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Interprete como quiser. Só digo que agora eles tem carta branca pra fazer o que quiserem e tem quem a
quem culpar, o que vai gerar mais rage contra o "terrorismo" e aplaudir cada passo deles em relação ao
"combate ao terrorismo".

#1176

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 7:51 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

13-05-2011 8:10

Também acho que não acrescentou nada. Só relatou o óbvio ululante da esquerda mundial sobre o fato,
ou seja, mais uma forma infantil de dizer 'USA bad' (passa por desrespeito aos direitos civis, à falta de
provas de autoria dos atentados, à relação condenável entre EUA e terroristas, à repercussão política e
prática da ação sobre o terrorismo mundial, etc...). 

Chomsky só esquece que praticamente TODOS os países fortes do planeta agraciaram e deram respaldo à
ação, independente do desfecho. Enfim, isolados os EUA não estão. 

Não é que não concorde com as críticas, só as acho superficiais demais. 

Li uma frase que resume bem a situação, para o bem e para o mal: os EUA criam monstros e, se possível,

#1177

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

   

Unsa 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

agora disserte ai mais... quero saber o que tu acha de bosta na declaração do doutor ai.
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dão um jeito neles também.

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

13-05-2011 8:18

hehehe, tem não, imagina...

#1178

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.174
1606

   

Calconha 

Membro

 Citando Todeswunsch 

Segundo o senador americano que viu as fotos e mais algumas outras pessoas que viram e comentaram, o
"Osama" estaria com parte do cranio ausente e com pedaços do cerebro saindo pelo globo ocular. Ok,
nada de mais.

Porem acabei de ler que a arma que "usaram" foi uma MP7A1, que salvo engano a respeito da munição
usada, NÃO TEM poder de fogo pra fazer isso na cabeça de alguem.

http://www.defesanet.com.br/armas/no...a---Atualizado

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

13-05-2011 8:45

Agora o EUA vai lá acabar com os terrroristas pra "proteger os paquistanese", aehiauehaieuhae.

#1179

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
20
4

   

Nelsonic 

Membro

13-05-2011 8:47

MP7 usa a mesma munição da pistola UCP, 4.6x30. Só tem 4 tipos dessa munição:
- cobre e zinco, 476J quando sai pelo cano
- cobre e zinco oca, 470J quando sai pelo cano
- chumbo, 468J quando sai pelo cano
- fragmentação de produção limitada, 525J

Considerei os valores iniciais, já que a ação não foi a distancia (menos que 100m, outros valores).

#1180

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Calconha 

hehehe, tem não, imagina...
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Só pra comparar, uma .30 (7,62x33) de fuzil tem 1311J quando sai pelo cano, o que é 3 vezes mais
energia do que essa. Mesmo com munição de fragmentação, que é a mais fodida pra MP7, a .30 ainda tem
mais do que o dobro de energia.

Será que uma bala oca de pistola (solida não iria fazer isso) tem tanta força assim pra explodir a cabeça
dele?  Porque eu já vi fotos de "resultados" de munição de pistola e revolver e nenhuma chegou
proxima de fazer isso, só uma Magnum que fez um estrago ridiculo.

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 9:04

Cara, que fórum idiota anti-americano que você frequenta?

Porque haja imaginação para cuspir essa quantia de merdas de uma pessoa só. Impressionante...

#1181

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

MP7 usa a mesma munição da pistola UCP, 4.6x30. Só tem 4 tipos dessa munição:
- cobre e zinco, 476J quando sai pelo cano
- cobre e zinco oca, 470J quando sai pelo cano
- chumbo, 468J quando sai pelo cano
- fragmentação de produção limitada, 525J

Considerei os valores iniciais, já que a ação não foi a distancia (menos que 100m, outros valores).

Só pra comparar, uma .30 (7,62x33) de fuzil tem 1311J quando sai pelo cano, o que é 3 vezes mais
energia do que essa. Mesmo com munição de fragmentação, que é a mais fodida pra MP7, a .30 ainda
tem mais do que o dobro de energia.

Será que uma bala oca de pistola (solida não iria fazer isso) tem tanta força assim pra explodir a cabeça
dele?  Porque eu já vi fotos de "resultados" de munição de pistola e revolver e nenhuma chegou
proxima de fazer isso, só uma Magnum que fez um estrago ridiculo.

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

13-05-2011 9:08

Le o ultimo paragrafo.

#1182

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

Cara, que fórum idiota anti-americano que você frequenta?

Porque haja imaginação para cuspir essa quantia de merdas de uma pessoa só. Impressionante...
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 9:10

o que ele critica na minha opinião, é que o EUA deviam ser mocinhos... eles não podem se comportar que
em uma pessoa passional que chega e executa o cara que matou "os filhos" dele

e eu concordo com a parte sublinhada, embora não saiba o que devia ser feito e não reprove a execução
do osama... na verdade so me encomoda levemente essa execução de um estado contra um criminoso
sem julgamento ou qualquer procedimento que legalize ou pelo menos faça parecer legal a execução.

mas para o povo do EUA não deve encomodar em nada, lá estado já executa prisioneiros condenados a
morte...

de resto eu acho que esse pessoal muito intelectual também é meio deslocado da realidade.

#1183

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.147
621

   

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Unsa 

Também acho que não acrescentou nada. Só relatou o óbvio ululante da esquerda mundial sobre o fato, ou
seja, mais uma forma infantil de dizer 'USA bad' (passa por desrespeito aos direitos civis, à falta de provas
de autoria dos atentados, à relação condenável entre EUA e terroristas, à repercussão política e prática da
ação sobre o terrorismo mundial, etc...). 

Chomsky só esquece que praticamente TODOS os países fortes do planeta agraciaram e deram respaldo à
ação, independente do desfecho. Enfim, isolados os EUA não estão. 

Não é que não concorde com as críticas, só as acho superficiais demais. 

Li uma frase que resume bem a situação, para o bem e para o mal: os EUA criam monstros e, se possível,
dão um jeito neles também.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

13-05-2011 9:12

Não existe a foto, existe um comentário de um senador que viu a foto.

Podem ter sido 2, 3 tiros. Qual arma foi usada? Há alguma confirmação de alguma coisa?

Apenas há a confirmação de um país de que houve a execução do líder terrorista mais procurado do
mundo.

Como quando onde e porque? 

#1184

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Le o ultimo paragrafo.
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"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

13-05-2011 9:13

Chomsky apenas reflete a respeito do caso. Do quanto Bush passou ileso mesmo sendo líder chefe de um
erro que causou a morte de centenas de iraquianos, quando da invasão. É até necessária a reflexão, já
que o Bush, por ser presidente democraticamente eleito se torna intocável, daí? Que idade média é essa?

#1185

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

   

SDF 

Membro

 Citando Unsa 

Também acho que não acrescentou nada. Só relatou o óbvio ululante da esquerda mundial sobre o fato, ou
seja, mais uma forma infantil de dizer 'USA bad' (passa por desrespeito aos direitos civis, à falta de provas
de autoria dos atentados, à relação condenável entre EUA e terroristas, à repercussão política e prática da
ação sobre o terrorismo mundial, etc...). 

Chomsky só esquece que praticamente TODOS os países fortes do planeta agraciaram e deram respaldo à
ação, independente do desfecho. Enfim, isolados os EUA não estão. 

Não é que não concorde com as críticas, só as acho superficiais demais. 

Li uma frase que resume bem a situação, para o bem e para o mal: os EUA criam monstros e, se possível,
dão um jeito neles também.

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

13-05-2011 9:25

Se resume a isso. Ele quis dizer como os americanos reagiriam se Saddam Hussein mandassem uns caças
a Washington para matar o Bush . Só que Chomsky esquece, que os americanos foram alvos de um ataque
muito bem osquestrado, que até então, nenhum país havia sido alvo.

Se tratando de terrorista, eu devo concordar com o ato dos americanos.

Não deveria incomodar a ninguém , se tratando de uma pessoa que mate milhares de pessoas.

#1186

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
10.004
82

   

Jet-Li 
Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

o que ele critica na minha opinião, é que o EUA deviam ser mocinhos... eles não podem se comportar que
em uma pessoa passional que chega e executa o cara que matou "os filhos" dele

e eu concordo com a parte sublinhada, embora não saiba o que devia ser feito e não reprove a execução
do osama... na verdade so me encomoda levemente essa execução de um estado contra um individou.

mas para o povo do EUA não deve encomodar em nada, lá estado já executa prisioneiros condenados a
morte...
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Também acho.Considero essa crítica por simplesmente criticar.

de resto eu acho que esse pessoal muito intelectual também é meio deslocado da realidade.

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

13-05-2011 9:32

Vc não entendeu Joke.

Eu não vi as fotos do "Osama" (master of obvious). Eu vi fotos de cadaveres com varios tipos de
ferimentos, deve ser fotos similares as que dão em curso de formação de policiais, pra identificarem os
ferimentos. Isso qualquer pessoa acha na internet, é só procurar, talvez até no youtube ache video de
autopsia em que dizem qual foi a causa da morte, por bala de fogo, e dê pra ver o ferimento. Eu falei que
uma bala de pistola, mesmo que oca, não tem energia suficiente pra estourar um cranio como o senador
descreveu, e ele não foi o unico. Antes dele descrever assim, disseram que não iriam divulgar porque uma
parte do cranio estava ausente. Uma bala de pistola não abre o cranio de ninguem assim. To falando bala
de pistola porque a munição da MP7 é a mesma da pistola UCP.

Não há confirmação porque é óbvio que não iriam fazer exame "nele" pra saber qual bala usaram, mas se
usam tal arma, é meio dificil ser a garrucha do meu avô, concorda?

E pra mim só há a confirmação de que houve uma operação ali, porque pra mim o Osama tá morto faz
tempo e morreu porque tava doente, assim como várias outras pessoas, incluindo presidentes, acreditam.

#1187

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

Não existe a foto, existe um comentário de um senador que viu a foto.

Podem ter sido 2, 3 tiros. Qual arma foi usada? Há alguma confirmação de alguma coisa?

Apenas há a confirmação de um país de que houve a execução do líder terrorista mais procurado do
mundo.

Como quando onde e porque? 

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 9:39 #1188

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Vc não entendeu Joke.

Eu não vi as fotos do "Osama" (master of obvious). Eu vi fotos de cadaveres com varios tipos de
ferimentos, deve ser fotos similares as que dão em curso de formação de policiais, pra identificarem os
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há de convir que a al-qaeda e a família confirmaram a morte.

falaram que foi usada a mp7, porém e se foi dado 2, 3 tiros... e se usaram uma m4a1?

não se sabe dessas coisas. esse é o problema.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

   ferimentos. Isso qualquer pessoa acha na internet, é só procurar, talvez até no youtube ache video de
autopsia em que dizem qual foi a causa da morte, por bala de fogo, e dê pra ver o ferimento. Eu falei que
uma bala de pistola, mesmo que oca, não tem energia suficiente pra estourar um cranio como o senador
descreveu, e ele não foi o unico. Antes dele descrever assim, disseram que não iriam divulgar porque uma
parte do cranio estava ausente. Uma bala de pistola não abre o cranio de ninguem assim. To falando bala
de pistola porque a munição da MP7 é a mesma da pistola UCP.

Não há confirmação porque é óbvio que não iriam fazer exame "nele" pra saber qual bala usaram, mas se
usam tal arma, é meio dificil ser a garrucha do meu avô, concorda?

E pra mim só há a confirmação de que houve uma operação ali, porque pra mim o Osama tá morto faz
tempo e morreu porque tava doente, assim como várias outras pessoas, incluindo presidentes, acreditam.

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

13-05-2011 9:46

só faltava isso, agora temos perito em armas na hardmob

#1189

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
5.646
472

   

Jack 

Membro

 Citando hater 

até dou 10min de rabo pra poder comer ela hahahaha

13-05-2011 9:48

E pq a familia dele quando pediu provas da morte dele nao falou nada sobre isso?

#1190

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
1.784
670

   

Lixe  

Membro

 Citando Todeswunsch 

porque pra mim o Osama tá morto faz tempo e morreu porque tava doente, assim como várias outras
pessoas, incluindo presidentes, acreditam.
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Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]

13-05-2011 9:49

bugou 3

#1191

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

   

Abcwyz 

Membro

13-05-2011 10:22

É uma coisa meio obvia. Se ele morreu antes e os EUA tão dizendo que mataram agora, querem que
mostrem provas disso. Cade as provas?

#1192

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Lixe 

E pq a familia dele quando pediu provas da morte dele nao falou nada sobre isso?

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 10:25

A Al Qaeda confirmou a morte.
Depois falou que teria vingança. Nada até agora.
O Taleban nem precisaria falar nada, porque a vingança seria certa. Até agora não mataram sequer UM
americano, só asiatico, e olha que pra explodir uma embaixada não custa nada não.
Depois de confirmarem a morte, falaram que o cara do video não é ele. Que diferença faz se é ele no
video ou não, se teriam matado? "Vc mataram mas não é ele! EUA só fala mentira!"?

Se fosse dado 2 ou 3 tiros, o que eu acho que aconteceu, talvez até mais do que isso, o estrago seria
maior. Mas arrancar metade do cranio? Não. Porque o impacto não é somado, cada impacto é unico, a
segunda bala já não teria o impacto com a massa que a primeira teve e assim vai.

M4A1 eu duvido que foi usada, ela é fuzil padrão e as unidades de elite usam armas melhores do que ela,
todas com calibre igual ou menor que o 5.56 da M4. Não vejo sentido em usar fuzil como maioria das
armas pra entrar numa casa, tem inumeras outras armas melhores pra situação...

#1193

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

há de convir que a al-qaeda e a família confirmaram a morte.

falaram que foi usada a mp7, porém e se foi dado 2, 3 tiros... e se usaram uma m4a1?

não se sabe dessas coisas. esse é o problema.
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 11:18

nada ate agora? hj morreram 80 em um atentado no paquistao! parece que foi o maior atendado desde o
de madrid. e a al quaeda ja assumiu a autoria e disse que essa foi o inicio da vinganca pela morte do bin
laden. e que outros atentados no paquistao vao ocorrer para pagar pela morte do lider deles no pais.

ate a al quaeda ja se conformou com a morte dele nessa operacao. so vc que nao. huahuah o troll ta
ridiculo. ja foi melhor.

#1194

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

   

WilsoNeto 

Membro

13-05-2011 11:29

tinham que atacar a embaixada aki no br 

#1195

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
2.387
194

   

ethh 

Membro

x)

13-05-2011 11:31

Obvio eh que se morreu antes diriam que morreu antes.

#1196

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
1.784
670

   

Lixe  

Membro

 Citando Todeswunsch 

É uma coisa meio obvia. Se ele morreu antes e os EUA tão dizendo que mataram agora, querem que
mostrem provas disso. Cade as provas?

Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]

13-05-2011 11:41 #1197

Registro: Dec 2008

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Lixe 

Obvio eh que se morreu antes diriam que morreu antes.
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Se tiverem removido o corpo de onde foi sepultado, qual prova a familia teria de que morreu?

Mensagens:
Verdinhas:

7.499
817

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 12:32

Meo Deos, vocês acreditam em tudo que vem da televisão!

O Bin Laden não morreu agora porra nenhuma! 

É mentiraaaa! 

Recomendo que vejam um documentário da BBC, maravilhoso, sobre a Al Qaeda.

Explicando que ela NÃO EXISTE! É mais uma invenção dos neo-conservadores. 

Tudo que vem dos Estados Unidos É MENTIRA! 

Vocês se lembram quando eles estavam bombardeando lá no Afeganistão, procurando por um tempão as
tais "bases secreeetas e fortificadas" da Al Qaeda? Não tinha naada! Não existia nada. 

Invadiram a porra do Iraque, com aquela história das armas de destruição em massa. Tudo mentira,

também não tinha nada! 

A função dos políticos, nos anos 40-50, era passar ideais de um futuro maravilhoso, de um Brasil moderno,
aí viram que não dava certo, que não ia rolar, e começaram a plantar medo!

A função desses caras é mentir pra vocês! 

O Bin Laden já tava morto faz tempo, já tava doente, fodido, e o que eles fizeram foi uma armação pra
poder levantar a "carreira" do Obama, porque não estavam resolvendo a situação da própria economia.

Os americanos precisam ganhar dinheiro com guerras. A economia dos caras se sustenta com isso, com
petróleo, e por aí vai.

Lembram daquele ataque ao Pentágono, no 11/09? Falaram que foi também um avião, outra mentira. Foi
um míssil! Avião deixa a bunda da asa, a parte traseira, trem-de-aterrissagem, e não tinha nada disso. E
quem é que disparou? Certeza que foi um míssil de alta tecnologia, que ninguém tem acesso, só eles. 

Esses caras são muito mentirosos, não entrem na deles. Tudo mentiroso pra caraaaaaalho (essas fotos da

Casa Branca e o vídeo do Bin Laden vendo TV chegam a ser cômicos de tão forçados  ), e só querem
nos impor cada vez mais medo.

E vocês esquecem, não se ligam em nada disso, porque a função da TV é mentir, a mídia é extremamente
mentirosa, a mídia compra as idéias que o governo (Estado) passa pra eles, e todos aceitam.

Outro exemplo: nada me tira da cabeça que esse negócio do pré-sal é mais uma lorota. Mas ninguém vê
nada, porque tá todo mundo no bolso dos caras, todo mundo quietinho.

#1198

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro
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Vocês tem que começar a desenvolver um pensamento independente. 

13-05-2011 12:56

Puta que pariu, eu aqui tentando mostrar as contradições nas noticias e agora isso... já era 

#1199

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

   

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 13:54

Concordo também. Vai contra todos os valores "democráticos" (as aspas são pessoais, pois acho que a
democracia deles, apesar do decurso do tempo, ainda é atrasada em alguns fatores, mesmo se comparada
à nossa) que a própria nação propagandeia mundo afora. 

Não deveria fazê-lo, mas vejo como uma comparação plausível. Política é lixo, antes de tudo. Se assumir
isso como verdade, qualquer desmando se justifica. Bush passou ileso e se declarou "enganado" pela CIA
na questão do Iraque. O fato de ser democraticamente eleito não faz diferença, independente da questão
ser guerra ou corrupção. Pegue o Brasil como paralelo: Sarney assalta o MA há 60 anos; FHC segurou o
câmbio de forma irresponsável para se eleger; Lula disse que não sabia do mensalão, mesmo sendo o
maior beneficiado, etc., para mim, deveriam ser crimes de lesa pátria pois tudo parte de benefício pessoal.
Democraticamente, não só se mantiveram como foram reeleitos. O mesmo serviu para Bush. 

E na Idade Média é bem capaz de que a moralidade (ainda que torta) era bem mais desenvolvida que em
nossos dias.

#1200

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

   

Unsa 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

o que ele critica na minha opinião, é que o EUA deviam ser mocinhos... eles não podem se comportar que
em uma pessoa passional que chega e executa o cara que matou "os filhos" dele

 Citando SDF 

Chomsky apenas reflete a respeito do caso. Do quanto Bush passou ileso mesmo sendo líder chefe de um
erro que causou a morte de centenas de iraquianos, quando da invasão. É até necessária a reflexão, já
que o Bush, por ser presidente democraticamente eleito se torna intocável, daí? Que idade média é essa?

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 
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