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 رساندند؟ بقتل را قذافی آنها چرا

 "  "بخوانید باید آنرا شما که داستان یک

 .است رسيده بنشر  LibyaSOS  و  The Final Call طرف از مطلب اين

 :مطلب اصل لينک

http://beforeitsnews.com/middle-east/2012/06/why-they-killed-gaddafi-a-story-you-must-read-

2245149.html 

 . رووفي عبدالفتاح از ترجمه

 :کنيد مقايسه تان عالقه مورد کانديد با را قذافی معمر هاى کارى شاه شوخى، با

 اعمار ها زيربنا و ها شفاخانه ها، پوهنتون ، مکاتب آن درآمد از استفاده با و ساخت ملی را خويش کشور نفت ذخاير قذافی 

 . نمود

 

 

 ميشد هريخت ليبا تبع هر کىناب حساب به نفت درآمد درک از پول. 

 داد ارتقاع درصد ۸۳ به درصد ۲۰ از را باسوادی سطح وى. 

 بود ساخته را" سوم جهان" در عامه صحت های سيستم بهترين از يکی وى.  

 در آن و مينمود پيدا جراحی عمليات نيازبه ليبياى يک اگر .داشتند مجانى ادويه و ها کلينيک ، ها شفاخانه ، داکتر به دسترسی مردم همه

 .ميشد تداوى کشور از خارج در دولت بمصرف مريض ، نميبود ممکن ليبيا

 

http://www.finalcall.com/artman/publish/Perspectives_1/article_7955.shtml
http://libyasos.blogspot.gr/2012/06/gaddafis-libya.html
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 داد ارتقا سال ٧٥ به سال ٤٤ از ار ليبياى يک عمر اوسط طول . 

 شد داده قرار مردم درخدمت کشور سراسر در برق و شدند سپسايدى اصلی غذايی مواد مهم اقالم. 

 داد وانکشافنموده  طراحى غذايی خودکفايی و زراعت از حمايت منظور به را آبياری بزرگ های پروژه وى. 

 دست ساخته   درياى ترين بزرگ ساخت کار قذافی بود، خواهد کمياب منبع يک آينده در آب بلکه نفت نى اينکه به توجه با 

 .کشيد طول سالها اکمال پايه به آن رساندن که نمود آغاز را بشر

 ، ليبيا ساحل به آفريقا صحرای قلب از ار آب گلن ها ميليون روزمره دريا آن ، مدرن جهان عجايب از يکى منحيث دريا آن به اشاره با

 . ميکند پمپ ، است مناسب زراعت براى جايکه

 

 تخم و مواشى ، زراعتى تجهيزات ، خانه يک ، رايگان استفاده برای زمين برايش شود، فارمدار ميخواست که ليبيا تبع هر 

 . ميشد داده بزرى

 

 تا داد نخواهد انتقال بخانه کردند، می زندگی بيابان در خيمه يک در که  را، خويش مادر و پدر که که بود داده قول قذافی 

  .باشد نشده انهخ صاحب ليبياى هر زمانيکه

 .نمود وفا عهدش اين به وى

 آورد دست به آفريقا در ار زندگی سطح باالترين ليبيا قذافی، زمامداى دوران در . 

 ۲١ قرن تکنالوژى صاحب را افريقا تا نمود پرتاب را ، درافريقا مصنوعى قمر اولين ، مخابراتى مصنوعى قمر يک قذافی 

 .بسازد

 .کرد قطع ، ميکردند آن پرداخت به مجبور را آفريقايی هاى کشور که را اروپايی های شرکت عظيم های فيس کارنيز اين
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 کنند خدمت مسلح قواى در تا داد اجازه اناث طبقه به و شد واګذار اناث براى را کار و تحصيل براى مکمل حق وى . 

 

 آفريقا متحده اياالت" نام تحت مشترک هدف داراى جسم يک مانند افريقا قاره تا نمود تمويل و آغاز را آفريقا اتحاديه قذافی  "

 . شود بسته هم با

 

 آن اعتراف به مجبور اوباما  قفقازی متکبر گله هم کلينتون هيالری حتی که ريخت عرق بسيار آفريقا توسعه  راه در ذافیق 

 :بود ايستاده آفريقا اتحاديه پيشروى زماينکه ، شد

 و کشورها از بسياری  براى مالى حمايه   نمودن پيشکش در را عمده   نقش يک متمادى ساليان طى قذافی که دارد حقيقت اين دانم می من"

 ...« ميکرد بازى آفريقايی موسسات

 ! کشى آدم و برداری بهره برداری، بهره برداری، بهره از بجز است داد انجام چيزی کدام امريکا که کند ادعا توانست نمی او

 

 خواهی معذرت بطوررسمى آفريقايی های برده تجارت در اعراب بخاطرنقش که بود عرب جهان رهبر انهگي و اولين یو 

 . نمود
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 پيروز جهان سراسر در بايد سياه نژاد"  که نمود اعالم خويش سبز کتاب در و بودند ليبيا واقعی صاحبان پوستان سياه که کرد ادعا وى

 ". شود

 

 که داشت تاکيد و ، است کرده ياد ۲۰ قرن در آزادی راه مبارزان بزرگترين از يکیمنحيث  را قذافی معمر اليندم نلسين 

 . بود ليبيا پشتيبانی و قذافی برکت زيادتراز جنوبی درآفريقای آپارتايد سيستم نهايی فروپاشی
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