existing immigration policy
increasingly came under attack for being racially discriminatory. The Immigration and Nationality
Act of 1965 opened the doors to highly skilled and educated immigrant workforce. This law,
signed by President Lyndon B. Johnson but prompted by Dr. Martin Luther King Jr, is the
reason why we are here today. We were welcomed into this country for paid labor. Black people
were brought into this country by force for unpaid labor as slaves. Yes, we had to go through a
number of discrimination, but there isn't a calculated and systemic attempt to oppress us from
growing financially, educationally, socially, and politically, as black people have continuously
faced.
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നിയമം വഴിയാണ് ന െള ാം ഇേ ാൾ ഇവിെട ഉ ത്. േവതനമു
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Even still, all of these opportunities were not provided to us to ensure our growth. Instead, the
American government have used us as an example to make the world believe that "if Asians
can succeed, then why can't Black people?" This is the model minority myth, dividing people of
color into who is good and who is bad, reinforcing the stereotype that Black people are "lazy and
illiterate," while they were actually hindering their growth along with harming them constantly.
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Though there has been progress, this unfair system is still winning. Throughout these
hundreds of years, our government is still killing Black people and getting away with it.
െചറിയ േതാതിൽ ഉ
പുേരാഗതി ഉ ായി െ
ിൽ കൂടി, ഇേ ാഴും ഈ അന ായ
വവ
ിതി ആണ് എ ും വിജയി ു ത്. ഈ കഴി
നൂറുകണ
ിന് വർഷ
ൾ
്
ഇടയിലും, ഇവിെട േപാലീസുകാർ ഇേ ാഴും കറു
വർ
ാെര െകാ കയും, അതിൽ
നി ു ര
െപ ് െകാ ് ഇരി ുകയും െച
ു.
I understand that you’re worried and scared about the looting and property destruction that
you are seeing. But imagine how exhausted you would be to see other people express more
care for replaceable material objects than for the lives of your loved ones. How hurt you must
be to protest like this in the middle of a pandemic. Imagine the exhaustion of fighting against
the same state violence that your ancestors fought against.
നി
ൾ കാണു
െകാ യുെടയും വസ്തുനശീകര
ിെ യും ദൃശ
ൾ ക ു നി
ൾ
ഭയെ ടാം. നി
ള െട പൂർ ികർ തുട
ിയ സമര
ൾ ഇ ും തുടേര ി വരു തിെ
അ ഹനീയതെയ കുറി
നി
ൾ ആേലാചി ി േ ാ? നി
ള െട കു ികള െട ജീവന്
േകവലം നിർ
ീവ വസ്തുവകകള െട വില േപാലും ക ി
ാ
സമുദായെ
കാേണ ി വരു
മാതാപിതാ
ള െട വികാരെമ ാെണ ് നി
ൾ
ആേലാചി ി േ ാ? ഒരു േലാക വ ാധിയുെട മേധ ഇ
െനെയാരു പതിേഷധ
ിൽ
ഏർെ േട ി വരു ത് എ തമാ തം
മ നഷ്ടെ ി ാണ് എ ു ആേലാചി ി േ ാ?
This is why I support the Black Lives Matter movement.
ഇത് െകാ ് ആണ് ഞാൻ ‘ ാ
് ൈലവ്സ്
പി ുണയ്കു ത്.

മാ ർ’

എ

ആശയെ

Part of that support means speaking up when I see people in my community—even my own
family—say or do things that diminish the humanity of Black people. Our silence has a cost
and we need to talk about it.
ഈ േപാരാ
ിെ
ഒരു വശം എ ത്, എെ
സമൂഹ
ിേലാ, എ ിനു എെ
കുടുംബ
ിൽ േപാലുേമാ ആെര ിലും കറു
വർ
ാരുെട മാനവികതയ്
്
എതിരായി സംസരികു േതാ പവർ
ി ു േതാ ക ാൽ അതിനു എതിെര ശബ്ദം
ഉയർ
ുക എ താണ്. ന ുെട നി ബ്ദദയ്
് ഒരു വില ഉ ്, അതിെന പ ി ന ൾ
സംസാരിേ
ത് ആവശ വുമാണ്.
I am eternally grateful for the struggles you have endured in a country that has not always been
kind to you. We have been blamed for bringing poverty, disease, terrorism, and crime. You’ve
suffered through a prejudiced America so that I could have a better life.
നി
േളാട് പലേ ാഴും കരുണ കാണികാ
ഒരു രാജ
് നി
ൾ സഹി
എ ാ
യാതനകൾ ും എനി
് എ ും നി
േളാട് ന ി ഉ ്. ഇവിെട പ ിണി, അസുഖം,
തീ വവാദം, കു കൃത
ൾ എ ിവെയ ാം എ
ിെപ തിനു പലേ ാഴും ന ൾ
കു ാേരാപിതരായി
്.
എനി
്
ഒരു
മിക
ജീവിതം
ഉ ാകാനായി
ഈ
മുൻധാരണകൽ നിറ
അേമരി
യിൽ നി
ൾ ഒരുപാടു സഹി ി
്.

But these struggles also make it clearer than ever that we are all in this together, and we cannot
feel safe until our Black friends, loved ones, and neighbors are safe. The world that we seek is a
place where we can all live without fear. This is the future that I want—and I hope you want it,
too.
എ ാൽ ഈ സഹന
ൾ എ ാം മുൻപെ
ാള ം കൃത മായി വ
മാ ു ത്,
ഇതിൽ ന ൾ എ ാവരും ഒ ി
ഉ ് എ ും, കറു
വർ
ാരായ ന ുെട
സുഹൃ
ു
ള െടയും, സ്േനഹിതരുെടയും, അയൽ
ാരുെടയും സുര
ഉറ ാ
ാെത
ന ൾ ഇവിെട സുര
ിതര എ ുമാണ്. ന ൾ ആ ഗഹി ു
േലാകം, ന ു
് േപടി
കൂടാെത ജീവി
ാൻ സാധി ു
ഒ ാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആ ഗഹി ു , നി
ളം
ആ ഗഹി ു ു എ ് ഞാൻ പ ീ
ികു
ഭാവി.

സ്േനഹേ

With love and hope,
Your children
ാടും, പതീ
േയാടും കൂെട,
നി
ള െട മ
ൾ

