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បុរសមយួររុមដដលចូលចិត្តតុ្បដត្ងមុខមាត្ ់ សសលៀរពារដូ់ចជាមនុសសរសី និយាយសតីថ្នមៗ សរទុ់រដវងអន្លល យ 
និងមានចរតិ្ដូចជាមនុសសរសី រតូ្វបានមជឈដ្ឋា នជុុំវញិផតល់រហសសន្លមឲ្យថា ជាររុមបុរសរសឡាញ់បុរស ឬ
បុរសសភទទីបី ។ 

AFP Photo 

បុរសភមេងៗ ជួបជុំគ្នា ភៅមាត់ទភនេមាុង ក្មុងេាភំពញ នាថ្ងៃទី ៦ 
តុលា ២០០៧។ ងេីៗភនេះ បុរសភេទទី៣ បានបង្ហា ញនូវការចង់
បាននូវចាបដ់ដលអនុញ្ញា តឲ្យពួមភេអាចភរៀបការ ជាមយួភេទដូច
គ្នា បាន។ 

 

 

 

តាមសោរ ជបួ សុខចុំសរ ើន របធានររុមគុំរទបសចចរសទសរបស់អងគការ ខាណា ដដលមានរមមវធីិមយួសធវើការពារ់
ពន័ធជាមយួនឹងបុរសរសឡាញ់បុរស បានរុំណត្អ់ត្តសញ្ញដ ណររុមសនេះជាពិសសស សដ្ឋយដផែរសៅសលើអារបប
រិរយិារបស់ពរួសេ រមួមានដូចជាការរមួសភទជាមយួនឹងបុរសដូចគន  ការេិត្របស់ពរួសេចងម់ានដដេូរមួសភទជា  
បុរស។ល។ ចុំសពាេះរូបកាយខាងសរៅរបស់ររុមសនេះមានការដបងដចរជាពីររបសភទសទៀត្ មានរបសភទសរខ់លី ដដល
មានរូបរាងដូចបុរសធមមតា សហើយអាចរមួសភទជាមយួនឹងបុរសរប៏ាន ឬជាមយួនឹងស្រសតីរប៏ាន។ ចុំដណររបសភទ
សរដ់វង មានអត្តចរតិ្ដូចជាមនុសសរសី មានចុំណងរ់មួសភទដត្ជាមយួនឹងបុរសសពញលរខណៈសទ ។  

http://www.rfa.org/khmer/indepth/gay-men-want-gay-marriage-law-05272008071912.html
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សោរ ជបួ សុខចុំសរ ើន រប៏ានទទួលស្គគ ល់ផងដដរថា របសិនសបើររុមសនេះមានការផ្លល ស់បតូរសភទ មជឈដ្ឋា នជុុំវញិអាច
មានការយល់សផសងសៅវញិ ។  

សោរ ជបួ សុខចុំសរ ើន បានមានរបស្គសនថ៍ា ៖ «ជាបុរសរមួសភទជាមយួនឹង បុរសហនឹង ខលួ នគត្ផ់្លទ ល់សៅរនុ ង
លិខិត្ឆលងដដនរតី សៅរនុ ងអត្តសញ្ញដ ណបណ័ណ រតី គត្ស់ៅដត្ដ្ឋរថ់ា គត្ជ់ាបុរស សរពាេះរបសិនជាគត្ដ់្ឋរថ់ា គត្់
រសី សេនឹងអាចសមើលគត្រ់នុ ងផលូ វសផសង» ។ 

បុរសសរដ់វងស ម្ េះ ផល ដដលសពវដថ្ងមានវយ័ ៣៧ឆ្ន ុំសហើយ បានឲ្យដឹងថា រូបសេធាល បប់ានសនសុំចិត្តបង៉សធវើជា
ស្រសតីសមផទេះជាងដមៃឆ្ន ុំមរសហើយ និងបានបង្ហា ញឲ្យស្គធារណជនដឹងថា រូបសេមានសបេះដូងជាន្លរ ីតាុំងពីសិរាសៅ
វទិាល័យមរសមលេ៉ះ ដត្មនិមានអនរណាសេរពមសម័រេសឡើយ ។ ផល េិត្ថា មរពីរូបសេមនិសូវមានលុយ ។ ផល 
និយាយទុំងអស់សងឃមឹ សពលរ ុំឭរពីសរឿងសរ ើសេូរសររ ។  

ផល បានសរៀបរាបថ់ា ៖ «ខញុ ុំពិត្នឹងចងស់រៀបការ ប៉ុដនតសមើលសៅ វាមិនអាចសទ សរពាេះអី ខញុ ុំវាស្គមជាងសហើយ គម ន
បុរសណា សេមររតូ្វការខញុ ុំសទ» ។ 

យ៉ាងណាមញិ មនិដមនបុរសសភទទីបីទុំងអស់សុទធដត្កាល ហានសចញមុខរបកាសចងស់រៀបការដូច ផល សទ ។  

ដូដូ អាយុ ២១ឆ្ន ុំ ដដលមានរូបរាងខាងសរៅជាបុរសសរខ់លី ដត្ស្គរភាពថា មានចិត្តសបតី្បុរសសភទដូចគន  មនិ
ទនហ៊់ានរបកាសខលួនជារសី និងេិត្េូរពីសរឿងសរៀបការសទ សរពាេះខាល ចមានបញ្ញា ជាមយួនឹងរេួស្គរ ។  

ដូដូ បានឲ្យដឹងថា ៖ «ខាងម៉ារប៉់ាខញុ ុំ គត្រ់ុំពុងដត្សរ ើសសអើង ខញុ ុំអត្ហ៊់ាន ទនស់ធវើខាងហនឹងសទ ចុំសមើលសបើសិនជា
ដថ្ងសរកាយ ចុំេិត្សទៀត្» ។ 

មានចុំណូលចិត្តដូចបុរសសរដ់វងដដទសទៀត្ដដរ សស្គភណ័ ដដលមានអាយុ ២៣ឆ្ន ុំ ដឹងថា ខលួនមានចិត្ត
រសឡាញ់បុរស សមាគ ល់ខលួនឯងសដ្ឋយសពលស ើញមនុសសរបុស េឺមានការចបអ់ារមមណ៍ជាងន្លរ ីនិងមានចុំណង់
ផលូវសភទខពស់សៅសលើបុរស ។ សស្គភណ័ មានរូនចិត្តមយួ ចងដ់ររបដ្ឋបស់ភទ និងរូបរាងខាងសរៅជារសី សរពាេះេិត្
ថា អាចសរៀបការនិងរស់សៅជាមយួបុរសដដលខលួនសពញចិត្តបាន ។  

សស្គភណ័ បានបញ្ញជ រថ់ា ៖ «របដហលជាអាច្នដល់ការសរៀបការផង សរពាេះអីរបសិនសបើសយើងមានរបដ្ឋប់
សភទជាស្រសតី អីុចឹង បុរសដដលសេមររសឡាញ់សយើង សយើងមានរបដ្ឋបស់ភទជាស្រសតី អីុចឹង បុរសហនឹង េឺសេអត្ខ់ាម ស់
សេសទ» ។ 
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សទេះបីជាយ៉ាងណា សស្គភណ័ មានរងវល់មយួរនុងការវេះកាត្ប់តូរសភទ ដូចជា ផល និង ដូដូ ដដរ េឺបញ្ញា ថ្វកិា 
សហើយតាមស្គថ នភាពសពវដថ្ងសនេះ សស្គភណ័ ត្ែូញដត្ែរថា រតូ្វការសពលសវោសនសុំរបារ ់ជាសរចើនឆ្ន ុំ ទរមាុំរេបដ់ថ្ល
វេះកាត្ ់។ សស្គភណ័ បានដឹងតាមរយៈមតិ្តភរតិថា ការវេះកាត្ប់តូរសភទ រតូ្វចុំណាយថ្វកិា ជាង ២០០០ដុោល រ ។ 

សោររសី រពុំ ដដន របធានរមមវធីិ អងគការដខមរអភវិឌ្ឍនស៍សរភីាព ដដលសធវើការសនិទធស្គន លជាមយួនឹងររុមបុរស
រសឡាញ់បុរសសនេះ បានឲ្យដឹងថា ររុមបុរសរសឡាញ់បុរស ពិត្ជាចងប់ានចាបអ់ាចសរៀបការជាមយួនឹងដូចគន  
ដត្មនិទនម់ានការទមទរឲ្យដ្ឋចខ់ាត្ណាមយួ ជាមយួនឹងរដ្ឋា ភបិាលសទ ។  

អងគការសនេះបានរតឹ្មដត្សធវើការផសពវផាយសដើមបឲី្យសហេមនប៍ានដឹងថា បុរសរសឡាញ់បុរសមានពិត្សៅរនុង
សងគមរមពុជាដមន ។  

សោររសី រពុំដដន បានឲ្យដឹងថា ៖ «សធវើជាលរខណៈផសពវផាយថា ឲ្យសហេមនគ៍ត្ប់ានដឹងឮ  សហើយគត្ច់ង់
បានសភទដូចគន សរៀបការជាមយួគន  ដត្សយើងអត្ស់ធវើជាលរខណៈមយួរបឆ្ុំងត្វ៉ាដ្ឋចខ់ាត្សទ» ។ 

ប៉ុបពី ដដលជាតារាសដមតងមាន រ ់ មានស ម្ េះលបលីាញ និងមានរបជារបិយភាពសៅរមពុជា មនិសូវជាមានបញ្ញា
នឹងសភទទីបីសនេះសទ ផទុយសៅវញិ ប៉ុបពី ទទលួអុំណរស្គទរពីមជឈដ្ឋា នជុុំវញិយ៉ាងសរចើន និងអាចររចុំណូលតាមរ
យៈការសដមតងបានយ៉ាងសពញចិត្តជាមយួនឹងមុខង្ហរសភទ ទីបីសនេះ ។ 

ប៉ុបពី អេះអាងថា បានផ្លល ស់បតូរអវៈយវៈសភទជារសីទុំងរសុងសហើយ ដដលសនេះេឺជាសុបិនមយួ ដដលបុរសសភទទីបី
សរដ់វងចងប់ាន បដនថមពីសលើសិទធរិនុងការសរៀបការជាមយួនឹងសភទដូចគន  ។ ប៉ុបពី សៅមានមហិចឆតាចងឲ់្យ
របសទសរមពុជាទទលួស្គគ ល់ និងអនុញ្ញដ ត្ឲ្យសភទដូចគន អាចសរៀបការជាមយួគន បានផងដដរ ។ 

ប៉ុបពី ទទូច ថា ៖ «របសិនជាមានឱកាស ន្លងខញុ ុំនឹងទមទរសិទធិមយួថា ឲ្យរបសទសសយើងដូចជារបសទសជិត្
ខាងសយើង ជារបសទសមយួ អនតរជាតិ្ ដត្មតង េឺថាមានសិទធិការជាមយួសភទដូចគន ដត្មតង» ។ 

សឆលើយត្បភាល មៗពីការដរដរបចាបស់ដើមបគីុំរទសភទដូចគន អាច សរៀបការជាមយួនឹងសភទដូចគន បាន បុេគលិរសពទយ
មយួរូបដដលសុុំមនិបសចចញស ម្ េះ បានមានចុំណាបអ់ារមមណ៍របតិ្រមមត្បថា ៖ «ខញុ ុំអត្គ់ុំរទសទ! សុុំឲ្យចាបស់រៀប
ចុំថា ឲ្យសភទដូចគន អាចសរៀបការជាមយួនឹងគន បាន វាដូចជាសៅរចួសទ» ។ 

ចុំដណរសោរ សីុម សសងហុរ ជានិសសតិ្ចាបដ់នស្គរលវទិាល័យភូមនិទនីតិ្ស្គស្រសតនិង វទិាស្គស្រសតសសដារិចច 
ចងឲ់្យររាចាបស់នេះដដដល ដត្យល់រសបឲ្យពរួសេអាចរស់សៅជាមយួគន បាន ។  



បុរសភេទទីបី ចងម់ានចាបអ់ាចភរៀបការភេទដូចគ្នា  [2008-05-27] ទំពរ័ 4 

 

សោរ សីុម សសងហុរ បានមានរបស្គសនថ៍ា ៖ «ខញុ ុំថា អត្ល់ែ រប៏៉ុដនតសយើងអាចរស់សៅជាមយួនឹងគន បាន រប៏៉ុដនត
ចាបមិ់នេរួឲ្យដរសទ» ។ 

មជឈដ្ឋា នអនរចាបប់ានដណន្លុំថា មានជសរមើសពីរសរមាបម់នុសសសភទទី៣ អាចសរៀបការបានសដ្ឋយរសបចាប ់េឺ
ទីមយួ រតូ្វបតូរសភទ និងទីពីរ រតូ្វរងច់ុំឲ្យមានការដរដរបចាបទ់ទលួស្គគ ល់ ។ 

ពារព់ន័ធនឹងការបតូរសភទ សោរសមធាវ ី សុរ សុំសអឿន ន្លយររបតិ្បត្តិដនអងគការររុមអនរចាបក់ារពារសិទធិរមពុជា 
បានដណន្លុំថា ៖ «សៅរនុ ងចុំណុចសនេះ សបើសិនជាគត្ច់ងដូ់រ របដហលជារតូ្វបតឹងសៅតុ្ោការស្គរសមើល សត្ើ
តុ្ោការសេសសរមច ឬអត្ ់សបើតុ្ោការអនុញ្ញដ ត្ ទទួលគត្ថ់ា ជារសីអាហនឹង ខញុ ុំសជឿថា ដូចជាមិនសទើសទល់សទ 
មិនរបឆ្ុំងសទ សរពាេះរនុ ងផលូ វចាប ់ គត្ថ់ា មយួសភទរសី មយួសភទរបុស ដូសចនេះអាចសរៀបការជាមយួគន បានអីុចឹង
សហើយ» ។ 

តាមចាបស់តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងរេួស្គរ ឆ្ន ុំ១៩៨៩ ដដលរុំពុងដត្អនុវត្តន្លសពលបចចុបបនន រនុងមារតា៦ បាន
ដចងថា សរៅពីបុេគលគម នពោនុភាពដនលិងគ អនរមានជុំងឺរសបង មហាររី កាមសរាេ ដដលមនិទនព់ាបាលបាន
ជាដ្ឋច ់ជនវរិលចរតិ្ បុេគលដដលមានចុំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីមុនមនិទនរ់ោយ បុេគលមានសភទដូចគន  រម៏និ
អាចសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សដ្ឋយរសបចាបប់ានដដរ ។ 

សោរ សម៉ាញ ស្គផ្លន អនុរបធានេណៈរមមការនីតិ្រមមនិងយុត្តិធម ៌ ដនរដាសភា បានឲ្យដឹងថា តាមរដាធមមនុចដ
ដនរពេះរាជាណាចរររមពុជា មនិបានហាមឃាត្អ់ាពាហ៍ពិពាហ៍សភទដូចគន សទ សរពាេះវាជាសិទធិសសរភីាពរបស់របជា
ពលរដា ពរួសេអាចសរៀបការបានតាមដបបរបដពណី ដត្សដ្ឋយស្គរមានចាបដ់ចងហាមឃាត្អ់ាពាហ៍ពិពាហ៍សនេះ 
មនិមានភាពរសបចាបស់ទ ។ សោរបានបញ្ញជ រថ់ា ទល់ដត្មានការសសចរតីសសនើចាបម់ររដាសភាសដើមបសីធវើ
វសិស្គធនរមម ។  

សោរ សម៉ាញ ស្គផ្លន ដណន្លុំថា ៖ «រដាធមមនុចដ សយើងថា សិទធិសសរភីាពរបស់របជាពលរដាមាន រ់ៗ  រនុ ងរដាធមមនុចដ
អត្ម់ានរុំណត្ស់ៅរនុ ងររបខណ័ឌ ដនការសរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍សភទដូចគន សទ ។ សបើគត្ស់ៅជាមយួគន  ឬគត្ស់រៀប
ការអី មានបញ្ញា អី សរៀបសៅ ! ដត្សបើតាមចាប ់ផលូ វចាប ់ចុេះសុំបុរត្អាពាហ៍ពិពាហ៍អី អត្ស់ធវើបានសទ» ។ 

តាមសោរ ជបួ សុខចុំសរ ើន របធានររុមគុំរទបសចចរសទសរបស់អងគការ ខាណា បានបង្ហា ញឲ្យដឹងថា សៅរមពុជា
មានបុរសរសឡាញ់បុរសរបដហលជា ១៤០.០០០ (ដបប់នួមុនឺ) ន្លរ ់ ។  សោររប៏ានឲ្យដឹងបដនថមសទៀត្ផង
ដដរថា ជាសរឿយៗ សេដត្ងស ើញររុមសនេះរបឈមមុខនឹងការសរបើអុំសពើហិងាពីសុំណាររ់រុម បងតូ្ចបងធុំ ដដល
មនិចូលចិត្តររុមបុរសរសឡាញ់បុរស និងបញ្ញា របឈមមុខខពស់បុំផុត្ េឺសុខភាពរបស់ពរួសេ  ៕ 


