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  ٢٠١١ اپريل ١١

 

  آغازگر انقالب ليبيا
  
  

  ٢٠١١ آويل ١٠ –نوشته توماس شميد در روزنامه المانی برلينر سايتونگ 

روز . فتحی تاربل: مردی که آنرا به وجود آورد، خود کمتر از ھر کس انتظارش را داشتبه راه انداختن انقالب را 

ھفدھم فبروری را بالگ نويس ھا و مھاجران ليبيائی به عنوان روز خشم اعالن کرده بودند تا خاطره کشته شدگانی 

اتور محمد، رسول هللا در يکی از آن زمان کاريک.  سال پيش قربانی تيرباران پوليس گشته بودند٥را به ياد آورند که 

  تظاھراتی را ترتيب ٢٠٠٦ فبروری سال ١٧رژيم ليبيا پس از آن در . روزنامه ھای دنمارکی به چاپ رسيده بود

 تن در اثر تيراندازی ١٥طبق اطالعات رسمی آنروز . داد که به گونۀ غير قابل انتظاری عليه قذافی جھت گرفت

  . سال پيش است٥اين واقعه مربوط به . ر اين شمار واقعيت دارد براب٢کشته شدند که احتماال 

در اين بين در کشور ھمسايه غربی که تونس باشد، اواسط ژانويه، انقالب ياسمين پيروز شد و در مصر که ھمسايه 

 فبروری، دو روز مانده به روز خشم، ١٥چنين بود که پوليس ليبيا در . شرقی باشد، حسنی مبارک سرنگون گشت

اما به خاطر دستگيری وی مردم در بنغازی دو . برای مبادا، فتحی تاربل را دستگير نمود، فقط محض پيشگيری

وجود آمد که به انقالب ليبيا ه بدين صورت نا آرامی ھائی ب. روز پيش از زمان اعالن شده به خيابان ھا ريختند

  .منجر گشت

 تن عضو دارد و فقط ٣٠ موقت در بنغازی می باشد و اکنون فتحی تاربل عضو شورای ملی موقت است که دولت

  :به گفته تاربل. نام ھفت نفر آنھا به اطالع عموم رسيده است

اما آنھا تا . اين را که ارگان مزبور کجا تشکيل می شود مردم نمی دانند. نام سايرين به دالئل امنيتی مخفی است "

 مصاحبه در سالن پذيرائی ھتلی پاسی از نيمه شب گذشته قرار تاربل برای. نيمه ھای شب ھا با ھم مشورت می کنند

او مرد خودداريست و نمی شود گفت دارای کاريزما و .  و نيم سخن گفت٢ آمد و تا ١وی ساعت . گذاشته است

اما سپس ناگھان شروع می کند . به ھنگام سخن گفتن غالبا به ميز مقابل خيره می شود. شخصيت برجسته می باشد

  .يدن و با بشاشيت به صحبت ادامه می دھدبه خند

آن زمان او به پشتيبانی وابستگان يک .  آغاز شد٢٠٠٨ترقی او از . تاربل سخنگوی خوبی بوده، وکيل مدافع است

دنبال يک قيام در زندان ه  قذافی ب١٩٩٦ جوالی ٢٩در .  سال پيش صورت گرفته بود١٢کشتار جمعی پرداخت که 
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خود وکيل مدافع مزبور يک برادر،  يک . بسياری از آنھا اھالی بنغازی بودند. دام کرده بود تن را اع١٢٧٠تريپولی 

  . تن از دوستان نزديکش را از دست داد٥شوھر خواھر، يک پسر عمو و 

پدرش تابستان ھا بستنی .  در بنغازی، در يکی از خانواده ھای پائين اجتماع می باشد١٩٧٢فتحی تاربل متولد 

  :وی می گويد. زمستان ھا ساندويچ فروشی می کردفروشی و در 

.  ساله شده بودم و سرپرست خانواده گشتم١٦من تازه . سه ماه پس از فوت پدرم دو برادرم را دستگير کردند "

 به خاطر ارتباط نزديک با مھاجرين که ٢٠٠٠ تا ١٩٩٨خود او نيز از . برادرھايش را به زندان تريپولی می برند

  . ارد، زندانی بودالبته صحت ند

 زندانيان را بر ١٩٩٦ پس از اين که وکيل دادگستری شده بود، دفاع از بازماندگان قربانيان قيام ٢٠٠٨او در سال 

 شان را در ۀآنھا به زودی روزھای يکشنبه در حالی که عکس ھای شوھران و پسران تيرباران شد. عھده گرفت

 اين بی باکی آنھا اين بود که ۀجريم. استنداه در مرکز پايتخت به اعتراض برخدست داشتند، در مقابل ساختمان دادگ

غالبا اين فشارھا عليه تمامی . برخی خودشان به زندان افتاده، برخی بيکار شدند و ھمگی تحت فشار قرار گرفتند

  .افراد خانواده ھا صورت می گرفت

  :با اينحال کم کم حقايق کشتار مزبور آشکار گشت

يان، به ويژه اسالمگرايان که برخی از آنھا از جھاد يعنی مبارزه مسلحانه حمايت می کردند و نيز کمونيست  زندان

ھا و چپی ھای افراطی که ھمگی خواھان بھبودی شرايط زندان و فزونی اوقات مالقات شده بودند، قيامی را 

 بسيار مشھور بود، به گروگان گرفته و ليس را که به جھت شکنجه زندانيانوسازماندھی کرده و يکی از افراد پ

پس از . قذاقی با خواسته ھای آنھا موافقت نمود و زندانيان نيز به سلول ھای خويش بازگشتند. سرانجام کشته بودند

  . کشته عرض يکروز١٢٧٠: دو روز آنھا ھمگی اعدام شدند

ش توافق نمود، برای ھر نفر از کشته  سال پي٢دولت . در اين ميان رژيم به قتل ھای مزبور اعتراف نموده است

  :تاربل می گويد.  ھزار يورو می شود١٢٠ ھزار دينار ديه بپردازند که معادل ٢٠٠شدگان 

ولی خود اين وکيل مدافع آن را .  درصد آنھا پذيرفتند٦٠قريب .  خانوار اھل بنغازی را وکالت می کردم٢١١من  "

، شوھر خواھرم، پسر عمويم و دوستانم را اعدام کرده، چه کسی من می خواھم بدانم چه کسی برادرم. "رد کرد

بسياری از زنان سالھا اميدوار بودند ". گواھی اشتباھی فوت آنھا را صادر کرده و چه کسی به ما دروغ گفته است

دختر . "که قذافی شوھران و پسران آنھا را عفو خواھد کرد، اما چنين که تاربل گزارش می کند، اميد آنھا واھی بود

  .برادرم تازه دو ساله شده بود که او را دستگير کردند و ھرگز نتوانست به او پدر بگويد

 امسال او را مجدداً دستگير کردند، بستگان فبروری ١٥ھنگاميکه در .  بار تاربل پشت ميله ھای زندان بوده است٥

دم به .  عليه رژيم شعارھائی را سر دادند جلوساختمان بازداشتگاه دولت محلی تجمع کرده و١٩٩٦قربانيان کشتار 

ليس در مقابله با آنھا از گاز اشک آور استفاده نمود و سرانجام وکيل مدافع وپ. دم جوانان بيشتری به آنھا می پيوستند

اين نيز . ليس از اسلحه گرم استفاده کردوطولی نکشيد و پ. اما موج اعتراضات ديگر آرام نشد. مزبور را آزاد نمود

. سربازان ارتش قذافی به تظاھرکنندگان پيوستند و درگيری ھای مسلحانه صورت گرفت. ثر واقع نگشتوم

  . قذافی مجبور به ترک سربازخانه ھای خود در بنغازی گشته و انقالب منجر به جنگ شدۀنيروھای ويژ

وی .  می شودکميته مردمی منحل و سپس شورای ملی موقت تشکيل گشت که توسط مصطفی عبدالجليل رھبری

تاربِل وکيل .  روز پس از آغاز قيام کابينه را در بنغازی ترک کرده، به ملت پيوست٦وزير کشور قذافی بود که 

وکيل مدافع مزبور برای اين . ول امور جوانان گشته استاستمدار شده است در دولت موقت مسؤمدافع که تازه سي
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دست آورده اند احترام ه ی جنگيده و در قسمتی از ليبيا آنرا بجوانان پر دل و جرأت و جان بر کف که برای آزاد

  . او اکنون قصد دارد به جنگ ادامه دھد تا قذافی برود. بسيار قائل است

آرزوی فتحی تاربل اينست که يک زندگی کامال ". سپس ازدواج خواھم کرد و دارای فرزند خواھم شد"و آنگاه؟ 

  . داشته باشدعادی را در آزادی و با کرامت انسانی

  

http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/٢٠١١/٠٤٠٩/tagesthema/

٠٠٢٠/index.html 

  

  


