Suy Nghĩ về Ngày Lễ Tưởng Niệm Tiến Sĩ Martin
Luther King, Jr.
Ngày 18 Tháng 1, 2021

Kính gửi các học sinh, gia đình và đồng nghiệp PPS
Hôm nay chúng ta kỷ niệm và tôn vinh cuộc đời và công việc của Tiến sĩ Martin Luther
King, Jr., một anh hùng của tôi. Khi ảnh hưởng của ông được nhìn thấy và cảm nhận trong
phong trào đấu tranh cho công bằng chủng tộc đang xảy ra, tôi muốn chia sẻ video này do
cộng đồng Trường Tiểu Học Boise-Eliot / Humboldt (Boise-Eliot/Humboldt Elementary
School) tạo ra. Họ đã tìm ra một cách sáng tạo để thống nhất tiếng nói của họ để mang
đến cho chúng ta một bài đọc độc đáo (unique reading) về bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có
một giấc mơ” năm 1963 của Tiến sĩ King, lần đầu tiên được phát biểu cho một đám đông
gần một phần tư triệu người tại cuộc diễn hành March for Jobs and Freedom ở
Washington D.C. Tôi nghĩ quý vị sẽ thích bài thuyết trình được hợp tác dàn dựng bởi một
thế hệ mới của những người thay đổi công lý tại PPS làm sống lại những lời nói của Tiến sĩ
King.
Tiến sĩ King đã mô tả một cách mạnh mẽ về nước Mỹ cách đây gần 70 năm và thật không
may, nhiều lời phê bình thẳng thắn của ông vẫn đúng cho đến ngày nay, nhiều thập kỷ sau.
Trong số những bất công, ông vạch trần bạo lực phân biệt chủng tộc chống lại Người Da
Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu, và lời hứa chưa được thực hiện của đất nước rằng
chúng ta được bao gồm và được kính trọng một cách bình đẳng, với sự bảo vệ và cơ hội
bình đẳng.
Khi đất nước của chúng ta vẫn còn gặp vô cùng rắc rối bởi chủ nghĩa kỳ thị phân biệt chủng
tộc chống Người Da Đen và nhiều cuộc khủng hoảng trước mắt, Tiến sĩ King tiếp tục kêu
gọi chúng tôi là những nhà giáo dục làm việc vì công bằng chủng tộc và công bằng xã hội.
Cộng đồng của chúng ta nêu rõ tầm nhìn cho các học sinh tốt nghiệp trở thành những nhà
lãnh đạo có khả năng biến đổi công bằng chủng tộc, được trang bị để hỗ trợ việc biến đây
thành một thế giới công bằng xã hội hơn. Chúng ta hãy tin tưởng từ sự lạc quan của Tiến sĩ
King và nhấn mạnh rằng, với những nỗ lực chung của chúng ta, tự do sẽ vang lên trên đất
nước này.
Cám ơn các học sinh viên, các nhà giáo dục và gia đình của cộng đồng Boise-Eliot/
Humboldt đã nhắc nhở chúng tôi về những lời nói mạnh mẽ và sâu sắc của Tiến sĩ Martin
Luther King, Jr.
Chúc quý vị một ngày nghĩ lễ mạnh khỏe, bình an và phản tỉnh.
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