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មានភាសាខ្មែរ
ខាងទំព័រក្នងុ

ខ្មែឡងបិ៊ច:
អតីតកាល និង បច្ចបុែបន្នកាល

នៅទំព័រខាងក្នងុមាន

សែ្តី
កីឡាបាលអែាប

Hip-Hop
ចំណី

មង្គលការបុរស
និងបុរស

អាហារ
ខ្មែរ

     ចរាចរ
   ផ្លវូភែទ

ដោយលោក Michael Lozano
ចំនួនបែជាជនអាមែរិចទ្វបីអាហ្រ្វកិនៅទីកែងុ Long Beach តែវូបានធ្លែក់

ចុះបន្ទែប់ពីសតវតែសទីមួយនែកំណើន។ ចំនួនបែជាជនបានធ្លែក់ចុះបែហែល
បែែបួំនភាគរយនៅចន្លែះឆ្នែ ំ 2000 និងឆ្នែ ំ 2010ដែលបានធ្វើជំរឿននិងការ
ពែយាករការធ្លែក់ចុះនែះគឺមាននឹងបន្ត។

លោកអើរុ៉នថ្ងែ, ជាបែវត្តកិរ Long Beach និងអ្នកបែវត្តសិាសែ្តខ្មែនិយាយ
ថា "មានមនុសែសជាចែើននឹងតែវូបានតែឡប់ៅភាគខាងតែបូងនះទែ។ "វា
ជាការមិនពិតដូចជាមានតម្លែថ្លែនៅទីនះនិងអ្វីដែលមិនតែូវបានចូលចិត្តពួ
កគែតែវូបានគែ នៅទីកែងុ Long Beach ឆ្នែមុំន ។

ទែ, ពួកគែមិនមែនសែាះ។ អានបន្តទំព័រទ9ី

ជាប់ពន្ធែគារ

ទំព័រទ ី6 ទំព័រទ ី 5 ទំព័រទ ី2 ទំព័រទ ី5 ទំព័រទ ី6 ទំព័រទ ី3

ទំព័រទ ី13

ទំព័រទ ី4

ជនជាតិហ្វីលីពីន

គុណភាព ខែយល់អាកាស

មា៉ែរី Treadwell, ស្តែីសែបែកខ្មែដំបូងបានជួលដោយរោងចកែកែុមហ៊ុន 
Procter និង Gamble នៅឡុងប៊ិចក្នុងឆ្នែំ 1959 តែូវបានគែមើលឃើញនៅ
ទីនែះនៅក្នុងឆ្នែ ំ1963 នងបានធ្វើការងារកែែយមកបានកា្លែយជាបែធន  
នែ NAACP ឡងប៊ិចនែះ។
ពីបែតិកភណ្ឌរបស់ពលរដ្ឋអាមែរិកកំណើតអាហ្វ្រិកនៅទីកែុង Long Beach 

តែ ៨ ឆ្នែំ, ឈ្នួលផ្ទះនៅទីបែជុំជន
កែីនជាតែីគុណ។
ទំព័រទី៧ និង ៨

បំលាស់ប្តូរលំនែៅដ្ឋែន: 

នរណាទែៅ នរណានែៅ?
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នំបព្ចែកុខ្មែរ
ដែាយ Seng So

ការឆ្លងកាត់ ឧបសគ្គ ដែមីែបី
ថែរកែសាសុខភាព
ដែាយ Thomas Lick

ការឆែី្លយតបនឹងបុរសការ
បុរស
ដែាយ Jonathan Azter-
baum & Noah Jenkins

កីឡាបាល់ឱបរបស់ស្តែគឺីនឹងផ្ទះុ
នៅឡងបីុឆ
េដយ Karen Marin

អាហារHip-Hop នែ Long Beach  
េដយ Rudy Cardoso-Peraza

LB បំលាស់ប្តូរលំនែា់ដ្ឋែន: 
នរណាទែា់ នរណានែា?់
េដយ Ariana Sawyer

ខ្មែ LB: ពីមុននិងឥឡូវ
ដែាយ Michael Lozano

តើ គែ មើលមិនឃើញខ្ញុំឫ? 
ជនជាតិហ្វីលីពីននៅ Long 
Beach
ដែាយ Sam Caparoso

មនែសដែលកំពុងតែធ្លែក់ ខ្លួនឈឺ
ដែាយ Ben Novotny

LBPD ‘Leading the Nation’ in 
Decriminalizing Sexually Traf-
ficked Youth
ដែាយ Michael Lozano

តើធ្វើដូចម្តែចសុបិនមួយបាន
ធ្លែក់តាមរយៈការបង្កែែប
ដែាយ Miguel Garcia

អ្វីដែលកើតឡើងចំពោះកុមារនែ
ការដក់ពន្ធននគារឪពុកមា្តែយ?
ដែាយ Jessica Salgado

សំឡែងយុវជន
ការកាត់ទោស

2

3

4

5

6

7

អ្នកមិនចំាបាច់ៅមើលទិន្នន័យដើមែបីដឹងថាឡងបិ៊ចគឺនៅក្នងុ flux ។ សងា្កែត់នៅពែលធ្វ្រាសបែែ
ហ្រាដូចជាសែកុខាងកើតភូមិសិលែបៈឥឡូវនែះកំពុងបងា្ហែញសញ្ញែនែទិន្នន័យសំខាន់ថ្ម។ី លោកអភិ
បាលកែងុកំពុងជំរុញៅមុខជាមួយនឹងផែនការសំរាប់មណ្ឌលពលរដ្ឋមួយដែលទំនើបន័យដើមែបីទ
ប់សា្កែត់ចក្ខវិុស័យរបស់លោកនែឡងបិ៊ចជាកំណែ SoCal ថ្មនីែតំបន់ Silicon Valley ។

ការចំណាយលើលំនៅដ្ឋែនខណៈនះផងដែរបានកើនឡើងយ៉ាែងខា្លែងំដោយមានតម្លែនៅទីបែ 
ជំុជនជិត 250 ភាគរយរីកធំឡើងតំាងពីឆ្នែ ំ201  3 ខណៈដែលអាជា្ញែធរមានគមែែងផែនការគូរឡើង
រវល់ដើមែបីសាងសង់ថ្មរីាប់ពន់នក់ដែលភាគចែើនជាគែឿងដែលមានបែែក់ចំណូលមធែយម។

នៅលើផ្នែកខាងតែឡប់នែការទំាងអស់ "ការរីកចមែើន" ដែលជាសហគមន៍ជាចែើនដែលឥឡូវ 
នែះមាន អារម្មណ៍រឹតបន្តងឹនែការជួលខ្ពស់ជាងទំាងនះឡើងថ្លែលំនៅដ្ឋែននិងរលកនែចំណូល ថ្មី 
ដែលចង់ៅឆ្លែក់ចែញអវកាសមួយសមែែប់ខ្លនួឯងនៅក្នងុឡងបិ៊ចថ្ម។ី

 នែះជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លែប់មានចំនួនបែជាជនខ្មែទីកែងុនែះគឺជាការធ្លែក់ចុះជែលក់ខាង
កែែម 13 ភាគរយនែអ្នកសែកុទំាងអស់។ កិច្ចខិតខំបែងឹបែែងដើមែបីនំយកមកនូវអាជីវកម្មបន្ថែម
ទៀតដើមែបីទីកែងុកម្ពជុាមាន សកម្មជនដែលមានការពែយួបារម្ភអំពីអ្វដីែលបែហែលជាមានន័យថា
សមែែប់បែជាជនដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរមកហើយរបស់ខ្លនួ។ សមែែប់ការនិងអ្នកដទែទៀត 
ទំាងនែះរួមបញ្ចលូទំាងជាង 20 ភាគរយនែបែជាពលរដ្ឋរស់នៅកែែមបន្ទែត់ភាពកែកីែសំណួរគឺ: 
"យើងនឹងបង្កើតអារម្មណ៍នែកន្លែងមួយសមែែប់ពួកគែឬពួកគែនឹងតែវូផ្លែស់ទីលំនៅ?"

នៅក្នងុបញ្ហែចុងកែែយបំផុតនែការ VoiceWaves យើងស្វែងរក gentrification ផលប៉ះ 
ពល់ មានៅលើអ្នកសែកុនិងសហគមន៍នៅទូទំាងទីកែងុ។ យើងកែឡែកមើលការធ្លែក់ចុះចំនួ
នប្រជាជនខ្មៅរបស់ទីក្រុងនេះនិងកេរ្ត៍ិតំណែលជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួននៃសកម្មនិយមមួយ។ 
នៅផ្នែកខាងសែែលជាងមុន, យើងបមែើនូវការពិនិតែយឆ្ងែញ់នែ ភ្នពំែញគុយទាវនសាក, និងនំ
អ្នកចូលទៅក្នុងពិភពនៃកីឡាបាល់ឱបស្ត្រីនេះតាមរយៈភ្នែករបស់សហគមន៍កោះប៉ាសី៊ហ្វិករ
បស់ទីកែងុ Long Beach ។ យើងពិនិតែយឡើងវិញ LB ក្នងុសែកុលោក Vince Staples-- 
ហីុបហបថ្មបំីផុតតែបូងរបស់យើង។

នែះជាបញ្ហែចុងកែែយបំផុតនែ VoiceWaves ផ្តល់រូបភាពនែទីកែងុមួយនៅក្នងុការផ្លែស់ ប្តរូ 
និង រះពន្លលឺើការមួយចំនួននែវបែបធម៍ដែលបានលាក់តែបូងទីកែងុនែះឋានន្ដសងែឃឹមថាពួកគែមិន 
រលាយបាត់នះទែ។

កំណត់នយកនិពន្ធន

នយកនិពន្ធន
Michelle 
Zenarosa

ទីបែឹកែសា
Peter Schurmann
Honora Montano

ភាសាខ្មែរ
បកបែែរៀបពុម្ព

Narin Kem

ភាសាSPANISH
បកបែែ

Liliger Damaso

កែុមអ្នកនិពន្ធន
Jonathan Azterbaum

Sam Caparoso
Rudy Cardoso
Noah Jenkins
Thomas Lick

Michael Lozano
Karen Marin
Ben Novotny
Miguel Rivera

Jessica Salgado
Ariana Sawyer

Seng So
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មាតិការក្នុងលែខនែះ



មែចុងភៅធំបំផុតដែលខ្ញុដឹំងគឺមា្តែយរបស់ខ្ញុ។ំមា្តែយគឺជាជនភៀសខ្លនួដែលបានភៀស ខ្លនួ 
ដែលនៅឆ្នែ ំ 1989 ពិឃាតវាលហើយនំនងវាយនភាពសមែបូរៅដោយរសជាតិនិងគែឿង 
ទែស នែការធ្វើម្ហបូរបស់បែទែសកម្ពជុាដដែលមួយ។ ក្នងុវិធីជាចែើនចម្អនិអាហាររបស់មា្តែយគឺ 
អនុញ្ញែតិ្តឱែយបែទែសកំណើតនែះ, ការតភា្ជែប់ពួកយើងនៅទូទំាងជំនន់ឆ្លងសមុទរ៉ាែប់មុឺន យែាជ។

សាច់មាន់អំាងដក់លើការតុបតែងលម្អចិនកែហមនិងសបានដក់មុនពែលចូល ឆ្នែថំ្មជីា រៀង 
រាល់ចែតិយ! ទំាងនែះគឺតងា្វែយបុព្វបុរសរបស់យើងដើមែបីធនថាពួកគែតែវូបានចុកយ៉ាែងល្
អនៅក្នងុ ជាតិខាងមុខ នែះ។ ការបែែបែលួបាយឆមួយដែលជាប់ជាមួយទឹកជែលក់ Sriracha: 
ៅដល់មួយចាននៅក្នងុ បុ៉ន្មែនឆ្នែនំែះខ្ញុបំានចំណាយពែលនៅកែែមដំបូលឪពុកមា្តែយរបស ខ់្ញុំ។្ 
បបរអង្ករក្តែឬបរបរ សមែែប់ដើមដែលជាម្ហបូអាហារតវងែសតែគែាល ដូចប្ញសគល់នៅក្នងុពែលវែ
លារបស់បុ៉លពតនៅពែលដែលរបបអាហារមានកមែតិទាប។ សព្វថ្ងែនែះមា្ដែយរបស់ខ្ញុធំ្វើឱែយបរប
រដើមែបីសុខភាពកែពះមិនសែលួនិងជាសះសែបើយសាកសពទន់ខែសាយនែះ។ ទំាងនែះគឺមានចាន
ថានៅក្នងុគែឿងផែសំរបស់ពួកកាន់រឿងរ៉ាែវជាការសមែបូរដូចជារសជាតិរបស់ពួកគែ។

Long Beach រដ្ឋ California គឺជាផ្ទះជាលើកដំបូង “ទីកែងុខ្មែរ” របស់បែទែសនែះនិងបាន កា្លែ
យៅជាមជែឈមណ្ឌលសមែែប់ការរស់ឡើងវិញនែះនែវបែបធម៍ខ្មែររអាមែរិក។ ហាងដែល ជា 
កម្មសិទ្ធនរិបស់បែទែសខ្មែរ ភោជនីយដ្ឋែននិងអាជីវកម្មបន្ទែត់ផ្លវូអាណាហែម រវល់ចែករបៀង។ វាគឺ
ជាផ្ទះមួយដែលនៅឆ្ងែយពីផ្ទះសមែែប់ជនភៀសខ្លនួខ្មែរ ជាចែើនដែល រស់នៅក្នងុទីកែងុនែះដែល
ម្ហបូអាហារបានដើរជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នងុការបង្កើតអារម្មណ៍នែការលួងលោមផ្ទះ។

មីភ្នពំែញ សាក, ឬ “ការសាក” ដើមែបីអ្នកសែកុ, ជាភោជនីយដ្ឋែនមួយដែលឈរចែញនៅក្នងុ 
កែងុខ្មែរ។ ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបសាកនិងបានកា្លែយជាវាតែវូតែដំណើរទសែសនកិច្ចស
មែែប់ភ្ញៀវទែសចរនិងអ្នកសែកុដូចគា្នែ, ខ្ញុបំានអង្គយុចុះជាមួយនឹងសហមា្ចែស់លោក Van Tan និ
ងនពែលបច្ចបុែបន្នប្អនូសែរីបស់គាត់ Naran តាន់ដែលធ្វើការជាម៉ាែសីុនបមែើ។Van នឹងមីងនិង 
ពូរបស់ Naran បានមកដល់នៅទីកែងុ Long Beach នៅចុង 70 នក់និងបានចាប់ផ្តើមការឆ្លែក់ 
ចែញពីជីវិតនៅក្នងុអាមែរិក។ នៅដើមឆ្នែ ំ 1980 របស់មា្តែយមីងនិងពូរបស់គែបានសំរែចចិត្តទិញ
ភោជនីយដ្ឋែនរត់ចុះតូចមួយនៅលើជែងុនែទី 17 និង Che  rry ផ្លវូហើយចាក់ចូលៅក្នងុកមា្លែងំ 
របស់ពួកគែសាងសង់ផ្ទះមួយពីដី  មីកញ្ចប់ឡើង។

«ដូចមនុសែសជាចែើនគែសួាររបស់យើងបានមកពីបែទែសកម្ពជុាៅកាន់សហរដ្ អាមែរិកជា 
ជនភៀសខ្លនួដែលភៀសខ្លនួចែញពីការបែល័យពូជសាសន៍, នៅក្នងុការស្វែងរកជីវិតល្អបែសើរជា
ងមុន, “លោក Van Tan បាននិយាយថា។ នែះបើយោងតាម  លោកវ៉ាែន់, ពូមីងនិងចក្ខវិុស័យសមែែ
ប់ភោជនីយដ្ឋែននែះរបស់គាត់គឺសាមញ្ញ: «ពួកគែចង់បង្កើតបរិយាកាសមានផសុខភាពជាមួយនិ

ងមានបមែើអាហារខ្មែរអាហារសាមញ្ញសមែែប់សហគមន៍ដើមែបីរីករាយនែះ» ។ដូចជាសមែែប់អ្វដីែ
លចានទំាងនះនឹងកា្លែយ, ជាក់ស្តែងនិងកែមុគែសួារចាក់ឬសជួយជំរុញការសមែែចចិត្តមានជំន
ញក្នងុការមីនែះ។ ផ្ទះបាយតូចមួយដែលតែវូបានគែទំហំផ្ទកុតិចតួចបំផុត។ មីបានធ្វើឱែយអារម្មណ៍
ដោយសារតែការរៀបចំនឹងមានរហ័ស, ភាពងាយសែលួនិងមានភាពងាយសែលួ. 

ទំពំងបាយជូរវ៉ាែន់បងា្ហែញឱែយដឹងថាគឺជារូបមន្តគែសួារពិសែសមួយដែលមានបែភពមកពីទីកែងុ
តូចមួយបែហែលមួយម៉ែងពីខែត្តសៀមរាបដែលជាកន្លែងដែលកែមុគែសួាររបស់គាត់តែវូបានគែ
បែើដើមែបីជាមា្ចែស់រោងម៉ាែសីុនកិនសែវូរហូតដល់ខ្មែរកែហមបានកាន់កាប់។ មនុសែសជាចែើន បានដឹ
ងថាខែត្តសៀមរាបជាផ្ទះៅអង្គរវត្ត, បែែសាទលែបីនែះបានកសាងឡើងនៅសតវតែសទី 12 ។ វាគឺ
ជាសហគមន៍មួយដែលតែវូបានធ្វើកសិកម្មសមែែប់ផលិតកម្មនិងគែសា្គែល់ថាអង្កររោងម៉ាែសីុនកិន
សែវូរបស់ខ្លនួ។ សមែែប់កសិករនិងកម្មកររោងម៉ាែសីុនកិនមីតែវូបានអាហារលួងលោម មួយ។នែះ
គឺជាការពិតសម្រាប់លោកវ៉ាន់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនិយាយថាមីអង្ករដែលត្រូវបានប្
រីនៅថ្ងែនែះនៅបានសាក “ផ្ទះប៉ះ” ។ ចានមីគឺមានវិធីដើមែបីតភា្ជែប់ជាមួយអតីតកាលរបស់យើងវបែបធ
ម៍និងទឹកដីកំណើតនែះ “លោក Van បាននិយាយថា។ «ភោជនីយដ្ឋែនក្នងុវិធីជាចែើនដែលតែវូបាន
អនុញ្ញែតសមែែប់ជនភៀសខ្លនួដើមែបីលែតមែវូៅបែទែសអាមែរិក [ដោយ] ផ្តល់ជូននូវបំណែកនែ
ផ្ទះមួយដើមែបីឱែយពួកគែ»។នៅពែលភោជនីយដ្ឋែនដែលបានបើកនៅក្នងុឆ្នែ ំ1985 មានតែ 5 តុបុ៉ន្ដែ
បានកើនឡើងជាលំដប់ភោជនីយដ្ឋែននៅក្នងុសហគមន៍របស់អាមែរិកលែចធ្លែអាសីុនៅក្នងុនិង
ជំុវិញឡងបិ៊ច។ ក្នងុទសវតែសទី 90 ដែលមានបំណងចង់ចូលនិវត្តន៍បន្ទែប់ពីឆ្នែនំែការខិតខំធ្វើការនិ
ងពូមីងរបស់ផ្លែស់ប្តរូការគែប់គែងវ៉ាែន់ៅបងបែសុវ៉ាែន់របស់ Moulino ។

សព្វថ្ងែនែះកអីជាធម្មតានឹងរកបាននៅភោជនីយដ្ឋែននែះ packed ជាមួយនឹងអ្នកសែកុនិងភ្ញៀ
វទែសចរផងដែរ។ សូមែបីតែតែវូបានគែសាកបានបងា្ហែញនៅលើស៊ែរីអាហារអាមែរិកចម្លែកឆនែល
របស់ទែសចរណ៍នៅពែលដែលលោក Andrew Zimmerman អ្នកៅទសែសនម៉ាែសីុនភោជនីយ
ដ្ឋែនដែលមើលមិនឃើញបែែ។ំ

Moulino, Van និងប្អនូបែសុរបស់គែជួយគែប់គែងភោជនីយដ្ឋែនដូចជាការទំាងបីនែះខណៈ
ពែលដែល Naran ធ្វើការជាម៉ាែសីុនបមែើ។ បែសិនបើអ្នកកំពុងគិតពីការមកទសែសនភោជនីយ
ដ្ឋែននែះពែលណាមួយឆប់, ខ្ញុបំានស្នើឱែយជនមីរាជធនីភ្នពំែញឬមូ៉របស់ពិសែស។ Naran រប
ស់សំណព្វគឺសភាពិសែសដែលរួមបញ្ចលូមីស្ងតួសុ៊បជាមួយខួរឆ្អងឹនិងលែបាយនែម្ទែស pick-
led នៅលើផ្នែកខាងនែះ។ លោកវ៉ាែន់បាននិយាយថាលោកទំពំងបាយជូរមីនៅលើខ្លនួវាដោយ 
សារ តែអ្នកមានដើមែបី សា្គែល់រសជាតិនៅក្នងុនិងចែញ “ដើមែបីពិតជាពែញចិត្តក្នងុការសា្តែប់វា។

អ្វដីែលអ្នកនឹងភ្លកែសរសជាតិនៅពែលដែល អ្នកបរិភោ
គនៅភោជនីយដ្ឋែននែះគឺមិនតែមឹតែរសជាតិតែមួយគត់, 

សែស់និងពិតបែែកដនែមីនិង ទំពំងបាយជូរនះទែបុ៉ន្ដែ
ការធ្វើដំណើររបស់បែជាជនកម្ពជុាៅអាមែរិក។ ភ្នពំែញ
គឺសាកមីអាជីវកម្មគែសួារនិមិត្តរូបនែសហគមន៍ជនអន្តែ
បែវែសន៍និងជនភៀសខ្លនួ ជាចែើនដែលបានរកឃើញ
ជោគជ័យនៅអាមែរិក។

សាកនេះគឺបើកចំហកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈ  
ការកាលពីថ្ងែអាទិតែយពីម៉ែង 6 ពែកឹៅម៉ែង 3 

រសៀល។ លោកវ៉ាែន់ឬ Naran អាចតែវូបានរកឃើ
ញនៅទីនះថ្ងែចែើនបំផុត, ការធ្វើអ្វគីែប់យ៉ាែងដែល
ពួកគេអាចនាំយកមកនូវសុភមង្គលដល់អតិថិជន។ 
សូមបែែកដថាដើមែបីនិយាយថាសួស្ដ និីងអនុញ្ញែត 
ឱែយពួកគែដឹងថាលោកសែងឡុងបិ៊ច Voicewaves ពីបា
នផ្ញើៅអ្នក។បែសិនបើអ្នកកំពុងសម្លងឹរកមើល ភោជនី
យដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបម្រើតែមួយគត់នៅកម្ពុ
ជាបានកើនឡើងម្ហបូខ្ញុសំ្នើឱែយមក ទសែសនបែទែសថែសុ
ភីនិងម្ហបូឆ្នែរសមុទែ កម្ពជុានៅ លើផ្លវូហាយវ៉ែប៉ាែសីុហ្វចិ; 

ភោជនីយដ្ឋែននៅ លើផ្លវូនិង ផ្កែ ទី កែងុ ឡនំប័ុងនិងសែបៀង 
អាហារនៅលើសៀមរាបបែែសជែងុនែអាណា ហែមនិង 
អររែន  ។
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ផ្ទះពិសែស: មីដែលមានភាគីនែការ បែវត្តសិាសែ្តខ្មែរ េដយ Seng So

ចំណីអាហារ

Moulino Tan ការរៀបចំមីផ្ទះសមែែប់អតិថជនដែលចង់ ហត្ថលែខាយា៉ែងខា្លែំងមួយចំនួន។



ចលនប្តរូភែទនែះនឹងផែសាយ, អរគុណមួយផ្នែកធំៅនឹងការងារ 
របស់សកម្មជនមនុសែសខ្ទើយនែការណ៍នែះ - រួមទំាង Marsha 
នចនសុន, បវរកញ្ញែធំ Bambi Salcedo និង Jennicet Gutierrez ។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបានជួយការយល់ឃើញការផ្
លាស់ប្តរូនូវអ្វដីែលវាមានន័យថាដើមែបីឱែយមានការប្តរូភែទ។ សព្វថ្ងែនែះ, 
ពកែយដូចចម្លែក, tranny លោកបាន-នង shemale និង transves-
tite តែវូបានគែលែងទទួលយកបានជាសាធរណៈ។ មនុសែសប្តរូ ភែទ 
ខណៈនះផងដែរតែវូបានចែើនជាងនែះដែរទទួល បានការចូលដំ
ណើរការៅកាន់ការការពរនៅកែែមចែបាប់និង សូមែបីតែកំពុងមើល
ឃើញការបង្កើនតំណាងនៅក្នងុបែព័ន្ធនផែសព្វផែសាយ។

នៅតែមានបញ្ហែបែឈមធ្ងន់ធ្ងរដើមែបីធនថាសមាជិកទំាងអស់រប
ស់សហគមន៍ខ្ទើយនៅមានឱកាសដើមែបីលូតលាស់, រួមទំាងការទទួ
លការថែទំាសុខភាពដែលមានគុណភាព។

VoiceWaves បាននិយាយៅកាន់សមាជិកនែសហគមន៍ឡងបិ៊ច
ឆ្លងកាត់និងអ្នកជំនញផ្នែកវែជ្ជសសាសែ្តរបស់ក្នុងសែុកដើមែបីរៀនអំពីអ្
វីដែលតែវូការឱែយតែវូបានធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវការផ្តល់សែវាសមែែប់អ្
នកជំងឺដែលប្តរូភែទ។

មិនមានគែពូែទែយគែប់គែែន់ នះទែពែលវែលាចុងកែែយអ្នកសែកុ 
ឡងបិ៊ចឱកាសអាមស្តែងបានៅមន្ទរីពែទែយ ដើមែបីរាងកាយគែពូែទែយ 
បានបែរៅឆ្ងែយ។

“ខ្ញុបំាននិយាយថាខ្ញុតំែវូការរាងកាយមួយ ,ពិនិតែយជាទៀងទាត់ 
សមែែប់ការវះកាត់។ បានរំលឹកអាមស្តែង  និងគែពូែទែយ 

បាននិយាយថា។ ខ្ញុមិំនអាចធ្វើបាននះទែពែែះអ្នកមានឆ្លងហើយ
ខ្ញុមិំនដឹងថាសាកសពឆ្លង»។.’” 

ដើមែបីឱែយចែបាស់លាស់, សាកសពវែជ្ជសសាស្ត្រឆ្លងកាត់គឺមិនមានភា
ពខុសគា្នែពីសាកសពដទែទៀត។ បុ៉ន្តែអ្វដីែលបទពិសោធអាមស្តែង 
គំនួសគឺកង្វះការឈឺចាប់របស់កែមុគែពូែទែយបាន ទទួលការបណ្តះុប
ណា្តែលនិងការស៊ាែនឹំងការ ពែយាបាលអ្នកជំងឺឆ្លងដែលកំពុងធ្វើការជា
មួយ។

នៅទូទំាងកាលីហ្វញ៉ែ,មានតែបែែបួំនវែជ្ជសបណ្ឌតិដែល អនុវត្តប្ដរូ 
ភែទ, ឬជាវាតែវូបានរៀបរាប់តែចែើនបានតែមឹតែវូ, ការវះកាត់អះ 
អាងយែនឌ័រ។

បុ៉ន្តែវាមិនមែនគែែន់តែអំពីការវះកាត់។ មានមនុសែសជាចែើនបាន 
បញ្ចប់ឡើងឆ្លងកាត់ដើមែបីទទួល បានថា្នែមំានអ័រមូ៉ននិងផ្លវូ។ នែះ 
បើយោងតាម  មហាវិទែយាល័យអាមែរិកនែផ្នែក សម្ភពនិងរោគស្តែ,ី 
“ជាង 50 ភាគរយនែមនុសែសបានកំណត់ថាជាមនុសែសខ្ទើយបានបែើអ័រ
មូ៉នចាក់ដោយខុសចែបាប់ដែលតែវូបានទទួលឬបែើនៅខាងកែែនែការ
កំណត់ផ្នែកវែជ្ជសសាសែ្តធម្មតា»។

និងសូមែបីតែនៅក្នងុសា្ថែនភាពដូចនែះគឺក្នងុមួយអាមស្តែង, ផ្តល់សែ
វាថែទំាសុខភាពជាញឹកញប់មិនអាចយោងអ្នកជំងឺៅគែូពែទែយដែល
មានបទពិសោធជាមួយអ្នកជម្ងឆឺ្លង។

នៅទីបំផុតលោកអាមស្តែងមានលទ្ធនភាពរកគែពូែទែយ។ ការឆ្លះុប
ញ្ចែងំៅលើបទពិសោធរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាមួយចំនួននែគិ
លានុបដ្ឋែយិកានិងវែជ្ជសបណ្ឌិតល្អបំផុតលោកបានមានគឺជាអ្នកមានឆ
ន្ទៈក្នងុការរៀននិងទទួលយកគាត់នៅលើជាអ្នកជំងឺមា្នែក់។ 

ប្រព័ន្ធគោលពីរយេនឌ័រនៅលើក្រដាសបរព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្តបាន 
ទទួល សា្គែល់អត្ថភិាពនែ cisgender បុ៉ណ្ណែះឬជីវសាសែ្តបុរស 
និងស្តែ។ីមិនបែសើរទំាងឡាយទំាងយែនឌ័រគឺអវត្តមាន ទំាង 
សែងុ។ មានបែអប់សមែែប់មនុសែសមា្នែក់ដែលជាបុរសឬសែឆី្លង 
មហាសមុទែមួយទែ។ ជាធម្មតានែះនឹងបង្កើតឱែយមានបញ្ហែស
មរាប់មនុសែស ប្តរូភែទដែល មានលទ្ធនផលនៅក្នងុភាពខុសគា្នែគួរ 
ឱែយពែយួបារម្ភនៅក្នងុរបៀបមួយដែល ទទួលការយាបាល 
មនុសែសដែលប្តរូភែទ។ “រឿងមួយដែលderពោះម៉ាែយដែល 
បានពោះម៉ាែយលំបាក បំផុតបែព័ន្ធនការ ថែទំាសុខភាព និងថា 
តើវាទាក់ទងដល់តមែវូការរបស់ [ មនុសែសខ្ទើយ] អ្នកជំងឺ   
លោក វែជ្ជសបណ្ឌតិសូ៊សាននែមន្ទរី ពែទែយឡុងលោក Melvin 
ឆ្នែរពិធីរំលឹកនិយាយថា,. 

ជាឧទាហរណ៍មួយ, នងបាននិយាយថាកែមុហុ៊នធនរ៉ាែប់ 
រងសុខភាពនឹងមិនបង់បែែក់សមែែប់សែវាគឺមានតែ nor-
meret ៅជា “ស្តែ”ី បែសិនបើពួកគែមាន allerede 
បង់បែែក់សមែែប់សែវាពួក េគរកែសាទុកគឺមានតែ សមែែប់ “លាប“ 
សំរាប់បុរស “

បែសិនបើពួកគែចូលៅតាមរយៈ ការផ្លែស់ប្តរូពដំណើរការ 
នែការធនរ៉ាែប់រង លើសុខភាព និងកមមវិធីបញ្ជែអាជា្ញែ 
ប័ណ្ណ សីុណា លោកបានធនរ៉ាែប់រងសុខភាពមិនអាចដោះ
រាយវាចែញ [ ហើយនឹង ] បានបដិសែធការថែទំា that they 
មនុសែសមា្នែក់នះគឺបុរស Nar ធ្ងន់ធ្ងរពួកគែ មនុសែសប្តរូភែទមា្នែក់ 

“Melvin បានពនែយល់។
បទពិសោធសម្តែងអូសលោកTraci Russell ល់ោកជាមួយ 

អ្នក ផ្តល់សែវាថែទំាសុខភាពតែវូបាន រៀបចំ  ជាមួយបែភែទរឿង 
នះ រួមទំាងពែលដែលនងបានឃើញ អ្នកជំនញបានផ្ដល់ 
មួយនៅទីនែះកាត់បែមាត ចែាល។.

“ខ្ញុគឺំជាកែែយការីនៅក្នងុពែលនិងគនមែលី [គែពូែទែយ] ខ្ញុមំានការវះ
កាត់និងក្នងុកំឡុងពែលការបែលង របស់ខ្ញុគំាត់បានធ្វើនែះមើលៅ
យ៉ាែងឆប់រហ័សចុះខោរបស់ខ្ញុ»ំ។ Russell និយាយថានងវាល ដូច 
ជាបែសិនបើគែពូែទែយមិនជឿថាអ្វដីែលនងមាន មែឃបែែប់. 

“បន្ទែប់ពីខ្ញុំបានហៅមែឃចែញលោកបានធ្វើការសំុទោសនិងបាន
និយាយថាគាត់បានធ្វើនេះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរបស់គាត់ទាំងអស់»។ 
បុ៉ន្តែបន្ទែប់ពីធ្វើការវះកាត់រ័សុលនិយាយ ថាគែពូែទែយម្ដង  ហើយម្ដង  
ទៀតតែ Nar សព្វនមបុរសធ្វើឱែយទាន់សម័យមិត្តភក្តនិិងគែសួាររប
ស់នងនៅលើម៉ាែសីុនតែជាក។ “មានមនុសែសមួយចំនួនគែែន់តែមិនទ
ទួលយល់សរប ដែលមិនអាចទទួលយកវាបានឬមិនអនុម័តនែ Rus-
sell, រួមបញ្ចលូទំាងវែជ្ជសបណ្ឌតិ។ “ហើយវាដូចជាខ្ញុមិំនសំុការអនុម័តរ
បស់អ្នក។ នែះគឺជាវិធីខ្ញុមំាន។. “ហើយវាដូចជាខ្ញុមិំនសំុការអនុម័តរប
ស់អ្នក។ នែះគឺជាវិធី របស់ខ្ញុ ំ.”

ការរីសអើងនៅក្នងុការិយាល័យរបស់វែជ្ជសបណ្ឌតិ
សមែែប់មនុសែសប្តរូភែទមួយចំនួន, ការភ័យខា្លែចនែការមាក់ងាយឬ

អរិភាពទំាងសែុងពីអ្នកផ្តល់សែវាថែទំាសុខភាពមានហែតុផលមិនមែ
នទំាងពីរជួបគែពូែទែយនៅទំាងអស់។

“សូមែបីតែនៅក្នងុកន្លែងមានសុវត្ថភិាព ដូចជាគ្លនិីកកែភែទ, 
ពួកគែ នៅតែភ័យខា្លែចការរីសអើងឬ ដែលមាន ដើមែបីដោះ
សែែយជាមួយការសន្មត់អំពីសុខភាព តែវូការឬភាពតែមឹតែវូមិន 
តែមឹតែវូ,” លោកវែជ្ជសបណ្ឌតិបាននិយាយថា. Nick Gorton, 
ជាអ្នកស្មចិ័ត្តសំគែពូែទែយ ER ប្តរូភែទជាមួយគ្លនិីកៅ Lyon-Martin 
Health Services.

ការភ័យខា្លែចនែះគឺមិនមានមូលដ្ឋែនទែ។ ភ័ស្តតុាងបាន ចង្អុ
លផ្តល់សែវាថែទំាសុខភាពទំាងពីរ បដិសែធជានិច្ច ដើមែបីពែយា 
បាលមនុសែសខ្ទើយ, ផ្អែកតែពួកគែគឺជាមនុសែសខ្ទើយប្តរូភែទ។

បែហែលជា  សែចក្តរីាយការណ ចែើនបំផុតនែករណីបែបនែះគឺ 
រឿងរបស់លោក Robert EADS។. 

គែពូែទែយជាងម្ភែបដិសែធពែយាបាល EADS បុរសមា្នែក់សោមឆ្លងកាត់ 
មួយតែវូបានទទួលរងពីជំងឺមហារីកកែពែញអូវែ។

េរឿងរ៉ាែវរបស់គាត់គឺជាការផ្តែតអារម្មណ៍នែការ ឈ្នះពនរងា្វែន់ឆ្នែំ 
2001 ភាពយន្តឯកសារភាគខាងតែបូងការលួងលោមចិត្ត ។ EADS 
បានសា្លែប់នៅទីបំផុតនៅក្នងុឆ្នែ ំ1999 មិនបានពែយាបាល។

មានដំណឹងល្អមួយចំនួន ...
ចលនានេះនៅជំុវិញសិទ្ធិឆ្លងកំពុងជួយជំរុញការសន្ទនានេះពីរកា

រពែយាបាលតែមឹតែវូនិងជំុវិញស្មើៅមុខនៅផ្នែកទំាងអស់រួមទំាងថា្នែ។ំ
លោក Melvin ឡងបិ៊ចពិធីរំលឹកទទួលសា្គែល់ថាមានតែធ្វើការដើម្

បីធ្វើការចូលដំណើរការសុខភាព សមែែប់សមាជិកនែសហគមន៍ខ្ទើយ 
បានបន្ថែមថាកំណើនសមាជិក , ដែលឡុងបិ៊ច ប់ានធ្វើ។“យើង
ជាអ្នកនៅពីកែែយខែសែកោងនែកន្លែងដែលយើងតែវូការ ថា្នែទូំៅ 
"នងបាននិយាយថា:. “បុ៉ន្តែឡុងបិ៊ចគឺបែហែលជាតំបន់មួយក្
នុងចំណមតំបន់ដែលល្អបំផុតសមែែប់មនុសែសដែលឆ្លងការថែទំាសុខ 
ភាពពីរ.  ភាគចែើននែគែពូែទែយដែលយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអ្នកជំងឺដែ
លធ្វើដូច្នែះបានដោយគា្មែនការវិនិច្ឆយ័.” 
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Traci Russell បាននិយាយថាគែូពែទែយបានតែបែើសព្វនមបុរស 
Nar ធ្វើឱែយទាន់សម័យមិត្តភក្តិនិងគែួសារនៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់នង។

ការនំយកសិទ្ធនឆិ្លងកាត់ដើមែបីសុខភាព
ដែាយ Thomas Lick



េដយ Jonathan Azterbaum
 នៅលើដំបូងនែខែជារៀងរាល់ថ្ងែអងា្គែរខ្ញុបំានចូលៅ

ក្នងុកិច្ចបែជំុ PFLAG ដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុទំទួលបាន
ៅដើរលែងជាមួយនិងមិត្តភក្ត ិ* េខ្ទយី  ឆ្លងរបស់ខ្ញុហំើ
យនៅក្នុងឱកាសពិសេសបរិភោគចំណែកនៃចំណិតកំ
បោរសំខាន់មួយ។ គា្មែនសងែស័យមានការចំណិតកំបោរសំ
ខាន់ដែលកិច្ចបែជំុនែះ។

កិច្ចបែជំុនែះគឺថ្ងែទី 30 ខែមិថុន, រយៈពែលបួនថ្ងែ 
បន្ទែប់ពី តុលាការកំពូលបានសមែែចនៅលើអា
ពហ៍ពិពហ៍បុរសសែឡាញ់បុរស។ ជាធម្មតា, 
យើង ចាប់ផែ្តមីការណែនំខ្លនួយើង, ហើយខ្ញុចំែបាស់ 
ចំាពីអ្វដីែលសមាជិកមួយដែលបាន ចែករំលែក។ 
ហើយខ្ញុចំែបាស់ចំាពីអ្វដីែល សមាជិកមួយដែលបាន 
ចែករំលែក, ហើយនងរំភើបសបែបាយរីករាយ គយ 
យើងពីរបៀបដែលនងមានពួកគែ “ជ័យជំនះស្នែ 
ហា!”  នងបានរៀបរាប់ភាគីដែលថានងបាន  
បន្ទែប់ពីការសមែែច ចិត្ត និងការបងា្ហែញនៅក្នងុការរិុចទ័

របរិមាណនែអ្វដីែលនងហៅថាជា “ការទទួលជ័យ ជម្នះយ៉ាែងធំ.” ខាងកែែមនែះគឺសែដៀងគា្នែពីរបែតិក
ម្ម របស់អ្នកផែសែងទៀតជាចែើន. បុ៉ន្ដែបែតិកម្មរបស់ខ្ញុគឺំខុសគា្នែខា្លែងំណាស់និងបានឃើញខុសអំណរសប្
បាយសីុណាដែលជា។

យើងពិតជាមិនគួរមានមទនភាពចំពោះការសមែែចចិត្តនែះ; យើងគួរតែខា្មែស់របស់ ស៉កម្មជន  ៉
ហើយបែព័ន្ធននែះ បានអនុញ្ញែតឱែយមានសមា្ពែធកាន់តែចែើនតមែវូការនែការចែៀង LGBTQ+ សហគមន៍
ទំាងពីរដែលមានទំហំធំតែវូបានមើលរំលង។នៅក្នងុការពិតខ្ញុជំឿថាការសមែែចចិត្តនែះមិនគួរតែវូបានមើ
លជាការពិតជាមានការខកចិត្តធំធែងដល់សហគមន៍របស់យើងនិងជានិមិត្តសញ្ញែនែភាពរាលដលសូម្
បីតែធំជាងមុននែបែព័ន្ធននៅនឹងកន្លែង។ យែាងតាមរបាយការណ៌ ពីកម្មវិធីរួមបែឆំងអំពែឧីកែដិ្ធនកម្ម    (Na-
tional Coalition of Anti-Violence Programs,) មានឧបែបត្តហិែតុនែការបែឆំងនឹង 2.000 នក់-LGBTQ+ 
ស្អប់អំពើហិងែសាក្នងុឆ្នែ ំ 201  2, តួលែខអតែែនែះកំពុងកើនឡើង, ជាពិសែសសមែែប់មនុសែសសែបែកខ្មែ 
(ជាពិសែសជនជាតិអាមែរិកអា ្រហិ្វក)

ជាការពិត, LGBTQ+ មនុសែសសែបែកខ្មែតែវូបានគែរកឃើញពីរមានជិតពីរដងដូចជាអំពើហឹងែសាពីរបទ
ពិសោធទំនង, ស្មើនឹង 73,1% នែការបែឆំងនឹងការទំាងអស់-LGBTQ+ នៅក្នងុឆ្នែ ំ 201  2 ជនរងគែែាះ 
មនុសែសឃាត. ចំនួននែះបានបងា្ហែញពីការកើនឡើង ជនបាត់បង់ផ្ទះសមែបែងនៅក្នងុចំណម LGBTQ+ 
យុវជន. យែាងតាមវិទែយាសា្ថែនWilliams Institute , មួយយល់ថា 40 ភាគរយនែយុវជនដែលគា្មែនផ្ទះ 
សមែបែងកំណត់អត្តសញ្ញែណជា LGBTQ+ (នះចំនួនចែែនីជាង 200.000 យុវជន!!), និងលែខ 
ចំនួន រួមបញ្ចលូផងដែរគឺមានការកើនឡើងដោយសាររលក មួយផ្នែកធំនែភាពគំហែញីកំ
ណែនី។គំហែញី ថ្មនីែះ ការបែយុទ្ធននែះគឺមិនមែនជាជាង! វាគែែន់តែជាការចាប់ផ្តើម។ ThLG-
BTQ+ “សហគមន៌ (បែសិនបើអ្នកសន្មត់ ) តែវូការទំាងពីរទទួលបានតែង់ អាទិភាព របស់ខ្លនួ។ 
ម្តងហើយម្តងទៀតជាមួយនឹងការនែះ "ការទទួលជ័យជម្នះ" និងអ្នកផែសែងទៀតដូចវា, យើងកំពុង 
មើល ឃើញការកើនឡើងការកើនឡើងនែមនុសែសដែលមានទែពែយសមែបត្ត,ិ ស, ជនប្តរូភែទ, ខែ្ទយី 
តិចតួច ណាស់តូចនិងឯកសិទ្ធននិែះ។ ក្នងុពែលនែះអត្ថបែយោជន៍នៅគូសា្វែមីុភរិយាភែទដូចគ្
ន នឹងទទួលទឹកកកតាមរយៈសា្ថែប័នមួយ ជាមួយវិសមភាពនិងមកនៅក្នងុការចំណាយនែការដក់សមា្ពែធ
កាន់តែចែើនចែៀងសែចក្ដតីែវូការរបស់អ្នកឯទៀតក្នងុសហគមន៍ បែជាជនកែកីែ, ជនប្តរូភែទ *  folx និង 
មនុសែសសែបែកខ្មែ។នៅក្នងុការយល់ដឹងពីអាពហ៍ពិពហ៍ជាមួយសា្ថែប័នដែលសង្កត់សង្កនិយើងមើលៅ
ពីរពែទឹ្ធនបុរស Dean Spade និង Craig Willsie បានពែាលថា  ៉អាពហ៍ពិពហ៍មិនដែលនឹងរំដោះយើងទែ 
"។ Spade និង Willsie ជួយយើងអនុពីរឈររចនសម្ពន័្ធនការតម្កល់សាលសា្ថែប័ន  និងពីរបងា្ហែញយើងពីរ
បៀបដែលបែព័ន្ធននែការគែប់គែងសង្គមនែះផ្តល់ជារងា្វែន់ដល់មួយ  បែភែទមួយចំនួននែការទំនក់ទំនងមិ
នរាប់បញ្ចលូម៉ាែសីុននែការទំនក់ទំនងបែភែទផែសែងទៀតនិងមនុសែស។.  

ជាពិសែសជាងនែះៅទៀតសា្ថែប័ននែះមានអតិភាពនិងប្តបីែពន្ធនពីរនក់ដែលជាទមែង់បែបបទជាន់ ខ្ព
ស់នែទំនក់ទំនងមិនរាប់បញ្ចលូមិនតែមឹតែទំនក់ទំនង ពហុ សែ្នហា, កែមុតែមួយគត់ដែលមិនរាប់បញ្
ចូលពីផ្ទះឪពុកមា្តែយ។ លើសពីនែះទៀតពោះម៉ាែយពោះម៉ាែយអាពហ៍ពិពហ៍ម្ដងហើយម្ដង  ទៀតជាបែវត្
តិសាស្តែជាឧបករណ៍បែកាន់ជាតិសាសន៍យ៉ាែងខា្លែងំទំាងពីរអាកែក់ដែលមានចំណូលទាបដែលនៅលីវជន
ជាតិអាមែរិកអា ្រហិ្វក។ ឧទាហរណ៍នៅក្នងុឆ្នែ ំ1996 លោកបែធនធិបតី Bill Clinton បានសុចរិតកាត់ 
បន្ថយកម្មវិធីសុខុមាលភាព, លោកសោមជួបការលំបាកដោយគា្មែនសមមាតែកែមុផ្ទះខ្មែនៅកែែមភាព
កែកីែតក្កមិនពិតតែវូបាន ែដលជា លទ្ធនផល នែ កិច្ចការ” មា្ដែយនៅលីវ.”  

បន្ថែមលើគោលនយោបាយនែផលប៉ះពល និង ការដកនែះភពសា្ថែនភាពអន្តែបែវែសន៍និងសញ្ជែតិ, 
ដូចដែលវាជាផ្នែកមួយនែផ្លវូមួយចំនួនតូចខា្លែងំណាស់ដោយជនអន្តែបែវែសន៍សោមមាន បាន ទទួលបា
នសិទ្ធនមិនុសែសជាមូលដ្ឋែនដូចជាការចូលដំណើរការពីរថែទំាសុខភាព។ មិនមែនដើមែបីនិយាយថានែះគឺវា
ខា្លែងំភាពលំបាក សមែែប់បំពែញសែចក្តតីែវូការការចាកចែញពី បំពែញសែចក្តតីែវូការ ហើយថាជាចែើន
ដងអំពើហិងែសាឬការរំលោភបំពនមានទំនក់ទំនង។

ពិចារណាអំពីសា្ថែនភាពបច្ចបុែបន្ននែសហគមន LGBTQ + សារនែះគឺចែបាស់លាស់: 
យើងមានទំាងពែលអន្ធនការ យល់សែប រឺ ជំទាល់ដល់អបអរសែចក្តសីមែែចស្តពីីអាពហ៍ពិពហ៍ភែទ 
ដូចគា្នែនែះ។ នៅក្នងុម៉ែងនែះនែការអស់សងែឃឹមខា្លែងំយើងតែវូការតែវូការបំផុសចលនសហគមន៍រប
ស់យើង, ជំនួសឱែយការទិញចូលៅក្នងុបែព័ន្ធន ែដល គំរាមកំហែងទំាងពីរបានហែកយើងដច់ពីគា្នែ។ 
ហើយតាមពិតៅ, បើបុរសសែឡាញ់បុរស ជាសហគែែហ៌ បាន រកែសារបៀបវារៈនែះ, វានឹងមិនល្អបែ 
សើរជាងមុនចំនួនពីរទទួលបាន! វាជាការពិនិតែយនឹងទទួលបានកាន់តែអាកែក់។

េដយ Noah Jenkins
នៅក្នងុពន្លនឺែសែចក្តសីមែែចរបស់តុលាការកំពូលនែសហពន្ធនដែលអនុញ្ញែតឱែយអាពហ៍ពិពហ៍ភែទដូ

ចគា្នែនៅទូទំាងរដ្ឋនែះ, សកម្មជនចែើន នក់បាននំចែញផ្កែកែដសក្នងុការបែែរព្ធនពិធីនែះះ  ជាអកុសល, 
បែែរព្ធនពីិធីទំាងនែះ បានបមែើការងារជាគណបកែសកំពុងចែញនែអាជីវកម្មសមែែប់ មនុសែសជាចែើននែពួ

កមែដឹកនំចលនរបស់យើង។ បែជាជនខា្លែងំណាស 
ក់ារបែយុទ្ធនគា្នែចំនួនពីរបានឈានមុខគែ នែចល 
នសមភាពអាពហ៍ពិពហ៍មានទំាងឡាយ បាន សំរែ
ចការងាគែនឹងចាកចែញពីការបែយុទ។

 ខណៈ ពែលដែលអើសោមនរណាមា្នែក់ធំធត់
ដោមានែដលអត្តសញ្ញែណយែនឌ័រ មិនបានតមែមឹ 
ជាមួយការរួមភែទ ដែលពួកគែតែវូបានផ្ដល់ៅ ឱែយ 
កំណើតនិងជាពោះម៉ាែយសំនរណាមា្នែក់កែភែទ * 
ខ្ញុដឹំងថាវាជាអ្វនីះទែ។ បុ៉ន្តែខ្ញុមំានបំណងចង់អត្ត 
សញ្ញែណរបស់ខ្ញុតំែវូបាន គែសាមញ្ញដូចជារយៈ 
ពែលកំណត់អត្តសញ្ញែណ សុំខ្ញុចំង់រៀបការជាមួយ។ 
ខ្ញុមំានបំណងចង់វិញ្ញែបន បតែអាពហ៍ពិពហ៍មួយ 
ដែលអាចតែវូបានគែបំណែក ភាគចែើនបំផុតនែកែ
ដាសដែលខ្ញំុធ្លាប់នឹងមានទាំងពីរនេះទទួលបាន។ 
ខ្ញុមំានបំណងចង់នៅ  ដែលតភា្ជែប់មកមានអារម្មណ៍
ជាមួយនឹងការដែលតែវូបានគែហៅថា "ទំនប់" បានអា
រម្មណ៍ឈឺចាប់បំផុតដែលខ្ញំុមិនធ្លាប់នឹងមានពីរជួប។ 

ហើយខ្ញុចំង់នៅទុក្ខលំបាកទំាងនែាះ រួមមានការលំបាកបំផុតដែលខ្ញុបំានមានដើមែបីបែឈមមុខនឹងការ, 
បុ៉ន្តែខ្ញុមិំនអាចនិយាយទែ ពួកគែអាចនិយាយបាន។I ដោយបានខា្លែចការមានទំនក់ទំនងផ្លវូភែទរបស់ខ្ញុំ
បានបែឈមនឹងបញ្ហែនិងដែគូរបស់ខ្ញុឆំ្ងល់ ពួកគែមានជាមួយមនុសែសដែលមិនបានអះអាងថាតែវូបានក្
មែងបែសុឬក្មែងសែមីា្នែក់។ អ្នករាល់គា្នែបានខា្លែចមាន ការឆ្លង កាត់ដំណើរការនែការផ្លែស់ប្តរូឈ្មែះរបស់យើ
ងដោយសែបចែបាប់នែះខ្ញុគួំរតែជែើសរីសដើមែបីធ្វើដូច្នែះបាន, រួម បញ្ចលូទំាងការទទួលបានទមែង់តែមឹ
តែវូនិងមិនដឹងថាបែសិនបើនពែលបច្ចបុែបន្ននែះនឹងកា្លែយជា ថ្ងែនៅ  ស្មៀនសមែែចពីរផ្តល់ឱែយខ្ញុនូំវការលំ
បាក។ ផ្ទយុៅវិញអ្នកបានខា្លែ  ចដែលបានភា្ជែប់មកជា មួយ ការឈឺចាប់តែវូបានហៅថាជា  ទំ៉នប៉់ដឹងថា
វាជាអតខ្ញុនំៅតែតែវូបានថានៈជាកូនសែ។ី

ជំនួសឱែយការមានដើមែបីបែយុទ្ធនបែឆំងសមែែប់ខាងសា្ដែរំបស់ខ្ញុំ ទាងំ ពរីនក់រៀបការនៅក្នងុ ការសំណូ  
អែនពែលអនគត, ពោះម៉ាែយសោមមិនបានសូមែបីតែចូលមកជិតៅ ជាអាទិភាពរបស់ខ្ញុជំាមនុសែសមា្នែ
ក់បន្ថែមទៀតដប់ប្រាំបីឆ្នាំមួយដែលអ្នកមានការព្រួយបារម្ភពីរអំពីអ្វីមួយដែលជាហាក់ដូចជាសាមញ្
ញដូច ជាការបន្ទប់ទឹកសោម ខ្ញុតំែវូបានអនុញ្ញែតឱែយចូលដោយសុវត្ថភិាព។ នះហើយគឺជាការពិតរបស់
ខ្ញុ។ំបែសិនបើមានជនរួមភែទនិងភែទ ជនប្តរូភែទ នៅតបន្តភាពអត់ឃា្លែន គា្មែនផ្ទះសមែបែង, ក្នងុគែែះ
ថា្នែក់និងដោយគា្មែនការថែទំាសុខភាពការងាររបស់យើងដូចជា ការងារ មិនមានមុខរបរ ដូចសកម្មជន។ 
បែសិនបើបានកែភែទរបស់អ្នក *ជនប្តរូភែទសែបែកខ្មែតែវូបានគែនៅតែតែវូបានគែសមា្លែប់និងការទទួ
លបានអ្វទំីាងអស់ សែចក្ដ ី សុចរិតនះទែ, ការងាររបស់យើងមិនតែវូបានធ្វើ។ បែសិនបើមានបងប្អនូ 
*ខែ្ទយី របស់យើងតែវូបានឆ្លងកាត់នៅតែតែវូបានឃំុខ្លនួនៅក្នងុការឃំុឃំាងបរិកា្ខែរ ដែលមិនទទួលស្
គាល់អត្តសញ្ញែណយែនឌ័រសីុណា ពីរដក់ខ្លនួគែៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់នែការរំលោភបំពនផ្លវូភែទនិងការរំ
លោភ, ការងាររបស់យើងមិនតែវូបានធ្វើ។ បែសិនបើការឆ្លង * និង ជនខែ្ទយីបងប្អនូគា្មែនឯកសាររបស់
យើង បម្លែងៅឆ្ងែយពីកែមុគែសួារសីុណានែ អយុតិ្តធម៏ គោលនយោបាយអន្តែបែវែសន៍មិនស្មើភាពកា
រងាររបស់យើងមិនតែវូបានធ្វើ។

នែះជាសែចក្តសីមែែចរបស់តុលាការកំពូលបានរំខានពួកយែងីជាចែែនីគា្នែ  ពីការលំបាកនែការឈប់ 
សំរាក នែសហគមន៍ធំរបស់យើង។យើងគិតថាយ៉ាែងដច្នែាះ   ែដល យើងបានទទួលនែ ទទួលជ័យជម្នះ 
តូចមួយ ែដលការ បែយុទ្ធនរបស់យើងឱែយមានសមភាពនិងយុត្តគឺិជាង។ យើងតែវូការៅយ៉ាែងខា្លែងំ 
គិតម្តងទៀត តែបិត ការបែយុទ្ធនរបស់យើងទែបីចាប់ផ្តើម ។
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តើមានអ្វកីើតឡើងនៅពែលដែលស្នែហាតែវូបរាជ័យ : 
ឆ្លុះបញ្ចែំងព័ណពីលើទីកែុងអាពហ៍ពិពហ៍បុរសសែឡាញ់បុរស  ៉ ខែី្ទយ   ៉ 
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នែះ Belmont Shore របស់ស្តែកី្លបឹកីឡាបាល់ឱបកីឡាបាល់ឱបលែងក្នងុអើឡងបិ៊ចតំាងពីឆ្នែ ំ1974 មនុសែសជាចែើននែអត្តពលិកនៅក្នងុកែមុនែះចែញមកពីសហគមន៍សាម័រទីកែងុ។ ជាមួយពនរងា្វែន់កីឡាករឆ្នើមបែចំា 

ក ារជាចែើននិងកែែមខែសែកែវ៉ាែត់របស់ពួកគែនៅជើងឯកនែះមានដីមានកមា្លែងំទំាងពីរ ៖ ជាតិ និង អន្តរជាតិ តែវូបានគិតគូរជាមួយនៅក្នងុការបែកួតថា្នែក់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានរំខាន។នៅទូទំាងបែទែសមានអ្នកលែងបាល់ឱប

ស្តែដីែលឥឡូវកំពុងបែកួតបែជែង  េតីនរណាឈ្នះ  នឹងធ្វើឱែយវានៅលើបញ្ជសឈី្មែះស្តែសីមែែប់ 12 កែមុអូឡំាពិកសហរដ្ឋអាមែរិក។ ហើយខណៈពែលដែលបែែសាទណាមា្នែក់នះទែគឺជាក់លាក់, កីឡាករឆ្លែមដីធ្លនិីយាយថា

ការដក់បញ្ចលូរបស់កីឡានែះនៅក្នងុការបែកួតនែះកាន់តែចែើនជាស្តែវ័ីយក្មែង ែដល  កីឡាចូលរួមជាវបែបធម៍តភា្ជែប់ពីរផ្តល់នូវសហគមន៍និងពិភពលោកទំាងមូល។

រលកសំលែងនិយាយៅកាន់កីឡាករមួយចំនួនតូចដីធ្លឆី្លែមអំពីអ្វដីែលកីឡាបាល់ឱបដំបូងពីរខ្លនួគែនិងអ្វដីែលការដក់បញ្ចលូរបស់ខ្លនួនៅក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍កីឡាអូឡំាពិករដូវក្តែOlympics សមែែប់ការបែកួតផ្នែកស្តែ។ី

Elevila  Thompson, 28
តួនទី: ចាក់សោរ
កីឡាបាល់ឱបគឺជាវិធីដើមែបីភា្ជែប់
ៅ ផ្នែកខាងឪពុកខ្ញុំនែកែុមគែួសារ
នែះ។ ខ្ញុំគិតថា ៉ កីឡាបាល់ឱប  ៉ គឺ
ជាកីឡាផ្តល់សិទ្ធនិអំណាចខា្លែំងណា
ស់។  វាមើលៅគួរឱែយភ័យខា្លែច
ជាងវាគឺជាដូច្នែះជាស្តែីមា្នែក់វាធ្វើ
ឱែយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្វីផែសែងទៀតអ្វីដែ
លខ្ញុំមិនកំពុងពែយាយាម យា៉ែងខា្លែំង 
ពួកគែមើលៅជាការគំរាមកំហែង។ 
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបែកួតកីឡាអូឡាំ
ពិក កីឡាបាល់ឱបដែលតែូវបាននឹង
នំបែជាជនជាចែើនបន្ថែមទៀតក្នុងកា
របែកួតកីឡាបាល់ឱបពិនិតែយទឹកកក ... 
នឹងផ្ទុះឆប់នៅទីនែះ។

កីឡាបាល់ឱបរបស់ស្តែ ី' កំពុងផុសឡែងី' នៅ LB  
  K aren Marin    

Matelina Maluia, 26. 
ទីតាំង: ខាង / មជែឈមណ្ឌលនៅខាងក្នុង
 នៅពែលដែលខ្ញុំលែង, មនុសែសគែប់គា្នែ ៉នៅក្នុង 
គែួសាររបស់ខ្ញុំ៉  ៉មកមែីល។ ខ្ញុំបានឃើញសព្វយា៉ែង គែែន់តែ 
ធ្វើដំណើរជាមួយ នឹងកែុមនែះ។ នែះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបា
នរកឃើញខ្លួនឯង។ នៅពែលដែលខ្ញុំបានមកនៅលើកែុម 
នែះដំបូងខ្ញុំមានបញ្ហែកំហឹង។ ខ្ញុំស្អប់អ្នករាល់គា្នែ; ខ្ញុំស្អប់ 
ពិភព លោក។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើម ៉កីឡាបាល់ឱបលែង  ៉ពីរឆ្នែំ
កន្លងមកហើយខ្ញុំបានតែធ្វើវាទម្ងន់ធ្លែក់ចុះ  ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន 
ចាប់ផ្តើមលែង ជាខ្ញុំធ្លែក់ក្នុងអន្លង់ស្នែហ៍ជាមួយវា។ ថា្នែំបំបាត 
់ភាពតានតឹងវាជាធំ។ បែជាជនពិតជាមិនអនុវត្តតាម ៉ 
កីឡាបាល់ឱប ៉ ប៉ុន្តែ ទទួលបានចូលៅក្នុងវាឬឃើញវា, 
ពួកគែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍។ កីឡាអូឡាំពិកបានផ្តល់ 
ឱកាសពីរពែយាយាមចែញមួយខ្ញុំ។ ខ្ញុំជាចង់លែងឱែយមាតុភូមិរប
ស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារំភើប។ នែះគឺជាកិច្ចពែមពែៀងធំ។ នែះតែូវ
បានផ្តល់ឱកាសចំនួនពីរទទួលបានខ្លួនឯងរួមគា្នែដូច្នែះខ្ញុំអាច
ពែយាយាមចែញមួយខ្ញុំ។ វាជាការលើកទឹកចិត្ត។

Laurel Afemata, 21. 
តួនទី: សា្លែប
ខ្ញុំសែឡាញ់កីឡាបាល់ឱប។ វាបាន 
ជួយ ខ្ញុំដោះសែែយនូវអ្វីដែលខ្ញុំចង 
់ធ្វើ។  ខ្ញុំសែឡាញ់ទំនក់ទំនង។ ខ្ញុំចូល 
ចិត្តវាយនែះ។ នះគឺជាភាពសបែបាយរីក
រាយបំផុតសមែែប់ខ្ញុំ។ ស្តែីនៅក្នុងពិភព 
កីឡាមិនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញ 
ជា ចែើនដូចជាបុរសទែ  ដូច្នែះ េហីយ 
អ្នករាល់គា្នែឃើញនៅលើវាលស្តែី  និង 
ចូលទំនក់ទំនងពែញលែញនះវា ភា្ញែក់ 
ផ្អើល។ ខ្ញុំមិនគិតថាកីឡាបាល់ ឱបជា 
ការពេញនិយមដូចជាពេលនេះវាគឺជា។ 
មានមនុសែសជាចែើនទៀតចូលៅ រួមក្នុង 
ពែល បច្ចុបែបន្ននែះ ។

Anastasia Suesue, 27. 
តួនទី: ល
កីឡាបាល់ឱបគឺចំណូលចិត្តតូច ែដលខ្ញុំចង់មានអ្វីដែល  
តែូវធ្វើបន្ទែប់ពីការងារជំនួស ឱែយការ គែែន់តែ 
ចូលផ្ទះនិងមើលទូរទសែសន៍។ ក្នុងនម ជាស្តែីមា្នែក់ 
វាជាការមួយនែកីឡា  ដែលអ្នកគិតថា 
ពិតជាមានតែបុរសលែង, ដូច្នែះនែះបងា្ហែញក្មែងសែី ែដល 
អាចលែងនែះផងដែរ។ ស្តែីដែលមានកមា្លែំង។ ទោះបីជា
ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិបែុសរបស់ខ្ញុំបានមកទសែសនការបែកួតរប
ស់យើងហើយនិយាយថាសូមតែជាក់ហ្គែមរបស់អ្នកគឺមា
នចែើនរាងកាយជាង'លែបែង "បុរស ។ កែុមស្តែីរបស់យើង 
Belmont Shore គឺជាកែុមដំបូងក្នុងការលែង អន្តរជាតិ  
នៅNew Zealand ។ យើងបានផ្តួលកែុម ញូវែលសែឡង់ 
បច្ចុបែបន្ននែះអំណាចនែកីឡាបាល់ឱបស្តែី។ យើងអាចនិ
យាយបានថាយើងបានធ្វើរឿងនះ។ យើងទទួលបាន
ដល់ការបែកួតវគ្គជមែុះកាលពីរដូវកាលកន្លងមកនែះហើ
យយើងកំពុងតែទទួលបានល្អបែសើរជាងមុននឹងពីពីរ
លើក។
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 សួ ស្ត ី ‘ អាហារ ’  ថ្មនីែ Long Beach Hip-Hop
េដយ Rudy Cardoso-Peraza

ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុនំែការដែលមានដើមកំណើតឡុងបិ៊ចលោក Vince Staples គឺថាគាត់មានសំែនៀងពែះ
សូរសៀងចែមុះដែលបានកើតឡើងៅជាសមាជិកនែបហបតែគាក L.A. សមូហភាពសែសនពែលអនគតដែលក្នងុអំ
ឡុងពែលខ្ញុរំៀននៅវិទែយាល័យតែវូបានគែផ្លុឡំើងយ៉ាែងឆប់រហ័សតែម្តង។ 

វាបែែចែញ Staples គឺគែែន់តែជាបុតែសម្ពន័្ធនមួយ, ជួបជាមួយសមាជិកសែសនពែលអនគតតាមរយៈការ Syd Tha 

Kyd ជាមិត្តភក្តវិិទែយាល័យនិងទីបំផុតបានធ្វើឱែយតន្តែជីាមួយនឹងការបែមូ
លផ្តុមួំយផែសែងទៀត, អាវរងា។

វាគឺជាការសន្ទះុលែបឿនបែលែវលា នៅថ្ងែស្អែកឆ្នែ ំ 2011 
តែម្តង "អាហាក្នងុបែអប់" ដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុបំានឮStaples  
ជាលើកដំបូង។ ខរបស់គាត់គឺជឿជាក់,មុះមុត, និងចំៗ ។ 
អត្ថបទចមែៀងនែះតែវូបានគែមួម៉ែ, រំឭកខ្ញុពីំថ្ងែ អ្នកមិនរ៉ាែប់អាន 
ផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុ។ំ

ថ្ងែទំាងនះតែវូបានបាត់ជាយូរមកហើយវាហាក់ដូចជា Staples 
បានរីកចមែើនផងដែរ។

ពី mixtapes Shyne Coldchain របស់គាត់ៅឆ្នែ ំ 2014 របស់ 
"ឋាននរកអាចរង់ចំា" EP, Staples រ៉ែក្នងុ silky, រចនប័ទ្ម laidback មួយ
ដូចបុព្វបុរសរបស់លោកែរៀបយ៉ាែងតឹងរឹង  បានដែលនឹងហូរនៅលើផ្លវូ
ដោយគា្មែនការបំបែកញើសមួយ។ អាល់បុ៊មជា  អាវរងារបស់ឆ្នែ ំ2013 
"Doris" Staples បានរង់ចំានែការយកចិត្តទុកដក់ជាមួយនឹងការខគួរឱ្
យខា្លែចកែែលែងនៅលើ "សំបុក" ធ្វើឱែយវាបានគែសា្គែល់ថាគាត់នឹង មាន 
កមា្លែងំតែវូបានគិតគូរជាមួយនៅហីុបហបមួយ។អាល់បុ៊មចមែៀង "'06 
រដូវក្តែ'  (Def Jam Recordings) ចែញផែសាយនៅក្នងុខែមិថុនបានបងា្ហែ
ញឱែយឃើញ ឃើញ Staples នៅទីនែះគឺដើមែបីសា្នែក់នៅ។

 អាល់បុ៊ម 20 បទតែវូបានហុ៊មព័ទ្ធនជំុវិញរឿងពីវ័យជំទង់ដំបូង រប
ស់លោកបានរីកលូតលាស់ឡើងនៅក្នងុសងា្កែត់ លំបាកនិងការធ្លែក 
ចុ់ះនែឡងបិ៊ច។បន្ទែប់ពីពីរបីនែការសា្តែប់មួយ ដែលខ្ញុបំាន ចាប់ផ្តើម 
ឮ ពីអ្វដីែល Kendrick Lamar របស់អាល់បុ៊មប៉ះទង្គចិឆ្នែ ំ 2012 
"ក្មែងល្អដែលជាទីកែងុ mAAd" ។ ការរុករក 2012 នែការចិញ្ចមឹបីបាច់របស់លោកនៅក្នងុ Compton សែបជីវិត Staples 

"នៅឡុងបិ៊ច, ដែលជាកន្លែងដែលអំពើហិងែសាទោរទន់, ការញៀនគែឿងញៀននិងភាពកែកីែ ជាការពិតរៀងរាល់ថ្ងែ។
តែមួយជាលើកដំបូងនែអាល់បុ៊ម "Señorita" បង្កប់ដោយសមត្ថភាព Staples  ក្នងុការដំរូបភាពនៅក្នងុចិត្

តរបស់ អ្នកសា្តែប់វាយនភាពរបស់។ ផលិតឡើងដោយពួកគែសីា្ទែនដែលសមែបូរបែប, រង្វលិជំុពែយាណូរបស់ eerie mesh-

es យ៉ាែងល្អឥតខោ្ចែះជាមួយនឹងបន្ទែត់បាសយ៉ាែងរីកដុះដលមួយងងឹតស្មើភាពគា្នែ។ សំឡែងរស "ហូរនៅទូទំាង, 

នំមកជាមួយនូវថាមពលអ្នកបះបោរ។ អមដំណើរដោយគំរូនែការទំពក់នពែលអនគតរបស់តារាចមែៀង Rap 
អាត្លង់តាមួយ Staples វាយបែហារជាក់លាក់រៀបចំសកម្មភាបលើអ្នកសា្តែប់។  

“តែពិីភពលោកមានន័យចំពែាះអ្នក? វាគឺជាលែបឿនជីវិតដែលមានមែយ៉ាែង, បែែក់, និងសម្លៀកបំពក់? "គាត់បានសួរ។ 
ទំាងនែះគឺភាពសាមព្ញនមែយ៉ាែង  នែហីុបហប បុ៉ន្តែសមែែប់ Staples រួចជីវិតនៅថ្ងែៅមួយថ្ងែ មានន័យថាពិភពលោកនែះ 
"ដូចដែលគាត់បានចែងនៅ ក្នងុ ការបែកួតវគ្គផ្តែច់ពែត័ែនែបន្ទែត់ខលោកថា: «របំាងឡើងនៅកណា្តែលអធ្រាតែនិងចាប់ផ្

តើមទះដែ", កុមារយំនៅតទិះទៀន គាត់, ជាហូរហែរ។ 
ខែមិថុនបានឃើញការសា្លែប់ដោយអំពហឹង្ែសាជា

ចែើន  ទៀតនៅទីកែងុ Long Beach ជាងខែ ណា មួយ 
ចាប់តំាងពីខែមែសាឆ្នែ2ំ013 នែះ បើយោងតាមសែចក្តតីែឡែកែែម។ 
Staples ខ្លនួគាត់បាន បាត់បង់មិត្តភក្ត ិ15 ឆ្នែមំា្នែក់មានឈ្មែះ Jabari 
ក្នងុអំឡុង ពែលរដូវក្តែនែះ។

ទោះបីជាវា harkens តែឡប់ៅរដូវក្តែមួយដែលឥឡូវ 
ដប់ឆ្នែបំានរសាត់បាត់ហែ ីយ "'រដូវក ្តៅ ០៦" ចុចឈរភាពតានតឹង
ជាតិសាសន៍និងអំពើហិងែសាដែលកំពុងបន្តខណៈដែលនៅតែបន្តកើត
មានក្នងុសហគមន៍នៅទីកែងុ Long Beach និងនៅទូទំាងបែទែស។ 
សមែែប់ Staples សារនែះគឺចែបាស់លាស់: មានអ្វជីាចែើនដែលតែវូផ្លែ
ស់ប្តរូ។

មនុសែសជាចែើននែសែបែកនៅក្នងុ "'06 រដូវក្តែ" គឺមិនមែនជាថ្ម,ី 
បុ៉ន្តែការផ្តល់ឱែយពួកគែ Staples ជីវិតថ្មនីៅក្នងុលម្អតិសែយួស្
រែាក។ នៅក្នងុ "បកែសីនិងឃ្មុ"ំ គាត់បានរ៉ែអំពីចំនែះដឹងនែរបៀប
នមជាកីឡាករវ័យក្មែងដែលគាត់នឹងធ្វើការជួញដូរគែសួារ។ 
"ជង់កែដសដូចលែាកយាយ របស់ខ្ញុ,ំ វាគឺជាបែែក់ដែលនៅលើអ្វគីែប់
យ៉ាែងបែសិនបើអ្នកសួរខ្ញុ"ំ ។

អ្នកណែនំរបស់ Kanye West, គា្មែន I.D. បានដោះស្
រាយភាគចែើននែការងារផលិតសមែែប់ "'06 រដូវក្តែ។ " ចងា្វែក់ 
អង្គយុសព្ជងឹរបស់គូសបញ្ជែក់ផលិត Staples "អត្ថបទចមែៀង ទំាង
ពីររួមបញ្ចលូគា្នែដើមែបីទាក់ទាញអ្នកសា្តែប់កាន់តែជែែៅក្នងុ Staples" 
តានតឹង, ពិភពលោកងាយនឹងបង្កជាហែតុទំនុកចែៀង។

Staples រចនប័ទ្មរឹងគែែន់តែចុចមែចុច   មិនតែវូបានគែមើលឃើ
ញតំាងពីពែលដែលរុងរឿងទឹកកក គូប និងការ 90 រ៉ែប gangsta រ៉ាែប់់។ មិនមានសកម្មជនរែបជាចែើននៅកមែតិអានុភា
ពសព្វថ្ងែនែះដែលបានជែើសដើមែបីនិយាយអំពីសច្ចភាពនែជីវិតនៅក្នងុទីកែងុធំរបស់មនុសែសមា្នែក់ោះចែញពីក្មែងជា 
Staples។

"'06 រដូវក្តែ" បញ្ចប់នៅ ទំពក់មួយពែលខ Staples 'តែវូបានកាត់បន្ថយសំលែងរំខានខ្លនិីងប្លកុចែញសអ្វផីែសែងទៀតដែ
លលោកមានដើមែបីនិយាយ។ មិត្តអ្នកសា្តែប់នឹងតែវូរង់ចំាដោយខែយល់បន្ថយ, ដោយសារតែវាជាការមួយចំនួននឹងមានកាន់
តែចែើនដើមែបីអនុវត្តតាម។

 

តន្តែី
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ទីបែជុំជនរបស់ទីកែុងនែះតែូវបានមើលឃើញការផ្លែស់ប្តូរធំជាងគែបំផុត។ តម្លែផ្ទះជាមធែយមនៅក្នុង សងា្កែត់បាន 
ឡើងពី $93.000 នៅឆ្នែំ 2006 ៅជាង $325.000 នៅក្នុងឆ្នែំ 2014 នែះបើ យោងតាម សមាគមទីកែុងឡុងប៊ិច 
(DLBA) មិនស្វែងរកបែែក់ចំណែញដែលធ្វើការលើក្នុងនមនែមា្ចែស់អចលតទែពែយ ដើមែបីកែលម្អនិងអភិវឌែឍតំបន់ទីបែ
ជុំជននែះ។

និងការផ្លែស់ប្តូរមិនតែូវបានកំណត់ៅជាទីបែជុំជន។ កងកមា្លែំងសែដៀងគា្នែនែះដែរគឺមាននៅការងារពី Cambodia 
Town  ៅ North Long Beach. 

នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងកែែយរបស់ខ្លួន DLBA រៀបរាប់អំពីការអភិវឌែឍន ដែលកំពុងបែដូច “ចាប់កំណែីតថ្ម.ី” 
ប៉ុន្តែសមែែប់មែដឹកនំ សហគមន៍កំ ណែីននែទែពែយសមែបត្តិ ខណៈពែលដែលការនំយកការសា្វែគមន៍ភាពរឹងមាំគំរាមកំ
ហែងរឿងណាស់ដែល ថាឡុងប៊ិចមទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនៅលើ - ភាពសមែបូរបែបរបស់ខ្លួន។

លោក Josh Butler នយក 
បែតិបត្តិនែលំនៅដ្ឋែន ឡុងប៊ិចដែល 
ធ្វើការដើមែបីពងែីក ការចូលដំណើរ 
ការៅកាន់លំនៅដ្ឋែន ដែលមាន 
តំលែ សមរមែយសមែែប់អ្នករស់នៅ
ក្នុងទីកែុងបាននិយាយថា "វាជាការ 
ងាយសែួលក្នុងការបើក ចូលៅ 
ក្នុង ជនរុងរឿង (boogeyman) 
នែះ   ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីជាចែើនវា 
តែូវបាន ជាបែយោជន៍ម៉ែយាងទែា 
់វិញ ។ "កណា្តែលតែូវបានធ្វើឱែយ
បែសើរឡើងចែើន ដោយសារតែ 
មានបំលាស់ប្តូរនែះ។ 

ខ្ញុំបានឃើញតំបន់នែទីកែុង Los 
Angeles ដែលធ្លែប់បាន ទទួល 
បំលាស់ប្តូរហើយ វាបានធ្វើឱែយបែ 
សើរ ឡើងចែើន។ ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែសួរ 
សមែែប់នរណាដែរ?  ៉

លោក But-
ler ចង្អុលៅទីកែុងខ្មែរ 
ជាឧទាហរណ៍មួយ។ តំបន់នែះគឺ់ 
លំនៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ធំជាងែគ 
នៅកែែបែទែសកម្ពុជា ភាគចែែីន 
នែបែជាជន របស់ខ្លួនដោយបាន 
មកនៅក្នុងទសវតែសរ៍ឆ្នែំ80 និង ទស 
វតែសរ៍ទី 90 ដែលជាជនភៀសខ្លួន 
ដែល ភៀសខ្លួនចែញពីភាពកែីកែ 
និង អំពើហិងែសានៅក្នុងបែទែសកំ
ណើតរបស់ខ្លួន។ "

" សំលឹងមើលៅក្នុង ទីកែុងខ្មែរ 
គាត់បាន និយាយថា" តែូវបានអ្នក 
សែុកនឹងអាចៅសា្នែក់នៅបាន? ៉

"ជាងមួយភាគបីនែអ្នកជួលឡងបិ៊
ចតែូវបានបង់បែែក់ចំណូលរបស់ខ្លួនជាងពក់កណា្តែលដើមែបីជួល ... ឡុងប៊ិចគឺ ជាទីតាំងធំមួយ សហគមន៍ មានបែែក់
ចំណូលទាបជាមួយនឹងភាគចែើននែការជួលស្ថិតកែែមភាពតានតឹង។ យើងនឹង បង្កើតអារម្មណ៍នែកន្លែងមួយសមែែ
ប់ពួកគែឬពួកគែនឹងតែូវផ្លែស់ទីលំនៅ? " "

 

 មើលនៅក្នុងតំបន់លំនៅដ្ឋែន (ផ្ទះរដ្ឋ) មួយរបស់ទីកែុងនែះតមែូវការវាយតំលែ (RHNA) ផ្តល់នូវ 
ការលួងលោមតិចតួច។ រៀបចំដោយសមាគមកាលីហ្វញ៉ែភាគខាងតែបូងរបស់រដ្ឋែភិបាលអំពវនវឱែយមាន
ការផែនការសាងសង់ 7.048 គែឿងនៅទីកែុង Long Beach 43% នែការដែលនឹងៅឆ្ពែះៅរកកមែិតដែ
លមានបែែក់ចំណូលគែួសារកមែិតមធែយមនែះ។ នែចំនួនសរុបមានតែ 15% នឹងតែូវបានផ្តល់ៅឱែយគែួសារ
ដែលមានចំណូលទាប។

"នែះបញ្ជែក់ថាទីភា្នែក់ងារផែនការក្នុងតំបន់បានកំណត់ថាមាន តមែូវការចែើនជាងមុនដើមែបីមាន 
គមែែង សមែែប់ការគែួសារមានចំណូលខ្ពស់»សែវាកម្មអភិវឌែឍន៍បានកត់សមា្គែល់ឡុងប៊ិចទំនក់ទំនង 
អ្នកឯកទែស Jacqueline Medina ។

លោក Jorge Rivera បាន ជាអ្នករៀបចំ សហគមន៍ មា្នែក់ សមែែប់លំនៅដ្ឋែន ឡងប៊ិច។ 
គាត់បានចូលរួមចែករំលែកការ 
ពែួយ បារម្ភលើការផ្លែស់ទីលំនៅ 
របស់បែជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅ 
ដោយសារតែ មាន បំលាស់ប្ត្ូរ 
បានបន្ថែមទៀតថា ការផ្លែស់ 
ទីលំនៅ ផងដែរ នឹងបមែើៅ 
"បំបែកបន្ថែមទៀត សហគមន៍ 
របស ់ទីកែុងនែះ។ "

េដោយសារតែ ការកើនឡើង 
តម្លែ អចលតទែពែយ និងការ កើន 
ឡើងជួលផ្ទះ, "យើងនឹងឃើញ 
បុគ្គលកែីកែនិង កែុមគែួសារបាន 
រុញចែញ ពីសងា្កែត់របស់ពួកគែ," 
គាត់បានពនែយល់។ "ជាធម្មតា 
សហគមន៍កែីកែមាន ជនសែបែក 
ខ្មែ»។

 ហើយទិន្នន័យទាំងក្នុងសែុក 
និង ទូទាំងបែទែស bears នះ 
ចែញ។ ការសិកែសាមួយកាលពី
ឆ្នែំមុនដោយមិនរកកមែែ Causa 
Justa: មូលហែតុ គែែន់តែបងា្ហែញ 
ថានៅក្នុង តំបន់ឈូងសមុទែ, 
ឧទាហរណ៍,ខ្មែនិង បែុស ស 
ហគមន៍ដែល បានរងគែែះ 
ដោយសារគែែះ បំលាស់ប្តូរ  
ទោរទន់នៅ ទីនះ។ របាយ 
ការណ៍នែះ  បានបងា្ហែញពីការ 
ធ្លែក់ចុះចំនួន 40% ក្នុងចំនួនបែ 
ជាជនខ្មែនែ អូកឡិន, ខណៈ 
ពែលដែលជិត 1000 គែួសារ ដែល 
តែូវបានគែលក់ក្នុង តម្លែបែុសចែ
ញពីសង្កាត់បេសកកម្មដែលធ្លា
ប់មានបែជាជនបែុស របស់យា៉ែង 

ខា្លែំងទីកែុង San Francisco, ភាគចែើនបានជំនួសដោយសែបែកស។
Rivera បានមានការពែួយបារម្ភឡុងប៊ិចគឺនៅលើផ្លូវដើមែបីតាមឈុត។
គាត់និយាយថា "ឡុងប៊ិច touts ខ្លួនវាថាជាកែុងមួយក្នុង ចំណមទីកែុងចមែុះ ចែើនបំផុត នៅ ក្នុងបែទែសនែះ»។ 

"ប៉ុន្តែ   បំលាស់ប្តូរ នឹងពិតជាផ្តល់បែែក់កម្ចីដោយខ្លួនវាៅនឹងការរំលាយ នែការ គែែន់តែថា" ។

ទីកែុង

ទសែសនវដ្តីមានការអនុញ្ញែតកែែហ្វរបស់រដ្ឋែភិបាល។

Long Beach បំលាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋែន: 

នរណាទែៅ នរណានែៅ?
ដែាយ Ariana Sawyer
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 គាត់និយាយថា “ឡុងប៊ិច touts ខ្លួនវាថាជាកែុងមួយ ក្នុង ចំណមទីកែុងចមែុះ ចែើនបំផុត 
នៅក្នុងបែទែសនែះ»។ “ប៉ុន្តែ 
បំលាស់ប្តូរ នឹងពិតជាផ្តល់បែែក់កម្ចី 
ដោយខ្លួនវាៅ នឹងការរំលាយនែ 
ការគែែន់តែថា” ។

គាត់និយាយថា “ឡុងប៊ិចបាន 
សន្មត់ខ្លួនវាថាជាកែុង មួយ ក្នុង 
ចំណមទីកែុងចមែុះ ចែើនបំផុត 
នៅក្នុងសហរដ្ឋនែះ»។

ប៉ុន្តែលោកបាន ទទួលសា្គែល់អត្ថ 
បែយោជន៍ដែល ទទួលបានមកជា 
មួយ ្ បំលាស់ប្តូរ្  ៉ ។ 
ជាឧទាហរណ លោកបានដកសែង់ 
ផែនការដោយមា្ចែស់ អាជីវកម្មក្នុង 
សែុក ដើមែបីជួស ជុលចែករបៀងឯ 
Anaheim, ឥឡូវនែះផ្ទះៅ plethora 
នែហាងលក់និងភោជនីយដ្ឋែនខ្មែ
រ។ខណៈពែលដែលផែនការនែះ
មើលៅដើមែបីជំរុញ សកម្មភាព 
ពណិជ្ជសកម្មនៅតាមចែករបៀង - កា
រកែលម្អអាជីវកម្មនិងការធ្វើឱែយសហគ

មន៍កាន់តែមានសុវត្ថិភាព - Rivera 
បានបារម្ភថាលទ្ធនផលនឹងមានដើមែបី
ជំរុញឱែយចែញ "អ្វីដែលធ្វើឱែយសហគ
មន៍មួយយា៉ែងធំដូចជាវាជាការដែល

ជាពលរដ្ឋនែសហគមន៍ខ្មែរ"។
វាអាចមានន័យថាបែែក់តិចសមែែប់ទីកែុងនែះ  Jonathan Solorzano, អ្នករៀបចំសហគមន៍ជាមួយនឹង

សម្ព័ន្ធនសិទ្ធនិអន្តែបែវែសន៍ ។
 "ជាមួយនឹងភា្ជែប់មកផលបែយោជន៍អាជីវកម្ម នែបំលាស់ប្ទូរ " គាត់បានថែ្លងថា "នៅពែល 

ដែល លុយហូរចែញពីទីកែុង។ ជាមួយនឹងការអាជីវកម្មខា្នែតតូច, លុយនែះមាននិន្នែការៅសា្នែក់នៅក្នុង
សហគមន៍។ ខ្ញុំមិនគិតថាមនុសែសក្នុងសែុកបានដឹងយា៉ែងចែបាស់ពីផលវិបាកនែការនំយកសាជីវកម្ម  ។ វាជា
តម្លែថោកសមែែប់ពួកគែក្នុងការចូលៅកាន់របស់ Wal-Mart »។

បែសិនបើមានបន្ទែត់បែែក់មួយនៅក្នុងទាំងអស់នែះ, បន្ទែប់មកវាអាចចូលមកនៅក្នុងសំណ៊ំបែបបទនែ
ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែចែើននៅលើផ្នែកមួយរបស់អ្នកសែុកឡងប៊ិចគCឺhristine្ Jocoy ជាសាស្តែែ
ចារែយរងនែការសិកែសានៅឯសាកលវិទែយាល័យកាលីហ្វញ៉ែទីកែុង រដ្ឋឡុងប៊ិច  ។

"បែសិនបើអ្នកសែុកដែលមានសែែប់ចង់ទប់ទល់នឹង បំលាស់ប្តូរ  - បន្ទែប់មកពួកគែអាចកា្លែយជាសកម្ម
បន្ថែមទៀតនយោបាយ - ហើយមនុសែសជាចែើន" អ្នកសែីបានបពលថា "ជាពិសែសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនែ
ការការពរលំនៅដ្ឋែនដែលមានតំលែសមរមែយនិងភាគហ៊ុនលំនៅដ្ឋែនជួលផ្ទះរដ្ឋ"។

ប៉ុន្តែនងបានបន្ថែមទៀតថាលទ្ធនផលនែការចូលរួមណាមួយដែលនៅជុំវិញ បំលាស់ប្តូរ នឹងពឹងផ្អែកលើ 
"អំពីរបៀបដែលអ្នករស់នៅក្នុងនយោបាយសកម្មថ្មីឬ បានកា្លែយៅជា លំនែា់ដ្ឋែន" ។  

លោក Jorge Rivera បានជាអ្នករៀបចំ
សហគមន៍មួយសមែែប់លំនៅដ្ឋែន LB 

ការជួលអាផតមិននៅភូមិមា៉ែកថ្មីនៅកែុងទីកែុងបែែបែល ពីឆ្នែ ំ
1775 កម្ពុជាសមែែប់ស្ទូឌីយោ $ ៅ 2750 $ សមែែប់បន្ទប់គែងពីរ, 
ខ្ពស់ជាងមធែយមទីកែុងនែ 650 $ ៅ 1600 $ ។ 
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 តម្លែជួលផ្ទះកំពុងកើនឡើងទូលទំាងទីកែងុនែះ ខណៈដែល 
ការងារបានបែែក់ចំណូលខ្ពស់ មិនងាយមានទែ។ Day 
ហើយអ្នក ខ្លះទៀត ពែាលថា កតា្តែទំាងពីរ កំពុងជួយរួមចំណែក 
ដល់ការោះហើរ ទំនៀមទំលាប់់ នែ អាមែរិកកំាង អា ្រហិ្វកា  
ច់ែញពីការងារឡងបិ៊ច។
  តែឡប់មកក្នងុឆ្នែ ំ1910 អ្នករស់នៅក្នងុជំរឿនរាប់ខ្មែឡុងបិ៊ចតែ 100 
នក់។ ឆ្នែ ំ2000 ជនជាតិសែបែកខ្មែមានចំនួនជិត 15 ភាគរយនែចំនួន
បែជាជនទីកែងុនែបែហែលពក់កណា្តែលមួយលាននក់។ ដប់ឆ្នែក្ំ
រោយមកចំនួននែះបានធ្លែក់ចុះដល់ 13 ភាគរយ។
 ហើយខណៈពែលដែលឡុងបិ៊ចនៅតែមានពលរដ្
ឋចែែនី ជាងគែទីពីរនៅក្នងុទីកែងុ Los Angele ខោនធី, ចំនួនរបស់ 
ពួកគែតែវូបានយ៉ាែងលឿន បានជំនួសដោយមានចំនួន ឡាទី 
ណូ ្នជា កែមុធំជាងគែបំផុតនៅក្នងុទីកែងុ, តាមពីកែែយដោយ 
ជនជាតិសែបែកសនិង អាសីុ។
   លោកសែ ី Adrian McCard ផ្ទែរមកឡងបិ៊ចពីរដ្ឋ Nevada 
នៅខែមិថុននិងតែវូបានគែគិតរួច ៅហើយនែការចាកចែញ 
ពីទីកែងុនែះ។ ដូចអ្នកដទែទៀតនៅក្នងុ សហគមន៍អាមែរិក អា្រហី្វក 
ដែលនងបានអែាយដឹងថា បណ់ា្តាលមកពីខ្វះ ទីមួយ  ការងារនិងទី២ 
គឺអតែែឧកែដិ្ឋកម្ម ខ្ពស់ ខា្លែងំណាស់ នែា់ទីកែងុនែះ ។
   McCard ជាមា្តែយ នែកូនបែែមួំយរូបដែលបានគែែង នៅលើការ 
ផ្លែស់ ប្តរូជាថ្មមី្តងទៀតនៅក្នងុរយៈព  ែលពីរឆ្នែមំក ហើយ និយាយថា 
"កូនរបស់យើងនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពនៅសាលាដោយបណា្តែលមាន 
មានកែមុ មានបកែសពួក ។ នងបានបន្ថែមទៀតថានងមិនទាន់ស្វែង
រកការងារធ្វើខណៈពែលដែលការជួល ផ្ទះ បែចំាខែរបស់លែាកសែត្ី
រូវបានឡើងពី ៨៧៥ដុលា្លែរ េទ់ា ៩៥០ ដុលា្លែរ ។
មួយជំហានៅមុខ ...
 រលកចែើនដំបូងនែជនជាតិអាមែរិកអាហ្រ្វកិដើមែបីដោះសែែយនៅ
ទីកែងុ Long Beach បានមកដល់រវាងឆ្នែ ំ 1910 និងឆ្នែ ំ 1930 មានម
នុសែសជាចែើនបានបញ្ចប់ឡើងធ្វើការជាជំនួយ ក្នងុ សែកុសមែែប់កែុ
មគែសួារសមានទែពែយ សមែបត្តនិែះ បើយោងតាមអ្នកសែកុឡងបិ៊ច 
និងការសែែវជែែវសង្គមលោក Alex Norman។
 កំណត់តែែធ្វើជំរឿនពីឆ្នែទំំាងនះបងា្ហែញ ថាកម្មករ ភាគចែើន 
តែវូបានគែជួលឱែយ ខ្មែ ដែលជាអ្នក បមែើតាម ផ្ទះនិងកម្មករ និង  
ចុងភៅ។
បានមកដល់រដ្ឋ ភាគ ខាងតែបូង ភាគចែើន បានមកពី និងជា ញឹកញប់ 
ជា ការ គាបសង្កត់ លក្ខ ខណ្ឌ រត់ភៀសខ្លនួ ទីនះមានមនុសែសជា 
ចែើន នឹងរកបរិសា្ថែន ថ្ម ីរបស់ពួកគែដើមែបី ជាការឆ្ងែយ ពីសា្វែ គមន៍។
 គោលនយោបាយ លំនៅដ្ឋែន រីសអើង ន័យថា ភាគចែើននែ 
ពលរដ្ឋ អាមែរិកកំណើតអាហ្វ្ិរកដែលរស់នៅទីកែងុ Long Beach 

នៅពែលនះ រង របួ
ស កើ ន ឡើ ង មួ យ ដែ
លត្រូវបានសម្រុកចូល
ៅក្នងុមួយ 1500 ហ្វតី 
ដោយ 500 ហ្វតី។ 
តំបន់កែបែរអ្វដីែល សព្វ 
ថ្ងែនែះ ជាវិទែយាល័យ 
Polytechnic។
 ឥរិយាបទ ជាតិសាសន៍ 
ខណៈនះ ផងដែរ 
មាន ការដក់តំាងពែញ 
លែញនៅពែល នែះ, 
ឧ ទា ហ រ ណ៍ , កា រ 
ពិភាកែសា តែវូ បាន 

ធ្វើ ឡើងនៅ "col-
ored Coney Island," 
និងជាថ្មមី្តង ទៀតនៅ 
ឆ្នែ1ំ919 នៅពែល ដែល 

ជនជាតិ  សែបែក ខ្មែ ក្នងុ សែកុ បាន ធ្វើការ តវ៉ាែនែះ “Drown the 
Ni**er”ការបែកួតនៅ Pike  សួន ក មែសា ន្ត។
 ឆ្នែ ំ 1940 ចំនួនបែជាជនបានកើនខ្មែៅជាង 4000 នក់។ 
មនុសែសជាចែើននែចំណូលថ្ម ី នែះតែវូបានគូរៅរកការងារនៅ 
ឯការ កើនឡើងកំពង់ផែរឡុងបិ៊ច, ការកសាងនវានិងធ្វើការ 
ក្នងុវិស័យការពរជាតិ។
 នៅឆ្នែ ំ 1940 ដែលជាសង្គែែមលោកលើកទី II បានកើន 
ឡើងនៅក្នងុអំាងតង់សីុតែ, កងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមែរិកបា
នសាងសង់សា្ថែនីយ៍ជើងទឹក នៅលើកោះ សា្ថែនីយ ដែលធ្វើឱែយកន្លែង
ជួសជុលកប៉ាែល់ក្នងុ តំបន់ក្នងុ ចំណមធំបំផុត នៅក្នងុបែទែសនែះ។ 
ផលិតនវា San Pedro នៅកែបែរនះមានការងារធ្វើចែើនជាង 90.000 
នក់ក្នងុអំឡុងឆ្នែមំានសង្គែែម។
 ការរីកចំរីននៅក្នងុការងារនែះបាននំដោយផ្ទែល់ៅការកើតនែវណ្
ណៈកណា្តែលខ្មែចែើនគួរសមនៅទីកែងុ Long Beach ដូច្នែះថានៅឆ្នែំ 
1960 ចំនួនបែជាជនខ្មែទីកែងុនែះឡើងដល់ជិត 10.000 នក់។
   «ជាការពិតយើងមានសងា្កែត់រីកលូតលាស់»នៅចងចំាដើមកំណើត
ឡុងបិ៊ចលោក Charles Brown ដែលបានរស់នៅទីនែះតំាងពីកំណើតរ
បស់គាត់នៅក្នងុឆ្នែ ំ1948 "កែមុគែសួារបាន សា្គែល់គា្នែៅវិញៅមក។ 
បែជាជនបានៅកែមុជំនំុដូចគា្នែនែះដែរ ... មានសាមគ្គភីាពគឺ ... "
   បុ៉ន្តែការរីសអើងពូជសាសន៍បន្ដកើតមានក្នងុសហគមន៍។ គំ
រូនែចំណងជើងចុចតែឡែកែែមពីសម័យនះ បាន សរសែរ 
ថា: «ការបំផ្ទះុគែែប់បែកភ្លើងឆែះផ្ទះ របស់គែសួារ Negro ។ 
កុមារចំនួនពីរនក់ស្ទើរគែចផុត "ពីឆ្នែ ំ 1956; "ការខូចខាតផ្ទះរបស់ 
Vandals negroes" ពីឆ្នែ ំ 1958 និង "សញ្ញែបែឆំង Negro 
បង្ហែះនៅកន្លែងផ្ទះ" នៅក្នងុឆ្នែ ំ1961 ។
   ជាការឆ្លើយតបបុគ្គលដូចជាលោក Ernest McBride ជាន់ខ្ពស់ដែល 
ជាសមាជិកសា្ថែបនិកនែជំពូក ក្នងុ តំបន់នែសមាគមជាតិ សមែែប់ការ 
ជឿនលឿន នែណ័បែជាជន (NAACP) មក។ នៅឆ្នែ ំ 1961 លោក 
Charles Haynes បានកា្លែយជាសមាជិកដំបូងនែកែមុបែកឹែសាភិបាល 
ខ្មែរបស  ់កែមុ ហុ៊នអចលនទែពែយនិងនៅឆ្នែ ំ1970 លោក James Wil-
son បានកា្លែយជា  មែឃំុ ខ្មែដំបូងរបស់ទីកែងុនែះ។ លោក Charles 
Ussery តែវូបានដក់ឈ្មែះបែធនបូ៉លីសខ្មែលើកដំបូងនៅ ក្នងុឆ្នែំ 
1979 ។អ្វដីែលកាន់តែចែើនបានផ្លែស់ប្តរូ ...
   បុ៉ន្មែនឆ្នែមំកនែះបានធ្វើឱែយជនជាតិអាមែរិកអាហ្រ្វកិយ៉ាែងសំខាន់ក្នងុ
ការទទួលបានបោះជំហានតំណាងនយោបាយច្រើនជាងក្នុងនោះមា
នទាំងចៅក្រមខ្មៅដំបូងរាជធានីរបស់តុលាការទីក្រុងហើយវាជាអគ្
គនយកសាលាខ្មែលើកដំបូង។ សព្វថ្ងែនែះជន
ជាតិអាមេរិកអាហ្រ្វិកកាន់បីចេញពីប្រាំបួនអា
សនៈនៅក្នងុកែមុបែកឹែសាកែងុ។
   បុ៉ន្តែសមែែប់មនុសែសជាចែើនខណៈពែ
លដែលបានផ្លែស់ប្តរូជាចែើន ផងដែរ 
គឺមានចែើនដែលនៅតែមានដូចគា្នែ។
   Brown បាននិយាយថា "ខ្ញុសំងែឃឹមថាខ្
ញំុអាចនិយាយបានថាវាមានភាពខុសគា្នែគួរឱ្
យកត់សម្គាល់»សម្លឹងចេញទៅខាងក្រៅទីក្រុ
ងគាត់បានគេស្គាល់ថាចាប់តាំងពីកំណើត" 
បុ៉ន្តែមានពិតជាមិនមែន "។
   អាជីវកម្មមា្ចែស់ខ្មែពីរបីក្នងុខណៈពែលដែល
សិសែសនិសែសិតខ្មែបន្ត lag មិត្តភក្តរិបស់ពួកគែ
ក្នងុលទ្ធនផលសិកែសា។ ភាពកែកីែនិងអំពើហិងែសា
នៅតែមាននៅទាំងអស់ពិតប្រាកដផងដែរស
មែែប់មនុសែសជាចែើនផងដែរ។
    Evelyn Knight , ដែលបាន មក នៅក្នងុឆ្នែំ 
1962 ទីកែងុ Long Beach, បន្ទែប់ពីបាន
ដើរជាកែបួនរួមជាមួយលោក Martin Lu-
ther King Jr. បានពីសែលម៉ាែៅ Mont-
gomery និយាយថា "មានពិតជានៅតែ 

ជាការរីសអើង" ។ 
 នៅក្នុងការអប់រំ 
... ជនជាតិសែបែក
ខ្មៅត្រូវបានគេនៅ
តែមិនទទួលបានកា
រចូលដំណើរការនិង
ធនធនស្មើគា្នែ។ "
 បែហែល 27 
ភាគរយនៃជនជាតិ 
សែបែកខ្មែ នៅ   
ទីក្កែងុ Long 
Beach រស់នៅ 
កែែម បន្ទែត់ ភាព 
កែកីែបើធៀប ៅ 
នឹង 18ភាគរយ 
នែចំនួនបែជា ជន 
សទីកែងុ នែះ 
បើ យោ ង តា ម   កា រ 
សា្ទែប ស្ទង់សហ 
គ ម ន៍ អា មេ រិ ក 
2009-2013 ។ 
ភាគចែើន នែ 
ជ ន ជា តិ អា មេ រិ ក 
អា ហ្រ្វកិ មួយបាន 
បន្តការរស់នៅក្នុង 
និងនៅជំុវិញខាង ជើងនិង កណា្តែល ឡុងបិ៊ច, ដែលជាកន្លែងដែលឧ
កែដិ្ឋកម្មនិងភាព កែកីែនៅតែមាន កមែតិខ្ពស់ជារៀងរហូត។
   Brown, ទោះជាយ៉ាែងណាមិនមានគមែែងលើការចាកចែញ។ 
 ខ្ញុនំៅតែសែឡាញ់ឡុងបិ៊ច, "សកម្មជនអស់មួយជីវិត, ដែលនៅតែ
មានការប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការលើកឡើងទំាងនះនៅក្នុងសហគមន៍របស់
គាត់ដែលបានជែើសៅនៅតែនិយាយថា។ «ខ្ញុមំើលឃើញពីសកា្តែនុ
ពលសមែែប់ការអសា្ចែរែយកើតឡើង»។

Priscella Grey  ដែលជាអតីតទាសករ 
Texan គែសា្គែល់ថាជា Mother Grey  , 
ជួលផ្ទះរបស់នងៅកាន់ទីកែុង Long 
Beach បានកែុមគែួសារតស៊ូដើមែបីស្វែងរក  
លំនៅដ្ឋែនជន ជាតិ សែបែកខ្មែា់។ ពីបែតិក
ភណ្ឌរបស់ពលរដ្ឋអាមែរិកកំណើតអាហ្វ្រិក
នៅទីកែុង Long Beach ។

Dr. Alex Norman, founder of 
community based think tank, 
Re-Thinking Greater Long 
Beach.

Ernest McBride, Sr., with the early members of Long Beach’s 
NAACP, formed in October 1940. From The Heritage of African 
Americans in Long Beach.

បែជាសាស្តែ

ខ្មែឡងបិ៊ច - ពីមុននិងឥឡូវនែះដែាយ Michael Lozano តមកពីទំព័រគមែប
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  នៅផ្នែកខាងលិចនែឡងបិ៊ច, សញ្ញែនែវបែបធម៍ជនជាតិហ្វលីីពីនចែើន។ 
ចំណាយពែលខ្លះនៅលើ Santa Fe និង Willow ហើយអ្នកនឹងឃើញ Pinoys 
វ័យក្មែងបន្ទះកង់ ពីសាលាមកផ្ទះ ខណៈពែលដែលជនជាតិហ្វលីីពីនដែលមា
នវ័យចំណាស់ឈរធម្មតានៅក្នងុម្លប់នៅខាងមុខផែសារ Tambuli ។ ក្លនិនែម្ហបូហ្
វីលីពីនដែលបានបំពែញខែយល់។

Emary Merasigan ដែលធ្វើការនៅអែតណាកែមុគែសួាររបស់ម្ហបូដែលគែប់
គែងដោយហ្វលីីពីនបានន  ិយាយថា “នៅជំុវិញនៅទីនែះវាជាការបែជាជនហ្វលីី
ពីនទំាងអស់»។ កន្លែងនែះមានជំនញក្នងុការ្្លងបាយបែប, តែៀមខ្លនួជាស្
រែចដើមែបីចូលៅឆ្ងែញ់។ ថាសនែ sisig, Kare-Kare, adobo និងបន្ទែត់ lumpia 
រាប់។ នៅថ្ងែធម្មតាអ្នក នឹងរកឃើញកែមុគែសួារអង្គយុចុះដើមែបីអាហារមួយ, 
teleserye (រឿង T.V. ហ្វលីីពីន) ចុងកែែយបំផុតការលែងនៅលើចំណាយ 
អែកែង់។ បុ៉ន្តែទោះបីជាតួលែខ របស់យើង វបែបធមហ្វលីីពីនបន្តដើមែបីឱែយ
មានមើលមិនឃើញជន ជាតិអាមែរិកភាគចែើនបំផុត។ យើងមានមួយថា: 
«ជនជាតិភាគតិចមើលមិនឃើញ “។

Joshua Dava, 16, សិសែសជែងីចាស់់មា្នែក់នៅ វិទែយាល័យ Cabrillo, ដែលមាន
ទីតំាងស្ថតិនៅខាងលិចនែទីកែងុ Long Beach ។

“បែសិនបើអ្នកបងា្ហែញមទនភាពក្នងុវបែបធម៍របស់អ្នក... អ្នកអាច 
ទទួល បានមើលៅចុះនៅលើពិតជាឆប់រហ័ស” គាត់ពែាល។ “ខ្ញុគិំតថា 
ពែែះកែមុផែសែងទៀតគឺមានទំហំធំ ដូច្នែះហើយពួកគែពិតជាមិនខ្វល់អំពីវបែប 
ធម៍របស់អ្នក។ ចំពែាះពួកគែវាជារឿងបរទែស»។

បើយោងតាម  ការធ្វើជំរឿនឆ្នែ ំ 201  0 បែជាជនហ្វលីីពិនធ្វើឱែយឡើង កែមុអា 
មេរិកនៅតំបន់អាសី៊បន្ទាប់ពីការធំជាងគេទីពីររបស់ចិនក្នុងរដ្ឋCalifornia   
បែជាជនហ្វលីីពីនតែមា្នែក់ឯង មានចំនួន 400.000 នក់រស់នៅក្នងុទីកែងុ Los 
Angeles ខោនធី។

ប្អនូសែ ី Dava នង Janise   បានចូលរួម វិទែយាល័យ Polytechnic, 
នៅជាយកែងុ Whittier និងសញ្ញែនែភ្នដំែលជាកន្លែងដែលសហគមន៍ហ្វលីី 
ពីនជាការកត់សមា្គែល់តូចជាង។

“ភាគចែើននែពែលវែលា, ពែលដែលខ្ញុបំានជួបមនុសែសជាលើកដំបូងពួកគែ
គិតថាខ្ញុពិំតជាកូនខ្មែរ, នងពែាល។ «នៅពែលដែលខ្ញុបំានបែែប់ពួកគែថាខ្ញុំ 
ពិត ជាជនជាតិហ្វលីីពីន ដែលពួកគែមានការភា្ញែក់ផ្អើលណាស់។ “

លីនដ Maram បងែៀនសិកែសាស្តពីីអាសីុអាមែរិកនៅសាកលវិទែយាល័យ 
California State University ឡងបិ៊ច។ នងនិយាយថាមានបែវត្តជិាយូរមក
ហើយរបស់ខ្លនួនែការគែបន្លនិំងអាណានិគមកិច្ចវបែបធម៍ហ្វលីីពីនអាចជាការលំ
បាកនឹងអនុវតិ្តណាស់។

Maram បាននិយាយថា: «វាជាបញ្ហែ
ដើម្បីព្យាយាមនិងរន្ធព្រាបដែលជាប្
រជាជនហ្វលីីពីនអាមែរិចអាសីុ “កត់ស
ម្គាល់របស់ប្រទេសនេះមានជាយូរយារ  
រាជែយអែសែប៉ាែញពែមទំាងឥទ្ធនិពលវបែបធម៍
ពីនៅកែបែរឥណ្ឌនូែសីុ។

ការគែប់គែង របស់អែសែប៉ាែញនៅលើ
បែទែសហ្វលីីពីនដែលមាន រយៈពែល 
327 ឆ្នែមំកហើយ។ នៅពែលដែល បែ
ទេសហ្វីលីពីនបានទទួលឯករាជ្យរប
ស់ខ្លួនពីបែទែសអែសែប៉ាែញអាមែរិកចូល 
ចាប់ផ្តើមយុទ្ធននការមួយដើមែបីសន្តភិាព
រវាងអំពើហិងែសាជាតិនិយម ពួកឧទា្ទែម។ 
បែទែសហ្វលីីពីន បានបន្តស្ថតិនៅកែែម
ការកាន់កាប់របស់អាមែរិក ចំនួន់ 48 
ឆ្នែមំកហើយ ដោយបនែសល់ទុកនូវមរតក 
យូរអង្វែងលើបែទែសនិង បែជាពលរដ្ឋ 
របស់ខ្លនួ។

សព្វថ្ងែនែះ,អង្គការឡុងបិ៊ច ដូច 
ជា មជែឈមណ្ឌល ចំណាកសែកុ 
ហ្វលីីពីន និង Anakbayan LA ដែល 
កំពុងធ្វើការដើមែបីបែមូលផ្តុ ំសហគមន៍ 
ឡងបិ៊ចហ្វលីីពីនដើមែបី ជួយនំយកក្តី 
កង្វល់របស់ពួកគែ នៅ លំដប់នែះ។ យុទ្ធននការ ចុង កែែយ នែះដោយ Anak-
bayan LA ដែលជាអង្គការយុវជន ជនជាតិហ្វ ីលីពីន ធំបំផុតនៅក្នងុបែទែសនែះ 
ដើរ តួនទីយ៉ាែងសំខាន់ក្នងុការជួយ ឱែយឆ្លងពល ករក្នងុសែកុកាលីហ្វ ញ៉ែ លោក 
Bill សិទ្ធនដិែលទទួលបានផលបែយោជន៍ការផ្តែតអារម្មណ៍ធំនែជនចំណាក
សែកុជនជាតិហ្វលីីពីនការងារជាកម្មករក្នងុសែកុ។

Romeo កែងុហែបែនូដែលជាសមាជិកនែ Anakbayan ឡងបិ៊ច បាននិយាយ 
ថា: «យើងមិនរៀនអំពីខ្លនួយើងនៅក្នងុសៀវភៅបែ វត្តសិាសែ្តនែះ»។

នងយូ៉អាន់ Concepcion និងជាសមាជិកនែមជែឈមណ្ឌលចំណាក សែកុជន 
ជាតិហ្វលីីពីននៅទីកែងុ Long Beach មួយដែលចង្អលុ ៅអ្វដីែលនងហៅថា 
“អាមែរិក” នែវបែបធម៍ជនជាតិហ្វលីីពីន។ «ខ្ញុ ំបានរស់នៅក្នងុបែទែសទំាងពីរ ... 
[ហើយ] ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាដូចជាការចូលមកដល់របស់សហរដ្ឋអាមែរិកខ្ញុបំាន 

ជែបួជែែប រួចហើយ 
នៅក្នុងវបែបធម៍អាមែរិច, 
“នងបានពនែយល់។

លោក Concepcion 
បានបន្ថែម ទៀតថា 
ការ ធ្វើចំណាក 
សែុកគឺជាការចាកចែញ 
កា្លែយជាការពិត កំ 
ណែនី ឡើងសមែែប់ 
បែជាជន ហ្វលីីពីន ជា 
ចែើន ។  “ការចាក  ចែញពី 
បែទែស ហ្វលីី ពីនបាន 
កា្លែយៅជាផ្នែក មួយ 
នែវបែបធម៍របស់យើង ... 
ការបំបែកគែ ួ សារបាន 
កា្លែយ ៅ ជា ធម្មតា» 
។ គណនីតាមដន 
ការ មក ដល់ភ្ញៀវ 
ដំបូងបំផុត ដើមែបីអា 
មែរិក ពីបែទែស ហ្វី 
លីពីន ដូចជា នៅ 
ឆ្ងែយ តែឡប់មកវិញ 
ដូច1587 នៅ Mor-
ro Bay, ឬអ្វដីែល 
ឥឡូវគឺលោក Luis 
Obispo San ។ ការ 

ធ្វើចំណាក សែកុ ថ្ម ីបន្ថែមទៀតតែវូ បាន ជំរុញភាគចែើន ដោយ  បំណងបែែថា្នែ
សមែែប់ឱកាសសែដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំ។

បុ៉ន្តែបើទោះបីជា បែវត្តសិាសែ្តរយៈពែលវែងរបស់យើងនៅទីនែះ, យើង 
តែវូបានមើលរំលងជាញឹកញប់។ ជាឧទាហរណ៍,ចែកចាយរឿងនែឆ្នែំ 

201 4 Cesar Chavez បានដែលបានសរសែរតិចតួចបុ៉ណ្ណែះលោក Larry 
Itliong មែដឹកនំពលកម្មយ៉ាែងខា្លែងំដែលមានសកម្មភាពជួយនំមុខក្នងុការ 
បង្កើតរបស់សហរដ្ឋសហភាពកម្មករកសិដ្ឋែននែះ។

អ្នកផលិតខែសែភាពយន្តលោកសែ ី Marissa Aroy សងែឃឹមថានឹងបំពែញ 
ចន្លែះបែោងនះ។ នងទើបតែបានដឹកនំ«Delano Manongsដែលជាភាព 
យន្តស្វែងយល់ពីការរួមចំណែកនៃការងារកសិដ្ឋានហ្វីលីពីនសហរដ្ឋចលនា
កម្មករកសិដ្ឋែននែះ។ ខែសែភាពយន្ដថ្មនីែះបានចាក់បញ្ចែងំនៅក្នងុរោងភាព 
យន្តនៅទូទំាងរដ្ឋ California ។

រដ្ឋ Carolina San Juan គុណលក្ខណៈមើលឃើញហ្វលីីពីនៅ “វិធីដែល 
យើងរស់នៅនែះ»។ គែបូងែៀននៅសាកលវិទែយាល័យ California State 
Dominguez Hills មួយ, នងបាននិយាយថាបទពិសោធន៍របស់បែជាជន ហ្វី
លីពីននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ
នឹងបែពែណីសាសនកាតូលិករបស់ពួកគែធ្វើឱែយមាន ការផ្លែស់ប្តរូយ៉ាែងខា្លែងំ 
ដល់ជីវិតនៅអាមែរិកជាងគែមានភាពរព្ជួយអាចនឹងមានសមែែប់វបែបធម៍ផែសែង
ទៀត។ «យើងនិយាយភាសាយើងកំពុងកាតូលិក / គែសីា្ទែនដែលយើងយល់
ពីរដ្ឋែភិបាលអាមែរិក “។

បុ៉ន្តែលោកសែីបានបន្ថែមថាភាពងាយសែួលក្នុងការសិកែសានិងយល់ផងដែរ
មានន័យថាបញ្ហែដែលប៉ះពល់ដល់សហគមន៍ជនជាតិហ្វីលីពីនជាញឹកញប់
ៅដោះសែែយ។

សានជូអានបានន  យិាយថា: «យើងមិនយកចិត្តទុកដក់ណាមួយសម្
រាប់បញ្ហែដែលយើងបែឈមមុខនឹង “លោកបានបន្ថែមថា: «បើគា្មែននរណាមា្នែក់ 
អាចមើលឃើញអ្នក, េតី េធី្វយ៉ាែងណា ពួកគែ ថែទំា អ្នក?”

<តើខ្ញុតំែវូគែមើលមិនឃើញ?> - បែជាជនហ្វលីីពីននៅទីកែងុ Long Beach
េដយ Sam Caparoso

សហគមន៍

Filipino teens from Filipino Migrant Center’s Sama Sama youth program per-
formed this summer at a cultural night at the Westside Christian Church.

Emary Merasigan works at one of many Filipino-run establishments on 
the Westside of Long Beach. 
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ការបំពុលបរិសា្ថែន

ការរីកលូតលាស់ឡើងនៅ ភាគខាងលិចឡុងបិ៊ច ដែលតែវូជាប្អនូបែសុរបស់  Jan Victor Andasan តែវូ 
បានកែែកឡើងជារៀងរាល់យប់ អាចនំគាត់ភា្ជែប់ នឹង ឧបករណ៍ ដកដង្ហែមី បែើដោយអ្នកជំងឺដែលបាន 
បញ្ចលូថា្នែជំំងឺហឺតបានចូលៅក្នងុសួតនៅក្នងុសំណំ៊បែបបទនែអ័ព្ទមួយ។

បានឱែយដឹងថា Andasan «សមែែប់រយៈពែលវែងបំផុតដែលខ្ញុបំានឆ្ងល់ថាហែតុអ្វបីានជាគា្មែនៅលើម៉ាែ
សីុន នែះ? »។ បទពិសោធនែះ បាននំឱែយគាត់កា្លែយៅជាអង្គការសហគមន៍សមែែប់សហគមន៍ទីធ្លែនំ 
មុខ ភាគខាងកើតសមែែប់ការយុត្តបិរិសា្ថែន។ អង្គការដែលមានមូលដ្ឋែននៅទីកែងុ Long Beach បានធ្វើ ការ  
កែលម្អលក្ខខណ្ឌបរិសា្ថែននៅក្នងុសហគមន ៍រងផលប៉ះពល់ដោយបណា្តែលមកពីឧសែសាហូបនីយកម្ម។

សហគមន៍វណ្ណៈធ្វើការនៅភាគខាងលិចទីកែងុ Long Beach ឋិតកែឡារវាងកំពង់ផែភោ្លែះនែ Long 
Beach និង L.A. និងតែវូបានរួមបែសពដោយចរាចរ  I-710 ដែលបានជួញដូរយ៉ាែងខា្លែងំ។ នែះបើយោងតាម  
ការស្ទង់មតិសុខភាពភាគខាងលិចឡុងបិ៊ចឆ្នែ ំ 2009, 29 ភាគរយនែគែសួារនៅក្នងុតំបន់នះនិយាយថា 
ពួកគែយ៉ាែងោចណាស់ ជាមនុសែសពែញវ័យដែលមានជំងឺហឺត ខណៈដែលមានស្ទើរតែ 19 ភាគរយនែ 
អ្នក ឆ្លើយសំណួរបាននិយាយថាពួកគែមានកូនមួយឬចែើនដែលមានជំងឺហឺត។

អង្គការសហគមន៍បិ៊ចឡុងមហាកត់សមា្គែល់អន្តរ 15 ភាគរយនែកុមារនៅទីកែងុ Long Beach បាន 
ទទួលរងពីជំងឺហឺតបើបែៀបធៀបៅនឹង 8 ភាគរយសមែែប់នៅសល់នែ L.A. ខោនធី។

បានឱែយដឹងថា Andasan "នែះគឺជាការពិតដែលថាមនុសែសកំពុងរស់នៅ, ហើយវាមិនដូចជាពួកគែអាចគែែ
ន់តែចាកចែញពី ... ដោយសារពួកគែមិនអាចមានលទ្ធនភាពក្នងុការផ្លែស់ប្តរូ»។ លោកបានបន្ថែម ទៀត ថា
លក្ខខណ្ឌគឺជាអ្វដីែលពួកគែមានមួយផ្នែកដោយសារតែពលរដ្ឋ ក្នងុតំបន់មិនមានឥទ្ធនពិលនយោបាយដើមែបី
បង្ខឱំែយផ្លែស់ប្តរូ។

«មានមូលហែតុ 710 នែះមិនបានកាត់បន្ថយតាមរយៈតំបន់សមែបូរបែបមួយ, "Andasan ពនែយល់។ 
"មិនមានជំនឿថាមនុសែស [ នៅភាគខាងលិចឡុងបិ៊ច  នឹងមិនវាយបកវិញនែះ»។

នៅក្នងុបុ៉ន្មែនខែចុងកែែយនែះ, កែមុមន្តែកីែងុបានធ្វើការស្វែងរកការបញ្ចលូកិច្ចបែជំុសហគមន៍ផែនកា

រអោយគែរស់នៅលើភាគខាងលិចឡុងបិ៊ច ដែលមានគោលបំណងដើមែបីសា្តែរលក្ខខណ្ឌបរិសា្ថែនក្នងុតំបន់
ទោះបីគមែែងស្នលូបែែបីំ។ ផែនការនែះតែវូបានផ្តល់មូលនិធិដោយកែមុបែកឹែសាភិបាលទីកែងុ Long Beach 
កំពង់ផែរសមាជិកគណៈកមា្មែ។

ក្នងុការជួបបែជំុបន្ទែប់ពីកិច្ចបែជំុ, អ្នករស់នៅជាប់ចំណាត់ថា្នែក់ខែយល់បរិសុទ្ធននិងទឹកសា្អែតដែលជាអាទិភា
ពចមែបងរបស់ខ្លនួ, តាមពីកែែយដោយការចូលដំណើរការល្អបែសើរជាងមុនៅនឹងការងារថែទំាសុខភាព, 
សងា្កែត់មានសុវត្ថភិាពនិងសាលារៀនល្អ។

ផែនការ ឡុងបិ៊ចភាគខាងលិច ផ្តែតជាពិសែសលើការអោយគែរស់នៅសហគមន៍សមែែប់ពែតឹ្តកិារណ៍ 
I-405 ផ្លវូអាណាហែមភាគខាងតែបូងដើមែបីនៅជំុវិញចែករបៀងទន្លែទីកែងុ Los Angeles និង I-710 ។ គមែែ
ងរួមបញ្ចលូនូវផែនការមួយដើមែបីបង្កើតជមែកធម្មជាតិនិងសួនចែបារតាមបណ្តែយតែើយខាងកើត ទន្លែ LA 
, ការកែលម្អដើមែបីទឹកនិងគុណភាពខែយល់សមែែប់តំបន់ដែលនៅជិតៅនឹងកំពង់ផែនែ LA និងឡងបិ៊ច, 
ជំហានដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកំពង់ផែនិងផែនការដែលស្នើដើម្បីបង្កើតជាលើកទីពីរនេះ 
ឧទែយានធំបំផុតនៅឡងបិ៊ច។

នែះបើយោងតាម  គែហទំព័ររបស់ខ្លនួចាប់តំាងពីឆ្នែ ំ 2005 កំពង់ផែឡុងបិ៊ចកាត់បន្ថយការបញ្ចែញអុកសីុ
ដមានអាសូតដោយ 54 ភាគរយ, កត់សីុសា្ពែន់ធ័រដោយ 88 ភាគរយនិងបែែងម៉ាែសូ៊តចំនួន 81 ភាគរយ។

បុ៉ន្តែអ្នកសែកុនៅតែពែយួបារម្ភអំពីគុណភាពខែយល់នៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគែសាលារៀននិងសងា្កែត់។
បានឱែយដឹងថា Andasan: «ពលរដ្ឋកំពុងឈឺ»។ «យើងតែវូការវិធនការកាត់បន្ថយផលប៉ះពល់ឱែយបែសើរ

ឡើងនូវខែយល់និងធ្វើឱែយបែែកដថាមនុសែសដែលកំពុងរស់នៅជិតរោងចកែទំាងនែះតែវូបានការពរ»។
VoiceWaves បាននិយាយជាមួយអ្នកសែកុដែលបានចូលរួមជាមួយសហគមន៍ខាងកើតទីធ្លែចុងកែែយ

នែះសមែែប់សិកា្ខែសាលាបរិសា្ថែននិងតុលាការបានសួរពួកគែ: នៅលើខា្នែត 1 ដល់ 10 តើអ្នកនឹងស្ថតិនៅចំ
ណាត់ថា្នែក់លក្ខខណ្ឌគុណភាពខែយល់នៅអ្នកជិតខាងរបស់អ្នក? 

‘‘មនុសែសកំពុងតែធ្លែក់ខ្លនួឈឺ “– W. Long Beach 
អ្នកសែកុបានអំពវនវឱែយទីកែងុ កែលម្អគុណភាពខែយល់អាកាស

េដយ Ben Novotny

Maria Reyes 
គុណភាពខែយល់ចំណាត់ថា្នែក់: 0-1
    នែះ [គមែែងកាលីហ្វញ៉ែភាគខាងតែបូងអន្តរជាតិ ចែកផ្លូវ] 
SCIG នឹងតែូវនំយកមកនូវការបំពុលបរិសា្ថែនចែើនទៀត, 
រថយន្តដឹកទំនិញជាចែើនទៀត។ យើងមានលែខមួយនៅ 
ក្នុងការមានជំងឺហឺតរួចៅហើយ។ មិនមានការបំពុល 
ចែើន ដូច្នែះយើងមិនតែូវការបន្ថែមទៀត។ ពែលខ្លះយើង 
ទទួលបានធូលីដីចែើន ណាស់បានធ្លែក់ចុះនៅលើបង្អួច 
របស់យើង។ មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលបានៅរស់នៅកន្លែង 
ផែសែងទៀតបាននិយាយថា "អូ! ខ្ញុំមិនមានការសមា្អែតធូលី
ដីខ្មែពីបង្អួចរបស់ខ្ញុំទៀតទែ។ " វាជាការគួរឱែយភ័យខា្លែច។
    សែុកនែះតែងតែតែូវបានគែនិយាយថាជារៀងរាល់
ថ្ងែ ដែល វាតែូវបានទទួលបានល្អបែសើរជាងមុនប៉ុន្តែ
នៅក្នុងបទពិសោធរបស់យើងនៅ ក្នុងផ្ទះរបស់យើង, 
វាជារឿងផែសែង។ យើងតែូវការការគាំទែរបស់ទីកែុងនៅក្នុង
ការទទួលបានអ្នកអភិវឌែឍន៍នៅភាគខាងលិចឡុងបិ៊ចដើមែបី
ធ្វើការផ្លែស់ប្តូរ។ ពួកគែអាចរកកន្លែងមួយផែសែងទៀតដើមែបី
ធ្វើការអភិវឌែឍន។ 

Julian Calacsan 
គុណភាពខែយល់អាកាសចំណាត់ថា្នែក់លែខ3
    ខ្ញុំចង់ឃើញបែព័ន្ធនល្អបែសើរជាងមុននិងធ្វើឱែយបែសើរកា
រដឹកជញ្ជសូន, តឹងរឹង [បទបែបញ្ញត្ត]ិ ចែបាប់ដែលទាក់ទងនឹងកា
រកំពង់ផែឡុងប៊ិច, និងផ្លូវជាចែើនទៀតដើមែបីទទួល បាន 
កង់រថយន្តបិទតាមដងផ្លូវនិងមានមនុសែសកាន់តែ ចែើនជា
ការជិះកង់របស់ពួកគែៅធ្វើការឬៅសាលារៀន។

Linda Kamara-Key
គុណភាពខែយល់ចំណាត់ថា្នែក់: 4
    នៅក្នុងរយៈពែលពីរឆ្នែំចុងកែែយជំងឺហឺតរបស់ខ្ញុំមានភាព 
កាន់តែអាកែក់។ខ្ញុំ បែើថា្នែំកាន់តែចែើនហើយខ្ញុំតែូវៅជួបពែទែយ 
របស់ខ្ញុំកាន់តែចែើន ដូច្នែះអ្វីមួយគឺមិនតែឹមតែូវទែ។ យើងតែូវការ 
ដើមែបីធ្វើឱែយមនុសែសកាន់តែចែើន យល់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងកំពុង 
បែយុទ្ធនបែឆំងសមែែប់។ ខ្ញុំគិតថាមានចែើននែការបែយុទ្ធននែះ 
ធ្លែក់ លើគែែន់តែជាមនុសែសមួយចំនួននៅក្នុងសងា្កែត់នែះហើយ
យើងពិតជា តែូវការដើមែបីរកែសាការជំរុញឱែយមានការរួមគា្នែនិងអនុ
ញ្ញែតឱែយពួកគែដឹងថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញែតឱែយពួកគែជំរុញឱែយពួក
យើងចែញ។ ដូច្នែះយើងគែែន់តែនឹងរៀបចំរៀបចំនិងរៀបចំ។

Maurice Weiner 
គុណភាពខែយល់ចំណាត់ថា្នែក់: 1-2
    ខ្ញុំរស់នៅកែបែរ្រហី្វវ៉ែ 405 និងការ 710. អ្នកបែហែលជាអាច មកៅផ្ទះ 
ណាមួយនៅក្នុងភាគខាងលិចឡុងប៊ិចដក់មែែមដែរបស់អ្នកនៅក្នុងខែយ
ល់,  ហើយអ្នកនឹងរកឃើញអ្វីនះទែប៉ុន្តែចានខ្មែ។ អ្នកបើកទា្វែររបស់អ្ន
កហើយជាន់របស់អ្នកគឺខ្មែ។ អ្នកលាងពួកគែហើយពួកគែមានសែបែកខ្មែ
ម្តងទៀត។ ពលរដ្ឋមកពី AQMD (ការគែប់គែងគុណភាពខែយល់សែុក) 
បានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានធ្វើតែស្ត, ហើយបន្ទែប់មកបែែប់ខ្ញុ«ំយើង 
មិនដឹងថាអ្វីដែលភាគល្អិតទាំងនែះ។ "គែបានបែែប់យើងថា ' 
បែសិន បើអ្នកឃើញអ្វីមួយឡើងពីរោងចកែចមែែញ់បែែងឬ អ្វីផែសែង, 
ចូលៅនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងរាយការណ៍។ ប៉ុន្តែគា្មែនអ្វីកើតឡើង។
    យើងមិនមានចម្លើយ ... ទីកែុងនែះបាននិយាយថាវាមិនមានអ្វីដែល
តែូវធ្វើជាមួយការបំពុលថាវាជា Caltrans ។ ប៉ុន្តែបន្ទែប់មកយើងបានព្
យាយាមទទួលយក Caltrans ដើមែបីបែែប់រឿងនែះហើយពួកគែមិនមានគ
ន្លឹះអ្វីទាល់តែសោះ។
គែួសាររបស់ខ្ញុំមិនដែលទាស់ នឹង អាកាសពែល ដែលយើងបាន  
ផ្លែស់ប្តូរនៅទីនែះ។ ភរិយារបស់ខ្ញុំកែែកឡើងហើយនងកណា្តែស់និងការ 
និងក្អក ស្ងួត។ នងមិនបានធ្វើថាមុនពែល ...
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នៅក្នុងប៉ុន្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះទីកែុង Long Beach បានមាន 
ភាព  ខុសគា្នែសោកសា្តែយនែការតែូវបាននៅក្នុងចំណមបណ្
តា ទីកែុងទីកែុង Los Angeles ដែលមានចំនួនខ្ពស់បំផុតនែការចាប់
ខ្លួននែកុមារបានចូលរួមនៅក្នុងការជួញដូរផ្លូវភែទ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នែំ 
201  4 មិនមែនជាអនីតិជនតែូវបានចាប់ខ្លួនតែមួយដោយនយក 
ដ្ឋែនពែសែយាកម្មប៉ូលីសឡងប៊ិច។

សូមអរគុណដល់វិធីសាសែ្តបើកការដ្ឋែនសាងសង់ដោយ LBPD 
យុវជនជាចែើនទៀត តែូវបានឃុំខ្លួនដោយប៉ូលិសឥឡូវនែះកំពុងត្
រូវបានតភា្ជែប់ៅនឹងសែវាកម្មនែការតែូវបានបញ្ជសូន ៅពន្ធននគារ។

« [ការអនុវត្តចែបាប់] ដំបូងបានចាត់ទុកបញ្ហែនែះជាជមែើសមួយ 
[អនីតិជន] តែូវបានគែធ្វើឱែយ, គា្មែនបញ្ហែអ្វីដែលមានអាយុដែលពួក
គែបាន»បានពនែយល់ថាលោក Dan Pratt ។ "យើងបានទទួលកែបា
លរបស់យើងរួមគា្នែនិង បានដឹងថានែះមិនមែនជាជមែើសមួយ ... 
ជាការពិតជាអនីតិជនអាចធ្វើឱែយសែបចែបាប់ គា្មែនជមែើស ៅជា 
សែីពែសែយាមួយនែះ" ។

ចុងកែែយនែះ LBPD បានកា្លែយជាខែសីហាទីភា្នែក់ងារអនុវត្ត 
ចែបាប់នែះ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងបែទែស នឹងចាប់ផ្តើមដោយបែើពិ
ធីការសមែែប់ការឆ្លើយតបមុន CSEC (កែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទកុមារព
ណិជ្ជសកម្ម) ។

ពិធីការនែះបងា្ហែញពីការ ឆ្លើយតបសំរប 
សំរួលសមែែប់របៀបក្នុងការបមែើ CSEC 
ក្នុងរយៈព  ែល 72 ម៉ែងដំបូង, ជាមួយនឹង 
គោល ដៅនែការវាយតម្លែពីទំហំនិងធម្មជាតិ
នែការកែងបែវ័ញ្ចរបស់ពួកគែ, ការតភា្ជែប់ពួក 
គែៅសែវាដែលទាមទារ ការចាប់ខ្លួន ឬការ 
និងជៀសវាងការឃុំឃាំង។

LBPD នែះគឺ "នំមុខគែរបស់បែទែសនែះ
នៅលើបញ្ហែនែះ" លោក Adam Anderson 
បាននយកបែតិបត្តិនែពែះ រាជាណាចកែកម្
ពជុាបណា្តែលឱែយនយិាយថាទភីា្នែកង់ារនមំខុស
មែែប់ការជួញដូរមនុសែសឡុងប៊ិចកែុម ការងារ 
រាជរដ្ឋែភិបាល។បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នែំ 201  2 
កែុមការងារពិសែសតែូវបានរួមរបស់អ្នកផ្តល់
សែវាក្នុងសែុកកំពុងធ្វើការដើមែបីជួយដល់ជនរងគែែះនែការជួញដូរ
មនុសែស។

មានការចាប់ខ្លួន 164 នែកុមារពែសែយាចារឆ្នែំមុននៅក្នុង 
ទីកែុង Los Angeles ខោនធីបើយោងតាម  លោកសែី Michelle 
Guymon ់, នយកនែអង្គភាពការជួញដូរកុមារដោយមាន L.A. 
ខោនធីការសាកលែបង។ ពែលវែលាចុងកែែយអនីតិជនមា្នែក់តែូវបា
នចាប់ខ្លួនសមែែប់អំពើពែសែយាកម្មនៅទីកែុង Long Beach កាលពី 
ចុង ឆ្នែំ 201  2 Pratt ដែលបានកត់សមា្គែល់ LBPD បានចាប់ផ្ដើម រំ
កិលនៅក្នុងទិសដៅនែះមុនពែលអនុម័តពិធីសារឆ្លើយតបដំបូងបា
ននិយាយថា។

មន្ទីរនៅទូទាំងតំបន់នែះឥឡូវនែះ តែូវបានគែសម្លឹងមើលៅតាម 
ការនំមុខរបស់លោកនៅក្នុងទីកែុង Long Beach បានអនុម័ត 
ពិធីការ។ ពីរ - សា្ថែនីយ៍តមែួត Compton និង សា្ថែនីយតមែួត Cen-
tury  - បានអនុវត្ត្វើ ដូច្នែះរួចៅហើយ។

ស្ថិតនៅលើកែុម Pratt ការជួញដូរមនុសែស LBPD និងជាផ្នែក 
មួយ នែការជួញដូរមនុសែសការងារពិសែសដែលបានចែញផែសាយ 

មគ្គុទែសក៍ធនធនបែហែល 50 អង្គការ 
ដែល ផ្តែតជាសំខាន់លើការជួយ ជន រង 
គែែះ ដោយការជួញដូរ, ការផ្តល់ជំនួយ
ផន្ែកចប្ាបផ់ត្លក់ារបរ្កឹស្ាសេវាសខុភាព 
ផ្លូវ ចិត្តនិងចូលដំណើរការៅកាន់ទីជំរក
មួយផងដែរ និងតមែូវការផែសែងទៀត។

អង្គការមួយក្នុងចំណមអង្គការ ទាំងនះគឺជាកែុមគែួសារ 
បែឆំងនឹង ការជួញដូរផ្លូវភែទ, ឬFAST។ សា្ថែបនិក D’Lita Miller  
, រស់រានមានជីវិតពីបទជួញដូរនងបាននិយាយថាអរគុណចំពោះ
ការឆ្លើយតបជាលើកដំបូងបានមកពិធីការ LBPD ឆ្ងែយពីរបៀប 
ដែលវាកាលពីមុនបានដោះសែែយ CSEC ។

«ពួកគែតែូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ទុកដូចជាឧកែិដ្ឋជន "អ្នកសែី 
បានពនែយល់។"ការទទួលបានកំណត់តែែបទ ល្មើសពែហ្មណ្ឌទ ទួល 
បានបានន  ិយាយចុះៅ, ជាចែើននែជនរងគែែះដូចជាពួកគែបា
នជួបបែទះជាមួយនឹងការជួញដូររបស់ពួកគែ" ។ D’Lita Miller 
បន្ថែម, "វាគឺជាពែលវែលាអាកែក់»។

Miller បាននិយាយថាមុនពែលទទួលយកអនីតិជនពិ
ធីការនែះនឹងជាញឹកញប់តែូវបានសួរដើមែបីថ្លែង ទីបន្ទែល់ 

បែឆំងនឹងការ រកភ្ញៀវឱែយពួកគែនៅក្នុងតុលាការខណៈពែលដែ
លការស្លៀក ពក់ក្នុងឯកសណា្ឋែនពន្ធននគារ។ អ្នកផែសែងទៀត 
នឹងតែូវបានដោះល

ែងពីការឃុំខ្លួនតែមួយគត់ដើមែបីតែូវបានដក់តែឡប់មកវិញនៅក្នុ
ងផ្ទះដែលជាកន្លែងដែលពួកគែតែូវបានជនងាយរងគែែះៅនឹងតែូ
វបានរំលោភផ្លូវភែទឬការជួញដូរម្តងទៀត។

នៅកែែមពិធីសារឆ្លើយតបដំបូង, នៅពែលដែលតែូវបានរកឃើ
ញអនីតិជនដែលជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរពួកគេត្រូវបានតភ្ជា
ប់ៅខោនធីឬអង្គការទីភា្នែក់ងារមូលដ្ឋែននៅសហគមន៍។ កែុមអង្គ
ការទាំងនែះបានផ្តល់នូវសែវាកម្មដែលជួយការពរពីការជួញដូរយុវ
ជនជាថ្មីម្តងទៀត។

យោងតាម  របាយការណ៍សែុកមាន 32 អនីតិជនបានកំណត់ 
អត្តសញ្ញែណដោយ LBPD ដូចដែលតែូវបានចូលរួមនៅក្នុងការជួ
ញដូរផ្លូវភែទនៅបែែំបួនខែដំបូងបន្ទែប់ពីការពិធីការតែូវបានអនុម័ត
នះ។ ក្នុងចំណមពួកគែ 65 ភាគរយនៅតែមាននៅក្នុងផ្ទះឬការ 
ដក់ផែសែងទៀតខណៈពែលដែល 12 ភាគ រយនក់តែូវបានឃុំខ្លួន

នៅលើដីកាផែសែងទៀត។ អ្នកផែសែងទៀតតែូវបានវិលតែឡប់មកដ
ល់បែទែសឬរដ្ឋនែបែភពដើមរបស់ខ្លួន។

នៅតែមាន, ខណៈពែលដែលអ្នកឆ្លើយតបពិធីសារជាដំបូងបាន
បងា្ហែញឱែយឃើញបែសិទ្ធនិភាពនៅក្នុងចែបាប់ផ្តន្ទែទោសនៅឡុងប៊ិចនៅ
ក្នុង 50 រដ្ឋទាំងអស់បន្តការចូលរួមនៅក្នុងអនីតិជនបទឧកែិដ្ឋអំពើ
ពែសែយាចារ។

Malika បាន Saada Saar ជានយកបែតិបត្តិនែ Rights4Girls ដែល 
មានមូលដ្ឋែននៅទីកែុងវា៉ែសុីនតោនវា៉ែសុីនតោនបាន។ នៅដើមឆ្នែំ
នែះកែុមបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធននការគា្មែនរឿងបែបដែលមានបំណងដើ
មែបីបញ្ចប់ការចាប់ខ្លួន និងពែហ្មទណ្ឌនែកុមារពែសែយា ចារ។ Saada 
Saar បាននិយាយថា "តែូវបានគិតនិងបានចាត់ ទុកថាជាឧកែិដ្ឋជន, 
នៅក្នុងរដ្ឋ California និងស្ទើរ តែរដ្ឋដទែទៀតជារៀងរាល់, 
កុមារការជួញដូរ - - ភាគចែើននែពួកគែខ្មែនិងលឿង", "ពែលដែល 

នៅក្នុងការពិត ដែលពួកគែតែូវបានទទួលរងនូវ
ការរលំោភសេពសនថ្វៈពាណជិជ្កមម្មត្ងហើយមត្ង
ទៀត»។

អ្នកសែីនិយាយថាឈ្មែះរបស់យុទ្ធននការ នែះ 
តែូវ បានន័យ ដើមែបីបញ្ជែក់ពីការពិតដែលថា 
"មិនមានរឿងដូចជាសែីពែសែយាកុមារ, មានតែជន 
រងគែែះនិងអ្នកនៅ រស់រានមានជីវិតពីបទរំលោភ
សែពសន្ថវៈលើកុមារ" ។

Rights4Girls ផងដែរតែូវបានចរាចរញត្តិអន 
ឡាញនៅក្នុងការភា្ជែប់ ជាមួយនឹងយុទ្ធនន ការ 
ជំរុញ ឱែយ Associated Press ដើមែបីជំនួស ពកែយ 
"ពែសែយាចារកុមារ" - និងការបែែ បែួលផែសែង 
ទៀតរួមទាំង "សែីពែសែយាអនីតិជន" ឬ "កម្មករ 
ផ្លូវភែទកុមារ» - នៅក្នុងការរាយការណ៍របស់ខ្លួនជា
មួយនឹង" ជនរង  គែែះ "ឬ" អ្នកនៅរស់រានមានជីវិត 

"។
Saada Saar បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងនែះគឺជាផ្នែកមួយ 

នែការផ្លែស់ប្តូរ "narratives ដែលលាក់ខ្លួននៅជុំវិញរបៀបដែល យើ
ងយល់ពីជនរងគែែះផ្លូវភែទនែបែែក់ចំណូលទាបខ្មែ និងលឿង" 
យុវជន។

Saada Saar និយាយថា "វាគឺជាពែលវែលាដើមែបីផ្លែស់ប្តូរគំរូ»។
L.A. Hilda Solis រដ្ឋមន្តែីកែសួងខោនធីបែធនយល់សែប។ «យើ

ងតែូវតែធ្វើការងារល្អបែសើរជាងមុនដូចម្ដែច ទទួលបាននែះចែញ 
ៅសហគមន៍ ... មនុសែសគែប់រូបតែូវមានការបែុងបែយ័ត្នក្នុងការរា
យការណ៍នែះហើយនិយាយចែញ»។

ជំហាននិយាយថាក្មែងសែីដែលមានអាយុ 10 ឆ្នែំអាយុបានគែ 
ជួញដូរនៅក្នុងសែុករបស់នង។ ហើយខណៈពែលដែលនងទទួល 
សា្គែល់ការរីកចមែើនដែលបានធ្វើនៅក្នុងការជួយជនរងគែែះដោយ
ការជួញដូរនះនងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតមែូវការចែើនទៀតដែលតែូវ
ធ្វើ។

LBPD ‘កំពូលគែប់គែងបែទែស’ 
ក្នងុការកំចាត់ ឧកែិដ្ឋកម្ម  ការជួញដូរ
យុវជនរងគែែះផ្លវូភែទ
ដែាយ Michael Lozano

ឧកែិដ្ឋកម្ម

«នៅក្នងុរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ែនិងរដ្ឋជាចែែនីផែសែង, 
ការជួញដូរកុមារ - ភាគចែើននែពួកគែ ខ្មែ និង 

លឿង - តែវូបានគែគិតនិងចាត់ទុក  ជាឧកែដិ្ឋជន»

—Malika Saada Saar , 
Rights4Girls

អ្នកសែុកបានបែមូលផ្តុំដើមែបីរីករាលដលការយល់ដឹងនៅPCH និងឡងប៊ិចមហាវិថីដែលជាចំ
ណ៊ចក្តែជួញដូរផ្លូវភែទនៅទីកែុង Long Beach ។
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ការអប់រំ

បែសិនបើនរណាមា្នែក់សួរខ្ញុថំាតើពែល មែាទនភាពខ្ពស់បំផុត   នែជីវិតរបស់ខ្ញុ ំជាពែលណា, ដោយគា្មែនកា
រសងែស័យមួយដែលខ្ញុចំង់និយាយថា ពែលនែះខ្ញុបំានទទួលសំបុតែការទទួលយកពី UC Davis ។ ខ្ញុបំានចំាយ៉ាែ
ងចែបាស់ៅនឹងហា្គែរ៉ាែសចមា្ងែយៅបែែប់ឪពុកមា្តែយរបស់ខ្ញុជំាដំណឹងធំ។ ពីរឆ្នែកំែែយមកខ្ញុបំានឃើញថាខ្លនួ
ខ្ញុតំែឡប់មកផ្ទះវិញនៅ Merced, ជែែនៅក្នងុបំណ៊លរបស់សិសែសនិងមិនមានសញ្ញែប័តែមួយដែលឆ្លះុបញ្ចែងំ
ពីកន្លែងដែលវាទំាងអស់បានៅខុស។

ខ្ញុបំានកើតនៅក្នងុបែទែសមិុកសិុកនិងបានចូលមកបែទែសនែះនៅពែលដែលខ្ញុមំានអាយុពីរឆ្នែ។ំ ខ្ញុជំាផ្នែ
កមួយនែជំនន់ដែលបានគែសា្គែល់ថាជាសុបិននិសែសិតគា្មែនឯកសារដែលតែូវបានគែនំយកៅបែទែសនែះ
ដោយឪពុកមា្តែយរបស់ពួកគែនៅក្មែង។ ដូចដែលខ្ញុបំានខិតកាន់តែជិតដើមែបីបញ្ចប់ការសិកែសាវិទែយាល័យខ្ញុបំាន 
ដឹងខា្លែំងណាស់ថាខ្ញុំនឹងមិនអាចទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុហើយថាជមែើសរបស់ខ្ញុំសមែែប់ការបង់បែែក់ស
មែែប់ការអប់រំខ្ពស់តែវូបានគែកំណត់យ៉ាែងខា្លែងំ។

ខ្ញុជំាសិសែសល្អនៅវិទែយាល័យ Golden Valley High School្ និងទទួលថា្នែក់ Merced ខ្ពស់នៅក្នងុភាគចែើន
បំផុតនែថា្នែក់របស់ខ្ញុបំានបញ្ចប់ការសិកែសាជាមួយនឹងការកើនឡើងបាន 3,8 ពិន្ទ ុGPA ។ ក្ដបីារម្ភរបស់ខ្ញុគឺំមិន
មែនជាការ ជាចែើនថាខ្ញុនឹំងមិនទទួលបានការទទួលយកៅមហាវិទែយាល័យនះទែ បុ៉ន្តែថាខ្ញុនឹំងមិនអាច 
បង់បែែក់សមែែប់សឹកែសា។ ឪពុកមា្តែយរបស់ខ្ញុបំានបែែប់ខ្ញុថំាកំុឱែយពែយួបារម្ភហើយគែែន់តែអនុវត្ត។ មួយគ្
រូបងែៀនមួយចំនួននិងអ្នកផ្តល់បែកឹែសាបានធនខ្ញុថំាមានឱកាសជានិច្ច។ សូមអរគុណចំពោះការអនុម័តចែបាប់ 
ក្តសីែមែនៅក្នងុឆ្នែ ំ201  1 ឥឡូវខ្ញុអំាចទទួលបានជំ នួយហិរញ្ញវត្ថ។ុ

បុ៉ន្តែខ្ញុបំានរកឃើញខ្លនួឯង ចាប់បាននៅក្នងុ 
តំបន់បែផែះ។ ខ្ញុបំានទទួលយកចូលៅ UC Davis 
នៅក្នងុការដួលរលំនែឆ្នែ ំ201  2 បុ៉ន្តែក្តសីែមែចែបាប់ ដែ
លអនុញ្ញែតឱែយខ្ញុទំទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថរុបស់ រដ្ឋ  
មិនបានចូលជាធរមានរហូតដល់ខែមករាឆ្នែ ំ 201  3 
នែះមានន័យថាខ្ញុតំែវូបង់តម្លែរបស់ភាគបួននែការសិ
កែសាចែញពីោប៉ែផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុ ំ។

ខ្ញុបំានដក់ពកែយសំុអាហារូបករណ៍បន្ទែប់ពីអាហារូ
បករណ៍ហើយបានសរសែរអត្ថបទបន្ទែប់ពី អត្ថបទ។ 
វាជាកិច្ចខិតខំបែងឹបែែង ដែលបានឡើងជាចែើននែ
ពែលវែលារបស់ខ្ញុមួំយនះទែ បុ៉ន្តែវាមានតម្លែវាទែ
ពែែះខ្ញុបំានឈ្នះអាហារូបករណ៍ ក្នងុសែកុឱែយបាន 
គែប់គែែន់ ដើមែបីបង់បែែក់សមែែប់ការសិកែសាពែញ 
លែញសមែែប់តែមីាសទីមួយ។

អ្វគីែប់យ៉ាែងនៅ UC Davis ដែលបានចាប ផ់្តើម 
ចែញផងដែរ: ខ្ញុបំានជួបមនុសែសថ្ម,ី រកែសាថា្នែក់សមរមែយ 
និងមានភាពវិជ្ជសមានចំពោះ បទពិសោធថ្មនីែមហា 
វិទែយាល័យ។ ទោះជាយ៉ាែងណា,  រឿងរ៉ាែវ កែតីែឡីង
កែែា់ចំណែះដឹងរបស់ខ្ញុំ្ញុថំាមូល និធិផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ ខ្ញុំ
បានចាប់ផ្តើមបំបែកនៅត្រីមាសទីមួយរបស់ខ្ញំុហើ
យវាគែែន់តែជាបញ្ហែពែលវែលារហូតដល់បញ្ហែដែល
បាន គរបានធ្លែយ។

ខ្ញុមិំនយកៅក្នងុគណនីរបស់ការចំណាយនែការរស់នៅក្នងុ Davis និងមានបែែក់គែប់គែែន់ដើមែបីបង់ប្
រាក់សមែែប់ការសិកែសារបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុមំានការចាប់ផ្តើមពឹងផ្អែកលើឪពុកមា្តែយរបស់ខ្ញុសំមែែប់ម្ហបូអាហារនិងថ្លែជួល
មានការដឹងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរថាឪពុកដែលជាកម្មករសំណង់មានប្រាក់ចំណូលទាបរបស់ខ្ញំុរួចទៅហើយមា
នដើមែបីថែទំាប្អនូបីនក់របស់ខ្ញុ។ំ ដោយដឹងថាខ្ញុបំានចំណាយបែែក់ដែលកែមុគែសួាររបស់ខ្ញុតំែវូការជាចំាបាច់
ថ្លងឹចុះនៅលើសា្មែរបស់ខ្ញុបុ៉ំន្តែខ្ញុបំានពែយាយាមមិនអើពើនឹងវា។

ជាការបង្កស្តែែសបានបន្ថែមទៀតថាតែវូបានជែើសរីសធំមួយ។ នៅពែលដំបូងដែលខ្ញុចំង់រៀនភាសាអង់
គ្លែស, បន្ទែប់មកឃើញ, ហើយបន្ទែប់មកអ្វផីែសែងទៀតហើយដូច្នែះនៅលើ។ ជំនញការរំលោភយកចិត្តទុក 
ដក់ជាការខុសគា្នែរកែសាទុកខ្ញុនិំងខ្ញុបំានយកវគ្គសិកែសាកែែយមកខ្ញុសំោកសា្តែយ។

ខ្ញុបំាននៅក្នងុភាពឯកោក្នងុសង្គមផងដែរ។ ខ្ញុបំានធ្វើឱែយមិត្ដភាពរាក់មួយចំនួនបុ៉ន្តែពិតបែែកដអ្វសីោះ។ ខ្ញុំ
បានចាត់ទុកការចូលរួមក្នងុក្លបឹដើមែបីទទួលបានការចែញពីតំបន់ការលួងលោមរបស់យើងបុ៉ន្តែមិនដែលបាន
ប្តែជា្ញែចិត្តដើមែបីវាតែងតែបែែប់ខ្លនួឯងថាខ្ញុគួំរតែផ្តែតលើអ្វដីែលខ្ញុបំាននៅទីនះដើមែបីធ្វើ - ឆ្លងថា្នែក់របស់ខ្ញុ។ំ

នៅតែមីាសទីពីរនែះភាពតានតឹងបានចាប់ផ្តើមដើមែបីទទួលបានចំនួនអ្នកសា្លែប់បាន។ ទីបំផុតខ្ញុបំានទទួល
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថដុែលបានជួយនះទែបុ៉ន្តែការចំណាយផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុនំៅតែនៅតែជាបញ្ហែមួយ។ តែតួពិនិ
តែយជួលបានចាប់ផ្តើមស្ទះុងើបឡើងបើទោះបីជាការបុ៉នប៉ងរបស់ឪពុកខ្ញុដំើមែបីធនចំពោះខ្ញុថំាយើងនឹងដោះ
សែែយបញ្ហែនែះខ្ញុមិំនអាចជួយបុ៉ន្តែមានការពែយួបារម្ភ។ ថា្នែក់របស់ខ្ញុបំានចាប់ផ្តើមទទួលរងនៅក្នងុថា្នែក់រៀន
មួយចំនួនហើយវាបានធ្វើឱែយខ្ញុអំវិជ្ជសមានបន្ថែមដោយចាប់ផ្តើមវដ្តនែភាពឯកោនិងភាពតានតឹង។

ខ្ញុបំានបែកបាក់គា្នែខ្លនួឯងបន្ថែមទៀត។ ការចាកចែញពីផ្ទះល្វែងរបស់ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាដូចជាការងារមួ
យហើយដែលខ្ញុចំង់ធ្វើគឺនៅតែមាននៅក្នងុទីសកា្កែរៈនែផ្ទះរបស់ខ្ញុ។ំ ចិត្តគំនិតនែះតែវូបានបំផ្លចិបំផ្លែញដោយ 
ខ្លនួ ឯងឱែយខ្ញុទំទួលបានការជួបបែជំុនិងនៅការិយាល័យការសាកលែបងមួយបានទែពែែះថា្នែក់របស់ខ្ញុបំានដក់
ខ្ញុនំៅក្នងុហានិភ័យនែការសិកែសា។

ពែលដែលខ្ញុបំានចូលៅក្នងុការិយាល័យផ្តល់បែកឹែសានែះ, ខ្ញុបំានចែករំលែកបញ  ្ហែទំាងអស់របស់ខ្
ញំុជាមួយនងនិងបានសារភាពថានៅលើគែមនែការធ្លែក់ទឹកចិត្តនះទែ។ នងបានសួរថាបែសិនបើខ្ញុមំាន 
អារម្មណ៍ ល្អបែសើរជាងមុនហើយខ្ញុបំាននិយាយថាបាទ។ វាមានអារម្មណ៍អសា្ចែរែយណាស់ក្នងុការចែករំលែក
ការតសូ៊របស់ខ្ញុជំាមួយនរណាមា្នែក់ហើយខ្ញុបំានចាកចែញពីអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុមំានការតែៀមខ្លនួជាសែែចដើម្
បីដោះសែែយការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុ។ំ

មា្តែយរបស់ខ្ញុបំានកត់សមា្គែល់ឃើញខ្ញុចំាប់ផ្តើមអំពវនវឱែយមានតិចនិងតិច, បុ៉ន្តែខ្ញុបំានធននងថា 
អ្វគីែប់យ៉ាែងគឺមិនអីទែ។ វាអាចជាដោយសារតែវបែបធម៍ដែលខ្ញុបំានធំធត់នៅក្នងុនះទែបុ៉ន្តែខ្ញុមិំនដែលមាន
អារម្មណ៍ថាមានផសុខភាពក្នងុការចែករំលែកបញ  ្ហែផ្ទែល់ខ្លនួរបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុតំែងតែរកែសាទុកទំាងនះដើមែបីខ្លនួឯ
ងហើយថានៅតែជាការពិតនៅក្នងុបុ៉ន្មែនខែទំាងនះ។

ខ្ញុបំាននៅក្នងុការបដិសែធអំពី ស្្ថានភាពរបស់ខ្ញុពំែលខ្លះខ្ញុបំានចាត់ទុកដូចជាការផ្តល់បែកឹែសាស្វែងរកជំនួយ
បានផ្ដល់អនុសាសន៍ពែយួរទោសសាកលែបងនះទែបុ៉ន្តែខ្ញុមិំនដែលបានៅតាមរយៈការជាមួយវា។ ខ្ញុគិំតថាវា
គឺដោយសារតែការមាក់ងាយខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថានៅជំុវិញការធ្លែក់ទឹកចិត្តនះទែ។ ថា្នែក់របស់ខ្ញុបំាននៅជា
ពែលវែលាទំាងអស់ទាបនិងខ្ញុបំានសមែែចចិត្តឈប់រៀន។

 បន្ទែប់ពីតែមីាសនែះគឺមានជាង, ខ្ញុបំានមានដើមែបីបែែប់ ឪពុកមា្តែយរបស់ខ្ញុអំ្វដីែលបាន កើតឡើង។ 
វាមិនមែនជាការងាយសែលួទែ បុ៉ន្តែ ការស្ងៀម សា្ងែត់របស់ខ្ញុមិំនអាចបន្ត។ បែតិកម្មរបស់ ពួកគែគឺគំាទែមួយ, 
បុ៉ន្តែខ្ញុនំៅតែអាចមានអារម្មណ៍ខកចិត្តដែកនៅកែែមផ្ទែ។ ខ្ញុចំង់ឱែយពួកគែសែែកនះទែបុ៉ន្តែពួកគែធ្វើមិន
បាន។ ពួកគែតែវូបានអ្នកសា្តែប់ល្អហើយវាគឺបែហែលជាការសន្ទនសោ្មែះតែង់បំផុតដែលខ្ញុមិំនធ្លែប់មានជាមួ

យពួកគែ។ ខ្ញុបំានបែែប់ពួកគែមានបញ្ហែទំាង អស់ដែលខ្ញុមំានរហូតដល់ពែល
នះមករកែសាទុក ដើមែបី ខ្លនួឯង។ វាគឺជាឱកាសដែលងាយរងគែែះដែលខ្ញុត្ំ
រូវការដើមែបីចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញផ្លវូរបស់ខ្ញុេំធ្វដំីណែរី

រដ្ឋបាល UC Davis ដែលបានជូនដំណឹងថាខ្ញុបំានវិលតែឡប់មកវិញជំនួ
យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញំុសម្រាប់ត្រីមាសនិទាឃរដូវដែលចុងក្រោយដោយសារតែ
ការសិកែសារបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុបំានជំពក់ពួកគែអំពីការដែលខ្ញុបំាន $ 3000  ។ រហូ
តដល់ខ្ញុបំង់ឱែយពួកគែតែឡប់មកវិញ, ការចុះបញ្ជសរីបស់ខ្ញុនំៅតែរង់ចំាហើយខ្
ញំុ មិនអាចចូលរួមជាមួយសាលា UC ។

ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាការទទួល ខុសតែវូហើយខ្ញុ ំ ប្តែជា្ញែ 
ចិត្តដើមែបីបង់បែែក់បំណ៊លរបស់ ខ្ញុនំៅក្នងុពែញលែញ។ ខ្ញុបំានសមែែចចិត្តដើមែបី
ផ្លែស់ទីតែឡប់ៅ Merced, និងការចូលរួមមហាវិទែយាល័យសហគមន៍រហូតដល់ 
ខ្ញ ំុដែលបានរកែសាទុកឱែយបានគែប់គែែន់ដើមែបីតបស្នងវិញនូវបំណ៊លរបស់ខ្ញុនិំងអា
ចវិលតែឡប់ៅ UC មួយ។ ទោះ ជាយ៉ាែងណា, ការស្វែងរកការងារមួយនៅក្នងុ 
Merced, ដែលនឹងធ្វើការជាមួយកាលវិភាគមហាវិទែយាល័យគឺមានការលំបាក
និងបំណ៊លរបស់ខ្ញុមំានទំងន់ចុះលើខ្ញុជំានិច្ច។ខ្ញុមំានការចាប់ផ្តើមរិះគន់អំពីការ
ចូលរៀននៅមហាវិទែយាល័យសហគមន៍, ការគិតខ្ញុតំែវូបានគែបន្ថយពី សាលា 
ពែតឹ្តកិារណ៍ UC Davis, បុ៉ន្តែវាជាបទពិសោធន៍យ៉ាែងខា្លែងំរហូតមកដល់ពែល
នែះ។ ជាជាងការ នៅតែមាននៅក្នងុនិជ្ជសជនភាព  , ខ្ញុបំានធ្វើការសមែែចចិត្តៅ
ចូលរួមជាមួយក្លបិដែលផ្តែតលើការផ្តល់អំណាច ដល់ Chicano គែសា្គែល់ថាជា 
Movimento Chicano ដឺ Aztlan Estudiantil ឬ MEChA មួយហើយខ្ញុបំានទទួ
លបែយោជន៍យ៉ាែងចែើនពីវា។ តម្លែលើខ្លនួឯងរបស់ខ្ញុបំានកើនឡើងយឺតតែឡ
ប់មកវិញឡើង និង  ថា្នែក់របស់ខ្ញុមំានភាពបែសើរឡើងផងដែរ។

ខ្ញុបំានសមែែចចិត្តៅរៀនផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុចំង់បែើវាដើមែបីធ្វើអ្វមួីយដើម្
បីជួយកែមុគែសួារវណ្ណៈកែកីែ, ដូចជាអណ្តងូរ៉ែ។ បន្ទែប់ពីមួយឆ្នែ,ំ ខ្ញុបំានកា្លែយជាបែធន MEChA នែះហើយ
ខ្ញុបំានចូលរួមជាមួយរដ្ឋែភិ បាលរបស់សិសែស។ ខ្ញុចំង់បែើសន្ទះុនែះដើមែបីឱែយដីតែឡប់មកវិញនិងបន្តការសិកែសារ
បស់ខ្ញុនំៅ UC មួយ។

ឥឡូវនែះខ្ញុទំទួលសា្គែល់ថាខ្ញុជំារឿងឆតពែលដែលខ្ញុមំាននៅក្នងុពែតឹ្តកិារណ៍ Davis ។ ខ្ញុនំៅក្មែង, ដែល
ជារឿងចម្លែកក្នងុការនិយាយថាខ្ញុពិំតជាពិចារណាថាមានវ័យចំណាស់តែបីឆ្នែមំកហើយ។ ខ្ញុមិំនបានដឹងថាទ
ម្ងន់ដែលខ្ញុតំែវូបានដឹកឬថាតើវានឹងពក់ឱែយខ្ញុចុំះ។ ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាសមា្ពែធនិងខា្លែចការបរាជ័យខាងលើអ្វគ្ី
រប់យ៉ាែង។ ខ្ញុខំា្លែចថាមិនអាចមានលទ្ធនភាពទិញមហាវិទែយាល័យនិងការភ័យខា្លែចនែការបានតែមា្នែក់ឯង។

ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាដូចជាការបន្ថែមទៀតជាមួយវគ្គទៀងទាត់សិកែសាដែលជូនឱវាទមួយចំនួនផែសែងទៀតឬ
បែភែទនែការគំាទែនឹងបានជួយឱែយខ្ញុសំ្ថតិជែែក្នងុរយៈព  ែលវែង។ ការផ្តល់ជំនួយសង្គែែះមួយដែលដំណើរទ
សែសនកិច្ចដែលបានផ្តល់កមា្លែងំបន្តចិក្នងុពែលមួយម៉ែងបុ៉ន្តែមើលកែែយអ្នកនះខ្ញុអំាចមើលឃើញឥឡូវរបៀ
បដែលគែែន់តែមិនគែប់គែែន់ទែសមែែប់ខ្ញុ។ំ

ឥឡូវនែះខ្ញុពិំតជាតែឡប់មកវិញក្នងុ Merced, ខ្ញុបំានបែកួតបែជែងខ្លនួឯងឱែយចាកចែញពីតំបន់ការលួងលោ
មរបស់ខ្ញុនិំងខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាខ្ញុបំានពែញលក្ខណះ បានចែើនជាងពីរឆ្នែកំន្លងមកនែះនែឆ្នែ។ំ ក្នងុនមជានៅ
ក្នងុផ្ទះជាមួយនឹងការគំាទែផ្នែកសា្មែរតីរបស់កែមុគែសួារនិងមិត្តភក្តបិានធ្វើឱែយមានភាព ងាយសែលួសមែែប់ 
រូបខ្ញុនំែះ។

ក្នងុនមជាឆ្លែតមិនមែនជាសមែែប់តែការទទួលបានជោគជ័យធតុផែសំមហាវិទែយាល័យ។ មានជំនួ
យហិរញ្ញវត្ថគុែប់គែែន់គឺមិនមែនជាកតា្តែតែមួយគត់ដែរ។ ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នងុមហាវិទែយាល័
យ, ដូចជានៅក្នងុ ផ្នែកមួយផែសែងទៀតណាមួយនែជីវិត, ពឹងផ្អែកលើការរួមបញ្ចលូគា្នែនែគែឿងផែសំជា 
ចែើនសា្តែ។ំ និងមួយនែគែឿងផែសំទំាងនះតែវូបានគែសា្គែល់នៅពែលឈានដល់ការចែញសមែែប់ជំនួយ-
ដូច្នែះអ្នកមិនតែវូបានបំភ្លែចចោល, ដូចដែលខ្ញុបំានធ្វើ។      

តើធ្វើដូចម្តែចសុបិនមួយបានធ្លែក់តាមរយៈការបង្កែែប
េដយ Miguel Garcia  

Miguel Garcia with his old UC Davis ID card. 
Photo by Andres Reyes



14VOICEWAVES

កែុមគែួសារ

សូមសែមែមែលី អាយុ 13 ហើយមា្ដែយរបស់អ្នកនតែវូចាប់ៅឆ្ងែយដោយបូ៉លីសនៅចំពោះមុខអ្នក, ដោយ 
មិនដឹងថាបណា្តែមកពីហែតុអ្វ ី , បន្ទែប់មកមានការចំណាយពែលពីរឆ្នែខំាងមុខរស់នៅជាមួយអ្នកជិតខាង។ 
នះហើយជាអ្វដីែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកសែកុឡងបិ៊ចមា្នែក់ Maritza Galvez ។

«វាជាការគួរឱែយខា្លែច " បានចងចំា Galvez ដែលឥឡូវមានអាយុ 22ឆ្នែ ំ«ខ្ញុមិំនដឹងថាកន្លែងដែលពួកគែតែវូ
បានទទួលយករបស់នង ... ខ្ញុមិំនដឹងថាអ្វដីែលតែវូធ្វើ»។

រឿង Galvez 'គឺមិនមានតែមួយ។ បែមាណជា 2,7 លាននក់នៅសហរដ្ឋអាមែរិកឬមួយនៅក្នងុ 
28 មានមា្នែក់ ឬទំាងឪពុកមា្តែយនៅក្នងុរដ្ឋឬពន្ធននគារសហព័ន្ធននៅក្នងុឆ្នែ ំ 2009 នែះបើយោងតាម  
របាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិ Pew Charitable Trusts។ នៅក្នងុទីកែងុ Los Angeles ខោនធី 
តួលែខនែះគឺនៅជំុវិញ 317.000 ។

ចំនួនមនុសែសវ័យក្មែងជាមួយឪពុកមា្តែយនែ ការជាប់ ពន្ធននគារនែះគឺខ្ពស់ដូច្នែះថា សូមែបីតែឥឡូវនែះមាន 
លក្ខណៈពិសែសល្ងផ្លវូតួអកែសរមួយ, លោក Alex ដែល ឪពុកគឺនៅក្នងុគុក។ សៀវភៅរូបភាពរបស់កូនបាន ចែ
ញផែសាយមា្នែក់ផងដែរបានបែែប់រឿងរបស ក់្មែង សែមីា្នែក់ 
ដែលបានមកទសែសនឪពុករបស់នង ជាប់ពន្ធននគារ។

បានឱែយដឹងថា Galvez ដែលមា្តែយជាប់ឃំុពីតែវូបាន
ជិតមួយទសវតែសរ៍ "តែវូបានបំបែកពីឪពុកមា្តែយរបស់អ្នក
នៅពីកែែយបង្អចួកញ្ចក់គឺជាការ ខូចចិត្តទំាងសែងុ»។ 
«វាជាការរំលឹករាងកាយដែលពួកគេមិនអាចនៅជាមួ
យអ្នក។ ការមិនអាចផ្តល់ឱែយនងឱបថើបឬការបែកបា
ក់ ទំាងអស់នែយើងចុះ "។

Stephanie Loftin ជាមែធវីចែបាប់គែសួារចែបាប់ឡុង
បិ៊ច។ នងនិយាយថាឪពុកមា្តែយនឹងការពិតនៅក្នងុពែ
លខ្លះបំបាក់ទឹកចិត្តការបើកមើល, ការផ្លែស់ប្តរូលិខិតជំ
នួសឱែយចិត្តពីពែែះពួកគែមិនចង់តែវូបានគែមើលឃើញ
ដោយកូនរបស់ពួកគែនៅក្នងុគុក។ ការហៅទូរស័ព្ទៅ
ផ្ទះទន្ទមឹនឹងនែះតែវូតែតែវូបានធ្វើឡើងក្នងុអតែែខ្ពស់បែ
មូល។

នែះបានធ្វើឱែយឈឺចាប់នៅលើសតិ អារម្មណ៍ឪពុកមា្តែ
យនែការជាប់ពន្ធននគារកុមារដែលមានជាញឹកញប់នំ
ឱែយមានអាការជម្ងបឺាក់សែបាត (PTSD) និងបញ្ហែសុខ
ភាពផ្លវូចិត្តផែសែងទៀតបើយោងតាម  ការអាន Adalist-
Estrin នយកនែមជែឈមណ្ឌលធនធនជាតិស្តពីីកុមារ
និងក្រុមគ្រួសារនៃការដាក់ពន្ធនាគារនៅសាកលវិទ្យា
ល័យ Rutgers University Camden។

Adalist-Estrin ថ្លែងថា: « [ពួកគែមានអារម្មណ៍ថាមាន] មិនចែបាស់លាស់និងការបាត់បង់ "។ «ឪពុកមា្តែយគឺ
មិនសា្លែប់នះទែបុ៉ន្តែពួកគែមិននៅជំុវិញ។ "

Adalist-Estrin បានបន្ថែមទៀតថាជាញឹកញប់យុវជនទំាងនែះមិនដឹងពីរបៀបដើមែបីបងា្ហែញពីអ្វដីែលពួក
គែតែវូបាន ឆ្លងកាត់ការហើយអាចមានអារម្មណ៍ថាបានរីសអើងពីសំណាក់មិត្តភក្តដិោយសារតែសា្ថែនភាពរ
បស់ពួកគែ។

Adalist-Estrin បានថ្លែងថា: «នៅពែលក្មែងមានអារម្មណ៍ខា្មែស់ពួកគែកុហក "។ "ជាចែើននែពែលវែលាមួយ 
ដែលពួកគែមិនបានបែែប់ការពិតនែការដែលជាកន្លែងដែលឪពុកមា្តែយរបស់ពួកគែបានៅ។ "

កាលពីឆ្នែមុំននែះកែសួងយុត្តសិហរដ្ឋអាមែរិកនិងសមាគមអន្តរជាតិនែស្នងការបូ៉លីសដែលបានចែញផែសា
យឯកសារមានចំណងជើងថា "ការការពរកុមាររបស់ឪពុកមា្តែយដែលតែវូបានចាប់ខ្លនួនែះ" ផ្នែកមួយនែការ
ផ្តចួផ្តើមធំមួយបើកដំណើរការដោយសែតវិមានមួយ។

នៅក្នងុវា, ទីភា្នែក់ងារនែះបានទទួលសា្គែល់ថា: «ផលប៉ះពល់អវិជ្ជសមានលើសុខភាពជាបន្ទែន់និងផ្លវូចិត្តរយៈ
ពែលវែង, ផ្លវូចិត្ត, សង្គមនិងរាងកាយរបស់កុមារ "ដែលកើតចែញពីការចាប់ខ្លនួមួយឬទំាងពីរឪពុកមា្តែយ។

ឯកសារនែះបានផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនំដើមែបីកាត់បន្ថយការរបួសនែះនៅពែលដែលការចាប់ ខ្លនួ តែវូ 

បានធ្វើឡើងដូចជាចែបាប់ សមែែប់របៀបក្នងុការអនុវត្តចែបាប់តែវូតែធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអនីតិជន, ច ង ក ែង  
ឯកសារនិង ធនថាវត្តមានរបស់ពួកគែតែវូបានដក់ជាមួយនឹងពួកគែជាមួយអ្នកថែទំាសមរមែយ។

បុ៉ន្តែអ្នកនិពន្ធននិងតុលាការឧកែដិ្ឋ កម្ម តសូ៊មតិ កំណែទមែង់ Nell Bernstein បាន, អ្នកដែល 
តែវូបានលើកឡើងនៅក្នងុ កែដស នែះបាននិយាយ ថានយក ដ្ឋែនដែលពិតជាមានគោល នយោបាយមួយ 
ដែលបានសរសែរនៅក្នងុ កន្លែងដែលភាគចែើនកំណត់អនីតិជនរលុងជា "អាយុកែែម 18" នះទុកដែលមា
នវ័យចំណាស់ដែលជាយុវជនវ័យជំទង់ងាយរងគែែះនឹងការ តែវូបានមិន គិតដោយចាប់ខ្លនួមនែ្ត។ី

"នែះជាការផ្តល់ជូននិយមន័យ សល់ពីចន្លែះ 
16និង10 និងកែែមការៅកែែម" អ្នកនិពន្ធនដែល 
បានចំណំា។ "កុមារដែលនឹងមិនតែវូបានអនុញ្ញែតឱែយ
ចុះហត្ថលែខាជួលមួយ ដែលទទួលបានការងារមួយ
ឬចុះឈ្មែះខ្លនួឯង នៅក្នងុសាលារៀនដោយសារ 
តែអាយុរបស់ពួកគ េគឺជាបញ្ហែគោលនយោបាយជាក់
លាក់មួយចាត់ ទុក ថាមានអាយុគែប់គែែន់ក្នងុការតែវូ
ទុក នៅក្នងុផ្ទះល្វែងទទែ»។

សមែែប់ Galvez បទពិសោធន៍នែការមើលឃើញ
ម្តាយរបស់នាងនាំយកទៅឆ្ងាយមានផលប៉ះពាល់យ៉ា
ងខា្លែងំៅលើជីវិត របស់មនុសែសពែញវ័យនិងអាជីពរ 
បស់នង។ ឥឡូវធ្វើការជា        
អង្គការយុវជនមួយជាមួយសម្ពន័្ធន យុវជនយុត្តធិម៍ដែល
ជាកែមុតសូ៊មតិមូលដ្ឋែនអ្នកទោសនៅក្នងុ Inglewood 
។

YJC ផ្ដល់នូវការបែកឹែសាយោបល់កែមុដោយសែរីនិង
កូនរបស់បុគ្គលទៅឱ្យឪពុកម្តាយជាប់ឃំុព្រមទាំងការ
ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានបទពិ
សោធន៍សែដៀងគា្នែ។ អ្នករៀបចំ YJC លោកគីម Mc-

Gill University បាននិយាយថា: «នែះផ្តល់ឱែយពួកគែនូវអា
រម្មណ៍នែកម្មសិទ្ធនទិែ»។

កែមុនែះបានផ្ដល់ជូនផងដែរគ្លនិីកចែបាប់និងអាហារពែលលា្ងែចនៅផ្ទះសា្វែគមន៍ "ដើមែបីពែយាយាមឡើងវិញ 
គែសួារ" ការផ្តល់ជំនួយជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជសនូ, លំនៅដ្ឋែន, និងការងារ។

ទំាងអស់នែការផ្តល់សែវាដោយឥតគិតថ្លែជាមួយនឹងឆ្នែជំុំចុះឈ្មែះចូលរៀនបើកចំហតាមរយៈការសិកែសា
ដោយឥតគិតថ្លែ L.A. YJC ។ McGill University បាននិយាយថា: «បែសិនបើអ្នកដើរក្នងុទា្វែរនះអ្នកអាច
ជាសមាជិកមួយនិងទទួលបានធនធន»។

នៅតែមាន, ដែលបានផ្ដល់ឱែយចំនួននែកុមារជាមួយឪពុកមា្តែយជាប់ពន្ធននគារអ្នកតសូ៊មតិបាននិយាយថា 
តមែវូការបន្ថែមទៀតដើមែបីធ្វើដើមែបីធនថាពួកគែមិនតែវូបានបំភ្លែចចោល។

បានឱែយដឹងថា Galvez «យើងតែវូការការគំាទែបន្ថែមទៀតសមែែប់កែមុគែសួារដែលបានជាប់ពន្ធននគាមនុ
សែសជាទីសែឡាញ់»។ "ទំាងអស់នៅក្នងុទំាងអស់ខ្ញុគិំតថាយើងតែវូការដើមែបីបញែឈប់ការដក់បែែក់ជាចែើនចូល
ៅក្នងុការជាប់ពន្ធននគារនិងចាប់ផ្តើមវិនិយោគនៅក្នងុសហគមន៍របស់យើង»។

កុមារនិងគ្រួសារដែលមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលជាប់ពន្ធនាគាអាចទាក់ទងសម្ព័ន្ធយុវជនយុត្
តិ (323) 235-4243 សមែែប់ការគំាទែនិងពត៍មានបន្ថែម។      

Maritza Galvez, a leader at the Youth Justice Coalition, was 13 years 
old when she saw her mom taken away by police.

រំលង - តើមានរឿងអ្វកីើតឡើងចំពែាះកុមារ
នែឪពុកមា្តែយជាប់ឃំុខ្លនួ?
េដយ Jessica Salgado
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“យុត្តិធម៍សមែែប់យុវវ័យ»ដោយ Paula លោក Abad, VoiceWaves 

លោក Ed ។កំណត់សំគាលំ់: ជារៀងរាល់ឆ្នែបំែមាណជា 250.000 យុវជនតែវូបានកាត់ទោ

សឬការជាប់ពន្ធននគារ ជាមនុសែសពែញវ័យនៅទូទំាងសហរដ្ឋអាមែរិក ដែលភាគចែើនសមែែប់ 

បទល្មើសអហិងែសា។ នៅយប់ដែលបានផ្ដល់ឱែយនៅក្នងុបែទែសនែះជាមធែយម 10,000 យុវជនជាប់នៅ

ក្នងុគុកមនុសែសពែញវ័យនិងគុកជាកន្លែងដែលពួកគែគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការរំលោភបំពនផ្លវូ

ចិត្ត, រាងកាយនិងផ្លវូភែទ។ មនុសែសវ័យក្មែងតែវូបានរងផលប៉ះពល់នែការណ៍មិនស្មើគា្នែ: 62% នែយុវ

ជនផ្តន្ទែទោសនៅក្នងុបែព័ន្ធនពែហ្មទណ្ឌមនុសែសពែញវ័យមានអាហ្រ្វកិអាមែរិកនិងយុវជនទំាងនែះគឺមា

នចំនួនបែែបួំនដងចែើនជាងយុវជនសទទួលទោសជាប់ពន្ធននគារមនុសែសពែញវ័យ។ ខាងកែែមនែះ, 

អ្នកកាសែតយកយុវជន VoiceWaves ផ្តល់ជូនរបស់ពួកគែនៅលើវិធីដើមែបីដោះសែែយភាពខុសគា្នែគួរ

ឱែយភ័យខា្លែចដែលធ្វើឱែយបែព័ន្ធនតុលាការអនីតិជន។

“ផ្ទែរសិទ្ធនភិាគហុ៊នពីយុវជនរបស់យើង“

សំលែងយុវជននៅលើការជាប់ពន្ធននគារ
Michelle Siebert, 22
មនុសែសវ័យក្មែងគួរតែតែូវបានដោះលែងបន្ទែប់ពី 3 ឆ្នែំៅ 5 ឆ្នែំអាសែ័យ
លើបទឧកែិដ្ឋដែលបានបែពែឹត្ត។ [ពួកគែគួរតែ] តែូវបាន ផ្តល់លក្ខខណ្ឌ 
ដោះលែងដោយសារតែពួកគែសមនឹងទទួលបានឱកាសមួយផែសែងទៀ
តដើមែបីបញ្ជែក់ថាពួកគែបានផ្លែស់ប្តូរ។ អ្នកទាំងនះបានផ្តន្ទែទោស 
គួរតែូវ បានផ្តល់ការផ្តន្ទែទោសដោយផ្អែកលើសកម្មភាព របស់ពួកគែមិ
នមែនជាការបែណាំងរបស់ពួកគែ។

Sevly Snguon, 27
 តុលាការនិងចែបាប់ដែលមានន័យថាដើមែបីការពរយើងបមែើសុចរិតនិង 
ការពរសែរីភាពរបស់យើង កំពុងធ្វើការផ្ទុយគា្នែពិតបែែកដសមែែប់យុវជ
នរបស់យើង។ ជំនួសឱែយការវិនិយោគនៅក្នុងយុវជន, យើងតែូវបានផ្ទែរសិ
ទ្ធនិភាគហ៊ុនពីពួកគែ។ មានមនសិការនិងឫសយា៉ែងជែែមានគែែះថា្នែក់នៅ 
ក្នុង សង្គមរបស់យើងដែលជំរុញឱែយចែើនដើមែបីបែពែឹត្តបទឧកែិដ្ឋបុគ្គល, 
សូមែបីតែនៅពែលដែលពួកគែនៅតែកុមារគឺ។ គោលនយោបាយសុចរិត 
ការសា្ដែរឡើងវិញគឺជាការវិនិយោគល្អបែសើរជាងមុនដោយសារតែពួកគែ
បានបែជែងបញ្ហែជ  នែឥរិយាបទអវិជ្ជសមាន។ 

Zzzahkia Burnley, 18
តុលាការនិងចែបាប់គួរពិចារណាកតា្តែជាចែើនមុនពែលកាត់ទោសជ
នវ័យក្មែង [រួមទាំង] បែវត្តិសាសែ្តកន្លងមក, ផ្ទែខាងកែែយនិងហែ
តុផលដែលអាចធ្វើបានសមែែប់ការបែពែឹត្តបទល្មើសនែះ។ បែព័ន្ធន
តុលាការតែូវតែតឹងរឹងនៅក្នុងសា្ថែនភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនិងការ
យល់ដឹងក្នុងពួកអ្នកដែលមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគោលបំណងដើមែបីគាំ
ទែដល់ការពែយាបាលស្មើគា្នែនៅក្នុងបែព័ន្ធនតុលាការអនីតិជន។

Hiyasmin Saturay, 24
នែះជាភាពខុសគា្នែជាតិសាសន៍នៅក្នុងចំនួននែអនីតិជនតែូវបាន ចាប់ខ្លួន 
និងកាត់ទោសក្នុងតុលាការមនុសែសពែញវ័យគឺគែែន់តែជាការឆ្លុះបញ្ចែំងនែ
ការរីសអើងជាតិសាសន៍ជាបែព័ន្ធននិងភាពអយុតិ្តធម៏កាន់តែចែើននៅក្នុង
សង្គមនែះ។ យើងតែូវការកម្មវិធីជាចែើនទៀតដែលផ្តែតលើការដោះសែែ
យបញ្ហែដែលប៉ះពល់ដល់យុវជនជាជាងបទល្មើសពួកគែសូមែបីតែការបែ
ពែឹត្ដដែលតូចជាងគែបំផុតរបស់រឹងទទឹងនៅសាលា។

Angelica Ocampo, 24
មនុសែសជាចែើននែយុវជនដែលបានធ្លែក់ចូលៅក្នុងបែព័ន្ធនតុលាការអនីតិ
ជនតែូវបានចាញ់បោកចែញពីឱកាសដំបូងរបស់ពួកគែដើមែបីរស់។ វាគឺជា
សោកនដកម្មមួយដែលយុវជនសែបែកខ្មែដែលតែូវបានកើតនៅក្នុងអំពើ
ហិងែសានិងភាពកែីកែទំនងជានឹងបញ្ចប់ឡើងនៅក្នុងពន្ធននគារជាងមហាវិ
ទែយាល័យ។ វាគឺជាឱមានអារម្មណ៍តានតឹងបន្ថែមទៀតដើមែបីសូមែបីតែមើល
ឃើញថាពន្ធននគារកំពុងតែូវសាងសង់ក្នុងអតែែខ្ពស់ជាងសាលានិងមហា
វិទែយាល័យ។ តុលាការស្មើគា្នែសមែែប់យុវជនដែលចាប់ផ្តើមដោយការបំបែ
កសាលាដើមែបីបំព  ង់បង្ហូរបែែងពន្ធននគារ។ បែព័ន្ធនតុលាការពែហ្មតែូវកា
រដើមែបីបញែឈប់បទល្មើសយុវជននិងការជំនួសឱែយការកសាងធនធនដែល
ដោះសែែយកតា្តែ។

Mariah Smith, 19

យុវជនដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទល្មើសគែឿងញៀនគួរតែតែូវ
បានផ្តល់ឱែយដោះលែងនិងការផ្តល់បែឹកែសា។ មានភស្តុតាងថានិ
សែសិតនែណ៍មិនតែឹមតែូវកមែិតធំជាងសិសែសសែបែកសនះទែ។ 
ពួកគែតែូវបានគែ, ទោះជាយា៉ែងណា, ផ្តន្ទែទោសយា៉ែងខា្លែំងហើយ
នែះគឺជាការពិតខា្លែំងបំផុតសមែែប់បទល្មើសគែឿងញៀន។

តុលាការពែហ្មទណ្ឌ 


