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 وحّرية العراقي الشعب حرية أجل من هو جهادآم بأن أعلنتم الذين الرجال أيها الرجال، أيها
 .هذه رسالتي اسمعوا الظلم، طائلة تحت يعيشون الذين المسلمين
 .قرارآم خذوا ثّم ومن بها عميقا فّكروا اسمعوها،

 .نواياآم وحقيقة آرامتكم عن بّينوا
 .المسّلحة الحرب عن تخّلوا
 .العنف من نوع أي استعمال عن آّفوا
 .فجأة هذا قرارآم فليكن
 .لكم ملزما وليكن بل

 .اختيارآم بملء فليكن
 .استراتيجي باختيار فليكن
 .جميعا عنكم منبثقا وليكن
 .التجربة تحت الطغاة وضع تريدون أنكم أعلنوا
 .كمأنفس عن للدفاع اضطررتم ولو حتى  السالح استعمال عدم في رغبتكم على أّآدوا
 .ضعف أي عن برهانا يكون لن هذا قرارآم أن وعوا
 لألخطاء الغفران على تحوزون وسوف العالم شعوب جميع إعجاب موضوع تكونون سوف بل
 اقترفوها التي األخطاء للطغاة تغفروا أن عليكم ويجب آما مارستموه، الذي وللعنف اقترفتموها التي

 .مارسوه الذي والعنف
 .آانوا آخر بلد أي ومن وإنكليز وإيطاليين فرنسيين من: لديكم الرهائن اصاألشخ آل سراح أطلقوا
 .تريدونها لحظة أية في آان أي توقيف بوسعكم فأنتم
 .للرهائن بحاجة لستم
 .لقتلهم وال عليهم اإلرهاب لممارسة بحاجة لستم
 .تمارسوه الذي العنف خالل من قوتكم تبيان يمكنكم ال
 .سالح دون الطغاة مواجهة في كمشجاعت تبيان عليكم يجب بل
 تكونوا لكي شجاعتكم إبراز يمكنكم والعنف، السالح استعمال من بدال إرادتكم قّوة إبراز في فقط

 .وديانته ثقافته آانت مهما  آان بلد أي في والمستّغلين للفقراء صالحين
 ومن يعمل أن يريد نوم الناس إعالم يريد ومن األوامر يطيع من محاربة في االستمرار يمكنكم ال

 .الضعفاء معاونة يريد
 .يأس عن برهان خير هو بل ذآاء عن ببرهان ليس هذا في واستمرارآم

 المتوّحشة آالحيوانات التّصرف إلى غريزتهم تدفعهم عليهم االعتداء يتم عندما الناس من آثير
 .لنفسهم لالنتقام أو أنفسهم عن يدافعوا لكي وذلك
 .الحيوانية النزعات إلى لالستسالم اإلنسانية صفة نفيي الغريزة هذه واّتباع
 مستقبل تأسيس في للتفكير الجهد وبذل إيجابية باختيارات للقيام الذهن وضوح تعني إنسان آلمة

 .الحروب عن ينتج الذي المستقبل عن مختلف
 .الفهم حّق هذا فهموا قد األشخاص بعض وهناك
 .العراق في فهموه قد وأيضا
 نضاله طريقة تغيير وقّرر النجف في ندائي سمع من هناك 2004 سنة ويونيو ايوم شهري خالل

 .ثمنه أيضا للسالم أن تماما فهمه من بالرغم السالح عن تخّليه لثمن راضخا
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 من يمّكنكم لن السلطة إلى للوصول أدوات إّال فقط ليسوا أشخاص تجاه يمارس الذي العنف
  السابقة المّرات في حصل آما جدوى دون قتلوا أمواتا يةالنها في يبقوا سوف وهؤالء االنتصار

 .دائما حصل وآما
 .هذا آالمي صّدقوا

 .وحّجة ضمير شهادة بل إيمان شهادة منكم أطلب ال أنا
 أن إّال يمكنها ال عنيفة ببراهين وليس الناس وأمل بإرادة المتحّرآة الوحوش على التغّلب يمكن
 .العنف من مزيدا فقط تجلب
 وجمهورية الكوآب سّكان آافة من مباشرة مختارة عالمية حكومة لنا تكون سوف قصير وقت خالل

 .وملموسة موجودة حقيقة تصبح سوف األرض
 .متساو بشكل الكوآب ثروات توزيع يعاد وسوف عالمية نقدية وحدة لنا تكون سوف
 .السالح سّلموا

 سّكان آافة وبأيدي الناس بأيدي أيديكم نواضعي األمور لتغيير وإرادتكم وشجاعتكم ذآاءآم استعملوا
 .شئ آل قبل وبالسالم الهانئ وبالعيش أفضل وبعدالة أفضل بحّرية يطالبون الذين الكوآب
 .منكم محاولة هذا ندائي فليكن
  2004 سبتمبر 23
 .الشكر جزيل مّني ولكم

 جواريسكي ماروزي رودولفو
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Men stating you are fighting for the freedom of the Iraqi people and of all 
the Muslims suffering wrongs. 

Listen to this message. 

Think it over and then decide. 

Show your dignity and your real intentions. 

Give up armed fights. 

Cease any kind of violence. 

Do it unexpectedly. 

Do it with a unilateral act. 

Do it as a voluntary choice. 

Do it as a strategic choice. 

Do it all together. 

And tell the entire world. 

Declare you want to put the invaders to the test. 

State you don't want to use weapons, not even to defend oneself. 

No one will be able to say you did it for weakness. 

This way you have all the world peoples' admiration and the forgiveness 
for your mistakes and violence, as you must forgive the mistakes and 
violence of the invaders. 

Let all the people in your hands free: French, Italian, English, and each 
hostage from any country. 

You are able to arrest anyone at any time. 

You don't need those hostages. 

You don't need to terrorise them and neither to kill them. 

You can't prove your power with violence. 

You must show the courage to face the invaders without weapons. 

Only by showing willpower instead of weapons and violence you will be 
able to show your courage and be useful to the poor and the exploited of 
all countries, cultures and religions. 

You can't keep fighting who is just obeying to orders, who is informing 
people, who wants to work and who wants to help the weakest. 

To continue like that wouldn't be proof of intelligence but of desperation. 

When we are attacked, many of us feel the instinct to behave as beasts in 
order to defend oneself or to revenge. 

To follow this instinct doesn't mean to be real men but to surrender to be 
like beasts. 
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To be human people means to have the lucidity to take decisions useful to 
everyone and make the effort to think to build a future different to the one 
rising from wars. 

Some have already understood. 

Also in Irak. 

In Najaf, during May and June 2004, someone accepted my invitation and 
decided to change his fighting method, accepting the cost to lay down 
arms, even though peace has its costs. 

Violence against people who are power instruments will never make you 
win and at the end will remain only dead killed uselessly, as it has already 
happened many times, like it always happens. 

Believe my words. 

I'm not asking you for an act of faith but of conscience and reason. 

The paper tigers can be beaten with the people's will and hope, not with 
violent acts that can only provoke even more violence. 

In a short time we'll have a worldwide government directly elected by the 
inhabitants of the Earth and the Republic of the Earth will be an operating 
and concrete reality. 

We'll have a new worldwide currency and the planet's wealth will be 
redistributed equally. 

Therefore lay down arms. 

Use your intelligence, your courage and your will to change things together 
with the people, with all the inhabitants of the planet that want more 
freedom, more justice, more well-being and above all more peace. 

Try! 

23 September 2004  

Thanks. 

Rodolfo Marusi Guareschi 




