ឧសភា គឺជាខែនៃកេរ្ម
តិ៍ រ្តេជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក

ើតអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច!

ឧសភា គឺជាខែនៃកេរ្ម
តិ៍ រ្តេជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ម
ើ េាំក ើតអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច!
កោយបៃបកងក ើតក ើងព៊ីសាំណាេ់ព្ពឹទ្ធិសភាសហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេ េនុងទ្សសវត្សតស៍ឆ្នាំ 1990
ខែនៃកេរ្ម
តិ៍ រ្តេជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច (Asian Pacific American Heritage
Month) គឺជាេមម វ ិធ៊ី បង្ហាញអាំព៊ីសាច់ករ្ឿងរ្បស់ពលរ្ ឋ ខ លរ្ស់កៅេនុងទ្ឹេ ៊ីសហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេ
ខ លមាៃ ូ ៃតាជាជៃជាតិអាស៊ី ឬជាអន េរ្ស់កៅតាមខ ៃកកោះេនុងមហាសមព្ទ្ប៉ាស៊ីភិច ។ ជាលេខ ៈ
បកចេ េកទ្ស សេមម ភាពកៃោះ គឺរ្ ួមបញ្ចល
ូ អន េរ្ស់កៅេនុងទ្វ ៊ីបអាស៊ី ៃិងអន េរ្ស់កៅតាមកកោះនៃខ ៃសមព្ទ្
ប៉ាស៊ីភិចខាងតប
ូ ង បូ េរ្ ួមទ ាំងកកោះហានវ៉ៃ អាកមរ្ ិកាំងសាម៉ាូ អា (American Samoa)
កកោះសហព័ៃធម៊ីព្េូកៃស៊ី (Federated Islands of Micronesia) កកោះហគម
ួ (Guam) ៃិងកកោះកសសងៗ
កទ្ៀតជាកព្ចើៃ ។ ចាំក ោះព្េ ុងហវ វ៊ីឡាខែលកហវ យៀ កយើង វ ិញ ពលរ្ ឋ ចាំៃួៃព្បាំព៊ីរ្ភាគរ្យនៃព្បជាជៃសរ្ប
មាៃអតត សញ្ញា
ជាជៃជាតិក ើមេាំក ើតអាស៊ី ។
ពលរ្ ឋ មេព៊ីព្បកទ្សអាសនា
៊ី នា ឬមេព៊ីកកោះេនុងខ ៃសមព្ទ្ប៉ាស៊ីភិច បៃចូ លរ្ ួមចាំខ េេនុងករ្អភិ
វែឈៃ៍សហរ្ ឋ អាមរ្ ិេ តាមវ ិធ៊ីកសសងៗជាកព្ចើៃ ។ កព្កយមាៃករ្រ្េរ្េក ើញខរ្៉ៃមាសកៅរ្ ឋ កល៊ីហវ័រ្ៃ៊ីញ៉ា
គឺជៃជាតិចិៃអកនាតព្បកវសៃ៍ជាកព្ចើៃ បៃចូ លមេេនុងទ្ឹេ ៊ីកល៊ីហវ័រ្ៃ៊ីញ៉ា
ខ លជាខសន េមួ យនៃសេមម ភាពកសអ ើលជ៊ីេខរ្៉ៃមាស (Gold Rush) កហើយកព្កយមេ ពួ េកគ បៃចូ លរ្ ួម
ករ្ង្ហរ្សាងសង់សល វូ ខ េឆ្ល ងទ្វ ៊ីប ។ អកនាតព្បកវសៃ៍ចិៃ េ៏បៃនាាំគ្ននចូ លមេកបោះទ្៊ីលាំកៅេនុងរ្ ឋ
លវ ៊ីស៊ីអាណា (Louisiana) សងខ រ្ កព្កយករ្បញ្េ ប់សេរាជទសភាពអាកមរ្ ិកាំង កោយសារ្កៅកពលកនាោះ
មាេស់ចាំករ្ធាំៗព្តូវករ្េមាលង
ាំ ពលេមម ថ្ម៊ី សព្មាប់ជាំៃួសេមាលាំងេមម េរ្ខ លកទ្ើបបៃរ្ ួចែល ួៃព៊ីទសភាព ។
កៅកកោះហានវ៉ៃ ព្េ ុមហវៃសលិតសក រ្ជាកព្ចើៃ បៃនាាំចូលេមម េរ្ជៃជាតិចិៃ ជប៉ាៃ ៃិងហវ វ៊ីល៊ីព៊ីៃ សព្មាប់
៊ី មម សិទ្ធរ្បស់ជៃជាតិក ើមហានវ៉ៃខ រ្ មៃឆ្នាំ 1959
កធវ ើករ្េនុងចាំករ្រ្បស់ពួេកគ ។ កកោះហានវ៉ៃ េ៏ជាខ ៃ េ
កៅកពលខ លខ ៃកកោះកៃោះបៃកលយជារ្ ឋ សល វូ ករ្រ្បស់ សហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេ កព្កយករ្ោេ់ខ ៃកកោះកៃោះជាឧបសមព ័ៃធ
។ កយើងអាចៃិយាយថា សហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេអាចមិៃមាៃសាាៃភាព ូ ចបចចុបបៃន កៃោះកទ្
កបើសិៃជាមិៃមាៃជៃជាតិអាស៊ី អន េរ្ស់កៅតាមកកោះនៃខ ៃសមព្ទ្ប៉ាស៊ីភច
ិ
ឬជៃអកនាតព្បកវសៃ៍ចូលមេរ្ស់កៅកទ្កនាោះ ។
កទោះជាយា៉ាងណាេ៏កោយ េយថា “ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី - Asian American” គឺកៅមាៃ
ភាពថ្មក៊ី ៅក ើយ េនុងសងគ មអាកមរ្ ិេ ។ កោយមាៃក ើមេាំក ើតមេព៊ីព្បកទ្សកសសងជាកព្ចើៃ
ជៃអកនាតព្បកវសៃ៍អាស៊ី បៃនាាំមេជាមួ យពួ េកគៃូ វៃកយាបយរ្បស់ព្បកទ្សេាំក ើតែល ួៃ
ខ លកៃោះគឺមិៃទៃ់ទ ាំងបៃៃិយាយ ល់អាំព៊ីភាពលាំបេេនុងករ្ទ្ាំនាេ់ទ្ាំៃងកោយកព្បើភាសាែសៗគ្នន
ជាកព្ចើៃ ។ កៅកពលកនាោះពួ េកគ មិៃបៃចាត់ទ្េថាែល ួៃជាសហគមៃ៍មួយក ើយ ។ គឺរ្ហូ ត ល់ឆ្នាំ 1968
កទ្ើបព្េ ុមៃិសសិតនៃសេលវ ិទ្ាល័យរ្ ឋ នៃព្េ ុងសាៃ់ត្សហាវៃ់ស៊ីសកូ (San Francisco State University)
បៃនាាំគ្ននកព្បើ េយ “ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ត
ើ អាស៊ី” ក ើមប៊ីចូលរ្ ួមជាមួ យៃឹង
រ្ សិរ្សរ្ំកោោះព្បកទ្ស
តតិយកោេ (Third World Liberation Front) ។ កោយមាៃករ្
បាំសសេមាលាំងកោយព្េ ុម អាំណាចជៃខសបេកមម (Black Power) ៃិងចលនាព្បឆ្ាំងសត្សង្ហគម
ពួ េកគបៃកព្បើ េយ “ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ត
ើ អាស៊ី” ក ើមប៊ីបង្ហាញអាំពប
៊ី ទ្ពិកសាធៃ៍ទ្ូកៅ
រ្បស់ពួេកគជាមួ យអាណាៃិគមៃ៍ ៃិងករ្ព្បកៃ់ជាតិសាសៃ៍រ្បស់សហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេ ។
ព្បវតត ិសាត្សសតខ លបៃកេើតក ើងរ្ ួមគ្ននរ្វាងពួ េកគទ ាំងអស់កៃោះ បៃជព្ម ុញឲ្យពលរ្ ឋ ខ ល
មាៃជាតិពៃធុែសៗគ្ននកៃោះ រ្ ួបរ្ ួមគ្នន ៃិងកធវ ើឲ្យមាៃករ្ផ្លលស់បតរ្ចាំ
ូ ក ោះរ្បបព្គប់ព្គងព្បកទ្ស ។ រ្ ួម
ជាមួ យៃឹងសមព ័ៃធសិសសខសបេកមម (Black Student Union) ព្េ ុមៃិសសិតអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី
បៃនាាំគ្ននែិតែាំតសវូ អស់កពលព្បាំខែ ក ើមប៊ីបកងក ើតបៃេមម វ ិធ៊ីសិេាអាំព៊ីជាតិពៃធុ
ខ លជាេមម វ ិធ៊ីបកព្ងៀៃអាំព៊ីព្បវតត ិសាត្សសតជាតិសាសៃ៍រ្បស់ពួេកគ ។ ករ្តសវូ រ្បស់ពួេកគ
បៃរ្ ីេរាលោលកៅកៃ់មហាវ ិទ្ាល័យកសសងៗកទ្ៀត ូ ចជាសេលវ ិទ្ាល័យ Berkeley កហើយកពលកនាោះ

មាៃៃិសសិតអាកមរ្ ិកាំងក ម
ើ េាំក ើតអាស៊ីជាកព្ចើៃបៃកគៀងគគ្ននចូ លរ្ ួមគ្នាំព្ទ្ចលនា
ព្បឆ្ាំងសត្សង្ហគមអាសប
៊ី ៉ា សភ
៊ី ិច , ករ្បក ត ញមៃសសកចញ, ៃិងករ្កេៀបសងក ត់ខសន េខយៃែ័រ្ ។
បចចុបបៃន កៃោះ េយថា “ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ត
ើ អាស៊ី” មាៃករ្ទ្ទ្ួ លសាគល់យា៉ាងទ្ូ លាំទ្ូោយេនុង
សងគ មអាកមរ្ ិកាំង ។ ឯេសារ្សល វូ ករ្រ្បស់រ្ោឋភិបល ខតងមាៃសរ្កសរ្ េយ “ជៃជាតិអាស៊ី
ៃិងអន េរ្ស់កៅខ ៃកកោះប៉ាស៊ីភិច” កៅព៊ីមែព្បអប់សព្មាប់ព្គ៊ីស សព្មាប់ឲ្យអន េបាំកពញអាច
បង្ហាញៃូ វអតត សញ្ញា
សាសៃ៍ ឬជាតិពៃធុរ្បស់ែល ួៃ ។ ព្េ ុមហវៃ ៃិងបណា
ត ញសារ្ព័ត៌មាៃនានា
េ៏នាាំគ្ននករ្ៀបចាំេមម វ ិធ៊ីសាយពិកសសអាំព៊ីពិធ៊ី AAPI Heritage Month ក ើមប៊ីព្បរ្ពធ ពធ
ិ ៊ីបង្ហាញវបបធម៌អាស៊ី
។ ខតេិចេករ្កៃោះ កៅព្តូវករ្ឲ្យសហគមៃ៍ចូលរ្ ួម ក ើមប៊ីបៃត ជព្ម ុញឲ្យមាៃករ្ទ្ទ្ួ លសាគល់
អតត សញ្ញា
ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី ។
ឧទហរ្ៃ៍មួយនៃេិចេករ្កៃោះគឺ គ េមម ករ្ទ្ទ្ួ លបៃទុេេិចេករ្ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី
(MCAAA, Commission on Asian American Affairs) ខ លបៃបកងក ើតក ើងកោយអភិបលព្េ ុង ។
ឹេនាាំកោយអន េតាំណាងព្េ ុមសហគមៃ៍កសសងៗគ្នន គ េមម ករ្ MCAAA កបើេេិចេព្បជាំករ្ៀងរាល់ខែ
ក ើមប៊ីខចេរ្ំ ខលេធៃធាៃ ពិភាេាអាំពប
៊ី ញ្ញាព្បឈមរ្ ួម ៃិងកលើេអៃសាសៃ៍ សព្មាប់អៃវតត ៃកយាបយ
រ្បស់សាោព្េ ុង ។ កលព៊ីកពលថ្ម ៊ីៗកៃោះ ក ើមប៊ីកឆ្ល ើយតបចាំក ោះភាសាញុោះញង់ករ្ព្បកៃ់ពូជសាសៃ៍
ខ លជាករ្សត ៊ីបកនាោសកោយែសកៅកលើជៃជាតិអាស៊ី អាំព៊ីជាំងឺ COVID-19 គ េមម ករ្ MCAAA
បៃែិតែាំកធវ ើករ្ជាមួ យៃឹងគ ៈេមម ករ្កសសងៗរ្បស់សាោព្េ ុងជាន គូ ក ើមប៊ីបកញ្េ ញ
កសចេត ៊ីខថ្ល ងករ្ ៍ ៃិង វវ ីក អូ កថាកលកទសអាំកពើឧព្េិ ឋ េមម បណា
ត លព៊ីភាពសអ ប់កែព ើម
ៃិងករ្ញុោះញង់បងក ភាពសអ ប់កែព ើមេនុងសងគ ម ។
ឧទហរ្ ៍មួយកទ្ៀតអាំព៊ីករ្ចូ លរ្ ួមរ្បស់សហគមៃ៍ ក ម
ើ ប៊ី បៃត ជព្ម ុញឲ្យមាៃករ្ទ្ទ្ួ លសាគល់
អតត សញ្ញា
ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី គឺអៃគ េមម ករ្ Philly Counts AAPI ។
កោយបៃ ឹងថា ជាំករ្ឿៃសហរ្ ឋ អាកមរ្ ិេ កធវ ើក ើងករ្ៀងរាល់ ប់ឆ្នាំមតង កហើយជាំករ្ឿៃកៃោះ គឺជាករ្េាំ ត់
អាំពធ
៊ី ៃធាៃសព្មាប់ព្េ ុងហវ វ៊ីឡាខែលកហវ យៀ មាៃអន េ ឹេនាាំជាង 100 នាេ់រ្បស់ AAPI បៃជួ បព្បជគ្ន
ាំ ន
ក ើមប៊ីជព្ម ុញឲ្យជាំករ្ឿកៃោះ រាប់បញ្ចល
ូ ព្គប់ព្គួ សារ្រ្បស់សហគមៃ៍ែល ួៃ ។ ពួ េកគជួ បព្បជាំគ្ននព្បចាាំខែ
កហើយកៅនថ្ៃ ប យរ្ ឋ ធមម ៃញ្ា េនុងឆ្នាំ 2019 អៃគ េមម ករ្ បៃករ្ៀបចាំកធវ ក
ើ រ្ប ត ុ ោះបណា
ត លអាំព៊ីករ្កធវ ើ
ជាំករ្ឿៃចាំៃួៃ 22 វគគ កោយកព្បើភាសា 7 កសសងគ្នន ក ើមប៊ីអប់រ្ំសមាជិេសហគមៃ៍ AAPI ជាង 900 នាេ់ ។
ចាប់ព៊ីកពលកនាោះមេ អៃគ េមម ករ្ AAPI ជាមធយម បៃករ្ៀបចាំ ព្ពឹតតិករ្ អ
៍ ប់រ្ំអាំព៊ីជាំករ្ឿៃ
ចាំៃួៃ ប់វគគ េនុងមួ យសបតហ៍ កោយមាៃអន េចូ លរ្ ួមរាប់ ៃ់នាេ់ ។
កៅេនុងខែឧសភាកៃោះ ករ្ ិយាល័យេិចេករ្អកនាតព្បកវសៃ៍ (Office of Immigrant Affairs) បៃនាាំគ្នន
ករ្ៀបចាំពិធ៊ីអបអរ្តាមអៃឡាញ អាំព៊ីព្បនព ៊ីយនៃករ្កធវ ើករ្រ្ ួមគ្ននរ្បស់ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំង
ក ើមបេាំក ើតអាស៊ី សព្មាប់កគ្នលកៅធាំទ្ូោយជាងមៃ ។ រ្ ួមជាមួ យៃឹងគ ៈេមម ករ្េិចេករ្ជៃជាតិ
អាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី រ្បស់អភិបលព្េ ុង OIA មាៃកមាទ្ៃភាពបង្ហាញសេមម ភាពនានា
ូ ចខាងកព្កម ៖
●

ករ្តាំងពិព ៌តមអៃឡាញៃូ វសិល្បៈរ្បស់ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី ។
កពញមួ យខែឧសភាព MCAAA េនុងភាពជាន គូ ជាមួ យៃឹង េមម វ ិធ៊ីសតចកសត
ួ
ើមគាំៃិតសិលបៈអាស៊ី
(Asian Arts Initiative) ៃិងព្េ ុមសិលបៈទវរ្ ប់ព៊ីរ្ (Twelve Gates Arts) ៃឹងបង្ហាញចាំ ច
សាំខាៃ់ៗៃូ វេិចេករ្ចមបងចាំៃួៃបួ ៃ ចាំក ោះសិលបៈេរ្ជាជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ម
ើ េាំក ើតអាស៊ី ។
សូ មតាមោៃព័ត៌មាៃរ្បស់ MCAAA តាមកហវ សបវេ (Facebook) ក ើមប៊ីទ្ទ្ួ លបៃព័ត៌មាៃ
បខៃា ម ។

●

ករ្ចុះក្មុះចូ ល្រ្ ួមសេមម ភាពសែមាល្ភាព ។ ជាខសន េមួ យនៃយទ្ធ នាករ្ខ លសា ិតកព្កមករ្
ឧបតា មភព៊ីសាោព្េ ុង#mindPHL ៃិងេនុងភាពជាន គូ ជាមួ យៃឹងនាយេោឋៃសែភាពសល វូ ចិតត
ៃិងពិករ្ភាពសតិព្បជាា (Department of Behavioral Health and Intellectual Disabilities)
គ ៈេមម ករ្ MCAAA ៃឹងករ្ៀបចាំកសម៊ីណាអៃឡាញ ខ លមាៃសត លឱ
់ កស
ល់ជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក ើតអាស៊ី ៃិយាយអាំព៊ីេនុងករ្កឆ្ល ើយតបចាំក ោះ
េយញុោះញង់បងក ឲ្យមាៃភាពសអ ប់កែព ើម េនុងសងគ ម ។

វរ្ ីេរាយខែនៃកេរ្ម
តិ៍ រ្តេជៃជាតិអាកមរ្ ិកាំងក ើមេាំក

ើតអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច!

