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ហ ៊ុន សែន បានចំណេញអ្វ ី និង ខាតអ្វ ី ? 

 

ឩ ប  ណៅ  ែង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ១  ត៊ុ លា  ២ ០ ១ ៨  

  

វត្តមាន ហ ៊ុន សែន នៅអង្គការែហប្រជាជាត្ិ នត្ើគាត្់បាន

ចំនេញអវ ី និង្ ខាត្អវ ី ? 

មានមតិ្ ជនសមែ រមល ះ យល់ន ើញថា ហ ៊ុន សែន បានចំនេញនប្ចឿ

ន នៅនលើផ្ទៃននោបាយក្ន ុង្ប្ែកុ្ នប្រះគាត្់អាចរង្ហា ញដល់

ប្រជាពលរដឋសមែ រថា រររគាត់្ប្ត្វូបាន អ.ែ.រ. ទទួលស្គគ ល់ 

នហើយ ការទទួលស្គគ ល់អនត រជាត្ិននះឯង្ អាចឲគាត្់នរល

អះអាង្ ចំនរះប្រជាពលរដឋសមែ រថា គាត្់ ជានាយក្រដឋមន្រនត ី

ប្ែរចារ់។ ការយល់ន ើញននះ ជាប្រក្យប្ត្ភាព ឈរនលើត្ក្កស្គ

ន្រែត  (logique) ផ្នររូភាព សដលគាែ ននរណាអាចប្រសក្ក្បាន។ 

ររូភាពពិត្ននះ ហ ៊ុន សែន យក្វាមក្នប្រើ មិនសមនែំរារ់ន វ្ ើ

នអាយែងរន់ៅក្ន ុង្ែង្គម សត្ែំរារ់រនង្ក ើន នូវនែចក្ត ីខាល ច 

នប្រះធាត្៊ុ អំណាច ផ្នរររគាត្់ជា រររអត្តត វែិក្។ នៅក្ន ុង្

រររសររននះ ប្រជាពលរដឋ គាែ នមានអវ ីែំរារ់ការររែិទធ ិ

ររែ់មល នួននាះន ើយ នប្រះអាជាា ្រ ែថ ិត្នៅក្ន ុង្ែភាពប្បាជាា

អារ់ ផ្នអំណាចផ្តត ច់ការ នាំនអាយជនទងំ្ឡាយ គាែ នចារ់

ការររ រែ់នៅ ក្ន ុង្នែចក្ត ីខាល ច ផ្នអំណាច នប្រះ រររអត្តត វ

ែិក្ ត្ប្មូវនអាយប្រជាពលរដឋ នគារពហួែប្រមាេ នូវអំណាច

ររែ់មល នួ។ នៅក្ន ុង្ឆនៃ ៈននះ អនក្ផ្តត ច់ការ ទ៊ុក្ប្រជាពលរដឋ ជា
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ែត្វនោក្ (créature) ទន់នមោយ សដលប្ត្វូសត្នគារពដាច់ខាត្

អនក្ដឹក្នាំ សដលជាែត្វនោក្ខាល ំង្នដាយអំណាច។ នៅក្ន ុង្

គំនិត្ននះឯង្ សដល ហ ៊ុន សែន សលលង្ថា អនក្នមោយ ប្ត្វូសត្

ចាញ់ រឯីអនក្ខាល ំង្ប្ត្វូសត្ឈន ះ។ គំនិត្សររននះ គឺឈរនលើ ការ

សរង្ភាគមន៊ុែស ជាែត្វ មានសត្ ែភាវគតិ្ ស្គត រ់រង្ហគ រ់ ទេឌ

កិ្ចច។ នៅក្ន ុង្ស្គែ រតី្សររហន ឹង្ នហើយវាប្តឹ្មសត្រ ៊ុេណ ឹង្ នរលថា 

ហ ៊ុន សែន ទទួលបានចំនេញ ក្ន ុង្ឋានៈជាែត្វត្ិរចាា ន។ 

សត្ជនសមែ រមល ះនទៀត្ យល់ន ើញថា វត្តមាន ហ ៊ុន សែន វានាំនអា

យគាត់្ខាត្នប្ចើនផ្ប្ក្ននាះសដរនៅនលើផ្ទៃ ផ្នត្ផ្មលមន៊ុែស ររែ់

គាត្់ផ្តៃ ល់។ ដូចោ ង្ ន័យ ផ្ននែចក្ត ីសលលង្ការេ៏ ររែ់គាត្់ 

រង្ហា ញនអាយន ើញថា គាត្់គាែ នការនអៀនខាែ ែ់អវ ីរនត ិចនស្គះ

ន ើយ នដាយនប្រើការភូត្ក្៊ុហក្ ែំរារ់ការររ អំនពើរលន់អំណាច

ររែ់គាត្ ់ នប្រះគាត់្គាែ នអវ ីនប្ៅពីយក្គំនិត្នថាក្ទរននះ 

មក្នប្រើសត្រ ៊ុនណាណ ះ ដបិត្គាត្់រែ់នៅក្ន ុង្អក្៊ុែល ជាចីរកាល 

នហើយ អក្៊ុែល វាព៊ុំអាចនលើក្ត្ផ្មលមន៊ុែសបានននាះនទ។ 

ដូនចនះ ការចំនេញ និង្ ខាត្ ររែ់ ហ ៊ុន សែន វាជាដំនៅនចញរ

ងី្ ររែ់គាត្់ សដលនគនមើលន ើញ និង្ ្៊ុំក្ល ិន ពីចមាង យ។ នវទិកា

ផ្ន អ.ែ.រ. វាព៊ុំអាច ជាទីក្សនលង្ ែំរារ់គាត្់មក្ោង្ដំនៅ

ែអ ុយ ររែ់គាត្់បានននាះន ើយ។ ប្គរ់ក្រេី ហ ៊ុន សែន និង្ 

រន ររែ់គាត់្ ជាលជាា ភាព ផ្នប្រជាជាតិ្សមែ រ។       


