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ែដលកីករ មិននទទួលជ័យជំនះ ឧេដនេធAើបកីករ (េរឿយៗ ែថមUំង?ក់គុក េហើយេជរ
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គត់ក៏េចញពីរតកូលកូនអនករកែដរ គត់បនទក់ទងនិង នេយបយ េហយបនចុះេឈមះ
ចូលេទេរៀនេនសលេយធមួយ រួចបនរកុមបដិវតតេនកនុងជួរកងទ័ព រួចបនដេណត ម
អំណចពី េសតច អីរដីស េដយកមលំងរដឋរបហរ មិនបងហូរឈមមួយ។ គត់បនរ ំលយេចល
របបេសតច រួចរបកស់សធរណះរដឋអរប់លីប៊ី កនុងឆនំ១៩៦៩-១៩៧៧ េរកយមក បនបតូរម

ក អរប់លីបី៊ ចម៉ ហិរ ីយ៉ ពីឆនំ១៩៧៧-២០១១។ របេទសលីបី៊េរកមករដឹកនំ កដហវី រតូវ
បនេគេថកលេទស ជុំទិសេដយ បនចិញចឹមពួកេភវរកមម ដក់រគប់ផុទះ េនកនុងយនតេហះ

ែផន ែអម ៃហវល ១០៣េនទីរកុង ឡកេឃប៊ី សកតែឡន។ កលេនះប៉ូលីសសេងកតករសមងត់
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េធវេអយផទុះយនតេហះេនះ។ េនឆន១
ំ ៩៩១ េគទមទរ េអយេលក កដហវី បញូជ នជនទំង
ពីរនក់េនះមកកត់េទស ែតកដហវីជំទស់។ ១៩៩២ អងករសហរបជជតិនឹង អងករមួយ
ចំនួន បនេលកៃដដក់គំនបេសដឋកិចច របឆំងនឹងរបេទសលីប៊ី បនេធវេអយរបេទសេនះ
ខតទឹករបក់$៩០០លន។ េលសពីេនះេទេទៀត កដហវីទទួល សងជមងឺចិតតេទ រកុម
រគួសរ អនកែដលបនសលប់ទំងអស់េនះ។ តំងពីមនសរងគមេនរបេទស អរក់ មក កដ
ហវី បនផលស់បូតរចិតត េដយបនបនទន់ចិតតថ មិនផលិត អ៊ុយរ៉ នីញូ ៉ម េទៀតេទ។ របេទសខង
លិចក៏អបអរ េហយក៏បនដកសមពធេសដឋកិចចេចញ។ ប៉ុែនតបញ
ហ សងគម េហយអនកអត់ករងរ
េធវក៏េកន កន់ែតេរចន េដយកនុងរបបរបស់គត់ របកន់ បកសពួក និង រគួសរនិយម ពីមួយៃថង
េទមួយៃថង បញ
ហ ក៏កន់ែតសមុគសមញេឡងៗ។ ទនទឹមនឹងបញ
ហ កនុងរបេទស ៃចដនយអី េន
របេទសជិតខង គឺរបេទស ទុយេនសុី មនករេរ បំរះ និងបះេបរ បនញំងេអយពលរដឋ េន
កនុងរបេទសរបស់គត់ ចប់េផតម េងបេឡង និង េរ បំរះែដរ។ កនុងេដមឆន២
ំ ០១១សរងគមសុីវ ិល

ក៏ ចប់េផតម កនុងេពលជមួយគន ខងរកុមបះេបរក៏ចប់ េផតមបេងកតចលន េដមបីរបឆំង
េលក កដហវី។ រកុមចលនបេងកតេនៃថងទី២៧ ែខកុមភះ ឆនំ២០១១ េគេហថ Arab Spring។
ពួករបឆំង កដហវី គណកមមករ រកុមរបឹកសជតិេដមបីផលស់បូដរ National Transitional
Council េដមបីរគប់រគងេលដីរ ំេដះ។ មនករសមលប់ជេរចនេដយរបបេលក កដហវី។
េដយមិនចង់េឃញករសមលប់រងគល បកសសមព័នធ ដឹកនំេដយ ណតូ NATO បនេធវអនតរ
គមន៏េនៃថងទី ២១ ែខ មិន េដមបីបងករមិនេអយរកុម េលកកដហវី បនតរសមលប់មនុសសតេទ
េទៀត។ កនុងេពលជមួយគនេនះ តុលករអនតរជតិ ICC បនេចញដីករចប់ខួលនេលកនិង
បរ ិវរ របស់គត់ទំងអស់ េនៃថងទី ២៧ ែខមិថុន។ េលក កដហវីបនធលក់េចញពីដំែណង
េនៃថងទី២០ ែខសីហ ឆនំ២០១១។ គត់បនេភៀសសឹកឬេគចខលួនេចញពីទីរកុង រទឹពប៉ូលី បនត
េទរសុកភូមិកំេណតរបស់គត់ េសុត Sirte។ ទឹកដីេសតេនះេហយែដលគត់ បនេហថជ
រដឋនីថីៃម នរបេទសលីប៊ីយ៉ េហយបនតរវយជមួយពួកចលនអស់រយះេពលពីរបីែខ រហូតអស់
ជីវ ិត។

របេទសទុយេនសុី មនរបជជនរបម៉ ន ១១លននក់ គត់បនអំណចេដយករេធវរដឋ
របហរេដយមិនបងហូរឈមពី របធនធិបតីមុន េឈមះ ហបីប ប៊ូគីប Habib Bourguiba។
េលកមិនបនបញចប់មធយមសិកសផង េលកធលប់បនេធវជឯកអគគរដឋទូតរបចំរបេទស ប៉ូ
ឡូញ អស់រយះេពល៤ឆនំ។ េរកយមកេធវជរដឋមរនតី រកសួងមហៃផទ កនុងឆនំ១៩៨៦ រួចេធវជ
នយករដឋមរនតី េរកមករដឹកនំរបធនធិបតី ហបីប កនុងែខតុលឆន១
ំ ៩៨៧។ បិន អលី
បនេអយរគូេពទយ ពិនិតយេលក ហបីប េហយេធវរបយករណ៏េដយយកេលស ឬ េចតថ
េលករបធនធិបតី ហបីប ខវះសមតថភពដឹកនំរបេទស។ កនុងឆនំដែដលៃថងទី៧ ែខវ ិចឆក
េលកបនេឡកន់អំណចជរបធនធិបតី។ េរកមករដឹកនំរបស់ បិន អលី ដំបូង េសដឋ

កិចចេនមនភពនឹងេនេឡយ។ កររស់េននិងបេញចញមតិ េហយេសរ ីភពក៏មនកំរ ិត រល់
េពលតិះេទៀនរបស់អនករបឆំង រតូវទទួលវ ិន័យមិនសមរមយ ែថមទំងជប់គុក និងបត់ខួន។
ល
រកុមអនកែតងែតទទួលករគំរបគំែហង អនកេផសងេរកពីសកមមជនៃនបកស មិនបនអនុញញតេអ
យមនករងររតឹមរតូវ ភពអយុតិធ
ត ម៌កុនងសងគម កន់ែតមនេរចន ដូចជករជិះជន់ េរបហឹ
ងសរេទេលពលរដឋ មិនបនេគរពសិទិធមនុសស របឌិតភុសត
ត ងឬកំហុសែកលងកលយ ករវ ិនិច័យ
ឆ
េទសគមនភពយុតធ
ត ម៌ និងករដក់ទណឌកមមដ៏យង់ឃង
ន សហវៃរពៃផស។ រហូតដល់ឆនំ
២០១០ រកុមបះេបរ បនចប់េផតមរបឆំងរបស់េលក បិន អលី កន់ែតខលំងេឡង
េដយសរ ខវះករងរ, ពុករលួយ, បកសពួក និង រគួសរនិយម, របស់របររបចំៃថងកន់ែតេឡង
ៃថល និង ភពរកីរក កនុងសងគមកន់ែតយ៉ ប់។ េនៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន២
ំ ០១០ េនទីរកុង សីឌី ប៊ូ
ហសុីដ ខងលិចៃន ភគកណ
ត លរបេទស មនបុរសមនក់អយុ២៦ ែដលជអនកលក់ឥវ៉ ន់បែនលរ
ែផលេឈ តមផលូវរតូវបនប៉ូលីសរ ឹបអូសយក ឥវ៉ ន់ទំងអស់ េហយក៏មិនដឹងេធវេម៉ច ក៏ដុតខលួន
ឯងរហូតដល់សលប់ជិវ ិត។ ៃថងទី៤ ែខមករ មនហវូងមនុសស ជង៥០០០នក់ បនមករួមទុកខ
ជមួយសពបុរសមនក់េនះ េហយសពេនះក៏កលយជសញញ៉ ឬ គំរូ សំរប់រ ំេដះសងគម។ករេរ 
បះេបរ ក៏ចប់េផតមេកតេឡង េហយក៏កន់ែតេរចនេឡង េដយរកុមបតុករ បន ែរសក
េដយថ៖ េសរ ីភព, ករងរ, ភពៃថលថូនរ។ ករទមទរបនឮរនទឺ េហយមនករគំរទ ពី
សំណក់ពលរដឋទំងអស់ ទូទំងរបេទស ចរនតនេយបយកនុងរបេទស បនេធវេលក បិន អ
លីេនមិនសុខ េហយមិនអចេធវ វ ិេសធនកមមទន់េពល េដយសនយបតុករអំពីករែកតរមង់
របបរបស់គត់ ែតករនិយយលួងេទហវូងបតុករ មិនបនសងប់េទ រ ីឯខងបកសរបឆំង ក៏បន
ដកខលួនេចញ េធវេអយមតិសងគម និង អនតរជតិ មិនទុកចិតត េពលេនះប៉ូលីស េលក បិន អ
លី បនបញ់ឬសមលប់បតុករអស់៧៨នក់និង របួស៩៤នក់ បនញ
ំ បតុកមម រ ិតែតខលំងេទវ
ុ ង
ដង។ េលក បិន អលី និរេទសខលួនេដយលួចេហះេចញេទេរករបេទស។ មុនដំបូងយនត
េហះផទល់របស់េលក បនេហះតរមង់េទរបេទស បរំង ែតរបេទសបរំងមិនអនុញញតេអ
យចុះ រួចយនតក៏បនតេហះេទរបេទស សវឌីត អរប់។ េនកនុងរបេទសទុយេនសុី េគកំពុង
េរៀបចំកត់េទស េលក បិន អលី និង របពនធ េឈមះ េលឡ បិន អលី េដយអវតតមនទំង
ពីរអនក។ េទសែដលេចតមកេលេលក គឺ ករមនទំនក់ទំនងកនុងអជីពែដលេលកនិង
របពនធបនេធវកុងរយះេពល២៣ឆ
ន
ន ំ កលែដលេលកកន់អំណច។ េនៃថងទី ២០ ែខមិថុនឆនំ

២០១១ ទំងពីរនក់រតូវបនតុលករសំេរចកត់េទសមនក់ៗ ៣៥ឆនំ។ េរកយមកេគបនេទ
រគប់ៗ សំណក់របស់េលក េគបនរកេឃញរទពយសមបតតិ និង មសេពជយជេរចនេនកនុង
សំណក់របធនធិបតី បិន អលី។ កនុងករជប់ទកទង់នឹងេទស តុលករបនពិន័យ ទឹក
របក់៥០លន អឺរូ Euro។ េគបនតមដនេហយនិងរយ ករណ៏ថ របពនធ គត់បនលួច ឬ
បែងវរមសទមងន់ ១›៥េតន ែដលមនតៃមល $៦៥លន ដុលលរ េចញពីធនគរដឋ។ េរកយមក
េគបនរយករណ៏ថ ចំនួនសមជិករកុមរគួសរ របស់ជនជប់េចតទំងពីរ ទំងអស់៣៣
នក់រតូវបន ចប់ខួលនជបនតបនទប់។ ករវ ិនិច័យ
ឆ េទសរតូវបនេកតមនភលមេនេពលែដល
េលកេទដល់របេទស សវឌី អរប់។ របបថមីៃនរបេទសទុយេនសុី បនេធវបតយប័ន េទ
របេទស សវឌីអរប់ ែតរបេទស សវឌី អរប់ មិនបនបញូជ នជនជប់េចតទំងពីរអនកេនះ
មកវ ិញេទ។ ដំណឹងឬព័ត៌មនចុងេរកយ េគឮថេលក បិន អលី រតូវរងេរគះនិងជមងឺដច់
សរៃសឈមកនុងខួរកបល េហយកំពុងពយបលកនុងមនទីរេពទយ េនរបេទស សវឌី អរប់។

េលក ហូសនី មូបរ៉ ក់ រតូវបនែតងតំងជ អនុរបធនធិបតីៃនរបេទស អុីជសីប កនុងឆនំ
១៩៧៥។ កនុងឆន១
ំ ៩៨១ េឡងកន់តំែណងជរបធនធិបតី បនទប់ពីមនករេធវឃតេទេល
េលក អន់វ៉ សដត។ កនុងអំឡុងេពលកន់អំណច គត់ជអនកដឹកនំដ៏យូរជងេគ បនទប់ពីរ
ដឹកនំមុនៗ។ របធនធិបតី អន់វ៉ សដត បនរបគល់មុខដំែណងគត់ ជេមបញ
ជ ករកង
ទ័ពេជងអកស កនុងចេនលះឆនំ១៩៧២-១៩៧៥។ កនុងឆន២
ំ ០១១ កនុងេពលែដលមនករេរ បះ
េបរ អស់រយះេពល១៨ៃថង គត់រតូវបនរកុមបតុករទមទរេអយចុះេចញពីតំែណងេដយ
រកុមបដិវតត អុីជសីប។ េលកបនកន់ដំែណងែកបរ៣០ឆនំ ែដរ។ អនុរបធនធិបតីបនរបកស់
េអយដឹងថ េលក ហ៊ូសនី រពមលែលង ពីតំែណងេហយេផទរ អំណចេទរកុមរបឹកសជន់

ខពស់ៃនកងទ័ពជតិ Supreme Council of the Armed Forces ។ ៃថងទី១៣ ែខេមសសុភចរបុរស
បន បញ
ជ េអយឃត់ខួន
ល េលក ហូសនី និង កូនរបុសេលកទំងពីរ អស់១៥ៃថង េដមបីសួរ
អំពី អំេព ពុករលួយ និង ករេរបអំណចហួសកំរ ិត Abuse of power។ េរកយមកេគរតូវបន
បងគប់ េអយគត់បងហញខលួនេដយតុលករេចតរបកន់េលក េទនិងបទ មិនយកចិតត
ទុកដក់ េទេលករបញឆប់ បទបញ់សមលប់េទេលហូងបតុ
វ
ករ េនេពលែដលមនករេរ បំរះ
របឆំងនិងេលក េនថេរៀ ែសវរ។ េហយបូកផសំនិងករេចតរបកន់េទេលករេធវឃត អតីត
របធនធិបតី អន់វ៉ សដត។ េនៃថងទី២ ែខមិថុន តុលករអុីជសីប បនសំេរច ដក់េទស
េលក េអយជប់គុកមួយជីវ ិត។ ដំណលេពលែដលេលក រតូវបងហញខលូន េនសលកតី
េលកទទួលរងេរគះ និងជមងឺ ជរបចំ។ ែខកុមភះ ព័ត៌មនរយករណ៏ថ េលកមនរទពយ
សមបតតិផទល់ខួនកន
ល ុងចំនួនទឹករបក ពី$៤០-៧០ពន់លន ដុលលរ ែដលជប់ទកទងេទកនុងកិចច
សនយ េនេពលែដលេលក បនបំេរ កងទ័ពអកស។ របភពកែសតេផសងេទៀតបនរយករ
ថ គត់មនលុយដល់េទ $៧០ពន់លន ដុលលរេនះគឺបនមកពីអំេពពុករលួយ។ េនៃថងទី
១២ ែខកុមភះ ឆនំ២០១១ របេទសសវីស បនរបកស់ រ ឹបយកឬ បិទសិទិធ មិនេអយ េលក ហូ
សនី និងរកុមរគួសរ មនសិទិធ ដកលុយ ទំងអស់េនះេឡយ។ សពវៃថងេលក កំពុងរតូវបន
ជប់ឃុំឃង
ំ ទំងឈឺ និង េឡងសលកតីទំងឈឺ។ កូនរបស់េលក េឈមះ កមល់ ក៏រតូវបន
ចប់ែដរ អនកខលះនិយយថកមល់េនះេហយ ែដលេធវេអយចៃរង ដល់ឳពុកខលួន េដយបន
យកដំែណង ជទីរបឹកសផទល់ របស់េលក ហ៊ូសនី។មិនដឹងជកមល់ ផលំុរតេជៀករេបៀបេម៉ច
បនជ នំេរគះមកឳពុក េនះជសមតីរបស់កូនគត់មនក់េទៀត។ រូបកមល់ឈរេនជិតគត់
ខងេរកម។

េលក សេឡះ គឺជអនកនេយបយ េហយបនេធវជរបធនធិបតី ៃនរបេទស េយមិន ពីឆនំ
១៩៩០-២០១២។ មុនរបេទសេយមិន ែចកេចញជពីរ េយមិនខងេជង និង េយមិនខងតបូង។
កលពីមុនេលកគឺជអតីតរបធនធិបតីៃន របេទសេយមិនខងេជង ពីឆនំ១៩៩៧៨-១៩៩០
រហូតឈនដល់ករបរងួបបរងួមរបេទសទំងពីរ េនឆនំ១៩៩០។ បនទប់ពីកន់អំណចអស់
រយះេពល៣៣ឆនំមក េលកក៏បនយល់រពម សុីេញ៉ឬ ចុះហតថេលខ សហរបតិបតតិកររកុម
របឹកសឈូងសមុរទ ែខវ ិចឆក ឆនំ២០១១ េបកផលូវេអយអនុរបធនធិតីរបស់គត់ ទទួល
ដំែណងជំនួស រហូតដល់ៃថងទី ២១ ែខកុមភះ ឆន២
ំ ០១២។ េនេពលេនះ អនុរបធនធិបតី រតូវ
បនទទួលដំែណងជរបធនធិបតី។ េនៃថងទី ២២ ែខមករ ឆនំ២០១២ សមជិកសភបន
េចញចបប់ ឬ អនុម័តចបប់ យល់រពមរបគល់ អភ័យឯកសិទិេធ ដយ មិនយកមកកត់េទស
េដយ ករមនជមងឺ េរកយមកេលកបនចកេចញេទពយបលេរគេនអេមរ ិក។ េលកស
េឡះបនលែលងេចញ ពីដំែណង េហយបនរបគល់ អំណចេទ អនុរបធនរបស់េលក ៃថង
ទី ២៧ ែខកុមភះ ឆន២
ំ ០១២។ េនេដមឆនំ ២០១១ េដយសរែត ករេធវបតុកមម េកតមនេឡង
េនរបេទសទុយេនសុី ពួករកុមរបឆំង ប៉ុនប៉ង ពយយម ចង់េធវដូចគនកនុងរបេទសេយមិនែដ
រ។ រកុមរបឆំងបន ផតួចេផតម ដឹកនំបតុកមម េហយមនករទមទរ េអយ េលកសេឡះ
បញចប់ កររគប់រគង អំណចបីទសសវតតរបស់គត់ ពីេរពះ ករខវះ កំែណទំរង់ ៃនលិទិរធ បជធិប
េតយយ េហយភពពុករលួយបនរលដលេពញរបេទស រពមទំងខវះករេគរពសិទិម
ធ នុសស ពី
សំណក់គត់ និង បកសសមព័នធ របស់គត់។ េនៃថងទី២ ែខកុមភះ ឆនំ២០១១ េលកសេឡះបន
េពបជួបរបទះ មហបតុកមម មួយ េហយបនរបកស ថេលក និងមិន ែសវងរកករេរជស
េរ សជថមីេទៀតេទ ប៉ុែនតេលក នឹងបនតកន់អំណចរហូតដល់ចប់អណតតិរបស់េលក។ េដយ

េឆលយតបេទហនឹងករេរបហឹងសររបស់រដឋភិបល េទេល ហវងបតុ
កមម តំណងររសត១១នក់
ូ
របស់េលក សេឡះ បនលែលង េនៃថងទី ២៣ ែខកុមភះ។ េនេដម ែខ៣ ឆនំ២០១១ េលក
សេឡះ បនែកទំរង់ រដឋធមមនុញញ េដយបំែបក អំណចខងនីតិរបតិបតតិ និង អំណចៃននីតិ
បញញតតិ។ ញូវ ងបតុកមម មិនសុខចិតត េនៃថងទី ១៨ ែខមិន យ៉ ងេហចណស់ មនុសស៥២នក់
រតូវបនសលប់ និងរបួស ជង២០០នក់ េដយសរកមលំង រដឋភិបល េនេពលែដលរកុម
បតុកមម បនបញ់ េទ សកលវ ិទយល័យ ទីរកុង សនណ។ េលកសេឡះបនអះអងថ
កងរកសសនតិសុខ មិនបនេនកែនលងេកតេហតុេទ េហយបនេចតថ ពលរដឋេនមតំុេនះជអនក
សមលប់ហូងបតុ
វ
ករ។ េលកសេឡះបនបេណតញេចលគណះរដឋមរនតី គត់ទំងអស់េនៃថងទី
២០ែខមិន ប៉ុែនតបនរបប់ឬសួរេទគណះរដឋមរនតី េធវករបេណ
ត ះអសននទំរគ
ំ ត់េរៀបចំរដឋភិ
បលថមី។ េនៃថងទី២២ែខមិន េលកសេឡះបនរបមនថ េបមនករប៉ុនប៉ងទមលក់គត់
សរងគមសុីវ ិលនឹងេកតេឡង។ ករេលងែលបងនេយបយ េហយកុហកថនិងលែលងេចញ
ពីអំណច មតងេហយមតងេទៀត បនញ
ំ េអយេកងមហរបតុកមមេពញរបេទស េលកេនះ
ុ ង
េលកបិះអស់ជីវ ិត េដយសរមនេគបញ់េបចូល សំណក់របធនធិបតី េហយបណ
ត លេអ
យសលប់អងគរកស៤នក់ េហយេលករតូវរបួស។ េនៃថងទី ២៣ ែខវ ិចឆក ឆន២
ំ ០១១ េលកសុខ
ចិតតេផទរដំែណង ឬ អំណចេទ េអយអនុរបធនរបស់គត់ ជចុងេរកយ។ រួចេធវដំេណរេទ
ទីរកុង ណីវ យ៉ក

េដមបីពយបលេរគ។ េលកបន សនយថនឹងគំរទកររបឹងែរបង របស់

អនុរបធនធិបតី របស់គត់ េហយសតកសងរបេទស ែដលកំពុងែត មនបញ
ហ េដយហឹងស
កនលងមក។ បនទប់ពី អស់អំណចមក េលកបនេបកសរមនទី របស់េលក េនទីរកុងសន
ណ។ េលកសេឡះដឹងខលួនទន់ កុំអីរតូវេគៃខវ ដូចជ កដហវី, បិន អលី និង ហ៊ូសនី មួបរ៉
ក់ែដរបត់។

េលក អសឌ និង រកុមរគួសរ របស់េលកជ កុលសមព័នធ អឡៃវ សថិតេនកនុងភូមិ កដ
ហ Quardaha។ េលក អសឌបនទទួលដំែណង បនតពីឳពុកេលក ែដលបនកន់អំណច
អស់រយះេពល៣០ឆនំ េហយ ចូលវ ័យជរឈឺសលប់។ េដយេឃញករកន់ដំែណង និង
អំណចែតបកសពួកកនុងគណបកស េហយរគួសរនិយម េនៃថងទី ២៦ ែខមករ ឆនំ២០១១
េដយសរ កមលំងបះេបរជះ ចំហយមកពីរបេទសមួយចំនួនជុំវ ិញរបេទសសុីរ ី ដូចជរបេទស
អុីជសីប, លីបី៊យ៉ និង ទុយេនសុី ករេធវបតុកមមក៏បនេកតេឡង េហយបនទមទរ េអ
យេលក អសឌ េធវករែកទរមង់ និង ែកលំអ សិទិម
ធ នុសយ និង លទធិរបជធិបេតយយ កនុង
របេទសេនះ។ មនៃថងមួយ ហវូងបតុករ បនេរគងយកៃថងទី៤-៥ែខ កុមភះេធវជៃថង “ចងកំហឹង”
ែតរតូវបនបរងបយ៉ ងជូចត់ពីសំណក់រដឋភិបល។ ែតហវងបតុ
កមម មិនបនរថយ ឬ ឈប់
ូ
េនៃថងទី១៨-១៩ ែខមិន បនរបមូលផតំុកមលំងបតុកមមយ៉ងធំ មិនែដលមនជេរចនទសសវតត
មកេហយ ែតអជញធរ បនេរបអំេពហឹងសតបវ ិញយ៉ ងចស់ៃដ។ េនៃថងទី១៨ ែខឧសភ
របធនធិបតីរបស់អេមរ ិក េលកអូបម៉ សុីេញ៉ ដក់គំនបេសដឋកិចចេទេលេលក អសឌ
េដយរដឋភិបលៃនរបេទសសុីរ ីបនេរបអំេព ហឹងសេទេលហង
ូវ បតុកមមែដលគមនអវុធ។ អ
េមរ ិកបន បិទ ករដកលុយេចញពីធនគរ កនុងរបេទសអេមរ ិក េហយអេមរ ិក ក៏បនេសនរ
េទរបេទសមួយចំនួនេអយេធវដូេចនះែដរ។ េនៃថងទី២០ ែខមិថុន េលក អសឌ បនេធវេស
ចកតីែថលករណ៏ េដយេឆលយតបេទហនឹងករទមទរ ពីហូងបតុ
វ
កមម េលកបនសនយថហនឹង
េដះរសយ េរឿងទក់ទងេទហនឹងចលនបះេបរ េហយនឹងេធវករែកទរមង់ របព័នេធ បះេឆនត
និង របគល់សិទិេធ សរ ីភពែថមេទៀត េហយគត់ក៏បនទទួចេទជនេភៀសខលួន ែដលរជកេន
កនុងរបេទស ទួរគី េអយចូលរសុកវ ិញ េហយអនកែដលមនទំនក់ទំនងនឹងរកុមរបឆំង ឬ រកុម

បះេបរ េលកមិនផតនទេទសេទ។ អេសថរភពេនកនុងរបេទសកន់ែតធងន់ៗេឡង ករេរបហឹងស
េទេលរកុមបះេបរក៏កន់ែតមនទំហំធំ រហូតចុងែខមករ ឆនំ២០១២ របភពព័ត៌មនបនរយ
ករណ៏ថចំនួនអនកសលប់បនេកនេឡង ជង ៥០០០ នក់បូករួមនិងអនកសកមមរបយុទខ
ធ ង
របឆំង េដយទេងវររបស់រដឋភិបលរបស់េលកអសឌ េហយរកុមរបឆំងនិងរដឋភិបលក៏
បនសលប់ ជង១១០០នក់ែដរ។ែខដែដលេលក អសឌ បនែថលងសុនទរកថ េដយបន
េចទចំៗ េទរបេទសមួយចំនួន បនលូកៃដចូលេរឿងៃផទកុនងរបស់សុីរ ី េហយបនអះអងថ
េយងនឹងទទួលបនជ័យជំនះខងមុខ។រួចេលកបនបេនទសេទសមព័នអ
ធ រ៉ ប់ Arab League
មិនែមនជរកុមសមព័នធអរ៉ ប់េទៀតេទ។ប៉ុែនតេយងមិនបិទទវរ េយងេនែតេបកទវរសំរប់
ទទួលករេធវដំេណះរសយជនិចច ដរបណបូរណភពទឹកដីរបស់េយងមិនរតូវឈលនពន
េដយបរេទស។ េហយែខមិនខងមុខេនះេយងហនឹងេធវករែកទរមង់ រដឋធមមនុញ។ ពីមួយដង
េទមួយដង េលកអសឌ មិនមនករេបះបង់រងគមសុីវ ិល និង ចរនតនេយបយបនេធវេអ
យ មនុសសកនុងបកស និងកនុងជួរកងទ័ព រត់េចញ Defected េទចូលនឹងរកុមរបឆំង ែដលសពវ
ៃថងបេងកតបនជ Free Syrian Army រហូតមកដល់េពលេនះមនចំនួន ១០មុឺន នក់េហយ។

េនតេទៀត..
ជទីេគរព
ថង ណមសុីប
សហរដឋអេមរ ិក៖ ៃថងទី២៧ែខកុមភះឆនំ២០១៣

