Suy Ngẫm về Ngày César Chávez
Ngày 31 Tháng 3, 2021

Năm 2014, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố Ngày 31 Tháng 3 là Ngày César Chávez. Hôm nay
chúng ta kỷ niệm và tôn vinh cuộc đời và công việc của ông César Chávez, là người được nhiều
người coi là anh hùng người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ về quyền công dân cho công nhân nông trại và
cộng đồng người di cư. Di sản của ông càng trở nên phù hợp hơn trong thời kỳ đại dịch này.
Nhiều cách mà chúng ta phụ thuộc vào công nhân nông trại đã được thể hiện rõ trong năm
ngoái. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là nền tảng của xã hội chúng ta và nếu không có họ, và
không có công việc của họ, chúng ta sẽ bị thất bại.
Không thể phủ nhận ảnh hưởng của ông César Chávez trong cộng đồng của chúng ta. Năm 2010,
nhờ sự tham gia và vận động của cộng đồng, Sở Học Chánh Portland đã đổi tên một trong
những trường của mình để vinh danh ông. Trường César Chávez thể hiện một di sản văn hóa đa
dạng và phong phú có thể cảm thấy được trong mỗi học sinh của trường. Tôi cảm thấy vô cùng
tự hào về cách mỗi người và mỗi học sinh PPS đã truyền theo nghị lực của ông César Chávez “¡Sí
se puede!” (Vâng, chúng tôi có thể!) để lãnh đạo sự thay đổi và cải thiện thế giới.
Tôi sẽ kết thúc bằng một vài lời của ông César Chávez: “Một khi sự thay đổi xã hội bắt đầu, nó
không thể bị đảo ngược. Bạn không thể bỏ giáo dục người đã biết đọc. Bạn không thể làm nhục
người có cảm giác tự cao. Bạn không thể đàn áp những người không sợ hãi nữa. Chúng ta đã
nhìn thấy tương lai, và tương lai là của chúng ta”. - Cesar Chavez
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