
សកម្មជន	  អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា	  បានជួយ	  ដោយ	  

អង្គការសហប្រជាជាតិនិង	  អង្គការសង្គម	  ស៊ីវិល	  ត្រូវបាន	  ជម្រុញឱ្យ	  
រដ្ឋាភិបាលអនុម័ត	  ការហាម	  ឧក្រិដ្ឋកម្ម	  ស្អប់និង	  រើសអើង	  ច្បាប់	  ។	  

អ្វីដែលត្រូវបាន	  ផ្សព្វផ្សាយថាជា	  សហគមន៍	  ក្នុងតំបន់	  ជាលើកដំបូង	  
ឧទ្ទិសដល់	  ការព្រួយបារម្ភ	  ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  កិច្ចពិភាក្សា	  

ត្រូវបានធ្វើឡើង	  នៅរាជធានី	  ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី	  ខែមករា	  20	  ទៅ	  21	  និង	  
រួមបញ្ចូលទាំង	  ជាង	  50	  ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  ប្រជាពលរដ្ឋ	  ពិភាក្សាអំពី	  

ការរើសអើង	  ពួកគេបាន	  ជួបប្រទះ	  ។	  អាន	  រឿង	  ពី	  រាជធានីភ្នំពេញ	  ប៉ុស្តិ៍។	  
	  
"យើងជា	  ប្រជាជនសាមញ្ញ	  ពេក	  "	  ណៃ	  សិដ្ឋជា	  ពី	  សហគមន៍	  ឥន្ទធនូ	  កម្ពុជា	  (	  
Rock	  )	  បានឱ្យដឹងថា	  ។	  "	  ប្រជាជនសាមញ្ញ	  ដែលត្រូវការ	  ការចូលដំណើរការ	  
ទៅកាន់	  ការងារ	  ការអប់រំនិង	  ការថែទាំសុខភាព	  ;	  ?	  ហេតុអ្វីបានជា	  យើង	  គួរ	  
រើសអើង	  ប្រឆាំងនឹង	  អ្នក	  អំពីរបៀបដែលយើង	  ស្លៀកពាក់	  ឬអ្នកដែល	  
យើងស្រឡាញ់	  "	  
	  
ជាអកុសល	  ផ្លូវ	  ទៅ	  ច្បាប់	  ដូចនោះក៏ដោយ	  វិជ្ជមាន	  ដើម្បីទទួលបាន	  សមភាព	  
សម្រាប់	  អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  ដែល	  ពេលខ្លះអាចជា	  labyrinthine	  ។	  
នៅក្នុង	  ទីក្រុងស៊ីថល	  ឧទាហរណ៍	  សម្រាប់ការ	  ចុច	  ច្បាប់	  បែបនេះ	  
បានចាប់ផ្តើម	  ក្នុងឆ្នាំ	  1970	  ជាមួយនឹង	  ភាពជោគជ័យ	  យ៉ាងរហ័ស	  នៅក្នុង	  
ក្រុមប្រឹក្សា	  ទីក្រុង	  ដែលជាកន្លែងដែល	  ច្បាប់	  ហាមឃាត់	  ការរើសអើង	  
លើមូលដ្ឋាននៃ	  ការតំរង់ទិស	  ខាងផ្លូវភេទ	  នៅក្នុង	  លំនៅដ្ឋាន	  ការងារនិង	  

ស្នាក់នៅ	  សាធារណៈ	  បានអនុម័ត	  យ៉ាងឆាប់រហ័ស	  ដោយមាន	  ការគាំទ្រពី	  
សម្ព័ន្ធមិត្ត	  នេះ។	  នៅក្នុងការ	  spurt	  នៃ	  គំនិតសុទិដ្ឋិនិយម	  
យ៉ាងខ្លាំងដោយ	  វិក័យប័ត្រ	  ដើម្បីពង្រីក	  ការការពារ	  នៅក្នុង	  រដ្ឋ	  

វ៉ាស៊ីនតោន	  នេះ	  នឹងត្រូវបាន	  ណែនាំ	  នៅក្នុងការ	  1977th	  ស្ទើរតែ	  ភ្លាម	  

ទោះបីជា	  សកម្មជន	  ទីក្រុងស៊ីថល	  ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  តើ	  មាន	  
ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង	  ប្រតិកម្មប្រឆាំង	  នោះ	  បានព្យាយាម	  លុបចោល	  
ការបន្ថែមនៃ	  ការតំរង់ទិស	  ផ្លូវភេទ	  ច្បាប់	  សិទ្ធិ	  ស៊ីវិល	  របស់ទីក្រុង	  នេះ។	  

ដើម្បីធ្វើដូច	  នោះ	  ពួកគេ	  នឹងត្រូវ	  រៀនពីរបៀប	  ក្នុងការ	  បញ្ចុះបញ្ចូល	  

សម្ព័ន្ធមិត្ត	  ដែល	  មិនមែនគ្រាន់តែ	  ពីរបី	  នីតិបញ្ញត្តិ	  នៅក្នុងរាងកាយ	  
នោះទេតែ	  ជា	  ពលរដ្ឋ	  ទាំងមូល	  ។	  វានឹង	  យក	  ស្ទើរតែ	  30	  ឆ្នាំមក	  -‐	  រហូតដល់	  

ឆ្នាំ	  2006	  -‐	  សម្រាប់	  ច្បាប់នេះ	  ដល់។	  តើ	  ច្បាប់សិទ្ធិ	  ស៊ីវិល	  បានអនុម័ត	  



នៅទីបំផុត	  ក៏	  បានរៀបរាប់លម្អិត	  នៅក្នុង	  សេចក្ដីណែនាំអំពីការ	  លើក	  

paperback	  ថ្មីនៃ	  ទីក្រុងស៊ីថល	  បុរសស្រឡាញ់បុរស	  នោះទេ។	  អ្វីដែល	  
នៅទីបំផុត	  បានធ្វើការ	  គឺជា	  យុទ្ធសាស្រ្ត	  ជំហាន	  ដោយ	  ជំហាន	  ចេតនា	  

ខ្លាំងណាស់	  នៅក្នុងការ	  ចូលរួម	  ដោយ	  អ្នកជំងឺ	  ខ្លាំងណាស់	  -‐	  និង	  
បានកំណត់	  ខ្លាំងណាស់	  -‐	  កំណត់	  នៃការ	  តស៊ូមតិនិង	  សមាជិកសភា	  ដែល	  

បានដឹងថាតើ	  ការកសាង	  មូលមតិគ្នា	  បន្តិច	  ដោយ	  ប៊ីត	  ...	  ចាប់ផ្តើម	  ឧទាហរណ៍	  
ជាមួយនឹង	  បំណងប្រាថ្នា	  របស់	  ឪពុកម្តាយ	  ជារៀងរាល់	  មិន	  មានកូន	  ណាមួយដែល	  

ការគម្រាមកំហែងចំពោះ	  នៅតាមសាលា	  ។	  
	  
មើល	  វីដេអូ	  ព័ត៌មានទូរទស្សន៍	  ពិនិត្យឡើងវិញនូវ	  ប្រវត្តិសាស្រ្ត	  
ទីក្រុងស៊ីថល	  ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា	  ,	  ចាប់ផ្តើម	  ជាមួយនឹង	  ការចាប់ខ្លួន	  
សម្រាប់ការ	  ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា	  ក្នុងឆ្នាំ	  1895	  និង	  បន្ត	  តាមរយៈការ	  
ផ្តួចផ្តើម	  ចំនួន	  13	  ក្នុងឆ្នាំ	  1978	  ថា:	  «	  ប្រវត្តិ	  នៃ	  សិទិ្ធ	  
បុរសស្រឡាញ់បុរស	  នៅក្នុង	  ទីក្រុងស៊ីថល	  "	  


