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Womxn’s March On Seattle Expects Thousands in Support of Equality 
  
All are welcome to join the peaceful march for equality in a display of unity with marches around the 
world 
  

Seattle Washington - Nhóm diễn hành của các Phụ Nữ ở Seattle và liên kết với nhóm diễn hành 
của các Phụ Nữ ở Washington sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng Một, 2017. Cuộc diễn 
hành sẽ bắt đầu tập họp tại công viên Judkins và chấm dứt tại Trung tâm Seattle. Sẽ có sự hiện 
diện của mười một chi em Phụ nữ diễn hành trong tiểu bang Washington.  

Sẽ có hơn hai trăm tiết mục được dàn dựng cho ngày 21 tháng Một trong 46 tiểu bang và 30 đất 
nước .Đây là mầm mống đáp ứng cho cuộc bầu cử năm 2016, theo như Paula Goelzer,một người 
đã được sinh trường trong vùng Seattle, người mà đã bắt đầu cho những tiết mục trên Facebook 
của nhóm Phụ nữ diễn hành ở Seattle sau khi cô ta và các thân hữu được nghe về cuộc diễn hành 
ở Washington D.C. 

Goelzer đã nói: "Chúng tôi tất cả đều đồng y và lấy làm thoải mái để được diễn hành. Và được sự 
che chở của những cộng đồng bạn đồng ý  tưởng cùng làm loan tỏa một hành động hùng biện 
trong ngày bầu cử, nhưng những việc làm của chúng tôi đã làm cuộc diễn hành tại D.C. không thể 
thực hiện được .Câu trả lời trên tiết mục của Facebook đã được khẩn cấp ,và tràn ngập  với hàng 
ngàn người ghi danh trong ngày đầu tiên. " 



 

 

 

Tại sao chung ta phải diễn hành . 

Những nhà tổ chức cho buổi Phụ nữ diễn hành nhìn nhận rằng đây là nền tảng bền vững của 
những nhà hoạt động là một sự tiếp nối của việc làm của những nhóm đã được bảo chứng trong 
bao nhiêu thập niên qua. Những nhà tổ chức hy vọng rằng sự việc này có thể coi như là một 
thống kê dành cho những người tham gia sẽ được trở nên lôi cuốn trong sự xuất hiện của nhóm 
công bằng xã hội. Cuộc chiến đấu cho hoà bình và công bình thì còn dài ,nhóm Phụ nữ diễn hành 
trên Seattle là vang to, tự hào, về  những bước tiến mạnh mẽ cho cuộc hành trình này.  

 

Cuộc diễn hành trong yên lặng.  

Phụ nữ diễn hành ở  Seattle là một diễn hành trong yên lặng. Sau sự việc tập họp đầu tiên, những 
người diễn hành sẽ đi trong yên lặng sát cánh trong cuộc hành trình. Cuộc diễn hành trong yên 
lặng là một phát biểu gương mẫu có tính cách chính trị sau một truyền thống giàu có Quyền tự 
do công dân của kỷ nguyên. Đó là một phát biểu của vững chắc và thống nhất; nó là một sự trách 
mắng của bạo động và giận dữ ,cuộc diễn hành trong yên lặng là một cách để đảm bảo những lời 
phát biểu của người tham gia sẽ không bị dùng để chống chọi lại họ ,những tiếng nói sẽ không bị 
bỏ lên trên tiếng nói khác .Những người tham gia được khuyến khích mang theo những thuật 
ngữ, bảng hiệu, và sẽ có những bảng hiệu đã được làm tại nơi tập họp này .Những người tham 
gia sẽ được khuyến khích vui vẻ, ca hát ,và la to cho đến cuối trung tâm Seattle.  

 

Những chờ đợi gì cho ngày 21 tháng Một.  

Nhà sinh hoạt cộng đồng Charmaine Sẽ là một xướng ngôn viên  và sẽ khởi xướng cuộc tập họp 
tại công viên Judkins lúc 10 giờ sáng .Những nhà đại diện trong vùng từ xã  hội công bằng và 
những tổ chức vô vụ lợi sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi ,sẽ ghi danh cho người tham gia vào 
bảng danh sách của những cộng đồng, ghi danh cho những tình nguyện viên tham gia với những 
nhà tổ chức và đón đón nhận những sự đóng góp để tiếp tục công việc làm nghiêm trọng này 
.Những người tham gia sẽ đón tiếp và giúp đỡ những người Diễn hành trong hoà bình đã được 
huấn luyện, và những người kết hợp sẽ là người giúp kết nối họ tới những tổ chức, diều dắt buổi 
tập họp ,và xem xét kỹ lưỡng tuyến đường cho được an toàn.  

 
Cuộc diễn hành sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng ,và đi theo tuyến đường xuyên qua trung tâm đường 
cầu .Bên cạnh tuyến đường, những nhà biện hộ của cộng đồng và những nhà lãnh đạo của xã hội 
công bằng sẽ phát biểu về những vấn đề đang bị đe dọa gây ra bởi chính sách của Tổng thống 
như là an ninh và hạnh phúc của những người không hợp pháp ,mô phỏng và những quyền lợi 
của LGBTQI, tranh đấu cho sự thay đổi của môi trường và nhiều hơn nữa.  



 

 

 
Lời vào  và lối ra sẽ được có sẵn sàng cho người diễn hành trong suốt đoạn đường 3.6 
miles;những trạm nghỉ sẽ có đầy đủ từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt để dành cho những 
người mong muốn tham gia nhưng bị khó khăn trong khi diễn hành. Tuyến đường diễn hành sẽ 
được loan báo hoàn toàn trên mạng và tin tức xã hội ngay sau ngày 21 tháng Một. Tuyến đường 
diễn hành sẽ dễ dàng di chuyển cho xe hơi và những xe không dễ di chuyển, và xe đẩy của em bé 
,và những người tham gia được khuyến khích mang theo con cái và gia đình của họ.  
 

Cuộc diễn hành sẽ giải tán tại trung tâm Seattle.  

 
Những thông điệp và phương pháp cho cuộc diễn hành, cộng thêm giảm giá về phương tiện di 
chuyển và trú ngụ, đi chung xe, nhà trọ, và những dãy phòng trọ có thể kiếm được trên trang 
mạng chính thức  womxnsmarchseattle.wordpress.com. 

Xin hãy tham giá cùng chúng tôi.  

### 

Những người tổ chức của nhóm Womnx's March on Seattle xin chán thành cảm tạ một cách công 
khai cho thành phố Seattle và Seattle Special Event Committee và riêng các nhà lãnh đạo từ 
Seattle Police Department, Seattle Department of Transportation, Parks & Recreation, và King 
County Metro,về sự giúp đỡ trong công việc dàn dựng và to chức của biến cố đáng được ghi 
nhận nay. 

 


