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បច្ចុបបន្ន កាល នៅ ស្រ ុកខ្មែ រ មាន្ ជន្ ? ឬ ស្រលឹង ? ឬ វត្ថុ ? ឬ
អរុរកាយ ? រាល់ រញ្ញារំន្ួរ នស្រោះ ភាវៈ ន

ោះ ខ្ែល នេ មិន្

ស្គាល់ វា កំរុង បំរន្ច្ាប់ធមែ ន្ុញ្ា ជាក់ខ្រែ ង នោយ ថត្ រ
នមេ ង រន្ទ

ជា ឯកជន្ តាម ទូ ររ័រទ នន្ រលរែឋ ខ្មែ រ ជា

រិនររ អន កន្នោបាយ យក មក ចាក់ផ្សាយ ជា ស្គធារណៈ
តាម ទំនន្ើងច្ិត្ែ ខ្ត្ គ្មែន្ អាជាាធរ ខ្រែ ងរកចាប់ តាម ច្ាប់
ជា ធរមាន្។ ន្ិទទណឌភារ នន្ោះ អាច្ នអាយ នេ រន្ែ ត្ បាន្ ថា
ភាវៈ ន

ោះ ឬក៏ ជា អន ក មាន្ អំណាច្ ខ្េំងកាេ ររ់នៅ នៅ នលើ

ច្ាប់ជាត្ិ ឬក៏ ជា អរុរកាយ កំណាច្

ំ នអាយ អជាាធរ

រនស្គេ មិន្ហ៊ាន្ នៅរកចាប់ ឬក៏ ជា រែ ័យេម (robot) រិនររ
ខ្ែល មិន្ទាន្់ មាន្ ច្ាប់ ណាមួ យ រំរាប់ នចាទស្បកាន្់។
ខ្ត្ ទុរចារ1 នន្ ភាវៈ ន

ោះ ររែ នថៃ វា មាន្ ឋាន្ៈ (niveau)

ជា អំនរើ នេរវកមែ ច្ំនរោះ នររ ីភារ ឯកជន្ នន្ ស្បជារលរែឋ
ខ្មែ រ នស្រោះ រលរែឋ មានក់ៗ អាច្ន្ឹង ទុក ទុរចារ ន

ច
ោះ ជា វនច្េ

ច
ទកមែ ែល់ ភារស្គៃត្់កំបាំង (intimité) ជា ោច្់ខ្ត្ នន្ ជី វត្
ររ់នៅ ជា ឯកជន្ របរ់មល ួន្។ ន ើយ ជួ ន្កាល ទុរចារ ន្ិទទណឌ
ន
1

ោះ វា កាេយ ជា របរ របរ់ មន្ុរសទុច្ច រ ចត្ រំរាប់ ច្ំ រ ចត្ តាម

ទុរចារ; ែំនណើរស្បស្រឹត្ែអាស្កក់។
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នររ ីខ្រែ ងរកស្បនោជន្៏ រី ជន្ រលត្
ូ ស្ត្ង់។ ែូ នច្ន ោះ នេ អាច្ ចាត្់
ទុក រកមែ ភារ របរ់ ភាវៈ នផ្សក រីហ ជា នទារ តាមផ្សល វូ
ច្ាប់, ជា អំនរើ អស្បិយ តាមផ្សល វូ រីលធម៏ ន្ិង ជា អំនរើ ខ្ែល
ច ការ2 របរ់ នផ្សក រីហ ជា
នធែ ើ អន កែនទ នោយ មន្ែ អាេម។ វន្ិ
រកមែ ភារ ទុច្ច រ ចត្ នទាោះបី នផ្សក រីហ មាន្ ធមែ ជាត្ិ ជា អែ ី ក៏
នោយ នស្រោះ ជា រកមែ ភារ ទុច្េន្ទៈ ែល់ បុេាលឯកជន្ ខ្ែល
ជា នភាេី (possesseur) នន្ នររ ីភារ ជា ស្ទរយរមបត្ែ ិឯកជន្
(domaine privé) ការររ នោយ ច្ាប់ រំរាប់ ការររ់នៅ ជា
ធមែ តា កនុង ឋាន្ៈ ជា រលរែឋ ។
ច ច្េ័យ នរ
បុខ្ន្ែ នៅ ស្រ ុកខ្មែ រ មាន្ ច្ាប់រែឋ ខ្ត្ អន កអន្ុវត្ែ វន្ិ
ច្កែ ី នោយ ឆ ទ េត្ិ (លំនអៀង)

ំ នអាយ នផ្សក រីហ កាេយ ជា

មន្ុរសខ្េំង អរ ូបី បំរន្ រិទធិ នររ ីភារ អន កផ្សង តាម នររ ី
ខ្ថម ទា ំង មាន្ ស្ក ុម ន្ិរសិត្ ន្ិង ស្គស្ត្ស្គែចារយ រូ ខ្ក ខ្ង កាប់
ចាក់ រំរាប់ ស្បត្ិបត្ែ ិ រកមែ ភារ ទុច្ច រ ចត្ របរ់មល ួន្។ នផ្សក
រីហ ជា អន កណា ? នបើទុក ជា មន្ុរស ឬ ស្រលឹង ឬ វត្ថុ ឬ អរុរ
កាយ វារិត្ ជា អវតា នន្ ទុលេេអារុច្ភារ3 មាន្ នៅ ស្រ ុក
ខ្មែ រ ររែ នថៃ ។៚
ិ
ផោភឥតខ្មាស វនាសច្បាប់

ច ការ; ការនធែ ើទុកបបុកនមន គនេ។
វន្ិ
3 ទុលេេអារុច្ភារ; នរច្កែ ីនស្គ
ែ កនស្គ្មក កស្មមាន្។
2

ឩ ប ផៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា កា
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