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đang bay
khủng bố

Nỗi sợ hãi từ trên cao có thể là đáng sợ nhất.

Trong Thế chiến II các landdefended chính
châu Âu chống lại sự xâm lăng bằng tiếng
Anh. Europa phát triển bom bay. Mục đích là
để It'smain hủy các tòa nhà & cơ sở hạ tầng. Các
tác dụng phụ một tiếng trước khi tác động đó
mang sợ hãi & khủng bố cho bất cứ ai mà
nghe nó.

Flying-bom

>>

tiếng kêu vo vo ( Bay khủng bố)

Flying-bom:
Trọng lượng 2.150 kg, dài 8,32 m, rộng 5,37
m, Chiều cao 1,42 m, trọng lượng 850 kg
Warhead, tốc độ 640 km / h

Sau Thế chiến II.
Tiếng Anh & Mỹ đã đánh cắp các
mẫu thiết kế & bắt cóc các nhà thiết
kế của nó.

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển Mỹ tạo ra 'Drone'.
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Nó chỉ đạo bởi hàng ngàn điều khiển từ xa của km.

Sử dụng một 'Flying- Bomb' hoặc 'Drone' để giết thường
dân. Là một 'Hành động chiến tranh' a 'Chiến tranh tội
phạm, CÔ / R7 !

Nạn nhân của Mỹ Drone>

Assassin tích cực nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama, trật tự ed Drone
mình để làm hư hỏng & giết mổ thường dân không vũ trang: em bé, trẻ em, mẹ,
cha, ông bà, ... Ông là ác nhất Chống 1GOD Leader hình sự, thời gian của mình CÔ/ R7

Callous Na Uy vô đạo đức cho ông một Hòa bình-Prize
!!!

Hòa bình là một bản tóm tắt. Bạo
lực là mối đe dọa.

Dừng lại, 'Bạo lực', bắt đầu ở nhà!

Không có chỗ cho bạo lực trong không
gian thăm dò &
Space-thực dân
en

Kết thúc.
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