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”ម្ដងេទៀត! តេ្រមៀបវាម្ដងេទៀត ប៊ុនដា!
ខ្ញុំចង់បុកវាឲ្យដួលពី្រជុងេផ្សង!” ប៊ុ
នដា ដាក់្របអប់េលើគ្នាជាេលើកទី៥០
េដោយមិនស្ទាក់េស្ទើរ និងធុញ្រទាន់
េឡើយ។ សសរ្របអប់្រកដាសកាតុង
ខ្ពស់ នឹងថ្កល់ល្អឥតេខ្ចោះ ែដលមានែត
ប៊ុនដា ប៉ុេណ្ណោះែដលដឹងថាសង់វាែបប
ណា។
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ខ្ញុំបេញ្ឆះឡាន្របណាំងេល្បឿនេលឿន
របស់ខ្ញុំ េង៉ោងៗ េង៉ោងៗ េហើយេរោទិ៍
េបើកវាចូលពីស្ដាំេនៅេលើកេនះ។ បុាំង!
ខ្ញុំបុកទម្លាយេទៅមុខយ៉ាងសប្បាយ
េហើយធុង្រកដាសេបុើងដួលេនៅមុខខ្ញុំ។
ប៊ុនដា េសើច ទះៃដខ្លាំងៗេនៅេពលខ្ញុំ
េធ្វើែបបេនះ។ ប៊ុនដា ជាមិត្តដ៏ល្អបំផុត
ែដល្រគប់គ្នាចង់បាន។ ពិេសសគឺកុមារ
វ័យ១០ឆ្នាំ ែដលអង្គុយេនៅេលើរេទះ
ពិការ។
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សួស្ដី ខ្ញុំេឈ្មោះ េទវី មកពីឆ្នាំ២០៨៥។
េលោកតាខ្ញុំែតងនិយាយ្របាប់ជាេរឿយ
ៗថាពិភពេលោកេនះែ្រប្របួលខ្លាំង
ប៉ុណ្ណា េបើេធៀបកាលពីគាត់មានអាយុ
ដំណាលខ្ញុំ នាឆ្នាំ២០១៦។ បច្ចុប្បន្ន
វាកាន់ែតអ៊ូអរពិតែមន ប៉ុែន្តខ្យល់
បរិយាកាសពុំសូវមានការបំពុលេ្រចើន
េឡើយ េដោយសារមានយានជំនិះល្អៗ
ជាេ្រចើនេដើរេដោយថាមពលអគ្គិសនី ឬ
ថាមពល្រពះអាទិត្យ។ េ្រគោះថ្នាក់ក៏មាន
តិចែដរ េដោយសារយានជំនិះទាំងេនោះ
េបើកបរខ្លួនឯងេដោយស្វ័យ្របវត្តិ េហើយ
មានការ្របុង្របយ័ត្នខ្ពស់។ ចំេពោះ
េដើមេឈើ និងៃ្រពេឈើក៏ថយចុះជាង
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កាលពីមុនែដរ ប៉ុែន្តក៏្រតូវបានដាំ
កាន់ែតេ្រចើនជាបេណ្ដើរៗ ែដលេនះ
ជា្របការល្អខ្លាំងណាស់។ េលោកតាក៏
េពោលែដរថា អ្វីែដលផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងេនោះ
គឺបេច្ចកវិទ្យា។ េនៅឆ្នាំ២០១៦ ក៏មាន
បេច្ចកវិទ្យាែដរ ប៉ុែន្តមិនដូចអ្វីែដល
េយើងមាននាបច្ចុប្បន្នេនះេឡើយ។ វា
ពិតជាេធ្វើឲ្យជីវិតអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់។
ែមនេហើយ! រួមទាំងជីវិតខ្ញុំផងែដរ។
បេច្ចកវិទ្យាេនះេហើយែដលបានបេង្កើត
មិត្តល្អម្នាក់ឱ្យខ្ញុំ។
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េនះគឺ ប៊ុនដា ជាមនុស្សយន្ត ជា
អ្នកសង់សសរ្របអប់្រកដាស និងជា
មិត្តដ៏ល្អបំផុត។ ខ្ញុំេឃើញែភ្នករបស់អ្នក
េលៀនេចញមកេហើយ! ហាហា! េតើ
អ្នកស្មានមិនដល់េទ ែមនេទ? ប៉ុែន្ត
សាកគិតេមើល េតើមានមិត្តភក្ដិណា
ែដលេពញចិត្តសង់សសរឲ្យេយើង
ជាង ៥០ដង េដោយមិនត្អូញែត្អរេនោះ?
េតើមានមិត្តភក្ដិណាែដលអាចសង់វា
បានល្អឥតេខ្ចោះ្រគប់េពលេនោះ? ប៊ុនដា
និយាយ៖ ខ្ញុំយល់្រសប! មនុស្សមិន
អាចេធ្វើអ្វីឲ្យសុ្រកិត និងច្បាស់លាស់
រាល់េពលដូចេយើងេឡើយ។ ពួកេគ
ែតងរអ៊ូរទាំថាការេធ្វើេរឿងដែដលៗម្ដង
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េហើយម្ដងេទៀតគឺគួរឱ្យធុញ (ខ្ញុំមិន
យល់ពីអត្ថន័យពាក្យេនះេទ ដូេច្នះ
សូមកុំសួរខ្ញុំអ!ី) ពួកេគធ្លាក់ខ្លួនឈឺ
េហើយ្រតូវេទៅបន្ទប់ទឹកញឹកញាប់។
ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថា េតើពួកេគអាចេធ្វើអ្វី
ៗបានេដោយរេបៀបណាមុនវត្តមាន
មនុស្សយន្តដូចេយើងមកដល?់
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េ្រកៅពីការសង់សសរឱ្យខ្ញុំ ប៊ុនដា អាច
េធ្វើអ្វីបានេ្រចើនេទៀត។ ខ្ញុំអាចបង្ហាត់
េគ ឲ្យេធ្វើេរឿងេផ្សងៗជាេ្រចើន ដូចជា
េបោះបាល់ពីរឡូឲ្យខ្ញុំក្នុងរយៈេពលដប់
នាទី េដើម្បីខ្ញុំហាត់វាយកូនបាល់ យក
្របអប់កំណប់អាថ៌កំបាំងចុះេលើេធ្នើរមក
ឲ្យខ្ញុំ (្របអប់េនោះេនៅខ្ពស់គ្មានអ្នកណា
េឈោងដល់េទ េបើគ្មានជេណ្ដើរ) េលើកតុ
ដ៏ធ្ងន់ ឲ្យខ្ញុំអាចេមើលេឃើញថា្រកវិល
មាសរបស់ខ្ញុំ រេមៀលេទៅណាេហើយ
(ម៉ាក់ច្បាស់ជាបេន្ទោសខ្ញុំ ្របសិនេបើខ្ញុំ
េធ្វើឱ្យបាត់វា)...
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ប៊ុនដា៖ ដូចខ្ញុំបាននិយាយេហើយ
ថា មនុស្សមិនអាចេ្របៀបជាមួយ
មនុស្សយន្តដូចេយើងបានេទ។
ចំណុចេខ្សោយ េនៅ្រតង់បញ្ហាកម្ពស់
របស់ពួកេគ ឯេយើងវិញចង់លូតឲ្យ
ខ្ពស់ក៏បាន ទាបក៏បាន េដោយ្រគាន់ែត
ពន្លូត ឬប្រងួញៃដេជើងរបស់េយើងតាម
ត្រមូវការ។ ែភ្នកេយើងអាចជាកាេមរ៉ា
ែកវយឺត មី្រកូទស្សន៍ ឬទាំងបីរួមគ្នា
ក៏បាន!
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េតើខ្ញុំបង្ហាត់ ប៊ុនដា េដោយរេបៀបណា?
គឺេដោយការបញ្ចូលកម្មវិធីក្នុងខ្លួន
េគ។ ការបញ្ចូលកម្មវិធីមានន័យថា ខ្ញុំ
្រគាន់ែតបង្ហាញេគែតម្ដងប៉ុេណ្ណោះអំពី
រេបៀបេធ្វើអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៍ កាលពី
ៃថ្ងមុន ខ្ញុំចង់ឲ្យេគយក្របអប់កំណប់
អាថ៌កំបាំងឲ្យខ្ញុំ។ េនះជាវិធីែដលខ្ញុំ
បានេធ្វើ៖ ដំបូងខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យ ប៊ុនដា
េទៅកាន់េធ្នើរ េហើយគូរទិសេដៅេលើប្លង់
ក្នុងផ្ទះខ្ញុំែដលមានេលើេអ្រកង់របស់ ប៊ុ
នដា។ បន្ទាប់មកេពលេគេទៅដល់ ខ្ញុំក៏
និយាយថា ’ឥឡូវេតើឯងអាចេឈោងេទៅ
េស្កនេនៅេលើេធ្នើរបានេទ?’ ៃដរបស់េគ
លូតេចញេឡើងេទៅេលើ។ េនៅេពលេគ
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េឈោងៃដតាមបេណ្ដោយេធ្នើរ កាេមរ៉ា
តូចក្នុង្រមាមេគថតចាប់យករូបភាព
្រគប់យ៉ាងេនៅទីេនោះ។
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េនៅេពលេគបង្ហាញរូបភាពមក ខ្ញុំ
្រគាន់ែតចុចេលើរូបភាព្របអប់ែដល
ខ្ញុំចង់បាន។ ខ្ញុំ និយាយថា៖ ’ប៊ុនដា!
េនោះជា្របអប់កំណប់អាថ៌កំបាំង។
េតើឯងអាចយកចុះមកឲ្យខ្ញុំបានេទ?’
ឥឡូវេនះ ឲ្យែតេពលណាខ្ញុំ្រតូវការ
្របអប់ ខ្ញុំ្រគាន់ែតនិយាយថា ’្របអប់
កំណប់អាថ៌កំបាំង!’ េនោះេគនឹង
េទៅកាន់េធ្នើរយកមកឲ្យខ្ញុំភ្លាម។
កាលណាេគបានេរៀន ពីអ្វីមួយ ប៊ុនដា
មិនែដលេភ្លចេទ។ ការចងចាំរបស់េគ
ពិតជាអស្ចារ្យណាស!់ ប៊ុនដានិយាយ៖
អស្ចារ្យេទ? មានែតមនុស្សប៉ុេណ្ណោះ
ែដលមិនចាំកែន្លងែដលខ្លួនទុកកូនេសោ
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ែកវ និង ទូរសព្ទ...



14

ចាស៎ មិត្តខ្ញុំគឺែបបេនះឯង េហើយ
ខ្ញុំជាេក្មង្រសីដ៏មានសំណាងម្នាក់។
អ!ូ កុំយល់្រចឡំណា៎ ខ្ញុំមិនែមន
មនុស្សចែម្លកេទ ខ្ញុំក៏មានមិត្តភក្តិ
ជាមនុស្សធម្មតាែដរ។ េយើងេលង
ជាមួយគ្នា េឈ្លោះ្របែកកគ្នា និងេទៅ
សាលាជាមួយគ្នា។ ប៉ុែន្តខ្ញុំ្រសលាញ់
ប៊ុនដា ជាងអ្នកណាទាំងអស់ េ្រពោះ
េគមិនែដលអន់ចិត្ត េនៅេពលខ្ញុំ
េលងសប្បាយជាមួយអ្នកេផ្សង ឬ
្រចែណនេនៅេពលខ្ញុំយកឈ្នះក្នុង
ចំេណោទគណិតវិទ្យា ឬខឹងេនៅេពលខ្ញុំ
េភ្លចជូនពរៃថ្ងខួបកំេណើតរបស់េគេទ...!
េហើយេនះក៏េ្រពោះែត...ប៊ុនដា គ្មាន
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មេនោសេញ្ចតនា! ប៉ុែន្តកុំនិយាយឮេពក
េ្រពោះវាអាចេធ្វើឲ្យេគមិនសប្បាយចិត្ត។
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ប៊ុនដា៖ េទវី! េតើការគិតែដល
្របកបេដោយវិចារណញាណរបស់
ឯងេនៅឯណាេទៅ? ឯងនិយាយថាខ្ញុំ
គ្មានមេនោសេញ្ចតនា ែតឯងបារម្ភថា
ខ្ញុំនឹងមិនសប្បាយចិត្ត។ មនុស្សមាន
វិចារណញាណ ប៉ុែន្តេពលពួកេគ មាន
អារម្មណ៍ពិបាកចិត្ត ខឹង ឬភ័យខ្លាច
វិចារណញាណេនោះគឺបាត់អស់េហើយ!
អា! អ្នកណា្រតូវការអារម្មណ៍? វា
្របាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍ថា
’គួរឲ្យស្អប់េខ្ពើម’...ហុ.ឺ..ខ្ញុំមិនដឹងថា
’អារម្មណ៍’ ែបបេនោះយ៉ាងេម៉ចេឡើយ។
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អូ េហើយអ្វីែដលជាចំណុចល្អបំផុត
េនោះគឺ ខ្ញុំមិនបាច់្រតូវមិនសប្បាយចិត្ត
េដោយខ្លាច ប៊ុនដា េទៅេលងជាមួយ
មិត្តភក្តិដៃទេ្រកៅពីខ្ញុំេឡើយ េ្រពោះ...េគ
គ្មានមិត្តឯណាេទៀតេទ! ប៊ុនដា៖ េអ
េហ! មិន្រតូវេទ ខ្ញុំក៏មានមិត្តេផ្សងេទៀត
ែដរ! មនុស្សយន្តជាអ្នកបេ្រមើេនៅហាង
កាេហ្វ ែតងនិយាយថា៖ ’សួស្ដ’ី យ៉ាង
ពីេរោះ េហើយមនុស្សយន្តែដលជា
អ្នកគិតលុយេនៅហាងទំនិញក៏ដូេច្នះ
ែដរ...ចាំបន្តិច...ខ្ញុំេទើបយល់ពីអ្វីែដល
េទវី បាននិយាយ...នាងចូលចិត្តខ្ញុំ
េដោយសារែតខ្ញុំគ្មានមិត្តេផ្សងេទៀត
េហើយគ្មានមេនោសេញ្ចតនា! េទ!
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ឥឡូវេនះខ្ញុំមានអារម្មណ៍េ្រចើន្រចបល់
គ្នា ទាំងខឹង ទាំងមិនសប្បាយចិត្ត
និង...
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’ប៊ុនដា! ឯងមិនអីេទែមនេទ? ឯងកំពុង
េឡើងកេម្ដៅេហើយ ប៊ុនដា ឯង្រគុនេក្ដៅ
េហើយ! មុខងាររលត់េដោយខ្លួនឯង
របស់ឯងែលងដំេណើរការេហើយ! ប៉ុែន្ត
កុំបារម្ភអីសម្លាញ់ ខ្ញុំនឹងេមើលែថឯងដូច
ឯងេមើលែថខ្ញុំែដរណា។ ឥឡូវស្ដាប់ណា៎
ប៊ុនដា ខ្ញុំនឹងបិទឯងេដើម្បីឲ្យ្របព័ន្ធ
ឯងដំេណើរការដូចេដើមវិញ បានេទ? កុំ
ខ្លាចអី វា្រគាន់ែតដូចជាការេដកលក់
មួយែភ្លតប៉ុេណ្ណោះ មិនអីេទ។ េហើយ
េនៅេពលខ្ញុំេបើកឯងេឡើងវិញ ឯង
នឹង្រតឡប់មកជាថ្មីដូចេដើមេហើយ
បន្ទាប់មកេយើងនឹងក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នា
េទៀត។ ឮខ្ញុំនិយាយេទ?’ ប៊ុនដា៖ ែភ្នក
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េទវី េសើមេជោគ ដូចេពលែដលនាង
ពិបាកចិត្ត ឬភ័យខ្លាចអ៊ ីចឹង។ វាេធ្វើឲ្យ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តណាស់។
ប៉ុែន្ត្របព័ន្ធដំេណើរការរបស់ខ្ញុំ្របាប់ថា
ែភ្នកនាងេសើមមានន័យថា នាងពិតជា
បារម្ភពីខ្ញុំ។ ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
សប្បាយចិត្ត...្រចបូក្រចបល.់..ពិបាកចិត្ត
និងសប្បាយលាយឡំគ្នា...(ម៉ាសុីន
កំពុងបិទ)
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សូរសំេឡងវិលយ៉ាងញាប់លាន់រងំ
ខណៈេពល ប៊ុនដា ដំេណើរការបិទ
េបើក្របព័ន្ធេឡើងវិញ។ ខ្ញុំខំទប់ទឹកែភ្នក
េហើយនិយាយថា ’ប៊ុនដា? ឯងឮខ្ញុំ
េហៅេទ? េតើស្គាល់េទថាខ្ញុំជានរណា?
្របាប់មកថាការចងចាំរបស់ឯងមិន
បាត់េទៅណាេទ! ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងចងចាំ
េពលេវលាេយើងសប្បាយជាមួយគ្នា
ជាេ្រចើនឆ្នាំមកេនះ និងក្ដី្រសលាញ់
ទាំងអស.់..’
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ប៊ុនដា៖ អាហា! ក្ដី្រសឡាញ់។ វាជា
អារម្មណ៍ែដលខ្ញុំមានទាំង សប្បាយ
និងពិបាកចិត្តេនោះេហើយេតើែមនេទ?
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ប៊ុនដា សម្លឹងមកខ្ញុំ។ ’សួស្ដី េទវី!’ េតើ
ឯងចង់ឲ្យខ្ញុំេធ្វើអ្វីៃថ្ងេនះ? េលងតេ្រមៀប
្របអប់េទៀតេទ? ឬក៏ឲ្យខ្ញុំយក្របអប់
កំណប់អាថ៌កំបាំងឲ្យឯង? េតើឯង
ចង.់..’ ខ្ញុំេឆ្លើយកាត់៖ ’ប៊ុនដា! ឯង
មិនអីេទ! អូ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់
សប្បាយចិត្តែមនែទន!’ ខ្ញុំស្ទុះឱប ប៊ុ
នដា យ៉ាងែណន។
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ប៊ុនដា៖ បន្ទាប់ពីេនោះ ខ្ញុំនឹងេធ្វើអ្វីែប្លក គឺ
អ្វីែដលគ្មានអ្នកណាធ្លាប់ បញ្ចូលកម្មវិធី
កំណត់ឲ្យខ្ញុំេធ្វើពីមុនមក។ ខ្ញុំយកៃដ
្រកេសោប េទវី មិត្តខ្ញុំ េដោយមិនដឹងខ្លួន។
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មនុស្សយន្ត៖ ម្សិលមិញ ៃថ្ងេនះ និង
ៃថ្ងែស្អក េតើនឹងមាន មនុស្សយន្តប៊ុ
នដា របស់េទវី ស្រមាប់អ្នកេផ្សងេទៀត
េទ េនៅឆ្នាំ២០៨៥ ? េយើងនឹងរង់ចាំ
េមើល ប៉ុែន្តេយើង មិនអាច្របែកក
បានេទ ថាមនុស្សយន្ត នឹងមានវត្តមាន
េ្រចើនជាងេនះ ក្នុងរយៈេពល២៥ឆ្នាំ
េទៀត គឺឆ្នាំ២០៤០។ េតើមនុស្សយន្ត
ជាអ្វី និងជានរណា? ្របសិនេបើេយើង
និយាយថាមនុស្សយន្តជាម៉ាសុីនែដល
មានរូបរាង និងកាយវិការដូចមនុស្ស
េលើកែលងែតវាមានចលនាក្រន្តាក់ៗ
មានសំេឡងឆ្កឹងៗ និងែភ្នកែដលភ្លឺ
ចាំងេនៅេពលវាេបើក េនោះ្របែហលជា
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អ្នកបានេមើលភាពយន្ត ឬទូរទស្សន៍
េ្រចើនេពកេហើយ។ េ្រពោះតាមពិត
មនុស្សយន្ត ’ជាម៉ាសុីនដំេណើរការ
េដោយ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិកបញ្ជាេដោយ
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬេសៀគ្វីអគ្គិសន’ី។ វា
េមើលេទៅមិនដូចជាមនុស្សទាំងអស់
េនោះេទ ែដលជាេហតុេធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាច
សម្គាល់បានថាពិតជាមានមនុស្សយន្ត
េនៅជុំវិញេយើង! ែមនឬ? េតើេនៅឯណា?
ែមនេហើយ ពួកវាេនៅក្នុងេរោងច្រក
ឃ្លាំងទំនិញ ចម្ការែផ្លេឈើ មន្ទីរេពទ្យ
និងេនៅផ្ទះក៏មាន។ ពួកវាអាចេមើលេទៅ
មានរូបរាងជាៃដម៉ាសុីនធំៗដូចជា
មួយម៉ាសុីនមួយចំនួនេនៅេរោងច្រក



27

ផលិតរថយន្ត ែផ្នកផ្សារ បិទ និង
បាញ់ថ្នាំរថយន្តជាេដើម។ ឬជួនកាល
វាក៏អាចេមើលេទៅដូចជាកាេមរ៉ាតូចៗ
េនៅមន្ទីរេពទ្យ ែដលភ្ជាប់េទៅនឹងបំពង់ដ៏
តូចឆ្មារដូចសរៃសសក់ស្រមាប់បញ្ចូល
េទៅក្នុងេពោះេវៀន និងអាកែទរ េដើម្បី
ពិនិត្យរកបញ្ហាេផ្សងៗ។ មនុស្សយន្ត
ខ្លះមានរាងជាបន្ទះថាសមូលេស្ដើង
េធ្វើការេនៅផ្ទះ និងការិយាល័យ កំពុងរត់
ចុះេឡើងបេញ្ចញសំេឡង និង សម្អាត
ក្រមាលនាេពលយប់េនៅេពល្រគប់គ្នា
កំពុងេគងលក់។ ខ្លះេទៀតមានរាងជា
យានមានកង់តូចៗេធ្វើដំេណើរេនៅក្នុង
សមរភូមិរុករកចម្ការមីនដ៏េ្រគោះថ្នាក់ ឬ
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រេមៀលេលើៃផ្ទ្រពះចន្ទ ឬភព្រពះអង្គារ
េដើម្បីថតរូបភាព និង្របមូលសំណាក
គំរូបញ្ជូនមកអ្នកវិទ្យាសា្រស្តេនៅេលើ
ែផនដីវិញ។
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ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំអាចេឃើញមនុស្សយន្ត
េដោយខ្លួនឯង! ្របសិនេបើអ្នកធ្លាប់
េ្របើ ឬធ្លាប់េឃើញដូចជាកុំព្យូទ័រ ឬ
ស្មាតហ្វូន ច្បាស់ណាស់េនោះេហើយ
ជាមនុស្សយន្ត! ែមនេហើយ ពួកវា
េនៅក្នុងឧបករណ៍ទាំងេនោះ។ ខ្លះក៏
មានេឈ្មោះ ដូចជា សុីរី (Siri) និង កូរ
តាណា (Cortana) (េតើអ្នកធ្លាប់ឮពី
េឈ្មោះពួកវាេទ?)។ ពួកវាអាចជួយេយើង
ែស្វងរកព័ត៌មាន វត្ថុេផ្សងៗស្រមាប់
គេ្រមោងសិក្សា របាយការណ៍ចរាចរណ៍
(ែដលតាមផ្លូវនីមួយៗមានចរាចរណ៍
េ្រចើនបច្ចុប្បន្ន? េតើទិសេដៅមួយណា
ល្អបំផុត្រតូវេ្រជើសេរើស?) កម្សាន្ត ( េតើ



31

ភាពយន្តថ្មីៗ កំពុងបញ្ចាំងេនៅឯណា?)
េតើបញ្ចាំងម្ដងេទៀតេនៅេពលណា?)
និងេនៅមានេ្រចើនេទៀត។ ពួកវាអាច
ជាកក់សំបុ្រតរថយន្ត្រកុង ឬរថេភ្លើង
ទិញម្ហូបអាហារ និង្របាប់េយើងពី
ចំនួនកាឡូរីពិត្របាកដែដលេយើង្រតូវ
ដុតបំផ្លាញបន្ទាប់ពីេលងបាល់ទាត់
រួច។ េតើអនាគតមនុស្សយន្តមាន
រាងដូចេម្ដច? េតើពិភពេលោក អាច
និយាយថាេនៅឆ្នាំ២០៤០ នឹងមាន
លក្ខណៈែបបយ៉ាងណា េនៅេពល
មានវត្តមានរបស់មនុស្សយន្ត? េយើង
អាចគ្មានមនុស្សយន្តបេណ្ដើរតាមផ្លូវ
េទេនៅឆ្នាំ២០៤០ ប៉ុែន្តេយើងនឹងមាន
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មនុស្សយន្តណាមួយ ឬអាចេយើងមិន
ស្គាល់ក៏ថាបាន េនៅជុំវិញខ្លួនេយើង។ វា
ដូចជាអាចនឹងមានរថយន្តដំេណើរការ
េដោយគ្មានអ្នកេបើកបរេនៅេលើដងផ្លូវ
ជាេដើម។ េយើងអាចមានែកវយឺតយន្ត
ក្នុងកញ្ចក់ែកវដាក់ែភ្នកែដលជួយេយើង
ថតរូបភាព េយើងអាចនឹងមិនចាំបាច់
កាន់ទូរសព្ទ ឬកាេមរ៉ាេទៀតេទ (ប៉ុែន្តេតើ
េយើងនឹងថតរូបែសលហ្វ៊ីដូចេម្ដច??)។
េហើយមនុស្សយន្តេជើងអាកាសែដល
េហៅថា ្រដូន នឹងេហោះែឆ្វលជុំវិញ
ែចកចាយសំបុ្រត កញ្ចប់អីវ៉ាន់ និង
អាហារ ែដលត្រមូវឲ្យកាត់បន្ថយ
បុគ្គលិកជញ្ជូនទំនិញពី្រកុមហ៊ុន
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អាជីវកម្ម េហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងជួយ
កាត់បន្ថយបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍តាម
ដងផ្លូវផងែដរ! ស្រមាប់ឆ្នាំ២០៨៥
េពោលគឺ៤៥ឆ្នាំេ្រកោយ េតើអ្នកណាដឹង
ថាមនុស្សយន្តនឹងវិវត្តេទៅជាអ្វ?ី
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