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វត្ត មាន ហ៊ុន សែន នៅអង្គ ការែហប្រជាជាត្ិ នត្ើគាត្់បាន
ចំនេញអវ ី និង្ ខាត្អវ ី ?
មានមត្ិ ជនសមែ រមល ះ យល់ន ើញថា ហ៊ុន សែន បានចំនេញនប្ចឿ
ន នៅនលើផ្ទៃ ននោបាយក្នុង្ប្ែ ុក្ នប្រះគាត្់អាចរង្ហាញដល់
ប្រជាពលរដឋ សមែ រថា រររគាត្់ប្ត្ូវបាន អ.ែ.រ. ទទួ លស្គគល់
នហើយ

ការទទួ លស្គគល់អនត រជាត្ិននះឯង្

អាចឲគាត្់នរល

អះអាង្ ចំនរះប្រជាពលរដឋ សមែ រថា គាត្់ ជានាយក្រដឋ មន្រនតី
ប្ែរចារ់។ ការយល់ន ើញននះ ជាប្រក្យប្ត្ភាព ឈរនលើត្ក្ក ស្គ
ន្រែត (logique) ផ្នរ ូរភាព សដលគាែននរណាអាចប្រសក្ក្បាន។
រ ូរភាពពិត្ននះ ហ៊ុន សែន យក្វាមក្នប្រើ មិនសមនែំរារ់ន្វ ើ
នអាយែង រ់នៅក្នុង្ែង្គ ម

សត្ែំរារ់រនង្ក ើន

នូ វនែចក្ត ីខាលច

នប្រះធាត្៊ុ អំណាច ផ្នរររគាត្់ជា រររអត្តតវែិក្។ នៅក្នុង្
រររសររននះ

ប្រជាពលរដឋ

គាែនមានអវ ីែំរារ់ការររែិទធិ

ររែ់មល ួនននាះន ើយ នប្រះអាជាា្រ ែថ ិត្នៅក្នុង្ែភាពប្បាជាា
អារ់ ផ្នអំណាចផ្តតច់ការ នាំនអាយជនទ ំង្ឡាយ គាែនចារ់
ការររ រែ់នៅ ក្នុង្នែចក្ត ីខាលច ផ្នអំណាច នប្រះ រររអត្តតវ
ែិក្ ត្ប្មូវនអាយប្រជាពលរដឋ នគារពហួ ែប្រមាេ នូ វអំណាច
ររែ់មល ួន។ នៅក្នុង្ឆនៃ ៈននះ អន ក្ផ្តតច់ការ ទ៊ុក្ប្រជាពលរដឋ ជា
ឩ ប ណៅ ែ ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ែត្វ នោក្ (créature) ទន់នមោយ សដលប្ត្ូវសត្នគារពដាច់ខាត្
អន ក្ដឹក្នាំ

សដលជាែត្វ នោក្ខាលំង្នដាយអំណាច។

នៅក្នុង្

គំនិត្ននះឯង្ សដល ហ៊ុន សែន សលល ង្ថា អន ក្នមោយ ប្ត្ូវសត្
ចាញ់ រ ីឯអន ក្ខាលំង្ប្ត្ូវសត្ឈន ះ។ គំនិត្សររននះ គឺឈរនលើ ការ
សរង្ភាគមន៊ុែស ជាែត្វ មានសត្ ែភាវគត្ិ ស្គតរ់រង្ហគរ់ ទេឌ
ក្ិចច។ នៅក្នុង្ស្គែរត្ីសររហន ឹង្ នហើយវាប្ត្ឹមសត្រ៊ុេណឹង្ នរលថា
ហ៊ុន សែន ទទួ លបានចំនេញ ក្នុង្ឋានៈជាែត្វ ត្ិរចាាន។
សត្ជនសមែ រមល ះនទៀត្ យល់ន ើញថា វត្ត មាន ហ៊ុន សែន វានាំនអា
យគាត្់ខាត្នប្ចើនផ្ប្ក្ននាះសដរនៅនលើផ្ទៃ ផ្នត្ផ្មល មន៊ុែស ររែ់
គាត្់ផ្តៃល់។ ដូ ចោង្ ន័យ ផ្ននែចក្ត ីសលល ង្ការេ៏ ររែ់គាត្់
រង្ហាញនអាយន ើញថា

គាត្់គាែនការនអៀនខាែែ់អវីរនត ិចនស្គះ

ន ើយ នដាយនប្រើការភូ ត្ក្៊ុហក្ ែំរារ់ការររ អំនពើរលន់អំណាច
ររែ់គាត្់

នប្រះគាត្់គាែនអវ ីនប្ៅពីយក្គំនិត្នថាក្ទរននះ

មក្នប្រើសត្រ៊ុនណា
ណ ះ ដបិត្គាត្់រែ់នៅក្នុង្អក្៊ុែល ជាចីរកាល
នហើយ អក្៊ុែល វាព៊ុំអាចនលើក្ត្ផ្មល មន៊ុែសបានននាះនទ។
ដូ នចន ះ ការចំនេញ និង្ ខាត្ ររែ់ ហ៊ុន សែន វាជាដំនៅនចញរ
ង្ី ររែ់គាត្់ សដលនគនមើលន ើញ និង្ ្៊ុំក្លិន ពីចមាងយ។ នវទិកា
ផ្ន អ.ែ.រ. វាព៊ុំអាច ជាទីក្សនល ង្ ែំរារ់គាត្់មក្ោង្ដំនៅ
ែអុយ ររែ់គាត្់បានននាះន ើយ។ ប្គរ់ក្រេី ហ៊ុន សែន និង្
រន ររែ់គាត្់ ជាលជាាភាព ផ្នប្រជាជាត្ិសមែ រ។

ឩ ប ណៅ ែ ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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