
 
Kính gởi Cộng đồng Khoa Nhân văn và Nghệ thuật (College of Humanities & Fine Arts, gọi tắt là HFA), 
  
Hôm nay, tôi viết thư này khi đang nghĩ về cảm giác đau buồn và phẫn nộ vì những hành động vô lương tâm xảy ra gần 
đây về bạo lực chủng tộc và thể chế phân biệt chủng tộc. Cộng đồng người Da Đen đã trải qua mối lo âu sâu sắc trong thời 
gian dịch bệnh đang diễn ra, lại thêm vụ giết George Floyd, Ahmaud Arbery, và Breonna Taylor—đó chỉ là những cái 
chết gần đây nhất trong những hành động tàn bạo của bạo lực chủng tộc kéo dài nhiều thế kỷ. Như Hiệu trưởng 
Subbaswamy đã đưa ra một tuyên bố đến cộng đồng rộng lớn hơn của trường, tôi muốn cộng đồng HFA của chúng ta biết 
rằng chúng tôi luôn lắng nghe các bạn và hỗ trợ các bạn trong thời điểm khó khăn này. Sự im lặng không phải là câu trả 
lời. 
 
Nhiều người trong chúng ta vẫn đang đối mặt với đại dịch Covid-19, việc chuyển sang học tập và làm việc từ xa làm ảnh 
hưởng đến từng cá nhân và tập thể chúng ta. Đại dịch này đã phơi bày sự bất bình đẳng vốn đã cố hữu thành hệ thống ở 
đất nước ta. Covid-19 tác động khác nhau lên cộng đồng người Da Đen, người bản xứ và người da màu (gọi tắt là BIPOC, 
nói chung là người da màu ở Mỹ), gia tăng bài xích người ngoại quốc, và việc quấy rối chống lại người châu Á và các 
hành vi bạo lực xuất hiện đã nhấn mạnh sự thật rằng thể chế phân biệt chủng tộc là một tai họa cho xã hội. Nguyên nữ 
sinh của trường chúng ta, Rana Zoe Mungin khóa 15MFA, đã qua đời vì Covid-19—và chúng ta đã biết được thông qua 
các báo cáo đau lòng là em ấy đã bị từ chối tiếp nhận cho xét nghiệm virút Corona hai lần và đã không nhận được dịch vụ 
xe cấp cứu để đến bệnh viện sau khi được xác định là chỉ bị hoảng loạn. Việc bác bỏ các triệu chứng bệnh của em ấy phản 
ánh lịch sử lâu dài của những rào cản kinh tế và chủng tộc đối với chăm sóc y tế mà phụ nữ Da Đen ở đất nước này phải 
đối mặt. 
  
Thành phố đang nổi cơn giận dữ. Đất nước chúng ta đang bị chia cắt. Chúng ta đang sống qua một chương lịch sử. Là 
những nhà văn và nghệ sĩ, là học giả về lịch sử, văn học, văn hóa, triết học, giới tính, chủng tộc và bản sắc, là những sinh 
viên của phong trào cách mạng nghệ thuật, của những cuốn sách bị cấm, và của tiếng nói của những người bị đàn áp—
trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo rằng những gì được viết sẽ vang dội, rõ ràng và chính nghĩa. 
  
Tự suy ngẫm và giáo dục có thể kích hoạt những thay đổi tích cực. Tôi khuyến khích các bạn hãy xem xét những câu hỏi 
sau : Làm thế nào các bạn có thể tận dụng được những mối liên kết, kỹ năng, kinh nghiệm, và kiến thức của mình để góp 
phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn? Những thành kiến vô thức ảnh hưởng đến phán đoán của các bạn như thế nào? 
 
Sự thù ghét, cuồng tin, thành kiến, và phân biệt chủng tộc không có chỗ tồn tại ở HFA hay UMass Amherst. Chúng ta lên 
tiếng về sự đa dạng và hòa nhập trong sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chúng ta phải giữ 
lấy những giá trị về chính nghĩa, hy vọng, bình đẳng và phê bình vốn được đề cao bởi những tác giả, học giả, nhà tư 
tưởng, nghệ sĩ và những nhà hoạt động xã hội mà chúng ta đang dạy và nghiên cứu những tác phẩm của họ. Chúng ta phải 
mang những giá trị này vào cuộc sống trong công việc, trong các hoạt động học thuật và các chương trình giảng dạy, và 
trong giao tiếp hằng ngày của chúng ta. Là những người theo chủ nghĩa nhân văn, nghệ sĩ, và học giả, chúng ta đang cống 
hiến để nâng cao sự bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người; việc làm của chúng ta nên được xem là một tấm gương và 
là tia hi vọng cho trường và các cộng đồng của chúng ta. 
  
Trong hòa bình, trắc ẩn, và đoàn kết, 
  
Julie Candler Hayes 
Trưởng khoa, Khoa Nhân văn và Nghệ thuật 
UMass Amherst 
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