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គត់ក៏េចញពីរតកូលកូនអនករកែដរ គត់បនទក់ទងនិង នេយបយ េហយបនចុះេឈម ះ
ចូលេទេរៀនេនសលេយធមួយ រចួបនរកមុបដិវតតេនកនុងជួរកងទ័ព រចួបនដេណត ម
អំណចពី េសតច អីរដីស េដយកមល ំងរដឋរបហរ មិនបងហូរឈមមួយ។ គត់បនរលំយេចល 
របបេសតច រចួរបកស់សធរណះរដឋអរប់លីបី៊ កនុងឆន ំ១៩៦៩-១៩៧៧ េរកយមក បនបតូរម
ក អរប់លីបី៊ ចម៉ហិរយ៉ី ពីឆន ំ១៩៧៧-២០១១។ របេទសលីបី៊េរកមករដឹកនំ កដហវី រតូវ
បនេគេថក លេទស ជំុទិសេដយ បនចិញច ឹមពួកេភវរកមម ដក់រគប់ផទុះ េនកនុងយនតេហះ 
ែផន ែអម ៃហវល ១០៣េនទីរកុង ឡកេឃបី៊ សកតែឡន។ កលេនះបូ៉លីសសេងកតករសមង ត់ 
របស់សកតែឡន បនរកភុសតតងេឃញ េដយមនជនជតិ លីបី៊ ពីរនក់ជប់ទក់ទងនិងករ 
េធវេអយផទុះយនតេហះេនះ។ េនឆន ១ំ៩៩១ េគទមទរ េអយេលក កដហវី បញជូ នជនទំង
ពីរនក់េនះមកកត់េទស ែតកដហវីជំទស់។ ១៩៩២ អងក រសហរបជជតិនឹង អងក រមួយ
ចំនួន បនេលកៃដដក់គំនបេសដឋកិចច របឆំងនឹងរបេទសលីបី៊ បនេធវេអយរបេទសេនះ 
ខតទឹករបក់$៩០០លន។ េលសពីេនះេទេទៀត  កដហវីទទួល សងជមងឺចិតតេទ រកុម
រគួសរ អនកែដលបនសល ប់ទំងអស់េនះ។ តំងពីមនសរងគ មេនរបេទស អរក់ មក កដ
ហវី បនផល ស់បតូរចិតត េដយបនបនទន់ចិតតថ មិនផលិត អុ៊យរ៉នីញូ៉ម េទៀតេទ។ របេទសខង
លិចក៏អបអរ េហយក៏បនដកសមព ធេសដឋកិចចេចញ។ បុ៉ែនតបញហ សងគម េហយអនកអត់ករងរ
េធវក៏េកន កន់ែតេរចន េដយកនុងរបបរបស់គត់ របកន់ បកសពួក និង រគសួរនិយម ពីមួយៃថង
េទមួយៃថង បញហ ក៏កន់ែតសមុគសម ញេឡងៗ។ ទនទឹមនឹងបញហ កនុងរបេទស ៃចដនយអី េន
របេទសជិតខង គឺរបេទស ទុយេនសីុ មនករេរ បំរះ និងបះេបរ បនញងំេអយពលរដឋ េន
កនុងរបេទសរបស់គត់ ចប់េផតម េងបេឡង និង េរ បំរះែដរ។ កនុងេដមឆន ២ំ០១១សរងគ មសីុវលិ



ក៏ ចប់េផតម កនុងេពលជមួយគន  ខងរកុមបះេបរក៏ចប់ េផតមបេងកតចលន េដមបីរបឆំង
េលក កដហវី។ រកុមចលនបេងកតេនៃថងទី២៧ ែខកុមភះ ឆន ំ២០១១ េគេហថ Arab Spring។ 
ពួករបឆំង កដហវី គណកមម ករ រកុមរបឹកសជតិេដមបីផល ស់បដូរ National Transitional 
Council េដមបីរគប់រគងេលដីរេំដះ។ មនករសមល ប់ជេរចនេដយរបបេលក កដហវី។ 
េដយមិនចង់េឃញករសមល ប់រងគ ល បកសសមព័នធ ដឹកនំេដយ ណតូ NATO បនេធវអនតរ
គមន៏េនៃថងទី ២១ ែខ មិន េដមបីបងក រមិនេអយរកុម េលកកដហវី បនតរសមល ប់មនុសសតេទ
េទៀត។ កនុងេពលជមួយគន េនះ តុលករអនតរជតិ ICC បនេចញដីករចប់ខលួនេលកនិង
បរវិរ របស់គត់ទំងអស់ េនៃថងទី ២៧ ែខមិថុន។ េលក កដហវីបនធល ក់េចញពីដំែណង 
េនៃថងទី២០ ែខសីហ ឆន ំ២០១១។ គត់បនេភៀសសឹកឬេគចខលួនេចញពីទីរកុង រទឹពបូ៉លី បនត
េទរសកុភូមិកំេណ តរបស់គត់ េសុត Sirte។ ទឹកដីេសតេនះេហយែដលគត់   បនេហថជ
រដឋ នីថមីៃនរបេទសលីបី៊យ៉ េហយបនតរវយជមួយពួកចលនអស់រយះេពលពីរបីែខ រហូតអស់
ជីវតិ។ 

 

របេទសទុយេនសីុ មនរបជជនរបម៉ន ១១លននក់ គត់បនអំណចេដយករេធវរដឋ
របហរេដយមិនបងហូរឈមពី របធនធិបតីមុន េឈម ះ ហបីប បូ៊គីប Habib Bourguiba។ 
េលកមិនបនបញច ប់មធយមសិកសផង េលកធល ប់បនេធវជឯកអគគរដឋទូតរបចំរបេទស បូ៉
ឡូញ អស់រយះេពល៤ឆន ំ។ េរកយមកេធវជរដឋមរនតី រកសួងមហៃផទ កនុងឆន ំ១៩៨៦ រចួេធវជ
នយករដឋមរនតី េរកមករដឹកនំរបធនធិបតី ហបីប កនុងែខតុលឆន ១ំ៩៨៧។ បិន អលី 
បនេអយរគូេពទយ ពិនិតយេលក ហបីប េហយេធវរបយករណ៏េដយយកេលស ឬ េចតថ
េលករបធនធិបតី ហបីប ខវះសមតថភពដឹកនំរបេទស។ កនុងឆន ំដែដលៃថងទី៧ ែខវចិឆក
េលកបនេឡកន់អំណចជរបធនធិបតី។ េរកមករដឹកនំរបស់ បិន អលី ដំបូង េសដឋ



កិចចេនមនភពនឹងេនេឡយ។ កររស់េននិងបេញចញមតិ េហយេសរភីពក៏មនកំរតិ រល់
េពលតិះេទៀនរបស់អនករបឆំង រតូវទទួលវន័ិយមិនសមរមយ ែថមទំងជប់គុក និងបត់ខលួន។ 
រកុមអនកែតងែតទទួលករគំរបគំែហង អនកេផសងេរកពីសកមមជនៃនបកស មិនបនអនុញញ តេអ
យមនករងររតឹមរតូវ ភពអយុតតិធម៌កនុងសងគម កន់ែតមនេរចន ដូចជករជិះជន់ េរបហឹ
ងសរេទេលពលរដឋ មិនបនេគរពសិទិធមនុសស របឌិតភុសតតងឬកំហុសែកលងកល យ ករវនិិចឆ័យ
េទសគម នភពយុតតធម៌ និងករដក់ទណឌ កមមដ៏យង់ឃនងសហវៃរពៃផស។ រហូតដល់ឆន ំ
២០១០ រកុមបះេបរ បនចប់េផតមរបឆំងរបស់េលក បិន អលី កន់ែតខល ំងេឡង 
េដយសរ ខវះករងរ, ពុករលួយ, បកសពួក និង រគួសរនិយម, របស់របររបចំៃថងកន់ែតេឡង
ៃថល និង ភពរកីរក កនុងសងគមកន់ែតយ៉ប់។ េនៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ េនទីរកុង សីឌី បូ៊
ហសុីដ ខងលិចៃន ភគកណត លរបេទស មនបុរសមន ក់អយុ២៦ ែដលជអនកលក់ឥវ៉ន់បែនលរ 
ែផលេឈ តមផលូវរតូវបនបូ៉លីសរបឹអូសយក ឥវ៉ន់ទំងអស់ េហយក៏មិនដឹងេធវេម៉ច ក៏ដុតខលួន
ឯងរហូតដល់សល ប់ជិវតិ។ ៃថងទី៤ ែខមករ មនហវូងមនុសស ជង៥០០០នក់ បនមករមួទុកខ 
ជមួយសពបុរសមន ក់េនះ េហយសពេនះក៏កល យជសញញ ៉  ឬ គំរ ូសំរប់រេំដះសងគម។ករេរ 
បះេបរ ក៏ចប់េផតមេកតេឡង េហយក៏កន់ែតេរចនេឡង េដយរកុមបតុករ បន ែរសក
េដយថ៖ េសរភីព, ករងរ, ភពៃថលថនូរ។ ករទមទរបនឮរនទឺ េហយមនករគំរទ ពី
សំណក់ពលរដឋទំងអស់ ទូទំងរបេទស ចរនតនេយបយកនុងរបេទស បនេធវេលក បិន អ
លីេនមិនសុខ េហយមិនអចេធវ វេិសធនកមមទន់េពល េដយសនយបតុករអំពីករែកតរមង់
របបរបស់គត់ ែតករនិយយលួងេទហវូងបតុករ មិនបនសងប់េទ រឯីខងបកសរបឆំង ក៏បន
ដកខលួនេចញ េធវេអយមតិសងគម និង អនតរជតិ មិនទុកចិតត េពលេនះបូ៉លីស េលក បិន អ
លី បនបញ់ឬសមល ប់បតុករអស់៧៨នក់និង របួស៩៤នក់ បនញុងំបតុកមម រតិែតខល ំងេទវ
ដង។ េលក បិន អលី និរេទសខលួនេដយលួចេហះេចញេទេរករបេទស។ មុនដំបូងយនត
េហះផទ ល់របស់េលក បនេហះតរមង់េទរបេទស បរងំ ែតរបេទសបរងំមិនអនុញញ តេអ
យចុះ រចួយនតក៏បនតេហះេទរបេទស សវឌីត អរប់។ េនកនុងរបេទសទុយេនសីុ េគកំពុង
េរៀបចំកត់េទស េលក បិន អលី និង របពនធ េឈម ះ េលឡ បិន អលី េដយអវតតមនទំង
ពីរអនក។ េទសែដលេចតមកេលេលក គឺ ករមនទំនក់ទំនងកនុងអជីពែដលេលកនិង
របពនធបនេធវកនុងរយះេពល២៣ឆន ំ កលែដលេលកកន់អំណច។ េនៃថងទី ២០ ែខមិថុនឆន ំ



២០១១ ទំងពីរនក់រតូវបនតុលករសំេរចកត់េទសមន ក់ៗ ៣៥ឆន ំ។ េរកយមកេគបនេទ
រគប់ៗ សំណក់របស់េលក េគបនរកេឃញរទពយសមបតតិ និង មសេពជយជេរចនេនកនុង
សំណក់របធនធិបតី បិន អលី។ កនុងករជប់ទកទង់នឹងេទស តុលករបនពិន័យ ទឹក
របក់៥០លន អឺរ ូEuro។ េគបនតមដនេហយនិងរយ ករណ៏ថ របពនធ គត់បនលួច ឬ  
បែងវរមសទមងន់ ១›៥េតន ែដលមនតៃមល $៦៥លន ដុលល រ េចញពីធនគរដឋ។ េរកយមក
េគបនរយករណ៏ថ ចំនួនសមជិករកុមរគួសរ របស់ជនជប់េចតទំងពីរ ទំងអស់៣៣
នក់រតូវបន ចប់ខលួនជបនតបនទ ប់។ ករវនិិចឆ័យេទសរតវូបនេកតមនភល មេនេពលែដល
េលកេទដល់របេទស សវឌី អរប់។ របបថមីៃនរបេទសទុយេនសីុ បនេធវបតយប័ន េទ
របេទស សវឌីអរប់ ែតរបេទស សវឌី អរប់ មិនបនបញជូ នជនជប់េចតទំងពីរអនកេនះ
មកវញិេទ។ ដំណឹងឬព័ត៌មនចុងេរកយ េគឮថេលក បិន អលី រតូវរងេរគះនិងជមងឺដច់
សរៃសឈមកនុងខួរកបល េហយកំពុងពយបលកនុងមនទីរេពទយ េនរបេទស សវឌី អរប់។ 

 

េលក ហូសនី មូបរ៉ក់ រតូវបនែតងតំងជ អនុរបធនធិបតីៃនរបេទស អីុជសីប កនុងឆន ំ
១៩៧៥។ កនុងឆន ១ំ៩៨១ េឡងកន់តំែណងជរបធនធិបតី បនទ ប់ពីមនករេធវឃតេទេល
េលក អន់វ៉ សដត។ កនុងអំឡុងេពលកន់អំណច គត់ជអនកដឹកនំដ៏យូរជងេគ បនទ ប់ពីរ
ដឹកនំមុនៗ។ របធនធិបតី អន់វ៉ សដត បនរបគល់មុខដំែណងគត់ ជេមបញជ ករកង
ទ័ពេជងអកស កនុងចេនល ះឆន ំ១៩៧២-១៩៧៥។ កនុងឆន ២ំ០១១ កនុងេពលែដលមនករេរ បះ
េបរ អស់រយះេពល១៨ៃថង គត់រតវូបនរកុមបតុករទមទរេអយចុះេចញពីតំែណងេដយ
រកុមបដិវតត អីុជសបី។ េលកបនកន់ដំែណងែកបរ៣០ឆន ំ ែដរ។ អនុរបធនធិបតីបនរបកស់
េអយដឹងថ េលក ហូ៊សនី រពមលែលង ពីតំែណងេហយេផទរ អំណចេទរកុមរបឹកសជន់



ខពស់ៃនកងទ័ពជតិ Supreme Council of the Armed Forces ។ ៃថងទី១៣ ែខេមសសុភចរបុរស
បន បញជ េអយឃត់ខលួន េលក ហូសនី និង កូនរបុសេលកទំងពីរ អស់១៥ៃថង េដមបសួីរ 
អំពី អំេព ពុករលួយ និង ករេរបអំណចហួសកំរតិ Abuse of power។ េរកយមកេគរតវូបន
បងគ ប់ េអយគត់បងហ ញខលួនេដយតុលករេចតរបកន់េលក េទនិងបទ មិនយកចិតត
ទុកដក់ េទេលករបញឆ ប់ បទបញ់សមល ប់េទេលហវូងបតុករ េនេពលែដលមនករេរ បំរះ
របឆំងនិងេលក េនថេរៀ ែសវរ។ េហយបូកផសនិំងករេចតរបកន់េទេលករេធវឃត អតីត
របធនធិបតី អន់វ៉ សដត។ េនៃថងទី២ ែខមិថុន តុលករអីុជសីប បនសំេរច ដក់េទស
េលក េអយជប់គុកមួយជីវតិ។ ដំណលេពលែដលេលក រតូវបងហ ញខលូន េនសលកតី 
េលកទទួលរងេរគះ និងជមងឺ ជរបចំ។ ែខកុមភះ ព័ត៌មនរយករណ៏ថ េលកមនរទពយ
សមបតតិផទ ល់ខលួនកនុងចំនួនទឹករបក ពី$៤០-៧០ពន់លន ដុលល រ ែដលជប់ទកទងេទកនុងកិចច
សនយ េនេពលែដលេលក បនបំេរ កងទ័ពអកស។ របភពកែសតេផសងេទៀតបនរយករ
ថ គត់មនលុយដល់េទ $៧០ពន់លន ដុលល រេនះគឺបនមកពីអំេពពុករលួយ។ េនៃថងទី 
១២ ែខកុមភះ ឆន ំ២០១១ របេទសសវីស បនរបកស់ របឹយកឬ បិទសិទធិ មិនេអយ េលក ហូ
សនី និងរកុមរគួសរ មនសិទិធ ដកលុយ ទំងអស់េនះេឡយ។ សពវៃថងេលក កំពុងរតូវបន
ជប់ឃំុឃងំទំងឈឺ និង េឡងសលកតីទំងឈឺ។ កូនរបស់េលក េឈម ះ កមល់ ក៏រតូវបន
ចប់ែដរ អនកខលះនិយយថកមល់េនះេហយ ែដលេធវេអយចៃរង ដល់ឳពុកខលួន េដយបន
យកដំែណង ជទីរបឹកសផទ ល់ របស់េលក ហូ៊សនី។មិនដឹងជកមល់ ផលុំរតេជៀករេបៀបេម៉ច
បនជ នំេរគះមកឳពុក េនះជសមតីរបស់កូនគត់មន ក់េទៀត។ របូកមល់ឈរេនជិតគត់
ខងេរកម។ 

 



 

េលក សេឡះ គឺជអនកនេយបយ េហយបនេធវជរបធនធិបតី ៃនរបេទស េយមិន ពីឆន ំ 
១៩៩០-២០១២។ មុនរបេទសេយមិន ែចកេចញជពីរ េយមិនខងេជង និង េយមិនខងតបូង។ 
កលពីមុនេលកគឺជអតីតរបធនធិបតីៃន របេទសេយមិនខងេជង ពីឆន ំ១៩៩៧៨-១៩៩០ 
រហូតឈនដល់ករបរងបួបរងួមរបេទសទំងពីរ េនឆន ំ១៩៩០។ បនទ ប់ពីកន់អំណចអស់
រយះេពល៣៣ឆន ំមក េលកក៏បនយល់រពម សីុេញ៉ឬ ចុះហតថេលខ សហរបតិបតតិកររកមុ
របឹកសឈូងសមុរទ ែខវចិឆក ឆន ំ២០១១ េបកផលូវេអយអនុរបធនធិតីរបស់គត់ ទទួល
ដំែណងជំនួស រហូតដល់ៃថងទី ២១ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១២។ េនេពលេនះ អនុរបធនធិបតី រតូវ
បនទទួលដំែណងជរបធនធិបតី។ េនៃថងទី ២២ ែខមករ ឆន ំ២០១២ សមជិកសភបន
េចញចបប់ ឬ អនុម័តចបប់ យល់រពមរបគល់ អភ័យឯកសិទធិេដយ មិនយកមកកត់េទស
េដយ ករមនជមងឺ េរកយមកេលកបនចកេចញេទពយបលេរគេនអេមរកិ។ េលកស
េឡះបនលែលងេចញ ពីដំែណង េហយបនរបគល់ អំណចេទ អនុរបធនរបស់េលក ៃថង
ទី ២៧ ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១២។ េនេដមឆន ំ ២០១១ េដយសរែត ករេធវបតុកមម េកតមនេឡង 
េនរបេទសទុយេនសីុ ពួករកុមរបឆំង បុ៉នប៉ង ពយយម ចង់េធវដូចគន កនុងរបេទសេយមិនែដ
រ។ រកុមរបឆំងបន ផតួចេផតម ដឹកនំបតុកមម េហយមនករទមទរ េអយ េលកសេឡះ 
បញច ប់ កររគប់រគង អំណចបីទសសវតតរបស់គត់ ពីេរពះ ករខវះ កំែណទំរង់ ៃនលិទធិរបជធិប
េតយយ េហយភពពុករលួយបនរលដលេពញរបេទស រពមទំងខវះករេគរពសិទធិមនុសស ពី
សំណក់គត់ និង បកសសមព័នធ របស់គត់។ េនៃថងទី២ ែខកុមភះ ឆន ំ២០១១ េលកសេឡះបន 
េពបជួបរបទះ មហបតុកមម មួយ េហយបនរបកស ថេលក និងមិន ែសវងរកករេរជស
េរ សជថមីេទៀតេទ បុ៉ែនតេលក នឹងបនតកន់អំណចរហូតដល់ចប់អណតតិរបស់េលក។ េដយ



េឆលយតបេទហនឹងករេរបហឹងសររបស់រដឋ ភិបល េទេល ហវងូបតុកមម តំណងររសត១១នក់ 
របស់េលក សេឡះ បនលែលង េនៃថងទី ២៣ ែខកុមភះ។ េនេដម ែខ៣ ឆន ំ២០១១ េលក
សេឡះ បនែកទំរង់ រដឋធមមនុញញ េដយបំែបក អំណចខងនីតិរបតិបតតិ និង អំណចៃននីតិ
បញញ តតិ។ ញវូ ងបតុកមម មិនសុខចិតត េនៃថងទី ១៨ ែខមិន យ៉ងេហចណស់ មនុសស៥២នក់
រតូវបនសល ប់ និងរបួស ជង២០០នក់ េដយសរកមល ំង រដឋ ភិបល េនេពលែដលរកុម
បតុកមម បនបញ់ េទ សកលវទិយល័យ ទីរកងុ សនណ។ េលកសេឡះបនអះអងថ 
កងរកសសនតិសុខ មិនបនេនកែនលងេកតេហតុេទ េហយបនេចតថ ពលរដឋេនមតុំេនះជអនក
សមល ប់ហវូងបតុករ។ េលកសេឡះបនបេណត ញេចលគណះរដឋមរនតី គត់ទំងអស់េនៃថងទី
២០ែខមិន បុ៉ែនតបនរបប់ឬសួរេទគណះរដឋមរនតី េធវករបេណត ះអសននទំរគំត់េរៀបចំរដឋភិ
បលថមី។ េនៃថងទី២២ែខមិន េលកសេឡះបនរបមនថ េបមនករបុ៉នប៉ងទមល ក់គត់ 
សរងគ មសីុវលិនឹងេកតេឡង។ ករេលងែលបងនេយបយ េហយកុហកថនិងលែលងេចញ
ពីអំណច មតងេហយមតងេទៀត បនញុងំេអយេកងមហរបតុកមមេពញរបេទស េលកេនះ
េលកបិះអស់ជីវតិ េដយសរមនេគបញ់េបចូល សំណក់របធនធិបតី េហយបណត លេអ
យសល ប់អងគរកស៤នក់ េហយេលករតវូរបួស។ េនៃថងទី ២៣ ែខវចិឆក ឆន ២ំ០១១ េលកសុខ
ចិតតេផទរដំែណង ឬ អំណចេទ េអយអនុរបធនរបស់គត់ ជចុងេរកយ។ រចួេធវដំេណ រេទ 
ទីរកុង ណីវ យ៉ក    េដមបីពយបលេរគ។ េលកបន សនយថនឹងគំរទកររបឹងែរបង របស់
អនុរបធនធិបតី របស់គត់ េហយសត កសងរបេទស ែដលកំពុងែត មនបញហ  េដយហឹងស
កនលងមក។ បនទ ប់ពី អស់អំណចមក េលកបនេបកសរមនទី របស់េលក េនទីរកុងសន
ណ។ េលកសេឡះដឹងខលួនទន់ កំុអីរតវូេគៃខវ ដូចជ កដហវី, បិន អលី និង ហូ៊សនី មួបរ៉
ក់ែដរបត់។ 

 



 

េលក អសឌ និង រកមុរគួសរ របស់េលកជ កុលសមព័នធ អឡៃវ សថិតេនកនុងភូមិ កដ
ហ Quardaha។ េលក អសឌបនទទួលដំែណង បនតពីឳពុកេលក ែដលបនកន់អំណច
អស់រយះេពល៣០ឆន ំ េហយ ចូលវយ័ជរឈឺសល ប់។ េដយេឃញករកន់ដំែណង និង 
អំណចែតបកសពួកកនុងគណបកស េហយរគួសរនិយម េនៃថងទី ២៦ ែខមករ ឆន ំ២០១១ 
េដយសរ កមល ំងបះេបរជះ ចំហយមកពីរបេទសមួយចំនួនជំុវញិរបេទសសីុរ ីដូចជរបេទស 
អីុជសីប, លីបី៊យ៉ និង ទុយេនសីុ ករេធវបតុកមមក៏បនេកតេឡង េហយបនទមទរ េអ
យេលក អសឌ េធវករែកទរមង់ និង ែកលំអ សិទធិមនុសយ និង លទធិរបជធិបេតយយ កនុង
របេទសេនះ។ មនៃថងមួយ ហវូងបតុករ បនេរគងយកៃថងទី៤-៥ែខ កុមភះេធវជៃថង “ចងកំហឹង” 
ែតរតូវបនបរងបយ៉ងជូចត់ពីសំណក់រដឋភិបល។ ែតហវងូបតុកមម មិនបនរថយ ឬ ឈប់ 
េនៃថងទី១៨-១៩ ែខមិន បនរបមូលផតុំកមល ំងបតុកមមយ៉ងធំ មិនែដលមនជេរចនទសសវតត
មកេហយ ែតអជញ ធរ បនេរបអំេពហឹងសតបវញិយ៉ងចស់ៃដ។ េនៃថងទី១៨ ែខឧសភ 
របធនធិបតីរបស់អេមរកិ េលកអូបម៉ សីុេញ៉ ដក់គំនបេសដឋកិចចេទេលេលក អសឌ 
េដយរដឋ ភិបលៃនរបេទសសីុរបីនេរបអំេព ហឹងសេទេលហវងូ បតុកមមែដលគម នអវធុ។ អ
េមរកិបន បិទ ករដកលុយេចញពីធនគរ កនុងរបេទសអេមរកិ េហយអេមរកិ ក៏បនេសនរ
េទរបេទសមួយចំនួនេអយេធវដូេចន ះែដរ។ េនៃថងទី២០ ែខមិថុន េលក អសឌ បនេធវេស
ចកតីែថលករណ៏ េដយេឆលយតបេទហនឹងករទមទរ ពីហវូងបតុកមម េលកបនសនយថហនឹង
េដះរសយ េរឿងទក់ទងេទហនឹងចលនបះេបរ េហយនឹងេធវករែកទរមង់ របព័នធេបះេឆន ត 
និង របគល់សិទធិេសរភីពែថមេទៀត េហយគត់ក៏បនទទួចេទជនេភៀសខលួន ែដលរជកេន
កនុងរបេទស ទួរគី េអយចូលរសកុវញិ េហយអនកែដលមនទំនក់ទំនងនឹងរកុមរបឆំង ឬ រកុម



បះេបរ េលកមិនផតនទ េទសេទ។ អេសថរភពេនកនុងរបេទសកន់ែតធងន់ៗេឡង ករេរបហឹងស
េទេលរកុមបះេបរក៏កន់ែតមនទំហំធំ រហូតចុងែខមករ ឆន ំ២០១២ របភពព័ត៌មនបនរយ
ករណ៏ថចំនួនអនកសល ប់បនេកនេឡង ជង ៥០០០ នក់បូករមួនិងអនកសកមមរបយុទធខង
របឆំង េដយទេងវររបស់រដឋ ភិបលរបស់េលកអសឌ េហយរកុមរបឆំងនិងរដឋ ភិបលក៏
បនសល ប់ ជង១១០០នក់ែដរ។ែខដែដលេលក អសឌ បនែថលងសុនទរកថ េដយបន
េចទចំៗ េទរបេទសមួយចំនួន បនលូកៃដចូលេរឿងៃផទកនុងរបស់សីុរ ីេហយបនអះអងថ
េយងនឹងទទួលបនជ័យជំនះខងមុខ។រចួេលកបនបេនទ សេទសមព័នធអរ៉ប់ Arab League 
មិនែមនជរកមុសមព័នធអរ៉ប់េទៀតេទ។បុ៉ែនតេយងមិនបិទទវ រ េយងេនែតេបកទវ រសំរប់
ទទួលករេធវដំេណះរសយជនិចច ដរបណបូរណភពទឹកដីរបស់េយងមិនរតូវឈល នពន
េដយបរេទស។ េហយែខមិនខងមុខេនះេយងហនឹងេធវករែកទរមង់ រដឋធមមនុញ។ ពីមួយដង
េទមួយដង េលកអសឌ មិនមនករេបះបង់រងគ មសីុវលិ និង ចរនតនេយបយបនេធវេអ
យ មនុសសកនុងបកស និងកនុងជួរកងទ័ព រត់េចញ Defected េទចូលនឹងរកុមរបឆំង ែដលសពវ
ៃថងបេងកតបនជ Free Syrian Army រហូតមកដល់េពលេនះមនចំនួន ១០មឺុន នក់េហយ។ 

 



េ��នតេទៀត.. 

ជទីេគរព 

ថង ណមសីុប 

សហរដឋអេមរកិ៖ ៃថងទី២៧ែខកុមភះឆន ំ២០១៣ 

 

 

 

 


