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  :بیانیۀ معمر قذافی

  .مردم تحت ستم سراسر جهان، نبرد آغاز شده است
  

  .پخش و از متن روسی ترجمھ شده است ٢٠١١بیانیھ رادیویی معمر قذافی کھ در آغاز ماه اگست سال 

  .ر. ف. ک. برگرفتھ از سایت ح

  منږو خو: برگردان

  

  .اما ما با حقیقت دفاع خواھیم کرد آنھا میتوانند ما را با بمب ھای خویش مورد حملھ قرار دھند،

  

است کھ از ھزارھا شب دیگر  شما میدانید کھ امشب شب باشکوه. نومید نشوید، امداد در راه است

ةِ شب قدرت یعنی جشن (. داست تا عبادتھای شما را مجاب کنشبیست کھ دربار آسمانی باز . ر استبھت َ ل ْ ی َ ل

 ِ ر ْ د َ ق ْ در . ترسایی برای حضرت محمد ص ۶١٠سبت اولین سورهً قران کھ در سال ماه رمضان بھ منا ٢٧است کھ در  ال

  .)م. غار ھرا در کوه جبل النور نازل شد

آیا ما آنھا را با راکت ھای خویش میزنیم؟ نھ، آنھا اینجا آمده و با ما . ببینید در آمریکا چھ میگذرد

بور شدم خانھ ام ھدم شده و من مجکردند کھ اکنون مطلق من راکت بھ باب اآلسیا پرتاب ۶٤میجنگند، 

لیبیا را ترک ھیچگاھی من اما . انسانھای بیگناه بیشماری را بقتل رساندند را ترک کنم، در آنجا

  .درین نبرد یا پیروزی است یا مرگ. نخواھم کرد
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 رفتھ دولت برباداگر شما درین . من رھبر شما نیستم :آمریکا بسر میبرید متحدۀبھ شما کھ در ایاالت 

اگر باقی میمانید باید بھ . بھ ونزویال بروید .بسر میبرید، باید زمینھ ھای سفر خود را برابر نمایید

او بھ شما در مورد . بھ او گوش فرادھید .ان برویدمعنوی وزیر لیوس فرھدنبال جانشین من، رھبر 

  .آنچھ باید انجام شود حکایت خواھد کرد

تعداد ناکافی  .اید آماده شوید تا در افتراھا و حوادث غرق گردیدشما نیز ب: بھ شما کھ در اروپا ھستید

عواقب آنچھ حادث شده جواب بدھید، بھتر است بھ آفریقا  شما نیز باید از. خاستھ انداز شما بھ پا 

در حال حاضر شمال آفریقا سراسر بھ میدان جنگ تبدیل شده و بیخطر . بھ غرب آفریقا بروید. بیایید

: شماھای کھ در صربستان بسر میبرید. فریقا شما مسکن و کار خوب خواھید یافتدر غرب آ. نیست

از یک میلیون خانھ تنھا در یکی آن  ناامید نباشید، در اماکن .ھستیدو با من شما دوستان واقعی لیبیا 

قیچی کنید، این بیرق شما، بیرق  ١:٢ اندازۀ سبز را بھ پارچۀ شما نیز میتوانید. بیرق موجود است

  .آینده خواھد بود قدرت مردم، بیرق امید و حقیقت، بیرق

، این بیرق را بھ میلیونھا پشتیبانی میکنند ، آزادی و جمھوریتبھ تمام باشنده گان جھان کھ از حقیقت

 با جابجایی .بیرق سبز مال شما و مربوط تمام توده ھای جھان است .ببرید) ماشین(خانھ و موتر 

ما بیرق سبز و اندازه و رنگ آنرا برای مردم طوری انتخاب  ،ھادولت بین رفتن قدرت مردم و از

ید، قطع آنرا بھ اندازهً ی را کھ میتوانید انتخاب نمایھر نوع رنگ سبز. کردیم تا برای ھمھ سھل باشد

  .و ھرجا با خود انقال دھید بگیرید ٢: ١

آنھا بمردم خود خیانت . اھد آمدختم دولتھا بھ اھتزاز در خو دی این بیرق در تمام جھان بھ رسمبزو

آنھا بھ مردم . آنھا بھ بیگانگان خدمت کردند .کردند، من بھ تنھایی از ھمھً آنھا بیشتر دستاورد داشتھ ام

ایشان . خویش ھیچگاھی خدمت نکرده اند بھ بیگانگان تعلق دارند و برای شما نیز چیزی نخواھند کرد

آماده کنید، مراکز خود  ایجاد کمیتھ ھای علنی و مخفی خود را با. را نادیده بگیرید، آنھا خواھند رفت

راه پیشرفت بھ جلو را طرح  .ایجاد کنید )اطالعات(تبادل  برای دیدار بمنظور را ) »بھمطح«یعنی (

  .ریزی کنید، بیرق سبز بھ ھمھً شما تعلق دارد

گره ھا و کمیتھ ھا استوار جوامع خودگردان کھ بر اساس کن آیندۀ جماھیریھ آینده جھان خواھد بود،

تنویر، دعوت و رھیابی قدرت مردم دفاع،  در عرصۀرھبری را نقش   کمیتھ ھای سبز .خواھد بود

ً این مسایل در کتاب سبز تشریح شده اند .خواھند داشت ارتباطات مستقل خود را تنظیم کنید، . ھمھ

این قدرت شماست، . خود بگیریدمنابع خود را دوباره حصول کنید، از قدرت نھراسید، آنرا بدست 

 .ثروت و سالح شماست کھ دولتھا، بانکھا و نظامیان دزدی کرده اند
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شما نمیتوانید ثروت خود را بھ . نماینده گی کنند از شمادیگران تا  توقع داشتھ باشیدشما نمیتوانید 

نند و برای دفاع شما جان شما نمیتوانید از دیگران بخواھید کھ از نام شما مبارزه ک. دزدان اعتماد کنید

بدین شکل جھان آزاد میشود،  تنھا .ام دھیدیک انسان این مسئولیت شماست تا آنرا انج بھ مثابۀ .دھند

  .سیستم جماھیریھ سازمان مییابد، یعنی آزادی، خوشبختی و فراوانی برای ھمھ دست میدھد

مالی، بلکھ از نگاه  آنھا نھ تنھا از نگاه. دوران قدرت آنھا پایان مییابد، اما آنھا تا آخرین نفس میرزمند

و راه بیرون رفت  مایوس و ورشکستھ شده اند مورال، مذھب، تعلیم و تربیھ، عقلی و آرمانھای خویش

سراسر گیتی مفید است،  کشیدۀ رنجاین سقوط برای مردمان  .سقوط قرار دارند مرحلھً آنھا در . ندارند

  .آزادی ندارندکھ زیرا 

نماز خویش  نادان ھا. چھ نیست کھ بھ شما معرفی شده استآنبدانید کھ اسالم ! خوب دنیا ای انسانھای

اسالم یعنی . را ازبرای تظاھر در مالی عام ادا میکنند ولی در حقیقت بھ شیطان خدمت گذارند

امشب شب عبادت است و عبادت . خدا، آن خدای کھ برای تمام بشریت واحد است ارادۀاطاعت از 

 بھ دیگران خدای خودجز بھ شما کھ عبادت میکنید ھمھ مسلمانھایی استید کھ بھ . میشود بمجاشما 

   .میکنیدنسجده 

. بدرد نخور و ضعیف اند مردم تعدادی از شما بھ این باور نادرست غرق اند کھ عربھا !مردم بوسنیا

خدا یکیست و در . مردم صرب کھ عیسوی مذھب اند و پیروان دیگر مذاھب گویا بھ خدا نزدیکتر اند

قران را مطالعھ کنید کھ بھ حقیقت برسید، بھ آنھای باور نکنید کھ . جای کھ حقیقت است حضور دارد

  اگر خدا با شماست پس کی میتواند برضد شما قرار گیرد؟. میخواستند شما را فریب دھند

بحیث قانون در من اولین کسی بودم کھ قران را . میکنیدکدام شریعتی را بجز آنکھ ما داریم جستجو 

ً جماھیریھ آوردم آیا این شریعت غیر عادالنھ، ظلم، خوف، قتل، جھالت و مسکرات است؟ آیا  .جامعھ

این ! دزدی را ترویج میکند؟ نھ این شریعتیست کھ بزدالن را مسلح میسازد، میخواره گی، تجاوز و 

ً آنچھ کھ در قران موجود است میباشدشریعت نیست، بلکھ نادیده گرف عبادت ھای شما قبول  .تن ھمھ

یقت را بیان کردم، اردوی مقتدر برضد من برخاستھ اند، تنھا بخاطریکھ من حق ٤٠بیش از . میشود

من بھ آفریقا وعده دادم کھ . اجازه ندادم تا دزدان از کنار من رد شده و بھ آفریقا برسند بخاطریکھ من

تا آخرین من بھ جھان، بھ میلیون ھا انسانی کھ مرا در قلب خویش دارند وعده میدھم کھ  .تسلیمش ندھم

  .لحظھ مبارزه خواھم کرد

) مطحبھ ھای(شما مراکز . کسانیکھ باور میکنند، اشتباه میکنند. بھ گذافھ گویی ھای آنھا باور نکنید

آنھا را مورد  .کنید مباحثھدیدار و  را دارید کھ از آنجا اطالعات خویش را جمع آوری کنید، باھمخود 
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. آب آتش است و آتش آب. در اوضاع و احول کنونی این برای ھمھ باید واضح باشد. توجھ قرار ندھید

ان دولتھا ختم و دوران توده ھا فرا زم، پیشبینی شده بودچنانکھ در کتاب . بدانید کھ آینده با شماست

  .رسیده است

من بھ شما شخصا پاسخ . پیامھای تعداد زیادی از شما ھا برایم میرسندمن ھمواره از شماھا میشنوم، 

روزھای اخیر رنج این تعدادی از شما طوری از جعلیات . داده نمیتوانم، اما درد شما را احساس میکنم

ھرگز، انتنحار راه بیرون رفت نیست، بھ خصوص ! نھ. داشتھ اید بسر میبرید کھ حتا خیال خودکشی

ً پیروزیکھ ما در آستا   .تلفات سنگین خواھد بود، اما ما نباید بخود بلرزیم. بزرگی قرار داریم نھ

من میبینم کھ . من میرسندرالیا، فوتوھای شما بحتا در آستمن شما آفریقایی ھا را در تمام دنیا میبینم، 

شکالت را پوستان اند کھ اینھمھ م این سفید .پول جمع آوری میکنید شما بمنظور کمک بھ شرق آفریقا

تشکر از دعاھای . بھ ارمغان آورده اند و دست ما را از کمک بھ برادران و خواھران کوتاه نموده اند

  .بھر حالت پولھای خود را نگھدارید و آنرا در راه مبارزه برضد ستمگران بمصرف برسانید .شما

ً وفا. کمیتھ ھای سبز خود را ایجاد نمایید و علنی یا مخفی باھم دیدار کنید داری خود را بھ اساسنامھ

سبز اعالن نمایید، کتاب سبز را مطالعھ کنید، کنفرانسھای مردم خود را ثبت نمایید، از یک دیگر در 

ً جنایتکاران ضد بشر  سراسر جھان حمایت کنید، برای کنگرهً سراسری آینده در خصوص محاکمھ

  .در اختیار داریدخود را آماده کنید، برای آماده گی ھای خویش شما شش ماه وقت 

در آن شرکت شما در ماه مارچ سال آینده کنگرهً بزرگ مردم برگذار خواھد شد، شاید الزم بیفتد کھ 

 .ھر جرمی در آن ثبت شده بتواندکنید کھ  طرحسایت خود را بشکلی . یدبدین منظور آماده باش .جویید

یقت باید برزمید، زیرا نیروی حق درحالتی کھ ما برای دفاع از کشور خویش میجنگیم، شما در جبھھً 

  .قلم از ھر شمشیری برتر است

شما باید از . تعدادی از شما در سرحدات غربی ما حضور رسانیده بودید، اما باید دوباره برگردید

ً . حاال راه باز است، اما ناتو در ھمھ جا مستقر گردیده. فامیلھای خویش مواظبت کنید آنھا از نمونھ

ھای مادی ما را از بین ببرند، اما حقیقت را آنھا میتوانند دستاورد .بیر ھراس دارندک مثال جماھیریھً 

، موفق میشویم بیشتر کوشش میکنند، بھمان اندازه ما محالھرقدر آنھا درین  .نمیتوانند نابود کنند

  .موفقیت بھ جانب مردم است نھ بھ جانب ستمگرھا

من میبینم کھ شما در کشورھای تانزانیا، کانگو، گانا، ، ی انتظار میکشیدجاھای مختلفھزاران شما در 

بعوض این در  .نایجریا و دیگر نقاط آفریقا قرار دارید و میخواھید دشت ھا را بمقصد لیبیا طی نمایید
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د نبھ جانب شما خواھآنھا شکست بخورد نبرد در لیبیا اگر ھمانجای کھ استید باھم متحد شوید، زیرا 

ً خویش را . برای تجاوزگران دام ھا را بگسترانید .آماده کنیدآمد، خود را برای آن  ھرکس باید گوشھ

  .محافظت کند

آنھا خدمات الزم . آنھا تنھا مرکز چند شھر را رھبری میکنند. دولتھای کشورھای آفریقایی قوی نیستند

آنھا با شما در یک  وقتی زمان آن فرا رسد، .را مھیا کرده نمیتوانند لذا مردم بدون آنھا زنده گی میکنند

غارت  شمالدر استعمارگرھا و دزدان سفید آنھا نادار اند و از جانب راسیست ھا،  .راه نخواھند رفت

آماده شوید کھ مراکز . یدشما نیز علیھ آنھا قیام کنند عمل کن شما بر ضد تنھا درصورتی کھ .شده اند

  .کنیدخویش  را ایجاد کنید و از قارهً خویش دفاع ) مطحبھ ھای(

آنھا ھیچگاھی . آنھا میتوانند با بمبھای خویش بما حملھ ور شوند، اما ما با حقیقت دفاع خواھیم کرد

ً شان بزدل، مریض و دیوانھ ھای اند کھ عقب ماشینھا . نخواھند توانست با ما بھ تنھایی مقابلھ کنند ھمھ

د بر ھر نکودکان آفریقایی میتوان. ندنمیتوانند با آفریقایی ھا یک بھ یک پنجھ دھ پنھان میشوند و ھرگز

از دور با نفرت ھمھ چیز را فایق آیند، بھمین لحاظ آنھا پنھان میشوند و  پوست سفید اجیرسرباز 

  .ویران میکنند

دفاع خویش را سر و سامان دھید، زیرا اگر در . متحد باشید. بھ آنھا اجازه ندھید شما را استعمال کنند

آگر لیبیا را تخریب کردند، شما از عقب بر آنھا حملھ . ار شما نیز خواھند آمدلیبیا پیروز شوند بھ دید

  .کنید

ً ما را در میدانھای . در صورت امکان از جنگ پرھیز کنید خویش سالخی دشمن میخواھد ھمھ

ما صلح و . افغانستان در شرایط کنونی با ماست، عراق با ماست، ونزویال با ماست. مشغول نگھدارد

از مراکز . کار کنید بررسی جنایات ضد بشرکنفرانس در مورد تدویر برای . خواھیمعدالت می

  .کمیتھ ھای سبز اندرھبری شبکھ ھای مطحبھ ستاد . خویش استفاده کنید) مطحبھ ھای(

  !موفقیت ازماست !بھ پیش

  .معمر قذافی
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