
 

 

ឧសភា គជឺាខែនៃកេរ្ តិ៍មរ្តេជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ីប៉ា ស ៊ីភិច!  

 

ឧសភា គឺជាខែនៃកេរ្ តិ៍មរ្តេជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ីប៉ា ស ៊ីភិច! 

កោយបៃបកងក ើតក ើងព៊ីសាំណាេ់ព្ពឹទ្ធិសភាសហរ្ ឋអាកមរ្េិ េន ុងទ្សសវត្សតស៍ឆ្ន ាំ 1990 

ខែនៃកេរ្ តិ៍មរ្តេជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ីប៉ា ស ៊ីភិច (Asian Pacific American Heritage 

Month) គឺជាេមម វធិ៊ី បង្ហា ញអាំព៊ីសាច់ករ្ឿងរ្បស់ពលរ្ ឋខ លរ្សក់ៅេន ុងទឹ្េ ៊ីសហរ្ ឋអាកមរ្េិ 

ខ លមាៃ ូៃតាជាជៃជាតិអាស ៊ី ឬជាអនេរ្សក់ៅតាមខ ៃកកោះេន ុងមហាសម ព្ទ្ប៉ា ស ៊ីភិច ។ ជាលេខ ៈ

បកចេេកទ្ស សេមមភាពកៃោះ គឺរ្មួបញ្ច លូអនេរ្ស់កៅេន ុងទ្វ៊ីបអាស ៊ី ៃិងអនេរ្ស់កៅតាមកកោះនៃខ ៃសម ព្ទ្

ប៉ា ស ៊ីភិចខាងតបូ ង បូេរ្មួទាំងកកោះហានវ៉ៃ អាកមរ្កិាំងសាម៉ាូអា (American Samoa) 

កកោះសហព័ៃធម៊ីព្េូកៃស ៊ី (Federated Islands of Micronesia) កកោះហគ មួ (Guam) ៃិងកកោះកសសងៗ

កទ្ៀតជាកព្ចើៃ ។ ចាំក ោះព្េងុហវ វ៊ីឡាខែលកហវ យៀ កយើងវញិ ពលរ្ ឋចាំៃួៃព្បាំព៊ីរ្ភាគរ្យនៃព្បជាជៃសរ្ ប 

មាៃអតតសញ្ញា  ជាជៃជាតិក ើមេាំក ើតអាស ៊ី ។ 

 

ពលរ្ ឋមេព៊ីព្បកទ្សអាស ៊ីនានា ឬមេព៊ីកកោះេន ុងខ ៃសម ព្ទ្ប៉ា ស ៊ីភិច បៃចូលរ្មួចាំ ខ េេន ុងករ្អភិ 

វែឈៃ៍សហរ្ ឋអាមរ្េិ តាមវធិ៊ីកសសងៗជាកព្ចើៃ ។ កព្កយមាៃករ្រ្ េរ្េក ើញខរ្៉ៃមាសកៅរ្ ឋកល៊ីហវ ័រ្ៃ៊ីញ៉ា  

គឺជៃជាតិចិៃអកនាត ព្បកវសៃ៍ជាកព្ចើៃ បៃចូលមេេន ុងទឹ្េ ៊ីកល៊ីហវ ័រ្ៃ៊ីញ៉ា  

ខ លជាខសនេមួយនៃសេមមភាពកសអើលជ៊ីេខរ្៉ៃមាស (Gold Rush)  កហើយកព្កយមេ ពួេកគ បៃចូលរ្មួ

ករ្ង្ហរ្សាងសង់សល វូខ េឆ្លងទ្វ៊ីប ។ អកនាត ព្បកវសៃ៍ចិៃ េ៏បៃនាាំគ្នន ចូលមេកបោះទ្៊ីលាំកៅេន ុងរ្ ឋ

លវ ៊ីស ៊ីអាណា (Louisiana) សងខ រ្ កព្កយករ្បញ្េ ប់សេរាជទសភាពអាកមរ្កិាំង កោយសារ្កៅកពលកនាោះ 

មាេ សច់ាំករ្ធាំៗព្តូវករ្េមាល ាំងពលេមមថ្ម៊ី សព្មាបជ់ាំៃួសេមាល ាំងេមមេរ្ខ លកទ្ើបបៃរ្ចួែល ៃួព៊ីទសភាព ។ 

កៅកកោះហានវ៉ៃ ព្េមុហវ ៃសលតិសក រ្ជាកព្ចើៃ បៃនាាំចូលេមមេរ្ជៃជាតិចិៃ ជប៉ា ៃ ៃិងហវ វ៊ីល៊ីព៊ីៃ សព្មាប់

កធវ ើករ្េន ុងចាំករ្រ្បស់ពួេកគ ។ កកោះហានវ៉ៃ េ៏ជាខ ៃ ៊ីេមមសិទ្ធរ្បស់ជៃជាតិក ើមហានវ៉ៃខ រ្ ម ៃឆ្ន ាំ 1959 

កៅកពលខ លខ ៃកកោះកៃោះបៃកល យជារ្ ឋសល វូករ្រ្បស់ សហរ្ ឋអាកមរ្េិ កព្កយករ្ោេ់ខ ៃកកោះកៃោះជាឧបសមព័ៃធ  

។ កយើងអាចៃិយាយថា សហរ្ ឋអាកមរ្េិអាចមិៃមាៃសាា ៃភាព ូចបចច ុបបៃន កៃោះកទ្ 

កបើសិៃជាមិៃមាៃជៃជាតិអាស ៊ី អនេរ្ស់កៅតាមកកោះនៃខ ៃសម ព្ទ្ប៉ា ស ៊ីភិច 

ឬជៃអកនាត ព្បកវសៃ៍ចូលមេរ្ស់កៅកទ្កនាោះ ។ 

 

កទោះជាយា៉ា ងណាេ៏កោយ  េយថា “ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី - Asian American” គឺកៅមាៃ

ភាពថ្ម៊ីកៅក ើយ េន ុងសងគមអាកមរ្េិ ។ កោយមាៃក ើមេាំក ើតមេព៊ីព្បកទ្សកសសងជាកព្ចើៃ 

ជៃអកនាត ព្បកវសៃ៍អាស ៊ី បៃនាាំមេជាមួយពួេកគៃូវៃកយាបយរ្បសព់្បកទ្សេាំក ើតែល ៃួ 

ខ លកៃោះគឺមិៃទៃ់ទាំងបៃៃិយាយ ល់អាំព៊ីភាពលាំបេេន ុងករ្ទ្ាំនាេ់ទ្ាំៃងកោយកព្បើភាសាែ សៗគ្នន  

ជាកព្ចើៃ ។ កៅកពលកនាោះពួេកគ មិៃបៃចាត់ទ្ េថាែល ៃួជាសហគមៃ៍មួយក ើយ ។ គឺរ្ហូត ល់ឆ្ន ាំ 1968 

កទ្ើបព្េមុៃិសសិតនៃសេលវទិ្ាល័យរ្ ឋនៃព្េងុសាៃ់ត្សហាវ ៃ់ស ៊ីសក  ូ(San Francisco State University) 

បៃនាាំគ្នន កព្បើ េយ “ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី” ក ើមប៊ីចូលរ្មួជាមួយៃឹង

រ្ សិរ្សរំ្កោោះព្បកទ្ស       តតិយកោេ (Third World Liberation Front) ។ កោយមាៃករ្

បាំស សេមាល ាំងកោយព្េមុ អាំណាចជៃខសបេកមម  (Black Power) ៃិងចលនាព្បឆ្ាំងសត្សង្ហគ ម 

ពួេកគបៃកព្បើ េយ “ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី” ក ើមប៊ីបង្ហា ញអាំព៊ីបទ្ពិកសាធៃ៍ទូ្កៅ

រ្បស់ពួេកគជាមួយអាណាៃិគមៃ៍ ៃិងករ្ព្បកៃ់ជាតិសាសៃ៍រ្បស់សហរ្ ឋអាកមរ្េិ ។ 

ព្បវតត ិសាត្សសត ខ លបៃកេើតក ើងរ្មួគ្នន រ្វាងពួេកគទាំងអស់កៃោះ បៃជព្មញុឲ្យពលរ្ ឋខ ល

មាៃជាតិពៃធ ុែ សៗគ្នន កៃោះ រ្បួរ្មួគ្នន  ៃិងកធវ ើឲ្យមាៃករ្ផ្លល ស់បត រូ្ចាំក ោះរ្បបព្គប់ព្គងព្បកទ្ស ។ រ្មួ

ជាមួយៃឹងសមព ័ៃធសិសសខសបេកមម  (Black Student Union) ព្េមុៃិសសិតអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី 

បៃនាាំគ្នន ែិតែាំតសវូ អស់កពលព្បាំខែ ក ើមប៊ីបកងក ើតបៃេមម វធិ៊ីសិេាអាំព៊ីជាតិពៃធ ុ 

ខ លជាេមម វធិ៊ីបកព្ងៀៃអាំព៊ីព្បវតត ិសាត្សសតជាតិសាសៃ៍រ្បស់ពួេកគ ។ ករ្តសវូ រ្បសពួ់េកគ 

បៃរ្េីរាលោលកៅកៃ់មហាវទិ្ាល័យកសសងៗកទ្ៀត  ូចជាសេលវទិ្ាល័យ Berkeley កហើយកពលកនាោះ 

https://asianpacificheritage.gov/about/
https://asianpacificheritage.gov/about/
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2020/04/philadelphia-2020-state-of-the-city
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2020/04/philadelphia-2020-state-of-the-city
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-chang-transcontinental-railroad-anniversary-chinese-workers-20190510-story.html
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-chang-transcontinental-railroad-anniversary-chinese-workers-20190510-story.html
https://apasnola.com/page-1353920
https://apasnola.com/page-1353920
https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/12/17/505861855/the-final-days-of-hawaiian-sugar
https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/12/17/505861855/the-final-days-of-hawaiian-sugar
https://learning.blogs.nytimes.com/2012/01/17/jan-17-1893-hawaiian-monarchy-overthrown-by-america-backed-businessmen/
https://densho.org/asian-american-movement/
https://densho.org/asian-american-movement/
https://ethnicstudies.sfsu.edu/content/whose-university-50th-anniversary-third-world-liberation-front-strike
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2019/03/21/704930088/the-student-strike-that-changed-higher-ed-forever
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2019/03/21/704930088/the-student-strike-that-changed-higher-ed-forever
https://www.crg.berkeley.edu/research/third-world-liberation-front/
https://www.crg.berkeley.edu/research/third-world-liberation-front/


 

 

មាៃៃិសសិតអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ីជាកព្ចើៃបៃកគៀងគគ្នន ចូលរ្មួគ្នាំព្ទ្ចលនា 

ព្បឆ្ាំងសត្សង្ហគ មអាស ៊ីប៉ា ស ៊ីភិច , ករ្បក ត ញមៃ សសកចញ, ៃិងករ្កេៀបសងកត់ខសនេខយៃែ័រ្ ។ 

 

បចច ុបបៃន កៃោះ  េយថា “ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី” មាៃករ្ទ្ទួ្លសាគ លយ់ា៉ា ងទូ្លាំទូ្ោយេន ុង

សងគមអាកមរ្កិាំង ។ ឯេសារ្សល វូករ្រ្បសរ់្ោឋ ភិបល ខតងមាៃសរ្កសរ្ េយ “ជៃជាតិអាស ៊ី 

ៃិងអនេរ្ស់កៅខ ៃកកោះប៉ា ស ៊ីភិច” កៅព៊ីម ែព្បអប់សព្មាប់ព្គ៊ីស សព្មាបឲ់្យអនេបាំកពញអាច

បង្ហា ញៃូវអតតសញ្ញា  សាសៃ៍ ឬជាតិពៃធ ុរ្បស់ែល ៃួ ។ ព្េមុហវ ៃ ៃិងបណាត ញសារ្ព័ត៌មាៃនានា 

េ៏នាាំគ្នន ករ្ៀបចាំេមម វធិ៊ីសាយពិកសសអាំព៊ីពិធ៊ី AAPI Heritage Month ក ើមប៊ីព្បរ្ពធពធិ៊ីបង្ហា ញវបបធម៌អាស ៊ី 

។ ខតេិចេករ្កៃោះ កៅព្តូវករ្ឲ្យសហគមៃ៍ចូលរ្មួ ក ើមប៊ីបៃតជព្មញុឲ្យមាៃករ្ទ្ទួ្លសាគ ល់

អតតសញ្ញា  ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី ។ 

 

ឧទហរ្ៃ៍មួយនៃេិចេករ្កៃោះគឺ គ េមមករ្ទ្ទួ្លបៃទ ុេេិចេករ្ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី 

(MCAAA, Commission on Asian American Affairs) ខ លបៃបកងក ើតក ើងកោយអភិបលព្េងុ ។ 

 ឹេនាាំកោយអនេតាំណាងព្េមុសហគមៃ៍កសសងៗគ្នន  គ េមមករ្ MCAAA កបើេេិចេព្បជ ាំករ្ៀងរាល់ខែ 

ក ើមប៊ីខចេរំ្ខលេធៃធាៃ ពិភាេាអាំព៊ីបញ្ញា ព្បឈមរ្មួ ៃិងកលើេអៃ សាសៃ៍ សព្មាប់អៃ វតតៃកយាបយ

រ្បសស់ាោព្េងុ ។ កលព៊ីកពលថ្ម៊ីៗកៃោះ ក ើមប៊ីកឆ្ល ើយតបចាំក ោះភាសាញុោះញង់ករ្ព្បកៃ់ពូជសាសៃ៍ 

ខ លជាករ្សត ៊ីបកនាោ សកោយែ សកៅកលើជៃជាតិអាស ៊ី អាំព៊ីជាំងឺ COVID-19 គ េមមករ្ MCAAA 

បៃែិតែាំកធវ ើករ្ជាមួយៃឹងគ ៈេមមករ្កសសងៗរ្បស់សាោព្េងុជាន គូ ក ើមប៊ីបកញ្េញ 

កសចេត ៊ីខថ្លងករ្ ៍ ៃិង វវកី អូ កថាក លកទសអាំកពើឧព្េិ ឋេមមបណាត លព៊ីភាពសអ ប់កែព ើម 

ៃិងករ្ញុោះញង់បងកភាពសអ ប់កែព ើមេន ុងសងគម ។ 

 

ឧទហរ្ ៍មួយកទ្ៀតអាំព៊ីករ្ចូលរ្មួរ្បស់សហគមៃ៍ ក ើមប៊ី បៃតជព្មញុឲ្យមាៃករ្ទ្ទួ្លសាគ ល់

អតតសញ្ញា  ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី គឺអៃ គ េមមករ្ Philly Counts AAPI  ។ 

កោយបៃ ឹងថា ជាំករ្ឿៃសហរ្ ឋអាកមរ្េិ កធវ ើក ើងករ្ៀងរាល ់បឆ់្ន ាំមតង កហើយជាំករ្ឿៃកៃោះ គឺជាករ្េាំ ត់

អាំព៊ីធៃធាៃសព្មាប់ព្េងុហវ វ៊ីឡាខែលកហវ យៀ មាៃអនេ ឹេនាាំជាង 100 នាេ់រ្បស ់AAPI បៃជួបព្បជ ាំគ្នន  

ក ើមប៊ីជព្មញុឲ្យជាំករ្ឿកៃោះ រាប់បញ្ច លូព្គប់ព្គួសារ្រ្បស់សហគមៃ៍ែល ៃួ ។ ពួេកគជួបព្បជ ាំគ្នន ព្បចាាំខែ 

កហើយកៅនថ្ៃប  យរ្ ឋធមមៃ ញ្ា េន ុងឆ្ន ាំ 2019 អៃ គ េមមករ្ បៃករ្ៀបចាំកធវ ើករ្ប ត ុ ោះបណាត លអាំព៊ីករ្កធវ ើ

ជាំករ្ឿៃចាំៃួៃ 22 វគគ  កោយកព្បើភាសា 7 កសសងគ្នន  ក ើមប៊ីអប់រំ្សមាជិេសហគមៃ៍ AAPI ជាង  900 នាេ់ ។ 

ចាបព់៊ីកពលកនាោះមេ អៃ គ េមមករ្ AAPI ជាមធយម បៃករ្ៀបចាំ ព្ពឹតត ិករ្ ៍អប់រំ្អាំព៊ីជាំករ្ឿៃ 

ចាំៃួៃ ប់វគគ  េន ុងមួយសបត ហ៍ កោយមាៃអនេចូលរ្មួរាប់ ៃ់នាេ់ ។ 

 

កៅេន ុងខែឧសភាកៃោះ  ករ្យិាល័យេិចេករ្អកនាត ព្បកវសៃ៍ (Office of Immigrant Affairs) បៃនាាំគ្នន

ករ្ៀបចាំពិធ៊ីអបអរ្តាមអៃឡាញ អាំព៊ីព្បនព ៊ីយនៃករ្កធវ ើករ្រ្មួគ្នន រ្បស់ជៃជាតិអាកមរ្កិាំង

ក ើមបេាំក ើតអាស ៊ី សព្មាបក់គ្នលកៅធាំទូ្ោយជាងម ៃ ។ រ្មួជាមួយៃឹងគ ៈេមមករ្េិចេករ្ជៃជាតិ

អាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី រ្បស់អភិបលព្េងុ OIA មាៃកមាទ្ៃភាពបង្ហា ញសេមមភាពនានា 

 ូចខាងកព្កម ៖ 

 

● ករ្តាំងពិព ៌តមអៃឡាញៃូវសលិ្បៈរ្បស់ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី ។  

កពញមួយខែឧសភាព MCAAA េន ុងភាពជាន គូជាមួយៃឹង  េមម វធិ៊ីសត ចួកសតើមគាំៃិតសិលបៈអាស ៊ី 

(Asian Arts Initiative) ៃិងព្េមុសិលបៈទវ រ្ ប់ព៊ីរ្ (Twelve Gates Arts) ៃឹងបង្ហា ញចាំ  ច

សាំខាៃ់ៗៃូវេិចេករ្ចមបងចាំៃួៃបួៃ ចាំក ោះសិលបៈេរ្ជាជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី ។ 

សូមតាមោៃព័ត៌មាៃរ្បស ់MCAAA តាមកហវសបវ េ (Facebook) ក ើមប៊ីទ្ទួ្លបៃព័ត៌មាៃ

បខៃាម ។  

 

https://densho.org/asian-american-opposition-vietnam-war/
https://www.aaldef.org/blog/emil-guillermo-remembering-the-eviction-at-san-franciscos-international-hotel/
https://www.asianwomenunited.org/making-waves-writings-by-and-about-asian-american-women/
https://www.phila.gov/departments/mayors-office-of-public-engagement/mayors-commission-on-asian-american-affairs/
https://www.phila.gov/departments/mayors-office-of-public-engagement/mayors-commission-on-asian-american-affairs/
https://www.phila.gov/2020-04-08-mayors-commission-on-asian-american-affairs-stands-against-acts-of-hate-towards-the-asian-community-in-philadelphia/
https://www.phila.gov/2020-04-08-mayors-commission-on-asian-american-affairs-stands-against-acts-of-hate-towards-the-asian-community-in-philadelphia/
https://www.phila.gov/programs/philly-counts-2020/
https://whyy.org/articles/2-out-of-5-asian-pacific-american-pennsylvanians-risk-going-uncounted-in-2020-census/
https://whyy.org/articles/2-out-of-5-asian-pacific-american-pennsylvanians-risk-going-uncounted-in-2020-census/
https://www.phila.gov/departments/office-of-immigrant-affairs/
http://asianartsinitiative.org/
http://asianartsinitiative.org/
http://www.twelvegatesarts.org/
https://www.facebook.com/PhillyMCAAA/


 

 

● ករ្ច ុះក ម្ ុះចូល្រ្មួសេមមភាពស ែ មាល្ភាព ។ ជាខសនេមួយនៃយ ទ្ធនាករ្ខ លសា ិតកព្កមករ្

ឧបតាមភព៊ីសាោព្េងុ#mindPHL ៃិងេន ុងភាពជាន គូជាមួយៃឹងនាយេោឋ ៃស ែភាពសល វូចិតត 

ៃិងពិករ្ភាពសតិព្បជាា  (Department of Behavioral Health and Intellectual Disabilities) 

គ ៈេមមករ្ MCAAA ៃឹងករ្ៀបចាំកសម៊ីណាអៃឡាញ ខ លមាៃសតលឱ់កស

 ល់ជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ី ៃិយាយអាំព៊ីេន ុងករ្កឆ្ល ើយតបចាំក ោះ

 េយញុោះញង់បងកឲ្យមាៃភាពសអ ប់កែព ើម េន ុងសងគម ។ 

 

វរ្េីរាយខែនៃកេរ្ តិ៍មរ្តេជៃជាតិអាកមរ្កិាំងក ើមេាំក ើតអាស ៊ីប៉ា ស ៊ីភិច!  

 


