
NATO PAKT IN ZLOČIN NAD JETNIKOM

„Če hočemo živeti v okoliščinah čistosti sodelovanja in miru, 
moramo biti sami ta čistost, sodelovanje in mir.“

Pri ogledu dokumentarnih filmov o smrti Gadafija sem prišel do dokazov vpletenosti sil NATO pakta v zločin.  
Zato zahtevam podrobnejšo raziskavo in objavo dejstev katera so se pokazala.  

Iz posnetkov se vidi, da so vojaki NATO pakta varovali  t.im. IS borce pri izživljanju nad Gadafijem in 
preostankom njegovih varnostnikov, ki so jih enega za drugim „odstranjevali“.  Izživljanje je sadistično bolno,  

NATO vojaki pa so to ne samo omogočili in dopuščali, ampak so izživljanja celo spodbujali in kazali znake 
zadovoljstva nad potekom dogodkov. Neskladje z moralnimi normami in ženevsko konvencijo... 

V članstvu NATO pakta je tudi Slovenija. Zločinski vidiki te organizacije naj se takoj odpravijo ali pa nas, ki smo 
količkaj pošteni, ni več v njej in iskali bomo poti za vašo RAZPUSTITEV ter sojenje zločincem.

S to skromno raziskavo - poziv k zdravi pameti in nujnosti ravnanj človeka, ki še zasluži ta naziv - bom seznanil 
tudi generalnega sekretarja zveze NATO (Severnoatlantske pogodbene zveze)  Mr Jens Stoltenberga

stoltenberg.jens@hq.nato.int
https://www.facebook.com/jensstoltenberg/

predsednika države RS Boruta Pahorja, ki je sicer vrhovni poglavar oboroženih sil v RS,  Borut Pahor gp.uprs@up-rs.si
Ministrico za obrambo Andrejo Katič glavna.pisarna@mors.si

Največja odgovornost zavezništva je zaščita in obramba NATO ozemlja in prebivalstva.  Ta odgovornost pa se 
lahko izpolnjuje z minimalizacijo možnih sadističnih izživljanj in drugih škod v vojnih razmerah. Vir

Doba v kateri živimo zahteva vse bolj premišljene korake.

Vladislav Stres, Ljubljana, Slovenja
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General Charles Bouchard, poveljnik NATO operacij v Libiji med 
zatrjevanjem, da je ukazal uničiti konvoj parih vozil z bežečim Gadafijem ker 
so opazili, da je na nekaterih oborožitev.  Vse govori, da je popolno uničenje 
vozil naredil naknadno Gadafi je bil skupaj s nepobitim spremstvom zajet s 
strani NATO kopenjske vojske, ki je omočila da so k zajetim prišli oboroženi 
nasprotniki Gadafijevega režima. Gadafijeve varnostnike, ki niso prestopili v 
izživljanje nad njim, so sproti pobijali. Iz slik dokumentarnih filmov se vidi da 
so NATO vojaki spodbujali prisotne k temu, da Gadafija LINČAJO. Dokaze o tej 
zločinskosti so takoj brisali, tudi na način rezanja posnetkov, a tako nerodno 
da se marsikaj vidi.  Tako vidimo tudi težko oborožitev NATO  pakta, kot tudi 

obroč Nato vojakov ko so povorko mučenja vojaki pospremili do bližnjega 
Toyota vozila kamor so Gadafija položili in se z njim slikali. Na področju linča 

Gadafija je bilo ubitih 94 oseb. Ob ureditvi državljanske vojne med plemeni in 
uboju Gadafija je „izginilo“ več kot 220 milijard dolarjev vredno premoženje 

Libijske gotovine v obliki bančnih naložb in terjatev do tujine ipd. Nadzor nad 
nafto ni več  v celoti stvar države Libije.  NATO  pakt o zadnjih trenutkih 

Gadafija in pobitega spremstva, ni priskrbel niti kvalitetnega gradiva in ga 
izročil javnosti. Vir:  1, 2., 3.

https://youtu.be/76MD7BYqNvY
https://www.youtube.com/watch?v=76MD7BYqNvY&bpctr=1477004023#t=178.1549812
https://www.youtube.com/watch?v=Zv0TlXNkMYU
https://www.youtube.com/watch?v=-UHSP5JIZr0


1. Tik pred tem ko 
NATO vojska z Droni
pobije obkoljeno 
spremstvo Gadafija?  

1.

NEMOČ 
VARNOSTNIKA, 
tik pred lastno 

smrtjo.

Vir slik

3. Vojak  - topničar z 
rdečimi slušnimi 
dušilci za vratom, 

Na glavi in hlačah.. 
Gadafija ni znakov 
krvi. Desno vojak 
(maskirna uniforma 
in čelada pripadnikov 
NATO pakta).
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2. Aretacija Gadafija 
s strani agentov ob 
spremstvu NATO 
VOJAKINJE iN VOJAKA.  
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Na tem mestu 
so kasneje 
našteli 94 

mrtvih. 

https://youtu.be/uAkPCgIs_6E


Levo pripadnika specialnih enot med opazovanjem LINČA neoboroženega 
predstavnika države Libije. Veselje in spodbujanje. Tako kot general Charles 
Bouchard in neposredni morilci (še) niso bili sojeni za nečloveškost svojih ravnanj.  

1.

NEMOČ 
VARNOSTNIKA, 
tik pred lastno 

smrtjo.

2.
PETJE:  „ALAH 

AKBAR“.

Vir slik

https://www.youtube.com/watch?v=wknw5UwClFI&bpctr=1477008477


Tu na prizorišču ubijanja Gadafija vidite tudi NATO  samohodke s topovi in neoboroženega moškega, ki BEŽI. 
Na desni sliki vidimo vojaka z značilno NATO opremo in čelado NATO „mirovnih“ vojaških enot.  Ker se kasnejše sliši 

tudi streljanje, to pa seveda smejo predvsem vojaki, lahko sklepamo, da so vse neprave POSTRELILI. Vir 
Muammer Al-Gaddafi je še živ. Tu se vidi samo 
njegov nos in del čela, poškodbe desne strani 
so hude ne pa še usodne,  pred njim je 
snemalec z mobitelom, v ozadju je NATO vojak.

Po akciji Nato pakta s sodelujočimi plačanci so 
našteli 94 trupel.

V O J S K A  N AT O  PA K TA  j e  o č i t n o  
s o d e l o v a l a  p r i  AT E N TAT U  N A  

G A D A F I J A  i n  v s e h  o k o l i  n j e g a .  

https://youtu.be/vtBQr4rE1MA


Med varuhi POKOLA lahko vidimo tudi vojakinjo NATO PAKTA, pred samohodko. Tudi njej je to očitno v zabavo. 

Pač psihopatologija vojakov, ki so večinoma zadeti od narkotikov in samopomena. Desno spodaj vidimo lase in 
del glave GADAFIJA izza njega stoji vojak s čelado NATO PAKTA.. Levo spodaj pa spodbujanje k linču s strani 
vojaka s slušalkami za vratom (topničarja)   vir

https://www.youtube.com/watch?v=76MD7BYqNvY&bpctr=1477004023#t=178.1549812


Zadeti plačanec z brzostrelko med 
mučenjem Gadafija, poleg vojaki z 

„Rangerskimi“ klobuki. vir

https://www.youtube.com/watch?v=76MD7BYqNvY&bpctr=1477004023#t=178.1549812


Vojak NATO PAKTA med ostrim opazovanjem neagresivnega spremljevalca Gadafija. Verjetno se je moral odstraniti 
in ni preživel. Vedeti je treba, da so snemalci med streljanjem snemali tudi v dlani oziroma so bili opozarjani, da v 

določenih trenutkih (eksekucij) ne smejo snemati. Med napadom z droni i helikopterjem se je kot kaže skril v 
bližnjo luknjo pod mostičkom. Z njim sta bila verjeto dva stražarja, ki sta bila pred zajetjem seveda takoj ubita. 

Ujeti Gadafi je za zaključek s strani agentov dobil dva strela v glavo (čelo, sence). vir

https://www.youtube.com/watch?v=76MD7BYqNvY&bpctr=1477004023#t=178.1549812


General Charles Bouchard, poveljnik NATO operacij  med 
očitnim zavajanjem javnosti glede smrti Gadafija s 
spremstvom. Desno truplo predsednika Libije Gadafija.  

Spodaj desno „verodostojne priče“ – plačanci med 
smehom razlagajo konec Gadafija. 

S tem, da je bilo tam 94 trupel in da se je  masakr zgodil 
daleč proč od naselij (torej oborožitev na vozilih ni mogla 
ogrožati nikogar in vse bi lahko zajeli ŽIVE),  si nihče ne 
beli glave. 

General Charles Bouchard

Gadafi je bil nepotističen, toda pravica do sojenja, dostojanstva so splošne ali pa jih ni. 



TO SO UČENCI, KAJ PA RASIZEM PAPEŽA?

http://stres.a.gape.org/vs/predavanja/rasizem_papeza.pdf


Projekt "Velika umetna reka" (Great Manmade River), se je začela v 1980-ih, na pobudo Gadafija s ciljem da se  
na več kot 90 % ozemlja Libije zagotovi pitna voda. Je največji izmed obstoječih inženirskih projektov. 

Pod oazami Hamada, Kufra, Morzuk in Sirtom so bile najdene izjemno velike količine sladke vode. Skupni 
znesek sveže vode v teh bazenih je 35 tisoč kubičnih kilometrov. Projekt Velika reka predstavlja 1.300 
vodnjakov, ki so globoki povprečno 280 metrov in 4.605 kilometrov cevovodov peko katerih se voda prenaša. 
Že zgrajeni del cevi omogoča 378 tisoč litrov najčistejši sveže pitne vode na prebivalca (za kmetijstvo in 
domačo porabo) letno. Mednarodna podpora: Egipt, Združeni arabski emirati in diskretno, Alžirija. 

Del potrebnih količin vode pa bi se pridobival iz morja preko razsoljevanja. Na območju Magreba se 
razsoljena morska voda prodaja za 3,75 EUR na tono. Denar je bil za projekt zagoovljen in se je prelival 
predvsem iz „petrodolarja“. https://www.youtube.com/watch?v=7Q3_e0s0NJo

Gaddafi & Saddam was a Mistake - Donald Trump Libya before and after Gaddafi Libya War: What They Don't 

SAMO DELOMA IZVEDEN NAČRT PREOBLIKOVANJA PUŠČAVE SAHARE V ZELENICO
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